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ملخص:
عرفتتا اجلئا تتر ثتتالل االاينيتتاا القتترأ العش تري أ تتدا سياس تية بتتار ة وريةتتاة ستتا ا
بشكل أو بأثر يف تطور احلررية الوطنية ,وم هذه األ تدا دتد انعقتاد ارتاإلر ايستالمي
باجلئا ر العاصمة ثالل شهر جواأ  1936وما صا به م ظروف ونتا ج.
يتتظ ناتتو ارستتهول علتتا هتتذا ار تاإلر اجتمتتاد شتتعا ريبتتا بارلعتتب البلتتد بتتاجلئا ر
العاصتتمة يتتوم  02أوا  1936شتتاري فيتته تقريبتتا ريتتل قتتادة احلرريتتة الوطنيتتة اجلئا ريتتة رغتتو
اثتتتالف مشتتارتو وتوجهتتااو وريتتاأ م ت بت ارشتتارري الستتيد مصتتا احلتتاج التتذ ألقتتا
 احلبيب سامل ,طالب سنة اانية دريتوراه ل .م .د ,جامعة البليدة -2لونيسي علي
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ثطتتات تتتارعي يعتتد م ت أهتتو نصتتوئ تتتاريخ اجلئا تتر ارعاصتتر معرفتتا فيتته اجلئا تري بنشتتا
ئبتته دتتو ر تتال أفريقيتتا وأعض تتا ه م ت اره تتاجري اجلئا تري ب رنس تتا وجه تتودهو الكب تتاة يف
ثدمة القضايا الوطنية.
الكلمات المفتاحية :مصا احلاج ,احلررية الوطنية ,اراإلر ايسالمي ,اجتماد شعا.
Abstract:
During the thirties of the twentieth century, Algeria witnessed many
prominent political events that contributed in one way or another to the
development of the national movement, and among these events we find
the convening of the Islamic Conference in Algiers during the month of
June 1936 and the accompanying circumstances and results.
Where the officials of this conference organized a large popular
meeting at the Municipal Stadium in Algiers on August 2, 1936, in which
almost all the leaders of the Algerian national movement participated,
despite their different tendencies and orientations. Among the
participants was Mr. MESSALI HADJ, who gave a historic speech which
is considered one of the most important texts of the contemporary history
of Algeria, in which he introduced the Algerians to the activities of his
North African Star party and its members from the Algerian immigrants
in France and their great efforts in serving national causes.
key words: MESSALI HADJ, the National Movement, the Islamic
Conference, a popular meeting.

مق ّدمة:

تعتتترب شيصتتية مصتتا احلتتاج م ت أبتتر أعتتالم النضتتال التتوطجل وم ت التترواد اجلئا تري
األوا ل اردافع علا قوق الشعب اجلئا تر وللتم منتذ عشترينياا القترأ العشتري مت
ثتالل تئعمته حلتئت دتو رتال أفريقيتا بدايتة مت ستنة  1926يف أرض ارهجتر وبالتدديتد

يف فرنسا وقد دام نشا مصتا و ئبته ثتارج اجلئا تر رتدة  10ستنة )1936 -1926
م ت س تتنة تأس تتيىل التتنجو أم غاي تتة دث تتول مصتتا احل تتاج للجئا تتر يف ش تتهر أوا 1936
ومشتتارريته اطابتته التتتارعي ناستتبة انعقتتاد اجتمتتاد ارلعتتب البلتتد التتذ ريتتاأ منامتتا م ت
طتترف أعضتتاد وفتتد ار تاإلر ايستتالمي والغتترض منتته أعتتالم األمتتة اجلئا ريتتة وأثبارهتتا صتتيلة
مجلة قبس للدراسات االنسانية واالجتماعية  ,المجلد  ,05العدد  , 02ص ص , 536-525ديسمبر 2021

526

خطاب مصالي الحاج في الملعب البلدي  02أوت 1936م ودوره في تعريف الجزائريين بنشاط نجم شمال إفريقيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحبيب سالم ,أحمد عصماني

الست ر أم فرنستتا ومتتا التتذ ققتتا ومتتا هتتي األمتتور ارنتاتتر ققيقهتتا ,استتتغل الستتيد مصتتا
احلاج هذا االجتماد وألقا فيه ثطابا تارعيا معرفا فيته ئبته ونشتاطه ومواق ته مت القضتايا
الوطنية ,وعليه نطرح ايشكالية اآلتية :ما هو مضموأ ثطات مصا احلاج؟ ورييت ريتاأ
تأااه علا اجلئا ري ؟
رعاجلت تتة هت تتذه ايشت تتكالية ست تتنعتمد علت تتا ارت تتنهج التت تتارعي التدليلت تتي وللت تتم بت تتالعرض
التسلسلي لأل دا التارعية مث قليلها وشر ها ثاصة فيما يتعلا بنتا ج ثطات مصتا
احلاج وردود ال عل ال رنسية اليت أعقبته ,علما أأ م أهداف طرقنا هلذه الدراستة والبدتظ
فيهتتا هتتو أ يتتة هتتذا ا طتتات التتتارعي فهتتو أةتتل أ تتد أهتتو نصتتوئ تتتاريخ اجلئا تتر ارعاصتتر
ك تتو أن تته ت تئام م تتمل أول ي تتارة رص تتا احل تتاج للجئا تتر بع تتد س ت ره ل رنس تتا ر تتدة  13س تتنة
وستتاهو يف توعيتتة وتعري ت األهتتا اجلئا تري القتتاطن بتتاجلئا ر بنشتتا دتتو رتتال أفريقيتتا
الذ رياأ ينشط منذ  10سنواا يف أرض ارهجر فقط.
أوال) ظروف انعقاد اجتماع الملعب البلدي يوم  02أوت :1936

