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املورط :
ثدٌاول ُشٍ ازلزاسة اماكثة وامعحفي
ا ألس خار سـسي جزاين اشلي ًـخرب منورخا من
امكذاة اجلزائصًني املِمتني ابمكذاتة الاهرثتوموحِة
ؾن اجملمتؽ امـصيب املسمل يف املِجص  ،فـىل
مس خوى مسازٍ املِين أبمف ا ألس خار ؿست كخة
ؾن اجملمتؽ امـصيب يف أبوزاب ذاظة يف فصوسا
وؾن الإسالم واملسومني يف املِجص همامت تـست
مواضَؽ مهنا الاحامتؾَة اكمزواح اخملخوط
ومضلكة امِوًة ككذاة امض حاة اجلزائصي يف
املِجص وامححر ؾن امِوًة امثلافِة،و أبمف ؿست
كخة ؾن واكؽ الإسالم واملسومني يف امغصة
مصكزا ؿًل واكـِم امثلايف من أبخل احلفاع ؿىل
ُوٍهتم امـصتَة الإسالمِة.

خمرب امخغري الاحامتؾي وامـالكاث امـامة يف اجلزائص

This study deals with writer and
journalist Professor Saadi Bizian
which is considered as a model of
Algerian writers who are interested
in anthropological writings about the
Arab Muslim community in the
Diaspora. Over his career professor
Saadi wrote several books on the
Arab community in Europe especially
in France, and on Islam and Muslims
in the Diaspora, showing his interest
in several topics including social ones
such as marriage and the problem of
mixed identity as for Algerian young
writers in the Diaspora and the
search for cultural identity, and he
wrote several books about the reality
of Islam and Muslims in the West,
focusing on their cultural reality in
order to preserve the Arab and
Islamic identity.
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Abstract :

الأس خار سـسي جزاين وكخاابثَ الأهرثوتوموحِة ؾن اجملمتؽ امـصيب املسمل يف املِجص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

ملسمة:
ثدٌاول ُشٍ اموزكة كخاابث ا ألس خار سـسي جزاين ؾن اجملمتؽ امـصيب يف املِجص ابؾخحازٍ
احس اجلزائصًني اخملخعني يف امخبأمَف ؾن واكؽ املِاحصٍن يف فصوسا ،فاماكثة ًـخرب مثال
نومثلف اجلزائصي املِمت تخازخي واهرثتوموحِة اجملمتؽ املغازيب يف فصوسا اإر أبمف امـرشاث من
امكذة ؾن حِات وواكؽ املِاحصٍن امـصة واملسومني يف أبوزاب ،مـمتسا يف أبحبازَ ؿىل ذربثَ
يف امـمل الإؿاليم ابؾخحازٍ مصاسل جلصًست امضـة تحازٌس ،وبأس خار انوغة امـصتَة وازلؾوت
مبسجس ابزٌس .ومسافـا ؾن امِوًة وامثلافة الإسالمِة يف فصوسا ابؾخحازٍ ؾضو يف مجـَة
امـوٌلء املسومني اجلزائصًني.
مفن ُو ا ألس خار سـسي جزاين؟
وما يه مضازتَ امثلافِة وحكوًيَ امـومي؟
وما يه أبحبازَ وكخاابثَ ؾن اجملمتؽ امـصيب املسمل يف املِجص؟

