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١٦٧ احلركة الوطنية اجلزائريةم وأثرها عىل ١٩١٩ثورة 

 
 

  م وأثرها عىل احلركة الوطنية اجلزائرية١٩١٩ثورة 
 

*أرشف حممد عبد الرمحن مؤنس  

  ملخص

يسلط هذا البحث الضوء عىل العالقات املرصية اجلزائرية من خالل 
, وهذا »م يف مرص عىل احلركة الوطنية اجلزائرية١٩١٩أثر ثورة عام «

ركزت الدراسات املوضوع رغم أمهيته مل ينل حظه من الدراسة, فقد 
التارخيية عىل أثر هذه الثورة عىل بعض البالد العربية مثل ثورة العرشين 
يف العراق, وثورة عيل عبد اللطيف يف السودان فحسب , رغم أن ثورة 

م يف مرص كان هلا تأثري كبري عىل معظم احلركات الثورية يف العامل ١٩١٩
شف عن صفحة تكاد العريب آنذاك ; ولذا فإن هذا البحث حماولة للك

تكون منسية من قبل معظم الباحثني واملؤرخني , أو هي جمتزأة منقوصة, 
 . متناثرة يف بعض صفحات الكتب واملجالت واألدبيات العربية

وتتضح من خالل هذا البحث مد تأثر الطالب اجلزائريني الذين 
 أبرز كانوا يدرسون يف األزهر الرشيف ونقلوا روح الثورة إىل بالدهم ومن

واحتكاك الكثري من املثقفني والوطنيني  .هؤالء الشيخ مولود احلافظي
 . اجلزائريني أمثال األمري خالد اجلزائري والشيخ عبد احلميد بن باديس

 :  ويتناول هذا البحث ثالث نقاط رئيسة وهي كام ييل
 .الثورة املرصية وتشكيل الوعي السيايس يف اجلزائر •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أستاذ التاريخ احلديث واملعارص بجامعة عني شمس *

 ١٨٧ــ١٦٧ )٢٠٢٠ (٥٤املجلة التارخيية املرصية 



  
١٦٨ أرشف حممد عبد الرمحن مؤنس

 . امتداد لثورة األزهرمجعية العلامء املسلمني •
 .ومصايل احلاج وظهور مقاومة األمري خالد ١٩١٩ثورة  •

  

Abstract 

This research sheds light on the Egyptian-Algerian 
relations through "The impact of the revolution of 1919 in 
Egypt on the Algerian national movement" , and this 
topic despite its importance did not get its luck from study, 
as historical studies focused only on the impact of this 
revolution on some Arab countries such as the revolution of 
the twentieth (Al-Eshreen) In Iraq, and Ali Abd al-Latif’s 
revolution in Sudan , even though the 1919 revolution in 
Egypt had a major impact on most of the revolutionary 
movements in the Arab world at that time; Therefore, this 
research is an attempt to reveal a page that is almost 
forgotten by most researchers and historians, or fragmented 
and incomplete, scattered in some pages of Arabic books, 
magazines and literature. 

It is clear from this research how affected the Algerian 
students who were studying in Al-Azhar Al-Sharif and 
transferred the spirit of the revolution to their country. 
Among the most prominent of these is Sheikh Mouloud El-
Hafezi. And friction between many Algerian intellectuals 
and patriots such as Prince Khaled Al-Jazaery and Sheikh 
Abdel Hamid bin Badis. 

This research deals with three main points, which are as 
follows:  

● The Egyptian Revolution and the formation of political 
awareness in Algeria. 

● The Association of Muslim Scholars is an extension of 
the Al-Azhar Revolution. 

● 1919 revolution and the emergence of the resistance of 
Prince Khaled and Masali Al-Hajj. 



    
١٦٩ احلركة الوطنية اجلزائريةم وأثرها عىل ١٩١٩ثورة 

* 
*        * 

بل ويف منطقة , أول ثورة يف العامل العريب وأفريقيا, م يف مرص١٩١٩تعد ثورة 
وهي الثورة التي سار فيها الشعب املرصي عىل طريق االستقالل , الرشق األوسط

 .للتخلص من االستعامر الربيطاين يف أعقاب احلرب العاملية األوىل
هلا الوحدة الراسخة بني ابناء التي جتسدت خال, هذه امللحمة الوطنية اخلالدة

 .الشعب املرصي وعكست مسرية النضال املرصي نحو احلرية واالستقالل
م وإن استمرت نتائجها تتبلور ١٩٢٢م وانتهت يف فرباير ١٩١٩وبدأت يف مارس 

م أهنا ثورة ملهمة ١٩١٩م وكان من أهم نتائج ثورة ١٩٥٢ يوليو ٢٣حتى قيام ثورة 
 .بثورات مماثلة للتخلص من االستعامر األورويبللبالد العربية للقيام 

يسلط هذا البحث الضوء عىل العالقات املرصية اجلزائرية من خالل أثر ثورة عام 
وهذا املوضوع رغم أمهيته مل ينل حظه , م يف مرص عىل احلركة الوطنية اجلزائرية١٩١٩

 بعض البالد فقد ركزت الدراسات التارخيية عىل أثر هذه الثورة عىل, من الدراسة
, وثورة عيل عبد اللطيف يف السودان فحسب, العربية مثل ثورة العرشين يف العراق

م يف مرص كان هلا تأثري كبري عىل معظم احلركات الثورية يف العامل ١٩١٩رغم أن ثورة 
ولذا فإن هذا البحث حماولة للكشف عن صفحة تكاد تكون منسية من ; العريب آنذاك 

متناثرة يف بعض صفحات , أو هي جمتزأة منقوصة,  واملؤرخنيقبل معظم الباحثني
 .الكتب واملجالت واألدبيات العربية

ًسواء كان مبارشا أو غري , كام هيدف البحث إىل إماطة اللثام عن هذا التأثري والتأثر
, ًمبارشا بني الثورات العربية التي جيمعها عامل الشعور القومي العرويب بشكل كبري

عندما , ًال يف حالة التأثريوالتأثر احلاصلة يف بلدان العامل العريب مؤخراكام هو احل
ثم انتقل هليبها إىل مرص يف , م٢٠١٠ ديسمرب ١٧انطلقت رشارة الثورة التونسية يف 

وليبيا واليمن وغريهم والتي أطلق عليها ثورات الربيع , ثم سوريا, م٢٠١١ يناير ٢٥
 .العريب



  
١٧٠ أرشف حممد عبد الرمحن مؤنس

ًكن أن نطلق عليه جمازا, عدو الثورة أو محى الثورة, بحثا عن وهذا التأثري والتأثر يم ً
اهلوية والتخلص من االستعامر بكل صوره وأشكاله, فتنتقل داخل النطاق القومي 
واالقليمي واجلغرايف برسعة كبرية, ثورة تسلم ثورة ونستطيع أن نستشهد عىل ذلك عىل 

نية من الثورات للتخلص من املستو اخلارجي, ما حدث يف منطقة أمريكا الالتي
االستعامر اإلسباين والربتغايل يف أواخر القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع عرش 