أ اط تتا مش تتاررية مص تتا احل تتاج 1با ط تتات يف ارلع تتب البل تتد العدي تتد مت ت الا تتروف
ولك يف هذا ارقام سنقتصر علا لرير األهو منها أو اليت تبدوا بص ة مباشرة قتد ستا ا

يف هذه ارشاررية التارعية ,فم هذه الاروف دد:
يعترب اراإلر ايستالمي اجلئا تر التذ انعقتد بتاجلئا ر العاصتمة يتوم  07جتواأ 1936
أول جتممل م نوعه يف اجلئا ر ,فلو تعرف اجلئا ر طيلة أريةر م قرأ جتمعتا تشت ي فيته ريتل
االجتاهتتاا وإلةتتل فيتته خمتلت الطبقتتاا وتتترب ثاللتته و تتدة الصت والكلمتتة علتتا مطالتتب
معينتتة مةتتل متتا تتد يف ار تاإلر ار تذريور وريانتتا فكتترة هتتذا ار تاإلر تنستتب أم الشتتيخ عبتتد
احلميد بت بتاديىل 2ف تي تديظ لته أم صتدي ة التدفاد التيت ريتاأ يتديرها األمت العمتود
والتتيت ريانتتا لستتاأ تتال احلرريتتة ايصتتال ية ,دعتتا ب ت بتتاديىل أم اجتمتتاد يتتمل األ تئات
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اجلئا رية يف ماإلر أسالمي أو جبهة وطنية لوضمل قا متة مت ارطالتب التيت يطلبهتا اجلئا ريتوأ

م فرنسا ورياأ تاريخ الدعوة يف شهر جان ي .31936
تقتترر أأ يكتتوأ عتتدد أفتراد الوفتتد الراتتي للمتاإلر ايستتالمي اجلئا تتر لتمةتتيلهو يف فرنستتا
ستتتة عشتتر عض توا تستتعة م ت الن توات علتتا نستتبة االاتتة ع ت ريتتل عمالتتة ونا تتب فقتتط ع ت
ارناطا العسكرية الةال واالاة م العلماد واالاة م الشباأ ,وتقرر يف النقطتة الةالةتة أأ
يكوأ الوفد م ريبا م السادة:4
نواب وهران

عن المناطق

من العلماء

نواب قسنطينة

نواب الجزائر

* الت ت ت ت تدريتور ب ت ت ت ت
جلول
* الص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتيد
فر اا عباس

* الت ت تدريتور عبت تتد * احملت ت تتامي عب ت تتد * الت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تدريتور * الشت ت ت تتيخ عبت ت ت تتد * األست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتال
احلميد ب باديىل طاهراا العريب
الس ت ت ت ت ت تتالم ب ت ت ت ت ت سعداأ
الوهات
* الشت تتيخ البشت تتا * األس ت ت تتتال ب ت ت ت
* الص تتيد عب تتد الطالب
اج
ايبراهيمي
الرمحاأ بوريردنة * احمل تتامي م تتد

العسكرية

* األست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتال * عماره فرشوخ
طاهراا

القلعي
* بنعت ت تتودة ب ت تتا
تار

عن الشباب
العاملين

* الش تتيخ الطي تتب * ارهن تتدس عب تتد
الرمحاأ بوشامة
العقا

عن تتدما س تتافر وف تتد ار تاإلر ايس تتالمي أم ب تتاريىل ي تتوم  18جويلي تتة  1936ري تتاأ م تتيت
ار تتذهب ار تتالكي يف اجلئا تتر ابت ت دا م تتود ريد تتول معارض تتا للمت تاإلر ووف تتده اررس تتل أم
فرنستتا ,فقتتام بلرستتال برقيتتة أم و يتتر الداثليتتة ال رنستتية ستتلنجرو 5وللتتم يتتوم  22جويليتتة
 1936فيهتا أمضتتاد أربعتتة أشتيائ وهتتو :متتود ريدتول ,ابت اريتتور ,األمت قتتدور ,بابتتا
عمر ,والربقية تندد بوفد العلمتاد وتتتربأ متنهو وتكشت عت أثتالئ هتذا الربتاعي ومواالتته
ل رنستتا و تتا جتتاد فيهتتا :أأ العلمتتاد اجلئا تري التتذي لتتيىل هلتتو مستتتنداا وال شتتهاداا ال
أةل تتوأ االجت تتاه ايس تتالمي يف اجلئا تتر ...وتتت تربأ م تتنهو األغلبي تتة الس تتا قة وال أةل تتوأ س تتو
شرلمة م ارشوش الذي حياولوأ بظ ال وضا يف البالد.6
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االجتماد الكبا يف ارلعب البلتد يتوم  02أوا 1936

