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ملخّص
تهدف هذه الدراسةةة ىلم معرفة يقيقة العالقة التي نا ق قد تةةيت بيس اليةةياسةةي وا دي اللبنا ي
شةةبي سرسةةالن وسبرز شةةخاةةيات ال رنة الو نية الجزائرية ماةةالي ال ا  .للوصةةول الم كلق قمنا بدراسةةة
مقتضةةبة لفبر شةةبي سرسةةالن والمنابع التي هلق منها شةةخاةةيتك ،ونيم قدم دماتك للدولة العثما ية ثم
للويدة العربية ،ثم اهتماماتك بالتةةة ون المباربية عامة والجزائر اصةةةة مس الل عالقاتك بالعديد مس قادة
ال رنة الو نية .اانا بعدها موضعا لل ديث عس الم طات التي ساهمق في صقل شخاية ماالي ال ا ،
م اوليس رصةةد بدايات عالقتك بتةةبي سرسةةالن وتطورها .نا ق سهم تيجة توصةةلنا اليها هي س نا ال يةةتطيع
فهم سفبار ماةةالي ال ا وممارسةةاتك بمعزل عس الم ثرات التي صةةالتك والمتمثلة في الطريقة الدرقاوية التي
س ذ عنها س سلوب التعامل مع ال تع والعداء لال ستعمار ومبدس الم ياواة ،ونذلق المارن يية التي تيثر بها علم
يد يا علي عبد القادر وبواسةةةطة ايتبانك بال زب التةةةيوعي الفر يةةةي ،فيعطتك سسةةةلوب التن يم ل رنتك
باإلضافة ىلم شبي سرسالن الذي دعم توجهك العروبي اإلسالمي الذي بقي ماالي متميبا بك.

نلمات مفتايية
شبي سرسالن؛ ماالي ال ا ؛ التخايتيس؛ التيثير والتيثر؛ ال رنة الو نية الجزائرية.

Abstract
This study aims to know the truth about the relationship between the politician and
writer Chakib Arslan with the most prominent figures, the leader of the Algerian national
movement, Massali Hadj.
The most important result we reached was that we cannot understand the ideas and
practices of Massali Hadj in isolation from the influences that formulated him, represented
by the Darkawia method from which he took the method of dealing with the people, hostility
to colonialism and the principle of equality, as well as the Marxism that was influenced by
Hadj Ali Abdul Qadir and by his contact with the Communist Party It gave him the method
of organizing his movement, in addition to Shakib Arslan, who supported his Islamic Arabist
orientation, which Massali remained attached to.

Key words

Chakib Arslan; Massali Hadj; Personalities; Impact and influence ; The Algerian national
movement
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مق دّمة

هناك البثير مس التخايات العالمية التي لم ت مس بال دود نعائق فبارها وجهودها

اإل يا ية في شتم المجاالت :الثقافية ،اليياسية ،والثورية ،...وقد عرف العالم اإلسالمي ثلة مس ه الء
الرجال ،عملوا ببل ما لديهم لت رير العقل العربي واإلسالمي مس التخلم والجمود ،في الوقق الذي
نا ق تقبع فيك مع م الدول اإلسالمية وبا

ص العربية ت ق يبم الدول االستعمارية .وبذلق ،ومع

مطلع القرن العتريس ،نثفق نونبة مس اإلصاليييس تا ها اليياسي في المترق العربي ت ق لطاء
الجامعة اإلسالمية ،وبرز ا مير شبي سرسالن نتخاية ىسالمية اهتمق بقضايا العالم اإلسالمي في
شرقك ،وبيقوط الخالفة العثما ية رنز تا ك وجهده المميز علم منا ق المبرب العربي ،فبان لك
اهتمام بهذه ا و ان و نا ق لك عالقات مع رموز ال رنة الو نية بها ومس بينها الجزائر.
تعد شخاية شبي

سرسالن مس التخايات التي يفتقدها العالم العربي اليوم للفبر

الموسوعي الذي يملك ،ييث اض لمار تجارب عديدة في مجاالت مختلفة ،ساهمق في بلورة
شخايتك الفذة .والي ال المطروح :ما العالقة التي جمعق سرسالن بقادة ال رنة الو نية الجزائرية
بتبل عام وماالي ال ا بتبل اص؟ وهل فعال نان لك الفضل في تبيير هج ماالي ال ا مس
التوجك اليياري الم التوجك العربي اإلسالمي والتقري بينك وبيس العلماء سم سن ماالي سطر هجك
علم سسس عقيدتك وسفباره التي امتلبها منذ النتية وتبناها الل مياره اليياسي؟

فكر وشخصية أمري البيان شكيب أرسالن

لبل مفبر م طات فبرية وتفاعالت ثقافية تاقل شخايتك وت ثر علم آرائك بخاوص

القضايا الجوهرية التي يمر بها ،تنعبس علم ف وى م لفاتك و رق عملك .نما سن لبل مفبر سيضا
م طات س رى يراجع فيها بعض القناعات ،يدقق فيها ويعيد ال بم عليها .شبي سرسالن نذلق مفبر،
مرَّ بم طات مس اللها تتبلق شخايتك المميزة فتيثر بيعالم اللبة والفبر واليياسة ،ومر بم طات
س رى راجع فيها بعض القناعات نما سثر علم البثير مس اليياسييس بيفباره مترقا ومبربا ،فوضع
بامتك ،وترك لميتك الواض ة ىعالميا وسياسيا علم م يطك.
بناء الشخصية وعالقته برموز الحركة اإلصالحية املشرقية

ولد شبي سرسالن يوم اإلثنيس  25سبتمبر  1869بقرية "التويفات" مقا عة التوف بلبنان مس

سب يدعم يمود بس يييس وسم شرنيية .نان اإلبس الثا ي في سسرة مبو ة مس سربعة سبناء يي
وييس وعادل الم جا

شبي  .تربم و تي في بيئة معتدلة آمنة مس الركائل والد ايا نما يقول ،وفي

سسرة عريقة اشتهرت بالعلم واإلدارة وال رب يتم قيل ع س سمرائها" :سمراء سيم ويبم ويملة عةلم
وعَلم( .صاري .)79 :2004 ،تزو مس سلمم بنق الخاص بق ،امرسة شرنيية ا صل مخالفا القواعد
والتقاليد الدروزية (س

ر التعليق رقم )1:التي تعي الزوا مس الينة وتعتبره سمرا مرفوضا ،وقد سثر

هذا الت ول علم فبره اإلسالمي الذي الزمك وال يياتك .رزق منها بثالثة سبناء لال ومي و
(عمايرة.)03 :2000 ،
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تعلم شبي سرسالن القراءة والبتابة بميقط رسسك ببلد ة التويفات وهو في الخامية مس عمره
علم يد التيخ مرعي شاهيس ،يفظ سجزاءا مس القرآن البريم علم يد التيخ سسعد سفندي ادر  ،ثم
د ل المدرسة ا مريبية في يارة العمروشية بالتويفات ييث تلقم دروسا في الجبرافيا وال ياب
ومبادئ اللبة اإل جليزية .الت ق بعدها بمدرسة ال بمة في بيروت وهو في العاشرة مس عمره فدرس
علم يد عبد اهلل البيتا ي العالم اللبوي الببير م لم المعجم الببير" :البيتان" (الدهان)194 :1960 ،
الذي فتق ليا ك بالعربية  ،فبدس ين م التعر ويبت المقاالت وهو ال يزال ابس الرابعة عتر ونا ق سول
منتوراتك في جريدة "الجنة" التي سشرف عليها البيتا ي وسصدر المجموعة التعرية ا ولم "البانورة"
سنة  .1887وقد نان البيتا ي شديد اإلعجاب بتبي ونثير الثناء عليك ،وقد سُئِل قبل وفاتك عس سي
التالميذ ىليك فيجاب :سي تالميذي ىليّ ا مير شبي سرسالن" (الترباصي.)59 :1963 ،
د ل سنة  1887مع س يك يي

ا لمدرسة اليلطا ية المتهورة في بيروت وسقاما فيها سنة

ناملة ،وشاءت الادف سن يتلقم الفقك في هذه المدرسة علم يد اإلمام م مد عبده الذي نان مبعدا
آ ذاك عس مار بعد اتهامك بالمتارنة في الثورة العرابية فالزمك واستفاد منك .و

را لتعلقك بم مد

عبده فقد ل قك سنة  1890ال م مار والزمك مدة شهريس ،و الل اقامتك بمار ا لع علم الجو الثقافي
هناك والتقم بالعديد مس التخايات اليياسية والفبرية نيعد زللول والتيخ علي يوسم صاي
جريدة الم يد واالدي سيمد زني باشا .وفي سنة  ، 1892سافر الم ا ستا ة والتقم هناك بالمالح
جمال الديس ا فبا ي ( .صاري.)80-79 :2004 ،
مس سساتذتك نذلق سعيد الخوري الترتو ي م لم معجم" :سقرب الموارد" ىضافةً ىلم" :سيمد
فارس التدياق" صاي

