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اجلزائر ملحمة







١٩٠٨–١٩٧٧م. زكريا مفدي الشاعر



إهداء

بالدي، نشيد مبدع يا إليك
إلياذتها، صاحب يا إليك

ثورتها، شاعر يا إليك
التحيات، وأطيب الدعوات خالص أزف إليك
«إلياذة»، بها شارًحا «ملحمة» أهدي إليك

… زكريا مفدي إليك





مقدمة

الجزائر إلياذة صاحب (1)

ونشأته مولده (1-1)

املعروف عيىس، الحاج بن سليمان الشيخ بن يحيى بن سليمان بن زكريا الشيخ ُولِد
١٣٢٦ه األوىل جمادى ١٢ ل املوافق ١٩٠٨م يونيو ١٢ الجمعة يوم زكريا» «مفدي ب
األبيض من أصلُها محاِفظة جزائرية عائلة يف نشأ بالجزائر». غرداية والية يزقن، «بني ب
اللغة وأساسيات الكريم القرآن وتعلَّم الكتاتيب، دخل البيض. والية غرب — الشيخ سيدي

العربية.
لقبه فأصبح «مفدي»، ب بوجناح سليمان األستاذ والدراسة امليزابية البعثة زميل به لقَّ
فراس، أبي مختلفة: أدبية أسماء األدبي مشواره بداية يف استعار زكريا. مفدي األدبي

… املغرب فتى تومرت، ابن
السالم بمدرسة دراسته وأكمل تونس إىل رحل ثم عنابة، مدينة إىل أرسته رفقَة ل تنقَّ
بعد وعاد التأهيل، شهادة بها نال التي الزيتونة ثم العطارين، ومدرسة الخلدونية واملدرسة
صفوف يف انخرط والسيايس. األدبي املشهد إثراء يف كبري دور له وكان الجزائر، إىل ذلك
من بداية وناضل الجزائرية، الوطنية الحركة إىل انضم ثم التونسية، الدستورية الشبيبة
إفريقيا» شمال و«نجم املسلمني» إفريقيا شمال «طلبة جمعية صفوف يف الثالثينيات

الوطني». التحرير «جبهة ثم الديمقراطية» للحريات و«االنتصار الشعب» و«حزب



الجزائر ملحمة

الزم بتونس. مقيًما كان عندما والعربية الوطنية الشخصيات من العديد عىل تعرَّف
الشابي. القاسم وأبا حمود، ورمضان الكبادي، العربي أبا

تحرير رئاسة توىلَّ عندما الثوري رصيَده اإلعالمي املجال يف زكريا مفدي وظَّف
١٩٣٧م. سنة يف الشعب حزب حال لسان «الشعب»، جريدة

إىل فرَّ سنوات ثالث مدة قضائه وبعد (رسكاجي)، بربروس بسجن مرات عدة ُسجن
الجزائرية. للقضية سفريًا وأصبح تونس، إىل ثم املغرب،

العديد عْرب إسهامات له وكانت االستقالل، غاية إىل املجاهد جريدة تحرير يف ساهم
و«الصواب» «األخبار» جريدة منها رائدة، عربية وجرائد صحف يف القيمة املقاالت من

املرصية. و«اللواء» التونسيتان

واألدبي الفكري إنتاجه (2-1)

الجزائرية للجمهورية الوطني النشيد ونظم الجزائر»، «فداء الرسمي النشيد كتب بعدما
«إلياذة زكريا مفدي كتب فوزي، محمد األستاذ نه لحَّ الذي «قسًما» الشعبية الديمقراطية
أن والثقايف السيايس ونضاله وأشعاره بكتاباته استطاع بحثنا، محل هي التي الجزائر»
القوى مواجهة يف العربية الوحدة إىل ويدعو العربي، العالم يف شعبه بقضية يُعرِّف

اإلقليمية. والتكتالت االستعمارية
صدرت شعر) (ديوان الزيتون» ظالل «تحت منها: أخص املؤلَّفات، من العديد له
١٩٦١م، عام الجزائر يف صدر شعر) (ديوان املقدس» «اللهب ١٩٦٦م، عام األوىل طبعته
وله ١٩٧٦م، شعر) (ديوان األطلس» وحي «من ١٩٧٣م، عام يف األوىل طبعته صدرت
و«فداء ١٩٣٢م، سنة األحرار» صوت طلع جبالنا «من الوطنية: الشعرية القصائد من عدد
الوطني، التحرير جيش ونشيد رياح»، يا و«اعصفي ١٩٣٦م، سنة ومايل» روحي الجزائر

الطلبة.1 ونشيد العمال ونشيد

املؤسسة الجزائر»، «إلياذة زكريا: مفدي للشاعر بلقاسم» نايت قاسم «مولود ل األوىل الطبعة مقدمة 1

ص٩. ١٩٨٧م، الجزائر، للكتاب، الوطنية
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مقدمة

واألدبي الفكري الرتاث جمع فضُل غرداية بوالية زكريا مفدي ملؤسسة كان وقد
للشاعر.

الترشيفات (3-1)

رئيس من املقاوم «وسام بينها: من والترشيفات، االستحقاقات من العديد زكريا مفدي نال
االستحقاق مصف من األثري و«وسام ١٩٨٧م»، سنة يف جديد بن الشاذيل الجمهورية
الكفاءة و«وسام ١٩٩٩م»، سنة يف بوتفليقة العزيز عبد الجمهورية رئيس من الوطني
االستحقاق و«وسام ١٩٦١م»، سنة املغربية اململكة عاهل من األوىل الدرجة من الفكرية

التونسية».2 الجمهورية رئيس بورقيبة، الحبيب من الثقايف

وفاته (4-1)

املوافق ١٩٧٧م أغسطس ١٧ األربعاء يوم — هللا رحمه — زكريا مفدي الشاعر تُويفِّ
عطاء بعد رأسه بمسقط ليُدفن الجزائر إىل جثمانه ونُقل بتونس، ١٣٩٧ه رمضان ٢ ل

ويف. ونضال ثري

اإللياذة موضوع (2)

خلَّدها التي البطوالت وأهم الجزائر تاريخ يروي ملحمي، موضوع الجزائر إلياذة موضوع
افتتاح يف والحماسية اإلبداعية الصورة بتلك اإللياذة إلقاء طريقة أنَّ والواضح أبناؤها،
مفدي واستعمال تركيبها ونمط بالجزائر ١٩٧٢م سنة اإلسالمي للفكر السادس امللتقى
عزَّة النفس يف يثري موسيقيٍّا وجرًسا أدبيٍّا رونًقا اإللياذة أعطت عوامل للمحسنات زكريا
ذاتها حد يف وهي وبطوالتها، وتاريخها بأمجادها االرتباط قوة فيها ويربِّي الوطنية، الروح
الجزائرية الدولة معالم أبياتها يف ترسم التاريخ، عْرب الجزائرية القضية قوة قوية رسالة

واألمازيغية. والعربية اإلسالمية مبادئها وأصالة املعارصة

زكريا مفدي مؤسسة حمودة، بكري الحاج بن مصطفى وتحقيق جمع تتكلم»، «أمجادنا زكريا، مفدي 2

ص٣. ٢٠٠٣م، الجزائر، لإلشهار، الوطنية والوكالة
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الجزائر ملحمة

من به عِلق ما إزالة يف واجتهد الجزائر، لتاريخ خ أرَّ شعر، ديوان الجزائر، إلياذة
جياشة. وأحاسيس حركة تنبع ملحمٍة3 صورة يف شوائب،

حينها مقيًما كان الذي زكريا مفدي من كلٌّ التاريخي نسجها ضبط يف اشرتك وقد
برزت تونس. من الكعاك وعثمان بالجزائر، كان الذي بلقاسم نايت قاسم ومولود باملغرب،
مرشوع راوده الذي هللا— —رحمه قاسم مولود األستاذ ِقبَل من اإللياذة لنظم األوىل الفكرة
خالل ملحمٍة شكِل يف والتاريخية والثقافية الدينية ومقوِّماته الوطن هذا ببطوالت اإلشادة
من خاللها من طلب ١٩٧١م، سنة بوهران أُقيم الذي اإلسالمي للفكر الخامس امللتقى
قاعة يف يُقام أن مقرًرا كان الذي السادس، للملتقى تحضريًا كتابتها زكريا مفدي الشاعر

العاصمة. بالجزائر األمم لقرص املؤتمرات

إي��م��ان��ن��ا ق��داس��ِة وم��ج��ل��ى إس��الم��ن��ا ِف��ك��ِر ُم��ل��ت��ق��ى وي��ا

آخر: بيٍت يف ويقول

ال��ع��اش��ر ع��ي��ِدك ع��ل��ى س��الٌم ال��خ��ل��ود م��ه��رج��ان ع��ل��ى س��الٌم

غالب املجيد عبد األستاذ يقوم ثم التاريخية، اإللياذة مادة يراجع قاسم مولود كان
بخطِّها.

ومقاوماتها وحضارتها الجزائر بأمجاد تغنَّت وبيت، بيٍت ألِف من اإللياذة ن تتكوَّ
عددها وكان اإللياذة، بداية أُلقيت عليها. تدافعت التي واملغتِصبة املستعِمرة األمم ملختلف
من غفرٍي جْمٍع أمام اإلسالمي للفكر السادس امللتقى افتتاح يف أبيات، وعرشة ستمائة
رحمه — بومدين هواري الراحل الجمهورية رئيس منها بعٍض الستماع حرض املؤتمرين،

هللا.
الوطنية، السيادة السرتجاع العارشة للذكرى املخلِّدة باالحتفاالت اإللياذة إلقاء اقرتن

زيري. بن بلكني يد عىل ومليانة واملدية الجزائر مدينة لتأسيس األلفية والذكرى

وفيها للعادة، خارقة حوادث عىل أي عجيبة؛ أفعاٍل عىل ثوريٍّا شعًرا تحكي بطولية «قصة امللحمة: 3
الكتب، دار املقارن، األدب هالل، (غنيمي والخطب» الشخصيات وصور الحوار مع الوصف يتجاوز

ص١٤٣). ١٩٧٠م، القاهرة،
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مقدمة

ليس وبطلها الجزائر، صنعت التي التاريخية املحطات أهم عىل اإللياذة ركَّزت
الشعبية الرواية قبيل من وال األسطورة، وإبداعات أوهام من وليس الخيال، وحي من
الجزائري الشعب هو فيها البطل إنما … هومريوس إللياذة فيها للشبه وجَه وال املتواترة،
يمكن تاريخية فرتات عْرب والثقافية، والتاريخية العقدية مشاربه ع وتنوُّ تطوره أوج يف
الحديث العرص إىل وصوًال الوسيط، العرص إىل القديمة العصور من بداية إجمالها
ودافع والعربية، واألمازيغية اإلسالمية مقوماته هو فيها البطولة ومحرِّك واملعارص،
رغم التَّاريخ أنَّ للتذكري مجاَل ال وأشكاله. صوره شتَّى يف واالستعباد االستعمار رفض
ولكن املستعمرة، الدول وال املغرية، األمم تصنعه ال وممتدة متواصلة وحدٌة هو تقسيماته،
مقوماتها عىل الحفاظ سبيل يف العدوان صد أجل من واملكافحة املقاومة الشعوب تصنعه

وسيادتها. وحريتها كرامتها واستعادة
يف وقوي واضح بشكل أسهمت داللية، مسحة لإللياذة التاريخية الدراسة تختلج
بجميل قًة منمَّ جميلًة ُحلًة عليها أضفى بالغيٍّا ورونًقا بطولية حركية اإللياذة إعطاء

وأخالًقا. بطولة األلفية الزم الذي التاريخ بعبق ومزينًة الطبيعة،

اإللياذة يف الجمالية املسحة (1-2)

الوصف منبُعها جمالية داللًة يحمل وهو اإللياذة، يف ا مهمٍّ حيًزا الجغرايف التصوير أخذ
والقرطاجيني الفينيقيني من املستعِمرة األمِم طمِع مصدَر تاريخية وداللًة الطبيعي،

والفرنسيني. واإلسبان والبيزنطيني والوندال والرومان

ال��ك��ائ��ن��ات ف��ي ال��ل��ِه ��َة ُح��جَّ وي��ا ال��م��ع��ج��زات م��ط��ل��ع ي��ا ج��زائ��ُر
ال��ق��س��م��ات ال��ض��اح��ك وج��ه��ه وي��ا أرض��ه ف��ي ال��رَِّب ب��س��م��َة وي��ا
ال��ح��ال��م��ات ال��ص��وُر ب��ه��ا ت��م��وج ال��خ��ل��ود س��ج��لِّ ف��ي ل��وح��ة وي��ا

البيتني يف والتاريخية الجمالية الداللتني بني الجمع يف زكريا مفدي عبقرية تتجىلَّ
لإللياذة: ل األوَّ املقطع من األُخريني

ال��ف��ات��ن��ات ب��أس��راره��ا ف��ِه��ْم��ن��ا ال��ج��م��ال ف��ي��ه��ا ال��ن��ه��اي��ة وأل��ق��ى
ال��ط��غ��اة ق��دم��ي��ه��ا ع��ل��ى ف��أه��وى ال��زَّم��ان ق��دم��ي��ه��ا ع��ل��ى وأه��وى
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الجزائر ملحمة

زكريا: مفدي عنها قال التي العقيدة منطلق ويف

ال��ج��الل��ة ل��رب وج��ه��ي وأس��ل��م��ُت ال��ثُّ��م��ال��ة ح��ت��ى ال��ع��ق��ي��دة ش��رب��ُت

َجمال بني يربط هو فها شعره؛ يف بقوة حارضة اإلسالمية العقيدة مقتضيات كانت
واعتقاد إيمان من الجمال يف التفكُّر هذا يرتكه الذي اإليحاء وبني الخالب، الجزائر أرض

السبيل. سواء إىل واالهتداء بالربوبية جازًما تسليًما النفس يف يجيل

ل��رب��ي ال��ط��ري��ق ع��رف��ت أن وم��ا ِدي��ن��ي ص��حَّ م��ا ج��م��ال��ك ف��ل��وال

التنزيل، خصوص ال املقصد عموم عىل االقتباس لنا يمكن واالعتبار، التفكُّر مجال يف
يَْعِقلُوَن ُقلُوٌب َلُهْم َفتَُكوَن اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََفَلْم الحج: سورة يف وتعاىل تبارك هللا قول
ُدوِر﴾ الصُّ ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى وَلِكْن اْألَبَْصاُر تَْعَمى َال َفِإنََّها ِبَها يَْسَمُعوَن آذَاٌن أَْو ِبَها

.(٤٦ (اآلية:

البطولة (2-2)

والحيواني والبرشي واملكاني الزماني العامل من واتخذت اإللياذة، أبيات البطولة الزمت
البطولة ليست وجاذبية، حركية والتاريخي األدبي عمله عىل أضفى وقوة، ع تنوُّ رسَّ
القديمة االستعمارات أقوى تحدَّت مجاهدٍة ألمٍة تاريخي واقع وإنَّما الخيال، وحي من

والحديثة.

ت��غ��ل��و ب��ال��وص��ف ال��ف��رس وش��ْه��ن��ام��ة ي��ن��ت��ق��د ل��م … أرَّخ ه��وم��ي��روس
ي��ض��م��ح��ل ال ال��ب��ط��والت وِش��ع��ر ي��ف��ن��ى ال��خ��راف��ات وِش��ع��ر ف��ق��ل��ت:

بيان يف والقوة املعنى، يف البالغة جانب فمن لألسطورة ذْكر من اإللياذة يف ورد وما
والعصور. األزمنة مرِّ عىل متواتًرا ذكرها أصبح التي البطولة

ال��خ��ال��دات ال��ق��ي��م وت��م��ن��ح��ه��ا ال��دُّن��ا ت��غ��زو ل��ل��ب��ط��والت وي��ا
ال��ذك��ري��ات ب��أع��م��اق��ن��ا ف��ه��اج��ت ال��ق��رون رددت��ه��ا وأس��ط��ورة
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وتضاريسها، مواقعها باختالف الجزائرية املناطق كل بطوالت ِذكر اإللياذة قوة ومن
غريها. دون مقاومة وال غريها، دون الجزائر من منطقة يخص ولم

ف��ؤادي وُح��ل��م ح��ب��ي وم��ع��ب��د ب��الدي ه��ذي ال��ن��اس أي��ه��ا ف��ي��ا
واع��ت��ق��ادي م��ل��ت��ي ف��ي وم��ب��ن��اه ِدي��ن��ي وخ��ال��ص ق��ل��ب��ي وإي��م��ان
ن��ادي ك��ل ف��ي ب��ح��ب��ك وأش��دو ال��ظ��ن��ون ف��وق أح��ب��ك ب��الدي
وادي ك��لِّ ف��ي ب��ح��ب��ِك وِه��ْم��ت ج��م��ي��ل ك��لَّ ألج��ل��ك ع��ش��ق��ُت

اإللياذة ِقيَم (3-2)

ووطنيَّة. وتاريخية جمالية قيم إىل املوضوع حيث من اإللياذة أبيات تقسيم يمكن
والتَّغني الطبيعية التَّضاريس لجمال الشاعري الوصف ذلك تشمل الجمالية فالقيم
خواطَر من ذلك كل يتخلل وما السحرية، وبمناطقها األثرية وبمواقعها وغاباتها بأفنانها

األول: املقطع يف مفدي الشاعر قول منها نفسية،

ال��ش��ام��خ��ات ال��ق��م��م ب��ه��ا ف��ت��اه��ت ال��َج��الل ف��ي��ه��ا ت��اَه ت��رب��ة وي��ا
ال��ف��ات��ن��ات ب��أس��راره��ا َف��ِه��ْم��ن��ا ال��ج��م��ال ف��ي��ه��ا ال��ن��ه��اي��ة وأل��ق��ى

مجموع من ٪٢٨٫٩٧ بنسبة أي الجمالية؛ القيم فيها تُذكر بيتًا ٢٩٠ أحصينا وقد
اإللياذة.

التي واملكانية الزمنية والعوامل التاريخية الوقفات تلك فهي التَّاريخية القيم أما
التاريخي، جانبها يف واملدن واملعارك األعالم ِذكر تتضمن كما الجزائر، تاريخ صنعت

اإللياذة: صاحب قول ومنها

م��س��ت��ق��ال ل��ن��ا ِك��ي��انً��ا ون��ب��ن��ي ن��س��ود أال رس��ت��م اب��ن وه��ال
ف��ْض��ال وي��نْ��ش��ر ن��ظ��اًم��ا ويُ��رِس��ي ال��ل��واء يُ��ع��ل��ي ب��ت��ي��ه��رت ف��ق��ام

من ٪٤٢٫٧٦ يُعادل ما أي بيتًا؛ ٤٢٨ التاريخية للقيم الحاملة األبيات عدد يُقدَّر
القيم. إحصاء حيث من نسبة أعىل وهي اإللياذة، مجموع
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وهي الجزائر، شخصية تصنع التي القيم تجليات كل فهي الوطنية القيم عن أما
وآفاق مصريها، تقرير يف الشعوب حق عن الدفاع ومبادئ والعروبة، واألمازيغية اإلسالم
واملواقف والطِّباع األخالَق تشمل كما املغتصبة، فلسطني تحرير وُحْلم املغربية، الوحدة
:٧٩ املقطع يف زكريا مفدي يقول واالجتماع. واالقتصاد السياسة ومناهج والفكر البطولية،

وت��داع��ى أخ��الق��ه وخ��رَّب وم��اع��ا ال��ش��ب��اب ه��ذا ��خ ت��ف��سَّ
ال��طِّ��ب��اع��ا ه��ذي ال��ن��شء دنَّ��س إذا وال��م��س��ل��م��ي��ن ال��ج��زائ��ر ف��وي��ل

٪٢٨٫٢٧ بنسبة يُقدَّر ما أي ٢٨٣؛ هي الوطنية القيم عن تتكلَّم التي األبيات مجموع
اإللياذة.4 من

اإللياذة يف التناصالقرآني (4-2)

االقتباس صور أبهى يف اإلسالمية الثقافة منبع من بة املترشِّ زكريا مفدي شخصية تتجىلَّ
جليلة وإضافة ومهابة رونًقا لإللياذة لتعطي واألمثال؛ والحكم والشعر الكريم القرآن من
القرآن ألنَّ اإللياذة؛ يف الوارد القرآني التناص من بعًضا العنوان هذا يف نورد النظم. يف
يستقي كان فقد زكريا؛ مفدي عند الشعرية الصورة مصادر أهم من …» يُعد الكريم

5«… ألفاظه وجرس الكريم القرآن مشاهد من واإليقاعية التصويرية مشاهده

٣ املقطع

��اح��ر ب��ال��سَّ ه��اروُت ��ب ت��ل��قَّ وح��ي��ه��ا م��ن ال��س��ح��ر ب��اب��ل وي��ا

َكَفَر وَما ُسَليَْماَن ُمْلِك َعَىل يَاِطنُي الشَّ تَتْلُو َما ﴿واتَّبَُعوا تعاىل: قوله من اقتباس
َهاُروَت ِببَاِبَل اْلَمَلَكنْيِ َعَىل أُنِْزَل وَما ْحَر السِّ النَّاَس يَُعلُِّموَن َكَفُروا يَاِطنَي الشَّ وَلِكنَّ ُسَليَْماُن

.(١٠٢ اآلية: البقرة، (سورة ﴾… وَماُروَت

ص١٤٦–١٤٩. ،١ رقم امللحق يف املقاطع حسب القيم إحصاء تفصيل انظر 4
٢٠١٤م. الجزائر، النعامة، الجامعي املركز واللغات، األدب معهد لخضاري، صباح أ. محارضة 5
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٨ املقطع

ن��ص��ح��ا ال��ف��ك��ر م��ل��ت��ق��ى ف��ي��ْغ��م��رن��ا ف��ن��ص��ب��و ب��س��اق، س��اٌق وي��ل��ت��فُّ

.(٢٩-٣٠ اآليات: القيامة، (سورة اْلَمَساُق﴾ يَْوَمِئٍذ َربَِّك إَِىل * اِق ِبالسَّ اُق السَّ ِت ﴿واْلتَفَّ

١٠ املقطع

رق��ي��ق��ة ال��م��زاد ف��ي ض��م��ائ��ره��م ن��خ��ل ك��أع��ج��از خ��ائ��ري��ن وم��ن

.(٢٠ اآلية: القمر، (سورة ُمنَْقِعٍر﴾ نَْخٍل أَْعَجاُز َُّهْم َكأَن النَّاَس ﴿تَنِْزُع

١٢ املقطع

ال��ح��س��اب ي��وم ح��رارة ف��ي��ن��س��ى َدْف��ئ��ا ��بَّ ال��صَّ ت��غ��م��ر وأن��ف��اس��ه

.(١٦ اآلية: ص، (سورة اْلِحَساِب﴾ يَْوِم َقبَْل ِقطَّنَا َلنَا ْل َعجِّ َربَّنَا ﴿وَقالُوا

١٤ املقطع

ال��م��ن��ت��ه��ى ِس��درَة ب��ه وط��اوْل ال��س��ه��ا واغ��ُز إي��ع��ك��ورن ت��س��لَّ��ْق

.(١٤-١٥ اآليات: النجم، (سورة اْلَمأْوى﴾ َجنَُّة ِعنَْدَها * اْلُمنْتََهى ِسْدَرِة ﴿ِعنَْد

١٦ املقطع

ش��ف��ا ش��ف��ائ��ف م��لء واألرِض ِت ��م��وا ال��سَّ ف��ي م��ا ل��ل��ه وس��بَّ��ح
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الحرش، (سورة اْلَحِكيُم﴾ اْلَعِزيُز وُهو اْألَْرِض ِيف وَما َمواِت السَّ ِيف َما هلِلِ ﴿َسبََّح
.(١ اآلية:

١٨ املقطع

!… ال��خ��ي��ال ف��وَق … ال��ع��ل��ُم ب��ه��ا ف��ط��اَر أث��ق��ال��ه��ا األرُض وأخ��رج��ت

اآليات: الزلزلة، (سورة أَثَْقاَلَها﴾ اْألَْرُض وأَْخَرَجِت * ِزْلَزاَلَها اْألَْرُض ُزْلِزَلِت ﴿إِذَا
.(١-٢

٤٨ املقطع

ال��م��زي��دا ت��رج��و ج��ه��ن��م ك��ن��ار ال��ع��ق��ول ض��ع��اف ال��ك��راس��ي وت��غ��ري

.(٣٠ اآلية: ق، (سورة َمِزيٍد﴾ ِمْن َهْل وتَُقوُل اْمتََألِْت َهِل ِلَجَهنََّم نَُقوُل ﴿يَْوَم

٥١ املقطع

ش��ه��ر أل��ف ع��ل��ى ال��س��ت��اَر وأل��ق��ى ق��در ل��ي��ل��َة ربُّ��ك ت��أذَّن

.(٣ اآلية: القدر، (سورة َشْهٍر﴾ أَْلِف ِمْن َخرْيٌ اْلَقْدِر ﴿َليَْلُة

٥٨ املقطع

ال��وت��ي��ن م��ن��ه وي��ق��ط��ع ف��ي��ه��ا، ص��ِل ال��ح��وا ُح��ْم��َر ي��ح��ُص��د وأخ��ض��ر

اْلوتِنَي﴾ ِمنُْه َلَقَطْعنَا ثُمَّ * ِباْليَِمنِي ِمنُْه َألََخذْنَا * اْألََقاِويِل بَْعَض َعَليْنَا َل تََقوَّ ﴿وَلْو
.(٤٤-٤٦ اآليات: الحاقة، (سورة
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٦٢ املقطع

ن��ه��ارا ال��ظ��الم تُ��ح��ي��ل ُرج��وًم��ا ف��ك��ان��وا ال��دي��ار، خ��الل وج��اس��وا

يَاِر الدِّ ِخَالَل َفَجاُسوا َشِديٍد بَأٍْس أُوِيل َلنَا ِعبَاًدا َعَليُْكْم بََعثْنَا أُوَالُهَما وْعُد َجاءَ ﴿َفِإذَا
.(٥ اآلية: اإلرساء، (سورة َمْفُعوًال﴾ وْعًدا وَكاَن

٧٧ املقطع

ال��م��دل��ه��م��ة ال��ن��ك��ب��ِة ف��ي وي��ْض��رع ث��ب��وًرا اح��ت��الل ل��ك��ل وي��دع��و

اآليات: االنشقاق، (سورة ثُبُوًرا﴾ يَْدُعو َفَسْوَف * َظْهِرِه وَراءَ ِكتَابَُه أُوتَِي َمْن ا ﴿وأَمَّ
.(١٠-١١

٨١ املقطع

ال��ك��ت��اب��ا يَ��ْع��َل��م��ون ال ت��واف��ه، ش��ي��وخ م��ن ل��ط��الٍب ف��وي��ٌل

البقرة، (سورة يَُظنُّوَن﴾ إِالَّ ُهْم وإِْن أََماِنيَّ إِالَّ اْلِكتَاَب يَْعَلُموَن َال يُّوَن أُمِّ ﴿وِمنُْهْم
.(٧٨ اآلية:

٨٣ املقطع

ك��ال��زَّراف��ة م��ش��ي��ه��ا ف��ي وت��خ��ت��اُل ال��نَّ��ع��ي��ق تُ��ج��ي��د س��ود، غ��راب��ي��ُب

اْلِجبَاِل وِمَن أَْلوانَُها ُمْختَِلًفا ثََمَراٍت ِبِه َفأَْخَرْجنَا َماءً َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزَل هللاَ أَنَّ تََر ﴿أََلْم
.(٢٧ اآلية: فاطر، (سورة ُسوٌد﴾ وَغَراِبيُب أَْلوانَُها ُمْختَِلٌف وُحْمٌر ِبيٌض ُجَدٌد
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٨٧ املقطع

رم��ى» إذ رم��ى «م��ا ب��م��ن ف��ه��ام��ت ق��وم��ه��ا م��ن ب��ال��ف��ح��ل ت��رَض ول��م

.(١٧ اآلية: األنفال، (سورة ﴾… َرَمى هللاَ وَلِكنَّ َرَميَْت إِذْ َرَميَْت وَما …﴿

٩٠ املقطع

ال��دُّه��ور ن��ف��ض��ت��ه َم��ن ب��أح��ض��اِن وك��رًه��ا ط��وًع��ا ت��ق��ذف وب��ال��م��اِل

وإَِليِْه وَكْرًها َطوًْعا واْألَْرِض َمواِت السَّ ِيف َمْن أَْسَلَم وَلُه يَبُْغوَن ِهللا ِديِن ﴿أََفَغرْيَ
.(٨٣ اآلية: عمران، آل (سورة يُْرَجُعوَن﴾

٩٧ املقطع

ب��س��ح��ري ي��أف��ك��ون م��ا ��ُف ت��ل��قَّ ع��ص��اي ال��س��اح��ري��ن ف��ي وأل��ق��ي��ُت

َساِجِديَن﴾ َحَرُة السَّ َفأُْلِقَي * يَأِْفُكوَن َما تَْلَقُف ِهَي َفِإذَا َعَصاُه ُموَىس ﴿َفأَْلَقى
.(٤٥-٤٦ اآليات: الشعراء، (سورة

١٠٠ املقطع

ل��ل��ه��وان تَ��ْس��تَ��ِك��ْن ول��م ش��ع��وٌب، اس��ت��ق��لَّ��ت ل��م��ا األرض، ي��ب��رح��وا ول��م
ال��ن��يِّ��ران ل��غ��اص��ب��ك وض��جَّ زل��زال��ه��ا األرض وزل��زل��ت
ال��ره��ان ي��وم ال��ش��ع��ب ب��ه ورجَّ ال��ت��ن��ادي ي��وم ال��ش��ع��ُب وراه��ن��ه

(سورة اْلَحاِكِمنَي﴾ َخرْيُ وُهو ِيل هللاُ يَْحُكَم أَْو أَِبي ِيل يَأْذََن َحتَّى اْألَْرَض أَبَْرَح َفَلْن …﴿
َقْوِم ﴿ويَا ،(١ اآلية: الزلزلة، (سورة ِزْلَزاَلَها﴾ اْألَْرُض ُزْلِزَلِت ﴿إِذَا ،(٨٠ اآلية: يوسف،

.(٣٢ اآلية: غافر، (سورة التَّنَاِد﴾ يَْوَم َعَليُْكْم أََخاُف إِنِّي

24



مقدمة

سميته الذي الكتاب هذا أقدِّم اإللياذة، يف الواردة التاريخية املحطات أهم وإلبراز
من ألستشفَّ زكريا» مفدي الثورة لشاعر الجزائر إللياذة تاريخي رشح الجزائر: «ملحمة
االستعمارية األمم ضد وكفاحه نضاله يف الجزائري الشعب وأمجاد بطوالت أروع خالله
يخلو ال كما لالنعتاق، التواقة للشعوب وحبَّه وطبائعه صفاته وألبرَز عليه؛ توالت التي
يف الحثيثة ورغبتها الفلسطينية، للقضية الجزائر توليه الذي التضامن صور من البحث

واالنعتاق. التحرُّر بقضايا واالهتمام واملغاربية العربية الوحدة مبدأ تجسيد
العلوم شتَّى يف الحضاري بالسبق له ومشهود التاريخ، جذور يف متأصٍل لبلٍد فكيف
الحق، عىل الثبات ملعجزات ومحقًقا والرونق، الجمال مصادر بكل ومتمتع واملعارف،
عن أهله بعُض ينحرف أن األوطان؛ حمى عن والذود واملقدسات، الرشف عن والدفاع

الجزائر. إلياذة يف اإلشكالية معالم أبرز هو التناقض هذا ولعل وامَلنََعة! القوة مصادر
الرشح ومستلهًما التاريخي التسلسل فيها أراعي تاريخية مقاربة أقدِّم أن وسأحاول
التاريخ هذا شاب ما كل عن بعيًدا املوثوقة الجزائري التاريخ مصادر أهم من واالقتباس
ذلك يف مراعيًا الجزائر، عىل الناقمني وشهادات املسترشقني بعض أباطيل من العريق
املؤرخني بني والوفاق اإلجماع مواطن املستطاع قْدر ومتحريًا اإلحالة، وأمانة املورد صدق

األولوية. سبيل عىل الجزائريني واملؤلفني
— هللا رحمه — هللا سعد القاسم أبو األستاذ الجزائر مؤرخ إليه ذهب ما وأعلل
يف السطحية إىل روايته.» يجيد ال ولكنه التاريخ، صناعة يُحِسن شعب «إننا بقوله:
املشارب بحكم الوطنية القضية مع التعامل خلفيات عن الناجمة التاريخية الدراسات
الذي االستعماري القهر وبحكم الجزائري، الشعب طبيعة عن الغريبة واألفكار الغربية

التَّاريخيَّة. البحوث حلقات من الكثري غيَّب
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األول املبحث

القديمة العصور

ال��ك��ائ��ن��ات ف��ي ال��ل��ه ��َة ح��جَّ وي��ا ال��م��ع��ج��زات م��ط��ل��َع ي��ا ج��زائ��ُر

الرابطة صْدق عن الشاعر فيه يُعربِّ قوية، ونخوة جليلة عزًَّة النفس يف يثري مطلٌع
الرساالت مجمل املعجزات سايرت ملرتبته. الوصف أسمى بلوغ وعن بلده، نحو املتأصلة
ح وتصحِّ األفواه تُسِكت أن الرباني، مصدرها بحكم واستطاعت، التاريخ عْرب َموية السَّ
يستخدم زكريا مفدي هو وها املستقيم. الرصاط نور املناوئني قلوب يف وتُلِهب املسار
الجزائر، عىل هللا حجة صفة بإضفاء قوَّتها إىل قوة ويزيدها مطلعها، بل املعجزة؛ مصطلح
األمم عْرب طياته يف يحمل الذي وهو وجالله، هيبته ل يتحمَّ أن القارئ قلب يَعجز تعبري
األزيل ورصاعها الجزائر، وأمجاد بطوالت أروع سجل تاريخي نظم يف والحارضة الغابرة

والرقي. والكرامة الُهوية عىل الحفاظ أجل من
من األحداث لرسد طيبٍة كلفتٍة «آدم» اسم زكريا مفدي استخدم لإلنسان، إشارة يف

الخلق: بداية

م��وم��ن��ا ب��أخ��الق��ن��ا ف��ك��اَن ال��زم��ان ه��ذا إن��س��ان وأل��ه��م��ُت
ه��دي��ن��ا! ع��ل��ى ي��س��ي��ر ع��س��اه أخ��ي��ه ح��بَّ آدَم وع��لَّ��م��ِت
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للفطرة نبيلة إشارة وفيها الثورة، شاعر بها نادى طاملا التي اإلنسان حقوق وتتجىلَّ
الهمة. ورفعة والعدل الفرص لتكافؤ والتواقة للظلم الرافضة البرشية

ال��رءوس��ا وأع��ل��ى ال��ح��ظ��وَظ وس��وَّى أخ��ي��ه ظ��ل��َم آدَم وح��ذَّر
ال��رُّم��وس��ا ه��ذي ال��روُح ف��أل��ه��م��ِت َرْم��س��ه��ا م��ن ح��واءَ وأخ��رَج

معاني زكريا مفدي شعر عىل يضفي آدم بعد من جاءت التي الخالئق عن والحديث
وثبات اإلنسانية، املبادئ وحدوية إىل إشارة يف التَّاريخي، الرسد يحملها التي الحكمة

الخليقة. يف الربانية القوانني ورسيان الكونية، النواميس

… وع��اٍد … ث��م��وٍد ع��ن أس��ائ��ل��ه: ط��وي��ًال ال��زم��اِن رك��َب وأوق��ف��ت
ال��ع��م��اد؟ ذات ه��ي … إرٌم وه��ل ن��وح ع��ه��د م��ن … ال��م��ج��د ��ِة ق��صَّ وع��ن
ع��ن��اد! دون … ال��ج��زائ��ر وق��ال: ي��م��ي��نً��ا ال��زَّم��ان ه��ذا ف��أق��س��م

من الجزائر بجمال تغنيه زكريا مفدي الشاعر يستلهم التاريخي، السياق نفس ويف
ُمْلِك َعَىل يَاِطنُي الشَّ تَتْلُو َما ﴿واتَّبَُعوا وتعاىل: تبارك هللا قول يف الواردة السحر إيحاءات
َعَىل أُنِْزَل وَما ْحَر السِّ النَّاَس يَُعلُِّموَن َكَفُروا يَاِطنَي الشَّ وَلِكنَّ ُسَليَْماُن َكَفَر وَما ُسَليَْماَن

1.(١٠٢ اآلية: البقرة، (سورة وَماُروَت﴾ َهاُروَت ِببَاِبَل اْلَمَلَكنْيِ
بقوله:

ال��ق��ادر ال��ص��ان��ع روع��َة وي��ا ال��ف��اط��ر ب��دع��َة ي��ا ج��زائ��ُر
ب��ال��س��اح��ر ه��اروُت ��ب ت��ل��قَّ وح��ي��ه��ا م��ن ��ح��ر ال��سِّ ب��اب��َل وي��ا

ساحران «هما عباس: ابن قال للَمَلَكني. بيان عطف أو بدل وماروت: هاروت العراق، سواد يف بلد بابل: 1

الدين وجالل املحيل الدين (جالل للناس» هللا من ابتالءً لتعليمه أُنزال َمَلكان وقيل: السحر، يعلِّمان كانا
ص١٩). ٢٠٠٥م، بريوت، العربي، الكتاب دار الجاللني، تفسري السيوطي،
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الجزائر وصف يف التاريخي رسده يستلهم جعله الدينية بالثقافة زكريا مفدي تشبُّع
(سورة وُموَىس﴾ إِبَْراِهيَم ُصُحِف * اْألُوَىل ُحِف الصُّ َلِفي َهذَا ﴿إِنَّ القرآني: املصدر من

2.(١٨-١٩ اآلية: األعىل،

ش��ف��ا ش��ف��ائ��ف م��لء واألرِض ِت ��م��وا ال��سَّ ف��ي م��ا ل��ل��ه وس��بَّ��ح
ص��ح��ف��ا ي��رتِّ��ل ال��ك��ل��ي��م وم��وس��ى ل��ل��خ��ل��ي��ل ب��ه��ا ت��ص��غ��ي ك��أن��ك

الجزائري الشعب بمقومات التذكريَ التَّاريخية رحلته يف زكريا مفدي حرص كان
ما بكل التاريخ صناعة يف املميَّز وحضوره والثقافية، والتاريخية الدينية ومرجعيته

وحرب. ِسلم من التاريخ واقع يقتضيه

وح��رب س��الم م��ن م��ج��ن��ح��ة ��ة ق��صَّ ل��ن��ا ش��ب��ٍر ك��ل وف��ي

أال األمة هذه أصل بها اختُصَّ مميزة حضارية ظاهرة الجزائر إلياذة يف نستشف
واملقومات والتقاليد الُهوية عىل والحفاظ الغازية، الدول حضارات يف الذوبان عدم وهو
األعداء، قهر الجزائر استطاعت وكيف والعصور، األزمنة عْرب بها مرَّت التي األهوال رغم
مظاهر بعض تسجيل من بالرغم منهجه ويف مصدره يف أصيًال حياتها نظام وفرض

الوطنية. السيادة استعادة بعد الشاعر إليها أشار التي الزيغ

ال��ط��غ��اة ق��دم��ي��ه��ا ع��ل��ى ف��أه��وى ال��زَّم��ان ق��دم��ي��ه��ا ع��ل��ى وأه��وى
ال��ذِّك��ري��ات ب��أع��م��اق��ن��ا ف��ه��اج��ت ال��ق��رون ردَّدت��ه��ا وأس��ط��ورة

عرفت الجزائر أرض أنَّ الجنائزية واملعالم الصخرية والنقوش الحفريات أثبتت
املالئمة. الطبيعية الظروف نموه يف ساهمت امليالد، قبل السنني آلالف مميًزا برشيٍّا تواجًدا
ألف ٤٥٠ إىل يعود معسكٍر ناحية يف عظميٍّا هيكًال «أرامبورغ» األثري العالم اكتشف

ص٧٣٧. السابق املرجع ملوىس، والتوراة إلبراهيم صحف وعرشة القرآن قبل املنزَّلة الصحف 2
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ولقد 3، املتحرضِّ البرشي العنرص مهد هي الجزائر أنَّ إىل بحثه يف خلص امليالد، قبل سنة
ظهرت والقفصية واألبريومريية والعاترية اآلشولية منها حضارات، الجزائر عىل تعاقبت

امليالد.4 قبل سنة آالف ٨ حوايل
أما باألمازيغ. أخرى وأحيانًا بالرببر، أحيانًا للجزائر األصليني السكان إىل يُشار
بعدما والرومان واملرصيني اإلغريق ِقبَل من إفريقية شمال سكان به ُعرف فاسٌم الرببر

بالليبيني. ون يُسمُّ كانوا
صارت ثم األلثغ، يصدره الذي الصوت يعني Barbarus اإلغريق لغة يف و«بربر»
يونانيٍّا.5 ليس َمن كلِّ عىل اليونان أطلقها ثَمَّ ومن لغتهم، يتكلَّم لم َمن كلِّ عىل تسميًة
غزا ملا التبابعة، ملوك من صيفي بن قيس بن إفريقش إن «يُقال: خلدون: ابن يقول
يت ُسمِّ زعموا وباسمه واألمصار، املدن وبنى جرجيس، امللك وقتل وإفريقية، املغرب
ب تعجَّ وتنوُّعها، اختالفها ووعى رطانتهم وسمع األعاجم من الجيل هذا رأى ملا إفريقية،
اختالط هي: العرب، بلسان والرببرة بالرببر، فُسموا بربرتهم»! أكثر «ما وقال: ذلك من

مفهومة.»6 غري بأصواٍت زأر إذا األسد، بربر يُقال: ومنها، املفهومة، غري األصوات
بوسكي يقول الفوىض، وتفاقم التحرضُّ بعدم الرببَر والرومان اإلغريق نعت
ويعيشون لهم، ثقافة ال الذين األشخاص وتعني التيني أصلها بربر كلمة «إنَّ :Bousquet
احتالل من قوَّته استمد الذي املتحرض» «العالم أحكام هي تلك روما.»7 نطاق خارج
أما االستعمارية. أنظمتها يف الذوبان عىل وإجبارها شعوبها عىل والغطرسة األوطان
السكان فهم أنفسهم؛ عىل األمازيغ أطلقها الحر اإلنسان تعني تسمية فهي األمازيغ،
نسب يرتفع املناطق. بعض يف العرقية صفاتهم اختالف رغم إفريقية لشمال األصليون

١٩٦٥م، الجزائر، الجزائرية، الرشكة مكتبة العام»، الجزائر «تاريخ الجياليل، محمد بن الرحمن عبد 3

ص٤٦.
٢٠٠٢م، األوىل، الطبعة الجزائر، والتوزيع، للنرش ريحانه دار الجزائر»، تاريخ يف «موجز عمار، عمورة 4

ص٥.
والحضارية السياسية الحياة الروماني: االحتالل بداية إىل جايا امللك حكم من «نوميديا فرحاتي، فتيحة 5

ص٣٠. ٢٠٠٧م، الجزائر، أبيك، منشورات (٢١٣–٤٦ق.م)»،
الشأن ذوي من عارصهم ومن والرببر العرب تاريخ يف والخرب املبتدأ «ديوان خلدون، بن الرحمن عبد 6

ص١١٧. ٢٠٠٠م، بريوت، والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر دار السادس، الجزء األكرب»،
ص٦. سابق، مرجع عمار، عمورة 7
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الخليفة حرضة يف ذلك عن وا عربَّ أن مرص فتح بعد لوفٍد سبق وقد مازيغ، إىل األمازيغ
إليه. ذهبوا حينما — عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر

املؤمنني، أمري «يا قريش: شيخ أجابه األمازيغ أصل عن الخطاب بن عمر سأل وعندما
عيالن.»8 بن قيس بن بر أوالد الرببر هم

ومن مازيغ، بن بر بن األبرت مادغيس أبناء وهم البرت: قسمني؛ إىل الرببر «ينقسم
ونفزة. مغيلة زواغة، مطماطة، مطغرة، نفوسة، زواوة، زناتة، لواتة، مديونة، البرت: قبائل
صنهاجة، أوربة، كتامة، الربنس: قبائل ومن مازيغ، بن بر بن برنس أبناء وهم الربنس:

وهسكورة.»9 عجيسة جزولة، ملطة، مصمودة،
التنظيمية مقوماته له نظام إطار يف والعيش واإلقدام بالشجاعة األمازيغ ُعرف

اإللياذة: يف زكريا مفدي يقول واالقتصادية. واالجتماعية والثقافية

ال��ص��دام ي��وم ال��م��ع��ام��ع وخ��اض��وا ال��ف��دا ق��ادوا م��ازي��غ ف��أب��ن��اء
ال��ن��ظ��ام وأق��روا … ال��ِب��ن��ا وش��ادوا خ��ط��اه��م ط��وع ال��م��ق��ادي��ر، وس��اق��وا
ال��ن��ج��وم��ا وراع ال��ن��يِّ��رات، غ��زا ال��ق��رون ع��بْ��ر األم��ازي��غ ص��م��ود

منها: ٢٨ املقطع يف ويقول

واآلص��رة ال��ف��ض��ل ن��ج��ح��ُد وال ال��ذم��ام ن��رع��ى األم��ازي��غ ون��ح��ن

الوقائع أبرز خالل من القديمة، العصور عْرب الجزائري التاريخ إىل اإللياذة تطرقت
البيزنطي. العهد إىل وصوًال الفينيقي العهد من املمتدة التاريخية

ص٣٣. سابق، مرجع فرحاتي، فتيحة 8

ص٧. سابق، مرجع عمار، عمورة 9
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األول الفصل

الفينيقي العهد

١٢٠٠–١٤٦ق.م

الفناء.»1 إليها أرسع غريها ُملك يف وصارت ُغلبت إذا األمة «إنَّ
يف نشأت دولة أو أمة كل إليها تصري حضارية بديهة بل تاريخي؛ قانون ذلك
غريها حساب عىل ذاتية ألسباب عت توسَّ ثم فيها، عضدها واشتد الطبيعي محيطها
ينتسب الوطنية. مقوماتها عىل وتعتدي أراضيها، وتحتل خرياتها، لتنهب الشعوب من
عربية لغتهم «كانت العرب، إليه ينتمي الذي السامي الكنعاني العنرص إىل الفينيقيون

اليوم.»2 بالدنا يف املستعملة العامية كثريًا وتشبه الفصحى، العربية عن قليًال محرَّفة

الفينيقي األمازيغي التعايش (1)

صيدا مدينتي يف واستقرت العربية، الجزيرة شبه من للفينيقيني األوىل األصول هاجرت
كبرية بأعداد الفينيقيون أبَْحر «فينيقيا». ب بها استقرَّت التي األرايض يت وُسمِّ وصور،3
يف إفريقية شمال واجهة من املتوسط األبيض البحر بسواحل واستقروا فينيقيا، من

ص١٨٥. األول، الجزء سابق، مرجع خلدون، بن الرحمن عبد 1

ص٦. ١٩٣١م، العربية، املطبعة الجزائر»، «كتاب املدني، توفيق أحمد 2
الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 3

ص٩. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
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روا وطوَّ البحري، الساحل طول عىل أمرهم بادئ يف املوانئ وأسسوا ١٢ق.م، القرن
استقرار يكن لم وإصالحها. السفن لصناعة ورشات وأنجزوا التجاري، نشاطهم
استقراًرا كان ما بقْدر األصليني لسكانه مضطهًدا استعماريٍّا إفريقية بشمال الفينيقيني
بالسكان عالقاتهم توطيد خالله من الفينيقيون استطاع وتجاري، اقتصادي طابع له
املحليني السكان ضد حملة أي التاريخ يسجل ولم التجارية. الحركة يف وإدماجهم
ذلك ولعل بعدهم، من الرومان فعل مثلما قياداتهم وتصفية األمازيغ اضطهاد مفادها
ريب وال تشملهما، السامية اللهجة وأنَّ واألمازيغ، الفينيقيني بني املشرتك األصل إىل يرجع

الديار.4 بهذه العربية اللغة سيادة إىل السبيل دت مهَّ قد القرطاجنية اللغة هذه وأنَّ
وهي ٨١٤ق.م. سنة قرطاجنة أو قرطاجة املدن من الفينيقيون س أسَّ ما أول كان
الجديدة.5 املدينة عرصي: وبمصطلح الحديثة، القرية ومعناها: حدشت» «قرت لغتهم يف
بها أنشئوا النوميدية، املناطق لبعض التجاري امليدان يف االسرتاتيجي للطابع ونظًرا
،Ighilgili وجيجل ،Cirta وقسنطينة ،Risicada وسكيكدة ،Rigius عنابة مثل: مدنًا،

(رششال). Iol وإيول ،Icosium العاصمة والجزائر ،Saldae وبجاية
بعض وينسب ٦ق.م، القرن حوايل (إيكوسيم) الجزائر مدينة الفينيقيون س أسَّ
«جزيرة إىل نسبة وقيل: هرقل، حاشية من العرشين عىل للداللة تسميتها املؤرخني
تحت «هارودين» من باقرتاح هام تجاري ميناء إىل الفينيقيون حوَّلها عندما النورس»

األول. يوبا حكم

ال��م��رام أق��ص��ى إك��وس��ي��وم وح��ازت ف��ي��رم��وس ص��ان��ه��ا إن ب��ول��وغ��ي��ن

ذكر التي الصقيل لديودور األوىل التاريخية الكتابات إىل النوميديني تسمية تعود
الرابع القرن وبداية الخامس القرن نهاية يف جَرت حروٍب يف شاركوا النوميديني أن فيها
بفينيقيا صالتها قرطاجنة قطعت ولقد 6.Numidae «رحل» إىل نسبة وهي امليالد، قبل

املؤسسة اإلسالمي»، الفتح إىل الحجارة عرص من عصور: أربعة يف «قرطاجنة املدني، توفيق أحمد 4
ص٣٥. ١٩٨٦م، الجزائر، للكتاب، الوطنية

ص١٠. سابق، مرجع بوحوش، عمار 5

والحضارية السياسية الحياة الروماني، االحتالل بداية إىل جايا امللك حكم من «نوميديا فرحاتي، فتيحة 6

ص٢١. ٢٠٠٧م، الجزائر، أبيك، منشورات (٢١٣–٤٦ق.م)»،
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تحت صور مدينة فيه وسقطت اآلسيوية، الجمهورية تلك فيه تدهورت الذي الوقت يف
(٦٠٤–٥٦١ق.م).7 الكلداني الفاتح بختنرص رضبات

قديًما الليبيون به ُعرف الذي الَقبَيل النظام من ِخيفًة املرصيون الفراعنة س توجَّ
لرمسيس ١٢٥٠ق.م حوايل يف حملة التاريخ سجل فقد والتصدي؛ املواجهة ُعدة له فأعدوا
حاولت ملا والكالك والتاحنون والزوتمار والتيمحون املاشواش من القبائل هذه ضد الثالث
مدينة معبد يف جداريٍة رسوماٍت شكل يف الرصاع هذا أحداث بعض ُقيدت مرص. غزو
مائلٍة طويلٍة بضفائَر ظهروا وقد آمون، لإلله قرابني تقدِّم الليبية الشعوب ألرسى «هابو»
ذوو Maxyes واملاكسياس   Auses األوزاس قبائل كانت هريودوتس وحسب العنق، عىل
يف األوىل بمعاهدتني: بروما قرطاجة ارتبطت رءوسهم.8 من األيمن الجانب عىل ضفائر
للحوض التجارة احتكار يف الحَق لقرطاجة تعطي ٣٤٨ق.م سنة والثانية ٥٠٩ق.م، سنة
عىل التجارة تعاطي بعدم وحلفاءهم الرومان وألزمت املتوسط، األبيض للبحر الغربي

قرطاجة.9 من إذٍن أخذ قبل شواطئها

قرطاجة عىل النوميديني ثورة (2)

ست تأسَّ فبعدما طويًال؛ والفينيقيني املحليني السكان بني الحميمة العالقة تستمر لم
فكري إشعاع ومركز املنطقة يف عسكرية قوة وأصبحت فينيقيا عن وانفصلت قرطاجة
معاملتهم وسوء األصليني السكان عىل الغلظة بوادر ظهرت وسيايس، واقتصادي وثقايف
التي أبرزها بثورات وقاموا قرطاجة عىل النوميديون فثار بالرضائب، كاهلهم وإثقال
األوىل البونيقية للحروب تمهيًدا اإلغريق إمرة تحت و٣٧٩ق.م ٣٩٦ق.م سنة وقعت

(٣٦٣–٢٤١ق.م).

املؤسسة اإلسالمي»، الفتح إىل الحجارة عرص من عصور: أربعة يف «قرطاجنة املدني، توفيق أحمد 7
ص٢٨. ١٩٨٦م، الجزائر، للكتاب، الوطنية

ص٢٧. سابق، مرجع فرحاتي، فتيحة 8

٢٠٠٢م، األوىل، الطبعة الجزائر، والتوزيع، للنرش ريحانه دار الجزائر»، تاريخ يف «موجز عمار، عمورة 9

ص١٥.
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القرطاجي القائد ضد فعٍل وكردِة ٢١٨–٢٠٢ق.م، الثانية البونيقية الحرب خالل
ا عامٍّ قنصًال Scipion Emilien اإليمييل سكيبيون العسكري القائد روما عيَّنت حنبعل،
مجلس من بتفويٍض حلفاء عن للبحث واسعة عسكرية حملة وشنَّ ٢٠٦ق.م، سنة لروما
سيفاكس مودة كسب األمر، بداية يف إثرها، عىل حاول قرطاجة، ضد الروماني الشيوخ
املازيسيل قبائل إىل نسبة املازيسيليا: أو ٢٠٦ق.م10 سنة الغربية نوميديا ملك Syphax
العرض، رفض أنه غري ق.م11 الثالث القرن أواخر منذ إفريقية يف كقوة ظهروا الذين
استطاعت بالبونيقيني، تربطه التي األرسية العالقة بسبب قرطاجة مع التحالف ل وفضَّ
القرطاجي الجيش هزيمَة Massinissa الرشقية12  ماسينيسا نوميديا بملك مدعومة روما
بحوايل سيفاكس بعدها تُويف ٢٠٣ق.م، سنة سيفاكس عىل فيها القبض أُلقي بزاما،

٢٠٠ق.م. سنة أي سنوات؛ ثالث

ال��ره��ان��ا ك��س��ب��ن��ا ك��ي��ف ال��دَّه��ر م��دى ل��روم��ا ي��ح��ك��ي س��ف��اك��س وخ��ل��وا
ال��ه��وان��ا ف��ي��ه��ا ي��رَض ل��م ب��زام��ة م��اس��ي��ن��ي��س��ا ظ��اف��ًرا غ��دا وك��ي��ف

١٤٨ق.م) سنة وتويف ٢٣٨ق.م، سنة (ُولد النوميدي امللك ماسينيسا (3)

حكمت املاسيلية العائلة من سلطانًا، وأكربهم شأنًا الرببر ملوك أعظم ماسينيسا كان
الحكم. يف الرأي وسداد العقل ورجاحة بالقوة واشتهر أجيال، أربعة

و«إناس» «ماس» هما مقطعني إىل تقسيمه بعد ماسينيسا كلمة معنى مارسيي فرسَّ
«القوم».13 «سيد» الرببرية: باللغة معناهما إنَّ فقال:

ص٦٩. سابق، مرجع فرحاتي، فتيحة 10

الفتح إىل التاريخ فجر منذ والحضاري السيايس القديم املغاربي «التاريخ جارش، الهادي محمد 11

ص٩٨. ١٩٩٢م. الجزائر، للطباعة، الجزائرية املؤسسة اإلسالمي»،
ص١٠٠. سابق، مرجع جارش، الهادي محمد 12

ص٨١. سابق، مرجع فرحاتي، فتيحة 13
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الفينيقي العهد

دم��ان��ا زك��ى ي��خ��لِّ��د ذُروه، ص��دان��ا ي��ردِّد م��اس��ي��ن��ي��س��ا دع��وا
ج��ب��ان��ا ي��ع��ي��ش ال أن وأق��س��م إب��اء ف��ث��ار س��اوم��وه، وك��م
ال��ح��س��ان��ا ي��ه��وى م��ث��ل��ي ك��ان وق��د ال��م��ع��ال��ي ن��ي��َل ال��ح��بُّ وأل��ه��م��ه

قرطاجة عن االستقالل بدافع روما مع اسرتاتيجيٍّا تحالًفا ماسينيسا تحالف كان
ملاسينيسا روما خبأته ما لكن والغربية، الرشقية فيها بما نوميديا عىل الكاملة والحيازة
سريتا استعادة تكون أن ماسينيسا أراد حرٍّا. أمازيغيٍّا زعيًما جعله ما هو دسائس من
زوجة تُؤرس أن ماسينيسا رفض وقد له. فتأتَّى سيفاقس، أِرس بعد سلميًة استعادًة
هي هذه و«سوفونيزيا» الروماني. الجيش ِقبَل من القرطاجية سوفونيزيا سيفاكس
رواية حسب علمه بدون سيفاكس إىل بتزويجها جسكون أبوه قام وقد أزدروبعل، ابنة

«ديوكاسيوس».14

ال��زَّم��ان��ا ي��ت��ح��دَّى ب��أن ج��دي��ٌر س��وف��ون��ي��زي��ا روح��ه ص��ن��ع��ْت وَم��ن
وك��ان��ا ي��ك��ون، ق��د م��ا وت��ن��ب��ي��ه وع��ل��ًم��ا وف��نٍّ��ا ح��بٍّ��ا ت��غ��ذي��ه

لقطع ودليًال الرومان، ثقة لكسب منه تعبريًا لها م السُّ بدسِّ قتلها ما رسعان لكن
أن أخرى، روايٍة ويف ممتلكاته،15 اسرتجاع يف طموحه من تُحدُّ قد التي األوصال كل

والعار.» املذلة حياة من خري الرشف وموت م، السُّ بتجرُّعها انتحرت «سوفونيزيا
الذي العهد بموجب وأصبح نوميديا، د يوحِّ أن زاما معركة بعد ماسينيسا استطاع
معاهدة إثرها عىل وُعقدت ١٥٢ق.م، سنة يف نوميديا كامل عىل َمِلًكا روما وبني بينه كان
عىل تُحسب التي العيوب من ٢٠١ق.م. سنة لروما قرطاجة عن التنازل بموجبها تمَّ
متاخمة كانت التي القرطاجنية األرايض «إعطائه مقابل روما مع تحالفه ماسينيسا،

نوميديا».16 لدولة

ص٧٨. سابق، مرجع فرحاتي، فتيحة 14

ص٦١. سابق، مرجع املدني، توفيق أحمد 15
الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 16

ص١٣. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
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الحربية الصناعة يف أنموذًجا وأصبحت ماسينيسا عهد يف دة املوحَّ نوميديا ازدهرت
أخرى وموادَّ والشعري القمح تصدِّر وأضحت الزراعية، املحاصيل من الذاتي التمويل ويف
الفكرية الحياة ازدهرت غربًا. ملوية نهر حتى رشًقا طربقة من نفوذها وامتد لروما،
وتعزَّز لنوميديا، ماسينيسا رسمه الذي السيايس النظام ظل يف واالجتماعية والثقافية
تُويف ماسينيسا. من التخلُّص عىل وأجربها روما، ومخاوف هواجس أثار مما استقاللها،

قسنطينة. بسريتا ١٤٩ق.م سنة ماسينيسا
سنة قرطاجة سقوط عن (١٤٩–١٤٦ق.م) الثالثة البونيقية الحروب أسفرت

إفريقية. احتالل بذلك روما واستطاعت ١٤٦ق.م،
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الثاني الفصل

الروماين العهد

١٤٦ق.م–٤٣٠م

وفصلتها رومانية، مقاطعٍة إىل القرطاجية األرايض كل روما حوَّلت قرطاجة سقوط بعد
1.Fossa regia امللكي بالخندق النوميدية األرايض باقي عن

منذ فيه فوا وترصَّ ٢١٣ق.م، منذ الجزائري بالقطر الرومان عالقة بداية كانت
رومانية مقاطعة إىل وُحوِّلت ٤٦ق.م–٤٢م،2 سنة بنوميديا قَدَمهم ووضعوا ١٠٤ق.م،

.Africa-Nova الجديدة بإفريقية ُعرفت

الروماني االحتالل تحت نوميديا (1)

حياتهم الزم واالستعباد القهر من دوامة يف الرببر دخل الغاشم، االحتالل بهذا
الفينيقيني من قبُل من الرببر يعهده لم مدمًرا استعماًرا كان وأراضيهم. وممتلكاتهم
وُفرضت غصبًا، الزراعية األرايض منهم اغتُصبت كلية، حياتهم فيه ت تغريَّ والقرطاجيني،

الفتح إىل التاريخ فجر منذ والحضاري السيايس القديم املغاربي «التاريخ جارش، الهادي محمد 1

ص١٨١. ١٩٩٢م، الجزائر، للطباعة، الجزائرية املؤسسة اإلسالمي»،
الجزائر، الجزائرية، الرشكة مكتبة األول، الجزء العام»، الجزائر «تاريخ الجياليل، محمد بن الرحمن عبد 2

ص٨٩. ١٩٦٥م،



الجزائر ملحمة

الحروب لخوض قًرصا الروماني الجيش يف الرببر شباب وُجنِّد فرًضا، الرضائب عليهم
واملرصية.3 واملجرية الجرمانية

ومستنبعل. وجولوسا، ميكواسن، ميكبسا أبناء: ثالثة وفاته بعد ماسينيسا ترك
الجماعي امللكي النمط هذا كان السلطة، تقاسم قبول عىل عهم يشجِّ أن سكيبيو واستطاع
جولوسا إىل الغدر يد امتدت وفاته بعد الهللينستي.4 النموذج من ا مستمدٍّ الحكم يف
مآلها يكون ثورة أو انفصالية نزعة أي الجتثاث محاولة يف روما طرف من ومستنبعل
تسيريه يف لروما مواالًة وأظهر ميكواسن، إىل الحكم أُسند روما. عن نوميديا استقالل

نوميديا. لشئون

املستقلة نوميديا لدولة التأسيس (2)

نوميديا د يوحِّ يوغورطا (1-2)

بال أدهر هما: ولدين، بعده من وترك ١١٨ق.م سنة ميكواسن ميكبسا امللك تُويف
يوغورطا مستنبعل أخيه ابن حجره يف نشأ وقد ،Hiempsal وهيمبسال ،Adherbal
باقي مثل رشعيٍّا وريثًا العناية بهذه فأصبح تربيته، فضل له ويعود ،jugurtha
املحيُط نبوغه يف عه وشجَّ يوغورطا، عىل تظهر واإلقدام الشجاعة معالم بدأت أبنائه.5
يف خاصة الجيش قيادة يف قتالية مهارات يُظِهر أن استطاع فيه. نشأ الذي امللكيُّ
استقالل ُحلم كان قها. حقَّ التي بانتصاراته اسمه وتألق ١٣٤ق.م، سنة نومانتيا حروب
روما بها تقوم كانت التي املناورات أنَّ غري كثريًا، يوغورطا يراود وتوحيدها نوميديا
من دوامة يف امللكية األرسة أدخل الحكم، من يوغورطا لعزل وأدهربال هيمبسال لدفع
أن إال روما من كان وما هيمبسال. إثرها عىل ُقتل عمه، وأبناء يوغورطا بني الرصاعات
اقتضت الرشقية. نوميديا عىل لتثبيته جريئة محاولة يف أدهربال حليفها بتدعيم قامت
قواه، الستجماع الغربية نوميديا حكم عىل يوغورطا حكم يستقر أن الحرب رضورة
نوميديا يوغورطا واسرتدَّ سريتا، يف إثرها عىل ُقتل أدهربال، عىل الحرب أعلن ما ورسعان

ص١٦. سابق، مرجع بوحوش، عمار 3

ص١٤٤. سابق، مرجع فرحاتي، فتيحة 4

ص١٥٠. سابق، مرجع فرحاتي، فتيحة 5
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الروماني العهد

فيها س وأسَّ نوميديا توحيد يوغورطا استطاع بذلك سلطانه. تحت ووضعها الرشقية،
روما. عن ا تمامٍّ مستقالٍّ سياسيٍّا نظاًما

سيادتها الستعادة وسيلة كان ما بقْدر ذاته حد يف هدًفا نوميديا توحيد يكن لم
من النوميديني عىل املسلطني واالستبداد القهر ورفع األجنبي، ل التدخُّ محاوالت كل وكفِّ

روما. ِقبَل
يوغورطا واستطاع ١١٠ق.م، سنة من بدايًة روما ضد حرٍب يف نوميديا دخلت
Spurius ألبينيوس سبوريوس يقوده كان الذي الروماني بالجيش هزيمًة يُلِحق أن
عقِد أجِل من للتفاوض بستيا الجيش قائد أوكلت أن إال روما من كان فما ،Albinus
الشهرية: كلمته حينها يوغورطا قال وقد الشيوخ، ملجلس تُدفع ثروة مقابل معه صلٍح
قال يوغورطا أن سالوستيوس أورده آَخر ساخٍر تعبرٍي ويف يُباع.»6 يشء كل روما، «يف
املشرتي.»7 تجد أن بمجرد ستنتهي للبيع، مدينة من لِك «يا روما: ميناء يغادر أن قبل

األم��ان��ا! ي��ف��ش��ي ال��ج��م��اه��ي��ِر ب��ح��ك��ِم ه��دي��ه ع��ل��ى ي��غ��ورط��ا ف��ج��اء
ال��ك��ي��ان��ا! ف��ه��زَّ ي��ش��ت��ري��ه��ا!» ل��م��ن تُ��ب��اُع روم��ا «م��دي��ن��ة وق��ال:
وش��أن��ا ع��زٍّا األم��ازي��غ وأول��ى ك��اف ب��أع��ط��اف س��ي��رت��ا ��د ووحَّ

الجزائر استقالل وأعلن ١١٢ق.م، سنة قسنطينة سريتا عرش يوغورطا «تبوَّأ
سنة من وماريوس ميتللوس من كلٌّ قادها التي الروماني، الجيش حمالت كانت التام.»8
بامللك االحتماء عىل يوغورطا أجربت النوميدية، الجيوش عىل عنيفًة ١٠٨ق.م، إىل ١٠٩
باخوس يكن لم العليا. بالهضاب الجدالة قبائل بمنطقة Bocchus باخوس املوريطاني
وخديعٍة غدٍر مكيدَة له دبَّر أن إىل لديه باألمن إيهامه من تمكَّن فقد ليوغورطا؛ وفيٍّا
بعدها نُقل ماريوس، الروماني الجيش قائد إىل ١٠٦ق.م سنة يوغورطا بموجبها سلَّم

٢٠٠٢م، األوىل، الطبعة الجزائر، والتوزيع، للنرش ريحانة دار الجزائر»، تاريخ يف «موجز عمار، عمورة 6

ص٢٥.
ص١٥٧. سابق، مرجع فرحاتي، فتيحة 7

الجزائر، الجزائرية، الرشكة مكتبة األول، الجزء العام»، الجزائر «تاريخ الجياليل، محمد بن الرحمن عبد 8

ص٩٢. ١٩٦٥م،
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هناك. بسجٍن ١٠٤ق.م سنة الريبة إىل تدعو ظروٍف يف تُويف حيث روما إىل يوغورطا
واجتماعيٍّا. اقتصاديٍّا ونموٍّا يوغورطا حكم عهد يف ازدهاًرا نوميديا عرفت

وجهها وعىل له نصفي تمثال صورة وجهها عىل فضة من نقود سك من تمكَّن وقد
Gauda جودا شقيقه توىلَّ يوغورطا، وفاة بعد بونيقي.9 نقش تحته فيل صورة اآلخر
وفاته بعد الحكم. توليه من عامني أو عام بعد وافته املنية أن إال بعده من نوميديا ُمَلك
كان فما جودا، استخالف حول Hierbas وهريباص الثاني هيامبسال بني رصاع وقع
نوميديا عىل الحكم توليه يف ويساهم هيامبسال، إىل يميل أنَّ إال Pompée بومبي من

٨١ق.م. سنة
املدفون الروماني القائد هذا ِقبَل من مليانة مدينة تأسيس عن زكريا مفدي تساءل

املدينة. بهذه له املخلِّدة املكتوبة اآلثار بعض عىل بناءً وحفيده هو بها

ال��ص��ن��ي��ع��ة؟ رب ب��ول��وغ��ي��ن أن أم روم��ا؟ م��ق��وق��ُس ب��وم��ب��ي أش��اَدِك
ودي��ع��ة ل��ل��ط��ام��ع��ي��ن ك��ن��ِت وم��ا ال��ط��ام��ع��ي��ن ب��م��ل��ي��ان��ة ف��أغ��رى

الحكم نظام يف منفرًدا تطوًرا الثاني هيامبسال حكم عهد يف نوميديا عرفت
وفضة ذهبًا النقود عهده يف ُرضبت والحيواني. الزراعي اإلنتاج يف ونموٍّا والجباية،
وروما. إسبانيا وجنوب ومارسيليا وأثينا نوميديا بني التجارية التبادالت ونمت ونحاًسا،

قيرص والحربضد األول يوبا (2-2)

عنه ثبت وقد ٥٢ق.م، سنة منذ األول يوبا ابنه بعده من توىلَّ الثاني هيامبسال وفاة بعد
قيرص لحزب املنارص الثاني باخوس موريتانيا مللك وعداؤه امللكي بومبي لحزب موالته

األول.11 يوبا عىل قيرص انترص ما ورسعان الجمهوري، 10César

والحضارية السياسية الحياة الروماني: االحتالل بداية إىل جايا امللك حكم من «نوميديا فرحاتي، فتيحة 9

ص١٦٤. ٢٠٠٧م، الجزائر، أبيك، منشورات (٢١٣–٤٦ق.م)»
خلدون، بن الرحمن (عبد وفاتها عند أمه بطن من جنينًا استخرج ألنه بقيرص ُسمي أغانيوس، هو 10

دار الثاني، الجزء األكرب، الشأن ذوي من عارصهم ومن والرببر العرب تاريخ يف والخرب املبتدأ ديوان
ص٢٣٧). ٢٠٠٠م، بريوت، والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر

٢٠٠٢م، األوىل، الطبعة الجزائر، والتوزيع، للنرش ريحانة دار الجزائر»، تاريخ يف «موجز عمار، عمورة 11

ص٢٦.
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يوبا ضد نريانُها اتَّقدت بل الزمن، بمرور تهدأ لم لروما االستعمارية النزعة إنَّ
سنة يف عليه واالنتصار كوريو العسكري القائد ضد جيوشه استنفار يف سارع الذي
أنَّه إال البحرية، املداخَل املرة هذه مستعمًال بجيٍش يوبا عىل الكرَّة قيرص أعاد ٤٩ق.م.
يوبا تُويف فقد حيٍّا؛ بيوبا الظفر من قيرص يتمكَّن لم النوميدي، الجيش انهزام رغم
جانبًا قيرص حوَّل روما. إىل النوميدية اململكة قيرص وضم الروايات، عديد حسب انتحاًرا
12.Provincia Africa Nova الجديدة إفريقية باسم رومانيٍة واليٍة إىل نوميديا من كبريًا

والعالم الحاكم الثاني، يوبا (3-2)

وكان اإلفريقي، الشمال عىل ملًكا الثاني يوبا روما بت نصَّ الثاني باخوس وفاة بعد
امللكة ابنة سيليني من ج تزوَّ وقد املوسيقى، وفنون والجغرافيا التاريخ يف موسوعة
ُدفنت إنَّها أيًضا ويُقال سنة، عرشة بثماني يوبا زوجها قبل تُوفيت مرص، ملكة كليوبرتا
بقرب الجزائريني لدى واملعروف رششال مدينة رشقي املشهور يوبا بهيكل كذلك هي

الرومية.13
بني تناسًقا مقيًما الثورة، يف الجزائريات للنساء الرائد بالدور زكريا مفدي أشاد

بوحريد: جميلة مثيالت النسوة وبني كليوبرتا

ال��ه��ادرة ث��ورت��ن��ا ج��م��ي��الت ك��ل��ي��وب��ت��را ال��ف��دا ف��ي ض��ارع��ت وك��م

الفنون يف طويٌل باٌع له وكان النوميدية، للمملكة عاصمًة رششاَل الثاني يوبا اتخذ
شتى يف اململكُة حكمه فرتة يف ازدهرت كبريًا.14 فنيٍّا عامًلا وكان اإلغريقية، والثقافات

واالستقرار. األمن بفضل امليادين

ص١٨٣. سابق، مرجع فرحاتي، فتيحة 12

ص١٥٠. ،٢ رقم امللحق يف الرضيح صورة انظر 13
ص١١. ١٩٣١م، العربية، املطبعة الجزائر»، «كتاب املدني، توفيق أحمد 14

43



الجزائر ملحمة

اإللياذة من والعرشين الثامن املقطع ص وخصَّ الثاني، بيوبا زكريا مفدي أشاد
وألبولوس: له كامًال

ال��ق��ي��ص��ري��ه؟ َع��رش��ك ��ب��وا ل��قَّ وَم��ن يُ��وب��ا ت��ذك��رَت ه��الَّ … أش��رش��اُل!
ال��م��غ��رب��ي��ه أق��ط��ارن��ا وش��رَّف��ت ُروم��ا؟ ف��ن��اف��س��ت ��روك م��صَّ وَم��ن
ال��م��دن��ي��ه؟ ف��ي ال��س��ب��َق ��ق ح��قَّ أم��ا ب��ث��ان؟ يُ��وب��ا ��ب يُ��ل��قَّ ل��م��اذا
��ن��دس��ي��ه؟ ال��سُّ ح��دائ��ق��ه��ا وزاَن ع��دن؟ ج��نَّ��ة ب��ش��رش��ال وب��اه��ى
ال��ع��رب��ي��ه؟ ج��زي��رت��ن��ا ل��وج��ه رس��ًم��ا خ��طَّ َم��ن ل أوَّ ك��ان أم��ا
أث��ريَّ��ه؟ ج��ام��ع��ٍة َل أوَّ ـ��ِم ل��ل��ع��ل��ـ ب��ش��رش��ال ي��وب��ا ش��اد أم��ا

Les florides, «املسوخ»، الذهبي»، «الحمار أشهرها: كتٍب عدَة مؤلِّف عاِلم أبوليوس
15.L’apologieو L’hermagoras

ب��ال��ع��ب��ق��ري��ه ال��ع��ل��ُم ل��ه يَ��ِدي��ُن ط��ب��ي��بً��ا ك��ان أب��ول��وس وه��ذا
األم��وي��ه ال��ق��ص��ص ف��ي ف��أثَّ��ر ال��ح��ي��وان ق��ص��ص ف��ي وأب��دع
ب��ال��ت��ح��ي��ه ي��خ��ص��ون��ه ب��روم��ا م��ن��ت��داه��م ف��ي األف��ارُق وك��ان
ق��ض��ي��ه ك��لُّ تُ��رف��ع ل��ي��م��ن��اه روم��ا ق��اض��ي أب��ول��وس وك��ان

اململكة ُحكَم Ptolémée بطليموس ابنه توىلَّ ٢٣م سنة الثاني يوبا وفاة بعد
جأًشا الرببر املقاومون فأظهر األمازيغية، القبائل عىل يسيطر أن سعى النوميدية.
16،Musalams موساالمس لقبيلة املنتمي Tacfarinas تاكفاريناس بقيادة وصموًدا

٤٠م. سنة حوايل بطليموس اغتيل روما، لحساب عامًال يومها وكان

الجزائر، الجزائرية، الرشكة مكتبة األول، الجزء العام»، الجزائر «تاريخ الجياليل، محمد بن الرحمن عبد 15

ص١١٨. ١٩٦٥م،
والحضارية السياسية الحياة الروماني، االحتالل بداية إىل جايا امللك حكم من «نوميديا فرحاتي، فتيحة 16

ص١٨٣. ٢٠٠٧م، الجزائر، أبيك، منشورات (٢١٣–٤٦ق.م)»،
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تاكفاريناسوفريموس بقيادة األمازيغية الثورة (3)

تاكفاريناس (1-3)

من تاكفاريناس فرَّ الحربية، الخطط وتنفيذ العسكرية، القيادة أساليب يف تفنَّن بعدما
واسرتجاع الروماني، العدوان صد قصد األمازيغية باملقاومة والتحق الروماني، الجيش
روما انتهجتها التي العنرصي التمييز سياسة عىل والقضاء نوميديا عىل األمازيغ سيادة
الشمال عن الجنوب لفصل بنَته الذي Limes «الليمس» جدار خارج األمازيغ بإبعادها

اإلفريقي.

