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) يف احلركة اإلصالحية اجلزائرية0891-0981( إسهامات حممد األمني العمودي

:الملخص
ي تناول هذا املقال شخصية حممد األمني العمودي من حيث النشأة والتعلم والتكوين والبيئة اليت نشأ فيها وكيف
 كما يتناول دوره الكبري يف احلركة الوطنية اجلزائرية.)أثرت على شخصيته بعد ذلك ( مستقبله العلمي واملهين
)خاصة التيار اإلصالحي وذلك من خالل عضويته يف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني أمينا عاما (كاتبا عاما
(la 6391 وكذلك دوره الكبري يف املقاومة الثقافية والصحفية والسياسية يف عدة جرائد مث تأسيسه جلريدة الدفاع
الصادرة باللغة الفرنسية واليت شكلت منربا لألهايل اجلزائريني والتنديد بالسياسة االستعمارية ورفضDefense)
. كما شكلت منربا للدفاع عن مقومات شخصيتهم اجلزائرية العربية اإلسالمية،مشاريعها املتجددة
 وتأسيسه ملنظمة " شباب املؤمتر" عام6391 إضافة إىل النشاط الفعال للعمودي يف املؤمتر اإلسالمي اجلزائري
6391
 جريدة الدفاع; حممد األمني العمودي; مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني; شباب املؤمتر:الكلمات المفتاحية

اإلسالمي اجلزائري; املؤمتر اإلسالمي اجلزائري

Abstract :
This article tackle the personality of Mohamed El Amine Laamoudi through
the birth, the study, the training and the environment in which he was educated
and how he influenced his life later (his scientific and professional future) he
also discusses his great role in the Algerian national movement and especially
the current of reform and that as a member to the Algerian Muslim ulamas
association as general secretary (general writer), as well as its great role in
cultural resistance, journalistic and political (indegenous) through the magazine
(defense) published in French in 1936 and which presented a forum for the
Algerian natives in several newspapers which were founded in favor of the
newspaper (the defense) to denounce the colonial policy and refute his repetitive
projects, as he also presented for them a forum to defend the foundations of their
Algerian muslim arabo ulmane personality.
in addition to the effective activity of Laamoudi at the Algerian Islamic
Congress in 1936 and its creation of the organization (the youth of the congress)
in 1937.
Keywords: “la Défense” newspaper; Mohamed El Amine Laamoudi; Algerian
Muslim ulamas association; the youth of the congress; the Algerian Islamic
Congress
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مق ّدمة:

ال شك أن احلركة اإلصالحية اجلزائرية بفعل امتداد نشاطها وتعدد جماالهتا واتساع نطاقها اجلغرايف قد
أتاحت لكثري من الطاقات واجلهات يف اجلزائر اإلسهام فيها بدرجات خمتلفة ويف مستويات متعددة ،ولعل من
أهم املناطق اليت سجلت حضور أبنائها وتفاعلها مع هذه احلركة اإلصالحية منطقة وادي سو حيث اشتهر

منها األمني العمودي( )6391-6931ومحزة بوكوشة( )6331-6313و احلفناوي هايل()1965-1911
وعبد العزيز اهلامشي( )6311-6993وأبو القاسم سعد اهلل( ...)1169-6391و سنحاول يف هذه الورقة
العلمية دراسة إسهام شخصية حممد األمني العمودي يف هذه احلركة اإلصالحية من خالل دوره الصحفي أو
السياسي أو الفكري أو احلركي.
 -ميالد ونشأة محمد األمين العمودي:

ولد حممد األمني العمودي يف وادي سو عام  6931حسبما ذكر بنفسه يف مراسلته للهادي السنوسي
الزاهري ( )6311-6311صاحب كتاب "شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر" ،أما ما ذكره محزة بوكوشة (العام
 )6936أو ما ورد يف السجل املدين الفرنسي بوادي سو (العام  )6931فهي تواريخ بعيدة عن الدقة وال
1
ميكن األخذ هبا وترك تصريح حممد األمني العمودي بنفسه.
ووالده هو األمني بن يوسف العمودي ّأما أمه فهي مربوكة بنت علي عبيدي ،ويذكر العوامر يف كتابه