أبول .ثـصًف ثضرعَة ا ألس خار سـسي جزاين:
 . 1موزلٍ وثـوميَ :وزل سـسي جزاين يف كصًة غويف( )1تسلًة غسريت ذائصت حكوث ولًة
ابثية س ية 1391م من أبرست فلريت متهتن امفالحة ثُمت يف ظغصٍ اإر ثويف وازلٍ وُو ظفل،
حفغ املصبن يف مسجس غويف مث واظل ذزاس خَ الاتخسائَة يف مسزسة غويف امخاتـة دلـَة
امـوٌلء املسومني ويه ؾحازت ؾن مؤسسة حصتوًة ثبأسست يف  1391ذوزُا ثولني امعوحة
امـووم ازلًًِة وازلهَوًة ،ومن أبمه ا ألساثشت اشلٍن ثخومش ؿوهيم ا ألس خار سـسي جزاين يف ُشٍ
املسزسة :امض َخ ؾٌلز جن اجلوذي وامض َخ أبمحس جن امسـسي مميون( )2وامض َخ تولامس
مميون وامض َخ امعا ح جن مسوز ف ل ُؤلء املضاخي ثخومشوا ؿىل ًس امض َخ ؾحس اذلَس جن
ابذٌس يف كس يعَية.
متزي سـسي جزاين يف مسزسة غويف ابمخفوق يف ذزاس خَ مما جشؽ أبساثشثَ ذاظة
امض َخ يس أبمحس جن امسـسي مميون( )3اإىل اإزساهل اإىل مـِس جن ابذٌس يف كس يعَية س ية
 1391ملواظةل ذزاس خَ(.)4
خمرب امخغري الاحامتؾي وامـالكاث امـامة يف اجلزائص
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اكن ٌرشف ؿىل مـِس اجن ابذٌس يف معوؽ ارلسٌُاث امض َخ امـصيب امخخيس ،ثخومش
سـسي جزاين ؿىل ؿست أبساثشت و صاخي يف ُشا املـِس من تُهنم :امض َخ امسـَس امزمويش،
امض َخ اميـمي اميـميي ،امض َخ أبمحس حٌلين ،تولامس مميون ،وامض َخ ؾحس اجملَس حريص
وامض َخ امَاحوزي وامض َخ ؾحس امصحٌلن صُدان وا ألس خار امحس جن راية وامض َخ امحس
توزوخ وؿًل رشيف وا ألس خار امحس حسني ..من امس ية ازلزاس َة  1391ايل 1391مث
اس خبأهف ازلزاسة يف س ية  1391اىل  ،)5(1399وتـس الاىهتاء من ذزاس خَ يف مـِس اجن
ابذٌس واكن من املخفوكني أبزسل امعامة سـسي جزاين اإىل خامؽ امزًخوهة تخووس ملواظةل
ذزاس خَ ،حِر ذزش هبشا اجلامؽ مست زالج س يواث  1391و 1191و 1391ار ثخومش
ؿًل ًس امض َخ امـكصيم وا ألس خار امفاضل جن ؿاصوز واكن حيرض ذزوش امض َخ امعاُص
جن ؿاصوز اميت اكن ًولهيا جبامؽ امزًخوهة .
يف س ية  1391انل امعامة سـسي جزاين صِاذت امخـومي املخوسط وهؼصا مخفوكَ ازسل
ملواظةل ذزاس خَ يف املرشق امـصيب يف اثهوًة ؾٌلن ابلزذن مث ذمضق مث املسش حِر انل
صِاذت امخـومي امثاهوي جاكموزاي املسش  1311/1311مث امخحق جبامـة تغساذ ابمـصاق
زلزاسة احللوق واملاهون من س ية  1311اىل .1319
وتـس اس خلالل اجلزائص ؿاذ من تغساذ تـس الاىهتاء من ذزاس خَ اجلامـَة وامخحق تلعاغ
امخـومي س ية  1311كأس خار نوغة امـصتَة مبـِس جن ابذٌس ويف ظَف  1311صازك يف
مساتلة جبصًست امضـة فٌجح وؿني كعحايف هبا ايل غاًة س ية  ،1311اإر اص خغل يف ؿست
مٌاظة اإؿالمِة يف اجلزائص وفصوسا.
اإر اكن موػفا حصفِا يف واكةل ا ألهحاء اجلزائصًة يف تساًة امس حـَياث  ،1311مث مصاسال
مـست حصائس ،مثل :حصًست امضـة ،اجملاُس ا ألس حوؾي ،اجلُش ،امثلافة ،املساء،
ا ألزري(. ...)6