م ثم انطلقت الثورات إىل بقية دول أمريكا الالتينية, ١٧٩١مثل ثورة هايتي  )١(امليالدي
م ١٩١٢, يف عام )جنوب رشق أوروبا(وكذلك الثورات التي حدثت يف منطقة البلقان 

 .وهكذا دواليك) ٢(للتخلص من احلكم العثامين يف أوائل القرن العرشين
بل جتاوزت النطاق , م عىل البالد العربية فحسب١٩١٩ثورة  ومل يقترص تأثري

فقد وصل تأثريها إىل , إىل النطاق اخلارجي, القومي العرويب واجلغرايف واإلقليمي
 Ma/hatmaعيم اهلندي املهامتا غاندي م الز١٩١٩فقد أهلمت ثورة , اهلند وإندونيسيا

Gandhi) اهلندوس حيدوأسهمت يف تعزيز اقتناعه بأمهية تو )٣()م١٩٤٨−١٨٦٩ 
ًمقتديا بسعد زغلول الذي وحد بني ,  )٤(واملسلمني يف مواجهة االحتالل الربيطاين

 إن سعد ًا ليس لكم وحدكم ولكنه لنا «: بل إن غاندي قال, املسلمني واملسيحيني
فقد كانت ثورة . م وزعامة سعد زغلول١٩١٩وهذا القول يبني عاملية ثورة  )٥(»اًعمجي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ROBERT, R PALMER, The Age of the Democratic Revolution: Apolitical History of 
Europe and America, 1760-1800,VOL2 ,1964,pp.110-122. 

)٢( WINSTON CHURCHILL, The Word Crisis 1911-1918, London, 1931,PP.278-280. 

 أكتوبر ٢هو الزعيم السيايس اهلندي الذي قاد اهلند للحصول عىل استقالهلا, ولد يف : املهامتا غاندي )٣(
 .م١٩٤٨ يناير ٣٠م وتويف يف ١٨٦٩

)٤( https ;// www.coptcsolidarity. Org 

املهامتا غاندي من سريته كام كتبها بقلمه ونرشها مسرت أندروز االنجليزي أحد مريديه, ترمجة : أندروز )٥(
: ًنظر أيضات; وا.األهلية للنرش والتوزيع د -إسامعيل مظهر, راجعه وقدم له معتز أبو القاسم, عامن األردن 

 منشورات مكتبة رشكة فن الطباعة شربا مرص −روح عظيم املهامتا غاندي, القاهرة : عباس حممود العقاد
 .ت.د



    
١٧١ احلركة الوطنية اجلزائريةم وأثرها عىل ١٩١٩ثورة 

برنامج واضح للتعاون مع احلركات , م ملهمة رغم أنه مل يكن يف برناجمها١٩١٩
 . )١(الثورية

التي قد حتدثها أي ثورة يف , وجيب أن نشري إىل أن ضبط أي حماولة للتأثري والتأثر
ًنظرا إلختالف الظروف الذاتية , املبارش هي عملية نسبيةحميطها املبارش أوغري 

ًكام أن التأثري قد يكون تأثريا آنيا, واملوضوعية احلاصلة يف كل بلد كام حدث يف , ً
ًأو تأثريا مؤجال خمتزنا يف الذاكرة السياسية , م١٩١٩اجلزائر مبارشة يف أعقاب ثورة  ً ً

كام حدث عندما , عىل قيام الثورةيظهر عندما تتاح الظروف املوضوعية املساعدة 
 .م يف اجلزائر١٩٥٤اندلعت ثورة نوفمرب 

 تأثري الثورة تناولتالتي واألدبيات العربية املصادر التارخيية  من ندرة رغمعىل ال
 إال أن مظاهر وأدلة ,  احلركة الوطنية اجلزائريةم عىل١٩١٩ثورة عام املرصية الكرب

 التي حصلت يف عدد من  والتأثري يشبه عملية التأثريعديدة تشري إىل قوة التأثري الذ
العراق وسوريا ثورات و,  ملرصالسودان بحكم اجلوار املبارشكثورة , الدول العربية

م من القلب ووصلت إىل ١٩١٩لقد انطلقت ثورة عام , واملغربواجلزائر وليبيا 
 .األطراف

الستعامر الفرنيس زائري ل الشعب اجلمل تتوقف فيها مقاومة, اجلزائرففيام يتعلق ب
حيث اندلعت الكثري من , ١٨٣٠عام  يوليو ٥منذ أن وطئت قدماه أرض اجلزائر يف 

يف مقاومة األمري عبد القادر اجلزائري , الثورات الشعبية املسلحة التي كان من أمهها
مقاومة أمحد باي يف الرشق و, )١٨٣٢/١٨٤٧ (زائري يف منطقة املعسكرغرب اجلال

يف مقاومة أوالد سيدي الشيخ و, )١٨٣٧/١٨٤٨(يف منطقة قسنطينة اجلزائري 
 /١٨٦٤(هضبة عوينه بوبكر رشق البيض يف منطقة احلدود اجلزائرية املغربية 

مقاومة و, )١٩١٤/١٩١٦(باألوراس بجبل مستاوة ومقاومة احلليمية , )م١٨٨١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكتبة اآلداب −دراسات يف تاريخ مرص املعارص, القاهرة : أرشف حممد عبد الرمحن مؤنس )١(
 .٤٩م, ٢٠١٨



  
١٧٢ أرشف حممد عبد الرمحن مؤنس

وغريها  ,)م١٩٢٣ /١٩١٦( يف الصحراء اجلزائرية يف اجلنوب اجلزائريوارق طال
عملت خالهلا ,  )١(اءشهدالمن الثورات التي قدم فيها الشعب اجلزائري ماليني 

 سياستهاعرب , فرنسا االستعامرية عىل تنفيذ إبادة مجاعية للشعب اجلزائري
 فرنسة: مها هدفني إىل هتدف سياسه حيث اتبعت, القائمة عىل الفرنسة, االستيطانية
 تزعم وتدعي أن فرنسا كانت, األرض بفرنسة لقيتع ففيام. وفرنسة السكان, األرض
 جزء اجلزائر شامل أي اجلزائر من الساحلية املنطقه وأن فرنسا من طبيعية قطعه اجلزائر

 أوهلام: طريقتني فرنسا أختذت فقد, السكان فرنسة  أما. )٢(نفسها فرنسا من يتجزأ ال
 عامة األوروبيني من ةكبري أعداد جلب وثانيهام, اجلزائريون أنفسهم فرنسة حماوله
 الوسائل كل فرنسا اختذت ًوبناء عليه.  )٣(ليستوطنوا اجلزائر خاصة الفرنسيني ومن

فرنسية  ًأرضا واعتبارها فرنسا إىل اجلزائر لضم القوانني غري املرشوعة وسن والطرق
 .ينطبق عليها ما ينطبق عىل فرنسا األم يف أوروبا

, ًعريب لغة وشعبها, أفريقية عربيه أرض ئرفاجلزا; شاذ وادعاء كاذب وضع وهذا
 ًشعبا شعبها وليس, فرنسا هي اجلزائر وليست, ًسالمي ديناإو, ًوأفريقي موطنا

 والتقاليد والعادات واللغه الدين يف الفرنسيون عن خيتلفون فاجلزائريون, فرنيس
 . )٤(والتاريخ واألهداف واجلنس
 منذ, اجلزائريني الوطنيني عسفية ثائرةالت السياسه هذه تثري أن الطبيعي من وكان
 التي الفرته هذه وخالل, األوىل العامليه احلرب أعقاب وحتى م١٨٣٠ عام اإلحتالل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهللا  عبد .DAVID GORDON, The Passing of Algeria, London, 1966 :ملزيد من التفاصيل انظر )١(
أضواء : مسعود جماهد اجلزائري: ًم, وانظر أيضا١٩٦٥اجلزائر يف مرآة التاريخ, اجلزائر : رشيط وحممد املييل

 .م١٩٥٨ دار املعارف −عىل االستعامر الفرنيس للجزائر, القاهرة 

م, ٢٠٠٠ مكتبة العبيكان −, الرياض تاريخ العامل العريب املعارص): الدكتور(إسامعيل أمحد ياغي  )٢(
٣٩١.  