ستب الوعتد التذ وعتد

به وفد ارتاإلر األمتة يتوم رجوعته فقتد أعلت التدعوة العامتة بواستطة اجلرا تد اليوميتة وبطاقتاا
ألاعها يف الشعب اجلئا ر حلضور االجتمتاد العاتيو يف ارلعتب البلتد وللتم يتوم األ تد
 02أوا  1936وعتترف ارلعتتب ضتتور هتتور غ تتا جتتدا وعلتتا الستتاعة الستتابعة ريتتاأ
ارش تتهد رهيب تتا وريلم تتا أقب تتل أ تتد أفت تراد الوف تتد أال وقام تتا يف ارلع تتب ض تتجة وع تتال اهلت تتاف
وصد التص يا احلاد ,ريتاأ للتم عنتدما أقبتل األستاتذة عبتد احلميتد بت بتاديىل ,والبشتا
ايبراهيمتتي ,7والشتتيخ الطيتتب العقتتا ,8وعنتتدما ض تتر أعضتتاد الوفتتد ري تتاأ م ت الص تتدف
وصتتول البتتاثرة يف للتتم الصتتباح تقتتل الستتيد مصتتا احلتتاج و وجتته وولتتده م ت فرنستتا أم

اجلئا ر وهو ر يىل دو رال أفريقيا ومدير جريدة األمة 9التيت تصتدر يف بتاريىل وشتهد هتذا
االجتم تتاد ألق تتاد ع تتدة ثط تتب وش تتاري أيض تتا مص تتا احل تتاج اط تتات ألق تتاه عل تتا مس تتاممل
احلضور معرفا أياهو ئبه ونشاطاته العديدة يف فرنسا.10
وقد رياأ يوم االجتماد يوما و يدا يف تاريخ اجلئا ر احلديظ فقد جتممل فيه ما يئيتد عت
 20أل م أشبال اجلئا ر جادوا م ريتل تدت وصتوت الستتماد ريلمتاا الوفتد ورعرفتة
مقدار متا القتته ال كترة مت دتاح ومتا ستارته احلرريتة مت ثطتا فكتانوا يف همتوعهو ريتالبدر
الئاثتتر أةلتتوأ لاتتتا معنويتتة وا تتدة وهتتي األمتتل ,أثتتذ ا طبتتاد يتستتلموأ ارنصتتة ومك ترباا
الصوا تنقل نرباا ريالمهو أم أعماق قلوت األمة.
بتتدأ الستتيد و قتتاأ يتتتكلو باستتو جلنتتة اجلئا تتر للمتاإلر فبت أغتراض االجتمتتاد ويتذرير الم
اجلئا تتر اراضتتية و ماهلتتا ارقبلتتة ,مث تكلتتو ال تدريتور ب ت جلتتول يف روعتتة واعتتتدال يتتظ ق ت
علتتا ارستتتمع ستتاة الوفتتد ووص ت هلتتو أعمالتته ومتتا وجتتده م ت رجتتال فرنستتا مةتتل ر تتيىل
الو راد ليوأ بلوم وو ير الدفاد ادوارد داالدييته وو يتر الدولتة متوريىل فيوليتا واأل تئات التيت
تتت تتأل منهت تتا اجلبهت تتة الشت تتعبية ب رنس ت تتا احلت تتئت االش ت ت اريي ,احلت تتئت الراديك ت تتا  ,احل ت تتئت
الشيوعي.
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مث تتتاله ال تدريتور البشتتا ب ت عبتتد الوهتتات نا تتب البليتتدة العمتتا يق ت ويشتترح ارطالتتب
التتيت قتتدمها الوفتتد والتتيت عتتا يف بنتتود  10وبعتتده الشتتيخ عبتتد احلميتتد بت بتتاديىل ر تتيىل
عيتتة العلمتتاد ارستتلم يرجتتتل مقامتتة م ت مقاماتتته ا التتدة ,ليقتتوم بعتتده الصتتيد بوريردنتتة
باال تجاج علا عمل التذي رامتوا ال تا يف عضتد األمتة وتشتتيا و تداا داولتة تتألي
وفتتد ثتتر ظتتاهره ارطالبتتة بلصتتال اا اقتصتتادية وباطنتته الكيتتد هلتتذا الوفتتد و اولتتة قطتتيو
مستتاعيه ويف هتتذه احملاولتتة متتا فيهتتا م ت أاتتارة النتتاس وم ت تتظ علتتا التشتتوي وارشتتاغبة,
ليتتأا التتدور علتتا الستتيد مصتتا احلتتاج ر تتيىل دتتو رتتال أفريقيتتا وم ت ريبتتار ارضتتطهدي يف
سبيل القضية اجلئا رية.11
ثانيا) نص خطاب مصالي الحاج في الملعب البلدي:
ورد ثطتتات مصتتا احل تاج يف عتتدة مصتتادر ومراجتتمل ولت تتاد احلشتتو يف م ت البدتتظ
