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 تمهيد

 ثؼل ٓب ر٘بُٝ٘ب ك٢ اَُلا٢ٍ األٍٝ ٝرزجؼ٘ب اُز٣ٌٖٞ اُزبه٣ق٢ ٣ُِٜٞخ اُضوبك٤خ اُغيائو٣خ، كل٢ 

اَُلا٢ٍ اُضب٢ٗ ٍ٘ز٘بٍٝ اُزؼبث٤و اُضوبك٤خ ٓغ اثوى هٓٞىٛب اٌُجوٟ، ٣ٝوٖل ثٚ ًَ ٓب ٣ؼجو ػٖ ٛنٙ 

 :ا٣ُٜٞخ اُضوبك٤خ ثٌَ اُِـبد، ٝرزِقٔ ك٢

  اُزؼبث٤و اُلٌو٣خ

  اُزؼبث٤و اُزبه٣ق٤خ

  اُزؼبث٤و األكث٤خ ٝأُزٔضِخ ك٢ اُْؼو ٝاُوٖخ ٝاُوٝا٣خ

  اُزؼبث٤و اُل٤٘خ ٝأُزٔضِخ ك٢ أَُوػ ٝا٤َُ٘ٔب ٝاُـ٘بء ٝا٤ٍُٞٔو٠ ٝاُلٕ٘ٞ اُز٤ِ٤ٌْخ

  اُضوبكخ اُْؼج٤خ ٝرؤص٤وٛب 
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 التعابير الفكرية    

 

 

 ػوكذ اُغيائو ػجو ربه٣قٜب ٓلٌو٣ٖ ًجبه ك٢ ػلح ٓغبالد أٓضبٍ ٍبٗذ اٝؿَز٤ٖ ٝكٝٗبد 

هجَ اإلٍالّ ًٝنُي ٗنًو ثٖ فِلٕٝ ٓئٌٍ ػِْ اُؼٔوإ ٝٓئُق أُولٓخ ٝاُن١ ػبُ ك٢ اُغيائو 

اُغيائو )أ٣ٖ ًزت ٓولٓزٚ ك٢ ر٤ٜود، ٝال٣ٌٖٔ إ ٗؼزجوٙ اال ٓـبهث٤ب ؽ٤ش ػبُ ك٢ ثِلاٜٗب اُضالس

ٝال٣ؾن أل١ هطو ٓـبهث٢ إ ٣ؾٖوٙ ك٤ٚ، ًٔب ػوكذ اُغيائو ك٢ اُؼٜل  (ٝرٌٞٗ ٝأُـوة

اإلٍزؼٔبه١ ؽ٤بح كٌو٣خ ثلا٣خ ثبأل٤ٓو ػجلاُوبكه اُن١ ُْ ٣ٌٖ كوٜ ٓوبٝٓب كنا، ثَ ٛٞ أ٣ٚب ٓلٌوا 

ٝٓضولب ُٚ ػلح ٛوٝؽبد ك٤٘٣خ ٝكَِل٤خ، ٌُٖ ٍ٘وًي ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ ػ٠ِ صالس ٓلٌو٣ٖ ًجبه ْٝٛ 

ٓبُي ثٖ ٗج٢ ٝػ٢ِ اُؾٔب٢ٓ ٝكواٗي كبٕٗٞ، ٌُٖ هجَ مُي كجٞكٗب إ ٗزطوم ا٠ُ ٓقزِق اُز٤بهاد 

 .اُلٌو٣خ اُز٢ ػوكزٜب اُغيائو ك٢ اُلزوح أُؼبٕوح ٝأْٛ ٓٔض٤ِٜب

 ا٤ُِج٤وا٤ُخ ٝأُبه٤ًَخ ٝم١ٝ أُوعؼ٤بد اإلٍال٤ٓخ: ٣ٌٖٔ ر٤ٖ٘لٜب ا٠ُ صالس ر٤بهاد ًجوٟ

 

       : التٌار اللٌبٌرالً: أوال 
ظٜود األكٌبه ا٤ُِج٤وا٤ُخ ك٢ أٝهٝثب ػ٠ِ ٣ل كالٍلخ ػٖو اُز٣ٞ٘و، ٝرلػٞ ك٢ ّوٜب  

ا٤َُب٢ٍ ا٠ُ اؽزواّ اُؾو٣بد اُلوك٣خ ٝاُؼبٓخ َٝٓبٝاح أُٞا٤ٖ٘ٛ أٓبّ اُوبٕٗٞ ٝاُلَٖ ث٤ٖ 

اَُِطبد ٤ٍٝبكح األٓخ ٝاُْؼت ك٢ افز٤به ؽٌبٓٚ ٝٓٔض٤ِٚ ثٞاٍطخ اإلٗزقبثبد، أٓب ّوٜب اإلهزٖبك١ 

". كػٚ ٣ؼَٔ، كػٚ ٣ٔو"كول ُقٖٚ آكّ ٤ٍٔش ثوُٞٚ

، 1789ٝهل ثلأ اُزغ٤َل اُلؼ٢ِ ُٜنٙ األكٌبه ػ٠ِ أهٗ اُٞاهغ ٓغ اُضٞهح اُلو٤َٗخ ػبّ 

، ٝهل أٗزوِذ ٛنٙ األكٌبه ا٠ُ ػلح ٓ٘بٛن ٖٓ اُؼبُْ "اُؾو٣خ، اإلفبء، أَُبٝاح"ٝاُز٢ ؽِٔذ ّؼبه 

ٛنا ٓب ٣لكؼ٘ب ا٠ُ ٛوػ ٍئاٍ ٓز٠ ٤ًٝق أٗزوِذ ٛنٙ األكٌبه ا٠ُ اُغيائو؟ ٖٝٓ ْٛ . ثؼل ٛنٙ اُضٞهح

أثوى ٓٔض٤ِٜب ك٢ اُلزوح اُز٢ ٗؾٖ ثٖلك كهاٍزٜب ؟ ٝا٠ُ أ١ ٓلٟ أٓزضَ ٛئالء ُألكٌبه ا٤ُِج٤وا٤ُخ 

األٝهٝث٤خ ؟ َٝٛ أفنٝا ف٤ٕٖٞبد أُغزٔغ اُغيائو١ ثؼ٤ٖ اإلػزجبه ك٢ ٛوٝؽبرْٜ ا٤ُِج٤وا٤ُخ؟  

 

   دخول األفكار اللٌبٌرالٌة إلى الجزائر-1

اٗزْود أكٌبه اُضٞهح اُلو٤َٗخ ٝٓجبكئٜب ك٢ اٌُض٤و ٖٓ ٓ٘بٛن اُؼبُْ ٜٝٓ٘ب اُؼبُْ اإلٍال٢ٓ       

، صْ 1798اُن١ اٗزوِذ ا٤ُٚ ك٢ ثلا٣خ األٓو ػٖ ٛو٣ن ٖٓو ثؼل ؽِٔخ ٗبث٤ِٕٞ ثٞٗبثود ػ٤ِٜب ػبّ 

ٓؾبٝالد ٓؾٔل ػ٢ِ اُِؾبم ثؤٝهٝثب ٝاهٍبُٚ ُجؼضبد ػ٤ِٔخ ا٠ُ كوَٗب، كؼبك اٌُض٤و ٖٓ أػٚبء ٛنٙ 

اُجؼضبد ثٜنٙ أُجبكة ٝاألكٌبه ٝػ٠ِ هأً ٛئالء هكبػخ هاكغ اُطٜطب١ٝ، ًٔب ؽِٜٔب ف٤و اُل٣ٖ 

اُز٢َٗٞ ا٠ُ رٌٞٗ ك٤ٔب ثؼل، أٓـب ك٢ اُغيائو كِْ ٗغل أ١ أصو ُٜنٙ أُجبكة ٝاألكٌبه هجَ االؽزالٍ 

اُلو٢َٗ ُٜب هؿْ اّبهح اثٖ ٍؾٕ٘ٞ ا٠ُ أؽلاس ٛنٙ اُضٞهح، ٣ٝوٍٞ ّبهٍ آٗله١ ع٤ُٞبٕ إٔ ؽٔلإ 

فٞعخ ًبٕ ٓطِؼب ػ٠ِ ٛنٙ أُجبكة، ٝهل أٝهكٛب ك٢ اَُ٘قخ األ٤ِٕخ ُِٔوآح ، ٌُ٘٘ب ٗوٟ أٗٚ ُْ 

٣ٌزْلٜب اال ثؼل االؽزالٍ اُلو٢َٗ ُِجالك، ٝمُي ثلؼَ رؼبِٓٚ ٓغ اُلو٤٤َٖٗ ٝاٗزوبُٚ ا٠ُ ثبه٣ٌ ُزول٣ْ 

. ٓطبُت األػ٤بٕ ا٠ُ اُؾٌٞٓخ اُلو٤َٗخ
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       رؼزجو أُلهٍخ اُلو٤َٗخ فبٕخ أُلهٍخ اُغٜٔٞه٣خ ٝاُالئ٤ٌخ اُز٢ ٝٙغ أٍَٜب عٍٞ ك٤و١ 

 ٢ٛ اُ٘بهَ اُوئ٢َ٤ ُألكٌبه ا٤ُِج٤وا٤ُخ ٝٓجبكة اُضٞهح اُلو٤َٗخ ا٠ُ اُغيائو، 1883ك٢ اُغيائو ػبّ 

كـوٍزٜب ك٢ رالٓنرٜب اُن٣ٖ اٍزِٜٔٞا أكٌبهٛب ٝٓجبكئٜب ٝربه٣قٜب ثلهعبد ٓزلبٝرخ، ك٘غل ٓضال اُجؼ٘ 

ٖٓ ٛئالء اُزال٤ٓن ًبٗٞا ٓؼبك٣ٖ ُِ٘ظبّ االٍزؼٔبه١ ًٝبٗٞا ٣وكؼٕٞ ٛنٙ أُجبكة ك٢ ٝعٚ ٛنا 

االٍزؼٔبه، ٤ٔ٣ٝيٕٝ ث٤ٖ كوَٗب أُغَلح ُٜنٙ أُجبكة ك٢ ثبه٣ٌ ٝاإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ اُز٢ ر٘به٘ 

، ًٔب ًبٗٞا ٣ْجٜٕٞ اُٞٙغ ك٢ اُغيائو ثبُٞٙغ ك٢ -ؽَت ٗظورْٜ-ٛنٙ أُجبك١ء ك٢ اُغيائو

، كٔضال ٗغل كوؽبد ػجبً ٣زؾلس ثبػزياى ػٖ ٛنٙ أُلهٍخ ٝأٍبرنرٜب 1789كوَٗب ػ٤ْخ صٞهح 

، ٣ٝ٘ل٢ ػْٜ٘ أ١ ٕلخ "أُجبكة اُغٜٔٞه٣خ ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ"اُن٣ٖ ًبٗٞا ك٢ ٗظوٙ ّل٣ل١ اإل٣ٔبٕ ثـ

، ًٝبٕ 1789اُغيائو ػ٠ِ أٛجخ صٞهح ػبّ "ػٖ٘و٣خ رغبٙ ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ٖ، ًٔب ًبٕ ٣ؼزول إٔ 

إ األٝهٝث٢ أُؾلٞف ثؤٍب٤ٖٛ اُؼوة ٖٓ هٞاك .... كالؽٞٗب ٣ْجٜٕٞ أُٝئي اُلالؽ٤ٖ اُلو٤٤َٖٗ

 ..."ٝأؿٞاد ٝأهثبة اُيٝا٣ب ٝاُطوم ًبٕ ثٔضبثخ اإلهطبػ٢ اُلو٢َٗ ك٢ كوَٗب

ال ٣ٌٖٔ ألؽل ٓ٘ب اال االػزواف ثؤٕ ٓجبكة اُضٞهح اُلو٤َٗخ ًٝزبثبد ػٖو اُز٣ٞ٘و ك٢      

كوَٗب ًبٗذ ٓوعؼب ٖٝٓله اُٜبّ ٌُِض٤و ٖٓ اُغيائو٤٣ٖ اُن٣ٖ رقوعٞا ٖٓ أُلهٍخ اُلو٤َٗخ هؿْ 

افزالف ٝر٘ٞع ٓٞاهلْٜ رغبٙ االٍزؼٔبه ٓب ث٤ٖ كاػ٤ٖ ُالٗلٓبط ٝاُلوَٗخ أٝ أُطبُجخ ثبَُٔبٝاح أٝ 

ال ٣ٌٖٔ إٔ ٗو٢ٚ ّجبث٘ب ٓغ ثبٌٍبٍ ًٝٞه٤َٗ ٝها٤ٍٖ "االٍزوالٍ، اال أْٜٗ ٣ؼزوكٕٞ ع٤ٔؼب ثؤٗٚ 

ٝكاٗزٕٞ ٍٝبٗذ أٝؿَذ ٝثبٍزٞه ٝٛٞعٞ ثلٕٝ إٔ ٌٗزَت ٗٞػب ٖٓ اُزٔلٕ، ثٔؼ٠٘ اُٞاعت 

 ٝثوله ٓب ٗالؽع ٛنا اُزؤص٤و اُلو٢َٗ ػ٠ِ ٛئالء  كبٗ٘ب ٗغل ؿ٤بثب ربٓب ُزؤص٤و األكٌبه "ٝاؽزواّ ا٥فو

 هل ٍجن 1787األٓو٤ٌ٣خ ٝاألٝهٝث٤خ األفوٟ ػ٤ِْٜ، كجبُوؿْ ٖٓ إٔ اُلٍزٞه األٓو٢ٌ٣ ػبّ 

ٙغ ٛجوب  ُٝ اُلٍزٞه اُلو٢َٗ ثؤهثغ ٍ٘ٞاد ٝأػزوف اػالٕ ؽوٞم اإلَٗبٕ ٝأُٞاٛ٘خ اُلو٢َٗ ثؤٗٚ 

٤ُٔضبم ؽوٞم اإلَٗبٕ األٓو٢ٌ٣، االّ أٗ٘ب ال ٌٗبك ٗغل أ١ أصو ػ٠ِ فو٣غ٢ أُلهٍخ ااُلو٤َٗخ ألكٌبه 

ًٝو٣َٞٓٝ ٝآكّ ٤ٍٔش، ٝال أ٣خ اّبهح ا٠ُ علوٍٕٞ أؽل ٓ٘ظو١ اُلٍزٞه  عٕٞ ُٞى ٝأُبع٘ب ًبهرب

ُِلو٢َٗ " اُوؿجخ ك٢ اُؼ٤ِ أُْزوى"األٓو٢ٌ٣، كؾز٠ ك٢ ٓغبٍ اُلٌوح اُو٤ٓٞخ كبٕ ٗظو٣خ 

أهَٗذ ه٣٘بٕ ٢ٛ اَُبئلح ُل٣ْٜ، ُٝٞ أِٛغ ٛئالء ٓضال ػ٠ِ اُ٘ظو٣خ اُو٤ٓٞخ األُٔب٤ٗخ أُج٤٘خ ػ٠ِ 

ٌُٖ . أٍبً اُِـخ ٌُبٕ ثبإلٌٓبٕ إٔ ٣ٌٕٞ ٌُِض٤و ْٜٓ٘ ٓٞهق آفو رغبٙ االٍزؼٔبه ٝاألٓخ اُغيائو٣خ

اَُئاٍ أُطوٝػ ٛٞ َٛ ٣ٔزضَ اُِج٤وا٤ُٕٞ اُغيائو٣ٕٞ األكٌبه اُِج٤وا٤ُخ ٤ًِخ أّ عيئ٤ب ؟ ٝثؼجبهح 

أفوٟ ا٠ُ أ١ ٓلٟ ٣ٔزضِٕٞ األكٌبه اُِج٤وا٤ُخ ؟ 
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ك٢ ؽو٤وخ األٓو ال٣ٔزضَ ٛئالء اُغيائو٤٣ٖ أُزؤصو٣ٖ ثٔجبكة اُضٞهح اُلو٤َٗخ ُِٔجبك١ء        

اُِج٤وا٤ُخ ٤ًِخ، ألٗٚ ُْ رٌٖ ٛنٙ أُجبكة ٓوعؼ٤زْٜ اُٞؽ٤لح، ثَ ٗالؽع ػٞكرْٜ ك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ 

ا٠ُ اإلٍالّ ٝه٤ٔٚ ٝؽٚبهرٚ، آب ًٔؾبُٝخ ُِزٞك٤ن ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ٓجبكة اُضٞهح اُلو٤َٗخ أٝ ُِوك ػ٠ِ 

اُ٘ظبّ أُج٢٘ ػ٠ِ أفالم "األكٌبه اُؼٖ٘و٣خ اإلٍال٤ٓخ، كبإلٍالّ ٓضال ك٢ ٗظو كوؽبد ػجبً ٛٞ 

أَُبٝاح، ًٔب ٛٞ اُل٣ٔووا٤ٛخ أُورجطخ ثبُضوبكخ، كبُ٘ج٤َ ك٢ اإلٍالّ ٛٞ اُؼبُِْ، أٓب اإلَٗبٕ األػ٠ِ 

كوؿْ اػزواف كوؽبد ػجبً ثؤٗٚ ٝع٤ِٚ ال ٣ؼوكٕٞ اال اُو٤َِ ػٖ ا٥كاة ". ك٤ٚ ٛٞ اُؼجوو١ اُؼ٢ِٔ

، اال أٗٚ ًض٤وا ٓب "اُلٌو اُلو٢َٗ ٛٞ هبػلح ٓجبكة ؽ٤بر٘ب األفاله٤خ"اُؼوث٤خ ٣ٝغِٜٕٞ ُـزٜب ٝإٔ 

كبٗٚ ٤ٍقطت  (ٓ)٣ِغؤ ا٠ُ أُجبكة اإلٍال٤ٓخ ُلػْ أكٌبهٙ، ك٤وٍٞ ٓضال اٗٚ ُٞ ػبك اُوٍٍٞ ٓؾٔل 

ٓبما كؼِزْ ثٔجبكة اُغٜل ٝاُؼَٔ ثٖلزٜٔب اُوبػلح األٍب٤ٍخ ُوكب٤ٛخ اُْؼٞة؟ "ك٤٘ب ثٌَ ؽيٕ ٝأ٠ٍ 

وٌأمل فرحات ".  واألخوة التً أوصٌتكم بها فً جبل عرفة؟ أ٣ٖ ٢ٛ ٓجبكة أَُبٝاح
عباس فً بزوغ عالم إسالمً جدٌد، وٌعتبر كل من محمد عبده وعبد العزٌز بن 
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األحجار األساسٌة لبناء مجتمع "سعود ومصطفى كمال أتاتورك أنهم من واضعً 
وال نعلم إن كان فرحات عباس مدركا بأنه ٌقوم بالجمع بٌن مرجعٌات ". مسلم مستقبلً

وشخصٌات متناقضة تماما كالجمع بٌن  ابن سعود الوهابً ومحمد عبده اإلصالحً 
 .ومصطفى كمال أتاتورك الالبكً المولع بالغرب

ٗالؽع إٔ كوؽبد ػجبً ٝاٌُض٤و ٖٓ أرجبػٚ اُن٣ٖ رقوعٞا ٖٓ أُلهٍخ اُلو٤َٗخ ٣ِٜٕ٘ٞ ثؼ٘      

األكٌبه ٝاُوإٟ ٖٓ ػلح ٓوعؼ٤بد ا٠ُ عبٗت ٓجبكة اُضٞهح اُلو٤َٗخ اُز٢ رؼزجو ٓوعؼ٤زْٜ 

هلّ ُ٘ب اٌُزبة اُلو٤٤َٖٗ رل٤ًَوا ػ٤ِٔب ٝػو٤ِب ُزواص٘ب ٝروب٤ُلٗب : "اُوئ٤َ٤خ، كٔضال ٣وٍٞ أؽل أٖٗبهٙ

اُز٢ أفنٗبٛب ػٖ ا٥ثبء، ٝهؿْ مُي كول ظَ اإلٍالّ ٣ٔضَ ُ٘ب اُؼو٤لح اُز٢ رؼط٢ ٓؼ٠٘ ُؾ٤بر٘ب، 

." ك٘ؼزجوٙ ٝٛ٘٘ب اُوٝؽ٢

     إ افز٤بهٗب ُجؼ٘ ٖٗٞٓ كوؽبد ػجبً اُز٢ ًزجٜب ك٢ اُؼْو٤٘٣بد، أ١ ػ٘لٓب ًبٕ اٗلٓبع٤ب 

هو٣جب ٖٓ كوَٗب ٝهجَ اًزْبكٚ ُألٓخ اُغيائو٣خ اُز٢ ًبٕ ٣ٌ٘وٛب، ًبٗذ ػٖ هٖل ٝٛلك٘ب ٛٞ اصجبد 

. أٗٚ ٝأٖٗبهٙ ًبٗٞا ٣ؤفنٕٝ ٖٓ ٓوعؼ٤بد ٓقزِلخ، ُٜٝنا كْٜ ٤َُٞا ٤ُج٤وا٤٤ُٖ ثؤرْ ٓؼ٠٘ أٌُِخ 

  

     ٣ٌٖٔ إٔ ٣وك اُجؼ٘ ػ٠ِ ٛوؽ٘ب ثبُوٍٞ إٔ ٛ٘بى ّو٣ؾخ أفوٟ ٖٓ اُغيائو٤٣ٖ أُزؤصو٣ٖ 

ثٔجبكة اُضٞهح اُلو٤َٗخ رزٔضَ كؼال أُجبك١ء اُِج٤وا٤ُخ األٝهٝث٤خ، ألٜٗب رؾَٔ أكٌبها ثؼ٤لح عًلا إ ُْ 

رٌٖ ٓؼبك٣خ ك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ ُإلٍالّ ٝه٤ٔٚ ٝؽٚبهرٚ، ٝرزٔضَ ٛنٙ اُْو٣ؾخ ك٢ أُزغ٤َٖ٘ أٝ 

اُلػبح ا٠ُ اُزغٌ٘ ؽز٠ ٝإ ًبٗٞا أه٤ِخ، اال أٗ٘ب ٗوك ػ٠ِ مُي ثؤٕ ٛئالء ْٛ أثؼل ػٖ آزضبٍ األكٌبه 

ا٤ُِج٤وا٤ُخ ٖٓ عٔبػخ كوؽبد ػجبً، ألْٜٗ ػ٘لٓب رغَ٘ٞا ًْوٛ أٝ ٤ٍِٝخ ُزؾو٤ن أَُبٝاح ٓغ 

األٝهٝث٤٤ٖ ٝثٜلف اُزٔزغ ثؾوٞهْٜ ًبِٓخ، كبْٜٗ ثنُي ٣ضجزٕٞ ػلّ كْٜٜٔ ٝآزضبُْٜ ُٔجلا أٍب٢ٍ ك٢ 

ا٤ُِجوا٤ُخ ٝٛٞ أَُبٝاح ث٤ٖ ًَ أُٞا٤ٖ٘ٛ ك٢ اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد كٕٝ أ١ ر٤٤ٔي ػوه٢ أٝ ك٢٘٣، 

ٝإٔ ٖٓ ٓجبكة ا٤ُِج٤وا٤ُخ اؽزواّ ؽو٣خ اُلٌو ٝأُؼزول، ٝإٔ اُل٣ٖ ٛٞ ه٘بػخ َٝٓؤُخ ّق٤ٖخ ث٤ٖ 

ٝٗؼزجو ٛئالء أُزغ٤َٖ٘ أثؼل ػٖ ا٤ُِج٤وا٤ُخ ٝٓجبكة اُضٞهح اُلو٤َٗخ ٖٓ .  اإلَٗبٕ ٝهثٚ 

عٔبػخ كوؽبد ػجبً، ألٕ ٛئالء األف٤و٣ٖ ػ٠ِ األهَ اٍز٘لٝا ػ٠ِ اُل٣ٔووا٤ٛخ ٝأُجبكة 

ا٤ُِج٤وا٤ُخ ك٢ ٓطبُجزْٜ ثبَُٔبٝاح ك٢ اُؾوٞم كٕٝ اُزق٢ِ ػٖ أؽٞاُْٜ اُْق٤ٖخ ٝٓؼزولْٛ اُل٢٘٣ 

اُن١ ر٘جضن ػ٘ٚ رِي األؽٞاٍ، ٝٗؼٞك ثبُزل٤َٖ ا٠ُ ٛنٙ اُو٤ٚخ ػ٘ل ر٘بُٝ٘ب َٓؤُخ أُٞاٛ٘خ ك٢ اُجبة 

٣ٝطوػ أٓبٓ٘ب ٛنا اُزجب٣ٖ ث٤ٖ اُِج٤وا٤٤ُٖ اُغيائو٤٣ٖ َٓؤُخ أٌٍ ر٤ٖ٘لْٜ، َٝٛ . اُضب٢ٗ ٖٓ ثؾض٘ب

٣ٔضِٕٞ ارغب٤ٖٛ ٓقزِل٤ٖ ؟         

  

 تصنٌف اللبٌرالٌٌن -3

ث٘بًء ػ٠ِ ٓب رولّ ٗوَْ اُن٣ٖ ارقنٝا ٓجبكة اُضٞهح اُلو٤َٗخ ًٔوعؼ٤خ ا٠ُ رٞع٤ٜٖ، ٝمُي         

، ٝرٞعٜب "أُؼزلٍ"ك٘غل رٞعٜب هو٣جب ٓ٘ٚ ٣ٖلٚ اُجؼ٘ ثـ: ؽَت ٓٞهلْٜ ٖٓ اإلٍالّ ٝؽٚبهرٚ

، ٣ٝلفَ إٔؾبة أُوعؼ٤خ أُبه٤ًَخ "اُزطوف"آفو ثؼ٤ل ػٖ رِي اُو٤ْ ٝاُؾٚبهح ٣ٕٝٞق ثـ

ارغبٙ اٗلٓبع٢ ٓ٘لكغ ٝارغبٙ اٗلٓبع٢ "ٓؼْٜ، ٣ٝطِن أؽٔل ؽٔل١ ػ٠ِ ٛن٣ٖ اُزٞع٤ٜٖ ٖٓطِؾ٢ 

". ثط٢ء

       إ ٛنٙ اُز٤َٔبد األف٤وح رِٖؼ ػ٘ل اُؾل٣ش ػٖ ٓٞهلْٜ رغبٙ االٍزؼٔبه، ٌُٖ ٓبكاّ ر٤ٖ٘ل٘ب 

 الحضاري الفرنسً  لكن ٣زْ ػ٠ِ أٍبً كٌو١، ٝٓبكاّ ٛنإ اُزٞعٜبٕ ٣ٔضزالٕ اُ٘ٔٞمط
بدرجات متفاوتة، وأن االختالف األساسً بٌنهما ٌتمثل فً درجة عالقتهم بقٌم 