 .٢٩٢, ٢٩١نفسه  )٣(

 .١٤٥م, ١٩٦٠ مؤسسة املطبوعات احلديثة −اجلزائر, الطبعة الثانية, القاهرة : فليب رفله )٤(
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 التيارات كانت, )م١٩١٩−١٨٣٠(االحتالل  من ًعاما ٩٠ بلغت ما يقرب من
 ولكن يؤخذ عليها أهنا كانت يف, متعددة ومتنوعة الوطنية اجلزائرية املقاومة لإلحتالل

مما سهل عىل , وليست يف وقت واحد وليس هناك تنسيق بينها, أوقات متفرقة
فيام بعد يف ردود فعل األمر الذي أثر بشكل كبري , االستعامر الفرنيس القضاء عليها

واستدعت يف مرحلة ما بعد الثورة املرصية , ويف حتركاهتم من أجل احلرية, اجلزائريني
أن ينتقل اجلزائريون , هناية احلرب العاملية األوىل أعقبتالتي , م١٩١٩عام من بداية 

 لبطش ًجتنبا, ً بدال من املقاومة املسلحةإىل نوع آخر من املقاومة هي املقاومة السياسية
 ال يتجزأ ًوإنام باعتبارها جزءا, التي مل تكن تتعامل مع اجلزائر كأرض مستعمرة, فرنسا

و أعن نوعية وطبيعة االستعامر ا ًوهي بذلك ختتلف كلي, من األرض الفرنسية
 .يف املستعمرات األخراالنتداب 

 الثورة املرصية وتشكيل الوعي السيايس يف اجلزائر

يف حدثت , مع أحداث أخر مهمة, م يف مرص١٩١٩عام  اندالع ثورة تواكب
أثرها يف إعادة تشكيل الوعي السيايس لد , كان هلا جمتمعة, املنطقة والعامل

 يف مقارعة  املسلحةاصة مع اإلدراك املرير بفشل املقاومات الشعبيةخ, اجلزائريني
 التفوق الكبري ببسب,  كاملة من االحتاللًعاما ٩٠ما يقرب من االستعامر طوال 
وقد تشكل الوعي اجلديد مع عودة أعداد ال بأس هبا من , ًوتسليحا ًللمحتل تنظيام

كانوا يدرسون يف حيث , ن مرصوحتديدا م, الطالب اجلزائريني من املرشق العريب
وثورة , واحتكاك الكثري من املثقفني اجلزائريني باحلراك املرصي, األزهر الرشيف

عودة أعداد كبرية من يف الوقت نفسه تواكب مع و, سعد زغلولم بزعامة ١٩١٩
 ملساعدة  يف صفوف اجليش الفرنيس الذين كانت جتندهم فرنسااملجندين اجلزائريني

,  واالستقاللاحلريةحيملون أحالم , ىل اجلزائرهبا االستعامرية إفرنسا يف حرو
بالقرارات التارخيية التي ,  داخل اجلزائرمدفوعني مع أقراهنم من بقية اجلزائريني

من توصيات كان عىل رأسها مبدأ حق الشعوب يف  بباريس متخض عنها مؤمتر فرساي



  
١٧٤ أرشف حممد عبد الرمحن مؤنس

هو , واألهم من ذلك, ١٤ الـويلسونالرئيس األمريكي وكذا مبادئ , تقرير مصريها
الذي  )١()Jonnart ارجون(ُم الذي عرف بقانون ١٩١٩ قانون فرباير فرنساراصدا

وإن كان ذلك (وحق التصويت يف االنتخابات , سمح للجزائريني بالنشاط السيايس
وكانت , الذي رفضه أغلب اجلزائريني فيام عدا تيار االندماجيني) ا بالتجنسًمرشوط

يتوافق , جعلت من احلراك السيايس اجلزائري,  صدفةأفضل مل جمتمعةكل هذه العوا
 .الربيطاين مع ثورة الشعب املرصي للتحرر من االستعامر ًزمنيا

  مجعية العلامء املسلمني امتداد لثورة األزهر
األثر األبرز يف احلفاظ عىل الشخصية العربية املسلمة , م١٩١٩الندالع ثورة كان 
ل أهم حركة دينية إصالحية يف يون مبالغني اذا أكدنا أن تشكولن نك, يف اجلزائر
ثورة ال كانت من ثمرات »مجعية العلامء املسلمني«وهي ,  ويف املغرب العريب بلاجلزائر
فمن بني املراجع املهمة والنادرة , عىل الرغم من الفارق الزمني بينهام, م١٩١٩املرصية

 منبأن ,  )٢(»حممد الطاهر آيت علجت«هو ما ذكره الكاتب اجلزائري , يف آن واحد
,  )٣( اجلزائري األزهريأبرز مؤسيس مجعية العلامء املسلمني الشيخ مولود احلافظي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو سيايس  Charles Jonnart نسبة للحاكم الفرنيس العام للجزائر شارل جونار: قانون جونار )١(
م, ومتت ١٩١٩ فرباير ٤م, وقد صدر هذا القانون يف ١٩٢٧م وتويف عام ١٨٥٧ودبلومايس فرنيس ولد عام 

 https://www.wikizero.com .م١٩١٩ ديسمرب ٧م ثم يف ١٩١٩ نوفمرب ٣٠االنتخابات عىل دورين يف 

ب الكتا دار نشوراتم –اجلزائر , وآثاره احلافظي, حياته املولود الشيخ: علجت آيت الصالح مدحم )٢(
٢٨ ,١٩٩٨. 