ال��ن��ج��وم��ا وراع ال��ن��يِّ��رات، غ��زا ال��ق��روِن ع��بْ��ر األم��ازي��غ ص��م��ود
ال��ظ��ل��وم��ا! ال��م��س��ت��ب��د دوَّخ��وا وك��م ال��ل��ي��ال��ي! ن��ائ��ب��ات أزع��ج��وا ف��ك��م
ال��ه��ج��وم��ا ي��وال��ي ت��ي��ك��ف��رن��اس ت��ب��ي��ري��وس ي��ذك��ر ط��ب��ري��ة س��ل��وا
روم��ا! ن��ع��ش ف��ي ال��م��س��ام��ي��ر ف��دقَّ روم��ا ي��ص��ارع س��ن��ي��ن ث��م��ان
رج��وم��ا ف��ان��ط��ل��ق��ن��ا ��دن��ا ف��َوحَّ ال��وح��دوي األط��ل��س ل��ه وأوح��ى

املباغتة اسرتاتيجية عىل عملياتها يف واستندت ١٧م، سنة تاكفاريناس ثورة انطلقت
واملوريني املوساالمس قبائل برضاوة فيها شاركت ومدرَّبة منظَّمة فرٍق طريق عن

العمليات. من الشكل هذا مع تعامل أن الروماني للجيش يسبق لم حيث والكنتانيني؛
الجيش توازنات وشَل الرومانية، املمتلكات وتخريب اإلغارة عىل تاكفاريناس عمد

املتواصلة. املقاومة من سنوات سبع خالل صفوفه يف والهلع الخوف بإثارة الروماني
قادها معركٍة أثناء الغزالن بسور لقلعته حصاٍر بعد قتيًال تاكفاريناس سقط

.Cornelius Dolabella بيال دوال كورنيليوس
عىل انتفاضًة أو مستِبد روماني نظاٍم عىل تمرُّد حركَة تاكفاريناس ثورة تكن لم
كل الثوار فيها استنفد استعماٍر ضد استقالليًة ثورًة كانت بل جائر؛ اقتصاديٍّ وضٍع
ولم االحتالل، ربقة من األوطان وتحرير األمازيغ، بالد حمى عن للذود املقاومة وسائل
تهدأ لم تاكفاريناس، مقتل بعد إال الشمالية إفريقية باقي احتالل من الرومان يتمكَّن
لدعوى يستجيبوا ولم أوطانهم عىل الرومانية السيطرة طيلة األمازيغ نفوس يف الثورة
زعماء فيهم ظهر أن يلبث ولم استمرت بل املستعِمر؛ الروماني الحكم تحت االندماج
بعد من ظهر َمن أبرز ولعل املحتل، ضد الحروب وخاضوا املعارك قادوا ثوريون

فريموس. املغوار القائد تاكفاريناس
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فريموس (2-3)

نوبيل الرببري امللك ابن فريموس أعدَّ تاكفاريناس، ثورة من قرون ثالثة من أكثر بعد
بسالة بفضل فاستطاع جرجرة، بمنطقة الروماني االستعمار ضد الحرب لخوض َة الُعدَّ
عىل سيادته و«فرض ٣٦٩م سنة الروماني الجيش عىل االنتصاَر جأشه ورباطة جيشه
من ألًفا ٢٠ آنذاك جيشه قوام وكان العاصمة) (الجزائر وإيكوسيوم (رششال) سيزاري

الرببر.»17
من لها املناوئة الثورات تفجري عىل روما إقدام املواطن، من كثري يف التاريخ سجل
العائلة بأفراد األمر تعلَّق إذا خاصة والقادة، الزعماء بني الفتن شحن بواسطة الداخل
املنتسبني الدوناتيني من ومعاونيه فريموس حركة حيال به قامت ما وهذا الواحدة،
إىل فريموس ثورة بلوغ يف األسايس الدور لهم كان الذين Donatus دوناطوس للزعيم

إيكوسيوم. غاية
زكريا: مفدي قال

ال��م��رام أق��ص��ى أك��وس��ي��وم وح��ازت ف��ي��رم��وس ص��ان��ه��ا إن ب��ول��وغ��ي��ن

آخر: مقطع يف وقال

وال��م��وث��ق��ا ع��ه��دك س��ن��ح��ف��ظ ال��ب��ق��ا ص��ن��ع��ت َم��ن ي��ا ب��ول��وغ��ي��ن
وال��م��ش��رق��ا ال��غ��رب ف��ح��يَّ��رت ش��اده��ا؟ َم��ن أن��ت أم ف��ي��رم��وس

الدوناتية ديانتهم عن النوميديني ردِّ يف Augustin أوغستان سان القسيس يفلح لم
عليهم. املسيحية الديانة وفرض

ال��ل��ه��ام ال��خ��م��ي��س وت��زج��ي ت��ص��ول دون��اط��وس م��ن األم��ازي��غ وه��ب
ال��ص��دام ي��وم ال��م��ع��ام��ع وخ��اض��وا ال��ف��دا ق��ادوا م��ازي��غ ف��أب��ن��اء

كادت فما أمرهم، بداية يف املسيحية الرببر «اعتنق املدني: أحمد توفيق األستاذ يقول
يفرون الرببر أخذ حتى ٣١٢م عام رسميٍّا دينًا وتجعلها املسيحية الديانة تعتنق روما

ص١١٥. سابق، مرجع فرحاتي، فتيحة 17
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ظاهُره جنًدا وألَّفوا دونات، يُدعى بربريٍّ راهٍب بأمِر وائتمروا أفواًجا الدين ذلك من
الدوناتية إىل واالنتماء الروماني.»18 السلطان تحطيُم وباطنُه الدوناتي املذهب نرصُة

الرومانية. الهيمنة ضد األمازيغ من فعل ردة يُعترب
هراس بسوق «تاجيستة» ببلدة ٣٥٤م سنة أوغسطني القدِّيس فإنَّ وللعلم
من العديد ن دوَّ وفيلسوًفا، به وعامًلا األرثوذكيس، املذهب إىل منتميًا كان (الجزائر)،

٣٩١م. سنة بونة أسقفية رأس عىل تعيينه تم املائتني، إىل عددها يصل املؤلَّفات

ال��ف��ه��وم��ا — ال��زم��ان ع��بْ��ر — ح��يَّ��ر ِت ب��االع��ت��راف��ا أغ��وس��ت��ن��س وه��ذا
ال��ع��ل��وم��ا ف��ي��ه��ا ب��ثَّ م��ذ ق��رط��اج ـ��س ق��دِّي��ـ أص��ب��ح ب��ون��ة وأس��ق��ف
ال��ع��ظ��ي��م��ا ال��ف��ي��ل��س��وف ب��ه��ا وك��ان ال��ب��الد ف��خ��ر أغ��س��ت��ن��س وك��ان

إىل الحرب روما نقلت املبارشة، املعارك يف فريموس عىل القضاء الستحالة نظًرا
القائد أخيه تواطؤ طريق عن به لإلطاحة مكيدة له وحاكت األمازيغي، الصف داخل
ناحية، كل من فريموس ُحورص وملا وعينية، مادية امتيازات مقابل ،Gildon جيلدون
الذي جيلدون أخيه مصري نفس وكان الروايات، بعض حسب ٣٧٥م، سنة شنًقا انتحر

٣٩٨م. سنة ندًما انتحر
تطوًرا الجزائر يف الرومانية الحضارة شهدت الرومانية، اإلنجازات ناحية من
«ملبيز» ب املتواجدة مثل والحمامات واملالعب واملسارح والجسور الطرق مجال يف
عهدها أواخر يف فدبَّت والعسكرية، السياسية الناحية من أما و«جميلة». و«تيمقاد»19
إذالل به حاولت الذي جيشها وضعف سلطانها، فيه ووهن عارمة، الفوىض بالجزائر
ودعم روما، حكِم عىل Boniface بونيفاس املنشق القائد تمرَّد بالدهم. يف األمازيغ
لشمال غزوه عند Valencinien فالنسينيان اإلمرباطور عهد يف «جنرسيق» الوندال قائد
٤٢٩م.20 سنة الوندال بعدهم من وخلف بالجزائر، الرومان حكم انقىض وبذلك إفريقية،

ص١٣. ١٩٣١م، العربية، املطبعة الجزائر»، «كتاب املدني، توفيق أحمد 18
ص١٥٠. ،٢ رقم امللحق 19

٢٠٠٢م، األوىل، الطبعة الجزائر، والتوزيع، للنرش ريحانة دار الجزائر»، تاريخ يف «موجز عمار، عمورة 20

ص٢٨.
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الثالث الفصل

الوندايل العهد

٤٣٠–٥٣٤م

للجزائر الوندايل االستعمار (1)

ثم امليالدي، األول القرن حوايل البلطيق سواحل يف توطنوا جرماني، الوندال أصل
منطقتي يف الوندال إقامة عىل املؤرخون يُجِمع «يكاد اإليبريية. الجزيرة بشبه استقروا
عهدهم أول كان .Barbares بالوحشيني يصفونهم: الرومان كان وفيستول.»1 أودر
يومها تعدادهم وكان طارق، جبل مضيق عْرب دخلوا عندما ٤٢٨م سنة إفريقية بشمال

2.Geiséric جنرسيق امللك بقيادة مقاتل ألف ٥٠ حوايل يضم وجيًشا ألًفا ٨٠
الوندال من بونيفاس طلب وملا زحفهم، يف قائًما وجدوه ما كل الوندال خرَّب
الحرب فأعلن رفضوا املحليني، السكان ضد وغلظة عنف من منهم ملسه ملا الرحيل

لقيادته. مقرٍّا Hippone عنابة من اتَّخذ وقد عليهم،

الفتح إىل التاريخ فجر منذ والحضاري السيايس القديم املغاربي «التاريخ جارش، الهادي محمد 1

ص٢٣٤. ١٩٩٢م، الجزائر، للطباعة، الجزائرية املؤسسة اإلسالمي»،
ص٢٣٩. سابق، مرجع جارش، الهادي محمد 2
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الوندال قتال يف االستماتة أغستنس: (2)

سنوات، خمس ملدة شديًدا حصاًرا وُحورص وأتباعه بونيفاس عىل الحرب الوندال شنَّ
الفرار من بونيفاس تمكَّن ململكتهم. عاصمة واتخذوها ٤٣١م، سنة عنابة احتلوا ثم
عن يدافع وهو الحصار فك معركة يف Augustin أغستنس القسيس وُقتل إيطاليا إىل

الجزائر.3
عىل قبضتهم املحتلون أحكم ٤٣٩م. سنة قرطاجة الوندال احتلَّ عنابة، سقوط بعد
رجال واضطهدوا وممتلكاتهم، أراضيهم وصادروا األمازيغ عىل فأجهزوا إفريقية، شمال
الوضع بسبب نوميديا يف االقتصادية الحياة انكمشت الدوناتيون. وبالخصوص الكنيسة

األمازيغ. رقاب عىل الوندال فرضه الذي األمني

األمازيغية الثورة يحرِّك الوندايل الظلم (3)

أحوال فساءت ٤٧٧م، سنة جنرسيق وفاة بعد الوندال عىل تظهر الوهن بوادر بدأت
عىل األمازيغ ساعد قوٍة عامَل الضعف هذا فكان الوندايل، والظلم الجور جرَّاء السكان
الحق أصحاب حليف النرص فكان راشد، وجبل األوراس جبال من ٤٨٠م سنة الثورة

٤٨٣م. سنة األمازيغ من
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الرابع الفصل

البيزنطي العهد

٥٣٤–٦٤٧م

األرثوذكس الروم دولة الحقيقة يف هي البيزنطية «الدولة البيزنطية؟ الدولة حقيقية ما
القسطنطينية.»1 مدينة يف ٣٣٠م سنه «قسطنطني» الروماني اإلمرباطور سها أسَّ التي

البيزنطي النري تحت الجزائر (1)

،Héldéric «هيلديريك» ب أُطيح الوندال، جيوش عىل األمازيغية الثورات بانتصار
فاستنجد الحال إليه وصل ما ساءه هيلديريك أنَّ إال ،Gélimer جيليلمري مكانه وُعني
بيليسري ز وجهَّ الوندال عىل الحرب أُعلنت .Justinien جوستينيان البيزنطي باإلمرباطور
باقي عىل االستيالء ثم ٥٣٤م، سنة قرطاجة احتالل من مكَّنه بحريٍّا أسطوًال Bélisaire

البليار. وجزر ورسدينيا نوميديا
والوندال الرومان سنَّها التي والجور القهر سياسات نفس األمازيغ عىل ُطبقت
إثرها عىل ُقتل البيزنطي املستعِمر عىل مجدًدا الحرب وأعلنوا قواهم األمازيغ فاستجمع

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 1

ص٢٢. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،



الجزائر ملحمة

معركة خالل ٥٤٤م سنة تبسة ضواحي يف Solomon الخيص سليمان البيزنطي القائد
2.Cillium كيليوم

ظهرت كما البيزنطي، الحكم عن مستقلَّة أمازيغية إمارات قيام الجزائر عرفت
االستيالء من البيزنطيني منعت «يابداس» البيزنطيني ضد قادها األوراس بجبال مقاومات

والزيبان. بالحضنة أخرى وثورات وتيمقاد3 سريتا عىل

البيزنطيني عىل األمازيغية الثورات آثار (2)

تحت البيزنطية اإلمرباطورية سقوط وشيًكا بات االحتالل، من سنة ١١٣ مرور بعد
يَُعد ولم والفوىض، الفساد رقعة ع وتوسُّ الخزينة وإفالس األمازيغية، الثورات وطأة
ولعل الجند، املرتبات دفع عن القصور بسبب البيزنطي الجيش توازنات يحكم سلطاٌن

البيزنطية. السلطة د تهدِّ باتت التي األهايل ثورات هو السقوط يف الرئييس السبب

البيزنطي الحكم سقوط (3)

غطرسة بذلك وانتهت جرجري، بقتل إفريقية شمال من البيزنطي الحكم وانتهى
وتزرع الصفوف، د توحِّ رشيعًة بون يرتقَّ شغف يف الناس وأصبح جميعها، اإلمرباطوريات

والخالص. واألمن الطمأنينة النفوس يف
ويعتز االستعمار، أشكال كل رد يف األمازيغ بفضل ينوِّه أن زكريا مفدي يَُفت ولم

القديمة: العصور يف دياناتهم كانت مهما لهم باالنتساب

ل��ع��ي��س��ى ص��ه��ًرا م��ح��م��د وك��ان ع��ي��س��ى م��ن��ذ آب��اؤن��ا أول��ئ��ك
م��ج��وس��ا! أك��ان��وا ن��ص��ارى! أك��ان��وا آب��اءن��ا نُ��ن��ِك��ر ن��ُك ول��م
ال��دروس��ا؟ ن��س��ي��ن��ا ه��ال ل��ج��ره��م؟ ش��ق��ي��ًق��ا إال ب��رب��ر ك��ان وه��ل
ل��ع��ي��س��ى! ص��ه��ًرا أح��م��د زال ف��م��ا أص��الب��ن��ا ال��دي��ن ع��رَّب إذا

الفتح إىل التاريخ فجر منذ والحضاري السيايس القديم املغاربي «التاريخ جارش، الهادي محمد 2

ص٢٧٤. ١٩٩٢م. الجزائر، للطباعة، الجزائرية املؤسسة اإلسالمي»،
الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 3

ص٢٣. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
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الثاني املبحث

العرصالوسيط

َفَسبِّْح * أَْفواًجا ِهللا ِديِن ِيف يَْدُخلُوَن النَّاَس وَرأَيَْت * واْلَفتُْح ِهللا نَْرصُ َجاءَ ﴿إِذَا
النرص). (سورة تَوَّابًا﴾ َكاَن َُّه إِن واْستَْغِفْرُه َربَِّك ِبَحْمِد

ويُؤسس التوحيد فيه يَُقرُّ جديد، بعهٍد ًة مبرشِّ العاملني، عىل الهداية شمس وتبزغ
به جاء الذي اإلسالم دين إنَّه الرذيلة، وينبذ الفضيلة وينرش واإلحسان، العدل لنظام

ونذيًرا. وبشريًا هاديًا وجل عز ربه من ملسو هيلع هللا ىلص محمد رسولنا





األول الفصل

العريباإلسالمي الفتح

٢٢ه/٦٤٣م

مقيمني األمازيغ فوجدوا للهجرة، ٢٢ سنة إفريقية شمال يف اإلسالمي بالفتح العرب قام
وقد ال كيف خارجي، غزو هو ما لكل للتصدي ب التأهُّ عىل مبني وأمني اجتماعي لنظام
ُمخيَّلتهم يف وتربَّت القديمة، العصور طيلة االحتالل ويالت من املحليون السكان عانى
األمازيغ يلبث لم لكن واستدمار، استعمار مقاصد وله إال أجنبي دخيل أي أنَّ الجماعية
منهم العديد وُجنِّد األمازيغية، جانب إىل بالعروبة كوا وتمسَّ أفواًجا هللا دين يف دخلوا أن

املغرب. بالد يف الفاتحني جيوش يف

رض��ي��ن��ا ُوه��ب��ن��ا ق��د ب��م��ا وإن��ا ودي��ن��ا ج��ن��ًس��ا ال��ع��روب��ة ُوِه��ب��ن��ا
ال��ج��ب��ي��ن��ا رف��ع��ن��ا ش��م��ًال وي��ج��م��ع ��ا ص��فٍّ ��د ي��وحِّ ه��ذا ك��ان إذا
ال��ظ��ن��ون��ا أس��أن��ا ع��اًرا وي��ْل��ب��س ال��ه��وان ي��رض��ى يَ��ع��ُرب ك��ان وإن

اإلسالمي الفتح بداية (1)

اندثرت، وقد بائدة عرب إىل وينقسمون العربية، الجزيرة هو للعرب األصيل املوطن
سبأ من قحطان بني من عاربة وعرب واألحقاف؛ والعمالقة وثمود عاد قوم عىل تشتمل

إسماعيل. بني من العدنانيون وهم: مستعربة، وعرب وِحْمرَي؛



الجزائر ملحمة

يف خاصة اإلسالمي، الفتح بعد كبرية بأعداد إفريقية شمال بالد يف العرب استقر
مرص وايل الخليفة أمر ٢٧ه/٦٤٧م سنة يف عنه. هللا ريض — عفان بن عثمان عهد
— الصحابة من جيشه يف وكان إفريقية، بفتح العامري رسح أبي بن سعد بن هللا عبد
بن هللا وعبد الزبري، بن هللا عبد مثل: والدهاء، الشجاعة أهل من — عليهم هللا رضوان

نافع.1 بن وعقبة عباس، بن هللا وعبد جعفر،
ووالية — عنه هللا ريض — عثمان مقتل بعد تظهر املسلمني بني الشقاق معالم بدأت
الصف وحدة يف البالغ األثر لها كان للخالفة — عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيل
هللا ريض — الفهري نافع بن عقبَة سفيان أبي بن معاوية الخليفة استعمل اإلسالمي.
األنصاري مخلد بن مسلمة مكانه ووىلَّ وعزله ٤٦ه/٦٦٨م، سنة إفريقية عىل — عنهما
إفريقية عىل اإلمارَة مخلد بن مسلمة َعِهد ٥٥ه/٦٧٦م سنة ويف عنه. هللا ريض —
مركز وجعل ٥٩ه، سنة قسنطينة عمالة عىل االنتصار استطاع دينار. املهاجر أبي إىل
يف مهاجر أبو تقدَّم وقد سنتني، فيها ومكث اإلمارة، دار فيها فابتنى ميلة مدينة قيادته
عىل واليًا به ونصَّ لعقبة االعتبار ردَّ معاوية، بن يزيد خالفة يف تلمسان.2 حتى الجزائر
الشهرية حملته بدأ للقريوان، تأهيله إعادة وبعد ٦٢ه/٦٨٢م، سنة من بداية إفريقية
القائد لزم بن وكسيلة مهاجر أبي أرس له تيرسَّ بعدما والروم لألمازيغ وغازيًا فاتًحا

قومه. يف وجاهة ذا وكان فتحهم، بداية يف غزاًة العرب اعترب الذي األمازيغي

م��نَّ��ا! أع��ل��م ال��ح��ي وك��اه��ن��ة م��ص��ي��ب��ا ك��ان ك��س��ي��ل��ة وق��ل��ن��ا:
ف��ات��ح��ي��ن��ا ج��زائ��رن��ا ن��زل��ت��م ع��م ب��أب��ن��اء وس��ه��ًال ف��أه��ًال
ال��ي��ق��ي��ن��ا وي��ش��ي��ع ال��ح��ج��ى ي��ن��ي��ر أرض��ن��ا ف��ي ل��ع��ق��ب��ة وم��رح��ى
ح��ص��ون��ا ل��ل��دف��اع وي��رف��ع��ه��ا ال��ق��ي��روان ف��ي ال��ص��وام��ع ويُ��ع��ل��ي
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا أس��ال��ي��ب��ه ف��راع��ت ف��ج ك��ل ف��ي ال��م��راح��ل ي��ب��ثُّ

للكتاب، الوطنية املؤسسة الثاني، الجزء والحديث»، القديم يف الجزائر «تاريخ املييل، محمد بن مبارك 1

ص٢٢. ١٩٨٩م، الجزائر،
للنرش الصحوة دار الجزائري»، التاريخ من رائعة صفحة حماد: بني «دولة عويس، الحليم عبد 2

ص٣٣. ١٩٩١م، القاهرة، والتوزيع،
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اإلسالمي العربي الفتح

قاسم مولود األستاذ تطرَّق اإللياذة، من والعرشين الخامس املقطع هامش عىل
وكيفية املغرب، إىل مرص من مسريه يف الحربية عقبة اسرتاتيجية إىل — هللا رحمه —
من األملان اقتباس ومدى املسار، طول عىل املخيمات إنشاء خالل من جيشه عىل الحفاظ
فزان ملح بمقايضة تم الذي للسلع التجاري التبادل إىل أشار كما العسكرية، عقبة خطة

الجيش. تجهيز أجل من السوداء إفريقية بفضة

ض��ن��ي��ن��ا ف��زان ع��ن��ه ك��ان وم��ا ب��م��ل��ح ت��ب��ًرا ال��س��م��ر وب��ادل��ه

اإلسالمي للفتح األمازيغية املواجهة (2)

يطلب إرساًال املأسور كسيلة ب فرسَّ تهودة، تلقاء ه توجَّ املغرب، من عقبة عودة عند
به فألحقوا الجيش عىل الرببر انقض املسلمني. جيش تفاصيل فيه ويعطي النجدة، فيه
أواخر يف املعركة تلك يف املسلمني جند ومعظم مهاجر وأبو عقبة وُقتل شنيعة، خسارة
عقبة قال مهاجر، وأبي عقبة من لكلٍّ جليًال موقًفا التاريخ ل سجَّ وقد ٦٣ه/٦٨٢م،
أيًضا «وأنا مهاجر: فأجاب الشهادة.» أغتنم وأنا بأمرهم، وقم باملسلمني «الحق ملهاجر:

الشهادة.»3 أغتنم
الوافدين العرب ُجلَّ يجيل أن كسيلة استطاع تهودة، معركة يف انتصاره بعد
–٦٨ سنة من بداية سنوات ثالث ملدة مملكة وأقام بالقريوان، وتوطَّن إفريقية عىل

٧١ه/٦٨٧–٦٩٠م.
قيس بن زهريَ ٦٩ه/٦٨٨م سنة مروان بن امللك عبد األموي الخليفة عني إن وما
كسيلة طلب يف سار حتى مقاتل ٤٠٠٠ قوامه بجيش وأمدَّه إفريقية عىل واليًا البلوي
موقعة يف كسيلة إثرها عىل ُقتل والرببر املسلمني جنود بني معارك ووقعت وجنوده،

الروم. ضد معركة يف ٧١ه/٦٩٥م سنة زهري استُشهد جيشه.4 بقية وفرَّ «ممش»،

الجزائر، الجزائرية، الرشكة مكتبة األول، الجزء العام»، الجزائر «تاريخ الجياليل، محمد بن الرحمن عبد 3

ص١٧٣. ١٩٦٥م،
الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 4

ص٢٨. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
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الجزائر ملحمة

له قائًدا وعنيَّ ألًفا، ٤٠ تعداده جيش بتشكيل مروان بن امللك عبد الخليفة أمر
الغساني.5 النعمان بن حسان

املسلمني، انتصارات أمَر الكاهنة باسم الشهرية تيفان بن تابت بنت دهيا تستِسغ لم
معركة أهمها كان عدة، معارك يف عليه االنتصار واستطاعت حسان، عىل الحرب فأعلنت
السيطرة إحكام من تمكَّن فقد كثريًا؛ تصمد لم لكنها ٧٦ه، سنة باألوراس «نيني» وادي
ر صوَّ الذي الكاهنة لدى األسري يزيد بن خالد من إليه يرد كان ما مستغالٍّ معاقلها عىل
سنة العاتر ببرئ ُقتلت وقيل الكاهنة، يت تُوفِّ نفسه. عىل املنقسم الرببر جيش وضعية له
اإلسالم حقيقة أدركت ملا الكاهنة أنَّ التاريخية الروايات بعض دلَّت لقد ٨٢ه/٧٠١م.

واعتناقه. فيه بالدخول األمازيغية وقبيلتها أبناءها أوصت الفتوحات وهدف
فقام واألمازيغي، العربي االنتماء مقتضيات مع التعامل لخلفيات حسان تفطَّن

واألسواق. الخراج ونظم التعليم أساليب ر وطوَّ الدواوين، بتعريب
الجيش يف الطوعي التجنيد لهم ففتح األمازيغ مودَة النعمان بن حسان كسب
الفتح إكمال يف رايته وحملوا الرببر بالد يف اإلسالم رقعة عت توسَّ فيه. قادة وأصبحوا
الشمال كامل إىل اإلسالم رسالة ووصلت زياد، بن وطارق نصري بن موىس إمرة تحت
تعاليمه حاملني الدين، لهذا دعاًة األمازيغ أصبح واألندلس. إفريقيا من وبضٍع اإلفريقي
إسماعيَل العزيز عبد بن عمر الخليفة أرسل «ملا الرباني. هديه نرش أجل من وجاهدين
ولغته، الدين الرببر يعلِّمون التابعني من عرشة معه أرسل املغرب عىل واليًا هللا عبيد بن

قلوبهم.»6 دون يقف ولم الرببر اإلسالم فعم
وعنيَّ النعمان بن حسان مروان بن العزيز عبد الوايل أقال ٨٥ه/٧٠٤م، سنة يف

٨٥ه أواخر — هللا رحمه — حسان تُويف «ثم إفريقية، شمال عىل واليًا نصري بن موىس

(صالح األزد بن السماء ماء بن عامر بن مزيقياء عمرو بن مغيث بن عدي بن النعمان بن حسان هو 5

املصادر»، خالل من الوسيط العرص يف الجزائر «تاريخ نجيب: محمد وخالف بوعمران، وسامية قربة، بن
٢٠٠٧م، الجزائر، ١٩٥٤م، نوفمرب أول وثورة الوطنية الحركة يف والبحث للدراسات الوطني املركز

ص٢٣).
للكتاب، الوطنية املؤسسة الثاني، الجزء والحديث»، القديم يف الجزائر «تاريخ املييل، محمد بن مبارك 6

ص٣٨. ١٩٨٩م، الجزائر،
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اإلسالمي العربي الفتح

بن امللك عبد حكم أواخر بدأت املغرب عىل نصري بن موىس والية ألنَّ ٨٦ه؛ أوائل أو
٨٥ه.»7 سنة مروان

نصري بن موىس قام األندلس، يف اإلسالمية الفتوحات غمار لخوض استعداداته يف
طارق قيادة تحت مقاتل ٧٠٠٠ تعداده يبلغ الرببر من جيش بتجهيز ٨٩ه/٧١٠م سنة

زياد.8 بن

األمازيغي العربي التوافق (3)

بن حسان إمارة منذ س يتأسَّ بدأ والرببر العرب بني كبريًا توافًقا أنَّ تاريخيٍّا واملالحظ
الرببر، مع العرب انسجام رسعة فيه يربِّر البريوني عن قوًال املييل مبارك يورد النعمان.
وعاداتهم ديانتهم يف الرببر عىل العرب تأثري رسعة من املؤرخني كل «احتار فقال:
يف ومتحدون اللغة، يف متقاربون والفينيقيني العرب بأن بعضهم ذلك ه ويوجِّ وأخالقهم،
التاريخية، أصوله رغم االنسجام، هذا أنَّ غري الطبائع.»9 يف تقارب عنه ينشأ الذي األصل
اإلخاء عىل ة الناصَّ اإلسالمية التعاليم إىل يرجع بل الجزم؛ درجة إىل يرقى ال أنه إال
َعَىل اءُ أَِشدَّ َمَعُه والَِّذيَن ِهللا َرُسوُل ٌد ﴿ُمَحمَّ وتعاىل: تبارك هللا يقول املسلمني. بني واملحبة

10﴾… بَيْنَُهْم ُرَحَماءُ اِر اْلُكفَّ
يف والرببر العرب بني املغرب بالد يف السكينة تنخر واالنقالبات االنشقاقات بدأت
وما الخارجي الجانب لكن داخلية الشقاق دوافع كانت األمة، به مرَّت عصيٍب زمٍن

حاًرضا. كان باملسلمني ومكر دسائس من يحمل
قال بينهم. فيما والظنون الشكوك املسلمني نفوس يف واستقرت الرصح تصدَّع
الفرنيس االستعمار بداية يف Edouard Lapène لبان إدوارد لبجاية العسكري الحاكم

خالل من الوسيط العرص يف الجزائر «تاريخ نجيب، محمد وخالف بوعمران، وسامية قربة، بن صالح 7

الجزائر، ١٩٥٤م، نوفمرب أول وثورة الوطنية الحركة يف والبحث للدراسات الوطني املركز املصادر»،
ص٦٥. ٢٠٠٧م،

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 8

ص٣٠. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
ص٤٢. سابق، مرجع املييل، محمد بن مبارك 9

.(٢٩ (اآلية: الفتح سورة 10
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صالداي مدينة سكان قتل نافع بن عقبة إنَّ بجاية»، يف شهًرا وعرشون «ستة كاتبه يف
املناطق. تلك إىل حملته يف يمر لم عقبة أنَّ من بالرغم ٦٦٦م، سنة بعد) فيما (بجاية
«الغزوة» زمن استقاللهم سبيل يف الرببر لبطولة كرمز والكاهنة كسيلة غوتييه واعترب

العربية.11

اإلسالمية اإلمارة عن االنفصالية النزعة (4)

حكمها نظام يف الجزائر بها وتتأثَّر املغرب، بالد سطح عىل لتطفو الرببر ثورات وتعود
يف حرٌص، بل والفاتحني؛ اإلسالم ضد حربًا املرة هذه الحرب تكن لم سكانها، ومذهب
تسيريه يف العربي الحكم اعتمده الذي التوريث نظام من عليه الحفاظ عىل اعتقادهم،
الخروج مبدأ إىل بالركون األمة هذه جسد تنخر الفتن بؤر بوادر وظهرت العام، للشأن
منحنًى وللمذهب للقبيلة العصبية اتخذت «الخوارج».12 سه وأسَّ أقرَّه الذي الحاكم عن
بها جاء التي ماحة السَّ تعاليَم والرببر العرب من الفتنة لنار جون املؤجِّ وتناىس خطريًا،
اإلمارة عىل الرببر لثورة بادرة ويف النقمة. دواعي نفوسهم يف وثارت الحنيف، الدين
يف الرصاع وانتقل الصفرية، عىل ١٢٢ه/٧٤٠م من بداية الناس تمذهب اإلسالمية،

املسلمني. بني طاحنٍة حروٍب إىل مذهبيٍّ سجاٍل من املغرب، يف باألحرى أو الجزائر،

الجامعية، املطبوعات ديوان اإلسالمي»، والغرب للجزائر الوسيط التاريخ يف «دراسات عمارة، عالوة 11

ص٤٨–٥٠. ٢٠٠٨م، الجزائر،
عنه خرجت ثم بالخالفة طالب أبي بن عيل بايعت كانت طوائف أو لطائفة اسٌم التاريخ يف الخوارج 12
الجزء العام، الجزائر تاريخ الجياليل، محمد بن الرحمن (عبد املشهورة التحكيم قضية يف بيعتها ونقضت

ص٢٠١). ١٩٦٥م، الجزائر، الجزائرية، الرشكة مكتبة األول،
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الثاني الفصل

اجلزائر يف الدويالتاملستقلة

وضمت الرستمية: الدولة دول؛ ثالث بني الجزائر وانقسمت مستقلة، دويالت ظهرت
والدولة ومعسكر. وشلف وهران، اإلدريسية: الدولة وتلمسان. وقسنطينة الزاب منطقة

وميلة. وسطيف سكيكدة، األغلبية:

١٦٠–٢٩٦ه/٧٧٦–٩٠٩م الرستمية: الدولة (1)

الرستمية الدولة س وأسَّ حاكًما، إماًما رستم بن الرحمن عبد انتُخب اإلباضية، مع بتحالٍف
بتيهرت.1

بن الرحمن عبد وفرَّ هللا عبد بن إدريس فرَّ كما العباسيني من رستم بن فرَّ
تأسست «هكذا املنصور) جعفر أبي عن ورد كما قريش (صقر األندلس إىل معاوية
يف وفارسية عصبيتها، يف بربرية معارفها، يف عربية قضاها، يف إسالمية الرستميني: دولة
ورقعة صمود جبهة وكوَّنوا الرستمية الدولة الرببر أنشأ مذهبها. يف وإباضية إدارتها.»2
يف نشأت بربرية بقيادة إسالمية دولة أول وتعترب بالقريوان، الحكم إدارة عن انفصال
رستم، بن الرحمن عبد حكمها ومنهج سياستها ورسم سها أسَّ َمن ل أوَّ كان الجزائر،
املذهبي الحراك خضم يف دائًما (٢٩٤ه/٩٠٧م). اليقظان أبي بن اليقظان بمقتل وانتهت

بُويع عفان، بن عثمان موايل من وهو الكرسوية. امللكية األرسة إىل ويُنسب فاريس، اإلمام هذا أصل 1
الجياليل، محمد بن الرحمن (عبد ١٧١ه/٧٨٦م سنة وفاته كانت … بتاهرت ١٦٠ه/٧٧٦م سنة باإلمامة

ص٢٢٢). سابق، مرجع
ص٦٥. سابق، مرجع املييل، محمد بن مبارك 2
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سنة اليقظان أبي اغتيال عىل الشيعي هللا عبد أبو أقدم طائفي، اقتتال إىل واملتحول
بزعمهم، املغتصبة»، «الخالفة باسرتجاع يقيض شامل مخطط إطار يف ٢٩٦ه/٩٠٩م

الصادق. جعفر الشيعي القائد تنفيذه ومناهج قواعده وضبط له س أسَّ
مقومات من واتخذ بحكمها، فاستقلَّ الجزائر حكم رستم بن الرحمن عبد توىلَّ
تيهرت بالعاصمة س أسَّ حكمها. نمط يف منيًعا ركنًا والثقايف التاريخي وموروثهم الرببر

األمازيغي: للحكم شامًال نظاًما

م��س��ت��ق��ال ل��ن��ا ك��ي��انً��ا ون��ب��ن��ي ن��س��ود أال رس��ت��م اب��ن ه��ال
ف��ض��ال وي��ن��ش��ر ن��ظ��اًم��ا ويُ��ْرس��ي ال��ل��واء يُ��ع��ل��ي ب��ت��ي��ه��رت ف��ق��ام

األستاذ ذكر، كما الشارة، تسمية تعود الشارة. به القيام توىلَّ أمني بتنظيم وضبطه
ِمَن اْشَرتَى هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل: قوله إىل اإللياذة، حاشية يف — هللا رحمه — قاسم مولود
بمهام يقوم عسكري شبه تنظيم وهي 3﴾… اْلَجنََّة َلُهُم ِبأَنَّ وأَْمواَلُهْم أَنُْفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي

الرشطة:

وع��دًال ��ا ح��قٍّ ال��ش��ري��ع��ة ب��وح��ي ال��ش��راة ال��ب��الد ح��ك��م ��ه ي��وجِّ

العام الشأن تسيري يف الشورى نظام عىل رستم بن الرحمن عبد حكم استند
وقراراتها منهجها يف الدولة استقاللية عىل ذلك يف معتمًدا الدولة، رئيس انتخاب ويف
الواحدة. الدولة داخل وشقاقات تصدُّعات من تولده وما العصبية خلفيات دون السيادية،

ف��ص��ال اإلم��ام��ِة ان��ت��خ��اِب وح��قَّ ش��ورى ال��ج��م��اع��ة أم��َر وي��ج��ع��ل
ي��ب��ل��ى ب��ال��ع��ص��ب��ي��ات ي��ُك ول��م ذل��ي��ال ل��ل��ت��ب��ع��ي��ات ي��ُك ف��ل��م

تضاهي يومها تيهرت وكانت وحضاريٍّا، أدبيٍّا ازدهاًرا عهده يف الجزائر شهدت
واألسواق والصناعات الِحَرف بتطور ُعرفت وجمالها، نموها يف ودمشق وبغداد قرطبة

الداخل. الرحمن عبد زارها التي الحرضية املدن من كانت ولقد والحمامات،

.(١١١ (اآلية: التوبة سورة 3
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التاهرتي. قريش ابن يهوذا والنحو اللغات عالم بها نبغ العلوم مجال يف

ظ��ال ب��غ��داد ل��ت��ي��ه��رت ف��ك��ان��ت أوج��ه��ا ف��ي ب��غ��داَد خ ف��دوَّ
ن��ب��ال ال��ج��زائ��ر أرَض وي��غ��م��ر ال��ع��ق��ول ي��ج��ل��و ال��ع��ل��ُم ب��ه��ا وف��اض

وتعاُظم الداخلية، النزاعات بفعل الضعف واعرتاها الدولة، صفوف يف الوهن دبَّ
هللا عبيد عليها سيطر أن إىل بها الشيعة زعماء وتربُّص املذهبية، الخالفات شأن

املهدي.

١٨٤–٢٩٧ه/٨٠٠–٩٠٩م األغلبية: الدولة (2)

إلخماد القوة استعمال إىل األغالبة فاضُطر العرب، لخالفة األمازيغ مقاومة استمرت
مع تحالفهم وبحكم الجزائر، يف والحضنة الزاب سكان بها قام التي العصيان حركة
والعدة بالجند الشيعي هللا عبد أبا الرببرية كتامة قبيلة أعانت الشيعي، املذهب أنصار

األغلبية. الدولة ضد حربه يف والعتاد
الرشقية املناطق بعض و«دانت املهدي هللا عبيد بزعامة الفاطمية الدولة ست تأسَّ

وسطيف.»4 والغدير وبادس ومجانة الزاب منطقة األغلبية: الدولة لحكم للجزائر

األق��رب ج��اره ع��ن ال��زَّاَب س��ل��وا األغ��ل��ب ب��ن��ي ع��ن ت��س��أل��وا إن

مرض أبا زكريا: مفدي منهم ذكر وأدبائها، شعرائها بكثرة الزاب منطقة ُعرفت
مالك بن كعب بن زياد بن إبراهيم بن محمد بن أسد بن محمد بن الحسني بن محمد
من وكان قرطبة، سكن الطبني،5 تميم بن منة بن سعد بني من الحماني التميمي

للكتاب، الوطنية املؤسسة الثاني، الجزء والحديث»، القديم يف الجزائر «تاريخ املييل، محمد بن مبارك 4

ص١٢٦. ١٩٨٩م، الجزائر،
ببسكرة، خيرض محمد جامعة الجزائري»، واألدب اللغة يف «أبحاث املخرب، مجلة فورار، لخرض بن محمد 5

٣٠٠ه. سنة مولده ذكر ص٢٥٦. ٢٠١٢م، الثامن، العدد
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الزاب عاصمة «بريكة» طبنة إىل نسبة والشاعر واألشعار، واللغات باآلداب العلم أهل
٣٠٣ه.6 سنة بها ُولد الجزائري،

ال��ق��رط��ب��ي وت��اري��خ��ه ال��ت��م��ي��م��ي ال��ح��س��ي��ن اب��ن ت��ذك��ري��ن ه��ل وط��ب��ن��ة

ال أليفني وكنا األسنان، يف متقاربني الطبني) ابن (أي وهو أنا «كنت حزم: ابن قال
َعزاليها، وأرخت جرانها الفتنة ألقت أن إىل صفاء، إال بيننا املاء يجري ال وِخْدننَي نفرتق،

فيها.»7 ونزولهم بقرطبة الغربي الجانب يف منازلنا الرببر جند انتهاب ووقع
وهو األندليس، األزدي سعدون بن هانئ بن محمد القاسم أبي اسم كذلك وورد
الشعر وتعلَّم فيها وترعرع األندلس، بالد يف إشبيلية يف ُولد العربي، املغرب شعراء أشعر
فقصده بمرص، الفاطمي هللا لدين املعز استقر أن إىل بها وبقي الزاب إىل ارتحل واألدب.

عنده. وأقام هانئ ابن

ل��ل��م��ط��رب ال��ل��ح��ن يُ��خ��ل��ق ك��م��ا ه��ان��ي اب��ن ش��ع��ر ال��ف��اط��م��ي��ون ي��رى
أك��ذب ول��م ي��ت��ق��وَّل ول��م م��ث��ل��ي ت��ن��بَّ��أ ح��ت��ى وأب��دع
األب؟ أص��ي��ل م��غ��رب��ي، ف��تً��ى أن��دل��س��يٍّ��ا ��ب يُ��ل��قَّ ع��الم

استعطاًفا الشيعي للمذهب به بتعصُّ وُعرف وأقاربه، املعز مدح يف هانئ ابن بالغ
قوله: شعره، ومن للفاطميني.

ال��ب��ط��ل إل��ى ك��رات��ي ي��س��ب��ق ي��ك��اد ل��ح��ام��ل��ه ش��ي��ع��ي وه��و ص��ارم ل��ي
األج��ل م��دة ب��ال��م��ن��اي��ا ي��رت��ق��ب ل��م س��لَّ��ط��ه ال��دي��ن م��ع��ز ال��م��ع��ز إذا

سنة تُويف منه، أشعر األندلس إىل يصل لم «إنَّه وقال: األدب، يف والبحر العلم بسعة بشكوال ابن وصفه 6

تاريخ الجياليل، محمد بن الرحمن (عبد عامر» أبي بن امللك عبد املظفر جنازته وشهد ٣٩٤ه/١٠٠٤م،
ص٢٧٩). ١٩٦٥م، الجزائر، الجزائرية، الرشكة مكتبة األول، الجزء العام، الجزائر

١٩٣١م، دمشق، عرفة، مكتبة واألالف»، األلفة يف الحمامة «طوق األندليس، حزم بن عيل محمد أبو 7
ص١١٧.
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أديب األندليس األزدي القاسم «أبو األدباء: معجم كتابه يف الحموي ياقوت عنه قال
أهل عند كاملتنبي عندهم وهو املغاربة، من واملتأخرين املتقدمني أشعر مْفِلق، شاعر
بجعفر واتصل الزاب إىل رحل ثم … مباٍر َحْلبَته يف يباِره فلم الشعر يف وبرز … الرشق

«… رحابهما ولزم بابهما فانتجع يحيى، وأخيه األندلسية ابن
من ال طبقته يف هو َمن املغاربة يف «وليس ديوانه: ذكره عند خلكان ابن وقال
عند كاملتنبي عندهم وهو اإلطالق، عىل أشعرهم هو بل متأخريهم؛ من وال متقدميهم

املشارقة.»

٢٩٦–٣٦١ه/٩٠٩–٩٧٢م العبيدية: الدولة (3)

املهدية من واتخذت ٢٩٧ه/٩١٠م، سنة املهدي هللا عبيد يد عىل العبيدية الدولة ست تأسَّ
الفاطمية. بالدولة هناك وُعرفت مرص، إىل املهدية من الريادة انتقلت لها. عاصمًة

اإلسالمية األقطار حكم عىل الهيمنة مراميها، ويف مذهبية، قواعد عىل تأسيسها كان
اإلمارة، دواوين كل أعماق يف الغور يحاول سياسيٍّا تياًرا أضحى الذي التشيع باسم
األمازيغ، من اإلسماعيلية. من وأخرى اإلمامية، من أخرى وتارًة الزيدية، من بإيعاٍز تارًة
عنها، ودافعت نارصتها التي األغلبي الزاب بمنطقة كتامة قبيلة خاصة التيار هذا حمل

الفاطمية. الدولة حكم تحت الجزائر انزوت وبخضوعها،

ن��اظ��ره رب��ه��ا إل��ى وج��وٌه ال��ن��اض��ره ج��ن��ات��ن��ا ق��دس وف��ي
وال��ق��اه��ره! ج��وه��ر ف��ي��ص��ن��ع اإلل��ه ل��دي��ِن ال��م��ع��زَّ ت��م��دُّ

بصقلية (ُولد هللا، عبد بن جوهر الحسن أبي الصقيل، جوهر إىل زكريا مفدي يشري
العهد يف العسكريني القادة أشهر من يُعترب ٩٩٢م)، سنة بالقاهرة وتُويف ٩٢٨م، سنة
واملغرب، املرشق يف فتوحات له وتُنسب األزهر، الجامع وشيد القاهرة س أسَّ الفاطمي،
قام التي العسكرية الخطة من الصقيل جوهر اقتباس إىل أشار أن لشاعرنا سبق وقد

املغرب. لبالد فتحه يف الفهري نافع بن عقبة بها

ال��س��ف��ي��ن��ا اس��ت��ق��ل ي��وم … ل��ع��ق��ب��ة م��دي��ن��ا إال ج��وه��ر ك��ان وم��ا
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صاحب «جعفر معه مصطحبًا املغرب إلخضاع الصقيل جوهًرا قائده املعز ز جهَّ
بني حرب ودارت خزر، بن ومحمد أشري، صاحب الصنهاجي مناد بن وزيري املسيلة،

تيهرت.»8 من مقربة عىل والعبيديني األمويني

٣٦١–٤٠٥ه/٩٧٢–١٠١٤م الزيرية الدولة (4)

بتعيني فقام العبيدية، للدولة نرصه يف األمازيغ فضَل الفاطمي هللا لدين املعز ينَس لم
سنة املغرب عىل أمريًا الصنهاجي زيري بن بولوغني أو بلكني الدولة سيف الفتوح أبو

٣٦١ه/٩٧٢م.
عن السيف ترفع «أال يعظه: وهو له قائًال بمرص نزل عندما شهريًة وصيًة أوصاه
يف يطمعوا لئال قرابتك؛ من أحًدا تويلِّ وأال البادية، أهل عن الجباية ترفع وأال الرببر،
مفادها بلكني إىل رسالة يوصل أن هللا لدين املعز أراد الحارضة.»9 إىل تحسن وأن أمرك،
يف توطنوا الذين الرببر عىل والتشديد املدن، تسكن كانت التي اإلسماعيلية الطائفة إكرام

الفاطمي. الحكم ضد تمردهم مخافة ومراقبتهم البادية،
مدينة أسِس عىل الجزائر مدينة س أسَّ ثم السكَّة بها ورضب أشري10 بلكني س أسَّ
آنذاك يت وُسمِّ صنهاجة، عىل زيري والده إمارة أيام ٣٤٩ه/٩٦٠م سنة إيكوسيوم
املنصور، البنه بعده من بالحكم وُعهد ٣٧٣ه/٩٨٤م، سنة تُويف مزغنة». بني «جزائر ب

اإللياذة: من العرشين املقطع يف مفدي يقول باديس. ابنه إىل صارت ثم

ال��س��الم ال��ع��ظ��ي��م زي��ري ون��ق��ري ع��ام أل��ف ب��ه��ا ن��ح��ي��ي وق��ف��ن��ا

للكتاب، الوطنية املؤسسة الثاني، الجزء والحديث»، القديم يف الجزائر «تاريخ املييل، محمد بن مبارك 8

ص١٤٤. ١٩٨٩م، الجزائر،
ص١٣٩. سابق، مرجع املييل، محمد بن مبارك 9

البخاري قرص وشمال تيطري جبل سفح يف واملدينة بجاية، مقابل الغربي إفريقية طرف يف تقع 10

األخرض» «كاف عند اليوم إىل باقيًة أشري أطالل تزال ال شعبة. جبل وغربي والخميس مليانة رشق وجنوب
من رائعة صفحة حماد، بني دولة عويس، الحليم (عبد السلطان» بن «منزه أو «بنية» اليوم ى وتُسمَّ

ص٨٧). ١٩٩١م، القاهرة، والتوزيع، للنرش الصحوة دار الجزائري، التاريخ
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األن��ام وي��روع ال��دُّن��ا ي��ه��زُّ ع��ي��دن��ا ف��ي ب��ول��وغ��ي��ن ف��ق��ام
ال��ه��م��ام ال��م��ل��ي��ك زي��ري ي��ع��ان��ق دالال ف��ت��اه ف��اض وس��ي��ب��وس

والعرشين: التاسع املقطع يف آخر بيتًا بولوغني عن ويضيف

وال��م��وث��ق��ا ع��ه��دك س��ن��ح��ف��ظ ال��ب��ق��ا ص��ن��ع��ت َم��ن ي��ا ب��ول��وغ��ي��ن
وال��م��ش��رق��ا ال��غ��رب ف��ح��يَّ��رت ش��اده��ا؟ َم��ن أن��ت أم ف��ي��ري��م��وس
ال��م��رت��ق��ى ل��م��ع��راج��ن��ا ف��ك��ان��ت ��م��اك ال��سِّ ف��وق ال��ج��زائ��ر ب��ن��ي��ت

حنيفة أبي مذهب الفقهية، املذاهب من العربي املغرب سكان عرف ما ل أوَّ كان
يف — عنه هللا ريض — مالك اإلمام مذهب وعمَّ انترش ثم — عنه هللا ريض — النعمان
«وكان باديس، بن املعز وحرص جهود عىل بناء الجزائر يف واعتمد واألندلس، القريوان
برواية جاءهم أن إىل الخواص، إال نافع قراءة يعرف ال حمزة، بقراءة يقرءون الناس
٣٥٦ه.»11 سنة املتوىفَّ القريوان نزيل األندليس خريون بن محمد بن محمد نافع عن ورش
إىل دوًما تنجذب كانت األمازيغ طبيعة أنَّ غري األمازيغ، إخضاع حملة استمرت
والئهما إلعالن وزناتة مغراوة قبيلتي دفع ما ذلك ظلًما، أو جوًرا ملست كلما الوالء تغيري
أصاب الذي التصدُّع يف هام دور املعادية زناتة لقبيلة كان باألندلس. أمية بني إىل
عىل القضاء يف بلكني بن حماد ه بعمِّ باديس استنجاد إال ملجأ من له كان فما باديس،
معلنة ٤٠٥ه/١٠١٤م سنة الحمادية الدولة ست فتأسَّ الُعدة وأعدَّ لذلك سعى املعادين.

بغداد. يف للعباسيني والءها

٤٠٥–٥٤٧ه/١٠١٤–١١٥٣م الحمادية: الدولة (5)

املغرب تحكم أن لها ُقدِّر «التي صنهاجة قبيلة إىل الحمادية الدولة تأسيس فضل يعود
القاهرة.»12 إىل الفاطميني نزوح بعد العربي

ص١٦٨. سابق، مرجع املييل، محمد بن مبارك 11

للنرش الصحوة دار الجزائري»، التاريخ من رائعة صفحة حماد، بني «دولة عويس، الحليم عبد 12

ص٢١. ١٩٩١م، القاهرة، والتوزيع،
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وُف��الَّ وْرًدا ت��ل��م��س��اَن يُ��ه��ادي ب��ج��ن��ات��ه��ا ال��رَّب��ي��ُع وت��اه
وف��ح��ال ع��ب��ق��ريٍّ��ا ك��أوص��اف��ه��ا وح��ي��ه��ا م��ن ��اد ح��مَّ اب��ُن ف��ك��ان
وف��ع��ال ق��وًال أف��ل��ح ف��أف��ل��ح أم��ج��اده��ا خ��ل��د وأف��ل��ح

وابتنى الحمادية الدولة بلكني بن حماد س أسَّ الزيرية، الدولة سقوط بعد
الوالء أعلن بعدما دولته الستقالل ودعم لحكمه، كأساس ٣٩٨ه/١٠٠٧م سنة القلعة13
الدارسني بعُض يرى ٤٦٠ه. سنة بجاية بتأسيس َخَلُفه قام وفاته وبعد العباس. لبني
أي — الهجري الرابع القرن يف رومانية قلعة أنقاض عىل ست أُسِّ حماد بني قلعَة أنَّ
من الحمار بصاحب الشهري يزيد أبو اتخذ — قرن بنصف الحمادية القلعة بناء قبل
دمار من القلعَة َلِحق وما الفاطمية.14 القوات صد يف به يحتمي حصنًا املكان هذا
من كان سواء. حدٍّ عىل دين واملوحِّ الهالليِّني إىل املؤرخني، من الكثري حسب عىل يعود،
سنة الحمادي علناس بن النارص انهزام بعد الحمادية للدولة االسرتاتيجية القرارات أهم
القلعة من الُحكم مركز نقُل — القريوان غربي — «السبيبة» معركة يف ٤٧٥ه/١٠٦٤م
وبعض االستبصار كتاب وصاحب والنويري األثري ابن الرأي هذا إىل «ويذهب بجاية، إىل

املتأخرين.»15

م��ج��دن��ا ع��ن ح��م��اد ب��ن��ي وق��ل��ع��ة ذك��رن��ا ع��ن ع��ل��ن��اس اب��ن س��ل
وح��ي��ن��ا م��ن ق��واف��ي��ه وي��ص��ن��ْع ال��خ��ال��دي��ن ف��ي ح��م��دي��س اب��ُن يُ��ج��بْ��َك
ب��ع��ض��ن��ا ع��ل��ى وت��ق��س��و ت��رقُّ ك��ان��ت ك��ي��ف ع��ائ��ش��ة وت��ن��ب��ئْ��ك
ال��دُّن��ا ي��غ��زو ال��ض��خ��م وأس��ط��ول��ن��ا أح��الف��ن��ا ب��ج��اي��ة وت��ذك��ر

بن بكر أبي بن الجبار عبد محمد أبو هو السابق املقطع يف املذكور حمديس وابن
الصقيل. حمديس بابن املشهور الصقيل، األزدي حمديس بن محمد

بُنيت قلعة لها متوسطة، «مدينة حماد بني قلعة أن البلدان» «معجم كتابه يف الحموي ياقوت ذكر 13

املدينة.» رشق وتقع محصنة جد القلعة هذه تقربوست، باسم ُسميت جبل ة قمَّ فوق
ص٩٠. سابق، مرجع عويس، الحليم عبد 14

ص١٠٠. سابق، مرجع عويس، الحليم عبد 15
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جزيرة مدن كربى برسقوسة، ٤٤٧ه/١٠٥٣م سنة الصقيل حمديس ابن ُولد
بن املعتمد الزم ٤٧١ه. سنة لصقلية النورمان هجمة بعد األندلس إىل هاجر صقلية.
قه حقَّ شعر ديوان له املعز. بن تميم يحكمها كان يوم إفريقية ودخل ومدحه، عباد

١٩٦٠م. سنة عباس إحسان األستاذ
يف وُدفن ٥٢٧ه سنة من رمضان يف وتُويفِّ سنة، ثمانني بلوغه عند برصه ُكفَّ
بجانب ميورقة يف ُدفن الذي ألن الجزائر؛ يف بجاية يف تُويف أنه «ويُرجح ميورقة، جزيرة
ذكٌر ييل الذي البيت ويف بينهما.»16 الناس فخلط الصقيل، العرب أبو هو اللبانة ابن

العمارية. عائشة الحمادية للشاعرة
سنة الحمادية اإلمارة تقلَّد الناس»، «أعىل إىل علناس بن النارص تسمية أصل يعود
بعد تميم عمه ابن مع التصالح النارص طلب نفوذه، حماية بهدف ٤٥٤ه/١٠٦٢م.
يُكتب ولم الفتوح، أبي بن بكر أبو وزيره األمر هذا يف ط وتوسَّ املذكورة، سبيبة موقعة
يُدعم ولم له، البعبع ابن خيانة عن ُروي ما رغم ٤٧٠ه/١٠٧٧م سنة إال تمام للصلح

تميم. ابنة بالرة من النارص بزواج إال

ال��س��ن��ا وت��ف��ش��ي ال��ض��ي��اء، تُ��ش��ي��ع رة ب��الَّ ت��خ��ت��اُل ال��ق��ص��ِر وف��ي
ش��م��َل��ن��ا ان��ص��ه��اُره��م��ا ف��ض��مَّ وال��ج��م��ال ال��ده��ا ف��ي��ه��ا تَ��َص��اه��ر
ال��ه��ن��ا ص��روَح وش��ادت ع��ل��ًم��ا ـ��ِر ال��ج��زائ��ـ ه��اَم ب��ج��اي��ُة وأع��ل��ت

حطَّمه وأحفلها.» الرياض آنَق من كان «إنَّه خلدون: ابن القرص هذا شأن يف يقول
٧٠١ه/١٣٠١م.17 سنة املرينيون

بالعتاد املتعلقة الصناعات وتقدُّم الفنون ر وتطوُّ العلم بوفرة بجاية اشتهرت
أوج الخارجية التجارة بلغت وقد الشمع، وصناعة والفضة النحاس وأواني الحربي

الجامعة ماجستري، رسالة الصقيل»، حمديس ابن عند الشعري «الخطاب حمادة، سليمان كمال محمد 16

ص٢٥. ٢٠١٢م، بغزة، اإلسالمية
الجزائر، الجزائرية، الرشكة مكتبة األول، الجزء العام»، الجزائر «تاريخ الجياليل، محمد بن الرحمن عبد 17

ص٣٨٧. ١٩٦٥م،
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عند الشمع ى مسمَّ يزال «وال إيطاليا، إىل الشمع تصدير بجاية عرفت حيث سموها؛
اإلفرنجي.»18 نطقهم يف بجاية اسم وهو Bougie بوجي األوربيني

يقول الجزائر، إىل وخاصة العربي، املغرب إىل الهالليني هجرَة الحمادي العهد شهد
لخلعه الصنهاجي املعز من ينتقم أن أراد حني بمرص الفاطمي «الخليفة إن املدني: توفيق
هالل بني من األعرابية القبائل بالده وعىل عليه أرسل للعباسيني، وانتمائه سلطانه
دولة عىل األوىل موجتهم وطغت وَرْجِلهم، بخيلهم فأقبلوا معهم، وَمن سليم وبني

الحماديني.»19 دولة اجتاحوا ثم التونسية، بالبالد صنهاجة
الثقافية املعالم فيه استُهدفت آَخر، ومنحنًى بُعًدا واألمازيغ العرب بني الرصاع أخذ
الحادي القرن منتصف يف املغرب لبالد الهاللية الهجرة عند وقع ما وهذا والتاريخية،
ورد كما إلفريقية تخريبهم من الهالليني بالعرب َعِلق ما باألحرى أو امليالدي، عرش
مسئولية الهاللية القبائل الفرنسية املدرسة لت حمَّ واملسترشقني. املسلمني املؤرخني عن
Ernest مرسيي إرنست نرشه ما خالل من البقاء ملقوِّمات وفقدانه املغرب انحطاط
املؤلفني وثائق خالل من الساحلية بإفريقية العرب استقرار «تاريخ كتابه يف Mercier
إفريقية «تاريخ وكتابه (١٨٧٥) خلدون» البن الرببر تاريخ الخصوص وعىل العرب،
العنرصية النزعة هذه وقاسم ،(١٨٨٨) الفرنيس» الفتح إىل البعيدة األزمنة من الساحلية
Emile Félix Gautier غوتيي فليكس وإميل   Georges Marçais ماريس جورج من كلٌّ
الجزيرة لبداوة االنسياق إىل الرببر وإجبار للفوىض الهالليني إشاعة حول بشهاداتهم
«الجرائم من الرببرية املنطقة تعريب مكيفني ومصادرتها، أراضيهم واغتصاب العربية،

الكربى».
إيديولوجي قالب يف الهجرة لهذه تأريخه يف خلدون ابن قاله ما وظَّفوا لقد
االسترشاقية، املدرسة طرح وراء العرب واملفكرين الكتَّاب من العديد انساق استعماري.20

ص٣٨٤. سابق، مرجع الجياليل، محمد بن الرحمن عبد 18

ص٢٥. ١٩٣١م، الجزائر، العربية، املطبعة الجزائر»، «كتاب املدني، توفيق أحمد 19
خلدون، بن الرحمن عبد الخراب»، إليها أرسع أوطاٍن عىل تغلبوا «إذا العرب أن يف ٢٦ الفصل انظر 20
«املقدمة»، األول الجزء األكرب، الشأن ذوي من عارصهم ومن والرببر العرب تاريخ يف والخرب املبتدأ ديوان

ص١٨٧. ٢٠٠١م، بريوت، والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر دار
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هالل بني هجرة أنَّ من إدريس روجي الهادي فْكر إليه ل توصَّ ما ذْكر فقط ويمكن
املغرب».21 لحضارة قاضية و«رضبة العربي باملغرب حلَّت التي «الكوارث» ضمن تُصنَّف
هالل بنو إليها جاز «ملا واملغرب: إفريقية عن خلدون بن الرحمن عبد يقول
لحق قد السنني؛ من وخمسني لثالثمائة بها وتمرَّسوا الخامسة املائة أول منذ سليم وبنو
عمرانًا، كله الرومي والبحر السودان بني ما كان أن بعد كلها خرابًا بسائطه وعادت بها
يرث وهللا واملدر، القرى وشواهد البناء وتماثيل املعالم من فيه العمران آثار بذلك تشهد

الوارثني.»22 خري وهو عليها وَمن األرض

ال��ن��ازح��ي��ن ل��ل��ع��رِب وت��ْرت��اُح ع��ن��دن��ا أن��دل��س وت��ن��ص��ب

مرص، صحراء يف العرب أِلفها التي ش التوحُّ عوائد بعض عن النظر ِبَغض
عامًال اعتبارها إىل ترَق لم أنها غري الهاللية، الهجرة عىل املحسوبة السلبية والسلوكات
الحروب يف هالل لبني الرائد بالدور يُشيد التاريخي الواقع إنَّ بل السقوط؛ عوامل من
كتابه يف خلدون ابن أثبته ما ذلك من أبعد بل األندلس؛ فتوحات ويف الصليبيني ضد
تراجع بسبب الضعف إىل وركونه اإلسالمي العالم انحطاَط أعزى عندما «العمران»،
قيادة إىل والرببر األتراك يف املمثَّلة العسكرية الَقبَلية القيادات ووصول العربية، العصبية

قوله. حسب اإلسالمية، األمة
بودية واتسمت ٥٣٧ه،23 سنة لجيجل النورمان غزو الحمادية الدولة شهدت
قصورها يف الحضارة معالم فيها وتجلَّت تجاريٍّا، مركًزا وصارت باملسيحيني، عالقتها
للدولة. الرسمية اللغة وأصبحت العربية اللغة فيها سادت وطرقها. ومساكنها ومساجدها
شفويٍّا حكًرا وأصبحت العربي، املغرب مناطق بعض يف األمازيغية اللغة استعمال تقلَّص

الجزائر. يف الجهات بعض سكان عىل

الجامعية، املطبوعات ديوان اإلسالمي»، والغرب للجزائر الوسيط التاريخ يف «دراسات عمارة، عالوة 21

ص١٣–١٦. ٢٠٠٨م، الجزائر،
ص١٨٨. سابق، مرجع خلدون، بن الرحمن عبد 22

منطقة إىل شارملان أيام انتقلوا والدانمارك، النرويج من وهم الشمال»، «رجال ثمن: نور الكلمة أصل 23
الجزء والحديث، القديم يف الجزائر تاريخ املييل، محمد بن (مبارك البحرية بالقرصنة وُعرفوا نورمنديا

ص٢٥٦). ١٩٨٩م، الجزائر، للكتاب، الوطنية املؤسسة الثاني،
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الجزائرية، األوساط يف اإلسماعييل الشيعي املذهب نرش يف املهدي هللا عبد يفلح لم
املحتسب زيد أبي ثورة هو واملذهبي السيايس التيار هذا عىل قىض عامل أهم ولعل

اإلبايض.24 املذهب لواء تحت (ت٣٣٦ه/٩٤٧م) الحمار بصاحب ب امللقَّ
بن مالك اإلمام موطأ تدريس تأصيله يف واعتمد الجزائر يف املالكي املذهب ساد
التنوخي سعيد بن سحنون عهد يف به، األخذ ع توسُّ ويرجع — عنه هللا ريض — أنس
زيد أبو وتعليمه نرشه توىلَّ ثم إفريقية، قايض منصب شغل عندما (ت٢٤٠ه/٨٥٥م)
و«النوادر «الرسالة» املؤلَّفات: من العديَد ذلك يف ألَّف وقد (ت٣٨٦ه/٩٩٦م)، القريواني

والزيادات».25
يف الجزائر يف املالكية السادة رأس عىل الصابوني الحسني بن عمر حفص أبو سعى
فاقترص اإلبايض، املذهب انتشار عن أما حماد. بني سلطة من بتأييٍد املالكي املذهب نرش
يف إال زيد بن جابر مذهب أتباع ينجح «لم الجزائر، مناطق بعض يف املذهب هذا تواجد
وخصوًصا سوف) (واد وأسوف (ورقلة) بوارجالن نفوذهم من صغري جزء عىل الحفاظ
يسجن وبني وبنورة العطف مدن وبنوا هناك إىل لجئوا حيث (ميزاب)؛ مصعب ببالد
العزيز عبد بن يحيى الحمادية الدولة أمراء بآخر املرابطون أطاح ومليكة.»26 وغرداية

بجاية. من الحمادية الدولة حكم بذلك وانتهى ٥٤٧ه، سنة

٤٧٢–٥٣٩ه/١٠٧٩–١١٤٥م املرابطية: دولة (6)

وجدالة، ومسوفة ملتونة قبائل من الدين لخدمة أنفسهم ربطوا الذين األمازيغ من وهم
امللثمون. لهم ويُقال والنيجر، السنغال نهَري وضفاف املغرب بجنوب استقرَّت التي
والذكر للطاعة أنفسهم وربطوا بجزيرة،27 وانقطعوا الصحاري، يف االعتزال حياة عاشوا

الجامعية، املطبوعات ديوان اإلسالمي»، والغرب للجزائر الوسيط التاريخ يف «دراسات عمارة، عالوة 24

ص١٣١. ٢٠٠٨م، الجزائر،
ص١٣٣. سابق، مرجع عمارة، عالوة 25

ص١٣١. سابق، مرجع عمارة، عالوة 26

تقع أنَّها فريى — هللا رحمه — بوعزيز يحيى األستاذ أما النيل. ببحر الجزيرة أنَّ خلدون ابن يرى 27

السنغال. نهر بحوض
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املرابطني، طائفة مؤسس ٤٥١ه/١٠٥٩م سنة املتوىفَّ ياسني بن هللا عبد شيخهم مع
التوارق.28 لهم يُقال الذين وهم

املنطقة ويف اللمتوني، عمر بن بكر أبو السودان منطقة يف املرابطية الدعوة م تزعَّ
واستحوذت ع التوسُّ يف اإلصالحية الدعوة هذه أخذت تاشفني. بن يوسف ملراكش الساحلية

الدولة. قيام مرحلة إىل الدعوة مرحلة من وانتقلت املريدين، من الكثري قلوب عىل
من وتمكَّن (٤٦٥ه/١٠٧٣م)، سنة مراكش مدينة تاشفني بن يوسف س أسَّ
ُعرف حماد. بني ململكة الرشقية الحدود إىل مراكش من املغرب كامل عىل السيطرة
اإلسبان جيش عىل ينترص أن استطاع فقد املعارك؛ يف بدهائه تاشفني بن يوسف
تفطَّن بعدما (٤٧٩ه/١٠٨٦م)، سنة الزَّالقة معركة يف السادس» «األذفونش بقيادة
جيش أنَّ إال لقداسته، الجمعة يوم مواجهتهم بعدم املسلمني اإلسبان فيها طمأن لخديعٍة
وفرَّ عظيًما انتصاًرا املسلمون فانترص الجمعة، صالة وقت ا مستعدٍّ كان عبادة ابن

أصحابه.29 من قليٍل نفٍر يف السادس األذفونش
٤٧٢ه سنة تاشفني بن يوسف فغزا املرابطية، الدولة سلطان تعزيز صعيد عىل ا أمَّ
كتب األخرى ويف جهٍة، يف اسمه وسكَّ بها فعسكَر املرابطني، من ألًفا ٢٠ يف تلمسان
ويف ٤٧٣ه/١٠٧٧م.30 وسبعني ثالث سنة ِمنُْه﴾ يُْقبََل َفَلْن ِدينًا اْإلِْسَالِم َغرْيَ يَبْتَِغ ﴿وَمْن
وأصبحت الخزريني، يعىل بني أيدي من وافتكَّها بها وأقام بتاقرارت عسكَر ٤٧٤ه سنة

لهم.31 عاصمة املرابطون واتخذها تلمسان، مع واحدة مدينة

القرن أواخر إىل وفرنسا وإسبانيا والجزائر وهران أخبار يف السعود سعد «طلوع املزاري، عودة بن آغا 28
ص١٣٢. ١٩٩٠م، الجزائر، اإلسالمي، الغرب دار األول، الجزء عرش»، التاسع

٢٠٠٨م، القاهرة، الحديث، الكتاب دار اإلسالمي»، العرص يف العربي «املغرب العيدروس، حسن محمد 29

ص٦٧٠.
القرن أواخر إىل وفرنسا وإسبانيا والجزائر وهران أخبار يف السعود سعد «طلوع املزاري، عودة بن آغا 30

ص١٣٣. ١٩٩٠م، الجزائر، اإلسالمي، الغرب دار األول، الجزء عرش»، التاسع
للكتاب، الوطنية املؤسسة الثاني، الجزء والحديث»، القديم يف الجزائر «تاريخ املييل، محمد بن مبارك 31

ص٢٨٣. ١٩٨٩م، الجزائر،
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وهراَن َمَلَك ٤٩٥ه/١٠٦٦م. سنة الكبري جامعها تاشفني بن يوسف فيها بنى
تومرت بن املهدي الرشيف أمر ظهر أيامه ويف ٥٠٠ه/١١٠٦م، سنة عيل ابنه بعده

املوحدين.32 بدولة القائم
٥١٦ه سنة يف يوسف. بن عيل ابنه وَخَلفه ٥٠٠ه، سنة تاشفني بن يوسف تُويف
سقوط يف سببًا الحرب تلك فكانت عيلٍّ؛ عىل الثورة ناَر املوحدي تومرت بن املهدي أشعل
وهران مدينة قرب إثرها عىل معركٍة يف ُقتل ٥٣٩ه/١١٤٥م،33 سنة املرابطية الدولة
الدولة قيام بذلك معلنًا املوحدي عيل بن املؤمن عبد وانترص يوسف، بن عيل بن تاشفني

املوحدية.

٥٢٤–٦٦٨ه/١١٣٠–١٢٦٩م املوحدية: دولة (7)

الرشيف الشيخ أتباع به ُعرف الذي التوحيد لِعلم تعود باملوحدين تسميتهم أصُل
الدولة ملوك أول وهو باملرابطني. تعريًضا بذلك اهم سمَّ الذي فهو تومرت؛ بن املهدي

املوحدية.34

ودي��ن ع��ق��ل ل��ل��ه ف��يُ��خ��ل��ُص ـ��الل ��ـ ال��ضَّ ي��غ��زو ت��وم��رت اب��ن وي��م��ض��ي

الفنون ميدان ولقي املختلفة، العلوم بانتشار نشأتها عند املوحدية الدولة اشتهرت
عمارة.35 بن الرشيف فيها نبغ كربى، عناية

ص١٣٥. سابق، مرجع املزاري، عودة بن آغا 32
الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 33

ص٣٩. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
ص١٤٢. سابق، مرجع املزاري، عودة بن آغا 34

بعض يف قىض ونُبل، وفضل وأدب علم له الحسني، الرشيف عمارة بن يحيى بن عمارة طاهر أبو هو 35

يف وتواشيحه منظوم، الفرائض علم يف تأليف وله واألدب، العربية علم يف ًما متقدِّ كان ببجاية، النواحي
الطلب يف اإلنسان عىل اإلنسان يشطط عندما الناس يقول ما وكثريًا املثل، يُرضب وبها الحسن نهاية

.shamela.ws الشاملة املكتبة موقع عن — لعمارة ًحا موشَّ لك وأغنِّي فيجاوبه:
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الوارجالني:36 يعقوب بن ويوسف

ال��الم��ع��ي��ن ف��ي ي��وس��ُف وي��ل��م��ُع ال��ش��ري��ف ب��ال��ص��ادح��ات وي��ْه��َزُج

فتحه يف الفهري نافع بن عقبة مع املغرَب أبيه مع تومرت ابن املهدي جد دخل
الزناتي37 الكومي عيل بن املؤمن عبد تلميذه وَخَلَفه ٥١٦ه/١١٢٢م سنة بُويع اإلسالمي.

تومرت. ابن وفاة بعد ٥٢٤ه/١١٣٠م سنة وبُويع املوحدية، الدولة رأس عىل

ال��ج��ب��ي��ن م��نَّ��ا ال��ج��زائ��ر ف��تُ��ع��ل��ي ال��خ��ال��دي��ن ن��دروم��ة وت��ن��ج��ب
ب��ال��ي��م��ي��ن راي��ت��ه��ا ف��ي��ْرف��ع ع��ل��ي اب��ن وح��دتَ��ن��ا وي��ص��ن��ُع

واألدب العربية اللغة علوم يف ضليًعا اللسان، فصيَح عيل بن املؤمن عبد كان
الدولُة عهده يف عقدت واألسواق، والدواوين والتعليم الجيش بتنظيم اعتنى والرتاجم،
يف املوحدين عند السلطانية العالمة كانت جنوة، جمهورية مع معاهداٍت املوحدية

وحده». هلل «الحمد رسائلهم
عيل:38 بن املؤمن عبد مخاطبًة الركوني، الحاج بنت األندلسية حفصة الشاعرة قالت

رف��ده ال��ن��اس ��ل يُ��ؤمِّ َم��ن ي��ا ال��ن��اس س��يِّ��د ي��ا
ُع��دَّه ل��ل��ده��ر ي��ك��ون ب��ط��رس ع��ل��يَّ ام��ن��ن
وح��ده» ل��ل��ه «ال��ح��م��د ف��ي��ه ي��م��ن��اك ت��خ��ط

قرطبة، وسكن األندلس إىل ارتحل والوارجالني، السدراتي مياد بن إبراهيم بن يوسف يعقوب أبو هو 36

العلوم من فيه جمع فائًقا كبريًا تفسريًا القرآن وفرسَّ وغريها، والتنجيم الحديث اللسان علوم تعلَّم وفيها
الدليل الفقه، أصول يف واإلنصاف العدل الكريم، القرآن تفسري أشهرها: مؤلَّفات، له غريه. يذكره لم ما
نور موقع عن ف بترصُّ — ٥٧٠ه سنة تُويف املغرب. وفتوح والفلسفة املنطق يف البحرين مرج والربهان،

.noor-alestiqamah.com االستقامة
من بضيعٍة ُولد بربرية، قبيلة وهي كومية، إىل نسبة الكومي التاجري عيل بن املؤمن عبد إفريقية عاهل 37

محمد بن الرحمن (عبد ٥٠٠ه سنة وقيل ٤٩٠ه سنة ندرومة بنواحي «تاجرا» ب تُعرف تلمسان أعمال
ص٧). ١٩٨٠م، بريوت، الثقافة، دار الثاني، الجزء العام، الجزائر تاريخ الجياليل،

للكتاب، الوطنية املؤسسة الثاني، الجزء والحديث»، القديم يف الجزائر «تاريخ املييل، محمد بن مبارك 38

ص٣٠٩. ١٩٨٩م، الجزائر،
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ومدينة تونس إىل مسريته واصل ثم عنابة، احتل الحمادية الدولة عىل قضائه بعد
باألرايض النورماندي االحتالل عىل القضاء واستطاع ٥٥٥ه، سنة عليهما فاستوىل املهدية

التونسية.39

ل��ل��س��ال��ك��ي��ن ال��م��ن��اه��ج ف��ت��ص��ف��و ف��ي��ه ال��م��ط��ال��ب» «أع��ز وت��ص��ف��و
ب��ال��ن��اب��ه��ي��ن ال��م��دارُك ف��ت��س��م��و أرج��اؤن��ا ب��ال��ع��ل��م وت��زخ��ر

إليها أشار التي املدوَّنة حديث فيه رزقون البن قوًال املزاري عودة بن آغا أورد وقد
املؤمن عبد جمعهم الذين العلماء يف «كنت قال: املطالب»، «أعز بتسمية زكريا مفدي
فيها أمر التي ١١٥٥-١١٥٦م) ل (موافق السادس القرن من خمسني سنة عيل بن
تركوا قوًما أن سيَدنا بلغ وقال: عطية بن جعفر أبو وزيره وقام الفروع، كتب بحرق
وأنهم عاقبته»، فيها نظر «فمن لها، أصول ال بفروٍع يفتون وصاروا والسنة، الكتاب
الصالة بإعادة قولهم العجب ومن إليه، إال يرجعون ال «املدوَّنة» له يُقال كتاٌب عندهم
فحملتني قال الظاهري، حزم ابن مذهب عىل الناس يحمل أن بذلك مراده الوقت، يف
«. تصلِّ لم فإنك «صلِّ له: قال أمامه أعرابي صىلَّ ملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بأن وتكلمت الَغرية،

البخاري. صحيح يف كما
املؤمن عبد فقام وقته، خرج ما بإعادة يأمره فلم فعلمه، هذا، غري أحسن ال فقال:
عرب املؤمن عبد ندب ٥٥٨ه سنة يف الكراهة.»40 إال هذا بعد منه أَر ولم الحال وسكن
يف املييل املبارك ذكرها نظِمه من بأبياٍت ختمها برسالة األندلس يف الحرب إىل بجاية

مؤلَّفه.41
وبنى يُعرفوا، حتى بلباسهم يتميَّزوا أن واملسيحيني اليهود عىل املؤمن عبد فرض
من األحاديث بجمع املحدِّثني من جماعًة وأمر املالكي املذهب اعتمد واملصحات. القالع

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 39

ص٤٠. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
القرن أواخر إىل وفرنسا وإسبانيا والجزائر وهران أخبار يف السعود سعد «طلوع املزاري، عودة بن آغا 40

ص١٤٦. ١٩٩٠م، الجزائر، اإلسالمي، الغرب دار األول، الجزء عرش»، التاسع
للكتاب، الوطنية املؤسسة الثاني، الجزء والحديث»، القديم يف الجزائر «تاريخ املييل، محمد بن مبارك 41

ص٣٢٤. ١٩٨٩م، الجزائر،
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والدارقطني شيبة أبي وابن والبزار والنسائي داود وأبي والرتمذي والصحيحني املوطأ
والبيهقي.42

واتخذوا والجماعة، السنة أهل عقيدَة ل والرحَّ الحرض من األمازيغ السكان انتهج
املالكية الفقهية القيادات بني للتقاُرب «وكان لهم، فقهيٍّا مسلًكا املالكي املذهب من
يف الكبري األثُر واألندلس، األقىص املغرب يف املرابطني ببالد وخصوًصا األوسط، باملغرب

مالكية.»43 فقهيٍة ثقافٍة بناء
املهدي شيخه بجوار بتنمليل وُدفن ٥٥٨ه/١١٦٣م، سنة عيل بن املؤمن عبد تُويف
املنصور ثم (ت٥٧٩ه)، يوسف يعقوب أبو اإلمارة بعده من توىلَّ تومرت. هللا عبد بن

٦٦٨ه/١٢٦٩م. سنة الواثق إدريس حكم بعد وانتهت (ت٥٨٠ه)
األندليس ُشعيب مدين أبو به واشتهر بالجزائر، التصوُّف املؤمنية الدولة عهد يف ظهر
القادر عبد بالشيخ تعرَّف خالف. عىل ٥٩٤ه أو ٥٩١ه سنة املتويفَّ تلمسان دفني
وغريها، القشريي رسالة بها يُقرئ فكان بجاية، واستوطن عنه، وأخذ بعرفة الجيالني
وُدفن بها، تُويفِّ تلمسان بلغ فلما مراكش، إىل املنصور يعقوب فاستقدمه أتباعه وكثُر

العباد.44 برابطة

ال��م��ح��ب وس��ل��وى ال��ل��ي��ال��ي وح��ل��م ال��دُّن��ا ع��روس أن��ت ت��ل��م��س��ان
ال��ق��ب��ب ش��اد ال��ح��ب م��ع��ب��د وف��ي م��دي��ن أب��و ه��ام ب��ح��س��ن��ك

آخر: موطٍن يف وقال

ط��وع��ن��ا ل��ه��ا ال��ع��ج��وُز أوروب��ا م��ال��ت ال��ع��رب��ي��ة وأرق��اُم��ن��ا
ال��ب��ن��ا يَ��رف��ع��ان ه��ن��ا، ل��ب��يُّ وال��ثَّ��َع��ا م��دي��ن أب��و وك��ان

ص٣٣٩. سابق، مرجع املييل، محمد بن مبارك 42

الجامعية، املطبوعات ديوان اإلسالمي»، والغرب للجزائر الوسيط التاريخ يف «دراسات عمارة، عالوة 43

ص١١٥. ٢٠٠٨م، الجزائر،
ص٣٤٧. سابق، مرجع املييل، محمد بن مبارك 44
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التمدُّن يف الجزائر رجاالت من األول الرعيل بفضل واملغرب املرشق علماء يشهد
بن تميم إلياذته يف خلَّد إذ زكريا مفدي أحسن ولقد العلم، يف الكعب وِرفعة والتحرضُّ
كانت فإذا الرقم؛ وقيمة الزوايا عىل تعتمد التي العربية لألرقام التأسيس يف خريف

تسع.45 عىل وهكذا … اثنان فهو زاويتان أو واحد، فهو واحدة زاوية
شمال عن الصليبيني هجومات وردَّ العربي، املغرب توحيَد املوحدون استطاع
سنة يف باألندلس األمويني دولة انهيار بعد األندلس يف املسلمني نفوذ وبسَط إفريقية،

مقاطعة.46 كل عىل الطوائف واستيالء ٤٢٢ه/١٠٣١م
يف كبرية نكبًة ٦٠٩ه/١٢١٤م سنة املسلمني عىل «الغراب» معركة هزيمة كانت
أبواَب وفتحت املوحدين، عىل األندلسيني تمرُّد يف البالغ األثر لها وكان املسلمني، تاريخ
واعرتى األقىص، باملغرب ٦١٣ه سنة من بداية املؤمن عبد بني عىل مرين بني حرِب

السقوط. إىل وآلت والوهن الضعف املوحدية الدولة
كان والزيانية. واملرينية، الحفصية، دول: ثالث املوحدية الدولة أنقاض عىل قامت
اإلغارة يف اإلسبان طمع ولعل الدول، هذه نشأة مظاهر أبرز االقتتال إىل املفيض الرصاع
الحملة عنان وإطالق ريحها وذهاب ضعفها عن ناتًجا كان واستعماره املغرب عىل
َللِحَق األوربية الدول وجوه يف بأساطيلها الرتكية الدولة قيام «ولوال عليها، الصليبية

وصقلية.»47 باألندلس املغرب
فيها به يستنجد ٥٨٠ه عام املنصور من طلب أن األيوبي الدين لصالح سبق وقد
بممر تمر كانت أساطيلهم أن خاصة الشامية، البالد بساحل عليه الخارجني اإلفرنج عىل
بالرفض.48 ُقوبل طلبه أن غري منقذ، بن الدين شمس الرسالة حامل وكان طارق، جبل

٢٠٠٨م، القاهرة، الحديث، الكتاب دار اإلسالمي»، العرص يف العربي «املغرب العيدروس، حسن محمد 45

ص٦٣٩.
الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 46

ص٤١. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
للكتاب، الوطنية املؤسسة الثاني، الجزء والحديث»، القديم يف الجزائر «تاريخ املييل، محمد بن مبارك 47

ص٣٥٥. ١٩٨٩م، الجزائر،
غاليٌة فرصٌة فضاعت املؤمنني، بأمري يخاطبه لم أنه سوى ليشء ال لذلك، املوحدين سلطان يجبه لم 48

العرص يف العربي «املغرب العيدروس، حسن (محمد واملغرب باملرشق الصليبيني ضد املسلمني التحاد
ص٦٧٧). ،٢٠٠٨ القاهرة، الحديث، الكتاب دار اإلسالمي»،
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٦٢٧–٩٤٣ه/١٢٢٩–١٥٣٦م الحفصية: الدولة (8)

من املقربني العرشة أحد الهنتاتي، يحيى بن عمر حفص أبي إىل الحفصيني أصل يعود
ونفوذه موقعه له سمح زكريا، أبو أبنائه: أشهر ومن ٥٧١ه، سنة تُويف تومرت،49 ابن

وتلمسان. والجزائر وبجاية قسنطينة باحتالل
مقاومٍة غري من والجزائر ودلس بجاية، ٩١٥ه/١٥١٠م سنة يف إسبانيا احتلت
بونة عن الحسن تنازل ٩٤١ه سنة ويف جيجل، احتلت ٩١٩ه سنة ويف حفصية،
اإلسبان وغارات الداخلية الفتن تسبَّبت الحفصيني.50 أيدي من الجزائر خروج فتم
سنة حتميٍّا سقوطها فكان الحفصية، الدولة إضعاف يف الجيش ووهن والربتغاليني

٧٤٨ه/١٣٤٧م.
من الدين وخري بربروس يد عىل املغرب بالد يف العثمانية التدخالت أوىل بدأت
به وُرسَّ إسبانيا، ملكتها التي السواحل وبقية بجاية تحرير من تمكَّن وقد تونس، جهة
العثماني سليم ه فوالَّ ٩٢٢ه، سنة والجزائر ٩٢٠ه سنة جيجل اسرتجع ثم الحفصيون،

بالجزائر.51 للعثمانيني قدٍم أول ذلك وكان عليها،

٦٦٨–٧٩٦ه/١٢٦٩–١٣٩٣م املرينية: الدولة (9)

آَخر، قوٍل عىل ورتاجن وابن قوٍل، عىل الناس أمري بن مرين جدِّهم إىل املرينيون يُنسب
ورزين.52 بن محمد بن حمامة لجدهم فنسبة حمامة ببني تسميتهم وأما

انشغل األوروبية، اإلمرباطوريات وتحالفات املعلنة الصليبية الحروب خضم يف
بهم واشتدت شملهم، وتشتَّت قواهم، فوهنت الواد، عبد بني مع بالرصاع املرينيون
واملايل، العسكري املدد منهم تستمد كانت التي غرناطة لذلك وضعُفت الُفرقة، عواصف

٨٩٧ه. سنة اإلسبان يد عىل فسقطت

ص٣٨٢. سابق، مرجع املييل، محمد بن مبارك 49

ص٤١٢. سابق، مرجع املييل، محمد بن مبارك 50

ص٤١٣. سابق، مرجع املييل، محمد بن مبارك 51

القرن أواخر إىل وفرنسا وإسبانيا والجزائر وهران أخبار يف السعود سعد «طلوع املزاري، عودة بن آغا 52
ص١٦٨. ١٩٩٠م، الجزائر، اإلسالمي، الغرب دار األول، الجزء عرش»، التاسع
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٦٣٣–٩٦٢ه/١٢٣٥–١٥٥٤م الزيانية: الدولة (10)

ومن تلمسان، عاصمتها وكانت الجزائري، الرتاب معظم إىل يانية الزَّ الدولة نفوذ امتد
و«سان» تجمع، بمعنى «تلم» من مركَّب زناتي َعلم اسم هي تلمسان أن املرجح،
بقاء تخص مصريية العتبارات والصحراء، التل اثنني: بني تجمع أنَّها أي اثنني؛ بمعنى
املرينيني مع خالفهم عىل وبقوا املوحدين مع الزيانيون تحالف نفوذها. واستمرار الدولة
طاع بني من يغمراسن والد زيدان بن محمد بن ثابت بن زيان إىل تُنسب والحفصيني.
إدريس إىل نسبهم ويرتفع الواد.»53 عبد من القاسم بني بطون من هللا طاع «وبنو هللا،
بن يادين بن الوادي54 عبد ألمهم جدهم من الواد لعبد نسبتهم الكامل، هللا عبد بن