الأس خار سـسي جزاين وكخاابثَ الأهرثوتوموحِة ؾن اجملمتؽ امـصيب املسمل يف املِجص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 . 1همامَ امعحفِة وامخـوميَة تفصوسا : 1111-1311
بأ /همامَ امعحفِة :يف أبوادص امس حـَياث امخحق ا ألس خار سـسي جزاين ابمـمل امعحفي
تفصوسا هكصاسل حصفي جلصًست امضـة ،املكذوتة ابنوغة امـصتَة من ابزٌس ،اإر اكن ٍكذة يف
ُشٍ اجلصًست ؾن مضالك ومهوم وواكؽ املِاحصٍن اجلزائصًني يف فصوسا واس متص يف ُشا امـمل
ظَةل زالزني س ية من امححر وثددؽ أبدداز املِاحصٍن يف ذايز امغصتة و أبمّف ؿست كخة
وذزاساث وملالث ،اإر ًـس من اخملخعني اجلزائصًني اشلٍن كخحوا ؾن امِجصت ابنوغة امـصتَة.
وتـس ثلاؿسٍ واظل ا ألس خار وضاظَ الإؿاليم كعحفي واكثة يف حصًست امحعائص امخاتـة
دلـَة امـوٌلء املسومني مس خغال اإكامذَ ما تني اجلزائص وابزٌس.
ة/همامَ امخـوميَة :تـس امخحاق ا ألس خار سـسي جزاين تـمهل تحازٌس وهؼصا حلفؼَ نولصبن
امكصمي ومتكٌَ من انوغة امـصتَة ّؿني يف تساًة امامثهٌُاث هكسزش نوغة امـصتَة مبسجس ابزٌس
ملست مخس س يواث يف ؾِس معست مسجس ابزٌس امض َخ ؾحاش جن امض َخ احلسني وؾِست
ازلكخوز ُسام.
فكون ؿالكاث مؽ املِاحصٍن
اس خغل ا ألس خار سـسي جزاين مٌعحَ هكسزش وابحر ّ
اجلزائصًني واُمت ابوضغالهتم الاحامتؾَة وامثلافِة وازلًًِة ذاظة ما خيط امخازخي وامِوًة
امـصتَة الإسالمِة( )7واس خغل مٌعحَ كحاحر واكثة مبـِس امـامل امـصيب وؾضو احتاذ امكذاة
اجلزائصًني و أبحصى ؿست ملاءاث حصفِة يف حصًست امضـة مؽ ؿست مفكصٍن وابحثني ؾصة
و أبوزوتَني ،ذاظة املسدرشكني مهنم مجـِا يف كخاة ؾصف ابمس (احاذًر ممخـة) وُو اول
اهخاح فكصي ملأس خار سـسي جزاين ومن تني امه امضرعَاث امفكصًة اميت حاوزُا:
ازلكخوز اهوز ؾحس املاكل ابحر مرصي وؿامل احامتغ واس خار جبامـة امرستون وا ألس خار غايل
صكصي امياكس الاذيب وا ألس خار حٌلل ازلٍن امض َخ الاذًة واملرتمج وامضاؾص ؾحس املـعي
جحاسي وازلكخوز ؾحس امصحٌلن تسوي امفِوسوف املرصي اشلي ًعلن ؾرش مغاث ؿاملَة
واملفكص واملسدرشق امفصويس خاك تريك .)8(....
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اثهَا .كخاابث ا ألس خار سـسي جزاين ؾن امثوزت امخحصٍصًة و الإسالم يف بأوزاب.

 .1كخاة ذوز امعحلة امـامةل اجلزائصًة يف املِجص يف زوزت هومفرب 1391
ًسزش ُشا امكذاة امخازخي امس َايس واميضايل نوـٌلل اجلزائصًني يف املِجص من جنم
صٌلل اإفصًلِا  1311اإىل غاًة الاس خلالل  ،1311ظحؽ يف اجلزائص مبعحـة ذاز ُومة اجلزائص
امـامصة -حيخوي ُشا امكذاة ؿىل ؿست حماوز أبمهِا:
مسذل حول اتزخي امِجصت اجلزائصًة تفصوسا –اتزخي ومسريت هضال-احملوز ا ألول :مِالذ جنم صٌلل اإفصًلِا مٌـعف خسًس يف حِات املِاحصٍن اجلزائصًنياحملوز امثاين :كَف اس خلدوت امعحلة امـامةل اجلزائصًة يف املِجص زوزت أبول هومفرباحملوز امثامر :مِالذ حهبة امخحصٍص اموظين يف فصوسا وفذح حهبة اثهَة.احملوز امصاتؽ :ذماء امضِساء اجلزائصًني فوق هنص امسني  11أبوكخوجص 1311-احملوز اخلامس:ثـازًف ؾن خشعَاث فِسزامَة حهبة امخحصٍص اموظين(.)10

 .1كخاة حصامئ موزٌس ابتون ضس املِاحصٍن اجلزائصًني
ظسز ُشا امكذاة امخازخيي من ظصف ذاز امًرش اتةل ابجلزائص امعحـة ا ألوىل مث أبؾَس
ورشٍ يف وسزة اثهَة س ية .1113
()11
ًخحسج ُشا امكذاة حول حصامئ موزٌس ابتون معست ابزٌس ضس املِاحصٍن
اجلزائصًني اإر حيخوي ؿىل ؿست حماوز أبمهِا:
 احملوز ا ألول :امـٌلل اجلزائصًني يف املِجص. احملوز امثاين :احلصىك يف مواهجة حهبة امخحصٍص. احملوز امثامر :حصامئ موزٌس ابتون ضس اجلزائصًني  11أبوكخوجص .1311خمرب امخغري الاحامتؾي وامـالكاث امـامة يف اجلزائص
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امكذاابث امخازخيَة :اُمت ا ألس خار سـسي جزاين ابمكذاتة امخازخيَة ابمصمغ من أبهَ مُس
مبؤزد أباكذميي فِو ُاوي نوخازخي( )9ادذعت كخاابثَ امخازخيَة ؾن أبوضاغ املِاحصٍن
اجلزائصًني يف املِجص ذاظة أبزياء امثوزت امخحصٍصًة وذوز ُشٍ امفئة يف مساهست وذمع املضَة
اجلزائصًة ومن تني أبمه امكذة اميت أبمفِا حول املِاحصٍن وؿالكهتم ابمثوزت:

الأس خار سـسي جزاين وكخاابثَ الأهرثوتوموحِة ؾن اجملمتؽ امـصيب املسمل يف املِجص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 احملوز امصاتؽ :أبزتـون س ية متص ؿىل حصامئ موزٌس ابتون.احذوى ُشا امكذاة ؿىل ؿست مالحق ُامة من تُهنا :حصامئ  11أبوكخوجص يف فصوسا،
يف مؤمفاث امكذاة امفصوس َني مثل :اماكثحة تولث تَجو كخاهباLes Harkis a Paris :
()12
واماكثة خان موك اًيوذي يف كخاتَ– La bataille de Paris :مـصكة ابزٌس-

 .9كخاة ذمَل امحاحثني واملؤزذني اجلزائصًني وغريمه حول زوزت بأول هومفرب
1311-1391
حيخوي ُشا امكذاة ؿىل ؿست ذزاساث و أبحباج مكذاة ومؤزذني فصوس َني اُمتوا
تخازخي امثوزت اجلزائصًة اإر كام ا ألس خار جبمؽ وذزاسة امـسًس من ُشٍ امكذة امفصوس َة اميت
ظسزث يف فصوسا ؿىل مساز أبزتـني س ية ،ظسز ُشا امكذاة من ذاز امًرش ُومة -اجلزائص
امـامصة -س ية .1113
حيخوي ُشا امكذاة ؿىل ؿست حماوز أبمهِا:
 احملوز ا ألول :امكذاابث والإظسازاث امفصوس َة حول حواذج امثامن ماي .1319مثل كخاة ُرني ؿالق يف كخاتَ :اجلزائص من اجلشوز اإىل امثوزت اجلزء ا ألول.
 احملوز امثاين :كَف هخـامل مؽ كخاابث املؤزذني وامكذاة امفصوس َني. احملوز امثامر :زوزت اجلزائص  1311-1391يف مشكصاث خرنالاث فصوسا مثل:مشكصاث زؤول سالن Fin d’une empire Algérie française
هناًة اإمرباظوزًة اجلزائص فصوس َة.
()13
وكخاة اجلرنال ذًغول واجلزائص Le général De Gaulle et L’Algérie
ابلإضافة اإىل ُشٍ امكذة ُياك امـسًس من امكذة امخازخيَة اميت بأمفِا ا ألس خار مثل كخاة:
حصامئ فصوسا يف اجلزائص وؿست ملالث اتزخيَة يف جمةل املعاذز وجمةل أبول هومفرب واجلُش.

.1امكذاابث الاحامتؾَة ؾن املِاحصٍن:
ًـخرب اماكثة سـسي جزاين من امكذاة اجلزائصًني اشلٍن اُمتوا وكخحوا ؾن واكؽ اجملمتؽ
اجلزائصي يف املِجص ثسخة ظحَـة معةل كعحفي ومصاسل حصًست امضـة من ابزٌس اإر
خمرب امخغري الاحامتؾي وامـالكاث امـامة يف اجلزائص
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.9امكذاابث الإسالمِة:
مت ّزي ا ألس خار سـسي جزاين ابُامتماثَ ابمكذاتة الإسالمِة ثسخة حكوًيَ امـصيب
الإساليم يف مسازش ومـاُس مجـَة امـوٌلء املسومني يف كس يعَية واملرشق امـصيب ،أبما
امـامل امثاين فاكن وضاظَ امثلايف وامخـوميي يف مسجس ابزٌس ومـِس امـامل امـصيب مما أبثص يف
فكص ا ألس خار وساؿس ه ؿىل امرتكزي ؿىل اجملال الإساليم وامِوًة وامثلافة امـصتَة يف كخاتة
ملالثَ امعحفِة وامفكصًة ومن تني أبمه ُشٍ امكذاابث:

بأ .كخاة ظفحاث مضَئة من اتزخي الإسالم واملسومني يف امغصة
ًـخرب ُشا امكذاة ؾحازت ؾن سوسةل من امللالث ؾن الإسالم يف امغصة اكهت كس ورشث
يف حصًست امحعائص  -مسان حال مجـَة امـوٌلء املسومني -وهؼصا حلاخة املكذحة امـصتَة
واجلزائصًة ذاظة مِشٍ ازلزاساث ازئت ا ألس خار أبن جيمؽ ُشٍ امللالث يف كخاة حتت
ؾيوان :ظفحاث مضَئة ؾن اتزخي الإسالم واملسومني يف امغصة ،ظحؽ ُشا امكذاة يف
اجلزائص تساز ا ألمل نوًرش وامخوسًؽ –س ية-1111
حيخوي ُشا امكذاة ؿىل ؿست حماوز أبمهِا:
احملوز ا ألول :اتزخي اموحوذ الإساليم يف فصوسا ومصاحهلاحملوز امثاين :مسجس ابزٌس ؿىل أبتواة كصن من اتزخي ثبأسُسَاحملوز امثامر :الإسالم يف مصبت امص أبي امـام امفصويس والإؿالماحملوز امصاتؽ :املسومون يف فصوسا وامححر ؾن ُوٍهتم امثلافِة وازلًًِة.خمرب امخغري الاحامتؾي وامـالكاث امـامة يف اجلزائص
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اكن ٍكذة امـسًس من امللالث امعحفِة ؿىل مساز زالزني س ية ؾن واكؽ ومضالك
وظموحاث اجملمتؽ اجلزائصي يف فصوسا وًلوم تـست حمارضاث وهسواث يف مـِس امـامل امـصيب
واملصكز امثلايف اجلزائصي تحازٌس ومن تني أبمه ُشٍ امكذة:
كخاة امض حاة اجلزائصي يف املِجص وامححر ؾن امِوًة امثلافِة ،اإل أبن ُشٍ امكذاابث
()14
الاحامتؾَة اكهت أبكرث يف ملالثَ امعحفِة يف حصًست امضـة وا ألظَل وامحعائص...
حول امزواح اخملخوط واهمتَزي امـيرصي...

الأس خار سـسي جزاين وكخاابثَ الأهرثوتوموحِة ؾن اجملمتؽ امـصيب املسمل يف املِجص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

احملوز اخلامس :فصوس َون و أبوزوتَون يف زحاة الإسالم(.)15ومن تني ُشٍ احملاوز أبدذاز نولازئ حموز املسومون يف فصوسا وامححر ؾن ُوٍهتم امثلافِة:
اإر ًشكص ا ألس خار حلائق يف كخاتَ ؾن ذفاغ املسومني يف فصوسا ؾن ُوٍهتم الإسالمِة
ابإوضاء أبول اثهوًة اإسالمِة يف فصوسا.
ثـوذ فكصت مِالذ ُشٍ امثاهوًة الإسالمِة اإىل احتاذ امليؼٌلث الإسالمِة يف فصوسا وركل
ؾلة ظصذ  13فذات مسومة مذحجحة من اثهوًة فِس ُازة  Lycée Faid Herbيف
مسًية مَل س ية  1331اإر و ّخَ هساء اس خغازة ملسؤويل ادلـَاث الإسالمِة لإجياذ حل
مِؤلء امفذَاث انووايت ظصذن من امثاهوًة(. )16ومن ُشا امخازخي تس أبث فكصت اإكامة اثهوًة
اإسالمِة ثخرمص يف أبفاكز مس ئويل ادلـَاث الإسالمِة وتـس ؾرش س يواث ويف صِص
هومفرب  1111وؿىل ضوء كاهون  1311اخلاض ابإوضاء مجـَة اجن زصس ،أبزسل ظوة افذخاخ
اثهوًة ذاظة اإىل ؾٌلذت امرتتَة يف مَل ،وزفغ امعوة زالج مصاث مما أبذى مبس ئويل
مرشوغ امثاهوًة اإىل ثوحَِ ظوهبم اإىل اجملوس ا ألؿىل نورتتَة اشلي مٌح زدعة الافذخاخ يف
 11حوًوَة  1119ومت الافذخاخ امصمسي مثاهوًة اجن زصس  Lycée Averroèsيف سخمترب
 ،1119تس أبث تخسزٌس  19ثومَشا مسجوني يف امخـومي امثاهويً ،ؤظصمه  11بأس خارا ويف
سخمترب  1111ثوسـت امثاهوًة و أبظححت ثضم  19أبكسام ،وازثفؽ ؿسذ امخالمِش مَعل اإىل
 19ثومَش ًؤظصمه  11بأس خارا ،ويف  1119ازثفؽ ؿسذ امخالمِش اإىل  11ثومَش وؿسذ
ا ألساثشت  11مسزش يف خمخوف املصاحل( ،)17وثعحق مٌاجه امخـومي امفصويس وفق جصانمج
وسازت امرتتَة امفصوس َةً ،خكفل ابمثاهوًة من امياحِة املاذًة مسومو مسًية مَل وتـغ
ادلـَاث اخلريًة الإسالمِة ،ثسزش يف امثاهوًة مجَؽ املواذ ،ومغة امخسزٌس يه امـصتَة و
امفصوس َة وحتيض امرتتَة ازلًًِة ثساؾخني لك بأس حوغ .ثخوفص امثاهوًة ؿىل جتِزياث ؾرصًة
من خماجص نوـووم ومصاكز نوخوزَق والإؿالم..
ومبَالذ ُشٍ امثاهوًة تس أبث اثهوايث اإسالمِة ذاظة ثؼِص يف مسن فصوس َة أبدصى مثل:
اثهوًة اميجاخ تضوايح ابزٌس خاهفًِل ،واثهوًة امكٌسي تضوايح مَون ،وُياك مرشوغ
اثهوًة اإسالمِة يف مسًية مصس َوَا(.)18
خمرب امخغري الاحامتؾي وامـالكاث امـامة يف اجلزائص
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ة .امللالث امعحفِة حول الإسالم واملسومني

