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 شكــــــــــــــر و عرفـــــــــــــــان

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 تَْرَضاهُ  َصالِحا   أَْعَملَ  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  الَّتِي نِْعَمتَكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعنِي َرب  " 

الِِحينَ  ِعبَاِدكَ  فِي بَِرْحَمتِكَ  َوأَْدِخْلنِي  " الصَّ

 (91النمل اآلية )سورة 

 

 

 نبدأ بحمد اهلل سبحانه و تعالى الذي وفقنا إلتمام هذا العمل و لواله لمـــــــــــــــــا كـــــــــــان

 و الصالة و السالم على المبعوث رحمة للعالمين 

 سيدنا محمد صلى اهلل عليه و سلم. 
 

و بعد نتقدم بخالص الشكر و االمتنان إلى األستاذ المشرف دراوي محمد الذي شرفنا بقبوله 
 اإلشراف على المذكرة و على دعمه و توجيهاته القيمة إلنجاح هذا العمل 

 فكانت لنا خير محفز و جزاه اهلل عنا خير الجزاء.
 

 تمام هذا العملكما نتقدم بخالص تشكراتنا لكل من ساهم من قريب أو من بعيد إل

 المتواضع إليهم جميعا جزيل الشكر و االمتنان 

 

 شكــــــراً جــــزيـــــلً 

.  



 
 

 داءــــــــــــاإله

 

 

إلى من كلله هللا بالهبة و الوقار ... إلى من علمني العطاء بدون انتظار ... إلى من أحمل إسمه 

 من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطفها بعد طول انتظار أرجوبكل افتخار ... 

 أهديك هذا العمل أبي العزيز أطال اهلل عمرك.

 

إلى مالكي في الحياة ... إلى معنى الحب و الحنان و التفاني ... إلى بسمة الحياة و سر الوجود 

 غلى الناس... إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي ... إلى أ

 أمي الحبيبة أطال اهلل عمرك.

 

أمال وتوأمها ، ، محمد، أيمن و زهيرندي في هذه الحياة ... زهورإلى إخوتي رفقاء دربي و س

 (أنس، إسراء، عبد الرحمن)

 إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات صديقاتي ... عائشة، فتيحة، كنزة، أسماء، حياة

 أهدي ثمرة جهدي.إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد 

 ســـــــــــــــــــارة

 



 
 

 

 داءــــــــــــاإله

 

 

إلى من كلله هللا بالهبة و الوقار ... إلى من علمني العطاء بدون انتظار ... إلى من أحمل إسمه 

 هذا العمل  اهلل عليه أهدي رحمة الغاليإلى روحي أبي بكل افتخار ... 

 

إلى مالكي في الحياة ... إلى معنى الحب و الحنان و التفاني ... إلى بسمة الحياة و سر الوجود 

 ... إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي ... إلى أغلى الناس

 أمي الحبيبة أطال اهلل عمرك.

 

، نسيم، عبد القادر، أمينوفاء، حورية، بالل، إلى إخوتي رفقاء دربي و سندي في هذه الحياة ... 

 رحمة

 إيمان، سهام، سارة، سمية.. عائشة، فتيحة، صديقاتي.إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات 

 إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد أهدي ثمرة جهدي.

 كـــــــــــــــــــــــــــــنزة

 



 قائمة المختصرات

 

 قائمة المختصرات : 

 جزء: .........................................................................................................................   ج

 صفحة: .........................................................................................................................  ص

 طبعة : .........................................................................................................................  ط

 ميالدي : ..........................................................................................................................  م

 هجري...........  : ............................................................................................................... ه

 دون : ..........................................................................................................................  د

 تاريخ...................  : ...................................................................................................... ت

 

 



 

 
 
 
 

 



 مقدمــــــــــــــة 

 أ
 

 التعريف بالموضوع

 نعتبددددأل  ددددن ،  بددددع ال ددددهعأل  ع ألض ةددددز ال ةددددن  ال  ا ألندددد أسددددألم ا  نددددأل  إن الحددددعن   ددددن   
 ، بددددهلإلأل إلدددد  اإ  دددده  ال دددد   إلنهدددده البددددهح نن التددددز لدددد  نت ددددأل التهألنخندددد  ال  اةددددن  بددددنن 
  ال  ا ألندددد   ددددددز ال  ه  دددددددألت  ةدددددددددب آسدددددددد   هإدددددددددددخه دددد    تددددهأل ت  إل ال  ا ددددألبددددنن    هددددهبنإ

 ددددن التخ ددددنهة ال  إندددد  البددددهأل م   ددددن  ل ددددهج التددددهألن  الدددد نن  ددددإع ا أ  ددددهع ةهدددد  نعتبددددأل 
لدددد ل    ً دددده بدددد ل  الععنددددع  ددددن ا إت ددددهألاة  ح ،ال  ه  دددد  ال  إندددد  ةددددع ال سددددتع أل ال ألإسددددز

ةأسدددألت    دددع  ،بعدددعض أ دددأل  بنعدددز إلدددألا ل   هإددد  التدددز حلدددز بهددده دددهن ا ات ددده  بعه  تددد   دددن 
 .خه   ةز ال تأل      غألاأل ال  ا ألأ هألة اات ه   

  دددده لعبدددد ا ع أل ةددددز إ ددددألم ال ةددددن  ال  ا ألندددد   بددددهلألغ   ددددن ت ا ددددعا  ةددددز ال تددددأل   إ      
 ل دددددددددددددن  ندددددددل  دددددددندددده   ددددن   ددددإه     ددددهإ ا نأل دددد ن  لدددد   ددددددددددعةدع ا  ددددن الدددددددددأإهدددد   لدددد  نإ  

الدددد نن الهددددأل ا اات دددده  ل   ا ددددأل  ددددن خدددد ل اإ دددده اته   اادددد     ل عألةددد  آلدددد     أةددددألاع آسددددألت  
 بهإلةدددددددهة  إلددددددد     ددددددد  ا  ندددددددأل  بدددددددع ال دددددددهعأل إتددددددده هته    دددددددع   ددددددد ته  بدددددددهل  ن ا  

هأل ددددددددددددددددد  الأل نسددددددز  ختنددددددددددددددددددهن  لدددددد  العاةدددددددددددددددبهل هدددددده ألنن ال  ا ددددددألننن ةددددددز بدددددد ع التدددددده    
   .ددد   إدددأل ألم البحدددددد،  ة   دددددددال  ة

 :اإلشكالية

ال  ةددددددد   حه لإددددددده اإل هبددددددد    ددددددد   دددددددعم تسددددددده  ة تخددددددد  اات ددددددده  آل اددددددد ا عألاسددددددد   ل   
 ل  ا أل     ا ال  ه ة التز خع  ا  ن خ  لهه ال  ا أل .به بع ال هعأل  ا  نأل

أل؟   ندددده سددددها  ا ةددددز الددددعةه   ةددددهنه ال  ا ددددةن دددده ن  ددددن ع أل آل ا  نددددأل  بددددع ال ددددهعأل ةددددز 
  إهه ألغ  إألتبه ه  بهلته ؟

   نه  هإة   ت  بهل  ا ألننن ال هه ألنن إل  ب ع الته  ؟
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 : المتبع المنهج

  ددددد  ال دددددإه   دددددل اددددد ض التسددددده  ة عةعتإددددده ل ات ددددده  بهل  ةددددد   أ  دددددأل    دددددع ا ت دددددعإه    
 تبعدددددده لهدددددد ا ال ددددددإه   ددددددهج  تع  إهض ةددددددز   دددددده ا حددددددعا   تألتنبهدددددده،التددددددهألنخز الدددددد    اسدددددد

 البح  ةز   ع ت       ة  ل  خهت     أألبع    ح   ةههألس .

 أهم المصادر و المراجع:

تخددددددع     ألا دددددد     ددددددهعأل ةدددددد   ا ت ددددددعإه   دددددد  ال ددددددهعم التهألنخندددددد   ددددددن ال  ل عهل دددددد    
،  إهدددده  تددددهب تح دددد  ال ا ددددأل    بحندددد  تت دددده ة أا نتهدددده بددددهلألغ   ددددن   تهدددده   إددددعألتهه ال  ةدددد
ا ت دددعإه  ، ددد  أل ا  ندددأل  بدددع ال دددهعأل   أخبدددهأل ال  ا دددأل ل ح دددع ابدددن ا  ندددأل  بدددع ال دددهعألةدددز 

بهإلةددددددهة  إلدددددد   تددددددهب  ،   ندددددد  ةددددددز ال  ددددددل ا  ل ةددددددز التعألندددددده بدددددده  نأل  بددددددع ال ددددددهعأل 
  تدددددهب ( 0591-0381)تدددددهألن  ال  ا دددددأل ال  دددددهةز  بددددد  ال هسددددد  سدددددعع ا  ال ددددد ج الخددددده س 

خ تددددد   ااددددد  أ ددددد   ال  ا دددددأل لعدددددهعل إددددد نه  الددددد   تإددددده   ل أح دددددهع ا  ندددددأل  بدددددع ال دددددهعأل  ا 
اإ دددددده اته ، أ دددددده  تددددددهب سددددددهنل ألخهلددددددع  الدددددد   تحددددددع   ددددددن ع أل ال  ا ددددددألننن ةددددددز حأل دددددد  

، ة دددددع اسدددددتعإه بددددد  لإتحدددددع   دددددن ا دددددألم ( 0513-0311)التحدددددألأل ال فألبدددددز ةدددددز ال تدددددأل   
 ال  ا دددألننن إلددد  بددد ع التددده    دددع  الدددع   الددد    ع ددد  ا  ندددأل  بدددع ال دددهعأل ل  هلنددد  ال  ن ددد 

 .بهلته  

 خطة البحث:

 لعألاسدددددد  ال  ةدددددد    سدددددد إهض إلدددددد    ع دددددد    دددددد   ة دددددد ل   خهت دددددد  ، ة ددددددع خ  ددددددإه    

ل حددددددعن   ددددددن ا  نددددددأل  بددددددع ال ددددددهعأل    لددددددعض  إسددددددب     ه  تدددددد  بددددددهل  ا أل  الفصلللللل  ا و 
 آسددددددألت  التددددددز  ددددددهن  عل هدددددده ةددددددز بدددددد ع التدددددده  ،   دددددده ت أل إدددددده إلدددددد  إخدددددد م ا  نددددددأل  اادددددد  

 اإ ه اته  .
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ة دددددع خ  ددددإهض ل حددددعن   دددددن أح ددددهع ا  نددددأل  بدددددع ال ددددهعأل  ااددددد   الثللللان الفصللللل  أ دددده    
ا إ ددددده اة التدددددز خدددددع  ا  دددددن خ لهددددده ال  ا دددددأل ،   ددددده أبأل إددددده ع أل  دددددل ح ندددددع  دددددن خددددد ل 

 ا إ ه اة س اج  هإة سنهسن  أ   س ألن  أ  ا ت ه ن  ةز ال  ا أل ال  ن ا   .

بدددددع ال دددددهعأل إلددددد  ة دددددع خ  دددددإهض ل حدددددعن   دددددن ا دددددألم ا  ندددددأل  الفصللللل  الثاللللللث أ ددددده    
التددددددده  ، ع  ددددددد  ل  هددددددده ألنن ال  ا دددددددألننن ةدددددددز بددددددد ع التددددددده    دددددددع     تددددددد  بهددددددد    أاددددددد  
ا إ دددددده اة   ا إتدددددد   ال  هألسدددددد  آإدددددد ا  ةددددددز التدددددده  ،   دددددده أبأل إدددددده أادددددد  ال إدددددده   التددددددز 
سددد إتهه ال هلندددد  ال  ا ألندددد  ةددددز  التدددده  ،  ةددددز أخدددأل ال  ددددهه تإه لإدددده  ددددأل  ا  نددددأل    تدددد  

 . اا    ل هت 

 ت إه البح  ب      ه ت   إه إلن   ن إته    ن خ ل عألاس  ال  ة  .خ  أخنألا

 :صعوبات البحث

  ا خددددددددأل ال  دددددددده ة  أ   ددددددددل ةدددددددز ال  ددددددددهل التددددددددهألنخز  أ التددددددددأل   ةددددددددز  أن تددددددد      
 بنعدددددددز ، ة إددددددد  البعانددددددد   هإدددددددة  دددددددل  أ دددددددألت ا هددددددد   دددددددعم  دددددددع بهة  بدددددددع  إهددددددده  اددددددد ا 

ال  دددددهعأل   ال ألا ددددد  التدددددز تتحدددددع   دددددن ال  ةددددد   إدددددهعألم    ن ددددد  خه ددددد  ،  ادددددز تتددددد ةأل 
بحددددد  ،   ددددده  عدددددل    نددددد  البحددددد  ةدددددز  الخدددددهألو  ت دددددهع ت ددددد ن  ت أل ددددد  ن دددددعب    نهددددده ال

 ة  .    بع ال هعأل ا  نأل ل ال تب تتحع   ن تخ   أن بهإلةهة ،  عب 

 عألاستهه  حه لإه  ب ل إألاعم ب ل ال هع ةز     ال ع   هة   تب نبههألغ   ل  إ  إإإه      
   إه تتهه حسب اإل  هإنهة ال تهح ،  حسبإه ا  الت ةن    الإ هح.
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 التعريف باألمير عبد القادر الجزائري

 

 

I. مولده ونشأته 

II. بيعته ومقاومته 

III. أسرته 
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في  ومن ابرز الشخصيات من كبار رجال الدولة الجزائرية عد األمير عبد القادر ي     
التاريخ المعاصر فهو مؤسس الدولة الحديثة و رائد مقاومتها ضد االستعمار الفرنسي بين 

 . كبار السياسيين في العالم  إعجابفتح له باب صداقات و  مما 2381_2381

I.  : مولده و نسبه 

كانت أسرة محي الدين تعيش في قرية على الضفة ليسرى لواد الحمام غربي مدينة    
معسكر وتسمى بالقيطنة ، وتشتمل على زاوية كانت مقصدا للعلماء والمرابطين والشخصيات 

محي الدين أربع  نساء من بينهم الزهراء التي أنجبت األمير المعروفة في المنطقة، وقد تزوج 
. ابن محي الدين بن مصطفى بن محمد بن مختار بن عبد القادر بن احمد 1عبد القادر

المختار بن عبد القادر بن أحمد المشهور بابن خدة  ابن محمد ابن عبد القوي ابن علي بن 
ه فاطمة الزهراء بنت سيد الوجود محمد محمد بن إدريس األصغر بن علي بن أبي طالب وأم

 .2صلى اهلل عليه وسلم

، عاش طفولته في بيئة علمية  حيث كان موضع 3في قرية القيطنة 2381ولد في مايو    
 محي الدين ، ولما  بلغ الخامسة    انتباه وعناية والده

ى ابن عشير ـــع علــــواطلران ــــــمن عمره كان يجيد القراءة والكتابة، وفي الثانية عشر حفظ الق
الك ابن انس ، درس كذلك أرسطو وأفالطون ومؤلفين آخرين ذاع ـــــــــــــــوطأ لإلمام مـــــــــــو الم

 .آنذاكصيتهم 

                                                             
  80، ص 1881، الجزائروزارة الثقافة العربية،  ، (دولة وقائد جيش مؤسس )الجزائري إسماعيل العربي، األمير عبد القادر1
،  1الجزائر )سيرته القلمية ( ، ج أخبارعبد القادر و  األمير مآثرعبد القادر، تحفة الزائر في  األميرمحمد ابن  األمير2

 .101، ص 2088،  اإلسكندريةالمطبعة التجارية ، 
 .80القاسم سعد اهلل ،الدار التونسية للنشر ، ص  أبودر ، تقديم وترجمة عبد القا األميرهنري تشرشل ، حياة 3
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ولما بلغ السنة الثانية عشر قام والده بإرساله إلى وهران  لتعلم مبادئ اللغة العربية تحت  
عاد إلى زاوية القرية لمتابعة علمه عند  2318، وفي أوائل سنة  ةخوج إشراف احمد بن
 .1والده محي الدين

كما قامت بتعليمه اللة زهرة الوالدة القراءة وحفظ القرآن غير أن والده محي الدين قرر    
إرسال ابنه إلى القرويين جامعة فاس ، إال أنه سرعان ما تردد في ذلك ألنه حذر من 