واسني. بن رزجيك محمد

أخ��ف��ق��ا وده��ا خ��اط��ٍب وك��م ال��م��ل��وك أع��ي��ا ال��م��دي��ة دالل
ي��س��ب��ق��ا أن زيَّ��ان وح��اوَل وال��م��س��ل��م��ون ال��روم ت��ن��ازع��ه��ا

العيد محمد بن ثابت بن زيان بن يغمراسن يحيى أبو حكمها، َمن أول كان
كان يوم السنة هذه يف وبُويع ٦٣٣ه/٩٦٢م سنة سها أسَّ ٦٠٣ه، سنة ُولد الوادي،55
مجرد بل والسيادة؛ الحكم لهم يكن فلم قبله من الذين أما املؤمن، عبد لبني الُحكم
إدريس بن الواحد عبد الرشيد أيام يف حكمه بدأ أنه رواية، «ويف والريادة، املشيخة

املأمون.»56
آثاره ومن الصالحني، ومجالسة واألدب العلم ألهل ومحبته بتديُّنه يغمراسن ُعرف

والحديثة. القديمة تلمسان جامَعي صومعتا

ص٤٣٩. سابق، مرجع املييل، محمد بن مبارك 53

العام»، الجزائر «تاريخ الجياليل، محمد بن الرحمن (عبد هناك بواٍد لتبتله صفة الوادي، عابد أصله 54
ص١٤١). ١٩٨٠م، بريوت، الثقافة، دار الثاني، الجزء

إىل وفرنسا وإسبانيا والجزائر وهران أخبار يف السعود سعد «طلوع كتابه يف املزاري عودة بن آغا أورد 55
يغمراسن معنى أن «الحاوي» كتاب يف راس أبي للحافظ قوًال ١٦٢ صفحته يف عرش» التاسع القرن أواخر

جوده. لكثرة بذلك ب ولُقِّ املرق، كثريُ بلغِتهم
القرن أواخر إىل وفرنسا وإسبانيا والجزائر وهران أخبار يف السعود سعد «طلوع املزاري، عودة بن آغا 56

ص١٦٢. ١٩٩٠م، الجزائر، اإلسالمي، الغرب دار األول، الجزء عرش»، التاسع
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عند ذلك «ِعلم وقال: فأبى األعظم، الجامع صومعة يف اسمه بَكتْب يأمر أن ُسئل
يغمراسن أن خلدون بن ليحيى قوًال كتابه57 يف التنيس هللا عبد بن محمد أورد وقد ربي.»
وكثر األمر له استقر عندما — يغمراسن َغريَّ هلل، علمه أي ربي»؛ «يسنت بالزناتية: قال

اآلن.58 املعروفة تلمسان، إىل القديم اسمها من تاجرارت اسم — ماله

ال��م��ط��اف��ا ن��ن��ه��ي ت��ل��م��س��ان إل��ي��ك ال��ط��واف��ا أط��ل��ن��ا م��ه��م��ا ت��ل��م��س��ان
ع��ج��اف��ا ع��اًم��ا خ��م��س��ي��ن وغ��ال��ب اص��ط��ب��ارا ض��اق ال��ش��ه��م ي��غ��م��راس��ن
اع��ت��راف��ا م��ري��ن ب��اب��ن اس��ط��اع وم��ا َع��وان��ا ح��ربً��ا ح��ف��ص ب��ن��ي وأص��ل��ى
ائ��ت��الف��ا ف��ي��ه��ا ال��ج��زائ��ر وأم��ُر س��الم داَر ت��ل��م��س��اُن ف��ك��ان��ت
ال��خ��الف��ا ف��ي��ه ي��ح��س��م وزي��ان ال��وط��ن��ي ب��َم��ْش��َوِره��ا ف��أك��ِرْم
خ��ف��اف��ا ث��ق��اًال ال��ح��ي��اة، ف��ت��غ��زو واد ع��ب��د ب��ن��ي خ��ط��و وي��دف��ع

عىل الحفيص زكريا أبو أغار الجزائر، عىل الحفصية للسيطرة عدة محاوالت بعد
الهجوم. صد واستطاع باملرصاد كان يغمراسن جيش لكن ١٢٤٢م، سنة تلمسان

عىل أخرى مرة طفت أن تلبث فلم املرينيني أطماع عن أما الحفصيني، عن هذا
يعقوب بادر حتى الزيانية، الدولة صفو وتعكَّر اإلسالمية، اإلمارات بني العالقات سطح

يغمراسن. عىل لإلغارة جيشه لتوجيه املريني الحق عبد بن
رش الزياني الجيش فيها انهزم ٦٦٦ه/١٢٦٧م، سنة تالغ بوادي املوقعة كانت
عهده، وويل أوالده كبري وكان زيان، بن يغمراسن بن عمر حفص أبو فيها ُقتل هزيمة،

زيان.59 بني رجال أكرب من نفٌر املعركة يف وهلك
وُمني الزيانية، الدولة عىل الكرَّة يعقوب أعاد تالغ، موقعة من سنوات، ثالث بعد
عدنان أبا ابنَه املرَّة هذه وفقَد الشهرية، إيسيل معركة يف بهزيمة يغمراسن أخرى مرًة

رشف بيان يف والعقيان الدر نظم من مقتطف تلمسان، ملوك زيان بني «تاريخ بوعياد، آغا محمود 57

ص١٢٥. ٢٠١١م، الجزائر، املطبعية، للفنون الوطنية املؤسسة زيان»، بني
للنرش الدينية الثقافة مكتبة سالمة، هاني تحقيق بتلمسان»، الزيانية الدولة «تاريخ األحمر، ابن 58

ص٣٨. ٢٠٠١م، مرص، والتوزيع،
للنرش الدينية الثقافة مكتبة سالمة، هاني تحقيق بتلمسان»، الزيانية الدولة «تاريخ األحمر، ابن 59

ص١٩. ٢٠٠١م، مرص، والتوزيع،
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من وطائفة يغمراسن بني شقاًقا املريني يعقوب استغل بيته. أهل من وبضًعا فارس
زيان أبو رأسهم عىل وكان يغمراسن، عىل القضاء عوامل من عامًال وجعله عمومته، بني

زناتة.60 من توجني بن عطية بن العباس بن القوي عبد بن محمد
املوافق ٦٨١ه سنة القعدة ذي ٢٩ اإلثنني يوم — هللا رحمه — يغمراسن تُويف
ابنه َخَلفه سنة.61 ٧٦ وعمره مليانة من عودته بعد «رهيو» ب ١٢٨٣م مارس ٢٨ ل
محمد ابنه بعده من جاء ثم ٦٨١ه/١٣٠٣م، زيان بن يغمراسن بن عثمان سعيد أبو

الثاني. موىس حمو أبو الدولة وجدد ٧٠٣ه/١٣٠٤م، سنة السعيد بن
األتراك دخل الجزائر، عىل اإلسباني األسطول يطلقها كان التي التهديدات َغمرة يف
الدولة عهد آخر كان وقد ٩٥٧ه/١٥٥٠م، الثاني هللا عبد بن الحسن عهد يف الجزائر إىل

بالحكم. الزيانية
لهم ويعود والعمران، القضاء وترقية العلم عىل حرصهم الواد عبد لبني ويُنسب
العثماني، للحكم زيان بني إمارة األتراك ألحق املعارصة. الجزائر لحدود الحايل الرسم
الجزائر وأخذت اإلسبان، من استنقذوها بعدما الجزائر إىل تلمسان من العاصمة ونقلوا

سبق.62 ملا مخالفًة وسياسًة آخر حكٍم نظاَم يومها

ص٢٣. سابق، مرجع األحمر، ابن 60
املطبعية، للفنون الوطنية املؤسسة تلمسان»، ملوك زيان بني «تاريخ التنيس، هللا عبد بن محمد 61

ص١٢٨. ٢٠١١م، الجزائر،
ص٥١. سابق، مرجع األحمر، ابن 62

82



الثالث املبحث

العرصاحلديثواملعارص





األول الفصل

اجلزائر األجنبييف التدخل

وبث املنطقة عىل الهيمنة أرادت بحرية قوًة باعتبارهم اإلسباُن الجزائر دخول يف تنازع
فرنسا ثم الجزائر، طرف من بها االستنجاد تم عظمى قوًة باعتبارهم واألتراُك نفوذها،

االحتالل. لفرصة املتحيِّنة

الجزائر عىل عني اإلسبان: ملوك (1)

هو فيه اشرتك واحد ملك عىل ٩٨٨ه/١٤٨٤م سنة من بداية اإلسبان اجتماع كان
لذلك املسلمني؛ من كاملة األندلس افتكاك راوده سنة.1 ٣٥ مدة ودام إيزبيلة، وزوجته
محمد هللا عبد أبو بها أمريًا وكان ٩٩٥ه/١٤٩٠م سنة يف غرناطة غزو عىل عزم
حكم بذلك وانتهى ٩٩٧ه/١٤٩٢م، سنة اإلسبان النصارى أيدي يف وسقطت حسن،
وانطالق الجغرافية االكتشافات لبداية الغربي العالم خ يؤرِّ كما أوروبا، يف املسلمني
الدول الستعمار بدايًة ١٤٩٢م سنة يعترب أن اإلسالمي بالعالم فحري األوروبية؛ النهضة

ومقدساتها. مقوماتها وتدمري الصليبي الغزو دوامة يف ودخولها اإلسالمية
٩١٥ه/١٥٠٩م، سنة وهران ودخلوا ٩١١ه/١٥٠٥، سنة وهران مرىس اإلسبان غزا
قابض يشتغل كان «سطورا»، يُدعى ذمي يهودي غدر لوال يدخلوها أن للغزاة يكن لم
قائص، وابن العريبي عيىس بمعية املسلمني من غفلة حني عىل لإلسبان، الباب فتح مكس،

القرن أواخر إىل وفرنسا وإسبانيا والجزائر وهران أخبار يف السعود سعد «طلوع املزاري، عودة بن آغا 1
ص٢٠٨. ١٩٩٠م، الجزائر، اإلسالمي، الغرب دار األول، الجزء عرش»، التاسع
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مسيحي.2 أسري ٣٠٠ وإنقاذ آالف، ٨ وأرس مسلم آالف ٤ مقتل عن الغزو أسفر وقد
العدوان. لرد يشء فعل الزيانية السلطة يومها استطاعت وما

مفدي يقول الجزائر، مدينة فرناندو غزا ١٥١٠م، سنة أي واحدة، بسنة بعدها
زكريا:

ال��ح��ُس��ود ف��ي��ن��ا وأم��ع��ن ع��الن��ا، ال��ح��ق��ود ال��ص��ل��ي��ب ق��ل��َب وأوغ��ر
ال��ج��ن��ود ح��ش��د اس��ط��اع م��ا وزي��ان غ��دًرا ج��ي��ط��ان ب��وه��ران وط��اف��ت

تومي بن سالم استنجد املسيحية، اإلسبانية الهجمة ظل ويف ١٥١٦م سنة يف
الدين» و«خري «عرُّوج» األخوان لندائه فلبَّى الروايات، غالب حسب الرتكية، بالسلطة
معركة يف — هللا رحمه — عرُّوج ُقتل الجزائر. عن اإلسباني الغزو ردَّ واستطاعا
حمو أبو السلطان فيها تُويف التي السنة يف اإلسبان ضد ١٥١٨م سنة تلمسان سقوط
يف بحري. بأسطول فأمدَّه العثماني سليمان بالسلطان الدين خري فاستنجد الثالث،
إىل الجزائري األسطول عمد اإلسبان. من الجزائر الدين خري حرَّر ٩٢٦ه/١٥١٩م سنة
ُقدِّرت بخسارة اإلسبان إثرها عىل ُمني البحر، عرض يف ١٥٤١م سنة «رشلكان» مواجهة

سفينة. ١٥٠ وإتالف الجند من ألًفا ١٢ ب

ي��ع��ود ال أن وأق��س��م … ف��ث��ار ن��داه��ا ب��رب��روس ف��ي ول��ع��ل��ع

اإلسباني العدوان ورد الحكم نظام الجزائر: يف العثمانيون (2)
الثعالبي،3 الرحمن عبد سيدي الجليل العالم الشيخ الجزائَر حكَم العثمانيني، دخول قبل
سالم. بني إىل الثعالبة من الرئاسة وانتقلت التومي، سالم بعده من الحكَم توىلَّ تُويف فلما

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 2

ص٤٧. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
هللا عبد إىل نسبة الثعالبي، مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد زيد أبو املسند اإلمام الجزائر علماء فخر 3

ثعلب أبناء الثعالبة وأجداده آبائه موطن وهو «يرس»، بوادي ٧٨٥ه سنة ُولد طالب، أبي بن جعفر بن
الثعالبي، الرحمن عبد كتاب (عن ٨٧٥ه/١٤٧٠م سنة رمضان ٢٣ يوم تُويف املعقل، عرب من عيل بن
بريوت، األوىل، الطبعة حزم، ابن دار رشيف، شايب محمد تحقيق املاجد»، الطالب وبغية الوافد «غنيمة

ص٥٦). ٢٠٠٥م،
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يف للجزائر حاكمة طبقة أول «الريَّاس» وكان الجزائريني، من السلطَة العثمانيون انتزع
العثماني. العهد

تركي، أصل من معظمهم ينحدر الربي، الجيش طبقة وهم «اليولداش» يليهم
اإلنكشارية. الفرق تتشكَّل ومنهم

العثماني الحكم فرتات (1-2)

فرتات: بأربع بالجزائر العثماني الحكم مر
١٥٨٧–١٦٥٩م، الباشوات وعرص ١٥١٤–١٥٨٧م، األمراء) (أمري البايلربايات عرص

١٦٧١–١٨٣٠م. الدايات بعرص وانتهى ١٦٥٩–١٦٧١م، األغوات وعرص

للجزائر اإلداري التقسيم (2-2)

الداي. ومقر وضواحيها العاصمة الجزائر السلطان: دار
قسنطينة. وعاصمتها للجزائر الرشقية املقاطعة الرشق: بايلك

سنة عنها اإلسبان إجالء بعد — وهران وعاصمتها الغربية املقاطعة الغرب: بايلك
١٧٩٢م.

املدية. وعاصمته التيطري: بايلك
القهُر أوصلها جزائرية، دولة رئيس إىل تركي بحر «رايس» مجرَّد من الدين خري انتقل
إىل السيادة صاحبة الرائدة الدولة صفة من الزمان ودورُة الداخليُة والُفرقُة الخارجيُّ

العثمانية. باإلمرباطورية مرتبطة دولة

ي��ُس��ود ال��ب��ح��ار ف��ي وأس��ط��ول��ن��ا ح��م��اه ي��ص��ون خ��ي��ٌر ول��ل��دي��ن
ال��ق��رود ال��ب��ح��ار ل��ي��ث ف��أدَّب ف��س��ادا ع��اث��وا ال��ب��ح��ر ق��راص��ن��ة
ال��ج��ُدود ص��ل��وات تُ��ب��ارك��ه��م ال��ف��دا س��اح األم��ازي��غ وخ��اض
ال��ع��ُه��ود م��اض��ي ال��ت��رك ي��خ��ف��ر ول��م ان��ت��ص��رن��ا ح��ت��ى ال��ت��رك وآزرن��ا
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أضاف: إذ الثورة شاعر أحسن وقد

ال��ح��دود ون��رع��ى ال��ج��م��ي��ل، ون��س��دي ب��ع��دل ال��ب��الد ن��س��وس وق��م��ن��ا
ب��ال��ج��ه��ود س��ْع��ي��ن��ا ع��ززوا وإن ب��ال��ت��اب��ع��ي��ن ل��ل��ت��رِك ن��ُك ول��م
ال��ودود ال��ص��دي��ق ذم��ام ون��رع��ى ال��ج��م��ي��ل نَ��ُع��دُّ أن��اٌس ون��ح��ن

عىل السطوة استغلت لقد الجزائر؛ عن الدفاع مهام يف كثريًا األتراك يستمر لم
عىل الحصول منها الغرض كان بالقرصنة، ُوصفت بأعماٍل للقيام املتوسط األبيض البحر
شعور األعمال هذه غذَّت املعهودة. األتاوى مجال خارج العثمانية الخزينة تموين موارد

األمريكية. املتحدة والواليات أوروبا دول من العديد لدى الرتكي الحكم من االنتقام

الجزائر يف الفرنسية األطماع (3)

أنَّ أثبت التاريخي الواقع لكن الحدود، أبعد عىل وديَّة بالجزائر فرنسا عالقة أنَّ باديًا كان
واحتاللها الجزائر يف العثماني الحكم عىل القضاء نيَة وراءها تخفي كانت العالقة هذه
ودبلوماسية، تجارية بامتيازات فرنسا حظيت التاسع. لويس امللك عهد يف ١٢٧٠م منذ
ُصدَّت عندما الجزائر ميناء من بالتمويل ١٧٩٤م، سنة لفرنسا، الرتخيص أهمها كان

أمامها. التجارية األسواق أبواُب

ال��ط��ع��ام��ا ي��ط��ع��م��ون األل��ى وك��ن��ا ك��َرام��ا ف��ك��ن��ا … ف��رن��س��ا ج��اع��ت

الفرنسية، الثورة عن املنبثقة الجديدة الفرنسية بالجمهورية الجزائر اعرتاف رغم
يشري االستعمار. يف املتمثِّل «الحضاري» مرشوعها يف التفكري من يمنعها لم ذلك أنَّ إال
إىل بها بعث التي بونابرت نابليون رسالة إىل — هللا رحمه — قاسم مولود األستاذ
للجزائر، غزوة إعداد يف «فكِّروا فيها: يقول ١٨٠٨م أبريل ١٨ يوم «ديكريس» وزيره

والربي.»4 البحري املستوينَي؛ كال عىل وذلك

األمة، دار ،«١٨٣٠ سنة قبل العاملية وهيبتها الدولية الجزائر «شخصية بلقاسم، نايت قاسم مولود 4

ص٣٠. ٢٠٠٧م، الجزائر، الثاني، الجزء
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يوليو يف فرج سيدي من الجزائر عىل هجوم خطة إلعداد «بوتان» نابليون كلَّف
١٨٠٨م.

ال��ن��ظ��ام��ا؟ أق��رَّ … ل��ي��ل ط��ال وإن ف��رج س��ي��دي ه��ل … أب��وت��اُن

الحكومة من يُسدَّد تجارية معاملة ألي املايل املقابل دفع كان األمر بداية يف
بها يقوم ماليٍة وساطٍة اعتماد إىل فرنسا فلجأت مبارشة، بصفة الجزائر إىل الفرنسية
وهما ببوجناح، املعروف بوشناق ونافتايل زاهوت، بابن املعروف كوهني بكري ميشيل
الوهن أمر لهما يعود بالجزائر، واستقرَّا ١٧٧٠م سنة إيطاليا من قِدما يهوديان تاجران
والحملة الجزائر حصار إىل أدَّت التي السياسية والقيود الجزائري، االقتصاد أصاب الذي

واحتاللها. عليها
ثراء قصة فيه يروي خوجة، لحمدان قوًال كتابه5 يف رشيط هللا عبد األستاذ أورد
ألف ٣٠٠ ب منه فاشرتاها بالرصيمة، تُعرف كريمة حلية الباي منه طلب حينما بوشناق
كان وقد فرنسا، يف القمح بوشناق باع ثم القمح، من كيلة ألف ٧٥ مقابلها ودفع فرنك
يقول: حني اإللياذة صاحب هللا ورحم فرنك. ألف و٤٥٠ ماليني ٣ فربح لتجارته محتكًرا

ال��ل��ئ��ام��ا ال��ص��دق��ات تُ��ب��ِط��ر وك��م ال��ذه��ب��ي ق��م��ُح��ن��ا ف��أب��ط��ره��م
ال��ذم��ام��ا ال��ي��ه��ود ض��م��ي��ُر ف��ب��اع ال��ي��ه��ود ض��م��ي��َر ف��رن��س��ا وب��اع��ت
ُط��غ��ام��ا إال ب��وخ��ري��ص ك��ان وم��ا آوى اب��ن إال ب��وش��ن��اق ك��ان وم��ا

لهما وكان واقتصادها، الجزائر سياسات توجيه يف القدرة مبلغ اليهوديَّنْي نفوذ بلغ
والتفاوض الخارج مع االتفاقيات وعقد الساميني، الدولة موظفي تعيني يف الطويل الباع

األجنبية. الدول مع
الجزائريني من العديد بني مشرتًكا عامًال بوشناق من لالنتقام التحضري كان
اليهود نعرة ثارت باغتياله. ١٨٠٥م سنة اإلنكشاريني الجنود أحد قام حيث واألتراك؛

االنتقام. سياق يف السنة تلك يف مصطفى الباشا مقتل يكون أن ويرجح ملقتله،

للنرش الوطنية الرشكة االحتالل»، بداية الحديث: الجزائر تاريخ يف «محارضات هللا، سعد القاسم أبو 5
ص١٥. ١٩٨٢م، الجزائر، الثالثة، الطبعة والتوزيع،
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الحرب وتهديدات الديون دفع عن الحاصلة والنزاعات املصالح تجاذب زمن يف
القنصل خيوطها نسج التي الجزائر إيقاع لخدعة حسني الداي واكتشاف البحرية
املصادف األضحى عيد يوم يف وقعت يهودية، رشكة مع دوفال بالجزائر الفرنيس
ومن األجانب، القناصل كالعادة حرض «فقد املشهورة؛ املروحة حادثة ١٨٢٧م أبريل ٢٩
رد حول الفرنيس والقنصل الباشا بني حديث ودار حسني، الباشا لتهنئة دوفال، بينهم
للباشا مهينًا كان ولعله غامًضا، القنصل رد فكان الديون، بدفع املتعلِّق طلبه عىل فرنسا

بيده.»6 كانت التي باملروحة رضبه يتحرَّك لم وعندما بالخروج، وأمره …

ال��ح��رام��ا ال��ل��ص��وص ي��س��ت��ب��ي��ح ك��م��ا إال ت��ُك ل��م ال��دَّاي وم��روح��ة

زت وجهَّ ١٨٢٧م، يونيو ١٦ يوم يف الجزائر عىل الحرَب املسيحيُّ التحالُف أعلن
فوقعت الجزائر، ضد النهائية املعركة لخوض وعددها تها ُعدَّ وروسيا وإنجلرتا فرنسا
الجزائري األسطول فيها تحطَّم التي ١٨٢٧م أكتوبر ٢٠ يوم الشهرية نافارين معركة

الجزائر. عىل البحري الحصار ُرضب ثم كليٍّا، تحطًما
ويف الجزائر، عىل بحملة القياَم ١٨٣٠م يناير ٣٠ يف الفرنيس الوزراء مجلس قرَّر
بورمون دي الكونت وعنيَّ الحملة، مرشوع العارش شارل امللك أقرَّ ١٨٣٠م فرباير ٧

البحري. لألسطول قائًدا دوبريي واألمريال لها، قائًدا

ان��ت��ق��ام��ا ي��غ��ل��ي ال��ش��ع��ب ب��ه��ا ف��ث��ار ف��رن��س��ا ال��م��ري��ض ش��ارل وخ��رَّب
ال��م��ن��ام��ا ال��م��ري��ض ش��ارل ذاق وم��ا ب��ال��ع��اط��ل��ي��ن ال��ف��رن��س��ي��س وض��اق
س��ه��ام��ا ال��ق��م��وح ه��ذي ف��أط��ل��ق غ��زون��ا ق��م��ح��ن��ا ل��ه وأوح��ى
ال��س��وام��ا وأغ��رى ال��م��س��ي��َح وخ��اَن أرض��ن��ا ف��ي ال��ن��ف��اي��ات وص��بَّ

١٨٣٠م، يونيو ١٤ يف فرج سيدي عْرب الجزائر أرض املحتلة الفرنسية القوات نزلت
فرج. سيدي زاوية يف قيادته مقرَّ بورمون دي الفرنيس العام القائد ونصب

معركة يف انهزم أنه غري الغازية، القوات ملقاومة جنوده إبراهيم الباي استنفر
الفرنسيني تمرُكز فبعد للطمأنينة؛ يدعو الوضع يكن لم ١٨٣٠م. يونيو ١٩ يف إسطاويل

ص٢٤. سابق، مرجع هللا، سعد القاسم أبو 6
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الفرنسية القوات أصدرت العدوان، لرد الجزائريني محاوالت وفشل فرج سيدي بساحل
«جور من للتخلُّص الفرنسيني مع للتعاون فيه تدعوهم الجزائريني للسكان بيانًا الغازية

األتراك».7
١٨٣٠م يوليو ٥ يف االستسالم معاهدة عىل التوقيع إال حسني الباشا أمام يكن لم

بورمون.8 دي الجنرال عنه نيابة أمضاها والتي العارش، شارل مع
التالية: البنود املعاهدة تضمنت

املدينة هذه وميناء باملدينة املتصلة األخرى القالع وكل القصبة قلعة تُسلَّم •
صباًحا. العارشة الساعة عىل الصباح هذا الفرنيس الجيش إىل (الجزائر)

له يرتك أن الجزائر باشا سعادة أمام الفرنيس للجيش العام القائد يتعهد •
الشخصية. ثرواته وكل الحرية

الذي املكان إىل الخاصة، وثرواته وأرسته هو يذهب، أن يف حرٍّا الباشا سيكون •
تحت وأرسته هو ذلك فله الجزائر يف البقاء ل فضَّ فإذا اختياره. عليه يقع
الشخيص أمنه لضمان حرًسا له وسيعني الفرنيس، للجيش العام القائد حماية

أرسته. وأمن
الحماية. ونفس املعاملة بنفس اإلنكشاريني الجنود لكل العام القائد د يتعهَّ •

طبقتهم كانت مهما السكان حرية أن كما حرٍّا، اإلسالمي بالدين العمل سيظل •
نساؤهم وستكون رضر. أي يلحقها ال وصناعتهم وتجارتهم وأمالكهم ودينهم

برشفه. ذلك عىل العام القائد ويلتزم احرتام، محل
وسيدخل الصباح، هذا العارشة الساعة يف االتفاق هذا وثائق تبادل وسيتم •
حول التي القالع كل يدخل ثم القصبة، إىل ذلك بعد حاًال الفرنيس الجيش

امليناء. يدخل كما املدينة
الجزائر.)9 داي باشا حسني وختم بورمون، دي الكونت (توقيع

ص١٥٥. ،٤ رقم ملحق 7

األمة، دار ،«١٨٣٠ سنة قبل العاملية وهيبتها الدولية الجزائر «شخصية بلقاسم، نايت قاسم مولود 8

ص٢٤٤. ٢٠٠٧م، الجزائر، الثاني، الجزء
للنرش الوطنية الرشكة االحتالل»، بداية الحديث: الجزائر تاريخ يف «محارضات هللا، سعد القاسم أبو 9

خوجة. لحمدان «املرآة» كتاب عن ص٤٦، ١٩٨٢م، الجزائر، الثالثة، الطبعة والتوزيع،
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خداوج «قرص عليه يُصطلح ما مقره (كان بلدي مجلس أول بورمون دي ب نصَّ
األعضاء من وعدد خوجة حمدان من كالٍّ وضم بودربة، أحمد املجلس َّس ترأ العمياء»)،
القوات بإخفاق مذكًِّرا االجتياح حول تقريًرا بورمون دي وأبرق واليهود، املسلمني
سبق.10 فيما الجزائر دخول يف واألمريكية والدنماركية والهولندية والربيطانية اإلسبانية
ثم اإليطالية، نابويل مدينة إىل ١٨٣٠م يوليو ١٠ بتاريخ باشا حسني الداي نُقل
وُدفن املنية وافته يوم حتى بها أقام حيث اإلسكندرية إىل ه توجَّ وأخريًا بفرنسا، التحق

١٨٣٤م.11 سنة بها

ص١٥٩. ،٧ رقم امللحق انظر 10
الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 11

ص١٠٠. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
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الفرنيس االحتالل ضد اجلزائرية االنتفاضة

االستسالم يف للجزائريني حجًة الغزاة الفرنسيني من الجرارة الجيوش تلك تكن لم
بدأ حتى العاصمة يف تستقر االستعمارية الفرنسية القوات فتئت ما لفرنسا. الكامل
دولٍة تحدي ملستوى يرقى أن السيايس خوجة حمدان لنضال يكن لم املقاومة. يف التفكري
تَُعبَّأ أن بد ال الوطنية السيادة اسرتجاع أن الجزائريني لدى مؤكًدا بات فلقد استعمارية؛

والنفيس. بالنفس التضحيات لها
الطرق ومريدي زعماء لدى الثورة همة إيقاظ يف إيجابي دور الديني للدافع كان
عليها ص نغَّ وكابوًسا لفرنسا هاجًسا تُشكِّل أن استطاعت التي بالجزائر املختلفة الدينية
زعمون، بن بينهم من الزعماء هؤالء من عدد االستعمار بداية يف الثورة م تزعَّ استقرارها.

القادر. عبد واألمري املبارك، بن الدين محيي والحاج السعدي، سيدي والحاج
عامًال واستسالمها، العدوان صد يف العثمانية الحاكمة الطبقة استكانة تكن لم
الذين والقادة البايات بعض عمد بل الرتكي؛ األصل من الحكام جميع بني مشرتًكا
حسني الداي استسالم بعد الفرنسيني ضد الثورة م تزعُّ إىل العثمانية باإلدارة عملوا
وإبراهيم بومرزاق، مصطفى التيطري باي منهم نذكر الجزائرية، العاصمة وتسليمه

قسنطينة. باي أحمد والحاج السابق، قسنطينة باي
الجزائري الشعب لكل رسالة تبلغ أن فرنسا، أرادت الجزائريني، ثورة عىل ردِّها ويف
الواد، عبد بن مسعود من كلٍّ حق يف باإلعدام حكٍم إصداِر عىل إقدامها خالل من
التاريخ، نفس يف ذ ونُفِّ روفيغو، دي الدوق عهد يف ١٨٣٣م فرباير يف موىس بن والعربي

الجزائر. تاريخ يف باإلعدام حكم أول هذا وكان



الجزائر ملحمة

عىل أوفد الجزائر، يف اإلنسان حقوق بتدهور تندِّد ورشقية غربية أصوات تعالت
وإعداد الحقائق، لتقيص لجنًة ١٨٣٣م يوليو ٧ يف فرنسا ملك فيليب لويس إثرها
«ينعمون الجزائر سكان أن اللجنة نتيجة كانت الجزائر، يف العام الوضع حول تقرير
للجزائر، عام حاكم تعيني اقرتحت مستقر. الوضع وأنَّ فرنسا» حضارة تقدِّمه بما
الحفاظ بتوصية وخرجت فيها، واالستقرار الجزائر بدخول الجنسيات لكل والسماح
السلطة كذلك قامت للجزائر، احتاللها عند أفريقيا. يف فرنسية كممتلكة الجزائر عىل
أوقاف نهب عىل اإلنسان» وحقوق واملساواة اإلخاء مبادئ عىل «القائمة االستعمارية
يف ١٨٣٧م سنة فرنسا أحصت الجزائر. يف — واملدينة مكة — الرشيفني الحرمني

األوقاف. لتلك قيمًة فرنكات ١٢٢٥٠٣ وحدها العاصمة

الجزائرية للدولة س يؤسِّ القادر عبد األمري (1)

لعدم مصطفى؛ بن الدين محيي الشيخ اعتذر الصحية، قدرته وعدم سنه ِكَرب عىل بناءً
ابنه تقديم عليهم واقرتح فرنسا. ضد املقاومة لقيادة السكان نداء تلبية استطاعته
يوم القادر عبد األمري فبايعوا الدين، محيي اقرتاح الجزائريون َقِبل للمبايعة. القادر عبد

١٨٣٢م. نوفمرب ١٢٤٨ه/٢٧ رجب ٣
اإللياذة: يف زكريا مفدي يقول

األن��ج��م��ا ع��م��الق��ه��ا ف��ط��ال ال��ش��ب��اب ع��زم ��ر ف��جَّ م��ع��س��ك��ر
ال��م��ل��ه��م��ا ال��ق��ائ��د ب��ه��ا ف��ك��ان ال��ه��اش��م��ي ش��اع��ره��ا وبُ��وي��ع
دم��ا … وه��ذا ذاك ف��ي��ق��ط��ر ال��ح��س��ام وي��ب��ري ال��ن��ظ��ام ي��ص��وغ

جزائرية دولة تأسيس عىل بالعمل وقوَّته وشاعريته بتدينه املعروف الشاب فقام
عىل اإلداري النظام أقام الشورى. نظام وأقام الديوان، س وأسَّ الجيش نظَّم عرصية.
إىل دائرة وكل «أغا»، يرأسها دائرة وكل دوائر، إىل تنقسم مناطق، إىل الجزائر تقسيم

القبائل. بشيوخ مستعينًا «قايد» يحكمها وحدة

ع��س��ي��را ط��وي��ًال ال��ن��ض��ال وك��ان ال��ق��دي��را ك��ن��ت … ق��ادِر ع��ب��َد أي��ا
ال��ن��ص��ي��را ف��ك��ان ، ربٌّ ون��اج��اك ش��ع��ب ف��ل��بَّ��اك ال��ج��ه��اد، ش��رْع��ت
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ال��خ��ط��ي��را ال��خ��ب��ي��ر األم��ي��ر ف��ك��ن��ت ب��الًدا وُس��س��ت ج��ي��ًش��ا، ون��ظَّ��م��ت
ال��ض��م��ي��را ال��خ��ان��ع��ي��ن ف��ي وأي��ق��ظ��ت ال��ح��ن��اي��ا ال��ق��اب��ع��ي��ن ف��ي وأل��ه��ب��ت

لدولة املناهضة القبائل شتات بدأ حتى األمري مبايعة عىل أشهر ثالثة تمِض لم
إىل وردها عدوانها صد قرَّر أن إال األمري من كان فما يلتف، لفرنسا واملنارصة األمري
اضُطرَّ ١٨٣٣م. فرباير ٤ بتاريخ الفرنسية القوات معاقل وعىل عليها بالهجوم رشدها
١٨٣٣م سنة من فرباير ٢٦ يف القادر عبد األمري مع معاهدة يربم أن «ديميشيل» الجنرال

ييل: بما الطرفان فيها والتزم

تعنيِّ كما وأرزيو ووهران مستغانم مدن يف له وكالء القادر عبد األمري يعنيِّ •
معسكر. يف لها وكيًال فرنسا

اإلسالمية. الديانة احرتام •
األرسى. بردِّ الفريقني التزام •

للتجارة. الكاملة الحرية إعطاء •
اآلخر. الطرف إىل يفر َمن كل بإرجاع طرف كل التزام •

من رخصة يحمل كان إذا إال البالد داخل يسافر أن أوروبي ألي يُسمح ال •
الفرنيس.1 الجنرال وموافقة األمري وكالء

الحرب يُعلن أن إال القادر عبد األمري من كان فما بالتزاماتها، فرنسا تلتزم لم
فيها انترص التي «املقطع» بمعركة ١٨٣٥م يوليو ٢٦ يوم الجيش ويستنفر أخرى مرة
أغار السنة، نفس من ديسمرب شهر يف أرزيو. إىل منسحبًا «تريزل» الجنرال فيها وانهزم
الجيش منها فانسحب األمري جيش بها عسكر التي املنطقة عىل «كلوزيل» املاريشال

القادمة. للمعارك صفوفه وينظِّم حساباته ليعيد الجزائري
«التافنة» معركة يف بفرنسا كربى هزيمة إلحاق من األمري جيش تمكَّن ١٨٣٦م يف
إىل تصل كانت التي اإلمدادات ظل يف العسكرية طاقاته يستنفد الجيش بدأ الشهرية.
عن امَلدد قطع الوحيد شغلها أضحى التي القبائل بعض وخيانة الفرنسية، الجيوش

األمري. بجيش االلتحاق محاوالت يف السكان معنويات وتثبيط الجيش

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 1

ص١١١. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
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القادر: عبد باألمري متفاخًرا يقول حني الثورة شاعر در وهلل

ال��م��ري��را ال��ع��ذاَب ب��ي��ج��و وج��رَّْع��َت ت��ط��ي��ق ال م��ا م��اري��ان ��ْل��َت وح��مَّ
ال��م��ص��ي��را وت��ب��ن��ي ال��س��راي��ا، وت��ج��زي ال��م��ن��اي��ا ت��خ��وض وع��ش��ًرا ث��م��ان
ال��ح��م��ي��را وك��ان��وا ال��ض��ل��ي��ع ف��ُك��ن��َت ج��ادل��وك َم��ن ب��ال��ع��ل��م وت��دم��غ
غ��ري��را ص��ب��يٍّ��ا غ��م��ًرا ت��ُك ف��ل��م ال��ع��اب��ث��وَن إغ��راءك راَم وك��م
ب��ص��ي��را ي��ض��م��رون ب��م��ا وك��ن��ت أخ��ل��ف��وا وك��م ع��اه��دوك وك��م
أس��ي��را خ��ط��ف��وك م��ذ ِخ��س��َت وم��ا ال��ف��دا درَب ل��ل��ش��ع��ب وع��بَّ��دت

مايو ٣٠ يف التافنة معاهدة قبول سوى األمري أمام يكن ولم باألمري، السبل ضاقت
وجه يف يقف من لكل جماعية إبادة إىل تشري كانت خطرية معطيات ضوء يف ١٨٣٧م
القادر عبد األمري وبني الفرنسية القوات قائد «بيجو» الجنرال بني املعاهدة ت نصَّ فرنسا.
الدين وممارسة الجزائرية، األقاليم عىل واألمري فرنسا من لكلٍّ الذاتي الحكم أحقية عىل
وتنظيم األمري، عىل تسديدها الواجب والرضائب الفرنسية، السيادة أقاليم يف اإلسالمي
أوغيل»، «الكول وتنقالت وممتلكات فرنسا، من والكربيت للبارود األمري اقتناء عمليات

… التجارية والتبادالت والجزائر، فرنسا بني التجارة وحرية
العهود لنكث نظًرا ١٨٣٨م.2 يوليو ٤ يف مؤرخة اتفاقية بموجب تعديلها وتم
نوفمرب ١٩ يف فرنسا عىل مجدًدا الحرب القادر عبد األمري أعلن فرنسا، بها ُعرفت التي
الجيوش إقامة عىل منظمة مختلفة بهجمات الجزائري الجيش قام حيث ١٨٣٩م؛
وضباط).3 جنود ١٠٨) فيها َمن جميع وقتلوا باملتيجة عالق وادي منطقة يف الفرنسية
ونظًرا الجزائريني. ضد اإلبادة حرب خوَض «بيجو» الفرنيس الجيش قائد أعلن
لكنه ١٨٤٣م، أكتوبر يف األقىص املغرب إىل األمري التجأ الحصار، وقساوة املواجهة لعنف
الفرنسية، القوات إىل الرحمن عبد موالي املغرب سلطان ِقبَل من سجينًا بتسليمه فوجئ

١٨٤٧م. سنة «الموريسيري» رشوط قبول عليه وفرض

ص١٥٧-١٥٨. ٦ رقم ملحق 2

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 3

ص١١٤. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
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واستقر رساحه أُطلق ثم فرنسا، يف «أمبواز» بسجن سنوات خمس ملدة األمري ُسجن
استقالل عند بها. وُدفن ١٨٨٣م مايو ٢٤ يوم — هللا رحمه — تُويف أن إىل بدمشق
— بومدين هواري الراحل الجمهورية رئيس السيد من بقراٍر جثمانه نُقل الجزائر،

١٩٦٦م.4 يوليو ٥ يوم العالية مقربة إىل — هللا رحمه
غار مجزرُة الجزائري الشعب حق يف آنذاك وقعت التي البرشية املجازر أفدح من
أكثر أُبيد حيث مستغانم؛ مدينة من كم ٨٠ بُعد عىل ١٩ / ٦ / ١٨٤٥م، بتاريخ الظهرة
السفاح الكولونيل يد عىل الحرق بدخان اختناًقا الجزائريني السكان من ومائتني ألٍف من
تُكتشف ولم املغارة، بهذه السكان احتمى عندما ،Bugeaud املارشال من بأمٍر بيلييس
مستغانم. جامعة من أكاديمي بحٍث فريِق ِقبَل من ١٩ / ٦ / ٢٠١١م يف إال املغارة هذه

االستعمارية الحسابات تخلط الشعبية املقاومة (2)

باي أحمد الحاج ثورة (1-2)

واحدة كلمة عىل الجزائريني شتات جمع واستطاع قسنطينة، قيادة باي أحمد م تزعَّ
كوروغليا أنَّه رغم قسنطينة أهايل من دعًما لقي الفرنيس. العدوان وصد بالثبات تقيض
يف انتصاًرا القسنطيني اإلقليم يف الشعبية الثورة قت حقَّ العثمانية. الحقبة يف وحاكم
حملًة االستعمارية القوات زت فجهَّ ١٨٣٦م، سنة الفرنيس الجيش عىل مربوك سيدي
ورئيس «دامريمون» الجنرال بقيادة ١٨٣٧م أكتوبر ١ يف باي أحمد إلخضاع عسكريًة

«برييقو». األركان
الجيش تمكَّن فلقد الفرنيس؛ للجيش بالنسبة املنال سهلة قسنطينة معركة تكن لم
الفرنيس، الرتل وجنود ضباط من وعدد املذكورين، الجنرالني عىل القضاء من الجزائري
تقدير حسب سعيد، بن فرحات خيانة ولوال املتطورة، املدفعية باي أحمد فيه استعمل
لالنسحاب باي أحمد أُجرب وملا فرنسا، يد يف قسنطينة سقطت ملا املؤرخني، من العديد

الصحراء. إىل

ص١٥٦. ،٥ رقم امللحق انظر ص١١٥. سابق، مرجع بوحوش، عمار 4
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ال��ح��م��ى ن��ص��ون ب��س��ي��رت��ا ف��ق��م��ن��ا ب��اش��ا أح��م��د الم��وري��س��ي��ي��ر غ��زا
ال��دم��ى ونُ��س��ب��ي ف��ش��ب��ًرا وش��ب��ًرا ف��ب��ي��ت��ا ب��ي��تً��ا ن��ق��اوم: وثُ��رن��ا
ال��م��ج��رم��ا نُ��ف��ل��ت ل��م ع��ادي��د ال��رَّ ال��ك��س��ال��ى ب��ع��ض ت��خ��اذل ول��وال

الفرنسية للقوات استسلم أن إىل دائم ترحال يف سنوات عرش باي أحمد الحاج أمىض
بزاوية وُدفن ١٨٥٠م، سنة العاصمة بالجزائر — هللا رحمه — تُويف ١٨٤٨م، يونيو ٥ يف

الرحمن. عبد سيدي
«املكاتب إنشاء عىل فرنسا أقبلت حركاتهم كل وتتبُّع األهايل من التقرُّب من للتمكُّن
رؤساء مودة ويكسب بالفرنسيني الجزائريني يربط جٍرس ملد منها محاولة يف العربية»
أنَّ إال بالرتجمة، يسمح إداريٍّا جهاًزا فرنسا تقيم أن املرشوع ظاهر والقبائل. العشائر

الشعبية. األوساط كامل يف استعماري مد هو األمر حقيقة
بيجو رها طوَّ ثم ١٨٣٣م، سنة «الموريسيري» النقيب العربية املكاتب س أسَّ
الرضائب، وجمع املحيل التسيري سلطة املكاتب لهذه أُعطيت ١٨٤٤م.5 سنة Bugeaud
تنفيذ عىل واإلرشاف األمني الطابع ذات البيانات وجمع واألرايض، السكان وإحصاء
وسيطرة املعمرين، توافد جرَّاء واالجتماعي األمني الوضع تفاقم القضائية. األحكام
وظهرت االستعماري، للوضع رافض كل وتصفية واعتقال السكان، عىل الفرنيس الجيش

باختصار: نوردها الجزائر، من مختلفة نواٍح يف أخرى شعبية ثورات

الشيخ سيدي أوالد ثورة (2-2)

حمزة: بن بوبكر بن األعىل بها قام

ال��ج��ب��اال وأذاب��وا ال��ث��رى ف��ه��زوا ال��ن��ض��اال ق��ادوا ال��ش��ي��خ س��ي��دي ب��ن��و
ال��وب��اال ال��م��غ��ي��ر وأص��ل��ى ف��ب��رَّ ي��م��ي��ن��ا آل��ى ح��م��زة س��ل��ي��م��ان
ال��ن��ب��اال ف��ي��ه ي��غ��رس وح��م��زة ��ى ال��م��س��جَّ ال��ع��ق��ي��د ب��وب��ري��ت س��ل��وا

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 5

ص١٢٩. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
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ال��ث��ك��ال��ى ع��ل��ي��ه ي��ب��ك��ي ب��ي��م��ن��اه روح��ه ص��دره م��ن وي��س��ت��ل
ال��رج��اال ت��س��ت��ف��زُّ ال��ف��دا ب��س��اح ال��دم��اء ف��ي��ه��ا ت��ص��رخ ووه��ران

فهزمه ،Beauprêtre بوبريرت العقيد جيش ضد معركة حمزة بن سليمان قاد
بنفسه. قتله َمن هو حمزة القائد أن ويروى

شوشة تومي بن محمد ثورة (3-2)

يف الجنوب، يف الشيخ سيدي أوالد ثورة مع تعاون بالصحراء، التوارق حركة س مؤسِّ
يف شهرة. بن نارص بن عليها وعنيَّ فهزمها، ورقلة حامية هاجم ١٨٧١م مارس ٥
مارس معركة يف اعتُقل بها. املحتل قوات عىل وانترص توقرت، هاجم ١٨٧١م مايو ١٣
يونيو ٢٩ بتاريخ — هللا رحمه — فيه ذ ونُفِّ باإلعدام حكٌم حقه يف وصدر حوكم ١٨٤٧م،

بقسنطينة. ١٨٧٥م

ال��رم��اال ال��غ��اص��ب��ي��ن ع��ل��ى ي��ه��ي��ل ف��ي��ه��ا ش��ه��رة واب��ن وص��ح��راؤن��ا
اإلح��ت��الال ي��ن��س��ف ب��ص��ح��رائ��ن��ا ال��م��س��ت��م��ي��ت ش��وش��ة أب��ي وج��ي��ش

الزعاطشة ثورة (4-2)

بسكرة. بمنطقة ١٨٤٦م سنة زيان بن الرحمن عبد بقيادة

ث��ائ��ر ك��ل ل��ن��ص��رت��ه��م ف��ه��بَّ ال��ث��ائ��رون ال��زع��اط��ش��ة وه��بَّ
ال��ج��زائ��ر ف��داء ال��ش��ه��ي��د ف��م��ات ال��ل��ئ��ام س��خ��ف زي��ان اب��ن ت��ح��دَّى
��راص��ر؟ ال��صَّ أم��ام ج��ب��ي��نً��ا وي��ح��ن��ي ه��ام��ا ال��ج��زائ��ر اب��ن يُ��خ��ِف��ض وه��ل
ال��م��ج��ازر أم��ام ن��دان��ا وص��دق إص��رارن��ا ب��س��ك��رة ل��ت��ش��ه��ْد
ال��ق��س��اور ص��م��ود ال��رم��ال وتَ��ْح��ِك ع��نَّ��ا ل��ع��ق��ب��ة ال��ن��خ��ي��ل وتَ��رِو
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امللك عبد بن األمجد محمد ثورة (5-2)

١٢٦٧ه: سنة «بوبغلة» بالرشيف املعروف امللك، عبد بن األمجد محمد ثورة ابتدأت

ال��م��غ��اور ف��ي ب��غ��ل��ة أب��ي ص��راع ل��ل��ج��ب��ال م��ع��زة أب��و وي��ذك��ر
ال��م��ف��اخ��ر ج��ل��ي��ل س��رت��ا وأب��ط��ال ألب��ط��ال��ه��ا س��ط��ي��ف وت��ح��ف��ظ
وال��ح��واض��ر ال��ق��رى ف��ي ش��ع��ال��ي��ل��ه ي��وًم��ا ت��خ��ُب ول��م ��راع ال��صِّ ودام
ال��ك��واس��ر ف��ك��ن��ا ال��ب��غ��اث وك��ان��وا ال��م��ن��اي��ا ف��ك��ن��ا ال��ب��غ��اة وك��ان��وا

باملليلية عيدون أوالد انتفاضة (6-2)

قسنطينة. شمال يف ١٨٧١م فرباير ١٥ من بداية وقعت

نسومر فاطمة اللة ثورة (7-2)

«اللة زوجته قادت تونس، إىل ونُفي الرحمانية الزاوية شيخ عمر الحاج اعتُقل ملا
الزاوية ملؤسس األول الخليفة عيىس بن عيل الشيخ بنت وهي بنفسها، الحركَة فاطمة»

الرحمانية.6

ف��اط��م��ه س��ي��دت��ي ب��ط��والت، ال��ع��ارم��ه ث��ورت��ن��ا وت��ذك��ر
وال��ع��اص��م��ه ب��اري��س ف��ت��رج��ف ج��رج��را ب��رك��ان��ه��ا ��ر ي��ف��جِّ
ال��دائ��م��ه ق��داس��ت��ه ف��زكَّ��ى ذك��ره أم��ه��ا ب��اس��م وخ��لَّ��د
ال��ح��اس��م��ه ق��رارات��ه ت��ف��دي رات��ن ب��ن��ي دم��اء وف��اض��ت
ف��اط��م��ه ي��ا ال��ت��واك��ل رف��ض��ت ل��ت��اك��ال ن��س��ب��وك ُم��ذ ن��س��وم��ر
ال��ظ��ال��م��ه ب��ال��ف��ئ��ة وت��ْع��ص��ف ال��ث��ل��وج ت��ذي��ب ن��اًرا وأل��ه��ب��ت

١٩٩٦م، بريوت، اإلسالمي، املكتب املغرب»، بالد املعارص، التاريخ اإلسالمي: «التاريخ شاكر، محمود 6

ص٢٣٠.

100



الفرنيس االحتالل ضد الجزائرية االنتفاضة

ال��س��ائ��م��ه وت��س��ت��أج��ر تُ��ب��اع ك��م��ا ويُ��ش��ت��رى يُ��ب��اع وج��ن��د
ال��راغ��م��ه أن��ف��ه ع��ل��ى ودس��ت ك��ب��ره ف��ي ران��دون وأرع��ف��ت
اآلث��م��ه ن��واي��اه��م ف��خ��اب��ت خ��دا ل��ل��ج��ن��راالت وص��ع��رت
ق��ائ��م��ه؟ ت��زل ل��م وأم��ج��اده��ا ح��واءه��ا ال��ج��زائ��ر أت��ن��س��ى

١٢٧٣ه/١٨٥٧م. القعدة ذي ٢٠ حتى ثورتها استمرت

وبومرزاق الحداد أمزيان محمد والشيخ املقراني ثورة (8-2)

واشرتك ١٨٧١م، مارس ١٦ يف بوعريرج بربج املعتصمة الفرنسية القوات املقراني هاجم
١٨٧١م. أبريل ١٢ يف تفارطاست جبل معركة يف الحداد والشيخ املقراني

ال��ق��ت��اال وي��دع��و: ال��ب��داَر، ي��ن��ادي: دويٍّ��ا دوَّى ح��داد اب��ن وص��وُت
ال��ن��زاال ت��ه��وى بَ��واش��ُق ن��س��وٌر ال��ش��اه��ق��اِت ف��ي م��ق��ران آل وِم��ن

«تروميل»، الكولونيل ضد الغزالن بسور ملعركة خوضه أثناء ١٨٧١م مايو ٥ يف
عباس. بني قلعة يف ُدفن ثم رفقائه، من ثالثة رفقة فاستُشهد الزواف جنود هاجمه

القوات اعتقلته أن إىل القبائل منطقة يف املقاومة الحداد الشيخ بعده خاض
خاض ١٨٧١م أكتوبر ٨ يف «الملان». الجنرال بقيادة ١٨٧١م يوليو بداية الفرنسية
وانهزم بجاية، ناحية يف «سويس» الجنرال بقيادة الفرنيس الجيش ضد معركًة بومرزاق

عظيمة. مقاومة بعد فيها

ال��م��ح��اال ب��ال��م��ع��ج��زات ��ق ف��ح��قَّ ال��ج��ه��اد ح��ان ب��وَم��رزاق وق��ال

عليه القبض وأُلقي تاه أنه غري شهرة، وابن بوشوشة إىل لالنضمام ورقلة إىل ه توجَّ
وبقي الجديدة كاليدونيا سجن إىل بعدها واْقِتيد الرويسات، بواحة ١٨٧٢م يناير ٢٠ يف

بها.7 تُويفِّ ثم سنة، ٣٠ هناك

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 7

ص١٤٨. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
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القضائية األحكام استبدال قضية يف جزائريٍّا ١٤٠ كاليدونيا إىل النفي شمل
القاضية ١٢٨٩ه/١٨٧٢م رجب ١٩ يف بقسنطينة الجنايات محكمة عن الصادرة

للبقية.8 والسجن بومرزاق حق يف باإلعدام

��الح وال��صَّ وال��ه��دى ال��ن��دى، ون��ب��ع ال��ك��ف��اح أس��د م��ق��ران آل ف��ي��ا
ب��ال��س��الح ن��ه��ج��ه ف��ع��بَّ��دت��م��وا ال��خ��ل��ود درَب ��ون ت��ش��قُّ ن��ه��دت��م
وال��ب��ط��اح ال��ذرى ف��ي وأع��ل��ن��ه��ا ع��ص��اه أل��ق��ى ال��س��وق ف��ي اد وَح��دَّ
ب��ال��رم��اح أرك��ل��ه��م ال��ب��ح��ر، ف��ي ـ��َس ال��ف��رن��س��ي��ـ س��أل��ق��ي … ع��ص��اي ك��م��ث��ل
وال��ك��ف��اح ال��ف��دا رم��ز ب��س��وف��الت ش��ه��ي��ًدا ي��م��ض��ي ل��م��ق��َران س��الم
ال��ط��م��اح ف��ي��ه ال��ق��ي��د ك��بَّ��ل وم��ا أس��ي��ًرا ي��غ��دو ال��ث��م��ان��ي��ن والب��ن
ال��ف��س��اح ب��األم��ان��ي ب��ْرك��ان��ه َل ِب��ش��ْرش��ا ي��ط��غ��ى ل��م��ال��ِك وم��رح��ى

أوالد محمد، بن يحيى الشقفة، بموالي ب امللقَّ أحمد بن الحسني أخرى: انتفاضاٌت
… عاشور بن

بوعمامة الشيخ ثورة (9-2)

عىل ثارت التي الشيخ سيدي أوالد قبيلة من التاج بن العربي بن بوعمامة الشيخ
الفرنيس بالقائد هزيمة إلحاق من ١٨٨١م أبريل ٢٢ يف املقاومة رجال تمكَّن االستعمار.
يف — هللا رحمه — تُويف «فالتري». الكولونيل بعثة عىل انترصوا وبعدها «واينربينار»

١٩٠٨م. أكتوبر ٧

ال��ن��ج��اح ح��ظ��وظ ي��دن��ي َع��م��ام��ة أب��و ص��داُه رج��َع ف��ردََّد

١٩٩٦م، بريوت، اإلسالمي، املكتب املغرب»، بالد املعارص، التاريخ اإلسالمي: «التاريخ شاكر، محمود 8

ص٢٣٢.
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آمود الشيخ ثورة (10-2)

التوارق: قبائل شيخ

ال��م��س��ت��ب��اح ��رف ال��شَّ ع��ن ي��ذود ب��آم��وده��ا ت��زه��و وه��ق��ار

الجزائريني استمالة يف الفشل … التمسيح حمالت (3)

الحربية لوزير ترصيح أول يف الجزائر احتالل يف الصليبية الروح أمر جليٍّا يظهر
العارش لويس من طالبًا الوزراء مجلس أمام أعلن حينما طونري)، مونت (كلري الفرنيس
تستثأر اإللهية العناية «إنَّ املروحة: حادثة عقب الجزائر غزو ١٨٢٧م أكتوبر ١٤ يف
الداي (أي املسيحية أعداء أعتى من دوفال) القنصل (يقصد لقنصلكم لالنتقام جاللتكم
العارش) (شارل لويس سان ابن خاصٍة ألغراٍض تدعو العناية فإن سيدي لذلك حسني)؛
سعداء نكون وسوف … الداي سباب ومن ولإلنسانية، للدين الوقت نفس يف لالنتقام
غريَ االعتبار هذا كان وإن مسيحيني، بتصيريهم الجزائريني نحرضِّ عندما الزمن بمرور
ه تحرضِّ الذي النرص إىل أكرب بثقٍة للسري سببًا األقل عىل سيكون فإنَّه بحرب للقيام كاٍف
تعزموا أن … الوطن مصالح أغىل باسم جاللتكم إىل ل أتوسَّ إنني … لنا اإللهية العناية

له.»9 تعرضتم الذي وللسباب للمسيحية االنتقام عىل
بناية أعىل يف الصليب وعلَّق قسيًسا ١٦ بورمون دي اصطحب الفرنيس، الغزو عند
كبري، حفل يف املسيحية الدينية الطقوس فيه وأُقيمت ١٨٣٠م، يوليو ٦ بتاريخ القصبة يف
املبرشين واستقبال كنائس، إىل املساجد وتحويل الكنائس بناء عملية حينها يف بدأت
من مسجد بطلب بورمون دي خَلَف الذي كلوزي قام الجزائر. أرض عىل املسيحيني
قرار عنه وصدر مساجد، ثالثة بتهديم قام كما مرسٍح، إىل يُحوَّل لكي الجزائر بلدية

املنورة. واملدينة املكرمة ملكة الوقفية األمالك عىل االستيالء
نوتردام كنيسة وُشيدت املسلمني، مقدسات وتدنيس التنصري مظاهر استمرَّت
سنة العثماني العهد يف بُني الذي كتشاوة جامع وُحوِّل ١٨٥٨م، سنة اإلفريقية

هومه، دار ،«١٨٣٠–١٩٦٢ بالجزائر الفرنيس لالستعمار الصليبية الروح مظاهر «من حبايس، شاوش 9

ص١١. ١٩٩٨م، الجزائر،
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الحملة قائد روفيغو دو الدوق الجنرال قام حيث كاتيدرائية؛ إىل ١٠٢١ه/١٦١٢م
وإحراِق املحتلة، فرنسا َعلم ورفِع الصليِب، بنصِب التحويل، قرار عند الفرنسية،

الشهداء. ساحة يف به املوجودة املصاحف
ُقوبل احتجاًجا، املصلون أقام فيليب»، «سانت كنيسة إىل تحويله عن اإلعالن بعد
املجزرة ساحة يومها من يت ُسمِّ الشهداء، من املئات ضحيتها ذهب رهيبة، بمجزرة
عيد ليلة مسيحية صالة أوَّل فيه املسيحيون صىلَّ لذكراهم. تخليًدا الشهداء» «ساحة ب
وقدِّيسيها. املسيحية ملوك من والتربيكات الهدايا فتوافدت ١٨٣٢م، ديسمرب ٢٤ امليالد
رقعة واتسعت كنيسة، إىل البليدة مسجد كذلك ل ُحوِّ ٤ / ١١ / ١٨٤٠م تاريخ ويف
إحدى يف الجزائرية. الدينية واملرافق الزوايا عىل ُسلِّطت التي املضايقات إىل التمسيح
إىل وقدَّمهم طفًال ٢٥٠ اعتقل بوفاريك، مدينة عىل الهمجية Bugeaud بيجو حمالت
مسيحيني.»10 واجعلوهم ربُّوهم الوغى، ساحة يف لُقطوا يتامى «إنَّهم قائًال: برومو «األب»
سكان إىل خاصة ًها وموجَّ كثيًفا كان فوكو دي أمثال من املسيحيني نشاط أنَّ كما
رئيس ح رصَّ باريس، إىل املوفد الثاني اإلسالمي املؤتمر وفد عىل ردِّه يف الصحراء.
شعبكم تمنح أن فرنسا إمكان يف «ليس بقوله: Daladier دالدييه الفرنيس الحكومة
وأُعِلمكم اإلسالمية، برشيعتكم متمسكني دمتم ما الفرنيس الشعب مع املساواة حقوق

11«… املدى طويلة تزل ال مدافعها وأن قوية، تزال ال فرنسا أنَّ
يف ملسو هيلع هللا ىلص محمد لرسالة املعادية الدفينة الكراهية تلك عن الكريم القرآن أبان لقد
ُهو ِهللا ُهَدى إِنَّ ُقْل ِملَّتَُهْم تَتَِّبَع َحتَّى النََّصاَرى وال اْليَُهوُد َعنَْك تَْرَىض ﴿وَلْن تعاىل: قوله
نَِصرٍي﴾ وال وِيلٍّ ِمْن ِهللا ِمَن َلَك َما اْلِعْلِم ِمَن َجاءََك الَِّذي بَْعَد أَْهواءَُهْم اتَّبَْعَت وَلِنئِ اْلُهَدى

.(١٢٠ اآلية: البقرة، (سورة
اإللياذة: يف زكريا مفدي يقول

ألج��ي��ال��ن��ا رم��ًزا ان��ف��كَّ أم��ا ال��م��س��ت��ع��اد ك��ت��ش��اوة وج��ام��ع
ب��أس��الف��ن��ا ف��ي��س��ت��ن��ج��دون أزه��ارن��ا ال��ن��ي��ل ف��ي ي��ن��اج��ي��ه

ص٢٥. سابق، مرجع حبايس، شاوش 10

ص٤٤. سابق، مرجع حبايس، شاوش 11
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ب��أس��ن��ا؟ م��ن ق��ري��ق��وار أن��اَل ال��ص��ل��ي��ب؟ ح��ق��د دام ه��ل دب��ورم��ون
ش��أن��ن��ا؟ م��ن ال��ق��س��اوس وح��طَّ ع��زم��ن��ا؟ ف��ي ف��ي��ل��ي��ب ف��تَّ وه��ل
ب��إص��رارن��ا؟ اس��ت��ه��ان ي��داه، وس��م��ت��ه وم��ن ن��اب��ل��ي��ون وه��ل

و١٨٦٨م ١٨٦٧م بني وقعت التي واألوبئة املجاعة املسيحي الدين رجال «استغل
وهجوم املحصول وفساد األمطار، قلة نتيجة جزائري، مليون نصف ضحيتها راح والتي
جمع يف ونجحوا والتيفوس، الكولريا وباء ثم زلزال، حدوُث املجاعَة تلك وصحب الجراد،
أرايض من صغرية مساحات منحوهم ثم أديرتهم، يف الجزائريني األطفال هؤالء من عدد
الفيجري املنسيري كوَّنها التي الجزائريني البيض اآلباء فرقة أصل وهذا الشلف، وادي

12«.Lavigerie

ب��أط��ف��ال��ن��ا ال��م��روق ـ��تَ��ط��اع��ا اس��ـ ��ن��ي��ن ال��سِّ وط��ول الف��ي��ج��ري وه��ل

للكتاب، العامة املرصية الهيئة الجزائر»، تحرير يف ودوره اإلسالمي العربي «االتجاه باليس، أحمد نبيل 12

ص٢٦. ١٩٩٠م، اإلسكندرية،
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الثالث الفصل

اجلزائرية الوطنية احلركة

املفعول السارية القوانني د يحدِّ الذي «اإلنديجينا» نظام فرنسا أنشأت ١٨٨١م عام يف
تنفيذ لضبط Administrateur إداري مترصف تعيني تقرَّر الجزائريني. السكان عىل

النظام. هذا

البدوي محمد حركة

ال��م��آل؟ ال��ب��دوي ق��رَّر ب��ه��ا أَم��ا ال��ش��ه��داء س��اح��ة س��ل��وا
ال��م��ن��ال بَ��ع��ي��َد ي��ب��دو ك��ان وإن ال��ن��ف��ي��ر ص��وت ب��ش��رش��اَل ودوَّى

الجزائري الشعب معظم فإن الفرنسية، الجنسية عىل للحصول اإلغراءات من بالرغم
ظل يف الرفاهية حياة عىل الجزائرية بالجنسية القهر حياة وفضلوا التجنُّس، هذا رفض

الفرنسية. الجنسية
١٩١٩م بني قدَّمه إحصاءٍ يف «فيوليت» الفرنيس العام الحاكم أكده ما وهذا

فرًدا.1 ٦٤١ إال الجنسية لطلب يتقدم لم بأنه و١٩٢٥م

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 1

ص٢٠١. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،



الجزائر ملحمة

السيايسواإلصالحي النضال (1)

الفرنسية املدارس يف املتعلمني من سيايسٌّ تياٌر نهض الجزائريني، وقْهر تعتيم خضم يف
بالشخصية واالعرتاف التمثيل بحق للمطالبة الجزائريني» «الشبان حركة يف وتشكَّلوا
إزاء موقًفا الجزائرية النخبة اتخذت «املشعل». جريدة ١٩٠٤م سنة وشكَّلوا الجزائرية،

اإلنديجينا. قانون بإلغاء واملطالبة ١٩٠٨م يف الصادر اإلجباري التجنيد قانون
حبيلس بن الرشيف بقيادة الجزائريني» «الشبان حركة قادة ضم ١٩١٣م سنة يف
احتجاجاتهم لتصعيد — القادر عبد األمري حفيد — الهاشمي ابن خالد األمري إىل جهودهم

الفرنيس. الربملان يف التمثيل وحق الجزائريني، لكل الكاملة بالحقوق املطاِلبة

ال��خ��ي��ال ط��ي��ف ي��الح��ُق ف��ق��ام األم��ي��ر ��م��ي��ر ال��ضَّ ص��دق وراوَد
ال��م��ح��ال ف��رض «ول��س��ون» يُ��ن��اش��د ال��وع��ود خ��ل��ف «ف��رس��اي» ب وي��ع��دو

نُظِّم الذي اإلنسان حقوق رابطة مؤتمر يف خالد األمري شارك ١٩١٧م، سنة يف
طويًال السيايس نضاله يُدم لم والتونسيني. الجزائريني املثقفني بعض ِقبَل من بفرنسا
تزوير مرحلة إىل االنتقال ثم أمامه، الفرنسية اإلدارة وضعتها التي العراقيل بسبب
أدرك الذي األسايس العامل هذا كان ١٩٢٢م. سنة بها فاز التي املحلية االنتخابات
وخاطئة، ماكرة سياسٌة االندماج وأن عهود، راعية ليست فرنسا أنَّ خالد األمري فيه
ترصيحات وراء الركود وأنَّ املرشوعة، حقوقهم عىل الجزائريني لحصول سبيًال ليست
ضوء يف ليتحقق يكن لم وهٌم بل رساب؛ املصري تقرير يف «ولسون» األمريكي الرئيس
خالد األمري نضال يرتِّب زكريا مفدي الثورة شاعر نجد ذلك، رغم الغربية. التكتالت
جهده يف ه حقَّ يبخس أن دون االستعمار مع للتعامل املمكنة السياسة التجارب ضمن

حقوقهم. عىل الجزائريني حصول أجل من

ال��رج��ال ق��ْدر ن��غ��م��ط ن��ُك ف��ل��م ت��ك��ن م��ه��م��ا خ��ال��د ت��ج��اري��ُب

الحياة من وانسحب به نادى طاملا الذي السيايس النضال ترك خالد األمري قرَّر
١٩٣٦م، يناير ٩ يف — هللا رحمه — تُويف أن إىل بها وعاش بسوريا، استقرَّ السياسية.

بها. وُدفن
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قانون تطبيق نتائج تظهر وبدأت العنرصي، التمييز سياسة فرنسا فرضت
األمراض وتفيش الجهل، وعموم الفقر انتشار صور يف الجزائري الشعب عىل اإلنديجينا
الشعب عىل االحتالل نار تفُرت لم الخارج. إىل الهجرة الجزائريني من الكثري ل فضَّ املعدية.
الحرب خالل الفرنسية الجيوش صفوف يف قهًرا ُجنِّدوا الذين ُشبَّانه دور رغم الجزائري

اإلجباري. بالتجنيد ى يُسمَّ ما إطار يف األوىل العاملية

لالحتالل املئوية الذكرى (1-1)

زت فجهَّ الجزائر، الحتالل الزمان من قرٍن بمرور االحتفاَل االستعمارية السلطات قرَّرت
عىل إرغاًما الجزائري الشعب وأُرغم أخرى، أجنبيًة وفوًدا وحظرت وعتاًدا، ُعدًة لذلك

تمويلها. يف املشاركة

ش��ك��را ال��ج��زائ��ر اح��ت��الل وذك��رى خ��ي��ًرا ال��ش��دائ��د ع��نَّ��ا ال��ل��ه ج��زى
ح��م��رآ ال��ج��راح��ات ت��زال وم��ا ال��ج��راح ن��س��ي��ن��ا ه��الَّ … ن��ن��َس وإن
ده��را ال��ج��زائ��ر ب��ع��ي��د ح��ف��ل��ن��ا ع��ام ب��م��ائ��ة آل��م��ون��ا وإن
ذك��رى ال��ش��ع��ب م��ذب��ح ع��ل��ى وأح��ي��وا أش��الئ��ن��ا ف��وق رق��ص��وا وإن
س��رَّا ال��م��ق��ادي��ر ن��ب��ث ورح��ن��ا ال��رص��اص ن��غ��م��ات ع��ل��ى رق��ص��ن��ا

جزائريني زعماء بقيادة التغريب تيار مواجهة يف نشيطة اإلصالحية الحركة كانت
يُؤسسوا أن املرشق بالد يف املنترشة العربية الفكرية الحركة يف باندماجهم استطاعوا
السيايس اإلصالح زعماء من الجزائرية للقضية منارص أبرز ولعل شاملة، فكرية لنهضة

أرسالن. شكيب األمري
زكريا: مفدي يقول

ال��س��ق��ي��م��ة ال��ن��ف��وُس م��ن��ه ف��ت��رج��ف ال��دُّن��ا ي��ه��زُّ ش��ك��ي��ب وص��وت

األمري بعائلة عالقة عىل كان ١٨٨٦م. سنة عبده محمد الشيخ يد عىل األمري تتلمذ
عن نائبًا كان اإلسالمي»، العالم «حارض كتابه يف األمري عن تحدَّث بسوريا. القادر عبد
زعماء لبعض باشا جمال اضطهاد ويف اسطنبول. بربملان العثماني املجلس يف حوران
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األمري أي — عيل األمري والد جهاد حرمة يرِع لم باشا جمال أنَّ أرسالن علَّق العرب،
بشنقه. وحكم إليه يُصِغ فلم القادر عبد األمري ابن عمر األمري يف ع وتشفَّ — القادر عبد
أرسالن وكان الجزائر» يف الحارضة الوطنية الحركة رأس «عىل إنَّه خالد األمري عن وقال

١٩٢٣م. منذ املدني توفيق باألستاذ صلة عىل
عىل وكان ١٩٣٠م، مارس يف جنيف يف الفرنسية باللغة العربية» «األمة جريدة أنشأ
وسعيد بنونة والحاج العقبي والطيب باديس بن الحميد عبد الشيخ بني وطيدة عالقة

العربية.2 الوحدة أجل من يناضل وكان الحاج، ومصايل الزاهري
نضاله وذكر أرسالن، شكيب أبََّن َمن أول — هللا رحمه — سحنون أحمد الشيخ
ذكرى يف تأبني حفل أُقيم الوطنية.3 القضية يف ومساهمته واإلسالم العروبة أجل من
فضالء الحسن محمد األستاذ املناسبة وحرض ١٩٤٧م، سنة الرتقي بنادي أرسالن وفاة

هللا.4 رحمه —
من االندماج سياسة تتالىش ولم خالد، األمري بفشل السيايس النضال ف يتوقَّ لم
ما رسعان ولكن جلول، بن املرة، هذه االندماج، فكرة خيوط حرك الجزائريني. مخيَّلة

١٩٣٦م. سنة عزله وقرَّر إفريقيا» شمال «نجم حزب له تصدَّى

ال��ع��وال��ي ال��رم��اح ص��ري��َر وأغ��ف��ى ال��ص��ق��ال ال��س��ي��وف ص��وت م��جَّ ل��ئ��ن
ال��ش��م��ال ن��ج��م س��راي��اه ي��ق��ود ال��ص��راع أع��اد ال��ي��راع ف��ح��رُب
ب��ال��وب��ال س��اس��تَ��ه��ا وي��ن��ذُر ف��رن��س��ا ي��ُدك ف��رن��س��ا ب��أرض

لإلبداع وكان االستعماري. الوضع مع التعامل يف آخر بُعًدا السيايس النضال أخذ
للجزائر، وطني نشيد أول نظم خالل من للجزائريني الهمة رفع يف هام دور الفني
مناضًال كان عندما ١٩٣٦م نوفمرب ١٧ يف زكريا مفدي الثورة شاعر اعتزاز بكل نظمه

ومايل.» روحي الجزائر، «فداء ومطلعه إفريقيا» شمال «نجم يف

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار الرابع، الجزء الجزائر»، تاريخ يف وآراء «أبحاث هللا، سعد القاسم أبو 2
ص١١٦. ١٩٩٦م، بريوت، األوىل،

الرشق». «حارس بعنوان ١٩٤٧م يوليو ٢٣ البصائر جريدة من األول العدد 3
.١٣٥ ص سابق، مرجع هللا، سعد القاسم أبو 4
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االح��ت��الل ل��ع��ن��ة ع��ل��ى س��ن��ق��ض��ي ح��زب��ن��ا ن��اص��روا األل��ى: وق��ال
وم��ال��ي روح��ي ال��ج��زائ��َر ف��داء ِش��ع��ره خ��لَّ��دوا ال��ذي وق��ال

الريادة زماَم الحاج، مصايل بزعامة ذلك، بعد الجزائري» الشعب «حزب أخذ
باالندماج: املنادي فيوليت» «بلوم مرشوع ضد ووقف والقيادة

وأغ��رى ال��ع��ق��ول ض��ع��اف وغ��رَّ ق��وًم��ا ض��ل��ل ف��ي��ول��ي��ت م��ا إذا
ن��ه��را ال��م��ت��اه��ات س��راَب ف��ظ��نَّ��ت ب��م��ؤت��م��رات ق��وًم��ا وخ��دَّر
أدرى ب��ال��ن��اس ال��ج��زائ��ِر وش��ع��ُب ال��م��ب��ادئ ي��ص��ون ح��زٌب ف��ل��ل��ش��ع��ب

املسلمني العلماء جمعية (2-1)

االستعمار مأزق من الخروج يف والتفكري األمة، إصالح عاتقها عىل أخذت جزائرية جمعية
الشيخ َّسها ترأ ومقدَّساته. مقوماته ويهدم الجزائري، الشعب أركاَن يقوِّض بات الذي
البشري الشيخ الجمعية واتخذت اإلصالحية، حركتها وقاد باديس، بن الحميد عبد

له. نائبًا اإلبراهيمي
الشيخ يد عىل تتلمذ بقسنطينة، ١٨٨٩م سنة باديس بن الحميد عبد الشيخ ُولد
يف (املنقذ) جريدة أول الجمعية أصدرت الزيتونة. بجامعة والتحق الونييس حمدان
فرنسا بأمن املساس بدعوى االستعمارية السلطات ِقبَل من ُصودرت ١٩٢٥م، يوليو ٢
جريدة ذلك ومن إصالحي، طابع لها جريدة كلَّ تالحق املصادرة كانت الفوىض. وإثارة

و«الرصاط». املطهرة» و«الرشيعة «السنة»
استقطبت العاصمة، بالجزائر ١٩٣١م مايو ٥ يف املسلمني العلماء جمعية ست تأسَّ
أعضائها بني من وكان قوَّتها، إىل قوًة فازدادت الجزائر، ومفكري علماء من العديد جهود
املال)، أمني (نائب بيوض إبراهيم والشيخ املال)، (أمني املييل املبارك الشيخ املؤسسني:
أحمد واألستاذ عام)، (أمني العمودي األمني والشيخ مساعد)، عام (أمني العقبي والطيب
إىل املييل مبارك الشيخ رسائل بعض الحرص ال الذكر سبيل عىل ونورد املدني. توفيق
مقوماتها.5 حماية عىل والحرص بالوطنية ك التمسُّ درجة لنستشف املدني؛ توفيق األستاذ

.١٠ رقم امللحق انظر 5
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وحارصت «البصائر»، يف «الدفاع» ثم «الشهاب»، جريد العلماء جمعية أصدرت
مقاصد أجل من الدين وراء التخفي بدعوى الجمعية نشاط الفرنيس االحتالل سلطات
إشادة كانت أجنبية، قًوى مع والتخابر والتحريض لفرنسا، العداوة وبث سياسية،

:٤٤ املقطع يف بها اإللياذة

ال��س��م��اء ب��وح��ي ال��ع��ق��ول تُ��غ��ذِّي ال��ع��ل��م��اء ج��م��ع��ي��ة ال��دار وف��ي
اإلب��اء م��ع��ان��ي ف��ي��ه��ا وت��غ��رس ال��س��وي ال��ص��راط ال��ن��ف��وس وت��ه��دي
��ن��اء ب��ال��سَّ أك��وان��ه وت��غ��م��ر ان��دف��اًع��ا ال��ش��م��ال ن��ج��م ت��واك��ب
األص��ف��ي��اء ب��ال��خ��لَّ��ص ف��ت��زخ��ر ال��ب��ش��ي��ُر ف��ي��ه��ا ب��ادي��َس ويَ��ْع��ُض��د
األغ��ب��ي��اء م��وك��ب ف��ي ال��وه��م م��ع ال��ت��ائ��ه��ي��ن ف��ي ال��ض��الالت وت��غ��زو
ال��دخ��الء وص��م��ة ب��ه��ا ت��م��ح��و ـ��ِب ��ع��ـ ال��شَّ ف��ي األص��ال��ة ج��ذور وتُ��رس��ي
ال��ب��ن��اء ص��رح ب��ادي��س اب��ن ف��يُ��ع��ل��ي ال��ب��الد ع��رض ال��م��دارس وتَ��ب��ن��ي

شيخ إىل رسالة يف ١٩٣٧م يونيو ٢٥ بتاريخ باديس بن الحميد عبد الشيخ طلب
يف للتكوين املسلمني العلماء جمعية وفد قبول منه فيها يطلب املراغي مصطفى األزهر

األزهر.6
واتخذت ١٩٤٠م، أبريل ١٦ يف — هللا رحمه — باديس بن الحميد عبد الشيخ تُويفِّ

والعلوم. املعارف وترقية العلم لتثمني تاريخية محطًة وفاته ذكرى من الجزائر
ب: املقطع زكريا مفدي وختم

ال��دم��اء ووح��ي ال��س��م��اء، ب��وح��ي ال��ث��ن��اي��ا ال��ع��ل��م��اءُ ع��بَّ��د ك��ذا

غاية إىل تمدَّد بل واإلصالحي؛ الدعوي الجانب عىل العلماء جمعية نشاط يقترص لم
ذلك ومن اآلخر، يكمل كليهما وأن الجانبني، لتكامل منها خطوة يف السيايس النضال

اليهودية. البضائع ومقاطعة التجنُّس لقانون الجمعية استنكار

.٨ رقم امللحق انظر 6
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التوصيات من بجملة خرج ١٩٣٦م، يونيو ٧ يوم مؤتمٌر العاصمة بالجزائر انعقد
كما العامة، والوالية االستثنائية القوانني إلغاء وجوب حول جلها تمحورت واملطالب
بديل ال مرجًعا باعتباره اإلسالمي الدين عىل بالحفاظ االستعمارية السلطات طالبت
املجتمع رشائح لكل التعليم وتعميم العربية، اللغة تعليم حرية وضمان للجزائريني، عنه
انتقل … الفرنيس الربملان يف الجزائريني تمثيل يضمن مطلبًا املؤتمر رفع كما الجزائري،
الحكومة رئيس إىل املطالب وُرفعت باريس، إىل جلول بن برئاسة املؤتمر عن وفد
الظمآن يحسبه رسابًا املطالب تلك كانت ١٩٣٦م،7 يوليو ٢٣ يوم بلوم» «ليون الفرنسية

يقول: إذ زكريا مفدي وصدق ماء،

ن��ه��را ال��م��ت��اه��ات س��راَب ف��ظ��نَّ��ت ب��م��ؤت��م��رات ق��وًم��ا وخ��دَّر
أدرى ب��ال��ن��اس ال��ج��زائ��ر وش��ع��ُب ال��م��ب��ادئ ي��ص��ون ح��زٌب ��ع��ب ف��ل��ل��شَّ

ع تجمُّ خالل الحاج مصايل ترصيح قليلة بأيام باريس، إىل املؤتمر وفد انتقال سبق
١٩٣٦م: يوليو ١٤ بتاريخ للجزائر البلدي بامللعب شعبي

األذان ف��ي��ه ي��ع��ل��ن وأح��م��د ال��بَ��ل��دي وال��م��ل��ع��ب وي��ول��يُ��وز
ال��ج��ب��ان ال��ُع��ت��ل م��ن��ه ف��ي��ص��ع��ق ج��دي��د ب��ص��وت ف��ي��ه وي��ص��ع��ق

أغسطس شهر يف «كحول» الجزائر مفتي اغتيال وراء االستعمارية اإلدارة كانت
إىل انتمائه بحكم العقبي الطيب الشيخ عقب يف التهمة وأُلِصقت ١٩٣٦م، سنة من
والجمعية املفتي بني كانت التي العداوة لدعوى فرنسا وسوَّقت املسلمني، العلماء جمعية
أن مصايل واعترب الوطني. الصف وحدة وتصدُّع العقبي، الطيب الشيخ اعتقال بهدف

السيايس». النضال «إنجازات ب تنسف وقد الجمعية، من سذاجة االغتيال هذا

ال��ره��ان ك��س��َب ب��ال��دَّس ت��ح��اول ب��أص��ن��ام��ه��ا ف��رن��س��ا والذت
ال��ص��ول��ج��ان ال��واس��ع ال��ط��ي��ب ع��ل��ى دم��اه ت��ل��ق��ي ك��ح��ول ف��ت��غ��ت��ال

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 7

ص٢٦٠. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
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ال��زم��ان ل��غ��دِر م��ص��ال��ي وأص��غ��ى ط��ي��ب ف��ي ال��ده��ُر خ��ان��ن��ا ل��ئ��ن
ام��ت��ح��ان ل��ل��رج��ال ال��دُّن��ا وه��ذي ت��اري��خ��ن��ا ال��ف��ض��ل ي��ج��ح��د ف��ل��ن

نتيجة. أي ق يحقِّ لم لكنه ١٩٣٧م يوليو ٧ يف كذلك مؤتمٌر أخرى مرًة انعقد
الوطني. التيار تراود إدماجي طرح أي عن بعيدة مستقلة دولة إنشاء فكرة بدأت
ووقفت االندماج عن بحرارة أدافع ضدك، كنت «لقد الحاج: ملصايل عباس فرحات قال
لك أعرتف اليوم خطأ، عىل أنا وكنت صواب، عىل كنت أنك األحداث أثبتت لقد ضدك،

خطاك.»8 سأتبع بأنني
الجزائر إنَّ وقال: لفرنسا، إهانًة الجزائر استقالل فكرة «كاترو» العام الحاكم اعترب
الجزائريني طرف من املقرتحة النقاط تكون أن يقبل ال وأنه فرنسا، عن يتجزأ ال «جزء
القادر عبد والسائح عباس فرحات موقف عىل جوابه وكان والتفاوض.» للعمل قواعد
بتهمة عليهما القبض أمر استصدار املايل، املجلس مداوالت زمالئهما رفقة قاطعا اللذين

والتحريض. العصيان

ال��ع��ن��ان ل��ل��م��خ��ل��ص��ي��ن ف��أس��ل��م ال��ب��ي��ان ح��زب ال��وه��م م��ن أف��اق
ال��ي��دان ال��ب��ي��ان ل��ح��زب ف��م��دَّت أص��ل��ه ف��ي ��ُك ال��شَّ وزاي��ل��ه
ت��وأم��ان م��رم��اه��م��ا ل��ح��زب��ي��ن ان��دم��اًج��ا ف��رن��س��ا ان��دم��اج وأوح��ى
األم��ان ع��ه��د ب��ادي��ُس ��ن ودشَّ ال��ص��ف��وف ج��م��َع ب��ادي��ُس ف��ب��ارك

التحق ١٩٤٣م، ديسمرب يف عباس فرحات عن االستعمارية السلطات إفراج فور
١٩٤٤م، مارس ١٤ يف والحرية» البيان «أصدقاء حركة وأنشأ السيايس بالنضال مجدًدا
الشعب، وحزب الجزائري، الشيوعي والحزب املسلمني، العلماء جمعية من كالٍّ ضمت
وإلغاء جزائري، دستور وتحرير مؤقتة، حكومة بإنشاء مطالبة بوادر األفق يف والحت

جزائري. وطني نقد وإنشاء االستعمار، نظام

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 8

سنة بفرنسا الصادر الحاج» «مصايل كتابه يف ستورا جامان بن عن ص٢٣٧، ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
١٩٨٢م.
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صالح يف بدائل لطرح مساعًدا آنذاك الفرنيس الحكم ساد الذي الظرف كان
ملساعدة السعي واستعطافها فرنسا مودة كسب إىل فيها «البيان» اهتدى الجزائريني،

األملان. ضد حربها يف الفرنسية للقوات الجزائريني

١٩٤٥م مايو الثامن مجازر (3-1)

فيه اعتقد الذي بالنرص مبتهًجا أبيه بكرة عن الجزائري الشعب فخرج الحلفاء انترص
مما أكرب الفاجعة كانت لكن استقاللها، عىل الجزائر حصول يف بوعدها فرنسا وفاء
مايو ٨ من بداية جرت شهدتها، أن للبرشية يسبق لم رهيبة مجازر العالم؛ ر تصوَّ
حق يف والحماقة الجبن مقاييس بكل مجزرٍة إىل السلمية املسريات فيها تحوَّلت ١٩٤٥م،
األحزاب كلَّ إثرها عىل حلَّت ثم الجزائريني، من ألًفا ٤٥ فيها استُشهد الجزائري، الشعب

السياسيني. الزعماء عىل القبض وألقت السياسية،

ن��ح��س ي��وم ف��ي ال��م��ذاب��ح ض��ح��اي��ا وَخ��م��س أرب��ع��ي��ن ف��ي ن��ن��َس ول��م
ع��رس غ��ي��ر ف��ي ��ق ن��ص��فِّ وق��ْم��ن��ا اغ��ت��رارا ال��ح��ل��ف��اء م��ع ط��رب��ن��ا
درس أي ل��ق��ادت��ن��ا ودرًس��ا ع��ل��ي��ن��ا ع��ونً��ا ال��غ��دِر م��ع ف��ك��ان��وا
ج��رس ��ات دقَّ ل��ل��ش��ع��ب، وق��ال��م��ة ب��س��ط��ي��ف م��ج��ازره��م وك��ان��ت

هذا يخلص سبيٌل السياسية للمراوغات يَُعد لم أنَّه املجاز هذه بعد يقينًا بات
وحلًما. وهًما إال يَُعد لم السيايس نضالها كل وأن االستعمار، قيد من الشعب

ب��ب��خ��س ف��ب��اءت ال��ض��ي��اِع س��راَب أق��الُم��ن��ا ت��الح��ق وك��ان��ت
وه��م��س ص��راٍخ ب��ي��ن ال��وه��م، م��ع أح��زابُ��ن��ا تُ��ك��اف��ح وك��ان��ت
ُخ��رس غ��ي��ر أل��س��ن��ًة وأن��ط��ق ال��لُّ��غ��ى ال��رص��اص ص��وت ف��ع��طَّ��ل
رج��س ك��ل م��ن ال��ت��خ��لُّ��ص ط��ري��َق أك��ب��اُدن��ا ت��ع��بِّ��د ف��ق��ام��ت

عام. عفٍو بموجب رساحه أُطلق ثم املجزرة، عقب اإلبراهيمي البشري الشيخ اعتُقل
الورتالني، الفضيل األستاذ من ومؤازرة بنضال نشاطها يف العلماء جمعية استمرت

املدني. توفيق أحمد واألستاذ الدين، خري محمد والشيخ التبيس، العربي والشيخ
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التفاوض ثم االنطالقة التنظيم، … املسلح العمل (2)

تقرَّر الديمقراطية، الحريات انتصار لحركة األول املؤتمر خالل ١٩٤٧م فرباير ١٥ يف
لها أُوكلت بلوزداد محمد بقيادة عسكرية شبه منظمة وهي الخاصة»، «املنظمة تكوين
آيت حسني السادة: من كلٌّ فيها شارك املسلح، للعمل والتحضري األسلحة جْلب مهام
محساس، أحمد الجياليل، رجمي بوضياف، محمد بلة، بن أحمد جياليل، بلحاج أحمد،

ماروك.9 محمد

ش��دي��دا ض��ربً��ا ال��م��وائ��د، وض��ْرب ان��ت��خ��اٍب دخ��ول االن��ت��ص��ار وم��ا
م��ف��ي��دا؟ ك��ان ال��ح��رب ف��ي ال��ِح��ب��ُر ه��ل ج��دراٍن ع��ل��ى ك��ل��م��ات وال
ع��ب��ي��دا ي��وًم��ا ال��ق��وُل ح��رَّر ف��م��ا وي��ح��ي��ى ع��اش ب��ال��ُه��ت��اف��ات وال
��دي��دا ال��صَّ ال��غ��ُرور ع��ل��ي��ه أه��ال ف��رن��س��ا وس��م��ع … ب��ال��وف��ود وال
ال��ح��دي��دا ي��ف��ل … ال��ح��دي��د وع��اش ال��دم��ا إال ال��ع��اَر ي��غ��س��ل ول��ن

الخطابات طريق عن حسم ألي حتميًة نهايًة الخاصة املنظمة تأسيس كان
ثورة يف والدخول النفري إال فيه يفلح ال جديد لعهد وبدايًة واالنتخابات، والتنديدات
باملنطقة ١٩٤٩م سنة التنظيم هذا انكشاف أن غري الغاشم. املستعمر ضد عارمة
الرقابة تحت الناشطني كل ووضِع املسلَّح، العمل تقييِد إىل أدَّى البالد، من الرشقية

البوليسية.