) ًحاليا( سطيف والية آث وارثيالن م يف قرية آث حافظ منطقة١٨٨٠ملولود احلافظي, ولد يف عام ا )٣(
العديد من كبار العلامء والفقهاء منهم عىل سبيل املثال الشيخ احلسني الورثيالين وحفيده  ويف هذه املنطقة ولد

باسم املولود نسبة أنه ولد يف يوم املولد النبوي الرشيف,  احلافظي , وسمي الشيخالشيخ الفضيل وغريهم
احلر باملعهد احلافظي,  حصل احلافظي عىل شهادة العاملية من األزهر الرشيف, واشتغل يف التعليم العريب

لمني اجلزائرين, ثم واملعهد اليلويل, واملعهد احلمالوي والكلية الكتانية, وهو عضو مؤسس جلمعية العلامء املس
 =:انظر, عطالوي عبد الرزاق. م١٩٤٨ عام  فرباير٨, وتويف )م١٩٣٤−١٩٣٢(رئيس مجعية علامء السنة 
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 عندما ١٩١٩رفقة عدد من الطلبة اجلزائريني مشاركة مبارشة يف ثورة بشارك الذي 
ة حيث يشري الكاتب إىل أن تلك الثور, ولذا لقب باألزهري; كان يدرس يف األزهر

كام كان , امللتقى الدائم للثواراألزهر هو وكان , التي شارك فيها األزهر الرشيف بقوة
ومن أول الضحايا الذين استهدفوا من طرف القوات , طلبته وعلامؤه يف الطليعة

 مارس ١٣ ظاهرات بعد صالة اجلمعةامل الطالبعندما قاد , طالب األزهرالربيطانية 
اثنتا عرش طانية النار عىل املتظاهرين وقتلت منهم  فأطلقت املدرعات الربيم١٩١٩

واختلطت الدماء املرصية والعربية من الشوام ,  )١(ًمتظاهرا من طالب وعلامء األزهر
ًواملغاربة معا دفاعا عن األوطان واملقدسات اإلسالمية ً. 

 أروقة )٢(فقد كان الطلبة اجلزائريون يقيمون يف رواق املغاربة وهو أحد أهم وأكرب
ًوكان يطلق اسم رواق املغاربة جمازاعىل كل الوافدين من ليبيا ,  )٣(األزهر الرشيف

وهذا البحث يركز عىل الطلبة اجلزائرين فحسب وليس , وتونس واجلزائر واملغرب
 .كل املغاربة

رواق املغاربة, كان يعكس التفاعل الثقايف املرصي والرشقي مع ثقافة املغرب, 
اضح, عىل كون أن روح مرص تعيش يف بالد املغرب, ودليل حضاري وتارخيي و

 .وأن عقل بالد املغرب يعيش يف مرص
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 دار اليازوري −, عامن األردن )م١٩٥٤−١٩٠٠(الرحالت العلمية وأثرها يف احلركة اإلصالحية اجلزائرية =
 .٧٠, ٥٩, ٥٠م, ٢٠١٧العلمية للنرش والتوزيع 

)١( https://arabi21.com/story/1169064 

ًرواقا, انشأها السالطني واألمراء والعظامء ) ٢٩(بلغ عدد أروقة األزهر الرشيف تسعة وعرشون  )٢(
م, وخصص معظمها للطالب الفقراء واملنقطعني لطلب العلم, وكان معظمهم من األغراب الذين المأو هل

ًوكان لكل رواق شيخا يعترب بمثابة رئيس يدير مصالح الرواق, يعاونه وكيل يقوم مقامه يف غيبته, كام 
 .يساعدمها نقيب الرواق وهو من الطالب القدامى ويتوىل توزيع اجلراية وأخذ الغياب واحلضور وغري ذلك

م, ٢٠٠٠نرش والتوزيع, اجلزائر,  موقم لل−أعالم من املغرب العريب, اجلزائر : حممد الصالح الصديق )٣(
٢٠٢−٢٠١: ١. 
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وكان كثري من الطلبة اجلزائريني الذين يدرسون يف األزهر متأثرون بأفكار احلركة 
 . )١(ًم إىل ذوهيم يف بالدهم رسا ١٩١٩ويرسلون أخبار ثورة , السياسية املرصية

الشيخ حممد بخيت املطيعي , كار شيخهم األزهريكان هؤالء الطلبة متأثرين بأف
ًوكان جماهدا وطنيا وكانت له بصامته , أحد علامء األزهر الرشيف) م١٩٣٥−١٨٥٤( ً

فقد كان الشيخ املطيعي يواصل , األصيلة الواضحة يف جمال القضايا السياسية
من , مةاهتامماته السياسية ومشاركاته الفاعلة يف العمل الوطني ملواجهة أعداء األ

ومقابلته للسفراء األجانب يف مرص , خالل تدريسة للطالب ومشاركاته السياسية
وكان , وأبلغهم قرار الوطنيني املرصيني بام تنويه مرص من اجلهاد يف سبيل االستقالل

, )٢(م خالل سفر سعد زغلول إىل فرنسا١٩١٩عىل رأس الداعني إىل اجلهاد إبان ثورة 
 ٢٦ر الشيخ املطيعي قام بإرسال رسالة له من باريس يف وملا علم سعد زغلول بدو

وقد انعكس محاس ووطنية الشيخ  )٣(م شكره فيها عىل دوره الوطني١٩٢٠يناير 
ًاملطيعي عىل طالبه وكان له تأثريا قويا عليهم بصفة عامة واجلزائريني منهم بصفة  ً

 .خاصة
فظي باستاذه يصف عالقة احلا )٤(حتى أن الكاتب اجلزائري سعيد بويزري

كان اليذكره إال باإلعجاب , أيام تأثر) أي تأثراحلافظي(تأثر به «: املطيعي فيقول
ًويضيف كان غيثا من العلم منهمرا... , والتقدير وأخلص ونبغ كل من تتلمذ عىل , ً

 ستاذه اجلهاد بالفكر والقلم واللسانأأخذ احلافظي عن  )٥(»يديه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١−١٩: ١املرجع السابق, : علجت آيت الصالح حممد )١(

)٢( ostmubasher.aljazeera.net 

)٣( .Ibid 

سعيد بويزري, أستاذ الرشيعة والقانون بكلية احلقوق والعلوم السياسية, بجامعة مولود معمري  )٤(
 .تيزي وزو, باجلزائر

, )م١٩٤٠−١٨٨٩(عبد احلميد بن باديس باين النهضة العلمية والفكرية باجلزائر : زريسعيد بوي )٥(
 .٣, ٢م, ٢٠١٨اجلزائر 
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الذين  العرب الطالب وجود من يطانيونالرب ختوف, م١٩١٩وبعد اندالع ثورة
 عليهم وشددت حركتهم فرتصدت, الثورة يف ملشاركتهم األزهر يف يدرسون كانوا
أوامرها  مرص يف الربيطانيه السلطات اصدرت حتى ًطويال ًوقتا يمض ومل, الرقابة

إصدار ,  ولعل ما يؤكد ذلكمرص من املرصيني غري)األجانب( مغادرة برضورة
,  من مرص الشيخ مولود احلافظي اجلزائريطردب اًربيطانية يف مرص قرارالسلطات ال

ىل إ, املخابرات الفرنسية من مرصتقاريرورود اسمه يف القائمة السوداء التي أرسلتها و
 عنارص قد تشكل  تعتربهمتضمنت أسامء الطلبة الذين,  اجلزائر الفرنسية يفسلطاتال

 . )١(زائر عىل أمن الدولة الفرنسية يف اجلاًخطر
م ١٩١٩وكان من الطلبة اجلزائريون الذين درسوا يف مرص وشارك يف ثورة 