"الصرو يف تاريخ سو " بأن عائلة العمودي تعود إىل أصول تونسية.
نشأ العمودي يف عائلة ميسورة ماديا لكنها سرعان ما أفلست ودخلت يف أزمات مالية .و عاش العمودي
2
طفولته يتيما إذ فقد والده فكفله عمه عبد الرمحن الذي يعر كشخصية مثقفة ثقافة عربية وإسالمية.
حتصل العمودي على الشهادة االبتدائية يف دورة ماي  6319ليلتحق بثانوية بسكرة لكن مت طرده منها...وملا
بلغ سن السادسة عشرة دخل املدرسة الفرنسية اإلسالمية بقسنطينة ،ورغم إنكاره ألي فضل هلا يف تكوينه إال أن
الواقع والدراسات والنماذج تثبت أن دورها كان كبريا يف إعداد كثري من اجلزائريني وتكوينهم تكوينا جيدا مقارنة
بغريها من املؤسسات رغم أهدافها االستعمارية الواضحة .فكيف كان سيربز حممد األمني العمودي صاحب
الثقافتني واللغتني العربية والفرنسية؟
ويذكر محزة بوكوشة الذي كان مرافقا وصديقا مقربا من العمودي بأنه بسبب التقارير اليت كانت حترر ضده
يف املدرسة فقد مت حرمانه من إمتام دراسته العليا يف املدرسة الفرنسية اإلسالمية باجلزائر ولعل هذه التقارير هي
3
اليت جعلت العمودي يردد دائما بأنه ال فضل هلذه املدرسة يف تكوينه.
خترج العمودي من املدرسة الفرنسية اإلسالمية ليلتحق بعامل الشغل متدرجا من كاتب عدل إىل مساعد ترمجان
إىل وكيل شرعي حيث تنقل بني حمكمة فج امزالة و حمكمة بسكرة مث اجلزائر .وقد استقال من العدالة الفرنسية
وانتقل إىل مهنة مساعد مرتجم مث أصبح وكيال شرعيا يف بسكرة مث باتنة مث اجلزائر كما مت انتخابه رئيسا جبمعية
الوكالء الشرعيني ،ونتيجة ملواقفه املعادية للسياسة االستعمارية مت توقيفه عن العمل ملدة ستة شهور ،وهو ما أدى
4
به إىل ترك هده املهنة هنائيا والتفرغ لعامل الكتابة والصحافة.
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ومن املعرو أن العمودي كان مل يسلم من متابعات اإلدارة الفرنسية له سواء يف نشاطه املهين أو الصحفي،
ومنها ما ذكرته جريدة "البصائر" يف جوان  6393حيث كتبت عن احلكم القاسي الذي تعرض له مع زميله
فحكم عليهما ثانيا بأشد ،حيث أضيف إىل التغرمي سجن شهر يف السجن السياسي"،
الفرنسي جوكالريُ " :
مشيدة مبواقف الرجلني وسعيهما الدائم  " :خلري اإلسالم والعربية وثباهتما أمام كل صدمة تعرض لسريمها حنو
5

الغاية املشروعة احملبوبة".
ولعل هذا ما يفسر لنا مقولته الشهرية عن نفسه واليت تنطوي على حالة من اليأس والتشاؤم الواضح ":أما حيايت
6
فحياة كل مسلم جزائري حياة بال غاية وال أمل حياة من ال يأسف على أمسه وال يغتبط بيومه وال يثق بغده".
 الدور الصحفي لألمين العمودي:برزت املوهبة الصحفية للعمودي منذ شبابه خاصة أنه يتمتع بإتقان وامتالك اللغتني و الثقافتني العربية
والفرنسية ،فمنذ نعومة أظافره كان يكتب القصائد الشعرية واخلطب القوية ،ومن بني اجلرائد اليت ّأرخت هلذا النبوغ
وباللغتني العربية والفرنسية نذكر اإلقدام والنجاح و املنتقد واإلصالح وصدى الصحراء وجريدة اجلزائر( سعيد
الزاهري) والشهاب واجلحيم والشريعة والصراط السوي والربق و( Algérie Républiqueاجلزائر اجلمهورية)
والبصائر واألمة (أليب اليقظان) ...كما كتب يف اجلرائد التونسية .وكتب العمودي بامسه أو بأمساء مستعارة مثل
7
الفىت الزيباين ومسهري...
وسنقتصر يف سبيل التوضيح على بعض مقاالته يف جريدة اإلصالح للشيخ الطيب العقيب(-6993
 )6311يف بسكرة ،وعادة ما كانت يف حلقات (أجزاء):
 احلركة اإلصالحية سريها ونتيجتها ومستقبلها ،ع 19 ،1أكتوبر 6313 اإلصالح وقضية التجنيس ،ع  11 ،1أكتوبر 6313 املرأة املسلمة ،ع  61 ،9نوفمرب 6313 بيان وإيضاح ،ع  11 ،61فيفري 6391 كلمة عن السفور ،ع  19 ،66نوفمرب 6391 اجلمعية الدينية ،ع  19 ،61سبتمرب 6391 -تأسيسه لجريدة ( La Défenseالدفاع):