ال��م��رام ف��ي��ه ال��ش��ع��ُب ب��ل��غ وم��ا ال��ك��الم ح��رب خ��راف��ات وط��ال��ت
ال��ن��ظ��ام ب��س��رِّ ك��اش��ف��ت��ه��م وَم��ن ع��رف��وه��ا َم��ن ب��ال��ن��ار ف��آم��ن
ال��ف��ط��ام ف��ي��ه��ا ال��ش��ع��ب ب��ل��غ وق��د س��الم��ي وت��س��ٍع أرب��ع��ي��ن إل��ى
ال��ك��الم ب��ل��غ��ِو أخ��ف��ت��وه��ا وإن ال��خ��الِص ح��رب ش��رارة ف��ك��ان��ت

األوىل، الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس التاريخ بوحوش، عمار 9

لحربي. والحقيقة» الرساب الوطني: التحرير «جبهة عن ص٣٢٠، ١٩٩٧م، بريوت،
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يف واملناضلني املجاهدين من األول الرعيل بذلك اإللياذة يف زكريا مفدي أشاد
إنهاء سبيل يف الجسام لتضحياتهم مباركة طيبة التفاتٍة يف والشهداء، السياسية األحزاب
رابح كحال، أرزقي عيمش، عمر منهم: وذكَر االستقالل، عىل للحصول ونيتهم االحتالل

… دوار محمد طالب، محمد عسلة، حسني غرافة، إبراهيم موساوي،

ال��ك��رام ��اب��ق��ي��ن ال��سَّ ف��ي ��ال وك��حَّ ال��خ��ال��دي��ن ف��ي ع��ي��م��ش ال��ل��ه رع��ى
ال��ه��م��ام ال��وط��ن��ي وغ��رَّاف��ة أن��ف��اس��ُه تَ��ْع��بَ��ق وراب��ح
ال��س��ق��ام م��رِّ ب��ع��د ف��ي��ل��ح��ق��ه ط��ال��ٌب ي��ن��دب��ُه وع��ْس��ل��ة
وال��ذم��ام ل��ل��وف��اء أخ��ل��ص��وا وَم��ن ال��ش��ه��داء ي��س��ت��ق��ب��ل ودوَّار
ف��اس��ت��ق��ام ص��ل��ب��ه��م م��ن ن��وف��م��ب��ر ول��دوا األل��ى ال��ث��ائ��رون ُه��م
ال��س��الم؟ ع��ل��ي��ه ال��م��س��ي��ِح ن��زول س��م��اء م��ن ث��ورٌة ن��زل��ت م��ت��ى

حسني السيد خَلفه ١٩٥٢م يناير ١٤ يف — هللا رحمه — بلوزداد محمد وفاة بعد
مكاتب بتأسيس املنظمة زعماء قام العالم، عىل الثوري العمل عزلة ولتفادي أحمد. آيت
خطر الثورة به تتفادى س متنفَّ إليجاد والرياض؛ وبغداد وتونس بالقاهرة اتصال

االختناق.
إىل بزيارٍة اإلبراهيمي البشري الشيخ قام املتحدة األمم يف الجزائر صوت إسماع بغية
الجمعية رئيس نائب ملنصب شاغًال كان عندما ١٩٥١م سنة يف الجمايل فاضل محمد
أعمال جدول يف الجزائرية القضية وضَع اإلبراهيمي هدف كان املتحدة. لألمم العامة
يف العربية الجامعة إىل املسلمني العلماء جمعية بيان يكن ولم املتحدة، األمم منظمة
العزلة. خطورة تقيها مساندٍة عىل الجزائر لحصول مضافة قيمًة إال ١٩٥٤م يناير ٦

الثورة الندالع التحضري (1-2)

االنتصار لحركة والثوريني املركزيني بني انشقاًقا املناضلني بني السياسية الساحة شهدت
للحرية الثورية «اللجنة إنشاء عن الصفوف للمِّ بادرة يف أسفرت الديمقراطية، للحريات
من ٢٢ ال األعضاء اجتمع ١٩٥٤م، يونيو ٢٥ ويف ١٩٥٤م. مارس شهر يف والعمل»

املسلحة. الثورة عناء أنفسهم عىل آلوا الذين املناضلني
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الرئيسيون املنظمون (2-2)

ورابح بولعيد، بن ومصطفى بوضياف، ومحمد مهيدي، بن والعربي مراد، ديدوش
بيطاط.

العاصمة ملنطقة املمثلون (3-2)

دريش. وغلياس بوعجاج، والزبري بلوزداد، وعثمان مرزوقي، محمد

البليدة ملنطقة املمثلون (4-2)

بوشعيب. وأحمد بوجمعة، سويداني

وهران ملنطقة املمثلون (5-2)

املالك. عبد بن ورمضان بوصوف، الحفيظ عبد

قسنطينة ملنطقة املمثلون (6-2)

القادر وعبد حبايش، السالم وعبد مشاطي، ومحمد طوبال، بن ولخرض يوسف، زيغود
باجي. ومختار عودة، بن وعمار بوعيل، والسعيد مالح، ورشيد العمودي،

٢٢ ال لجنة أعضاء بني املشاورات وخلصت وطنيٍّا، مسئوًال بوضياف محمد انتُخب
كامل عْرب وتنظيمه املسلح العمل وتوحيد الجهود، تضافر رضورة إىل بلقاسم كريم وبني
«جبهة تحت واالنضواء الوطنية، والتكتالت األحزاب كل إلغاء وتقرَّر الوطني، الرتاب
املنظمة وتسمية الجزائري، الشعب باسم والرسمية الوحيدة الناطقة الوطني» التحرير

الوطني». التحرير «جيش ب العسكرية

ال��م��س��ت��ب��ي��ن��ا ال��م��ن��ه��ج ب��ه س��ل��ك��ن��ا ش��ت��اتً��ا ال��خ��الِص ل��ح��رب ج��م��ع��ن��ا

نوفمرب، شهر من الفاتح يف التحريرية الثورة انطالق تاريخ تحديد أيًضا تقرر
الداخل أولوية أُعطيت الصالحيات، تداخل ولتفادي الوطن، مناطق عْرب املهام وتوزيع
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أول بيان أُذيع السيادية. القرارات اتخاذ يف العسكري عىل السيايس والعمل الخارج عىل
القاهرة. من العرب» «صوت أمواج عْرب نوفمرب

١٩٥٤م، أكتوبر يف دردوز10 عمر الشيخ مع لقاء املدني توفيق أحمد األستاذ ضبط
عن اإلعالن تم وعليه املسلمني، العلماء لجمعية اإلداري املجلس الجتماع فيه التحضري تم
كل ودعوة الوطني، التحرير جبهة قيادة تحت التحرير ثورة الندالع الجمعية مساندة
بمعية فقام القاهرة، يف اإلبراهيمي البشري الشيخ يومها كان فيها، للمشاركة الجزائريني
لالنضمام الجزائري الشعب فيه حثَّ الجزائري للشعب بيان بإصدار الورتالني الفضيل
القواعد وفق ١٩٥٤م نوفمرب أول ثورة قامت أن إىل متأزًما الوضع استمر الثورة، إىل

نوفمرب.11 أول بيان يف عليها املنصوص واملبادئ

ش��ه��ر أل��ف ع��ل��ى ��ت��ار ال��سِّ وأل��ق��ى ق��دٍر ل��ي��ل��ة رب��ك ت��أذَّن
أم��ري أم��رك ال��رب: ل��ه وق��ال رب��ي! أم��رك ال��ش��ع��ب: ل��ه وق��ال

وقال:

ف��ج��ر! م��ط��ل��ع ن��وف��م��ب��ر وك��ن��َت ال��ح��ي��اة م��ج��رى غ��يَّ��رت ن��وف��م��ب��ر
ب��در ص��ح��اب��ة ن��ض��اه��ي ف��ق��م��ن��ا ب��دًرا ال��ج��زائ��ر ف��ي وذكَّ��رت��ن��ا

وقال:

ال��ي��ق��ي��ن��ا؟ ف��ي��ن��ا ب��ثَّ ال��ذي أل��س��ت ف��ي��ن��ا ج��الل��ك ج��لَّ ن��وف��م��ب��ر
ال��س��ف��ي��ن��ا ن��س��وق ُرح��ن��ا ول��ل��ن��ص��ر دم��ان��ا م��ن لُ��ج��ٍج ع��ل��ى َس��ب��ح��ن��ا
ال��ث��ائ��ري��ن��ا! ص��ل��ب��ن��ا م��ن ون��ص��ن��ُع ون��وًرا ن��اًرا ��ر ن��ف��جِّ وث��رن��ا،

يف ١٩١٣م سنة ُولد الجزائريني، املسلمني العلماء جمعية يف عضٌو ومجاهٌد عالٌم دردور، عمر الشيخ 10
تُويف وباديسها، األوراس جبال بنرباس ب لُقِّ األوراس، منطقة يف نشط العابد، ثنية بدائرة حيدوس قرية
إليه اإلبراهيمي البشري الشيخ رسالة اإلشارة، سبيل (عىل تازولت يف وُدفن ٢٠٠٩م، سنة — هللا رحمه —

ص١٦١). ،٩ رقم امللحق يف
ص١٦٥. ،١١ رقم امللحق انظر 11
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ال��ع��ال��م��ي��ن��ا ث��ورتُ��ن��ا ف��ت��ل��ه��م ُم��ب��ت��غ��ان��ا ث��ورتَ��ن��ا ونُ��ل��ه��م
وال��ظ��ال��م��ي��ن��ا ب��ال��ظ��ل��م ف��ن��س��خ��ر ب��ال��ب��الي��ا ج��ب��ه��تُ��ن��ا وت��س��خ��ر

أسلحة عىل واالستيالء العدو ثكنات عىل الدقيقة العسكرية العمليات أثر كان
عزيمة من وزاد قوَّاتها أربك فرنسا، عىل قويٍّا والقاهرة، واملغرب تونس من وجلبها

الجزائرية. الثورة صفوف
غريبًا العسكرية الهجمات وانتشار الثورة، اندالع عىل االستعمارية القوى رد يكن لم
الوطنية الجمعية أمام فرانس منديس الفرنسية الحكومة رئيس أعلن فلقد فرنسا؛ من
تفاوض ألي ورفضه «التمرُّد» هذا عىل بالقضاء ده توعُّ ١٩٥٤م نوفمرب ١٢ بتاريخ
الثورة إعالن وصف فقد ميرتان، فرانسوا الفرنيس الداخلية وزير أما «املتمردين». مع

عليهم. الحرب بإعالنه ١٩٥٤م نوفمرب ٥ يوم الجزائريني د وهدَّ اإلرهابي» «العمل ب
والتدمري واالغتياالت الجماعي القتل الجزائرية، للثورة قمعها يف فرنسا استعملت
القهر وسلَّطت الجائرة، واملحاكمات العشوائية واالعتقاالت واملدارش، للقرى الشامل
أبريل ٣ بتاريخ العرفية األحكام قانون صدر الشعب.12 فئات بكل والتنكيل والتعذيب

الجيش. إىل والتنفيذية القضائية السلطات نقل بموجبه وتم ١٩٥٥م،

أغسطس١٩٥٥م ٢٠ هجوم (7-2)

القسنطيني الشمال عىل يوسف زيغوت قاده الذي ١٩٥٥م أغسطس ٢٠ لهجوم كان
للثورة دفًعا وأعطى واالندماج، القمع سياسات وعىل االستعمار قوات عىل البالغ األثُر

الجزائرية.

ح��ق��وِد ب��اٍغ ف��ض��ائ��ح ع��ل��ي��ن��ا أع��ي��دي ال��ث��ائ��ري��َن س��ِك��ي��َك��دة
ش��ه��ي��ِد أل��ف أل��ُف وي��ذك��ره��ا يَ��ن��َس��ه��ا ل��م … ع��ش��رون أغ��س��ط��س
ال��وج��وِد ص��در ي��ه��ده��د … ج��الٌل ال��ذك��ري��اِت ف��ي وخ��م��س��ون وخ��م��ٌس
ال��خ��ل��وِد ِس��ف��ر تُ��ل��ه��م ن��واِف��ج س��اِح��ه��ا ف��ي ل��ل��م��ذاب��ح وع��ط��ٌر

ص١٦٩. ،١٥ رقم امللحق والتعذيب، اإلهانة مشاهد من ملشهد فوتوغرافية صورة 12
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نفًعا، تُجِد فلم الشعب عن الثورة فصل بها أراد التي «سوستيل» سياسة أما
الحتوائها، األرياف يف SAS املتخصص» العمل «أقساَم ١٩٥٥م سبتمرب ٢٦ يف وإنشاؤه

بثورته. تمسًكا إال الجزائري الشعب يزد لم

ال��ن��ائ��ح��ي��ن ف��ي ي��ن��دب وس��وس��ت��اُل ن��ح��ٍس أي��ام ث��الث��ة أَنَ��ن��س��ى
ال��وت��ي��ن م��ن��ه��ا وي��ق��ط��ع ف��ي��ه��ا، ـ��ِل ال��ح��واص��ـ ُح��ْم��َر ي��ح��ص��د وأخ��ض��ُر

أغسطس١٩٥٦م ٢٠ الصومام مؤتمر (8-2)

جندي ٣٠٠٠ بتجنيد عمريوش العقيد وقام الصومام، مؤتمر الثالثة الوالية استضافت
سبتمرب ٥ يوم أشغاله وانتهت مفاجئ،13 فرنيس هجوم أي من املؤتمرين لحماية
إنشاء أهمها: كان الثورة، مسار يف وهامة اسرتاتيجية برتتيبات املؤتمر خرج ١٩٥٦م.
منطقة وكل مناطق، إىل والية كل واليات، ست إىل الوطني الرتاب تقسيم عىل قائم تنظيم

وأفواج. وفرٍق كتائب شكل يف الجيش وتنظيم قسمات، ثم نَواٍح إىل
جبهة اعتبار تعزَّز كما الجزائرية، للثورة وطني ملجلس األوىل اللبنات ُوضعت
يخص قرار أو تخطيط ألي املخولة الوحيدة الرسمية السياسية الهيئة الوطني التحرير

الوطني. الشأن

ثُ��رن��ا أيَّ��ان ع��ه��ودَك ح��ف��ظ��ن��ا إنَّ��ا ُص��وَم��اُم وادي��ك ت��ب��ارَك
ف��ان��ط��ل��ق��ن��ا ث��ورت��ه س��ي��اس��َة ش��ع��ٌب ��م ص��مَّ ب��اس��ِم��ك، أُص��وَم��اُم
ف��ال��ت��ح��ْم��ن��ا وْح��دت��ن��ا، ي��ب��ارُك ال��ج��ب��اِل ب��ي��ن ص��وتُ��ك وج��ل��ج��ل
اج��ت��م��ع��ن��ا ي��وَم وخ��م��س��ي��َن ل��ِس��تٍّ ن��ج��وى وخ��م��س��ي��َن ل��خ��م��ٍس ك��أنَّ
أُذنَ��ا ل��ل��س��م��ع وأره��ف األص��مُّ، ال��دول��يُّ ال��م��ج��م��ُع ل��ن��ا وأص��غ��ى
ف��اخ��ت��ص��رن��ا ال��وغ��ى، ب��س��اح ف��ل��ذْن��ا ط��وي��ًال دربً��ا ال��س��ي��اس��ة رأي��ن��ا
ف��ان��ت��ص��رن��ا ه��دي��ه��ا، ع��ل��ى ف��ِس��ْرن��ا أه��داف��ن��ا ص��وم��اُم وق��رَّر

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 13

ص٣٩٣. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،
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عزل سياسة من فرنسا واتخذت الوطني، الرتاب ربوع يف الجزائرية الثورة انترشت
األسالك مونوري» «بورجيس حكومة زرعت األفواه. وتكميم الدعم لقطع أسلوبًا الثورة
والعديد شهيد ٦٠٠٠ فأوقعت والرشقية الغربية الحدود عىل وامللغمة املكهربة الشائكة

واإلعاقات. للبرت املؤدية اإلصابات من
مكان هذا يومنا إىل يُعرف ولم التبيس، العربي الشيخ ١٩٥٦م سنة يف اعتُقل

هللا. رحمه — دفِنه أو اعتقاله

ال��ع��ُص��وِر ه��ب��وات ت��ب��ارك��ه��ا آث��اره��ا ت��ب��س��ُة وت��ق��ف��و
ال��ن��س��وِر ع��رش ف��ت��ح��ت��لُّ ـ��ه��ي��د، ��ـ ال��شَّ ��ي ال��تِّ��بَ��سِّ ال��ع��رب��يُّ وي��دف��ع��ه��ا
ال��ج��ذوِر ف��ي أص��ال��ت��ه��ا ح��يَ��اة ب��أوص��ال��ه��ا ال��ع��ل��وَم ويُ��ج��ري
ونُ��وِر ب��دم��اءٍ، م��َض��رَّج��ٌة ص��الٌة ��ه��ي��د، ال��شَّ ال��ع��رب��ي ع��ل��ى

املتوجهني الخمسة للزعماء املقلَّة املغربية الطائرة حوَّلت ١٩٥٦م، أكتوبر ٢٣ بتاريخ
١٩٦٢م. مارس غاية إىل بفرنسا السجن أُودعوا حيث بتونس؛ مؤتمٍر لحضور

رضوريٍّا وبات الجزائري، الشعب احتجاج أساليب وتنوَّعت الثورة أطياف تعددت
١٩٥٧م. سنة باإلرضاب االستعمارية فرنسا عىل الضغط درجة رفع

زكريا: مفدي قال

ف��س��اَدا ال��ب��الد ب��ع��رض ف��ع��اث��ت ش��ع��ٍب إلض��راب ف��رن��س��ا وُج��نَّ��ت
ال��ع��ن��ادا ت��ح��دَّى ش��ع��ٌب ت��ب��ارك ال��زم��اُن: وق��ال … ف��ض��ح��ك��ن��ا ب��ك��ت،

أيًضا: وقال

خ��ط��ب��ن��ا ت��ج��ارن��ا وق��اس��م ح��رب��ن��ا ط��البُ��ن��ا ع��اش وك��م
ال��ب��ن��آ وذاك، ب��ه��ذا، َف��ِش��دن��ا ال��نَّ��واُل وف��اض ال��نِّ��ض��اُل وع��مَّ
ال��دُّن��ا ف��ب��ه��رن��ا م��ص��ائ��رن��ا، ص��ن��ع��ن��ا ال��ك��ادح��ي��ن َع��رق وم��ن
ال��َج��نَ��ى ف��ق��ط��ف��ن��ا م��ش��ات��ل��ن��ا، غ��رس��ن��ا ال��زارع��ي��ن نَ��َص��ب وم��ن
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للحكومة رئيًسا ديغول تعيني عىل ١٩٥٨م يونيو ١ يف الفرنيس الربملان صادق
عىل املسلطة سياسته إخضاع دون بيده، وركَّزها السلطات كامل له ل وخوَّ الفرنسية،

شعبية. رقابة ألي الجزائريني رقاب
عىل قدرته عدم بعد األكيد من وصار ١٩٥٩م، يناير يف لفرنسا رئيًسا انتُخب
وقف إىل يؤدي مرشوع أي يف والتفكري للمصالحة ودية سبٍل عن البحُث الثورة إخماد
عليه أطلق ١٩٥٨م أكتوبر ٣ يف اجتماعيٍّا مرشوًعا ذلك لتحقيق ديغول، أعلن التصعيد.

الثورة. عن عزله ومحاولة الجزائري الشعب ثقة لكسب قسنطينة مرشوع
ضد وتكتَّلت وديغول، «ساالن» بني أزمٌة وظهرت يتصدَّع الفرنيس الصف بدأ

فرنسية». «الجزائر لفكرة الداعمة التيارات كل ديغول

١٩٦٠م ديسمرب ١١ مظاهرات (9-2)

السياسة عىل البالُغ األثُر الشعب طرف من واحتضانها الشارع يف الثورة إللقاء كان
املصري، لتقرير املتعددة املطالب إثر العاملي. الرأي أمام جرائمها وفْضح االستعمارية،
فُقوبلت ١٩٦٠م، ديسمرب ١١ بتاريخ مظاهرات يف للجزائريني حاشدة مسريات خرجت

إليها. بالداعني والتنكيل املشاركني بقمع

غ��ل��ي��َال ي��ذوب ج��ي��ٍش ف��ض��ائ��ح ع��ل��ي��ن��ا ُق��صَّ س��تِّ��ي��ن ع��اَم ف��يَ��ا
ال��دَّل��ي��ال ف��أق��ْم��ن��ا زرع��وا، ُه��م��و أرض��ه��م ف��ي ال��م��وِت زارَع وي��ا

١٩٦١م أكتوبر ١٧ مظاهرات (10-2)

ال��وب��ي��ال األل��ي��م ال��ع��ذاب ف��ذاق ذُالٍّ ب��ال��م��ه��اج��ر أل��ح��ق��وا وك��م
ال��م��س��ت��ح��ي��ال ال��م��ذه��ل ص��ن��ع��وا وك��م ض��ح��اي��ا؟ م��ن ق��ذف��وا ك��م ال��س��ي��َن َس��ل
ال��ث��ق��ي��ال ال��ت��راب ع��ل��ي��ه أه��ال��وا ق��ت��ي��ٍل م��ن ك��م ال��م��ن��اج��ِم ف��ي وَس��ل
ع��ل��ي��ال ع��اَش وال��غ��دِر اء ال��دَّ م��ن ب��ريءٌ ف��رن��س��ا س��ج��ون ف��ي وك��م
ال��ف��ت��ي��ال ال��ق��ص��اص م��ن��ه ف��أل��ه��ب ال��رَّص��اِص ص��ب��ر ط��يَّ��ر ال��ح��ق��ُد ه��و
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املصري تقرير لصالح كان والجزائر فرنسا يف ١٩٦١م يناير ٨ شعبي استفتاء بعد
فيه ُحلَّ الذي التاريخ نفس وهو الوطني، التحرير جبهة مع املفاوضات بدأت الجزائر يف

أعضاؤه. واعتُِقل املسلمني للطلبة العام االتحاد

املفاوضات (11-2)

وسعد بومنجل، وأحمد بلقاسم، «كريم الجزائري: الوفد بني مفاوضات ١٩٦١م مايو ٢٠
والوفد منجيل»، وعيل يحيى، بن الصديق ومحمد أحمد، وقايد فرنسيس، وأحمد دحلب،
سنة الرسي» الجيش «منظمة شهدت وقد تريكو». وبرنارد جوكس، «لويس الفرنيس:

ديغول. مع واملتعاطفني التحرير جبهة مناضيل صفوف يف اغتياالت ١٩٦١م
أرضية عىل ١٩٦٢م فرباير ٢٧ يف بطرابلس للثورة الوطني املجلس مصادقة بعد
مارس ٧ يوم املفاوضات يف الرشوع تقرَّر والفرنيس، الجزائري الوفدين بني املفاوضات
مارس ١٩ يوم من بداية مفعوله يرسي اتفاٍق إىل الجانبان ل توصَّ بإيفيان، ١٩٦٢م

١٩٦٢م:14

النار. إطالق وقف اتفاق من يوًما ٢٠ خالل املساجني رساح إطالق •
املصري. تقرير يوم لغاية الجزائر يف الفرنيس الجيش يبقى •

تنفيذية. حكومة إنشاء •
بفرنسا. االرتباط أو التام االستقالل بني الجزائريون يختار •

الفرنسية الجنسية بني الجزائر يف البقاء يريدون الذين الفرنسيني احتفاظ •
الجزائرية. والجنسية

الجزائر. يف بأمالكهم األوروبيني احتفاظ •
سنوات. ٥ ملدة مضمونة تبقى الصحراء يف فرنسا مصالح •

سنة. ١٥ ملدة لفرنسا مؤجرة الكبري بمرىس العسكرية القاعدة تبقى •

ص١٦٧. ،١٣ رقم امللحق الفرنسية: «الفيقارو» لجريدة الرئيسية الصفحة انظر 14
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ف��ان��ع��ت��ق��ن��ا ب��وح��دت��ن��ا ولُ��ذْن��ا ف��ان��ط��ل��ق��ن��ا ص��ارًخ��ا أم��رن��ا أت��ى
ف��رف��ض��ن��ا … س��ي��ادت��ن��ا وأْم��ِر أم��رن��ا ف��ي ال��ق��وُم وف��اوَض��ن��ا
ف��اع��ت��رض��ن��ا — خ��دع��ة — ون��ع��م ب��ال اق��ت��راًع��ا ع��ل��ي��ه��ا س��نُ��ج��ري وق��ال��وا:
اق��ت��رع��ن��ا ك��ن��ا … ن��وف��م��ب��ر ف��ي أَم��ا يُ��ن��س��ى ل��ي��س م��ا ت��ن��اس��ي��ِت … ف��رن��س��ا
ف��ان��ت��خ��ب��ن��ا؟ أوراق��ن��ا ��ب وخ��ضَّ ان��ت��خ��ابً��ا ال��رص��اص ع��ل��ي��ن��ا وأج��رى
ف��ث��ب��ت��ن��ا واث��ب��ت��وا ِح��ذْرك��م خ��ذوا ال��ك��ائ��ن��ات ل��ن��ا وق��ال��ت وق��ل��ن��ا
ان��خ��دع��ن��ا ن��ح��ن ب��ال��دوم��ن��ي��ون وال ال��ح��ل��ول ب��ن��ص��ِف ن��رض��ى ن��ُك ف��ل��م
ف��ان��ت��ص��رن��ا ��ن��ا ُرخُّ ف��ط��اول��ه��ا ب��ي��ادق��ُه أل��ق��ى ودي��غ��ول
ف��ض��ح��ك��ن��ا ل��ه��ا ف��رن��س��ا وت��ب��ك��ي ال��غ��الَة ت��ح��م��ي ال��ح��واج��ز وخ��اف
«ف��ه��ْم��ن��ا» ق��ال: ث��م … ص��ْدق��ن��ا وف��ي ح��م��ق��ه��م ف��ي دي��غ��ول وف��كَّ��ر

االستقالل يف رأيهم عن جزائري ماليني ٦ عربَّ االستفتاء، أُجري ١٩٦٢م يوليو ١ يوم يف
معارًضا.15 و٥٣٤١٦ بنعم، صوتًا التام:٥٩٥١٥٨١

التحرير ثورة إبان الحيوان لدور طيبة التفاتة (12-2)

تعاىل يقول أثقاله، وحمل وتَرحاله ِحله يف لإلنسان الحيوان وتعاىل تبارك هللا ر سخَّ
ِفيَها وَلُكْم * تَأُْكلُوَن وِمنَْها وَمنَاِفُع ِدْفءٌ ِفيَها َلُكْم َخَلَقَها ﴿واْألَنَْعاَم النحل: سورة يف
ِبِشقِّ إِالَّ بَاِلِغيِه تَُكونُوا َلْم بََلٍد إَِىل أَثَْقاَلُكْم وتَْحِمُل * ُحوَن تَْرسَ وِحنَي تُِريُحوَن ِحنَي َجَماٌل
َال َما ويَْخلُُق وِزينًَة ِلَرتَْكبُوَها واْلَحِمريَ واْلِبَغاَل واْلَخيَْل * َرِحيٌم َلَرءُوٌف َربَُّكْم إِنَّ اْألَنُْفِس

.(٥–٨ (اآليات: تَْعَلُموَن﴾
التحريرية، الثورة إبان الحيوان مناقب زكريا مفدي عدَّد الكريم، القرآن نهج عىل
عن السكوت ويف العدو، وتضليل املعمرين، مزارع وحرق السالح، نقل يف الدقيق ودوره

املجاهدين. بسالمة األمر تعلَّق إذا أصواته إصدار

الطبعة اإلسالمي، الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار 15

ص١٦٨. ،١٤ رقم امللحق التصويت، ورقة ص٤٦٠. ١٩٩٧م، بريوت، األوىل،

125



الجزائر ملحمة

ال��ح��ي��واْن؟ م��غ��ام��رَة أَي��نْ��س��ى ال��ره��ان أُْس��د خ��لَّ��د ��ع��ر ال��شِّ إذا
يُ��س��ت��ه��ان؟ ب��ب��ط��والت��ه��ا وه��ل ال��ح��م��ي��َر أي��ن��س��ى ال��ب��غ��ال أي��ن��س��ى
ال��ث��ق��الن ف��ي��ك��ب��ره ث��ق��ي��ًال ال��ج��ب��ال ي��ع��ل��و ال��ب��غ��ل ع��ل��ى س��الٌم
ال��ج��ن��ان ث��ب��َت ال��م��ع��ام��ع وي��غ��ش��ي ال��س��الح يُ��ق��لُّ ال��ح��م��ار وع��اش
ال��ج��ب��ان ق��ل��ب ب��ال��رع��ب ف��ي��ْخ��ل��ُع ن��اًرا ع ي��وزِّ ف��أًرا وب��ارك
وال��ه��وان ال��ش��ق��ا ذلَّ ع��اف وق��د ك��ري��ًم��ا ش��ه��ًم��ا ال��ش��ه��ادَة وي��ل��ق��ى
ب��األم��ان أح��الس��ُه وي��خ��دُع ج��ن��ًدا ي��ض��ل��ل ل��ع��ن��ٍز وُط��وب��ى
ب��ال��ط��ي��ران ال��نَّ��م��ي��م��َة وي��ه��وى ال��ن��ب��اِح ط��ب��ع ي��ه��ج��ر ول��ل��ك��ل��ب
ال��ره��ان ك��س��َب ال��ش��ع��ُب أح��رَز ل��م��ا ال��ف��دا ح��ي��وان ي��ا ف��ل��والك
ح��ي��وان ي��ا ال��ت��ح��ي��ات ف��أزك��ى إل��ي��اذت��ي ت��ع��ت��زُّ ب��ذك��راَك

اإلبراهيمي البشري الشيخ لِحمار هجاؤه الحيوان، مع مفدي الشاعر طرائف ومن
املؤتمر يف املشاركني رشِف عىل أُقيمت مأُدبٍة يف ألبياٍت بنظمه ظهره عىل من أسقطه الذي

١٩٣٥م:16 أكتوبر ٨ بتاريخ املسلمني إفريقية شمال لطلبة الخامس

ال��وج��ي��ع وال��ض��رِب ب��ال��ج��وِع أُبْ��َت ال��م��ن��ى ن��ْل��َت ال ال��ش��ي��خ ح��م��اَر ي��ا
رف��ي��ع األرِض ع��ل��ى ق��ْدٍر ذو وه��و ً ام��رأ األرض ع��ل��ى أس��ق��ط��َت ك��ي��ف
ودي��ع ال��ظ��ه��ر ه��ادئ ك��ح��م��ار ل��ُه ت��غ��دو ل��و ال��ش��م��ُس ت��ت��م��نَّ��ى

الوطني االستقالل (3)

ومبًرشا االستعمار، ربقة من الخالص معلنًا الجزائر سماء يف مدويًا االستقالل ويُعلن
ضحت الني األساسية األمة مقومات مبادئ عىل الحرية كنف يف الجزائريون به ينعم بغٍد
َكِلَمُة ْت ﴿وتَمَّ وتعاىل: تبارك هللا يقول األبي، الشعب هذا خرية من القوافل أجلها من
صاحب اقتبس (١١٥ (األنعام: اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ وُهو ِلَكِلَماِتِه َل ُمبَدِّ َال وَعْدًال ِصْدًقا َربَِّك

واإلشهار، والنرش لالتصال الوطنية والوكالة زكريا مفدي مؤسسة تتكلم»، «أمجادنا زكريا، مفدي 16

ص١٣٦. ٢٠٠٣م، الجزائر،
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يًرسا، العرس بعد أنَّ مفادها كونية، وُسنَّة أزلية حقيقًة الكريمة اآلية هذه من اإللياذة
نرصه هللا عىل كان ومضحيٍّا ومطالبًا مدافًعا ه حقِّ دون قام َمن وأنَّ وَجد، جدَّ َمن وأن

أعدائه. عىل

ال��دال��َع��ه ن��ي��ران��ن��ا ت��ْخ��ُب ول��م ال��ف��ارع��ه إرادت��ن��ا ف��رض��ن��ا
ال��ق��اط��ع��ه وال��ح��ج��ِة وب��ال��رأي ب��ال��رَّص��اِص م��ص��ائ��رن��ا وُص��غ��ن��ا
ال��واق��ع��ه ب��اس��م��ه��ا وق��ع��ت ـ��ت��ي الَّ��ـ اإلل��ه ك��ل��م��اُت ب��ه��ا ��ت وت��مَّ
ال��الم��َع��ه أع��الم��ه ت��رف��رف ال��ل��ي��ال��ي ب��ُح��ل��م ال��خ��الُص والَح
ال��ن��اص��َع��ه17 ب��ال��دَم��آ ق��س��ًم��ا ن��ا ال��دُّ ي��غ��زو ال��ج��زائ��ر ن��ش��ي��د ودوَّى

من االسرتاتيجية وأهدافها وسياساتها قواعدها مستلهمًة والتشييد البناء ثورة بدأت
الواجبات، وتُصان الحقوق فيه تُحفظ مستقلة دولٍة ملرشوع س أسَّ الذي نوفمرب ل أوَّ بيان

والثقايف. واالجتماعي االقتصادي النمو فيها ويُحقق

ال��ط��ال��ع��ه س��ي��ادت��ن��ا ون��ب��ن��ي ال��ب��الِد ص��رَح نُ��ش��ي��د وق��م��ن��ا

.١٢ رقم امللحق انظر الجزائري. الوطني النشيد 17
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الرابع الفصل

الفكرية والنهضة العلم جزائر

حيث من بارًزا عامة واإلنسانية خاصة واإلسالمية العربية األمة عىل الجزائر فضل كان
االعرتاف دواعي ملن وإنه والتجريبية، واللغوية الرشعية العلوم نرش يف علمائها مساهمة
وتُنظَّم األضواء تُلقى أن الجزائر به تميَّزت الذي الحضاري البُعد هذا وإظهار بالجميل،

العلماء. هؤالء ومؤلفات حياة إلبراز امللتقيات

الوطنية املفخرة … الجزائر علماء (1)

العلوم شتَّى يف نبغوا الذين مروان وأبي واألخرضي، حمزة، بأبي زكريا مفدي أشاد
الرياضيات. يف وباألخص

ال��ع��ظ��ي��م��ه ال��ن��ف��وس ك��ف��اح تُ��ج��لُّ ال��ك��ري��م��ه ال��ب��الد ه��ذي أص��ال��ة
ال��ع��ل��ي��م��ه ال��ن��يَّ��رات وأف��ك��اره ب��ن��ي��ه��ا ف��ي ح��م��زة أب��ا ت��ح��ي��ي
ال��س��ل��ي��م��ه ال��ن��اص��ع��ات وآراءه األخ��ض��ريَّ ع��ال��َم��ه��ا وت��ك��ب��ر
ال��ق��دي��م��ه ال��رم��وز ل��ف��كِّ ت��ص��دَّى م��ه��م��ا م��روان ب��ون��ة وع��ال��م
ال��ج��س��ي��م��ه ال��م��ع��ج��زاُت ب��ه ت��م��وُج ك��وٌن ال��ج��زائ��ر أرض ع��ب��اق��ر



الجزائر ملحمة

حمزة أبو (1-1)

الجزائر، يف ١٥٥٤م سنة ُولد جزائري، رياضيات عالم املغربي، حمزة بن ويل بن عيل هو
مؤلفاته من سليم. بن مراد عهد يف اسطنبول إىل انتقل ثم بها الكريم القرآن حفظ
َكتَبه األول الحساب» يف األعداد و«تحفة والسداد» الرشد لذوي األعداد «تحفة الشهرية
لعلم املؤسسني من ودراساته بحوثه بفضل كان املكرمة. بمكة والثاني اسطنبول يف
وفاة بعد العثماني، السلطان قرص يف املال بديوان للحسابات خبريًا َ ُعنيِّ اللوغاريتم.
حساب يف املكية» «املسألة له تُنسب التجارة، وامتهن الجزائر إىل حمزة ابن رجع والده،

النخل.1

األخرضي (2-1)

سليم، بني من األخرضي عامر بن محمد بن الصغري محمد بن الرحمن عبد زيد أبو هو
الغربي.2 بالزاب بنطيوس يف ١٥١٤م ل املوافق ٩٢٠ه سنة ُولد

عبد كذلك أساتذته ومن أحمد، الشيخ األكرب وشقيقه الصغري محمد أبيه عىل تتلمذ
جامع يف درس بالوزان، املعروف الكماد محمد بن وعمر والخروبي، لقرون بن الرحمن
يف ِسنه حداثة رغم والباحثني والطلبة املشايخ من العديد عنه أخذ وقد العامر، الزيتونة

والتصوف. الدين وأصول والتوحيد والفقه واللغة الفلك علوم من عديٍد
نفيًسا، علميٍّا موروثًا وترك ٩٥٣م، سنة األقوال أرجح عىل — هللا رحمه — تُويف

منه: نذكر

مالك. اإلمام مذهب عىل األخرضي مخترص •
القدسية. املنظومة •

املنطق. علم يف الرونق السلم •
اآلجرومية. نظم يف البهية الدرة •

ص١٨٠. ٢٠١٣م، طرابلس، جامعة األول، املجلد ،١٥ العدد الجامعة، املجلة أرحومة، الصادق هدى أ. 1
البالد، الثانية، الطبعة عرصه»، يف تفوَّق الذي الصويف العالم األخرضي الرحمن «عبد الدراجي، بوزياني 2

ص١٤. ٢٠٠٩م، الجزائر،
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ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول مدح يف الالمية •
األسطرالب. علم يف املطال أزهر •

البيضاء. الدرة •

عىل نورد فيها. عظيم باع له التي املواضيع من العديد يف القصائد نظم عنه ُعرف
فيها:3 يقول الرياضيات يف أبياتًا الذكر سبيل

ب��دا ص��ف��ر م��ن ك��ال��ص��ف��ر م��ث��ل��ه م��ن ال��ع��ددا ط��رح��ت إن ك��اٍف وال��ص��ف��ر
اع��ت��ل��ى ق��د ب��ع��دٍد إذًا ف��اق��ن��ع أس��ف��ال م��ن ال��ذي ال��ص��ف��ر ي��ُك وإن
اإلت��م��ام ذي اآلخ��ر ع��دا ف��ي��م��ا أق��س��اٍم م��ن ذك��رت م��ا وك��ل
ُش��ه��را ق��د ت��ح��ت��ه م��ن ال��ذي م��ن أك��ث��را ي��ك��ون ح��ت��ًم��ا ألن��ه

عىل قصيدة نلحق التجريبية، والعلوم والحساب الرياضيات غري يف قصائد وله
فقط.4 اإلشارة سبيل

طفيش (3-1)

ملرتبته يوسف، بن محمد طفيش بالشيخ للتنويه كامًال مقطًعا زكريا مفدي ص خصَّ
املستميت. ونضاله العلمية

��ه أمَّ ي��ص��ن��ع ب��ال��ف��ك��ِر ع��اَش وم��ن ��ه األي��مَّ ق��ط��ب … س��ق��ي��اك ُط��ف��يِّ��ش
ُح��رم��ه ال��رس��االت ل��ن��ي��ِل وص��ان ال��ح��ي��اة درَب ب��ال��ع��ل��ِم ش��قَّ وم��ن
ه��م��ه ويُ��ل��ه��ب ال��ظَّ��الم وي��ف��ري ال��ك��ت��اب ي��غ��زو ال��ع��م��ر ق��ط��ع وم��ن
وِذم��ه ع��ه��ًدا ل��ل��ح��رِف ف��أخ��ل��َص ب��ال��خ��ال��دات ال��ح��رف ل��ه ودان
ع��ل��م��ه ال��ج��دل��يَّ��ات ع��ن وص��اَن اج��ت��ه��اًدا خ��ال��ف��وه َم��ن وأن��ص��ف

ص٥٩. سابق، مرجع الدراجي، بوزياني 3

ص١٥١–١٥٤. ،٣ رقم ملحق 4
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بن الرحمن عبد بن صالح بن عيىس بن يوسف بن محمد الشيخ األمة قطب هو
علماء أشهر أطفيش، الحفيص بكري بن العزيز عبد بن محمد بن إسماعيل بن عيىس

يزقن. ببني ١٢٣٧ه/١٨٢١م سنة ُولد الحديث، اإلسالمي العالم يف اإلبايض املذهب
الخامسة ابن وهو — هللا رحمه — والده تُويف والتدين، العلم يميِّزها عائلة يف نبغ

الكريم. القرآن فحفظ وتعليمه، تربيته عىل والدته وحرصت العمر، من
يحيى بن وسليمان سليمان بن وُعمر أطفيش يوسف بن إبراهيم أخيه يد عىل تتلمذ
إبراهيم إسحاق أبو يديه عىل وتتلمذ للتدريس معهًدا أنشأ عيىس، بن يوسف بن وإبراهيم
وأحمد تعاريت بن وسعيد الباروني وسليمان … اإلبريكي إبراهيم اليقظان، أبو أطفيش،

وغريهم. الرفاعي
الزاد وهميان األمل، ليوم العمل وداعي التفسري، تيسري بينها: من مؤلَّفات، عدة له
واألزارقة، الصفرية عىل والرد الرتتيب، وترتيب املتعايل، آليات التايل وتلقني امليعاد، دار إىل

١٣٣٢ه/١٩١٤م. سنة — هللا رحمه — تُويف العليل. وشفاء النيل كتاب ورشح
البجاوي، القادر عبد القسنطيني، محمد الفكون، ابن الشاعر الجزائر يف كذلك ونبغ

عاشور. والشيخ باديس ابن الونييس، بن حمدان

ال��ذه��ب��يَّ��ه األْع��ُص��َر ب��ه��ا ذك��رن��ا أب��يَّ��ه ن��ف��وًس��ا ب��س��رت��ا ذك��رن��ا
ال��ع��ب��ق��ريَّ��ه رواَده��ا وتُ��ل��ِه��م وف��ض��ًال ع��ل��ًم��ا ت��زخ��ُر م��ع��اه��د
��ن��دس��يَّ��ه ال��سُّ خ��م��ي��الت��ه��ا ب��وح��ي ال��ش��وادي ف��ي��ه��ا ف��ك��ون اب��ن ي��ص��وُغ
ال��ع��رب��يَّ��ه ش��رف م��ن م��ح��م��د ب��اب��ن��ه��ا ق��س��ن��ط��ي��ن��ة ت��زه��و
ال��ن��ديَّ��ه ال��وروُد م��ن��ه��ا ف��ت��خ��ج��ُل س��رت��ا ب��أن��ف��اِس ت��س��ري ق��واف��ي��ه
ال��ب��ق��ي��ه ص��نْ��ع ح��م��داُن وواص��ل ��ل��ي��ع ال��ضَّ ال��ب��ج��اوي س��رت��ا وخ��لَّ��د
ل��ل��ب��ري��ه ه��ج��وِه ف��ي ل��ع��اش��ور م��دي��نً��ا ع��اَش ال��ح��ط��ي��ئ��َة ك��أن

الفكون ابن (4-1)

ومحافظة، عريقة عائلة من ٩٨٨ه/١٥٨٠م، سنة بقسنطينة ُولد الفكون، الكريم عبد هو
بقسنطينة، الكبري بالجامع إماًما والده كان الحرام، هللا لبيت الحج إمارة بيدها كانت
تتلمذ الرشيف، والحديث الكريم القرآن وحفظ واللغوي الرشعي العلم يديه عىل ى تلقَّ
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املغربي الفايس محمد هللا عبد وأبي النفاتي العزيز وعبد القيش سليمان الشيخ عىل كذلك
الزواوي. راشد بن ومحمد املغربي التواتي ومحمد

يحيى زكريا أبي الشيخ والده بجد تعريًفا الفكون الكريم عبد اإلسالم شيخ أورد
ادعى َمن حال كشف يف الهداية «منشور كتابه يف — هللا رحمه — الفكون محمد بن
بن يحيى زكرياء أبو الجد املذكورة، املدينة يف يُذكر «وممن فيه: يقول والوالية» العلم
ممن وكان البارزين، املتقنني العلماء من — هللا رحمه — كان والدي، جد الفكون محمد
حاشية وله بها، املعتنني من وكان املدوَّنة5 يعرف وممن الفقهيات، يف الطوىل اليد له
مسودة وهي املطوالت، يف توَجد أن قلَّ ووقائع نوازل نها ضمَّ معناها، يف بديعة عليها
الوادين، أخذها نسخًة أن يُذكر ما إال نسخة منها تخرج ولم — هللا رحمه — بخطه
مشيخة زمن يف اإلفتاء تصدَّر ممن الجد وكان لآلن، تُوَجد لم البلدة فقهاء من وكان

عارصه.»6 أنه إال الوزان الشيخ من أسنُّ وهو أكابر
— وفاته بعد أباه وخلف بقسنطينة، الكبري بالجامع التدريس وتوىلَّ العلوم يف نبغ
الحج: إمارة عن الجزائري البوعبديل املهدي خ املؤرِّ يقول والخطابة. اإلمامة يف — هللا رحمه
الثعالبي، عيىس مهدي أبو أشهرهم: الطلبة، من العديد الفكون يدي عىل تخرَّج
وارث محمد املغربي، العيايش سالم أبو الرشيف، بن عثمان بن عيل باديس، بن بركات

وغريهم. البهلويل، محمد الهاروني،
عن ١٦٦٢م أغسطس ٣ ل املوافق ١٠٧٣ه الحجة ذي ٢٧ يف — هللا رحمه — تُويف

سنة. وثمانني خمًسا يناهز عمر

آثاره من

بعناية ١٩٨٧م، سنة طبع والوالية»، العلم ادَّعى َمن كشف يف الهداية «منشور •
هللا. رحمه — هللا سعد القاسم أبي الدكتور

الشاطبية.» من الحروف ومخارج املجرادي جمل رشح يف الهادي «فتح •

أنس. بن مالك عن القاسم أبي عن سحنون رواه وقد املالكي، الفقه يف املشهور الكتاب هو 5

وتحقيق تقديم الفكون، الكريم عبد اإلسالم شيخ والوالية، العلم ادعى َمن حال كشف يف الهداية منشور 6

ص٤١. بريوت، ١٩٨٧م، األوىل، الطبعة اإلسالمي، الغرب دار هللا، سعد القاسم أبو الدكتور
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املخترص.» رشح يف «الدرر •
الترصيف.» علم يف والتعريف البسط «رشح •

مالك.» ابن ألفية رشح يف املالك «فتح •

القسنطيني محمد (5-1)

يف ُولد مشهور، وأديب جليل عالم القسنطيني، البوزيدي الشاذيل عيس بن محمد هو
طبال السعيد الشيخ عىل الفقَه وقرأ قسنطينة، يف دراسته بدأ ١٨٠٧م، سنة قسنطينة
وتوىلَّ العبايس7 أحمد والشيخ طرزي باش مصطفى الشيخ يد عىل واألدَب واللغَة الشيخ،
جد باديس، بن املكي الشيخ حكمه بمجلس وكان باي، أحمد قرص يف املالكي القضاء
وتوىلَّ بالتدريس، اشتغل كما عزوز، بن محمد والشيخ باديس بن الحميد عبد الشيخ
الزم واللغة، الرشع علوم فيها ودرس ١٨٥٠م، عام تأسيسها منذ الكتانية املدرسة إدارة

١٨٧٧م. سنة بقسنطينة — تعاىل هللا رحمه — تُويف بفرنسا، القادر عبد األمري

البجاوي القادر عبد (6-1)

الحركة يف ومناضل الجزائر، يف اإلسالمية النهضة رواد من البجاوي القادر عبد الشيخ
علمه، لغزارة املعارف» «دائرة بتسمية وُعرف ١٢٦٥ه/١٨٤٨م. سنة ُولد الوطنية،
سنة — هللا رحمه — تُويف البدع»، إنكار ىف اللمع «منظومة الشهرية مؤلفاته من

١٣٣٢ه/١٩١٣م.

الونييس بن حمدان (7-1)

سنة ُولد الونييس، حمدان محمد بن أحمد بن محمد الشيخ العالمة اإلمام هو
التدريس وامتهن املجاوي، القادر عبد الشيخ عىل تتلمذ بقسنطينة، ١٢٧٢ه/١٨٥٦م
عىل تتلمذ واللغة، الرشع علوم يف برع ١٨٨١م. سنة من بداية بقسنطينة الكبري بالجامع

الرشقية، فونتانة بيري مطبعة السلف»، برجال الخلف تعريف «كتاب الحفناوي، محمد القاسم أبو 7
ص٣٨٦. ١٩٠٦م، الجزائر،
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اإلبراهيمي، البشري والشيخ باديس، بن الحميد عبد والشيخ التباني، العربي الشيخ يديه
كحول دايل بن محمود واملفتي الورتالني، بهلول سعيد والشيخ العقبي، الطيب والشيخ

وغريهم.
ودرَّس املنورة باملدينة واستقر املقدَّسة البقاع إىل الونييس حمدان الشيخ رحل
بالبقيع. وُدفن ١٣٣٨ه/١٩٢٠م سنة — هللا رحمه — املنية وافته أن إىل النبوي بالحرم

عاشور الشيخ (8-1)

العباس أبي بن املسعود محمد هللا عبد أبي بن عبيد بن محمد بن عاشور الفيض أبو هو
ناجي سيدي خنقة يف ُولد عاشور، بالشيخ الشهري الخنقي الهاليل العزيز عبد بن أحمد
حفظ حميًدا. خلًقا ويشع العلم يجلُّ محيٍط يف ونشأ ١٢٦٤ه/١٨٤٨م، سنة ببسكرة
وقسنطينة وتونس بسكرة بني العلم طلب يف ل تنقَّ واملتون، والحديث الكريم القرآن
الصالح محمد والشيخ الونجيل، الصديق بن املكي محمد الشيخ عىل وتتلمذ وبوسعادة،
درس عزوز. بن املدني محمد الشيخ وساير والنحو، الفقه عنه فأخذ الحمادي، العبيدي
الحداد والشيخ القبائل، ببالد صدوق الزاوية بشيخ التقى وأن له سبق الهامل، زاوية يف

الرحمانية. الطريقة شيخ
من ومواليهم األرشاف عصاة فضل عىل اإلرشاف «منار شهري شعر ديوان له
السلطات قامت بالجزائر، الثعالبية باملطبعة ١٩١٤م سنة طبعه تم األطراف»،
القاسمية للزاوية عاد ثم الزمن من عقٍد لقرابة «تعظميت» إقليم يف بنفيه االستعمارية

زكري. بن سعيد الشيخ الجزائر مفتي من بوساطٍة للعمل

أشعاره ومن

ت��زوْل ال ع��ل��ي��ك��م ال��وادي، ص��خ��رَة أَزْل ل��م ع��ل��ي��ه، ِم��ْغ��ي��اٌر أن��ا
ُغ��ول أن��ي��اِب ف��ي األع��راَض ي��ض��ُع ش��اع��ًرا ي��س��اج��ْل ي��س��اِج��ْل��ن��ي َم��ن

١٣٤٨ه/١٩٢٩م. سنة قسنطينة مدينة يف — هللا رحمه — تُويف
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باي صالح نادي (9-1)

بقسنطينة: باي صالح نادي الجزائر علماء من جمٌع س أسَّ

ال��ض��ح��يَّ��ه ال��ش��ه��ي��ِد ب��اي ل��ص��ال��ِح ن��اٍد يُ��ف��اج��ئْ��ك ب��ال��رُّب��وع وق��ف
ال��س��ل��ف��يَّ��ه ال��ق��ي��م إل��ى ـ��ُه��داة ال��ـ ال��ص��الِح دع��اُة ف��ي��ه ت��ظ��اف��ر
ال��ح��م��يَّ��ه وي��ذك��ي ال��رءوَس، ويُ��ع��ل��ي ال��ظ��الَم ي��غ��زو ب��ادي��س اب��ُن وج��اء

إىل نسبة وهو قسنطينة. يف ١٩٠٧م سنة الجزائريني املثقفني من نخبة سه أسَّ ناٍد
إىل انتقل ثم ١١٣٧ھ/١٧٣٩م سنة برتكيا أزمري مدينة يف باي صالح ُولد باي. صالح
الحراكتة قائد قيل أحمد قسنطينة باي عيَّنه بقسنطينة، األوجاق بفرقة والتحق الجزائر
يعود ١٧٦٥م، سنة بقسنطينة الباي خليفة منصب توىلَّ ثم ١٧٦٢م، سنة باألوراس
ذ نُفِّ أنه يُروى الزراعة، وتطوير قسنطينة يف الوقفية األمالك وتوثيق تدوين فضل له
سنة يف بقسنطينة القصبة بحصن حسن بابا الداي طرف من خنًقا اإلعدام حكم فيه
وأصبح إعدامه واستنكروا قسنطينة سكان قلوَب النهاية هذه استعطفت وقد ١٧٩٢م،

لهم. مفخرة أعماله بفعل

مروان أبو (10-1)

والده، يدي عىل وتتلمذ قرطبة، يف البوني محمد بن عيل بن مروان امللك عبد أبو ُولد
اللغة. وعلوم الرشعية والعلوم الكريم القرآن حفظ

جعفر وأبي القابيس عيل عن فدرس واملغرب؛ والقريوان تلمسان علماء من نهل
بالصالح، معروًفا ورًعا عامًلا كان ببونة، استقر ثم املغرب ببالد املالكية أئمة من الداودي
مروان. بن عيل وولده التميمي حاتم بن الرحمن عبد بن محمد بن حاتم يديه عىل تتلمذ
رحمه — تُويف البخاري، لصحيح ورشٌح مالك، اإلمام موطأ رشح الشهرية مؤلفاته من

بها. وُدفن ٤٣٩ه سنة عنابة بمدينة — هللا
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العربي املرشق يف النهضة برجال إشادة (2)

أفكارها الوطنية النخبة استلهمت واإلسالمي العربي العالم مع وتفاعلها تواصلها ويف
الشيخ أمثال: التحررية املرشقية النهضة رموز من اإلصالح يف ونضالها ومناهجها
وشامل املختار، وعمر السموري، وتوري األفغاني، الدين وجمال عبده، ومحمد رضا،

… أرسالن وشكيب الباروني، وسليمان الداغستاني،

ال��ح��ك��ي��م��ه خ��ط��اُه رش��ي��ٌد ف��ي��ق��ف��و ع��ب��ُدُه ي��ب��ه��رن��ا ال��ش��رِق، وف��ي
ال��ع��زي��م��ه ال��ث��ائ��ري��ن ف��ي ف��ت��ل��ه��ُب ج��م��اٍل ج��ه��اَد ت��روي وأف��غ��اُن
ال��ه��زي��م��ه تَ��ْل��ق��ى وال��روُس وش��ام��ُل غ��ي��ن��ي��ا ف��ي ال��س��م��وريُّ وتُ��وري
ال��ج��ري��م��ه ي��م��ح��و س��ل��ي��م��اَن وَف��تْ��ك ال��ط��ائ��رات ب��ه ت��ل��ق��ي وم��خ��ت��اُر
ال��س��ق��ي��م��ه ال��ن��ف��وُس م��ن��ه ف��ت��رج��ُف ال��دن��ا ي��ه��زُّ ش��ك��ي��ب وص��وُت

يف ملتطلباته والنرص الدين تعاليم رفَع أنفسهم عىل آلوا اإلسالمي العالم من رواد
القويم، الرباني واملنهج السامية واألخالق الخالص التوحيد من أسٍس عىل حياة نظام إقامة
كان اإلسالمية. األمة رقعة فيه عت وتوسَّ املسلمني، نفوس واستنارت هللا شعائر فيه عظمت
اإلسالمية الديار من االستعمار طرد واملصلحني، الدعاة هؤالء كل بني مشرتٍك تحدٍّ ل أوَّ
العام الشأن تسيري وأساليب والتعليم والرتبية الفكر مناهج يف اإليمانية الروح وتجديد
والتضليل والترشيد القمع ويالت اإلسالمية األمة يف املصلحون الرواد ذاق ولقد للمسلمني،

هويتها. عن الدفاع يف همتها ورقي شعوبهم نهضة سبيل يف األوطان من والنفي
تهم صحَّ وأفنَوا براحتهم، وا ضحَّ أعالًما تجد الغاصب املحتل مكافحة اتجاه «ففي
تعلو حتى الربد، ومرير الجوع، وأليم السجن، بعذاب مرحبني االحتالل، عىل ثائرين
البشري ومحمد جاويش، العزيز وعبد باديس، بن الحميد عبد هؤالء: ومن هللا، كلمة

النفوس.»8 وإلهاب الرقود إيقاظ يف البيانية رصخاتهم ذلك مع ولهم اإلبراهيمي،
املتشبِّعة زكريا مفدي ثقافة إىل الجزائر إلياذة يف النهضة رواد ذكر ويُحسب
العربية األمة إعالء سبيل يف تضحية قدَّم َمن كلِّ بمحاسن والجهر الحق بخصال

واإلسالمية.

دمشق، القلم، دار األول، الجزء املعارصين»، أعالمها ِسرَي يف اإلسالمية «النهضة البيومي، رجب محمد 8

ص٦. ١٩٩٥م،
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الخامس الفصل

االستقالل بعد ما جزائر

واالجتماعية االقتصادية بأشكالها السياسات وتنطلق حريتها، استعادة للجزائر ق وتتحقَّ
رغم الجزائري. املجتمع تطور ومسايرة األجنبية التبعية لرفض مجتهدة والثقافية
إشعاعها مركز عىل الجزائر حافظت الشاملة التنمية دفع يف األيديولوجية هات التوجُّ
األمة مقومات وإدراج الديني التعليم ونرش املساجد، بناء يف ذلك وظهر والثقايف، الديني
الجزائري الشعب عن الغريبة اليائسة املحاوالت بعض رغم والتعليم، الرتبية مناهج يف
مظاهر وإبعاد التغريب، تيار بْعث يف جهدها كل رت سخَّ والتي معتَقِده، ويف أصِله يف

والجامعي. والثقايف السيايس املشهد من الوطنية األصالة

إي��م��ان��ن��ا خ��ال��َص ��م تُ��دعِّ إش��ع��اع��ن��ا َم��ص��ادُر ت��س��ام��ْت
ألج��ي��ال��ن��ا ��ب��ي��َل ال��سَّ ت��ن��ي��ُر ف��جٍّ ك��ل ف��ي ل��ل��ه��ْدي م��س��اج��د

قيَمه يحفظ َمن للوطن أنجبن الالتي األصيالت بالجزائريات زكريا مفدي ونوَّه
مقدساته. عن ويذود

والشاهد وشباتها، وشبابها الجزائر علماء لدى بارزة الفكرية النهضة عوامل كانت
يف الفكر لطاقات جامًعا وكان فيها، السنوي اإلسالمي الفكر ملتقى تنظيم ذلك عىل

أصيل. سليٍم لفكٍر والتأسيس التنظري فضل له ويعود واإلسالمي، العربي العالم
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كتاب حفظ يف الدينية والشئون األصيل التعليم بوزارة زكريا مفدي شهادة وكانت
يقول: إذ أصيلًة؛ اإلسالمي الدين وتعاليم واملساجد، هللا،

وق��اره ال��ك��ت��اب ل��ع��ل��م أع��ادت ال��وزاره ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ال��ل��ه رع��ى
ج��داره وأرس��ى ب��ال��ب��ن��اء، س��م��ا وح��قٌّ ن��وٌر ال��وزارة ج��ه��اد
ح��واره ال��ض��م��ي��ر ص��دق ��ه ي��وجِّ م��ه��رج��ان��ا ال��م��ل��ت��ق��ى خ��لَّ��د وك��م
ال��وزاره ف��ي إش��راق��ِه م��ن��اب��ع ب��ش��ع��ٍب ت��س��م��و األص��ال��ة وروح

الشاعر تأبينة الوطن، لهذا أحسن من عىل الثناء الواجب التأصيل أبرز من ولعل
هللا: رحمه — الفروخي مصطفى الصني يف الجزائر لسفري زكريا مفدي

��م��اك ال��سِّ ت��ش��ق ع��رج��ت وي��وم َس��م��اك ف��ي م��ص��ط��ف��ى ي��ا أن��اج��ي��ك
ع��الك ألف��ق س��ف��ي��ًرا ذه��بْ��َت ل��ك��ن ل��ب��ي��ك��ي��ن س��ف��ي��ًرا بُ��ع��ث��ت

االستقالل غداة الجزائري االقتصاد (1)

القتصادها، التحتية البنية تدمري جرَّاء سيئًا وضًعا االستقالل غداة الجزائر واجهت
االستدمارية والخاليا االستعمارية القوات طرف من املحروقة األرض سياسة وانتهاج
الزراعة لحقول جماعيٍة بمغادرٍة واالجتماعية االقتصادية الساحة وتميَّزت للمعمرين.
التجارية الرشكات وتعطل أموالهم، ورءوس مدخراتهم وتحويل املعمرين، طرف من
املرتدي الوضع هذا ساير كما البالد. يف االقتصادي االنكماش إىل أدَّى مما والصناعية،
فضًال هذا والطفولة؛ الوالدة حديثي لدى الوفيات نسبة وارتفاع املعدية، األمراض تفيش

واألمية. البطالة عن
الجزائرية الحكومة تقيم أن الرضوري من بات املرتدي، الوضع هذا ضوء يف
معتمدًة عاتقها، عىل التنمية أعباء فيها ل تتحمَّ واجتماعيًة اقتصاديًة سياساٍت الحديثة
االستعمار، عن املوروثة واالجتماعية االقتصادية واملنشآت الهياكل عىل األمر بادئ يف
االمتيازات عىل الحصول إىل الجزائر سعت كما القانونية. وترسانتها تسيريها نمط وعىل

إيفيان. اتفاقيات بموجب الفرنسية الحكومة طرف من املقدَّمة
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املعسكر يف وترعرعت ُولدت التي املركزي التخطيط سياسة عىل الجزائر اعتمدت
الذاتي التسيري وتبنَّت شاغرة، أمالًكا املعمرون تركها التي األمالك إعالن وتم الرشقي،
والرشكات الدواوين أُنشئت االقتصادية. للمنشآت واالشرتاكي الفالحية للتعاونيات
وأُعطيت مراقبتها، آليات وُضبطت والبنوك، البرتولية والرشكات األرايض مت وأُمِّ الوطنية،

وللِفالحة. املحروقات لقطاع والتطوير التنمية يف األسبقية

ون��ب��ن��ي ف��ي��ِه ال��م��ص��ان��ع ونُ��ْع��ل��ي ال��ب��الِد اق��ت��ص��اد نُ��ش��ي��د ف��ُق��م��ن��ا
وف��ن ب��ع��ل��ٍم ال��ش��ري��ف ِغ��ي��ف ال��رَّ ل��ل��ك��ادح��ي��ن ��ر ن��وفِّ وُرح��ن��ا
ب��ال��تَّ��م��ن��ي ال ال��ش��راي��ي��ن ب��ذوب أرض��ُه ف��الح��ن��ا وي��زرع
ال��ت��ب��ن��ي راف��ض��ي��ن … م��ذاه��ب��ن��ا واق��ع��ن��ا ص��ل��ب م��ن ون��ص��ن��ع

آخر: مقطٍع ويف

ال��ض��ح��اي��ا ب��دم��اء ��خ��ٌة ُم��َض��مَّ خ��ب��اي��ا ل��ل��زارع��ي��ن األرض وف��ي
ال��نَّ��واي��ا ص��دُق ال��س��ع��َي ب��ارَك إذَا ال��ب��رك��ات ت��ك��م��ن ُع��م��ق��ه��ا وف��ي
زواي��ا زواي��ا ل��ل��ص��ال��ح��ي��ن، ال��ل��ه أورث م��ا ن��وزِّع وق��م��ن��ا
ش��ظ��اي��ا ش��ظ��اي��ا ال��غ��اص��ب��ي��ن ي��ُد ط��يَّ��رت��ه م��ا ��ع ن��ج��مِّ وُرْح��ن��ا

يف االشرتاكية محلها وحلت الجزائر، يف للبقاء فرصٌة الفردية للزعامة تكن لم
الشعبية واملشاركة االجتماعية العدالة قواعد من مستلهمة والربامج، والتسيري التخطيط

الشاملة. واالجتماعية االقتصادية التنمية سبيل يف معالم

ال��ق��ض��اي��ا ع��الج ف��ي وإن��ص��اَف��ن��ا ص��ري��ًح��ا ن��ه��ًج��ا ال��ع��دال��َة ات��خ��ذن��ا
ال��ب��الي��ا ك��لَّ ال��رش��ُد ف��ج��نَّ��ب��ن��ا ن��راه ف��ي��م��ا ال��ج��م��اع��ة ورأَي

األخالقي الوضع مظاهر من (2)

بعض لدى مستفحلة رآها التي واالنحراف الزيغ مظاهر بعض زكريا مفدي ذكر
للُمسكرات وتعاٍط وشذوٍذ تخنٍث من الخلقي االنحالل وصف االستقالل. بعد الجزائريني
املناصب عىل واللهف التميع وكذا باألجنبيات، الزواج وتفضيِل املهور وغالءِ واملخدرات،
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املحيط وتلوث والقاذورات النفايات انتشار من امتعاضه أظهر كما والفجور. واملجون
ديننا عليها نصَّ التي والنظافة األخالق بقواعد تذكري اإلشارتني كال ويف للمدن، الخارجي
وساير ثورة، أعظم شهد الذي الجزائر مثل بلٍد يف توجد أن العار من والتي الحنيف،

ونبًال. وشهامًة بطولًة البرشية محطات كل تاريخها
وامتدادها وبطوالتها وتاريخها الجزائرية األمة ملقوِّمات السفيه التنكُّر هذا خضم ويف
من ُجرِّدت قد ثورتنا «إنَّ هللا: سعد الدكتور ذكره ما نورد واإلسالمية، العربية للحضارة

املناسبات.»1 يف تُعلن جوفاء شعارات وأصبحت قيَمها،
وكانت الفكري، االنحراف مظاهر الجزائر يف ت تفشَّ األخالقية، االنحرافات إىل إضافة
صوت اعتبار زكريا، مفدي ذكرها التي املظاهر بني ومن والقارات، للحدود عابرة وقتها
وجوه من وجه بل فكرية؛ حرية واإللحاد مقيتة، رجعية هللا إىل واإلنابة إزعاًجا، األذان

واألخالق. الفكر وفساد واملخدرات الخمور رزايا البالد يف وشاعت والتقدُّم، التحرضُّ
زكريا: مفدي يقول

رع��اي��ا ن��ك��ون أن َف��َك��يَّ��َف��نَ��ا أخ��الق��ن��ا ص��ه��ي��وُن وَص��ْه��ي��َن
س��ب��اي��ا ي��دي��ه ف��ي وأخ��الق��ن��ا م��س��ت��ع��ِم��ًرا ال��ع��ت��ُق يُ��ْح��ِزن وه��ل

الشعب قوام عليها بُني التي العامة القاعدة عن استثناء هي املظاهر هذه وكل
وطنه بقضية واملؤمن الواعي الجزائري بالشباب زكريا مفدي يشيد ذلك ويف الجزائري،
وكل منحرفة أيديولوجية بكل الحائط عرض وضارب منبعه، وأصالة تاريخه وامتداد

غربية: ضاللة

ال��ذِّم��اْم وف��يُّ أص��ي��ٌل ش��ب��اٌب اِإلتِّ��ه��اْم ق��ف��ِص م��ن وأف��ل��ت
ال��ط��غ��اْم ش��ب��ه��ات ع��ن ف��أع��رض ال��ض��م��ي��ُر ف��ي��ه ��ر ت��ط��هَّ ش��ب��اٌب
ال��نِّ��ظ��اْم روَح ال��دِّي��ن، وف��ل��س��ف��ِة إس��الم��ِه ن��ب��ِع م��ن وأُش��رب
ال��ع��ظ��اْم ال��خ��ال��دي��ن وأج��داِده ألم��ج��ادِه ي��ت��ن��كَّ��ر ول��م

١١–١٤ يف باتنة الجزائرية، للثورة الثاني امللتقى يف أُلقيت هللا، سعد القاسم أبو األستاذ محارضة 1

اإلسالمي، الغرب دار الرابع، الجزء الجزائر»، تاريخ يف وآراء «أبحاث كتابه: يف الواردة ١٩٩٠م، نوفمرب
ص١٣. ١٩٩٦م، بريوت، األوىل، الطبعة
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الجزائري السعي … املغاربية الوحدة (3)

إيجابياتها ظهر وثقافية، تاريخية وأخرى جغرافية قواعد عىل العالم يف التكتالت ست تأسَّ
لجمع املتواصل وسعيها الجزائر ه توجُّ وكان التجارات. وتوجيه املعسكرات حشد يف
تهدِّد باتت التي الخارجية التكتالت وجه يف الصفوف لتوحيد والعربية اإلسالمية القوى
األصعدة عىل جليٍّا كان أثرها أنَّ شك وال السياسية. وقراراتها العربية الدول أمَن

والثقافية. والعسكرية، واالقتصادية، السياسية،
أفق يف يلوح أمٍل بريُق كان الزمنية، الحقبة تلك يف العربية الوحدة استحالة ورغم
املشرتك التاريخ بحكم زكريا مفدي بها أشاد مغاربية، لوحدٍة ويشري العربي املغرب
وروابط وعروبة إسالم من العربي املغرب يف املتجاورة الدول تتقاسمها التي واملقومات

وقبلية. أرسية

ال��ه��دى رس��ول م��ن رس��االت��ه ال��م��س��ت��ِم��د األك��ب��ر ال��م��غ��رُب ه��و
غ��َدا ال��م��س��ل��م��ي��ن وح��دة إل��ى خ��ط��ٌو ال��ي��وم م��غ��رب��ن��ا ووح��دة
ال��م��ب��ت��دا؟ ال��خ��ب��ُر ي��ن��ِك��ر وه��ل ك��الٍّ ��د ن��وحِّ ب��ع��ٍض، ب��ت��وح��ي��د
يُ��ق��ت��دى ب��ه ق��وي��ًم��ا، م��ث��اًال م��غ��ربُ��ن��ا ك��ان ف��ربَّ��م��ا

ِهللا ِنْعَمَة واذُْكُروا تََفرَُّقوا وَال َجِميًعا ِهللا ِبَحبِْل ﴿واْعتَِصُموا وتعاىل: تبارك هللا يقول
ُحْفَرٍة َشَفا َعَىل وُكنْتُْم إِْخوانًا ِبنِْعَمِتِه َفأَْصبَْحتُْم ُقلُوِبُكْم بنَْيَ َفأَلََّف أَْعَداءً ُكنْتُْم إِذْ َعَليُْكْم
عمران، آل (سورة تَْهتَُدوَن﴾ َلَعلَُّكْم آيَاِتِه َلُكْم هللاُ ُ يُبنَيِّ َكذَِلَك ِمنَْها َفأَنَْقذَُكْم النَّاِر ِمَن

.(١٠٣ اآلية:
واإلشادة فيه باملشاركني والرتحيب آنًفا املذكور اإلسالمي الفكر بملتقى التذكري بعد
سائًال الرضاعة أكفَّ زكريا مفدي الشاعر يرفع فيها، والعاملني الدينية الشئون بوزارة
ووهبها الحب ألهمته التي ببالده مفتخًرا يعود ثم والصفح، املغفرة — وجل عز — هللا

املجد: فوهبته وعمره فكره

ف��ك��ري ال��ج��زائ��ر ل��ه��ي��ُب وأذك��ى ب��ي��ان��ي ال��ل��ه��ي��ب ق��دُس ف��خ��لَّ��د
وع��م��ري ف��ك��ري ال��ج��زائ��ر وه��ب��ُت أنِّ��ي ف��ح��س��ب��ي ي��ج��ح��دون��ي وإن
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وتبيان الشعر مسألة يف زكريا ملفدي املناوئني عىل الردُّ اإللياذة يف املفاخر ومن
االستقالل، بعد الوطن خارج اإلقامَة تفضيله مسألة ويف ومضمونًا، شكًال شعره أصالة
شاعرنا هو ها فيها، الخوُض إنساٍن ألي يحق ال شخصية خصوصيات من تحتويها وما
لها العميق وحبَّه بالجزائر هياَمه اإللياذة من مقطع آخر يف أخرى مرة يربز املفدَّى
وعطًرا: مسًكا اإللياذي شعره ليختتم البرشي التاريخ يف البطويل وحضورها ولتاريخها

األم��ان األم��ان ب��الدي ب��الدي، س��الم��ي وأزك��ى ص��الت��ي إل��ي��ِك

وفريدة فذة بشخصيٍة يتميَّز زكريا مفدي الشاعر أنَّ اإللياذة خالل من املالحظ ومن
الجزائر، مقومات كلَّ وأحبَّ الشهداء، وأكرم الوطن، وأعىل الدِّين، شأَن أعظَم نوعها، من
قْدر ينتقص لم تاريخها، روعَة ورائٍع طبيعتها جماَل جميٍل بأسلوٍب بطوالتها وأجلَّ
كل اعتبار يف كذلك رسيرته، نقاوة تظهر مذهب. أو لفكرة ينترص ولم الزعماء، من أحٍد
املضافة القيم قبيل من واملعارص الحديث العرص يف الجزائر حكمت التي واملمالك الدول
الشاعر أيها عليك تعاىل هللا فرحمة بينها، فيما وسجالها تطاحنها رغم الجزائر تاريخ يف

زكريا. مفدي الخالص واملناضل املتمرِّس
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الشيخ بن يحيى بن سليمان بن زكريا الشيخ استطاع ورصني، متميز شعري بنظٍم
نبوغه معالم ويربز شعب، لتاريخ خ يُؤرِّ أن زكريا بمفدي ب امللقَّ عيىس، الحاج بن سليمان
فرتات عْرب أرضه عىل وسيادته حريته ونَيْل وجوده إثبات أجل من ونضاله ونهضته
واالحتالل، الغزو حمالت فيها وتنامت البرشية فجر بزوغ شهدت متعاقبة تاريخية
بأمازيغية فخره وأظهر الجزائري، الشعب بها تحىلَّ التي السامية وللقيم للبطولة خ أرَّ
الشعب لُحمة األساسية املقومات هذه من متخذًا املعتَقد، وبإسالم املنبع وبعروبة األصل

العالم. هذا يف وجوده وُكنه الجزائري
قريحته صقَل والزيتونيَّة الخلدونيَّة دراساته من امُلْستَْلَهم القدير اعر الشَّ مشوار إنَّ
املحتل ضد ثوريًَّة نزعًة النضاليَّة رسيرته عىل وأضفى الوطنيَّة، روحه وغذَّى اللغوية،

سحرها. يف والهيام الجزائر جمال لوصف توَّاقة وداللية جماليَّة ومسحًة
يف الطبيعة وجمال العقيدة بني الرائُع الربُط الشعر يف زكريا مفدي عبقرية من

قوله: يف واحد، شطر

ل��رب��ي ال��ط��ري��ق ع��رف��ت أن وم��ا دي��ن��ي ص��حَّ م��ا ج��م��ال��ك ف��ل��وال

ُقلُوٌب َلُهْم َفتَُكوَن اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََفَلْم وتعاىل: تبارك هللا لقول جليلة إشارة
ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى وَلِكْن اْألَبَْصاُر تَْعَمى َال َفِإنََّها ِبَها يَْسَمُعوَن آذَاٌن أَْو ِبَها يَْعِقلُوَن

.(٤٦ اآلية: الحج، (سورة ُدوِر﴾ الصُّ
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الشعب يف املتأصلة الرغبُة تلك زكريا مفدي إلياذة يف تتجىلَّ التي املآثر ومن
واإلسالمية العربية األمة توحيد يف واآلملة املغتَصبة فلسطني لتحرير الداعية الجزائري،

فيه. عف والضَّ للُفرقة مكان ال زمٍن يف
الجزائر إلياذة كالكلمات. ليست وكلماٌت كامللحمات، ليست ملحمٌة الجزائر إلياذة
يحتفظ أمة ألبوم بل … شعر ديوان بل نحوه؛ نحا وَمن هومريوس أساطريَ ليست
اإلنسان ولحرية وحرمته السالم ملبادئ العميق والحب العريق التَّاريخ بصور لألجيال

وكرامته.
فالقيم والوطنية؛ والتاريخية الجمالية للقيم ذكٌر الشعرية األبيات تركيَب اختلج
األثرية. وللمواقع الجزائر بها هللا حبا التي الطبيعية لجمال وصف كل هي الجمالية
الشعب بطولة شيدتها التي التاريخية املحطات ملختلف بيان فهي التاريخية القيم أما
وأمازيغيتها إسالمها من الجزائرية الشخصية تركيبة فهي الوطنية: القيم وأما الجزائري.