وحضارة اإلسالم، والتً هً قٌم المجتمع الذي ٌنحدرون منه، ولهذا فإن التوجه الذي 
أبتعد تماًما عن الحضارة اإلسالمٌة و قٌمها إلى درجة التجنس والتخلً عن الدٌن 
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، أما التوجه الثانً "اللبٌرالٌون البعٌدو الصلة باإلسالم"اإلسالمً نطلق علٌه تسمٌة 
الذي أبقى على ارتباطه باإلسالم وحضارته بشكل جزبً رغم تأثٌر النموذج 

، فمن ٌمثل "اللبٌرالٌٌن القرٌبً الصلة باإلسالم"الحضاري الفرنسً علٌه، فنسمٌه بـ
هذٌن التوجهٌن؟ وما هً تركٌبتهما االجتماعٌة؟ وما هً األسباب الحقٌقٌة و العمٌقة 

 .التً تختفً وراء هذا التماٌز و اإلختالف ؟

     

 اللبٌرالٌون القرٌبو الصلة باإلسالم -  أ

اُن١ ظٜو ك٢ " ك٤لها٤ُخ أُ٘زقج٤ٖ اُغيائو٤٣ٖ"٣ٔضَ ٛنا اُزٞعٚ ػلك ًج٤و ٖٓ أػٚبء ر٘ظ٤ْ      

 ، ٝثوىد ثٞٙٞػ ك٤لها٤ُخ هَ٘ط٤٘خ فبٕخ هئ٤َٜب 1927ًَ ٖٓ هَ٘ط٤٘خ ٝٝٛوإ ٝاُغيائو ػبّ 

ٓؾٔل اُٖبُؼ ثٖ عٍِٞ اُن١ ًبٕ ٖٓ أُلوٝٗ إٔ ٣ٖجؼ أثوى ٓٔضَ ٝٓؼجو ػٖ ٛنا االرغبٙ ُٞال 

٣ٝؼل .  ٝارٜبٓٚ ُْٜ ثزلث٤و ػ٤ِٔخ االؿز٤ب1937ٍإطلآٚ ثبُؼِٔبء ثؼل اؿز٤بٍ أُلز٢ ًؾٍٞ ػبّ 

ٛنا أُٞهق أؽل اُؼٞآَ اُز٢ رقزل٢ ٝهاء رٞاه١ ثٖ عٍِٞ ػٖ اَُبؽخ ٝثوٝى كوؽبد ػجبً ك٤ٔب 

ثؼل، ٝ اُن١ ُو٢ كػْ  اُؼِٔبء اُن٣ٖ أصوٝا ك٤ٚ ٝعؼِٞٙ ٣ؼزي أًضو كؤًضو ثو٤ْ اإلٍالّ ٝؽٚبهرٚ ٝأهَ 

ثؼلا ػٜ٘ب، كؤصو ٛٞ ثلٝهٙ ػ٠ِ ٛنا اُزٞعٚ ًِٚ، ٝإٔجؼ أُؼجو اُوئ٢َ٤ ػ٘ٚ ٖٓ فالٍ ٓٞاهلٚ 

 .ًٝزبثبرٚ ٝفطجٚ ٝٓٔبهٍبرٚ

: ُْ ٗغل ٕٝلًب كه٤وًب ٤َُٔوح كوؽبد ػجبً ًٔب ٝعلٗبٛب ُلٟ عبٕ الًٞرٞه اُن١ هبٍ ػ٘ٚ

إ ؽ٤بح  كوؽبد ػجبً ٢ٛ ربه٣ـ اُجؾش ػٖ ٖٝٛ ك٢ كوَٗب صْ ٓغ كوَٗب صْ ٙل كوَٗب، ٌُ٘ٚ "

، ُٝ٘ٞع ٖٓ اُواك٣ٌب٤ُخ 1848ثو٢ ٤ِٛخ ٛنٙ ا٤َُٔوح ٝه٣ضب ُزوب٤ُل ٤ٍبٍخ كو٤َٗخ ٜٝٓ٘ب روب٤ُل صٞهح 

   ..."اٍُٞط٤خ ٝك٢ اُٞهذ ٗلَٚ ٛٞ ٤ُج٤وا٢ُ ٣ٝؼوٞث٢

أُطبُجخ ثبَُٔبٝاح كٕٝ اُزق٢ِ : ٓو كوؽبد ػجبً ٝأرجبػٚ ثضالس ٓواؽَ ػ٠ِ أَُزٟٞ ا٤َُب٢ٍ  

ػٖ األؽٞاٍ اُْق٤ٖخ، صْ أُطبُجخ ثغٜٔٞه٣خ عيائو٣خ ك٢ اٛبه ك٤لها٢ُ ٓغ كوَٗب، صْ أُْبهًخ 

ٌُٖ هؿْ ٛنٙ اُزطٞهاد اال أٗٚ ُْ ٣زـ٤و ٖٓ ٗبؽ٤خ ٓوعؼ٤زٚ اُلٌو٣خ األٍب٤ٍخ . ك٢ اُضٞهح أَُِؾخ

أُزٔضِخ ك٢ كٌو ٝٓجبكة اُضٞهح اُلو٤َٗخ، كٜٞ ٣ؼٞك كائٔب ك٢ ٓقزِق ًزبثبرٚ ٝٓٞاص٤وٚ اإل٣ل٣ُٞٞع٤خ 

 اُن١ 1944 ػبّ AMLا٠ُ اُضٞهح اُلو٤َٗخ ّٝؼبهارٜب ثبٍزض٘بء ثوٗبٓظ أؽجبة اُج٤بٕ ٝاُؾو٣خ 

َْو ك٤ٚ ا٠ُ اُضٞهح اُلو٤َٗخ، ٝرْ االًزلبء ثبُؾل٣ش ػٖ  آزياط "ٍبْٛ ك٢ ٤ٕبؿزٚ، ٝاُن١ ُْ ٣ُ

، ٣ٝجلٝ أٜٗب ًبٗذ ٓؾبُٝخ ٓ٘ٚ ُِزٞك٤ن ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ؽية "اُؾٚبهح اُؼوث٤خ ثبإلٗغبىاد اإلَٗب٤ٗخ

ب ك٢ ٛنٙ اُؾوًخ ًٚ .  .اُْؼت اُغيائو١ ٝاُؼِٔبء أُْبه٤ًٖ أ٣

ب ثبُلٌو اُلٍزٞه١ ثؼل      ًٔـب أثلٟ  ًٓ كوؽبد ػجبً ثؼل اُؾوة اُؼب٤ُٔخ األٓجو٣ب٤ُخ اُضب٤ٗخ اٛزٔب

ظٜٞه كٌوح ٝٙغ كٍزٞه فبٓ ثبُغيائو، ٝثو٢ ك٢ مُي أ٣ٚب ٝك٤ب ُِلٌو اُلو٢َٗ ؽ٤ش ًبٕ 

 ٓضبُٚ ٝٗٔٞمعٚ، أٓب ك٢ أُغبٍ االعزٔبػ٢ ك٤ظٜو أٗٚ هو٣ت ٖٓ األكٌبه 1946كٍزٞه كوَٗب 

ُلد ٓغ صٞهح  ُٝ  ك٢ كوَٗب، كٌبٕ ًض٤و اُزو٤ًي ػ٠ِ فلٓخ اُلالؽ٤ٖ ٝرٞى٣غ 1848االعزٔبػ٤خ اُز٢ 

 .األها٢ٙ

     رؼزجو ًزبثبد كوؽبد ػجبً أْٛ ٖٓله ُلهاٍخ ٓقزِق األكٌبه ا٤َُب٤ٍخ ٝاالهزٖبك٣خ 

ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ُِج٤وا٤٤ُٖ اُغيائو٤٣ٖ اُوو٣ج٢ اُِٖخ ثبإلٍالّ، ٌُٖ ػ٤ِ٘ب األفن ثؼ٤ٖ االػزجبه 

  1931اُن١ ْٗوٙ ػبّ " اُْبة اُغيائو١"٣َُٝؼجو ًزبثٚ . اُظوٝف اُيٓب٤ٗخ ٝأٌُب٤ٗخ اُز٢ ًزجذ ك٤ٜب

ػٖ أُوؽِخ األ٠ُٝ ٖٓ ٓواؽَ ٛنا اُزٞعٚ ٖٓ ٗبؽ٤خ ٓٞاهلٚ ا٤َُب٤ٍخ رغبٙ االٍزؼٔبه، ٝإ ًبٗذ 

ٛنٙ أُٞاهق هل رطٞهد ٓغ اُيٖٓ، كبٕ األكٌبه اُلَِل٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاالهزٖبك٣خ اُٞاهكح ك٢ 

؛ 1981اٌُزبة ثو٤ذ صبثزخ ٗٞػب ٓب ُلٟ ٕبؽجٜب، ٝهل اػزوف ثنُي ػ٘لٓب أػبك ْٗو اٌُزبة ػبّ 

، "إ ْٗو ًزبثٚ ا٤ُّٞ ٢ٛ ّٜبكح ػ٠ِ ٗٚبُٚ ٖٓ أعَ اُؼلٍ ٖٝٓ أعَ اُٚؼلبء: "ؽ٤ش ًزت ٣وٍٞ
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َٛ ثبٌٓبٌْٗ اُو٤بّ : "٣ٝوك ػ٠ِ اُن٣ٖ ٣ئافنٝٗٚ ا٤ُّٞ ػٖ ٓٞاهلٚ ا٤َُب٤ٍخ ك٢ مُي اٌُزبة ثبُوٍٞ

. اّبهح ٓ٘ٚ ا٠ُ اُٞٙغ االٍزؼٔبه١" ثؤًضو ٖٓ مُي؟

ؽبٍٝ كوؽبد ػجبً ك٢ ٓوبالد ٛنا اٌُزبة اُزٞك٤ن ث٤ٖ ه٤ْ اُؾٚبهح اإلٍال٤ٓخ ٝٓجبكة 

اُضٞهح اُلو٤َٗخ، ًٔب كاكغ ػٖ ؽٚبهح اإلٍالّ ك٢ ٝعٚ ػٖ٘و٣خ االٍزؼٔبه ٝٓٔبهٍبرٚ ٝٓ٘ظو٣ٚ 

اإل٣ل٣ُٞٞع٤٤ٖ اُن٣ٖ ٣َز٘لٕٝ ػ٠ِ اُ٘ٔٞمط اُوٝٓب٢ٗ ُلوٗ ٤ٍطورْٜ ػ٠ِ اُجالك، ٝػ٠ِ هأً 

 Afrique  ٕبؽت ٕؾ٤لخ اكو٣و٤ب اُالر٤٘٤خ Louis Bertrandٛئالء أُ٘ظو٣ٖ ٣ٌُٞ ثورواٗل 

Latine اُز٢ رلاكغ ػٖ ٛنا اُطوػ  .

 )ٝٛ٘٘ب اُوٝؽ٢ "أٝ ٓب ٤َٔ٣ٚ ثـ" اإلٍالّ ٝكوَٗب"     إ ٓؾبٝالد كوؽبد ػجبً اُزٞك٤و٤خ ث٤ٖ 

، ككغ أ٢ًِ ىٗبر٢ أؽل أُزغ٤َٖ٘ اُن٣ٖ ٣ٔضِٕٞ اُزٞعٚ اُِج٤وا٢ُ (كوَٗب) ٝٝٛ٘٘ب اُلٌو١  (اإلٍالّ

اما ًبٕ ػ٢ِ إلاه ؽٌْ ػ٤ِي اٗطالهب ٖٓ : "اُجؼ٤ل اُِٖخ ثبإلٍالّ ا٠ُ اُوٍٞ ػٖ كوؽبد ػجبً

َْقٔ أُلبههخ . أ١ ثٔؼ٠٘ اٍزؾبُخ اُزٞك٤ن ث٤ٖ أُز٘بهٚبد ك٢ ٗظوٙ" كَِلزي، كؤهٍٞ ثؤٗي رُ

، ٣وزوػ ػ٤ِٚ 1941    ُٝلوؽبد ػجبً ًزبثب ك٢ ٌَّ روو٣و أهٍِٚ ا٠ُ أُبه٣ْبٍ ث٤زبٕ ػبّ 

ٓغٔٞػخ أٍب٤ُت ُزوه٤خ أُغزٔغ اُغيائو١ ٝاُوٚبء ػ٠ِ اُ٘ظبّ االٍزؼٔبه١، ُْٝ ٣َْ٘و كوؽبد 

ػجبً ٛنا اٌُزبة آٗناى ف٤ْخ ارٜبٓٚ ثبُزؼبَٓ ٓغ ٗظبّ ك٢ْ٤ أُٞا٢ُ ألُٔب٤ٗب اُ٘بى٣خ، ُْٝ ٣َْؼوكٚ 

اُٖبكه ك٢ " اُْبة اُغيائو١"اُوأ١ اُؼبّ اال ثؼل ْٗوٙ ًبٓال ك٢ ٗلٌ أُغِل ُِطجؼخ اُضب٤ٗخ ٌُزبثٚ 

ًبٕ آفو ًزبة ُٖبُؼ أَُبٝاح ك٢ "اٗٚ : ، ٣ٝوٍٞ كوؽبد ػجبً ػٖ ٛنا اٌُزبة1981ثبه٣ٌ ػبّ 

ب . ، ٝهل ٝٙؼٚ ثبٍْ اُلالؽ٤ٖ اُغيائو٤٣ٖ"اٛبه اُغٜٔٞه٣خ اُلو٤َٗخ ًٓ ٣ٝؼل ٛنا اٌُزبة ٖٓلًها ٛب

ُٔؼوكخ األكٌبه االعزٔبػ٤خ ٝاالهزٖبك٣خ ُلوؽبد ػجبً فبٕخ اُوَْ اُضب٢ٗ ٓ٘ٚ أ٣ٖ ٣زؾلس ػٖ 

أُلهٍخ صْ اُطو٣ن صْ "إالػ ٝٙغ اُلالػ ٝاُزؼ٤ِْ ٝاُٖؾخ، ٣ْٝوػ ثبُزل٤َٖ ٓ٘طِوبرٚ اُضالصخ 

". ًؤٍِٞة ُزوه٤خ أُغزٔغ اُغيائو١ ٝرؾو٤ن ر٤ٔ٘زٚ" أَُزْل٠

    ٢ٌُٝ ٗزؼوف أًضو ػ٠ِ أكٌبه ٝٛوٝؽبد ٝهإٟ اُِج٤وا٤٤ُٖ اُوو٣ج٢ اُِٖخ ثبإلٍالّ  ٣ٌٔ٘٘ب 

ُجٖ اُزٜب٢ٓ اُز٢ ْٗو ك٤ٜب " اُزولّ"اُؼٞكح ا٠ُ ٕؾلْٜ اُز٢ ًبٗذ رؼجو ػٖ ٛنٙ األكٌبه ٜٝٓ٘ب 

الشاب الجزابري " ونشرها فً كتابه ، صْ عٔؼٜب1921كوؽبد ػجبً ٓوبالرٚ األ٠ُٝ ٓ٘ن ػبّ 
إسالمً لبن جلول، ثم المساواة -، وكذلك صحٌفة الوفاق الفرنكو1931عام 

« Egalité » أٌن كان ٌدعو فٌها فرحات عباس إلى مطالب المساواة منذ عام ،
، والتً 1947منذ عام " الجمهورٌة الجزابرٌة"، قبل أن تختفً وتأخذ مكانها 1944

 .تعبر عن المرحلة السٌاسٌة الثانٌة لهذا التوجه

ًٔـب ٣ٌٖٔ ُ٘ب اٍزقواط ٛنٙ األكٌبه ٖٓ أُٞاص٤ن األ٣ل٣ُٞٞع٤خ ُٔقزِق اُز٘ظ٤ٔبد اُز٢ أْٗؤٛب      

 1927ػبّ " ك٤لها٤ُخ أُ٘زقج٤ٖ ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ٖ"ٛنا االرغبٙ اُوو٣ت اُِٖخ ثبإلٍالّ، ٜٝٓ٘ب 

اُغيائو ٝٝٛوإ ٝهَ٘ط٤٘خ، ٝهل ًبٕ اُلوع األف٤و أْٗطزْٜ ػ٠ِ اإلٛالم ثلؼَ : ثلوٝػٜب اُضالصخ

.   رؤص٤و ثٖ عٍِٞ ٝكوؽبد ػجبً

االرؾبك اُْؼج٢ اُغيائو١ ٖٓ أعَ "، كؤْٗؤ كوؽبد ػجبً 1937    ٝهل اٗلٖال ػٖ ثؼٜٚٔب ػبّ 

 الشعب الجزابري واالستناد  ًٔؾبُٝخ ٓ٘ٚ ُِزـِـَ ك٢ ٕلٞف1938ػبّ " ؽوٞم اإلَٗبٕ
التجمع "علٌه، عكس بن جلول الذي ارتمى أكثر فً أحضان األوروبٌٌن بإنشابه 

 .      بهدف لمِّ شمل األوروبٌٌن والمسلمٌن على حد سواء" إسالمً الجزابري-الفرنكو

ٝك٢ ٓ٘زٖق اُؾوة األٓجو٣ب٤ُخ اُضب٤ٗخ اهزوة كوؽبد ػجبً أًضو ٖٓ ؽية اُْؼت       

 والذي ساهم فرحات ،1943اُغيائو١ ٝعٔؼ٤خ اُؼِٔبء، كؤٕلهٝا ٣ًٍٞب اُج٤بٕ اُغيائو١ ػبّ 
 رغٔغ أؽجبة اُج٤بٕ ٝاُؾو٣خ اُن١ ٣غٔغ 1944ػجبً ثولِه ًج٤ِو ك٢ ٤ٕبؿزٚ، ٝهل اٗجضن ػ٘ٚ ػبّ 

 .اُوٟٞ اُضالس
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، اُن١  ًبٕ ٣لػٞ ا٠ُ 1947       أْٗؤ كوؽبد ػجبً االرؾبك اُل٣ٔووا٢ٛ ُِج٤بٕ اُغيائو١ ػبّ 

عٜٔٞه٣خ عيائو٣خ ك٣ٔووا٤ٛخ اعزٔبػ٤خ ك٢ اٛبٍه ك٤لها٢ُ ٓغ كوَٗب، ٝهل ؿِجذ ػ٠ِ ٓٞاص٤ن ٛنا 

اُؾية األكٌبه ا٤َُب٤ٍخ فبٕخ اُلٍزٞه٣خ ٜٓ٘ب، كول ٝٙغ ألٍٝ ٓوح ْٓوٝع كٍزٞه ُِغيائو ػبّ 

، ٣َٝٔؼ ٛنا أُْوٝع ثلْٜ ثؼ٘ األكٌبه اُلٍزٞه٣خ ُِج٤وا٤٤ُٖ اُغيائو٤٣ٖ، ؽز٠ ٝإ ًبٕ 1947

، ٌُٖ ٣غت ػ٤ِ٘ب 1946ٛنا  أُْوٝع هو٣جب عًلا، إ ُْ ٣ٌٖ ٛجن األَٕ ُِلٍزٞه اُلو٢َٗ ُؼبّ 

األفن ثؼ٤ٖ االػزجبه ظوٝف ٝٙؼٚ ٝٓقزِق اُٚـٞٛ اُز٢ ٝاعٜٜب ٝاٙؼٞٙ اُن٣ٖ ًبٕ ػ٤ِْٜ 

. رغ٘ت اصبهح كوَٗب ٝأُؼٔو٣ٖ األٝهٝث٤٤ٖ

      ُول رلزؼ اُِج٤وا٤ُٕٞ اُوو٣جٞ اُِٖخ ثبإلٍالّ ثٌَْ ًج٤و ػ٠ِ اُز٤بهاد ٝاالرغبٛبد األفوٟ ثؼل 

ٕلؾبرٜب ٌُزّبة ٣قزِلٕٞ ػْٜ٘ " اُغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ"اُؾوة األٓجو٣ب٤ُخ اُضب٤ٗخ، كلزؾذ ٕؾ٤لزْٜ 

كٌو٣ًب
*

، ًٔب اهزوثذ أًضو ٖٓ اُو٤ْ اُؾٚبه٣خ اإلٍال٤ٓخ، ٣ٝجلٝ إٔ كهعخ االهزواة أٝ االثزؼبك 

االرؾبك "ألٕؾبة ٛنا اُزٞعٚ ٖٓ اُو٤ْ اإلٍال٤ٓخ ٝاُطوٝؽبد االٍزوال٤ُخ أكٟ ا٠ُ كولإ ر٘ظ٤ْٜٔ 

رٔبٌٍٚ اُلٌو١ ٝاإل٣ل٣ُٞٞع٢، ؽَت روو٣و ٛبّ ٕبكه ػٖ ٓوًي " اُل٣ٔووا٢ٛ ُِج٤بٕ اُغيائو١

. 1951اُلهاٍبد اُؼ٤ِب َُِِطخ أُقزٖخ ثْئٕٝ ا٤َُِٖٔٔ ك٢ ك٣َٔجو ٖٓ ػبّ 

    ًِٝٔـب رووة أًضو ٛنا االرغبٙ ٖٓ االٍزوال٤٤ُٖ أُٔض٤ِٖ ك٢ اُؾوًخ ٖٓ أعَ االٗزٖبه ُِؾو٣بد 

ب ػ٠ِ اُِج٤وا٤٤ُٖ اُجؼ٤ل١ اُِٖخ ثبإلٍالّ، ٝاُن٣ٖ ٖٓ أُلوٝٗ  ًٔ اُل٣ٔووا٤ٛخ، ًِٔب إٔجؼ أًضو رٜغ

اُغٜٔٞه٣خ "ٝهل ٕٝلذ . إٔ ٣ٌٞٗٞا أهوة ا٤ُْٜ ثؾٌْ اّزواًْٜ ك٢ أُوعؼ٤خ اُلٌو٣خ األٍب٤ٍخ ُْٜ

اُقٞٗخ اُن٣ٖ ٣َبٗلٕٝ االٍزؼٔبه، ٣ٝؼوهِٕٞ "ك٢ أؽل أػلاكٛب ٛئالء ا٥ف٤و٣ٖ ثـ" اُغيائو٣خ

، " شعبنا وٌتحملون جزًء من المسؤولٌة عن الجرابم المرتكبة ضدهثزٖوكبرْٜ رطٞه
فمن هم أبرز ممثلً هذا االتجاه ؟  وما هً صحفهم ؟ وما هً تنظٌماتهم و تركٌبتهم 

 اإلٌجتماعٌة؟

 

 اللٌبرالٌون البعٌدو الصلة باإلسالم -ب

رج٤ٖ ُ٘ب ٓٔب ٍجن إٔ كوؽبد ػجبً ٝعٔبػزٚ ًبٗذ رؼزي ثل٣ٜ٘ب ٝؽٚبهرٜب اإلٍال٤ٓخ           

ٝروك٘ اُز٘بىٍ ػٖ األؽٞاٍ اُْق٤ٖخ اإلٍال٤ٓخ ٓوبثَ َٓبٝارْٜ ثبألٝهٝث٤٤ٖ ك٢ اُؾوٞم 

٤ٔ٣ٝيْٛ ٛنا االػزياى ػٖ اُِج٤وا٤٤ُٖ . ٝاُٞاعجبد، ٣ٝؼزجوٕٝ مُي ر٘بىال ػٖ ػو٤لرْٜ اإلٍال٤ٓخ

رِؼت كًٝها أٍب٤ًٍب ك٢ ػوهِخ ػ٤ِٔخ "اُجؼ٤ل١ اُِٖخ ثبإلٍالّ اُن٣ٖ ٣ؼزجوٕٝ إٔ اُؼو٤لح اإلٍال٤ٓخ 

، ٣ٝزطِت مُي ٓؾبهثزٜب أٝ اٙؼبكٜب ػ٠ِ األهَ ك٢ اُ٘لًٞ، ألْٜٗ ٣وٕٝ إٔ "اُلوَٗخ ك٢ اُغيائو

 ٣ؼوهَ ٓب ٣َٔٞٗٚ" رو٣ٞخ اُزل٣ٖ ُلٟ ا٤َُِٖٔٔ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ثؼ٘ أُؼزولاد اُلٝؿٔبر٤خ"
وكأن بهؤالء ٌرٌدون القٌام فً الجزابر ." التطور األخالقً للمسلمٌن الجزابرٌٌن"بـ

 .المسلمة بنفس الدور الذي لعبه فولتٌر ضد الكنٌسة فً فرنسا

٣ٚغ اُِج٤وا٤ُٕٞ اُجؼ٤لٝ اُِٖخ ثبإلٍالّ أٗلَْٜ ٤ًِخ كافَ اُ٘ٔٞمط اُؾٚبه١ اُلو٢َٗ،        

٣ٝلػٕٞ ا٠ُ االٗلٓبط اُزبّ ك٢ كوَٗب صوبك٤ب ٤ٍٝب٤ًٍب ٝؽز٠ ك٤٘٣ًب إ رطِت األٓو مُي، ٣ٝؼزجوٕٝ 

أٗلَْٜ كو٤٤َٖٗ ثؤرْ ٓؼ٠٘ أٌُِخ، ُٜٝنا اَُجت ُْ ٣ْـِٞا أٗلَْٜ ثبْٗبء أ١ ر٘ظ٤ْ ٤ٍب٢ٍ أ٢ِٛ 

فبٓ ثْٜ، ٝاٗقوٛ اٌُض٤و ْٜٓ٘ ك٢ األؽياة اُلو٤َٗخ ثبُغيائو، ٝفبٕخ اُؾية االّزوا٢ً 

...  حاج ٓضَ ٓؾ٘ل اَُؼ٤ل ُْب٢ٗ ٜٝٛواد ٝثٖ(SFIO)أُٔضَ ك٢ اُلوع اُلو٢َٗ ُِل٤ُٝخ اُؼٔب٤ُخ 
ولم ٌنخرط هؤالء فً هذا الحزب ألنهم اشتراكٌو المذهب، بل الشتراكهم . وغٌرهم

معه فً الدعوة إلى االندماج التام للجزابرٌٌن فً فرنسا وتحسٌن وضعهم االجتماع   
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األداة المثلى لدى  " La Voix des Humblesصوت المستضعفٌن "تعتبر مجلة 

اللبٌرالٌٌن البعٌدي الصلة باإلسالم للتعبٌر عن أفكارهم وطروحاتهم و نشرها فً 
صفوف المسلمٌن الجزابرٌٌن، وكان شعارها عند تأسٌسها على ٌد رابح زناتً عام 

بعٌدون عن األحزاب، بعٌدون عن العقابد، من أجل ترقٌة األهالً عن طرٌق  "1922
، حٌث ترأسها قندوز 1928وبقً رابح زناتً ربٌسها حتى عام ". الثقافة الفرنسٌة