وعندما حاول ,  )٢(الشيخ الرزقي الرشقاوي األزهري, بخالف الشيخ احلافظي
ألنه كان يندد هبم وهيامجهم , العودة إىل اجلزائر ضيق عليه االستعامر الفرنيس اخلناق

, دين الذين باعوا دينهم ووطنهم بأبخث األثامنوهياجم أذناهبم من اخلونة واملرت
ولذا مل يستطع العودة للجزائر إال يف عام ,  )٣(وتنكروا ألصالتهم وأجماد أوطنهم

 . )٤(م١٩٣٣
ا برصد حتركات الطلبة والعلامء ًجد, وكانت السلطات الفرنسية يف اجلزائر مهتمة

 بني هذه املخابرات عىل فتعددت لذلك التقارير, اجلزائريني املقيمني يف األزهر
ينقلوا روح الثورة  ملراقبة الطلبة اجلزائريني حتى الالسلطات الفرنسية يف اجلزائر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( https://morchid.yoo7.com/t1482-topic see also https:// 
www.echoroukonline.com/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A2%D8%AB-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8- 
م, وحصل عىل ١٨٨٠الشيخ الرزقي الرشقاوي األزهري, الذي ولد بمنطقة جبال جرجرة عام  )٢(

 .م١٩٤٢م, وتويف يف عام ١٩٢١شهادة العاملية من األزهر الرشيف عام 
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php 145388 

)٣( https://www.ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=  

)٤( Ibid. 
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ومنها تقرير الرائد قايض املتضمن قائمة إسمية من بينهم املرصية إىل اجلزائر, 
إىل قرر العودة  يف تلك الثورة, وعندما ًا مهامًاملولود احلافظي, الذي كان عنرص

, فوجئ بتوقيفه عند احلدود التونسية, ومنعه ١٩٢٢ عام)اجلزائر(لوطن أرض ا
من الدخول إىل اجلزائر, إال بتقديم عائلته ضمنات تتعهد بموجبها بعدم مزاولته 
لنشاطات سياسية ضد فرنسا, فتكفل الشيخ اخلريش إمام منطقة بنى أث وارثيالن 

 املسئول عمر بن عبيد,  واتصل بالقائد− هي منطقة الشيخ احلافظي −بقضيته 
الذي تفهم وضع احلافظي, فتوسط له لد اإلدارة الفرنسية التي وافقت برشط 

وعىل أثر ذلك سمح له . ) ١(االلتزام وعدم اخلروج عىل السلطات الفرنسية
, )م١٩٢٢−١٩٠٦(ًبالدخول إىل أرض الوطن بعد غياب دام ستة عرش عاما 

 .قىض معظمها يف مرصوبعضها يف تونس
ىل الرغم من ذلك, فإن نشاط احلافظي الوطني والسيايس مل يتوقف فقد كتب مقالة وع

م دعا فيها إىل تأسيس مجعية العلامء املسلمني, ١٩٢٦عام ) ٢( اجلزائرية»الشهاب«يف صحيفة 
 رفقة من علامء اجلزائر يف إنشاء مجعية العلامء املسلمني  عنيف البحثاحلافظي رشع و 

 ,) ٤(البشري اإلبراهيمي, و) ٣(مقدمتهم الشيخ عبد احلميد بن باديساجلزائريني, كان يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( Par Mahfoud Kaddche,Histoire du natonalisme rien Question nationale et 
politiqueal- gerienne,sned,Alger,1981,pp370-371 

 .٧٨املرجع السابق, : علجت آيت الصالح دحمم: ًوانظر أيضا

صحيفة الشهاب, صحيفة أسبوعية كانت تصدر باللغة العربية, انشأها عبد احلميد بن باديس عام  )٢(
ً عددا يف أربع سنوات ١٦٨م مبدأها اإلصالح الديني والدنيوي للجزائريني وبعد أن بلغت من األعداد ١٩٢٤

 م١٩٣٩غلقت يف عام أتمرت كذلك حتى م إىل جملة شهرية واس١٩٢٨حولت عام 
http://www.alukah.net 

عبد احلميد بن باديس, من رجال اإلصالح يف الوطن العريب, ورائد النهضة اإلسالمية يف اجلزائر,  )٣(
  .ًوأصبح رئيسا جلمعية العلامء املسلمني.م١٩٤٠ أبريل ١٦م, وتويف يف ١٨٨٩ ديسمرب ٤ولد يف قسنطينة يف

ألبراهيمي, من أعالم الفكر واألدب يف العامل العريب, ومن العلامء العاملني يف اجلزائر, ولد يف البشري ا )٤(
 .م١٩٦٥ مايو ٢٠, وتويف يف سطيف يف ١٨٨٩ يوليو ١٩رأس الوادي يف 
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ظهرت , اً عامل٧٢ جتسدت الفكرة أخريا مع كوكبة من وعندما,  )١(الطيب العقبيو
عالوة عىل التأثر الكبري الذي , ١٩١٩ بعضهم شارك يف ثورة وكان, ١٩٣١ للنور عام

ليها مجال إ العريب عموما التي دعا من حركة االصالح الديني يف املرشقًمجيعا حلقهم 
 . )٢(غريهم حممد رشيد رضا وشكيب أرسالن والدين األفغاين وحممد عبده و

بعد عام واحد انسحب احلافظي من اجلمعية بسبب وجود تيار متشدد يقوده 
الشيخ الطيب العقبي الذي عاش يف احلجاز وكان يريد تطبيق النموذج احلجازي 

ا اإلختالف انسحب الشيخ احلافظي من اجلمعية وأسس يف اجلزائر, وأمام هذ
, وكان احلافظي يقوم بالتدريس لطلبة ) ٣(مجعية أخر تعرف بجمعية علامء السنة

العلم يف بيته, ثم يف بعض الزوايا, مثل زاوية عبد الرمحن اليلويل, وزاوية عبد 
الوطن, الرمحن احلمالوي, واملعهد الكتاين بقسنطينة, وكان يغرس فيهم حب 

, كام اتسم فكره بالوطنية فقد كان يدعو )أنتم أمل اجلزائر(ًوكان دائام يقول للطلبة 
, ورفض الواقع الذي فرضه االحتالل ) ٤(لتوحيد الصف اجلزائري ونبذ الفرقة

الفرنيس, وكان يدفع طالبه واتباعه عىل أن يرصوا عىل التغيري بقدر استطاعتهم, 
, ) ٥(تموا برتبية أبنائهم حتى يكونوا عدة للمستقبلوأن ينهضوا فوق األحداث وهي

كام دعا احلافظي يف سلسلة مقاالته التي نرشها يف صحف النجاح و الشهاب 
 عن اإلصالح واملصلحني إىل » العلم واألدب وحالة اجلزائر«واملنتقد حتت عنوان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطيب العقبي, أحد األعالم البارزين يف الفكر اإلصالحي اجلزائري, واحلركة الوطنية اجلزائرية,  )١(
م يف ١٨٨٩وقد اختلف املؤرخون حول العام الذي ولد فيه, و يرجح أنه ولد عام ) أمحر خدو(ولد بجبل 