س تتنكت ي ب تتلدراج بع تتت م ت فقرات تته رفي تتا وبع تتت م ت أفك تتاره نوظ ه تتا س تتب فهمن تتا ل تته
ا اما رنهج البدظ العلمي ,يظ ثطب مصا احلاج قا ال:
سادا ,أثواين,12
باسو دو رال أفريقية أ يتيكو قيتة األثتوة وأمحتل ألتيكو تضتام  200.000رتال
أفريقي يقيموأ يف فرنسا وا امنا للغتنا الوطنيتة ,اللغتة العربيتة ,التيت ريلنتا نعتتئ تتا ونعجتب
تا ,وأيضا تقديراً لنبل هذا الشعب اجلئا ر الشجاد الكرمي ,فقد أردا أأ أعترب أمتامكو,
بعد ن ي دام ااجل عشر سنة ,بلغيت األم
يتتظ يقتتول أنتتجل جهتتا للمشتتاررية يف هتتذا االجتمتتاد باستتو دتتو رتتال أفريقيتتا ف تتي ظتتل
احلكومتتاا ال رنستتية الرجعيتتة ال تتيت ريتتاأ اجلميتتمل ال يس تتتطيمل هادلته تتا تتول طبيعتتة احلك تتو
التعس ت ي وهتتو متتا أد برجتتال التتنجو ومناضتتليه أم قمتتل هتتذا التتدور والتتذ ترتتتب عنتته
التنكيتل تتتو ومعتاقبتهو ورغتتو وجتودهو يف بتتاريىل عاصتمة الةتتورة ال رنستية ومباد هتتا العاريتتة
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فتتلأ للتتم مل يش ت مل هلتتو وبقتتي التعامتتل العنصتتر واالستتتةنا ي ضتتدهو تتك قتتا كتتو
اجلبه تتة الش تتعبية أيض تتا فالتعام تتل معه تتو بق تتي ري تتأسو أه تتا يف اجلئا تتر بتعرض تتهو للس تتج
والتغرمي والتهجا.13
وللعل تتو أنن تتا ق تتدمنا أم نا تتب ريات تتب الدول تتة ال رنس تتية الس تتيد را ول أوب تتو ق تتا مت مت ت
ارطالتتب األوم تتعلتتا بتتاجلئا ري ارقيم ت يف فرنستتا والةانيتتة ت ارستتلم اجلئا تري يف
اجلئا تتر الستتكاأ األصتتلي ) ,وعنتتد ااعنتتا بانعقتتاد ار تاإلر ايستتالمي ستتررنا لتتذلم وأيتتدناه
وسارعنا أم التواصل ممل الوفد الذ ل ب رنسا 14لتديته واالستشتارة معته تول مشتاريل
التتوط  ,15وهنتتا التتتئم باستتو منامتتيت وأمتتام الشتتيخ اجلليتتل ابت بتتاديىل أأ أعمتتل ريتتل متتا يف
وستتعي لتأييتتد هتتذه ارطالتتب و دمتتة القضتتية النبيلتتة التتيت نتتدافمل عنهتتا يعتتا ولكننتتا نقتتول
صرا ة وبشكل ال يقبل ال اجمل بأننا نتبرأ من ميثاق المطالب بخصـوص إلحـاق بندنـا
بفرنسا وبخصوص التمثيل البرلماني.
فاجلئا ر ملدقتة فعتال ب رنستا ايمرباطوريتة االستتعمارية) لكت هنتاي فترق فهتذا ايحلتاق
جتتاد نتيجتتة ا تتتالل عستتكر استتتيطاين ستتنة  1830أمتتا التتذ تطلبونتته اليتتوم فهتتو أحلتتاق
أراد واثتيتتار ع ت طيتتب ث تواطرريو وهتتو متتا نرفضتته وشتتتاأ ب ت هتتذا ولاي ,و ت أيضتتا
ضد التمةيل الربراين ألسبات عديدة أننتا نايتد ألغتاد الوفتود اراليتة ,ومنصتب احلتاريو العتام,
ونقت متتمل أنشتتاد بررتتاأ جئا تتر منتيتتب عت طريتتا االقت اد العتتام بتتدوأ إلييتتئ بالعنصتتر أو
الدي .16
أأ ه تتذا الربر تتاأ ال تتوطجل اجلئا تتر ال تتذ يتك تتوأ يف عت ت ارك تتاأ س تتيعمل ق تتا مراقب تتة
الشعب مباشترة ومت أجتل الشتعب و ت نعتقتد مت جهتنتا بتأأ هتذه هتي الوستيلة الو يتدة
اليت تسمح للشعب اجلئا ر أأ يعرب ع ن سه ريتة وبصترا ة بعيتدا عت ريتل الضتغوطاا
وارناوراا ايدارية.17
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وبعتتد سايتتة ثطابتته أثتتذ مصتتا احلتتاج
أكت أأ يبيتتمل اينستتاأ بلتتده
األريتاف.18