الم لفات الضخمة في اللبة ،تبعك شبي

رلم عدم لقائك بك مطلقا ،فبان

سستاكه الرويي وقبلتك في اللبة (الدهان.)194 :1960 ،
اتجك شبي

سرسالن ىلم البتابة الا فية ،فتارك بمقاالتك في الا م البيروتية سوال ثم

المارية التي نت في نبريات جرائدها وعلم رسسها "ا هرام" ،فيمطرها بوابل مس مقاالتك يمل ها
بنتا عقلك النير  ،وقلمك الييال ،فبلغ الذروة في نتاباتك الا فية في مختلم المجاالت االجتماعية
والثقافية واليياسية .وقد تفرد سمير البيان عس سقرا ك مس اإلصاليييس ،فلم يبس مفبرا

ريا ،وال

مناضال سياسيا ضمس يومياتك اآل ية ،بل جمع بيس الن رية والممارسة ،فانتي مس الل واقعك قدرة
نبيرة للدفاع عس آرائك وما يطريك مس سفبار (ال بيم ،)22 :2010 ،ورلم نون سرسالن در وزيا ىال سن
هذا لم ي ثر علم مياره سو سفباره ،فهمُّك نان سوسع ببثير مس متانل ائفتك في لبنان.
ستقس سرسالن اللبة الترنية منذ عومة سظافره ،وايتق بمثقفيها ،وقد ترجم البثير مس سشعارهم
ىلم العربية ،ونتبها في ثنايا نتبك ومقاالتك يتم عدَّه نثيرٌ منهم سديبا ترنيا .تمبس نذلق مس اللبة
ا لما ية فبان يرافق اإلمبرا ور لليوم الثا ي (س

ر التعليق رقم )2:في زياراتك ىلم التام بطل مس

اليلطان عبد ال ميد الثا ي ،فترجم مديح شوقي في شخص اإلمبرا ور ىلم ا لما ية ،و قل نتاب
نيللر "عس لزوات العرب في سوييرا" ىلم العربية (الدهان .)202 :1960 ،تعلم اللبة الفر يية نذلق
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منذ فولتك ،فترجم لتاتو بريان ،وس اتول فرا س ،و ترجم عس الميتترقيس ورد عليهم في نتاباتك،
فبثرت سسماء سعالمهم في ب وثك ،يتم افيق ا عالم العربية (الدهان.)203 :1960 ،
ارتبطق ىيديولوجية شبي بفبر الجامعة اإلسالمية سي بجيل نامل مس اإلصاليييس سمثال جمال
الديس ا فبا ي ،رشيد رضا وم مد عبده وآ رون (ال بيم ، )15 :2010 ،فبان ا فبا ي نثير اإلعجاب
بك ،وقد ت دث سمير البيان في نتابك" :عروة اإلت اد بيس سهل الجهاد" عس مدح ا فبا ي لك ييس القاه
في ا ستا ة وهو في سس الثا ية والعتريس عندما قال لك" :ى ِّ ي سهنئ سرض اإلسالم التي س بتتق" .علق
سرسالن علم هذ ا القول سن ا فبا ي لم يرد منك ال قيقة ،بل سراد منك التبريم والتلطّم (سرسالن،
 )157 :2009وهذا تواضعا منك.
شكيب أرسالن بني العمل على استمرارية الخالفة العثمانية وجهود الوحدة العربية :

في الل تنقالتك بيس التام ومار وترنيا وبعض البالد ا وربية ،تبو ق لدى شبي سرسالن

فبرة يول الدسائس والم امرات التي نا ق ت اك ضد الخالفة اإلسالمية والدول العربية التابعة لها سو
الميتقلة عنها ،عندها بدس يناضل مس سجل الم اف ة علم ويدة الخالفة اإلسالمي ة .لما سلبيق هذه
ا

يرة وازداد تعا ا تراك لطورا يتهم ابتعد عنهم وسصبح مس نبار المدافعيس عس استقالل العرب

وويدتهم.
عس قناعتك االولم ،وسثناء مريلة التواجد العثما ي بالبالد العربية ،نان والء شبي

سرسالن

وسسرتك آلل عثمان ع يما مس الل الخدمات التي قدموها لليلطة والجهود التي بذلوها في سبيل
الم اف ة علم الخالفة االسالمية  ،ومناهضة ا

ماع االستعمارية ا وربية.

بدس سرسالن تا ك نإداري بالتويفات بعد وفاة والده سنة  1888وهو في سس التاسعة عتر،
ليعيس بعد كلق قائم مقام بقضاء التوف .عُزل مس منابك هذا مس رف م فر باشا العتراضك علم
اليياسة العثما ية الم لية بلبنان ،لبس يوسم فرا بو باشا سُعاد تعيينك بهذا المنا مرة ثا ية سنة
( 1908عمايرة .)16 :2000 ،لم يلبث شبي في هذا المنا

ويال لتطوعك في ال رب الليبية سنة

1911م ضد االستعمار اإليطالي لهذه ا رض العثما ية ،ومتارنتك في يرب البلقان الم جا
العثما ييس .وب لول سوا ر سنة  ،1913د ل سرسالن ال ياة اليياسية العثما ية با تخابك عضوا في
البرلمان العثما ي (مجلس المبعوثان) ائباً عس منطقة يوران (التام)( .صاري.)80 :2004 ،
قناعتك ا ولم تجلق سيضا في دفاعك الميتميق علم الخالفة العثما ية وويدتها ضد بعض
زعماء القومية العربية المناديس باإل فاال عس ال بم العثما ي (الالمرنزية) مس جهة ،والترنيز علم
بناء المدارس في المنا ق العربية مس جهة س رى بقناعة سن الجهل وعدم تجديد مناهج التعليم،
ورفض دراسة العلوم الطبيعية هي سب تخلم الميلميس فبا ق مدرسة ال قوق بدمتق (عمايرة،
 .)18 :2000وبادور ا مر العثما ي الم جمال باشا سنة  1916بإصدار جريدة "الترق" ببرض الدعاية
للدولة العثما ية في ا قطار العربية فترة ال رب العالمية االولم ،وفترة قيام الثورة العربية الببرى
الينة كاتها ضد ال بم العثما ي ،نان شبي سرسالن مس بيس سفضل ا قالم العربية التي نتبق بها،
وعند اإلفرا عس سول عدد لها في  27سفريل  1916نا ق افتتاييتها بمقال مطول بقلم شبي شرح
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مس اللك سهداف الجريدة وياول ىزالة سوء الفهم ا لذي ياول ا عداء دسك بيس مختلم وائم الدولة
العثما ية ( لس.)46-45 :2013 ،
علم الاعيد الخارجي ،سدى سرسالن دوراً نبيرا لاالح الدولة العثما ية سوا ر سنوات ال رب
العالمية ا ولم بيس  1917و 1918ىك نلفك وزير ال ربية س ور باشا بمهمتيس ىلم برليس :ا ولم نا ق
سنة  1917بهدف معاينة مدى قدرة سلما يا علم استمرارها في ال رب واستطالع سيوالها ا القتاادي ة
واليياسية والعيبرية وىمبا ية دعمها القتااد ترنيا ،سما الثا ية فهي س ال وزير الخارجية ا لما ي
يول امبا ية استقالل الميلميس في القفقاس (س

ر التعليق رقم )3:فبا ق اإلجابة بالرفض لخوف

سلما يا مس ىثارة روسيا ضدها (عمايرة.)21 :2000 ،
ب لول  ،1918ا هارت الدولة العثما ية واستيلمق ،وا تهق ال رب العالمية االولم .لادر ا مير
بالد التام الم ترنيا رافضا العيش ت ق يبم سجنبي ،ثم ىلم جنيم ثم ىلم برليس سنة  1920ييث
سسس النادي الترقي بهدف مقاومة االستعمار ،وا تخ

رئييا لك .وقد تطور موقفك مس الجامعة

اإلسالمية الم الويدة العربية .سرجع البعض تطور موقفك هذا الم الثورة البمالية كات الاببة الترنية
المضادة للعرب ،والعلما ية البعيدة عس الجامعة اإلسالمية ،في ييس سرجع آ رون كلق الم سياسة القمع
والتعذي والتنق التي مارسها جمال باشا يانم التام ضد بعض رجال اليياسة والفبر العرب الل
ال رب العالمية االولم( .صاري.)81-80 :2004 ،
الل سنة  ،1920نان شبي سرسالن مس سشد المعارضيس للثورة العربية الببرى ،وقد سعطم
مبررات عدة لذلق نا ق في م لها مس منطلق بُعد الن ر وىلمامك بيياسة الدول ا وربية ،وال دس
الذي نان لديك تجاه وايا ا وربييس في المنطقة  ،فارح س ك يفضل البقاء ت ق ظل الدولة العثما ية
وال يرضم بالعيش في ننم االيتالل ا وربي الذي سي دث ال م الة .وقد ت قق استترافك ،واعترف
لك البثير ببُعد