ذاثؼؼؼؼؼؼمة :
تـس ذزاسدٌا ألؾٌلل ا ألس خار سـسي جزاين واميت حاوميا أبن وس خـصط تـغ كخاابثَ
اخملخعة يف امخازخي واجملمتؽ وامِوًة وواكؽ الاسالم يف فصوسا وتـس اس خلصاءان مِا اس خزوعيا
من ُشا امححر ؿست هخاجئ ميكن ثورَعِا يف اميلاظ امخامَة:

خمرب امخغري الاحامتؾي وامـالكاث امـامة يف اجلزائص
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سامه ا ألس خار سـسي جزاين يف اإثصاء امعحافة اجلزائصًة املكذوتة ابنوغة امـصتَة مبئاث
من امللالث حول الإسالم واملسومني وواكـِم يف كازت أبوزواب ذاظة حصًست امحعائص ومن
تني املواضَؽ اميت أباثزُا يف ملالثَ :الإسالموفوتَا يف فصوسا ،1119-1319
اإر كخة ًلول" :اإن الإؿالم امفصويس ذالل زالزني س ية املاضَة ّكون زلى امص أبي امـام
امفصويس ما ًـصف امَوم مبععوح الإسالموفوتَا،ؼ أبي اخلوف من الإسالم وامسـي لإكٌاغ
امص أبي امـام يف فصوسا و أبوزاب معوما خبعص الإسالم ،فلس وسج الإؿالم امغصيب ؾن املسومني
ظوزت خمَفة مفاذُا أبن املسومني حبنك ّمنومه ازلميغصايف املزتاًس هيسذ امغصة يف ُوًخَ،
وخييش امغصتَون أبن الإسالم مؽ مصوز ا ألايم سُضلكون كوت ؿسًست جتـل امساكن ا ألظوَني
أبكوَة يف تالذمه.
و أبمام ُشٍ امعوزت اميت ًلسهما الإؿالم امغصيب ؾن املسومني ًؤثص يف اموحوذ الإساليم
يف امغصة ػِصث حصاكث وثيؼاميث ميًَِة مذعصفة مٌاُضة نومسومني ،اإر اهـلس موخلى يف
مسًية كومون ا ألملاهَة مجؽ فَِ لك كاذت أبحزاة اهميني ا ألوزويب واكن املوضوغ:
"ضس أبسومة أبوزاب ومن أبخل أبوزاب مس َحَة"(. )19
فِشا املوضوغ منورح من امـرشاث من امللالث اميت كخهبا ا ألس خار حول الإسالم
واملسومني مصكزا ؿىل واكـِم امثلايف من أبخل احلفاع ؿىل ُوٍهتم امـصتَة الإسالمِة مما مٌحَ
ابن ٍكون احس املسافـني تلومَ ؾن امِوًة امـصتَة والإسالمِة يف فصوسا .