 .م١٩٦٠مايو ٢١سيدي عقبة ببسكرة اجلزائر, وتويف يف 

, لينان »دراسة تارخيية فكرية نقدية«جدلية الفكر والعمل عند األمري شكيب أرسالن : نارص احلكيم )٢(
  .١٥٣م, ٢٠١٠ الدار التقدمية −

 .٨٩املرجع السابق, : علجت آيت الصالح حممد )٣(

)٤( https://sawtsetif.com/v/468/ 

)٥( https://binbadis.net/archives/7011 see also: https://sawtsetif.com/v/468/ 
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 .) ١(معرفة أسقام األمة واإلخالص يف معاجلتها
نرصة الدين وتقو «: لتجنيس واإلندماج الذي قال فيهكام عنى احلافظي برفض ا

وهي رشوط العزة والسيادة , اهللا وطاعة اهللا ورسوله فيام جاءت به الرشيعة السمحة
والذين ضيعوا عزة اهللا وضاعت منهم العزة وهي يف متناول أيدهيم . والقوة والسلطان

عليهم أن يكونوا , سأصبحوا يطلبوهنا بطريق التجني, ويف إمكاهنم احلصول عليها
ولكن اهللا سبحانه وتعاىل , وينتسبون إليهم يف عزهتم, أعزاء مثل الذين يلحقون هبم

ورد كيدهم يف نحورهم بجعلهم أذالء للذين حاولوا املساواة هبم يف , مكر هبم
 . )٢(»عزهتم

من ,  من ثقافة األزهرعضائهاأ التي هنل, وقد كان مليالد مجعية العلامء املسلمني
األثر األبرز يف , سعد زغلولم بزعامة ١٩١٩ الكبرية يف ثورة ممشاركتهالل خ

ويف حتريك وصناعة , احلفاظ عىل الشخصية العربية املسلمة يف اجلزائر من الذوبان
حيث ركزت بشكل ذكي عرب حتركاهتا , كمل التيارات الوطنية األخرأوعي جديد 

صحيفة  انطلقت حتى قبل تأسيسها مثل ومدارسها التعليمية ومنابرها اإلعالمية التي
يف الدفاع عىل العقيدة , ١٩٢٦يف ) الشهاب(ثم صحيفة  )٣(م١٩٢٥يف عام  )املنتقد(

فقد كتب عبد احلميد , اإلسالمية واللغة العربية والتاريخ والتقاليد والعادات اجلزائرية
ًمتأثرا بعالقاته  ,بن باديس مقاالت أكد فيها أمهية مشاركة العلامء يف العمل السيايسا

ونجح بن باديس . مع جمموعة من العلامء املرصيني أمثال الشيخ حممد بخيت املطيعي
وشكلت ,  )٤(يف عقد مؤمتر عام ضم خمتلف األحزاب واالجتاهات الفكرية يف اجلزائر

تبوأ الكثري حيث , ١٩٥٤بذلك األرضية العقائدية الندالع ثورة التحرير الكرب عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠١املرجع السابق, : حممد الصالح الصديق )١(

 .م١٩٢٨, فرباير ١٧٢صحيفة الشهاب, العدد  )٢(

ً عدد منها, بسبب تبنيها خطا ثوريا مستفزا لالستعامر١٨غلقها االستعامر الفرنيس بعد صدور أ )٣( ً ً. 

)٤( ROBERT, R Palmer,op.cit pp24-27. 
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عالوة عىل قاعدته , جلمعية مناصب قيادية يف جيش التحرير اجلزائريمن خرجيي ا
هكذا كان للطلبة اجلزائريون الذين تعلموا ودرسوا يف األزهر الرشيف دور , البرشية

 .مهم ومؤثر ومبارش يف احلركة الوطنية اجلزائرية

  ثورة مرص وظهور مقاومة األمري خالد ومصايل احلاج
مع ميالد حركة األمري , م١٩١٩ ة املرصية الكربمن املؤكد أن تزامن الثور

, مل يكن صدفة, داخل اجلزائر ويف بالد املهجر, ومطالبه الثورية, االستقاللية )١(خالد
 بعد سنوات قليلة من ت تطورالتي, م١٩١٩ة عام  اجلزائريمجعية األخوةعرب تأسيس 

 بة باالعرتاف باستقالل اجلزائر املطالاملطالبة باملساواة لريفع يف وجه فرنسا االستعامرية
ويطالب بإنشاء حكومة وطنية برملانية مع ,  الفرنيسويتحد به االستعامر, ألول مرة

 . )٢(التمثيل النيايب يف املؤسسات
م يف مرص ١٩١٩وهذه املطالب تتوافق مع مطالب سعد زغلول زعيم ثورة 

وعىل . زغلولم بزعامة سعد ١٩٢٤والتي ظفر هبا وتشكلت حكومة الشعب عام 
الرغم من أننا مل نجد يف الوثائق ما يشري إىل إلتقاء سعد زغلول باألمري خالد 
ًمبارشة وجها لوجه, ولكن نستدل عن أثر فكر سعد زغلول عىل األمري خالد, عن 

عىل ً, حيث كان شكيب أرسالن صديقا لسعد زغلول, و) ٣(طريق شكيب أرسالن
ت صلة شكيب أرسالن باجلزائر قديمة , وقد كانوفاق مع حزب الوفد يف مرص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م١٩٣٦ يناير ٩م وتويف يف ١٨٧٥ فرباير ٢٠األمري خالد, ولد بمدينة دمشق بسوريا يف  )١(

 .١٩−١٤, ١٩٧٠ دار النفائس −األمري خالد اهلاشمي اجلزائري, بريوت : بسام العسييل )٢(

ًشكيب أرسالن, كاتب وأديب عريب لبناين, اشتهر بلقب أمري البيان بسبب كونه أمريا وشاعرا,  )٣( ً
ألتقى بالعديد من املفكرين . كان جييد اللغة العربية والرتكية والفرنسية واألملانية. ًاإلضافة لكونه سياسياب

واألدباء خالل سفرياته العديدة مثل مجال الدين األفغاين واملناضلني العرب يف البالد العربية, ولد يف لبنان يف 
نجم الشامل األفريقي : مد قنانش, وحمفوظ قداشانظر, حم. م١٩٤٦ديسمرب ٩م وتويف يف ١٨٦٩ ديسمرب ٢٥

 ديوان املطبوعات اجلامعية −, وثائق لدراسة تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية, اجلزائر )م١٩٣٧−١٩٢٦(
 .١١٨م, ١٩٤٨
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ًتعود أصال إىل معايشته جلاليتها يف الشام, ثم لقاء بعض اجلزائريني يف مرصويف 
, هكذا كان شكيب أرسالن بمثابة حلقة الوصل لنقل أفكار سعد ) ١(باريس

ًزغلول للزعامء اجلزائريني, كل ذلك أد أن يكون هناك اهتامما مشرتكا وثقة  ً
ه وبني هؤالء اجلزائريني ومنهم األمري خالد, ومصايل احلاج وعبد متبادلة بين

احلميد بن باديس والشيخ الطيب العقبي وغريهم, هكذا كانت رمزية سعد 
 .زغلول ملهمة للزعامء اجلزائريني