لمدة قصٌرة وحاول إعطاء أهمٌة للحضارة اإلسالمٌة فٌها كمحاولة منه لتحقٌق 
لكن لم تبق المجلة طوٌالً فً ٌد قندوز، حٌث تولى رباستها سعٌد فاسً فً . التوازن

، أما مؤسسها األول رابح 1939العام نفسه، وبقً على رأسها حتى اختفابها عام 
 La Voix »صوت األهالً " عنوانها 1929زناتً فقد أنشأ جرٌدة أخرى عام 

Indigène » ولم تكن صوت األهالً تختلف كثًٌرا 1946 التً استمرت حتى عام ،

جرٌدة االتحاد : "عن صوت المستضعفٌن فً طروحاتها وأفكارها، فكان شعارها
ٌجب أن تصبح الجزابر : "، وعنوان افتتاحٌة عددها األول"اإلسالمً-الفرنسً
 ".فرنسٌة

      ٣٘ز٢ٔ أؿِت اُِج٤وا٤٤ُٖ اُجؼ٤ل١ اُِٖخ ثبإلٍالّ ا٠ُ ٍِي أُؼ٤ِٖٔ اُغيائو٤٣ٖ اُن٣ٖ رقوعٞا 

 ثلؼَ اُز٤٤ٔي 1921ٖٓ ٓلهٍخ ثٞىه٣ؼخ ُِٔؼ٤ِٖٔ، ٝهل أْٗؤٝا ٗوبثخ ُِٔؼ٤ِٖٔ فبٕخ ثبألٛب٢ُ ػبّ 

أُٔبهً ٙلْٛ ػ٠ِ ٣ل ٗوبثخ أُؼ٤ِٖٔ األٝهٝث٤٤ٖ، ُْٝ ٣ٌٖ ر٘ظ٤ْٜٔ ما ٛبثغ ٤ٍب٢ٍ ثَ اًزل٠ كوٜ 

ثبُلكبع ػٖ أُٖبُؼ االعزٔبػ٤خ ٝا٤ُٜ٘ٔخ ُِٔؼ٤ِٖٔ األٛب٢ُ ٝأُطبُجخ ث٘لٌ أُؼبِٓخ اُز٢ ٣اله٤ٜب 

. أُؼِْ األٝهٝث٢ ٝػلّ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ اُطوك٤ٖ

    ٖٝٓ أثوى ٓٔض٢ِ االرغبٙ اُِج٤وا٢ُ اُجؼ٤ل اُِٖخ ثبإلٍالّ ٣ٌٖٔ ُ٘ب مًو ٓؾ٘ل اَُؼ٤ل ُْب٢ٗ 

ٝٛبٛواد ٝآ٣ذ هب٢ٍ ٝثٖ ؽبط، ٌُٖ أثوى ٓٔض٤ِٚ ػ٠ِ اإلٛالم ٛٔب ٍؼ٤ل كب٢ٍ ٝهاثؼ ىٗبر٢، 

ٝأًضو ٖٓ ٛنا كبٜٗٔب ٣ْزوًبٕ ك٢ ٓٔبهٍخ ٜٓ٘خ اُزؼ٤ِْ ٝرقوعٜٔب ٖٓ ٓلهٍخ أُؼ٤ِٖٔ ثجٞىه٣ؼخ، 

. ًٔب أُق ًَ ٜٓ٘ٔب ًزجًب ٣طوؽٕٞ ك٤ٜب أٍب٤ُت رؾو٤ن االٗلٓبط ك٢ كوَٗب

اُغيائو رؾذ اُوػب٣خ اُلو٤َٗخ ٝٙل اإلهطبػ٤خ : " ًزبثًب ثؼ٘ٞا1936ُٕول ْٗو ٍؼ٤ل كب٢ٍ ػبّ      

، ٣لػٞ ك٤ٚ ٕواؽخ ا٠ُ االٗلٓبط، ًٔب ٣ظٜو ك٤ٚ ثٞٙٞػ ٓلٟ رؤصو ٕبؽجٚ ثزبه٣ـ "اُغيائو٣خ

وكأنهم نبالء فرنسا فً أواخر القرن اُضٞهح اُلو٤َٗخ، ؽ٤ش ٣ٞاعٚ ثؼ٘ األػ٤بٕ اُغيائو٤٣ٖ 
م، وٌتهجم على علماء الدٌن الذٌن ٌسعون لتقوٌة الدٌن فً النفوس، وٌشبههم 18

 .1789 فً فرنسا قبل ثورة  برجال الكنٌسة

 « Afrique Française » ًزبثًب ََِٓالً ك٢ ٓغِخ 1938أٓـب هاثؼ ىٗبر٢ كول ْٗو ػبّ       

، رطوم ك٤ٚ ا٠ُ ا٤َُبٍخ اُلو٤َٗخ ك٢ اُغيائو، "أٌَُْ اُغيائو١ ًٔب ٣واٙ أؽل األٛب٢ُ: "ػ٘ٞاٗٚ

العوابق التً ٌرى أنها تقف فً وجه ٝاهزوػ أٍب٤ُت ُزؾو٤ن االٗلٓبط، ًٔب كٌي ٓقزِق 
فرنسة األهالً كالمعتقد الدٌنً وعدم االهتمام بالتعلٌم الذي ٌعتبره الطرٌقة المثلى 

 .لتحقٌق االندماج

فً صحٌفة صوت " مذكرات معلم جزابري متجنس"      اعترف سعٌد فاسً فً 
المستضعفٌن، بالمأزق الذي وقع فٌه المتجنسون، فهم مرفوضون من األهالً، ولم 
تقبلهم فرنسا فً مجتمعها وقد دفع هذا االعتراف كال من صحٌفة الشهاب والنجاح 
والبالغ إلى ترجمته ونشره كامال، وكتب ابن بادٌس تعلًٌقا على المذكرات فً نفس 

ػ٠ِ ٓب أهلٓٞا ػ٤ِٚ ٖٓ هك٘ "٣وٍٞ ك٤ٚ إٔ ٛئالء ُْ ٣ولٓٞا  ػلك اُْٜبة اُز٢ ْٗود ك٤ٚ أُوبُخ
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ٝثو٢ اُوّٞ ٣ب ُألٍق ... ٌُٖٝ ٛنٙ اُوؿجخ ُْ رزْ... اإلٍالّ اال ثجٞاػش اُوؿجخ ك٢ ػوٗ اُل٤ٗب

". ٓؼِو٤ٖ ال ٖٓ ِٓخ آثبئْٜ ٝال ٖٓ أُِخ األفوٟ

      كَٜ ًبٗذ كؼالً اُوؿجخ ك٢ رؾو٤ن أَُبٝاح ٓغ األٝهٝث٤٤ٖ ٝٓب ٣٘غو ػٜ٘ب ٖٓ رؾو٤ن ٌٓبٍت 

ب ػٖ ه٤ْٜٔ ٝؽٚبهرْٜ اإلٍال٤ٓخ ا٠ُ  ًٓ ٓبك٣خ ًٔب ٣وٍٞ ثٖ ثبك٣ٌ ٢ٛ اُز٢ عؼِزْٜ ٣جزؼلٕٝ  رٔب

كهعخ اُزٜغْ ػ٤ِٜب؟ َٝٛ ٛنٙ اُوؿجخ ُْ رٌٖ ه٣ٞخ ثٜنٙ اُلهعخ ُلٟ اُِج٤وا٤٤ُٖ اُغيائو٤٣ٖ اُوو٣ج٢ 

اُِٖخ ثبإلٍالّ ؟ أّ إٔ ٛ٘بى ػٞآَ أفوٟ رقزل٢ ٝهاء االفزالف ث٤ٖ ٛن٣ٖ اُزٞع٤ٜٖ اُن٣ٖ 

٣ْزوًبٕ ك٢ اٍزِٜبّ ٓجبكة اُضٞهح اُلو٤َٗخ ًٔوعؼ٤خ ُْٜ؟ ُٝإلعبثخ ػ٠ِ مُي ٗؾبٍٝ اُزؼٔن ك٢ 

. عنٝه ٝػٞآَ االفزالف ث٤ٜ٘ٔب

 

عىامل اختالف المىاقف بينهما تجاه اإلسالم وقيمو   -ج

 ٣ؼٞك االفزالف ث٤ٖ اُطوك٤ٖ رغبٙ اُؾٚبهح اإلٍال٤ٓخ ٝه٤ٜٔب ا٠ُ صالصخ ػٞآَ 

 :هئ٤َ٤خ ٢ٛٝ

كول رقوط أؿِت اُِج٤وا٤٤ُٖ اُجؼ٤ل١ اُِٖخ ثبإلٍالّ  : افزالف ر٣ٌْٜٞ٘ ك٢ أُلهٍخ اُلو٤َٗخ         -

ب، ألٕ ٝظ٤لزْٜ روز٢ٚ اُزؤص٤و ك٢ رالٓنرْٜ ٖٓ األٛب٢ُ،  ًٕ ٖٓ ٓلهٍخ أُؼ٤ِٖٔ، أ٣ٖ رِوٞا ر٣ًٌٞ٘ب فب

ٝال ٣ٌٖٔ ُْٜ رؾو٤ن مُي اال اما ًبٗٞا ٓئ٤ٖ٘ٓ أّل اإل٣ٔبٕ ثٔب ٣ِو٘ٞٗٚ ُزالٓنرْٜ، ٝهؿْ مُي كول ًبٕ 

ٛنا أُؼِْ ٓواهَجبً، ٝرق٠ْ اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ إٔ ٣قوط ػٖ اُٞظ٤لخ اُز٢ أ٤ٗطذ ثٚ ا٠ُ كهعخ إٔ 

." اُـبء ًَ أُلاهً اُجؼ٤لح ػٖ ههبثخ اُلو٤٤َٖٗ"ٛبََُت ٓٞهالٕ ثـ

اُالئ٤ٌخ ٝرول٣ٌ أكٌبه كُٞز٤و "      إ اُز٣ٌٖٞ اُن١ رِوبٙ أُؼِٕٔٞ اُغيائو٣ٕٞ عؼِْٜ ٓزْجؼ٤ٖ ثـ

، ؽَت رؼج٤و "ٕٞد أَُزٚؼل٤ٖ"ًٔب ٣ظٜو ثٞٙٞػ ك٢ ًزبثبد عو٣لرْٜ " ٝاُضٞهح اُلو٤َٗخ

ٝٛنا اُز٣ٌٖٞ ٛٞ اُن١ ككغ ٛبهك١ ٓل٣و اُزوث٤خ ك٢ اُضالص٤٘٤بد ٖٓ . اُجبؽش اُو٢ٍٝ هٝثود الٗلا

أظٖ أٗٚ ثبإلٌٓبٕ اُزؤًل ثؤٕ أُؼ٤ِٖٔ اُغيائو٤٣ٖ : "اُووٕ اُؼْو٣ٖ ا٠ُ اُوٍٞ ػٖ ٛئالء أُؼ٤ِٖٔ

ك٢ اُٞهذ اُؾبٙو ْٛ ٖٓ ٢َِٔٓ اُغيائو األًضو رؼِوًب ثو٤ٚز٘ب، ٣ٝؼِٕٔٞ ع٤ًلا إٔ ٝاعجْٜ ٛٞ فلٓخ 

 ...."كوَٗب َٝٓبػلرٜب

      ٝاُغل٣و ثبُٔالؽظخ إٔ ر٣ٌٖٞ أؿِت ٛئالء اُجؼ٤ل١ اُِٖخ ثبإلٍالّ ك٢ ٓلهٍخ أُؼ٤ِٖٔ ُْ ٣ٌٖ 

ػب٤ًُب عًلا ا٠ُ كهعخ اُولهح ػ٠ِ اُ٘ول ٝاُزٔؾ٤ٔ، ٓٔب عؼَ اٗجٜبهْٛ ثٔب رِوٞٙ ك٢ ٛنٙ أُلهٍخ 

أًجو ٖٓ اٗجٜبه اُوو٣ج٢ اُِٖخ ثبإلٍالّ، ٝاُن٣ٖ رِوٞا ر٣ًٌٞ٘ب عبٓؼ٤ب ٍٔؼ ُْٜ ثبٓزالى ٗٞع ٖٓ 

ب ػ٠ِ ارٖبٍ ٝاؽزٌبى ٓجبّو ٝؿ٤و ٓجبّو ثؤكٌبه ر٤بهاد أفوٟ  ًٚ اُولهح ػ٠ِ اُ٘ول، ًٔب ًبٗٞا أ٣

 .ْٜٝٓ٘ اُؼِٔبء

٣الؽع إٔ اُِج٤وا٤٤ُٖ اُجؼ٤ل١ اُِٖخ ثبإلٍالّ أؿِجْٜ : االفزالف ك٢ اُزو٤ًجخ االعزٔبػ٤خ     -

ٓؼِٕٔٞ ػٌٌ اُِج٤وا٤٤ُٖ اُوو٣ج٢ اُِٖخ ثبإلٍالّ اُن٣ٖ ٣ـِت ػ٤ِْٜ ٛبثغ أُٜٖ اُؾوح، ك٘غل ْٜٓ٘ 

اٌُض٤و ٖٓ األٛجبء ٝا٤ُٖبكُخ ٝأُؾب٤ٖٓ، ُٜٝنا كبٕ ُٜئالء ٗٞع ٖٓ اُؾو٣خ ُِزؼج٤و ػٖ أكٌبهْٛ 

ٝٓؼبكاح كوَٗب ٝصوبكزٜب ك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ، ألْٜٗ َٓزوِٕٞ ٗٞػب ٓب ػٖ اإلكاهح  االٍزؼٔبه٣خ ٖٓ 

اُ٘بؽ٤خ االهزٖبك٣خ ػٌٌ أُؼ٤ِٖٔ اُن٣ٖ ٣غت ػ٤ِْٜ اثواى ٝالئْٜ اُزبّ ُٜنٙ اَُِطخ إ أهاكٝا 

اُؾلبظ ػ٠ِ ٜٓ٘زْٜ ٝهٞرْٜ ا٢ٓٞ٤ُ، كؼ٤ِ٘ب إٔ ٗٚغ ك٢ أمٛبٗ٘ب ٓلٟ رؾٌْ اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ ك٢ 

ر٘ٔ ػ٠ِ ػلّ أَُبػ ُٔؼِْ ٖٓ األٛب٢ُ 1892ٖٓ ٓوٍّٞ 39ٛئالء أُؼ٤ِٖٔ ا٠ُ كهعخ إٔ أُبكح 

ب ًَ ٛنا ٓب ٣لكؼ٘ب ا٠ُ اُز٤ٌْي ك٢ ٓلٟ .ثبُزو٤ٍْ أٝ رؾ٤ٚو ّٜبكح اٌُلبءح اُؼ٤ِب اال اما ًبٕ ٓزغ٘

ٕلم األكٌبه ٝاُطوٝؽبد أُؼبك٣خ ُِو٤ْ اُؾٚبه٣خ ُِٔغزٔغ اُغيائو١ اُز٢ ٣طوؽٜب اُجؼ٘ ٖٓ 

. ٛئالء أُؼ٤ِٖٔ

     ًٔـب إٔ افزالف األٍٕٞ االعزٔبػ٤خ ُِطوك٤ٖ ًبٕ ُٚ كٝه ك٢ رؾل٣ل ٓٞاهق ًَ ٛوف، ك٘غل 

إٔ أؿِت اُِج٤وا٤٤ُٖ اُوو٣ج٢ اُِٖخ ثبإلٍالّ ٣٘ؾلهٕٝ ٖٓ ػبئالد ؿ٤٘خ ٝماد ٗلٞم ُلٟ اإلكاهح 

ُٜٝنا كبْٜٗ . 19ّك٢ اُووٕ " إٔؾبة اُق٤ْ"االٍزؼٔبه٣خ، كْٜ ك٢ اُـبُت ٖٓ أث٘بء ٓب ٣ؼوف ثـ
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 عكس اللٌبرالٌٌن البعٌدي الصلة باإلسالم ٣زٔزؼٕٞ ث٘ٞع ٖٓ اُؾٔب٣خ االهزٖبك٣خ ٝا٤َُب٤ٍخ
الذٌن ٌنحدر أغلبهم من أصول اجتماعٌة فقٌرة، فحسب إحصابٌات الباحثة فانً كولونا 

، فإن من ضمن ألف معلم جزابري تخرج من 1939 إلى عام 1883للفترة الممتدة من 
% 66من أبناء فالحٌن وعمال األرض و% 57مدرسة بوزرٌعة للمعلمٌن فإننا نجد 

ٌُذكر منهم ال% 71منهم آباؤهم أمٌون و  .تملك عابالتهم أي نفوذ 

ُْ ٣ٌٖ ٤ُِجوا٤٤ُٖ اُجؼ٤ل١ اُِٖخ ثبإلٍالّ ٛٔٞؽب ٤ٍب٤ٍب ًج٤وا، كؤؿِجْٜ : اُزٌز٤ي ا٤َُب٢ٍ     -

ٓؼِٕٔٞ ػٌٌ ا٤ُِجوا٤٤ُٖ اُوو٣ج٢ اُِٖخ ثبإلٍالّ اُن٣ٖ ًبٕ اٌُض٤و ْٜٓ٘ ٓ٘زقج٤ٖ أٝ ٓوّؾ٤ٖ ا٠ُ 

ٓقزِق أُغبٌُ، ٣ٝزطِت ْٜٓ٘ مُي االهزواة أًضو ٖٓ ه٤ْ أُغزٔغ إلًزَبة األٕٞاد ك٢ ٓقزِق 

االٗزقبثبد، ٣ٝؼِٕٔٞ ع٤ًلا إٔ رؾو٤ن ٛٔٞؽْٜ ا٤َُب٢ٍ ٣ٔو ػجو األٛب٢ُ، ػٌٌ ا٤ُِجوا٤٤ُٖ اُجؼ٤ل١ 

اُِٖخ ثبإلٍالّ اُن٣ٖ ال ٣ٌٖٔ ُْٜ رؾو٤ن أ١ ٛٔٞػ ٜٓٔب ًبٕ اال ثبُٔوٝه ػجو اإلكاهح 

االٍزؼٔبه٣خ، ًٔب إٔ رغٌ٘ اٌُض٤و ْٜٓ٘ أٝهؼْٜ ك٢ ٓؤىم أٓبّ األٛب٢ُ، ٣َٝزلػ٢ اُقوٝط ٓ٘ٚ 

اٙؼبف اُؼو٤لح اإلٍال٤ٓخ ُلٟ ٛئالء، ٣َٝٔؼ ُْٜ رؾو٤ن مُي ا٣غبك ٌٓبٗخ ُلٟ اإلص٤ٖ٘ أ١ األٛب٢ُ 

ٝاَُِطبد االٍزؼٔبه٣خ، ٌُٖ ٣زطِت اُٞٙغ اُزٚؾ٤خ ثؤؽلٛٔب، ك٤ٚؾٕٞ ثبألٛب٢ُ ػ٠ِ ػٌٌ 

ا٤ُِجوا٤٤ُٖ اُوو٣ج٢ اُِٖخ ثبإلٍالّ اُن٣ٖ ٣غلٕٝ ػلاء ُْٜ ُلٟ أُؼٔو٣ٖ، ألٕ ٛئالء األف٤و٣ٖ 

٣قْٕٞ ٓ٘بكَزْٜ ك٢ ؽبُخ رؾو٤ن ٓطبُجْٜ ك٢ أَُبٝاح، ُٜٝنا ٣لِٕٚٞ اُزٚؾ٤خ ثلوَٗب اُز٢ رلػْ 

فْٖٜٞٓ أُؼٔو٣ٖ ثلٍ اُزٚؾ٤خ ثبألٛب٢ُ اُن٣ٖ ثبإلٌٓبٕ ا٣غبك اَُ٘ل ُل٣ْٜ ك٢ ؽبُخ رؼوْٜٙ 

ُِؤغ أٝ ك٢ ؽبُخ رٔوكْٛ ػ٠ِ اُ٘ظبّ االٍزؼٔبه١ اُن١ ٣ؼوهَ رؾو٤ن ٛٔٞؽبرْٜ فبٕخ ا٤َُب٤ٍخ 

. ٜٓ٘ب

      ٝال ٣ـ٤ت ػٖ أمٛبٗ٘ب إٔ ٤ٖٓو اٌُض٤و٣ٖ ٖٓ أُ٘زقج٤ٖ ٓورجٜ ثغٔؼ٤خ اُؼِٔبء ا٤َُِٖٔٔ 

اُغيائو٤٣ٖ اُز٢ ًبٗذ رَبٗلْٛ ك٢ االٗزقبثبد ٓٔب ٣لكؼْٜ ا٠ُ االػزياى ثبُؾٚبهح اإلٍال٤ٓخ ٝه٤ٜٔب 

ك٢ فطبثبرْٜ ؽز٠ ُٝٞ ًبٕ مُي ٤ٌُ ػٖ ه٘بػخ ك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ، ٝٓب ٣لٍ ػ٠ِ مُي ٛٞ اٗؾَبه 

ٗلٞم ٓؾٔل اُٖبُؼ ثٖ عٍِٞ ثؼل رق٢ِ اُؼِٔبء ػ٘ٚ، ٣ٝلهى ثٖ عٍِٞ ع٤ًلا ٛنٙ اُِؼجخ ٓٔب عؼِٚ ٣زْٜ 

كوؽبد ػجبً ثبٍزـالٍ اُل٣ٖ اإلٍال٢ٓ الًزَبة اُؼِٔبء ا٠ُ عبٗجٚ، ٝاُوٍٞ ثؤٗٚ ُٞال كػْ اُؼِٔبء 

، ٓٔب ككغ 1946ُٔب ؽووذ عٔبػخ ػجبً مُي اُلٞى اٌُج٤و ك٢ اٗزقبثبد ٓغٌِ اُغٜٔٞه٣خ ػبّ 

وحاول بن جلول فً انتخابات عام .  بومنجل إلى الرد علٌه فً جرٌدتهم المساواةأؽٔل
 التقرب والتودد لدى العلماء رغم الخالف الذي نشب بٌنهم من قبل، وكانت 1939

وسٌلته إلى ذلك هو التهجم على الطرقٌٌن فً جرٌدته الوفاق بصفتهم خصوم بن 
وهكذا : "بادٌس، فردت علٌه الرشاد لسان حال جامعة الزواٌا والطرق الصوفٌة بالقول

 حلفا مع أبطال « L’Entente »شاءت ورقة االنتخابات المقدسة أن ٌعقد أبطال 

جمعٌة العلماء، وأن ٌحل الوداد محل الجفاء الطوٌل ظاهًرا ورٌثما تنتهً عملٌة 
 ".االنتخاب

٣غت ػ٤ِ٘ب أفن ٛنٙ اُؼٞآَ ًِٜب ثؼ٤ٖ االػزجبه ػ٘ل ر٘بٍٝ ٓٞاهق ًال ٖٓ اُِج٤وا٤٤ُٖ اُوو٣ج٢       

ٝ اُجؼ٤ل١ اُِٖخ ثبإلٍالّ رغبٙ ٓقزِق اُوٚب٣ب ٝػ٠ِ هأٍٜب ؽٚبهح اإلٍالّ ٝه٤ٔٚ، ٌُٖ ٓب ٣غت 

اُزؤ٤ًل ػ٤ِٚ أٗٚ هؿْ ٛنا االفزالف ث٤ٜ٘ٔب ٝاُن١ ٣٘جغ ػٖ ه٘بػخ ك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ، ًٔب ٣ـِت ػ٤ِٚ 

اُي٣ق ٝأُ٘بٝهح أؽ٤بًٗب أفوٟ، اال أٗ٘ب ٗئًل ػ٠ِ اٗجٜبه ًال اُزٞع٤ٜٖ ثٔجبكة اُضٞهح اُلو٤َٗخ ك٢ 

 ورؤاهم وأفكارهم السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة، وٌكمن ٓقزِق ٛوٝؽبرْٜ
اختالفهم فقط فً األسلوب وفً مسألتً الهوٌة ومواجهة االستعمار، ولعلَّ أحسن دلٌل 

إن جٌلنا فرنسً الفكر : " قابالً 1931على ذلك ما كتبه محمد عزٌز كسوس عام 
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فبالرغم من أنه ٌحتفظ بدٌنه وعاداته، إال أنه ال ٌمكن له أن ٌتصور أي نموذج سٌاسً 
 "إال ذلك الذي تقدمه فرنسا

      



 13 

 اإلتجاهات ذات المرجعٌة الماركسٌة- ثانٌا

ظٜود األكٌبه أُبه٤ًَخ ك٢ أٝهٝثب ػ٠ِ ٣ل ًَ ٖٓ ًبهٍ ٓبهًٌ ٝكو٣له٣ي أٗغٌِ، ٝهل        

عبءد ًوك كؼَ ػ٠ِ اُزلبٝد اُطجو٢ ٝاُظِْ اإلعزٔبػ٢ اُن١ أكوىرٚ اُوأٍٔب٤ُخ، ٝرلػٞ أُبه٤ًَخ 

ا٠ُ اُوٚبء ػ٠ِ اُ٘ظبّ اُوأٍٔب٢ُ ٝاُطجوخ اُجوعٞاى٣خ ٝاٍزجلاُٚ ثلًزبرٞه٣خ اُجو٤ُٝزبه٣ب، ٝاُز٢ 

.  ٍزٜٔل ثلٝهٛب ُ٘ظبّ ٣َٞكٙ اُؼلٍ اإلعزٔبػ٢ ٝر٘ؼلّ ك٤ٚ اُطجو٤خ 

ٝهل أْٗن أُبه٤ًَٕٞ ا٠ُ رٞعٜبد ّز٠ ثَجت افزالكبد كٌو٣خ ٝاٍزوار٤غ٤خ، كٌبٕ أٍٝ 

فالف ٛٞ ث٤ٖ ٓبهًٌ ٝثب٤ًٖٗٞ اُن١ أٌٍ اُل٣ٞٙٞخ، صْ ظٜو اْٗوبهب آفو ك٢ ٕلٞف 

أُبه٤٤ًَٖ ػ٤ْخ اُؾوة األٓجو٣ب٤ُخ األ٠ُٝ رُٞل ػ٘ٚ اُزٞعٚ اُل٣ٔووا٢ٛ اإلعزٔبػ٢ ك٢ ٓوبثَ 

ا٤ُْٞػ٤٤ٖ، ٝمُي هجَ اْٗوبم ٛئالء األف٤و٣ٖ ك٢ اُضالص٤٘٤بد ٖٓ اُووٕ اُؼْو٣ٖ ا٠ُ رٞع٤ٜٖ 

أؽلٛٔب روٝر٢ٌَ ٝآفو ٍزب٢٘٤ُ، ٣ٝٔزضَ ٛنا األف٤و اُ٘ٔٞمط اُن١ أهبٓٚ ٍزب٤ُٖ ك٢ اإلرؾبك 