ّتوج العمودي جتربته الصحفية بإنشاء جريدة بامسه صادرة باللغة الفرنسية ،حيث صدر عددها األول يف11
جانفي  6391وكانت تصدر كل يوم مجعة ،واستمرت مخس سنوات كاملة ومل تتوقف إال بسبب ظرو ونُ ُذر

احلرب العاملية الثانية .كان خطها السياسي يتمثل يف الدفاع عن األهايل اجلزائريني ضد جتاوزات وتعسف املعمرين
8
وممثلي اإلدارة الفرنسية كما اهتمت كثريا بالدفاع عن التيار اإلصالحي ضد خصومه.
ومن املهم اإلشارة إىل أن إصدار جريدة "الدفاع "La Défense/يعكس تطورا كبريا يف إسرتاتيجية
اإلصالح بصفة عامة ،وذلك تعبريا عن إدراك مجعية العلماء املسلمني اجلزائيني ألمهية صدور جريدة باللغة الفرنسية
إليصال الرسالة الكاملة والواضحة ملبادئ ومشروع التيار اإلصالحي اجلزائري ،وللرد على اإلشاعات واألحكام
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املستعجلة اخلاطئة اليت تلصقها اإلدارة االستعمارية وحلفاؤها من اجلزائريني والفرنسيني بالتيار اإلصالحي ،وكذلك
9

السعي لفك العزلة الفكرية املفروضة عليه.
ومن حسن حظ اإلصالح يف منطقة الزيبان (بسكرة وضواحيها) أن حممد األمني العمودي كان مدافعا
شرسا ودائما على منطقة وجمموعة الزيبان اإلصالحية ،حيث استطاعت جريدة "الدفاع" أن تلفت االنتباه إىل
األوضاع االقتصادية واالجتماعية القاسية يف الزيبان والصراع الدائر بني التيارين اإلصالحي والطرقي وحىت احملافظ
(مبعىن اجلامد) وحلفائه اإلداريني الفرنسيني واجلزائريني ،ونقلت تنديد واستنكار اإلصالحيني ملختلف البدع
واملخالفات و التجاوزات اإلدارية ،كما عاجلت عدة قضايا دينية وفكرية بأسلوب علمي إقناعي استهد النخبة
اجلزائرية وحىت األوربية ،واستفادت من التكوين الديين اإلسالمي للعمودي وإتقانه اللغة الفرنسية وقوة أسلوبه،
حيث ساهم بكثري من املقاالت واملواضيع الفكرية والدينية .وقد ذكر الشيخ محزة بوكوشة بأن مدير الشؤون
األهلية "مريانت" اشرتط إبعاد العمودي عن الكتابة يف جرائد مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني حىت تسمح هلا
10
اإلدارة الفرنسية بالصدور مرة أخرى.
ونالحظ بأن احلركة اإلصالحية قد استفادت من جريدة "الدفاع" يف تبليغ شكاويها للسلطات الفرنسية يف
اجلزائر وباريس ضد تعسف شيخ بلدية بسكرة وشيخ العرب بن قانة ،كما تولّت طمأـنة اإلدارة الفرنسية بأن البعد
احلضاري للمشروع اإلصالحي ال خيتلف عن البعد احلضاري الفرنسي.
 دوره في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:يعترب العمودي من بني الشخصيات اجلزائرية القليلة اليت تنبهت إىل ضرورة إنشاء مجعية للعلماء هدفها
النهوض باجملتمع اجلزائري وترقيته والتصدي للمؤامرات االستعمارية ضد اهلوية الوطنية والدينية ،ففي مقال له يف
11
جريدة اإلصالح عام  6313دعا إىل ذلك...
ودافع عن تدخل العلماء يف السياسة ردا على من أنكر ذلك عليهم فكتب يف إحدى مقاالته ":ونرى أهنم
جديرون إن مل نقل أجدر و أوىل من غريهم كائنا من كان بالدفاع عن إخواهنم يف الدين وبكشف الغطاء عن
خمتلف األمراض واملصائب املتسلطة عليهم واملطالبة مبا يلزمهم من اإلصالحات واملشاركة يف أوسع نطاق ممكن
12