 . 2مان و بدت له تونس بعيدة رغم شهرة جامعة الزيتونةالسلطان عبد الرح

وفي السابعة عشر من عمره اشتهر األمير عبد القادر بقوة بنيته و نشاطه فهيئته    
ا ــــالمتكاملة شكلت له إطار جسماني ال يعرف الكلل و كان مثال الفارس الشجاع ، كم

التاسعة عشر قام بأول رحلة إلى ، ولما بلغ 3ه و رجولته في سباق الخيل ـــظهرت فتوت
 .4األراضي المقدسة بصحبة أبيه محي الدين فكانت بالنسبة له أول رحلة استطالع روحي

وفي هذا الصدد يذكر الدكتور ناصر الدين سعيد وني:" أن األمير عبد القادر توجه مع    
والده محي الدين من دمشق إلى بغداد و استقر المقام بهما مدة شهرين ، إذ توجه أثنائها إلى 

ادر إلى المدينة مقام صاحب الطريقة القادرية و شيخ الصلحاء و قطب األولياء ، ثم غ
المنورة لتأدية  مناسك الحج و العمرة و منها سافرا مع الركب الحجازي  نحو العقبة محطة 
النخيل بسيناء ثم القاهرة ، حيث صادف ذلك المولد النبوي الشريف ومنها ذهب إلى برقة 

لجبل فاجتاز العقبة لزيارة قبر والد الشيخ محي الدين بعين غزالة قرب درنة ثم اجتازا ا
األخضر بإقليم برقة ومرا على بن غازي ومنها واصال طريقهما غربا وتوقفا في مسراته حيث 

                                                             
 8ط دار الرائد للكتاب ، ،2( ج2381_2383) الجزائري  التاريخ العسكري و اإلداري لألمير عبد القادر ،أديب حرب  1

 .18ص ،  1880 الجزائر ،
 .01ص  ،2001 ،2ط ،بيروت ،عطية للنشردار ، ترجمة ميشيل خوري ، عبد القادر األمير ،ين برونو ايت2
 .48ص   ،سابق  صدرهنري تشرشل , م3
 .28ص وزارة الثقافة، الجزائر ، د ت ،   ، األمير عبد القادر)رجل ، قدر ، رسالة ( سعيد بوطرفة ، 4
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والكاف  فطرابلس الغرب ثم قابس وقفا على مقام احمد زروق ألبرنسي ومنها إلى تاجورة 
. 1م2313ه 2188ومنها إلى موطنهما القيطنة حيث القيا عصا الترحال في أوائل عام 

                                                             

  1 ناصر الدين سعيدوني ، عصر األمير عبد القادر ، الجزائر ، مكتبة اإلسكندرية ، الجزائر ، 1888، ص 203
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II.  مقاومتهبيعته و                    

زعيم ، اتفق رؤساء القبائل على ترشيح محي الدين  الحاجة الماسة الختيار  لما ظهرت   
انه اعتذر لعجزه وكبر سنه و رشح ابنه عبد القادر  إالليكون قائد عليهم وزعيم ألمورهم  
الكتمال شروط الزعامة و تكامل المؤهالت التي  2381لتولي المهام فبايعوه باإلمارة سنة 

، وجه خطابه إلى كافة العروش قائال :"وقد قبلت بيعتكم وطاعتكم 1تجعله كفؤا لهذه المكانة
هذا المنصب مع عدم ميلي إليه مؤمال أن  )أي أهالي وهران وما حولها ( ، كما أني قبلت

يكون واسطة لجمع كلمة المسلمين ورفع النزاع والخصام بينهم ، وتامين السبل ومنع األعمال 
، أقام األمير عبد القادر اإلمارة على العدل حيث باشر باألعمال 2المنافية للشريعة المطهرة 

من عدة قوانين اتخذها من القران و جعل معسكر حاضرة إمارته ، ووضع للدولة دستور تض
، إذ قال " و أنا بدوري لن يكون مرشدي غير تعاليم القرآن ، و القرآن وحده فلو  3و السنة

 .4أن أخي الشقيق أحل دمه بمخالفة القرآن لمات "

كما بادر بإنشاء حكومته جزائرية و تأسيس مجلس شوري يتكون من إحدى عشر عضوا    
اضي أحمد بن الهاشمي ، و قد بدأ تنظيمه السياسي للدولة على شكل أوكلت رئاسته إلى الق

، كما وضع قوانين الدين  مسئوالفدرالية مقسمة إلى مقاطعات إدارية يرأس كل واحدة منها 
 اإلسالمي و صك عملة  وطنية تحمل اسمه ، وسعى إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية تمثل 

 

 
                                                             

، ص 1881الجزائر ، وزارة الثقافة العربية ،  ،( مؤسس دولة و قائد جيش )عبد القادر الجزائري األميرالعربي ،  إسماعيل1
24 . 

 .24نفسه ، ص 2
 .22ص ،  2008، 2العالم المجاهد، دار الفكر المعاصر ، لبنان ط ر الجزائريعبد القاد األميرة ، اباضنزار 3
( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ 2381_2381الدولة في فكر األمير عبد القادر )قاسي فريدة ، 4

 .282 ، ص2000_ 2003قسنطينة ، جامعة  الحديث و المعاصر ، 
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 جي و العسكري منها :أبعاد برنامجه السياسي و االستراتي

 .تعزيز وحدة القبائل و نبذ كافة الخالفات الداخلية بين الجزائريين 
 .محاربة الفرنسيين بكل الوسائل، و تحقيق السلم من خالل محاربة الخونة 
  إجبار السلطات الفرنسية بالطرق الدبلوماسية أو العسكرية على االعتراف بالجزائر

 1بعبد القادر ابن محي الدين كأمير لها. كدولة و االعتراف

كما قام بتزويد الجنود بقوات مسلحة مدربة على القتال و االطالع  على مختلف فنون    
الحرب لتجنيد أكبر عدد من الجزائريين ، إذ سمح  لألفراد أن يقيدوا أسمائهم في الدفاتر 

غير مبايعة ، و تولى األمير األميرية المعدة لذلك ، حتى ولو كانوا ينتمون إلى قبائل 
د فعيون ، ــــات ، الخيالة ، المـــــــعمليات التنظيم بنفسه فجعل للجيش ثالثة فرق منها : ألمش

ر تلك ــع القوانين التي تسيـام بوضـــا و قـــــــــــو عين على كل فرقة رئيسا أطلق عليه اسم األغ
 .2لعسكر المحمدي الغالبالفرق ، و التي سميت بوشائح الكاتب و زينة ا

إن مقاومة األمير عبد القادر تعتبر مرحلة هامة من مراحل كفاحه المسلح للشعب    
وهو في عز   2381الجزائري ضد االستعمار الفرنسي ، فبعد مبايعته باإلمارة في نوفمبر 

شبابه قام بوضع مشروع و الذي تمثل في بناء دولة حديثة ،حيث كانت مسيرته  مليئة 
اإلنجازات العسكرية و السياسية و الحضارية غير أن فرنسا لما رأت جهاده بالوطن و قيامه ب

 .3بالدين تخوفت منه واستعدت لمحاربته 

م عقد مع فرنسا معاهدة  دي ميشيل  2388شباط 14هـ/ 2110رمضان  10ففي     
السالح من أي اعترفت له فيها بمقاطعة وهران ماعدا  مستغانم و الجزائر، وان يستورد  

فعظم  جهة أراد و أن يعين معتمدين)القناصل ( في وهران و الجزائر و مستغانم وغيرها  ،
                                                             

 .08ص ،  1828، الجزائر ،  2من االحتالل إلى االستقالل ، طعبد الوهاب بن خليف ، 1
 .80ص ،  1881،الجزائر ، 1ج،الفرنسي في الجزائر و ثقافة المقاومة الشعبية  مقراني الهاشمي ، سياسة االستعمار2
 .22صمرجع سابق ،  ، األمير عبد القادر ......، نزار اباضة 3
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شانه وقضي سلطانه و أصبح أمير الجزائر الشرعي، حيث توسع نفوذه عبر الغرب الجزائري 
خاصة بعد انتصاراته العسكرية ، و تفرغ لمقاومة الخارجيين فقضى على فتنة ابن نونه في 

مسان و رتب المسالح ثم ما لبث أن نقضت حين انضمت إلى حاكم الفرنسيين قبيلتان تل
جزائريتان، هما الدوائر و الزمالة، فطلب األمير منه تسليم رؤسائهما إليه حسب شروط 

يزل فأعلن األمير القتال من جديد وانتصر على فرنسا في ر فأبى الحاكم الجنرال ت المعاهدة ، 
 .23801معركة المقطع

االنتقام مما استدعى  تعيين فسعت الى اهتزت فرنسا عندما سمعت أخبار معركة المقطع    
  كلوزيل من جديد يفتح عهدا جديدا فيها كما سميت عندئذ بالمستعمرة  اإلفريقية الفرنسية 
وقد تحركت الحكومة الفرنسية للعمل بقوة وأمرت إدارة قوية للحرب مع األمير عبد القادر 

فخطب  2380قرار باحتالل مدينة معسكر ، وصل كولوزيل إلى معسكر في أوت  أصدرو 
جنوده قائال :" لقد عزمنا على االنتقام من األمير ألنه انتصر على تريزل في المقطع وكبد 
خسائر فادحة ، ولن نرتاح حتى نكيل له خسائر  ونقصه عن دار ملكه معسكر....." ولكن 

 .2زيل للقضاء على األميرلم يجدي نفعا من محاوالت كلو 

زاء التقدم الذي حصل عليه األمير في الميدان العسكري ، اضطر بيجو إلى عقد صلح      وا 
 وكان نصها:  2381ماي  88معه سمي " بمعاهدة التافنة " في 

 _اعتراف األمير  بسلطة فرنسا على مدينة الجزائر ووهران.2

 ._أن يبقى لفرنسا إقليم وهران1

 فرنسا أن تعترف لألمير بإمارته على إقليم وهران والتيطري ._على دولة 8

                                                             

 .22مرجع سابق ، ص األمير عبد القادر الجزائري .......، ة ، نزار اباض1 
 .282، بيروت ، ص 2031، 1، ط م (2338_ 2383عبد القادر الجزائري)  األميرلي ، بسام العس2 
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وقد كانت هذه المعاهدة فرصة اشتغال األمير بأحوال الرعية  فألف القلوب بين القبائل     
والقرى ومختلف  الجهات كما كانت الجهات الصحراوية وحتى الزيبان وبسكرة  تحت حكمه 

، وشيد  المعاقل  والحصون وبني مصانع تدين بطاعته ، كما اعتنى بالجيش ونظمه 
السالح  وبينما هو كذلك إذا  نقض الفرنسيون  المعاهدة  بما لديهم  باألكاذيب  واألباطيل  

المعني معاهدة الصلح دفاعا عن الوطن وحفاظا عن الكرامة  فقرر   2380إذ في أكتوبر 
 .1الفرنسيون  مواصلة الحرب

خسائر فادحة  في األرواح   وألحقتوجيش االحتالل   األميرالمعارك بين  أخذتو    
وهو غائب عنها ولما   2388والعتاد وتمكن  العدو من احتالل عاصمته الثانية الزمالة في 

ارتكز العدو  وانتشر في أنحاء البالد  والتجأ األمير إلى المغرب األقصى لالحتماء  وطلب 
، إال انه اضطر إلى 2بالد من المحتلينالحماية من سلطان المغرب   وأمنيته تطهير ال

بعد إرغام فرنسا سلطان المغرب  لعدم   2080مغادرة المغرب والعودة إلى الجزائر في سنة 
السماح له بالبقاء في المغرب ، وقد حاول األمير مواصلة نضاله ولكنه وجد نفسه مضطرا 

شريطة السماح له   بقبول الشروط التي فرضها  عليه القائد الفرنسي ، 2381في عام 
 80بالسفر إلى البلد الذي يريد المهاجرة إليه ، إال أن فرنسا سرعان ما قامت بسجنه لمدة 

عندما زاره في  2301أكتوبر  24، وأطلق سراحه في 3سنوات في سجن " أمبواز" في فرنسا
 4معتقله الملك لويس نابليون.

 
 

                                                             
 .00ص  2038الدار العربية للكتاب ، الجزائر ، ادر رائد الكفاح الجزائري ، عبد الق األميريحي بوعزيز ،  1
 .40، ص  نفسه، 2
، 2001،   2طبيروت ،  ، دار الغرب اإلسالمي ،  2041عمار بحوش ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 3

 .220ص 
 .08، ص رجع سابق م من االحتالل إلى االستقالل .........،  عبد الوهاب بن خليف ،4
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III. أسرته 

عبد القادر الجزائري إذ يقول الدكتور  األميرت تشير الدراسات التاريخية إلى تعدد زوجا   
خيرة " ، أما المؤرخ قدور ال  ال"   1أديب حرب أنه قد تزوج ابنة عمه علي بوطالب

و قد ترك عشرة  ، 2محماصي يقول أن السيدة خيرة هي الزوجة الشرعية لألمير عبد القادر
البكر  و قد ذكرت بعض المصادر أن ابنه ،من أمهات مختلفات  وكانوا البناتأبناء ، دون 
من أشتهر في التأليف أو في السياسة  منهم من بعده من العشرة الذين عاشواو   محي الدين

 ، ومن بينهم نذكر ، محمد ، احمد ، الهاشمي ، إبراهيم ، عبد اهلل ،3و الشؤون العسكرية
 .4زهرة ،رقية، زينب  عبد المالك ، عبد الرزاق ، أما البنات نذكر منهمعلي ، عمر 

محي الدين و علي قد ارتبطوا بالدولة العثمانية أما عمر  وو المعروف أن األمير محمد    
أما الهاشمي فقد سمحت له السلطات ، و أحمد و عبد الرزاق فقد ارتبطت عالقتهم بفرنسا

الفرنسية بالجزائر بالرجوع و اإلقامة في بوسعادة مع أبنائه ، أما عبد المالك فقد انضم إلى 
 .5الفرنسيين و حاربهم 

 الدين الحسني الجزائري مؤرخ ولد عبد القادر بن محي األمير: هو ابن  األمير محمد -1
جزائرية التي هاجرت إلى سورية بعد نفي والده في القيطنة، و رحل إلى دمشق مع األسر ال

إلى طولون كان يحمل رتبة "رفيق" في الجيش العثماني ، و له العديد من المؤلفات "تحفة  
اد " ـــــــــــاألمير عبد القادر" ، " عقد األجياد في الصافنات الجي مآثرالزائر في تاريخ الجزائر و 

                                                             
، الجزائر ، 8ط ،دار الرائد للكتاب ،  2( ج2381-2383التاريخ العسكري و اإلداري لألمير عبد القادر ) ،أديب حرب  1

 .11ص ،  1880
، جامعية المطبوعات ال، ديوان ( أصله ، طفولته ، تربيته ، زواجه ، معاركه )ي ، شباب األمير عبد القادر جاصمهقدور 2

 .241ص  ،1881، بن عكنون
 .002ص ،  1822،لجزائر ا ،عالم المعرفة  ، 0( ج 2008-2388لجزائر الثقافي )أبو القاسم سعد اهلل ، تاريخ ا3
المطبعة  ، 1ج  ،)سيرته القلمية(عبد القادر و أخبار الجزائر األمير مآثرتحفة الزائر في  ،عبد القادر األميرن بمحمد 4

 .180، ص  2088  ، اإلسكندرية، التجارية 
 .001ص  ،مرجع سابقتاريخ الجزائر الثقافي  .......،  أبو القاسم سعد اهلل ،0
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األولى ، ذكرى ذوي الفضل في مطابقة أركان اإلسالم  "نخبة عقد األجياد " ، ثالثة رسائل
و الثالثة " الفاروق و الترياق في تعدد  االحتجابللعقل ، و الثانية كشف النقاب عن أسرار 

محمد مواليا للسلطان عبد الحميد و سياسته الجامعة  األميركما كان  ،1الزوجات و الطالق" 
و ذلك عند انتقاله إلى اسطنبول و إقامة  فغانياألاإلسالمية و قد عرف السيد جمال الدين 

جمال الدين هناك ، و حصل األمير محمد على لقب باشا ، وقد ذكرت بعض المصائر أنه 
 .2كان يقيم في اسطنبول وليس له أوالد

اشتهر بلقب خالد ولد في  :هو حفيد األمير عبد القادر بن محي الدين ، األمير خالد-2
شارك في  ،4قام والده بإعداده وتربيته وتثقيفه ، نشأ في بيت التقوى ، 23103دمشق في 