ره ،واعتذر لك آ رون علم لرار ا مير فيال الذي بعث لك رسالة بُعيد تن يتك مس

علم عرشك في دمتق ف واها اإل شادة بجهود ا مير شبي سرسالن في دمة القضية العربية ،ويعترف
لك فيها س ك سول مس تبلم عس قضية الويدة العربية (فايد.)516 :2009 ،
عندما اجتمع الزعماء العرب في القاهرة وشبلوا اللجنة التنفيذية للم تمر اليوري-الفليطيني
سنة  ، 1922قرروا سيضا تيليم وفد عربي يدافع عس سوريا وفليطيس لت ريرهما مس اإلستعمار في
منابر عابة ا مم بجنيم فا تخ شبي سرسالن سمينا عاما للوفد( .صاري.)81 :2004 ،
ب لول سنة  ،1923تر سرسالن بيا ًا بليبًا وجهك ىلم التعوب العربية يبامًا وم بوميس داعيا
ىياهم ىلم الجامعة العربية وىلم التبتل والويدة م ذرا مس مببة التخاكل سمام الهجوم ا وربي علم
ا و ان العربية (فايد .)515 :2009 ،بعد استقراره النهائي بجنيم مقر عابة ا مم بداية مس ، 1927
ا فردت شخايتك بالجهود والمياعي ال ثيثة التي بذلها لاالح القضايا العربية مناهضا لإلستعمار ،
داعما ل رنات الت رر.عس كلق يُ ذنر سن شبي

سرسالن امتلق الل هذه الفترة سربعون تونيال طيا

مس ال رنات الو نية االستقاللية العربية ليمثلها لدى دوائر العابة (سرسالن ،)11 :2008 ،ويروي سيمد
توفيق المد ي بناءا علم رسالة سرسلها لك شبي سرسالن سن ا
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تيتيك مس مختلم منا ق البالد اإلسالمية وال يتخلم عس كلق سبدا ،وهذا جزء ييير مس الجهد الذي بذلك
في سبيل دمة ا مة العربية مس ت رير المقاالت وتيليم للبت ويضور المجالس اليياسية (المد ي،
 ،)75 :1983ىضافة الم الجوالت الماراتو ية بيس مختلم المنا ق.
لقد تجلم ت ول شبي

سرسالن سيضا في ىصداره سنة  1930بجنيم لمجلة باللبة الفر يية

سماها االمة العربية  ، La Nation Arabeوقد ا برى في هذه المجلة يدافع عس الهموم العربية مترقا
ومبربا وجعلها منبرا للتعوب العربية التي نا ق ترزخ ت ق ير اإلستعمار للتعريم بقضاياها والدفاع
عنها .ومس بيس التعوب العربية التي الق اهتمام شبي سرسالن التع الجزائري.

شكيب أرسالن والجزائر املحتلة:

ربطق سهل التام والجزائر تاريخيا عالقات تو دت سنثر بداية اإليتالل الفر يي للجزائر وبعده

عبر مرايل عندما هاجرت ا سر الجزائرية الم بالد التام فرارا مس سياسة اليلطات اإلستعمارية ،سو
تنفيذا وامر النفي التي صدرت ب قها .وقد نا ق سسرة ا مير عبد القادر مس بيس هاتك ا سر التي
استقرت هناك ،وقد نا ق يارة المباربة سهم مبان يتهد علم كلق.

 -بداية اهتمام أرسالن بالجزائر املحتلة على صعيد اإلنتاج األدبي:

اهتم شبي سرسالن بالجزائر سرضا رلم س ك لم يزر الجزائر يوما ،واهتم بتاريخ الجزائر نتابةً

علم ما يبد و مطلع عترينيات القرن الماضي ،فيصدر م لفات وصم فيها المجت مع الجزائري الل العهد
العثما ي وبداية االيتالل الفر يي ومقاومة ا مير عبد القادر لك ،والبعض مس م اهر اليياسة
الفر يية بالجزائر .ففي تعليقك علم نتاب "ياضر العالم اإلسالمي" لم لفك "لوثرب ستودارد"
 Lothrop Stodartاص للجزائر مقاليس :عُنون ا ول بة" :الجزائر وا مير عبد القادر وفر يا" ،والثا ي
بة" :الجزائر وقبائل البربر".
في المقال االول ،وصم سرسالن يالة الجزائر في الفترة العثما ية ،ويالة ا سطول الجزائري
واال طاط الذي وصل ىليك وت ول مهمتك مس قضية الجهاد والدفاع عس الديار المباربية ىلم النه
واليبي واالسترقاق ،مما سلَّ

الدول ا وربية عليك وصوال الم يارة المبرب ا وسط سي الجزائر،

وايتاللها مس رف الفر يييس( .ستودارد ،د س ط.)166 :
عس المقاومات التعبية لإليتالل الفر يي ،ت دث سرسالن في هذا المقال عس ا مير عبد القادر،
وصفك بالمجاهد الببير الذي جمع بيس الييم والقلم  ،وسرد سمورا تاريخية عس بيعتك مس رف اليبان
للجهاد ضد الفر يييس ومناهضة الوجود االستعماري في البالد اإلسالمية (ستودارد ،د س ط، )168 :
ونيم س ك

م جيتك العاري تدريبًا ولباسًا ورتبًا وتعليمًا ،و اّص للجنود سجور شهرية وسوسمة

ت فيزية ،وقيم منا ق فوكه ىلم مقا عات ،وشيد القالع (ستودارد ،د س ط.)169 :
سشاد سرسالن بجهود ا مير عبد القادر في سوريا بعد هجرتك ىليها اصة فيما عرف بييداث
اليتيس سي في سنة ( 1860س

ر التعليق رقم ، )4:ونيم س ك قام ب ماية البثير مس الميي ييس مس

القتل في الفتنة التي يدثق بينهم وبيس الدروز ،فقابلتك الدول ا وربية بالتها ي وا وسمة وىرسال
الهدايا ،وعلم رسسها دولة فر يا (ستودارد ،د س ط .)172 :والماليظ في تناول سرسالن لهاتك ال ادثة
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س ك سعطم رسيك الموضوعي وسشاد بدور وسعمال ا مير عبد القادر في ا زمة رلم ا تمائك يد س راف
الاراع ،سي ائفة الدروز ،ووصم المتيببيس في الفتنة برعاع القوم ،ثم وَّه بي الق ا مير الرفيعة
وفبره الراقي.
سشاد سرسالن سيضا بدور سبناء ا مير عبد القادر بيوريا مس سمثال ا مير م مد وا مير م ي
الديس اللذيس قادا ا ستا ة وعُينا في مجلس ا عيان ،ن ما ت دث عس سيفاده مس سمثال ا مير الد ابس
الهاشمي الذي نان مس سبرز رواد ال رنة الو نية في الجزائر مطلع القرن العتريس ونذا االمير علي
الذي ربطتك بك عالقات جيدة نللق بين اقتريك شبي مبعوثا عس والية التام وممثال عس سبناء العرب
بالمجلس العثما ي وهو اإلقتراح الذي استتار فيك لعق بق (س

ر التعليق رقم )5:رئيس المجلس.

استطرد سرسالن بعدها في ال ديث عس دور ا م ير علي في ال رب العالمية ا ولم عندما سافر الم
سلما يا لمقابلة اإلمبرا ور لليوم الثا ي سيس نلم بمهمة التوقيع علم المناشير التي سُلقيق بجبهات
القتال مس الطائرات ا لما ية علم المجنديس العرب وبا
آمليس في سن تياهم في تيلي

ص المباربة في جيوش فر يا وبريطا يا

ه الء ضد الدولتيس اإلستعماريتيس لاالح سلما يا يليفة الدولة

العثما ية في هذه ال رب (ستودارد ،د س ط .)172 :وقد مدح سيضا سبو ال ابس سخ ا مير عبد القادر
ييث وصفك بالعالم الورع ،وكنر س ك سهر عنده في بيروت ىل م جا

التيخ اهر الجزائري اليمبو ي

(سعد اهلل.)117 :1996 ،
في تام المقال ا ول ،وصم سرسالن معا اة سسرة ا مير عبد القادر بداية بإلقاء القبض علم
ا مير عمر يفيد االمير عبد القادر بدمتق بتهمة التعاون مع الفر يييس بعد ىيجاد وثائق متعلقة بك
في القنالية الفر يية ،ثم ىعدامك شنقا رفقة مجموعة مس ا عيان مس رف جمال باشا رلم شفاعة
ا مير شبي