اَُٞك٤بر٢، ًٔب ظٜود رٞعٜبد ٓبه٤ًَخ أفوٟ ك٢ اَُز٤٘٤بد ٖٓ اُووٕ أُب٢ٙ، ٜٝٓ٘ب أُب٣ٝخ 

ٝٓب٣ٜٔ٘ب ك٢ كهاٍز٘ب ٛٞ َٛ ٝعلد ٛنٙ اُزٞعٜبد ٌٓبٗب ُٜب ك٢ ٕلٞف اُغيائو٤٣ٖ . ٝاُؼبُٔضبُض٤خ

؟ ٝإ ٝعلد كٖٔ ْٛ أثوى ٓٔض٤ِٜب؟ َٝٛ ًبٗذ ٛجن األَٕ ُٖٞهرٜب 1954 1920ٝٓب ث٤ٖ 

 األٝهٝث٤خ أّ ؽبُٝذ أفن ف٤ٕٖٞبد أُغزٔغ اُغيائو١ ثؼ٤ٖ االػزجبه؟

     ٝهجَ اإلعبثخ ػ٠ِ ٛنٙ اُزَبإالد ػ٤ِ٘ب اُجؾش ػٖ اُجٞاكه األ٠ُٝ ُظٜٞه األكٌبه أُبه٤ًَخ ك٢ 

. اُغيائو ٤ًٝق كفِذ ا٤ُٜب ؟

 

 

 

 ظهور األفكار الماركسٌة فً الجزائر -1     

ظٜود األكٌبه أُـبه٤ًَخ ك٢ اُغيائو ك٢ ثلا٣خ األٓو ػ٠ِ ٣ل األٝهٝث٤٤ٖ صْ    

 أٗزوِذ ا٠ُ ػلك ٓؾلٝك عًلا ٓـٖ اُغيائو٤٣ٖ، ٝرؼٞك ٛنٙ أُؾلٝك٣خ ا٠ُ ػلاء ٛنٙ 

األكٌبه ُِل٣ٖ ٝاُو٤ْ اُزو٤ِل٣خ اُز٢ ٣زَٔي ثٜب اُغيائو٣ٕٞ ثوٞح، ٝهل رَوثذ األكٌبه أُبه٤ًَخ ا٠ُ 

، ٝٛٞ أٓو ٛج٤ؼ٢ ألٗٚ ػبكح ٓب 1917ٛنا اُؼلك أُؾلٝك ثؼل صٞهح أًزٞثو اُجِْل٤خ ك٢ ه٤ٍٝب ػبّ 

رٌٕٞ ُِضٞهاد اٌُجوٟ رؤص٤و ػ٠ِ ٗطبم ٝاٍغ ثلؼَ رؼبٛق اٌُض٤و ٖٓ اُ٘بً ٓؼٜب، ك٤لكؼْٜ مُي ا٠ُ 

االٛزٔبّ ثٔب رؾِٔٚ ٖٓ ٓجبكة ٝأكٌبه، ٣ٝ٘طجن مُي ػ٠ِ اُضٞهح ا٤ُْٞػ٤خ ك٢ ه٤ٍٝب فبٕخ اما 

 ُلٌزٞه ٍج٤ِٔبٕ ًبٗذ رْ٘و اٌُض٤و  Lutte Social »ٝ  »Trait d’Unionػِٔ٘ب إ عوائل ٓضَ 

ٖٓ األفجبه ٝاُزؼ٤ِوبد ؽٍٞ ٛنٙ اُضٞهح، اٙبكخ اُىنُي ٛ٘بى ْٓبهًخ ثؼ٘ اُغيائو٤٣ٖ ك٢ اُؾوة 

األ٤ِٛخ ك٢ ه٤ٍٝب ث٤ٖ ا٤ُْٞػ٤٤ٖ ٝاُجٞهعٞاى٤٣ٖ أُلػ٤ٖٓٞ ٖٓ كٍٝ هأٍٔب٤ُخ ٜٝٓ٘ب كوَٗب، ٝهل 

  َُبٕ ؽبٍ اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُغيائو١ ّٜبكح ٤ُْٞػ٢ عيائو١ ٣ُلَػ٠ « Liberty »ٗوِذ عو٣لح 

 منشورات ْٓبهًزٚ ك٢ رِي اُؾوة ٤ًٝق رـؤصو ثٌِٔبد ّٝؼبهاد"ؽبط ػٔو، ٣و١ٝ ك٤ٜب 
فمنذ ذلك الحٌن أصبحت : "البالشفة، التً كـانوا ٌلقونها علٌهم لٌنتهً إلى القـول

 ".شٌوعٌا وسأبقى على ذلك حتى الممات

ٝهاكن اٗزٖبهاد صٞهح أًزٞثو ك٢ ه٤ٍٝب كػب٣خ ًج٤وح ُِٔبه٤٤ًَٖ األٝهث٤٤ٖ ك٢ اُغيائو،      

٣ٝٞهك ٖٓب٢ُ اُؾبط ك٢ ؽٞاه ُٚ ٓغ عو٣لح ُٞٓٞٗل اُلو٤َٗخ ٤ًق أٗٚ هأٟ ٤ّٞػ٤٤ٖ ٣َْلػٕٞ 

 ّ، ْٜٝٓ٘ ّبهٍ أٗله١ ع٤ُٞبٕ ٝثٍٞ 20ُِٔبه٤ًَخ ك٢ رَِٔبٕ ك٢ ثلا٣خ اُؼْو٤٘٣بد ٖٓ اُووٕ 

 « Paul Vaillant Couturier »كب٣بٕ ًٞرٞه٢٤٣ 
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      ٝرَوثذ أُبه٤ًَخ أًضو ثؼل ٗلاء ٤ُٖ٘ ا٠ُ ّؼٞة اُؼبُْ اإلٍال٢ٓ صْ ٓئرٔو اٌُٞٓ٘زوٕ ػبّ 

 اُن١ كػب ا٠ُ كػْ ؽوًبد اُزؾوه ك٢ اُجِلإ أَُزؼٔوح، كزٌٖٔ أُبه٤ًَٕٞ ثنُي ٖٓ 1920

اُِؼت ػ٠ِ اُٞرو اُؾَبً ُِْؼٞة أَُزؼٔوح اُز٢ ًبٗذ رٜلٞ ا٠ُ رؾو٤ن ؽو٣زٜب ٝاٍزوالُٜب، كول 

ٝهق ا٤ُْٞػ٤ٕٞ اُلو٤َٕٗٞ ا٠ُ عبٗت األ٤ٓو فبُل، ًٔب كػٔٞا صٞهح اُو٣ق ك٢ أُـوة األه٠ٖ 

ثو٤بكح األ٤ٓو ػجل اٌُو٣ْ، ٝاُز٢ رؼبٛق ٓؼٜب اُغيائو٣ٕٞ، ٍٝبْٛ ًَ مُي ك٢ رؼبٛق ثؼ٘ 

اُغيائو٤٣ٖ ٓغ ا٤ُْٞػ٤٤ٖ ػ٠ِ أَٓ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ َٓبػلرْٜ ػ٠ِ اُزؾوه ٖٓ هثن االٍزؼٔبه، ُْٝ 

. ٣لهًٞا إٔ رِي أُٞاهق رلفَ ك٢ اٛبه اٍزوار٤غ٤خ االٗزْبه ُأل٤ٔٓخ ا٤ُْٞػ٤خ ك٢ اُغيائو

     

 

  ػبكحً ٓبرورجٜ ٓبه٤ًَخ ثؼ٘ اُغيائو٤٣ٖ ك٢ ثلا٣بد اُؼْو٤٘٣بد ٖٓ اُووٕ أُب٢ٙ ث٘يػخ ٤٘ٛٝخ 

عٜذ ا٠ُ اُوئ٤ٌ اُلو٢َٗ ٤ٛو٣ٞ  ُٝ  ٓٞهؼخ 1925  ك٢ ػبّ Herriotاٍزوال٤ُخ، ٣ٝٞٙؼ مُي هٍبُخ 

رٖٞه ُٚ ٓآ٢ٍ اُغيائو٤٣ٖ " ٓغٔٞػخ ّجبٕ ٤٤ٖ٘ٛٝ ٤ّٞػ٤٤ٖ ٖٓ األٛب٢ُ ك٢ ؿ٤ِيإ"ٖٓ هجَ 

ٝاالٍزـالٍ اُجْغ اُن١ ٣الهٞٗٚ ػ٠ِ ٣ل أُؼٔو٣ٖ األٝهٝث٤٤ٖ ٌٍٝٞد كوَٗب ػٖ مُي، ٣َٝزْٜل 

ٛئالء ث٤ِٖ٘ ٝاُؼ٘ق اُضٞه١ ٙل اإلٓجو٣ب٤ُخ ٤ًٍِٞخ ُزؾوه اُْؼٞة أَُزٚؼلخ، ٣ٝقزٕٔٞ 

." اٗ٘ب ِٗٔي صوخ ربٓخ ك٢ أٗلَ٘ب ٝك٢ ا٤ُْٞػ٤خ اُزؾوه٣خ: "هٍبُزْٜ رِي ثبُوٍٞ

رغوٗب اإلّبهح ا٠ُ ٓل٣٘خ ؿ٤ِيإ ا٠ُ اُؾل٣ش ػٖ ؽبط ػ٢ِ ػجل اُوبكه اُن١ ٣٘ز٢ٔ ا٠ُ أُل٣٘خ       

ٗلَٜب، ٝٛٞ ٖٓ اُوٝاك ا٤ُْٞػ٤٤ٖ األٝائَ ك٢ أُٜغو ثلوَٗب، ٝهل روه٠ ا٠ُ ػٚٞ ه٤بك١ ك٢ 

، ًٔب ًِلٚ 1924اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُلو٢َٗ، ًٝبٕ أؽل ٓوّؾ٤ٚ ك٢ االٗزقبثبد اُجِل٣خ اُلو٤َٗخ ػبّ 

اٌُٞٓ٘زوٕ ثبْٗبء ر٘ظ٤ْ ػٔب٢ُ ُِغيائو٤٣ٖ ًٔب ٍْ٘وػ مُي ك٤ٔب ثؼل، ٣ٌٝٔ٘٘ب إٔ ٗنًو ا٠ُ عبٗجٚ 

ػلكا ٖٓ ٛئالء اُوٝاك األٝائَ ُِٔبه٤ًَخ ك٢ اُغيائو ًٔؾٔٞك ثٖ األًؾَ ٝٓ٘ٞه ػجل اُؼي٣ي 

 األمر نفسه ٝٓؾٔٞك ثٖ األٛوُ ٝثبك٢َ٣ ٓؾٔل ٝهاثؼ أ٤ٍٝلْٛ ٖٝٓطل٠ ثٖ ٣ٌِ، ٣ٝ٘طجن
، وكذلك بن 1930على بوعالم  سٌد أحمد الذي أسس الحزب الوطنً الثوري عام 

علً بوكورت ولعربً بوهالً وهما من الذٌن تولوا منصب األمٌن العام للحزب 
 .الشٌوعً الجزابري

ٝهل اُزؾن أؿِت أُبه٤٤ًَٖ اُغيائو٤٣ٖ ثبُزٞعٚ اَُزب٢٘٤ُ اُن١ ٣ٔضِٚ ك٢ اُغيائو اُؾية      

، ٝال ٌٗبك ٗغل اال ػلكا ه٤ِال علا 1936ا٤ُْٞػ٢ اُلو٢َٗ صْ اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُغيائو١ ٓ٘ن ػبّ 

ْٜٓ٘ ك٢ اُزٞعٜبد أُبه٤ًَخ األفوٟ ًبُزوٝر٤ٌَخ ٝاُل٣ٞٙٞخ ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ االعزٔبػ٤خ، ٣ٝؼٞك 

مُي ا٠ُ هٞح اُزٞعٚ اَُزب٢٘٤ُ ثلؼَ اُلػْ اَُٞك٤بر٢ ُٚ ثبُلػب٣خ ًَٝ اٍُٞبئَ أُبك٣خ ٝأُؼ٣ٞ٘خ 

 التروتسكٌٌن والفوضوٌٌن من قبل النظام الفرنسً ذاته الذي أٌُٔ٘خ ٓوبثَ هٔغ ًَ ٖٓ
أما بالنسبة لتوجه . ٌعتبرهم جد متطرفٌن ولٌست لهم دولة تسندهم عكس الستالنٌٌن

للدٌمقراطٌٌن االجتماعٌٌن فرغم قوته النسبٌة فً فرنسا إال أننا ال نجد فٌه إال عددا 
قلٌال نوعا ما من الجزابرٌٌن بحكم أنه ٌمثلهم حزب فرنسً بحت هو من أكبر 

األحزاب الداعٌة لالندماج، فمن هم هؤالء الجزابرٌون الذٌن ٌمثلون مختلف هذه 
التوجهات الماركسٌة األربعة؟ وما هً أصولهم االجتماعٌة؟ وما هً وسابل التعبٌر 

 .عن أفكارهم وطروحاتهم؟

     

 اإلتجاهات الماركسٌة المختلفة فً الجزائر-2 
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 االتجاه الدٌمقراطً االجتماعً -أ

أٗزظْ ثؼ٘ اُل٣ٔووا٤٤ٖٛ االعزٔبػ٤٤ٖ اُغيائو٤٣ٖ ك٢ اُلوع اُلو٢َٗ ُأل٤ٔٓخ اُل٤ُٝخ        

، ٝٛٞ ر٘ظ٤ْ كو٢َٗ ثؾذ ٤ٌُٝ فبٕب ثبألٛب٢ُ، ُٜٝنا اَُجت كبٕ رٞعٜبرٚ ًبٕ (SFIO)اُؼٔب٤ُخ 

٣ؾلكٛب األٝهٝث٤ٕٞ أُو٤ٕٔٞ ك٢ كوَٗب، ٖٝٓ أثوى اُغيائو٤٣ٖ اُن٣ٖ ًبٗٞا أػٚبء ك٢ ٛنا اُز٘ظ٤ْ 

ٗغل اٌُض٤و ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ ًِْب٢ٗ ٝٛبٛواد ٝثٖ ؽبط، ثبإلٙبكخ ا٠ُ ٍبُْ األؿٞا٢ٛ ٝٓؾٔل ػي٣ي 

ًًَٞ، ًٔب الؽظ٘ب إٔ ٛ٘بى رؼبٛلب ٓغ األكٌبه اُل٣ٔووا٤ٛخ االعزٔبػ٤خ ُٜنا اُز٘ظ٤ْ ُلٟ اٌُض٤و ٖٓ 

، ًٔب ُْ ٣قق ٓؾٔل اُٖبُؼ « Demain »ا٤ُِجوا٤٤ُٖ، كٌبٕ هلٝه ٍبٛٞه ٓضال ٣ٌزت ك٢ عو٣لرْٜ 

ثٖ عٍِٞ ٝال كوؽبد ػجبً رؼبٛلٜٔب ٓغ األكٌبه اُل٣ٔووا٤ٛخ االعزٔبػ٤خ، ٝهل هكَّ ٛنا األف٤و ػ٠ِ 

ٛ٘ٞى، أؽل أهطبة ٛنا االرغبٙ ك٢ اُغيائو، ٓئافنا ا٣بٙ ػ٠ِ اػطبئٚ األ٣ُٞٝخ ُِْن ا٤َُب٢ٍ ػ٠ِ 

هعَ اّزوا٢ً هجَ إٔ ٣ٌٕٞ أ٤ِٛب ٝأٗب هعَ أ٢ِٛ هجَ إٔ "ؽَبة اُْن االعزٔبػ٢ ثبُوٍٞ إ ٛ٘ٞى 

، ٣ٝؼ٢٘ ٛنا اُوٍٞ اٗٚ ك٢ ؽبُخ رِج٤خ اُؾوٞم ا٤َُبٍخ اُزبٓخ ُألٛب٢ُ كبٕ كوؽبد "إًٔٞ اّزوا٤ًب

. ػجبً ٤ٍؼٞك ُِ٘ٚبٍ ٖٓ أعَ اٗزٖبه اُلٌوح اُل٣ٔووا٤ٛخ االعزٔبػ٤خ

       ٌُ٘٘ب ٗؼزول إٔ ًَ اُن١ مًوٗبْٛ ٤َُٞا ثٔبه٤٤ًَٖ، ثَ ْٛ ٤ُجوا٤٤ُٖ، كجْؤٕ اُن٣ٖ ٕ٘ل٘بْٛ 

ٖٙٔ اُِج٤وا٤٤ُٖ اُجؼ٤ل١ اُِٖخ ثبإلٍالّ، ٝاُن٣ٖ اْٗٚ ثؼْٜٚ ا٠ُ اُلوع اُلو٢َٗ ُِل٤ُٝخ اُؼٔب٤ُخ 

ًِْب٢ٗ ٝٛبٛواد، كبٗ٘ب ٗوٟ ثؤٕ اٗٚٔبْٜٓ ٛنا ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ أٍبً ه٘بػخ كٌو٣خ، ثَ ًبٗٞا ٣وٕٝ 

ك٢ ٛنا اُز٘ظ٤ْ أكاح ٍُِٕٞٞ ا٠ُ أٛلاكْٜ، ألٗٚ ٣ْزوى ٓؼْٜ ك٢ ثؼ٘ اُوٚب٣ب ًٔٞهلٚ رغبٙ أَُؤُخ 

اُغيائو٣خ اُن١ ُْ ٣زـ٤و ٤ِٛخ ٛنٙ اُلزوح، ؽ٤ش ًبٕ ٖٓ أّل كػبح االٗلٓبط ٝٗـْو اُزؼ٤ِْ اُلو٢َٗ 

ٝٛلكٚ ٖٓ ٛنٙ اإلٕالؽبد االعزٔبػ٤خ . اُالئ٢ٌ ٝاكفبٍ إالؽبد اعزٔبػ٤خ ٝاٍؼخ ُٖبُؼ األٛب٢ُ

إدخال األهالً فً الوطن الفرنسً  "ٛٞ ٝٙغ ؽل ُيؽق ا٤٤ُٖ٘ٛٞ االٍزوال٤٤ُٖ، ألٕ هك٘
كما ٌعد هذا التنظٌم من أشد المعادٌن للغة . معناه دفعهم إلى البحث عن وطن آخر

العربٌة والدٌن اإلسالمً، وٌرى ضرورة القضاء علٌهما ألنهما ٌعرقالن سٌاسة 
، وهذا الموقف من لغة ودٌن األهالً ٌخدم مصلحة "تقدم"االندماج التً ٌعتبرها 

اللبٌرالٌٌن البعٌدي الصلة باإلسالم خاصة المتجنسٌن منهم الذٌن ٌرون فً الفرع 
الفرنسً لألممٌة العمالٌة أداة للقضاء على كل ما ٌقف حجر عثرة أمام تجنسهم 
وفرنسة الجزابرٌٌن، فهم ٌشبهون فً ذلك أوغسطٌن بلقاسم إٌبازٌزن أحد دعاة 

اإلندماج تحت غطاء الثقافة البربرٌة، والذي أنضم إلى حركة صلٌب النار الفاشٌة 
 .لسبب واحد هو عداؤها لإلسالم ألنها أخطر ما ٌهدد التواجد الفرنسً فً الجزابر

    كما لم تبد أٌضا جماعة فرحات عباس أي تعاطف مع الماركسٌة، أما تعاطفها مـع 

الدٌمقراطٌٌن االجتماعٌٌن دون االنضمام إلى تنظٌمهم فٌعود إلى طروحاتهم حـول 

 .اإلصالحات االجتماعٌة لصالح األهـالً ودعم مطالبهم حول الحقوق السٌاسٌة

     

ٝٛنٙ األٍجبة ًِٜب ٢ٛ اُز٢ عؼِذ ّبهٍ أٗله١ ع٤ُٞبٕ ٣٘ل٢ ٝعٞك أ١ أكٌبه ٓبه٤ًَخ ُلٟ   

٣ؼزوٕٙٞ ػ٠ِ "اُغيائو٤٣ٖ أُزؼبٛل٤ٖ ٓغ ر٘ظ٤ٔٚ أُٔضَ ك٢ اُلوع اُلو٢َٗ ُِل٤ُٝخ اُؼٔب٤ُخ، كْٜ 

ٝال ٣ئٕٓ٘ٞ اال ثبُنًبء ٝاُضوٝح، ْٝٛ ... ثبُؾغظ اُزو٤ِل٣خ أُزؼِوخ ثبُؾو٣خ ٝاُوثؼ"أُبه٤ًَخ 

، ٣ٝلَو ع٤ُٞبٕ ٛنا أُٞهق "(أ١ ا٤ُِجوا٤ُخ ٝأُنٛت االعزٔبػ٢)٣زوككٕٝ ك٢ االفز٤به ث٤ٜ٘ٔب 
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ٖٓ عٜخ " افٞاْٜٗ اُلالؽ٤ٖ ٝاُؼٔبٍ"ثوؿجزْٜ ك٢ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ اُضوٝح ٖٓ عٜخ ٝرؼبٛلْٜ ٓغ 

. أفوٟ

      ٝهـل ًبٕ ُِل٣ٔووا٤٤ٖٛ االعزٔبػ٤٤ٖ ػلح ٕؾق ٕبكهح ثبُغيائو ٜٝٓ٘ب ٕؾ٤لخ 

« Demain » اُز٢ أفند ٌٓبٜٗب « Alger Socialiste » ك٢ أٝافو اُؼْو٤٘٣بد، صْ ظٜود 

« Le populaire » ك٢ اُضالص٤٘٤بد، ًٝنُي « Fraternité » ،أص٘بء اُؾوة األٓجو٣ب٤ُخ  اُضب٤ٗخ 

1938 ػبّ « Alger Républicain »ًٔب ًبٗٞا ٝهاء اْٗبء 
 

، ٝاُز٢ ؽلكد أٛلاكٜب ك٢ اكززبؽ٤خ 

٣غت ػ٠ِ اُغٜٔٞه٤٣ٖ اُؾو٤و٤٤ٖ هواءح ْٝٗو ٛنٙ اُغو٣لح اُز٢ ٢ٛ عو٣لرْٜ : "ػلكٛب األٍٝ ثبُوٍٞ

ٝرؼَٔ ػ٠ِ ٌٓبكؾخ االٓز٤بىاد اُالٓؾلٝكح ُؼلك ٖٓ اُؼبئالد ال ٣زغبٝى ػلكٛب أُبئز٤ٖ، ٌٝٗبكؼ 

ٙل ٓؼبكاح اَُب٤ٓخ ػ٠ِ اُطو٣وخ اُغوٓب٤ٗخ ٝٙل أُؾبكظخ االعزٔبػ٤خ اُز٢ رو٣ل اثوبء إٔلهبئ٘ب 

أَُبٝاح االعزٔبػ٤خ ث٤ٖ ًَ اُلو٤٤َٖٗ "، ٝرلػٞ أ٣ٚب ا٠ُ"األٛب٢ُ ػ٠ِ َٓزٟٞ أهَ ٖٓ ا٥فو٣ٖ

ُٜٝنا ٗطبُت ثبػطبء األٛب٢ُ ؽن أَُبٝاح ا٤َُب٤ٍخ ... ٜٓٔب ًبٕ إِْٜٔ ٝك٣بٗزْٜ ٝكَِلزْٜ

." ثبإلٙبكخ ا٠ُ إالؽبد اعزٔبػ٤خ ُٖبُؾْٜ

 األٓجو٣ب٤ُخ  اُضب٤ٗخ ٤ٍٝطوٝا ػ٤ِٜب،  ٌُٖ رٞؿَ فْٖٜٞٓ اَُزب٤٤ُٖ ا٠ُ اُغو٣لح ثؼل اُؾوة      

ك٢ اُٞهذ اُن١ رواعغ ك٤ٚ االرغبٙ اُل٣ٔووا٢ٛ االعزٔبػ٢ ك٢ ٕلٞف اُغيائو٤٣ٖ ثبَٗؾبة اٌُض٤و 

ْٜٓ٘ ٖٓ اُلوع اُلو٢َٗ ُأل٤ٔٓخ اُؼٔب٤ُخ، ٝػ٠ِ هأٍْٜ ٓؾٔل ػي٣ي ًًَٞ اُن١ أْٗٚ ا٠ُ االرؾبك 

اُل٣ٔووا٢ٛ ُِج٤بٕ اُغيائو١ ُلوؽبد ػجبً، أٓب اُز٘ظ٤ٔبد اُزوٝر٤ٌَخ اُٖـ٤وح أُٞعٞكح كافَ 

اُلوع اُلو٢َٗ ُأل٤ٔٓخ اُؼٔب٤ُخ ٝػ٠ِ هأٍٜب ا٤َُبه اإلّزوا٢ً اُضٞه١  كبٜٗب ؽبُٝذ اُزووة ٖٓ 

ٖٓب٢ُ اُؾبط ٝؽية اُْؼت اُغيائو١ صْ اُؾوًخ ٖٓ أعَ االٗزٖبه ُِؾو٣بد اُل٣ٔووا٤ٛخ، ٓٔب 

 فً صفوف الجزابرٌٌن؟ ٣لكؼ٘ب ا٠ُ اُزَبإٍ ػٖ ٓلٟ اٗزْبه األكٌبه اُزوٝر٤ٌَخ ٝاُل٣ٞٙٞخ

 وهل ترك التروتسكٌون بصماتهم على االتجاه الوطنً االستقاللً بحكم هذا التقرب؟

 

 

 االتجاهات التروتسكٌة والفوضوٌة-ب

        اٗؤَذ االرغبٛبد اُزوٝر٤ٌَخ ٝاُل٣ٞٙٞخ ا٠ُ ػلح عٔبػبد ٕـ٤وح ٓزطوكخ ٝٓزْززخ 

ثَجت فالكبد ث٤َطخ ك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ، ٝهل اٛزْ اُل٣ٕٞٙٞٞ ثبُٜٔبعو٣ٖ اُغيائو٤٣ٖ ك٢ كوَٗب، 

، ًٝبٗٞا ٣ْ٘وٕٝ األكٌبه اُل٣ٞٙٞخ 1923ػبّ " ُغ٘خ اُؼَٔ ٖٓ أعَ اُلكبع ػٖ األٛب٢ُ"كؤٍَٞا 

٣ٝجلٝ إٔ ٛنٙ اُلػب٣خ اُل٣ٞٙٞخ هل . آٗناى " le Flambeauأُْؼَ "ك٢ ٕلٞكْٜ ػجو عو٣لح 

اٌُلبػ اُ٘وبث٢ "ٗغؾذ ٗٞػب ٓب ك٢ اٍزٔبُخ اُو٤َِ عًلا ٖٓ ٛئالء أُٜبعو٣ٖ، كول ْٗود ٕؾ٤لخ 