نتتة م ت ال ت ات ورفتتمل تتتا قبضتتته قتتا ال :ال

ينهتتا قتتام هموعتتة مت متتالده يهت تتوأ ياتتته ويرفعونتته علتتا

ثالثا) نتائج خطاب مصالي الحاج:
أأ هذه ا طبة اليت ول فيها مصا أناار احلاضتري مت االعتتدال أم التطترف ومت
الرضتتا بالقليتتل أم ارطالبتتة بتتالكةا ومت التتدعوة أم ارستتاواة ع ت طريتتا االنتتدماج أم نقتتد
اال تتتالل والتتدعوة أم التدتترر هتتي التتيت جعلتتا النتتاس يستتتقبلونه تتاوة ويتدمستتوأ لتته,
وم ت ارال تتى علتتا ثطبتتة مصتتا احلتتاج أنتته مل ي تذرير فيهتتا ريلمتتة االستتتقالل التتوطجل التتيت
ج تتادا يف وا تتا ا ال تتنجو س تتنة  1927ويف برناه تته س تتنة  1933وأأ مطالب تته م ت اجلبه تتة
وثطابه ال يعرب ع التطرف والةورية اليت إليئ تا النجو يف السياسة اجلئا رية قبل للم.
وعلا ريل ال فلأ مشاررية مصا الشيصتية وبتصترحياته يف ارتاإلر ايستالمي جعلتا
احلكو علا موق النجو م اراإلر غا يسا فبعت الكتات اعتترب للتم مشتاررية صترحية
باسو النجو يف أعمال ارتاإلر ولكت رفضته ل كترة ربتط اجلئا تر ب رنستا االنتدماج) والتمةيتل
الربراين جعله يدثل يف نئاد ممل الشيوعي  ,بينما رأ األثروأ أأ التنجو مل يشتاري رايتا
يف ارتاإلر وأأ مصتا مل يتأا أال لتدتذير ارنامت للمتاإلر مت مغبتة متا هتو مقتدموأ عليتته
باسو الشعب وم جهة أثر ريانا ميول قادة النجو تل إلاما عت ميتول قتادة ارتاإلر
فأولهتتم ريتتانوا يتتدعوأ أم بررتتاأ وطتتجل و كومتتة وطنيتتة وأم استتتقالل اجلئا تتر ع ت فرنستتا,
وه تتاالد يت تتدعوأ أم ارست تتاواة يف احلق تتوق والواجبت تتاا ب ت ت اجلئا ت تري وال رنست تتي والرضت تتا
بتتالعي قتتا العلتتو ال رنستتي ألا ققتتا للتتم الشتتر بايضتتافة أم ايبقتتاد علتتا األ توال
الشيصية ايسالمية.
قا مصا احلاج دا ا ريباا يف اجلئا ر لشيصه وحلئبته يف صتي ستنة  1936وقتد
قضا عدة أستابيمل وتوت التبالد وياستىل ال ترود وعطتب يف النتاس ووتمتمل تتو تك ضتج
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مت نشتتاطه ارعمتتروأ فناقشتوا نشتتاطه يف وهتراأ ثتتالل أريتتتوبر  1936ومنعتتوه مت التوجتته
أم هتتذه اردينتتة فتتذهب أم تلمستتاأ مستتقط رأسته يتتظ أنشتتأ فرعتتا للتتنجو ولكتتنهو منعتتوه
م ت ا طابتتة فيهتتا وأاتتاروا ولتته الشتتبهاا والتتتهو فقتتالوا أأ لتته يتتدا يف اغتيتتال ار تتيت متتود
ريدتتول ,وأنتته يتتدعو أم الةتتورة والتمتترد والكراهيتتة ويهتتدد مستتتقبل اجلئا تتر ال رنستتية ,لتتذلم
نتتادوا تتل التتنجو وطتترد مصتتا مت اجلئا تتر فوعتتدهو وا وهتراأ بأنتته يراقتتب نشتتا التتنجو
ومصتا رقابتتة شتديدة أمتتا تل ارنامتتة فهتتو أمتر يعتتود أم احلكومتة ن ستتها ,ومتمل ريتتل هتتذه
التدرش تتاا وارض تتايقاا والتيوف تتاا ف تتلأ ال تتنجو ق تتد وض تتمل قدم تته يف اجلئا تتر وب تتدأ قادت تته
عططوأ رستقبله وانتشار دعوته م ثالل تعاظو التيتار التوطجل االستتقال لتد الشتعب
اجلئا ر .19