وس وه ا مير علي ،و صوال الم في االمير علي وسسرتك ىلم بُرصة ييث مرض هناك

وتوفي با ستا ة .وقد جاء بنهاية المقال كنر عم ال باقي سبناء ا مير عبد القادر مس سمثال ا مير عبد
الرز اق وا مير عبد المالق وسسفارهما ،و تم ببتابة سبيات لألمير عبد القادر مبينا ميتواه الراقي في
نتابة التعر( .ستودارد ،د س ط)174-172 :
في المقال الثا ي الذي عنو ك بة":الجزائر وقبائل البربر" ،ت دث سرسالن عس البعض مس م اهر
اليياسة الفر يية تجاه سبان الجزائر نبل .البداية نا ق مس قمع المقاومات التعبية ا

رى لير

مقاومة ا مير عبد القادر التي اص لها المقال االول .التقتيل ،تخري القرى والمدن ،اليعي لفرض
الوجود الفر يي بقوة ال ديد والنار هو سهم ما ميز يديثك عس ردود الفعل الفر يية مس المقاومات
التي ا تترت اصة بمنطقة القبائل والمنا ق البربية والا راوية دفاعا عس االرض والعرض.
(ستودارد ،د س ط.)176-175 :
في هذا المقال سيضا ،وصم سرسالن جا با آ ر مس اليياسة الفر يية بالجزائر لير الجا
العيبري ،ى ك الجا

اإلقتاادي .عمليات ماادرة سراضي الجزائرييس وفرض البرامات المالية بعد

ا ماد نل مقاومة هو سهم ما ميز هذا الجا

 .المثال نان عس اليياسة اإلقتاادية الفر يية بعد ا ماد
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ثورة المقرا ي سيس تمق ماادرة سنثر مس  453سلم هبتار مس سراضي سبان المنطقة وفرضق عليهم
لرامة مالية يربية سلرقتهم في الديون.
ىرلام الجزائرييس علم المتارنة في ال روب التي تخوضها فر يا مثال آ ر قدمك سرسالن عس
اليياسة الفر يية بالجزائر ،مس كلق متارنتهم في ال رب العالمية ا ولم ييث وصل العدد ييبك
ىلم

و  200سلم مجند قُتل منهم  36سلم شخص (ستودارد ،د س ط.)176 :
في المجال الثقافي هذه المرة ،ومس سجل ت قيق هدف القضاء علم فبرة االستقالل لدى

الو نييس الجزائرييس وقتل روح المقاومة لديهم ،ت دث سرسالن عس سعي فر يا لم اربة التعليم
العربي اإلسالمي ،و مس معالم الديس اإلسالمي ،وفتح المجال للتناير مس رف البعثات الدينية
علم لرار تاط جمعية اآلباء البيض التي سسيها "الباردينال الفيجري" (س

ر التعليق رقم )6:عبر

بناء دور ا يتام والمدارس التعليمية ) .(Baurnard,1898: 6-7في هذا اإل ار ،سعطم سرسالن سرقاما
يول عدد المياجد المهدمة سوالتي يولق ىلم ننائس ،نما روى قاة ضابط جزائري في الجيش
اإليطالي ىلتقم بك ،تربم ا

ير في مرانز لآلباء البيض ،تخلم فيك عس دينك منذ الابر ،و ُيِّر بيس

التجنس بالجنيية اإليطالية سو الفر يية سو اإلسبا ية فا تار اإليطالية ليرتقي في جيتها ،سبدى هذا
الضابط رسالن دمك عس كلق و ل

منك المياعدة في العودة عس ضالتك( .ستودارد ،د س ط:

.)176
في فس هذا الجا

 ،سي الجا

الثقافي ،عدد سرسالن الا م والمجالت الجزائرية التي نا ق

تادر فت دث عس "البالغ"" ،الباائر"" ،التهاب" (سرسالن )41 :2008 ،لير س ك لم يذنر جريدة "ا مة"
برئاسة ماالي ال ا والتي نا ق تادر في فس الفترة التي صدرت فيها

الخاصة ب زب التع
الا م اآل فة الذنر (س

ر التعليق رقم.)7:

 -أرسالن ورواد الحركة الوطنية بالجزائر:

بعيدا عس البتابة في تاريخ الجزائر ،ارتبط اسم ا مير شبي سرسالن بقضايا العروبة واإلسالم،

وقد تعززت وتبثفق العالقة بيس ا مير وشمال افريقيا عموما بعد ا تاء جريدة "ا مة العربية" التي
ت دثنا عنها سابقا في مارس  1930بجنيم مع رفيقك ىييان الجابري .ارتبط اهتمام شبي بالمبرب
العربي ببروز ثالث سيدا ث هامة تمثلق في اإليتفال بالذنرى المئوية لإليتالل في الجزائر وظهور
ال هير البربري المبربي الذي يرك الرسي العام العربي واإلسالمي وس يرا ا عقاد الم تمر ا فخارستي
في تو س والذي

متك البنائس الميي ية ت ديا للميلميس في عقر دارهم( .سعد اهلل-125 :1996 ،

.)126
ل م يبس لتبي

سرسالن علم ما يبدو عالقة شخاية بعبد ال ميد بس باديس رئيس جمعية

العلماء الميلميس الجزائرييس ،لبس ما نان موجودا هو ما كنره شبي

فيك ييس نت " :سما في

الجزائر ،فقد نان البادئ بال رنة الو نية الجزائرية هو عبد ال ميد بس باديس ورهطك مس العلماء
الذيس يجرون مجرى المالح ا نبر سستاك ا التيخ م مد عبده وتلميذ الييد جمال ا فبا ي ،مس
البديهي سن تبون بيني وبيس ابس باديس ريمك اهلل صلة رويية" (ارسالن .)157 :2009 ،سما عس عالقة
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شبي بييمد توفيق المد ي سيد رموز جمعية العلماء الميلميس الجزائرييس ،فقد نان ا

ير مس بيس

العامليس علم جمع اإلشترانات لمجلة "االمة العربية" والمرو لها بالجزائر (ارسالن  ،)175 :2009 ،ونان
سيضا يمثل صلة وصل بيس سرسالن وبعض الزعماء المباربة .وف ي مقابل كلق ،اهتمق جمعية العلماء
الميلميس الجزائرييس بنتر مقاالت سرسالن في مجلة "التهاب" نما ترت ىعال ات جريدتك "ا مة
العربية" .دافع عبد ال ميد بس باديس في هذه الجريدة عس مواقم شبي سرسالن مس بعض القضايا
التي نا ق تهم ا مة العربية (سعد اهلل.)130 :1996 ،
في جا

آ ر ،نان شبي

سرسالن اصة الل فترة الثالثينات وا ربعينات مس القرن يي

الدنتور " اصر ال بيم" ملهم المناضليس ا وائل با يزاب االستقاللية في شمال ىفريقيا وبا
الب الجامعات في فر يا بيفباره .يذنر ا

ص

ير سن تيثير شبي في تفبير مناضلي ال رنة االستقاللية

المباربية في هذه الفترة قد نان لك الدور ال بارز في تتبيل وعي استقاللي مباربي ىسالمي عربي
لبس بنبهة مباربية م لية ،جاعال فبر ال رنة االستقاللية وسطي "ال تطرفي علما ي شيوعي علم
الطريقة البربية ،وال تطرفي اسالمي مبالغ فيك" (ال بيم .)16 :2010 ،لبس الي ال المطروح  :هل نان
فعال للفبر ا رسال ي الل تلق الفترة تيثيرعلم النهج الماالي وفق ما كه

لك الدنتور " اصر

ال بيم" وآ رون ،سم سن ماالي نون شخايتك اليياسية قبل تلق الفترة؟

أثر الفكر األرسالني على مسار مصالي الحاج السياسي:
ربطق ماالي ال ا بتبي سرسالن عالقات مميزة الل ثالثينات وسربعينات القرن العتريس.
ولل ديث عس كلق سن اول اوال ال ديث عس ماالي ال ا وشخايتك ،ثم عس بداية العالقات بينك
وبيس سرسالن وس يرا التيثيرات.