هتم شعبهم".
وبأجنع الوسائل يف احلركة اإلصالحية اليت ّ
عربناه ونشرناه ليطلع من
هذا املوقف من العمودي جعل إدارة جريدة البصائر تعلق بقوهلا " :هذا املقال الذي ّ
كانت احلقيقة –فقط  -ضالته املنشودة على ما ينويه ويريده العلماء هلذه األمة ونتمىن أن تكون آخر جواب عن
13
كل سؤال يتعلق هبذا املوضوع ".
ونظري جهوده الصحفية ودفاعه املستميت عن مشروع احلركة اإلصالحية وتقديرا ملكانته الثقافية وخربته
القانونية مت اختياره كاتبا عاما (أمينا عاما) للجمعية منذ تأسيسها واىل غاية عام  .6399وقد بلغ من الثقة يف
شخصه أن الشيخ عبد احلميد بن باديس( )6311-6993اشرتطه ملرافقته يف رحلة وفد املؤمتر اإلسالمي
اجلزائري حنو باريس يف جوان  6391باعتباره مرتمجا بينه وبني احلكومة الفرنسية فقال " :ال أرضى بغري العمودي
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إيل كالمهم بأمانة
ترمجانا يل ،فهو الذي يستطيع تبليغ أفكاري وترمجة كالمي إىل املسؤولني الفرنسيني وينقل ّ
14
وإخالص ،فاألمني العمودي لساين األمني الذي ال أبغي به بديال".
وتكاد جتمع أغلب الدراسات والشهادات اليت وردت حول شخصية األمني العمودي بأن دوره احلاسم يف
احلركة اإلصالحية اجلزائرية عموما ومجعية العلماء خصوصا هو نفسه السياسي القوي الثائر واتساع فكره السياسي
الذي ساهم يف تط وير مطالب اجلمعية وتصوراهتا خاصة يف املواضيع احلساسة كالتجنيس وإنشاء األحزاب
15
السياسية أو العالقة معها...
كما قاد محلة النضمام اجلمعية لألحزاب السياسية خاصة فيدرالية املنتخبني املسلمني اجلزائريني ،وذلك من
16
خالل سلسلة مقاالته اليت عنوهنا ب ـ ـ" واجب الساعة الراهنة".
و دعا من خالل جريدته "الدفاع" عامي  6391و  6399إىل انضمام احلركة اإلصالحية عموما ومجعية
العلماء خصوصا إىل األحزاب السياسية اجلزائرية باعتبار ذلك هو املخرج السهل حلل القضية اجلزائرية ،كما دعا
يف سياق آخر إىل تأسيس حزب سياسي جزائري (أهلي) ،وذلك يف مقاالته اليت عنوهنا ب ـ ـ " واجب الساعة
17

الراهنة".
وأثبت العمودي ملناصري احلركة اإلصالحية والقضية الوطنية عموما مسو هدفه وابتعاده عن عامل
األشخاص ملناقشة عامل األفكار فرغم ما أشيع بأن الشيخ الطيب العقيب هو من كان وراء إخراجه من مجعية
العلماء إال أنه تضامن مع العقيب يف اهتام اإلدارة الفرنسية له باغتيال الشيخ كحول (ابن دايل) (-6911
 )6391فكتب مقاالت كثرية منددة بالسياسة االستعمارية ومطالبة برباءة الشيخ الطيب العقيب معتربا أن هذه
احلرب هي حرب على اجلزائريني كلهم ،ففي إحدى مقاالته جدد دعوته لوحدة اجلزائريني والتفافهم حول مطالب
موحدة ..." :كيف ميكننا احلصول على هذا النجاح؟ فقط بواسطة االحتاد والتنظيم وتناسي خالفاتنا التافهة هذا
قر به اليوم والذي ال منل بذكره دائما...سجن العقيب
الذي أعلنا عليه خالل العديد من السنوات والذي نُ ّ
باألخص يعترب إنذارا موجها من أجل إعالمنا بالنوايا احلقيقية لإلدارة ،من جهة أخرى الستفزاز املناضلني
18
الصاحلني".
فردا على
ومن جهة أخرى مثّل العمودي احملامي واملدافع القانوين عن اجلمعية ضد اإلدارة االستعماريةّ ،
قانون  19مارس  6399طلب الشيخ حممد الطاهر فضالء مشورة الشيخ الطيب العقيب الذي اقرتح عليه الرتيث
حىت يتصل باألمني العمودي للسعي لدى الدوائر املختصة ،وقد قام العمودي مبا طلبه منه رجال اجلمعية رغم
19
استقالته منها منذ مدة ومتكن من إبطال هذا القانون الظامل.
 -استقالة العمودي من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:

يروي األستاذ محزة بوكوشة (املقرب من األمني العمودي) بأن هذا األخري قد استقال حفاظا على اجلمعية
ُ
من مؤامرات وضغوطات اإلدارة االستعمارية اليت كانت ترتصد له منذ زمن بعيد خاصة أن قلمه الصحفي كان

قلما ثائرا.