التحق بكلية "سان سير" ،  5في الجهة األوروبية ووصل لرقية نقيبالعالمية األولى الحرب 
وقد أشارت السرية  دراساته ، إتمامقبل  2300الجزائر عام  إلىوعاد  ،2308الحربية عام 
خالد قد كان سيئ النوايا مع فرنسا فأرغمته اإلدارة الفرنسية بالجزائر على  األميرالفرنسية أن 

مرة ثانية فأتم  الجبرية في بوسعادة فتمكن بعد ذلك من االلتحاق بمدرسة سان سيراإلقامة 
رتبة قبطان  إلىوارتقى  2081هناك ، وقد أدى واجباته العسكرية في المغرب سنة  دراساته
الجزائرية  ، برز كأعظم شخصية في الحركة الوطنية2020-2028وفي سنة  ،2083عام 
 سيةة الفرنـــــــــــــــثقافة ومعرفة اللغمن  التي يتحلى بها األميروالمزايا وقد كانت الفضائل  الفنية 

                                                             
الثقافية للتأليف  مؤسسة نويهض معجم أعالم الجزائر من مصدر اإلسالم حتى العصر الحاضر ،، عادل نويهض 1

 .228ص ، لبنان  ،والترجمة والنشر
 .001ص ،  سابق مرجع تاريخ الجزائر الثقافي .........أبو القاسم سعد اهلل ،2

 .2383سنة  أنشئتسان سير :مدينة صغيرة تقع في مقاطعة في دائرة فرساي ،وبها الكلية الحربية التي تحمل اسمها ،)*(
،  ص 2030،  2(، دار البعث ، الجزائر ، ط2008_2388مظاهر المقاومة الجزائرية )  محمد الطيب العلوي ،انظر : 

30- 34. 
د ت ، المؤسسة الجزائرية للطباعة  خالد وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ، األمير محفوظ قداش،3

    .11ص
 .131ص د ت ، ، الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب  شخصيات ومواقف ، محمد صالح الصديق،4
 .801ص ، د ت ، الجزائر، ، دار المعرفة  2جتاريخ الجزائر الحديث والمعاصر  ،بشير بالح5
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وسائل هي االتصال  8كما اختار لنضاله ، تؤهله لتزعم الحركة الوطنية نسب شريف و
 .1اء الجمهورية والشخصيات العليةكالنواب والوزراء ورؤسبالشخصيات الفرنسية 

أخوه  إالال يصغره  إذ:هو االبن الثاني قبل األخير لألمير عبد القادر  عبد المالك األمير-3
م هناك تعلم وتأثر بحركة الجامعة 2034-ه2010عبد الرزاق، ولد في دمشق في 

خطيبا حيث كان  جانب العربية اللغتين التركية والفرنسية ، إلىوكان يحسن  اإلسالمية
في فأخذ بها وغادر دمشق  قد سمع بثورة الشيخ بوعمامة في الجنوب الجزائري ،و وشاعرا 
بأسرته في  2021اجتمع سنة  قائد للشرطة الدولية في طنجة ،  2084في  عين، 2088
األمير الحسني  ألمير محي الدين وامن زوجته وابنتيه وابنيه  كانت تتكونالتي  طنجة ،

أيضا إلى السلطان  انضمعبد المالك بالشيخ بوعمامة و حارب معه الفرنسيين و  التحق،
موالي عبد العزيز الذي عينه قائد لجيوشه في منطقة القصر الكبير ، كما عين وزير الحربية 

و قد ضاع جهده في تاريخ المغرب السياسي  ، 2 قائد للشرطة الدولية في طنجة المغربي ثم 
 .3ألنه عاش فترة االحتالل و الحماية و حرب الريف و الحرب العالمية 

: بن عبد القادر بن محي الدين الحسني الجزائري ، أمير مجاهد من شهداء األمير عمر -4
 الاألعمشارك في أكثر  2312الحركة القومية في بالد الشام ، ولد و نشأ في دمشق 

، و  4القومية التي حدثت في أيامه و سمي نائبا عن دمشق في مجلس النواب العثماني
أصبح المتكلم باسم المهاجرين الجزائريين الذين بقوا على صلة بالدهم في كل ما يتعلق بهم 

 رضت أسرته لإلبعاد إلى أناضوليا مع الفرنسيين ، و كان دائم السير بين دمشق و باريس تع

                                                             
 .30-34ص ............، مرجع سابق ، قاومة الجزائرية لما مظاهر ، د الطيب العلويمحم1
 . 81األمير عبد المالك الجزائري بالمغرب ، المجلة التاريخية المغاربية ، ص ثورة أبو القاسم سعد اهلل ، وثائق جديدة عن 2
 .048ص .......... مرجع سابق ، خ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد اهلل ، تاري3
و الترجمة  للتأليفمؤسسة نويهض الثقافية ، الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحالي  عالمأض ، معجم عادل نويه4

 .283ص  2038،  1ط و النشر ، لبنان ، 
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وسام من رئيس جمهورية فرنسا في إحدى زيارته لها ، و قد قبضت عليه حصل على 
 .1م2024ماي  4السلطات العثمانية في دمشق و أعدمته في 

ابن األمير عبد القادر بن محي الدين الحسني الجزائري ، مجاهد عمل  : األمير علي -5
سائر العلوم الدينية درس القرآن و التفسير و  عاش مع أبيه في دمشق ،2في الحقل القومي 

باعتراف الشيخ الفاضل أحمد الحلواني ، قرأ الكتب العلمية و األدبية و التاريخية كما درس 
 شاء في اللغة العربية و التركية كما أتقن فن اإلن الحديث و األصول على يد شيوخ أفاضل ،

يملك أراضي كان فوكيال لمجلس النواب العثماني ،  ، و قد كان 3و كان يحب الفروسية 
زار الجزائر و فرنسا أثناء تحسن  ،في حوران ، و له عدد من األوالد شاسعة و أمالك 

العالقات بين الدولتين العثمانية و الفرنسية ، ومن أبرز مواقف محاربته في الجيش 
كما تولى حاكما على القنيطرة  (،2021-2022اإليطاليين في ليبيا سنة )اإلسالمي ضد 

سوريا ، كما انضم إلى  أعيان)عزة باشا العابد ( أحد  ةمتزوجا من شقيقوكان  2304في 
و قد أسرف نجله األمير  بإسطنبول ، مات، 4جمعية تركيا الفتاة و جمعية االتحاد و الترقي

 .5محمد السعيد على تصنيف كتاب سيرته سمي :" بتاريخ األمير علي الجزائري

 ادر الحسني الجزائري ، زعيم سياسي جزائري ولد:ابن األمير عبد الق األمير محي الدين-5

 ى، حفظ القران وهو ابن ثماني السنين أقبل على حفظ المتون في شت 2388بالقيطنة سنة 
أنواع العلوم اإلسالمية ، تتلمذ على جملة من خبار العلماء ، واشتهر بثقافته الواسعة ، 

اسند إليه وظيفة "أزمير"  حظي بالتقدير في أوساط الدولة العثمانية بالشام تبعا لمركز أبيه ،

                                                             
 .  000ص  ، مرجع سابق.......... اهلل  ، تاريخ الجزائر الثقافي  أبو القاسم سعد1
 .281ص  ،مرجع سابق معجم أعالم الجزائر ............ عادل نويهض2
والسياسية الفرنسية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة سمية بوراس ، أسرة األمير عبد القادر في المشرق بين السياسة العثمانية 3

 .18ص  ، 1820-1828 ، جامعة قسنطينة ، رب الحديث والمعاصراالماستر في تاريخ المغ
 .001ص ، نفسه القاسم سعد اهلل ، أبو4
 .288ص ،نفسه عادل نويهض ،5
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وعند ما كان عمره اثني عشر سنة انتهى بهم المطاف في  ،1بتركيا2340القضائية في 
اهتم بالدب ودرس الفروسية  و هت حياته العلمية ، فدرس على الجزائريين والدوليينالشام انت

والتاريخ ، وتكونت لديه ملكة شعرية حيث قرأ سيرة األبطال  المسلمين ، فتاقت نفسه إلى 
 .2الجد ورسم اسمه في لوحة الشرف التاريخية 

تعلم بها العلوم القرآنية و علي ولد بدمشق  األمير:هو ابن  عبد القادر الحفيد األمير -6
منهم شيخه محمد المبارك ثم دخل مدرسته الريحانية  والفقه على يد كبار من العلماء ،

الكلية الملكية بإسطنبول  إلىبدمشق ثم مدرسته العزارية )التبشيرية( في بيروت وبعدها انتقل 
تل إلى جانب والده بليبيا وبعد قا على يد كبار األساتذة األتراك والعرب ، حيث تخرج

وبعد وفاة  ، بوسنهع السلطة العثمانية نفي إلى االنقالب الذي حصل في عالقة األسرة م
 .رب واالنضمام إلى الثورة العربيةوالده في المنفى قرر االلتحاق بصفوف القوميين الع

ر عبد القادر أكبر كريمات األمي في دمشق ووالدته 2081: ولد عام  الدين األمير عز-7
درس  حفظ القرآن الكريم ودرس التفسير في سن مبكرة ، ،عاش طفولته في قصر جده بدمر

جاهد االستعمار وسعى كما وكان يراسل أهله باستمرار  يليك في بيروت ،الفي مدرسة ا
لتحطيم قيود االنتداب الفرنسي على لبنان وسوريا ، التحق بكلية الطب في دمشق وسمح له 

ات الفرنسيين ـــن اكتشاف تناقضـــــــــا مـــــــــــة الفرنسية وتاريخيهــــــــــــــعلى الثقاف هـــــــــــــــــــإطالع
 .3ونظمهم التعسفية 

                                                             
،  وعن موقف أبيه والسلطات التونسية  2312بن األمير عبد القادر في ثورة وثائق جديدة عن محي الدين  ، يحي بوعزيز1

 .10ص  الجزائر ، ، 2018نوفمبر 
 .003ص مرجع سابق ، .........تاريخ الجزائر الثقافي  أبو القاسم سعد اهلل ،2
 .10مرجع سابق ص  آسرة األمير عبد القادر ..........سمية بوراس ،3
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انظم األمير عز الدين إلى الثورة وحمل السالح ضد الجيش الغازي، قتل في الفوطة سنة 
 .1وهو يعتبر من قواد الثورة 2011

: هو ابن علي بن عبد القادر بن محي الدين الحسني الجزائري، من السعيدمحمد  -8
العاملين في الحركة العربية الحديثة ،حفيد األمير عبد القادر ولد وتعلم وعاش في دمشق، 

قلدوه وكالة الحكم المباشر لسورية على أن يقوم أهلها  2021لما خرج العثمانيون منها 
الذات سيادة لها الحق بأن تختار أية دولة تسعفها على بالدفاع عنها و تكون مستقلة 

( بندقية الستعمالها في المحافظة 088نهضتها و تسلمها لقائد تركي جمال باشا الصغير )
على األمن  فأعلن استقالل سوريا قبل دخول الجيشين العربي والبريطاني ، ألف حكومة 

ألمير فيصل بن الحسين ثم نفاه دمشقية مؤقتة ، فعاشت يومين ، تسلم الحكم بعدها ا
و لما نقل جثمان  2018اإلنكليز إلى مصر ، عاد إلى دمشق من بعد االحتالل الفرنسي

رافق الجثمان ، و استقر إلى أن  2011عبد القادر من دمشق إلى الجزائر سنة  األميرجده 
ى توفى ، ودفن بمعسكر ، أشرف على تصنيف كتاب عن والده سمي "تاريخ األمير عل

 .2الجزائر " 

 األصول و والدتها السيدة خديجة البلقانية  األمير: هي أول أنثى رزق بها  األميرة زينب -9
ذهلت من العلوم الدينية برعاية والدها ، تزوجت إبن ، عاشت طفولتها في قصر دمر بدمشق

ينة بيروت و قد  فأقامها في مد، 3عمها و كان هو اآلخر تقنيا مثقفا عالما في األمور الفقهية 

من األبناء فكانت تدفعهم إلى معاهد العلم و المعرفة و ميادين الخير ، تعرضت  8أنجبت 
إحدى بناتها إلى مرض مفاجئ و هي في السابعة عشر من عمرها و لم تستطع معالجتها 

                                                             
 .041ص  مرجع سابق ،تاريخ الجزائر الثقافي ......... ،أبو القاسم سعد اهلل 1
 .280ص ............الجزائر  عالممعجم أعادل نويهض ،2
 10ص ، مرجع سابق ،   ...........اس ، أسرة األمير عبد القادرمية بور س3
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لكونهم في المنفى بعيد عن أي مشفى و هذا بعد القضاء على الخالفة اإلسالمية بخلع عبد 
 .1ميد الثاني السلطان الح

 ةهم أبناء محي الدين من زوجته اللإلى جانب األبناء هناك إخوة لألمير عبد القادر و    
الزهرة و هم محمد السعيد و مصطفى و أحمد و الحسين كما ذكرت بعض المصادر 

قد كتب  الفرنسية أن الشيخ محي الدين له ولد آخر اسمه أبو بكر من أم ولد الزنجية ، و
كر فيه أحد إخوته و هم محمد السعيد و مصطفى و الحسين ، ذاألمير عبد القادر شعر ي
 ومن هؤالء اإلخوة نذكر : 

األخ الكبير لألمير عبد القادر تميز بالوقار والعلم خلف والده في  : هو محمد السعيد -1
يطنة كان األمير الطريقة القادرية ، سماه األمير " بروح و جودي" كان مقيما بزاوية الق

ترك ولدين  2113توفي في ، 2يستشيره في المسائل الصعبة إذ حل محل األب بالنسبة له 
فمحمد المرتضي هو الوارث لبركة والده وجده بالطريقة  ،هما محمد المرتضي و عبد الباقي

عاش طفولته في الحرب و المقاومة في زمالة و معسكر و مع   من مواليد القيطنة،القادرية 
قرآن على والده ، حظر مع عمه األمير عبد القادر عدة معارك و الذلك تلقى العلم و حفظ  

سنة  كما كلفه عمه بالسفر إلى إسطنبول في مهمة في  18إلى دمشق كان عمره  انتقلحين 
بغداد للتبرك بضريح عبد القادر  كما زار 2132حج مع عمه أيضا في سنة   2118

، و ترك شعرا في مدح)  2824توفي فيها سنة  2108ببيروت سنة  استقرثم ، الجيالني 
أما االبن الثاني للشيخ محمد السعيد هو عبد الباقي ولد   ،الرسول صلى اهلل عليه و سلم (

وى المالكية تثقف بالمشرق ، و عاش في سوريا وتولى فت 2141في عنابة بالجزائر سنة 
 .م ( 2024هـ 2880بدمشق توفي سنة ) 

                                                             
 .10مرجع سابق ، ص آسرة األمير عبد القادر........ سمية بوراس ، 1
 .048ص مرجع سابق ، ، .........اريخ الجزائر الثقافي تأبو القاسم سعد اهلل، 2
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ة من طرف ن: تولى عدة مناصب ألخيه أثناء المقاومة و ولي على المدي مصطفى -2
عبد القادر ، و تذكر بعض المصادر أنه كان يغار من أخيه ، لذلك كان كثيرا ما  األمير

خصوم أخيه حسب  يسبب له إحراجات مع رجال دولته و كان كثيرا ما يفكر بالتحالف مع
 .1رواية الفرنسيين 

أطلق األمير عليه اسم "ربيع حياتي"، كان أصغر أخوته حسب المصادر  :الحسيني-3
ستقر بها االفرنسية عرف بالفروسية والشجاعة ،عاش أحداث المقاومة ثم هاجر إلى دمشق و 

تعلم على بعض  و ولد في الجزائر وتذكر المصادر المشرقية أن له ابن سمى بنور الدين
دارية في العراق وسورية مثل  ر والسوريين ،جعلماء المه وقد تقلد عدة وظائف علمية وا 

 م.2028القضاء واألوقاف توفي سنة 

ومن أبناء نور الدين األمير المختار المعروف بالمختار الجزائري وهو من ساللة الحسين    
القضية الجزائرية والمغرب العربي ترأس جمعية  ة ي نصر ف بن محي الدين وقد لعب دور

 الدفاع عن إفريقية الشمالية واللجنة العليا للدفاع عن الجزائر.