وعروبتها.
إبداعيٍّا ونسًقا جماليٍّا بُعًدا الجزائر إللياذة أعطى َمن هو القرآني التناص ولعلَّ

لإلسالم. السمحة والتعاليم القرآنية الدالالت أعظم فيه تجلَّت مميًزا
«ملحمة ب املوسوم املتواضع البحث هذا يف تاريخية مقاربًة أقدِّم أن حاولت
واالقتباس التوضيح مستلهًما اإللياذة، يف الوارد التاريخي التسلسل أراعي وأن الجزائر»،

الحاقدين. وأراجيف املسترشقني أباطيل من الحيطة متخذًا املوثقة، املصادر من
ُعباب زكريا مفدي الشاعر بنا يشق شمائلها وذْكر الجزائر بجمال التغني بعد
دينًا، اإلسالم وتقبُّل والجمال النضال يف اإلعجاز معالم مستظهًرا بشموٍخ، التاريخ بحر
للعروبة وتبنِّيه الجزائري الشعب بأمازيغية التذكريُ طبع وطنًا. والجزائر لغة والعربية
الجزائر من جعلت التي الوطنية الشمائل من برونٍق اإللياذَة لإلسالم األول رعيله واعتناق

الكائنات. يف هللا َة وُحجَّ املعجزات مطلَع بالفعل
العهد منذ خاصة التاريخية، الوقائع أبرز إىل أيديكم بني الذي الكتاب يتطرَّق
الوطنية. السيادة استعادة بعد ما إىل ووصوًال الفينيقيني، تعايش شهد الذي الفينيقي

القرن يف املتوسط األبيض البحر بسواحل واستقروا فينيقيا من الفينيقيون أبحر
فمدينة قرطاجة سوا أسَّ ثم والصناعة، التجارة روا وطوَّ املوانئ فيها سوا وأسَّ ١٢ق.م،
الحكم نظام كان بالنوميديني. األمازيغ السكان ُعرف ٦ق.م. القرن يف «إيكوسيم» الجزائر
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برز القرطاجيني. َجور ضد الثورة أعلنوا أن لبثوا وما قبليٍّا، كان بعدما ملكيٍّا لديهم
نوميديا د يوحِّ أن الشهرية زاما معركة بعد واستطاع بربري، ملك كأعظم ماسينيسا

والثقافية. واالقتصادية االجتماعية الحياة عهده يف وتزدهر
الجيوش، لذلك وجمعت ٢١٣ق.م، منذ الجزائر احتالل فرصة تتحنيَّ روما كانت
روماني استعماري عهٍد يف الدخول عىل الرببر أُجرب بها. لإلطاحة املناوئني صدور وألَّبت
سيايس لنظام س وأسَّ روما عىل التمرُّد حركَة يوغورطا م تزعَّ وقهًرا. جوًرا حياتهم الزم

عنها. مستقل
الثاني يوبا ثم قيرص، عىل الحرب أعلن الذي األول يوبا بعده من جاء َمن أشهر
من املقاومة خرجت النوميدية. للمملكة عاصمًة رششال من واتخذ والفيلسوف، العاِلم
ضد الحرب وأعلنوا وفريموس تاكفاريناس مثل: املقاومة، رجال مها ليتزعَّ امللكي القرص

الروماني. االستعمار
سنة منذ الجزائرية لألرايض مستعمرين وهمجيتهم وعتادهم ِبُعدَّتهم الوندال حلَّ
واتخذوها ٤٣١م، سنة عنابة احتلوا بونيفاس، القائد ضد الرشسة حربهم ويف ٤٢٨م،
الجزائر. عن يدافع وهو الحصار فك معركة يف أغستنس القسيس وُقتل ململكتهم، عاصمة
النرص فكان للجزائر، الرشقية املنطقة يف األمازيغية املقاومة عضد اشتد جنرسيق، بوفاة

٤٨٣م. سنة حليفها
لكن األمازيغ، رقاب عىل واالستعباد القهر سطوة وأعلنت الوندال بيزنطة خَلفت
االحتالل من سنة ١١٣ مرور بعد أخرى مرة األمازيغية املقاومة انتظمت أن فتئت ما

البيزنطي.
شمس وأرشقت االستعمار، ليل وأفل البيزنطيني، يف الخور ودبَّ جرجري، ُقتل

العاملني. لرب إال فيه عبودية ال جديد بعهد مبرشًة العالم عىل اإلسالم
عقبة وُعنيِّ للهجرة، ٢٢ سنة مرة ألول إفريقية شمال إىل الفاتحون العرب َقِدم
معاوية، بن يزيد خالفة يف إفريقية عىل واليًا — عنهما هللا ريض — الفهري نافع بن
يف عقبة ُقتل الرببري. القائد لزم بن كسيلة عىل الحرب وأعلن ٦٢ه/٦٨٢م، سنة
سنة مروان بن امللك عبد األموي الخليفة عنيَّ بعدما مهاجر. أبي رفقة تهودة معركة
كسيلة طلب يف جيشه جهز إفريقية، عىل واليًا البلوي قيس بن زهري ٦٩ه/٦٨٨م
باسم الشهرية تيفان بن تابتت بنت دهيا تولَّت كسيلة. فيها ُقتل معركٌة فوقعت وجنوده
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٨٢ه/٧٠١م سنة تُوفيت ثم النعمان، بن حسان عىل الحرب فأعلنت األمازيغ أمَر الكاهنة
اإلسالم. باعتناق األمازيغية وقبيلتها أبناءها أوصت بعدما

األمازيغ وجنَّد الدواوين فعرَّب األمازيغي، العربي التعايش ترقية عىل حسان عمل
وفهموا الجزائر بالد يف اإلسالم رقعة عت فتوسَّ واألسواق الخراج ونظَّم طوعيٍّا، تجنيًدا

واألندلس. أفريقيا زياد بن وطارق نصري بن موىس قيادة تحت وفتحوا تعاليمه،
فعادت ة األمَّ جسم ينخر التصدُّع بدأ حتى املغرب بالد يف األمن استتب إن ما
واتخذ اإلسالمية، اإلمارة عن الخروج راية رافعًة جديد من الجزائر يف الرببر ثورات
من املغرب بالد يف الرصاع وانتقل الصفرية، مذهب النقمة بداعي الخارجي التيار
الدولة مستقلة؛ دويالت إثرها عىل ظهرت املسلمني، بني جارفة حرب إىل مذهبي حراك
وشلف وهران بمنطقة اإلدريسية والدولة وتلمسان، وقسنطينة الزاب بمنطقة الرستمية
حكم رستم بن الرحمن عبد توىلَّ وميلة. وسطيف سكيكدة األغلبية والدولة ومعسكر،
يف بربرية معارفها، يف عربية قضائها، يف إسالمية فكانت بتيهرت؛ الرستمية الدولة

مذهبها. يف وإباضية إدارتها، يف وفارسية عصبيتها،
بن الرحمن عبد س أسَّ الجزائر. يف نشأت بربرية بقيادٍة إسالمية دولة أول وهي
وأدبيٍّا واقتصاديٍّا اجتماعيٍّا ازدهاًرا عهده يف وعرفت الجزائر، يف الشورى لنظام رستم
ومحمد الطبني تميم بن أمثال والشعراء األدباء من عدد الزاب منطقة يف نبغ وحضاريٍّا.

األزدي. سعدون بن هانئ بن
والرستميني. األغالبة بني رصاٍع أنقاِض عىل الجزائر يف الفاطمية الدولة ست تأسَّ
٣٤٩ه/٩٦٠م، سنة إيكوسيوم مدينة أسِس عىل الجزائر مدينة ثم أشري، بلكني س أسَّ

مزغنة». بني «جزائر وُسميت
بغداد يف للعباسيني والءها معلنًة ٤٠٥ه/١٠١٤م سنة الحمادية الدولة ست تأسَّ
علناس. بن النارص فيها ونبغ بلكني بن حماد سها أسَّ الزيرية، الدولة سقوط بعد
كذا والفضة، النحاس وأواني الحربية الصناعة ر وتطوُّ والفنون بالعلم بجاية اشتهرت

الخارجية. تجارتها وازدهار الشمع صناعة
إىل وخاصة العربي، املغرب إىل الشهرية الهالليني هجرة الحمادية الفرتة عرفت
حفص أبي ِقبَل من الحماديني عهد يف انتشاره أوج املالكي املذهب وعَرف الجزائر،
املالكي. املذهب نرش يف الجزائر يف املالكية السادة رئيس الصابوني الحسني بن عمر
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دولة تاشفني بن يوسف وأقام املرابطني، يد عىل بجاية من الحمادية الدولة حكم انتهى
تومرت. بن املهدي لها دعا التي املرابطني

املذهب واعتمد املوحدية، الدولة رئاسة الزناتي الكومي عيل بن املؤمن عبد توىلَّ
العهد يف اشتُهر عنه. هللا ريض مالك اإلمام بمذهب للعمل األمازيغ السكان وحمل املالكي،

تلمسان. دفني األندليس شعيب مدين أبو املؤمني
وظهر والزيانية، واملرينية، الحفصية، دول: ثالث املوحدية الدولة أنقاض عىل قامت

اإلسالمي. العالم الحتالل املسيحي العالم تأهب فرتة يف االنقسام هذا
تلمسان فشهدت الوادي، زيان بن يغمراسن يحيى أبو ظهر الزيانية، الدولة عهد يف

كبريًا. نموٍّا عهده يف
الصليبية اإلسبان جحافل بدأت حتى نفوذها تبسط أن اإلسالمية اإلمارات لبثت ما
٩١١ه/١٥٠٥م سنة وهران مرىس اإلسبان الغزاة دخل الجزائر. حمى حول تحوم

الزيانية. للدولة هوان ظل يف ذلك كل بغيض، يهوٍد بتواطؤ
لهما فكان الجزائريني، لنداء الدين» و«خري «عروج» األخوان لبَّى ١٥١٦م سنة يف
يكن ولم العثمانيون، الجزائَر حكم الجزائر. عن اإلسبانية الهجمات رد يف كبري دور
بالجزائر فرنسا عالقة كانت له. معزًِّزا كان بل الجزائري؛ الشعب لثوابت مزيًال حكًما
واقتصادية تجارية امتيازات عىل فرنسا حصلت مشرتكة، مصالح عىل مبنية ودية

ودبلوماسية.
الجزائر استعمار يف «الحضاري» مرشوعها أنَّ إال الجزائر دعم من فرنسا تقوَّت
عىل هجوم خطة إلعداد «بوتان» وُكلِّف وتحالفاتها، اجتماعاتها يف الحضور دائم كان
اليهوديَّنْي وساطة اعتماد إىل فرنسا لجأت ١٨٠٨م. يوليو يف فرج سيدي من الجزائر
يئول اللذان وهما الجزائر، نحو فرنسا ديون تخليص يف بوشناق ونافتايل زاهوت ابن
١٨٢٧م سنة من املروحة حادثة وكانت احتاللها، ثم عليها والحملة الجزائر حصار لهما

الجزائر. غزو لقرار واهيًا سببًا
إنزال أول ووقع السنة، نفس من نافارين معركة يف الجزائري األسطول تحطَّم
بل للدفاع؛ محاولة بأي الرتكي الجيش يقم ولم ١٨٣٠م، سنة الفرنسية للقوات بحري
يف االستسالم معاهدة ع وقَّ حسني الباشا أنَّ الجزائر يف العثماني الحكم عىل يُحسب

مقاومة. أية دون العارش شارل مع ١٨٣٠م يوليو ٥
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عن عدوانها لصد واإلعداد التفكري بدأ الجزائر أرض الفرنسيني أقدام وطئت أن منذ
أركان هزَّت التي الدينية الطرق بزعامة املساجد من املنطلقة الشعبية الثورات طريق
الحديثة. الجزائرية للدولة تأسيسه يف القادر عبد لألمري العظيم السبق كان فقد فرنسا؛
وثورة باي، أحمد الحاج ثورة أبرزها: وكان كلها، الجزائر الشعبية الثورات أفق واتسع
وثورة الزعاطشة، وثورة شهرة، وبن شوشة تومي بن محمد وثورة الشيخ، سيدي أوالد
وانتفاضة الصبايحية، وثورة «بوبغلة»، بالرشيف املعرف امللك عبد بن األمجد محمد
أمزيان محمد والشيخ املقراني وثورة نسومر، فاطمة اللة وثورة باملليلية، عيدون أوالد
محمد، بن ويحيى الشقفة، بموالي ب امللقَّ أحمد بن الحسني وثورة وبومرزاق، الحداد

إلخ. … آمود الشيخ وثورة بوعمامة، الشيخ وثورة عاشور، بن وأوالد
حركة تشكَّلت ثم البدوي، محمد نشاط من بداية الجزائرية الوطنية الحركة برزت
للحركة دفًعا خالد األمري وأضاف اإلنديجينا، قانون بإلغاء املطالبة الجزائريني» «الشبان

املسلمني. العلماء جمعية بنشاط وتعزَّزت الوطنية،
الجزائري الشعب خرج الثانية، العاملية الحرب يف الحلفاء انتصار إعالن بعد مبارشة
مروعة بمجزرة «الجميل» رد فكان االستقالل، لنَيل بوعدها فرنسا وفاء معتقًدا به فِرًحا
وألقت السياسية، األحزاب كل إثرها عىل حلت الجزائريني، من ألًفا ٤٥ فيها استُشهد
شبه منظمة تكوين ١٩٤٧م سنة تقرَّر واإلصالحيني. السياسيني الزعماء عىل القبض
شهر يف والعمل» للحرية الثورية «اللجنة ست تأسَّ ثم بلوزداد، محمد بقيادة عسكرية
آمنوا الذين املناضلني من ٢٢ ال األعضاء اجتمع ١٩٥٤م يونيو ٢٥ ويف ١٩٥٤م. مارس

املسلح. بالعمل
وكان والخارج، الداخل يف صداها ودوَّى املباركة ١٩٥٤م نوفمرب أول ثورة قامت
والترشيد واالغتياالت، الجماعي، القتل ًعا: متوقَّ الجزائرية الثورة عىل فرنسا فعل رد

… الجائرة واملحاكمات والتعذيب،
التحريرية. الثورة موعد عن الجزائري الشعب يتخلَّف لم ذلك من الرغم عىل لكن

األثُر ١٩٥٦م أغسطس ٢٠ الصومام ومؤتمر ١٩٥٥م أغسطس ٢٠ لهجوم كان
١٩٦٠م ديسمرب ١١ وملظاهرات قوَّتها، ودفع الثورة عىل الحصار فك يف اإليجابي

الدولية. املحافل يف الجزائر صوت إسماع يف دوٌر ١٩٦١م أكتوبر ١٧ ومظاهرات
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مفاوضات يف وتدخل الواقع، باألمر تقبل فرنسا هي ها تفاوض، ألي تام رفض بعد
اإلعالن ثم ١٩٦٢م، يوليو يف املصري لتقرير استفتاء بإجراء انتهت الجزائرية، الثورة مع
التضحية الجزائري الشعب فيها قدَّم حرٍب بعد ١٩٦٢م يوليو ٥ يف الجزائر استقالل عن

الحيوان. حتى فيها وشارك والفداء
كنف يف الرغيد بالعيش مبًرشا الجزائر سماء يف الح االستقالل بعد جديد عهد
عىل مرشوعها س أسَّ الذي نوفمرب أول بيان من وسياساتها قواعدها مستلهمة سياسة

والثقايف. واالجتماعي االقتصادي للرقي ودوافع وتحررية عقدية قواعد
بطوالتها يف املعجزات جزائر هي إلياذته يف زكريا مفدي بها تغنَّى التي الجزائر إنَّ
واملغاربية العربية الوحدة يف وغبطتها املضطهدة األوطان لتحرُّر وحبها ومبادئها
مروان وأبي واألخرضي حمزة أبي صف من علمائها يف املعجزات جزائر إنها واإلسالمية،
البجاوي القادر وعبد القسنطيني ومحمد الفكون وابن يوسف بن محمد طفيش والشيخ
مع تواصلها يف املعجزات جزائر إنها عاشور، والشيخ باديس وابن الونييس بن وحمدان
يف الحضارية النهضة مناهج من الوطنية نخبتها استلهام ويف واإلسالمي، العربي العالم
وعمر السموري وتوري األفغاني الدين وجمال عبده ومحمد رضا للشيخ العربي املرشق

أرسالن. وشكيب الباروني وسليمان الداغستاني وشامل املختار
العبادة بدور وعنايتها األمة ثوابت عىل حفاظها يف املعجزات جزائر كذلك إنَّها
عىل وشبابها ورجالها نسائها وحفاظ اإلسالمي، الفكر مللتقيات وإقامتها واملساجد،

املجيد. بوطنهم وارتباطهم القويم الدين مبادئ
الجزائري للشعب األصيل الطبع عىل املحسوبني بعض وانحراف زيغ رغم هذا

الخلقي. االنحراف بعض عنهم صدر والذين
التاريخية املحطات أهم عىل أقف أن حاولت الجزائر» «ملحمة خالصة أو خاتمة تلك

من: بداية اإللياذة يف زكريا مفدي ذكرها التي

ال��ك��ائ��ن��ات ف��ي ال��ل��ه ح��ج��ة وي��ا ال��م��ع��ج��زات م��ط��ل��ع ي��ا ج��زائ��ر

إىل:

األم��ان األم��ان ب��الدي، ب��الدي س��الم��ي وأزك��ى ص��الت��ي إل��ي��ك
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لكل ُحقَّ التي البطولية واملفاخر التاريخية باملواعظ الزاخرة الجزائر إلياذة إنها
ونمائها تطورها أجل من السابق الرعيل قه حقَّ ما عىل ويحافظ بها يفخر أن جزائري

الجزائريني. بني التفرقة عوامل من عامل كل عن والبعيدة األمم، بني

ف��ؤادي وح��ل��م ح��ب��ي وم��ع��ب��د ب��الدي ه��ذي ال��نَّ��اس أي��ه��ا ف��ي��ا
واع��ت��ق��ادي م��ل��ت��ي ف��ي وم��ب��ن��اه دي��ن��ي وخ��ال��ص ق��ل��ب��ي وإي��م��ان
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١ رقم ملحق

اإللياذة. يف القيم إحصائيات

األبيات عدد الوطنية القيم التاريخية القيم الجمالية القيم املقاطع

١٠     ١٠ ١

١٠ ١ ٢ ٧ ٢

١٠ ٢   ٨ ٣

١٠ ٣   ٧ ٤

١٠   ٣ ٧ ٥

١٠ ٤   ٦ ٦

١٠ ٢   ٨ ٧

١٠   ١ ٩ ٨

١٠   ٥ ٥ ٩

١٠   ١٠   ١٠

١٠ ٦   ٤ ١١

١٠ ٣   ٧ ١٢



الجزائر ملحمة

األبيات عدد الوطنية القيم التاريخية القيم الجمالية القيم املقاطع

١٠ ٢   ٨ ١٣

١٠     ١٠ ١٤

١٠   ٤ ٦ ١٥

١٠ ١ ١ ٨ ١٦

١٠ ٣ ١ ٦ ١٧

١٠     ١٠ ١٨

١٠   ٢ ٨ ١٩

١٠   ٩ ١ ٢٠

١٠   ١٠   ٢١

١٠ ٢ ٨   ٢٢

١٠   ٨ ٢ ٢٣

١٠ ٥ ٢ ٣ ٢٤

١٠ ٣ ٧   ٢٥

١٠   ١٠   ٢٦

١٠   ١٠   ٢٧

١٠ ١ ٩   ٢٨

١٠   ١٠   ٢٩

١٠   ٧ ٣ ٣٠

١٠   ١٠   ٣١

١٠   ٩ ١ ٣٢

١٠   ٩ ١ ٣٣

١٠   ١٠   ٣٤

١٠   ١٠   ٣٥
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األبيات عدد الوطنية القيم التاريخية القيم الجمالية القيم املقاطع

١٠ ٣ ٧   ٣٦

١٠   ١٠   ٣٧

١٠   ١٠   ٣٨

١٠   ١٠   ٣٩

١٠   ١٠   ٤٠

١٠   ١٠   ٤١

١٠   ٥ ٥ ٤٢

١٠   ٨ ٢ ٤٣

١٠   ٦ ٤ ٤٤

١٠   ١٠   ٤٥

١٠   ٧ ٣ ٤٦

١٠   ١٠   ٤٧

١٠   ٨ ٢ ٤٨

١٠   ١٠   ٤٩

١٠   ٨ ٢ ٥٠

١٠   ١٠   ٥١

١٠ ٥ ٢ ٣ ٥٢

١٠ ٩ ١   ٥٣

١٠   ١٠   ٥٤

١٠ ٤ ٦   ٥٥

١٠     ١٠ ٥٦

١٠   ٢ ٨ ٥٧

١٠   ٢ ٨ ٥٨
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األبيات عدد الوطنية القيم التاريخية القيم الجمالية القيم املقاطع

١٠   ٨ ٢ ٥٩

١٠ ٢ ١ ٧ ٦٠

١٠ ٢ ٤ ٤ ٦١

١٠ ٢ ٨   ٦٢

١٠     ١٠ ٦٣

١٠ ١ ٩   ٦٤

١٠ ٤ ٢ ٤ ٦٥

١٠   ١٠   ٦٦

١٠ ٨ ١ ١ ٦٧

١٠ ١٠     ٦٨

١٠ ٦ ٤   ٦٩

١٠ ٥ ٥   ٧٠

١٠ ١٠     ٧١

١٠ ١٠     ٧٢

١٠ ٥ ٥   ٧٣

١٠ ٦ ٢ ٢ ٧٤

١٠   ١٠   ٧٥

١٠   ٨ ٢ ٧٦

١٠   ١٠   ٧٧

١٠ ٩ ١   ٧٨

١٠ ١٠     ٧٩

١٠ ١٠     ٨٠

١٠ ١٠     ٨١
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األبيات عدد الوطنية القيم التاريخية القيم الجمالية القيم املقاطع

١٠ ٨ ٢   ٨٢

١٠ ١٠     ٨٣

١٠ ٨ ٢   ٨٤

١٠ ٩ ١   ٨٥

١٠ ١٠     ٨٦

١٠ ١٠     ٨٧

١٠ ١٠     ٨٨

١٠ ١٠     ٨٩

١٠ ١٠     ٩٠

١٠ ١٠     ٩١

١٠   ٢ ٨ ٩٢

١١   ١ ١٠ ٩٣

١٠ ١٠     ٩٤

١٠ ٧ ٣   ٩٥

١٠ ٢   ٨ ٩٦

١٠     ١٠ ٩٧

١٠     ١٠ ٩٨

١٠     ١٠ ٩٩

١٠     ١٠ ١٠٠

١٠٠١ ٢٨٣ ٤٢٨ ٢٩٠ األبيات

١٠٠,٠٠ ٢٨,٢٧ ٤٢,٧٦ ٢٨,٩٧ النسبة
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٢ رقم ملحق

الرتاث ضمن مصنف راشد-تيبازة. سيدي سيليني. كيليوباترا وزوجته الثاني يوبا رضيح
١٩٨٢م. سنة لإلنسانية العاملي
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امللحقات

الوطني. الرتاث ضمن مصنف قسنطينة. والية بالخروب. ماسينيسا رضيح
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العاملي. الرتاث ضمن مصنفة باتنة. والية رومانية. أثرية مدينة تيمقاد
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العاملي. الرتاث ضمن مصنفة رومانية. أثرية مدينة تيبازة
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٣ رقم ملحق

و٢ / ٧. ١ مخطوط األخرضي، الرحمن عبد الشيخ منظومة
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و٤ / ٧. ٣ مخطوط األخرضي، الرحمن عبد الشيخ منظومة
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و٦ / ٧. ٥ مخطوط األخرضي، الرحمن عبد الشيخ منظومة
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امللحقات

عن الربجي عزوز بن سيدي مدونة (املرجع: األخرضي الرحمن عبد الشيخ منظومة مخطوط
ببجاية). املوهوبية باملكتبة املخطوطات خزانة
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٤ رقم ملحق
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امللحقات

٥ رقم ملحق

الدين. محيي بن القادر عبد األمري صورة
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الجزائر ملحمة

٥ / ٧ / ١٩٦٦م. القادر عبد األمري رفاة نقل مراسيم
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امللحقات

٦ رقم ملحق

Fac-similé de la convention additive du 4 juillet 1838 (reproduit par LEYNADIER
et CLAUZEL, Histoire de l’Algérie française. t. II, 1846, p. 68).
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امللحقات

Le gros cachet rond est celui dumaréchal valée, le plus petit est celui de l’envoyé
d’Abd el-Kader Mouloud ben Arrach.
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الجزائر ملحمة

٧ رقم ملحق

Source: Relation de la guerre d’Afrique: pendant les années 1830-1831, Claude
رقمية). (وثيقة Antoine Rozet, volume 1, Fimin Didot frêres, Paris, 1831, page 268
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٨ رقم ملحق
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.www.elmadani.org املدني توفيق أحمد موقع عن
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٩ رقم ملحق

.www.elmadani.org املدني توفيق أحمد موقع عن
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١٠ رقم ملحق

.www.elmadani.org املدني توفيق أحمد موقع عن
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.www.elmadani.org املدني توفيق أحمد موقع عن
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.www.elmadani.org املدني توفيق أحمد موقع عن
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امللحقات

١١ رقم ملحق
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الجزائر ملحمة

١٢ رقم ملحق
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١٣ رقم ملحق
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١٤ رقم ملحق
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امللحقات

١٥ رقم ملحق

١٩٤٥م. مايو ٨ مجازر عن صورة
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صوره. أبشع يف الجزائري الشعب وتعذيب واحتقار إذالل مشاهد من مشهد
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امللحقات

١٦ رقم ملحق

َسَجُدوا َفِإذَا أَْسِلَحتَُهْم وْليَأُْخذُوا َمَعَك ِمنُْهْم َطاِئَفٌة َفْلتَُقْم َالَة الصَّ َلُهُم َفأََقْمَت ِفيِهْم ُكنَْت ﴿وإِذَا
وأَْسِلَحتَُهْم ِحذَْرُهْم وْليَأُْخذُوا َمَعَك َفْليَُصلُّوا يَُصلُّوا َلْم أُْخَرى َطاِئَفٌة وْلتَأِْت وَراِئُكْم ِمْن َفْليَُكونُوا
ُجنَاَح وَال واِحَدًة َميَْلًة َعَليُْكْم َفيَِميلُوَن وأَْمِتَعِتُكْم أَْسِلَحِتُكْم َعْن تَْغُفلُوَن َلْو َكَفُروا الَِّذيَن ودَّ
هللاَ إِنَّ ِحذَْرُكْم وُخذُوا أَْسِلَحتَُكْم تََضُعوا أَْن َمْرَىض ُكنْتُْم أَْو َمَطٍر ِمْن أَذًى ِبُكْم َكاَن إِْن َعَليُْكْم

.(١٠٢ النساء: (سورة ُمِهينًا﴾ َعذَابًا ِلْلَكاِفِريَن أََعدَّ
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املراجع

الثقافة مكتبة — سالمة هاني تحقيق — بتلمسان» الزيانية الدولة «تاريخ األحمر، ابن •
٢٠٠١م. مرص، والتوزيع، للنرش الدينية

الغرب دار الرابع، الجزء الجزائر»، تاريخ يف وآراء «أبحاث هللا، سعد القاسم أبو •
١٩٩٦م. بريوت، األوىل، الطبعة اإلسالمي،

الرشكة االحتالل»، بداية الحديث: الجزائر تاريخ يف «محارضات هللا، سعد القاسم أبو •
١٩٨٢م. الجزائر، الثالثة، الطبعة والتوزيع، للنرش الوطنية

عرفة، مكتبة واألالف»، األلفة يف الحمامة «طوق األندليس، حزم بن عيل محمد أبو •
١٩٣١م. دمشق،

الفتح إىل الحجارة عرص من عصور، أربعة يف «قرطاجنة املدني، توفيق أحمد •
١٩٨٦م. الجزائر، للكتاب، الوطنية املؤسسة اإلسالمي»،

١٩٣١م. الجزائر، العربية، املطبعة الجزائر»، «كتاب املدني، توفيق أحمد •
وفرنسا وإسبانيا والجزائر وهران أخبار يف السعود سعد «طلوع املزاري، عودة بن آغا •
١٩٩٠م. الجزائر، اإلسالمي، الغرب دار األول، الجزء عرش»، التاسع القرن أواخر إىل
عرصه»، يف تفوَّق الذي الصويف العالم األخرضي الرحمن «عبد الدراجي، بوزياني •

ص١٤. ٢٠٠٩م، الجزائر، البالد، الثانية، الطبعة
العربي، الكتاب دار الجاللني»، «تفسري السيوطي، الدين وجالل املحيل الدين جالل •

٢٠٠٥م. بريوت،
–١٨٣٠ بالجزائر الفرنيس لالستعمار الصليبية الروح مظاهر «من حبَّايس، شاوش •

١٩٩٨م. الجزائر، هومة، دار ١٩٦٢م»،



الجزائر ملحمة

العرص يف الجزائر «تاريخ نجيب، محمد وخالف بوعمران سامية قربة، بن صالح •
الوطنية الحركة يف والبحث للدراسات الوطني املركز املصادر»، خالل من الوسيط

٢٠٠٧م. الجزائر، ١٩٥٤م، نوفمرب أول وثورة
دار الجزائري»، التاريخ من رائعة صفحة حماد، بني «دولة عويس، الحليم عبد •

١٩٩١م. القاهرة، والتوزيع، للنرش الصحوة
عارصهم ومن والرببر العرب تاريخ يف والخرب املبتدأ «ديوان خلدون، بن الرحمن عبد •
بريوت، والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر دار السادس، الجزء األكرب»، الشأن ذوي من

٢٠٠٠م.
الجزائرية، الرشكة مكتبة العام»، الجزائر «تاريخ الجياليل، محمد بن الرحمن عبد •

١٩٦٥م. الجزائر،
شايب محمد تحقيق املاجد»، الطالب وبغية الوافد «غنيمة الثعالبي، الرحمن عبد •

٢٠٠٥م. بريوت، األوىل، الطبعة حزم، ابن دار رشيف،
تقديم والوالية»، العلم ادعى من حال كشف يف الهداية «منشور الفكون، الكريم عبد •
بريوت، األوىل، الطبعة اإلسالمي، الغرب دار هللا، سعد القاسم أبو الدكتور وتحقيق

١٩٨٧م.
ديوان اإلسالمي»، والغرب للجزائر الوسيط التاريخ يف «دراسات عمارة، عالوة •

٢٠٠٨م. الجزائر، الجامعية، املطبوعات
الغرب دار ،«١٩٦٢ ولغاية البداية من للجزائر السيايس «التاريخ بوحوش، عمار •

١٩٩٧م. بريوت، األوىل، الطبعة اإلسالمي،
الطبعة الجزائر، والتوزيع، للنرش ريحانه دار الجزائر»، تاريخ يف «موجز عمار، عمورة •

٢٠٠٢م. األوىل،
١٩٧٠م. القاهرة، الكتب، دار املقارن»، «األدب هالل، غنيمي •

الحياة الروماني، االحتالل بداية إىل جايا امللك حكم من «نوميديا فرحاتي، فتيحة •
٢٠٠٧م. الجزائر، أبيك، منشورات (٢١٣–٤٦ق.م)» والحضارية السياسية

للكتاب، الوطنية املؤسسة والحديث»، القديم يف الجزائر «تاريخ املييل، محمد بن مبارك •
١٩٨٩م. الجزائر،

التاريخ فجر منذ والحضاري السيايس القديم املغاربي «التاريخ جارش، الهادي محمد •
١٩٩٢م. الجزائر، للطباعة، الجزائرية املؤسسة اإلسالمي»، الفتح إىل
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للفنون الوطنية املؤسسة تلمسان»، ملوك زيان بني «تاريخ التنيس، هللا عبد بن محمد •
٢٠١١م. الجزائر، املطبعية،

جامعة املخرب، مجلة الجزائري»، واألدب اللغة يف «أبحاث فورار، لخرض بن محمد •
٢٠١٢م. الثامن، العدد ببسكرة، خيرض محمد

الحديث، الكتاب دار اإلسالمي»، العرص يف العربي «املغرب العيدروس، حسن محمد •
٢٠٠٨م. القاهرة،

األول، الجزء املعارصين»، أعالمها سري يف اإلسالمية «النهضة البيومي، رجب محمد •
١٩٩٥م. دمشق، القلم، دار

رسالة الصقيل»، حمديس ابن عند الشعري «الخطاب حمادة، سليمان كمال محمد •
٢٠١٢م. بغزة، اإلسالمية الجامعة ماجستري،

والعقيان الدر نظم من مقتطف تلمسان، ملوك زيان بني «تاريخ بوعياد، آغا محمود •
٢٠١١م. الجزائر، املطبعية، للفنون الوطنية املؤسسة زيان»، بني رشف بيان يف

اإلسالمي، املكتب املغرب»، بالد املعارص، التاريخ اإلسالمي: «التاريخ شاكر، محمود •
١٩٩٦م. بريوت،

١٩٨٧م. الجزائر، للكتاب، الوطنية املؤسسة الجزائر»، «إلياذة زكريا، مفدي •
حمودة، بكري الحاج بن مصطفى وتحقيق جمع تتكلم»، «أمجادنا زكريا، مفدي •

٢٠٠٣م. الجزائر، لإلشهار، الوطنية والوكالة زكرياء مفدي مؤسسة
سنة قبل العاملية وهيبتها الدولية الجزائر «شخصية بلقاسم، نايت قاسم مولود •

٢٠٠٧م. الجزائر، الثاني، الجزء األمة، دار ،«١٨٣٠
املرصية الهيئة الجزائر»، تحرير يف ودوره اإلسالمي العربي «االتجاه باليس، أحمد نبيل •

١٩٩٠م. اإلسكندرية، للكتاب، العامة
البلدان». «معجم الحموي، هللا عبد بن ياقوت •
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األوىل الطبعة مقدمة

اجلزائر إلياذة

أعلنا ١٣٩١ه/١٩٧١م وهران يف اإلسالمي الفكر عىل للتعرُّف الخامس امللتقى آخر يف
استقاللنا السرتجاع العارش العيد بمناسبة الجزائر بعاصمة سينعقد السادس امللتقى أن

زيري. بن بلكني يدي عىل ومليانة املدية مع لتأسيسها األلفية والذكرى
من وكتابته ملراجعته، التاريخ، عىل امللتقى هذا أعمال جدول ركَّزنا بوعدنا، ووفاء
وتزييفات، شوائب من إرصار وسبق روية عن به علق ما جميع من وتصفيته جديد،
واملغرب الجزائر يف ومستقبلنا، حارضنا بناء يف تجاربه من واالستفادة ماضينا، ملعرفة

األوسع. اإلسالمي والعالم الكبري،
السيايس، الثوري الكفاح شاعر امللهم، الشاعر الكبري، املناضل من طلبنا ولهذا
«من الوطنية األناشيد صاحب زكريا، مفدي األستاذ املسلح، الثوري الكفاح وشاعر
١٩٣٦م، سنة ومايل» روحي الجزائر و«فداء ١٩٣٢م، سنة األحرار» صوت طلع جبالنا
ونشيد الوطني، التحرير جيش ونشيد رياح»، يا و«اعصفي ١٩٥٥م، سنة و«قسًما»
أقول — الرسكاجي سجن يف وضعها وبعضها — املقدَّس واللهب الطلبة، ونشيد العمال،
تاريخ وبه فيه ويشمل كلها، األناشيد هذه يجمع جديًدا نشيًدا لنا يضع أن منه طلبنا
األجنبية، االحتالالت ملختلف مقاومتنا عىل ُمرِكًزا اليوم، حتى عصورها أقدم من الجزائر
الستعادة كفاحنا يف ومستقبلنا وحارضنا املتعاقبة، الزاهرة الحضارية العهود وعىل

ألمتنا. جديد مجد وبناء وحصانتنا، شخصيتنا ومقومات ثرواتنا، جميع
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اإللياذة تمت وقد الجزائر! إلياذة هذا: األناشيد نشيد وسمينا مفدي، فعله ما وهذا
بصور مرفقة منفردة، بعد فيما نرشها ننوي كما الطبعة، هذه يف كاملة وننرشها اآلن،

معانيها. بعض تُجسم وواقعية رمزية

١٣٩٢ه/١٩٧٢م الجزائر
بلقاسم نايت قاسم مولود
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من بطلب ١٣٩٢ه/١٩٧٢م، صيف يف اإللياذة لطبع وضعتها القصرية املقدمة هذه
عن والتفاصيل منها، كلمة كل عىل بل سطر؛ كل عىل وموافقته زكريا، مفدي شاعرنا
كاملة اإللياذة مع املقدمة هذه وصدرت — هللا رحمه — نفسه هو بها زودني األناشيد
يوم — ذلك بعد سنني خمس — تُويف الذي شاعرنا حياة يف ١٣٩٢ه/١٩٧٢م سنة

١٩٧٧م. أغسطس ١٣٩٧ه/١٧ املعظم رمضان من الثاني األربعاء
بدء يف رسالتي، ى تلقَّ أن بمجرَّد اإللياذة هذه نظم لفكرة مفدي س تحمَّ وقد
الثالثة: نحن وتعاونَّا لتنفيذها، املطلق استعداده عن وعربَّ ١٩٧٢م، ١٣٩٢ه/بدء
املقاطع وضع يف السطور، هذه وكاتب الكعاك، وعثمان زكريا مفدي املرحومني
غالبًا تعود اللييل الهتاف هذا يف البادرة وكانت خاصة، ليًال، نتهاتف فكنَّا التاريخية،
ويود ما، تاريخيٍة نقطٍة عند ف يتوقَّ وعندما ليًال، اإللياذة ينظم كان الذي مفدي، إىل
الجزائر، يف إيلَّ شعبية، لجامعٍة مديًرا كان حيث الرباط؛ من يهتف واالطمئنان، التأكد
تاريخ عن اللييل الثالثي الحوار ذلك كان وهكذا … تونس يف الكعاك عثمان األستاذ وإىل
اإلسالمي التاريخ وعن عموًما، املغربي التاريخ وعن أخص، وبصفة بالذات، الجزائر،
وتُخلد وتُسجل، وترتكز، النتيجة، لتستقر الثالث، املغربية العواصم هذه بني أعم، بصفة
واملنطلق، االرتكاز كنقطة اإللياذة، يف البادرة وصاحبة امللتقى، مقر الجزائر، عاصمة يف
الرتاث يف يوم ذات لتخلد كلها، اإلسالمية واألمة املغرب، مجموع عىل اإللياذة منها تشع

اإلنسان. خلود تخلد العام، البرشي
وأعرضها النقاط بعض عليه فيها أقرتح كنت التي املستمرة، املراسلة عن فضًال هذا
بها ألدفع بأول، أوًال باملقاطع ثناياها يف إيلَّ يرسل كان والتي اإللياذة، يف إلدراجها عليه
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مفدي، خط ألن الرائع؛ الجميل بخطه ينقلها الذي غالب املجيد عبد األستاذ الخطاط إىل
اإللياذة. مستوى يف يكن لم أنه إال مقارنة، وبال بكثري، خطي من أحسن كان وإن

بضعة ظرِف يف ووصلت وترعرعت، ونََمت، إذن، الجزائر، إلياذة نشأت هكذا
وإشاراته، ورصخاته، ونرباته، بصوته، مفدي، أنشدها أبيات وعرشة ستمائة إىل أشهر
للفكر السادس امللتقى افتتاح يف باته، وتعجُّ وغضباته، وتهلالته، وسخرياته، وصيحاته،
الثانية جمادى ١٣ يوم الصنوبر» «نادي األمم قرص من املؤتمرات قاعة يف اإلسالمي
الخمس، القارات من جامعي وأستاذ طالب ألف من أكثر أمام ١٩٧٢م يوليو ١٣٩٢ه/٢٤
طالب أحمد والدكتور مساعدية، الرشيف محمد اإلخوة منهم كثريين، مسئولني وبحضور
إنشادها من جزءًا حرض كما الطيبي، والعربي يحيى، بن محمد واملرحوم اإلبراهيمي،
اختتام بعد بالرئاسة مكتبه يف مفديٍّا استقبل الذي بومدين، هواري الرئيس املرحوم
اللقاء. ذلك يف الخري وسيط وكنت الباقي، الخالد باألثر إعجابه كل عن له وعربَّ امللتقى،
الواحد بلغت أن إىل نْظمها، مفدي واصل أي مسريتها؛ اإللياذة واصلت ذلك وبعد
تاريخ يف الخالدة، األيام من ويوًما، يوم األلف أو: (١٠٠١) وبيتًا بيت األلف أي األلف؛ بعد
«األيام»! التاريخ تسمي كانت والعرب هلل، والخلود الخلود، وتمجيد الخالدة، األمة هذه

سجلتها منها، أبيات والعرشة الستمائة إال الخالد بصوته زكريا مفدي ينشد لم ولنئ
اإللياذة ُطبعت فقد امللتقني؛ جميع أمام املذكورة، القاعة يف إنشادها حني واإلذاعة التلفزة
كتاب من األول الجزء يف والبيت، بيت باأللف مفدي، ها أتمَّ أن بعد كاملة، ذلك بعد
باللغة الطبعة يف الفرنسية إىل أيًضا ترجمتها وُطبعت اإلسالمي، للفكر السادس امللتقى
الطاهر األستاذ ترجمة (من األصل عن وجمالها روعتها يف تَِقلُّ تكاد ال التي الفرنسية
وكلٌّ بقسنطينة)، البعث دار طبع الدينية، والشئون األصيل التعليم وزارة نرش بوشويش،

نسخة. ألف وعرشين خمس يف الطبعتني من
العمالق: بالفارق هومريوس إلياذة عن تمتاز كانت وإن الجزائر، إلياذة وسميناها:
الجزائرية اإللياذة نجد أساطري، إال تروي ال اليونانية، اإللياذة أي األخرية؛ هذه فبينما
من ال الدهر، روائع من هي وأحداث وقائع تاريخ وسطَّرت حقيقية، أمجاًدا خلَّدت قد

امليدان! يف الجزائري اإلنسان صنع من ولكن شاعر، اصطناع من وال الجن، خلق
وقسم للبالد، الطبيعي الجمال أي الجمال؛ قسم جزأين: إىل مفدي مها قسَّ وقد

أحيانًا. القسمان تداخل وإن التاريخي، املجد أي الجالل؛
وله، وعنه، فيه، كتاب أحسن أي اليوم؛ حتى الجزائر لتاريخ سجل أحسن واإللياذة
الجزائر إلياذة فستبقى شاملة، كاملة، بصفة ما يوًما التاريخ هذا ُكتب ما إذا وحتى
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واالستشهاد والتذكُّر، الحفظ، عىل وأسهله النفوس، يف وقًعا وأكثره للجزائر، تاريخ أروع
واالحتجاج! االستشهاد معرض يف

هكذا: مفدي بدأها التي كاألوىل فحسب، مقطوعات بضع إىل باإلشارة هنا ولنكتِف

ال��ك��ائ��ن��ات ف��ي ال��ل��ه ح��ج��ة وي��ا ال��م��ع��ج��زات م��ط��ل��ع ي��ا ج��زائ��ر

الثانية: من األولني البيتني إىل ثم

ال��ق��ادر ال��ص��ان��ع روع��ة وي��ا ال��ف��اط��ر ب��دع��ة ي��ا ج��زائ��ر
ب��ال��س��اح��ر ه��اروت ��ب ت��ل��قَّ وْح��ي��ه��ا م��ن ال��س��ح��ر، ب��اب��ل وي��ا

ومنها: الروائع، روعة هي التي هذه، إىل ثم

وع��اد … ث��م��ود ع��ن أُس��ائ��ل��ه: ط��وي��ًال ال��زم��ان رك��ب وأوق��ف��ت
ال��ع��م��اد؟ ذات ه��ي … إرم وه��ل ن��وح ع��ه��د م��ن … ال��م��ج��د ق��ص��ة وع��ن
ع��ن��اد! دون … ال��ج��زائ��ر وق��ال: ي��م��ي��نً��ا ال��زم��ان ه��ذا ف��أق��س��م

العاملي! األدب تاريخ يف ابحثوا هذا؟ مثل قال َمن هناك هل
العرشينيات منذ نوفمرب، لفاتح دوا مهَّ الذين الطالئع، املغاوير، أولئك عن هذه إىل ثم

قائًال: نوفمرب فاتح قبل منهم الكثري واستُشهد

ال��م��رام ف��ي��ه ال��ش��ع��ب ب��ل��غ وم��ا ال��ك��الم ح��رب ُخ��راف��ات وط��ال��ت
ال��ن��ظ��ام1 ب��س��ر ك��اش��ف��ت��ه��م وَم��ن ع��رف��وه��ا َم��ن ب��ال��ن��ار ف��آم��ن

دروس: من به يوحي وما ونتائجه، وأبعاده، نوفمرب، أول دور عن هذا وإىل

ال��ي��ق��ي��ن��ا؟ ف��ي��ن��ا ب��ث ال��ذي أل��س��َت ف��ي��ن��ا ج��الل��ك ج��لَّ ن��وف��م��ب��ر

١٩٤٧م. عام امُلنشأة L,OS الرسية املنظَّمة إىل إشارة 1
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يقول: أن إىل

ال��م��س��ت��ب��ي��ن��ا ال��م��ن��ه��ج ب��ه س��ل��ك��ن��ا ش��ت��اتً��ا ال��خ��الص ل��ح��رب ج��م��ع��ن��ا
م��ج��رم��ي��ن��ا2 س��م��اس��رة ل��ك��نَّ��ا وق��ان��ا ال��ص��ف��وف ال��ت��ح��ام ول��وال
ال��س��ن��ي��ن��ا — ط��وي��ن��ا ق��د ك��م��ا — وت��ط��وي خ��ط��ان��ا ت��ق��ف��و … ف��ل��س��ط��ي��ن ف��ل��ي��ت
وي��م��ي��ن��ا ب��ه��ا ي��س��اًرا ت��م��ي��ل ب��ال��ك��راس��ي ال … ت��ه��ت��م وب��ال��ق��دس

اإلسالمي: للفكر السادس امللتقى ذكرى بمناسبة هذا، إىل ثم

إي��م��ان��ن��ا3 ق��داس��ة وم��ْج��ل��ى إس��الم��ن��ا ف��ك��ر م��ل��ت��ق��ى وي��ا

— هللا سامحها — الزعانف من تسبَّب َمن فيها تسبَّب — ظروٌف اضطرته ولنئ
الشقيقني البلدين وبني بينه ل التنقُّ وإىل يود، كان كما بالده، يف االستقرار عدم إىل

بالبيتني: بدأها التي املقطوعة بهذه عليها يرد هو فها املجاورين،

ذك��ري ال��ك��ون ف��ي م��ج��دك ف��خ��لَّ��د ش��ع��ري ل��ذك��راك وق��ف��ت ب��الدي
وف��خ��ر اع��ت��زاٍز ف��ي ب��إل��ي��اذت��ي ال��دُّن��ا ف��ص��دع��ت وأل��ه��م��ت��ن��ي

ويضيف:

وادي ك��ل ف��ي ال��ش��ع��ر م��ع وِه��ْم��ت ال��ب��الد رب��وع ه��ج��ْرت وق��ال��وا:
ف��ؤادي ب��الدي ح��ب ويُ��ل��ه��ب ق��ربً��ا ألزداد ب��ع��دت ل��ق��د … أج��ل
اع��ت��داد وك��ل اع��ت��زاٍز ب��ك��ل ذات��ي ال��ج��زائ��ر ِك��ي��ان ف��ي أرى
ال��ب��ع��اد! رغ��م ال��ع��ه��د ع��ل��ى م��ق��ي��م ب��الدي م��ْج��د ب��ت��خ��ل��ي��ِد وإنِّ��ي

الكفاح طرق يف آرائها بمختلف الوطنية الحركات جميع ت ضمَّ التي الوطني التحرير جبهة إىل إشارة 2
بتحقيق الفلسطينيني لإلخوان ونصيحة االستقالل، اسرتجاع حتى الجهاد قادت مسلحة واحدة حركة يف

االنصهار. هذا مثل
قداسة عىل للحفاظ السهو سجدة بمثابة الزائد والبيت أبيات، عرشة عوض بيتًا ١١ يضم املقطع هذا 3

امللتقى.
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ذلك بعد تُويف إذ — وتعاىل سبحانه — خالقه مع امليعاد بقرب أحسَّ وكأنه وأخريًا،
يعود أن قبل … األخري الوداع يودِّعها وهو األخرية، للمرة بالده د يمجِّ هو فها بقليل،
من تقله جزائرية طائرة فوق خفاقة وترفرف عليه، تحوم وروحه الهامد، جثمانه إليها
ميزاب وادي ويف بالده، تربة يف ليُوارى بومدين، هواري الراحل الرئيس بأمر تونس

قائًال: بالذات،

ل��س��ان؟ ب��أي ُع��الك، أَُغ��نِّ��ي األم��اَن األم��اَن ب��الدي، ب��الدي،
ال��ب��ي��ان س��ح��ر ف��ي��ك وي��ع��ج��زن��ي ال��ل��غ��ى ع��ن��ه ت��ق��ص��ر ج��الل��ك
األم��اَن! األم��اَن ب��الدي، ب��الدي، س��الم��ي وأزك��ى ص��الت��ي، إل��ي��ِك

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

بأمجادها، والتغنِّي كفاحها، عن التعبري يف عمره مفدي قىض التي البالد، وهذه
الذي كامًال، اعتباره إليه تعيد هي ها أجلها، من وعانى أيًضا هو وكافح ذكراها، وتخليد
وتزييًفا وعدوانًا، ظلًما إياه، تُفقده أن — األفاقة ومنها — الزعانف تلك بعض أرادت

للتاريخ.
حديد، بن الشاذيل املجاهد الرئيس من بتوجيٍه الوطني، الشعبي املجلس هو فها
وصبغه مفدي صاغه الذي … املاحقات» بالنازالت «قسًما الثورة: نشيد نهائيٍّا م يرسِّ
روحه، من فيه ونفخ — صبغة؟ هللا من أحسن وَمن — هللا صبغة سبق، ما كل بصبغة
«بربروس»، سجن الرسكاجي: بسجن باردة مظلمة زنزانة يف وهو الجزائرية، األمة روح
وجزائرية، جزائري من كم وبعده، قبله وعرفه الثالثينيات، منذ مفدي يعرفه كان الذي

البطولة. رمز البالد هذه أبناء من بطل من أكثر فيه وأُعدم
والتلفزة هي سجلتها التي أبيات والعرشة الستمائة تبث الوطنية اإلذاعة هي وها
قرص منصة يف اآلن أمامنا واقف وكأنه الجهوري، بصوته إلقائها حني اإللياذة من
رياح، يا واعصفي الجزائر، وفداء جبالنا، من صوت بالحياة، النابض الصوت ذلك األمم،

األناشيد! ونشيد الجوامع، وجمع الفرا، جوف هي التي اِإللياذة، وصوت وقسًما،
وبصور مراًرا نرشها يُعاد العاملية اإلسالمية العربية الجزائرية اإللياذة هذه هي وها
حزب ويصدرها كبرية، أسطوانات ثالث يف والسياحة الثقافة وزارة فتصدرها مختلفة:
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دها مجَّ التي الوطني، التحرير جبهة ومكمل وامتداد وريث — الوطني التحرير جبهة
يف أوروبا يف الجزائريني ودادية بواسطة — واإللياذة املقدس اللهب يف مفدي وخلَّدها
الرتبية وزارة هي وها بالفرنسية، أخرى ستٍّ ويف بالعربية، (كاسيطات) لوحات ست
الدينية الشئون وزارة هي وها تدريسها، وتلزم املدارس عىل وتوزيعها طبعها تعيد
ذلك، يف وتستمر ونرشتها، طبعتها، ثم نظمها، مفدي من طلبت التي وهي طبعها، تعيد
األمة وتاريخ الجزائر، وتاريخ الوطنية، والروح العاملي، العربي، الجزائري، لألدب خدمة

عموًما! اإلسالمية
الجميلة األنيقة، الطبعة هذه يف بدورها تصدرها للكتاب الوطنية املؤسسة هي ها ثم
املتصلة املقطوعات بعض مغزى تربز رمزيٍة رسوٍم مع مضمونها، ملوافقة شكلها، يف

تاريخنا. من الرئيسية األحداث ببعض االتصال وثيق
ستضمن، البالد، يف نوعها من األوىل املؤسسة بصفتها للكتاب، الوطنية واملؤسسة
كل إىل ستوصلها أي الخارج؛ يف حتى لها، توزيع وأكرب لإللياذة، طبعة أجمل شك، ال

واملكان! الزمان عْرب — الجزائر باسم — َصداه له مدويٍّا نداء مكان!
صياغة وأكمل أجمل أي الجزائر؛ إلياذة فهي وأكثر. هذا كل تستحق واإللياذة
أمة ألية التاريخ وظيفة هي كما وانتصاراتها، بانتكاساتها وآمالها، بآالمها لتاريخها،
لألمم «التاريخ شوبنهاور: األملاني الفيلسوف يقول كان كما عقلها، هو إذ األمم؛ من
مجدها وسجل تجاربها، وخالصة ودليلها، مرشدها هو إنه إذ لألفراد»؛4 كالعقل هو
لديها، واألصالة الذاتية ومكونات الشخصية عنارص بتأكيده األمم، بني كأمٍة ووجودها،
عنوانها، هو متميًزا ووجوًدا والتقاسيم، املعالم واضح مات، السِّ بارز وجًها وإعطائها

املحافل. يف وتُنادى تُعرف وبه
ليس ثقافة، كل من والزبدة القصيد، وبيت والنهاية، والبداية األهم، هو فالتاريخ
لغرس أيًضا ولكن التجارب، الستخالص فقط وليس واألمجاد،5 باألنجاد للتعريف فقط

بالوطن. االعتزاز وتوطيد بالذات، الوعي وتعميق بالنفس، االعتداد

Arthur Schopenhauer: Aphorismen: “Was die Vernunft dem individum, das ist die 4

.Geschichte dem menschlichen Geschlechte”
— والديمومة التاريخ أي الحالل؛ قسم هو واألمجاد اإللياذة، من (الطبيعي) الجمال جانب هي األنجاد: 5

هلل. والدوام
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هي ما بقْدر األجداد، لنا تركه ِبَما واالكتفاء باملايض التغنِّي باب من هذا وليس
تجارب من االستفادة مع الجديدة، انطالقتنا يف عليها للبناء األصيلة األسس إبراز عملية

باالعتبار. عرصنا رضورات وبأخذ األزمنة، جميع يف األمم
ورحم ميالدها، وشهادة الخالدة، اإللياذة هي وهذه الجزائر، إلياذة مغزى هو هذا
العصور، عْرب وأبطالنا شهدائنا جميع هللا ورحم الفداء، شاعر الفدائي، مفدي زكريا، هللا

والربوع. األصقاع مختلف ويف

املكرم رمضان من السابع يف الجزائر
١٩٨٧م مايو ١٤٠٧ه/٥
بلقاسم نايت قاسم مولود
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اجلزائر إلياذة

ال��ك��ائ��ن��ات ف��ي ال��ل��ه ��ة ح��جَّ ويَ��ا ال��م��ع��ج��زات َم��ط��ل��َع ي��ا َج��زائ��ر،
ال��ق��س��م��ات ال��ض��اح��َك وج��َه��ه ويَ��ا أرض��ِه ف��ي ال��رَّب ب��س��َم��َة ويَ��ا
ال��ح��ال��م��ات ��ور ال��صُّ ب��َه��ا ت��م��وج ال��خ��ل��وِد س��ج��لِّ ف��ي ل��وح��ًة ويَ��ا
ال��ح��يَ��اة ب��روِع ��م��وِّ ال��سُّ َم��ع��ان��ي ال��وج��ود ف��ي��َه��ا ب��ثَّ ��ًة ق��صَّ ويَ��ا
األبَ��اة ج��َه��اَد ون��وٍر ب��ن��اٍر ال��ب��ق��ا ف��ي��َه��ا خ��ط َص��ف��ح��ًة ويَ��ا
ال��خ��ال��دات ال��ق��ي��َم وت��ل��ه��ُم��ه��ا ال��دُّن��ا ت��غ��زو ل��ل��ب��ط��والِت ويَ��ا
ال��ذك��َري��ات ب��أع��م��اق��ن��ا ف��ه��اج��ْت ال��ق��رون ردَّدت��ه��ا وأس��ط��ورًة
ال��ش��ام��خ��ات ال��ق��َم��م ب��َه��ا ف��ت��اَه��ت ال��َج��الل ف��ي��َه��ا ت��اَه تُ��ربَ��ًة وي��ا
ال��ف��ات��ن��ات ب��أس��َرارَه��ا ف��ِه��م��ن��ا ال��َج��م��ال ف��ي��َه��ا ال��ن��ه��اي��ة وأل��ق��ى
ال��ط��غ��اة ق��دَم��ي��َه��ا ع��ل��ى ف��أه��وى ال��زَم��ان ق��َدَم��ي��ه��ا ع��ل��ى وأه��وى

الالزَمة
ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ ن��رتِّ��ل��ه ب��ش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ُح��ه

ال��ق��ادِر ��ان��ع ال��صَّ روَع��ة وي��ا ال��ف��اط��ِر ب��دع��َة ي��ا َج��زائ��ُر،
��اح��ِر ب��ال��سَّ َه��اروُت ��َب ت��ل��قَّ وح��ي��َه��ا م��ن ��ح��ِر، ال��سِّ ب��اب��َل وي��ا
ب��ال��َح��اض��ِر ال��غ��ي��ُب وأش��غ��ل��ه ال��َج��ن��اِن م��ن��َه��ا غ��اَر ج��نَّ��ًة وي��ا



الجزائر ملحمة

ال��ك��اف��ِر1 َم��وج��َه��ا ف��ي ويَ��س��بَ��ح ال��ج��َم��ال يَ��س��ت��ِح��مُّ ل��ج��ًة وي��ا
��اع��ِر ل��ل��شَّ ال��وح��ي وإش��راق��َة خ��اط��ري ف��ي ال��ح��بِّ وم��ض��َة ويَ��ا
ال��ث��ائ��ِر ال��ه��ادئ ش��ع��ب��َه��ا وف��ي ال��زم��ان ف��ي��َه��ا ح��اَر ث��ورًة ويَ��ا
ال��ف��ائ��ِر َدم��ه��ا ع��ل��ى ف��ق��ام��ت ال��خ��ط��وب َص��ه��رت��ه��ا وح��دًة وي��ا
ب��ال��ظ��اِه��ر ت��ق��ن��ُع ت��ُك ف��ل��م ال��ح��َج��ى ف��ي��ه��ا َس��اد ه��م��ًة وي��ا
��ائ��ِر ال��سَّ ال��م��ث��ِل ع��ن يَ��ِج��لُّ ال��ض��م��ي��ر ل��َص��ف��اءِ م��ثَ��ًال وي��ا
ال��ع��اش��ِر ع��ي��دِك ع��ل��ى َس��الٌم ال��خ��ل��ود م��ه��َرج��اِن ع��ل��ى َس��الٌم

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ل��ق��ل��ب��ي ��الَم ال��سَّ ح��م��ل��ِت َم��ن وي��ا ح��بِّ��ي ل��ح��ك��اي��َة ي��ا َج��زائ��ُر،
ب��درب��ي ال��ض��ي��اءَ أش��ع��ِت َم��ن وي��ا ب��روح��ي ال��َج��َم��ال َس��ك��ب��ِت َم��ن وي��ا
ل��رب��ي! ال��ط��ري��ُق َع��رف��ُت إن وم��ا دي��ن��ي َص��حَّ َم��ا َج��م��الُ��ك ف��ل��وال
ب��ش��ع��ب��ي! إال أُوم��ن ك��ن��ُت ل��م��ا ق��ل��ب��ي ت��غ��م��ُر ال��ع��ق��ي��َدُة ول��وال
أُل��بِّ��ي ن��داك َس��م��ع��ُت وإَم��ا ِك��ي��ان��ي َش��عَّ ذك��رتُ��ك وإذا
ول��ب��ي ظ��ن��ون��ي ف��وق غ��رام��ك ق��رب��ت وم��ه��َم��ا ب��ع��دُت، وَم��ه��َم��ا
وص��ل��ب وش��اٍج م��ن م��ق��دََّس��ة لُ��ح��َم��ة ل��ن��ا َدرب ك��ل ف��ف��ي
ص��ب ُغ��واي��ات م��ن م��َرن��ح��ٍة َص��بْ��وة ل��ن��ا ح��يٍّ ك��ل وف��ي
وح��رب َس��الٍم م��ن م��ج��ن��َح��ٌة ��ٌة ق��صَّ ل��ن��ا ش��ب��ٍر ك��ل وف��ي
ال��م��ت��ن��ب��ي! وب��َه��ا، ب��ي، ف��آم��َن ب��إل��يَ��اذِت��ي ف��ي��َه��ا ت��ن��بَّ��أُت

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

العاشقني إمام وقول اَر﴾، اْلُكفَّ ِبِهُم ِليَِغيَظ الزُّرَّاَع ﴿يُْعِجُب تعاىل: قوله ومنه الساتر، بمعنى هنا الكافر 1
والليل: الحبيب يخاطب الفارض ابن عمر

كافر الليل أن صحَّ إن مجاهد أجر فيك يل
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ال��س��نَ��آ ��ب��اُح ال��صَّ اس��ت��َم��دَّ وم��ن��ِك ال��دُّن��ا َع��روُس أن��ِت َج��زائ��ُر
ال��م��ن��ى! ب��ط��ي��ب ش��غ��ل��ون��ا وإن وَع��دوا ال��ذي ال��ِج��ن��ان وأن��ِت
ال��ه��ن��آ وأن��ت ال��طِّ��م��اح، وأن��ِت ��م��اُح ال��سَّ وأن��ِت ال��ح��ن��ان، وأن��ِت
ع��ه��دن��ا ي��ُخ��ْن ل��م ال��ذي ـ��ري��ُح ��ـ ال��صَّ ال��ض��م��ي��ر وأن��ت ��م��و، ال��سُّ وأن��ِت
ال��ب��ن��آ أس��اَس ال��خ��ل��ود ف��ك��ان ال��ب��ق��اءَ ال��بُ��ن��اُة اس��ت��م��د وم��ن��ك
م��وم��ن��ا ب��أخ��الق��ن��ا ف��ك��ان ال��زَّم��اِن َه��ذا إن��س��اَن وأل��ه��م��ِت
َه��دي��ن��ا! ع��ل��ى ي��س��ي��ر ع��س��اه أخ��ي��ِه ح��بَّ آدَم وع��ل��م��ِت
ال��دُّن��ا ف��ُرع��ِت ال��دِّم��اءِ س��خ��ي َش��ع��ٍب ُص��ل��ب م��ن ال��ب��ط��والِت َص��ن��ع��ِت
م��ث��ل��ن��ا! يَ��ن��َص��ِه��ْر ف��ل��م ذب��ي��ٍح ل��ش��ع��ٍب2 ال��ن��ج��اح درَب وع��بَّ��دِت
ل��ل��ف��ن��ا! ح��م��ق��ُه ب��ِه ي��ع��ج��ْل ِف، ��ف��و ال��صُّ ش��ت��اَت ��ْد ي��وحِّ ل��م وم��ن

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ج��زائ��ر؟ ف��ي وج��ه��ه َع��ن وت��ذه��ل َح��ائ��ر ف��ك��ُرك ال��ل��ِه ُرؤي��ة أف��ي
ش��اع��ر! ق��ل��ب م��َج��اذي��َف��ُه ك��أنَّ ال��م��س��ت��َه��اَم وال��زوَرَق ال��ب��ْح��َر َس��ل
ي��تَ��آَم��ر ُح��ورَه��ا َع��ل��ى َم��نَ��اٌر ب��َه��ا ن��مَّ ال��ُح��ور ق��بَّ��َة وَس��ل
ال��بَ��واك��ر ال��ح��ظ��وظ م��ث��ل ل��ح��ي��دَر أن��ف��اس��َه��ا يَ��ح��م��ل ال��ورَد، َس��ل
ال��ج��آذر ان��س��الل ي��خ��ف��ي َرَف��ائ��ي��ل ب��ق��دِّي��س��َه��ا ت��زُه��و وأب��يَ��اَر
��واح��ر ال��سَّ ال��ع��ذارى َص��ل��وات ع��ل��ى إف��ري��ق��يَ��ا3 أمُّ ت��بَ��ارك��ُه
ال��َف��وات��ر ال��ع��يُ��وُن م��ن��ه ف��ت��ض��َح��ُك أم��رَه��ا ف��ي بُ��ل��ك��وُر ويَ��ح��ت��ار
َس��اه��ر ن��ش��وان ال��م��َج��رة ون��ه��ُر ال��س��َه��ارى ل��ي��ُل ام��ت��دَّ ال��ق��ْص��ب��ِة وف��ي
ال��ب��َص��ائ��ر ع��يُ��وَن ت��ج��ل��و َم��آذن تَ��ع��ال��ى4 ال��ش��ه��داء َس��اح��ِة وف��ي
ال��ج��زائ��ر ن��ش��ي��ُد ب��ي��ٍت ك��لِّ وف��ي ال��م��ن��ى غ��وال��ي ، ح��يٍّ ك��ل وف��ي

فلسطني. هو الذبيح الشعب 2
أفريقيا. نحو الكاثوليك بوابة رمز وهي الجزائر، يف كنيسة أفريقيا: أم 3

تتعاىل). (أصله: التاءين إحدى بحذف 4
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ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ب��ال��ث��رى! ��َم��ا ال��سَّ يَ��ش��دُّ ت��َع��ال��ى ُج��رُج��را َع��ن ال��ف��رَد األط��ل��َس َس��ل
ال��ق��ه��ق��رى يَ��رج��ُع ف��ال ت��ق��ج��دا تُ��ن��اف��س��ه ِك��ب��ًرا، ف��يَ��خ��ت��اُل
أخ��ض��َرا أزرُق��َه��ا ف��أْص��ب��ح ِب��ِه ��َم��اءِ ال��سَّ وج��ُه ت��ل��وَّن
ال��ذرى م��ن��َه��ا ف��ت��س��خ��ُر ُخ��ش��وًع��ا، َق��َدم��ي��ه َع��ل��ى ال��ثُّ��ل��وُج وت��ج��ث��و
ال��ش��رى! أس��د يَ��ص��ن��ُع ال��ع��م��ر ق��ض��ى ال��ذي األزل��يُّ األط��ل��ُس ه��و
ال��ورى َه��ذا ال��ك��ون ف��ي ف��ت��ص��دُع أم��َج��اده ب��أوَراس وت��س��ُم��و
وام��ت��رى وادَّع��ى، ب��م��غ��رب��ن��ا وح��دة ف��ي ت��ردَّد َم��ن ف��يَ��ا
ال��ُع��رى؟ ب��وث��ي��ِق م��َع��اق��ل��ن��ا، ال��م��غ��رب��ي األط��ل��ُس ��د وحَّ أَم��ا
األع��ُص��را؟ ت��اري��ُخ��ن��ا ق ف��ط��وَّ َس��الِس��لُ��ُه ط��وَّق��تْ��ن��ا أَم��ا
ُم��ؤت��م��را؟ ي��ع��ق��ُد ك��ان ف��َه��ل ق��َم��م ان��ت��ظ��م��ت ف��وَق��ُه وك��م

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

َده��را ال��زُّرِق ب��أح��الم��ه��ا أع��ي��ُش ذك��رى أع��م��ق وادي��ِك ب��اب وف��ي
ج��م��را وش��ع��ب��َي َق��ل��ب��ي، ف��أوق��د ال��رص��اص ك��ذوب ق��ل��ب��ي، ذاَب ب��َه��ا
ش��ع��را ف��أب��دع��ُت أل��ه��َم��ان��ي، ه��م��ا َش��ع��ب��ي ك��ث��ورة ق��ل��ب��ي، وث��ورة
وُم��را ُح��ل��ًوا ال��ح��بِّ ف��ي ي��ب��َل ول��م ل��ل��ج��م��ال ي��ن��ت��ف��ض ل��م ال��ق��ل��ُب إذا
ص��خ��را! ال��م��ه��م��اِت ف��ي ت��ع��ت��م��ْد وال ال��ن��ض��ال ف��ي ب��ه تَ��ِث��َق��نَّ ف��ال
ِس��را! ي��ك��ت��م ل��ي��س يَ��ِه��م ل��م وم��ن ال��م��ش��وُق إال ال��س��رَّ يَ��ك��ت��ُم وَال
ن��ص��را أح��رز ال��ع��ه��د، ص��دق وَم��ن ال��ش��ع��وب ك��ح��رب ال��ق��ل��وب وَح��رُب
بَ��را وش��ع��ب��َي ب��ح��ب��ي ف��ك��ن��ُت ال��ف��دا ح��بَّ ، ال��ح��بُّ وع��لَّ��م��ِن��ي
أدرى م��ن��ي ف��ه��و ق��ل��بَ��ه، َس��ل��وا ُق��ري��ٍش وادي ف��ي��ه ل��ي ويَ��ش��ه��د
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وج��ه��را س��رٍّا — ال��ل��ي��ل َم��ع — َص��الت��ي ب��ِه أت��ل��و ك��ن��ت ال��ذي وَديْ��ري5
ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

َص��رح��ا ِل��َه��ام��اَن اغ��تَ��َص��بْ��ن��ا ك��أنَّ��ا ض��ًح��ا ب��ايْ��نَ��اَم6 نُ��ن��اف��ُح َع��رْج��نَ��ا،
ش��رح��ا ف��تُ��ب��دُع ال��ن��ج��وم، ح��دي��َث ال��ف��ارع��ات أش��ج��اره ن��س��ائ��ُل
ن��ص��ح��ا! ال��ف��ك��ر م��ل��ت��ق��ى ف��ي��غ��ُم��ُرن��ا ف��ن��ص��بُ��و ب��َس��اٍق، س��اٌق وي��ل��ت��فُّ
ُص��ْل��َح��ا! ِل��ِف��ي��ت��نَ��اَم ي��ب��ن��ي ب��بَ��اري��َس، َج��م��ٌع ب��اي��نَ��اَم ع��َم��ال��َق ك��أن
وأْوَح��ى! ح��س��نً��ا ب��اي��نَ��اَم ف��أغ��رَق تَ��ج��لَّ��ى ال��َج��م��ي��ل اإلل��ه َك��أن
ُص��ب��ح��ا ال��ل��ي��ل ف��ي ف��يُ��ط��ل��ُع دالًال، ال��ن��ج��وم ب��ي��ن ال��ن��ْج��ُم7 ب��ه ي��ت��ي��ه
يُ��م��ح��ى! ل��ي��س م��اِث��ٌل ال��ه��وى وس��ر أس��راُرُه ال��ش��م��س َم��ع ت��م��وج
َس��ف��َح��ا ف��ي��غ��م��ر دم��ًع��ا، ويَ��س��َف��ح م��وَج��ٌع ب��ه ي��ب��ك��ي ب��ات ف��ك��م
ُج��رح��ا ��ب ال��صَّ ف��ي ب��اي��نَ��اَم ف��أث��خ��ن اش��ت��ك��ى ال��ف��ؤاد ج��ري��ح م��ن وك��م
ل��ف��ح��ا ف��ازداَد ب��اي��ن��اَم ب��أن��س��اِم ت��داوى ال��غ��وان��ي، َص��ري��ع م��ن وك��م

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��َغ��اِم��َض��ه أس��َرارَه��ا ف��أي��ق��َظ ال��راب��َض��ة ال��َق��َص��بَ��ِة ف��ي ال��ل��ي��ل َس��َج��ا
َراِك��َض��ه َم��ائ��ج��ٌة ع��ف��اري��ُت، ال��ثَّ��ن��ايَ��ا وبَ��ي��ن ال��دُروِب، وبَ��ي��ن
ال��راِف��َض��ه ق��راراتُ��ن��ا تُ��َص��اُغ ال��ك��اف��راِت َس��َرادي��ب��ه��ا وم��لءَ
َع��اِرَض��ه م��وج��ًة ويَ��ح��س��ب��َه��ا أم��رَه��ا ف��ي ب��ي��ج��اُر8 َف��ي��ح��تَ��ار

واثنتي بمائٍة إليها يُصعد والفيال واحد، آٍن يف وبوزريعة قريش وادي عىل يطل جبٍل قمة يف أسكن كنت 5

١٩٤٢م. سنة زكرياء» «دير عليه أطلقوا وقد والشعراء، األدباء من ألصدقائي منتًدى وكان درجة. عرشة
والشموخ. بالعظمة يوحي الجزائر عاصمة صدر يف جبيلٍّ مناٍخ أجمُل باينام غابة 6

السماء. نجوم وبني له، ساق ال الذي النبات وهو النجم بني جناس 7

الجزائر. بعاصمة الفدائيني ضد القمع عمليات يقود كان الجالدين، الفرنسيني الضباط أحد بيجار 8
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ال��ن��اه��َض��ه ال��ح��ج��ُة وت��دم��غ��ه َش��ع��ٍب إص��راُر ب��ي��َج��اَر َف��ي��ف��ج��ؤ
ال��ف��ائ��َض��ه روُح��ه ب��ِه ف��ت��س��ُم��و ال��َج��نَ��اِن رض��وَخ 9 ع��ل��يٌّ ويَ��أب��ى
ال��ف��ارَض��ه ال��ث��ورة ام��ت��دت ب��ه��ا ج��س��وٌر ��ط��وح ال��سُّ اش��ت��ب��اك ك��أنَّ
ال��خ��ائ��ض��ه ��ُف��ن ال��سُّ ب��ه ت��م��وُر خ��ل��ي��ٌج ف��ي��َه��ا ال��م��َض��ائ��َق ك��أنَّ
ال��ن��اب��ض��ة ال��م��ه��ُج ت��َع��ان��ف��ِت ك��َم��ا ب��َح��اٍر، َج��اٌر وي��ل��ت��ف
ق��اب��َض��ه أَع��دائ��ن��ا وأع��َم��اِر ال��خ��الِص َح��رِب ح��ظ ع��ل��ى ف��ك��ان��ت

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

��وي��ق��ه10 ال��سُّ ف��ي َم��ع��ال��م��ه��ا وخ��طَّ ط��ري��َق��ه ش��قَّ ل��ل��م��ج��د وب��ل��ك��ور
ب��ال��دق��ي��ق��ه ي��ح��اس��ب��ه��ا وك��ان ال��خ��الص ي��وم أق��داَر ��ل وع��جَّ
ال��ح��ق��ي��ق��ه م��اس��و ي��ج��ه��ل ع��اد وم��ا تَ��َغ��اب��ى وك��ان م��اُس��و11 ف��أي��ق��َن
��ف��ي��َق��ه ال��صَّ م��اي��و أح��الَم َد ف��ب��دَّ ال��س��ك��ارى ص��ح��ُو س��االَن12 وع��اج��َل
ري��ق��ه ي��ب��ل��ع اس��ط��اع وم��ا ، ف��َغ��صَّ ش��ع��اًع��ا ط��ار ب��ال��رع��ب وس��وس��ت��ال13
غ��ري��ق��ه ب��ذي��ل ي��ش��د غ��ري��ٌق ب��ال��غ��الِة ح��واج��زُه��م14 ��ْت ورجَّ
ال��ع��ش��ي��ق��ه دم��وُع ت��ج��دي وَه��ي��ه��ات ال��ع��اش��ق��اِت15 أدم��ُع ت��ش��ي��ع��ه��م

إليه ه ووجَّ القصبة، معاقل من معقٍل يف الفدائيني من جمٍع مع بيجار حارصه الذي البوانت عيل الشهيد 9

وأعضاده هو رمق آخر إىل يقاوم وظلَّ فرفض وإغراءات تعهدات تلقاء لالستسالم جدار وراء من نداء
بيجار. الجالد بأمر الفرنيس الجند نسفه أن بعد به اعتصم الذي البيت أنقاض تحت فاستُشهد

بلكور. حي أبطال الفدائيني منحدر العقيبة سويقة 10

املشهور. الجالد ماسو 11

الحاقدين. الغالة أكرب ومن املتمردين الجالدين من ساالن 12

األحمق. رائدهم فأصبح الغالة ضمري اشرتى الجزائر، عىل فرنسا وايل «سوستال» 13

حكومتهم، عىل تمردوا ديغول؛ الجنرال حكومة مع التفاوض بمحاوالت االستعمار غالة أحس ملا 14

لديغول. املوالية القوات ضد العاصمة شوارع أكرب يف الحواجز وأقاموا االنفصال، وحاولوا
منشور املوضوع يف قصيد من أقول ذلك ويف بهن، لالحتماء بالنساء حواجزهم يحيطون املتمردون كان 15

أقول: تمردوا) الذين إىل عنوان: (تحت املقدس اللهب بديواني

210



الجزائر إلياذة

ط��ري��َق��ه ف��َض��لَّ ال��س��راُب، َغ��واُه ح��يَ��واٍن م��ن ف��وروُم16 وي��ض��ح��ك
رق��ي��َق��ه ال��م��زاد، ف��ي ض��َم��ائ��ره��م ن��خ��ٍل ك��أع��ج��از خ��ائ��ري��ن وم��ن
ال��وث��ي��ق��ه ال��ح��ام��ل��ي��َن وال��ق��ص��ب��ة َر ب��ل��ك��و أب��ط��ال ال��ج��زائ��ر، وح��س��ُب

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

وال��ف��ت��ون��ا ِغ��واي��تَ��ُه وأن��ه��ى ال��ُم��ُج��ون��ا م��لَّ َم��ل��واَن17 ��اُم وح��مَّ
وال��ع��ائ��م��ي��ن��ا ��ات، ال��ُم��س��تَ��ِح��مَّ َع��ِن ب��دي��ًال ال��ِح��َم��اِم، خ��وَض ��ل وف��ضَّ
ال��م��ن��ون��ا ي��الق��ي ِدربً��ا ف��أص��ب��َح األم��ان��ي ل��ح��ل��و َدربً��ا ع��اش وق��د
ك��م��ي��ن��ا ال��ذئ��اب ل��َص��يْ��ِد ف��ص��ار وال��ذئ��اب ��بَ��ا ال��ضِّ َك��ِم��ي��َن وك��ان
ال��ث��ائ��ري��ن��ا ف��ي ال��َع��زَم ��رِت ف��ف��جَّ ال��ه��وى ثَ��وراُت ب��ه، وغ��اض��ت
ال��ض��م��ي��ن��ا ال��ِق��َص��اَص ال��رَّص��اُص ف��ك��اَن ال��ج��بَ��اِل ف��ي ت��وب��تَ��ه وأع��ل��ن
ال��ي��م��ي��ن��ا ي��خ��وَن ال أن ف��أق��َس��م ال��ف��دا ل��داع��ي ال��ي��م��ي��ن وم��دَّ
ال��س��ن��ي��نَ��ا غ��بَ��ار ع��ن��ه وي��ن��ف��ض ال��م��اله��ي دن��يَ��ا ي��رف��ض ��ر، وش��مَّ
ض��ن��ي��ن��ا ع��ل��ي��ه ال��ج��الل وك��ان ج��الًال ع��ل��ي��ه ال��ج��م��ال وأض��ف��ى
ت��خ��ون��ا ل��ن … أب��ًدا … وَص��بَ��ت غ��وت، َم��ه��َم��ا … ال��ج��زائ��ر أرُض … األرُض ه��ي

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

رجالها السدود عىل النساء تحمي عصابة يهاب ال الجزائر جيش
أنذالها أمورها زمام أولت أمة عواقب من يُرجى خري ال

وأيَّدهم مايو، ١٣ أحداث إثر تجمًعا فيها عقدوا املتمردون كان الحكومة قرص أمام ساحة الفوروم: 16
والضمري. واألخالق اإليمان الفاقدي املأجورة البيادق من وامُلطربَشة مة املعمَّ األبقار بعض فيها

محطًة — يزال وال — وكان الرشيعة، جبل إىل املمتدة الجبال بني متفجرة معدنية مياه ملوان ام حمَّ 17

الثمالة. حتى املتعة كأس ويكرعون محدود، غري بأمٍل يعيشون للذين مرتًعا — يَُعد ولم — وكان للتداوي.
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وال��تَّ��َص��اب��ي ال��ه��وى ط��وع ت��رنَّ��َح ال��رواب��ي بَ��ي��ن ري��غ��َة18 ��اُم وح��مَّ
ال��ت��ه��اِب ف��ي وأح��ش��اؤه … ع��ب��ي��ًرا أن��ف��اَس��ه ال��ج��و ف��ي ��د يُ��ص��عِّ
ال��ش��ب��اب ن��زوات تُ��ط��اِرُح��ه��ا َص��دره ف��ي ال��م��واج��ُد وتَ��غ��ل��ي
ال��ُح��بَ��اِب خ��ائ��ن��ات ف��ت��ف��َض��ُح��ه أس��راره ِك��ت��م��اَن ي��ح��اوُل
ال��رَح��اِب؟ م��لءَ ال��م��َح��اس��ن ت��م��وُج راح��ت��ي��ه وف��ي َه��واه أَيُ��خ��ِف��ي
ال��س��ح��اب رك��اَب تُ��زج��ي ش��واه��ُق اخ��ض��راًرا ي��دي��ه بَ��ي��ن وت��خ��ت��ال
ال��رُّض��اِب ب��ح��ل��و يُ��ت��داوى ك��م��ا ب��ه��ا يُ��ت��داوى َم��دام��ُع��ه
ال��ح��َس��اب! ي��وِم َح��راَرة ف��ي��ن��س��ى َدف��ئ��ا ��بَّ ال��صَّ ت��غ��م��ر وأن��ف��اُس��ه
ال��ُع��ج��اِب ب��ال��َع��ج��ي��ِب ال��دُّن��ا، ف��راع ع��زًم��ا ال��م��ج��اه��د اس��ت��م��دَّ وم��ن��ه��ا
ال��ِغ��الِب ف��ي ه��دي��ه��ا ع��ل��ى وَس��ار َل��ظ��اه��ا م��ن ث��ورتَ��ه ��َر وف��جَّ