 -محطات مصالي الفكرية وتحديد الوجهة األيديولوجية:

ماالي ال ا رائد مس رواد ال رنة الو نية الجزائرية ،ممثال لإلتجاه اإلستقاللي فيها .ولد

بمدينة تلميان في  16ماي  ،1898درس اللبة العربية بإيدى نتاتي الطريقة الدرقاوية هناك وتعلم
اللبة الفر يية بمدرسة ييث ال منها التهادة اإلبتدائية ( .زوزو )58 :2010 ،جُند الل ال رب
العالمية االولم في الجيش الفر يي ببوردو الفر يية ،وهناك التقم بييد الضباط الفر يييس الذي
نان رئييك ويدعم "سليس"  M.Alisفي ثبنة "بانالم" ببوردو فاتخذه صديقا يقيقيا لك .عس شخاية
هذا ا

ير وصفك ماالي في مذنراتك بالعارف بالديس اإلسالمي ،الم

لإلسالم ولألتراك ،التخص

الذي علمك سشياء نثيرة ويفزه علم سن يُقبل علم التعلم والمعرفة والمطالعة في لعك علم مجموعة
مس البتّاب الفر يييس الذيس تناولوا قضايا الميلميس اصة قضايا ترنيا مس سمثال "سلفراد دي موسي"
 A.de Mussetو"بيار لوتي"  .Pierre Lotiمس م لفات هذا اال ير ،قرس لك ماالي":ترنيا المريضة" وعدة
روايات للم لم فيك منها" :صياد سييال د" و"سبايس" و"المخلايس مس الي ر"(ال ا ، )85 :2007 ،
وعس هذه القراءات نت

يقول" :نا ق هاتك القراءات تيسر ي وتله

متاعري وكلق لم هرها

اليياسي وم تواها العا في ،ى ها نا ق في ال قيقة تهيجني("...ال ا  ،)86 :2007 ،لذلق بادر ماالي
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هاية ال رب العالمية ا ولم بتيجيل فيك في جامعة بوردو لتلقي الم اضرات والدروس العامة
نميتمع ير.
يذه "شارل روبير سجيرون" الم سن باريس وضاييتها العمالية نا ق مهد الو نية الثورية التي
سار عليها ماالي ال ا ورفاقك ،لبس "م مد عباس" فند هذا القول وكنر سن سجيرون س لط بيس العقيدة
والمذه  ،وسن ماادر الو نية الثورية لدى ماالي تبمس في البزو الفر يي للجزائر سنة 1930
وا وضاع التي ترتبق عليك ،وسن ال اهرة االستعمارية الطالية هي مس صقلق فبر ماالي الثوري منذ
سن نان في الزاوية الدرقاوية (عباس ، )248 :2011 ،لير سن هذا ال ينفي مدى مالئمة البيئة في باريس
لممارسة مثل هذه النتا ات اليياسية ولهذا الفبر الثوري الذي صقل ميبقا.
رجع ماالي الم الجزائر فترة مس الزمس ولبنك سرعان ما عاد ليبادرها

را ل روف الم فر يا

ثا ية ييث يل بها بتاريخ  23سنتوبر  1923ميل ا بوعي ام ابع مس الموروث الثقافي وال ضاري
بطبعتك التلميا ية (عباس .)249 :2011 ،عمل هناك بماا ع النييج ثم ب ترنة رو و Renault
لاناعة الييارات  ،ثم بائع متجول للجوارب .اعتمد يضور دروس وم اضرات في اليوربون بمعهد
اللبات الترقية ،ثم بدس ميلك

و المجةال الييةاسي ب ضور م ا ضرات ا مير الد ( .زوزو:2010 ،

 .)58ىضافة ىلم كلق ،لم يبس ماالي في منيى عس تبيرات الوضع العام في العالم ،لقد نان يتابع عس
نث نل التطورات اإلقليمية والعالمية ،فثورة عبد البريم الخطابي وا تااراتك علم ا سبان لمرت
ييك العا في ،ويرنة نمال ستاتورك في ترنيا سثارت عا فتك الرويية فهتم بروح ويياة ماطفم
نمال ستاتورك في سيد المقاهي بتلميان (عباس.)250 :2011 ،
بدس ميول ماالي للتيوعية عند مواظبتك علم قراءة جريدة " "L’Humanitéسي ص يفة العمال
والفقراء نما وصفها ،وقد تعززت ميوالتك لها سنثر سنة  1920عندما نان ي دي الخدمة العيبرية
اإلجبارية وايتبانك بال رنة العمالية التيوعية .شجع القيادي بال زب التيوعي الفر يي ال ا علي
عبد القادر ماالي ال ا علم ال ضور الدوري الجتماعاتك ببرض التبويس في مجال اليياسة والتن يم
ال زبي ،نما اعتاد علم استضافتك سيضا بم لك التجاري سو ببيتك ليلقنك مبادئ التيوعية العالمية ،ونان
ماالي يعلق علم كلق بالقول س ك نان يرى تلق ا فبار بمن ور مختلم عبس ال ا علي الذي نان
يقدر نل شيء بمن ور مارنيي .بذلق ،يبدو سن ماالي ،رلم ىعجابك بال ا علي وبيفباره ،ىال سن نل
تلق الفترة الل ىقامتك بفر يا لم ت ثر ال في عروبتك وال في ىسالمك (عباس )251 :2011 ،وهو ما
كنره عس فيك ييس قال":في ال قيقة ،ىن نل شيوعيي هذه الفترة نا وا ملتزميس بيرثوكونيية
عميقة .ننا رى كلق في مط يياتهم ولباسهم ويديثهم عس عقيدتهم الجديدة .نا وا في هذا
يتبهون الميي ييس ا وائل .ولبس فيما يخاني لم سصل الم هذه المريلة ا

يرة فاإلسالم نان دائما

يمأل قلبي وي رك نل كاتي"(.ماالي .)131 :2007 ،لقد نان يال ماالي ن ال البثير مس العمال
الجزائرييس ،فرلم ا خرا هم في قابتها ببثافة ،ىال سن هذه ا
لم يفهموا ىيديولوجيتها سو فهموها ىال س ها لم تُهضم مس
تبوينهم وعس مقدساتهم( .عباس)251 :2011 ،
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ب لول سنة 1924م ،سقيم يفل بباريس الستقبال االمير الد ت ضيرًا لتيسيس يزب جم
شمال ىفريقيا يضره ماالي ال ا وال ا علي عبد القادر واتفق ال ضور علم ضرورة تبويس رابطة
تهتم بت ون ىفريقيا التمالية (م مد شبوب .)324 :2015 ،في شهر دييمبر مس فس الينة ،سقيم
م تمر للتمال ىفريقييس جمع  150مندوبا رجوا بمجموعة مس القرارات سهمها تيسيس هيئة عرفق
باسم جم شمال ىفريقيا هدفها الدفاع عس ماالح العمال ا فارقة اإلجتماعية ،و ن ارتباط الجا
االجتماعي بالجا

اليياسي وثيق الالة ،ت ول عمل الهيئة الم المجال اليياسي ابتداء مس  20جوان

 1926فبان ماالي ال ا ا ميس العام ل زب جم شمال افريقيا لتيند لك الرئاسة سنة ( .1927م مد
شبوب.)325 :2015 ،
 -شكيب أرسالن ومصالي الحاج بني التأثري والتأثر:

بدست العالقة بيس ماالي ال ا وشبي سرسالن يي م مد قنا ش رفيق الدرب لماالي ال ا

سنة  1932بواسطة م مود سالم باي  -صاي فبرة الم تمر اإلسالمي ا وربي -والذي نان ييبس
بباريس بعدما نان قاضيا دوليا بمار (قنا ش .)24 :2007 ،شارك ماالي ال ا بعدها مع وفد مس
النجم في الم تمر اإلسالمي االوربي بجنيم الذي نان م مود سالم باي صاي فبرتك وشبي سرسالن
من مك شهر سبتمبر مس سنة  1935والذي نان هدفك توييد الميلميس ف ي سوربا مع ميلمي الترق.
(صاري.)91 :2004،
عس سجواء ا عقاد الم تمر نت
المارييس (س
وبيب

شبي

يقول س ك قد نان رئيس الت اهرة لبا مس النتطاء

ر التعليق رقم ،)8:وقد يضره المتارنون مس جميع سصقاع العالم لير سن فر يا-

استبدادها ولطرستها -يالق دون توجك الميلميس بها الم سوييرا ل ضور الم تمر رلم

ىعالن سهداف الم تمر االجتماعية .وسمام هذا الموقم ،لم يجد ماالي ال ا وعمرعيماش مس وسيلة
س رى لير التنقل فية الم هناك فتارنوا في سعمال الم تمر بخطبهم ( سرسالن.)158 :2009 ،
الل الم تمر الذي يبدو سن شبي قد سعم مس وراءه الم لرس روح التضامس العربي اإلسالمي
بيس مختلم ال رنات الو نية ،التقم ماالي بالمفبريس العرب والميلميس اليبعيس المتارنيس فيك
مس سمثال شبي

سرسالن ،واالميس ال ييني مفتي القدس وىييان الجابري وعلي زني  ...وقد نان

الهدف مس هذه اللقاءات هو الب ث والتدارس لتوييد جهود العالم اإلسالمي .ازداد ماالي تتبعا
وتميبا بالبعد ال ضاري العروبي اإلسالمي ،وتبلورت وتالبق ثقافتك اليياسية ا صيلة والمتجددة
في آن وايد ،نما تر سفبار يزبك هناك.
عس يضور ماالي ورفاقك للم تمر و تا هم اللك جاء في البيان الختامي لهذا الم تمر" :ىن
ثالثة مباربييس قا نيس في فر يا ماالي ال ا وعماش عمار وم مد بداك قد تناولوا البلمة فيما
بعد بالفر يية ليافوا الوضعية المزرية لموا نيهم القا نيس في فر يا و اصة في النايية
ال بارييية...ىن التعليم العربي والديني وتربية ا