20
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كما مييل آخرون إىل أنه وبسبب توتر عالقته بالشيخ الطيب العقيب طالب العقيب باستقالة العمودي لسببني
رئيسيني السبب األول وهو قلمه الصحفي الذي سبب للجمعية ضغوطا كبرية من اإلدارة الفرنسية خاصة ما كان
يكتبه يف الدفاع واجلحيم هذه األخرية اليت تربأ منها العلماء ،كما يُروى بأن مدير الشؤون األهلية قد عقد اتفاقا
ضمنيا مع الشيخ العقيب يقضي حبل مجعية علماء السنة يف  6399مقابل خروج العمودي من مجعية العلماء

املسلمني اجلزائريني .21وقد تأكد هذا األمر عندما اشرتط العقيب انسحاب العمودي من العضوية اإلدراية للجمعية
وإال فإنه لن يقبل بالعضوية ،ويروي محزة بوكوشة بأن العمودي قد علق على هذا بقوله" :دعوين فانا أعر منكم
بالعقيب ،إين إذا رجعت سينسحب من اجلمعية وال يتورع عن حماربتها ،أما أنا فسأبقى على العهد سواء كنت
22
داخل اجلمعية أو كنت خارجها".
بينما أشارت جملة "الشهاب" إىل سعي العمودي إلبعاد الضغوطات االستعمارية الفرنسية عن اجلمعية
بسبب كتاباته ونشاطه ،بعدما أوردت خرب استقالة العمودي من العضوية اإلدارية ومن الكتابة العامة" :معتذرا مبا
23
يريد أن يتفرغ له من خدمة جريدته وأعماله السياسية اليت يريد أن يبعد كل هتمة هبا عن اجلمعية".
أما أمحد توفيق املدين( )6399-6933قد انفرد برواية السبب الثاين ملطالبة العقيب للعمودي باالستقالة
24
من اجلمعية وهو سلوك العمودي ومعاقرته للخمر وهو األمر الذي يتناىف مع رسالة اجلمعية ومسعتها.
 دور العمودي في المؤتمر اإلسالمي الجزائري:سجل للعمودي بأنه هو صاحب الدعوة األوىل النعقاد مؤمتر جزائري جيمع خمتلف التيارات اجلزائرية لتقدمي
يُ َّ

مطالب موحدة حلكومة اجلبهة الشعبية ،مث تشرفت جريدته الدفاع بنشر دعوة الشيخ عبد احلميد بن باديس إىل
جتمع األحزاب اجلزائرية هبد صياغة مطالب موحدة ختدم اجلزائريني على اختال مواقعهم ومواقفهم .وقد نشر
هذا النداء على صفحات الدفاع يف عددها رقم  99الصادر بتاريخ  19جانفي .6391
وقد متثل دور العمودي يف التنسيق وربط االتصاالت بني خمتلف الشخصيات واألحزاب اجلزائرية الراغبة يف
هذا املشروع ،وترأس االجتماع التنسيقي الذي مجع كال من الشيخ عبد احلميد بن باديس وحممد الصاحل بن
جلول( )6399-6931يف  61ماي  6391والذي أسفر عن الدعوة النعقاد مؤمتر جزائري شامل يف 11
جوان  ،6391وقد ُحددت أيضا اخلطوط العريضة للمطالب املزمع تقدميها حلكومة اجلبهة الشعبية.
و جاء املؤمتر موافقا لطموحات العمودي وهي تأييد اجلبهة الشعبية ومشروع فيوليت الذي اقرتح عليه
تعديالت حمددة ،فقد كتب عدة مرات يف هذا املعىن ":كمسلم متمسك باملبادئ األوىل مطالبا إىل إخواننا
باحلقوق السياسية احلقيقية فسأقبل باملشروع الذي يكرس هذه احلقوق هلذا السبب فقط أيدنا املشروع (فيوليت)

لكن اعرت أن هذا املشروع ال يليب طموحات النخبة فضال عن العامة فاألحرى به أن يراجع وان ينقح وأن
25
يكمل من طر أولئك الذين هلم الشر العظيم لتمثيل الشعب اجلزائري".
ومن مظاهر حتمسه ملشروع فيوليت مشاركته رفقة قادة اجلمعية وممثلي الشعب اجلزائري يف استقبال فيوليت
استقباال وديا على منت الباخرة اليت أقلته إىل اجلزائر ،فكتبت البصائر..." :و قد ألقى بالنيابة عن اجلميع األستاذ
األمني العمودي كلمات التحية والرتحيب بعدما صافح الوزير كل واحد منا( وفد العلماء) مصافحة الوداد".
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ويدافع العمودي عن فكرة املؤمتر وأمهيتها بقوله " :إننا نربهن للطاعنني فينا رغم استغالهلم حملنتنا وشقائنا أننا
نستطيع أن نتوحد كلما اقتضت الظرو واملصاحل وأننا كنا وما زلنا قادرين على دفع مرامي أعدائنا ".
وتتلخص أهم مطالب املؤمتر اإلسالمي اجلزائري يف:
 -إبطال القوانني االستشنائية