تربي على يد ، م 2388هو ابن محي الدين ولد في و األخ الرابع لألمير  يعتبر: أحمد-3
طفولته عاش ، إخوته وأعمامه ومنهم األمير عبد القادر ومحمد المرتضى بن محمد السعيد 

على دقائق الحرب والمقاومة وقد رحل بدمشق وازداد علما على يد جماعة من المهاجرين 
كما أخذ الطريقة القادرية وولع بفن التصوف وجلس لتدريب في جامع العناية ، والسوريين 

وحيد وهو بدر الدين  ابنتذكر بعض المصادر أن له ، بالقرب من باب السريجة بدمشق 
 .2ع كتاب والده "نثر الدر"الحسني الذي طب

 

 
                                                             

 .041، مرجع سابق ص .............أبو القاسم سعد اهلل ، تاريخ الجزائر الثقافي 1
 .030-043، ص نفسه 2
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 ومن حفيدات األمير عبد القادر الجزائري أيضا نذكر:

لمرحوم عدنان محمد راغب لعجالني : هي أرملة العميد ا األمير بديعة الحسيني الجزائري
درست ولدت في الثالثينات في تطوان المملكة المغربية  ،ويزن وغياث ، فوزان وبتول ،والدة 

كامبريج خريجة دار اللغات بدمشق المرخصة من جامعة ، في معهد دوحة األدب في دمشق 
شاركت كعضو عامل في ندوة الحوار اإلسالمي المسيحي التي انعقدت في طرابلس  إنكلترا،

الثالثي على مصر  تطوعت  في المقاومة الشعبية و كانت  العدوانالغرب، و في أثناء 
 ألفت عددا من الكتب منها :  قائدة لوحدة فدائية

ناصر الدين األمير عبد القادر بن محي الدين في حقبة من تاريخ الجزائر طبعة ثانية   -
 م. 2008منقحة  و مزيدة ، دار اإلسالم ، دمشق 

 م. 2008الجذور الخضراء، دار السالم، دمشق  -

ر ــــــة ، دار الفكــات  تاريخيـــــــمغالطى ــــالم ، ردود علـــــة في اإلســـــاالقتصادي سـاألس -
 م . 2008ق ، ــــدمش

 م . 2001الميمنة ، دار السالم ، دمشق  أصحاب -

 م  7991سيرة ذاتية بعنوان ) قطوف بشعة (  دار السالم ، دمشق  -

كما كتبت مقاالت كثيرة صححت فيها أخطاء تاريخية في مجاالت و صحف محلية و    
نشرت لها صحيفة الثورة ، كما الشعب و الشروق و الحقيقة و الرئيس و غيرهاعربية كجريدة 

 .1(السورية مقاال موسعا بعنوان )اللغة العربية التي يراد استبدال العامية بها

                                                             

  1 األميرة بديعة الحسني ، األمير عبد القادر حقائق ووثائق بين الحقيقة و التحريف ، ط1 ، دار المعرفة الجزائر ، ص084-081.
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لمجلس األمة و نشرت لها الثورة أيضا مقاال  2000كما رشحت من قبل أنصار الوحدة عام 
تحت  0410م، و في عددها 2000أقسام بمناسبة األيام الثقافية الجزائرية عام  8عن 

 .1عنوان صفحات من التاريخ المشترك 
 

                                                             
 .084 -081مرجع سابق ص  ............عبد القادر حقائق ووثائق  األمير، األميرة بديعة الحسني -1



 

 

  الفصل الثاني:الفصل الثاني:
 األمير عبد القادر واهم المجاالت بناءأ

 التي خدموا من خاللها الجزائر 

I.  األمير خالد 

II.  األمير عبد الملك 

III.  األمير محي الدين 

IV. األمير علي 
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لقد كان ألحفاد األمير عبد القادر الجزائري الدور البارز في إظهار االهتمام بالجزائر    
ومكافحة االستعمار في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين ، وقد كان اهتمامهم يشمل 

كانت المعارك سياسية أو ثقافية أو عسكرية ، ومن بين أحفاده مختلف المجاالت سواء 
نذكر األمير خالد ، األمير عبد المالك ، األمير محي الدين ،  على الرغم من بعض 
األحفاد الذين أظهروا االهتمام بالمشرق العربي ومشاركتهم في معارك التحرر القومي 

لنتعرف على مدى الدور الذي لعبه العربي، ومن هنا البد أن نقف على مسار كل حفيد 
 كل حفيد في مكافحة االستعمار الفرنسي بالجزائر .

I.:األمير خالد 
يعتبر األمير خالد من ابرز الشخصيات التي ساهمت في الدفاع عن الجزائر ، والتي    

جاء في مقال الشيخ  زاوجت بين الثقافة العربية  والثقافة الفرنسية وهنا سنستحضر ما
حول األمير خالد وقوله :"ما كان األمير خالد بالرجل الذي يجهل أو عقبى الالطيب 

الشخصية التي تنسى وينقطع الحديث  ولو طال األمد عنها ، لكنه الرجل المعروف غير 
المجهول أو الشخصية البارزة التي لها محلها األرفع في قلوب األمة الجزائرية ومكانها 

، وقد أظهر األمير خالد اهتمام في 1لها األفذاذ العاملين "الالئق في تاريخ هذه األمة ورجا
 المجاالت الثقافية والسياسية والعسكرية نذكر منها:

 9191، كما قام في 2قيامه بعدة محاوالت للدفاع عن حقوق المسلمين الجزائريين   
بالمشاركة مع التونسيين في مؤتمر رابطة حقوق اإلنسان في باريس وطالب أن يكون 

جزائريين تمثيل في البرلمان الفرنسي، كما أعطى أهمية عظمى في تطور الحركة لل

                                                             
 ماجستير،أطروحة  ،9191و 9191.ابن الشيخ  حكيم ، دور األمير خالد في الحركة الوطنية الجزائرية ما بين 1

 . 1ص ،1009،1001،الجزائر جامعة 
 ،  91119،، دار الغرب اإلسالمي ،  بيروت ، ط9111يةالتاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغا عمار بحوش،2

 . 191ص
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، كما قاد بمشروع إصالحي متكامل  وسلوك 9111و9191الوطنية الجزائرية وذلك سنتي
حضاري منذ مطلع القرن العشرين بالجزائر تمثل في تجربة االنتخابات و العرائض 

، وقام أيضا بإلقاء المحاضرات عن الظروف التي كان 1والخطب السياسية و الصحافية
يعيشها المسلمون الجزائريون منها الظروف االجتماعية والسياسية وطرح أيضا برنامج 
حركة الجزائر الفتاة، ودافع عنه ومما قاله :"نحن أبناء عرق له أمجاد وله 

مكن من نجاح عظمته."والظاهر أن هذه الحركة كانت اإلطار المفضل والفعال الذي 
 .2األمير خالد في المجال السياسي 

قام األمير ببرنامج تمثل في منح الوطنيين المواطنة الفرنسية في  9191وفي سنة    
نطاق األحوال الشخصية اإلسالمية وتمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي و إلغاء جميع 

م الفرنسي والعربي ــــة التعليــــباريالبلديات المختلطة ذات الحكم العسكري، باإلضافة إلى إج
ويمكن اعتبار النشاط السياسي الذي قام به األمير خالد كبداية للتعريف السياسي للقومية 

قام بإلقاء العديد من المحاصرات التي أشاد بها   9199كما وسبق له في سنة  الجزائرية ،
جده األمير عبد القادر في بمجد العروبة وارض األجداد، وكان كثيرا ما يذكر بأعمال 

قوله:"عندما نعتقد بان تاريخنا قد انتهى في عهدكم فهو في الواقع يبدأ معكم كما بدا 
 . 3تاريخكم في زمن أجدادكم الغول واز

، حيث أزارته مجموعة  4قام األمير خالد بتأسيس نجم شمال إفريقيا 9111وفي سنة    
ادت هذه الجمعية بمبدأ االستقالل عن االستعمار من الشبان الجزائريين و التونسيين ، و ن

                                                             
 ، لمؤسسة الجزائرية للطباعةائرية ، امحفوظ قداش، األمير خالد وثائق و شهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجز 1

 .11صالجزائر ، د ت ، 
، 9191،  1ط  ،، بيروت  دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  ،1ج األمير خالد الهاشمي الجزائري ، ليبسام العس2

 .901ص
 .99ص  نفسه، محفوظ قداش،9
 . 999ص  ،1001، الجزائر، 9199-9119مصالي الحاج مذكرات  ،مصالي الحاج4
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وكان النجم يقوم على عدة  أسس ، الفرنسي، و إرجاع األراضي المغتصبة  للجزائريين
 أهمها:

 الجمعية العامة وهي تعقد اجتماعاتها سريا، وتعتبر الهيئة العليا و األساسية. -
 تنفيذية.اللجنة اإلدارية وتسمى اللجنة المركزية أو اللجنة ال -
المكتب التنفيذي: ويتكون من خمسة إلى ستة أعضاء، و هو المسؤول عن الفروع  -

دارة العالقات ومع الجمعيات و المنظمات و الدعاية و النشر، وكان  وجريدة األمة وا 
أعضاء المكتب التنفيذي من رجال قليلي الثقافة و الوسائل و قد تحملوا في سبيل مبدئهم 

مضايقات و األوقاف عن العمل من بينهم مصالي الحاج ، و عيماش الوطني السجن و ال
عمار ، وراجف بالقاسم وغيرهم وقد تزعم الحركة الوطنية مصالي الحاج خالل الثالثينيات 

 .1و اثبت رغم ما قيل عنه وهو االستقالل الكامل للجزائر
اصدر األمير خالد أما الصحافة فتعتبر وسيلة للدعاية و التوجيه ، وعلى هذا األساس    

جريدة اإلقدام التي كان مفادها الثورة ضد فرنسا ، أما جريدة األمة التي أصدرها النجم في 
 .2فإنها كانت تدافع عن مصالح التونسيين و الجزائريين و المغاربة  9190

 ومن أهم األهداف التي نادي بها ما يلي :
االقتصادية وتهيئة الظروف المالئمة المادية تحسين األوضاع االجتماعية ، الثقافية و  -

 و المعنوية للمسلمين الجزائريين .
 المساواة بين الفرنسيين و الجزائريين والمقاومة ضد العنف والظلم. -
 .3العمل بالقوانين العامة ]المدنية [ و المطالبة برفع حالة تطبيق اإلجراءات االستثنائية-

                                                             
 . 911ص   ، مكتبة النهضة المصرية الجزائر،احمد توفيق المدني، هذه هي 1
 .911، ص 9111،،،  بيروت دار الغرب اإلسالمي  ،9جالوطنية الجزائرية  الحركة ، أبو القاسم سعد اهلل2
 المؤسسة الوطنية للكتاب  ، 9111-9111لفترة الثالثة الكفاح القومي و السياسي ا عبد الرحمان إبراهيم بن عقون ،3

 .10ص  ،9191الجزائر ،  
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برنامج مطالب الجزائريين األساسية والتي بعثها إلى لخص األمير خالد  9111وفي سنة 
 الرئيس "هريوا"تمثلت في ما يلي:

 روبيين في الخدمة العسكرية .الحقوق و الواجبات مع االالتساوي في -

 حرية الصحافة و االجتماع.-
 حرية العمال الجزائريين من جميع المهن و الحرف .-
 و المتهمين. المعتقلينالعفو عن -
 ارتقاء الجزائريين في الرتب العسكرية دون تقييد .-
ومن خالل المقاالت المنشورة في جريدة اإلقدام  كشف في ذلك عن ثروات المعمرين    

 . 1الطائلة التي لم تكن أساسا ملكهم بل ملك الفالحين الجزائريين
لسل منطقي ومن الناحية العسكرية فان الكفاح الذي واصله األمير خالد إنما هو تس   

 91أجدادنا قد أضرموها نار حامية الوطيس مدي  أنلنضال جده األمير عبد القادر لقوله"
عام،ولم يكن النصر حليفهم ولكن تقدير بطوالتهم و شجاعاتهم حق ال ينبغي أن ينكره 

اسكت مثلما فعل  نأكما ال ينبغي لي انأ حفيد األمير عبد القادر  المنتصرون علينا ،
 2منتخبين..."كثير من ال

أثار األمير خالد علنا بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسي"ميلران"  9111وفي    
مسالة السياسة الجزائرية لقوله:" جئنا للمطالبة بتمثيل المسلمين في البرلمان الفرنسي إال 

الوطنيين الجزائريين وان كان يدرك أهمية مشاركة  ألمالأن جواب ميلران هو خيبة 
جعل قدم المساواة تامة  9191فبراير  1قانون  أنانه كان يرى  إالسلمين في الحرب ،الم

 ورأىفي المجلس العامة والمندوبيات المالية للوطنيين الجزائريين و الممثلين الفرنسيين ،
ب ــالتريث ليستوعة ـــــــــــن الحكمــه مــى فرنسا التسرع  وانــــــر علــــــــــه من الخطإنــــــــــــــ

                                                             

  1عبد الرحمان بن عقون ، ....................مرجع سابق، ص10. 
  2ابو القاسم سعد اهلل ، الحركة الوطنية الجزائرية .................مرجع سابق، ص 911
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خالد كان محل استياء  األميرخطاب  إن إالالمعمرون و الوطنيون عواقب ذلك .
إن المسلمين الجزائريين منعزلون »و لقد لخص ذلك  "انجلي" في قوله  األوروبيةالصحافة 

متخلفون ال ينسجمون مع الفرنسيين لذا البد لهم من مزيد من التربية و التعليم حتى تكون 
 .1« ابلية لهضم المدنية األوروبيةلهم ق
ريدة األقدام و تفنيد قول انجلي ـــــــرد عنهم في جــــــد إال الــــــــر خالــــــــا كان على األميـــــــــوم   

يرتادون  100000000وأكثر من  900000و قوله:"إن المسلمين قد أفادوا ارويا الن 
حتفاظ بنظام أحوالهم الشخصية اإلسالمية وان يكون المدارس و الجزائريون لهم قابلية اال

لهم ممثلون في مجلس النواب ،وكتب أيضا في قوله :"إن المرأة المسلمة و الصداق 
تشتريكم  المؤدى لها من طرف زوجها إنما هو شرائها إما في بلدكم انتم أيها االروبيون ،

يضا أسباب ما يحيط بيه من نسائكم بغرض المتعة وفيها كلها لبس و إكراه  كما ابرز أ
بؤس و ما يعانيه مواطنوه فنسب ذلك إلى االستعمار الفرنسي و إدارته و فضح 

ي و الثروات فصب جام غضبه على ــى األراضـــــــــــاالستعماريين في االستحواذ عل
 .2المسئولين 

و الممثلين  كما انتقد اإلدارة الفرنسية وتهاونها و استغاللها و انتقد أيضا النواب   
حيث كانوا يبتلعون مواد ميزانيتها، وطرح وضع  الجزائريين ووفرة الموظفين االروبيين،

البلديات العسكرية ،كما يمكننا إبراز دور األمير خالد من خالل اهتمامه باألمور المتعلقة 
خاصة حي  بالسياسة اإلستراتيجية فكان يعمل على التطوير االجتماعي للمسلمين ،

و إنشاء مراكز صحية و محاربة شرب  ،مثل جلب المياه النقية  إلى المساكن، القصبة
و تمثل هدفه  دعم المزارعين و إرشادهم و عتقهم من االستعمار ، إلىالكحول باإلضافة 
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باإلضافة إلى  تحرير العمال من سيطرة المستعمرين الكولون، إلىاألساسي في ذلك 
 .)1(تطويرهم اقتصاديا و اجتماعيا 

و اتخاذ حلفاء باريس للمؤتمر مقرا لهم  9191وعند انعقاد مؤتمر فرساي في جانفي    
حينها عزم األمير خالد على عرض القضية على الرئيس ولسون حيث كان مبدأ تقرير 
المصير يمال العالم حينها ،حتى ما إذا نجحت األقمار االستقاللية كانت الجزائر من بين 

يكي ولسون إلى المستفيدين من هذا المكسب ومن بين المبادئ التي قدمها الرئيس األمر 
 كاساس لسالم عادل و التي اشتملت على ما يلي :9199الكونغرس في جانفي 

 نبذ المعاهدات السرية الدولية . -
 ضمان حرية المالحة . -
 إزالة الحواجز االقتصادية بين األمم. -
 إيجاد مساواة تجارية بين األمم المحبة للسالم . -
 .2خفض التسلح و تنظيم المطالب  -
و تعديل حدود  فرنسا ، إلىورد االلزاس و اللوري ين  الجالء عن بلجيكا و فرنسا _

 ايطاليا بما يتفق مع القومية االيطالية .
منح شعوب اإلمبراطورية النمساوية حق تقرير المصير و الجالء عن أراضي  -