فال والزواجات المخت لطة وال الة المد ية وميجد

باريس ...نل هذه القضايا عولجق مس قبل الخطباء ببيفية مدهتة في الدقة في فس الوقق"
(ماالي.)180 :2007 ،
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تذه

بعض الماادر الم القول سن ماالي قبيل مبادرتك جنيم صرح قائال" :لقد بذر ا سي

زرعنا واآلن ينببي علينا ت ريق ا كهان لجني الم اول" (مريوش )175-174 :2013،وقد نان
المقاود ببالمك تعزيز العالقات مع اآل ر لتثميس يزب جم شمال افريقيا( .مريوش.)175 :2013 ،
علمق اليلطات الفر يية ب ضور ماالي الم تمر ف بم عليك القضاء الفر يي سنتيس سجنا
ليابيا ،فرَّ ماالي ال ا بعدها مس فر يا ىلم جنيم ،وهناك سقام عدة شهور وداوم علم لقاء شبي
سرسالن ييث نت في مذنراتك عس كلق يقول" :ننق ...سقرس الا افة الموجودة في النزل وس ر للقيام
بجولة علم ضفة ب يرة ليمان .وعلم ال ادية عتر سكه لمقابلة االمير شبي سرسالن متي معك.
ننا تبادل ا فبار يول متانل الياعة والا افة اليومية وس بار الترق وشمال افريقيا" (ماالي،
 .)186 :2007تعرف سرسالن علم ماالي جيدا ونت فيك بي ك نان" :مس ير الفتيان و خبة التباب،
ولو نا ق التبيبة اإلسال مية نلها علم مطك لت رر اإلسالم منذ زمس ويل وليس في كلق مبالبة،
واهلل علم ما سقول ونيل .ولقد برت بنفيي مدة ستة اشهر باإلجتماع الدائم يقيقة ماالي ال ا في
س القك وفي سدبك وعلو فيك وفااية رسيك فلم سجد شيئا ينقاك .ولاية متمنياتي سن ي ف ك اهلل ويبثر
مس سمثالك والناسجيس علم منوالك"(مريوش )175 :2013 ،سما ماالي فقد كنر سن ا

ير نان يقترح

عليك سن يجعل مس جم شمال افريقيا واقعا سياسيا فعاال عبر نل شمال افريقيا ( ماالي:2007 ،
 )189وسضاف" :ىن هذه اإلتااالت سم ق لي بت ييس رؤيتي اليياسية عس الوضعية ،فتيقنق سن العالم
العربي اإلسالمي ي تمتع بعوامل مهمة وننق سيس سن آلية ا دالع العملية الموصلة الم الت رر الو ني
قد ا طلقق في العالم العربي .نل لقاءاتي بواسطة ا مير مع سيد ضياء الديس الوزير ا ول اليابق
إليران ومع وري اليعيد الوزير ا ول للعراق سو مع المبربي عمر بس عبد الجليل سثبتق لي سن
المباربييس والمتارقة نا وا يريدون سن يتعاو وا" (ماالي.)189 :2007 ،
جل اتاال ارسالن بماالي ال ا متاع لألول وقد كنر كلق ماالي في مذنراتك ييس نت ":
عندما جاء جزء مس الوفد اليوري المبلم بالتفاوض مع اليلطات الفر يية الم جنيم في سفريل 1936
للقاء سعضاء اللجنة اليورية الفليطينية ،دعا ي ا مير شبي
شخاية مس باريس لرؤية ا مير شبي
صعوب ات ضخمة يي

الم يضور نل الم ادثات...جاءت

سرسالن .ىكا نا ق المفاو ضات الفر يية اليورية تتلقم

ما قيل لك فذلق راجع الم يضور ماالي ال ا قربك وسياستك المناهضة

لفر يا...فطل بوا منك سن يبعد ي مس ياشيتك وسن يتوقم عس مباف ة التيثير الفر يي في البلدان
اإلسالمية" (ماالي ) 190 :2007 ،فا تفض وسجاب" :ص يح سوري ولبني قبل نل شئ عربي وميلم
وم ارب" (ماالي.)190 :2007 ،عس هذا الموقم نت

ماالي":ان م بتي وثقتي وىعجابي با مير

شبي ارتفعق نثير ا وصرت سعتبره مس اآلن سنبر زعيم في العالم العربي"( .ماالي.)191 :2007،
بعد العفو الذي مس ماالي ال ا علم اثر وصول الجبهة التعبية لليلطة في فر يا ،عاد
ماالي مس جنيم الم فر يا وبدس مريلة جديدة مس النتاط اليياسي .لبس العالقة التي جمعق ماالي
بتبي

ومبوثك عنده شهر نان لها ا ثر البالغ علم ماالي سيضا مس الل تضييق اليلطات

الفر يية علم تا ك اليياسي واتهامك بالتك بتبي
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س صدرت الجبهة التعبية قرارا ب ل جم شمال افريقيا المجيد ،وتذنر ماادر النجم سن سب ال ل نان
رفض النجم ىرسال متطوعيس جزائرييس ىلم اسبا يا للمتارنة في ال رب ا هلية ىلم جا
التيوعييس هناك ضد فرا بو ،ف قدوا عليهم و نا ق النتيجة يل ال زب (سعد اهلل .)142 :1992 ،سما
سبو القاسم سعد اهلل فذنر سببا آ ر مفاده ف وى مذنرة سمنية سعدتها المخابرات الفر يية بوهران
تضمنق معلومات سفادت بوجود عالقة ربطق جم شمال افريقيا بالفاشية اإليطالية عس ريق شبي
سرسالن مس الل اهتمام مجلة "سوريا ق مودير و  " Orient Modernoاإليطالية برجال ال رنة الو نية
المباربية ال سيما الجزائر(.سعد اهلل :1992 ،هامش ( )142سعد اهلل :1996 ،هامش .)128
عس عالقة التيثير والتيثر الفبري ،وبعيدا عس العالقات التخاية ،نت شبي سرسالن يقول" :
ما مس م رخ وال عالم اجتماع في العرب يقدر سن يقول ىن للترق سقوى ملبة عربية مس البرب ،سو سن
المتارقة يقيمون مس شين اللبة العربية ما ال يقيمك المباربة ،"...ثم سضاف ":فإكا قلنا سن الترق فيك
ا زهر وا موي ففي المبرب الزيتو ة والقروييس وفيك متارق للبة العربية تضاهي متارق الترق،
وربما تزيد عليها سييا ا"(البعيني.)180 :1996 ،
جمعق ا مير شبي سرسالن وماالي ال ا عدة سفبار لعل مس سبرزها م ناصرتهما لفبرة البفاح
الميلح سو الجهاد .في هذا المقام يرى شبي سرسالن سن مداد العلماء يوزن بدم التهداء ،وسن ال يياة
سعيدة في متروعات الو نية والنزعة االستقاللية ىال بالجماجم المنثورة ،وا عضاء المبتورة ،وا شالء
المعلقة ،فعلم البعض سن يموت مس سجل البل شرط سن يبون الموت شهادة ،والتهيد مس استتهد في
سبيل استقالل ا مة (البعيني ،)195 :1996 ،لذلق شارك شبي الم جا
جا

المقاومة في ليبيا ،وىلم

العثما ييس في البلقان .ميل ماالي لل عمل الثوري نان واض اً نذلق فبان هجك استقالليا.
تجاه ماالي ال ا  ،عمل ا مير علم م وريس :مس جهة ابعاده عس ال رنة التيوعية التي الزمها

منذ تيسيس جم شمال افريقيا سنة  1926ودفعك لمقاومة متروع بلوم فيوليق ،ومس جهة س رى
التقري بينك وبيس جمعية العلماء الميلميس الجزائرييس التي تجمعك بها سهداف متترنة ولم ينجح
في كلق ىال هاية الثالثينات (.صاري.)90 :2004 ،
في الم ور االول ،ال ييتبعد سن يبون سرسالن

رفا قويا في تثميس تاط النجم والطبقة

العربية المهاجرة علم وجك العموم ،وقد سض م كلق بارزا في تخلي النجم عس تبعيتك لل رنة التيوعية
العالمية ،وم اولة ماالي الجادة إلعطاء ال زب الاببة الجزائرية الم ضة الم سية علم الهوية
الو نية المنبثقة مس العروبة واإلسالم علما وسن سرسالن يمثل النموك المتتبع بالفبر القومي العربي
با يديولوجية اإلسالمية مما مبنك مس زرع هذه ا فبار في سوربا .وقد ري سرسالن بنتاط النجمييس
بزعامة ماالي في فر يا وسجزاء مس اوربا وسشار الم كلق بقولك :فالمتروع القومي العروبي في ظل
الفضاء العربي اإلسالمي للزعيم ماالي نان يتعارض مع متروع بلوم فيوليق.
عس تيثر ماالي بتبي