الأس خار سـسي جزاين وكخاابثَ الأهرثوتوموحِة ؾن اجملمتؽ امـصيب املسمل يف املِجص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 وزل ا ألس خار سـسي جزاين يف تُئة انئَة حدوَة ابلوزاش من أبرست فلريت راق ًمت ا ألتوتمٌش ظغصٍ مما سامه يف حكوٍن خشعَخَ ابمرتكزي ؿًل حفغ املصان وازلزاسة و أبظحح أبجنة
ثالمِش مسزس خَ(. )20
 متزي ا ألس خار سـسي جزاين تخكوًيَ امـومي امـصيب اإر ذزش يف مسازش مجـَة امـوٌلءاملسومني واملرشق امـصيب ،مما أبثص مس خلدال ؿىل كخاابثَ اميت ًغوة ؿوهيا امعاتؽ الإظاليح
الإساليم ،ؾكس دصجيي املسزسة امفصاىكفوهَة.
 تـس ختصخَ ؿاذ اإيل اجلزائص وثفصػ مخـومي يف مـِس جن ابذٌس وسامه يف حكوٍن ؿستاإظازاث سامهوا يف تياء اجلزائص ماتـس الاس خلالل .
 امخحق ا ألس خار يف مٌخعف امس خٌُاث ابمـمل امعحفي يف حصًست امضـة – املسمامـصيب – و أبجنز ؿست ملالث وملاءاث حصفِة مؽ ؿست خشعَاث س َاس َة وزلافِة مما سوف
ٌسامه يف حكوهَ يف امكذاتة امخازخيَة وا ألذتَة .
 يف أبوادص امس حـَياث ؿني هكصاسل حصفي يف حصًست امضـة من ابزٌس تفصوسا واميتثـخرب من أبمه احملعاث امخازخيَة يف حِاثَ امفكصًة ثسخة احذاككَ تـست خشعَاث زلافِة
أبوزتَة وؾصتَة.
 اُمت ا ألس خار يف كخاابثَ ؿىل أبوضاغ املِاحصٍن اجلزائصًني يف فصوسا ،اإر هلل واكؽ ومهوماملِاحصٍن اإىل املصاء اجلزائصًني يف ذاذل اموظن ،ؿرب حصًست امضـة ظَةل زالزني س ية.
 متزيث كخاابث ا ألس خار سـسي جزاين حول امِجصت تبأهنا مذيوؿة مهنا :امخّازخيَة،الاحامتؾَة والاهرثوتووحِة وامفكصًة والإسالمِة مما مكٌَ ابن ًـخرب احس اخملخعني يف
املغصة امـصيب مبجمتؽ و كضااي امِجصت.
 ًـخرب ا ألس خار من امكذاة اجلزائصًني يف فصوسا ،اشلٍن ذسموا انوغة امـصتَة وامِوًةالإسالمِة ،تخسزٌسَ ألتياء املِاحصٍن املغازتة مبسجس ابزٌس ومـِس امـامل امـصيب واحس
املسافـني ؾن ملوماث امِوًة امـصتَة نومِاحصٍن يف اوزاب .
 ثـصف ا ألس خار يف فصوسا ؿىل ؿست مفكصٍن ومسدرشكني ؾصة و أبوزتَني مثل :محمسأبزكون ،ازلكخوز ؾحس امصحٌلن تسوي واهوز ؾحس املاكل ،ؾحس املـعي جحاسي ،خاك تريك
...اإر دّط هلم ذزاسة يف كخاتَ ( أبحاذًر ممخـة)
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ.مجـة جن سزوال – خامـة ابثية  -1اجلزائص

 ابمصمغ من ثلاؿس ا ألس خار ؾن امـمل امعحفي واس خلصازٍ يف اجلزائص اإل أبهَ ماسال ٍكذةوًًرش ؿست ملالث حصفِة ،ذاظة يف حصًست امحعائص ابؾخحازٍ ؾضو يف مجـَة امـوٌلء
املسومني احلامَة وملال يف حصًست املساء يف ظفحة ًوم الزيني فبأدص اإهخاخَ امفكصي ظسز
هل س ية  1119تـيوان املسومون وامغصة واكـِم وػصوفِم وحتسايهتم .

ظوزت زمق ( :)11مسزسة غويف اميت حفغ فهيا املصان امكصمي
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جمةل امخغري الاحذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌلؾي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ امـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسذ امثامر

ظوزت زمق ( :)11كصًة غويف مسلط ز أبش ا ألس خار سـسي جزاين

الأس خار سـسي جزاين وكخاابثَ الأهرثوتوموحِة ؾن اجملمتؽ امـصيب املسمل يف املِجص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