رابعا) ردود الفعل الفرنسية حول االجتماع والخطاب:
ريتتاأ مت الطبيعتتي اأ ال ترتتتاح أدارة اال تتتالل ال رنستتي النعقتتاد هتتذا االجتمتتاد الكبتتا
والت تاف ريتل طبقتاا الشتعب توهلو وفتر هو بتناتيو هكتذا اجتمتاد شتعا وعلتجل ,يتتظ
شرعا الستلطاا ال رنستية يف تتدبا اركا تد ومت أهتو تلتم اركا تد التارعيتة اغتيتال م تيت
ارالكيتتة ب تتاجلئا ر م تتود ريد تتول يف ن تتىل الي تتوم التتذ انعق تتد في تته اجتم تتاد ارلع تتب البل تتد
باجلئا ر العاصمة.
بينمتتا ريتتاأ ار تتيت ريدتتول متتارا بشتتارد اللتتا علتتا الستتاعة  9:30مت صتتباح يتتوم 02
أوا  1936تتك تقتتدم أليتته رجتتل يتتدعا عكاشتتة تاتتاهر هتتذا اجلتتاين بتقبيتتل جبت ار تتيت
علتتا ستتب العتتادة فغتدره وطعنتته انجتتر يف قلبتته فتتأرداه قتتتيال يف ن تتىل اركتتاأ ,وبعتتد ريتتل
التدريتتاا ال رنستتية ألصتتقا التهمتتة بشتتي وا تتد ظهتترا عليتته شتتبهاا عديتتدة لستوابقه
العدليتتة ,20وبعتتد أيتتام م ت التدقيتتا معتته يتتظ قتتال بتتأأ الشتتيخ الطيتتب العقتتا هتتو التتذ
أوعتتئ أليتته بارتكتتات هتتذه اجلرأتتة وأنتته هتتو التتذ أعطتتاه اروستتا التتيت قتتتل تتتا وأنتته وعتتده
بةالا ت أل ت فرنتتم أجتترة علتتا القتتتل وريتتاأ للتتم ريلتته ضتتور رجل ت مل يستتميهما ولك ت
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وص هما وأأ للم ريلته وقتمل يف نتاد ال قتي يف عشتية متا ,21ولعتل ايدارة ال رنستية ريانتا
ترمي م وراد عملية االغتيال أم ققيا عدة أغراض منها:
 )1مضتتايقة رجتتال عيتتة العلمتتاد ارستتلم اجلئا تري وثاصتتة الطيتتب العقتتا التتذ قتتام
بدور نشيط يف اراإلر ايسالمي بااامه باغتيال م يت العاصتمة التذ لصتا منته بعتد أأ
بالغ يف ايحلاح بأأ ال تسمح ايدارة ال رنسية جلمعية العلماد بتمةيلها للشعب اجلئا ر .
 )2الشتترود يف مضتتايقة دتتو رتتال أفريقيتتا التتذ ظهتتر يف اجلئا تتر بنشتتا واستتمل ومكة ت
وأقبال شعا متدمىل.
 )3بتتظ الت رقتتة يف صت وف التكتتتالا التتيت يتكتتوأ منهتتا ارتاإلر ,فبعتتد مقتتتل الشتتيخ متتود
ريد تتول صتترح ر تتيىل وفتتد ار تاإلر ايستتالمي متتد الص تتاي ب ت جل تتول للص تتدافة ال رنستتية
متهمتتا رجتتال عيتتة العلمتتاد تتتذا االغتيتتال ,علمتتا أأ رجتتال اجلمعيتتة ريتتانوا معتته أعضتتاد يف
وفتتد ارتاإلر وهتتو متتا أد تتتو للتيلتتي عنتته وعتتاود بت جلتتول تشتتكيل أعضتتاد أثتري تتاوال
عقد ماإلر ااين.22
خاتمة:

أكننا القول يف ثتام هذا ارقتال بتأأ مصتا احلتاج قتد استتغل الاترف الئمتاين واركتاين

لتعري ت اجلئا تري بنشتتا ئبتته التتنجو) ومواق تته يف التتدفاد ع ت القضتتايا الوطنيتتة ,بدايتتة
بانعقتتاد ار تاإلر ايستتالمي يف اجلئا تتر العاصتتمة والتتذ انبةتتا عنتته وفتتد أةتتل األمتتة اجلئا ريتتة
ستافر أم فرنستتا تتامال معتته مطالبتته ارشتروعة لرجتتال الستتلطة ال رنستتية يف اري وبتتول ,وريتتاأ
يتتوم اجتمتتاد ارلعتتب البلتتد بالعاصتتمة  02أوا  1936أ س ت فرص تتة ستتا ة أتيد تتا
رصا فقد استغلها اطابه التارعي الذ يعترب:
أول ثطات يلقيه علتا مستاممل اجلئا تري يف اجلئا تر معرفتا أيتاهو بنضتاله يف فرنستا منتذ
 10سنواا م أجل قوق الشعب اجلئا ر ارشروعة ,ولريتر هلتو متا يالقيته و مال ته مت
متاعب و