وتوجهاتك ،ي يد هذه الفبرة البثير .لقد كنر توفيق التاوي رفيق

ماالي مثال سن ماالي ال ا قال لك بين لقاءه مع سرسالن "نان قطة ت ول في يياتك

ك وجهك

للت ول مس العمل النقابي ىلم البفاح الو ني علم سساس سولوية الواج الديني للدفاع عس اإلسالم"...
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وسضاف لك بي ك قد "نتم لك سن العقيدة اإلسالمية هي مادر القوة ومنبع الطاقة الهائلة التي تمبس
شعلتها مس النار علم االستعمار"( لو ييي .)93 :2004،ومس الم ر يس الذيس سيدوا الطرح سيضا
الم رخ الجزائري سبو القاسم سعد اهلل في نتابك سب اث وآراء في تاريخ الجزائر الجزء الرابع والذي كه
الم س ك ،وبفضل دعم سرسالن ل زب جم شمال افريقياُ ،س ر ال زب العمالي الوييد مس الفلق
التيوعي وسد ل في الفلق العربي اإلسالمي (يميطوش .)221 :2013 ،سما الم رخ "جان نا يا Jean
 "Ganiageفقد اعتقد س ك لو لم يذه ماالي ال ا ىلم جنيم في بداية  1936ل ل مناضال مارنييا
مبمورا.
فند سمير البيان شخايا تيثيره علم ماالي ربما تواضعا منك ،علم ضو ء ما نتبك في نتابك:
"عروة اإلت اد" عندما اعترف باستقاللية شخاية ماالي ال ا وقوتها قائال سن ماالي اضطُهِد مس
رف الفر يييس ،وهو صاي

جريدة "ا مة" ،فيعج

بفاا يتك وجرستك فيما نان يبتبك ورفاقك،

ويضيم س ك لم ير في عهده سمثالهم بيس الميلميس في الجرسة علم دول االستعمار ،فاار ييتتهد
ببالمهم في مجلتك ا مة العربية وهم ينقلون مس مقاالتك ىلم جريدتهم (سرسالن .)157 :2009 ،نما
نذب ادعاءات فر يا ىدارةً وص افةً عبر جرائدها بي ك الم رك ا ساسي والوييد لل رنات الت ررية في
شمال ىفريقيا  ،وكنر س ك بهتان ،ولو نان كلق ص ي ًا لما نتمك يي قولك ،ولبان لك الفخر و يل ا جر
لت رير سمة عربية ىسالميّة ،ويُضيم سن ليس لك ياجةً بالتمدح بالبا ل (سرسالن .)156 :2009 ،ثم
سضاف س ك لم يبس البادئ بيي يرنة و نية بهذا الو س ،لبس نا ق بينك وبيس الجزائرييس سواء يزب
العلماء ،سو يزب العمال توافق في ا فبار والمبادئ( ،سرسالن)159 :2009 ،
يرى م مد قنا ش ،رفيق درب ماالي ال ا  ،سن التيثير والتيثر قد نان متبادال .ص يح سن
ماالي قد استفاد مس مراسالتك مع شبي سرسالن ورفيقك ىييان الجابري ،وا ستاك علي الباياتي،
ولبنك سفادهم سيضا بتجربتك النضالية في التن يم الجماهيري ،منبها ىياهم الم سن العمل النخبوي
المعتمد علم التاري ات والمقابالت قد فات سوا ك ،وملفتا ا تباههم الم ىمبا ية استبالل ا يزاب
الييارية للوصول ىلم بعض ال ريات التي تمبس التعوب العربية مس اليير ىلم ا مام (قنا ش:2005 ،
 )24علم لرار ما فعلك هو في تجربتك الخاصة.
في الم ور الثا ي ،نان مس تائج م ياعي ا مير للتقري بيس ماالي ال ا والعلماء سن عرفق
العالقات بيس جمعية العلماء الميلميس الجزائرييس ويزب التع الجزائري وعا مس التقارب والتضامس
اصة بعد فتل متروع بلوم -فيوليق ويل جم شمال افريقيا المجيد في  26جا في  . 1937يذنر
"شارل روبير سجيرون" سن العلماء استجابوا سنة  1937لنداء شبي

سرسالن ولذلق عقد اجتماع في

باريس يوم  21جا في ت ق رئاسة وب ضور ماالي ،الفضيل الورتال ي ،اليعيد صال ي وال بي
بورقيبة ،وتمق اللك الماال ة بيس الطرفيس .وقد تجيد هذا الوفاق علم سرض الواقع بعد توقيم
قادة يزب التع واضطهاد المنتميس ىليك .وتتير ايدى النتريات لتهري سنتوبر -وفمبر الاادرة
عس عمالة وهران سن سعضاء جمعية العلماء قد قدموا في مناسبات عديدة مياعدتهم لمناضلي يزب
التع  .ففي وهران مثال ،قام سعضاء ادي "جمعية الفالح" التابع للعلماء بجمع التبرعات لاالح ماالي
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وزمالئك اليجناء ،وقد جلبق هذه التبرعات مبلغ  2000فر با .وي هر سن تيثير شبي
الجزائر نان اصة علم ماالي وهو ما سجمع عليك سلل

سرسالن في

مس تطرقوا الم هذا الموضوع مثل شارل

س دريك جوليان وم فوظ قداش( .صاري.) 92-91 :2004،
ب لول ال رب العالمية الثا ية ،تقلاق عالقات شبي

سرسالن م ع الجزائر .فن را للقوا يس

الزجرية التي صدرت في هذه الفترة والتي ت د مس يرية العمل وتفرض رقابة صارمة علم يرية
التجمع والتنقل ،زيادة علم تتديد الرقابة في الجزائر وبقية الميتعمرات علم المراسالت ،نل كلق
سدى الم عرقلة اإلتااالت ىن لم قل ا قطاعها بيس شبي سرسالن والجزائر( .صاري.)92 :2004 ،
بعد سن وضعق ال رب سوزارها ،وت الق نل مس سوريا ولبنان علم استقاللهما سنة  ،1946رجع
شبي

سرسالن يوم  30سنتوبر الم بلده لبنان .لير سن المقام لم يدم بك نثيرا هناك ىك توفي بعد

سربعيس يوما فقط مس كلق تارنا وراءه تراثا نبيرا يجمع بيس التعر والنثر ونت التراجم والتاريخ .هذا
باإلضافة الم العديد مس البت التي يققها ،والمئات مس المقاالت التي ساهم بها في مختلم الجرائد
والمجالت العربية وا جنبية(.صاري .)93 :2004،وفي نلمة سلقاها سيد سعضاء يزب التع

في سيد

اللقاءات ،يابة عس ماالي ال ا  ،مس الل رسالة بعث بها ماالي مس ىقامتك اإلجبارية ببوزريعة ،عند
سماع بر وفاة الداعية ا دي

اليياسي سمير البيان شبي

سرسالن في 1946م قال ":ىن معرفتي

بتبي  ،سعدها لرة في فاتح يياتي ،ودرة مس الدرر التي سبقم فخورا بها في مدى ال ياة ،رسيق هذا
الو ني البيور ،والعالم الجليل ،والمجاهد الذي ال يعرف الفتور ،عم رسيتك وعرفتك ،فوجدت فيك
التخاية اإلسالمية الببرى التي ييت يل علم اإل يان ،سن ييجل في هذه الورقة الابيرة ،ما لها
مس المزايا ،والمجهودات في سبيل ت رير ا مم العربية اإلسالمية" (الطاهر.)294 :1947 ،

خاتمة ونتائج الدراسة:

علم ضوء ما تمق دراستك يمبس الجزم سن العالقة بيس سمير البيان شبي سرسالن وماالي ال ا نا ق

ا برز مس مجمل العالقات ا

رى التي سقامها سرسالن مع رجال ال رنة الو نية الجزائرية فبا ق عالقة متميزة،

بدست بمتارنة ماالي في سعمال الم تمر اإلسالمي بجنيم وىقامتك عند سرسالن عدة سشهر هربا مس ظلم
القضاء الفر يي ،فتو دت العالقة سنثر .يار البثير مس المهتميس بهذا الموضوع هذه العالقة في مدى تيثر
ماالي بيفبار سرسالن ،دون كنر مدى ىعجاب سرسالن بنتاط وس الق ماالي ال ا .
وال اهر سن البثير ممس نَتبَوا يول تيثير سمير البيان شبي سرسالن علم ميار زعيم ال رنة الو نية
الجزائرية ماالي ال ا لم يطلعوا علم بعض نتابات شبي التي يعترف فيها بيفضال شخاية ماالي ال ا
ونيم سثر فيك هو مس الل شجاعتك ولبتك و تا ك مع رفقاء يزبك .بعا نا ق رسالن لمية اصة وبامة
سلهبق متاعر ماالي وسيق ق همتك في البثير مس القضايا ،وش نق اقتك ،فبا ق العالقة دافعًا ىضافيا