 رومانيا و صربيا و الجبل السود .
الجزائريين ألنها عبرت عن فكر حر و ون أثرا عميقا في نفوس و قد تركت مبادئ ول   

كما أن موقف األمير خالد جلب نقمة للفرنسيين بعكس ما  ،3متفتح على ضرورات التغيير
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جلب احترام و تقدير للجزائريين الذي رفع صوته  بعدما حرمته السلطات االستعمارية من 
 .1التعبير عن نفسه 

الرسالة الموقعة  كذلكيرهم تضمنتها فان مطالب الجزائريين في تقرير مص لإلشارةو    
والتي تقدم بها وفد  ،2باسم الشعب الجزائري و الشعب التونسي9191جانفي  1في 

الرئيس األمريكي ولسون بمناسبة  إلىمشترك من الشخصيات السياسية للجزائر وتونس 
:..."أن شعبنا الذي كان ينعم اإلعالن عن مبادئه  الشهيرة ،ومما جاء فيها مايلي

باالستقالل سلبت منه حقوقه وحرياته و أضحى مثل الجزائريين وقد أقام النظام الفرنسي 
فترة احتالله  أثناءبتونس نهجا قمعيا متشددا ،ساند التونسيون الشعب الجزائري في 

،وشهدت تونس موجات كبيرة من الهجرة الجزائرية وبعدما تعرضت لالستعمار سنة 
نتحدث  إنناالفرنسي ... االستيطانيجنب ضد التواجد  إلىناضل الشعبان جنبا 9999

عملية اإللحاق ألقسري بحجة حق القوي على  إلىعن حرية الشعوب التي تعرضت 
الضعيف ،وكانت تتمتع في ذات الوقت بكل مقوماتها من لغة و دين و تقاليد و تاريخ 

و التونسي بحقوقهما في تقرير مستقبلهما ،وعلى  ...لم تعد تعترف فرنسا للشعبي الجزائري
لذلك فالشعبان ، اتجاههما  االضطهادية إجراءاتهاتعزز يوميا من  فإنهاالعكس من ذلك 

 .3الجزائري و التونسي يطالبان باستقاللهما التام في ظل المعطيات الدولية
اسة األمير ،قدم وفد جزائري من خمسة أعضاء برئ9191ماي 19يوم الجمعة   ففي   

خالد إلى باريس واتصلوا )باللجنة األمريكية للمفاوضة على السالم ( بفندق كريون ، 
المالزم جورج نوبل ، وامتنعوا عن توقيع العريضة ، ومن  إلىوهناك تقدموا بالعريضة 

ذكر أسمائهم خوف من السلطات الفرنسية إال أن األمير خالد قد أعلن اسمه للضابط 
منه إيصال العريضة إلى الرئيس ولسون ومنحه وصال يثبت اتصال األمريكي وطلب 
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الرئيس بها قبل مغادرة الوفد بباريس يوم السبت ، وفعال قام الضابط نوبل بإرسال  
العريضة إلى السيد كلوز كاتب الرئيس ولسون رفقة خطاب يشرح له فيها عن حالة الوفد 

 .1ومطالبه 
وما كان من السيد كلوز إال إن كتب له في اليوم التالي )السبت( رسالتين إحداهما    

الضابط نوبل ، يخبره فيها انه اتصل بالعريضة وانه سيطلع عليها الرئيس  إلىموجهة 
ولسون ، ويذكر سعد اهلل انه رغم تتبعه للمجلدات التي تضم أوراق الرئيس ما يدل على 

العريضة وال على ما يدل على موقف الوفد األمريكي من  رأي الرئيس ولسون نفسه في
 إلىكما ال يعتقد أن الوفد تسلم العريضة  قضية تطبيق تقرير المصير على الجزائر ،

الوفد الفرنسي في مؤتمر الصلح ، ولكن هذا ال يمنع من معرفة المخابرات الفرنسية 
 .2لالتصال الذي تم بين الوفد الجزائري و األمريكي 

فرسالة األمير خالد إلى الرئيس ولسون األمريكي كانت واضحة في تصوير األوضاع    
القاسية التي كان يعيشها الجزائريون جراء اإلجراءات االستعمارية ، إال أن األمير اصطدم 
بجدار المعارضة لعدم تقديم الرئيس األمريكي العريضة إلى الحكومة الفرنسية ، األمر 

تهدد الوفد بالمالحقة ، واتهام األمير انه أراد أن يعيش ممثال  الذي جعل هذه األخيرة
للجزائر بندوة السالم و انتصرت األفكار االستعمارية التي كان يمثلها رئيس الوزراء 

 . 3البريطاني لويد جورج
ولما فشلت الدول المستعمرة من قبل فرنسا لجأ األمير إلى جمع هيئة سياسية دعاها    

و علي الرغم  اإلقداملها صحيفة شديدة اللهجة دعاها  أسسلمسلمين "، ثم "وحدة النواب ا
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انه  إالفي مؤتمر فرساي ورفض السلطات االستعمارية لعريضة مطالبة  األميرمن فشل 
 .1نجح في التعريف بالقضية الجزائرية في الحافل الدولية
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-II:األمير عبد الملك 

لقد اتسمت ثورة األمير عبد الملك بثالث زوايا ، جزائرية، مغربية ، و عربية ، فمن    
الزاوية الجزائرية كانت ثورة األمير عبد الملك وطنية أي انه قام لها تخليدا لذكري والده 
األمير عبد القادر وقد كان األمير عبد الملك كوالده يعتبر الفرنسيين أسوء أعدائه وجد 

ذور عميقة في الجزائر لذا اختار آن يضربها من اصعق المراكز المغرب فرنسا ذات ج
، وقد كان هدفه 1ومن هنا يبدأ دور األمير عبد الملك كزعيم الفريقية الشمالية األقصى

 .2تحرير الجزائر، وهي أهداف شبيهة بأهداف والده عبد القادر

الشرطة في طنجة ، وقد  قامت فرنسا بتعيين عبد الملك قائدا لقوات 9101وفي سنة    
ساعد ذلك علي تحقيقه لطموحة غير آن الفرنسيين كانوا يصغون العراقيل في وجهه  

( كان المغرب حقال للمؤامرات و التجسس و الدعاية التي 9191-9101وخالل فترة )
كانت تقوم بها الدول الكبرى في المنطقة واعتبرت فرنسا و ألمانيا هما الممثلية على 

 . 3المسرح 

وعند انفجار الحرب العالمية األولى قام الفرنسيون بطرد ممثلي القوات المركزية من    
طنجة غير أن عبد الملك اعلم القائم باألعمال األلماني بالخطة عن وثيقة  لطردهم في 
األعداد سريا لكونه قائد شرطة ، إال أن القائد األلماني تمكن من إحراق األوراق التي 

انة لبالده وبالرغم من اتهام األمير بإعالن الجهاد ضد فرنسا إال انه بقي في كانت فيها إد
منصبه وكان يعد نفسه للحرب بعد أن قام بإرسال عائلته إلى اسبانيا ، وفي مارس 
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أعلن الحرب ضد فرنسا حيث بدا بإقليم تازة شمال شرقي فاس القريبة من الحدود  9191
اذ فاس عاصمة له ، وقد نجح في ذلك وقام بكسب الغربية  الجزائرية وكان هدفه اتخ

الوطنيين المغاربة  في قضيته ، ومن هؤالء  األمير عبد الكريم  الخطابي ، موظف 
اإلدارة االسبانية وقد عمل هذا األخير كقائم لالتصاالت لألمير عبد الملك مع القوات 

الملك قد وجد نفسه المركزية من خالل اسبانيا للحصول علي  األسلحة ، غير أن عبد 
مؤيدا بين القوات المركزية واسبانيا و مشجعا من طرق أخيه  و األمير علي و المهاجرين 
الجزائريين في الشرق ، باإلضافة إلي حرب العصابات و حركة الفرار من الجيش الفرنسي 

شرق في الجزائر ، أعلن الجهاد ضد فرنسا  ودعا سكان إفريقيا الشمالية لالنضمام لثورة ت
أرسل رسالته إلى أخيه يخبره فيها بخطته  9191إلي ذكري أبيه األمير عبد القادر ، وفي 

 .1لالستيالء على الدار البيضاء وجعلها عاصمة له

وقد ألف ألمير عبد الملك أول قوة المقاومة الفرنسيين  في بني مستارة وكانت جيوشه    
في معسكره ضباط ألمان وأتراك ، تتكون من فرق نظامية وأخرى شعبية ، وكان يعمل 

باإلضافة إلى بعض المارين من فرق اللفيف األجنبي الفرنسي وقد كان األلمان يقومون 
بمساعدات ألسرة  عبد المالك التي كانت تعيش في تطوان ، كما قدموا له األسلحة و 

ا األمير وقعت الهدنة بين القوات المركزية و الحلفاء ، حيث بد 9199العتاد ، وفي سنة 
فارس وذهبوا إلى 100عبد المالك عهدا جديدا ، تخلى عنه جميع األتراك وانسحب عنه 

منطقة مليلة ، وهكذا بقى عبد المالك وحده في الميدان إال انه سرعان ما التجأ إلى زاوية 
، وبقى مع قوة صغيرة من أتباعه وخالل ذلك أدى سلسلة من 2سيدي على بن داود 

اندلعت حرب الريف بقيادة األمير الخطابي  9119رنسيين ، وفي سنة المفاوضات مع الف
ضد األسبان وقد أرسل هذا األخير أخاه إلى فرنسا يطلب مساعدتها غير أنها اشترطت 
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خراجه ، وبناء على ذلك قام  ومحاصرة  بإخراجالخطابي  األميرعليه محاربة عبد المالك وا 
د الملك رفض االستسالم ، وجرت معركة عب إنعبد الملك وطلب منه االستسالم غير 

يوم أدت إلى فشل الخطابي ، وبعدها التجأ عبد الملك إلى  91بين الطرفين دامت 
المنطقة االسبانية  وجرى اتفاق  بينهم تعهدت بمقتضاه اسبانيا تقديم المساعدة لألمير عبد 

وقد حضر  الملك على أن يكون حق تجنيد الجنود ليحرر بهم ما يشاء من البالد ،
المعركة األمير حسن حيث خرجوا على الرابعة صباحا وبحوزتنا وثائق تكشف مدى إيمان 
األمير عبد الملك بالجامعة اإلسالمية وتعلقه بالجهاد وبفعائل أجداده سواء في حروبه أو 

 .1مفاوضاته مع الفرنسيين 

، فالوثيقة األولى 2 كما تبرز الوثائق انه لم يكن يحب العثمانيين رغم عالقته بأخيه   
عبارة عن رسالة وجهها عبد المالك إلى أخيه و ممثله األمير علي وهي مترجمة عن 

عبارة عن انتصارات عبد الملك على العدو  9191-99-91جريدة األحرار ، مؤرخة في 
في المغرب ، وهذا ما يؤيد صحة ما ذكره األمير حسن من أن والده قد كاتب ابن أخيه 

في الجزائر ، باإلضافة إلى ثقة األمير بالجهاد الذي يخوضه في حركة  األمير خالد
 .3الجامعة اإلسالمية 

أما الوثيقة الثانية عبارة عن رسالة أرسلها األمير عبد الملك إلى ابن أخته مصطفى في 
مضمونها وصفه للمعارك التي خاضها ضد الفرنسيين ، أما الوثيقة الثالثة فقد  9191

وهذه الوثيقة تؤكد صداقة الدولة العثمانية  9191ألمانيا بمدريد في وردت من سفير 
 أما ،ثمانية وألمانيا في تلك األحداث وألمانيا لألمير عبد الملك ، كما تبرز دور الحالفة الع
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الوثيقة الرابعة عبارة عن رسالة وجهها عبد الملك إلى آل األمير عبد القادر ومدى اللوم 
 1ه العائلة الذين ربطوا مصيرهم بفرنسا عدوته وعدوة والده الشديد لبعض أفراد هذ
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III- :األمير محي الدين 

 يعتبر محي الدين من الشخصيات البارزة التي لعبت دور فّعال في النضال من    
العديد من العراقيل والصعوبات خالل كفاحه وخاصة  هعترضتاالجزائر، حيث  أجل تحرير

زالةمنذ بدأ في التفكير بتخليص الجزائر من  فرنسا  الظلم ، فتوجه إلى الديار المقدسة   وا 
، حيث استقبلته 9910وحين وصوله إلى اإلسكندرية توجه منها إلى تونس في  أكتوبر 

الصادق "نيشان االفتخار" التونسي  الدوائر الرسمية التونسية بحفاوة، ومنحه الباي محمد
نوفمبر واعتكف على دراسة المخطوطات العربية والتعرف على الخطوط  99يوم 
، وكان بعيدا عن الناس حتى ال يعرفوا وجهته، حيث كان يريد الذهاب إلى 1العربية

الجزائر غير أن الشهرة التي نالها من السلطة التونسية حالت دون ذلك خوفا من انكشاف 
لمحاربة فرنسا عند  يتهيئوارسالة لزعماء الجزائر لكي  ألمائتيأمره وهنا اكتفى بتحرير نحو 

كان محي الدين على خالف مع أبيه حول ، لمستطاب وأرسلها مع الرسل الخفيةقدومه ا
مشاكل مالية، لذا طلب من الوزير التونسي خزندار التوسط لدى أبيه لحل تلك المشاكل 

عن أنصار جدد لتجديد حركة التحرير التي تخلى عنها والده منذ  وكذا من أجل البحث
عدة سنوات وكان السبب من وراء عودة محي الدين إلى تونس متخفيا بعد عودته لها 

 2لتجنب مصالح االستخبارات التي كانت تتبعه وكذا العمالء الفرنسيين في البالد.

ندما يبدأ في األمر الجاد، غير أنه حيث لجأ إلى تونس رغبة في طلب العون والتأييد ع   
نوفمبر بعد أن الحظ أن الدوائر التونسية  19وبعد مدة قصيرة غادرها بحرا إلى الشام في 

مشغولة عنه بمشاكلها الداخلية، عند وصوله إلى مالطة حول إتجاهه إلى طرابلس الغرب، 
عدد من الرفاق  ومن هناك توجه إلى توزا، ونفطة، ونفراوة، متخفيا في زي مغربي مع
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حتى ال تتفطن إليه أعين المخابرات التونسية الرسمية التي أخذت تتبع أخباره وتتعقبه بعد 
أن غيرت السلطات نظرتها نحوه وأعطت تعليمات للشرطة والوالة باعتقاله حيثما وجد، 
وهذا تحرضا من األعوان الفرنسيون بتونس الذين أثاروا شكوكها ودفعوها إلى تغيير 

 .1ها منه بعد التكريم الذي أحاطته بهموقف

وقد ترجع هذه األسباب التي دفعتها إلى ذلك األزمة المالية  التي عانتها داخليا و    
التنافس االستعماري عليها من الخارج خوفا من أن يتسبب محي الدين لها في مشاكل مع 
فرنسا ال تقوى على مواجهتها ، وبعد تحريات كثيرة علمت الشرطة التونسية عن خبر 

طرابلس رفقة أربعة أشخاص واتصاله بإبن ناصر بن شهرة  وصوله إلى نفراوة قادما من
براهيم بن عبد اهلل متوجها إلى ناحية سوف، كما علموا من المسافرين القادمين من  وا 
طرابلس بأن كل المغاربة القاطنين هناك  يلتحقون بوطنهم الجزائر لتخليصه من 

متمردا ضد السلطات ، و ناصر بن شهرة الذي كان 2المستعمر إلى جانب محي الدين 
واستقر بنفطة حيث قام بنشاط معاد للفرنسين في نفزاوة والجريد   9919الفرنسية منذ عام 

وقد فتح الشيخ مصطفى بن عزوز مقدم زاوية نفطة الرحمانية زاويته لكل الجزائريين 
 والفارين إلى هناك وقد ساعد الشيخ الميزوني مقدم زاوية الكاف الذي وضع تحت المنفيين

تصرف محي الدين كاتبا يساعده في تحرير الرسائل والنداءات، ومحمد ابن أحمد الصغير 
ابن الخليفة السابق لألمير عبد القادر وزيادة على هؤالء حضر مع محي الدين من 
طرابلس الجاسوس البروسي جيرارد روهلف وابن هالل كاتب أبيه والشيخ محمد رزوق بن 

 9911ن قد لعب دورا في أحداث واحة الزعاطشة عام سيدي صالح البسكري ، الذي كا
والتجأ إلى طرابلس وكان كل هؤالء أصحاب ماضي تاريخي في الكفاح ضد الفرنسيين 