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ض��ل��ي��َع��ه َراس��خ��اٌت ك��َم��االتُ��ه��ا، ال��ش��ري��َع��ه19 ك��َج��الل َش��ري��ع��ت��ن��ا،
ال��ش��ري��َع��ه ف��أع��ل��ى ال��دل��ي��ل أق��ام ��ال��َح��اِت ال��صَّ ش��رع ال��ذي ك��أنَّ
ال��ط��ب��ي��َع��ه ج��م��اَل ��الُح ال��صَّ ف��زكَّ��ى ص��ال��ح ب��ن��ي20 ف��ي��َه��ا ��َر وع��مَّ
ال��ص��ن��ي��َع��ه ربَّ ت��ح��م��د ش��واخ��َص ال��ض��ارَع��ات َج��واس��ق��َه��ا تُ��ِط��ل
رب��ي��َع��ه ال��زَم��اُن م��ن��ه��ا ف��ي��ب��دع ق��دم��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��ُج��وم ك��ذوب
ال��رف��ي��َع��ه ال��ش��ام��خ��ات ال��ق��َم��ِم ع��ل��ى وع��ج��بً��ا ِك��ب��ًرا ال��ص��ن��وب��ر، وت��اه
ُم��ط��ي��َع��ه! ال��ط��واُل ال��ج��ذوع21 تُ��ج��ب��ه ط��ب��ًع��ا األَص��ال��ة ف��ي��ه تَ��ُك وَم��ن
ال��ب��دي��َع��ه! األغ��ان��ي ف��ي��ه وخ��لَّ��د وه��ًم��ا ل��ب��نَ��ان، ب��األرز وف��اخ��َر

مناظره. بروعة يمتاز والبليدة، املليانة بني زكار جبال سفح يف معدني اٌم حمَّ ريغة ام حمَّ 18

ويزري صنٍع. من أبدع فيما الخالق عظمة فيه تنجيل الجزائر، عاصمة عن ميًال خمسني يبُعد جبل 19

وافتتانًا. وروعة حسنًا وغريها سويرسة بجبال
السلوك. وحسن والبطولة والكرم بالصدق اشتهروا وقد الرشيعة، جبال سكان صالح، بنو 20

العصافري». وأحالم البغال «أجسام عن كنايٌة الطوال الجذوع 21
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ال��ط��ل��ي��َع��ه! ف��ي َج��زائ��رن��ا َل��َك��ان��ت أط��ل��س��ن��ا ت��واض��ُع ول��وال
َش��ِف��ي��َع��ه ك��ان��ت ل��ب��ن��ان بَ��ي��ن وَم��ا بَ��ي��نَ��نَ��ا م��ا ح��رَم��َة أنَّ إال

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��م��ن��ت��ه��ى! ِس��درَة ب��ِه وط��اِول ��َه��ا ال��سُّ واغ��ز إي��ع��ك��ورن ت��س��لَّ��ْق
ال��م��ش��ت��ه��ى22 يَ��ب��ل��َغ أن وي��ع��ِج��ُز َص��ْرح��ه ِم��ن َه��ام��اُن ف��ي��خ��ج��ُل
ال��بَ��َه��ا س��رَّ َح��ن��اي��اك ي��َع��ان��ْق ن��خ��وٍة ف��ي ِب��َج��اي��َة وع��اِن��ْق
ال��م��ه��ا ي��ت��ش��ي ح��ل��ق م��ن تُ��ن��اِغ��ك ال��ظ��بَ��ا س��رَب ب��زغ��واط ون��اِج
ال��نُّ��ه��ى ف��ي��ه��ا ف��ي��ح��ت��اُر ت��ت��ي��ه، ت��أت��ل��ي24 ال ��ب��ع23 ال��سَّ ع��َج��ائ��ب��َه��ا
خ��ل��ف��َه��ا ال��ه��وى م��س��ي��د25 ي��زك��ي ب��س��رت��ا وال��ه��واءُ ال��ه��وى ووادي
ِط��ف��َل��ه��ا! — ال��ك��رى ط��وَع — ت��َه��دِه��ُد ك��أمٍّ ال��نَّ��َس��َم��اُت ت��َه��ْده��دُه
ل��َه��ا ال��زَم��ان ف��أح��ن��ى ش��ُم��وًخ��ا، ب��الدي ت��اَه��ت ال��وْح��ِش َج��ب��ل وف��ي
ش��بَّ��ه��ا! بَ��ه��ا … األن��اَم ل��ي��غ��ري ال��ج��ن��ان وص��َف ربُّ��ك َش��اء َف��ل��و
26… ألَّ��ه��ا … َربَّ��ه ي��ِخ��ف ل��م ول��و رش��دُه ال��ح��ج��ى ذو ب��َه��ا أَض��اَع

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

األدب َم��غ��نَ��ى ِت��ِل��ْم��َس��اُن، أَم��انً��ا وال��َح��َس��ب ال��نَّ��َدى ُربَ��وَع أَم��انً��ا،
ال��نَّ��َس��ب ف��ي��ِك ف��أب��دََع وف��اُس، أص��غ��ري��ِك27 ف��ي وه��راُن ت��م��اوج

ُموَىس﴾. إَِلِه إَِىل أَطَِّلُع َلَعيلِّ ًحا َرصْ ِيل ابِْن َهاَماُن يَا ِفْرَعْوُن ﴿وَقاَل اآلية: إىل إشارة املشتهى: 22
وجيجل. بجاية بني الرابطة الساحلية الطريق يف السبع: عجائبها 23

الحىش.» أثناء تسفع تأتيل «ال مقصورته: يف دريد ابن قول ومنه تنفك، ال أي تأتيل: ال 24

بقسنطينة. مسيد سيدي حوض به املراد 25
مالحمي بعض يف كقويل إيمانًا أعتربه ألني الخاصة مسئوليتي عىل وهو كفًرا. وليس تصوُّف هذا 26

… جالله جلَّ اش الرشَّ وتكلَّم الثورية:
ولسانه. قلبه بأصغريه املرءُ 27
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ال��ط��رب َم��ع��ن��ى زريَ��اَب ��ُن ي��ل��قِّ ِل��ِه ب��َش��الَّ ال��وري��ُط وت��اه
َص��ب ك��لُّ ُح��بِّ��َه��ا ف��ي ف��أخ��ل��َص ال��م��ل��وِك ب��َح��بِّ ال��م��ل��وَك وأغ��رى
ال��ع��َج��ب ل��ك��ن��ِت ال��ن��ُس��ور وَع��ي��ُن م��ْل��يَ��ان��ٍة َع��ن��اص��ُر ول��وال
ال��م��ح��ب وَس��ل��وى ال��ل��يَ��ال��ي، وُح��ل��م ال��دُّن��ا ع��روُس أن��ت ِت��ِل��ْم��َس��اُن،
ال��ِق��ب��ب ش��اَد ال��ح��بِّ َم��ع��ب��ِد وف��ي م��ْديَ��ٍن أب��و َه��اَم ب��ُح��س��ن��ك،
ال��ع��ن��ب ب��ن��َت ال��ح��س��ُن أس��ك��َر ب��َه��ا َس��اق��ي��ًة28 ال��روُم ب��ِك وأج��رى
ال��َع��رب َم��ج��َد زيَّ��اُن31 وخ��لَّ��د م��وس��ى30 أذََّن ال��م��ج��د29 م��ْش��َوِر وف��ي
ال��ت��َه��ب ف��ي��ك خ��ل��دون33 اب��ن وي��ح��ي��ى خ��م��ي��ٍس32 اب��ُن ِف��ْردوَس��ك ون��اف��َح

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ش��ف��ا34 ش��ف��ائ��َف م��لءَ واألرض، ِت ��َم��اوا ال��سَّ ف��ي َم��ا ِل��ل��ه وَس��بَّ��ح
ص��ح��ف��ا35 ي��رتِّ��ُل ال��ك��ل��ي��ِم، وم��وس��ى ل��ل��َخ��ل��ي��ِل ب��َه��ا تُ��ص��غ��ي ك��أن��ك
إل��ًف��ا! يُ��غ��ازل إل��ٌف ـ��واح��َك، ��ـ ال��ضَّ ال��َح��ال��م��اِت م��ش��ارَف��ه��ا ك��أنَّ
ل��ه��ف��ا ف��ي��زداد ال��غ��راِم، َح��دي��ث ت��ف��ش��ي ل��ل��ورود ال��بُ��ل��ي��دة ك��أنَّ
ص��رف��ا ال��ك��أِس ص��ف��وَة ت��ط��ارح��ُه إل��ي��ِه36 ش��وًق��ا ال��م��دي��ة وت��ْه��ف��و

الرومي. ساقية 28

امِلْشَوار. 29
الثاني. موىس حمو أبو 30
زيان. بني دولة مؤسس 31

قوله: إىل إشارة ونافح املشهور، الشاعر 32

وأَُفاِوُح َرْوَضُه ِفيَها أُنَاِفُح وَوْقَفًة اْلَوِريَط أَنَْىس وَما نَِسيُت

الرحمن. عبد أخو املشهور، التلمساني املؤرخ 33
«شفاء». مثل مستعمل وهو شفه، جمع «الشفائف» املعروفة، «شفا» جبال 34

َوُموَىس﴾. إِبَْراِهيَم ُصُحِف * اْألُوَىل ُحِف الصُّ َلِفي َهذَا إِنَّ ﴿ تعاىل: قوله إىل إشارة 35
الورد. عىل يعود «إليه» يف الضمري 36
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َج��ل��ف��ا ف��ت��ح��ج��ُل ال��ب��خ��اري وي��ص��بُ��و ه��ي��اًم��ا ال��ب��خ��اري ق��ص��ر ويَ��ه��ت��زُّ
��ا؟ اس��ت��خ��فَّ ب��ال��ش��آم وأغ��واط��ن��ا ��آم37 ال��شَّ يُ��بَ��اه��ي أب��ال��غ��وط��ت��ي��ن
َع��ْرف��ا ت��ض��وع��ن م��س��ٍك ن��واف��ج38 ال��َع��اب��َق��ات َح��َداِئ��َق��ه ك��أنَّ
وظ��رف��ا ل��ط��ًف��ا ي��خ��ت��اُل ال��ش��م��ِس ع��ل��ى ال��غ��زال ت��اه ت��ي��ل��غ��م��ت َرح��ب وف��ي
ح��رف��ا ال��ل��وِح39 ف��ي م��ي��زاُب ف��ي��ص��ب��ُح ال��َج��الِل ل��وَح م��ي��زاُب ويَ��ح��ف��ظ

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

��ي ح��سِّ وإل��َه��اَم رأس��ي، وم��س��ق��َط ع��زِّي َم��ن��بَ��ع وادي��ِك، ت��َق��دََّس
ُع��رس��ي وأح��الَم ِص��بَ��اي، وَم��ْغ��ن��ى ��ي أمِّ وَم��َراِب��َع … أب��ي وربْ��َض
ف��رِس وأم��َج��اُد ُع��ْرٍب، َم��ك��ارُم ت��ن��اه��ت ف��ي��ِك ال��َج��زائ��ِر، وف��ْخ��َر
أم��س ال��َج��زائ��ِر أرِض س��ي��ادَة َرك��زوا َم��ن ل أوَّ وأح��َف��اَد
ن��ف��س��ي ِع��زَة يُ��ل��ه��بْ��َن َص��وارُخ ال��ح��ن��اي��ا م��لءَ ُرس��ت��م اب��ن دَم��اءُ
رج��س��ي40 أذَه��ب ال��ه��داي��ِة ون��وُر ط��ب��ع��ي ��ر ط��هَّ األص��ال��ِة وع��رُق
ج��ن��س��ي ال��َج��زائ��ر ب��اس��م وش��رَّف��ُت، ق��وم��ي ال��م��ف��اخ��ِر، ب��اس��م وك��رَّم��ُت،
أن��س��ي وودَّع��ُت ح��يَ��ات��ي، بَ��ذْل��ُت ال��م��ن��ادي ن��ادى ل��ل��ك��ري��َه��ِة إذا
َدرس أروَع ��ن��ُت ل��قَّ ال��ج��وِد ف��ف��ي ك��ري��ٌم اس��ت��ج��اَب ��خ��اء ل��ل��سَّ وإن
أس دع��ام��َة وف��ات��ي َج��ع��ل��ُت وال��خ��ل��ود ل��ل��ب��ق��اء ش��يَّ��دوا وإن

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ج��َم��ال َه��ذا نَ��ب��ُع … وَص��ح��راؤن��ا ل��ي؟ وم��ا … ال��ح��َس��اِب ل��ه��ذا َم��ا … أال

«الشام». الشني بعد بالهمزة الشآم 37
مباخر. نوافج: 38

املحفوظ. اللوح 39
تَْطِهريًا﴾. َرُكْم ويَُطهِّ اْلبَيِْت أَْهَل الرِّْجَس َعنُْكُم ﴿ِليُذِْهَب 40
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ال��رَم��ال وب��ي��َن … ال��ن��خ��ي��ل ِح��ي��ال ل��ل��ك��ائ��ن��اِت ال��وح��ي َم��ْه��ِب��ُط ُه��نَ��ا
ال��ك��م��ال وَم��َص��بُّ ال��ُه��دى، ون��وُر ل��ل��َع��ال��م��ي��ن ال��رَس��االت وَم��ه��د
ال��َج��الل وع��رُش ال��ش��م��وخ، وص��رُح وال��م��ع��ج��زاُت ال��ع��ب��ق��ريَّ��اُت ُه��نَ��ا
ال��ه��الِل ن��وُر ��ْف��و ال��صَّ ويُ��ل��ه��م��ن��ا إش��َع��اع��ه��ا ال��ش��م��ُس تُ��بَ��ادلُ��ن��ا
ال��غ��زال وث��ب��اِت م��ن ُ ون��ْه��َزأ أح��الَم��ن��ا ف��ن��س��ب��ُق ون��ع��ُدو
ال��ض��الِل41 ن��ه��َج ال��ظ��ُل وَح��ذَّرن��ا ال��غ��دي��ر َم��اءُ … ال��غ��دَر وج��نَّ��ب��ن��ا
ال��ِج��َم��اِل َص��بْ��ُر … ��ب��َر ال��صَّ وع��لَّ��م��ن��ا ال��م��واش��ي َراع��ي … ��دَق ال��صِّ وع��وَّدن��ا
!… ال��خ��يَ��ال ف��وَق … ال��ع��ل��ُم ب��َه��ا َف��ط��اَر أث��ق��ال��ه��ا42 األرُض وأخ��رج��ِت
ال��س��ؤال! ذُلَّ … ال��َج��زائ��َر وت��ك��ِف��ي أق��داَرُه ل��ل��ش��ع��ِب ��ُر ت��وفِّ

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ف��ؤادي وُح��ل��ُم ح��بِّ��ي، وَم��ْع��ب��ُد ب��الدي ه��ذي … ال��ن��اُس أي��َه��ا ف��يَ��ا
واع��ت��ق��ادي م��لَّ��ت��ي ف��ي … وَم��ب��ن��اُه دي��ن��ي وخ��ال��ُص ق��ل��ب��ي، وإي��م��اُن
ن��ادي ك��ل ف��ي ب��ح��بِّ��ك، وأش��ُدو ال��ظ��ن��وِن ف��وق أح��بُّ��ك، ب��الدي،
… وادي ك��ل ف��ي ألج��ل��ك، وِه��ْم��ُت َج��م��ي��ٍل ك��لَّ ألج��ل��ك َع��ِش��ق��ت
ب��الدي! ق��ال: ال��ُغ��ْش��ُم، َالَم��ُه وإن ال��َج��َم��اَل أح��بَّ ف��ي��ك، َه��ام وَم��ن
ال��ش��وادي وُص��غ��ُت ك��أس��ي، وأت��رع��ُت ال��ن��ج��وَم ع��ص��رُت ب��الدي، ألج��ل
ال��م��ن��ادي ن��ادى يَ��وَم … ال��ف��دا ب��َس��اِح ال��خ��ط��ى يَ��ُس��وُق … ِش��ع��ري وأرَس��ل��ُت
… وع��اد … ث��م��وٍد ع��ن أَس��ائ��ل��ُه: ط��وي��ًال ال��زَم��اِن رك��َب وأوق��ف��ُت
ال��ِع��َم��اد؟ ذاُت ه��ي … إرُم وَه��ل ن��وٍح َع��ه��ِد م��ن … ال��م��ج��ِد ��ِة ق��صَّ وع��ن
ع��نَ��اد! ُدوَن … ال��َج��زائ��ُر وق��ال: يَ��م��ي��نً��ا ال��زَم��اُن َه��ذا ف��أق��َس��َم

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر

نَْفَسُه﴾. هللاُ ﴿ويَُحذُِّرُكُم الكريم: القرآن ويف بنفسه. يتعدَّى «حذَّر» 41

والغاز. النفط 42
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ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه
��الم ال��سَّ ال��ع��ظ��ي��َم ِزي��ري ونُ��ق��ِرئ َع��ام أل��َف ب��ه��ا ن��ح��يِّ��ي وق��ف��ن��ا
األن��ام وي��روُع ال��دُّن��ا، يَ��ه��زُّ ع��ي��دن��ا ف��ي ب��ول��وغ��ي��ُن43 ف��ق��اَم
ال��ه��م��ام ال��م��ل��ي��ك زي��ري ي��َع��ان��ق دالًال ف��ت��اَه ف��اَض وس��ي��بُ��وس44
ال��م��رام أق��ص��ى أك��وس��ي��وم46 وح��ازت ف��ي��رم��وس َص��ان��ه��ا45 إن بُ��ول��وغ��ي��ن
ال��ل��ه��ام47 ال��خ��م��ي��س وت��زج��ي ت��ص��ول دون��اط��وس٤٦ م��ن األَم��ازي��ُغ وه��بَّ
��دام48 ال��صِّ يَ��وم ال��م��َع��ام��َع وخ��اض��وا ال��ف��دا ق��ادوا َم��ازي��غ ف��أب��ن��اءُ
ال��ن��ظ��ام وأق��روا … ال��ِب��ن��ا وش��ادوا خ��ط��اه��م ط��وَع ال��م��ق��ادي��َر، وَس��اق��وا
ال��ذَم��ام ت��راع��ي ذَم��اًم��ا وَص��اَن ع��ش��ًرا49 ت��ن��اِف��ُس َع��ش��ًرا ال��ل��ُه َرَع��ى
ال��ظ��الم! ول��ي��ُد إال ال��ف��ج��ُر ف��م��ا َح��ال��ت��ي��ه ف��ي ي��ول��ي��وُز وبُ��ورك
ال��ِك��َرام وربْ��ِع األس��وِد َم��ه��ِد ـ��ِر ال��َج��زائ��ـ أرِض ب��ط��والُت وج��لَّ��ت

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

هجري. ٣٩٢ سنة الجزائر عاصمة بنى مناد، بن زيري بن بولوغني 43

القديمة. التسمية عىل يدل سيبوس وواد مناد. بن زيري بناها لعنابة، قديم اسم سيبوس: 44

الجزائر. عىل يعود صانها يف الضمري 45
لنرصته وهبَّ بأكملها، وأفريقيا وأوراش جرجرة جبال أثار كبري مقاوم املازيغي امللك نابال بن فريموس 46

الكوسيوم املغربية الديار عىل ملًكا وبُويع الرومان، الضباط وحتى دوناطوس سبعة من البوادي أهل
وقاوم رششال، عىل واستوىل آنذاك له عاصمًة فريموس فاتخذها الجزائر، عاصمة بعُد فيما ستصبح التي
نومه فراش من للرومان فسلَّمه جلدون، أخوه به غدر ما عند إال ُغلب وما دوسونس، الكونت جحافل
من أدنى أو قوسني قاب عىل وجعلهم الرومان عىل بدوره ثار هذا جلدون أخاه إن ثم باردة، غنيمة

األخري. هالكهم
الجرار. الجيش اللهام: الخميس 47

الجزائر. محرري األمازيغ وأبناء الجزائر مؤسس ببولوغني تنظري 48

سنوات. وعرش قرون، عرشة إىل اإلشارة 49
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دم��ان��ا زك��يَّ ي��خ��لِّ��د ذُروه ص��دان��ا ي��ردِّد م��اس��ي��ن��ي��َس��ا50 َدع��وا
ال��رَه��ان��ا ك��َس��ب��ن��ا ك��ي��ف ال��ده��ر َم��دى ل��روَم��ا ي��ح��ك��ي س��ف��اك��س وخ��لُّ��وا
ال��ه��وان��ا ف��ي��َه��ا يَ��رض ل��م ب��زام��ة م��اس��ي��ن��ي��س��ا ظ��اف��ًرا غ��دا وك��ي��ف
َج��ب��ان��ا ي��ع��ي��ش ال أن وأق��س��م إبَ��اءً َف��ث��ار َس��اوم��وه، وك��م
… ال��ِح��َس��ان��ا يَ��ه��وى — م��ث��ل��ي — ك��ان وق��د ال��م��َع��ال��ي ن��ي��َل ال��ح��بُّ وأل��ه��َم��ه
ال��زَم��ان��ا ي��ت��ح��دَّى ب��أن َج��دي��ٌر ُس��وف��ون��ي��زب��ا ُروَح��ه َص��ن��ع��ْت وَم��ن
وَك��ان��ا ي��ك��ون ق��د َم��ا وتُ��ن��ب��ي��ه وع��ل��ًم��ا وف��نٍّ��ا ح��بٍّ��ا ت��غ��ذي��ه
األَم��ان��ا! يُ��ف��ش��ي ال��ج��م��اه��ي��ر ب��ح��ك��ِم َه��دي��ِه ع��ل��ى ي��غ��وْرط��ا51 َف��َج��اء
ال��ِك��ي��ان��ا! ف��ه��زَّ ي��ش��ت��ري��ه��ا!» ل��م��ن تُ��بَ��اُع ُروم��ا «َم��دي��ن��ُة وق��ال:
وش��أن��ا ِع��زٍّا األَم��ازي��َغ وأول��ى ك��اٍف ب��أع��ط��اِف ِس��ي��رت��ا ��َد ووحَّ

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ن��ج��وَم��ا وراَع ال��ن��يِّ��رات، غ��زا ال��ق��ُروِن ع��بْ��ر األم��ازي��ِغ ُص��ُم��وُد
ال��ظ��ل��وَم��ا ال��م��س��ت��ب��َد َدوَّخ��وا وك��م ال��ل��يَ��ال��ي! ن��ائ��بَ��اِت أزع��ُج��وا ف��ك��م

قدم عىل البونيقية الحروب كانت حينما املسيح قبل ٢٣٨ سنة ُولد املازيغي، امللك غادا ابن ماسينيسا 50

الرومانيني يحارب ماسينيسا فنهض للرومانيني، مواليًا (صفاقص) سفاكس املازيغي امللك وكان وساق،
القرطاجنية املؤرِّخة والفيلسوفة املوسيقارة بالعاملة تزوُّجه ماسينيسا إلهام مصدر وكان مًعا، وسفاكس
وأجىل التونيس، الرتاب من كبري وجزء نوميديا يف إمرباطورية إقامة عىل ذلك فأعانه سواونيزيا، القسيسة
عىل ماسينيسا وراودوا زامة واقعة يف البونيقية قرطاجنة عىل تغلَّبوا الرومان إن ثم مملكته، عن الرومان
جعل مما الزراعة، ر وطوَّ قوية، إمرباطورية ن وكوَّ وطنه عن الدفاع يف استمر ولكنه لهم، حليًفا يكون أن

زامة. يف انترص أن بعد التسعني، من قرب وقد تُويفِّ أن إىل له، يكيدون الرومان
بني الحرب فرصة واغتنم املسيح، قبل ١٤٥ سنة ُولد ماسينيسا، وحفيد األمازيغ امللوك أحد يوغورطا 51

أمازيغية أصوٍل عىل أقامها األمازيغية، اإلمرباطورية س وأسَّ االثنني عىل فثار البونيقية وقرطاجنة روما
قرطا مدينة عاصمتها وجعل األصيلة، األمازيغية والقيم الثقافة وبعث الجمهوري، الحكم نظام يف بحتة
ى ويُسمَّ «الكاف» عاصمتان له فكانت التونيس الغرب إىل حكمه وامتد — اليوم قسنطينة — (سريتا)
يقول: وكان نرص، إىل نٍرص من وقادهم صفوفهم د فوحَّ األمازيغ إليه وانضم تالة، ومدينة النارية» «شقب

الوسيلة. بهذه القواَد يستهوي وكان رشاءها. يريد ملن مبتاعة رومة مدينة
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ال��ه��ج��وم��ا52 ي��وال��ي ت��ي��ك��ف��رن��اس ت��ب��ي��ري��وس ي��ذك��ُر ط��بَ��ريَّ��َة َس��ل��وا
روم��ا! ن��ع��ِش ف��ي ال��م��َس��ام��ي��ر ف��دقَّ ُروم��ا ي��َص��ارُع س��ن��ي��ن ث��م��اِن
ُرج��وم��ا ف��ان��ط��ل��ق��ن��ا ��َدن��ا ف��وحَّ ال��وح��دويُّ األط��ل��ُس ل��ه وأوح��ى
ال��غ��ي��وم��ا53 أج��ل��ى ك��ي��ف ج��رج��را ِم��ن ـ��ُن ف��راك��س��ـ يُ��ِج��بْ��ك��م بَ��ربَ��ُروَس َس��لُ��وا
ال��ك��ل��وم��ا54 ي��داوي ع��ي��س��ى؟ ال��م��وت َه��ِل أودى! ب��ال��ك��اف ي��ون أراد وق��ال��وا:
ال��ف��ه��وَم��ا55 — ال��زَم��اَن ع��بْ��ر — َح��يَّ��ر ِت ب��االع��ت��راف��ا أغ��وس��ت��ن��ُس وَه��ذا
ال��ع��ل��وم��ا ف��ي��ه��ا ب��ثَّ م��ذ ق��ْرط��اج ـ��َس ق��دِّي��ـ أص��ب��ح ب��ون��ة وأس��ق��ف
ال��ع��ظ��ي��م��ا ال��ف��ي��ل��س��وَف ب��َه��ا وك��ان ال��ب��الِد ف��خ��َر أغ��س��ت��ن��ُس وك��ان

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ق��ي��ص��ري��ه؟56 َع��رش��ِك ل��ق��ب��وا وم��ن يُ��وب��ا؟ ت��ذك��رِت َه��ال … أِش��رَش��اُل!

انترص طربيَّة. باني تيربيوس الروماني اإلمرباطور عهد عىل جزائري أمازيغي ثائر تكفرناس، 52

يف أدارها التي الحرب ودامت الرومانيني. من والة عدة أجله من فعزل جيوشه، من عديٍد عىل تيكفرناس
أُرسلت جيوش عدة إىل احتاجت سنوات ٨ الصحراء إىل التل ومن واملغرب وتونس الجزائري القطر كامل

الرهيب. األطلس جبل من الوطنيني األحرار صمود أمام ذابت كلها روما، من كَمدٍد
ودامت روما، من قادًما بربروس الروماني اإلمرباطور فصادمه والبابور، جرجرة بجبال داَر فراكسن 53

أراديون وُقتل بذلك، روما ضاقت حتى غريه بجيش جيء جيٍش عىل فراكسن قىض كلما أعواًما، الحرب
الكاف. مدينة يف لفراكسن األيمن العضد

الجراح. الكلوم: 54
الالتينية فحذق قرطاجنة إىل انتقل ثم بها، وتعلَّم الحالية) أهراس (سوق بنافست ُولد أغوستنس 55
أسقف كان أن بعد قرطاجنة ملدينة األساقفة رئيس صار حتى النرصانية دراسة عىل أقبل ثم واليونانية.
— االعرتافات كتابه يف مؤرًخا ونعتربه عاملي. ومرٍب أخالقي مفكٌر فيلسوٌف ذلك جانب إىل وهو بونة.

فْهم. جمع الفهوم
موريتانيا بوالية واستقل قيرصية، يومئٍذ ى تُسمَّ كانت التي برششال األمازيغ عرش ويل الثاني يوبا 56

ماهًرا، سياسيٍّا كان أنه عىل عالوة كبريًا، عامًلا وكان الطنجية، وموريتانيا رستا بني الواقعة القيرصية
واملعابد والقصور الفاخرة باملعالم وزيَّنها لروما رضة رششال من اتخذ ممتاًزا، وممًرصا مظفًرا، وعسكريٍّا
وتصوير؛ ونحت وموسيقى وتمثيل فن من والفنون واآلداب للعلوم كربى جامعة بها س وأسَّ واملسارح،
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ال��م��غ��رب��يَّ��ه أق��ط��ارن��ا وش��رَّف��ِت ُروَم��ا؟ ف��ن��اف��س��ِت ��روِك م��صَّ وَم��ن
ال��م��دن��ي��ه؟ ف��ي ��ب��َق ال��سَّ ��ق ح��قَّ أم��ا ب��ث��اٍن؟ ي��وبَ��ا ��ب يُ��ل��قَّ ل��م��اذا
ال��س��ن��دس��يَّ��ة؟ َح��دائ��َق��ه��ا وزان ع��دٍن؟ ج��نَّ��ة ب��ِش��رَش��ال وب��اه��ي
ال��ع��رب��ي��ه؟ َج��زي��رت��ن��ا ل��وْج��ِه َرس��ًم��ا خ��طَّ َم��ْن َل أوَّ ك��ان أم��ا
أث��ريَّ��ه؟ َج��ام��َع��ٍة َل أوَّ ل��ل��ع��ل��م ب��ِش��رَش��ال ي��وبَ��ا ش��اَد أم��ا
ب��ال��ع��ب��ق��ريَّ��ه57 ال��ع��ل��ُم ل��ُه يَ��ِدي��ن ط��ب��ي��بً��ا ك��ان أب��ول��وُس وه��ذا
األم��وي��ه ال��ِق��ص��ص ف��ي ف��أثَّ��ر ال��ح��يَ��واِن َق��َص��ص ف��ي وأب��دََع
ب��ال��ت��ح��ي��ه ��ونَ��ه ي��خ��صُّ ب��ُروَم��ا م��ن��ت��داه��م ف��ي األف��ارُق وك��ان
ق��ض��ي��ه ك��لُّ تُ��رف��ُع ل��يُ��ْم��ن��اه ُروَم��ا ق��اض��َي أب��ول��وُس وك��ان

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ل��ع��ي��س��ى ص��ه��ًرا58 ��ٌد م��ح��مَّ وك��ان ع��ي��س��ى م��ن��ذُ آب��اؤن��ا، أول��ئ��ك
ال��ك��ئ��وس��ا ورض ال��ن��دام��ى، وأْج��ل��ى ال��س��ك��ارى ف��ه��زَّ ��ب��اُح، ال��صَّ والَح
ال��ش��م��وس��ا ال��ك��ائ��ن��اِت ف��ي وأْس��رَج ال��ح��بَ��ال��ى ال��ل��يَ��ال��ي ُح��ل��َم وأي��ق��َظ
ال��ف��ئ��وس��ا ال��ج��ب��روت ف��ي وي��غ��رُس ال��ج��ذوع ي��ذرو ال��ب��غ��ي ع��ل��ى وأه��وى
ال��رءوس��ا وأع��ل��ى ال��ح��ظ��وَظ، وَس��وَّى أخ��ي��ه ظ��ل��َم آدَم وح��ذَّر

شاملة معارف دائرة وألَّف اليونان. من األساتذة كبار لها وجلب الغرب، يف نوعها من جامعة أوَّل فكانت
العرب. لجزيرة جغرافيًة وضع َمن ل أوَّ وهو العلوم. كافة يف

يف فتخرَّج قرطاجنة جامعة إىل انتقل ثم واليونانية، الالتينية وأجاد بمداوروش، ولد أبولوس 57

الطب علم به تقدَّم والترشيح. والرتكيب للتجارب بمخرب وامتاز الحقوق، ودرس والطب، واآلداب، الحقوق
وخطيبًا بالالتينية شاعًرا كان واالستشفائية. الغذائية النباتات وأرسار العلل، ومعرفة األدوية لتحضري
وكتاب طريفة، قصة وهو املسخ، أو «التحوالت» كتاب ألَّف وفنونه، بالسحر وعامًلا ممتاًزا وراوية مصقًعا
إىل يُدعى كان الحيوانات. ألسنة عىل قصصه بعَض األمويون عنه ونقل الحمار» «تقلبات وكتاب «الزهريات»
أعضاء أبرز من وكان املرىض، لعالج كذلك ويُدعى قاضيًا، بها أصبح ثم الكربى القضايا يف للمرافعات روما
عني. واملرشِّ واملحامني واألطباء الكتاب وكبار األفارقة القيارصة فيه يجتمع كان الذي بروما األفريقي النادي

وصهًرا. نسبًا وكان 58
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ال��رم��وس��ا ه��ذي ال��روح ف��أل��ه��م��ت رم��س��ه��ا م��ن ح��واء وأخ��رج
ال��ن��ف��وس��ا ه��ذي ال��دي��ُن ي��غ��م��ِط ف��ل��م ال��ن��ف��وِس خ��ب��َث ال��دي��ُن ح��ارب ل��ِئ��ن
م��ج��وس��ا!59 أك��ان��وا ن��ص��ارى! أك��ان��وا آب��اءنَ��ا ن��ن��ك��ُر ن��ُك ول��م
ال��دروس��ا؟ ن��س��ي��ن��ا ه��ال ل��ُج��ْره��م؟ ش��ق��ي��ًق��ا إال ب��رب��ر ك��ان وه��ل
ل��ع��ي��س��ى! ص��ه��ًرا أح��َم��د زال ف��م��ا أص��الب��ن��ا ال��دِّي��ن ع��رَّب60 إذا

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

َرض��ي��ن��ا ُوِه��بْ��ن��ا ق��د ب��م��ا وإن��ا ودي��نً��ا ج��ن��ًس��ا ال��ُع��روب��َة ُوِه��ب��ن��ا
ج��ب��ي��ن��ا رف��ع��ن��ا ش��م��ًال وي��ج��َم��ُع ��ا ص��فٍّ ��ُد ي��وحِّ َه��ذا ك��ان إذا
ال��ظ��ن��ون��ا أس��أن��ا … ع��اًرا وي��ل��ب��س ال��ه��واَن ي��رض��ى يَ��ْع��ُرب ك��ان وإن
م��نَّ��ا! أع��ل��م ال��ح��يِّ وك��اه��ن��ُة م��ص��ي��بً��ا ك��ان ُك��س��ي��ل��ُة وق��ل��ن��ا:
ف��ات��ح��ي��ن��ا ج��زائ��رن��ا نَ��زل��تُ��م ع��مٍّ ب��أب��ن��اء وس��ه��ًال ف��أه��ًال
ال��ي��ق��ي��ن��ا وي��ش��ي��ُع ال��ِح��ج��ى، ي��ن��ي��ر أرض��ن��ا ف��ي ل��ع��ق��ب��َة وم��رَح��ى
ُح��ص��ون��ا٦١ ل��ل��دف��اِع وي��رف��ع��ه��ا ال��ق��ي��رواِن ف��ي ال��ص��وام��َع ويُ��ع��ل��ي
ال��َع��ال��م��ي��ن��ا أس��ال��ي��ب��ه ف��راع��ت ف��جٍّ ك��ل ف��ي ال��م��راح��َل٦١ يَ��ب��ثُّ
ض��ن��ي��ن��ا٦١ ع��ن��ه ف��زَّاُن ك��ان وم��ا ب��م��ل��ٍح ِت��ب��ًرا ��م��ُر ال��سُّ وب��ادل��ه
��ف��ي��ن��ا61 ال��سَّ اس��ت��ق��لَّ يَ��وم … ل��ع��ق��ب��َة م��دي��نً��ا إال َج��وه��ُر ك��ان وم��ا

… كانوا سواء 59

التعريب. من عربية، ها صريَّ أي عرَّب؛ 60

الخطة هذه تعلَّم املغرب. إىل مرص من طريقه يف الفاتح الجيش زحف يف جديدة خطًة عقبة وضع 61

إما القريوان، إىل مرص من الطريق أن وصورته: الثانية. العاملية الحرب يف اإلنجليز بها وانتفع األملان،
الجبال يف واألمازيغ جبلية وإما عربي، أسطول وجود وعدم البيزنطي األسطول لوجود مخيفة وهي بحرية
عقبة س فأسَّ الزاد، وعديمة مجدبة لكونها الصحراوية الكمائن يأمن فال كثيفة، وغاباتها كبرية ومغاورها
ورشب، وأكل واغتسل اسرتاح الجيش وصلها فإذا واملخيمات، والزاد باملاء مزودًة الطريق طول عىل مراحل
عقبة أساليب إن وقال: األملاني مللر هذا عن ألَّف ُعدة. وأوفر أتم عىل بعدها التي إىل وانتقل وتزوَّد ونام
الحرب يف ليبيا إجبار يف وطبَّقها بها وانتفع مونتقمري درَّسها وقد أملانيا، أكاديمية يف تدرَّس مبتكرة
فأخذ السوداء. أفريقيا يف يوجد الذهب وأن الحرب، عصب هو املال أن يعلم عقبة إن ثم الثانية، العاملية

221



الجزائر ملحمة

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ُم��س��ت��ق��الَّ ل��ن��ا ِك��ي��انً��ا ونَ��ب��ن��ي ت��س��ود ال أن ُرس��ت��َم اب��َن وَه��اَل
َف��ض��ال62 وي��ن��ش��ر ن��ظ��اًم��ا، ويُ��رس��ي ال��ل��واءَ ي��ع��ل��ي ب��ت��اه��رَت ف��ق��ام
وَع��دال ��ا ح��قٍّ ال��ش��ري��ع��ة ب��وح��ي ال��ش��راُة ال��ب��الِد ُح��ك��َم ��ه يُ��وجِّ
ف��ص��ال اإلم��ام��ِة ان��ت��خ��اب وَح��قَّ ش��ورى ال��ج��م��اع��ة أم��َر وي��ج��َع��ُل
يُ��بْ��ل��ى ب��ال��ع��َص��ب��ي��اِت يَ��ُك ول��م ذي��ًال ل��ل��ت��ب��ع��ي��ات يَ��ُك ف��ل��م
! ظ��الَّ … ب��غ��داُد ل��ت��اه��رَت ف��ك��ان��ت أْوج��َه��ا ف��ي بَ��غ��داَد َخ ف��دوَّ
نُ��ب��ال ال��َج��زائ��ر أرَض وي��غ��م��ُر ال��ع��ق��وَل ي��ج��ل��و ال��ع��ل��ُم ب��ه��ا وف��اض
وُف��الَّ ورًدا ِت��ل��م��َس��ان، ي��َه��ادي ب��َج��نَّ��ات��ه��ا ال��رَّب��ي��ُع وت��اه
وف��ح��ال َع��ب��ق��ريٍّ��ا، ك��أوَص��اف��ه��ا، وح��ي��َه��ا م��ن َح��م��اد اب��ُن ف��ك��ان
وف��ع��ال ق��وًال أف��ل��َح ف��أف��ل��ُح أم��ج��ادَه��ا خ��لَّ��د وأف��ل��ُح

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

األق��رب63 ج��ارِه َع��ن ال��زاَب َس��لُ��وا األغ��ل��ِب بَ��ن��ي َع��ن ت��س��أل��وا وإن

اتبعها التي الطريقة هذه فكانت الحملة، تموين به له ر توفَّ ذهبًا بمثله وأبدله به وذهب فزان من امللح
ذهبًا، املكنني بملح األفارقة وبادل السوداء أفريقيا إىل جوهر فذهب مرص، إىل الرحلة إعداد يف الفاطميون

الحاجة. عند للماء ومدخرات وقالع وأبراج حصون شكل يف عقبة جامع بنى عقبة إن ثم
الدستور هذا ى ويُسمَّ الحكم، لنظام كأساس الجامع اإليراني الدستور نظام تاهرت إىل الرسميون نقل 62

وآداب املجالس وآداب السلوك، آداب الحكم نظام جانب إىل يشمل جامع وهو بامه»، «آمني اإليرانية باللغة
الجندرمة وهيكل العسكري، والنظام اإلمام، وانتخاب والشورى، القضاء ورشوط والكالم. والرشب األكل

سباهي). (باإليرانية السبايس وعسكر باإليرانية)، (جندار
اْشَرتَى هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل: قوله من الرشاه، ى تُسمَّ حرة شعبية منظمة طرف من مراقبة الدولة إن ثم
الحكام وتولية املنكر، عن والنهي باملعروف األمر ومهمتهم اآلية، إلخ وأَْمواَلُهْم﴾ أَنُْفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن

والفدائيني. العلماء من الرشاة ويتألَّف الجادة، عن حادوا إذا وعزلهم
بتونس. املهدية األقرب: جاره 63

222



الجزائر إلياذة

ال��ق��رط��ب��ي؟ وت��اري��خ��ه ـ��م��ي��م��ي ال��تَّ��ـ ال��ح��س��ي��ن اب��ن ت��ذك��ر ه��ل … وط��ب��ن��ة64
ال��م��غ��رب ِوْح��دة ��ق��وا ح��قَّ ب��م��ن ال��ي��ق��ي��ن ع��ل��م م��س��ي��ل��ة65 وع��ن��د
ل��ل��م��ط��رب ال��ل��ح��ُن يُ��خ��َل��ق ك��م��ا َه��ان��ي اب��ن ش��ع��َر ال��َف��اط��م��ي��ون ب��رى
أك��ذب! ول��م … ي��ت��ق��وَّل ول��م … م��ث��ل��ي ت��ن��بَّ��أ ح��ت��ى وأب��دع،
األب؟ أص��ي��ُل ، م��غ��رب��يٌّ ف��تً��ى أن��دل��س��يٍّ��ا ��ب يُ��ل��قَّ ع��الَم
ال��ط��ي��ب! ال��ب��ل��د ع��ل��ى وَج��اروا َم��ج��دن��ا ع��ل��ى َح��س��دون��ا66 ف��ك��م
تُ��ك��تَ��ب! ول��م ج��ح��ُدوَه��ا، وإن م��ع��ج��زات م��ن ب��ال��َج��زائ��ر وك��م
َم��ذه��ب��ي ي��خ��ال��ف��ُه��م ل��ك��ن ـ��ِس، ��م��ـ ال��شَّ م��ش��رق م��ن ال��رَس��االُت وق��ال��وا:
ب��ال��ن��ب��ي! ك��ذَّب��وا إذن … ن��ب��يٍّ��ا م��غ��رب م��ن ال��ل��ُه أرَس��ل ول��و

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

… ن��اظ��ره ربِّ��ه��ا إل��ى ُوج��وٌه، ال��ن��اض��ره َج��ن��ات��ن��ا ق��دِس وف��ي
وال��ق��اه��ره! ج��وه��ر ف��ي��ص��ن��ع67 اإلل��ِه ل��دي��ن ال��م��ع��زَّ ت��ُم��دُّ
… ال��ط��اه��ره وأخ��الق��ن��ا ص��ف��ان��ا، أرض��ن��ا م��ن ال��ن��ي��ُل وي��س��ت��ل��ه��م
ال��زاخ��ره أف��ض��ال��ن��ا ي��واك��ب َه��دي��ن��ا ع��ل��ى ُرخ��اءً وي��ج��ري

كاتب طبنة، أنبتتهم الذين الفكر أعالم من الطبني الحسني بن ومحمد األغالبة، مفاخر من طبنة، 64

األموي. املنصور أيام يف األندلس إىل وانتقل بطبنة ُولد االطالع. واسع ومؤرِّخ اإلنشاء، بديع ومرتسل بليغ
خ املؤرِّ أورد مسيحي. ١٩٤ه/١٠٠٤ سنة بها تُويفِّ أن إىل قرطبة واستوطن ومؤرِّخه، البالط شاعر وكان
بمؤرخ يُلقب وكان شعره. من الكثري الحلة يف األبار ابن وأورد والتكملة، الذيل يف املراكيش امللك عبد ابن

التصدير. ميدان يف الجزائر به تفخر ممن وهو قرطبة،
باألندليس ب امللقَّ الجزائري هانئ ابن نبغ أحضانها ويف الفاطمي، باديس بن املعز عاصمة مسيلة، 65

املغرب. بمتنبي ب يُلقَّ وكان التاريخ، عىل تجنيًا
بل واملغرب؛ وتونس الجزائر مفاخر يذكرون ال العربي لألدب يؤرِّخون حني املشارقة أن إىل إشارة 66
الكربياء بدافع وذلك الخريطة، يف له وجود ال الكبري املغرب كأنما مبارشة األندلس إىل الرشق من يقفزون

القرون. عْرب الفكري اإلشعاع يف املرشق يباهي الكبري واملغرب االستعالء، ومركب والغرور
املفهوم. عميقة الصنع يف املقارنة — والقاهرة جوهر يصنع 67
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ال��ث��ائ��ره! َج��زائ��ُرن��ا ـ��ُع��وب،68 ��ـ ال��شُّ ان��ع��ت��اِق َم��ع��ن��ى َرم��س��ي��َس وتُ��ف��ِه��م
ال��َع��اش��ره؟ ��ن��ة ال��سَّ وب��ارك��ن��ا ق��رون ع��ش��ر خ��لَّ��د ال��ن��ي��ُل، ه��و
ال��ف��ات��ره؟ ال��م��ه��ج ب��ه ت��م��ور ِدَم��ان��ا ن��ه��ر ال��ن��ي��ُل69 ش��اب��َه وك��م
ال��ه��ادره! ث��ورت��ن��ا ج��م��ي��الِت ك��ل��ي��وب��ت��را ال��ف��دا ف��ي ض��ارع��ْت وك��م
واآلص��ره! ال��ف��ض��َل ن��ج��ح��ُد وال ال��ذم��اَم ن��رع��ى األم��ازي��ُغ ون��ح��ن
ال��ظ��اف��ره! ح��ربَ��ن��ا آزروا وَم��ن وأح��رارَه��ا م��ص��َر ونُ��ك��ِب��ُر

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

وال��م��وث��ق��ا َع��ه��َدك َس��نَ��ح��ف��ُظ ال��ب��ق��ا َص��ن��ع��َت َم��ن ي��ا بُ��ول��وغ��ي��ُن
وال��م��ش��رق��ا؟ ال��غ��رَب ف��ح��يَّ��رت ش��اَده��ا؟ َم��ن أن��ت أم ف��ي��ري��م��وس70
ال��م��رت��ق��ى ل��ِم��ع��َراج��ن��ا ف��ك��ان��ت ال��س��َم��اِك ف��وق ال��َج��زائ��ر ب��ن��ي��َت
ال��م��ورق��ا ُغ��ص��نُ��ه��ا َدم��ن��ا وِم��ن أك��ب��ادن��ا ذوَب ب��َه��ا غ��رس��َت
ال��م��ف��رق��ا ب��م��ل��يَ��ان��َة َف��أع��ل��ى ال��َج��الِل ت��اُج ب��ال��م��ديَّ��ِة ع��ال
ت��ع��ش��ق��ا أن ل��ل��َج��زائ��ر ق��ض��ى ب��ال��ت��وأم��ي��ِن ال��ص��دَر َه��ده��َد وَم��ن
أخ��ف��ق��ا! ودَّه��ا خ��اِط��ٍب وك��م ال��م��ل��وَك أع��ي��ا ال��م��ديَّ��ة َدالُل
يَ��س��ب��ق��ا أن زي��اُن وح��اول وال��م��س��ل��م��ون ال��روُم، ت��ن��ازع��َه��ا
يُ��ح��رق��ا71 أن ال��َم��ديَّ��ة ب��ن��ار م��ري��ن واب��ن ت��وج��ي��ن اب��ُن وك��اد
ص��دَّق��ا ح��س��ن��ه��ا رأى َم��ن … أج��ْل ن��ق��ل��وه��ا؟ ه��ل … ال��ل��ِه72 َم��الئ��ك��ُة

غبار عنها تنفض مرص نهضت القاهرة وببناء الشعوب. عىل الفراعنة فرضها التي العبودية إىل إشارة 68
القرون.

للجزائر. مبارشة فضلها يعود التي القاهرة الحقبة 69
الجزائر. س مؤسِّ هو بولوغني أن الصحيح القول 70

مرين. وابن توجني ابن يُحرق أن أي للتثنية؛ األلف يُحرقا: أن 71
نقلتها ثم آخر مكان يف بُنيت إنما وأنها عتيقة، قديمة البلدة أن معناه املهدية أو املدية أن بعضهم زعم 72

هذا. مكانها إىل املالئكة
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ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ط��ب��ي��َع��ه ه��بَ��ات ِم��ن ِه��ب��ًة وي��ا ال��ش��ري��ع��ه َج��الل ِم��ن وم��ض��ًة أي��ا
ال��ب��دي��َع��ه73 ُرب��اك ال��ج��م��اُل ��ى ووشَّ ��الَح ال��صَّ ف��ي��ك يُ��وس��َف اب��ُن أش��اع
ض��ل��وع��ه؟ اس��ت��م��دَّ م��ن��ك ��ق��ُر ال��صَّ أِم ِب؟74 ال��ع��ق��ا ُع��ش أن��ِت أم أزك��اُر
دم��وع��ه؟75 أج��رى ال��ع��ن��اص��ر ب��نَ��بْ��ع ال��م��ع��ن��ى ال��م��س��ت��ه��ام، ال��َع��اش��ق، أِم
َص��ري��َع��ه؟ ال��ن��س��وِر ب��ع��ي��ِن ف��رشَّ ل��ي��ل��ى ل��م��ج��ن��ون رقَّ ال��ح��بُّ أم
��ن��ي��ع��ه؟76 ال��صَّ رب ب��ول��وغ��ي��ن أن أم ُروَم��ا؟ م��ق��وق��ُس بُ��وم��ب��ي أش��اَدِك
ودي��ع��ه!77 ل��ل��طَّ��اِم��ع��ي��ن ك��ن��ت وم��ا ال��ط��اِم��ع��ي��ن ب��م��ل��يَ��ان��ة َف��أغ��رى
ب��ال��ف��ج��ي��ع��ه79 ع��ائ��ش��ة اب��ن وولَّ��ى ه��ن��دٍل78 ب��ن��و ف��ي��ك ارت��اح َف��َم��ا
ال��ط��ل��ي��ع��ه80 ف��ي��ك أح��َم��د ف��ب��وَّأ ِع��ل��ًم��ا ن��ادي��ك وادي��ك، م��ث��ل َج��رى،
ط��ب��ي��ع��ه٨٠ َم��ري��ن اب��ن ف��ي وال��نُّ��ب��ُل ت أغ��م��ا أح��م��َد يَ��ع��ق��وُب وأق��ط��ع

يوسف. بن أحمد سيدي الصالح وكما 73

مليانة. عىل يطل جبٌل وزكار األصالة، مجلة يف تلحمي م السيد ذكر كما الُعَقاب عشَّ مليانة ى تُسمَّ 74

من واملاء ُجمان، حصباءها كأن ألفاق، املرصوُع بمائها ُرشَّ «لو مليانة: عن رحلته يف العبدري يقول 75

دموع.» رقه
الرومية املدينة أنقاض عىل ُشيدت أنها ويضيفون رومة دولة املدية أن عىل املؤرِّخني معظم أجمع 76
بعض عىل وُشوهدت مليانة، يف مدفونان وحفيده Pompey بومبي العظيم القائد وأن بزوكابار املعروفة
بنائها؟ يف شاركا فهل فيها، وحفيده بومبي مدفن ح ترجِّ كتابات عليها تذكارية لوحة الحديثة أسوارها

والصنهاجيني والزيانيني غانية وبني املوحدين بني للرصاع وميدانًا امللوك، من للطامعني هدًفا كانت 77

والحفصيني. واملرابطني هالل، وبني مرين، وبني
كنيس. واد استوطنوا صنهاجة من وهؤالء هندل، بني من مليانة بلدة إن يُقال 78

مليانة أهل لكن يعقوب، يوسف أبي صاحب إسحاق بن عيل لدن من بمليانة واليًا كان عائشة بن بدر 79

فراره. بعد وقتلوه القبض عليه وألقوا عائشة ابن طاردوا
يعقوب السلطان أقطعه عمالق، وشاعر وفقيه عاِلم مليانة، مفاخر من عيل بن أحمد العباس أبو 80

له. إكراًما أغمات املريني
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ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

َم��ج��دن��ا ع��ن َح��م��اد وق��ْل��َع��َة ذك��رن��ا َع��ن ع��ل��ن��اس81 اب��ن َس��ل
وْح��ي��ن��ا82 ِم��ن ق��واف��ي��ه ويَ��ص��ن��ْع ال��خ��ال��دي��ن ف��ي ح��م��دي��س اب��ُن يُ��ِج��بْ��ك
ب��ع��ض��ن��ا83 ع��ل��ى وت��ق��س��و ت��رقُّ ك��ان��ت ك��ي��ف ع��ائ��ش��ُة وتُ��ن��ِب��ئْ��ك
ال��دُّن��ا84 ي��غ��زو ال��ض��خ��ُم وأس��ط��ول��ن��ا أح��الف��ن��ا ب��َج��اي��ُة وت��ذُك��ْر
��ن��ا85 ال��سَّ وت��ف��ش��ي ال��ض��ي��اء، ت��ش��ي��ع رة بَ��الَّ ت��خ��ت��ال ال��ق��ص��ر وف��ي
ش��م��َل��ن��ا ان��ص��َه��اُره��م��ا ف��ض��مَّ وال��ج��َم��ال ال��ده��ا ف��ي��ه��ا تَ��َص��اه��ر
ال��ه��ن��ا ُص��روح وش��ادت ِع��ْل��ًم��ا ـ��ِر، ال��ج��زائ��ـ َه��اَم ب��َج��اي��ُة وأع��ل��ْت
ظ��لَّ��ن��ا86 الح��ق��وا َم��ن ف��أف��ح��م ال��نَّ��ص��ارى ف��ي��ه��ا َس��ب��ع��ي��ن اب��ُن وبَ��ارى

للعلم وتنشيًطا رعاية وأكثرهم قوة وأوفرهم شأنًا، عرصه ملوك أعظم علناس بن النارص امللك كان 81

والعلماء.
بن النارص وخلَّد حماد، بني بعظمة أشاد األجواء، عطر الجبار بجاية شاعر حمديس بن الجبار عبد 82

الشعر. بدائع من بغرر علناس
أهاجيها جانب إىل رقيق ِشعر لها حماد، بني دولة يف النساء الشاعرات أشهر من العمارية عائشة 83

لخطبتها: تقدَّم أصلع رجل يف كقولها الالذعة

واملنزع اإلشارة قبيح أصلع عاشٍق من عذيري
برقع إىل حويج ووجه صفعة إىل حويج برأس

… القصيدة آخر إىل
البحر دول أغلب مع تجارية بمعاهدات وتعاقدت بأوروبا الجزائر عالقات امتدت حماد بني أيام يف 84

العاملية. التجارة يف وافر بسهم يرضب ضخًما أيامهم يف الجزائرية الدولة أسطول وكان املتوسط،
وصفه يف أبدع وقد بالقلعة، بالرة قرص يُنسب وإليها باديس، بن املعز ابن تميم الشاعر بنت بالرة: 85

دهاء من فيها ر توفَّ ملا ناجحٍة سياسيٍة ملصاهرٍة سببًا بالرة وكانت الصقيل، حمديس بن الجبار عبد
فيدرالية. نوع وكوَّنوا ببجاية حماد بني وبني باملهدية الصنهاجيني بني فجمعت وجمال؛ سيايس

فغلبهم. النصارى سبعني بن الحق عبد جادَل 86
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ط��وع��ن��ا87 ل��ه��ا ال��ع��ج��وُز أوروب��ا م��ال��ت ال��ع��رب��يَّ��ة وأرق��اُم��ن��ا
ال��ب��ن��ا88 يَ��رف��ع��اِن ه��ن��ا، ل��ب��يُّ وال��ث��َع��ا َم��دي��ٍن أب��و وك��ان

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��َج��ب��ي��ن م��نَّ��ا ال��ج��زائ��ُر ف��تُ��ع��ل��ي ال��َخ��ال��دي��ن نَ��دُروَم��ُة وت��ن��ج��ُب
ب��ال��يَ��م��ي��ن راي��ت��َه��ا ف��ي��رف��ُع ع��ل��ي89 اب��ُن وح��َدت��ن��ا ويَ��ص��ن��ُع
��ن��ي��ن ال��سِّ غ��ب��اَر ع��ن��ه��ا ف��ت��ن��ف��ُض أق��داَره��ا َم��راك��ُش وت��ح��ُدو
ال��وت��ي��ن م��ن��ه ت��ون��ُس تُ��ْم��ِس��ك ـ��ِر، ال��َج��َزائ��ـ ب��أرض ق��ل��ٌب وي��ن��ب��ض
ال��ن��ازح��ي��ن90 ل��ل��ع��رب وت��رت��اُح ع��ن��دن��ا أن��دل��ٌس وت��ن��َص��بُّ
ودي��ن ع��ق��ٌل ل��ل��ه ف��ي��خ��ل��ُص ال��ض��الل ي��غ��زو تُ��وم��رَت اب��ُن وي��م��ض��ي
��ال��ك��ي��ن ل��ل��سَّ ال��م��ن��اه��ُج ف��ت��ص��ف��و ف��ي��ه ال��م��ط��ال��ب91 أع��زُّ وت��ص��ف��و
ب��ال��ن��اب��ه��ي��ن ال��م��دارُك ف��ت��ْس��م��و أرَج��اؤن��ا ب��ال��ع��ل��م وت��زخ��ُر
ال��الم��ع��ي��ن ف��ي يُ��وس��ُف وي��ْل��م��ُع ال��ش��ري��ُف92 ��ادح��ات ب��ال��صَّ ويَ��ه��زُج
ك��اف��ري��ن؟ م��غ��رب��ن��ا ب��وَح��دِة يَ��زال��وا ل��م األل��ى َس��ي��ت��وُب م��ت��ى

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر

أوروبا. إىل بجاية من العربية األرقام انطلقت 87
الرحمن عبد الشيخ وكذلك بجاية، مواليد من تلمسان دفني الحسني بن شعيب مدين أبو الشيخ 88

العاصمة. الجزائر دفني الثعالبي
املرابطني دولة عىل قىض أن بعد املوحدين دولة الندرومي عيل بن املؤمن عبد س أسَّ هجرية ٥٢٤ سنة 89

والجزائر املغرب بني د ووحَّ واألدنى، األوسط املغربني: زمام فتسلَّم املرشق إىل وتقدَّم األقىص، باملغرب
السابقة. الدول تهضمهم لم الذين الهالليني وركز تومرت، بن املهدي إمرة تحت وتونس

آنذاك. السائدة لألوضاع اطمئنانًا املهاجرين األندلسيني بجموع واملغرب وتونس الجزائر زخرت 90

األحكام. وترشيع القانون يف تومرت بن املهدي جمعها التي للمدوَّنة اسٌم يُطلب» ما «أعزُّ 91

واملؤرِّخ الضليع ق املحقِّ الوارجالني إبراهيم بن يوسف املوشحات فن يف برز الذي عمارة بن الرشيف 92
االطالع. الواسع
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ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه
ال��م��ط��اف��ا نُ��ن��ه��ي ِت��ِل��ْم��َس��اُن إل��ي��ِك ال��طَّ��واف��ا أط��ل��ن��ا َم��ه��َم��ا ِت��ِل��ْم��َس��اُن،
ع��ج��اف��ا93 ع��اًم��ا خ��م��س��ي��ن وغ��ال��ب اص��ط��ب��اًرا َض��اق ال��ش��ه��ُم ي��غ��م��راس��ُن
اع��ت��راف��ا94 م��ري��ن ب��اب��ِن اس��ط��اع وم��ا ع��وانً��ا ح��ربً��ا ح��ف��ٍص ب��ن��ي وأص��ل��ى
ائ��ت��الف��ا ف��ي��ه��ا ال��َج��زائ��ر وأم��ر َس��َالٍم دار ت��ل��م��َس��اُن ف��ك��ان��ت
ال��خ��الف��ا95 ف��ي��ه ي��ح��س��م وزيَّ��اُن ال��وط��ن��ي ب��م��ْش��َوِره��ا َف��أك��رم
خ��ف��اف��ا ث��ق��اًال ال��ح��يَ��اة، ف��ت��غ��زو واد ع��ب��د ب��ن��ي خ��ط��و ويَ��دف��ُع
ُس��الف��ا ال��ن��ُج��وُم ف��ي��ه ف��ت��ع��ص��ُر ال��دُّن��ا ال��وري��ُط ه��ذا ويُ��س��ِك��ر
ال��س��ج��اف��ا96 ال��ن��يِّ��رات ف��ي ف��يَ��ْه��ت��ُك س��ف��ًرا خ��ل��دون ب��ن ي��ح��ي��ى وي��ك��ت��ُب
ان��ص��راف��ا97 وي��أب��ى ُم��وس��ى ف��ي��ْل��ت��اُع ب��ال��ع��ذارى ِم��ن��َج��ان��ُة وت��ن��ش��قُّ
اخ��ت��ط��اف��ا؟ ف��اخ��ت��ط��ف��وه��ا … ِت��ِل��م��َس��اَن وج��دوا ق��د ال��ُخ��ل��د رف��رِف أف��ي

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ح��ُس��ود98 ف��ي��ن��ا وأم��ع��ن ُع��الن��ا، ال��ح��ق��ود ��ل��ي��ِب ال��صَّ ق��ل��َب وأوغ��ر
ال��ج��ن��ود99 ح��ْش��َد اس��ط��اع َم��ا وزيَّ��اُن غ��دًرا ج��ي��ط��ان ب��وه��ران وط��اف��ت

نجمها أفل التي املوحدين دولة عن وانفصالها ٧٣٣ه سنة الزيانية اململكة استقالل أعلن يغمراسن: 93

الحديثة. الدولة أسس يضع ملكه من عاًما خمسني طيلة يغمراسن أخذ الهرم، عوامل تحت مراكش يف
من زيان بني دولة رجال تمكَّن غربًا مرين وبني رشًقا، حفص بني ضد حروب من طويلة فرتة بعد 94

قوية. دولة وتأسيس املطلق االستقالل تدعيم
اآلن. لحد تلمسان بمدينة معامله تزال وال الربملان، أو — الشورى دار — امَلْشَور 95

الواد. عبد بني تاريخ يف الرواد بغية خلدون بن يحيى كتاب 96

الوقت من ساعة تقدَّمت فكلما الثاني، موىس حمو أبي قرص يف (املنجانة) ناطقًة ساعًة اللحام ابن أقام 97
بديعة. شعرية بمقاطع الوقَت يعِلنَّ حساٌن فاتناٌت خاللها من وبرز املنجانة باب انفتح

اإلسبان من كلٌّ الجزائر عىل تواطأ فقد قذرة؛ صليبيًة حمالٍت ووهران الكبري املرىس عىل الحمالت كانت 98

.ximenès خمنيس هو أهوج راهب الحملة هذه يقود والفرنسيني، والربتغال
اإلسبان. رعاع عن كناية خطاموس) (أو جيطان 99
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ي��ع��ود100 ال أن وأق��َس��م … ف��ث��اَر ِن��داَه��ا بَ��ربَ��روَس ف��ي ول��ْع��ل��َع
ي��ُس��ود101 ال��ب��َح��اِر ف��ي وأس��ط��ولُ��ن��ا ح��َم��اه يَ��ُص��ون خ��ي��ٌر ول��ل��دِّي��ِن
ال��ق��رود ال��ب��َح��ار ل��ي��ُث ف��أدََّب ف��س��اًدا َع��اث��وا ال��ب��ح��ر، َق��راِص��نَ��ُة
ال��ج��ُدود َص��ل��واُت تُ��ب��ارُك��ه��م ال��ف��دا َس��اح األم��ازي��ُغ وخ��اَض
ال��ع��ُه��ود َم��اض��ي ال��تُّ��رك ي��خ��ف��ِر ول��م ان��ت��ص��رن��ا ح��ت��ى ال��تُّ��رُك وآزَرن��ا
ال��ح��دود ون��رع��ى ال��ج��م��ي��َل، ون��س��دي ب��ع��دٍل ال��ب��الَد ن��س��وُس وق��م��ن��ا
ب��ال��ج��ه��ود َس��ع��ي��ن��ا َع��زَّزوا وإن ب��ال��ت��اب��ِع��ي��ن ل��ل��تُّ��رِك نَ��ُك ول��م
ال��ودود ��دي��ِق ال��صَّ ذَم��اَم ون��رع��ى ال��َج��م��ي��ل نَ��ُع��دُّ أن��اٌس ون��ح��ن

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ط��ع��ام��ا! يُ��ط��ِع��م��وَن األل��ى وك��نَّ��ا ك��َراًم��ا ف��ك��نَّ��ا … ف��رن��س��ا وَج��اع��ت
ال��ل��ئ��ام��ا ��دق��ات ال��صَّ تُ��ب��ط��ُر وك��م 102 ال��ذَه��ب��يُّ ق��م��ُح��ن��ا ف��أتْ��َخ��م��ه��ا
ال��ذم��ام��ا ال��ي��ه��وِد َض��م��ي��ُر ف��ب��اَع ال��ي��ُه��وِد َض��م��ي��َر ف��رن��َس��ا وبَ��اع��ت
ط��غ��ام��ا103 إال ب��وخ��ري��ُص ك��ان وم��ا آوى اب��ن إال ب��وش��ن��اُق ك��ان وَم��ا
ان��ت��ق��ام��ا ي��غ��ل��ي ال��ش��ع��ُب ب��ه��ا ف��ث��اَر ف��رن��س��ا ال��م��ري��ُض ش��ارُل وخ��رَّب

من غريهم مع أنشئوا والربتغاليون فاإلسبان آنذاك؛ أشدها عىل البحرية القرصنة أو اللصوصية كانت 100

نهبًا للبحر املتاخمة الجزائرية والبلدان األندلس مهاجري عىل وانهالوا القراصنة، سفن أوروبا لصوص
وسلبًا.

رأس عىل كانا الدين، خري وشقيقه عرُّوج، بابا تركيَّنْي: خالَديْن بطَلنْي يد عىل واملعجزة اإلنقاذ جاء 101

بهم واالجتياز األندلس مهاجري إلنقاذ هللا سبيل يف متطوَعنْي يعمالن القرصان من رهيبة بحرية عمارة
واحتفظوا األتراك، بإعانة وانترصوا فدافعوا الجزائريني قلوب يف الحماس لهيب اندلع العرب، أرض إىل
بانتخاٍب إليهم تُسند التي والباشوية الروحي اإلرشاف سوى األتراك بيد يكن ولم واستقاللهم، بديانتهم

الجزائريني. أعيان من ن يتكوَّ الذي الديوان من
نقًدا. أخرى ديوٍن عن فضًال معروفة؛ القمح ثمن تسديد أجل من فرنسا عىل املرتتبة الديون قصة 102

العملية تلك تموين يف وبوخريص بوشناق كاليهوديَّنْي التجار بعض مع الدولة خزينُة اشرتكت 103

لفرنسا. عميَلنْي اليهوديان وكان اإلنقاذية،
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ال��م��ن��ام��ا ال��م��ري��ُض ش��ارُل ذاَق وم��ا ب��ال��ع��اِط��ل��ي��ن ال��ف��رن��س��ي��ُس وض��اق
س��ه��ام��ا ال��ق��م��وَح ه��ذي ف��أط��ل��ق غ��زَون��ا ق��م��ح��نُ��ا ل��ه وأوَح��ى
��وام��ا104 ال��سَّ وأغ��رى ال��م��س��ي��َح، وخ��اَن أرض��ن��ا ف��ي ال��ن��ف��اي��ات وَص��بَّ
ال��ح��رام��ا105 ال��ل��ُص��وُص ي��س��ت��ب��ي��ُح ك��م��ا إالَّ ت��ُك ل��م ال��داي وم��روح��ُة
ال��ن��ظ��ام��ا؟ أق��رَّ … ل��ي��ٌل ط��ال وإن ف��رٌج س��ي��دي ه��ل … أب��وت��اُن106

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ب��ال��دَم��ا س��ي��ادت��ه َص��ن��ْع��ن��ا ال��ِح��َم��ى َه��ذا ف��رن��س��ي��ُس، يَ��ا … بَ��ل��ى
��َم��ا ال��سَّ م��ع��ج��زاُت ت��ب��ارك��ن��ا ج��َه��اًدا ال��طِّ��وال ��ن��ي��َن ال��سِّ بَ��َل��ون��ا
نُ��ه��زم��ا أن ون��أن��ُف ن��ذوُد، ع��اًم��ا وث��الث��ون م��ائ��ة َم��ض��ت
ُس��لَّ��م��ا أرواَح��ن��ا ون��ج��َع��ل وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ن��ق��اوم، َص��َع��دن��ا،
ال��ِح��م��ى107 ن��ُص��ون ب��س��ي��رت��ا ف��ق��م��ن��ا ب��اش��ا أح��َم��د الم��وري��س��ي��ي��ر غ��زا
ال��دُّم��ى ونُ��ْس��ب��ي ف��ش��ب��ًرا، وش��ب��ًرا ف��ب��ي��تً��ا ب��ي��تً��ا ن��ق��اوم: وثُ��رن��ا
ال��م��ج��رم��ا نُ��ف��ل��ت ل��م ع��ادي��د، ال��رَّ ال��ك��س��ال��ى ب��ع��ِض ت��خ��اذُل ول��وال
األن��ج��م��ا ع��م��الُق��ه��ا ف��ط��اوَل ال��ش��بَ��اب ع��زَم ��ر ف��جَّ م��ع��س��ك��ُر

العمل «إن ه: نصُّ ما ١٨٣٠م مارس ٢ يوم العرش خطاب يف يقول فرنسا ملك العارش شارل وقف 104

جمعاء.» املسيحية لفائدة القدير هللا بإعانة سيكون فرنسا رشف لرتضية به سأقوم الذي
معروف. املروحة حديث 105

يف بونابارت نابليون من بأمٍر فرج سيدي من الهجوم خطة رسم الذي الفرنيس الجاسوس بوتان 106

١٨٣٠م. سنة الجزائر عىل حملته عند الرسوم بتلك الفرنيس الجيش انتفع وقد ١٨٠٨م، يوليو
توىلَّ فقد السيايس فأما وشعبي. رسمي، سيايس شكلني: االحتالل بعد الجزائرية املقاومة اتخذت 107
حوله ت فالتفَّ ١٨٧١م) سنة سيثور الذي املقراني عائلة من (وكان قسنطينة باي أحمد، الحاج أمره زمام
بنهاية إنذاًرا ١٨٣٨م سنة قسنطينة ملدينة الموريسيري احتالل وكان أتراك، بقايا ومن جزائريني من األمة
بدفاعها قسنطينة مدينة لت سجَّ وقد الرماد، تحت النار وبقيت ظاهًرا، فانتهى املنظَّمة الحكومية املقاومة
فداًرا، وداًرا فحارة حارة املدينة الحتالل الفرنسيون اضُطرَّ إذ البطولة؛ صفحات من خالدة صفحة املجيد

كاملة. سنني سبع حصارها ودام
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ال��م��ل��ه��م��ا108 ال��ق��ائ��َد ب��ه��ا ف��ك��ان ال��ه��اش��م��ي َش��اِع��رَه��ا وبُ��وي��ع،
َدم��ا … وه��ذا ذاك، ف��ي��ق��ط��ُر ال��ح��َس��ام وي��ب��ري ال��ن��ط��اَم، يَ��ص��وغ

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

َع��س��ي��را َط��وي��ًال ال��ن��ض��اُل وك��ان ال��ق��دي��را ك��ن��َت … ق��ادِر َع��ب��َد أي��ا
ال��ن��ص��ي��را ف��ُك��ن��ت ، َربٌّ ون��اج��اك ش��ع��ٌب ف��ل��بَّ��اك ال��ج��َه��اد، ش��رْع��َت
ال��خ��ط��ي��را ال��خ��ب��ي��َر األم��ي��َر ف��ك��ن��َت ب��الًدا وُس��س��َت َج��ي��ًش��ا، ون��ظَّ��م��َت
ال��ض��م��ي��را ال��خ��ان��ع��ي��ن ف��ي وأي��ق��ظ��َت ال��ح��نَ��اي��ا ال��ق��اب��ع��ي��ن ف��ي وأل��ه��ب��َت
ال��م��ري��را ال��ع��ذاَب ب��ي��ج��و110 وج��رَّع��َت تُ��ط��ي��ق ال م��ا َم��اري��اَن109 ��ْل��َت وح��مَّ
ال��م��ص��ي��را وت��ب��ن��ي ال��س��راي��ا، وت��ج��زي ال��م��ن��اي��ا ت��خ��وض … وع��ش��ًرا111 ث��م��اٍن
ال��ح��م��ي��را112 وك��ان��وا ��ل��ي��ع، ال��ضَّ ف��ك��ن��َت َج��ادل��وَك َم��ن ب��ال��ع��ل��م وت��دم��غ
غ��ري��را113 ص��ب��يٍّ��ا ِغ��م��ًرا ت��ُك ف��ل��م ال��َع��اب��ث��ون إغ��راءك َراَم وك��م

بمسجد عقدوه مؤتمٍر يف أمرهم القبائل ورؤساء القوم وجوه جمع ١٨٣٢م سنة يف الشعبية املقاومة 108
وقوة بالشهامة بينهم ُعرف عمره، من والعرشين الرابعة يف شابٍّا بطًال باإلمارة وبايعوا معسكر، مدينة
دولة س يؤسِّ أن عىل الهاشمي، الدين محيي الشيخ بن القادر عبد األمري هو الحصني، والرأي الشكيمة
بطولته جانب إىل القادر عبد واألمري للمعتدي، وتتصدى العدل وتوطِّد األمن تصون إسالمية جزائرية
من مصدًرا كانت التي البنني بأم والتغنِّي والحماس، النبيلة باملشاعر معانيه تفيض ملهم شاعر الحربية

إلهامه. مصادر
فرنسا. هي ماريان 109

الزائر). تحفة (راجع مشهورة «بيجو» مع األمري وقائع 110

١٨٤٨م. إىل ١٨٣٠م من سنة ١٨ األمري مقاومة دامت 111

تفصيل لها ويوجد معروفٌة، بيجو وخصوًصا فرنسا وجنراالت األمري بني التعجيزية العلمية املجادالت 112
الزائر. تحفة يف ضاٍف

األمري مع ذلك الفرنسيون حاول وكم الضمائر، رشاء محاولُة الفرنسية املفضوحة األساليب جملة من 113

بإيمانه. واستعصم فأبى
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… ب��ص��ي��را يُ��ْض��م��رون ب��م��ا وك��ن��َت أخ��ل��ف��وا وك��م … ع��اه��دوك114 وك��م
أس��ي��را خ��ط��ف��وك م��ذ ِخ��ْس��َت، وم��ا ال��ف��دا َدرب ل��ل��ش��ع��ب، وَع��بَّ��دَت

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��س��رائ��ر115 تُ��ب��ل��ى زيَّ��ان اب��ن وع��ن��د ال��َج��زائ��ر اب��ُن راي��تَ��ك ��ف ت��ل��قَّ
ث��ائ��ر ك��لُّ ل��ن��ص��رتِ��ه��م ف��ه��بَّ ال��ث��ائ��رون ال��زع��اط��ش��ُة وه��بَّ

واالستقالل بالسيادة فيها له واعرتفت األمري، مع فرنسا عقدتها معاهدات عدة الحرب مدة تخللت 114

لرضبٍة تستعدَّ أن وأرادت الخطر، رأت متى إال تعقدها ال وخداع غش معاهدات كانت لكنها البالد، عىل
ويستعدَّ قليًال ليسرتيح خداع؛ من عليه تنطوي بما علمه مع املعاهدات تلك يعقد فكان األمري أما قاسية،

وتلقيها. الرضبات لتسديد
سنة زيَّان بن الرحمن عبد الشهيد الزعيم بسكرة قرب الزعاطشة واحة يف العارمة الثورة قاد 115

الواقعة وصورة La revue des deux Mondes العاملني» «مجلة بإسهاب تفصيالتها ذكرت وقد ١٨١٦م،
الزعاطشة، يهاجموا أال عىل الفرنيس الجيش قيادة مع معاهدًة زيَّان بن الرحمن عبد الزعيم عقد اآلتية: هي
إال هجوم، لحملة واالستعداد الوقت لربح جريئًة حيلًة منه ذلك وكان يحتاجونه، بما إمدادهم هو ويتوىلَّ
قدمي؟ أمام يسجد ال جزائري يوجد هل قائًال: والتحدي لالستفزاز ومال للحيلة تفطَّن فرنسيٍّا قبطانًا أن
إليه وأرسل إليه املجيء عن فامتنع بجلبه فأمر الزعاطشة، شيخ زيَّان، بن الرحمن عبد نعم، له: فقيل
يف املقاومة وكانت سنوات، الحرُب فدامت فحطَّمه وثالثًا فأباده، ثانيًا وجيًشا الرحمن عبد فأباده جيًشا
السور الفرنسيون وصل ثم شهيد، ومليون نخلة مليون استصفت حتى نخلة نخلة األرض، من شرب كل
أحجار من التي موتاهم فكانت ثغرة فيه فتحوا أن إىل طائل بدون دونه يموتون شهًرا أمامه فوقفوا
الرحمن عبد الزعيم بيت وصلوا أن إىل ببيت وبيتًا بشارع شارًعا الحرب فكانت املدينة دخلوا ثم السور.
بسقيفة وسقيفة بغرفة غرفة يقاومون بيته وأهل وأوالده يصيل فجلس الباَب خلعوا حتى يدافع فكان
له فقال قدمي؟ أمام يسجد ال جزائري يوجد هل وسأل: الفرنيس القائد فجاء البيت، بصحن يصيل وهو
كال، فقال: حسنة.» معاملة عاملتك خضعت «إن القائد: فقال … زيَّان بن الرحمن عبد أنا الرحمن: عبد
إىل فأخرجه رأسه فقطع لوطني. خائنًا أعيش أن من مجاهًدا موت أن وأفضل هللا، سبيل يف مجاهد إني
كرة تلعبوا لم طويل زمن عليكم مىض قد لجنوده: وقال االستشهاد بدم املرضجة البيضاء بلحيته جنوده
الرجال من البيت أهل وقام الحريم عىل أجناده أدخل ثم بها. فالعبوا كرة أعظم لكم أحرضت وقد القدم،
وهو الخالدة قولته املجاهدين أحد فقال لالعبني، وأخرجها رءوسهم فاجتز الرشف عن يدافعون واملقاومني
سنوات! وأربع مائة بعد فخرجوا املعجزة وصدقت بالدنا.» من ونخرجكم أحفادنا يأتي «سوف يموت:
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ال��ج��زائ��ر ف��داءَ ال��ش��ه��ي��د، ف��م��ات ال��ل��ئ��اِم ُس��خ��ف زيَّ��ان اب��ُن ت��ح��دَّى
��راص��ر؟ ال��صَّ أم��ام َج��ب��ي��نً��ا وي��ح��ن��ي َه��اًم��ا ال��ج��زائ��ر اب��ُن يَ��خ��ِف��ُض وَه��ل
… ال��م��ج��ازر أم��ام ن��دان��ا وص��ْدَق إص��رارنَ��ا ِب��َس��ك��رة ل��ت��ش��ه��د
ال��ق��َس��اور ص��م��وَد ال��رَم��اُل وت��ح��ِك ع��نَّ��ا ل��ع��ق��ب��َة ال��ن��خ��ي��ُل وت��روي
ال��م��غ��اور ف��ي ب��غ��ل��ٍة أب��ي ص��راَع ل��ل��ج��ب��ال116 م��ع��زٍة أب��و وي��ذك��ُر
ال��م��ف��اخ��ر ج��ل��ي��َل س��رت��ا وأب��ط��ال ألب��ط��ال��ه��ا س��ط��ي��ُف وت��ح��ف��ظ
وال��ح��واض��ر ال��ق��رى ف��ي ش��ع��ال��ي��لُ��ه، ي��وًم��ا ت��خ��ُب ول��م ��راُع، ال��صِّ وداَم
ال��ك��واِس��ر117 ف��ك��نَّ��ا ال��بُ��غ��اَث، وك��ان��وا ال��م��ن��ايَ��ا ف��ك��نَّ��ا ال��ب��غ��اَة، وك��ان��وا

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ف��اط��م��ه١١٨ س��ي��َدت��ي بُ��ط��والت، ال��َع��ارم��ه ث��ورتُ��ن��ا وت��ذك��ُر
وال��ع��اص��َم��ه! ب��اري��س ف��ت��رج��ف ج��رج��را ب��رك��ان��ه��ا ��ر يُ��ف��جِّ
ال��دائ��َم��ه١١٨ ق��داَس��تَ��ه ف��زكَّ��ى ِذْك��ره أم��َه��ا ب��اس��م وخ��لَّ��د
ال��ح��اس��َم��ه ق��راراِت��ه ت��ف��دِّي َرات��ٍن ب��ن��ي دَم��اءُ وف��اض��ت
ف��اط��َم��ه! ي��ا ال��ت��واك��َل رف��ض��ِت ل��ت��اك��ال ن��َس��ب��وك م��ذ ن��ُس��وم��ُر
ال��ظ��ال��َم��ه ب��ال��ف��ئ��ة وت��ْع��ص��ُف ال��ث��ل��وج ت��ذي��ب ن��اًرا وأل��ه��ب��ت
��ائ��م��ه118 ال��سَّ وتُ��س��ت��أج��ر تُ��بَ��اع، ك��َم��ا ويُ��ش��ت��رى يُ��بَ��اع وج��ن��ٍد،

وقسنطينة. سطيف من كلٍّ يف بطولية معارك من فيها وقع وما بغلة وأبي معزة أبي ثورة 116

الكارسة. النسور أي كارس: جمع والكوارس الجناح، املهيضة الطيور الطري: بغاث 117

التي خديجة لال والدتها الرحمانية، الطريقة شيخ عيىس بن محمد سيدي ابنة نسومر فاطمة لال 118