يف قلب العاصمة ال رنستية بتاريىل مت ن تي وتغترمي واظطهتاد ,ريمتا أعلت عت
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تأييده رطالب اراإلر اآلنية ورفضه ل كرة ايحلاق الطتوعي للجئا تر ب رنستا اينتدماج) ألأ
اجلئا تتر فعتتال ملدقتتة ب رنستتا نتيجتتة أ تتتالل عستتكر وقستتر أمتتا هتتذا ايحلتتاق فهتتو ع ت
أرادة وطواعية وهو ما رفضته لتة وت صتيال ,وقتد ستاهو هتذا ا طتات بشتكل أو بتأثر يف
تعرف الشعب اجلئا ر علا التيار الوطجل االستقال ع ريةب ووضوح.
الهوامش:
1

مصالي الحاج 1973 -1898

ولد يف تلمساأ وتا تلقا تعليمه األو  ,وهو م أبر رجال السياسة يف اجلئا ر منذ عشرينياا القرأ العشري  ,أد ا دمة العسكرية
ايجبارية يف اجلي ال رنسي ثالل احلرت العارية األوم ,مث استقر ب رنسا م أجل العمل ورياأ م ب اراسس حلئت دو رال أفريقيا سنة
 1926وانضو للدئت الشيوعي ال رنسي ,لقي النجو مقاومة عني ة م السلطاا ال رنسية ,ريما ريانا رصا احلاج اتصاالا ممل األما
شكيب أرسالأ يف سويسرا ,تعرض النجو للدل سنة  1937فأسىل مصا ئت الشعب اجلئا ر  ,تعرض ثالل احلرت العارية الةانية
للسج مث الن ي أم الكونغو برا افيل ويف سنة  1946عاد للجئا ر وأسىل ررية االنتصار للدرياا الدأقراطية اليت ظل يساها ك اندالد
اورة  01نوفمرب  .1954للمئيد ينار :عادل نويهت :معجم أعنم الجزائر من صدر اإلسنم حتى العصر الحاضر ,ماسسة نويهت
للةقافة والتألي وال ة والنشر,

 ,2باوا ,لبناأ ,1980 ,ئ ئ .305 ,304

عبد الحميد بن باديس :1940 -1889
ولد دينة قسنطينة اليت تلقا فيها تعليمه األو مث واصل دراسته يف جاممل الئيتونة و رج منها سنة  1912 -1911ونال شهادة التطويمل,

2

عاد أم اجلئا ر واشتغل بالتدريىل باجلاممل األثضر مث لهب للمشرق وقام بأداد مناسم احلج بعد عودته نشط يف الصدافة وأصدر جريدا
ارنتقد والشهات ,ترأس عية العلماد ارسلم اجلئا ري  1940-1931وهي سنة وفاته .للمئيد ينار :عادل نويهت ,مرجمل سابا ,ئ
.28
أبتتو القاستتو ستتعد ا  ,الحركــة الوطنيــة الجزائريــة  ,1945 -1930دار الغتترت ايستتالمي,
.151

3

4

 ,4ج  ,3بتتاوا ,لبنتتاأ ,1992 ,ئ

اض تتر ,تش تتكيل اللجن تتة التن يذي تتة للم تاإلر ايس تتالمي اجلئا تتر  ,مجل ــة الش ــهاب ,اجلئا تتر ,متتج  ,12د جويلي تتة  ,1936ئ ئ ,231

.232
5

عبد الكرمي بوص صاف ,جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية ,مطبعة البعظ ,د , .قسنطينة,

اجلئا ر ,1981 ,ئ .283
6

أمحد مريو  ,الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية ,دار هومة للطباعة والنشر والتو يمل ,د , .بو ريعة ,اجلئا ر,

 ,2012ئ .203
محمد البشير اإلبراهيمي :1965 -1889
ولد عام  1889يف سطي اول دراسته األوم علا يد عمه مث هاجر سنة  1912للمدينة ارنورة أي واصل دراسته يظ اريتش

7

أفكار

ال الدي األفغاين و مد عبده ,أقام عام  1917بدمشا ممل والده وبعد احلرت العارية األوم عاد للجئا ر وبدأ يف مهامه ايصال ية دينة
سطي  ,ويف سنة  1931ع نا با لر يىل عية العلماد مث ترأسها سنة  1940أم غاية وفاته عام  .1965للمئيد ينار :علي َمّراد:
الحركة اإلصنحية اإلسنمية في الجزائر من  1925إلى  ,1940تر مد حييات  ,دار احلكمة ,د , .اجلئا ر ,2007 ,ئ ئ
.103 -101
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خطاب مصالي الحاج في الملعب البلدي  02أوت 1936م ودوره في تعريف الجزائريين بنشاط نجم شمال إفريقيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحبيب سالم ,أحمد عصماني
8