وهذا يدل على أنه قد أجرى  9910وتجمعوا حول محي الدين بشكل كبير أواخر عام 
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روب معهم اتصاالت سابقة، قبل أن يحضر إلى هناك وعزمه على استغالل ظروف ح
فرنسا بأوروبا ليضرب ضربته هو ورفاقه ، وقد كتب محي الدين عددا كبيرا من الرسائل 
خالل شهر ديسمبر إلى زعماء جزائريين يدعوهم إلى الجهاد وتدبير المؤون والذخائر 
وتجنيد الناس للكفاح وكان البعض بإمضائه، والبعض بإمضاء ناصر بن شهرة  والبعض 

راني من بين الذين راسلهم محي الدين وقد أشار بومرزاق في بإمضاء آخرين، وكان المق
رسالته إلى سكان قرية الشرفة أخبرهم بوفاة أخيه الباشاغا وقال: "بلغنا جواب عند ولد 

 .1، وولد حمزة في جبل عمور الحاج عبد القادر أنه في تبسة قادم بالجنوب إلى قسنطينة

ين أو رفضه له مدعيا أن المقراني كان كثير وقد نفى رين إستجابة المقراني لمحي الد   
االعتناء بنفسه، ولم يكن تابعا لشخصية ثانوية ، كما وجه صالح بن محمد رسالته إلى 
الوزير التونسي مصطفى خزندار يثبت فيها وجود رسائل من محي الدين ومحتوى هذه 

ة نائب ملك مصر الرسائل ، هو دعوة الناس إلى الجهاد والتبشير بقدوم جيش تركي بقياد
عباس باشا للسيطرة على تونس وتحرير الجزائر، وقد أورد رين ثالثة نماذج من هذه 
الرسائل: واحدة لمحي الدين والثانية البن ناصر بن شهرة، والثالثة لبوحفص بن منصور 
بالجديد، وجهها إلى سي الموهوب ابن شنوف بالزاب الشرقي، الذي حولها مع عدد من 

رى التي وقعت بينه إلى السلطات الفرنسية،وقد استعمل محي الدين خاتم الرسائل األخ
أبيه، في رسائل أخرى للتأثير على الناس مما دفع األمير عبد القادر إلى استنكار ذلك 
وتكذيبه وفعل مثل ذلك ابن ناصر بن شهرة أيضا، حيث اتصل بالحكومة الفرنسية بالقائم 

ام محي الدين بنشاطه في منطقة الحدود ليطلب من بأعمال قنصليتها في دمشق أثناء قي
األمير عبد القادر إعالن استنكاره لنشاط ابنه، فحصل لديه رد فعل شديد يثير الدهشة 

                                                             
 .11سابق، ص وثائق جديدة عن محي الدين ..........مقال يحي بوعزيز، 1



  رالتي خدموا من خاللها الجزائ أحفاد األمير عبد القادر واهم المجاالت        الفصل الثاني:الفصل الثاني:
 

42 
 

واالستغراب ، وقد عزت إليه المصادر الفرنسية تحرير عدد من الرسائل إلى أمراء  
 1هذه الرسائل:  مختلفة قبح فيها عمل ابنه ووصفه بالجنون واعتبره عاصيا، ومن

 واحدة إلى أعضاء حكومة تور بيدو، استنكر فيها استغالل اسمه إلثارة سكان الصحراء،

والثانية إلى قنصل فرنسا بطرابلس الغرب طلب منه العمل على إعادة ابنه ، وأحاطه علما 
ى بأنه كاتب الوزير التونسي مصطفى خزندار والقنصل الفرنسي فلم يردا عليه ، والثالثة إل

القائم بأعمال القنصلية الفرنسية بدمشق جاء فيها : "بأن عدو اهلل وعدوي، وعدو نفسه، 
المجنون محي الدين، وصل إلى الحدود بين حكومة تونس وحكومة الجزائر، وطلب منه 
الحصول على إذن لتوجيه نداء إلى سكان الجزائر ليتحقق  الناس أنني بريء منه ومن 

عمه قاضي معسكر الطيب بن المختار طلب منه أن يحذر الناس  فعله " والرابعة إلى ابن
من أتباعه ، والخامسة في شكل نداء وجهه لسكان الجزائر حّذرهم من مغبة ابنه الذي 
وصفه  ع "بالشقي"  هو ومن انضم إليه وأعلن أنه سيتبرأ منه إذا رفض االنصياع إلى 

 .2أوامره، وطلب منهم أن يطردوه من بينهم

ذه الضجة التي أثارها األمير عبد القادر والحكومة التونسية، فإن محي الدين رغم ه   
، فتقدم بمن  انظم إليه من الرفاق واألنصار 9919حاول أن يواصل نشاطه أوائل عام 

إلى قرية نفرين أواخر شهر فيفري وسيطر على قرية فركان، وراسله سكان الصحراء ليتجه 
مارس دخل نفرين،  1نحو الشريعة وتبسة ، وفي يوم  إليهم جنوبا ولكن فّضل أن يتجه

ووفد عليه وفد من أوالد خليفة الثائرين بالشريعة، فاتجه معهم إلى سكرانة ثم إلى الشريعة 
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وجبل الدكان، وشعر المعمرون األوروبيون بالخطر فتحصنوا بمدينة تبسة وأغلقوا أبوابها 
 .1والتجأ المعمرون األوروبيون إلى مسكيانة

مارس وقعت معركة بين قوات الجنرال بوجي في واد الحميمة وحصلت بين 11و   
الطرفين معركة كبيرة ، تفوق فيها الفرنسيون واضطر محي الدين إلى االنسحاب داخل 
الحدود التونسية،  إلى الشام واستقر بمدينة صيدا قرابة عام حيث  رفض أبوه استقباله، 

ال يعيش معه في مدينة واحدة لوال تدخل عدد من وطرد عائلته من منزله و صمم على أ
أصدقائه مثل والد عادل الصالح، والحاج محي الدين الجوهري ، والقائم باألعمال الفرنسي 
بدمشق الذي تسلم أمرا من حكومته يطلب العفو عليه من أبيه، فعفا عنه في رسالة وجهها 

( كما كتب إلى والي العام 9919)نوفمبر  9199شعبان  91إلى القائم باألعمال يوم 
 .2إلى دمشق ابنهالفرنسي يخبره بوصول 

أن محي الدين قدم إلى الجزائر بأمر من السنوسيين بسوريا الذين لهم ألف  اّدعى قارو   
من األتباع في الجزائر وهم عبارة عن مخبرين "يدعون إلى الجهاد ضد المسيحيين"، كان  

، ولكن من بعيد وبصورة غير مباشرة بالنسبة 9919لمحي الّدين  دور في أحداث عام 
تصال بالمقراني كما ذكرنا سابقا ، غير أن عمله مع لثورة المقراني والحداد ما عدا اال

رفاقه في منطقة الحدود الشرقية له صداه وتأثيره في أوساط الجزائريين الذين لم يترددوا 
في حمل السالح عندما نادهم إلى ذلك المقراني والحداد، كما أن بومزراق لم يتردد في 

اس ودفعهم إلى الثورة ، كما اتضح استغالل نشاط محي الدين بمنطقة الحدود لحشد الن
من رسالته السابقة إلى سكان قرية الشرفة، وقد أشاد أرسالن بدور األمير محي الدين 

ووصفه بأنه كان أديبا  9910الذي خالف والده وجاء إلثارة الجزائريين ضد فرنسا سنة 
بالمراسلة  شاعرا عالي الهّمة،وكان لمحاولة تحقيق االتصال بين محي الدين والمقراني
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والمبعوثين له دور في تحقيق وتوسيع نطاق الثورة في دائرة تبسة، وقد يكون له دور في 
 . 1نجاح المقراني وتوسيع نطاق ثورته إلى جهات كثيرة
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IV- :األمير علي 

نشأ األمير علي الحسني الجزائري وترعرع في بيئة ذات علم ودين،  حيث استطاع أن    
، ومع حداثة وصغر سنه كان شغوفا بالعلم محبا 1يلم بالقرآن ومعانيه فكان والده فخور به

، فكان رحمة 2القتباس كل ما هو نافع ومفيد  خصوصا وانه نشا على  الفروسية والدين
ديد الحنو عليه كثير الحرص على سالمته ولوعا بكسب دعواته اهلل عليه بارا بأبيه ش

الصالحة ، وكثير ما كان يالزمه في غزواته وروحاته و تحركاته، ويقلده في أعماله 
 .3ويشاطره  عبادته وتقواه ويقاسمه سّراءه وضّراءه 

 اعتنق األمير مبدأ الدفاع عن الجامعة اإلسالمية وكانت الغاية منه ربط الشعوب   
المسلمة ببعضها ، وهذه الشعوب متنافرة منشقة على بعضها  ولكن األمير لم يكترث 
باألخطار واألضرار ألن نفسه الشريفة أبت عليه أن يعتنق هذا المبدأ الغالي وطبيعي أن 

 .4المبادئ الكبيرة ال تتحمل وقرها إال النفوس الكبيرة

تفرق كلمتهم وتخاذل قواهم  ولما تشتت شمل  المسلمين في العصور المتأخرة بسبب
ومقاصدهم واختالف آرائهم وتباين نزاعاتهم، أنشب العدو أظافره في لحومهم حيث كانت 
قطعة إفريقيا اإلسالمية التي هي تراث الفاتحين ، ولما كان األمير زعيما من زعماء 

فاع عن هذه الغربين فأقام رافعا عقيدته للد مامااإلسالم ورئيسا من الرؤساء لم يقف ساكتا 
. ، 5الغاية السامية وهو أحق الزعماء برفع صوته وأولى األمراء بصيانة حقوق اإلسالم

ألن الجزائر هي دار ملك أبيه ومقر دولته وموضع نصرته يحتلها عدو جبان ويسومها 

                                                             
 .01، ص9199الجزائري، مطبعة الّرقي، دمشق، محمد السعيد، تاريخ حياة علي بن األمير عبد القادر  1
 .90نفسه، ص 2
 .91-91، صنفسه 3
 .91نفسه، ص 4
 .91-99نفسه، ص5



  رالتي خدموا من خاللها الجزائ أحفاد األمير عبد القادر واهم المجاالت        الفصل الثاني:الفصل الثاني:
 

46 
 

الخسف والعار وراح ضحيتها شهداء أبرياء، فبذل األموال الطائلة والمبالغ العديدة في 
، وسعى إلى تخفيف ما بهم من الشقاء، وضم إليه حلقة كبيرة منهم غرس نصرة هؤالء 

فيها روح البغض والعداوة ضد أولئك المستعمرين وأوشك عمله أن يثمر في تلك 
الصحاري المنبسطة وأخذ القوم يتحدثون بذكره ويترنمون بخيره وترتيل محامده  وأخالقه 

 .1وراو فيه الرجل المنتظر 

عداء مقاصده وأغراضه وعرفوا ما يضمر وما يطوي فزعوا إلى إيذائه ولما أدرك األ   
سكاته بالوسائل العديدة والتهديدات الشديدة وحرضوا رجال السياسة منهم على المنابر  وا 
أن األمير علي بن عبد القادر قد سلك مسلكا خشنا وأنه يتوخى للفرنسيين ضعفا ووهنا 

 . 2سياسته المثلى إزاء الجامعة اإلسالمية وأن الحذر منه أمر استغناء عنه هذه هي
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تعددت مقاصد المهاجرين الجزائريين وخرجت أعداد كبيرة من الجزائريين  االحتاللغداة     
 اختياريةمتجهة نحو البلدان المهاجرة منها بلدان المشرق العربي، وكانت هذه الهجرة 

ألغراض علمية أو دينية أو تجارية، أو ألغراض الثالثة وكانت الهجرة تشمل أعيان البالد 
توجهت أنفار أألمير عبد القادر الجزائري إلى دمشق  6581وعلمائها وأغنيائها، ومنذ سنة 

، وقد االغتراباألمر الذي أثر على كثير من الجزائريين، وجعل الواد تلو اآلخر يفكر في 
األخير دور فعال ف مساندة المهاجرين الجزائريين من خالل تقديم الدعم ومّدى كان لهذا 

 ر.اعدات الموجهة لهم من طرف األميالمس

I. هجرة الجزائريين إلى بالد الشام ومدى اهتمام األمير بالجزائر 

العديد من العائالت الجزائرية والمغربية المهاجرة  6581لقد شهدت دمشق وبيروت قبل    
لة بيطار الجزائرية في دمشق وعائلة العريسي الليبية، فمنذ أن بدأ األمير عبد القادر مثل عائ

، واالقتصاديةالفرنسي لم كن بميزان القوى العسكرية والسياسية والعلمية  االحتاللجهاده ضد 
وقد عبرت رسالة من سجنه إلى األسقف "دوبيش" عن أن ني كان يقوم بواجبه الديني والوطف

يكن صاحب أوهام إذ قال: "منذ ثالث سنين كنت أحارب الفرنسيين وليس لي أن  األمير لم
أرى نهاية جيدة لي في هذه الحرب مع أني كنت معتقدا أني لم أقم إاّل بالواجب الديني وحفظ 

 بالدّي وأخشى أن ألقى شبه المالمة من قومي الذين وثقوا بي وحلفوا أاّل يتركوني".

 هزسنة كانت أن ت 61ائري على مّدى األمير ومعنويات الشعب الجز مة يفوضع ذلك عز    
ميزان القوى، وتسخر منه، فاألمير قد انتصر في معظم معاركه عسكريا وعلميا واقتصاديا 

المرحلية واليومية  االنتصاراتوسياسيا، ولكن استهزاء العّدو الفرنسي منعه من تتويج تلك 
 .1األمير من مواصلته بالقيام بالواجب الديني والوطنينهائي، مما عزر ذلك قناعة  بانتصار

                                                             
ص د ت ، ، اإلشعاع المغربي في المشرق )دور الجالية الجزائرية في بالد الشام ( ، دار األمة، الجزائر سهيل الخالدي ،1

58 



 هجرة األمير عبد القادر إلى الشام ودعمه المهاجرين الجزائريين في بالد الشامالفصل الثالث:

 

46 
 

فبعد هزيمته تكاثر عدد المهاجرين إلى المشرق والتحق العديد منهم بالشام إثر إطالق سراحه 
نما كان ميكن األمي، وازدادت حركة الهجرة من النواحي الفردية، ولم 6585سنة  ع ر وحده وا 

كما  ت ونادت بتشجيع الهجرة إلى الشامت واالتصاالأحد رفقائه وأصهاره لذا ازدادت المراسال
حركة الهجرة وكان أبرزها هجرة أعيان عنابة  يشهدت معظم النواحي الشرقية تفاوت ف

جرة الجزائرية لبالد ، وتعود اله6581، ثم قسنطينة 6585سنة  االحتاللوبجاية على إثر 
 1أسباب منها: الشام لعدة 

الفرنسي كانت الهجرة إلى المشرق ألداء فريضة  أالستعمارقبل سقوط الجزائر في أيدي    
رة ففي سنة يمغابغة فقد تغيرت واتخذت ص االحتاللعد أما ب االتجارالحج، وطلب العلم أو 

نة الفرنسيين على الجزائريين وتجلت يبدأت الهجرة نحو المشرق العربي لحقد وضغ 6585
ي أثقلت كاهل الجزائريين من طرف الدّوك دوفيقو، كما عمل على نشر ذلك في الضرائب الت

الّدمار والهالك في نفوس الجزائريين، وكان الجنرال بواي يرتكب جرائم في وهران في الوقت 
الذي كان فيه المملوك التونسي والنقيب الفرنسي دارماندي يتحكمان في مدينة عنابة، 

منذ وطأت أقدامهم  الجزائريينر الذي مارسه على يكبوالتعسف ال االضطهادباإلضافة إلى 
على أرض الوطن، مما أدى ذلك إلى ترك الجزائريين ديارهم وأهلهم بحثا عن األمن 

 2.واالستقرار

 6581ففي سنة ،الذي لعب دور مهم في هجرة الجزائريين ينيباإلضافة إلى العامل الد   
لى الشيخ المهدي مقدم و هرع سكان واد سيبا قة الرحمانّية مستنجدين به طالبين منه يالطر ا 

فعله إلى القول  رد  نّ فكا الفرنسي االستعمارالنّصح واإلرشاد إلى الطريقة التي تخلصهم من 
مية للمحافظة على لهم بأن غادروا هذه األرض المضطهدة وأن يهاجروا إلى األراضي اإلسال