Combat Syndicaliste  ( 1935-1-25ػلك)  ًْٓ٘ٞها ٓٞعًٜب ا٠ُ اُؼٔبٍ اُغيائو٤٣ٖ رؾذ



 17 

، ٣ؼط٢ ك٤ٚ ٕٞهح "اُغٔبػخ اُل٣ٞٙٞخ ُألٛب٢ُ اُغيائو٤٣ٖ"رٞه٤غ ٓؾٔل ٍؼ٤َ ٣زؾلس ك٤ٚ  ػٖ 

أٗذ اُن١ رؼزول ثؤٗي ٍززؾوه ٖٓ اُطبػٕٞ اُلو٢َٗ ٝرو٣ل : "ث٤َطخ ُألكٌبه اُل٣ٞٙٞخ ك٤وٍٞ

َّْ اُغ٤ٔغ ٛٞ اٍزـالُي ٍٞاء  َٛ َّٕ االهرٔبء ك٢ ا٤ٌُُٞوا اإلٍال٤ٓخ اُز٢ ٍزؾطٔي ثلٝهٛب أ٣ٚب، ٝا

٤٤ٌَِٖ أّ ٓزؼٖج٤ٖ ٖٓ ٓقزِق األك٣بٕ، ًِْٜ  َٓ ًبٗٞا كو٤٤َٖٗ أّ ٤َِٖٔٓ، عٜٔٞه٤٣ٖ أّ ٤ّٞػ٤٤ٖ، 

، صْ ٣لػٞ اُؼٔبٍ ا٠ُ اُ٘ٚبٍ ٙل "٣َؼٕٞ ُِؼ٤ِ ٖٓ ػوم عج٤٘ي ٝاثوبئي ك٢ اُؼجٞك٣خ ٝاُجئً

٤ٌُ ُِلوواء اُٚ "، ٣ٝوٟ أٗٚ "اٍزـالٍ اإلَٗبٕ ُإلَٗبٕ"األٗظٔخ ألٜٗب اٍزجلاك٣خ ًِٜب، ٝٓج٤٘خ ػ٠ِ 

٤َُوٜ ًَ االٍزـال٤٤ُٖ ٜٓٔب ًبٗٞا، كِزَوٜ : "، ٣ٝقزْ أُْ٘ٞه ثبُوٍٞ"ٝال أ٤ٍبك ٝال ٖٝٛ

 .."اُلًزبرٞه٣بد ًِٜب، ُٝزَوٜ ًَ األٝٛبٕ، كال اُٚ ٝال ٤ٍل، كِزؾ٤ب اُل٣ٞٙٞخ

     ٝٗوٟ أٗٚ ٖٓ اُٖؼت علا  اٗزْبه ٛنٙ األكٌبه ك٢ ٕلٞف اُغيائو٤٣ٖ ألٜٗب ٓؼبك٣خ ُِل٣ٖ ثٌَْ 

.  كبٙؼ، ٝٓب ْٗو اُغو٣لح ُٜنا أُْ٘ٞه اال ػَٔ كػبئ٢ ال أًضو ٝال أهَ ك٢ ٗظوٗب

    ٝاما ً٘ب َٗٔغ ثل١ٞٙٞ عيائو١ ٣لػ٠ ٓؾٔل ٍؼ٤َ، ٝاُن١ ال ٗؼِْ ػ٘ٚ ا٢ُْء اٌُض٤و، كبٗ٘ب ال 

ٌٗبك ٗؼوف أٍٔبء عيائو٤٣ٖ اػز٘وٞا اُزوٝر٤ٌَخ، ؽز٠ ُٝٞ أٜٗب أًضو هبث٤ِخ ُالٗزْبه ك٢ ٕلٞف 

اُغيائو٤٣ٖ ٖٓ اُل٣ٞٙٞخ ٝاَُزب٤٘٤ُخ ثلؼَ ٝكبء اُزو٤٤ٌٍٖٝ ُٔووهاد اٌُٞٓ٘زوٕ ؽٍٞ كػْ ٗٚبٍ 

اُْؼٞة أَُزؼٔوح ٖٓ أعَ االٍزوالٍ ٝاُزؾوه، ػٌٌ أؿِت أُبه٤٤ًَٖ ا٥فو٣ٖ فبٕخ 

 االجتماعٌٌن ثم الستالٌنٌٌن بعد ظهور أخطار النازٌة والفاشٌة فً اُل٣ٔووا٤٤ٖٛ
 .م20الثالثٌنٌات من القرن 

     ٌُٖ اػالٕ اُزوٝر٤٤ٌَٖ ػلاءْٛ ُِل٣ٖ ثٌَ ٕواؽخ ٝكٕٝ أ١ اُزٞاء أٝ ؿٔٞٗ ػٌٌ 

اُؾية اُؼٔب٢ُ "اَُزب٤٤٘٤ُٖ، هل ؽبٍ كٕٝ رـِـَ أكٌبهْٛ ا٠ُ ٕلٞف اُغيائو٤٣ٖ، كٔضال ٛ٘بى 

ٝٛٞ ر٘ظ٤ْ روٝر٢ٌَ، ًبٕ ٣ٚغ ّوٝٛب أل١ رؼبٕٝ ٓغ اُؾوًبد ا٤ُ٘ٛٞخ االٍزوال٤ُخ، " اُل٢ُٝ

اُ٘ٚبٍ كٕٝ ٛٞاكح ٙل ًَ أُظبٛو اُؾ٤بر٤خ ُإلهطبع ًَٝ اُؼ٘بٕو اُل٤٘٣خ اُوعؼ٤خ "رزٔضَ ك٢ 

اُؼَٔ ٖٓ أعَ اُزـ٤٤و اُغنه١ ُ٘ظبّ ٤ٌِٓخ األهٗ  ٝاُووٕٝ اٍُٞط٤خ، ٝاُزَغ٤َ ك٢ ثوآغٜب

اُؼَٔ ٖٓ "، ًٔب ؽلك ٖٙٔ أٛلاكٚ "ٝاًزَبة اُؾو٣بد اُل٣ٔووا٤ٛخ ٝاُؾن اُ٘وبث٢ ٝرْو٣غ ػٔب٢ُ

 .."أعَ ككغ اُؾوًبد ا٤ُ٘ٛٞخ اُجٞهعٞاى٣خ ا٠ُ رج٢٘ أًجو عيء ٌٖٓٔ ٖٓ ثوٗبٓغٚ االعزٔبػ٢

٣ٝجلٝ ُ٘ب إٔ ُِزوٝر٤٤ٌَٖ ثؼ٘ اُزؤص٤و ُٝٞ أٗٚ ٙئ٤َ ػ٠ِ ٖٓب٢ُ اُؾبط ٝثؼ٘ ٛوٝؽبد         

ؽية اُْؼت اُغيائو١، صْ اُؾوًخ ٖٓ أعَ االٗزٖبه ُِؾو٣بد اُل٣ٔووا٤ٛخ، ٝهل ارْٜ أُوًي٣ٕٞ 

، ٣ٝؼٞك ٛنا اُزؤص٤و ك٢ ٗظوٗب ا٠ُ ." ٍغ٤ٖ اُزوٝر٤٤ٌَٖ"، ثؤٗٚ إٔجؼ 1954ٖٓب٢ُ اُؾبط ػبّ 

، ٝاُز٢ 1937اُؼالهخ ا٤ُٛٞلح اُز٢ هثطذ ث٤ٖ اُزوٝر٤ٌَٖ ٝاالرغبٙ ا٢ُ٘ٛٞ االٍزوال٢ُ ٓ٘ن ػبّ 

أِٓزٜب ِٖٓؾخ ٛنا األف٤و اُن١ ٝعل ٗلَٚ ٝؽ٤ًلا ٝٓؼيٝالً ثؼل رغوثزٚ أُّوح ٓغ اُغجٜخ اُْؼج٤خ صْ 

. ؽَ ٗغْ ّٔبٍ اكو٣و٤ب ثزؾو٣٘ ٖٓ اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُلو٢َٗ

      ُول أهاك ٖٓب٢ُ اُؾبط االٍز٘بك ػ٠ِ اُز٘ظ٤ٔبد اُزوٝر٤ٌَخ ٓٔب ٣َٔؼ ُٚ ثبُلػب٣خ ُطوٝؽبرٚ 

االٍزوال٤ُخ ٝاًزَبة هٟٞ كو٤َٗخ ا٠ُ عبٗت اُو٤ٚخ اُغيائو٣خ، فبٕخ ٝإٔ اُزوٝر٤٤ٌَٖ ًبٗٞا ٖٓ 

كػبح ؽن اُغيائو ك٢ االٍزوالٍ، ُْٝ ٤ٔ٣يٝا ث٤ٖ اُ٘ٚبٍ ٙل اُجٞهعٞاى٣خ ٝاُ٘ٚبٍ ٙل 

االٙطٜبك االٍزؼٔبه١، ًٔب إٔ ٛ٘بى ػبَٓ ٍبػل ػ٠ِ اٍزٔواه ٛنٙ اُؼالهخ ؽز٠ اٗلالع اُضٞهح 

، ٣زٔضَ ك٢ اٗؼلاّ هبػلح اعزٔبػ٤خ ُِزوٝر٤٤ٌَٖ ك٢ ٕلٞف اُغيائو٤٣ٖ 1954أَُِؾخ ػبّ 

ٕٝؼٞثخ ا٣غبكٛب، ٝأكٟ مُي ا٠ُ ػلّ ٝعٞك ر٘بكٌ ٕٝواع ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ ؽية اُْؼت اُغيائو١ صْ 

اُؾوًخ ٖٓ أعَ االٗزٖبه ُِؾو٣بد اُل٣ٔووا٤ٛخ ػٌٌ اُٖواع اُوبئْ ث٤ٖ ٛن٣ٖ األف٤و٣ٖ 

 َٓئٍٝ اُؼَٔ ك٢ أَُزؼٔواد ك٢ أٍٝ ٣ٝDavid Rousserؼزوف كاك٤ل ه٢ٍٝ . ٝاَُزب٤٤ُٖ

ٓئرٔو ُِؾية اُؼٔب٢ُ اُل٢ُٝ اُن١ ٣ؼل أْٛ ر٘ظ٤ْ روٝر٢ٌَ ك٢ كوَٗب، ثؤٗٚ ال ٝعٞك أل١ ٗٞاح 

ُِؾية ك٢ اُغيائو 
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   كٌٔب روى اُزوٝر٤ٌَٕٞ، هؿْ ٙؼلْٜ ٝرْززْٜ، ثٖٔبد ػ٠ِ ٖٓب٢ُ اُؾبط ٝاالرغبٙ ا٢ُ٘ٛٞ 

، كبٕ َُِزب٤٤٘٤ُٖ أ٣ٚب ثٖٔبرْٜ ػ٤ِٚ فبٕخ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُز٘ظ٤ٔ٤خ، كٖٔ 1937االٍزوال٢ُ ٓ٘ن ػبّ 

.  ْٛ ٛئالء اَُزب٤٘٤ُٕٞ؟ ٖٝٓ ٣ٔضِْٜ ك٢ اُغيائو؟

 

 االتجاه الستاليني-ج  

 CGT         أٗزظْ اَُزب٤٘٤ُٕٞ اُغيائو٣ٕٞ ك٢ ثلا٣خ األٓو كافَ اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُلو٢َٗ ٝٗوبثخ 

ٝهل ٝعل ا٤ُْٞػ٤ٕٞ اُلو٤َٕٗٞ ٖٓبػت عٔخ إله٘بع اُؼٔبٍ . اُزبثؼخ ُٚ (اٌُٞٗللها٤ُخ اُؼبٓخ ُِْـَ)

، ُْٝ ٣ٌٖ مُي اال ٤ٍِٝخ CGTاُغيائو٤٣ٖ ثبألكٌبه أُبه٤ًَخ هؿْ اٗقواٛ اُجؼ٘ ْٜٓ٘ ك٢ ٗوبثخ 

. ْٜٓ٘ ُِلكبع ػٖ ٖٓبُؾْٜ كوٜ ٤ٌُٝ ػٖ اهز٘بع ثبُٔبه٤ًَخ

       ٣ٝؼزجو ؽبط ػ٢ِ ػجل اُوبكه أثوى هٝاك أُبه٤٤ًَٖ اُغيائو٤٣ٖ، ٝهل ّبهى ك٢ اٌُض٤و ٖٓ 

ٓئرٔواد اٌُٞٓ٘زوٕ، ًِٝلٚ ٓئرٔوٙ اُقبٌٓ ثبْٗبء ر٘ظ٤ْ ٓبه٢ًَ عيائو١ ربثغ ُِؾية ا٤ُْٞػ٢ 

، ٝرزٔضَ ك٢ ث٘بء 1925اُلو٢َٗ، ٣ٝلفَ مُي ك٢ اٛبه اٍزوار٤غ٤خ عل٣لح رج٘بٛب أُئرٔو ػبّ 

، ٝرزٌَْ ٖٓ "ًزِخ اُطجوبد اُزول٤ٓخ األهثؼخ"ر٘ظ٤ٔبد ك٢ اُجِلإ أَُزؼٔوح، ٝرْٚ ٓب أٍٔبٙ ثـ

ٝث٘بء ػ٠ِ ٛنٙ اإلٍزوار٤غ٤خ رْ اْٗبء ٗغْ ّٔبٍ اكو٣و٤ب . اُلالؽ٤ٖ ٝاُؼٔبٍ ٝأُضول٤ٖ ٝاُجوعٞاى٣خ

ا، ٌُٖ اُؼ٘بٕو ا٤ُ٘ٛٞخ 27 ٓبه٤ًَب ٖٓ ث٤ٖ 17اُن١ ٣ْٚ ٓغَِٚ اإلكاه١ ؽٞا٢ُ  ًٞ  ػٚ

 نجم شمال إفرٌقٌا تدرٌجٌا من وصاٌة االٍزوال٤ُخ رٌٔ٘ذ، ثو٤بكح ٖٓب٢ُ اُؾبط ٖٓ اثؼبك

الحزب الشٌوعً الفرنسً منذ ارتقاء مصالً إلى رباسة النجم بعد أخذه مكان حاج 

 .1927علً عبد القادر عام 

ُٜٝنا ٣ٌٖٔ ُ٘ب اػزجبه ٗغْ ّٔبٍ اكو٣و٤ب أٍٝ ر٘ظ٤ْ ّجٚ ٓبه٢ًَ عيائو١، ٝاٍزٔو ػ٠ِ        

مُي ؽز٠ ثلا٣خ اُضالص٤٘٤بد ػ٘لٓب ثلأ ٣ؤفن ٝعٜخ أفوٟ رؾذ رؤص٤و ػلح ػٞآَ ٍ٘زطوم ُٜب ك٤ٔب 

٣ٌٖٝٔ ُ٘ب اُوٍٞ إ ؽز٠ ٖٓب٢ُ اُؾبط مارٚ ًبٕ ٓزؤصًوا ا٠ُ أثؼل اُؾلٝك ثبُٔبه٤ًَخ آٗناى، . ثؼل

 .ٝٛنا ٓب ٣ظٜو ُ٘ب ع٤ًِب ٖٓ فطبثبرٚ ٝأٍب٤ُت ر٘ظ٤ٔٚ ُ٘غْ ّٔبٍ اكو٣و٤ب

 

، ثٞاٍطخ ٓؼوٝف 1930ٝهل ؽبٍٝ ا٤ُْٞػ٤ٕٞ اػبكح ا٤َُطوح ػ٠ِ ٗغْ ّٔبٍ اكو٣و٤ب ػبّ        

ٝأٓبّ ٛنا اُٞٙغ اٙطو ٛئالء ا٠ُ اْٗبء ر٘ظ٤ْ ٤ّٞػ٢ آفو . ٓؾٔل ٌُٖ ثبءد ٓؾبُٝزْٜ ثبُلَْ

 ثٞاٍطخ ثٞػالّ ٤ٍل أؽٔل، ًٝبٕ ٛنا اُؾية PNRكافَ اُغيائو ٝٛٞ اُؾية ا٢ُ٘ٛٞ اُضٞه١ 

ثبُؼوث٤خ، ٌُ٘ٚ ػغي ػ٠ِ " اُؼَٔ"٣ْٜ٘ ك٢ ًَ ٖٓ اُج٤ِلح ٝاُؼبٕٔخ ٝرَِٔبٕ ٣ٖٝله عو٣لح 
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، ألٕ ٗغْ ّٔبٍ اكو٣و٤ب ًبٕ هل ٍجوٚ ا٠ُ اُظٜٞه ٖٓ "اُظوٝف ُْ رٌٖ ٓٞار٤خ"كوٗ ٗلَٚ ألٕ 

" اُؾو٣بد ك٢ كوَٗب"عٜخ، ثبإلٙبكخ ا٠ُ اُؤغ اُن١ ُو٤ٚ ك٢ اُغيائو ػٌٌ اُ٘غْ اُن١ اٍزلبك ٖٓ 

ا ك٢ اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُلو٢َٗ آٗناى ًٞ  .ؽَت ػٔبه أٝىهبٕ اُن١ ًبٕ ػٚ

٣وٍٞ أُئهؿ ٓؾٔل ؽوث٢ إ ٤ٓالك اُؾية ا٢ُ٘ٛٞ اُضٞه١ ٣ؼٞك ا٠ُ اْٗوبم ثٞػالّ ٤ٍل أؽٔل       

ػٖ اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُلو٢َٗ ثؼلٓب اؽزظ ٛنا األف٤و ػ٠ِ هك٘ رؼو٣ت كوع اُؾية ك٢ اُغيائو، 

 الٗٞاكوٚ ك٢ ٛنا اُطوػ، ٝ ٗؼزول إٔ ٤ٓالك اُؾية  اال أٗ٘ب. أ١ رؾ٣ِٞٚ ا٠ُ ؽية عيائو١ ثؾذ

ُٝٙؼذ ٓؼبُٜٔب ك٢ ٌٍٓٞٞ، ٝهل ّوع ثٞػالّ ٤ٍل  ا٢ُ٘ٛٞ اُضٞه١ ٣لفَ ك٢ اٛبه اٍزوار٤غ٤خ 

أؽٔل ك٢ ر٘ل٤نٛب ٓجبّوح ثؼل ػٞكرٚ ٖٓ ٓلهٍخ اإلٛبهاد ٛ٘بى، ٝإٔ اٍز٘بك ؽوث٢ ػ٠ِ ػلّ ٓؼوكخ 

 ثقطخ اْٗبء ٛنا اُؾية ٤ٌُ ٓؼ٘بٙ ػلّ ٝعٞك أ٣خ ٣ل ٌٍُٔٞٞ André Ferratأٗله١ كواد 

 ٌكن على علم بما ٝاُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُلو٢َٗ ك٢ اْٗبئٚ، ٝهل ؿبة ػٖ ؽوث٢ ثؤٕ كواد ُْ

ٌخطط بعًٌدا عن أعٌن قٌادٌٌن فً الحزب الشٌوعً الفرنسً من درجة ثانٌة، 

باإلضافة إلى ضرورة توخً الحذر خوًفا من إثارة المعمرٌن األوروبٌٌن ضد الحزب 

الشٌوعً الفرنسً، والذٌن كانوا فً أغلبهم ضد إنشاء أي حزب ذي صبغة وطنٌة فً 

 .الجزابر

   

     أكٟ كَْ ٛنٙ أُؾبٝالد ًِٜب ا٠ُ اهز٘بع اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُلو٢َٗ ثٚوٝهح رؾ٣َٞ كوػٚ ك٢ 

اُغيائو ا٠ُ ؽية ٤ّٞػ٢ عيائو١ ٤ًٍِٞخ ُِزـِـَ ك٢ ٕلٞف اُغيائو٤٣ٖ، كٌبٕ اإلػالٕ ػٖ 

 1936 أًزٞثو 18 ٤ٓ17ٝالك اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُغيائو١ ثؼل ػول ٓئرٔوٙ اُزؤ٢َ٤ٍ ٢ٓٞ٣ 

ثبُغيائو اُؼبٕٔخ، ٝهل ؽبٍٝ ٛنا اُؾية ك٢ ث٤بٗٚ اُزؤ٢َ٤ٍ اُظٜٞه ثٖٞهح ؽية ال ٣٘به٘ ه٤ْ 

٢ً ٣ٔؾٞ رِي اُٖٞهح ا٤ُِٖوخ " ّؼج٘ب"اُْؼت اُغيائو١ ٝروب٤ُلٙ، ًٔب أًضو ٖٓ اٍزؼٔبٍ ًِٔخ 

ثز٘ظ٤ْ ا٤ُْٞػ٤٤ٖ، ٝثؤٗٚ ؽية كو٢َٗ ٝؿو٣ت ػٖ اُْؼت اُغيائو١، ًٔب ؽلك اُؾية ا٤ُْٞػ٢ 

ٖٓ اُزوب٤ُل اٌُجوٟ اُغٜٔٞه٣خ ٝاُضٞه٣خ ُِْؼت "اُغيائو١ ٓوعؼ٤زٚ ثبُوٍٞ اْٜٗ ٣َزٔلٕٝ أكٌبهْٛ 

اُلو٢َٗ، ٝٗؤفن ٖٓ اُزوب٤ُل اُؼظ٤ٔخ ٝاُ٘ج٤ِخ أُٞعٞكح ك٢ صوبكخ ٝؽو٣خ اُْؼت اُغيائو١، ثبإلٙبكخ 

، أٓب ٗٔٞمط "ا٠ُ أٗ٘ب ٗٔضَ اإلٍزٔواه٣خ ُألثطبٍ ا٤٤ُٖ٘ٛٞ اُغيائو٤٣ٖ ػجل اُوبكه ٝأُووا٢ٗ ٝاُؾلاك

، كٜٞ "اُن٣ٖ ٣ووهٕٝ ٤ٖٓوْٛ ثؾو٣خ"اُؾية كٜٞ االرؾبك اَُٞك٤بر٢ ٝاُْؼٞة اإلٍال٤ٓخ ٛ٘بى، 

، ٣ٝؾلك ٛنا اُؾية ٛلكٚ اُٜ٘بئ٢ ك٢ ."ثِل اُؼٔبٍ ًٔب ٛٞ ٓضبٍ اُزؾو٣و ٝاُٞؽلح األف٣ٞخ ُِْؼٞة"

، أٓب ٤ٍِٝزْٜ ُزؾو٤ن "رؾو٣و ّؼج٘ب ك٢ اُغيائو ٖٓ ا٤َُطوح اإلٓجو٣ب٤ُخ ٝاإلهطبػ٤خ ٝاُوأٍٔب٤ُخ"

." اُؼَٔ أُوؽ٢ِ ٝاُزله٣غ٢ ثزؤ٤٣ل ًَ ؽوًخ ٓطِج٤خ ٝٗوبث٤خ"مُي كٜٞ 

       ٝٗالؽع ٖٓ فالٍ ٛنا اُج٤بٕ اُزؤ٢َ٤ٍ اّبهح اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُغيائو١ ا٠ُ صالس ٓوعؼ٤بد 

اُ٘ٔٞمط اَُزب٢٘٤ُ أُٔضَ ك٢ االرؾبك اَُٞك٤بر٢ ٝأكٌبه اُضٞهح اُلو٤َٗخ اٙبكخ ا٠ُ اُو٤ْ : ٢ٛٝ

ٝاُزوب٤ُل ا٤ُ٘ٛٞخ، ٣َٝزٜلف ٖٓ فالٍ رو٤ًيٙ ػ٠ِ ٛنٙ أُوعؼ٤خ األف٤وح عنة اُغيائو٤٣ٖ ا٠ُ 

ٕلٚ ٝاُن٣ٖ ًبٗٞا ٣٘ظوٕٝ ا٤ُٚ ًؾية كو٢َٗ، ٝهل أّبه ػٔبه أٝىهبٕ ا٠ُ ٛنا اُٜلف أص٘بء 

 عبٗل٢ 25 ا٠ُ 22ٓلافِزٚ ك٢ أُئرٔو اُضبٖٓ ُِؾية ا٤ُْٞػ٢ اُلو٢َٗ ث٤ِٕٞ ك٤ِٞهثبٕ أ٣بّ 
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رؼِٔ٘ب اُؾل٣ش ثِـخ ٓلٜٞٓخ، ٝٗظٜو ا٥ٕ ًؾوًخ ثو٤ُٝزبه٣خ أ٤ِٛخ ٓضَ اُؾية "، أ٣ٖ هبٍ أٗٚ 1937

، ٌُٖ ٗبه٘ أٝىهبٕ ٗلَٚ ثؼل اٍزوبُزٚ ٖٓ اُؾية ا٤ُْٞػ٢ ." ا٤ُْٞػ٢ اُلو٢َٗ ك٢ كوَٗب

إٔ ٛنا اُؾية ثو٢ ٓٞا٤ًُب ُِؾية ا٤ُْٞػ٢ " اُغٜبك األكَٚ"اُغيائو١، ٝاػزوف ك٢ ًزبثٚ 

، ُْٝ ٣غ أٝىهبٕ أٗٚ هل أّبه ا٠ُ ٛنا االػزواف ." هبٕو ٣غت اثوبءٙ رؾذ إُٞب٣خ"اُلو٢َٗ ًؤٗٚ 

إ ؽيث٘ب ا٤ُْٞػ٢ اُغيائو١ ٓواهت ْٝٓوف ػ٤ِٚ ٖٓ "1942ٝٛٞ أ٤ٓ٘ٚ اُؼبّ ػ٘لٓب ًزت ػبّ 

اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُلو٢َٗ اٌُج٤و، ٝأ٣ٚب ٖٓ األ٤ٔٓخ اُضبُضخ، ٣ٝؼزجو اُؾية اُٞؽ٤ل اُوبكه ػ٠ِ 

. ، ُْٝ ٣ٞٙؼ ٓبما ًبٕ ٣وٖلٙ ثبُزؾوه آٗناى"ه٤بكح ٓؼوًخ اُزؾوه

       رزطِت كهاٍخ أكٌبه ٝٛوٝؽبد ٝٓٞاهق أُبه٤٤ًَٖ ك٢ اُغيائو اُن٣ٖ ٣٘زظٕٔٞ ك٢ اُؾية 

:  ا٤ُْٞػ٢ اُغيائو١ األفن ثؼ٤ٖ االػزجبه ػلح ػٞآَ أٍب٤ٍخ ٜٝٓ٘ب

رؾٌْ اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُلو٢َٗ أُٞا٢ُ ُالرؾبك اَُٞك٤بر٢ ك٢ اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُغيائو١ -        