27

 ضم اجلزائر إىل حكومة باريس رأسا... إبقاء املسلمني على ما هم عليه من حالتهم الشخصية فصل الديانة عن احلكومة نسخ مجيع القوانني الصادرة ضد اللغة العربية تأسيس مجعيات ملساعدة الفالحة... توزيع األراضي...28
 مطالب سياسية :العفو عن اجملرمني السياسيني وتوحيد االنتخاب...وهكذا ونظرا لدوره الكبري يف التحضري للمؤمتر وفكرته السباقة وبدعم من العلماء متّ انتخابه نائبا لرئيس
املؤمتر حممد الصاحل بن جلول ،و سافر العمودي ضمن أول وفد للمؤمتر اإلسالمي حنو باريس ممثال للعلماء كما
29
اعتربه محزة بوكوشة ممثال للصحراء اليت مل يكن ضمن الوفد من ميثلها.
وساهم العمودي أيضا من خالل جريدته الدفاع يف االنتصار ملطالب املؤمتر اإلسالمي والرد على خصومه
من أعضاء حزب الشعب اجلزائري أو املعمرين أو اإلدارة الفرنسية ،ففي مقال له بتاريخ  69ديسمرب 6391
كتب " :حنن نطالب يف إطار التبعية لفرنسا كمستعمرة بإنشاء نظام حكم يكون عادال ويعطي احلقوق للمسلمني
الذين يؤدون نفس الواجبات" دون أن ينسى مطالب العلماء املتمثلة يف عناصر اهلوية " :حنن سنكافح وبكل قوة
للمحافظة على قانوننا اإلسالمي الذي لن نتخلى عنه أبدا وجيب أن متنح اللغة العربية حقها كي تصبح رمسية،
30
فهذه احلقوق سالت من أجلها دماء كثرية يف املاضي".
ويف رحلة وفد املؤمتر اإلسالمي الثانية إىل باريس كان العمودي حاضرا باعتباره نائبا للرئيس ،واهلد هو"
31
تأييد املطالب وشرحها لدى اللجان الربملانية".
 -العمودي رئيسا لمنظمة "شباب المؤتمر اإلسالمي":

يف سبيل توسيع قاعدته الشعبية وردا على الدعاية املضادة لعناصر حزب الشعب اجلزائري جلأ املؤمتر
اإلسالمي اجلزائري إىل إنشاء منظمة شبابية ألنصار املؤمتر اإلسالمي تضم خمتلف التيارات السياسية اجلزائرية

واجلمعيات املؤيدة وعلى رأسها مجعية العلماء املسلمني ،وقد تنازل الفضيل الورتالين( )6393-6311عن
رئاسة منظمة "شبيبة املؤمتر اإلسالمي" لصاحل األمني العمودي تكرميا وتشريفا له واعرتافا بدوره الكبري يف املؤمتر
اإلسالمي اجلزائري ،ويروي الشيخ حممد الطاهر فضالء هذه احلادثة وتصريح الورتالين عن العمودي أمام اجلماهري
احملاشدة يف احلفل الذي احتضنه نادي الرتقي " ":هذا هو العامل العامل اجملاهد واألديب الشاعر العبقري ،هذا هو
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ال غريه من يكون ربان السفينة و قائدها إىل سواحل النجاة إنه األستاذ حممد األمني العمودي الرئيس القائد
32

الكفء حلزب شباب املؤمتر اإلسالمي اجلزائري".
كان برنامج هذه املنظمة مستوحى من برنامج املؤمتر اإلسالمي وهدفها حتقيق مطالبه واإلسراع يف ذلك.
وبفضل النشاط الدؤوب للعمودي وأعضاء إدارة منظمة شبيبة املؤمتر استطاعت إنشاء  11شعبة هلا يف
عضو ،وقد تنوعت نشاطاهتا بني الرتبية والتعليم

خمتلف املناطق اجلزائرية وبلغ عدد أعضائها حوايل أربعة آال
والتوعية والتكوين السياسي ألتباعها ولعامة الشعب.
يف أحد نشاطات هذه املنظمة اليت كانت يف شكل قافلة عام  6391انطلقت من مدينة اجلزائر حنو
قسنطينة مت تكرمي العمودي يف سيدي عيسى ببجاية حيث ألقى حماضرة باللغتني العربية والفرنسية حول التعسف
اإلداري الفرنسي ووجوب التصدي له والدفاع عن اهلوية الوطنية .ويف خمتلف حمطات هذه القافلة اليت مرت هبا (
جباية ،جيجل ،امليلية ،ميلة ،قسنطينة ،تبسة ،قسنطينة ثانية ،العلمة ،سطيف ،برج بوعريريج ،البويرة ،اجلزائر،
33
األغواط) كان العمودي يلقي خطاباته النارية الثائرة باللغتني العربية والفرنسية.
و يف زيارته لألغواط علّقت "البصائر" بأهنا رحلة موفقة معتربة ذلك  ":انتصارا له وجلريدته كما كان
34
استيالء حسنا على املشاعر والقلوب" ،كما علّقت وتابعت خمتلف زيارته كزيارته إىل تبسة يف أوت .6393