العائالت الجزائرية وتبعا للتوسع  بعشرات  متبوعاا غادر الشيخ المهّدي وهكذ،  دينهم ودنياهم
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الفرنسي في الجزائر ازدادت الهجرات الجزائرية إلى الشام باألخص دمشق، وما   االستعماري
لبث الشعور الديني في نفوس المهاجرين الجزائريين حتى امتزج وبفترة وجيزة بإحساس 

ومن أجل ذلك ، الكهم اسي فتح أعينهم عن مّدى المعاناة والحرمان من وطنهم وأميس
الغرض أسسوا جريدة "المهاجر" بدمشق، وقد أشرف على شؤونها األمير علي ابن أألمير 

 عتبرةير علي شارك في الجريدة مشاركة معبد القادر الجزائري واألمير محمد السعيد ، فاألم
عهم هجرة الجزائريين حصولهم على الوظيفة واختالطهم بالناس وصراولعل أيضا من أسباب 

 .1مع الحياة والمجتمع الجديد

بان تواجده في الشام بالجزائر والشعب الجز  اهتمامهفي ولقد كان لألمير أثر بارز     ائري وا 
ذلك من خالل حفظه لحقوق الشعب الجزائري ومساندته لهم من خالل توقيعه  ظهر وي

ومدافعته عن حقوق الجزائريين كما تمكن  ،بصفته العسكرية والشخصية االستئمانلمعاهدة 
من الحفاظ على رجال دولته من خالل عملية شديدة الدهاء، حيث أنه وعند استئمانه لفرنسا 

وذهب بعضهم إلى  ،وا دمشق مع احمد بن سالم وحتى قبلهلكان معظم رجال دولته قد وص
ة مع ياسيس االتفاقيةوقيع عن ت واالبتعادالحجاز، ولعل األمير لم يكن يستطيع إمالء شروطه 

سيملي  وعندهامة واضحة أمام الجيش الفرنسي، يفرنسا لو أن استئمانه هذا جاء بعد هز 
بل أن معركته  ،الجنرال الفرنسي كل شروطه عن فرنسا وجنراالتها في مثل هذه الحاالت

قد كان لذا ف االستسالماألخيرة مع سلطان مراكش لم تكن حاسمة ونهائية توجب على األمير 
نسي لكن الرجل كان أو الجنرال الفر  المراكشيبإمكانه خوض معركة نهائية مع السلطان 

ك وظل سيفه معه، وحتى اليوم لم ليتمكن من المساومة، وقد نجح في ذليحتفظ بطلقته 
نما أقامت فرنسا أقواس نصر يب ،2على األمير انتصاراتهميتحدث المؤرخون الفرنسيون عن 
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األمير لفرنسا لم يحقق مكسب  استئمان ي أوروبا، وهكذا فإن آخرين ف على ملوك وأمراء
وصاحب عقل  فداا انتصرت، لذا فقد كان الرجل ، فال الجزائر انهزمت وال فرنسإستراتيجي
دهاء، حيث تجنب في طريقته  من أوتى لهافع عن الجزائر وعن شعبه بكل ما سياسي د

 عّدة نقاط: االستئمانبإدارة 

هانة  اتفاقيةلم يوقع أية   -6 سياسية باسم الشعب وبالتالي تجنب إهانة الشعب الجزائري وا 
 نفسه.

ق من جنراالتها إلى ابن الملك والتوثي االتفاقبشرف فرنسا إذ تدرج في  استئمانهربط   -5
 .1اصيشخ

مسدسه على سبيل الهدّية، واستلم هدّية مقابلها في نفس الجلسة من ابن و قدم سيفه   -8
ك "مسدس وساعة هذا األمير دومال" وبهذا الغرض كان هدف األمير حماية الشعب المل

 2الجزائري والدفاع عن حقوقهم ونبذ أية إهانة وهو في الشام.
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II.  القادر بالمهاجرين الجزائريين عالقة األمير عبد 

 6581فمنذ سنة  ن تتسم بالقوة ،عبد القادر بالمهاجرين الجزائرييكانت عالقة األمير    
اتخذت طابعا يكاد ينحصر في شخص األمير الذي جلب استقراره في دمشق أنظار 

 االستعمارالجزائريين إليها، وباألخص المقربين إليه والذين شاركوه في حركته النضالية ضد 
متوجها إلى سورّيا كان مرفوقا حوالي  اأو عن بعد. فعند مغادرة أبروس الفرنسي عن قرب

 مجموعة  شخصا يكونون أفراد أسرته، وفي نفس الوقت كانت 51شخص، من بينهم  661
 ، عبر البر بروسياشخص شّدت الرحيل إلى دمشق من  611 يتتكون من حوال رىأخ

إليها  وهناك وجدوا الكثير من المهاجرين الجزائريين الذين سبقوهم والتقى الجميع في دمشق
، كما كانت مدن حوران وحمص وضواحيها قد 6581فالبعض كان مستقر هناك قبل سنة 

 .1استوعبت بعض العائالت الجزائرية، والتي هاجرت إليها في فترات زمنية مختلفة

ومن هؤالء المهاجرين عائالت مختلفة األثرياء ورجال األعمال والتجار الكّبار، والمالك    
ة، أما بالنسبة للفئات يحتفظ هذه العائالت بفضل امتيازاتها المادية واألدب، كما كانت ت2وغيره

كانت أقل حظ من أألولى فقد اختلفت في ف 6581التي هاجرت إلى سوريا بعد  األخرى
ومن بين العائالت المعروفة التي هاجرت إلى الشام ، 3األوضاع والظروف المادية والمعنوية

سليم )ابن أخ الشيخ الطاهر( وكان من أنبل  اسمعونيابط وأيضا الض اسمعونينذكر: أسرة 
 يوكذلك عائلة المبارك التي ة التي كانت تعارض الحكم العثمانوأهم قادة الحركة العربي

، فكان منها ثالثة أو أربعة من واللغةهاجرت من دلس، فقد اقتصر نشاطها على علوم الدين 
ثهم ومؤلفاتهم وعضويتهم في المجامع الّلغوية وابن نوابغ األدباء واللغويين، وقد اشتهروا ببحو 

                                                             
 .65، ص  5111،  ، الجزائر دار هومة ،6565-6581بالد الشام الهجرة الجزائرية نحو عمار هالل، 1
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الجامع األموي،  مدرسيالتهامي أيضا كان من األدباء وكان له شعر مخطوط، وكان من 
دور ل هزيمة األمير بعدة شهور، وقد ظل قبان ابن سالم قد هاجر إلى المشرق وك

 .1قضاها هناك يالت ة اإلبراهيمي في سورية غير واضح، رغم قصر المدّ 

سنوات ارتفع عدد  1، وبعد  مةسن 851عائلة أي  15قد وصل حوالي  6585وفي سنة    
الفرنسية  القنصليةنسمة، ولكن سجالت  5811إلى أكثر من  القنصليةالمسجلين في نفس 

تعتبر بأي حال من األحوال كمصدر أساسي وجدي إلحصاء المهاجرين الجزائريين في  ال
، ذلك ألن كثير من الجزائريين امتنعوا عن تسجيل أنفسهم في القنصلية سوريا أو غيرها

ث أن تسجيلهم في القنصلية يعتبر اعترافا من قبلهم بالحماية الفرنسية، وأن يالفرنسية ح
 بأي االنتماءمعظم الجزائريين المهاجرين إلى الشام بادروا برفض الحماية الفرنسية وعدم 

م في وطنهم بمجرد وصولهم إلى ميناء بيروت، أما أولئك شكل من األشكال إلى مضطهديه
ا من الذين سيسافرون عن طريق الّبر فيصعب على السلطات الفرنسّية في دمشق أو غيره

ومهما يكن فإن استقرار األمير عبد القادر في دمشق أثر ،  مراقبتهم وفرض السلطة عليهم
االغتراب ووضع سوريا نصب عينيه على الجزائريين وجعل كل واحد منهم يفكر في  رايكث

 .2قبل أي بلد آخر

عبد القادر بقدر وافر في حل الكثير من المشاكل المادية  ميراألومن جهته فقد ساهم    
ية، وبعض الهبات للمهاجرين الجزائريين من ماله الخاص، وقدم الكثير من اإلعانات المال

كما توسط لهم كثير من السلطات القنصلية الفرنسية في دمشق لحل ، دون شروط ومقابل
مشاكلهم ومنها القانونية والسياسية التي تعرض لها الجزائريين في دمشق، كما صممت 
اإلدارة العثمانية أن تقمعهم أشد القمع وفرض سيطرتها عليهم، إاّل أن األمير وفي كل مرة 

دمشق ي عتبروا وجود األمير عبد القادر فحيث اما أقلقهم هدا يحول دون ذلك، و ليتدخل 
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العمل نينة والهدوء ووفر للمهاجرين خطرا يهدد سياستهم وسيادتهم في البالد كما وفر الطمأ
عدد كبير من كبراء الشام حوله ما التف ، ك1كان يمتلكها في سوريا في األراضي التي

كما خصص األمير  ة العثمانيةالدول شهممهتخاصة العلماء من العنصر العربي الذي كانت 
 يب ه في زقاق النقيتيهرعون إلى ب حيث كانوا المهاجرينيوم الجمعة إلطعام الفقراء من 
، والتي قمقيةلقيها في المدرسة الجيروس كان دومه على يبحي العمارة، ووزع ساعات من 

الفتى الطاهر الجزائري في المسجد األموي، حيث كان يلقي دروسه  تالمذتهكان من 
وحولها إلى  يأشتراها "بانكو" اليهود يألتوحين علم بأمر دار الحديث األشرفية  ، 2الشهيرة

خمارة، كادت أن تكون فتنة في الشام لذلك قام األمير عبد القادر وقام بشراء تلك الدار 
بتدريس  ألخالديمحمد بن عبد اهلل  وأمر، ومدرسة دينية  وحولها إلى دار الوقف اإلسالمي

 .3الفقه المالكي فيها

كما قام بإسكان حاشيته، وبدأ يشتري ضياعا في أنحاء متفرقة من الشام إضافة إلى ما    
تمنحه إياه الدولة العثمانية، فيمنحها بدوره للجزائريين ولم يكن يتشدد عليهم في تزويدهم 

وقد سكن الجزائريون مناطق متعّددة وانتشروا ، 4كما فعل أوالده وأحفادهبحصة من اإلنتاج 
 ،5هم شعور بالغربة ألنهم كانوا بن أهلهم في بالد اإلسالم والعروبةور بالد، فلم يسافي ربوع ال
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 مايلي:منها  نذكرومن بين المناطق التي سكن فيها المهاجرين الجزائريين 

الجزائريون في مدينة دمشق أحياء السويقة، الحيواطية، باب : لقد سكن دمشق والغوطة -1
 سريحة سوق ساروجة، الشاغور العمارة وال زال بعضهم فيها حتى اآلن.

ير أو ورثته كن لألميلم  ، وطة دمشقغسكنها المهاجرين الجزائريين في  أما القرى التي
قرى وسط سورية فلقد تركها  نونة التي ال تزال قائمة حتى اآلن، أماية أمالك فيها، فهي قر 

 الجزائريون.

: تعتبر منطقة حوران من القرى التي سكنها المهاجرون الجزائريون مثل قة حورانطمن -2
عالقين وكفر ناسج وغباغب، وكانت لألمير بعض القرى مثل معرية، بيت آراء كوية، 

أراضيهم في حوران شيئا فشيئا كما أخذ  يبيعونعبد القادر  األميروعابدين، وقد أخذ ورثة 
أما المناطق التي ،المهاجرون الجزائريون في القرى ينزحون مع نزوح األرياف إلى المدن

سكنوها في حمص والالذقية فسرعان ما تخلو عنها والتحقوا بالمدن وعملوا بالتجارة ومن أهم 
 عائالتهم في حلب عائلة درويش وفي حمص عائلة الحمواري.

ذات الموقع اإلستراتيجي  د: سكن الجزائريون المهاجرون قرى أيضا مثل صفليلالج -3
نسبة إلى بعض القبائل الكردّية الحيط ن، وتسمى هذه المناطق بأكراد ومنطقة القنيطرة، الجوال
 التي تسكن بيوت الشعر.

: وقد سكن الجزائريين أيضا منطقة طبرية التي تطل على غور األردن بريةط منطقة -4
 1عبر طبرية.صفد الي من جهة وتتصل بالناصرية وبالشم

أما بخصوص المهاجرين الجزائريين من الغرب الجزائري مثل وهران، تلمسان فقد سكن 
كما سجلت في الّسجل العثماني إاّل أنها لم تكن سهلة، حيث ، معظمهم ضواحي دمشق 

اضطربت األوضاع في بالد الشام وكانت السلطة العثمانية تقوم بتسليح القبائل البدوّية لتشن 
                                                             

 .55مرجع سابق، ص اإلشعاع المغربي في المشرق ..................سهيل خالدي، 1



 هجرة األمير عبد القادر إلى الشام ودعمه المهاجرين الجزائريين في بالد الشامالفصل الثالث:

 

53 
 

 االنجرارغزواتها على بعضها البعض، إاّل أن أوامر األمير عبد القادر كانت وراء ذلك بعد 
قامة عالقات أخوي والحقول للبدو  عع المزار ية، وهكذا قام األمير بتوز وراء المعارك وا 

عطاء حق ، 1المهاجرينوالفالحين من الجزائريين  المرور وحق وكذلك قام بتوفير المياه وا 
األمير رجاله وأمرهم بقمع الغزو ع تركيا والقناصل لهؤالء البدو جمتحريض  نالرعي، إال أ

يسدى بذلك خدمة للدولة العثمانية التي تظهر في الشمال القسنطيني قمعا نهائيا، وأعلن أنه 
 .2العلني من هذه الغزوات فوضع األمير وجماعته الدولة العثمانية أمام األمر الواقع استيائها

المهاجرين  كان  حيث يوكان للمهاجرين الجزائريين دور بارز خاصة في المجال الثقاف   
العام والسائد في بالد  جوخاصة وأن ال اء والمتصوفين،هاألوائل معظمهم من العلماء والفق

سبب التفاعالت بين التيارات السياسية بالشام كان مشجع على البروز في المجال الثقافي 
والفكرية والدينية التي كانت كرد فعل على السياسة العثمانية، وكذلك طبيعة تركيبة المجتمع 

أما في ، قول خاصة الثقافيةن في مختلف الحالشامي جعل المهاجرين الجزائريين يتعمقو 
مجال التعليم فقد برز عدد كبير من عائلة األمير وأتباعه في هذا المجال ساهموا في إنشاء 
المدارس والمساجد وتخرج منها العديد من العلماء وكبراء المفكرين والشاميّين ومن أبرز 

 ، ن عبد القادرر محمد ابياألمير أحمد بن محي الّدين واألم :مة نذكريالشخصيات العظ
ومحمد المبارك، وأبو يعلي  ، ألخالديوأخمد ابن محمد التلمساني، ومحمد ابن عبد اهلل 

 الزواوي وأحمد جوّدت الهاشمي وأحمد زروق، وصالح السمعوني.
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 وقد ساهم هؤالء في تأسيس العديد من المّدارس وتأطيرها منها:

 مدرسة عنبر. -
 مدرسة اإلرشاد والتعليم. -
 ابن خلدون.مدرسة  -
 مدرسة النهضة العلمية. -
 1 مدرسة دوحة األدب. -

كما ساهم الجزائريون من خالل إنشاء الّصحف مثل: صحيفة "المهاجر" على يد األمير    
، سليم الجزائري، وصحيفة "المفيد"سعيد الجزائري وصحيفة "الوحدة اإلسالمية" بفضل 

ول المواضيع السياسية حّصحف السورية ين بكتاباتهم في الباإلضافة إلى إسهامات الجزائري
ّدي علماء جزائريين على أيوا الذين تتلمذ الصحافيينومن بين  والدينية والفكرية والتربوية،

، يحي يخلف، التهامي ألخالديالتهامي، سعيد ابن قاسم الجزائري، سهيل  ننذكر: محمد ب
 ،2الراشّدي، عبد الهاّدي المباركّشطة، محمد مرتضى الحسني الجزائري، محمد عّزة، عّدنان 

جمعيات خيرية وسياسية لصالّح أبناء المغرب العربي وكان الّشوام من  سيسكما قاموا بتأ
أوائل المتبرّعين والمساندّين لهذه الجمعيات، كما أن الّشوام قد ارتضى أن يكون "الشيخ تاج 

  أن الحكومات السوريةالدين الحسني" أول رئيس للجمهورية السورية من أصل مغربي إالّ 
اصل جزائري مثل: محمد المبارك وأسعد العربي الدرقاوي، دو ة لم تكن تخلو من وزير قبالمتعا

 وعبد الرحمن خلفاوي الذي شغل منصب رئاسة الوزراء مرتين، وقد خصص عدد من 
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 الباحثين السوريين واللبنانيين كتبا عن الجزائريين منها:

العادل  6511حركة استقاللية، قامت في المشرق سنة  سطور من الرسالة /تاريخ -6
 الصلح.