كام كانت صلة شكيب أرسالن بإيطاليا وأملانيا عدويت فرنسا وبريطانيا تشجعه عىل 
مما جعله يقدم خدمة , ركات الوطنية يف املغرب العريبامليض يف مد يد العون للح

جليلة لقضية اجلزائر يف إطارها العريب اإلسالمي بقدر ما ساهم يف انقاذ اجلزائريني من 
ومن خالل هذا التأثري غري املبارش انتقلت أفكار سعد , اإلندماج يف الكيان الفرنيس

 .لدزغلول للزعامء اجلزائريني ويف مقدمتهم األمري خا
 تزامن يف كان, خالد واألمري زغلول سعد التوافق بني أن ًأيضا ونستطيع أن نرصد

 عن زغلول سعد أعلن حيث, م١٩١٩ عام بدايه يف الزعيمني لدي السيايس الوعي
 عن خالد األمري ًوأعلن أيضا, بباريس الصلح مؤمتر يف للمشاركه مرصي وفد تشكيل
 األفكار توارد عليه نطلق أن ويمكن, ؤمترامل نفس يف للمشاركه جزائري وفد تشكيل
وعىل غرار ذلك تشكلت الوفود العربية األخر مثل , والتأثر التأثري يأيت هنا ومن

والوفد التونيس بقيادة عبد العزيز , الوفد العريب بقيادة األمري فيصل بن احلسني
 . )٢(الثعالبي وغريهم

 عمل عىل استثامر فقد, اجلزائريف  اإلصالحية احلركة خالد مؤسس األمري يعترب
 يف للوقوف) م١٨٨٣−١٨٠٨(القادر اجلزائري  عبد األمري جلده النضايل الرصيد
 .الفرنسية االستعامرية السياسة وجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩−٩٧املرجع السابق, : نارص احلكيم )١(

)٢( https://arabi 21.com/story/1169564 
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 باجلنسيه التجنس إىل والداعني اإلدماج لدعاة التصدي يف السيايس نشاطه بدأ
, أفكاره عن للتعبريم ١٩٢٠ عام» اإلقدام صحيفة« خالد األمري أسس, الفرنسيه
 نشاءإو, السياسية احلقوق يف والفرنسيني اجلزائريني بني املساواة فكرة عن والدفاع

 مرص إىل خالد األمري قامت بنفي الفرنسية إال أن السلطات, »اجلزائرية اإلخوة مجعية«
 نشاطه ينه مل خالد األمري نفي ولكن, بحفاوة كبرية واستقبل ١٩٢٣ يوليو يف

 فرنسا وزراء رئيس )١((Herriot) إدوارد هرييو إىل رساله أرسل منفاه ومن, السيايس
وهكذا يتضح ,  )٢(للجزائريني األساسية املطالب عىل جديد من فيها أكد م١٩٢٤ عام

 ًسياسيا وحتصيله خالد األمري تكوين يف إجيابيا أثرت التي العوامل من مجلة أن هناك
 : اليةالت النقاط يف نجملها يمكن, ًووطنيا
 .الدينية املرجعية القادر اجلزائري ذات األمريعبد عائلة إىل انتسابه −١
 .لعائلته التارخيية املرجعية عىل اعتامده −٢
 املرصية السياسية للحركة ومعايشته, م١٩١٩إبان ذروة ثورة  مرص إىل نفيه −٣
 .سياسية حنكة اكسبته

, متأثرة بالتوجه العريب, ليةلقد كانت حركة األمري خالد اإلحيائية ثم االستقال
 للغة العربية ً االندماجيني الذين مل يكونوا يعريون بااله يف وج حركتهحيث وقفت
وطالب برضورة تعليم اجلزائريني ,  )٣(من أمثال فرحات عباس, سالميوالدين اإل
ا عىل ًا صادقًوكانت تلك املطالب تعبري, وجعلها إجبارية يف املدارس, اللغة العربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبريل ١٧م إىل ١٩٢٤ يونيو ١٥من (فرنسا  رئيس وزراء: Herriot Edouardإدوارد هرييو,  )١(
 .م١٩٢٥

 .٣٠−٢٢املرجع السابق, : بسام العسييل )٢(

عباس فرحات, زعيم سيايس جزائري, مؤسس االحتاد الديمقراطي للبيان اجلزائري, وعضو جبهة  )٣(
ئرية, وكان زعيم االحتاد الليربايل االندماجي يف إطار فيدرالية فرنسية التحرير الوطني إبان حرب التحرير اجلزا

م يف بلدية الشحنة ١٨٩٩ أغسطس ٢٤م, وكان ينادي باملساواة واألدماج, ولد يف ١٩٢٧جزائرية عام 
 . باجلزائر١٩٨٥ ديسمرب ٢٤باجلزائر, وتويف يف 



  
١٨٤ أرشف حممد عبد الرمحن مؤنس

ما جعل , رفض مساعي فرنسا الدائمة لفصل اجلزائرعن حميطها العريب بكل تفاصيله
التعبري األبرز والعميل ملد التأثري الذي لعبته الثورة املرصية , من حركة األمري خالد

اجلزائريني من جديدالعربية  يف إحياء روح القومية م١٩١٩ ثورة الكرب لد. 
فقد متكن من بث روح , صنوف التهجري والتضييقورغم ما تلقاه األمري خالد من 

لتمهد , الذي أهنكته سياسة الفرنسة والتجهيل, جديدة ومتجددة يف اجلسد اجلزائري
عالوة عىل احلس , تشبعة بقيم العروبة واإلسالمامل, القادمةجيال األالطريق أمام 

 .الوطني ومطالب االستقالل
الذي هبت ,  لالستعامر الفرنيس املقاومولعل من أبرز ثامر هذا التوجه االستقاليل

 ثورةالوزادته , رحيه من الداخل اعتامدا عىل الثورات الشعبية التي مل تتوقف قط
وهو من الشباب ,  )١(هو ظهور الزعيم مصايل احلاج, ًم تأصيال١٩١٩ املرصية

اجلزائريني الذين جندهتم فرنسا يف احلرب العاملية األوىل للمساعدة يف حروهبا 
وعاد إىل اجلزائر مع رفاقه وكله أمل يف حصول بالده اجلزائر عىل احلرية , االستعامرية
, من خالل تأسيسه مع جمموعة من إخوانه,  الوطنية اجلزائريةوقب بأبلملا, واالستقالل

وكان ينادي باستقالل اجلزائر منذ , م١٩٢٦يف مارس فريقيا أحزب نجم شامل «
 . )٢(»ًلسيايس معارضا للكفاح املسلحًالعرشينيات متمسكا بالعمل ا

م بعد ١٩٢٦ عام »االستقالل«كان مصايل احلاج من أوائل من نطقوا بكلمة 
الذي تم حتويله إىل حزب الشعب اجلزائري , تأسيس حزب نجم شامل أفريقيا

وحتقيق حلم الوحدة , فريقي كافةدعا إىل وحدة دول الشامل األوبعد حتويله , م١٩٣٧
من دون أن تكون مرص , لتنبت بذلك فكرة املغرب العريب الكبري, بيةبني دوله العر