رٌبك ْٓ٘ٞهاد اُؾية ا٤ُْٞػ٢ : "ٖٓ ٗبؽ٤خ أُٞاهق ٝاألكٌبه، ٣وٍٞ ػٔبه أٝىهبٕ ػٖ مُي

اُلو٢َٗ إٔ رٌٕٞ ٝؽلٛب ٖٓله صوبكخ ا٤ُْٞػ٤٤ٖ ك٢ اُغيائو، كبٕ هبكح اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُغيائو١ 

. أُزؤصو٣ٖ ثبالٗؾواف اإل٣ل٣ُٞٞع٢ ُألهٍزووا٤ٛخ اُؼٔب٤ُخ األٝهٝث٤خ ٝثبٌََُ اُؼو٢ِ ٝثبُزو٤ِل ا٢ُ٥

. « L’humanité »كؼبكح ٓب ٣ؼ٤لٕٝ َٗـ أهاء عو٣لح ُٞٓب٤ٗز٢ 

ؽ٤ش ٗغل أه٤ِخ عيائو٣خ ا٠ُ عبٗت أؿِج٤خ أٝهٝث٤خ رزؾٌْ ك٤ٜب هٝػ : رو٤ًجخ اُؾية اُجْو٣خ      - 

، ًٔب رـِت . اُزؼب٢ُ ٝاُؼٖ٘و٣خ رغبٙ اُغيائو٤٣ٖ ٝاُوؿجخ ك٢ اثوبء ٛئالء األف٤و٣ٖ رؾذ ٤ٍطورْٜ

ػ٠ِ ٛنٙ اُزو٤ًجخ اُطجوخ أُزٍٞطخ ٝأُل٤٘٣خ، ٝهل الؽع مُي ػجل اُؾ٤ٔل ٛبُت ك٣بة ٖٓ فالٍ 

اٗٚ ٖٓ ؿ٤و أٌُٖٔ إٔ ٣ورجٜ ٛئالء ثبُجو٤ُٝزبه٣ب ؿ٤و : "كهاٍخ اؽٖبئ٤خ إِٔٝزٚ ا٠ُ اُوٍٞ

، ٤ْ٣ٝو روو٣و اُِغ٘خ أُوًي٣خ ُِؾوًخ ٖٓ أعَ االٗزٖبه ُِؾو٣بد ." أُٞعٞكح إٔال ك٢ اُغيائو

إن :  ٌقول ا٠ُ ٗلٌ أُالؽظخ، ؽ٤ش1953اُل٣ٔووا٤ٛخ أُولّ ا٠ُ أُئرٔو اُضب٢ٗ ُِؾية ػبّ 
ٌجند عناصره غالبا من بٌن سكان المدن وبصفة عامة "الحزب الشٌوعً الجزابري 

ثم ." من الوسط العمالً الذي ٌتسرب إلٌه بواسطة نقابات الكونفدرالٌة العامة للشغل
لكن ال ". أقل بكثٌر مما ٌتصوره البعض"بأن تأثٌره على هذا الوسط : ٌستدرك لٌقول

ٌجب علٌنا أن نأخذ هذه التركٌبة البشرٌة بصفة مطلقة، بل علٌنا اإلشارة إلى بعض 
التحوالت الطفٌفة فٌها بالتحاق بعض األسماء الرٌفٌة وحتى الدٌنٌة بالحزب فً جبال 

 بصعود 1947تلمسان واألوراس مثل، كما عرف الحزب تحوال آخر بعد عام 

جزابرٌٌن إلى دفة القٌادة وانتقال بعض مناضلً الحركة من أجل االنتصار للحرٌات 
 الدٌمقراطٌة إلٌه مثل بوعالم خالفة وعبد الحمٌد بن زٌن على سبٌل المثال ال الحصر

ضعف المستوى الفكري والنضالً للمناضلٌن الجزابرٌٌن فً الحزب مقارنة      - 
بنظرابهم األوروبٌٌن، وحتى الزعماء الجزابرٌٌن للحزب لم ٌترقوا إلى هذا المنصب 

على أساس الكفاءة مقارنة باألوروبٌٌن، بل بهدف وضعهم على رأس حزب ٌرٌد 
المتحكمون فٌه إبرازه كحزب جزابري من خالل أمنابه العامٌن، ومن هؤالء األمناء 

-، والذي رفض التحالف الجرمانً(1938-1936)نجد بن علً بوقرط ما بٌن 
، فأصبح عرضة لتهجمات زمالبه علٌه فاضطر إلى االنسحاب 1939السوفٌاتً عام 

 1944الذي أبعد عن الحزب عام  (1947-1942)من الحزب، وكذلك عمار أوزقان 

الذي هو عبارة عن نقد الذع للشٌوعٌٌن فً الجزابر، " الجهاد األفضل"، فألف كتابه 
، 1952وقد أصبح من المتعاطفٌن مع جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن منذ عام 

وشبَّه الحركة اإلصالحٌة بالحركة البروتستانٌة فً أوروبا التً لعبت دوًرا فً تطوٌر 
التابعة " الشاب المسلم"المجتمعات األوروبٌة وقد أصبح من الكتاب البارزٌن فً مجلة 
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، فقد توفً (1942-1938)لشباب جمعٌة العلماء، أما قدور بلقاٌم األمٌن العام للحزب 
، وٌعد العربً بوهالً الوحٌد الذي بقً على رأس 1942فً سجن حكومة فٌشً عام 

، وٌعود ذلك إلى مساٌرته ورضوخه للحزب (1962-1947)الحزب لمدة طوٌلة 

الشٌوعً الفرنسً واالتحاد السوفٌاتً، وقد حاول الحزب الشٌوعً الجزابري فً 
عهده التقرب من االتجاهات الوطنٌة خاصة االستقاللٌة منها، وما انفك ٌدعو إلى 

تشكٌل جبهة موحدة، ولم تكن هذه السٌاسة نابعة من استقاللٌة القرار لدى هذا الحزب، 
كما ٌمكن أن ٌعتقد البعض، بل تقف وراءها استراتٌجٌة الحزب الشٌوعً الفرنسً 

ٌجب على "الذي حاول العودة إلى استراتٌجٌته فً العشرٌنٌات، والتً تقول إنه 
الشٌوعٌٌن األهالً االنخراط فردٌا فً التنظٌمات الوطنٌة مهما كان شكلها سواء فً 
الجزابر أو فً فرنسا بهدف تطوٌرها نحو الحلول السٌاسٌة والدٌمقراطٌة التً نسعى 

تمكننا "بطرٌقة " تشكٌل مجموعات شٌوعٌة بداخلها"، وعلٌهم العمل من أجل "إلٌها
من تحوٌل القاعدة االجتماعٌة األساسٌة لهذه األحزاب مشكلة من الشرابح العمالٌة 

وبناء على ذلك فإننا ال نستغرب محاولة بعض الشٌوعٌٌن ". والفالحٌة الدٌمقراطٌة
االنضمام إلى الحركة من أجل االنتصار للحرٌات الدٌمقراطٌة، وٌبدو أن هؤالء كانوا 
وراء محاولة تشكٌل مجموعة شٌوعٌة بداخله تحت غطاء البربرٌة، وذلك تطبٌقا لهذه 

تحكم رؤٌة الشٌوعٌٌن األوروبٌٌن فً -   اإلستراتٌجٌة الشٌوعٌة 
مختلف رؤى الحزب الشٌوعً الجزابري، ولهذا السبب فإنه لم ٌأخذ خصوصٌات 
المجتمع الجزابري بعٌن االعتبار فً طروحاته، كما عجز عن إٌجاد حل للمشكلة 

الثقافٌة إن لم نقل إنه أهمل مسابل الدٌن واللغة، وركز خطابه على المسألة االجتماعٌة 
والصراع الطبقً، ونجد أنه حتى فً نظرته الطبقٌة أغفل انعدام طبقة برولٌتارٌة فً 

الجزابر، وغابت عنه أن ما هو موجود هو عبارة عن طبقة فالحٌة، التً ما فتا 
ٌعتبر أنها تمتلك ذهنٌة برجوازٌة حسب الطرح الماركسً التقلٌدي، ونسً أنها كانت 
ترزخ تحت القهر، وقد وصل إلى حد إهمال هذه الشرٌحة االجتماعٌة عند محاوالته 

، وأن أي محاوالت للتقرب منها "محافظة ومتعصبة دٌنٌا"نشر أفكاره ألنها فً نظره 
 .على الحزب" تكون لها انعكاسات سلبٌة"ٌمكن أن 

عجز الحزب على إٌجاد توازن بٌن المسألة الوطنٌة والمسألة االجتماعٌة،       -

فأعطى األولوٌة لهذه األخٌرة فً كل طروحاته التً بناها على الصراع الطبقً دون 

 ".الفالح الجزابري المقهور"و" المعمر األوروبً الصغٌر"أن ٌمٌز بٌن 

ولكً نتعرف أكثر وبالتفصٌل على أفكار وطروحات ومواقف الشٌوعٌٌن       
الجزابرٌٌن علٌنا بالعودة إلى الصحف والمجالت العدٌدة التً أنشأوها، باإلضافة إلى 

مواثٌقهم اإلٌدٌولوجٌة والكتب التً ألفها بعض مناضلٌهم، ومن أهم هذه الصحف 

 Algérie«  و« Liberté«  و« Lutte Social »والمجالت ٌمكن لنا ذكر 
Nouvelle » وكذلك «  Le Progrès » وهً مجلة ثقافٌة أدبٌة ٌدٌرها صادق 

 « Alger Républicain »وتعتبر . هجرٌس، ولم ٌصدر منها إال خمس أعداد فقط

أهم صحفهم على اإلطالق، وقد برز فٌها بعض المثقفٌن الشٌوعٌٌن كعبد الحمٌد بن 
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الزٌن وكاتب ٌاسٌن الذي أصبح شٌوعٌا بعد ما كان من دعاة العروبة واإلسالم، مثلما 

، 1947ٌتجلى ذلك فً المحاضرة التً ألقاها حول األمٌر عبد القادر فً بارٌس عام 

كما كتب أٌضا فً هذه الصحٌفة الروابً محمد الدٌب الذي ٌبدو من خالل ثالثٌته 
الشهٌرة أنه قد تأثر بالطروحات الماركسٌة نوًعا ما، لكننا ال نعلم إن كان قد انضم إلى 

الحزب الشٌوعً الجزابري أم إلى تنظٌمات ماركسٌة أخرى عكس مالك حداد الذي 
لكن ما ٌمٌز كل هؤالء المثقفٌن الذٌن ذكرناهم هو . كان عضوا فً هذا الحزب

نزعتهم االستقاللٌة وموقفهم المعادي لالستعمار الفرنسً فً الجزابر عكس  الكثٌر 
 .من الشٌوعٌٌن اآلخرٌن

 

 أصحاب المرجعٌة اإلسالمٌة- ثالثا  

  ٌمكن تصنٌفها إلى تقلٌدي وإصالحً

 اإلتجاه التقلٌدي أو المحافظ- 

 ٣زٔضَ ٛنا االرغبٙ اُزو٤ِل١ ك٢ اُطوم اُٖٞك٤خ ٝاُيٝا٣ب ٝأُواثط٤ٖ ٝثؼ٘      

ّ، ؽ٤ش 19ػِٔبء اُل٣ٖ أَُزو٤ِٖ، ٝهـل ُؼت ٛـنا االرغبٙ كًٝها ا٣غبث٤ًب ٤ِٛخ اُووٕ 

 .ؽَٔ ُٞاء ٓوبٝٓخ االٍزؼٔبه اُلو٢َٗ ثلا٣خ ٖٓ األ٤ٓو ػجل اُوبكه ٜٝٗب٣خ ثب٤ُْـ ثٞػٔبٓخ

     ٢ٌُٝ رزغ٘ت اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ ه٤بّ ٛنٙ اُطوم ٝاُيٝا٣ب ثٔوبٝٓبد أفوٟ ُغؤ ا٠ُ كهاٍزٜب 

ٖٓ ًَ اُغٞاٗت ٝاُجؾش ػٖ ٗوبٛ هٞرٜب ٝٙؼلٜب صْ اٍزـالٍ مُي ك٢ هٍْ ٤ٍبٍخ اٙؼبكٜب 

، 1884ػبّ " ٓواثطٕٞ ٝافٞإ"ٝرلع٤ٜ٘ب، ٝرؼل كهاٍبد ٝر٤ٕٞبد ًَ ٖٓ ٣ٌُٞ ه٣ٖ ك٢ ًزبثٚ 

ػبّ " اُطوم اُٖٞك٤خ ك٢ اُغيائو"صْ كهاٍخ أًٝزبف ك٣جٕٞ ٝأًياك٤٤ٚ ًٞثٞال٢ٗ أُؼ٘ٞٗخ ثـ

، ٖٓ أْٛ اُلهاٍبد اُز٢ أفنرٜب ٛنٙ اإلكاهح  االٍزؼٔبه٣خ ثؼ٤ٖ االػزجبه ك٢ ٝٙغ ٤ٍبٍزٜب 1897

. رغبٙ ٛنٙ اُطوم اُٖٞك٤خ ٝاُيٝا٣ب، ٝهل أرذ ٛنٙ ا٤َُبٍخ االٍزؼٔبه٣خ أًِٜب ثؼل ػول٣ٖ ٖٓ اُيٖٓ

ّ، ٝإٔجؼ ٓٞهلٜب ٍِج٤ب رغبٙ 20       كول كة اُٚؼق ك٢ ٛنٙ اُطوم ٝاُيٝا٣ب ٓ٘ن ثلا٣بد اُووٕ 

االٍزؼٔبه، ًٔب ٙؼق رؤص٤وٛب ك٢ أُغزٔغ، كٕٝ اؿلبٍ كٝهٛب اإل٣غبث٢ ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ اُل٣ٖ 

: ٣ٝؼٞك ٛنا اُٚؼق ا٠ُ ػلح ػٞآَ ٜٓ٘ب. ٝاُِـخ

ا٤َُبٍخ االٍزؼٔبه٣خ اُغل٣لح رغبٜٛب ٓٔب ٍٔؼ ثزلع٤ٜ٘ب، ٝاُز٢ ث٤٘ذ ػ٠ِ كهاٍبد ػ٤ِٔخ هبّ     - 

. ثٜب اٌُض٤و ٖٓ اُجبؽض٤ٖ اُن٣ٖ أّوٗب ا٤ُْٜ آٗلب

ٛغوح اٌُض٤و ٖٓ ٌٍبٕ األه٣بف ا٠ُ أُلٕ ٝا٠ُ كوَٗب ثؼل اُؾوة األٓجو٣ب٤ُخ   األ٠ُٝ، فبٕخ    - 

 .ٝإٔ اُو٣ق ًبٕ ٣ؼزجو ٓؼوال ُ٘لٞمٛب ٝرؤص٤وارٜب

. كػب٣خ ثؼ٘ أُٜبعو٣ٖ اُن٣ٖ ػبكٝا ٖٓ أُْوم اإلٍال٢ٓ ثؤكٌبهْٛ اُزغل٣ل٣خ ٝاإلٕالؽ٤خ   - 

 .ظٜٞه ثؼ٘ فو٣غ٢ أُلهٍخ اُلو٤َٗخ ٍٝؼ٤ْٜ ُْ٘و ثؼ٘ األكٌبه اُٞٙؼ٤خ ك٢ أُغزٔغ   - 
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ٓٞهق ثؼ٘ ٛنٙ اُطوم ٝاُيٝا٣ب أُئ٣ل ُلوَٗب ٙل اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ أص٘بء اُؾوة األٓجو٣ب٤ُخ -    

األ٠ُٝ، ٝاُن١ ًبٕ ٝهاء كولإ اٌُض٤و ٖٓ رؤص٤وارٜب ك٢ أُغزٔغ اُغيائو١ اُن١ ًبٕ ك٢ أؿِج٤زٚ 

. ٓزؼبٛلب ٓغ اُق٤ِلخ اُؼضٔب٢ٗ أَُِْ

كوٙذ ٛنٙ اُظوٝف اُغل٣لح ػ٠ِ اُطوم اُٖٞك٤خ ٝاُيٝا٣ب آب َٓب٣وح اُؼٖو أٝ        

ّ، ٝمُي ٖٓ 20االٙٔؾالٍ، كول كػب ٓؾٔل اَُؼ٤ل ثٖ ىًو١ ا٠ُ إالػ اُيٝا٣ب ٓ٘ن ثلا٣بد اُووٕ 

، ٌُٖ كػٞرٚ رِي ُْ رغل آماٗب ٕبؿ٤خ اال ثؼل ػول٣ٖ "إالػ اُيٝا٣ب ك٢ ثالك اُوجبئَ"فالٍ ًزبثٚ 

ٖٓ اُيٖٓ ػ٘لٓب ؽبٍٝ أؽٔل ثٖ ٖٓطل٠ ثٖ ػ٤ِٞح ٤ّـ اُطو٣وخ اُؼ٣ٞ٤ِخ ثَٔزـبْٗ رؾل٣ش اُطو٣وخ 

اُطوه٢ " ثؼل اٍزوالُٚ ػٖ اُطو٣وخ اُْبم٤ُخ، ٓٔب عؼَ اُجؼ٘ ٣ِوجٞٗٚ ثـ1921اُز٢ أْٗؤٛب ػبّ 

" اُؾل٣ش أٝ أُؼٖوٕ

  ًبٗذ ثلا٣بد اُطو٣وخ اُؼ٣ٞ٤ِخ ماد ٛبثغ إالؽ٢ ال رقزِق ًض٤ًوا ػٖ اُ٘يػخ اُجبك٤َ٣خ، كٔب     

ٓ٘ن ظٜٞهٛب رزؤٍق ػ٠ِ روك١ األٝٙبع اُل٤٘٣خ ك٢ اُغيائو ٝرلػٞ " َُبٕ اُل٣ٖ"كزئذ عو٣لرٜب 

 اْٗبء ر٘ظ٤ْ عيائو١ ٣زٌلَ ثٜنٙ أُٜٔخ ًٝبٕ مُي ك٢ 1923ا٠ُ اإلٕالػ اُل٢٘٣، كبهزوؽذ ػبّ 

، أ١ هجَ ظٜٞه كٌوح عٔؼ٤خ اُؼِٔبء ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ٖ ثجٚغ ٍ٘ٞاد، ٝهل ًزجذ ٛنٙ 1923ػبّ 

إ ر٤ٌَْ ؽية ك٢٘٣ ٣زقَِ كوٝػٚ ٍبئو اُوطو ٣زؤُق ٖٓ هعبٍ : "اُغو٣لح ك٢ آفو ػلك ُٜب هبئِخ

ٓق٤ِٖٖ ك٢ أػٔبُْٜ ٕبكه٤ٖ ك٢ أهٞاُْٜ ٣جنُٕٞ ك٢ ٍبئو رؤ٤٣ل ْٓوٝػْٜ اُ٘لٌ ٝاُ٘ل٤ٌ فطزْٜ 

..." ك٢ مُي أُ٘بِٙخ ػٖ اُل٣ٖ ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ أُوٝءح

     ٌُٖ ٛنٙ اُطو٣وخ رواعؼذ ٗٞػب ٓب ػٖ ٗيػزٜب اإلٕالؽ٤خ ثؼل إطلآٜب ثؤثٖ ثبك٣ٌ 

ٝعٔبػزٚ، كؤٕجؾذ فٖٔبً ُْٜ، فبٕخ ثؼل ارٜبّ أٖٗبه ثٖ ثبك٣ٌ ُجٖ ػ٤ِٞح ثٔؾبُٝخ اؿز٤بٍ ثٖ 

ٜٝٓٔب ًبٕ األٓو كبٕ اُطو٣وخ اُؼ٣ٞ٤ِخ ًبٗذ ػٖو٣خ ك٢ أٍب٤ُجٜب ٤ِٛخ اُلزوح . 1926ثبك٣ٌ ػبّ 

االٍزؼٔبه٣خ، كول أْٗؤد ٓطجؼخ ُٜب ثَٔزـبْٗ، ٝاُز٢ ْٗود ثؼ٘ اٌُزت اُلَِل٤خ ٝاُٖٞك٤خ ُجٖ 

، ٝاُز٢ اٛزٔذ ثوٚب٣ب ك٤٘٣خ ٕٝٞك٤خ 1925ػبّ " اُجالؽ اُغيائو١"ػ٤ِٞح، ًٔب إٔلهد عو٣لح 

ٝؽز٠ كٌو٣خ ك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ، ٝفبٕخ ْٗوٛب ُٔوبالد ثٖ ػ٤ِٞح اُلَِل٤خ ٝاُز٢ عٔؼذ ك٢ ًزبة 

".   األثؾبس اُؼ٣ٞ٤ِخ ك٢ اُلَِلخ اإلٍال٤ٓخ"

 فِلٚ ػلح ثٖ رٌٞٗ، اُن١ أػط٠ ُِطو٣وخ اُؼ٣ٞ٤ِخ ٕجـخ 1934ثٖ ػ٤ِٞح ػبّ       ٝثؼل ٝكبح 

ًٝنُي . 1936ػبّ " عٔؼ٤خ اُْجبٕ اُؼ٤٣ٞ٤ِٖ"، 1944ٝػبّ " ٓلهٍخ اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ"عل٣لح، كؤْٗؤ 

، ٝاُز٢ اٗقوٛ ك٤ٜب اٌُض٤و ٖٓ األٝهٝث٤٤ٖ، ٢ٛٝ ٤ٍِٝخ ُِلػٞح 1948ػبّ " عٔؼ٤خ أؽجبة اإلٍالّ"

٣ٝوٟ اُجؼ٘ إٔ ٛنٙ اُغٔؼ٤خ ًبٗذ -. ؽَت ػلح ثٖ رٌٞٗ–اإلٍال٤ٓخ ك٢ ٕلٞف األٝهٝث٤٤ٖ 

ًًٝوا ٣زََِ ٜٓ٘ب اُغٞا٤ٌٍ ٝػٔالء اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ 

، 1948ػبّ " أُوّل"، صْ إٔله 1936ػبّ " َُبٕ اُل٣ٖ" ًٔب أػبك ػلح ثٖ رٌٞٗ إلاه عو٣لح 

. 1958اُز٢ رٞهلذ ػبّ 1954ػبّ " اُنًوٟ"صْ 

       ٣ؼل ا٤ُْـ ثٖ ػ٤ِٞح ٖٓ أُْبه٤ًٖ ك٢ اُزؾ٤ٚو ُزؤ٤ٌٍ عٔؼ٤خ اُؼِٔبء ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ٖ 

عٔؼ٤خ ػِٔبء "، كؤْٗؤٝا 1932 ، ٌُ٘ٚ اْٗن ػٜ٘ب ٓضِٚ ٓضَ ؿ٤وٙ ٖٓ اُطوه٤٤ٖ ك٢ ػبّ 1931ػبّ 

ٗبك١ " ثوئبٍخ أُُٞٞك ثٖ اُٖل٣ن اُؾبكظ٢ اُياٛو١، ٝأٍَٞا ٓؼٜب 1932ك٢ ك٣َٔجو ػبّ " اَُ٘خ

عٔؼ٤خ "ٌُٜ٘ب ُْ رَزٔو ٓلح ٣ِٞٛخ، أٓب أػٚبء " اإلفالٓ"ٕٝؾ٤لخ ٤ٍٔذ أ٣ٚب ثـ " اإلفالٓ

٢ٛٝ " اُؼو٤لح أُنٛج٤خ اُٞٛبث٤خ"ٙل " اُؼو٤لح أُنٛج٤خ ا٤َُ٘خ"كْٜ ًَ اُن٣ٖ ٣ئ٣لٕٝ " ػِٔبء اَُ٘خ

ػ٠ِ " ك٤٘٣خ ٝأفاله٤خ"اٜٗب : اُزٜٔخ أُٞعٜخ ُإلٕالؽ٤٤ٖ، ٝهل ؽلك أُُٞٞك اُؾبكظ٢ أٛلاكٜب ثبُوٍٞ
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أُناٛت األهثؼخ ٝإٍٔٞ اُلوٚ ٝإٍٔٞ اُزٖٞف ٝإٍٔٞ اُل٣ٖ ػ٠ِ ػو٤لح األّؼو١ "أٍبً 

". ٝأُبرو٣ل١

        ٝهل ُٝلد عٔؼ٤خ ػِٔبء اَُ٘خ ٤ٓزخ إٔالً هؿْ كػْ اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ ُٜب ُزٞاعٚ ثٜب 

، صْ رؼلكد أُؾبٝالد ُغٔغ َّٔ االرغبٙ اُزو٤ِل١، 1935اإلٕالؽ٤٤ٖ، ٝهل ؽِذ ٗلَٜب ػبّ 

عبٓؼخ ارؾبك " ، صْ ُٝلد ثؼلٛب 1937ك٢ ك٤لو١ ػبّ " عٔؼ٤خ اُيٝا٣ب ٝاُطوم اُٖٞك٤خ"كظٜود 

. ًَِبٕ ؽبٍ ُٜب" اُوّبك"، ٝاُز٢ إٔلهد عو٣لح 1939ػبّ " اُيٝا٣ب ٝاُطوم اُٖٞك٤خ

    ٢ٌُٝ ٗزؼوف أًضو ػ٠ِ االرغبٙ اُزو٤ِل١ ػ٤ِ٘ب اُ٘ظو ا٤ُٚ ٖٓ فالٍ اإلٕالؽ٤٤ٖ اُن٣ٖ ًبٗٞا ك٢ 

ّ، ٣َٖٝ ك٢ ثؼ٘ 20ٕواع كائْ ٓؼْٜ، ٝثِؾ ٛنا اُٖواع أٝعٚ ك٢ اُضالص٤٘٤بد ٖٓ اُووٕ 

األؽ٤بٕ ا٠ُ كهعخ اُْزْ ٝاَُت ٝأُٜبرواد، ْٝٗؤد ػلح ٕؾق ُلٟ اُغبٗج٤ٖ ٜٓٔزٜب ٓوبهػخ 

 :٣ٝقزل٢ ٝهاء ٛنا اُٖواع ػلح ػٞآَ ٜٓ٘ب. ا٥فو

اٗزٔبء االرغب٤ٖٛ اُزو٤ِل١ ٝاإلٕالؽ٢ ا٠ُ ٗلٌ أُوعؼ٤خ اُلٌو٣خ، ٝػبكح ٓب ٣ٌٕٞ -     

. اُٖواع ػ٠ِ أّلٙ ث٤ٖ رٞعٜبد ر٘ز٢ٔ ا٠ُ ٓوعؼ٤خ كٌو٣خ ٝاؽلح

اُٖواع ؽٍٞ اَُِطخ ٝاُ٘لٞم ك٢ أُغزٔغ ٝٓب ٣لهٙ مُي ػ٤ِٜٔب ٖٓ ٌٓبٍت ٝأٓٞاٍ،     - 

إ ٓؾَ اُ٘ياع ث٤٘٘ب ٝث٤ٌْ٘ ٛٞ : "ٝثقبٕخ اُطوه٤٤ٖ ْٜٓ٘، ٣ٝؼزوف اإلثوا٢ٔ٤ٛ ثنُي ك٤وٍٞ