يف الثورة تُسريِّ كانت أيراثن، آيت تاكال، قرية من عمر الحاج سيدي وزوجها جرجرة، قمة باسمها ى تُسمَّ
وصمدت فرنسا، عميل الجودي يس الباشاغا رصعت التي وهي بمفردها، ثم زوجها مع أوًال جرجرة جبال
قاستو فرنسيني: جنراالت ستة ضد املسلمني املجاهدين رأس عىل ١٨٥٧م إىل ١٨٥٦م من مقاومتها يف
،Deligny ديلنيي ،Maissiat ميسيا ،Mac-Mahon ماكماهون ،Yussuf يوسف ،Renault رينو ،Gastu
كان الذي الحني نفس يف العمليات ترأس الذي Randon راندون للماريشال املبارشة القيادة تحت كلهم
راندون املاريشال جيش ضد مجاهد آالف سبعة يضم جيًشا تُسريِّ كانت فاطمة لال الجزائر. عىل واليًا فيه
ساحة وشملت الحديثة، الحربية املعدات جميع عىل متوفر مقاتل ألف وأربعني خمسة يضم كان الذي
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ال��راغ��َم��ه أن��ف��ه ع��ل��ى ودس��ت ك��ب��ره ف��ي َران��دون وأرع��ف��ِت
اآلث��َم��ه ن��واي��اه��م ف��خ��اب��ت ا خ��دٍّ ل��ل��ج��ن��راالت ��رت وص��عَّ
ق��ائ��َم��ه؟ ت��زل ل��م وأم��َج��اُدَه��ا ح��واءه��ا؟ ال��ج��زائ��ُر أت��ن��س��ى

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ج��بَ��اال وأذاب��وا ال��ث��رى َف��ه��زوا ال��ن��ض��اال ق��ادوا ال��ش��ي��خ119 س��يِّ��دي ب��ن��و
ال��وب��اال ال��م��غ��ي��َر وأص��ل��ى ، ف��ب��رَّ ي��م��ي��نً��ا آل��ى ح��م��زُة ُس��ل��ي��م��اُن
ال��ن��بَ��اال ف��ي��ه ي��غ��رس وح��ْم��زُة ��ى ال��م��س��جَّ ال��ع��ق��ي��د بُ��وب��ري��ت120 َس��ل��وا
ال��ث��ك��ال��ى ع��ل��يْ��ه ي��ب��ك��ي ب��يُ��م��ن��اه، ُروَح��ه َص��دره م��ن وي��س��ت��ل

يونيو ٢٤ يف أرشيضن معمعة يف كانت الحاسمة واملوقعة خديجة، لال قمة إىل جرجرة جبال كل العمليات
الرحمانية. إخوان أتباعها مع ١٩٥٧م يوليو ١١ يوم تاكال قرية يف فاطمة لال اعتقلت ١٨٥٧م،

أوالد قبائل حوله ت والتفَّ ١٨٦٤م، سنة بوبكر بن حمزة بن سليمان الباشاغا بقيادة الشيخ سيد أوالد 119
نهاية وكانت بوبريرت، الكولونيل قيادة تحت الكرَّة وأعادوا هزيمة، رش الفرنسيني وهزموا الشيخ سيدي
البطل تمكَّن وقد قائدها، الكولونيل فيها بما العدو، ِفَرق رجال سائر موَت طويًال دامت التي املعركة
الِفَرق بني من وكان املعركة، خالل ذلك بعد استُشهد ثم املعركة، أثناء بيده قتله من حمزة بن سليمان
الحمية أخذت حتى تلتهب املعركة كادت وما فرنسا، مع املتطوع الجزائري الجند أي القوم؛ املعتدية
األغواط، جنوب بالصحراء، وقام للمجاهدين، وانضموا الفرنسيني عىل فانقضوا القوم، جماعة اإلسالمية
فيه كان الذي الوقت نفس يف وذلك شهرة، بن نارص املجاهد معه ثار الصحراء نفس ويف بوشوشة
الصارخة النداءات ه يوجِّ الحداد الشيخ بن عزيز والشيخ الشمال. يف املقاومة ينظمان واملقراني بومرزاق
فيجب الضعف فريسة فرنسا وإن حان، الوقت إن ويقول: للقتال، الناس يستنفر الجزائر مناطق كل إىل
إذ الحداد؛ والشيخ املقراني بني آنذاك وثيًقا االتصال وكان ١٨٧٠م. سنة آخر يف وذلك الفرصة، انتهاز
إعالن رضورة يف النظر معه وتبادل صدوق، يف ا رسٍّ ١٨٧١م، يناير ٨ يوم الحداد الشيخ املقراني زار
رسميٍّا الجهاد املقراني أعلن ١٨٧١م مارس ١٤ ليلة ويف مجانة، يف كلها املقراني عائلة والتأَمت الجهاد،
املقراني أرسل وقد اآلن، املتحدة األمم مبادئ حسب وكذلك العدو، مباغتة عدم يف اإلسالم سياسة عىل بناء
وغًدا وضدكم، عليكم الجهاد أعلنا قد اليوم هذا يف أننا «اعلموا له: يقول العاصمة يف الفرنيس الجنرال إىل
١٥ يوم فرنسا، له بعثتها التي املحاولة ورد أغا. باش وظيفة من باستقالته كذلك وبعث الجهاد.» نبتدئ

تذر. وال تُبقي ال عارمًة الثورة انطلقت هناك ومن واحتلها، بوغريرنج برج هاجم
.Beauprétre بوبريرت الفرنيس العقيد 120
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ال��رَج��اال ت��س��ت��ف��زُّ ال��ف��دا، ب��َس��اِح ال��دم��اء ف��ي��ه��ا ت��ص��رخ ووه��ران
ال��رَم��اال ال��غ��اص��ب��ي��ن ع��ل��ى يَ��ه��ي��ُل ف��ي��ه��ا ُش��ه��رَة واب��ُن وَص��ح��راؤن��ا
االح��ت��الال ي��ن��س��ُف ب��ص��ح��رائ��ن��ا، ال��م��س��ت��م��ي��ت ش��وش��ة أب��ي وج��ي��ُش
ال��ق��ت��اال وي��دع��و: ال��ب��داَر، ي��ن��ادي: دويٍّ��ا دوَّى اد ح��دَّ اب��ن وص��وُت
ال��ن��زاال ت��ه��وي ب��واش��ُق، ن��س��وٌر، ال��ش��اه��ق��ات ف��ي ُم��ْق��ران آل وم��ن
ال��م��َح��اال ب��ال��م��ع��ج��زات، ��ق ف��ح��قَّ ال��ِج��ه��اد َح��ان ب��وَم��زراق وق��ال

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

��الح وال��صَّ وال��ه��دى ال��ن��دى، ون��بْ��َع ال��ك��ف��اح أُس��َد ُم��ق��َراَن آل ف��ي��ا
��الح ب��ال��سَّ ن��ه��ج��ه ف��ع��بَّ��دت��م��وا ال��خ��ل��ود َدرَب ��وَن ت��ش��قُّ ن��ه��دت��م،
وال��ِب��ط��اح121 ال��ذرى ف��ي وأع��ل��ن��َه��ا ع��َص��اه أل��ق��ى ال��س��وق ف��ي اُد وَح��دَّ
ب��ال��رَِّم��اح أرُك��لُ��ه��م ال��ب��ح��ر، ف��ي ـ��َس ال��ف��رن��س��ي��ـ َس��أُل��ق��ي … َع��َص��اي ك��م��ث��ِل
وال��ك��ف��اح122 ال��ف��دا َرم��ز ب��ُس��وف��الَت ش��ه��ي��ًدا ي��م��ض��ي ل��م��ق��َران َس��الٌم
ال��ط��م��اح123 ف��ي��ه ال��ق��ي��ُد ك��بَّ��ل وَم��ا أس��ي��ًرا ي��غ��دو ال��ث��م��ان��ي��ن والب��ن
ال��ِف��س��اح ب��األم��ان��ي ب��ْرك��انُ��ه َل ب��ش��رش��ا ي��ط��غ��ى ل��م��ال��ك124 وم��رَح��ى

سوق يف وذلك عمره، من الثمانني يتجاوز وهو الحرَب اد الحدَّ الشيخ أعلن ١٨٢٧م أبريل ٨ يوم 121

البحر إىل الفرنسيني سنرمي وقال: الجمهور وسط السوق يف الجمعة صالة بعد عصاه وألقى صدوق،
األرض. إىل العصا هذه أنا رميُت كما

بسام. عني قرب بسوفالت، ١٨٧١م مايو ٥ يوم املقراني محمد استُشهد 122
الثمانني، تجاوز وقد بجانة قرب اد الحدَّ الشيخ عىل القبض أُلقي شاملة طاحنة عنيفة معارك بعد 123

١٨٧١م. يوليو من ١٣ يوم وذلك نعش، عىل ومحموًال مشلوًال وكان
يوليو ١٣ يوم الحرب أعلن القادر. عبد األمري خلفاء أحد الربكاني عيىس أخي ابن الربكاني مالك 124

بها أعلنها التي الطريقة بنفس األصنام، والية يف منارص وجبال رششال بنواحي األحد سوق يف ١٨٧١م
اد. الحدَّ الشيخ قبله
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ال��ج��ن��اح125 وري��ف ش��ي��ًخ��ا ِب��وذري��س ت��ن��اج��ي َراح��ت م��ن��اص��ُر وع��اش��ت
ال��ن��ج��اح126 ح��ظ��وَظ يُ��دن��ي َع��م��اَم��ة أبُ��و َص��داُه َرج��ع ف��ردَّد
ال��م��س��ت��ب��اح127 ال��ش��رِف ع��ن يَ��ذوُد ب��آم��ودَه��ا ت��زُه��و ��اُر وه��قَّ

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ن��َض��ال ِم��ن ط��ي��ن��ت��ه��ا وَص��وَّر ال��َج��الل ذو أب��دَع��َه��ا َج��زائ��ر،
ال��وَص��ال ل��ذي��ذ ع��ن��ه��م وت��م��ن��ُع ُع��ش��اق��َه��ا تُ��َم��ازح ب��َالٌد
ال��ج��بَ��ال ف��ي ث��ورٌة ان��ط��ف��أت وال ��ُه��ول ال��سُّ ف��ي ث��ورٌة ان��ك��ف��أت َف��م��ا
ال��رم��ال128 ع��اص��ف��اُت ه��دأت وال ه��اَم��ت��ُه أوراُس يَ��ح��ن ول��م
ال��ن��ك��ال ط��وُل ال��ع��زَم أوَه��ن وال ل��ل��م��غ��ي��ر ُج��رج��را اس��ت��س��ل��م��ت وال
ال��م��ئ��ال؟ ال��ب��دوي129 ق��رَّر ب��ه��ا أَم��ا ال��ش��َه��َداء َس��اح��ة َس��ل��وا
ال��م��نَ��ال! بَ��ع��ي��َد يَ��ب��دو ك��ان وإن ال��ن��ف��ي��ر َص��وُت ب��ش��رش��ال وَدوَّى

حروب هناك كانت والظهرة، منارص بني جبال يف الربكاني مالك الحرب فيه يدير كان الذي الحني يف 125

وذريس. زاوية يف شيًخا وكان جرجره، جبال يف الصدقاوي الشيخ أمثال الشمال يف يقودها
وطبة وأسد ١٨٦٠م. سنة بدءوه الذي الكفاح يواصلون الوهرانية الصحراء يف الشيخ سيدي أوالد كان 126

جيوشه ووصلت طويلة، مدة الكفاح واصل الشيخ سيدي أوالد من بوعمامة قيادة تحت ١٨٨١م عام
العاصمة. وضواحي املدية حتى

الكفاح الطوارق واصل ١٩٠٠م سنة صالح وعني تواب وثورة الشيخ سيدي أوالد ثورة خمدت ملا 127

باللغة آمود وكلمة ١٩١٢م، سنة حتى آمود الشيخ قيادة تحت الجزائر من أخرى نواٍح ويف الهقار يف
العرصة. أو السارية معناها األمازيغية

املقاومة. أيام طوال للعدو واحدة مرة ولو جرجرة وال أوراس يخضع لم 128
أنها إال اآلونة تلك يف كذلك الثورة قامت رشسال مدينة إىل غربها املتعددة والجهات الجزائر مدينة يف 129

الحكومة» «ساحة يف البدوي محمد السيد الغيورين العاصمة رجال أحد أعلن إذ قاسية؛ عنيفة تكن لم
وأرسل أخفقت الحركة لكن الجديدة، املستقلة اإلدارة تنظيم محاولة معه وَمن وأخذ البالد، استقالل آنذاك

أعوام. سبعة به يميض الضيق للسجن البدوي السيد الفرنسيون
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ال��خ��يَ��ال ط��ي��َف ي��الح��ُق ف��ق��اَم أم��ي��ر130 ال��ـ ��م��ي��ِر ال��ضَّ ص��دُق وراوَد
ال��م��ح��ال! ف��رَض وْل��س��وَن يَ��ن��اش��ُد ال��وع��ود خ��ل��َف ب��ف��رَس��اي ويَ��ع��ُدو
ال��رِّج��ال! ق��ْدَر نُ��ْغ��م��ط ن��ُك ف��ل��م … ت��ك��ن َم��ه��َم��ا َخ��ال��د ت��ج��اري��ُب

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��َع��وال��ي ال��رَِّم��اح َص��ري��ُر وأْغ��ف��ى ال��ص��ق��ال ال��س��ي��وِف َص��وُت ب��حَّ ل��ئ��ن
ال��ش��م��ال131 ن��ج��ُم َس��راي��اه ي��ق��ود ��راع ال��صِّ أع��اَد ال��ي��راع ف��ح��رُب
ب��ال��وب��ال َس��اس��ت��ه��ا وي��نْ��ذُر ف��رن��س��ا يَ��ُدكُّ ف��رن��س��ا، ب��أرض
ال��غ��وال��ي واألم��ان��ي ال��ف��دا، ب��ُروِح َح��ن��اي��ا ف��ي��ه��م ت��زخ��ُر َم��ع��ام��ي��ُد
ال��ن��ض��ال ذك��ري��اُت وتُ��ْل��ِه��ُم��ه��م ال��ض��م��ي��ر َص��رخ��اُت تُ��بَ��ارك��ه��م
ال��خ��ي��ال وراء ت��ج��ري م��ج��ان��ي��ُن، رع��اٌع ق��وٌم ال��رع��ادي��د: وق��ال
ال��رِّج��ال ع��ظ��م��اء م��ن َص��ن��ادي��ُد، ِك��راٌم ق��وٌم ال��م��ن��اج��ي��ُد: وق��ال
ب��ال��ن��ك��ال يُ��م��َح��ق��وا ل��م ال��ق��وُم إذا ال��م��ص��ي��ر ب��ئ��َس ال��ف��رن��س��ي��ُس: وق��ال
االح��ت��الل ل��ع��ن��ِة ع��ل��ى َس��نَ��ْق��ِض��ي ح��زب��ن��ا ن��اص��روا األل��ى وق��ال
وَم��ال��ي132 ُروح��ي ال��ج��زائ��ر، ف��َداءُ ِش��ْع��رُه خ��لَّ��دوا ال��ذي وق��ال

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

للجزائريني الكاذبة عهودها بإنجاز فرنسا يطالب كان الجزائري، القادر عبد األمري ابن خالد األمري 130
املمثل اإلصالح تطبيق وبوجوب (األندجينا) االستثنائية القوانني بإلغاء يطالب وكان العظمى، الحرب أثناء
الفرنيس، النواب ملجلس الجزائريني ودخول والواجبات. الحقوق يف بالفرنسيني الجزائريني تسوية يف
يحاول «ولسون» األمريكي إن حيث فرساي؛ ساحة أمام وفًدا شكَّل أوزارها الحرب وضعت أن وبمجرد

مصريها. تقرير يف الشعوب سائر حرية ومنها الحرب، أيام بها نادى التي بنوده فرض عبثًا
الشمالية. أفريقيا نجمة حزب 131

النشيد ذاك إذ ى ويُسمَّ الجزائري الشعب حزب نشيد وكان زكريا، ملفدي األوىل االنطالقة نشيد 132

املؤلِّف. لنفس «قسًما» نشيد الرسمي املجال يف خلفه حتى كذلك وبقي الوطني،

237



الجزائر ملحمة

��م��اء ال��سَّ ب��وح��ي ال��ع��ق��وَل تُ��غ��ذِّي ال��ُع��ل��م��اء َج��م��ع��ي��ُة ار ال��دَّ وف��ي
اإلب��اء م��ع��ان��ي ف��ي��ه��ا وت��ْغ��رُس ��وي ال��سَّ ��راَط ال��صِّ ال��ن��ف��وَس وتَ��ه��ِدي
��ن��اء ب��ال��سَّ أك��وان��ُه وتَ��غ��م��ُر ان��دف��اًع��ا ال��ش��َم��اِل ن��ج��َم تُ��واك��ُب
األص��ف��يَ��اء ب��ال��ُخ��لَّ��ِص ف��ت��زخ��ُر ال��ب��ش��ي��ُر ف��ي��ه��ا ب��ادي��َس ويَ��ْع��ُض��ُد
األغ��ب��ي��اء م��وك��ِب ف��ي ال��وه��ِم، م��ع ال��ت��ائ��ه��ي��ن ف��ي ال��ض��الالِت وتَ��غ��زو
ال��دخ��الء وص��َم��َة ب��َه��ا ت��م��ح��و ـ��ِب، ��ْع��ـ ال��شَّ ف��ي األَص��ال��ة ج��ذوَر وتُ��رس��ي
ال��ب��ن��اء َص��رَح ب��ادي��س اب��ُن ف��يُ��ع��ل��ي ال��ب��الد ُع��رض ال��م��دارَس وت��ب��ن��ي
ال��ض��ي��اء ن��ب��َع ال��خ��ف��اف��ي��ُش وت��خ��ش��ى م��س��ت��ب��ٌد م��س��ت��ْع��م��ٌر وي��ْرت��اُع
ال��ن��داء ص��دُق ال��م��ن��اف��َق وي��ؤذي آوى اب��ُن األس��ود ظ��لَّ وي��ْره��ُب
ال��دَم��اء ووح��ي ��م��اء، ال��سَّ ب��وح��ي ال��ث��ن��اي��ا ال��ع��ل��م��اءُ ع��بَّ��د ك��ذا

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ُش��ك��َرا ال��َج��زائ��ر133 اح��ت��الِل وذك��رى خ��يْ��ًرا ال��ش��دائ��َد ع��نَّ��ا ال��ل��ه َج��زى
ح��م��رآ؟ ال��ج��َراح��اُت ت��زال وَم��ا ال��ِج��راح نَ��س��ي��نَ��ا َه��الَّ نَ��ن��َس وإْن
َده��را ال��َج��زائ��ر ب��ع��ي��ِد َح��ِف��ل��ن��ا َع��ام ب��م��ائ��ة آل��م��ونَ��ا وإن
ذك��رى ال��ش��ع��ِب َم��ذب��ِح ع��ل��ى وأح��يَ��وا أش��الئ��ن��ا ف��وَق َرق��ُص��وا وإن
ِس��رَّا ال��م��ق��ادي��َر ن��ب��ثُّ وُرح��ن��ا ال��رََّص��اِص ن��غ��م��اِت ع��ل��ى َرَق��ْص��نَ��ا
م��س��ت��م��رَّا َم��ض��ى ح��زٌب ف��ل��ل��ش��ع��ِب ِل،134 ال��ش��م��ا َه��ذا نَ��ج��َم َخ��َس��ف��وا وإن
وتُ��ش��رى تُ��ب��اع إن َم��ا … ال��ع��ه��د ع��ل��ى ال��ب��ق��اء ف��ي��ه��ا أخ��ل��ص َض��َم��ائ��ُر
وأغ��رى! ال��ع��ق��وِل ض��َع��اَف وَغ��رَّ ق��وًم��ا َض��لَّ��ل ف��ي��ول��ي��ُت135 َم��ا إذَا
ن��ه��را! ال��م��ت��اه��ات َس��راَب ف��ظ��نَّ��ت ب��م��ؤت��م��رات136 ق��وًم��ا وَخ��دَّر

املشئوم. املئوي العيد 133
الشمالية. أفريقيا نجمِة حزِب حل 134

فيوليت. بلوم مرشوع 135

اجتهاد عن الفرنسية والوحدة باالندماج للمطالبة علماءنا حرَّف الذي ١٩٣٦م عام اإلسالمي املؤتمر 136
السيايس. الدهاء عن بعيدين وإخالص نية حسن وعن خاطئ،
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أدرى! ب��ال��ن��اِس ال��ج��زائ��ر وش��ع��ُب ال��م��ب��ادئ يَ��ُص��ون ح��زٌب ف��ل��ل��ش��ع��ِب
ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ع��ن��ان137 ل��ل��م��خ��ل��ص��ي��ن ف��أْس��َل��م ال��ب��يَ��ان ح��زُب ال��وه��م ِم��ن أف��اق
ال��ي��دان ال��بَ��يَ��اِن ل��ح��زب ف��ُم��دَّت أص��ل��ه ف��ي ال��ش��كُّ وزاي��ل��ه
ت��وءم��ان138 َم��رَم��اه��م��ا ل��ح��زب��ي��ِن ان��دَم��اًج��ا ف��رن��س��ا ان��دَم��اج وأوح��ى
األَم��ان َع��ه��َد ب��ادي��ُس ��ن وَدشَّ ��ُف��وف ال��صُّ ج��م��َع ب��ادي��ُس ف��ب��ارك
األذان139 ف��ي��ه يُ��ع��ِل��ن وأح��َم��ُد ال��بَ��ل��دي وال��م��ل��ع��ُب وي��ول��يُ��وُز
ال��ج��بَ��ان ال��ع��ت��لُّ م��ن��ه ف��يَ��ص��ع��ُق َج��دي��د ب��َص��وٍت ف��ي��ه ويَ��ص��َع��ُق
ال��رَه��ان ك��ْس��َب ب��ال��دَِّس ت��ح��اول ب��أص��ن��اِم��َه��ا ف��رن��َس��ا والذت
ال��ص��ول��ج��ان140 ال��واس��ِع ال��ط��يِّ��ِب ع��ل��ى دَم��اه تُ��ل��ق��ي ��وَل َك��حُّ ف��ت��غ��ت��اُل
ال��زَم��ان ل��غ��دِر م��َص��اِل��ي وأص��غ��ى ط��ي��ب ف��ي ال��دَّه��ُر خ��انَ��نَ��ا ل��ئ��ن
ام��ت��َح��ان! ل��ل��رَج��اِل ال��دُّن��ا وه��ذي ت��اري��ُخ��ن��ا ال��ف��ض��َل ي��ج��َح��َد ف��ل��ن

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

وح��ي��دا141 ح��زبً��ا ان��ف��كَّ َم��ا ال��َق��ْص��د، ف��ف��ي ع��ت��ي��ًدا ح��زبً��ا ال��رأُي ع ُوزَّ وإن
ج��دي��دا ش��ك��ًال ل��ل��ُخ��ل��ِف ف��ت��ص��ن��ُع ال��ط��م��وح ك��ب��َح ال��زع��ام��اُت وت��أبَ��ى
ال��م��زي��دا ت��رج��و ج��ه��نَّ��م، ك��ن��اِر ال��ع��ق��ول ض��ع��اَف ال��ك��راس��ي وتُ��غ��ري

فضيلة. الحق إىل والرجوع بالحق، اعرتاًفا تساؤالته عن عباس فرحات إلقالع إشارة 137
حزب الحزبني، اندماج بفكرة بالواقع االصطدام بعد البيان لحزب أوحت باالندماج املطالبة أن أي 138

الفرنسية. الوحدة خرافة من والتوبة الشعب حزب ملبادئ البيان اعتناق بعد الشعب، وحزب البيان
املطالبة يف بالجزائر مرة ألول جهاًرا الحاج مصايل أحمد بها قام التي املدهشة للمفاجأة إشارة 139

الجزائر. بعاصمة البلدي بامللعب ١٩٣٦م يوليوز ١٤ يوم التاريخي الخطاب خالل باالستقالل
ول. كحَّ والشيخ العقبى الطيب الشيخ 140

الشعب. حزب انقسام 141
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بَ��ل��ي��دا ال��زع��ي��ِم ف��ك��ُر ف��ي��ص��ب��ُح ال��زع��ي��م ف��ك��َر ال��س��يَ��اس��ُة وت��غ��زو
َرش��ي��دا َع��ق��ًال ل��ل��َج��اِن أَر ول��م ج��اٍن إع��َص��اُر ال��زع��ام��َة ك��أنَّ
ش��دي��دا! ض��ربً��ا ال��م��وائ��ِد، وض��رُب ان��ت��خ��اٍب دخ��وُل اإلن��ت��ص��اُر142 وم��ا
م��ف��ي��دا؟ ك��ان ال��َح��رِب ف��ي ال��ِح��ب��ُر َه��ل ج��دراٍن َع��ل��ى ك��ل��م��اٌت وال
َع��ب��ي��دا! ق��وًم��ا ال��ق��وُل َح��رَّر ف��م��ا وي��ح��ي��ى … ع��اش ب��ال��ُه��ت��اف��ات وال
… ال��ص��دي��دا ال��غ��ُروُر ع��ل��ي��ه أَه��اَل ف��رن��َس��ا وس��ْم��ُع … ب��ال��وف��وِد وال
… ال��ح��دي��دا ي��ف��لُّ … ال��ح��دي��ُد وع��اش ال��دََّم��ا إال ال��َع��اَر ي��غ��س��َل ول��ن

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ن��ح��س143 ي��وم ف��ي ال��م��ذاب��ح َض��َح��اي��ا وَخ��م��س أربَ��ع��ي��َن ف��ي نَ��ن��َس ول��م
ع��رس غ��ي��ِر ف��ي ��ق ن��ص��فِّ وق��ْم��ن��ا اغ��ت��راًرا ال��ُح��ل��َف��اء َم��ع ط��رب��نَ��ا
َدرس أي ل��ق��ادت��ن��ا وَدرًس��ا ع��ل��ي��ن��ا َع��ونً��ا ال��غ��ْدر، َم��ع ف��ك��ان��وا
ج��رس َدق��ات ل��ل��ش��ع��ب، وق��ال��َم��ة ب��س��ط��ي��ف م��ج��ازره��م وك��ان��ت
ح��س144 م��ي��ت ال��ُع��م��ق ف��ي وأي��ق��ظ ت��وان��ى َش��ع��بً��ا ِل��َس��تْ��راد وه��ز
ل��ب��س145 ك��ل ال��دِّم��آ ل��وُن ف��ب��دَّد ال��ثَّ��نَ��اي��ا آش��ي��اري وع��لَّ��م��ن��ا
ب��ب��خ��س ف��ب��اءت ال��ض��يَ��اِع َس��راَب أق��الُم��نَ��ا ت��الح��ق وك��ان��ت
وه��م��س ص��راٍخ ب��ي��ن ال��وه��م، م��ع أح��زابُ��نَ��ا تُ��َك��اف��ح وك��ان��ت
ُخ��رس غ��ي��ر أل��س��ن��ًة وأن��ط��ق ال��ل��غ��ى ال��رَص��اص َص��وُت ف��ع��طَّ��ل
رج��س ك��ل م��ن ال��ت��خ��لُّ��ص َط��ري��َق أك��بَ��اُدن��ا ت��ع��بِّ��د َف��ق��ام��ت

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر

الديمقراطية. للحريات االنتصار 142
إلخ. … عزيز وبني وعموشة، الكبرية. وعني وخراطة، سطيف، يف ١٩٤٥م سنة مجزرة 143

قسنطينة. طاغية كاربونيل ليسرتاد الجالد 144
قاملة. جالد آشيارى 145
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ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه
ب��ل��ي��د َغ��ب��يٍّ ُج��ن��ٍد، َف��َض��اِئ��َح أع��ي��دي وخ��م��ًس��ا١٤٦ أربَ��ع��ي��َن ف��ي��ا
ال��ي��ه��ود ك��ض��م��ي��ر ال��ح��ي��آ، َع��دي��ِم َع��م��ي��ٍل َج��ي��ٍش أح��الِس وآث��ام
ن��ش��ي��دي م��لء َج��َالل��ِك أف��ي��ض��ي ال��غ��وال��ي ال��دِّم��اءِ ذك��َريَ��اِت وي��ا
ال��ح��ق��ود ال��ظ��ل��وم ف��وَق َص��واع��َق، ان��زل��ي ال��س��َم��اء، َل��َع��نَ��اِت وي��ا
ال��ج��دي��د ��ب��اح ب��ال��صَّ وَف��تَّ��ْح��نَ��َه��ا دَم��ان��ا زرع��تْ��ه��ا زه��َرًة، وي��ا
األس��وِد رب��ض ال��م��ج��د ب��خ��راط��ة١٤٦ ال��ض��ح��اي��ا ُم��َه��َج��اِت ��خ��ي َض��مِّ أَال،
ال��ورود ِع��ط��ُر َف��ي��ْخ��َج��ُل ع��ب��ي��ًرا، ال��خ��ال��دي��ن ��وَش��ُة١٤٦ َع��مُّ تُ��نَ��اِف��ْح��ِك
ال��وج��ود ص��دَر ال��م��غ��اوي��ر، ـ��زي��ز ع��ـ ب��ن��ي146 ف��ي ب��ِع��زت��ن��ا وُه��زِّي
ال��خ��ل��ود َص��ف��ح��اِت ك��تَ��بُ��وا وَم��ن ل��ل��ب��ق��ا ش��يَّ��دوا ب��م��ن وت��ي��ه��ي
ال��وق��ود وب��ن��ار ال��ح��َج��ى، ب��ن��ور ال��م��ص��ي��ر ل��ل��ب��الد ق��رَّروا وَم��ن

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��م��رام ف��ي��ه ال��ش��ع��ُب بَ��ل��غ وَم��ا ال��ك��الم َح��رِب خ��راف��اُت وط��ال��ت
ال��ن��ظ��ام147 ب��س��رِّ ك��اش��ف��ت��ه��م وَم��ن َع��رف��وَه��ا َم��ن ب��ال��ن��اِر ف��آم��َن
ال��ِف��ط��ام ف��ي��ه��ا ��ع��ُب ال��شَّ بَ��ل��غ وق��د َس��َالم��ي وت��س��ٍع أربَ��ع��ي��َن إل��ى
ال��ك��الم ب��ل��غ��و أخ��ف��ت��وه��ا وإن ال��خ��الِص َح��رب ش��َرارَة ف��َك��ان��ت
ال��ك��رام ��اب��ق��ي��ن ال��سَّ ف��ي ��ال149 وَك��حَّ ال��خ��ال��دي��ن ف��ي ع��ي��م��ش148 ال��ل��ه َرَع��ى

إن بشأنها نقول أن ويكفي وجيزة، بكلمات هنا عليها نعلِّق أن من أشهر ١٩٤٥م مايو ٨ مجازر 146

الفرنسيون لهم فكاد املوعود، باالستقالل مطالبني اليوم ذلك يف االحتفال يف املشاركة أرادوا الجزائريني
عزيز، وبني وشة، وعمُّ وخراطة، وسطيف، قاملة، يف مجازر ونظَّموا الكشافة عىل الرصاص أطلقوا الذين

١٩٤٥م. بحوادث املشهورة وهي الجزائريني، من ألًفا وأربعني خمسة من أكثر ضحيتها ذهب
تبسة. يف أمُرها افتُِضح التي ١٩٤٩م عام OS الرسية املنظمة إىل إشارة 147

الشمالية. أفريقيا نجمة حزب تأسيس يف املشاركني من عيمش عمر 148

الشمالية. أفريقيا نجمة صف يف نادر بحماس النضال معركة خاضوا الذين األبطال من كحال أرزيف 149
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ال��ه��َم��ام ال��وط��ن��ي وغ��رَّاف��ُة151 أن��ف��اس��ه ت��ع��ب��ُق وَراب��ُح150
ال��س��ق��ام م��رِّ ب��ع��د ف��ي��ْل��ح��ق��ه، ط��ال��ب153 ي��ن��دب��ه وع��س��ل��ة152
وال��ذم��ام ل��ل��وف��اء أخ��ل��ص��وا وَم��ن ال��ش��َه��داء ي��س��ت��ق��ب��ُل ودوار154
ف��اس��ت��ق��ام! ُص��ل��ب��ه��م، م��ن ن��وف��ْم��ب��َر َول��ُدوا األل��ى ال��ث��ائ��رون ُه��م
ال��س��الم؟ ع��ل��ي��ه … ال��م��س��ي��ِح ن��زوَل َس��َم��اء ِم��ن ث��ورٌة ن��زل��ت َم��تَ��ى

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ش��ه��ر أل��ِف ع��ل��ى ��ت��اَر ال��سِّ وأْل��ق��ى ق��َدر155 ل��ي��ل��َة َربُّ��ك ت��أذَّن
أم��ري! أم��ُرك : ال��ربُّ ل��ه وق��ال َرب��ي! أم��ُرك ال��ش��ع��ُب: ل��ه وق��ال
وَم��ك��ر خ��داٍع م��ن اج��ت��رح��ت ب��م��ا ال��َع��ج��وز ف��رن��َس��ا ال��ق��َص��اُص وَدان
ح��ب��ر! خ��راف��ات ال��ي��راُع ف��ع��اَف يَ��دوي ال��رَص��اِص َص��وُت ول��ْع��ل��ع
وج��م��ر! ُش��واٍظ م��ن ي��ك��ن ل��م إذا ال��ك��الم َص��وَغ ال��م��داف��ُع وت��أبَ��ى
ُح��م��ر! س��ب��ائ��ك ِم��ن ت��ك��ن ل��م إذا ال��ح��ُروف ط��ب��َع ال��ق��ن��اب��ُل وت��أبَ��ى
ت��س��ري! ب��ال��ق��رارات ت��ك��ن ل��م َم��ا ـ��ِف ��َح��ائ��ـ ال��صَّ ن��ش��ر ��ف��ائ��ح ال��صَّ وت��أبَ��ى
ش��ع��ري! َروائ��ِع م��ن ي��ك��ن ل��م إذا ال��َح��دي��ِث اس��ت��م��اَع ال��ح��دي��ُد وي��أب��ى

مناضليها. أبرز ومن الشمالية أفريقيا نجمة مؤسيس من موساوي: رابح 150

يف ذابوا الذين القالئل األفذاذ ومن الوطني النضال يف األول الرعيل طالئع من غرافة إبراهيم الشهيد 151
التحرير. معركة

الشعب. حزب أبطال وأنشط أشجع من عسلة حسني 152

الشعب. وحزب النجمة حزب مفاخر من طالب محمد 153

اآلثم. االستعمار بيد واغتُيل نائبًا، كان واالنتصار الشعب حزب أبطال من دوار محمد 154

ومنهم نحبه قىض َمن فمنهم واألحياء؛ منهم األموات امليامني، األبطال سائر ذكر عن املقام ويضيق
تبديًال. بدلوا وما ينتظر َمن

املسلح، التحريري الكفاح فيها اندلع التي ١٩٥٤م نوفمرب فاتح ليلة هنا بها يقصد القدر: ليلة 155

ماسينيسا منذ األجنبي، واالحتالل االستعمار عىل الثورات من طويلة سلسلة من الجديدة الحلقة هذه
١٩٦٢م. يوليو ٥ يف االستقالل اسرتجاع حتى ويوغورطة
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ف��ج��ر! َم��ط��ل��َع — ن��وَف��ْم��ب��َر — وُك��ن��َت ال��َح��ي��اة م��ج��رى غ��يَّ��رَت ن��وَف��ْم��بَ��ُر
بَ��در َص��َح��اب��َة نُ��ض��اه��ي ف��ق��ْم��ن��ا ب��دًرا — ال��ج��زائ��ر ف��ي — وذكَّ��ْرت��ن��ا

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ي��ق��ي��ن��ا؟ ف��ي��ن��ا بَ��ثَّ ال��ذي أل��س��َت ف��ي��ن��ا َج��اللُ��ك َج��لَّ نُ��وف��ْم��بَ��ُر
ال��س��ف��ي��ن��ا ن��س��وُق ُرح��ن��ا ول��ل��نَّ��ْص��ِر دَم��ان��ا م��ن ل��ج��ٍج ع��ل��ى َس��ب��ْح��ن��ا
ال��ث��ائ��ري��ن��ا! ُص��ل��ب��ن��ا م��ن ون��ْص��ن��ُع ون��وًرا نَ��اًرا ��ر ن��ف��جِّ وثُ��رن��ا،
ال��َع��ال��م��ي��ن��ا156 ث��ورتُ��ن��ا ف��تُ��ْل��ه��ُم ُم��ب��ت��غ��ان��ا ث��ورت��ن��ا ونُ��ل��ه��ُم
وال��ظ��ال��م��ي��ن��ا ب��ال��ظ��ل��م ف��ن��س��خ��ُر ب��ال��بَ��َالي��ا َج��ب��ه��ت��ن��ا وت��س��خ��ُر
ال��َج��ب��ي��ن��ا! ف��أع��ل��ى … أراد ِل��ش��ع��ٍب وك��رًه��ا ط��وًع��ا ��ي��اس��ُة، ال��سِّ وت��ع��ن��و
ال��م��س��ت��ب��ي��ن��ا ال��م��ن��ه��َج ب��ه َس��ل��ْك��ن��ا ش��ت��اتً��ا157 ال��خ��الص ل��ح��رِب َج��م��ْع��ن��ا
م��ج��رم��ي��ن��ا! َس��َم��اس��رًة ل��ك��نَّ��ا وق��ان��ا ��ف��وِف ال��صُّ ال��ت��ح��اُم ول��وال
��ن��ي��ن��ا! ال��سِّ — ط��وي��ن��ا ق��د ك��م��ا — وت��ْط��وي خ��ط��ان��ا ت��ق��ف��و … ف��ل��س��ط��ي��َن ف��ل��ي��َت
!… وي��م��ي��ن��ا ب��ه��ا ي��َس��اًرا ت��م��ي��ل ب��ال��ك��راس��ي ال … ت��ه��ت��مُّ وب��ال��ق��دِس

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ثُ��رن��ا أي��اَن ع��ه��ودك ح��ف��ظ��ن��ا إن��ا ُص��وَم��اَم158 وادي��َك ت��ب��ارَك

باإلمرباطورية ى يُسمَّ ما شعوِب من كثري مطالبة يف الرئييس السبب كانت الجزائرية الثورة أن إىل إشارة 156
بأنهم الفرنيس الربملان يف فرنسيون مسئولون ح رصَّ وقد فعًال. عليه حصولها ويف باستقاللها، الفرنسية
كانت التي وهي عليها، الحفاظ وضمان الجزائر عىل للرتكيز استقاللها البلدان هذه جميع منَح لون يفضِّ

ومحمياتهم. مستعمراتهم جوهرة تعترب
الكفاح طرق يف آرائها بمختلف الوطنية الحركات جميع ت ضمَّ التي الوطني التحرير جبهة إىل إشارة 157
بتحقيق الفلسطينيني لإلخوان ونصح االستقالل، اسرتجاع حتى الجهاد قادت مسلحة واحدة حركة يف

االنصهار. هذا مثل
يُعقد عام وطني مؤتمر أول وكان الصومام، بوادي ١٩٥٦م أغسطس ٢٠ يوم املنعقد الصومام مؤتمر 158

وكان الثورة، مراحل من هامة مرحلة املؤتمر شكَّل وقد يوًما، عرش ثمانية استمر وقد الثورة، اندالع بعد
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ف��ان��ط��ل��ق��ن��ا ث��وَرت��ه، س��ي��اَس��ة ش��ع��ب ��م ص��مَّ ب��اس��م��ك، أُص��وَم��اُم
ف��ال��ت��ح��م��ن��ا وح��دت��ن��ا، ي��بَ��ارك ال��ج��ب��ال ب��ي��ن َص��وت��َك، وج��ل��ج��ل
ان��دف��ع��ن��ا ��ا ل��مَّ ن��ظ��اِم��ك ب��وح��ي ال��َخ��َالِص ح��رب ش��ري��ع��ُة وك��ان��ت
ُرك��ن��ا ��م��َت ودعَّ ال��ح��يَ��اة، أراَد ش��ع��ٍب ِل��ث��ورِة ِك��ي��انً��ا خ��ل��ق��َت
ف��س��ل��ك��ن��ا م��ع��بَّ��دًة، ـ��ُدروبً��ا ال��ج��ه��اِد ف��ي وث��ي��ق��ت��ن��ا وص��غ��َت
اج��ت��م��ع��ن��ا ي��وم وخ��م��س��ي��َن ل��ِس��تٍّ ن��ج��وى وخ��م��س��ي��ن159 ل��خ��م��ٍس ك��أن
أذن��ا ل��ل��س��م��ع وأره��َف األص��مُّ، 160 ال��دول��يُّ ال��م��ج��م��ع ل��ن��ا وأص��غ��ى
ف��اخ��ت��ص��رن��ا ال��وغ��ى، ب��َس��اِح ف��لُ��ذْن��ا ط��وي��ًال دربً��ا ��ي��اس��َة ال��سِّ رأي��ن��ا
ف��ان��ت��ص��رن��ا َه��دي��ه��ا، ع��ل��ى ف��ِس��رن��ا أه��َداف��ن��ا ص��وم��اُم وق��رَّر

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

َح��ُق��وِد ب��اٍغ ف��َض��ائ��َح ع��ل��ي��ن��ا أع��ي��دي ال��ث��ائ��ري��َن َس��ِك��ي��َك��دَة
َش��ه��ي��ِد أل��ِف أل��ُف وي��ذُك��ُرَه��ا يَ��نْ��َس��َه��ا ل��م ع��ش��رون أغ��س��ط��س161
ال��وَج��وِد َص��دَر يُ��َه��دِه��ُد … َج��الٌل ال��ذك��ري��اِت ف��ي وخ��م��ُس��وَن وخ��م��ٌس
ال��خ��ل��وِد ِس��ف��َر تُ��ل��ِه��ُم نَ��واِف��ُج162 َس��اِح��َه��ا ف��ي ل��ل��َم��ذاب��ح وِع��ط��ٌر

عسكري نظام عىل الثورة ملستقبل ثابتٍة أسٍس وضِع عن أسفر تاريخها يف عظيم وتحوُّل انطالق نقطة
املؤتمر وأعطى والتنفيذ، التنسيق لجنة وتأليف للثورة، وطني مجلس تكويُن عنه ونتج مدروس، وسيايس

محكمة. واسرتاتيجية طويًال ونفًسا جديًدا دًما التحرير لجيش
العدو كربياء حطَّمت التي ١٩٥٥م أغسطس ٢٠ النتفاضة امتداًدا ١٩٥٦م أغسطس ٢٠ تاريخ كان 159

أحالمه. هت وسفَّ
املتحدة، لألمم العامة الجمعية أعمال جدول يف الجزائرية القضية إلدراج سببًا و٥٦ ٥٥ أحداث كانت 160

الجزائر. يف اإلجرامية أعمالها عىل فرنسا وأُدينت املتحدة، األمم هيئة يف كثريًا نجاًحا ونالت
االستعمار جيش طرف من ضاريٍة وحشيٍة ملجازَر مرسًحا كانت الجزائري الرشق يف سكيكدة بلدة 161

يف الشقيق املغرب مع تضامنًا الجزائر بلدان تظاهرت أيام ١٩٥٥م أغسطس ٢٠ يوم وذلك الفرنيس،
الخامس. محمد جاللة املنعم الراحل امللك اختطاف ذكرى

والَعْمرب. املسك مباخر النوافج: 162
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األُس��وِد ج��َه��اد ع��ن م��َض��رَّج��ًة ��ًة ِق��صَّ ال��ورى ل��ه��ذا وتَ��ح��ِك��ي
َع��ب��ي��ِد! ل��ئ��اٍم ُم��ْرت��زق��ي��ن َر َم��ج��اِز ال��زم��اِن ل��ه��ذا وت��روي
ال��ق��رود! ِط��ب��اُع م��ن��ه��م وت��أْن��ُف َط��بْ��ِع��نَ��ا م��ن ال��ت��م��دُُّن وق��ال��وا:
ال��ج��ُه��ود! ف��ي ت��ض��ام��ن��ن��ا َح��َص��ْدن��ا أْوَص��اَل��نَ��ا ال��تَّ��ان��ُك َح��َص��د ل��ئ��ن
��ع��ود! ل��ل��صُّ ب��أق��ط��ارن��ا َدف��ع��ن��ا أش��َالءَن��ا ال��ِق��ْط��ُر163 ع وزَّ وإن
ب��ل��ي��د! غ��ب��يٍّ ب��ك��ل يَ��رجُّ األط��ل��ِس��يُّ األك��ب��ر ال��م��غ��رب ه��و

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

أح��َالم��ه��ا َم��ع��ُس��وَل ي��َه��ْده��ُد ��ام��َه��ا ب��َح��مَّ ت��زُه��و وف��ال��م��ة
آالِم��َه��ا َم��واج��َع وي��ْش��ك��و ت��ب��اري��ح��َه��ا ال��ب��خ��اُر يُ��ش��ي��ُع
آث��ام��َه��ا165 ُص��نَّ��اع ف��ي��م��س��ُخ َس��اخ��ًط��ا164 ب��رك��ان��ه��ا وي��ْرُج��ُف
أص��ن��ام��َه��ا ذق��ن م��ن ف��ي��ض��ح��ك ال��زَم��ان وي��أت��ي ال��زَّم��اُن، وي��م��ض��ي
إل��َه��ام��ه��ا ه��دي ع��ل��ى ن��س��ي��ر ن��زل ل��م أس��ط��ورًة ف��ي��ال��ِك
ب��أوه��ام��َه��ا ن��ف��وًس��ا وأْح��ي��ا ال��خ��ي��ال أج��لَّ ِل��خ��يَ��اِل، وي��ا
أرَح��ام��َه��ا ُح��ْرَم��ِة ه��َواِت��َك َم��اءِ ال��دِّ ف��ي أغ��رق��ت ت��رب��ًة وي��ا
وح��كَّ��ام��ه��ا ف��رن��َس��ا وح��ْم��ِق ب��ال��ل��ئ��اِم ع��ص��ف��ْت ب��ل��دًة وي��ا
إلس��الم��ه��ا ع��دوٍّا وك��ان آِش��ي��اري ش��رارتُ��ه��ا ��ت ول��فَّ

ِقْطًرا﴾. َعَليِْه أُْفِرْغ ﴿آتُونِي تعاىل: قوله ومنه الرصاص، — القاف بكرس — الِقطر 163
املسخوطني. حمام 164

يف وقع ِقرانًا أن للمسخوطني وإضافته ام الحمَّ نعت قصة جيل عن جيًال متواترٌة أسطورٌة تفرسِّ 165

جمٍع يف املذكور ام بالحمَّ الزفاف حفُل وأُقيم لشقيقها، أخٌت فيه ت ُزفَّ ام للحمَّ املجاورة القبائل إحدى
أحجاًرا ومسخهم عليهم هللا فسخط وأعوانه، عدوله وسط النكاح عقد حرَّر الذي القايض يرتأسه حاشٍد
باٍغ كل عىل وضواحيها قاملة سكان سخط جاء األسطورة بهذه اإليمان من وانطالًقا آدمية، أشكال عىل
يف وصمدوا ١٩٤٥م، أحداث يف االستعماري التحدي ضد العارمة انتفاضتهم وجاءت للحرمات، ومنتهك
الِقصاص شملهما اللذان كاربونيل وليرساد آنتياري دان الجالَّ بها يقوم كان التي الوحشية املجازر وجه

الفدائيني. يد عىل ذلك بعد
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��اِم��ه��ا َح��مَّ ك��ارب��ون ف��أْص��ب��ح ك��اربُ��تَ��اُل ب��ت��نُّ��ورَه��ا وف��ار
ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ض��م��ي��ِر ن��داءُ ف��ي��ه��ا وي��ص��رخ زي��ري أم��ج��اَد ت��ح��ف��ظ وب��ون��ُة
ال��م��ص��ي��ِر ب��ح��رِب ال��ُع��ج��اَب، ف��ت��ب��دي ال��ل��ي��ال��ي غ��بَ��اَر َع��ن��ه��ا وت��ن��ف��ض
ال��ق��ب��وِر ف��ي ج��ي��ط��انَ��ه ف��ي��ن��ُدُب ف��ردن��ان��دو166 إص��َراَره��ا وي��ذك��ر
ل��ل��ص��خ��وِر ح��ك��اي��ات��ه��ا ف��ت��روي أم��واج��ه��ا ل��ل��ثَّ��أر وت��ْص��خ��ب
ال��دُُّه��وِر رك��اَب يُ��زج��ي أَغ��س��ت��ن��َس168 ان��ط��ل��ق��ن��ا ي��وَم ت��اَق��س��ت167 وت��ذك��ر
ال��ُم��غ��ي��ِر َه��اَم ت��ح��ِص��د َص��واع��َق، ال��ح��ان��ق��اُت ش��واه��ُق��ه��ا ف��ت��ه��وي
ال��ع��ُص��وِر ه��ب��وات ت��ب��ارك��َه��ا آث��ارَه��ا ��ُة ِت��بَ��سَّ وت��ق��ف��و
ال��نُّ��س��وِر ع��رَش ف��ت��ح��ت��لُّ ال��ش��ه��ي��ُد، 169 ��يُّ ال��تِّ��بَ��سِّ ال��َع��َرب��يُّ ويَ��دف��ع��ه��ا
ال��ج��ذوِر170 ف��ي أص��ال��ت��ه��ا ح��يَ��اة، ب��أوَص��ال��ه��ا ال��ُع��ل��وَم ويُ��ْج��ري
ونُ��وِر ب��دَم��اءٍ، م��َض��رَّج��ٌة َص��الٌة ال��ش��ه��ي��ِد، ال��َع��َرب��يِّ ع��ل��ى

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

الحتالل املسيحي عرش الخامس القرن يف جرارة جيوًشا ز جهَّ الذي الصليبي إسبانيا ملك فردناندو 166

واملرىس ووهران، عنابة) (أو بونة مدينة احتالل وقع وقد ربوعه، يف اإلسالم واكتساح العربي املغرب
يف ودام ١٥٠٩م، من ابتداء وطرابلس، وتونس، وعنابة، وجيجل، وبجاية، وتنس، ومستغانم، الكبري،

تونس. يف الزيتونة جامع يف الحمري اإلسبان وربط كاملني، قرنني وهران
أهراس. سوق ملدينة قديٌم اسٌم تاقست: 167

العلوم مختلف يف تضلَّع والذي أهراس، سوق تاقست بمدينة املولود Sr. Angustin أو أغستنس 168
الجزائرية. العبقرية مفاخر من وهو قرطاج، أسقَف بعُد فيما وأصبح واللغات،

بالثبات مشهور الجزائريني، املسلمني العلماء جمعية أقطاب أحد التبيسِّ العربي الشيخ الشهيد 169

هللا. رحمه — الساعة لحد أثر له يظهر ولم ١٩٥٦م، سنة الفرنسية الرشطة اختطفته الحق، يف والصالبة
الجذري. العربي هو الذي العربي الشيخ لقِب إىل تشري تورية الجذور: 170
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ال��ن��خ��ي��ِل ب��أُذِن ال��رم��اِل وه��م��َس األَص��ي��ل ن��ج��وى ِب��َس��ْك��َرَة وَس��اِج��ْل
ال��ه��دي��ِل س��ج��َع ��ْع��ن ي��وقِّ ـ��ِع��ذاُب، ال��ـ ال��ن��س��َم��اُت ط��ل��ع��ه��ا ِم��ْن تُ��نَ��اِف��ْح��َك
ال��ج��م��ي��ِل ال��نَّ��خ��ي��ِل وَج��نَ��اِت ع��ل��ى ال��ن��ُج��وِم ان��س��ك��اُب م��ن��ه��ا ويُ��بْ��ه��ْرَك
��ل��َس��ِب��ي��ِل ال��سَّ َج��ْدول��ه��ا ل��ح��ِن ع��ل��ى ص��درَه��ا ف��ي ال��َع��َراِج��ِن وذَوَب
ب��ال��زَّنْ��ج��ب��ي��ِل يَ��نْ��َض��ْح��َن ـ��ح��وام��َل، ال��ـ ال��م��ثْ��َق��َالت َع��َس��اِل��َج��ه��ا ك��أنَّ
ب��ال��م��ْس��تَ��ح��ي��ِل ُ ت��ه��زأ َع��زائ��ُم ال��رَم��اِل وبَ��ي��َن ال��نَّ��خ��ي��ِل وبَ��ي��ن
��ب��ي��ِل ال��سَّ ل��س��واء م��ِس��ي��رت��ه��ا ال��خ��ال��دي��ن ف��ي ع��ق��ب��ُة171 يُ��واك��ُب
ال��ج��ل��ي��ِل ل��ل��م��ص��ي��ر َج��َح��اِف��َل��ه��ا ال��ث��ائ��رون ال��زع��اِط��َش��ُة172 وي��ح��دو
ال��َخ��ل��ي��ِل ن��اَر ف��تُ��ْل��ِه��ُب ثَ��َالثً��ا، ب��ال��طَّ��الق َط��وَل��َق��ٌة173 وتُ��ق��ِس��ُم
ال��ط��وي��ِل ��راع ال��صِّ نَ��ح��و َف��تَ��نْ��َص��بُّ َغ��ي��رت��ه��ا ال��م��غ��يِّ��ُر174 ويُ��ذْك��ي

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ث��ائ��ري��ن أب��ط��اِل��ن��ا وم��ْع��ق��َل األم��ي��ن ال��َع��ري��ن ُس��وَف وادي وي��ا
األق��رب��ي��ن175 َع��ِش��ي��َرتِ��ن��ا وأرِض أرِض��نَ��ا م��ن ال��م��ن��اج��ي��ِد وم��أوى
وال��ظ��ال��م��ي��ن ال��ظ��ل��م، ح��طَّ��ُم��وا وَم��ن ُغ��وَم��ا176 أح��راِر ال��م��ح��ام��ي��ِد وَربْ��ض

أفريقيا. فتوحات يف األكرب الزحف قائد عقبة» «سيدي قرية دفني الفهري نافع بن عقبة 171

بإسهاب. اإللياذة من املكان هذا غري يف ِذكرهم مرَّ الزَّعاطشة 172
رجالها. وشهامة املسكية، ثمارها وجودة نخيلها، بوفرة مشهورة الزاب) (عروس طولقة 173

الثمار، وجودة النخل وفرة حيث من «طولقة» مستوى يف وهي تقرت» «بسكرة طريق يف تقع «املغري» 174

رزيق. قاسم الشهيد رأس ومسقط
تحتضنهم للثائرين ملجأ سوَف كانت فقد وليبيا؛ تونس من كلٍّ يف أشقاؤنا األقربون: عشريتنا 175

أعدائهم. ضد وتنارصهم
التجأ وبطوالتها. بأمجادها املشهورة الليبية القبيلة املحاميد، قبيلة عميد الصحراء بطل غومه الشيخ 176
فكانت التونيس، الجانب من الباي وجيش الليبية، الجهة من الرتكي الجيش كالبة يف وقع حني سوَف إىل
لحد املتداولة بمالحمه يزخر الشعبي واألدب سوَف ونُبْل شجاعته يذكر والتاريخ له، أمينًا ملجأ سوُف

واألعراس. األفراح يف اآلن
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ب��ال��س��ال��ك��ي��ن ��بْ��ُل ال��سُّ َض��اَق��ِت وَق��ْد آلوَراِس��ي��ن��ا177 ��الح ال��سِّ وَدْرَب
ب��ال��ي��م��ي��ن؟! َراي��تَ��ه ��ف178 تَ��ل��قَّ أح��رارنَ��ا ش��ه��َرَة١٧٨ اب��ُن أي��نُ��َس��ى
ال��ن��ائ��ح��ي��ن ف��ي ي��ن��ِدُب وَس��ْوَس��ت��اَل179 ن��ح��ٍس أي��ام١٧٩ ثَ��َالث��ة أنَ��نْ��َس��ى
ال��وت��ي��ن م��ن��ه��ا وي��ق��َط��ع ف��ي��ه��ا، ـ��ِل ال��َح��واص��ـ ُح��ْم��َر يَ��ح��ِص��د وأخ��ض��ُر180
ال��م��ه��ي��ن ال��ع��ذاَب بُ��واَز يُ��ذي��ُق ال��ش��ري��ُف181 ال��َه��اش��م��يُّ وض��رغ��اُم��ه��ا
ال��ض��م��ي��ن ال��ح��ري��َص ال��ش��ت��اِت وْج��م��ع ِف، ��ف��و ال��صُّ ل��ض��م س��وُف ك��ان وك��م
ال��ب��ن��ي��ن!182 ع��ه��َد ال��طَّ��واِرُق وي��رَع ن��ي��ْك��ِس��ي أرَح��ام َزنَ��اتَ��ُه ِل��تَ��ْح��َف��ْظ

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر

القطرين من إرسالها طرق وتيسري أوراس، ثوار إىل األسلحة نقل يف عظيًما دوًرا سوُف لعبت 177

الصحراء. عْرب وليبيا، تونس الشقيقني،
يف تفصيًال ذكره سبق وقد «األغواط»، من انطالقه عند شهرة ابن للقائد املتنَي العضَد سوُف كانت 178

اإللياذة. من املكان هذا غري
جيش وأباد األخرض، محمد املجاهد بها قام التي املشهورة الضارية أيام» «الثالثة معركة إىل إشارة 179
يف ذلك وكان األشالء، عىل الدموع ليذرف سوَف إىل بنفسه للقدوم سوستال اضُطرَّ حتى آخر عن العدو
اآلن إىل تُردَّد وهي األخرض، محمد معركة الجنوب يف الشعبيُّ الشعُر ل سجَّ وقد ١٩٥٥م، أغسطس شهر

شعبيٍة. مالحَم يف
جيش وأباد األخرض، محمد املجاهد بها قام التي املشهورة الضارية أيام» «الثالثة معركة إىل إشارة 180
يف ذلك وكان األشالء، عىل الدموع ليذرف سوَف إىل بنفسه للقدوم سوستال اضُطرَّ حتى آخر عن العدو
اآلن إىل تُردَّد وهي األخرض، محمد معركة الجنوب يف الشعبي الشعر ل سجَّ وقد ١٩٥٥م، أغسطس شهر

شعبية. مالحم يف
املجاهُد الفرنسيني، عىل انتفاضيٍة بمحاولة قام ١٩١٧م، سنة وبالضبط األوىل، العاملية الحرب خالل 181

الشيخ ابنه به اقتدى وقد اإلسالمية، الخالفة ملساندة وذلك الهاشمي؛ الرشيف الشيخ الذكِر الخالُد
األخرية، العظمى الحرب خالل سجنًا سنوات ثالث وقىض عليه، وُقبض ١٩٣٨م سنة الهاشمي العزيز عبد

األبرار. الشهداء مع بها وُدفن ١٩٦٤م، سنة تونس يف أجله توفاه أن إىل مطارًدا بقي ثم
أم العرجاء امللكة تيكيس أن وذلك جنوبًا، والطوارق شماًال زنانة لتوحيد قويٍّا عامًال سوُف كانت 182

وكان زنانة، قبائل وأنجبت زنانة، من آخر رجًال فتزوجت زوجها مات الحاليني، الطوارق (الجيتو) قبائل
البيت. يشري الوحدوية املصاهرة هذه وإىل سوف، وادي يف «تيكسبت» قرية يف مقرها
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ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه
ش��داَدا س��ب��ًع��ا وأْض��رَب،183 ف��َص��اَم، ال��ِع��ن��ادا ت��ح��دَّى ش��ع��ٌب، ت��ب��ارَك
واض��ِط��َه��ادا ذل��ًة تُ��َج��رُِّع��ُه ال��ح��يَ��اَة يَ��س��ت��س��ي��َغ أن وآن��ف
زادا ل��ل��بُ��وِم ��ُر يُ��وفِّ ع��م��ي��ًال ال��ن��َه��اَر يَ��ع��ي��َش ال أن وأق��س��َم،
ِج��الدا ال��ط��واَل ال��ل��يَ��ال��ي وي��ب��ل��و ال��م��ن��اي��ا ي��ل��َق��ى ال��ن��وم ي��ه��ج��َر وأن
اس��ت��ف��ادا؟ َم��ا أتْ��َع��اِب��ه ك��دِّ وِم��ن ال��دخ��ي��ل ل��َخ��يْ��ِر يَ��َك��دُّ َم َع��َل��ى
ال��ج��َه��ادا؟ ف��ي��ه ال��ج��م��ُر أل��ه��َب أَم��ا ال��غ��ض��ا َج��م��ر وي��م��ض��غ يَ��ص��وُم،
وَس��ادا ف��ي��ه، ��ُم ال��سُّ اس��تَ��ْف��َح��َل إذا يَ��دي��ِه م��لءُ وال��م��اءُ ويَ��ْض��م��أُ،
ال��ب��الدا ويُ��ف��دِّي َس��نَ��اِب��َل��ُه، ويُ��َروِّي يَ��رتَ��وي، َدِم��ِه، وِم��ن
ف��َس��ادا ال��ب��الد ب��ُع��رِض َف��َع��اث��ت ش��ع��ٍب إلض��راِب ف��رن��َس��ا وُج��نَّ��ت
ال��ع��ن��ادا! ت��ح��دَّى ش��ع��ٌب ت��ب��ارك ال��زَّم��اُن وق��ال َف��َض��ِح��ْك��نَ��ا بَ��ك��ْت،

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

خ��ط��ب��ن��ا ��ارن��ا تُ��جَّ وق��اَس��َم َح��ربَ��ن��ا بُ��ن��ا ُط��الَّ َع��اَش وك��م
ال��ب��ن��آ وذاك، ب��َه��ذا، َف��ِش��ْدنَ��ا ال��ن��واُل وف��اَض ال��نِّ��ض��اُل وع��مَّ
ال��دُّن��ا ف��ب��َه��رن��ا َم��َص��ائ��رن��ا، َص��ن��ْع��ن��ا ال��ك��ادح��ي��َن َع��َرق وِم��ن
ال��َج��نَ��ى ف��ق��ط��ْف��ن��ا َم��َش��اِت��َل��نَ��ا، غ��رْس��ن��ا ال��زَّارع��ي��ن نَ��َص��ِب وِم��ن
ال��م��ن��ى َط��وَع ال��م��ق��ادي��ُر، تُ��ط��ْع��ُه َل��ب��نَ��اٍت أك��بَ��اُده تَ��ُك وَم��ن
أن��ا؟! َم��ن … ال��ب��ق��اء ض��م��ي��ر ويَ��ْس��أْل دويٍّ��ا ال��وُج��ود َح��ن��ايَ��ا ويَ��م��أل
ُم��ذِْع��نً��ا ل��ه وي��رك��ْع ُخ��ش��وًع��ا، ق��دم��ي��ِه ع��ل��ى ال��زَّم��اُن ويَ��ْج��ُث
م��ؤم��نَ��ا! ب��خ��ال��ق��ه َف��ِص��رُت ف��رًدا ��ع��ِب ب��ال��شَّ آم��ن��ُت … ال��ش��ع��ُب ه��و
ال��ه��ن��آ ش��اط��ي ال��رَّك��ُب بَ��ل��َغ ل��َم��ا ال��ش��راَع ت��زج��ي — ش��ع��ب ي��ا — ول��وَالك
إي��م��انَ��ن��ا! ُح��زَت َم��ا ال��نَّ��ص��ِر إل��ى ش��ع��بً��ا واك��ب��َت — ربُّ ي��ا — ول��وَالك

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا

١٩٥٧م. سنة أيام سبعة أبيها بكرة عن الجزائر البالد أرضبت 183
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��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ط��وي��ال ع��س��ي��ًرا ال��ح��س��اُب ف��ك��اَن وال��ج��م��ي��ال ف��ْض��ل��ن��ا َج��َح��ُدوا وك��م
ال��وب��ي��ال األل��ي��َم ال��ع��ذاَب ف��ذاَق ذُالٍّ ب��ال��م��ه��اج��ِر أل��ح��ق��وا وك��م
غ��ل��ي��ال ي��ذوُب ج��ي��ٍش َف��ض��اِئ��َح ع��ل��ي��ن��ا ُق��صَّ س��ت��ي��َن ع��اَم َف��يَ��ا
ال��دل��ي��ال ف��أق��م��ن��ا زرع��وا، ه��ُم��و أرِض��ه��م ف��ي ال��م��وِت زارَع وي��ا
ال��م��س��ت��ِح��ي��ال184 ال��م��ذه��َل َص��نَ��ُع��وا وك��م ض��ح��اي��ا؟ م��ن ق��ذف��وا ك��م ��ي��َن ال��سِّ َس��ِل
ال��ثَّ��ق��ي��ال ال��تُّ��راَب ع��ل��ي��ه أه��ال��وا ق��ت��ي��ٍل ِم��ن ك��م ال��م��ن��اج��ِم ف��ي وَس��ْل
ع��ل��ي��ال ع��اَش وال��ْغ��دِر اء ال��دَّ ِم��ن ب��ريء ف��رن��س��ا ُس��ج��وِن ف��ي وك��م
ال��ف��ت��ي��ال ال��ق��َص��اُص م��ن��ه ف��أل��ه��َب ال��رََّص��اِص َص��ب��َر ط��يَّ��َر ال��ح��ق��ُد ه��و
ال��م��ث��ي��ال ن��ُردَّ أن ف��نَ��اَش��َدنَ��ا ال��ص��ل��ي��َب وراع ع��ي��س��ى، وأْغ��َض��َب
َس��ب��ي��ال ال��ق��َص��اِص غ��ي��ُر ي��ُك ف��ل��م ��راِخ ب��ال��صُّ يَ��ع��ب��ئ��وا ف��ل��م َص��رْخ��ن��ا،

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ف��ت��وارى َع��زُم��ن��ا، وزْل��َزَل��ه، ��ك��ارى ال��سَّ ُص��داُع دوِب��ري185 وخ��اَم��َر
خ��َس��ارا َف��بَ��اءَ ف��رن��س��ا، ب��أرِض أط��ف��ال��ن��ا ت��ن��ص��ي��َر وَح��اول
ال��ح��يَ��ارى ال��واه��م��ي��َن ب��إي��م��ان��ه��ا تَ��ح��دَّى186 أل��ًف��ا وع��ش��رون ف��خ��م��ٌس
ال��ِج��َدارا ف��ك��ان ف��رن��َس��ا ب��أرِض أك��بَ��ادنَ��ا إس��الُم وأَْخ��َل��َص
ال��ِغ��م��ارا وخ��اض��وا ال��خ��ن��وَع، ف��ع��اف��وا ب��ال��ج��َه��اِد أش��بَ��الُ��ن��ا وآم��َن

١٩٦١م ديسمرب ١١ يوم وأطفاًال ونساء، رجاًال، باريس يف تظاهروا الذين الجزائريني إىل إشارة 184
غرًقا. وماتوا السني نهر يف منهم بالكثري الفرنسية الرشطة وألقت شعبهم، كفاح مع تضامنًا

برشط فرنسا يف جاليتنا أطفال إدماج بقصد الفرنسية السلطات من وتدابري ترصيحات عدة إىل إشارة 185
منهم. الكثري لتمسيح املبرشين مساعي عن فضًال األسماء، وتغيري التجنُّس،

التاءين. إحدى فُحذفت تتحدَّى أصله تحدَّى 186
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ون��ارا ح��ق��ًدا ت��ن��ص��بُّ ب��راك��ي��َن ِح��َم��اه��ا187 ف��ي أص��البُ��ن��ا ��ر وف��جَّ
ن��ه��ارا ال��ظ��الَم تُ��ح��ي��ُل ُرج��وًم��ا ف��ك��ان��وا ال��دِّي��ار خ��الَل وج��اس��وا
وال��دي��ارا ب��ه��ا وال��ق��اط��رات ـ��َب188 واألن��اب��ي��ـ ب��ه��ا ال��ُم��نْ��ش��آِت َس��ل��وا
تَ��م��ارى َم��ن ل��ن��ا ف��أص��َغ��ى وع��م��يً��ا، وبُ��ْك��ًم��ا ��ا ُص��مٍّ ال��ف��رن��س��ي��ُس وك��ان
ال��ن��ص��ارى ي��رع��ى م��ح��م��د، وك��ان ج��ُه��وًال ظ��ل��وًم��ا ع��ي��س��ى ك��ان وم��ا

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ح��يَ��وان؟ ُم��َغ��اَم��َرَة أَيَ��نْ��س��ى ال��رَه��ان أُْس��َد خ��لَّ��َد ��ع��ُر ال��شِّ إذ
يُ��س��ت��ه��ان؟ ب��ب��ط��والت��ه��ا وه��ْل ال��ح��م��ي��َر أي��ن��س��ى ال��ب��غ��اَل؟ أي��ن��َس��ى
ال��ثَّ��ق��الن! ف��يُ��ْك��ب��رُه ث��ق��ي��ًال، ال��ج��بَ��اَل189 ي��ع��ل��و ال��ب��غ��ل، ع��ل��ى َس��الٌم
ال��ج��نَ��اْن ثَ��ب��َت ال��م��ع��ام��َع وي��غ��ش��ى ال��س��الَح يُ��ِق��لُّ ال��ِح��َم��اُر وع��اَش
ال��ج��بَ��ان ق��ل��َب ب��ال��رع��ِب ف��ي��خ��َل��ُع ن��اًرا ع ي��وزِّ … ف��أًرا190 وب��ارك
وال��َه��وان ال��ش��ق��ا ذلَّ ع��اف وَق��د ك��ري��ًم��ا ش��ه��ًم��ا ال��ش��ه��ادَة وي��ل��ق��ى
ب��األَم��ان أح��الَس��ُه وي��ْخ��دُع ُج��نْ��ًدا ي��ض��لِّ��ل ل��َع��ن��ٍز191 وط��وب��ى

الوطنية، الحركة إطار يف ١٩٢٤م منذ خاصة فرنسا يف جاليتُنا به قامت الذي ال الفعَّ الدور إىل إشارة 187
قامت وما ورجال، مال من قدَّمته بما ١٩٥٤–١٩٦٢م املسلَّح التحريري الكفاح أثناء أخص وبصفة
خونة واغتيال اسرتاتيجية، مؤسسات تخريب شكل يف فرنسا إىل الحرب بنقل بطويل فدائي دور من به

إلخ. … سوستيل مثل الفرنسيني املغالني بعض إعدام ومحاولة جزائريني
السابقة. لإلشارة توضيح 188

بالذخرية الثوار تزويُد اإلمكان يف كان وال للمجاهدين، حرة معاقَل الجبال كانت ملا والحمري البغال لوال 189
والسالح. واملرية

املحاصيَل، فتُتْلف ماحقًة ساحقًة املزارع يف فتنطلق ويشعلونه بالبنزين الفرئان يُطلون املجاهدون كان 190

الرعاديد. املستعمرين أفئدة يف الرعَب وتشيع
وتحت الطريق فوق فترتاكض العنز، جبهات عىل صغريًة كهربائيًة مصابَح يعلِّقون املجاهدون كان 191

من الجزائري الجيش فيطوقهم طلقاتهم نحوها فيصوِّبون للجيش، تحرًُّكا العدو جنوُد يحسبها الطريق
املعاكس. االتجاه
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ب��ال��طَّ��يَ��ران ال��نَّ��م��ي��َم��ة وي��ه��وى ال��ن��بَ��اِح ط��بْ��ع ي��ه��ج��ر ول��ل��ك��ل��ِب192
ال��رَه��ان ك��س��َب ال��ش��ع��ُب أح��َرَز ل��م��ا ال��ف��دا ح��ي��واَن ي��ا ف��ل��والَك
َح��ي��وان! ي��ا ال��ت��ح��ي��ات: ف��أزك��ى إل��ي��اذت��ي ت��ع��ت��زُّ ب��ذك��راَك

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ف��ان��ع��ت��ق��ن��ا ب��وَح��دِت��ن��ا ولُ��ذن��ا ف��ان��ط��ل��ق��ن��ا َص��ارًخ��ا أم��ُرن��ا أتَ��ى
ف��رف��ض��ن��ا … س��ي��ادت��ن��ا وأْم��ِر أم��ِرن��ا ف��ي ال��َق��وُم وف��اوض��ن��ا
ف��اع��ت��رض��ن��ا193 — خ��دع��ًة — ون��ع��م ب��ال، اق��ت��راًع��ا ع��ل��ي��ه��ا َس��ن��ج��ري وق��ال��وا:
اق��ت��رْع��ن��ا ك��نَّ��ا … ن��وف��م��بَ��َر ف��ي أَم��ا يُ��ن��َس��ى ل��ي��َس َم��ا ت��ن��اس��ي��ِت … ف��رن��َس��ا
ف��ان��ت��خ��ب��ن��ا؟ … أوراق��ن��ا ��ب وخ��ضَّ ان��ت��خ��ابً��ا ال��رَص��اُص َع��ل��ي��ن��ا وأج��رى
ف��ث��ب��ت��ن��ا … واث��بُ��ت��وا ِح��ذَْرك��م خ��ذوا ال��ك��ائ��ن��اُت ل��ن��ا وق��ال��ت … وق��ل��ن��ا
ان��خ��دع��ن��ا194 ن��ح��ن ب��ال��دوم��ن��ي��ون وال ال��ُح��ل��وِل ب��ن��ص��ف ن��رض��ى ن��ُك ف��ل��م
ف��ان��ت��َص��رن��ا195 ��ن��ا ُرخُّ ف��ط��اول��ه��ا ب��يَ��ادق��ه أل��ق��ى ودي��غ��ول
ف��ض��ح��ك��ن��ا196 … ل��ه��ا ف��رن��س��ا وت��ب��ك��ي ال��غ��َالَة ت��ح��م��ي ال��َح��واج��َز وخ��اف
«ف��ه��م��ن��ا»!197 ق��ال: ث��م ص��دق��ن��ا وف��ي ح��م��ق��ه��م ف��ي دي��غ��ول وف��كَّ��ر

الكالب يف املرهفة الحاسة إن ثم النباح، عدَم الكالِب لتعويِد طويٍل ترويٍض بعد املجاهدون ل توصَّ لقد 192
وارتباكها، هيجانها فيكثر مديدة، بربهة وصولها قبل والنمامة املطاِردة الطائرات بخطر تشعر تجعلها
الكالب فضل كتاب (اقرأ الكلب. من أوىف وليس — الكالب انبطحت وصلت فإذا املجاهدون لها فيحتاط

الثياب.) لبس ممن كثري عىل
السخيف. االستفتاء وحكاية موله غي 193

لفرنسا. والتبعية الداخيل االستغالل خدعة 194

الشطرنج. ِقَطع من والرُّخ البيادق، 195
هذا ويف القابارد، عصابة مع ١٩٥٨م سنة العاصمة بشوارع املعمرين غالة أقامها التي الحواجز 196

املقدَّس: اللهب يف منشور قصيٍد من أقول
رجالها! السدود عىل النساء تحمي جواثًما السدوِد عىل الغالة وترى

.Je vous ai compris ديغول لقول إشارة و«فهمنا» االستقالل، عنها انبثق التي إيفان مفاوضات 197
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ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��دال��َع��ه ن��ي��َرانُ��ن��ا تَ��خ��ُب، ول��م ال��ف��ارع��ه إرادت��ن��ا ف��رْض��ن��ا
ال��ق��اط��َع��ه ��ة وال��ح��جَّ وبَ��ال��رَّأي، ب��ال��رَص��اِص م��َص��ائ��رن��ا وُص��غ��ن��ا
ال��واِق��َع��ه ب��اس��م��َه��ا وق��ع��ت ال��ت��ي اإلل��ه ك��ل��م��اُت ب��َه��ا ��ت وت��مَّ
ال��الم��َع��ه أع��الُم��ه تُ��َرف��رف ال��ل��يَ��ال��ي ب��ُح��ل��م ال��خ��الص، والَح
ال��ن��اص��َع��ه198 َم��آ ب��ال��دِّ ق��َس��ًم��ا ال��دُّن��ا، ي��غ��زو ال��َج��زائ��ر ن��ش��ي��ُد وَدوَّى
خ��اش��ع��ه199 ل��ه ال��رءوُس ف��ت��ع��ن��و ال��ل��واء ن��ش��ي��د َص��وُت وَج��ل��ج��َل
َداف��َع��ه200 َدواِف��ُق��َه��ا ـ��َغ��وال��ي ال��ـ دَم��ان��ا َه��ذي يُ��ردِّد: وج��ي��ٌش
ال��زارَع��ه201 وال��ي��ُد ��الُ��ن��ا، وُع��مَّ ب��ال��ن��ش��ي��د بُ��ن��ا ُط��الَّ ويَ��ص��َدح
راك��ع��ه202 ال��دُّن��ا ف��ت��ص��غ��ى ـ��َع��ذارى، ال��ـ ن��ش��ي��َد ت��ت��ل��و ال��ج��زائ��ِر وب��ن��ُت
ال��ط��ال��ع��ه س��ي��ادت��ن��ا ون��ب��ن��ي ال��ب��الِد َص��رح نُ��ش��ي��د وق��م��ن��ا

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

��َم��اْك ال��سِّ تَ��ُش��ق َع��رْج��َت وي��وَم َس��َم��اك ف��ي م��ص��ط��ف��ى203 ي��ا أنَ��اج��ي��َك
ُع��الك ألُف��ق َس��ف��ي��ًرا ذه��بْ��َت ل��ك��ن ل��ب��ي��ك��ي��ن س��ف��ي��ًرا بُ��ِع��ث��َت

املقدس. اللهب يف منشور زكريا ملفدي بالنازالت، قَسًما الثورة: نشيدة 198

املقدس. اللهب يف منشور زكريا ملفدي علم، يا عشَت الجزائر، َعلم العلم: نشيد 199

املقدس. باللهب منشور زكريا، ملفدي الشعب بلغة اقة، دفَّ الغالية دمانا هذي التحرير: جيش نشيد 200

املقدس، باللهب منشور زكريا ملفدي بناة، للمجد نحن الجزائر، طالب نحن الجزائر: طالب نشيد 201

والعمل. االتحاد جند نحن املقدس: باللهب منشور زكريا ملفدي الجزائريني العمال ونشيد
مع األناشيد هذه وكل املقدس. باللهب منشور زكريا ملفدي الجزائر، بنت أنا الجزائر: لبنت نشيٌد 202

الكربى. الثورة أيام بربروس يف نُِظَمت وغريها الشهداء ونشيد بربروس نشيد
القاهرة من تقلع وهي تحطَّمت طائرٍة يف حتفه لقي الذي الفروخي مصطفى املناضلني فخر الشهيد 203
يف الجالز بمقربة وُدفن تونس، إىل الرشيف جثمانه نُقل وقد للجزائر، سفريًا بها ُعنيِّ حيث بيكني؛ إىل
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ال��م��الْك ت��ك��ون أن — وآَدَم��َه��ا نَ��ا ال��دُّ َس��ِئ��ْم��َت ل��م��ا — ��ل��َت وف��ضَّ
��ب��اك ال��شِّ ون��ص��ُب ال��نُّ��ب��وغ، وق��ب��ُر وغ��دٌر َم��ك��ٌر األرِض ف��ي وأْض��نَ��اَك
ِرض��اك ت��ل��ق��ى ح��ي��ُث إل��ى وِس��رَت رْج��َع��ى دون أص��نَ��اَم��ه��ا ف��ط��لَّ��ْق��َت
ل��س��واك ت��ح��ن��ي��ط��ه ف��خ��لَّ��ْف��َت ��ى ال��م��س��جَّ ال��ش��ب��اب ُع��ْق��ُم وه��ال��ك
م��س��ت��واك ال��وف��آ ف��ي ب��ل��غ��وا وم��ا ال��َك��َراس��ي ِح��م��ى ال��ب��ع��ض، م��َن وِع��ْف��َت
ِدم��اك ف��ي تُ��ْغ��ِرُق��َه��ا ال��ري��ح، َم��ع ط��ائ��ًرا أخ��َش��ابَ��ه��ا، ف��ح��طَّ��ْم��َت
ه��واك ش��ظ��اي��ا م��ن ش��ع��ال��ي��لُ��ه، ل��ه��ي��بً��ا ال��ن��ض��اِل ل��روِح وك��ن��َت
ُخ��ط��اك ي��تَّ��ب��ع��ون ل��ي��ت��ه��م ف��يَ��ا ِم��ث��اًال ��م��ي��ِر ال��ضَّ ل��ص��دِق وك��نْ��َت

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

أم��ال��ي��ه ��ق َح��قَّ ال��ص��دق، ُه��و ال��غ��ال��ي��ه َج��زائ��رن��ا وق��ال��ت:
ق��رب��ان��ي��ه ق��دَّم��ت ال��نَّ��ص��ر، إل��ى وأك��ب��اده ش��ع��ب��ي، َدم وِم��ن
أب��ط��ال��ي��ه ��اص وقَّ ب��ن وَس��ع��د ال��ول��ي��د ب��ن خ��ال��د ِم��ن وج��نَّ��دت
أن��ط��اك��ي��ه أم��ج��اَد وخ��لَّ��دت َم��وط��ن��ي ف��ي ح��ط��ي��ن وج��دَّدت
ال��ع��ال��ي��ه204 رف��رِف ف��ي ال��خ��ل��د، ف��ت، ش��رَّ ب��ال��م��الي��ي��ن ال��ف��دا وج��لَّ
ال��ق��ان��ي��ه ال��ُم��َه��ج م��ش��اه��ُده��ا ل��وَح��ة ل��ن��ا ش��ب��ٍر ك��ل وف��ي
وال��س��اق��ي��ه ب��ن��زرت ف��ت��ح��ف��ظ أدوارَه��ا وج��دة ��ن تُ��ل��قِّ
ال��ع��ات��ي��ه ال��ص��رص��ر ف��ي وأج��م��ع، ال��دَم��آ م��ازج��ت��ه م��غ��ربً��ا ف��ي��ا
ب��وح��دان��ي��ه ن��دي��ن َف��ُرْح��ن��ا ال��ق��رون ف��ي أط��ل��ُس��ن��ا وزكَّ��اه
ال��ب��اق��ي��ه! َم��َص��ائ��رن��ا وي��ف��رض ي��ق��رِّر ال��وح��دوي ال��م��غ��رب َدع��وا

وقد الشعب، وأمواج الديبلومايس، والسلك والتونسية، الجزائرية الحكومتني، أعضاء حرضه خاشع حفٍل
طالعه: املقدَّس اللهب بديوان نُرش بقصيٍد أبَّنته

مصطفى؟ بُعثتم لبيكني أم السماء أمالك نحو أسفريًا

الجزائر. عاصمة ضواحي يف الشهداء مقربة العالية: 204
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ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