وترك أرضية حقيقية نحو , عرصهمنفصلة عن هذا الطرح الوحدوي الذي سبق 
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 .م١٩٧٤ يونيو ٣ويف يف م وت١٨٩٨ مايو ١٦مصايل احلاج, ولد يف مدينة تلمسان يف  )١(

رائد الوطنية اجلزائرية, ترمجة صادق عامري, ) م١٩٧٤−١٨٩٨(مصايل احلاج : بنيامني سطورا )٢(
 .٥٧−٥٤م, ١٩٩٩صبة للنرش  دار الق−مصطفى مايض, اجلزائر 
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غري أن الدولة الوطنية ما بعد االستقالل فشلت يف ,  )١(الوحدة العربية الشاملة
 ي يف التفتيت والتجزئةواهنارت أمام الطرح االستعامر, استثامرهذا الطرح العرويب

 والتقسيم
 نشيطة وطنية صحيفة حركة بروز, وقتئذ اجلزائريه اليقظة يف املسامهة املعامل ومن
التي أسسها  »النجاح« صحيفة نذكر الصحف هذه ومن, اجلزائرية القضايا عاجلت

, وكان هلا دور ثقايف وتوعوي للشباب اجلزائري, م١٩١٩ عبد احلميد بن باديس عام
 »لسان الدين«ثم صحيفة , م١٩٢٠ التي أسسها األمري خالد عام »اإلقدام«ة وصحيف

م باإلضافة إىل ١٩٢٣التي أسسها الشيخ أمحد بن مصطفى العالوي يف تلمسان عام 
عام  املنتقد − الذي أسسهام عبد احلميد بن باديس »املنتقد« و»الشهاب«صحيفتي 
أخطار االستعامر الفرنيس  هبدف تسليط الضوء عىل − م١٩٢٦ م والشهاب١٩٢٥

ًوسعيا منه إلحداث هزة عنيفة يف ثقافة وفكر الشعب ,  )٢(للوقوف يف وجه خمططاته
 التي أسسها الشيخ أمحد بن العابد العقبي »الصحراء صد«أما صحيفة , اجلزائري

فقد كانت هتاجم الصحف املساملة للحكم الفرنيس , م بمدينة بسكرة١٩٢٥عام 
 . )٣(الروح الوطنيةوحتث الشباب عىل 

والشك أن كثري ممن كتبوا يف هذه الصحف ذهبوا إىل مرصواحتكوا وتأثروا باحلركة 
الوطنية املرصية, وكتبوا عن اإلضطرابات التي كانت حتدث يف مرص ومناهضة 
املرصيني لإلحتالل الربيطاين, وهذه األخبار كانت أكثر تأثري يف النخبة اجلزائرية الوطنية 

مثال األمري خالد, ومصايل احلاج, وعبد احلميد بن باديس وغريهم, التي املثقفة أ
جعلتهم يكتبون املقاالت التي تبث احلامس يف الشباب اجلزائري للتخلص من 

 .م١٩٥٤االحتالل الفرنيس, وسوف جتني اجلزائر ثامر ذلك بقيام ثورة أول نوفمرب عام 
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 .٦٤, ٦٠, رائد الوطنية اجلزائرية) م١٩٧٤−١٨٩٨(مصايل احلاج : بنيامني سطورا )١(

 .م١٩٢٦السنة األوىل, العدد األول, صحيفة املنتقد,  )٢(

 .٨٤, ٨٢املرجع السابق, : عطالوي عبد الرزق )٣(
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  ـــــةــاخلامت
أول ثورة تقوم يف بلد , رص بزعامة سعد زغلولم يف م١٩١٩لقد كانت ثورة عام 

وقد فاجأت بقيامها , عريب ضد االستعامر األجنبي يف اعقاب احلرب العاملية األوىل
اجلميع وكانت بمثابة صدمة عنيفة لربيطانيا التي خرجت لتوها منترصة يف احلرب 

مل بقيامها وبجرأة بل وأهبرت العا, ثورة حتدت القو الكرب يف العامل, العاملية األوىل
 .قيادهتا وشعبها

فاألحداث قبلها ختتلف عن األحداث , م التاريخ١٩١٩وقد غريت ثورة عام 
فهي , لقد أثارت بقيامها الشعوب يف معظم البالد العربية للقيام بثورات مماثلة, بعدها

 به ًبمثابة ثورة ملهمة للجميع وانطالق ملرحلة جديدة يف عاملنا العريب ونموذجا اهتد
واجلزائر يف , الثوار يف العامل العريب ملقاومة االستعامر بكل صوره وأشكاله بصفة عامة

 .مقاومة االستعامر الفرنيس بصفة خاصة
م عىل احلركة الوطنية اجلزائرية متثل ١٩١٩ويتضح مما سبق مد تأثري ثورة عام 

 : فيام ييل
زهر الرشيف ونقلوا روح تأثرالطالب اجلزائريني الذين كانوا يدرسون يف األ −

ًومن أبرز هؤالء الشيخ مولود احلافظي الذي لعب دورا كبريا , الثورة إىل بالدهم ً
أويف مشاركته يف , م يف مرص وشارك مشاركة مبارشة١٩١٩سواء يف مشاركته يف ثورة 

احلركة الوطنية اجلزائرية بعد عودته إىل بالده من خالل نرش الوعي السيايس بني 
أو , أو من خالل دوره يف نشأة األحزاب السياسية,  خالل تدريسه هلمالطالب من

 .خالل املقاالت التي كان يكتبها يف الصحافة اجلزائرية
أمثال األمري خالد اجلزائري , احتكاك الكثري من املثقفني والوطنيني اجلزائريني −

والشيخ , رصيةًالذي كان منفيا إىل مرص وكان عىل صلة باحلركة الوطنية السياسية امل
أمثال , عبد احلميد بن باديس الذي كان عىل عالقة بمجموعة من العلامء املرصيني

 .الشيخ حممد بخيت املطيعي
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من خالل الشوام الذين كانوا بمثابة حلقة الوصل بني مرص واجلزائر مثل  −
, شكيب أرسالن الذي كان عىل عالقة طيبة بسعد زغلول وحزب الوفد املرصي

 . عالقة باألمري خالد اجلزائري وغريه من الوطنيني اجلزائرينيوكذلك عىل

تأثرالصحافة اجلزائرية التي كانت تنقل أخبار الثورة يف مرص ضد االحتالل  −
الربيطاين مثل صحف النجاح والشهاب واملنتقد واإلقدام وغريها من الصحافة 

 .اجلزائرية

ًآنيا  ًتأثريا, ىل الثوار اجلزائرينم ثورة امتد تأثريها إ١٩١٩هكذا كانت ثورة عام  −
فقد كان جيمع يف شخصه نضال أمة , فقد كان سعد زغلول ملهم لغريه من الثوار

 بأرسها
اجلزائر املجيدة يف هو يف اندالع ثورة , يبقى التأثري الكبري الذي ظل مؤجال

والتي كان صوهتا اإلعالمي األكرب خيرج من قلب القاهرة عرب , م١٩٥٤نوفمرب
وكانت السبب املبارش يف استقالل , ًوامتد صداها واسعا يف العامل, »ت العربصو«

 .عدد كبري من الدول العربية واألفريقية

  

 