ٛنا اُؼب٢ٓ، ٗو٣ل إٔ ٗؾوهٙ ٖٓ اٍزؼجبكًْ ٝٗطِوٚ ٖٓ أٍوًْ، ٝرو٣لٕٝ إٔ ٣جو٠ ػجًلا 

رَزـِٕٞ فواعٚ، ٝال ٣َزو٤ْ ٌُْ ٛنا ٓ٘ٚ اال ثغِٜٚ ٝؿلِزٚ، كؤٗزْ رغٜلٕٝ ك٢ رغ٤ِٜٚ 

٣ٝٞعٚ اُزو٤ِل٣ٕٞ ٗلٌ االٛزٔبّ روو٣جب ُإلٕالؽ٤٤ٖ ك٤وُٕٞٞ ػٖ عٔؼ٤خ اُؼِٔبء ". ٝر٤ِِٚٚ

أُلعِخ ثبٍْ اإلٕالػ اُل٢٘٣ ُزٜل٣ْ اُل٣ٖ ٝثبُؼِْ ... أُِؾلح "ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ٖ اٜٗب 

ُٔغوك اُظٜٞه ٝالٗزياع اُؾظٞح اُْؼج٤خ ثوٖل اٗزياع اُو٤بكح اُل٤٘٣خ ٖٓ إٔؾبثٜب اُزو٤ِل٤٣ٖ 

 ...".ؽجب ٤َُِطوح ٝعٔغ األٓٞاٍ

اػزوبك اإلٕالؽ٤٤ٖ إٔ ٓٔبهٍبد اُزو٤ِل٤٣ٖ فبٕخ اُطوه٤٤ٖ ْٜٓ٘ رؼط٢ ٕٞهح ْٓٞٛخ ػٖ   -   

فأي : " اإلبراهٌمًاإلٍالّ ٝر٘لو اُغيائو٤٣ٖ ٓ٘ٚ فبٕخ فو٣غ٢ أُلاهً اُلو٤َٗخ ٣وٍٞ
الفرٌقٌن أصدق تعبًٌرا عن محاسن اإلسالم وأحسن تصوًٌرا لفضابله فً نفس 

وٌشٌر إلى توظٌف اإلدارة االستعمارٌة لهم ". األجنبً؟ نحن بأقوالنا أم أنتم بأفعالكم؟
لضرب اإلسالم وتصوٌر الشعب الجزابري المسلم بأنه همجً ومتخلف الٌستحق 

أال تدرون أن هناك محاضرات تلقى وخطبا تتلى، وكتبا تطبع وتنشر "إعطاءه الحرٌة 
فً اإلسالم بكم وبأفعالكم واتخاذكم حجة  (للطعن)كل ذلك - وجمعٌات تقوم بجمع ذلك

حمل العالم المتحضر على احتقاركم واعتباركم فً الهمج "، وغاٌته من كل ذلك "علٌه
وٌحمل اإلبراهٌمً التقلٌدٌٌن والمحافظٌن ". فما أنحسكم على اإلسالم... الرعاع

من األسباب التً مكنت لإللحاد فً نفوس الشبان : " مسؤولٌة انتشار اإللحاد فٌقول
القضاء على "، ولهذا فإن "المتعلمٌن مجانٌة علماء الدٌن الجامدٌن لهم ونفورهم منه

       "التبشٌر المسٌحً"، وٌنطبق نفس األمر على "الطرقٌة قضاء على اإللحاد

ٝٛٞ ٖٓ اُطوه٤٤ٖ - ٣وٍٞ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ اُؼوٕٞ :  رٞظ٤لٜٔب ك٢ اُٖواػبد ا٤َُب٤ٍخ ٝاالٗزقبث٤خ- 

ٌُ٘ٚ مٝ ٗيػخ ٤٘ٛٝخ اٍزوال٤ُخ ٝٓ٘بَٙ ك٢ ؽية اُْؼت اُغيائو١ صْ اُؾوًخ ٖٓ أعَ االٗزٖبه 

، "ًال اُلو٣و٤ٖ ٓزٞهٛبٕ ثٖلخ أٝ ثؤفوٟ ك٢ أُؼبهى االٗزقبث٤خ: "ثؤٕ- ُِؾو٣بد اُل٣ٔووا٤ٛخ

كٌبٕ ٣قزل٢ ٝهاء اإلٕالؽ٤٤ٖ ٗٞاة ّجبة ًبثٖ عٍِٞ ك٢ اُجلا٣خ صْ كوؽبد ػجبً ٝاُلًزٞه 

ٍؼلإ، أٓب اُ٘ٞاة أُووثٕٞ ٖٓ اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ ك٤قزلٕٞ ٝهاء اُطوه٤٤ٖ، ًَٝ ٛوف ٜٓ٘ٔب 
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 ٤ْٗٝو ا٠ُ إٔ اُجؼ٘ ٖٓ االرغب٤ٖٛ اُزو٤ِل١ ٝاإلٕالؽ٢ هل ،ٛلكٚ رؾو٤ن ٌٓبٍت اٗزقبث٤خ ال ؿ٤و

اُزؾوب ػ٠ِ ؽل ٍٞاء ثؾية اُْؼت صْ اُؾوًخ ٖٓ أعَ االٗزٖبه ُِؾو٣بد اُل٣ٔووا٤ٛخ، ٝإٔجؾٞا 

 .٣ٖٞرٕٞ ُٖبُؼ االٍزوال٤٤ُٖ

إ اُٖواع ث٤ٖ اُزو٤ِل٤٣ٖ ٝاإلٕالؽ٤٤ٖ ٛٞ ك٢ اُؼٔن ٕواع : اُٖواع ث٤ٖ أُل٣٘خ ٝاُو٣ق     - 

ث٤ٖ أُل٣٘خ اُز٢ ٤َ٣طو ػ٤ِٜب اإلٕالؽ٤ٕٞ ٝاُو٣ق اُن١ ًبٕ رؾذ ٤ٍطوح اُطوه٤خ ٝأُواثط٤خ 

ُٔلح ٣ِٞٛخ هجَ إٔ رلفِٜب اُلٌوح اإلٕالؽ٤خ ٝاالٍزوال٤ُخ ك٤ٔب ثؼل، ٝهل ًبٕ ٌٍبٕ األه٣بف ٣وٕٝ 

. ك٢ ٌٍبٕ أُلٕ ثؤْٜٗ رؤٝهثٞا أٝ رـوثٞا، ٢ٛٝ ٗلٌ اُزٜٔخ اُز٢ أُٖوٜب اُزو٤ِل٣ٕٞ ثبإلٕالؽ٤٤ٖ

ثؤٕ اُؼ٤٣ِٖٞ ال ٣قزِلٕٞ ًض٤وا ػٖ : ٣ٝوٍٞ ػ٠ِ اُجٞك٢ٔ٤ُ ٖٓ اُطو٣وخ اُؼ٣ِٞخ ثزَِٔبٕ

" اٍزؼلاكْٛ اُزبّ ُِزـو٣ت"اإلٕالؽ٤٤ٖ، ٝٓب ٣ئافنٝٗٚ ػ٠ِ األف٤و٣ٖ ٛٞ 

       اما ًبٕ اإلٕالؽ٤ٕٞ ٣ز٤ٔيٕٝ ثـياهح اإلٗزبط اُلٌو١ ًٔب ٍ٘وٟ ك٤ٔب ثؼل، كبٕ اُزو٤ِل٤٣ٖ ػ٠ِ 

ػٌٌ مُي رٔبٓب، كْٜ ُْ ٣قوعٞا هٜ ٖٓ صوبكخ ك٤٘٣خ رو٤ِل٣خ ٝرٌواه٣خ ُٔب ًزت ك٢ ػٖٞه االٗؾطبٛ 

ك٢ أُغبٍ اُل٢٘٣، ٣ٌٖٝٔ ُ٘ب اُوٍٞ إ فطبثبرْٜ ًٝزبثبرْٜ هل رغبٝىٛب اُيٖٓ ثؾٌْ اٗـالهْٜ 

اٍالّ "ٝهكْٜٚ ٌَُ األكٌبه اُٞاكلح ثٔب ك٤ٜب األكٌبه ا٥ر٤خ ٖٓ أُْوم اإلٍال٢ٓ، كْٜ ٖٓ كػبح 

ٌُ٘٘ب َٗزض٢٘ ْٜٓ٘ ك٢ مُي اُؼ٤٣ٞ٤ِٖ . ٓضِٔب ًبٗذ رلػٞ ٍِطبد اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ أ٣ٚب" عيائو١

اُن٣ٖ ًبٗذ ُْٜ اٛزٔبٓبد ثجؼ٘ اُوٚب٣ب اُلٌو٣خ ًٔب ٣زغ٠ِ ُ٘ب مُي ٖٓ فالٍ ٕؾلْٜ ًبُجالؽ 

. اُغيائو١ َُٝبٕ اُل٣ٖ ٝاُوّبك، ٌُٜ٘ب ه٤ِِخ ٗٞػب ٓب

      

 اإلتجاه الرسمً أو فقهاء السلطان-2

 ثبؽزواّ اُل٣ٖ اإلٍال٢ٓ، كؾبُٝٞا اُظٜٞه 1830      رؼٜل اُلو٤َٕٗٞ ػ٘ل اؽزالُْٜ اُغيائو ػبّ 

ك٤ٔب ثؼل ثٔظٜو أُِزي٤ٖٓ ثزؼٜلْٛ، كؤُٝٞا اٛزٔبٓب ُِْئٕٝ اُل٤٘٣خ اإلٍال٤ٓخ، ٌُٖ ثؤٍِٞة ٣َزٜلف 

اٙؼبف ٛنا اُل٣ٖ ك٢ اُ٘لًٞ ٓغ ر٤ٌٖٔ اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ ٖٓ ا٤َُطوح ٝ اُزؾٌْ ك٢ اُوبئ٤ٖٔ 

ًٔب أُـٞا ٓ٘ن اُجلا٣خ ٖٓ٘ت ٤ّـ . ػ٤ِٚ ٝرٞع٤ْٜٜ اُٞعٜخ اُز٢ رقلّ ا٤َُبٍخ اُلو٤َٗخ ك٢ اُغيائو

اإلٍالّ ٝٛوكٝا اثٖ اُؼ٘بث٢ اُن١ ًبٕ ٣ز٠ُٞ ٛنا أُٖ٘ت، ًٔب ككؼٞا ثٌَْ أٝ ثآفو اٌُض٤و ٖٓ 

ػِٔبء اُل٣ٖ ا٠ُ اُٜوٝة أٝ اُٜغوح ألْٜٗ هكٚٞا اُوٙٞؿ ألٝآو ٝهؿجبد اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ، 

َٕٝٝ األٓو ثٜنٙ اإلكاهح ا٠ُ كهعخ ػغيٛب ػٖ ا٣غبك ٖٓ ٣زٌلَ ثٔقزِق اُٞظبئق اُل٤٘٣خ 

 ك٢ ًَ ٖٓ أُل٣خ صْ ٗوِزٜب ا٠ُ اُغيائو ًٝنُي هَ٘ط٤٘خ 1850كؤْٗئذ ٓلاهً ػبّ . اإلٍال٤ٓخ

ًُِق . ٝؿ٤وْٛ...ٝرَِٔبٕ، ٜٓٔزٜب ر٣ٌٖٞ ٓٞظل٤ٖ ك٤٤٘٣ٖ ًبُٔله٤ٍٖ ٝاألئٔخ ٝأُلز٤ٖ ٝاُوٚبح ٝ

فو٣غٞ ٛنٙ أُلاهً ثْئٕٝ اُل٣ٖ اإلٍال٢ٓ ك٢ اُغيائو، ٌُٖ رؾذ ههبثخ ٓطِوخ ُإلكاهح 

. االٍزؼٔبه٣خ

      ٝرقزل٢ ٝهاء ٛنٙ ا٤َُبٍخ اُل٤٘٣خ ُإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ اُوؿجخ ك٢ اْٗبء ًٜ٘ٞد اٍال٢ٓ ّج٤ٚ 

ثبٌُٜ٘ٞد ا٤َُٔؾ٢، ٌُٖ ّو٣طخ اُزؾٌْ ك٤ٚ، كٌبٗذ اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ روك٘ رطج٤ن هبٕٗٞ 

 ػ٠ِ اُل٣ٖ اإلٍال٢ٓ، ٝاُن١ ٣٘ٔ ػ٠ِ ٓجلا كَٖ اُل٣ٖ ػٖ اُلُٝخ، ٝٛلكٜب ٖٓ مُي ٛٞ 1906
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اثوبءٙ رؾذ ٤ٍطورٜب، ٓٔب عؼَ رطج٤ن ٛنا أُجلا أؽل أُطبُت اُوئ٤َ٤خ ٌُبكخ كٖبئَ اُؾوًخ 

. 1947ا٤ُ٘ٛٞخ ك٢ اُغيائو، اال أٗٚ ُْ ٣زؾون هٜ ػ٤ِٔب ؽز٠ ُٝٞ ًبٕ أؽل ٓٞاك كٍزٞه

     أكد ٛنٙ ا٤َُبٍخ اُل٤٘٣خ االٍزؼٔبه٣خ ا٠ُ رٌَْ ٓٞظل٢ اُل٣ٖ اإلٍال٢ٓ ُلٟ اإلكاهح 

، ٣ٝز٤ٔي أؿِت ٛئالء "كوٜبء اَُِطبٕ"االٍزؼٔبه٣خ ك٢ اُغيائو، ٝاُن٣ٖ أِٛو٘ب ػ٤ِْٜ ٖٓطِؼ 

أُٞظل٤ٖ ثٚؼق اُضوبكخ ٝاُلٌو ٝاُغَٜ ثبُل٣ٖ، كول ؽِْٜٔ أٝؿَط٤ٖ ث٤وى َٓئ٤ُٝخ ثوٝى اُؾوًخ 

إ فطؤٗب اُلبؽِ ك٢ ٤ٍبٍز٘ب اُل٤٘٣خ ٛٞ رَبِٛ٘ب ك٢ "اإلٕالؽ٤خ الثٖ ثبك٣ٌ، ؽ٤ش ًزت هبئال 

ٝعٞك ٓٞظل٤ٖ ك٤٤٘٣ٖ ك٢ أَُبعل ٤َ٣طو ػ٤ِْٜ اُغَٜ أُوًت ٝاُطٔغ ٝػلّ اُزٜن٣ت، كال ؽل 

ُوؿجبرْٜ ك٢ إٔ ٣ُؾٔلٝا ػ٠ِ ٓب ُْ ٣لؼِٞا، كؼلّ اٌُلبءح ٝأُجبُـخ ك٢ اُقٚٞع ٝاالٗو٤بك ٢ٛ 

، ًٔب أػزوف أ٣ٚب ثؤْٜٗ ًبٗٞا عٞا٤ٌٍ ُإلكاهح "اُْٜبكاد اُٞؽ٤لح اُز٢ ٣ٌٖٔ ُْٜ االػزياى ثٜب

هل َٕٝ ث٘ب األٓو أٗ٘ب إٔجؾ٘ب ال َٗٔؼ ثز٤َٔخ أُلز٢ أٝ اإلٓبّ اال ٖٓ ث٤ٖ : "االٍزؼٔبه٣خ ك٤وٍٞ

اُن٣ٖ اعزبىٝا ٍبئو كهعبد اُزغٌَ، ٝال ٣ٌٖٔ ُٔٞظق ك٢٘٣ إٔ ٣زوه٠ اال اما ٓب أظٜو ُإلكاهح 

ب ٓ٘وطغ اُ٘ظ٤و ًٕ ". اُلو٤َٗخ افال

      كول اٍزـَ اإلٕالؽ٤ٕٞ اػزواكبد ث٤وى ُٚوة ٛئالء أُٞظل٤ٖ اُل٤٤٘٣ٖ ك٢ ا٤ُْٖٔ، كؤّبه 

ّٜٝل : ّٜبكح ا٤ُْـ ث٤وى ػ٠ِ هعبٍ اُل٣ٖ"ا٤ُٜب اإلثوا٢ٔ٤ٛ ك٢ ٓوبُخ ُٚ ك٢ اُجٖبئو ثؼ٘ٞإ 

، ٝرَٕٞ ٖٓ فالٍ مُي ا٠ُ اٍز٘زبط ٣لػْ كزٟٞ ٛبُٔب كاكغ ػٜ٘ب اإلٕالؽ٤ٕٞ ٝٛٞ ػلّ "ّبٛل

. عٞاى اُٖالح ٝهاء ٛئالء األئٔخ أُٞظل٤ٖ

     ٝهل ًبٗذ ٛنٙ اُلزٟٞ أؽل اُؼٞآَ اُز٢ رقزل٢ ٝهاء اؽزلاّ اُٖواع ث٤ٖ اإلٕالؽ٤٤ٖ ٝٛئالء 

أُٞظل٤ٖ اُل٤٤٘٣ٖ اُن٣ٖ ٓب كزئٞا ٣ؾوٕٙٞ اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ ػ٠ِ هٔغ اإلٕالؽ٤٤ٖ ٝؿِن أثٞاة 

. اُؼَٔ اُل٢٘٣ ك٢ ٝعْٜٞٛ

     ٌُٖ ٤ٌُ ٓب أٝهكٗبٙ ٓؼ٘بٙ إٔ ٗٚغ ٛئالء أُٞظل٤ٖ ًِْٜ ك٢ ٍِخ ٝاؽلح، كول ظٜو ٖٓ ْٜٙٔ٘ 

ّ، ًؼجل اُوبكه 20ثؼ٘ اُوعبٍ اُن٣ٖ ٣ؾِٕٔٞ كًٌوا إالؽ٤ًب ٝٓزً٘ٞها فبٕخ ك٢ ثلا٣بد اُووٕ 

أُغب١ٝ ٝػجل اُؾ٤ِْ ثٖ ٍٔب٣خ ٝأُُٞٞك ثٖ أُٞٛٞة هؿْ ٝهٞف ٛنا األف٤و ٙل ثٖ ثبك٣ٌ ك٤ٔب 

ٌُٖ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ أُٞظل٤ٖ ر٘بهٔ رله٣غ٤ب ٤ُظٜو ك٤ٔب . ؽَت ٓب ٣جلٝ-ثؼل ثَجت ٖٓبُؼ فبٕخ 

ثؼل ٓٞظل٤ٖ آفو٣ٖ أًضو ٝالء ُإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ، ٖٝٓ أثوى ٛئالء ك٢ اُلزوح اُز٢ ٗؾٖ ثٖلك 

، ٝاُن١ ٣ز٤ٔي ؽز٠ ٛٞ ث٘ٞع ٖٓ 1936ر٘بُٜٝب ٗنًو أُلز٢ أُب٢ٌُ ًؾٍٞ ثٖ كا٢ُ اُن١ اؿز٤َ ػبّ 

ُٞ ٍقو هِٔٚ ُلبئلح اُل٣ٖ ٝاُؼِْ ٝاُٖٞٛ : "اٌُلبءح اُؼ٤ِٔخ ٓٔب عؼَ اُلًزٞه ٍؼل هللا ٣وٍٞ ػ٘ٚ اٗٚ

، ٝرظٜو ػ٤ِٔزٚ ثغالء ك٢ اُزو٣ْٞ اُغيائو١ اُن١ ًبٕ "ُولّ كبئلح ًج٤وح ألٗٚ ًبٕ ٓزؼِٔب ه٣ٞب

، ٌُٖ ُألٍق ُْ ٣ٖله ٓ٘ٚ 1911 ٓ٘ن ػبّ « Louis Boudi »٣ٖلهٙ هكوخ اُلو٢َٗ ٣ٌُٞ ثٞك١ 

. اال صالس أػلاك كوٜ

، 1936     ًٔب ثوى أ٣ٚب ا٠ُ عبٗجٚ أثٞ اُوبٍْ اُؾل٘ب١ٝ اُن١ فِلٚ ك٢ ٖٓ٘ت أُلز٢ أُب٢ٌُ ػبّ 

، كؤثوى ك٤ٚ 1907اُن١ ْٗوٙ ػبّ " رؼو٣ق اُقِق ثوعبٍ اَُِق"٣ٝؼوف اُؾل٘ب١ٝ ثٌزبثٚ اُو٤ْ 

ٓقزِق اُْق٤ٖبد اُز٢ ػوكزٜب اُغيائو ، ٣ٝجـلٝ أٗـٚ ٝٙؼٚ  ثطِت ٓـٖ اإلكاهح اإلٍزؼٔبه٣خ 

ب ًج٤ًوا ُِضوبكخ اُؼوث٤خ ك٢  (1913-1903)فبٕخ اُؾبًْ اُؼـبّ عٞٗبه ًٓ اُن١ ًبٕ ٢ُٞ٣ اٛزٔب

. اُغيائو

    ٝفِلٚ ؽٔٞك كؽٔبٕ ك٢ ٖٓ٘ت أُلز٢ أُب٢ٌُ ٝاُن١ ُْ ٣ؼوف ػ٘ٚ ْٗبًٛب ػ٤ًِٔب أٝ ك٤٘٣ًب ٣ٌٖٔ 

ُٝؼَ رٞاهد ْٗبٛبد ٛنا األف٤و ثَجت اُجوٝى اُو١ٞ ُِٔلز٢ اُؾ٘ل٢ ٓؾٔل اُؼب٢ٕٔ، ٝاُن١ . مًوٙ

ٝكاك٣خ هعبٍ اُل٣ٖ اإلٍال٢ٓ "ٍؼ٠ ا٠ُ ر٘ظ٤ْ أُٞظل٤ٖ اُل٤٤٘٣ٖ ُلٟ اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ، كؤْٗؤ 

ًَِبٕ ؽبٍ اُٞكاك٣خ، ٝاػزجو اإلثوا٢ٔ٤ٛ " ٕٞد أَُغل"، ٝإٔله 1948ػبّ " ُِوطو اُغيائو١

ٕٞد "ٝ" ٕٞد األٛب٢ُ"إٔ ٛنٙ أُغِخ ٖٓ ٕ٘غ اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ ٓضِٜب ك٢ مُي ٓضَ 

ٝال ّي إٔ ٓآٍ ٛنا اُٖٞد ٛٞ ٓآٍ رِي األٕٞاد اُز٢ ُْ رورلغ اال : "، ك٤وٍٞ"أَُزٚؼل٤ٖ

(". Voixأ١ ٕٞد )ُز٘قل٘ ُْٝ رزؼبٍ اال ُزَ٘لَ، ٝألٓو ٓب ٣زٜبرق أهٟٞ ٛنٙ أٌُِبد اُزو٤ِل٣خ 
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أُٞا٤ٙغ اُل٤٘٣خ اُجؾزخ ثؾٌْ ا٣ٔبٕ ٛئالء أُٞظل٤ٖ " ٕٞد أَُغل"     ؿِجذ ػ٠ِ ٓغِخ 

اُل٤٤٘٣ٖ ثؼلّ اكفبٍ اُلٌو أٝ ا٤َُبٍخ ك٢ أُغبٍ اُل٢٘٣، ًٝبٗٞا ٣ئافنٕٝ اإلٕالؽ٤٤ٖ ػ٠ِ  

فْٜٞٙ ك٢ اُوٚب٣ب ا٤َُب٤ٍخ، ًٔب ؿِت ػ٠ِ أُغِخ اُزٜغٔبد ػ٠ِ اإلٕالؽ٤٤ٖ اُن٣ٖ ٣طبُجٕٞ 

ٝكاك٣خ هعبٍ "ثلَٖ ّئٕٝ اُل٣ٖ اإلٍال٢ٓ ػٖ اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ، ٝٛٞ أُطِت اُن١ روكٚٚ 

، وتتهم اإلصالحٌٌن بأن هدفهم من هذا المطلب هو " الجزابرياُل٣ٖ اإلٍال٢ٓ ُِوطو
السٌطرة والتصرف فً الدٌانة اإلسالمٌة بالجزابر، وترى ضرورة إبقاء الوضع كما 

كان، وأن الطرقٌٌن ٌؤٌدونهم فً ذلك، كما أن تسلٌم األمر للودادٌة ٌؤدي فً نظر 
 ".أصحابها إلى صٌانة الدٌانة من أخطار السٌاسة وبقابها فً جو هادئ

       

                              االتجاه اإلصالحً -3

رؼٞك عنٝه اُؾوًخ اإلٕالؽ٤خ اُؾل٣ضخ ك٢ اُؼبُْ اإلٍال٢ٓ ا٠ُ ٓؾٔل ثٖ ػجل اُٞٛبة   

ّ، ٝاُن١ ػَٔ ػ٠ِ ٓؾبهثخ 18اُن١ ظٜو ك٢ ّجٚ اُغي٣وح اُؼوث٤خ ك٢ اُٖ٘ق اُضب٢ٗ ٖٓ اُووٕ 

اُْؼٞمح ٝاُقواكبد ٝثؼ٘ أُٔبهٍبد اُطوه٤خ اُز٢ أُٖوذ ثبُؼو٤لح اإلٍال٤ٓخ، ٌُٖ ُْ رٍٞغ 

اُؾوًخ اُٞٛبث٤خ إالؽٜب اُل٢٘٣ ا٠ُ إالػ اعزٔبػ٢ ٝصوبك٢ ٝاهزٖبك١ ّبَٓ، ُْٝ ٣ٌزَٔ ٛنا 

.  19ّاُغبٗت اال ثؼل ظٜٞه عٔبٍ اُل٣ٖ األكـب٢ٗ ٝٓؾٔل ػجلٙ ثٖٔو ك٢ اُٖ٘ق اُضب٢ٗ ٖٓ اُووٕ 

ٝهل هًي األٍٝ ػ٠ِ كٌوح اُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ ٝرٞؽ٤ل ا٤َُِٖٔٔ ُٔٞاعٜخ اُقطو االٍزؼٔبه١ 

أُؾلم ثبُؼبُْ اإلٍال٢ٓ، أٓب ر٤ِٔنٙ ٓؾٔل ػجلٙ كزؾٍٞ ا٠ُ هاك٘ ُِؼَٔ ا٤َُب٢ٍ ثؼل ا٣ُٞالد اُز٢ 

، ًٝبٕ ٣وٟ إٔ اإلٕالػ ٣جلأ ٖٓ اُزؼ٤ِْ، 1881ؽلصذ ُٚ ثؼل صٞهح أؽٔل ػواث٢ ك٢ ٖٓو ػبّ 