األط��َه��ِر ال��نَّ��اص��ع ط��بْ��ع��ِه ع��ل��ى األك��بَ��ِر ال��م��غ��رِب ع��ل��ى َس��َالٌم
ال��ص��رَص��ِر ري��ح��ه��ا ف��ي ال��ن��ص��ر، إل��ى َح��ربَ��نَ��ا آزروا األل��ى أح��يِّ��ي
األح��َم��ِر ال��ف��ائ��ر َدم��ن��ا ع��ل��ى ال��م��غ��رب��ي ب��ال��دَّم ب��خ��ل��وا وم��ا
األك��بَ��ِر ال��ه��دِف ع��ل��ى وع��ونً��ا، ألح��َرارن��ا َم��َالذًا وك��ان��وا
ال��ع��ن��ص��ر؟ وح��دة ع��ل��ى ش��ه��ي��ًدا ال��غ��وال��ي دَم��ان��ا ام��ت��زاُج أل��ي��س
ال��م��ح��وِر؟ َف��ل��َك وآم��ال��نُ��ا، ال��دام��ي��اُت ج��راَح��ات��ن��ا أل��ي��س��ت
… ن��زدري ب��أص��ن��ام��ه��ا ورْح��ن��ا ال��ح��ُدوَد ف��ُدْس��ن��ا … ُح��دود وق��ال��وا:
وال��م��ن��ك��ر؟205 ال��زور ع��ل��ى يُ��ق��ام َس��دٌّ األش��ق��اء ب��ي��ن ك��ان َم��ت��ى
األع��ُص��ِر ح��رَم��ة ت��خ��لِّ��ده��ا وذم��اُم َرِح��ٌم، وش��ائ��ج��ن��ا،
األك��بَ��ِر! م��غ��رب��ن��ا ل��وح��دة ��ُع��وِب ال��شُّ خ��ط��و ال��س��ي��اس��ة ِل��تَ��ْق��ُف

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ج��ن ك��إع��َص��ار … ال��ك��راس��ي وح��م��ى ال��ت��أن��ي! زم��اَم بَ��ع��ض وأف��ل��َت
ل��ل��ت��ج��ن��ي ��اق��ه��ا ع��شَّ وت��دف��ُع ال��خ��ف��اي��ا تُ��ب��دي ال��م��ط��ام��ِع، ودن��ي��ا
ال��ِم��َج��ن ظ��ه��ر ال��ب��ع��ض ق��ل��ب وإِن ال��ج��َراِح ل��ض��م��د رج��اٌل ف��ه��بَّ
ت��س��ل��ن��ي! ال … أس��راره��ا ُك��نْ��ه وع��ن ال��ك��ت��اِب ط��ي ال��ح��َم��اق��ات، وت��ط��وي
م��ن��ي! ألف��َص��ُح ال��زََّم��ان ف��إنَّ ل��ل��زََّم��اِن غ��واِم��ض��َه��ا وخ��ل
ال��م��رج��ح��ن ك��ال��ع��ارض ف��أن��ع��ش، ي��ون��ي��و ب��ال��ب��ش��ائ��ر وط��ال��ع��ن��ا
ون��ب��ن��ي ف��ي��ه��ا ال��م��َص��ان��َع ونُ��ْع��ل��ي ال��ب��الِد اق��ت��ص��اد نُ��ش��ي��د ف��ُق��م��ن��ا

مشاكل تصفية بخصوص واملغرب الجزائر وبني وتونس، الجزائر بني عتني املوقَّ املعاهدتني إىل إشارة 205
الكبري، املغرب بلدان توحيد نحو كمرحلة األشقاء بني الخصب التعاون من جديد عهد وفتح الحدود،

الشاملة. اإلسالمية الوحدة نحو واسعة وكخطوة
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وف��ن ب��ع��ل��ٍم ال��ش��ري��َف، ِغ��ي��َف ال��رَّ ل��ل��ك��ادح��ي��ن ��ر ن��وفِّ وُرْح��ن��ا
ب��ال��تَّ��م��ن��ي! ال ال��ش��راي��ي��ن ب��ذوب … أرَض��ه ف��الُح��ن��ا وي��زرُع
ال��ت��ب��ن��ي! راف��ض��ي��ن … َم��ذاه��ب��ن��ا واق��ع��ن��ا ُص��ل��ب ِم��ن ون��ص��ن��ُع

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ض��َح��اي��ا ب��دَم��اء ��خ��ٌة ُم��َض��مَّ َخ��بَ��ايَ��ا ل��ل��زَّارع��ي��َن األرِض وف��ي
ال��ن��واي��ا ص��دُق ال��س��ع��َي ب��ارَك إذا ال��بَ��رك��اُت ت��ك��م��ُن ُع��م��ق��ه��ا وف��ي
بَ��َق��ايَ��ا ال��تُّ��راب َص��م��ي��م ف��ي ل��ه��ا ال��ب��ق��اءِ َس��ب��ي��ل ف��ي وث��ورتُ��ن��ا
ال��م��ن��ايَ��ا ص��راع ف��ي ك��أب��ط��ال��ن��ا األراض��ي ص��راع ف��ي وأب��ط��ال��ن��ا
ال��خ��ط��اي��ا ارت��ك��اَب ُخ��ط��انَ��ا وت��أب��ى اإلح��ت��ك��اَر ع��ق��ي��دتُ��ن��ا وت��أب��ى
ال��ثَّ��نَ��ايَ��ا ب��وض��وح وإي��م��انُ��نَ��ا اإلق��ت��نَ��اُع ث��ورتَ��ن��ا وي��ْع��ُض��د
ال��ق��ض��اي��ا ع��الِج ف��ي وإن��ص��اَف��نَ��ا ص��ري��ًح��ا ن��ه��ًج��ا ال��ع��دال��ة ات��خ��ذن��ا
ال��بَ��الي��ا ك��ل ال��رش��د ف��ج��نَّ��ب��ن��ا نَ��َراُه ف��ي��م��ا ال��ج��م��اع��ة ورأَي
زوايَ��ا زوايَ��ا، ��ال��ح��ي��ن، ل��ل��صَّ ال��ل��ه أورَث َم��ا ع ن��وزِّ وق��م��ن��ا
ش��ظ��اي��ا206 ش��ظ��اي��ا ال��غ��اص��ب��ي��ن يَ��ُد ط��يَّ��رتْ��ُه َم��ا ��ع نُ��َج��مِّ وُرْح��ن��ا

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ج��الل��ه ل��ربِّ وج��ه��ي ف��أْس��ل��م��ت ال��ثَّ��م��ال��ه ح��ت��ى ال��ع��ق��ي��َدة، َش��رب��ت
م��ن��ال��ه ي��وًم��ا ال��ش��ع��ُب ق��رَّر ل��م��ا إلس��َالم��ن��ا ال��وَف��اءُ ول��وال
ن��ض��ال��ه ي��وًم��ا ال��ش��ع��ُب أخ��ل��ص ل��م��ا أخ��الق��ن��ا اس��ت��ق��ام��ُة ول��وال
س��ؤال��ه207 ي��وًم��ا ال��رب ��ق ح��قَّ ل��م��ا وربٍّ ش��ع��ٍب، ت��ح��ال��ُف ول��وال

لتوزيعها املايض العهد يف خياناتهم بفضل الكثري اكتسبها والتي املغصوبة، األرايض استعادة إىل إشارة 206
الزراعية. الثورة إطار يف جديد من

التعابري هذه كانت وربما الثقافية، للثورة تفسرياٌت الضمري، وحرب املستوى، ومعركة األصالة، حرب 207

هادف. شمول من فيها ملا الثقافة مفهوم عىل وأدل وأعمق أوضح
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ع��دال��ه ويُ��رس��ى ال��ي��ق��ي��ِن، ب��ن��وِر أرواح��ن��ا ي��غ��م��ُر ال��دِّي��ن ُه��و
زوال��ه ف��ارُق��ب ال��ع��ق��ي��دَة، وخ��ان اإلل��ِه٢٠٨ َع��ه��د أخ��ل��َف ال��ش��ع��ُب إذا
أص��ال��ه208 ح��رب ال��ي��وَم ف��ث��ورت��ن��ا ال��خ��الِص ب��ح��رِب ان��ت��ص��رن��ا َم��ا إذا
ال��ج��َه��ال��ه ون��غ��زو ال��ن��ف��وَس ن��ربِّ��ي ال��م��س��ت��وى ل��م��ع��رك��ِة نَ��َه��ْدن��ا
ال��ض��الل��ه ِم��ن��ه��ا ف��ت��رج��ف … ق��واًم��ا ��ًة أمَّ إي��َم��انُ��ن��ا وي��ص��ن��ع
اح��ت��ف��ال��ه ال��ض��م��ي��ر ب��وح��ي أق��ْم��ن��ا ال��ض��م��ي��ِر َح��رَب ال��ش��ع��ُب ي��ن��ص��ر وإن

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ذل��ي��ل��ه ال��ن��ف��وس ان��ح��الَل تَ��ع��اُف ج��ل��ي��ل��ه َص��ال��ح��اٌت َط��ب��ائ��ع��ن��ا،
ال��ط��وي��ل��ه وال��ش��ع��وَر وأح��الس��ُه، االب��ت��ذاَل ُرج��ول��ت��ن��ا وت��أبَ��ى
ال��رذي��ل��ه! ي��ش��ي��ع ه��ي��ب��ي، خ��ن��اف��ي��ُس ودبَّ��ت ال��زَم��اُن َه��ذا ت��خ��نَّ��َث
ف��ض��ي��ل��ه! وذب��َح وغ��ن��ًج��ا، دالًال، �وَّاءَه ح� آدُم �َس �اف� ون�
ال��ط��وي��ل��ه ال��ق��ص��ار وْه��ي ـ��راوي��ل، ��ـ ال��سَّ ه��ذي ال��ط��واوي��س ذي��وُل وج��رَّت
… وج��م��ي��ل��ه!209 ج��م��ي��ٍل ب��ي��ن ُق، ت��ف��ر ك��ن��ت ل��م��ا ال��ن��ه��وُد، ول��وال
وس��ي��ل��ه ل��ل��م��وب��ق��اِت وأص��ب��َح ال��ح��ش��ي��ُش وذاع ال��ش��ذوذ، وش��اع
ح��ي��ل��ه أي َص��رف��ه��ا ف��ي ت��ج��د ف��ل��م ال��ق��اذورات آن��اف��ن��ا وتَ��ق��َرُف
ال��رج��ول��ه؟ أي��ن ال��ش��ه��ام��ة؟ ف��أي��ن ال��ف��ُح��وِل أرض ال��ج��زائ��ر وأرض
ج��ي��ل��ه! خ��ان ق��د … ال��ن��ف��اي��ات وي��ذر ال��ب��الِد ُح��رَم��ات يَ��ُص��ن ل��م وم��ن

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

إي��م��ان��ن��ا خ��ال��َص ��م ت��دعِّ إش��ع��اع��ن��ا َم��ص��ادُر ت��س��ام��ت

الرب. يحققه الشعب سؤال أي الشعب؛ عىل يعود سؤاله يف الضمري 208
وقد اإلسالمية، البلدان ألغلب وعامة مطرد، تفاقم يف هي لكارثة وصف هذا رضوري؟ هنا الرشح هل 209

بكثري! الصارخ الواقع دون إنه نقول ولكننا مبالغة، الوصف هذا يف أن البعض يظن
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ألج��يَ��ال��ن��ا ��ب��ي��َل ال��سَّ ت��ن��ي��ر ف��جٍّ ك��ل ف��ي ل��ل��ه��ْدي م��َس��اج��ُد
ب��إل��َه��ام��ن��ا ت��س��م��و ووه��راُن َس��ن��اَه��ا الَح ب��ادي��س اب��ن ب��س��رتَ��ا
ألج��الل��ن��ا؟ رم��ًزا ان��ف��ك أم��ا ال��م��س��ت��ع��اد ك��ت��ش��اوة وج��ام��ُع
ب��أس��الف��ن��ا! ف��يَ��س��ت��ن��ج��دون أزه��رن��ا ال��ن��ي��ل ف��ي ي��ن��اج��ي��ه
ب��أس��ن��ا؟211 ِم��ن ق��ري��ق��واُر أن��ال ��ل��ي��ب؟210 ال��صَّ ح��ق��د دام َه��ل دب��ورم��ون
ش��أن��ن��ا؟ ِم��ن ال��ق��س��اوُس وَح��طَّ ع��زم��ن��ا؟ ف��ي ف��ي��ل��ي��ُب212 ف��تَّ وَه��ل
ب��إص��رارن��ا؟ اس��ت��ه��اَن يَ��داه، وس��م��ت��ه وَم��ن ن��اب��ل��ي��وُن وَه��ل
ب��أط��ف��ال��ن��ا؟ اْل��م��روَق ـ��ت��ط��اع��ا اس��ـ ��ن��ي��َن ال��سِّ وط��وُل الف��ي��ْج��ري213 وه��ْل
ألك��ب��ادن��ا214 ي��ه��ف��و ع��اد ف��ق��د اح��ت��ف��اًال ف��ي��ه ي��ق��ي��م��ون وَم��ْه��م��ا

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��م��دى ي��غ��زو ال��ق��روي��ي��ن ِم��ن ��دى ال��صَّ َرج��ُع ف��اس ف��ي ت��م��اوَج
ال��نِّ��دا ف��ت��ل��بِّ��ي م��بَ��ارك��ة ��الم ل��ل��سَّ زي��ت��ون��ة يُ��س��اج��ل
ال��ه��دى َرس��ول م��ن رَس��االت��ه ال��م��س��ت��م��د األك��ب��ُر ال��م��غ��رُب ُه��و

نفسه؛ االحتالل يوم أي ١٨٣٠م؛ سنة يوليو من الخامس يف كنيسة إىل كتشاوه جامع تحويُل تقرَّر 210

بنفسه وضع العاصمة، مباني عىل الفرنيس الَعَلم يضع دوبورمون الكونت فيها كان التي اللحظة ففي
العاصمة. يف مبنًى كأعىل كتشاوة جامع رأس عىل كبريًا صليبًا

رسمية. بصفة التحويل هذا بارك الذي قريقوار البابا 211
بذلك. مرسوًما وأصدر إليه، تحتاج ما كلَّ الكنيسة وأهدى القساوسة عنيَّ الذي فيليب لويس امللك 212

تشجيًعا استثنائية ميدالية توسيعها بمناسبة وأصدر مرتني زارها الذي فرنسا رئيس الثالث نابليون 213

وهو أساقفتها. أشهر من وهو األول، كأسقفها الفيجري الكردينال بنفسه وعنيَّ توسيعها، عىل منه
واستعان ١٨٦٦م سنة مجاعة استغلَّ كان وقد سنة، ١٥ فيها وبقي التبشري، حمالت بتنظيم املشهور
رجعوا أغلبهم إن حيث سًدى؛ ذهبت مساعيه ولكن الجزائر، يف اليتامى املسلمني أطفال تنصري عىل بها

العرب. حضارة كتابه: يف لوبون غوستاف ذلك ذكر كما الرشد بلغوا أن بعد اإلسالم إىل
أصله، إىل أُعيد ١٩٦٢م سنة ويف الجزائر، استعمار عىل قرن بمرور ١٩٣٠م سنة احتفال فيه وقع 214

جامًعا. مسجًدا
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غ��دا215 ال��م��س��ل��م��ي��ن وح��َدة إل��ى خ��ط��و ال��ي��وم م��غ��رب��ن��ا ووح��دُة
ال��م��ب��ت��دا؟ ال��خ��بَ��ُر يُ��ن��ك��ر وَه��ل ُك��الٍّ ��د ن��وحِّ ب��ع��ٍض، ب��ت��وح��ي��د
يُ��ق��ت��دى! ب��ه ق��وي��ًم��ا، م��ث��اًال َم��غ��ربُ��ن��ا ك��ان ف��ربَّ��م��ا
ال��يَ��دا َم��َددن��ا ��ب��ي��ل، ال��سَّ َس��واءَ أم��ره��م ف��ي ال��ع��رب َس��ل��ك وإن
ل��ل��ف��دا أخ��ل��ص��وا األل��ى ون��ح��ن ن��ف��ت��دي��ه��م ب��أرواح��ن��ا وق��م��ن��ا
ب��ال��ردى! ال��ردى ي��س��ت��ره��ب��ون ر، ب��ال��نَّ��ا ال��ع��اَر غ��س��ل��وا األل��ى ون��ح��ن
وال��س��ؤَدَدا216 ال��ع��زَّ ف��اس��ت��وج��ب��وا ـ��َل، ال��ف��ع��ـ ب��ال��ش��ع��ارات وي��س��ت��ب��دل��ون

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ذَّه��ب��ي��ه األْع��ص��َر ب��ه��ا ذك��رن��ا أب��يَّ��ه ن��ف��وًس��ا ب��س��رت��ا ذك��رن��ا
ال��ع��ب��ق��ري��ه رواَده��ا وت��ل��ه��م وف��ض��ًال ِع��ل��ًم��ا ت��زخ��ُر َم��ع��اه��َد،
��ن��دس��يَّ��ه ال��سُّ خ��م��ي��الت��ه��ا ب��وح��ي ��وادي ال��شَّ ف��ي��ه��ا ف��كُّ��وِن217 اب��ُن يَ��ص��وُغ
ال��ع��رب��يَّ��ه ش��رََّف َم��ن ��ٍد218 م��ح��مَّ ب��اب��ن��َه��ا ق��س��ن��ط��ي��ن��ة وت��زه��و
ال��نَّ��ديَّ��ه ال��وروُد م��ن��ه��ا ف��ت��ْخ��ج��ُل س��رت��ا ب��أن��ف��اِس ت��س��ري ق��واف��ي��ه
ال��ب��ق��يَّ��ه ُص��ن��َع ح��م��داُن220 وواص��َل ال��ض��ل��ي��ُع ال��ب��ج��اوي219 س��رت��ا وخ��لَّ��د
ل��ل��ب��ريَّ��ه ه��ج��وه ف��ي ل��ع��اش��ور221 َم��دي��نً��ا ع��اَش ال��ح��ط��ي��ئ��َة ك��أنَّ

لبنات هي اليوم عالقاتها توثيق أن من وتونس، والجزائر، واملغرب، موريتانيا، به نادت ما إىل إشارة 215
الشاملة. الوحدة تحقيق نحو هامة خطوة نفسه هو سيكون الذي الكبري املغرب بناء يف

استبدل «محمد اآلتية: الجملة يف مثًال فالرشُّ املرتوك، اليشء عىل الباء تدخل الشائع للخطأ خالًفا 216

املرتوك. هو خريًا» بالرش
قسنطينة. مدينة أنجبته الذي املبدع الجزائري الشاعر الفكون ابن 217

املشهور. الشاعر القسنطيني محمد 218

أجيال. عنه تخرَّجت الذي القسنطيني العالمة البجاوي القادر عبد الشيخ 219
باديس. ابن اإلمام أستاذ وهو الضليع، القسنطيني العالم الونييس بن حمدان الشيخ 220

بانحرافاتهم. ر وشهَّ زمانه علماء ُجلَّ هجا وقد الهجاء، يف زمانِه حطيئُة عاشور الشيخ 221
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��ح��يَّ��ه ال��ضَّ ال��ش��ه��ي��ِد ب��اي ل��َص��ال��َح ن��اٍد222 ي��ف��اج��ئ��َك ب��ال��رب��وِع وق��َف
��ل��ف��يَّ��ه ال��سَّ ال��ق��ي��م إل��ى ـ��ُه��داُة ال��ـ ��الح ال��صَّ دع��اُة ف��ي��ه ت��ظ��اف��َر
ال��ح��م��يَّ��ه ويُ��ذْك��ي ال��رءوَس، ويُ��ع��ل��ي ال��ظَّ��الم ي��غ��زو ب��ادي��َس، اب��ُن وَج��اءَ

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ع��ظ��ي��م��ْه ال��ن��ف��وِس ِك��َف��اح تُ��ِج��لُّ ال��ك��ري��م��ه ال��ب��الِد ه��ذي أَص��ال��ُة
ال��ع��ل��ي��م��ْه ال��نَّ��يِّ��رات وأف��ك��اره ب��ن��ي��ه��ا ف��ي ح��م��زة223 أب��ا ت��ح��يِّ��ي
ال��س��ل��ي��م��ْه ال��ن��اص��َع��اِت وآراءَه األخ��ض��ري224 َع��اِل��َم��ه��ا وتُ��ك��ب��ُر
ال��ق��دي��م��ْه ال��رم��وز ل��ف��كِّ ت��ص��دَّى م��ْه��م��ا م��روان225 ب��ونَ��َة وَع��ال��م
ال��َج��س��ي��م��ْه ال��م��ع��ج��زاُت ِب��ِه ت��م��وُج ك��ْوٌن ال��َج��زائ��ِر أرِض ع��ب��اق��ر
ال��َح��ك��ي��م��ْه ُخ��ط��اه رش��ي��ُد227 ف��ي��ق��ف��و َع��ب��ُدُه226 ي��ب��ه��ُرن��ا ��رق، ال��شَّ وف��ي

وفيه اإلصالح، دعاة العلماء من جماعٌة القرن من األوائل العرش يف سه أسَّ بقسنطينة باي صالح نادي 222

طويل: قصيد من آنذاك: الشعراء أحد يقول
هادي لنا مرشوع محاسن واذكر ناد أطاللها عىل بالربوع قف
وبالوادي بناديها وتاهت فازت رشًفا حوى َربٍْع عىل السالم واقرأ

الصادي نهلة يا بمهجتنا تُفدى أن حْسبُك والعرفان التقدم عهد
نادي يا والتضليل الجهل غمرة يف برحوا ما القوم إن العلم، نادي يا
أنكاد أغالل يف ترسُف بالغي، مكبَّلة زالت ما الجزائر إن

آخره. إىل
ترجمته راجع هجري، عرش الثالث القرن علماء من واملثلثات الرياضيات عاِلُم الجزائري حمزة أبو 223

الحديثة. أوروبا يف استُعملت وكتبه طوقان، فدوى وُكتب الزركيل، الدين خري للشيخ «األعالم» كتاب يف
فرنسا. يف بوردو جامعة يف تدرَّس كتبه وكانت والرياضيات، الفلك يف جزائريٌّ عالٌم األخرضي 224

والنجوم. الرياضيات يف اختصايص (عنابة) بونة عالم مروان أبو 225
الجديدة. اإلسالمية النهضة رواد من عبده محمد الشيخ 226

املنار. تفسري صاحب وهو تعاليمه، ونارش تلميذه رضا رشيد 227
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ال��ع��زي��م��ْه ال��ث��ائ��ري��َن ف��ي ف��تُ��ل��ه��ُب ج��م��اٍل228 ج��ه��اَد ت��روي وأف��غ��اُن
ال��ه��زي��م��ْه ت��ل��َق��ى وال��روُس وش��ام��ُل230 ِغ��ي��ِن��يَ��ا ف��ي 229 ال��س��م��وريُّ وتُ��وري
ال��ج��ري��م��ْه ي��م��ح��و س��ل��ي��م��اَن232 وف��تْ��ُك ال��ط��ائ��راُت ب��ه ت��ل��ق��ى وم��خ��ت��اُر231
ال��س��ق��ي��م��ه ال��ن��ف��وُس م��ن��ه ف��ت��رج��ُف ال��دُّن��ا ي��ه��زُّ ش��ك��ي��ب233 وص��وُت

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

��ْه أمَّ يَ��ْص��نَ��ُع ب��ال��ف��ك��ِر َع��اَش وَم��ن ��ه األي��مَّ ُق��ط��َب234 … ُس��ْق��يَ��اك ُط��َف��يِّ��ُش
ُح��رَم��ْه ال��رِّس��االِت ِل��نَ��يْ��ِل وَص��اَن ال��ح��يَ��اِة َدْرَب ب��ال��ع��ل��ِم ش��قَّ وَم��ن
��ْه ِه��مَّ ويُ��ل��ه��ُب ال��ظَّ��الَم، وي��ف��ري ال��ك��ت��اَب ي��غ��زو ال��ع��م��َر ق��ط��َع وَم��ن
��ْه وِذمَّ ع��ه��ًدا ل��ل��ح��رِف ف��أخ��ل��َص ب��ال��خ��ال��َداِت ال��ح��رُف ل��ه وداَن
ِع��ل��َم��ْه ال��َج��َدل��ي��اِت َع��ن وَص��اَن اج��ت��ه��اًدا َخ��ال��ُف��وه َم��ن وأن��ص��َف
ولُ��ح��َم��ْه ش��م��ًال يَ��ص��دَُع ف��ه��ي��ه��ات ف��ك��ٌر ال��رأي ف��ي ت��وزع وم��ْه��م��ا
ِن��ْق��َم��ْه ال��م��غ��ي��ري��َن ف��وَق وي��نْ��َص��بُّ ب��ال��ظ��ال��م��ي��ن ي��ع��ص��ُف ق��اَم وك��م

اإلسالم. يف التحررية االنطالقة رواد من األفغاني الدين جمال 228

غينيا. يف اإلسالمي الفكر أقطاب ومن األبطال، املجاهدين من السموري توري 229

حارض يف أرسالن، شكيب األمري تعليقات راجع سنة، أربعني الروس حارب الدغستاني شامل الشيخ 230
يراسله. كان الذي القادر عبد األمري عن الزائر» «تحفة كتاب وراجع اإلسالمي، العالم

ليبيا. سماء يف طائرة من قذًفا أُعدم املختار عمر الشهيد املجاهد 231
ليبيا. يف اإليطايل االحتالل جيش عىل حرٍب أوَّل شنَّ الذي الباروني سليمان األول املجاهد 232

يُعرَّف. أن ِمن أعرُف أرسالن شكيب األمري 233
قرية مواليد من اإلمام الجزائري العالم يوسف بن محمد طفيش للشيخ شائٌع لقٌب األئمة قطب 234

يزال ال وأغلبها ُطبع ما منها كتاب، ثالثمائة زهاء مؤلفاته بلغت وقد ميزاب، وادي بواحات يزقن بني
فة املرشِّ ومواقفه وفلك، وطبيعة وجغرافيا وتاريخ رشيعةوفقه من العلوم شتى يف ألَّف وقد مخطوًطا،
متواترة، الرشق يف النهضة برواد صالته أن كما معروفٌة، مزاب لوادي فرنسا احتالل عىل الثورة يف
عىل متفتِّح عاِلم وهو وغريهم، الكواكبي، الرحمن وعبد األفغاني، الدين وجمال عبده، محمد الشيخ أمثال

الخالدين. روادها وأحد واإلسالمية، العربية القضايا
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َع��زَم��ْه أوَه��َن وال��ك��ي��ُد ال��دسُّ وال ال��س��ج��وِن ظ��ل��م��اُت تَ��ثْ��ِن��ِه ف��ل��م
��ْه ال��ُم��ْدَل��ِه��مَّ ال��ن��ْك��بَ��ِة ف��ي وي��ض��رُع ثُ��بُ��وًرا اح��ت��الٍل ل��ك��ل ويَ��دع��و
��ْه ال��ُم��ِل��مَّ ف��ي م��ش��اِع��ره ونُ��بْ��ِل ص��ْدق��ه ع��ن ال��ش��رِق ق��ادَة َس��ل��وا

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

َه��اِدم ق��اص��ٍف م��ْع��وٍل وِم��ن ال��داه��م ال��خ��ط��ِر ِم��ن أم��انً��ا،
آث��م آف��ٍن ب��م��س��ت��ورٍد ال��ش��ب��اِب ع��ق��َل ال��م��ذه��ب��ي��ون غ��زا
��ال��م! ب��ال��سَّ ل��ي��َس م��ذه��ٍب إل��ى إس��الم��ه��م دوَن ب��ه��م، وزاغ��وا
ل��ل��ط��اع��م ��مُّ ال��سُّ يُ��ص��رُف ك��م��ا ك��ال��وبَ��اء ش��ي��وع��ي��ًة ��وا وَدسُّ
ب��ال��ن��ائ��م؟! ال��ُح��ل��م رك��َض وك��م ال��َح��ي��اة! ش��رُع ال��ت��ق��دُم وق��ال��وا:
ال��ق��ائ��م َم��ع ال��ح��يَ��اة وإن رج��ع��ي ال��دِّي��ن إل��ى ال��رج��وُع وق��ال��وا:
ال��ن��اع��م ج��ْل��دَه��ا ف��ي ب��رق��ط��اء ان��خ��داًع��ا ال��ب��ريء ال��ش��ب��اُب ف��ض��لَّ
ال��دائ��م ال��خ��ال��د ال��م��ب��دأ ع��ِن ان��ح��َراًف��ا األرذل��ي��ن َم��ع ول��جَّ
غ��اش��م م��س��ت��ع��م��ٍر َرواس��َب ال��ش��بَ��اِب ف��ي أس��ات��ذٌة وب��ثَّ
َع��ال��م!235 ل��م��س��ت��ه��ت��ٍر ف��وي��ٌل ع��ال��م��ون دك��ات��رة وق��ي��ل

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

وتَ��داع��ى أخ��الَق��ه وخ��رَّب وَم��اع��ا236 ال��ش��ب��اُب َه��ذا ��َخ ت��ف��سَّ

وتضليله فيه والتأثري الشباب إغراء محاوالت من املتعاونني األساتذة بعض به يقوم ما إىل إشارة 235
األرضية بالجنة لهم تأِت لم حيث أهلها»؛ حتى تفد لم أنها فيها يُقال ما «أقلُّ مستوردة بأيديولوجيات

بالعكس! بل املنتظرة؛
وهذا للشباب، والتعقيد إلخ، … والرقص الخمر حفالت بيوتهم، يف بالحفالت بذلك يقومون وهم

الكبري. املغرب بلدان منها خاصة أخرى، إسالميٍة بلداٍن يف وقوعه عن سمعنا
يصوِّره مما أفظُع الواقع أن أي الحقيقة؛ دون أنه والحق مبالغة، هذا يف أن البعض يظن قد أيًضا هنا 236

املرض معالجة يف فالحكمة الدركة، باألصح أو الدرجة، هذه يصل لم األمر كان إذا وحتى مفدي، األستاذ
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ال��ط��ب��اع��ا َه��ذي ال��ن��شءُ دنَّ��س إذا وال��م��س��ل��م��ي��ن ال��َج��زائ��ر ف��وي��ل
ف��ض��اع��ا! ال��ض��م��ي��َر أض��اع ب��ل��ي��ٌد غ��ب��يٌّ ال��ب��الَد ي��ُس��وس وك��ي��ف
ال��ض��ب��اع��ا؟ ف��ي��ه��ا ال��ش��ع��ُب اس��ت��خ��ل��ف إذا ش��ع��ٍب ألق��داِر يَ��ط��م��ئ��ن وَم��ن
اس��ت��ط��اع��ا؟ َم��ا أخ��الق��ه، وت��ق��وي��م بُ��ن��يَ��ان��ه ي��ُق��وُم وك��ي��ف
ف��بَ��اع��ا؟ َع��ل��ي��ه��ا َس��اوُم��وه وق��د ن��شءٌ األص��ال��َة يَ��ص��وُن وك��ي��ف
ال��ش��ع��اع��ا؟ ف��ي��ه ال��رج��س َط��م��َس وق��د ش��ب��اٌب ال��ط��ري��َق يُ��ن��ي��ر وك��ي��ف
ش��اع��ا؟ ��ل ال��سُّ َم��رُض ق��ل��ب��ِه وف��ي َص��ح��ي��ًح��ا ال��م��ري��ُض ي��داوي وك��ي��ف
��راع��ا؟ ال��صِّ أص��غ��ري��ه ف��ي اس��ط��اَع وم��ا ال��ح��يَ��اة َم��وَج يُ��َص��ارُع وك��ي��َف
ال��وداع��ا! … ال��وداع … تُ��ه��م��ل��وه ف��إن ال��م��س��ت��ط��ي��ر ال��ج��ارُف ال��خ��ط��ُر ُه��و

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

��َج��اي��ا ل��ل��سَّ ت��ن��كُّ��ره��م وش��اَع ال��ث��ن��اي��ا أض��اع��وا وم��س��تَ��ه��ت��ُرون،
ال��خ��ط��اي��ا ون��ْش��ُر ال��ع��ف��اِف، وه��تْ��ُك ال��ِع��ذاِر خ��ْل��ُع ال��ت��ق��دُُّم وق��ال��وا:
��ب��اي��ا ال��صَّ م��ث��ل ال��ق��الئ��ِد، وَح��ْم��ُل ال��ُح��ل��ي ول��ب��ُس ��ع��وِر، ال��شُّ وَج��ْدُل
ال��ب��الي��ا ك��لُّ ت��رُس��ب ال��ك��أِس وف��ي ال��خ��م��وِر ب��ُش��رِب وي��ف��ت��خ��رون
ال��م��ن��اي��ا ب��رْك��ِب ي��ح��ِف��ل��ون وال ذب��ي��ح ك��ط��ي��ٍر يَ��رق��ُص��ون ف��ُه��م
ش��ظ��اي��ا ف��ي��ه األص��ال��ُة ت��ط��ي��ر ل��ق��ي��ط ِش��ع��ٌر ُم، ال��ت��ق��دُّ وق��ال��وا:
ال��ن��واي��ا خ��ب��ُث م��بَ��ان��ي��ه يَ��ص��وغ ال��ي��ُه��وِد237 ك��ض��م��ي��ِر ت��ف��اع��ي��ل��ه
ال��خ��الي��ا ف��ي��ه ال��م��ي��وع��ُة تُ��ذي��ُب خ��ن��ث��ى ك��ال��ج��ي��ل، ��ع��ر، ال��شِّ أص��ب��ح وق��د

أي Wehret den Anfaengen النازية بداية عند يقولون كانوا الذين هم األملان وبعض استفحاله. قبل
صدقت حتى مبالغًة الشعار هذا يف ويرون النازية، بخطر ون يستِخفُّ آخرون وكان البداية»، من «حذار

وقع. ما ووقع املحذِّرين، تنبؤات
الشعر: من النوع هذا عن يقول ما جملة يف يقول طويل قصيد يف جودت صالح للشاعر تعبريٌ 237

ويُستأجر ويُرشى يُباع اليهوِد كضمري تفاعليه
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… َرع��اي��ا ن��ك��ون أن َف��َك��يَّ��َف��نَ��ا أخ��الَق��ن��ا238 ص��ه��يُ��وُن وَص��ْه��يَ��َن
َس��ب��اي��ا؟ ي��دي��ه ف��ي وأخ��الُق��ن��ا م��س��ت��ع��ِم��ًرا ال��ِع��ت��ُق يُ��ح��زُن وَه��ل

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ذئ��اب��ا ال��ش��ب��اِب ف��ي ت��أم��ن��وا وال ال��ش��ب��اب��ا ُص��ون��وا ال��َج��زائ��ِر بُ��ن��اَة
يَ��ب��اب��ا ف��ي��ه��م ال��ع��ق��ُل أص��ب��ح ف��ق��د ط��الب��ن��ا أم��َر ت��ه��م��ل��وا وَال
خ��راب��ا ف��ي��ه��م ال��م��س��ُخ أم��ع��َن وك��م ع��ق��وًال ف��ي��ه��م ال��م��س��ُخ ش��وَّه ف��ك��م
��واب��ا وال��صَّ وع��يَ��ه��م وأْف��ق��َده��م إس��الُم��ه��م زاغ َم��ن وح��رَّف
م��س��ت��راب��ا وإي��م��ان��ه��م دخ��ي��ًال، ُق��رم��زيٍّ��ا239 ت��ف��ك��ي��ُره��م وأص��ب��َح
اض��ط��راب��ا240 األغ��ب��ي��اء ف��ي ف��تُ��ح��ِدث ب��ان��دت ك��وه��ي��ن ح��م��اق��ات وت��ف��ش��و
ال��غ��راب��ا241 … ال��دل��ي��َل ف��ي��ت��خ��ذون ف��ي��ه��م م��ارك��َس … أب��واُق وتَ��ن��ِع��ق
ال��ك��ت��اب��ا242 ي��ع��ل��م��ون ال ت��واف��ه، ش��ي��وٍخ م��ن ل��ط��الٍب ف��وي��ٌل
ال��ح��َس��اب��ا! ي��ق��رءون ال … َص��ن��ائ��ُع ب��أف��ك��اِره��م وم��ْرت��زِق��ي��ن
ال��تُّ��راب��ا! أس��ل��م��ون��ا وإن … ع��ي��وٌن ل��م��س��ت��ع��م��ري��ن��ا … ف��ي��ن��ا زال وال

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

العقالنية. من َعْقَلَن غرار عىل صهيونية كلمة من جديد انشقاق َصْهنَيَ 238

الشيوعي. أي الداكن؛ األحمر اللون القرمزي، 239
الحماقة هذه وتُعرُف ديغول، سقوط يف وتسبَّب اضطرابًا، وأحدث فرنسا جاء الذي باندت كوهني 240

١٩٦٨م. مايو ٢٢ بثورة
241

الكالِب ِجيِف عىل بهم يمرُّ قوٍم دليَل الغراُب كان إذا

اآلية. ﴾ أََماِنيَّ إِالَّ اْلِكتَاَب يَْعَلُموَن ﴿َال 242
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! ب��َش��كِّ ال��يَ��ق��ي��َن ف��ي��ِه ف��أب��َدل َح��ْرك��ي!243 ��ِف ال��م��ث��قَّ بَ��يْ��َن ان��دسَّ َك��م
وه��تْ��ِك! َع��ف��اٍف، بَ��ي��َن وي��ْع��بَ��ُث َع��ش��ًرا وي��ك��ُف��ر ي��وًم��ا يُ��َس��بِّ��ُح
ب��إف��ِك! َج��اءَ ال��ح��قُّ َح��ْص��َح��َص وإن ��بُ��َه��اِت ب��ال��شُّ ال��ح��قِّ ف��ي يُ��َج��ادل
يُ��زكِّ��ي! ق��اَم ُع��ْق��بَ��اُه، َخ��اَف وإن ال��ث��ائ��ري��ن وث��ب��ِة ف��ي وي��ط��ع��ُن
ي��ذك��ي! ال��ش��م��وَع … ب��ال��ك��س��ِب َح��سَّ وإْن ال��م��رت��ض��ي244 ال��م��ذه��ِب ف��ي وي��رت��اُب
ويَ��ح��ِك��ي! ��ب��اِب، ال��شَّ غ��روَر ويُ��ذك��ي ال��ش��بَ��اِب ب��دن��ي��ا ال��م��روَق يُ��ش��ي��ُع
ويَ��ب��ك��ي! — اح��ت��راًف��ا — ال��رءوَس يَ��ُج��زُّ يَ��َزل ل��م ق��ريَ��ِت��نَ��ا، ك��َج��زَّاِر
ب��َض��ْح��ك! ال��ن��م��ي��م م��ش��َي ويُ��ْغ��ِم��ُض وَج��ْه��ًرا ِس��رٍّا ، ال��دسِّ ف��ي ويُ��م��ِع��ُن
ب��ِش��رِك! أم ب��إي��م��اِن��ه، أَالذَ م��اٌل ب��اَن إذا ل��دي��ه، َس��واءٌ
ح��ْرك��ي! ك��يْ��ِد ِم��ن ال��ج��زائ��ر، ف��وي��ل زوٍر ش��ه��ادة ال��ب��الِد، ف��ي ُه��ُم��و

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ثَّ��ق��اَف��ْه ي��ح��ت��ك��رون وب��ال��ج��ه��ِل ��خ��اَف��ْه ال��سَّ ف��ي أغ��رب��وا وبَ��ع��ض��ه��ُم:
وال��ح��َص��اَف��ْه ال��ح��ج��ى وي��ن��ت��ِق��ص��وَن وي��ح��ت��ق��روَن ف��ي��ن��ت��ِق��دون،
��ح��اف��ْه ال��صَّ َج��َالَل وي��م��ت��ه��ن��ون ال��ُك��نَ��ى أََع��زَّ وي��ن��ت��ِح��ل��وَن
ن��ظ��اف��ْه ودون ح��يَ��اء، ب��دون س��واه��م ج��ُه��وَد وي��خ��ت��ل��س��ون
ك��ال��زََّراف��ْه م��ش��ي��َه��ا ف��ي وت��خ��ت��اُل ال��نَّ��ع��ي��ق تُ��ج��ي��ُد ُس��وٌد، غ��راب��ي��ُب
ِخ��الف��ْه ق��ال��ت ال��ع��ق��ُل أث��ب��َت ف��م��ا ش��يء ك��ل ف��ي ال��ن��اَس وتَ��ْس��تَ��بْ��ِل��ُه

من الثورة لرضب االستعمارية َلط السُّ اصطنعته الذي العميل الطابور عىل اصطالح الحركي: كلمة 243

بني اندسَّ أنه ذلك من واألنكى االستقالل، بعد النوع هذا كثُر وقد البالد، أبناء من املرتزقة بيِد خلٍف
له فالباطل حني؛ إىل ولكن األحرار، نوايا حسَن بعُضهم واستغلَّ وأفكارهم، ضمائُرهم املستعَمرة فني املثقَّ

الساعة. إىل والحق ساعة،
يدعو ملن خالًفا الجزائر وواقع اإلسالمية االشرتاكية صميم من مناهجه املستِمدُّ االشرتاكي املذهب 244
سيادتنا عىل خطًرا وتشكل وخصائصنا، وتتنافر وذاتيتنا، وأصالتنا تنسجم ال مستوَردة أيديولوجيات إىل

السنني. وعرشات عرشات منذ يمارسونها الذين أهلها حتى تُِفد لم أنها فنكرِّر ونُعيد واستقاللنا،
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خ��راف��ْه ح��دي��ُث وق��ال��ت: َرم��تْ��ه، وال��ض��ال��ع��ون ال��ع��ل��ُم ق��رََّر وم��ا
آف��ه األص��ال��َة: ف��ي��ع��ت��ب��رون ��يَ��اع وال��ضَّ ب��ه��م ال��ف��راُغ، وي��ف��ش��و
ال��خ��الف��ه ب��ادِّع��اءِ ف��تُ��ْغ��ري��ه��م��وا ال��ط��ب��ول ري��اح ف��ي��ه��م وت��ق��رع
ال��ثَّ��ق��اف��ْه!245 ف��ي ف��يَ��اَل��م��ص��ي��ب��ت��ن��ا ُغ��ْل��ٌف ك��ال��ح��ج��ارِة ق��راِم��ط��ٌة

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

��الال ال��ضَّ أش��اع��وا وُم��س��تَ��ش��رق��ون، ال��َج��َالال أح��ب��وا وم��س��ت��ش��رق��ون،
ال��رَِّح��اال م��ل��ت��ق��ان��ا إل��ى وَش��دُّوا َص��وابً��ا وق��ال��وا أن��ص��ف��ون��ا ف��م��ن
وم��ث��اال ق��دوًة ت��خ��ذن��اه��م��و أم��َج��ادن��ا َق��ْدر ي��ن��ق��ص��وا ول��م
خ��ص��اال ف��ي��ه��م ال��ع��ل��م يُ��ن��ِك��ر ول��م ش��ع��بُ��ن��ا إن��َص��اَف��ه��م وأك��ب��َر
ظ��الال ع��ل��ي��ه��م ال��ص��ل��ي��ُب وأل��ق��ى دف��ي��نً��ا ح��ق��ًدا ال��ح��قَّ أل��ب��س��وا وَم��ن
ال��ُح��ب��ال��ى ال��ل��ي��ال��ي م��خ��اَض وك��ان��وا م��س��ت��ع��م��ري��ن��ا ط��واب��ي��َر وك��ان��وا
ال��ج��داال246 نَ��ه��اب ال ل��ه��م وق��ل��ن��ا ال��ن��زي��ِه ل��ل��ج��دال َدع��ون��اه��م��و
ال��رِّج��اال تُ��ج��لُّ ال��رِّج��اِل ن��ف��وُس ق��ل��ن��ا: وال��ح��قَّ ال��ع��ل��َم أن��ص��ف��وا ف��إن
ال��س��ؤاال وَس��ح��ب��ن��ا ن��ب��ذن��اه��م��و، أب��َص��اَره��م ال��ح��ق��ُد َط��م��َس وإن
ال��ك��َم��اال — ف��ي��ه ب��ال��ع��دل — ون��ب��ل��غ ت��اري��خ��ن��ا ن��ك��ت��ُب وب��ال��دم

كشأن — ويدَّعون األصيلة ثقافتهم من ُحرموا أو أنفسهم حرموا الذين الثقافة» «يتامى منهم سواء 245

ولكنهم إسالمي، عربي تعليمهم أصُل ممن دون املعقَّ أولئك أو يشء، ال أنها — املركَّب الجهل صاحب
بعض ويلوكون عقيدة، منها أكثر عقدة عندهم هي عوجاء تقدمية عن يتكلمون ونسمعهم دوا، تعقَّ
بلدان يف الشعبية الجامعات بعض يف درسوا ولو العميق، مغزاها يدَّكرون ال التي الجوفاء الشعارات
وأرجعوهم أدمغتهم، هناك لهم قلبوا — الثالث العالم ألبناء صة مخصَّ جامعات وهي — رشقية أوروبية
املسكني! العربي املرشق بلدان بعض يف درسوا ممن خاصة … هنا معهم آخرين ليمسخوا ممسوخني إلينا

أفقنا؟ عبثًا! كفى
وكان املسترشقني، دور عن اإلسالمي الفكر عىل للتعرُّف السادس امللتقى أثناء أحيانًا حادٌّ نقاٌش دار 246

املوضوع عىل قاسم مولود السيد تعليق إىل خاصة امللتقى، كتاب يف إليه فلرُيجع منهم، كثري بحضور ذلك
العروي. هللا عبد الدكتور محارضة إثر

266



الجزائر إلياذة

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ح��م��ي��َده247 ال��م��َس��اع��ي ف��ي��ن��ا تُ��ج��ِد ف��ل��م ال��ع��ق��ي��ده ع��م��ُق ��َر ال��م��ب��شِّ وأع��ي��ا
ال��م��ب��ي��َده ال��ش��رور ي��خ��ف��ي ال��بَ��ذل وال ُس��مٌّ ط��واي��اه ف��ي َع��س��ل وال
وط��ي��ده ع��زم��اٌت خ��ل��ف��ه��ا، وِم��ن ب��أب��واب��ن��ا ي��ط��وف أن وَال
ال��ع��ق��ي��ده أص��غ��ري��ه ف��ي وتُ��ه��ت��ك ال��م��ري��ُض ف��ي��ن��ا يُ��ع��ال��ج أن وال
م��ف��ي��ده غ��ي��ر ب��ال��وض��ع ف��ت��ص��ب��ح ف��ي��ن��ا تُ��ن��ش��ر ب��األن��اج��ي��ل، وال
ب��ل��ي��ده! ك��ان��ت ل��ل��زي��غ، ت��ج��ارب ون��ص��ف ق��رٌن ��ر ال��م��ب��شِّ ف��ح��س��ب
ب��ع��ي��ده ظ��لَّ��ت ف��ي��ه ون��ظ��رتُ��ن��ا ك��ُع��النَ��ا ش��ام��خ ف��إي��م��ان��ن��ا
ال��ط��ري��ده ك��ال��ق��رود أص��ب��ح��وا ف��ق��د أب��ن��اءه ��ر ال��م��ب��شِّ ل��ي��غ��ز
َم��ري��ده ال��م��وت إل��ى خ��ط��واٍت ف��ي ه��ي��ب��ي��ة ت��ت��دح��رج ب��ه��م
ال��رش��ي��ده وال��م��ب��ادئ ب��إس��الم��ن��ا، ف��ي��ك��م ��ر ن��ب��شِّ أن وأح��رى

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

َح��ض��ريَّ��ه م��ث��ق��ف��ٌة وق��ال: ب��األج��ن��ب��يَّ��ه ج ت��زوَّ وب��ع��ٌض
ن��يَّ��ه ح��س��ِن ع��ن وت��ب��ع��ُث … وذاك َه��ذا وتُ��راق��ص تُ��راق��ص��ن��ي
ال��خ��ف��يَّ��ه ال��م��غ��ري��ات وت��س��ت��ع��رُض َدالًال ج��وب ب��ال��م��ي��ن��ي وت��خ��ت��اُل
ال��ن��رج��س��يَّ��ه ل��ل��س��ه��رِة وت��ذه��ُب ع��ل��ي��ه��ا ج��ن��اح ال … وت��ت��رك��ي��ن��ي
ال��م��دن��يَّ��ه ِن��ع��ِم م��ن وذل��ك ب��ي��ت��ي خ��ارج ال��ل��يَ��ال��ي وت��ق��ض��ي
ال��ب��ش��ريَّ��ه ب��ن��ي م��ن أن��ه ك��ف��ى ل��م��ن؟ أدري ل��س��ُت … َوَل��دْت وإن

من األخري الجزء إن حيث السادس؛ امللتقى كتاب إىل الرجوع فاألحسن الرشح؛ يطول أيًضا هنا 247

أجله، ومن مبارشة انعقاده قبل موضوًعا األول الجزء وكان امللتقى، لجو صادٌق صًدى اإللياذة هذه
الرابع، امللتقى شأن هو كما كتاب يف سيُنرش الذي السابع امللتقى يف أكثر املوضوع هذا سيُعرض كما

والسادس. والخامس،
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ال��ع��ش��يَّ��ه ع��ن��د م��وري��َس وأدع��وه ��بَ��اِح ال��صَّ ع��ن��د ص��ال��ح أن��ادي��ه
ال��ب��ك��ويَّ��ه!248 م��ن ب��ي��ك��و ف��أح��س��ب ب��ي��ك��و٢٤٨ ت��ن��ادي��ه ي��وًم��ا، زلَّ وإن
وال��ع��رب��يَّ��ه! ال��ُع��روب��ة ف��أه��وى أراب م��ون م��س��اع��دن��ا وت��دع��و
ه��ي��ه! أص��ب��ح ث��م … أن��ا ف��ت��غ��دو َغ��ي��رت��ي ن��ح��رَه��ا ف��ي وأنْ��َح��ُر

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

��َم��ا ال��سَّ ل��ع��ن��ت��ه م��ذ ال��ُخ��ل��د، م��ن آدًم��ا أخ��رج��ْت وت��ف��اح��ة،
ال��م��س��ل��َم��ا249 أب��دل��ت وب��ال��ع��ل��ج ب��ل��ع��ت��ه��ا ح��واءن��ا ول��ك��ن
َرَم��ى»! إذ َرَم��ى «م��ا … ب��َم��ن ف��ه��ام��ْت ق��وم��ه��ا م��ن ب��ال��ف��ح��ِل ت��رَض ول��م
… ال��دم��آ ال��دَم��اء ف��ي��َه��ا وت��ل��ع��ن ج��ي��ًال ت��زيِّ��ف ل��ب��ن��ٍت ف��س��ح��ًق��ا
َم��ريَ��م��ا ن��خ��ل��ت��ه��ا ج��ذِع ع��ل��ى وتُ��ب��ك��ي ال��م��س��ي��ح، ع��ي��َس��ى وتُ��غ��ِض��ُب
ك��ال��دُّم��ى! ب��ه ال��رج��اُل ت��ع��ي��ُش َخ��ائ��ر ل��م��ج��ت��م��ٍع وت��بٍّ��ا
ال��م��ج��رَم��ا! ب��ه ال��ب��ريء وي��ْح��م��ي ��م��ي��ر ال��ضَّ ف��ي��ه ويُ��ق��ب��ر ي��م��وت
!… ال��ِح��م��ى م��لء ُص��ل��ب��ك ف��أب��ن��اءُ ب��س��الٍم ادخ��ل��ي … ف��رن��َس��ا ت��ع��ال��ي
ب��ع��دَم��ا أرض��ن��ا ف��ي ن��زوَل��ك ي��س��ت��ق��ب��ل��ون ب��ال��زغ��اري��ِد غ��ًدا
!… َم��أت��م��ا ش��ع��ِب��ك��م ع��ل��ى أق��ي��م��وا … َه��ذا َدام إن … ال��ش��ع��ب ق��ادَة وي��ا

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

البكوية أما أفريقيا، شمال أهل وخاصة واحتقارهم، املسلمني شتم يف تُستعمل فرنسية لفظٌة البيكو 248
«بيه». اللفظة وتُنطق «بك» ى يُسمَّ وصاِحبُها مرص، يف ترشيٍف لفظُة فهي

وقصده الوزن، لرضورة بقصد، الشائع الخطأ عىل هنا سار الشاعر ولكن املرتوك، عىل تدخل الباء 249
يف بالرتكي ى املسمَّ العهد يف املسلم غري هو والعلج العلج، محله ليحل املرتوك هو هنا املسلم أن طبًعا
الحارض العرص هنا الشاعر ويقصد املذكور، العهد نفس يف وذلك معينة، ألغراض حديثًا واملسلم الجزائر،
«… تجارة أو ينكحها، «المرأة يُسِلمون َمن أو مسلمني، بغري املسلمات ِج تزوُّ عادُة فيه تفشو بدأت الذي

الهجرة! عن الرشيف الحديث يقول كما
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ال��َق��ِب��ي��َل��ه ب��ي��ن ب��ال��َع��اِر يُ��َدل��ل��ن ال��رذي��َل��ه ب��ادي ك��ال��َع��نْ��ز250 وِم��نْ��ُه��نَّ
ال��دَّخ��ي��َل��ه ال��ن��ف��وِس ف��ض��وَل يُ��ِث��رن ال��ع��وراِت ع��ن ذي��ًال ��رن يُ��ش��مِّ
دل��ي��َل��ه أض��اَع ل��ي��ٍل َك��خ��اب��ط ال��س��ويِّ ال��طَّ��ري��ِق غ��ي��َر ويَ��ْس��لُ��ك��َن
س��ب��ي��َل��ه ض��لَّ ك��س��ك��راَن يَ��ِه��ْم��َن ال��ط��ري��ِق251 وت��ح��َت ال��طَّ��ري��ِق، وف��وَق
ال��ف��ض��ي��ل��ه ل��وأِد ق��ام��ْت ـ��ق��ي��ام��َة ال��ـ ك��أنَّ َس��اًق��ا ي��ك��ش��ف��ن خ��ن��اف��ُس،
ال��ط��وي��ل��ه ال��ِق��َص��اِر ك��أح��الم��ه��ن252 ال��ط��واُل ال��ِق��َص��اُر َج��الب��ي��بُ��ُه��نَّ
ك��ل��ي��ل��ه خ��اس��ئ��اٌت، ُم��رنَّ��ح��ٌة، ك��أب��َص��اره��نَّ بَ��َص��ائ��رُه��نَّ
ع��ل��ي��ل��ه253 م��م��ت��ق��ع��اٌت، ب��واس��ُر، ك��وُج��وِه��ِه��نَّ ، وأخ��الق��ه��نَّ
ب��دي��ل��ه ي��ك��ف��ي ال��ِق��ط��اع��ات ف��ك��لُّ غ��ي��اٍر ِق��ط��اُع وأج��س��اده��نَّ
األص��ي��ل��ه! ال��طِّ��ب��اُع ت��ج��فُّ َال َف��ِل��َم ب��أُن��ث��ى ال��ح��ي��اء َم��اءُ ج��فَّ إذا

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ورَج��اَل��ْه ج��ن��َس��َه��ا ش��رَّف��ْت وَم��ن األََص��اَل��ْه ب��ن��َت َح��اش��اِك وح��اش��اِك،
ال��ح��ث��اَل��ْه ب��ي��ن ع��رَض��ك ُص��نْ��ِت ك��م��ا ال��َح��َالِل ب��ن��َت َش��بَ��ابَ��ِك وَص��اَن
ال��ض��الَل��ْه ُس��بْ��َل ال��ع��ق��ُل ف��ج��نَّ��ب��ِك ال��ُم��ب��ي��َن ال��ق��وي��َم ال��طَّ��ري��َق َس��ل��ك��ِت
َج��َالَل��ْه ف��ُص��ن��ِت ال��ح��يَ��اة، ج��م��اَل ال��ح��يَ��اء َج��الُل ع��ل��ي��ِك وأض��ف��ى
واب��ت��ذَاَل��ْه َح��َق��اَرتَ��ُه َف��ِع��ْف��ِت االب��ت��ذاُل ِج��ن��س��ِك م��ن وه��اَل��ِك
ونِ��َض��اَل��ْه254 ث��ورتَ��ه ف��ش��رَّف��ِت ال��ت��ن��ادي ي��وَم ش��ع��بُ��ك ون��اَداِك
م��ث��اَل��ْه َع��ِدْم��ن��ا ف��ري��ًدا، م��ث��اًال ال��خ��ال��داِت ف��ي ِل��ح��واءَ وك��ن��ِت

بالسلعة). (يدلل سوأته كاشًفا يميش باملعز املستهرتات تشبيه 250

والفوقية فالتحتية الطريق، تحت وإما الطريق، فوق فإما مستقيم، طريق يف يسري ال أن امَلْعز عادِة من 251

الحياء. قليالت تالزمان كما امَلْعز، تالزمان
أحالم). (أضغاث والعقول املدارك عىل وتُطلق النائم، يراه ما األحالم: 252

واألمساخ الذوبان، فمن أخالقهن أما وغريه، الخمر رشب يف إلخ، … واملراقص الليل، علب يف السهر من 253

قومهن. أخالق بغري والتخلُّق
إلخ. … قائد ومالكة بوعيل، بن وحسيبة نسومر، فاطمة الال مثل 254
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واع��ِت��َداَل��ْه اس��ت��َق��اَم��تَ��ه، ويَ��رع��ى ش��ه��ًم��ا ال��ج��ي��َل ي��ص��ن��ع َم��ن َف��م��ث��لُ��ِك
وان��ح��الَل��ْه م��ي��وَع��تَ��ه يُ��ذي��ب اع��ت��داًدا ِدَم��اُه ِم��لءَ وي��زرع
ِح��بَ��اَل��ْه ف��اق��ط��ع��َن ب��أْم��َج��ادِه، أس��بَ��ابَ��ه ق��طَّ��َع ال��ج��ي��ُل إذا

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ب��ال��ن��ف��وْر255 — ح��بِّ��ه ع��ل��ى — ف��َالذَ ال��م��ُه��وْر َغ��َالءُ ال��ش��بَ��اَب وأَْج��َل��ى
وال��زُه��وْر زي��ن��ٍب ع��ل��ى وِري��تَ��ا َم��ريَ��ٍم ع��ل��ى َم��اري ��ل وف��ضَّ
ال��ق��بُ��وْر ظ��ل��م��اِت م��ن وأف��ل��ت وك��ِرِه ِم��ْن ال��رِّي��ِح م��ع وَط��اَر
األم��وْر! َف��تُ��ق��ض��ى … وتُ��ش��رى تُ��بَ��اع س��وٍق ب��ض��اع��ُة ال��ب��ن��ات، ك��أن
تَ��بُ��وْر ال��ح��ل��ي��ُب م��ن��ه��ا غ��اَض ف��إن ك��ال��ب��َق��َراِت ال��ح��يِّ ف��ي وتُ��ْح��َل��ُب
ال��دُُّه��وْر ن��ف��ض��ت��ه َم��ن ب��أح��ض��اِن وك��رًه��ا َط��وًْع��ا تُ��ق��ذَُف وب��ال��م��اِل
ال��ش��ُروْر بَ��َل��َع��ت��ه��ا أف��ل��ت��ْت وإن ال��ثَّ��ك��ال��ى ع��ْم��َر ال��ث��وِر م��ع وت��ق��ض��ي
ِت��يُ��ودوْر وَل��ع��نَ��ِت��ه ب��َم��اري وك��ره إل��ى َع��اَد ل وَع��الَّ
ال��م��ُه��وْر غ��الءَ تُ��َح��طِّ��ْم ل��م إذَا ف��ج��ي��ًال ج��ي��ًال ال��َج��زائ��ر، َف��وي��ُل
ي��ثُ��وْر! ال ع��ادات��ه ِرْج��ِس ع��ل��ى ال��نُّ��َه��ى ع��دي��م َش��ب��اب، وت��ع��َس

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ذِّم��اْم وف��يُّ أص��ي��ٌل، ش��بَ��اٌب االتِّ��َه��اْم َق��َف��ِص ِم��ن وأف��ل��ت
ال��طَّ��َغ��اْم ُش��بُ��َه��اِت ع��ن ف��أع��رض ال��ض��م��ي��ُر ف��ي��ِه ��ر ت��ط��هَّ َش��بَ��اٌب
ال��نِّ��َظ��ام روَح ال��دي��ن، وف��ل��َس��ف��ِة إس��الم��ه ن��ب��ِع م��ن وأُْش��ِرَب
ال��ِع��َظ��ام ال��خ��ال��دي��َن وأج��َداِده ألم��َج��اِدِه يَ��تَ��نَ��كَّ��ْر ول��م

الجميع! بتعاون إال عليه يُقىض وال باألمة، فتًكا األشد أمراضنا من خطري اجتماعي مرض هذا 255
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ال��ُج��ه��اْم256 ��ح��اب ال��سَّ وراءَ ويَ��ْج��ري يُ��ْغ��َزى ب��ال��ت��ب��ع��يَّ��اِت ي��ُك ول��م
��َوام ك��ال��سُّ َع��ق��ي��َدتُ��ه ِب��بَ��ْخ��ٍس ف��تُ��ش��َرى يُ��غ��َرى ب��ال��م��ذاه��ِب257 وال
ال��ِف��َط��ام ع��ن��ه��ا َض��لَّ ث��ق��اف��ي��ٌة م��راه��َق��ٌة258 تَ��ْخ��تَ��ِط��ْف��ه ول��م
االن��ه��زام َدارُس259 يُ��َص��وِّبُ��ه��ا َه��ْدٍم َم��ع��اوُل ف��ي��ه تُ��ْج��ِد ول��م
َق��وام ذاَك بَ��ي��َن وإس��الُم��ُه ويُ��م��نَ��ى ب��يُ��س��َرى،260 ي��ت��أق��ل��م ول��م
��الم ال��سَّ ع��ل��ي��ه … وِم��نِّ��ي َف��ِم��ن��ك��م، ال��رج��ا َم��ن��اط ع��ل��ي��ه ش��بَ��اٌب

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��م��ب��ت��ِس��ْم ش��اط��ئ��ُه ي��نَ��اغ��ْم��ك ال��نَّ��َغ��ْم ع��ذَب ب��ول��وق��ي��ن261 وس��اج��ْل
ب��ال��ِق��َدْم ال��ه��وى ُج��رُح ن��ام وم��ا ق��دي��ًم��ا ُج��رًح��ا ح��ن��اي��اَك وت��ف��ت��ْح
ك��تَ��ْم َم��ن ال��ه��وى ش��ه��ي��َد ف��إن أس��َراَرَه��ا ق��ل��ُب ي��ا تُ��ف��ِش، ف��ال
ال��َح��ك��ْم وأن��ت ال��َخ��ِص��ي��ُم، ف��أن��ت أس��اك ل��ل��ك��ائ��ن��اِت ت��ش��ُك وال
ال��ذِّم��ْم ُح��ُرم��اِت ب��َه��ا تُ��خ��لِّ��ْد ل��ل��ذك��ريَ��ات ال��م��واج��َد وخ��لِّ
ال��ح��رْم! ف��ي��ه��ا ب��ول��وق��ي��ُن ف��أرس��ى ف��ي��ه��ا تُ��ج��ِد ل��م أوج��ي��ن262 ق��داس��ُة

الشاعر: قول ومنه يُمِطر، ال الذي السحاب الُجهام: حاب السَّ 256

وأبغث وباز، ومضاء، وناب، وماطر جهام أخياف، الناس ويف

الواقع. مع تناقضها لظهور أصحابُها جلِّها عن أو عنها تخىلَّ والتي املستوردة املذاهب 257
يف ق والتَّعمُّ الغوص وعدم والسطحية الفكري والرتف الذهني الطيش عن كناية الثقافية، املراهقة 258

الحقيقة. استجالء
واألفكار الضالالت ينرشون الذين أولئك عنهم رغًما الدكاترة املدرسني بعض عن كناية االنهزام حارس 259

األغرار. عقول يف املنحرفة االنهزامية
قواًما. ذلك بني اإلسالم وكان بالرأسمالية، وال بالشيوعية يتأثَّر لم 260

«سانتوجني». ضاحية عىل االستقالل بعد أُطلق الذي الجديد االسم بولوقني: 261

فجاء العربيدة، الضاحية هذه غوايات كبح يف قداسته تُجِد لم (سانتوجني) أوجني القدِّيس أن أي 262
أتوقع! فيما آمنًا حرًما وحوَّلها بولوقني
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األَم��م! ق��ص��ر ن��ح��و ال��خ��ط��ى ن��ُح��ث ال��ك��رام َم��رَّ ال��وك��ر ع��ل��ى َم��َررن��ا
��َل��ْم ال��سُّ إل��ي��ه ف��نُ��ل��ق��ى ِع��ن��اًق��ا، َف��َرٌج َس��يِّ��دي َف��يُ��ش��ِب��ُع��نَ��ا
ال��َع��ل��ْم ذُراه��ا ف��وق ف��ي��خ��ُف��ُق ق��دم��يْ��ن��ا ع��ل��ى ال��ري��اض263 وت��ج��ث��و
ال��ه��رْم! ل��ن��ب��ن��ي ف��ق��ل��ن��ا: أت��ي��ت��م؟ ل��م��اذا ال��ك��ائ��ن��اُت: ل��ن��ا وق��ال��ت

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

إي��َم��ان��ن��ا ق��داَس��ِة وم��ج��ل��ى إس��الم��ن��ا ف��ك��ِر م��ل��ت��ق��ى264 وي��ا
ب��أوط��ان��ن��ا ال��ج��َم��ال وم��غ��ن��ى ال��ج��الل ل��س��م��و ل��وح��ة وي��ا
إش��َع��اع��ن��ا أص��ال��ة وب��رج وح��ي��ن��ا م��ن ال��ن��ور م��ن��بَ��ع وي��ا
ب��أم��ج��ادن��ا ت��س��م��و ج��زائ��ر ال��ـ أرِض ل��رَس��االت ح��ج��ة وي��ا
ل��ق��رَّائ��ن��ا ال��ق��روِن ع��بْ��ر ـ��ر ال��ج��زائ��ـ أرض إخ��الص وب��رَه��ان
أج��دادن��ا ب��ت��ربَ��ة ك��راًم��ا ح��لُّ��وا ال��رح��ِب، ع��ل��ى واف��دون وي��ا
أب��ط��ال��ن��ا ع��زِّ ِم��ن ال��ُخ��ل��د ف��ي ـ��ِن، ال��م��الي��ي��ـ ُم��ْه��ج��ات تُ��ح��يِّ��ي��ك��م��ُو
إس��الم��ن��ا ُح��ْرم��ة وإن��ص��اَف ال��ض��م��ي��ر ص��ف��اءَ ف��ي��ك��م ت��ن��اش��ُد
ألج��ي��ال��ن��ا ص��دق��ت��م م��ا إذا ج��دي��د م��ن ت��اري��خ��ِه وخ��دم��ة
ل��ط��الب��ن��ا ال��ط��ري��َق ي��ن��ي��ر وض��وًح��ا م��ن��ت��داك��م ت��غ��م��روا وأن
ن��يَّ��ات��ن��ا ط��ه��ارة وت��ل��ك ال��وض��وح أرض ال��ج��زائ��ر، ف��أرُض

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��ض��ارع��ات ال��ِق��َم��م ف��ي يُ��ج��ل��ج��ل ��الة ال��صَّ أذاُن ق��وًم��ا وأزع��َج

٢٤–٧ من اإلسالمي الفكر عىل للتعرُّف السادس امللتقى وفود الستضافة اختري رائع فندق الرياض، 263
١٠ / ٨ / ١٩٧٢م. إىل

قداسة عىل للحفاظ السهو سجدة بمثابة الزائد والبيت أبيات، عرشة عوض بيتًا ١١ يضم املقطع هذا 264

امللتقى.
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��اِل��َح��ات ال��صَّ ال��ق��ي��ُم ب��ه ت��م��وج ش��ه��ي��د ق��ل��ب ��م��َع ال��سَّ ل��ه ف��ي��ل��ق��ي
ال��ح��يَ��اْة َص��َرخ��اُت َف��ت��ف��َج��ُع��ُه��م ب��وق��ٍر ق��وٍم آذان وي��ص��دم
ال��ل��ع��ن��اْت أه��ل��ه ع��ل��ى تُ��َص��بُّ ف��ج ك��ل ف��ي َراِب��ك265 ال��دُّ َوَح��يُّ
ال��ف��اج��َراْت ال��م��ه��ج يُ��زِع��ج ل��م ـ��ر ال��م��زام��ي��ـ ون��ف��خ ال��ط��ب��ول، وق��رع
ب��ال��ه��ن��ات زق��وم��ه��ا وي��رش��ح م��ن��ه��ا إب��ل��ي��س ي��خ��ج��ُل والِئ��ُم
ال��لَّ��َه��اْة م��ن��ه��ا ت��ق��رف َك��َس��اِك��َس ع��ل��ى تُ��راق خ��م��ٍر، وأع��راس266
ال��م��َم��ات ف��ي��ه��ا وي��ْزرُع ـ��ل��وَع، ��ـ ال��ضُّ يُ��غ��ري ال��ه��زي��م��ِة دع��اة وَص��وت
��الة؟ ال��صَّ أذان وت��س��ت��ن��ك��روَن ن��اع��ق ال��ح��ِق ف��ي أيُ��ْط��رب��ك��م،
ال��ن��ج��اة ل��ش��اط��ي ��راع ال��شِّ ي��ق��وُد اإلل��ه ص��وت ال��م��آذِن وف��وق

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

وق��اَرْه ال��ك��ت��اب268 ل��ع��ل��ِم أع��ادْت ال��وزارة267 ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ال��ل��ه رع��ى
َم��نَ��اَرْه ي��ط��م��س��ون َم��ن وي��ل��ع��ُن ع��ق��وًق��ا ال��ك��ت��اُب ي��ش��ك��و ظ��لَّ ف��ك��م
ك��ال��ح��ج��اَرْه! ق��ل��وب��ُه��م َرَع��اًع��ا، ي��ج��دي ك��ان ل��و ال��وع��ُد، ص��دق وك��م
ال��ح��ض��اَرْه رك��ُب ال��يَ��وَم ت��ج��اوزه وق��ال��وا: ب��ع��ق��م، وص��م��وه وك��م
ال��ط��ه��اَرْه م��ع��ان��ي ف��ي��ه��م ��ر ل��ف��جَّ أس��َراره ُع��م��َق ك��ش��ف��وا ول��و
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يف مزعجة وبصورة فوضويٍّا، منتًرشا استعمالها وأصبح اإليقاع، موازين لضبط عليها يُْقرع دربوكة جمع
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ِج��داَرْه وأرس��ى ب��ال��ب��ن��اء، َس��َم��ا وح��قٌّ ن��وٌر ال��وزارة ج��َه��اد
َق��راَرْه ف��ي��َه��ا رب��ك ي��بَ��لِّ��ُغ ح��يٍّ ك��لِّ ف��ي ل��ل��ه م��َس��اج��د
م��ن��اَرْه َع��م��ي��ٍق ف��جٍّ ك��ل ف��ف��ي ال��ب��الد ب��ُع��رض ع��ل��ٍم َم��ن��ارات269
ِح��واَرْه ال��ض��م��ي��ر ِص��دُق ��ه يَ��وجِّ م��ه��رج��انً��ا ال��م��ل��ت��ق��ى270 خ��لَّ��د وك��م
ال��وزاَرْه ف��ي إش��راق��ه َم��ن��اب��ع ب��ش��ع��ب ت��س��م��و األَص��ال��ة وروح

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ال��غ��يُ��وب ف��ي ب��م��ا ال��َع��ل��ي��ُم وأن��ت ذن��وب��ي أغ��َرَق��تْ��ن��ي ق��د رب ف��ي��ا
ذن��وب��ي ك��ل ��ُر ت��ك��فِّ ع��َس��اه��ا ب��إل��ي��اذت��ي إل��ي��َك أت��وُب
خ��ط��وب��ي ف��ه��ان��ت ال��م��س��رف��ي��ن271 ع��ل��ى ت��ع��ف��و ب��أن��ك ع��ل��ًم��ا ع��ص��ي��تُ��ك
دروب��ي ع��ل��يَّ ل��ض��اق��ت رح��ي��ٌم، غ��ف��وٌر َربٌّ ص��ف��اتُ��ك: ول��وال
ال��ع��يُ��وب ِس��ت��َر ف��ض��ل��ك ف��أكَّ��د ال��ع��ص��اة272 ��ف��اِت ال��صِّ ِف��ع��َل وأكَّ��َد
ولُ��ُغ��وب��ي نَ��ص��ب��ي ب��ه وِه��ج��َت ال��ج��م��ال خ��ل��ق��َت ل��م��ا َع��ص��ي��ت��ك
ل��ه��بُ��وب��ي وال��ه��وى ��بَ��ا ال��صِّ ي��ه��بُّ م��رَه��ًف��ا َش��اع��ًرا رتَ��ن��ي وَص��وَّ
ال��ق��ل��وب ب��غ��زو ي��وًم��ا ِه��م��ُت وم��ا َع��ق��ي��ًم��ا ل��ع��ش��ُت ال��ج��م��اُل ول��وَال
ل��ع��وب ِب��َط��ُروٍب وأب��دل��تَ��ن��ي أه��ل��ك��ت��ن��ي273 أع��ِص، ل��م أن��ا وإن
ذن��وب��ي ��ْر تُ��ك��فِّ ل��م إذا وف��ي��َك؟ ال��ه��وى ف��ي ح��ي��ل��ت��ي م��ا ، ربِّ ف��ي��ا
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يَْغِفُر هللاَ إِنَّ ِهللا َرْحَمِة ِمْن تَْقنَُطوا َال أَنُْفِسِهْم َعَىل ُفوا أَْرسَ الَِّذيَن ِعبَاِدَي يَا ﴿ُقْل تعاىل: قوله إىل إشارة 271
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ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

ذك��ري ال��ك��ون ف��ي م��ج��دِك ف��خ��لَّ��د ِش��ع��ري ل��ذك��َراِك وق��ْف��ُت ب��الدي،
وف��خ��ر اع��ت��زاز، ف��ي ب��إل��يَ��اذت��ي ال��دُّن��ا ف��ص��َدع��ُت وأل��ه��م��ِت��ن��ي
ص��دري ب��أل��ح��ان ال��ث��ائ��ري��ن خ��ط��ى ال��ش��اه��ق��اِت ف��ي ��ُع أوقِّ وك��ن��ت
ف��ك��ري ال��َج��زائ��ر ل��ه��ي��ُب وأذك��ى بَ��ي��ان��ي ال��ل��ه��ي��ب274 ق��دُس ف��خ��لَّ��َد
وع��م��ري! ف��ك��ري ال��ج��زائ��ر، وه��بْ��ُت أنِّ��ي ف��ح��س��ب��َي … ي��ج��َح��دون��ي وإن
ِغ��ْم��ِر! ك��لُّ ال��ض��ح��ى ش��م��َس وأن��ك��ر أص��ي��ٍل ح��رٍّ ك��لُّ ب��ي ف��آَم��َن
ع��ط��ري ط��ي��ب م��ن ال��ورُد275 وي��ؤذي��ه��م خ��ط��اه��م ُخ��ط��اَي دوَن وت��ق��ُص��ر
ف��ج��ر م��ط��ل��ع أس��اب��ُق وِط��رُت ال��ُغ��بَ��اَر ت��ح��س��و ال��خ��واِل��َف، ت��رك��ُت
ص��خ��ري ال��ح��َج��ارِة َخ��دَّ ��َر َف��َص��عَّ ال��ص��خ��ور ب��ي��ن ال��ص��راص��ي��َر ودس��ت
ب��س��ح��ري ي��أف��ك��وَن م��ا ��ُف276 تَ��َل��قَّ َع��َص��اي ال��س��اح��ري��ن ف��ي وأل��ق��ي��ت

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

وْح��ُل ال��س��خ��اف��ات ف��ي وأغ��رق��ه��م وَج��ه��ل ح��م��ٌق ال��ب��ع��ض ع��ل��ى وران
ِغ��لُّ ب��ال��ت��َف��اع��ي��ل ي��ك��بِّ��لُ��ه ق��دي��ٌم ش��ع��ٌر ق��ص��ي��ُدك وق��ال��وا:
أص��ُل؟ ي��زك��ي��ه وش��ع��ري … َدخ��ي��ًال ش��ع��ره��م ي��ك��ْن إن … ح��ي��ل��ت��ي وم��ا
ف��ح��ُل! ال��رج��ول��ة، َص��ري��ُح ف��ش��ع��ري ُخ��ن��ثَ��ى! ال��خ��ن��اف��ي��ِس ش��ع��ر يَ��ُك وإن
َع��ق��ُل ي��ج��ف��وه ال��ح��ك��م ذوي وم��دح ال��ح��اك��م��ي��ن ِب��ِه َم��دح��َت وق��ال��وا:
وَع��دل ف��ض��ٌل ال��ب��ط��والِت ووْص��ف وص��ف��َت ق��ال��وا: ال��ُغ��ْش��ُم، أن��َص��َف ول��و
ال��ُع��تُ��لُّ إال ال��ف��ض��ل ي��ج��َح��د ول��ن ال��ج��ب��ان إال ال��م��ج��َد ي��ن��ك��ر ول��ن

له. وسجٌل املسلَّح التحريري الكفاح أثناء الشاعر ديوان املقدَّس اللهب 274
بالُجَعل». يؤذي الورد ريح «إن 275

يَأِْفُكوَن﴾. َما ﴿تَْلَقُف القرآن: ويف ف، تتلقَّ أصله التاءين إحدى بحذف تلقف 276
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ي��ع��ل��و وم��ث��لُ��َك ال��ش��بَ��اَب، ت��ل��وم ب��إل��يَ��اذة ان��ح��رف��َت وق��ال��وا:
ت��غ��ل��و ب��ال��وص��ِف ال��ف��رس وش��ْه��ن��ام��ُة ي��ن��تَ��ِق��ْد ل��م َخ أَرَّ ه��وم��ي��روُس
ي��ض��م��ح��ل!277 ال ال��ب��ط��والت وِش��ع��ر يَ��ْف��نَ��ى! ال��خ��راف��اِت وِش��ع��ر ف��ق��ل��ُت:

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

وادي ك��ل ف��ي ��ع��ر، ال��شِّ َم��ع وِه��م��َت ال��ب��الِد رب��وَع َه��ج��رَت وق��ال��وا:
ف��ؤادي! ب��الدي ح��بُّ ويُ��ل��ِه��ُب ُق��ربً��ا ألزداَد ب��ُع��دُت ق��د أج��ْل،
اع��ت��داد! وك��ل اع��ت��زاٍز، ب��ك��لِّ ذات��ي ال��َج��زائ��ر ِك��ي��ان ف��ي أرى
اع��ت��م��اد!278 ب��دون ال��ق��ل��وِب، َس��ف��ي��َر ال��ق��ل��وِب ب��ُدن��ي��ا ع��ن��َه��ا ِزْل��ُت وم��ا
ال��ج��َه��اد! ف��نَّ ُر تُ��َص��دِّ وك��ان��ت ف��ك��ًرا ُر279 تُ��َص��دِّ ب��الًدا وإن
ن��ادي! ك��ل ف��ي ب��ال��م��ج��د، وت��ف��خ��ر ال��زَم��اَن ت��ُروع أن ب��ه��ا َح��ريٌّ
َرش��ادي وي��ب��لُ��و280 ِح��س��ي، ويُ��ره��ُف ش��ع��وري يُ��ذك��ي ��ُل ال��ت��ن��قُّ ول��وال
ال��ع��ب��اد! ك��ب��ع��ض ب��ل��ي��ًدا وِع��ش��ُت ف��ك��ري وأج��ب��ل281 َم��ع��ي��ن��ي، َل��َغ��اَض
ب��الدي! ُص��نْ��َع ت��ُك ل��م م��ذاِه��َب ك��ال��بَ��بَّ��غ��اءِ ُد أردِّ وِص��رُت
ال��ب��َع��اد! َرغ��م ال��ع��ه��د، ع��ل��ى م��ق��ي��ٌم ب��الدي َم��ج��ِد ب��ت��خ��ل��ي��د وإن��ي

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

مع لوقائع، وتسجيًال لحقائق، وصًفا بكونها غريها عن تمتاز الجزائر إلياذة أن إىل واضحة إشارة 277
جديد! من لم السُّ درجات أوىل يف ونحن التقدم قمة يف أمٌم فيها وقعت مغباٍت من التحذير

«األشقاء بني الصادقة والعاطفة واألخوة املحبة يشيع اعتماد، أوراق بدون للقلوب القلوب سفري أي 278
واألصدقاء».
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ل��َس��ان؟ ب��أي ُع��الك، أُغ��نِّ��ي األم��ان األم��ان ب��الدي، ب��الدي،
ال��ب��يَ��ان س��ح��ُر ف��ي��ك ويُ��ع��ج��زن��ي ال��ل��غ��ى َع��ن��ه ت��ق��ص��ر َج��اللُ��ك،
ال��زََّم��ان ح��ت��ى ف��ي��ك اح��ت��رم��وا وم��ا ال��ط��غ��اه ح��ت��ى ال��ن��اُس، ب��ك وَه��ام
ب��ال��ص��ول��ج��ان282 ال��ش��رِق ف��ي ي��ه��ي��ُم��ون ف��راح��وا م��س��ت��ع��م��ري��ك، وأغ��ري��ت
ل��ل��ه��وان تَ��ْس��تَ��ِك��ْن ول��م ش��ع��وٌب، اس��ت��ق��لَّ��ت ل��م��ا األرَض، ي��ب��رح��وا ول��م
ال��ن��يِّ��ران ل��غ��اص��ب��ك وض��جَّ زل��زال��ه��ا األرُض وزل��زل��ِت
ال��رَه��ان ي��وَم ال��ش��ع��ُب ب��ه ورجَّ ال��ت��ن��ادي ي��وم ال��ش��ع��ُب وراه��ن��ه
ال��ج��بَ��ان ال��م��غ��ي��ِر وج��ُه وي��س��ودُّ إف��ري��ق��يَ��ا َص��ف��ح��ة ف��ت��ب��ي��ض
ال��ح��ن��ان وتُ��ف��ش��ي ال��ج��م��اَل، تُ��ش��ي��ُع ت��ن��اه��ت م��ن��ِك ال��روِح وإش��راق��ُة
األم��ان! األم��ان ب��الدي، ب��الدي، َس��الم��ي وأزك��ى َص��الت��ي، إل��ي��ِك

ال��دُّن��ا وَم��َألْن��ا ال��ورى، َش��َغ��ْل��ن��ا
��الة ك��ال��صَّ نُ��رتِّ��ل��ه ب��ِش��ع��ٍر
ال��ج��زائ��ر َح��ن��اي��ا م��ن ت��س��اب��ي��ح��ُه

أن الباقي، األثر هذا والكربى، منها الصغرى أمته، وال بالده له تنىس لن الذي الكبري، الشاعر يقصد 282
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