الطيب العقبي :1960 -1889

ولد الشيخ الطيب ب مد ب أبراهيو العقا ببلدة سيد عقبة بسكرة) وهو عامل مصلح رياتب وشاعر صد ي وثطيب ,هاجر ممل أسرته
للمدينة ارنورة وعمره مخىل سنواا وفيها تعلو علا أيد مشاعها منهو :عبد ا يداأ الشنقيطي ومحداأ لونيسي القسنطيجل ,يف سنة
س ضدها ورجمل م من اه ركة سنة  1919فعينه ارلم س
 1916ن ته السلطة العةمانية ل رييا بسبب مسا ته يف اورة الشري
مدير جلريدة القبلة وارطبعة األماية ,عاد أم بسكرة يف  1920وتا أصدر جريدة ايصالح اليت عرفا الاهور واالنقطاد ب -1927
 1949ب بسكرة واجلئا ر صدر منها  73عدد) ,يف سنة  1931شاري يف تأسيىل عية العلماد وع نا ب للكاتب العام وساهو يف
قرير جرا دها واستقال منها يف  ,1938تويف الشيخ العقا سنة  1960بالعاصمة وتا دف  .للمئيد ينار :عبد احلليو صيد :معجم أعنم
بسكرة ,دار النعماأ للنشر والتو يمل ,د , .برج الكي اأ ,اجلئا ر ,2014 ,ئ ئ .174 ,172
9

جريدة األمة ( :)1939 -1930لت اد ا لط وب التنويه أنته قتد صتدرا جريتدة األمتة باللغتة ال رنستية يف فرنستا بت ستنواا -1930

 1939وهتتي لستتاأ تتال تتئت دتتو رتتال أفريقيتتا و تتئت الشتتعب مت بعتتده ,أمتتا الشتتيخ أبتراهيو أبتتو اليقاتتاأ ارتئايب فقتتد أصتتدر يف اجلئا تتر بت
سنواا  1938 -1933جريدة األمة لكنها ناطقة باللغة العربية.
قلو التدرير ,اجتماد عايو مل يسبا له ناا يعقده وفد اراإلر ايسالمي ,جريدة البصائر ,اجلئا ر ,د  07 ,31أوا ,1936 ,ئ
.249

10

11

مال ههول ,االاة أيام يف شهر وا د ,مجلة الشهاب ,اجلئا ر ,مج  ,12د أوا و سبتمرب  ,1936ئ ئ .316 ,313

 12هنا مل أورد ن ا طات رفيا وأمنا أثذا منه فقراا واستشهدا بأفكاره وعربا عنها بلغيت
أريةر ول الن الكامل لليطات ينار :أبو القاسو سعد ا  ,مرجمل سابا ,ئ ئ .265 ,263

اظا علا ار م التمييمل ولالستئادة

 13سعيد ,يوم مشهود يف ارلعب البلد  ,جريدة األمة ,اجلئا ر ,د  11 ,85أوا  ,1936ئ .02
 14ار مصتتا احلتتاج وفتتد ارتاإلر ايستتالمي وقتتاد معتته ,ريمتتا اره أيضتتا مالتتم ب ت نتتا وأصتتدقاده علتتي ب ت أمحتتد وطالتتب أثتتر يف ريليتتة الطتتب
وللم يف فندق جراند هوتيل) يظ يقول ب نا أنه وجد الوفد مقسو جملموعت ارعممت وعلتا رأستهو الشتيخ عبتد احلميتد بت بتاديىل ومعته
عبد الرمحاأ اليعالو و مد األم العمود والشيي ايبراهيمي والعقا واحملامي سي بلقاضي واجملموعتة الةانيتة هتي لقتة ارطربشت  .للمئيتد
ينار :مالم ب نا ,مذكرات شاهد للقرن ,دار ال كر للطباعة والتو يمل والنشر,

 ,2دمشا ,سورية ,1984 ,ئ ئ .367 ,366

 15مصا احلتاج ,مذكرات مصـالي الحـاج  ,1938 -1898تتر متد ارعراجتي ,تت

عبتد العئيتئ بوت ليقتة ,منشتوراا الوريالتة الوطنيتة للنشتر

وايشهار ,د , .اجلئا ر ,2007 ,ئ .199
16

وظ قدا و مد قنان  ,نجم شمال إفريقيا  ,1937 -1926تر أولاينية ثليل ,ديواأ ارطبوعاا اجلامعية ,د , .ب عكنوأ,

اجلئا ر ,2013 ,ئ .223
17

متتد الطيتتب العل تتو  ,مظ ــاهر المقاوم ــة الجزائري ــة م ــن ع ــام  1830حت ــى ث ــورة ن ــوفمبر  ,1954دار البعتتظ للطباعتتة والنشتتر,

,1

قسنطينة ,اجلئا ر ,1985 ,ئ ئ .153 -147
 18مد اريلي ,المؤتمر اإلسنمي الجزائري ,دار هومة للطباعة والنشر والتو يمل ,د , .بو ريعة ,اجلئا ر ,2012 ,ئ .464
 19أبو القاسو سعد ا  ,مرجمل سابا ,ئ ئ .168 ,167
 20أمحد مريو  ,مرجمل سابا ,ئ .205
21
22

مد البشا ايبراهيمي ,ليسجل التاريخ ولتشهد األجيال ارقبلة ,جريدة البصائر ,اجلئا ر ,د  28 ,32أوا  ,1936ئ .259
مد الطيب العلو  ,مرجمل سابا ,ئ .154
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