ٝهل ر٤ٔي ٛئالء أُِٖؾٕٞ ثب٤ُُْٞٔخ ك٢ اُطوػ، ؽ٤ش رطوهٞا . كلػب ا٠ُ إالػ عبٓغ األىٛو

ا٠ُ ػلح هٚب٣ب رٌٔ أُغزٔغ اإلٍال٢ٓ، ًٔب ػِٔٞا ػ٠ِ ر٤٤ٌق ٓجبكة اإلٍالّ ٝاُ٘ٔ اُل٢٘٣ ٓغ 

صْ عبء ثؼل ٛئالء اُوٝاك ػلح ِٖٓؾ٤ٖ أصوٝا ك٢ اُؾوًخ اإلٕالؽ٤خ ك٢ أُْوم . هٝػ اُؼٖو

ٝأُـوة اإلٍال٤٤ٖٓ ك٤ٔب ثؼل ًو٤ّل هٙب ٕبؽت أُ٘به ٤ٌّٝت أهٍالٕ ٕبؽت كٌوح اُو٤ٓٞخ 

 .ٝؿ٤وْٛ ٖٓ أُِٖؾ٤ٖ... اإلٍال٤ٓخ ٝػجل اُوؽٖٔ اٌُٞاًج٢ أُ٘بٛ٘ ُإلٍزجلاك

      أؽزٌذ اُغيائو ثبألكٌبه اإلٕالؽ٤خ أُْوه٤خ ك٢ ثلا٣بد اُووٕ اُؼْو٣ٖ ػجو ػلح ه٘ٞاد 

، أ٣ٖ روى رؤص٤ًوا ٓؾلًٝكا ػ٠ِ ثؼ٘ هعبُٜب 1903ٜٝٓ٘ب ى٣بهح ٓؾٔل ػجلٙ ا٠ُ اُغيائو ػبّ 

 ًٔب ًبٕ ُِٖؾق أُْوه٤خ رؤص٤ًوا ،أُؾلٝك٣ٖ ًؼجل اُؾ٤ِْ ثٖ ٍٔب٣خ ٝثٖ أُٞٛٞة ٝثٖ اُقٞعخ

ػ٠ِ ثؼ٘ هٝاك اُٖؾبكخ اُؼوث٤خ ك٢ اُغيائو اُن٣ٖ كػٞا ا٠ُ اُلٌو اإلٕالؽ٢، ٣ٝؤر٢ ػ٠ِ هأً 

، ٝكػب ػٔو "عو٣لح ػجل٣ٝخ إالؽ٤خ: "ثؤٜٗب" مٝ اُلوبه"ٛئالء ػٔو هاٍْ اُن١ ػوَّف ٕؾ٤لزٚ 

ف . ُِؼَٔ ٖٓ أعَ ْٗو األكٌبه اإلٕالؽ٤خ" عٔبػخ اُزؼبهف اإلٍال٢ٓ"ثٖ هلٝه ا٠ُ اْٗبء  َٝػوَّ

ه٤لد اُلٌو اإلٍال٢ٓ "ٍؼل اُل٣ٖ ثِوبٍْ ثٖ اُقٔبه ٛنٙ اُغٔبػخ ثؤٜٗب عٔبػخ ٍٝط٤خ ث٤ٖ كئخ 
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ثزو٤ِلٛب األػ٠ٔ ُِـوث٤٤ٖ كٕٝ "، ٝكئخ صب٤ٗخ "رؼٖجٜب ٝريٓزٜب"ثلؼَ " ٝػطِزٚ ػٖ اإلثلاع ٝاإلٗزبط

ه٤ِِخ ... ال روٙـ اال ٌُِزبة ٝاَُ٘خ"، أٓب ٛنٙ اُلئخ اُضبُضخ اُز٢ ٣لػٞ ُٜب ك٤غت إٔ "ٝػ٢ أٝ اكهاى

". األكواك ٌُْٜٝ٘ ػ٠ِ هِت هعَ ٝاؽل ٣ٔضِٕٞ ثبرؾبكْٛ ٗٔٞمعب َُِِق

ّ، ٣ٝؼٞك مُي 20     ثلأد اُؾوًخ اإلٕالؽ٤خ اُغيائو٣خ كـ٢ اُجوٝى ك٢ اُؼول اُضبُش ٓـٖ اُووٕ 

ا٠ُ ػٞكح ثؼ٘ أُٜبعو٣ٖ اُن٣ٖ ٍجن ُْٜ إٔ أٗزوِٞا ا٠ُ أُْوم اإلٍال٢ٓ، آب ٛوثب ٖٓ اُزغ٤٘ل 

ٖٝٓ أثوى ٛئالء ٗغل ػجل اُؾ٤ٔل ثٖ ثبك٣ٌ ٝاُج٤ْو اإلثوا٢ٔ٤ٛ ٝاُط٤ج٢ . اإلعجبه١ أٝ ِٛجًب ُِؼِْ

، كبٕ ثٖ ثبك٣ٌ هًي 1927ثجٌَوح ػبّ " اإلٕالػ"ٝاما ًبٕ ٛنا األف٤و أْٗؤ ٕؾ٤لخ . اُؼوج٢

عٜٞكٙ ك٢ ٛنٙ اُلزوح ػ٠ِ اُزؼ٤ِْ ٝاُوبء اُلهًٝ ك٢ اُغبٓغ األفٚو ثوَ٘ط٤٘خ، ًٔب أْٗؤ أ٣ٚب 

، ٝاُز٢ ٓ٘ؼزٜب اإلكاهح االٍزؼٔبه٣خ ثؼل ٕلٝه فَٔخ أػلاك ٜٓ٘ب، 1925ػبّ " أُ٘زول"ٓغِخ 

، ٝرؼزجو اُْٜبة أؽَٖ ٓؼجو ػٖ اُلٌو 1939اُز٢ اٍزٔود ؽز٠ ػبّ " اُْٜبة"كؼٜٞٙب ثٔغِخ 

. اإلٕالؽ٢ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ

، ٝاُز٢ 1931      ػٔل ثٖ ثبك٣ٌ ٝىٓالإٙ ا٠ُ رؤ٤ٌٍ عٔؼ٤خ اُؼِٔبء ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ٖ ػبّ 

ٙٔذ أؿِت اإلٕالؽ٤٤ٖ ا٠ُ عبٗت ػلك ًج٤و ٖٓ اُزو٤ِل٤٣ٖ ك٢ اُجلا٣خ، ٌُٖ ٛئالء األف٤و٣ٖ 

اُز٢ رطوه٘ب " عٔؼ٤خ ػِٔبء اَُ٘خ اُغيائو٤٣ٖ"، ٝأٍَٞا 1932اٗلِٖٞا ػٖ عٔؼ٤خ اُؼِٔبء ػبّ 

. ا٤ُٜب آٗلًب

      ًٝبٕ ٖٓ أْٛ أٛلاف عٔؼ٤خ اُؼِٔبء ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ٖ رغ٤َل اُلٌوح اإلٕالؽ٤خ ًٔب ؽلكٛب 

ٗؾَٖ ٓب ًبٕ ٖٓ أفالم األْٓ ؽَ٘ب ٝٓٞاكوب ُؾبُ٘ب "ثٖ ثبك٣ٌ ك٢ اُؼلك األٍٝ ٖٓ أُ٘زول ٢ٛٝ 

ٝروب٤ُلٗب ٝٗوجِٚ، ٝٗوجؼ ٓب ًبٕ ٜٓ٘ب هج٤ًؾب أٝ ٓجب٣ً٘ب ُٔغزٔؼ٘ب ٝث٤ئز٘ب ٝٗوكٚٚ، كَِ٘ب ٖٓ اُغبٓل٣ٖ ك٢ 

". عؾٞهْٛ ٝال ٓغ أُزلوٗغ٤ٖ ك٢ ظلورْٜ ٝر٘طؼْٜ، ٝاٍُٜٞ اُؼلٍ ٛٞ اُن١ ٗئ٣لٙ ٝٗلػٞ ا٤ُٚ

      إ ٛنا اٌُالّ ٓؼ٘بٙ رلزؼ اإلٕالؽ٤٤ٖ ػ٠ِ اُؼٖو ٝٓ٘غيارٚ اُؼ٤ِٔخ ٝاإلثلاػ٤خ ٝاُلٌو٣خ 

ٝأُئٍَبر٤خ ػٌٌ اُٞٛبث٤٤ٖ، ٓٔب ٣لؽ٘ رٜٔخ اُٞٛبث٤خ اُز٢ ػَٔ اُزو٤ِل٣ٕٞ ٝ اإلكاهح 

. اإلٍزؼٔبه٣خ ػ٠ِ اُٖبهٜب ثبُؾوًخ اإلٕالؽ٤خ اُغيائو٣خ

      ٌُٖ ال ٣قزِق االرغبٙ اإلٕالؽ٢ ػٖ أؿِت االرغبٛبد األفوٟ ماد أُوعؼ٤خ اإلٍال٤ٓخ ك٢ 

إ اإلٍالّ ػول : "االػزوبك إٔ اإلٍالّ ٣ْزَٔ ػ٠ِ ًَ اُؾٍِٞ ُْٔبًَ اُؼٔ، ك٤وٍٞ ثٖ ثبك٣ٌ

اعزٔبػ٢ ػبّ ك٤ٚ ًَ ٓب ٣ؾزبط ا٤ُٚ اإلَٗبٕ ك٢ ع٤ٔغ ٗٞاؽ٢ ؽ٤برٚ َُؼبكرٚ ٝهه٤ٚ، ٝهل كُذ 

رغبهة اُؾ٤بح ًض٤ًوا ٖٓ ػِٔبء األْٓ أُزٔلٗخ ػ٠ِ إٔ ال ٗغبح ُِؼبُْ ٓٔب ٛٞ ك٤ٚ اال ثبٕالػ ػبّ 

ٓنٛت ٖٓ ٓناٛت اُؾ٤بح، ك٤ٌِ "، كبَُِْٔ اُؼبهف ثل٣٘ٚ ٤ٌُ ثؾبعخ ا٠ُ أ١ "ػ٠ِ ٓجبكة اإلٍالّ

". ُِغٔؼ٤خ اما ٖٓ َٗجخ اال ا٠ُ اإلٍالّ
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      ٌُٖ ؿبثذ ػٖ اثٖ ثبك٣ٌ ٝهكبهٚ إٔ ٛ٘بى اُؼل٣ل ٖٓ اُوواءاد ٝأُلب٤ْٛ ؽٍٞ اإلٍالّ، 

٣ٝزؾٌْ ك٢ ٛنٙ اُوواءاد ػلح ػٞآَ ًلهعخ اُزضبهق ٝاالؽزٌبى ثبُضوبكبد األفوٟ، ًٝنُي اُٞٙغ 

، ُْٝ ٣لْٜ اثٖ ثبك٣ٌ ٝأرجبػٚ إٔ ٛنٙ "اُزبه٣ق٤خ"اُؼبّ ٝاُٞاهغ ٝاُظوٝف أٝ ٓب ٣ٌٖٔ رِق٤ٖٚ ثـ

اُؼٞآَ ٢ٛ اُز٢ عؼِزْٜ ٣قزِلٕٞ ػٖ االرغبٛبد األفوٟ فبٕخ االرغبٙ اُزو٤ِل١، كؼ٠ِ ٗو٤٘ ٛنا 

األف٤و كبٕ اإلٕالؽ٤٤ٖ ال ٣زؼٖجٕٞ ُِٔناٛت اُلو٤ٜخ ٣ٝلِٕٚٞ اُؼٞكح ٓجبّوح ا٠ُ األٍٕٞ أُٔضِخ 

ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ صْ االعزٜبك ػ٠ِ ٙٞئٜب، ًٔب أْٜٗ ٣ؼبهٕٙٞ أُٝئي اُن٣ٖ ٣ؼ٤وٕٝ 

ب ُؼِّٞ اٌُالّ ًٓ اٍزؼٔبٍ مًبئْٜ ك٢ ػِّٞ "ك٤وٟ اإلٕالؽ٤ٕٞ أٗٚ ٖٓ األعله ػ٠ِ ٛئالء . اٛزٔب

، ًٔب ٝهق اإلٕالؽ٤ٕٞ ثبُٔوٕبك ُِٔٔبهٍبد "ك٣ٞ٤ٗخ ثلٍ اُقٞٗ ك٢ ٗوبّبد ال كبئلح ٜٓ٘ب

. اُطوه٤خ ٝفبٙٞا ٙلٛب ٓؼبهى ّز٠

      ػبكح ٓب ر٤ْو فطبثبد ًٝزبثبد اإلٕالؽ٤٤ٖ اُغيائو٤٣ٖ ا٠ُ ٓؾٔل ػجلٙ ٝر٤ِٔنٙ ه٤ّل هٙب، 

ٝثٌَْ أهَ اثٖ ر٤ٔ٤خ ٝاًُْٞب٢ٗ ٝاثٖ ه٤ْ اُغٞى٣خ، ٌُْٜ٘ هِٔب ٣نًوٕٝ عٔبٍ اُل٣ٖ األكـب٢ٗ، ٣ٝجلٝ 

إٔ مُي ٣ؼٞك ا٠ُ رو٤ًي ٛنا األف٤و ك٢ كػٞرٚ ػ٠ِ أُغبٍ ا٤َُب٢ٍ ٝاٍزقلآٚ اُؼ٘ق اُضٞه١ ٙل 

االٍزؼٔبه، ٝٛٞ ٓبال ٣زالءّ ٓغ ٛوٝؽبد اإلٕالؽ٤٤ٖ اُن٣ٖ ٣ِزيٕٓٞ ثٔجلا ٓؾٔل ػجلٙ اُلاػ٢ ا٠ُ 

اُزو٤ًي ػ٠ِ روث٤خ اُلوك ٝاُزؼ٤ِْ ٝرغ٘ت اُؼَٔ ا٤َُب٢ٍ أٝاالٕطلاّ ثبإلكاهح اإلٍزؼٔبه٣خ هله 

. أَُزطبع

      ٣ؼل اإلٕالؽ٤ٕٞ االرغبٙ األًضو ؿياهح ك٢ اإلٗزبط اُلٌو١ ٝاألكث٢ ٝاُٖؾل٢، ٝٛنا ٓب ٣الؽع 

ٖٓ فالٍ ٕؾلْٜ اُؼل٣لح ٝػ٠ِ هأٍٜب أُ٘زول ٝاُْٜبة اُز٢ رزجؼبٕ ثٖ ثبك٣ٌ ٓجبّوح ػٌٌ 

اُجٖبئو اُز٢ ٢ٛ َُبٕ ؽبٍ عٔؼ٤خ اُؼِٔبء ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ٖ، ُٜٝنا اَُجت كبٗٚ ػ٤ِ٘ب اُز٤٤ٔي 

ث٤ٖ ًزبثبد ثٖ ثبك٣ٌ ٝاإلثوا٢ٔ٤ٛ ٝؿ٤وْٛ ك٢ اُجٖبئو ًٝزبثبرْٜ ك٢ اُٖؾق ٝأُغالد األفوٟ، 

ألٕ اٌُزبثخ ك٢ اُجٖبئو رزطِت االُزياّ ثبُزٞعٚ اُؼبّ ُغٔؼ٤خ اُؼِٔبء ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ٖ ػٌٌ 

. اُٖؾق األفوٟ

      ٖٝٓ أثوى ًزبة االرغبٙ اإلٕالؽ٢ ٗغل ٓجبهى ا٢ِ٤ُٔ ك٢ ٓغبٍ اُزبه٣ـ، ًٝنُي ك٢ ٓٞاعٜزٚ 

، ًٔب ثوى أؽٔل رٞك٤ن أُل٢ٗ ثٌزجٚ اُؼل٣لح ك٢ "هٍبُخ اُْوى ٝٓظبٛوٙ"ُِطوه٤خ ٖٓ فالٍ ًزبثٚ 

ٓغبٍ اُزبه٣ـ، ًٝنُي ٓؾٔل اَُؼ٤ل اُياٛو١ ٝاأل٤ٖٓ اُؼٔٞك١ اُن١ ًبٕ ُٚ رؤص٤و ك٢ فو٣غ٢ 

. اُٖبكهح ثبُِـخ اُلو٤َٗخ" La Défenseاُلكبع "أُلهٍخ اُلو٤َٗخ ٖٓ فالٍ عو٣لرٚ 

     ٤ْٗٝو ا٠ُ إٔ اإلٕالؽ٤٤ٖ ُْ ٣ٌٞٗٞا ًِْٜ ٓؼوث٤ٖ ًٔب ٣ؼزول اٌُض٤و، ثَ ٛ٘بى اٌُض٤و ٖٓ 

ٓيكٝع٢ اُِـخ، أ١ اروبٕ اُؼوث٤خ ٝاُلو٤َٗخ، ٖٓٔ ٣٘ز٢ٔ ا٠ُ ٛنا االرغبٙ، ٝٗنًو ْٜٓ٘ ٓؾٔل األ٤ٖٓ 

، ًٝنُي أؽٔل هٙب ؽٞؽٞ ك٢ اُؼٔٞك١ ٝأؽٔل رٞك٤ن أُل٢ٗ ٝأؽٔل ثّٞٔبٍ ٝأث٣ٞؼ٠ِ اُيٝا١ٝ

ٝهل ٍٔؼ مُي ثزِو٢ أكٌبه اُـوة ٓجبّوح ثبَُ٘جخ ُٔيكٝع٢ اُِـخ أٝ ػٖ . ٓغبٍ األكة ٝؿ٤وْٛ

ٛو٣ن أُْوم اإلٍال٢ٓ ثبَُ٘جخ ُِٔؼوث٤ٖ كوٜ، ٝٛنا ػٌٌ اُزو٤ِل٤٣ٖ اُن٣ٖ اٗـِوٞا ػ٠ِ أٗلَْٜ 

. ٝهكٚٞا ًَ ٓب ٣ؤر٤ْٜ ٖٓ أُْوم فٞكب ٖٓ األكٌبه اُٞٛبث٤خ ٝاإلٕالؽ٤خ

زبة ٝاإلٗزبط اُلٌو١ ٝاُٖؾل٢ ا٠ُ اُوٍٞ ثبٕ االرغبٙ  ٌُ      ٣لكؼ٘ب ٛنا اُز٘ٞع ٝاُـياهح ك٢ اُ

اإلٕالؽ٢ ٛٞ ٖٓ االرغبٛبد اُو٤ِِخ اُز٢ رٔزِي ْٓوٝػب كٌو٣ب ٓزٌبٓال ٝٝاٙؼ أُؼبُْ ك٢ ًَ 

أُغبالد ػٌٌ ٓب ٣واٙ ػ٢ِ ٓواك ٝٓؾٔل ؽوث٢ ٝآفوٕٝ اُن٣ٖ رؤصوٝا ثبُوواءح اُـوث٤خ ُالرغبٙ 

. اإلٕالؽ٢ ُْٝ ٣وٝا اال اُغبٗت اُل٢٘٣ ا٤ُٚن ػ٘ل كهاٍزْٜ ُإلٕالؽ٤٤ٖ

     ٝهؿْ ًضوح ًزّبة االرغبٙ اإلٕالؽ٢، اال أٗ٘ب ٗؼزجو ثٖ ثبك٣ٌ ٝاإلثوا٢ٔ٤ٛ أكَٚ ٖٓ ػجو ػٖ 

ٛوٝؽبد ٛنا االرغبٙ، ثؾٌْ أٜٗٔب ًزجب ك٢ ّز٠ أُٞا٤ٙغ، ػٌٌ اٌُزبة ا٥فو٣ٖ، ٤ْٗٝو ا٠ُ إٔ 

ب ُالرغبٙ اإلٕالؽ٢ ٝر٘ظ٤ٔٚ أُزٔضَ ك٢ عٔؼ٤خ اُؼِٔبء  ًٕ ًَ ٝاؽل ٜٓ٘ٔب هل أػط٠ ٛبثًؼب فب

ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ٖ، كبما ًبٕ اثٖ ثبك٣ٌ أًضو رلزًؾب ػ٠ِ ا٥فو٣ٖ اال أٗٚ ؽبٍٝ اػطبء ٕجـخ 

فبٕخ ُالرغبٙ ٣ـِت ػ٤ِٜب اُطبثغ أُـبهث٢، أٓب اإلثوا٢ٔ٤ٛ كول اؽزي ًض٤وا ثبُْٔبههخ فبٕخ ثؼل 

، ٝهل ٍٔؼ ُٚ ٛنا اُقوٝط ثبُزؼج٤و ػٖ ػلائٚ ُالٍزؼٔبه أًضو ٖٓ 1952فوٝعٚ ٖٓ اُغيائو ػبّ 
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ثٖ ثبك٣ٌ اُن١ ًبٕ ٣ق٠ْ ػ٠ِ ٤ٖٓو عٔؼ٤خ اُؼِٔبء، كٌبٕ أًضو ؽنًها ألٕ اُظوٝف اُز٢ ػبُ 

. ك٤ٜب ُْ رٌٖ ٓٞار٤خ ُِزؼج٤و أًضو ػٖ ٛوٝؽبرٚ

       ًٝبٕ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُِط٤ج٢ اُؼوج٢ كٝه ثبهى ك٢ ٤ٕبؿخ أكٌبه االرغبٙ اإلٕالؽ٢ ُٞال 

 ، صـْ اٍزوبُزٚ ٖٓ عٔؼ٤خ اُؼِٔبء 1937رؤص٤واد ه٤ٚخ ٓوزَ أُلز٢ ًؾٍٞ ثٖ كا٢ُ ػ٠ِ َٓبهٙ ػـبّ 

 ، كول إٔجؼ اُؼوج٢ ٓؼيٝال ٓ٘ن ٛالهٚ ٓغ ثٖ ثبك٣ٌ هؿْ ٓؾبُٝزٚ 1939ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ٖ ػبّ 

اْٗبء عٔؼ٤خ اإلٕالػ اُز٢ ٓبرذ ك٢ أُٜل، ٣ٝجلٝ إٔ اُؼوج٢ ًبٕ ٙؾ٤خ رْلكٙ ٝػلّ اُولهح ػ٠ِ 

. أُ٘بٝهح اُزٌز٤ٌ٤خ ٝا٤َُب٤ٍخ ك٢ اٛبه اإلٍزوار٤غ٤خ اُؼبٓخ ػٌٌ ثٖ ثبك٣ٌ ٝاإلثوا٢ٔ٤ٛ

ٍغِ٘ب ٖٓ فالٍ رزجؼ٘ب ُزطٞه االرغبٙ اإلٕالؽ٢ ظٜٞه رٞعٚ عل٣ل ثلافِٚ ك٢ ثلا٣بد      

٣ٝٔضَ ٛنا اُزٞعٚ ثؼ٘ اُْجبٕ اُن٣ٖ رقوعٞا آب ٖٓ ٓلاهً عٔؼ٤خ . 20ّاُق٤٘٤َٔبد ٖٓ اُووٕ 

ٝأْٗؤ ٛنا اُزٞعٚ ٓغِخ . اُؼِٔبء أٝ رِوٞا رؼ٤ِْٜٔ ك٢ أٝهٝثب ًٔبُي ثٖ ٗج٢ ٝأؽٔل ٛبُت اإلثوا٢ٔ٤ٛ

ٝهل . ، ٝاُز٢ رؼجو ػٖ ٗٞع ٖٓ صٞهح كٌو٣خ  ُغ٤َ اُْجبة ػ٠ِ ا٤ُْٞؿ1953ػبّ " اُْبة أَُِْ"

كزؾذ ٛنٙ أُغِخ اُٖبكهح ثبُِـخ اُلو٤َٗخ أثٞاثٜب ٌُِض٤و ٖٓ أُلو٤َٖٗ اُن٣ٖ ٣ئٕٓ٘ٞ ثبُٔوعؼ٤خ 

ب  ًٓ اإلٍال٤ٓخ، ًٔب ُْ رـِن ك٢ ٝعٚ ثؼ٘ أُ٘ز٤ٖٔ ُزٞعٜبد أفوٟ ًؼٔبه أٝىهبٕ اُن١ ًبٕ ٓلاٝ

 .ػ٠ِ اٌُزبثخ ك٢ أػلاكٙ

رؼجو ػٖ كٌو عل٣ل ٗبثغ ٖٓ أُوعؼ٤خ اإلٍال٤ٓخ ٌُ٘ٚ أًضو ؽلاصخ " اُْبة أَُِْ"ًبٗذ ٓغِخ        

ٌُٖ اُٞٙغ . ٝػٖوٗخ ٓوبهٗخ ثبالرغبٙ اإلٕالؽ٢ اُن١ رطوه٘ب ا٤ُٚ، ٝاُن١ ٣ؼزجو رو٤ِل٣ب ك٢ ٗظوْٛ

اُغل٣ل ُْ ٣َٔؼ ُٜنٙ اُ٘ٞاح ثبالٍزوال٤ُخ ٝاُزطٞه، ألٕ اُؼَٔ اُضٞه١ أَُِؼ هل اثزِؼْٜ ٓضِٔب اثزِؼذ 

  .  أعٜيح اُلُٝخ اُغيائو٣خ اٌُض٤و ْٜٓ٘ ثؼل االٍزوالٍ

إ اُضٞهح اُلٌو٣خ ُٜئالء اُْجبة ػ٠ِ ٤ّٞؿ االرغبٙ اإلٕالؽ٢ ٓؼ٘بٙ إٔ اإلٕالؽ٤٤ٖ        

ٝهل الؽع ٓبُي ثٖ ٗج٢ مُي ثؼل . أُٔض٤ِٖ ك٢ عٔؼ٤خ اُؼِٔبء ُْ ٣زقِٖٞا ٖٓ هٝاٍت اُلٌو اُزو٤ِل١

مفهوم اإلصالح ال " نتٌجة مفادها أن ، كزَٕٞ ا1936٠ُُوبئٚ ثبثٖ ثبك٣ٌ ك٢ ثبه٣ٌ ػبّ 
، "ٌعنً شٌبا واحًدا فً عقل تمرن فً المنطق الكارتزٌانً، وفً عقل كونه علم الكالم

العلماء أي الطابفة المتكونة من بوتقة ما نسمٌه الثقافة التقلٌدٌة ال "وٌضٌف أن 
وما ٌؤكد لنا سٌطرة الفكر التقلٌدي على الكثٌر منهم ". ٌستطٌعون القٌام بالمهام الكبرى

العلماء دون تحدٌد على أنفسهم مما ٌعنً أنهم لم ٌعطوا بعد "هو إطالقهم مصطلح 
مصطلح العلم مفهومه الحقٌقً وأبقوا على مفهومه القدٌم السابد فً عصور االنحطاط 

 .اإلسالمٌة والذي كان ٌطلق فقط على عالم الدٌن أو الفقٌه الدٌنً بالمفهوم المعاصر

 

  

 

 

 

 

 