 -تنديد العمودي بقانون "شوطان" ( 80 )Chautempsمارس :8390

ينص على منع ومعاقبة التعليم العريب دون رخصة
صدر قانون شوطان يف  19مارس  6399والذي ّ
مستهدفا العلماء ومدارسهم احلرة .وقد تصدى العمودي ضمن من تصدوا للمطالبة بإلغاء هذا القانون الظامل
وظهر هذا التندي د والدفاع بصورة جلية مبناسبة اعتقال السلطات الفرنسية للشيخ عبد العزيز اهلامشي ،الذي دفع
مثن تأييده للعلماء انطالقا من موقعه اهلام شيخا للزاوية القادرية بواد سو كما احتج ضد قانون مارس 6399
وسوء أوضاع معيشة األهايل يف وادي سو وذلك مبناسبة زيارة مدير الشؤون األهلية ميو (  )Milliotلوادي
سو وذلك يف  61أفريل  6399حيث قامت احتجاجات كبرية ّأدت إىل اعتقال الشيخ عبد العزيز وعدد
آخر من األهايل الذين حكمت عليهم بالسجن والتغرمي .كما أصدر احلاكم العام الفرنسي منشورا ينص على
توقيف وحبس كل شخص ينتمي جلمعية العلماء املسلمني يف اجلنوب.
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خاتمة:
خنلص من خالل هذه الورقة العلمية إىل أمهية الدور الذي قام به األستاذ األمني العمودي يف مسار احلركة
الوطنية عموما واحلركة اإلصالحية خصوصا ،هذا الدور الذي متيز بالكفاءة وبالفعالية وباحلضور القوي لشخصه،
كما متيز بتعدد جماالته على مستوى الصحفي مبقاالته القوية والثائرة وحتليالته العميقة املقنعة متوجا ذلك بإصداره
جريدة "الديفانص /الدفاع" باللغة الفرنسية اليت مثلت منربا للوطنيني اجلزائريني للرد على سياسة اإلدارة الفرنسية
وممثليها والتنديد بتجاوزاهتا .ومن جه ة أخرى برز دور العمودي يف إضفاء الفكر و البعد السياسي داخل احلركة
اإلصالحية اجلزائرية خاصة أنه كان من السباقني للدعوة إىل إنشاء مجعية متثل العلماء اجلزائرين ،فعضويته داخل
املكتب اإلداري جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ونشاطه داخل املؤمتر اإلسالمي اجلزائري و عضويته ضمن وفد
املؤمتر إىل باريس ورئاسته ملنظمة شبيبة املؤمتر اإلسالمي اجلزائري كلها نشاطات وأدوار حامسة حتسب له ،إضافة
إىل مواقفه الصحفية الكبرية يف خمتلف اجلرائد وعلى رأسها جريدته "الدفاع".
مراد"
و ميكن تلخيص دور العمودي من خالل مقولة املؤرخ املتخصص يف اإلصالح اجلزائري "علي ّ

( )1161-6391الذي كتب عن العمودي " خدم القضية الوطنية اإلصالحية بالدفاع العارم عن مبدأ
36
الشخصية العربية اإلسالمية وأدان بقوة مجيع اإلساءات الرامية إىل مسخ الشخصية العربية اإلسالمية ".
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جملة العلوم القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشور باجللفة ـ اجلزائر

Issn:2507-7333/ Eissn: 2676-1742

الهوامش:
 -1حممد اهلادي السنوسي الزاهري ،شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر ،املطبعة التونسية ،تونس ،ط ،6دت ،ص 619
 محزة بوكوشة ،شخصيات منسية األمني العمودي ،الثقافة ،وزارة الثقافة واإلعالم ،اجلزائر ،ع  ،1جانفي  ،6311ص 11 حممد بك ،حممد األمني العمودي ودوره يف اإلصالح من خالل جريدة الدفاع ،ماجستري يف تاريخ األوراس احلديث ،قسم التاريخ وعلم اآلثار ،جامعة احلاج خلضر باتنة ،اجلزائر، ،1113 /1119ص 19
 -2نفسه ،ص  . 19ص 91