املصاحؽ وامِوامش:
 1كصًة ثلؽ يف اجليوة امرشيق من حدال ا ألوزاش ،تحسلًة غسريت ؿىل امعصًق اموليئ امصاتط ما تني ثسكصت وابثية ،ظصًق زمق ،91
ثحـس ؾن ابثية تؼ33مك وؾن ثسكصت تؼ19مك وجض هتص تواحاهتا وثرشفاهتا امس َاحِة.
أ
 2سـسي جزاين ،وزًلاث ؾن احلصكة الإظالحِة دلـَة امـوٌلء املسومني يف غسريت الوزاش .حصًست امحعائص  11-11أبوث 1111
امـسذ  913ض .11
م
أ
أ
أ
 3أبحس زواذ احلصكة الإظالحِة مبيعلة الوزاش وزل تلصًة بولذ ميون ،تغسريت س ية  1319حفغ املصبن جزاوًة بمحس ظاذق ؿاتسي
امصحٌلهَة مث واظل ذزاس خَ يف اجلامؽ ا ألدرض تلس يعَية ،ؿىل ًس امض َخ ؾحس اذلَس جن ابذٌس ،مث امخحق مبسزسة امـصيب ثخيس تخخسة،
مث ّؿني مسزسا مبسازش مجـَة امـوٌلء املسومني هكسزسة حكوث ومسزسة غويف وتـس اهسلغ امثوزت ؿني كايض امولًة امساذسة من ظصف
امضَِس يس احلواش ،ثوىل امخـومي والإفذاء يف مسًية ثسكصت ،اإىل أبن ثلاؿس ثويف يف ابثية يف  11سخمترب .1111
 4ملاء مؽ امض َخ أبمحس جن امسـسي مميون ،احس مـومي ا ألس خار سـسي جزاين ًوم  91حوًوَة  1111تحاثية امساؿة  11-19سا.
 5ملاء مؽ ا ألس خار سـسي جزاين تحاثية ًوم  11مازش  1111من امساؿة 11-11سا.
 6ملاء مؽ ا ألس خار سـسي جزاين ،هفس املعسز.
 7سـسي جزاين ،تـغ املعاذز ا ألساس َة نوخـصًف ؿىل مصاحل الإسدرشاق ،حصًست امحعائص  11-11افصًل 1111ؿسذ  919ض .11
 8خاك تريك :مسدرشق فصويس وزل يف مسًية فصهست ولًة ثَازث  1311وازلٍ املفكص امفصويس أبوغسعني تريك ،اشلي أبجنز ؿست ذزاساث
حول الإسالم ،ذاظة حصمجة مـاين املصبن امكصمي ،ابنوغة امفصوس َة ،اُمت ابحلضازت امـصتَة الإسالمِة اب ألهسمس ،وابملضالك الاحامتؾَة يف
الإسالم احلسًر .ثويف تفصوسا يف  11حوان .1339
 9ملاء مؽ ا ألس خار سـسي جزاين ،معسز ساتق.
 10سـسي جزاين ،ذوز امعحلة امـامةل اجلزائصًة يف املِجص يف زوزت أبول هومفرب -1391ذاز ُومة -اجلزائص ض .19
 11موزٌس ابتون :وزل يف  19سخمترب  1311ختصح من لكَة احللوق وؿمل الاحامتغ ،اص خغل يف ؿست مٌاظة اإذازًة يف جموس اموسزاء
وثوىل مٌعة زئُس ذائصت وا ألمني امـام حملافؼة امرشظة ملسًية خريوهس ،أبزياء احلصة امـاملَة امثاين ،ويف س ية ّ 1311ؿني وامَا ؿىل
حزٍصت كوزس َاك ويف ّ 1313ؿني وامَا ؿىل كس يعَية ،ويف  1391ؾ َّيَ اجلرنال ذًغول حمافؼا مرشظة ابزٌس اإىل غاًة  1311يف س ية
ّ 1311ؿني وسٍصا نوٌلمَة يف ػل زئاسة خُساكز ذٌس خان اإىل غاًة س ية .1311
 12سـسي جزاين حصامئ موزٌس ابتون ضس املِاحصٍن اجلزائصًني  11أبكخوجص  1311ذاز اتةل نوًرش اجلزائص  1113ض .11
 13سـسي جزاين ،ذمَل نوحاحثني واملؤزذني اجلزائصًني وغريمه حول زوزت هومفرب  1311-1391ذاز ُومة اجلزائص  1113ض .31
 14ملاء مؽ ا ألس خار سـسي جزاين ،معسز ساتق.
 15سـسي جزاين  ،ظفحاث مضَئة من اتزخي الإسالم واملسومني يف امغصة ،ذاز ا ألمل نوًرش اجلزائص  1111ض .11
 16املصحؽ هفسَ ض .91
 17سـسي جزاين  ،ظفحاث مضَئة مصحؽ ساتق ض .99
 18املصحؽ هفسَ ،ض  91و .91
 19سـسي جزاين  ،الإسالموفوتَا يف فصوسا  ، 1119- 1319حصًست امحعائص من  11-1سخمترب  ، 1111امـسذ  911ض  11احلولة
ا ألوىل.
 20ملاء مؽ امض َخ امحس جن امسـسي مميون معسز ساتق .
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