و

مريلة س رى في النضال اليياسي لمناهضة الوجود اإلمبريالي في الو س العربي.
سما سن قول سن سرسالن ليَّر وجهة ماالي ال ا مس النهج االشتراني ىلم النهج العربي اإلسالمي ،ففيك
وع مس المبالبة ،ن ماالي نيائر العمال المهاجريس  -رلم تجاوبهم مع هذه ال رنة -فإ هم لم يهضموا
مبادئها يوما نما صرح بك في مذنراتك ىضافة ىلم سن سرسالن يضر شخايا في ايتفالية نبيرة للبالشفة بروسيا
بعد دعوتك ،ومبث هناك شهري جوان وجويلية مس عام  ،1921وهذا ال يعني سن سرسالن اقتنع بالتيوعية سو
تعا م مع سفبارها.
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لذا فماالي ال ا لم يبيِّر يوما سيديولوجيتك العربية اإلسالمية ،فقبل لقائك بيرسالن ،وتيسييك للنجم،
وضع ورفقاؤه مجموعة مس ا سس تخص النجم ،بداية بالتذنير بيمجاد اإلمبرا ورية العربية اإلسالمية،
والتذنير بمفا ر مس سبقوه في مجال الجهاد ،نمقاومة ا مير عبد القادر ،وثورة عبد البريم الخطابي في
المبرب التقيق ،واتخاك المبادئ اإلسالمية نمنطلق لنيل االستقالل ،والعمل علم يق ة ا مة العربية
اإلسالمية.
ال يتطيع فهم سفبار ماالي ال ا وممارساتك بمعزل عس الم ثرات التي صالتك والمتمثلة في الطريقة
الدرقاوية التي س ذ عنها سسلوب التعامل مع التع والعداء لالستعمار ومبدس المياواة ،ونذلق المارنيية التي
تيثر بها علم يد يا علي عبد القادر وبواسطة ايتبانك بال زب التيوعي الفر يي ،فيعطتك سسلوب التن يم
ل رنتك باإلضافة ىلم شبي سرسالن الذي دعم توجهك العروبي اإلسالمي.

املالحق:

 -1تعد ائفة الدروز في لبنان مس سنبر الطوائم االسالمية فوكا وقوة وعددا في الو س ،فهناك مس يقول سن
سصولهم فارسية ،والبعض يقول س هم ستوا مع الاليبييس ،وآ رون ينيبو هم ىلم ستباع سبي م مد الدرزي الذي
نان واليا لل انم بيمر اهلل ،ويذنر البعض سن هذه الطائفة لها تعاليم سرية تخالم تعاليم اإلسالم ،سما سرسالن
فيقول س ها مس الفرق االسالمية ،ويقومون بتعائر الميلميس ،وال يمبس ى راجهم مس دائرة االسالم .سما سصل
تيميتهم فيرجعك سرسالن ىلم بتتيس الدرزي العجمي ،سيد دعاة ال انم بيمر اهلل الخليفة الفا مي ،لذا
فن لتهم ىسماعيلية فا مية (.الترباصي.)196 ،
 -2هو وليام الثا ي مس سشهر سبا رة سلما يا ،يبم بيس سنتي  1888ىلم سنة  ،1918يفيد وليام ا ول ،نان م با
للم اهر العيبرية ،شديد اال دفاع ،سعم لجعل سلما يا قوة استعمارية ،فاصطدم بالقوى المنافية علم لرار
فر يا وبريطا يا ،نان ال يب في توء سزمة المبرب ا ولم والثا ية ثم ا دالع ال رب العالمية ا ولم ،و ر
منها منهزما ،وقد اشترط الرئيس ا مريبي ويليون تن ي وليام الثا ي عس العرش للبدس بالتفاوض في م تمر
فارساي( .البيالي.)354 ،1994 ،
 -3هي المنطقة الواقعة بيس الب ر ا سود وب ر قزويس ،سي التمال الترقي لترنيا ،تضم دول جورجيا ،سرمينيا،
سكربيجان ،ىضافة ىلم داليتان والتيتان اللتان الزالق روسيا تييطر عليهما ىلم يد اآلن ،وهما اإلقليميس
فييهما في سلل ال س اللذان ت دث عنهما شبي سرسالن في مهمتك الثا ية ىلم برليس سنة .1918
 -4سيداث سنة اليتيس :في ماي  1860د لق منطقة لبنان في يرب ائفية بيس الدروز مس جهة والميي ييس
مس جهة س رى ،واستمرت االيداث نثر مس شهر فبان لألمير عبد القادر دور بارز في ىيقاف تلق الفتنة وى قاك
اليبان الميي ييس( .تترشل.)281 ،1974 ،
 -5ولد لعق باشا في نارجلي في برليس ،هو م سس جمعية ال رية العثما ية وسيد القادة البارزيس في الدولة
العثما ية ومس م سيي جمعية االت اد والترقي .نان لك دوراً هاماً في ىعداد ثورة  ،1908ونان سيد صناع القرار
اليياسي في الدولة العثما ية في الفترة الممتدة مس  1908يتم  ،1918نما لع دوراً في متارنة الدولة
العثما ية في ال رب العالمية ا ولم وسيداث سرمينيا .شبل سنة  1917منا الادر ا ع م ،وبعد هزيمتهم
في ال رب ،يلّ

لعق باشا جمعية اإلت اد والترقي وفرّ هارباً مع جمال باشا الم ار البالد ،ثم قُتل

في برليس علي يد اشط سرميني.
 -6ولد شارل س طوان مارسيال الفيجري في  31سنتوبر  1825بمدينة وير قرب بايون علم سفوح جبال البيريني،
وهو االبس ا نبر في عائلتك المتبو ة مس سخ وس تيس ،شبل سبوه ليون الفيجةري مناة مفتش لدى مال ة
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الجمارك بالمدينة وهو مس عائلة بورجوازية ،سظهر الفيجري منذ فولتك توجها دينيا الاا مس الل يضوره
الدائم بالباتدرائية في المدينة ،وفي لعبك مع سقرا ك نان يختار لع دور رجل الديس ،ييث نان يتوهم ىقامة
القداس والمراسيم الدينية الميي ية ،وعند مالي ة والده ميولك الديني سد لك معهد الدعاية التنايرية ،سا ق
لويس دو قوزا ي ،ثةم المدرسة اإلنلرنية الابرى للدراسات ا سقفية ببالروسور ،وفي سنة  1848عيس في
منا ديني ،فيصبح شماس ى جيلي ثم ارتقم ىلم رتبةة قييس علم يد ا ب سيبور يوم  02جوان  ،1849ثم
تقلد منا

سستاك تاريخ بجامعة اليربون بباريس فيما بيس  1854و ،1856ثم اتجك ىلم سوريا لميا دة

ال رنة التبتيرية عس ريق التعليم ،وبعدها ا تقل ىلم الجزائر سنة  1867ييث سصبح نبير سساقفتها واهتم
بالتبتير فيسس سنة  1868جمعية المبتريس بالجزائر التي تعرف باسم اآلباء البيض وسسس في الينة
الموالية جمعية ا
الجزائر بابا

وات البيضاوات ،نان يهدف بعملك ت ويل ميلمي الجزائر ىلم الديا ة الميي ية معتبرا

و القارة اإلفريقية التي سرسل ىليها بالفعل عددا مس البعثات التبتيرية.

 -7تجدر اإلشارة ىلم سن ف وى البتاب سلقي في شبل م اضرة سنة  1937مس رف سمير البيان شبي سرسالن
في المجمع العلمي العربي بدمتق ثم يفظ في شبل مخطوط ليطبع علم هيئة نتاب في جويلية مس سنة
.2008
 -8يقول سمير البيان في هذا الادد س ك في سنة 1935م اتال بك سيد عروات(مس فُوِّض لهم ا مر) ى وا نا
المارييس سمثال م مود بق سالم ،وعبد الباقي بق العمري وليرهما سن ستولم م تمر ىسالمي -سروبي سرادوا
عقده في جنيم وسبوا ىال سن سنون علم رسس هذا الم تمر ،فلم ييعني ىال سن سجيبهم ىلم لبهم هذا.
 -9يام سرسالن هنا جمعية العلماء الميلميس الجزائرييس بال زب ليس لعدم معرفتك الميبقة بها ،وى ما نتجمع
سو مجموعة سو شيعة نبديل لبوي فقط ،نذلق يزب العمال ،ليس تيميةً لل زب ،بل لبثرة ما يضمك ال زب مس
عمال لذا يافك في البثير مس المواضع ب زب العمال.

قائمة املصادر واملراجع

أوال :املراجع باللغة العربية
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