 اهلادي السنوسي ،مصدر سابق ،ص 619 -3بوكوشة ،مرجع سابق ،ص ص 19 ،11

 -4نفسه ،ص 91
 -5األستاذ العمودي والسيد جوكالري ،البصائر(لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني) ،ع  ،619اجلمعة  69ربيع الثاين 6999هـ ـ 11 /جوان 6393
 -6أمحد توفيق املدين ،حياة كفاح مذكرات ،ج ،)6391-6319 (1املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ط ،6311 ،6ص 991
 -7املدين ،مصدر سابق ،ج ،1ص 191

- La Défense, N 1, 26 janvier 1934
 -9عبد القادر قوبع ،احلركة اإلصالحية يف منطقيت الزيبان وميزاب بني سنيت  6311و  ،6391دار طيلطلة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط ،1169 ،1ص 691
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 -10بوكوشة ،مرجع سابق ،ص 91
 -11حممد األمني العمودي ،احلركة اإلصالحية سريها ونتيجتها ومستقبلها ،ع 19 ،1أكتوبر 6313

 -12األمني العمودي ،العلماء والسياسة ،البصائر،ع  11 ،91ذي احلجة 6999ه ـ 19/مارس .6391
 -13البصائر ،ع  11 ،91ذي احلجة 6999ه ـ 19/مارس 6391
 -14حممد بك ،مرجع سابق ،ص  11نقال عن حممد األخضر عبد القادر السائحي
 -15انظر  :العمودي ،التجنيس والتفرنج ،اإلصالح ،ع  11 ،1أكتوبر 6313
 -16بوكوشة ،مرجع سابق ،ص ص 99 ،91

 -17حممد بك ،مرجع سابق ،ص  .611نقال عن الدفاع ،ع  69 ،61أفريل 6391
 -18نفسه ،ص  . 619نقال عن الدفاع ،ع  19 ،661أوت 6391
 -19نفسه
 -20بوكوشة ،مرجع سابق ،ص ص 99 ،91
 -21حممد بك ،مرجع سابق ،ص 611

 -22بوكوشة ،مرجع سابق ،ص ص 99 ،91
 -23الشهاب ،ج  ،61مج  ،66ص 131

 -24أمحد توفيق املدين ،مصدر سابق ،ص 991
 -25حممد بك ،مرجع سابق ،ص  613نقال عن الدفاع ع 6391/11/61 ،616

 -26البصائر ،زيارة م فيوليت وحليلته لعاصمة اجلزائر ،ع  1 ،19مجادى األوىل 6991هـ ـ 61 /جويلية 6391
 -27حممد بك ،مرجع سابق ،ص 661

 -28مطالب األمة اجلزائرية اليت قررها املؤمتر وجاء الوفد إىل باريس ملطالبة احلكومة الفرنساوية بتنجيزها واحلصول عليها ،البصائر ،ع 61 ،91مجادى األوىل 6999هـ ـ 96 /جويلية
6391
 -حممد البشري اإلبراهيمي ،املؤمتر اإلسالمي اجلزائري ،البصائر ،ع  11 ،19ربيع االول 6999ه ـ 61 /جوان 6391

 -29محزة بوكوشة ،تشكيل الوفد اجلزائري ورحلته إىل باريس ،البصائر ،ع  19 ،13مجادى األوىل 6999ه ـ 11 /جويلية 6391
 -30حممد بك ،مرجع سابق ،ص  611نقال عن الدفاع ،ع  69 ،613ديسمرب 6391
 -31من آثار املؤمتر اإلسالمي اجلزائري ،البصائر ،ع  61 ،91ذو القعدة 6999ه ـ 11 /جانفي 6391
 -32حممد بك ،مرجع سابق ،ص 611

 -33نفسه ،ص 611
 -34األستاذ العمودي يف األغواط ،البصائر ،ع  ،611اجلمعة  11ربيع الثاين 6999ه ـ ـ 11 /ماي 6393
 جولة شباب املؤمتر ،البصائر ،ع  ،611اجلمعة  61مجادى الثانية 6999ه ـ 11 /أوت 6393-La Défense, N199, 17 -08-1939

35

 عبد احلميد بن باديس ،حول كارثة سو األليمة سكوت مث سكوت ،البصائر ،ع  19 ،616جويلية 6399 -عبد احلميد بن باديس ،حول كارثة سو األليمة الشيخ عبد العزيز بن اهلامشي واإلصالح ،البصائر ،ع  11 ،619جويلية 6399

 -36علي مراد ،احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر من  6319إىل  ،6311تر :حممد عيتاين ،دار احلكمة ،اجلزائر ،ط ،1169 ،6ص 696
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