 .6551محمد سعيد الباني طبع عام في سيرة الشيخ طاهر  البصائرتنوير  -5
الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بالد الشام وأعالم من مدرسة للدكتور  -8

 عدنان الخطيب.
 الرفاعي. أنور، د الجزائري يجهاد نصف قرن لسمو األمير سع -8
 .6555ري و عز الدين الجزائري الذي أصدره المؤتمر السّ  ميراأل -8
محمد ، وبي اليعق إبراهيمت وظالل وارقات من حياة العالمة الشيخ قاصفحات مشر  -1

 .1الفرفورعبد اللطف 
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III. واهم مؤلفاته ته وفا 

ة كمكان لهجرته، ولكن عندما كثرت فيها الزالزل اختار دمشق ساختار األمير مدينة برو    
الفاتحين األقدمين، وعاش فيها مكرمًا  كبار  كأحدالتي دخلها باحتفال كبير شعبي ورسمي 

فأحب دمشق  ، اعيا لنشر العلم واللغة العربية محاربًا البدعدوليس منفي  مبجاًل كمهاجر
بالد الشام، فكرة إقامة األمير إلى  انتقالحبت فكرة ، وقد صا1بقدر ما أحبته وفتح لها قلبه

وأتباعه بعد استقراره في دمشق، تختلف عن  األمير  في سوريا، وكانت وضعيةي كيان عرب
وضعية باقي المهاجرين وكان محل اهتمام العلماء والمثقفين في الشام، فقد وجد األمير جّوًا، 

 .2التحم مع أهل الشامف ومعجباكجّو الجزائر وشعبا عربيا مسلما، عطوفا 

، حيث واصل حياته العادية بين العبادة وطلب العلم 3والعلماء ائريينجز للكما فتح داره    
مسجد  يوالتأليف فمض يتابع رحلة العمر، وقد أثقلت السنين كاهله، فكان يصلي الصبح ف

دوية واختالف بالقرب من داره في حي العمارة ال يتخلف عن ذلك إال لمرض، ولكثرة األ
ر، وفي ي، فقد أصيب األمير بكليته ومثانته ومرض مرض خط4مكوناتها أحدثت له أمراض

كان يعجز عن الوضوء فصار يتيمم، حيث  6558ه، أيار 6811عام  أواخر شهر جمادى
يوما إلى أن توفي ليلة السبت  58كان في مرضه قليل الكاّلم، واستمر األطباء عليه حوالي 

 15أيار في قصره بقرية دمر غرب دمشق عن عمر يناهز  58ه/ 6811رجب  65في 
وفي صباح اليوم التالي نقل في عربته إلى داره بدمشق، حيث تولى تجهيزه الشيخ عبد ، عام 

ي الرحمن عليش شيخ علماء األزهر، ثم حمل نعشه على األكتاف إلى الجامع األموي، فصل
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معت الكثير من اآلراء على دفنه بجوار الشيخ وقد اجت، عليه في مشهد حافل وجمهور غفير
محي الّدين بن عربي، فاجتمع مجلس إدارة الوالية للمذاكرة في هذا األمر ووافق عليه بعد 

ت دار الحكومة، ترخيص من الباب العالي، وسارت جنازته على طريق الصالحية حتى بلغ
ق من الجنود واألمراء ش قناصل الدّول باأللبسة الرسمية مع فريعوهناك استقبل الن

 .1العسكريين

 2وسار خلف جنازته ثالثون ألفا عّدا الواقفين بالطرقات حتى شيعوه إلى مثواه األخير.   

وبذكر محمد ابن عبد القادر أّنه سرعان ما توفي أبيه ورّدته مجموعة من رسائل التعازي 
 سعيد باشا".ظم ع"فنص جواب الّصدر األ، والتأسف من الملوك وأعيان العالم

عزيكم نّدى الحكومة السنية غاية األسف فأخذت تلغرافكم بخصوص وفاة والدكم فأوجب ل"
 ونبلغكم أن تعطفات الحكومة السنية الجليلة ستدوم في حق عائلتكم كما كانت".

 جواب وكيل فراشة أمير المؤمنين في الحجرة النبوية السيد أحمد أسعد الفندي" ص"ون

والدكم موجب لألسف العظيم أعزي العائلة وأتوسل إلى اهلل تعالى أن يلهمكم خبر وفاة السّيد "
 ."الصبر

 "ونص جواب األستاذ الشيخ محمد ظافر المدني" 

 3.المأمولكافة العائلة ونرجو لكم بلوغ لصبر احمد نعزي المصاب جليل وا

 "ونص جواب رئيس الجمهورية الفرنساوية"

رة التي و دقاية المعن صحة األمير والدكم جعلتنا ننتظر النه إن األخبار األخيرة التي بلغتنا"
أخبرتمونا أنتم بها اآلن بتلغرافكم نحن مشتركون معكم في الكدر المّلم بكم وفي و آلت إليها 
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بكم كما أننا  واالهتمامما نحن عليه من الميل إليكم بصدقوا حزن سائر العائلة فينبغي أن ت
 ."نعتمد على إخالصكم

 اب وزير خارجية فرنسا""ونص جو 

علمت مع األسف الكثير وفاة والدكم الشهير وفرنسا تشترك معكم في إظهار الحزن "
العمومي الذي أحاط بالمسلمين والمسيحين معًا أشكركم على التعريف بالواقع واعتبر عالقات 

 .1"التعلق التي أظهرتموها كّدين باسم فرنسا

 من المؤلفات نذكر منها مايلى:ولقد خلف األمير عبد القادر العديد 

ذكرى العاقل وتنبيه الغافل : تعتبر من أهم مؤلفات األمير التي ألفها في عام    
تتحدث عن مواقفه من الحضارة الغربية و تأثره بما امتازت به هذه األخيرة من 6588

 اختراعات وازدهار علمي و صناعي .

الم بالباطل و اإللحاد (:يعتبر هذا الكتاب المقراض الحاد ) لقطع لسان منتقض دين اإلس   
 عقلية كونية علي وجود منطقية  وأدلةلتدليل بحجج دامغة  األميربرسالة تصدي فيها  أشبه

 .2اهلل سبحانه و تعالي خالق الكون 

الشخصي  اإلمالءعبد القادر: هي عبارة عن عمل يلتقي فيه التحرير و  األميرمذكرات    
الفقيه السيد مصطفي بن  إشرافتم  انجازه تحت  الذيالجماعي اإلنشاء  مع  لألمير

و خليفته ، وصديقه المقرب،لذلك فهو شهادة صادقة لها قيمتها  األميرصهر التهامي   
تغيرها  وأعطوها بأيديهموضعوها  األحداثشهود عيان عاشوا  بأيديمكتوبة  ألنهاالتاريخية 

 من
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، قسمت هذه المذكرات أو رسالة كما أشار كاتبها إلي من  داخل الواقع الذي التحم بأنفسهم  
 فصول و خاتمة مرتبة  . 1مقحمة 

والتصوف و  الموافق في التصوف والوعظ واإلرشاد:  يجمع الباحثون إن الكتاب الموافق   
الوعظ و اإلرشاد ، هو أهم مصنف ألفه األمير سواء من ناحية الحجم أو الموضوعات ، 

 .1ت محميةفالكتاب يقع في مجدا

                                                             

  1عبد الرزاق بن السبع ،االمير عبد القادر.......................... مرجع سابق ، ص865
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 من خالل دراستنا لهذا الموضوع توصلنا الى النتائج التالية:

بروز أسرة األمير عبد القادر ونخص بالذكر األبناء واألحفاد، الذين ساروا وحذو حذو 

الرجل العظيم األمير عبد القادر وقلدوه في أعماله وشمائله، حيث أحرزوا مكانة 

من خالل اإلنجازات التي قاموا بها في سبيل  سوآءاوتبوؤ مركزا عاليا في التاريخ، 

تباعهم الطرق السليمة الوطن، أو األخالق والصفات  التي نشأوا عليها وعرفوا بها، وا 

 والمناهج القويمة، لذا بلغوا من اإلجالل واإلكرام درجات.

وال شك بأن للتاريخ الدور البارز في إظهار البطوالت واألعمال المخلدة، ليس هذا  

لتي رادة التي تحلو بها واألحداث ااإلدم لنا دروسا عن حقيقة الواجب، ففقط بل يق

عايشوها كانت من أجل الحفاظ علي التراب المقدس، حيث توزعوا على خريطة 

الكفاح، وحاربوا من أجل الحق في كل أدوار حياتهم، وكان هدفهم الحفاظ وخدمة 

ق العربي اإلسالم وحقوق العرب، من خالل مشاركتهم في قضايا التحرر في المشر 

 .اإلستعمار الفرنسي في الجزائر ، إذ نجد أن معظم آله قد حاربوارغم الصعوبات

ويتجلى إرتباط األمير عبد القادر بالجزائر والجزائريين من خالل الدعم المتواصل 

حتضانه لهم، هذا إنعكس إيجابيا عليهم حيث ساهموا في رفع المستوى التعليمي  وا 

 والثقافي.

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



عبد القادر األميرمخطط عائلة   

اإلمام علي ابن أبي طالب

 مصطفى ابن المختار

الدين محي مصطفى  محمد السعيد علي ابن ابي طالب 

 زهرة فاطمة عريقة خيرة

ىالمرتض سيد  

دالسعي محمد  مصطفى 

 الحسين

عبد القادر األمير خديجة  

 خيرة

 شفيقة

 مباركة خديجة

الملك عبد  

هللا عبد  

 ابراهيم

 محمد

 الهاشمي زينب

 حسين

 بديعة

 مصطفى

 تزوج

 أحمد

 أحمد

 عبد الرزاق

 األوالد

 عز الدين

 عمر

 خالد

 عبد القادر مصطفى

 سعيد

 عليمحي الدين

72سمية بوراس ، مرجع سابق ، ص  

ملحق : رقم  1  



المالحق

36 

  2ملحق : رقم  
رقم 

66يحي بوعزيز: وثائق جديدة عن الثورة ص



المالحق

46 

3 ملحق: رقم

.77ص-............... مرجع سابق عبد القادر رائد الكفاح الجزائر األمير، يحي بوعزيز .77ص-............... مرجع سابق األمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائر، يحي بوعزيز



المالحق

66 

 66... مرجع سابق، ص سمية بورس: أسرة االمير عبد القادر 

ملحق : رقم  4  



 

 
 
 

 



 الفهرس
 

 
 فهرس الموضوعات

 
 
 
 
 
 

 أ ......................................................................................................................................................................... مقدمة
 
 
 
 

 70 ........................................................................... الجزائري القادر عبد باألمير التعريف:  األول الفصل

I. 70 ...................................................................................................................................... ونسبه مولده 
II. 11....................................................................................................................................ومقاومته بيعته 
III. 11 ....................................................................................................................................................أسرته 

 
 

 
 

 

 51 ....... الفصل الثاني : أحفاد األمير عبد القادر واهم المجاالت التي خدموا من خاللها الجزائر

I. 52 .............................................................................................................................. األمير خالد 

II. 43 .................................................................................................................. األمير عبد ألمللك 

III.  40 ................................................................................................................. محي الديناألمير 

IV. 35 .............................................................................................................................. األمير علي 
 
 

 
 

 33 ........... الشام ودعمه للمهاجرين الجزائريين إلىعبد القادر  األميرالفصل الثالث : هجرة 

I. 31.................................. هجرة الجزائريين إلى بالد الشام ومدى اهتمام األمير بالجزائر 

II. 34 .......................................................... عالقة األمير عبد القادر بالمهاجرين الجزائريين 
III. 12 ....................................................................................................................مؤلفاته واهم وفاته 

 27 ................................................. ................ .............................. ............... .................................. ةــــــــــــــــــــخاتم

 25 .................................................................................................................................................. قـــــــــــــــــــمالح

 20 ....................................................................................................................... المراجع و المصادر قائمة



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  قائمة المصادر و المراجع 

 

68 
 

I. : المصادر بالعربية 
 القرآن الكريم:

 11سورة النمل اآلية  .1
 الكتب:

، تقديم ابو القاسم سعد اهلل ، الدار التونسية  حياة األمير عبد القادرهنري تشرشل ، .1
 للنشر ، تونس .

الجزائر)سيرته  تحفة الزائر في مآثر األمير عبد القادر و أخباربن عبد القادر ، محمد .2
 .1091، المطبعة التجارية ، اإلسكندرية ، 2،ج القلمية (

)سيرته  ، تحفة الزائر في مآثر األمير عبد القادر وأخبار الجزائرابن عبد القادر  .محمد1
 .1091، المطبعة التجارية ، اإلسكندرية ، 2جالقلمية (

II.  بالعربية المراجع: 
 ، دار الفكر المعاصر ، األمير عبد القادر الجزائري العالم المجاهداباضية  نزار، .1

 .1001، 1لبنان ، ط

لحقيقة و ا األمير عبد القادر حقائق ووثائق بينالحسيني )الجزائري األميرة بديعة (،.2
 ، دار المعرفة ، الجزائر .2، طالتحريف 

بالد الشام  في المغربي في المشرق) دور الجالية الجزائريةاإلشعاع الخالدي سهيل  ، .1
 ..2912 ،دار األمة ، الجزائر، 1، ط(

، دار النفائس بيروت ، 1111_1181األمير عبد القادر الجزائري العسلي بسام  ، .1
1092. 

 .1091بيروت ، دار النفائس،2، ج األمير خالد الهاشمي الجزائريالعسلي بسام  ، .5
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، الجزائر،  األمير عبد القادر الجزائري )مؤسس دولة وقائد جيش(إسماعيل ،  العربي. 2
2992. 

 .، مكتبة النهضة المصرية هذه هي الجزائرلمدني احمد توفيق ، ا .2

 .2992،الجزائر،1191_1111مذكرات مصالي الحاج ،   المهراجي  محمد.9

دار الغرب  ،1191ولغاية التاريخ السياسي للجزائر من البداية بحوش عمار ، .0
 .1002، 2اإلسالمي ، بيروت ، ط

عطية للنشر،  دار ،ترجمة ميشيل خوري ،األمير عبد القادر الجزائري برونو آتيين ،.19
 .1002بيروت ، 

 الجزائر .، دار المعرفة ،1،ج تاريخ الجزائر الحديث و المعاصربالح بشير ، .11

سيرة األمير عبد القادر و ليق يحي بوعزيز ، بن التهامي الحاج مصطفى ، تقديم وتع.12
 .2991، دار المعرفة ، الجزائر ،  جهاده

دار  ،1ج،1181_1181التاريخ العسكري و اإلداري لألمير عبد القادر حرب أديب ، .11
 الرائد للكتاب ، الجزائر .

، 1181_1191، األمير عبد القادر الجزائري بطل المقاومة الجزائريةدردار فتحي .11
 .2992الجزائر ، 

،عالم المعرفة ، الجزائر ، 1، ج أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر،سعد اهلل أبو القاسم .15
2990. 

، عالم المعرفة ، 5، ج1198-1198، تاريخ الجزائر الثقافي  سعد اهلل أبو القاسم .12
 .2911الجزائر ، 
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، دار الرائد ، الجزائر ، 2، ج ، أبحاث و أراء في تاريخ الجزائرسعد اهلل أبو القاسم  .12
2990. 

، دار الغرب اإلسالمي ، 1، ط1، ج  الحركة الوطنية الجزائرية، سعد اهلل أبو القاسم .19
 .1002بيروت 

،  عصر األمير عبد القادر الجزائري ، مكتبة اإلسكندريةسعيدوني ناصر الدين ، .10
 .2999الجزائر، 

، مؤسسة  لحاضرامعجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصرعادل نويهض ، .29
 .2،1099نويهض الثقافية للتأليف والترجمة و النشر ، لبنان ، ط

شباب األمير عبد القادر)أصله ، طفولته ، تكوينه ، زواجه ، قدور محمصاجي ، .21
، بن عكنون ،  ، ديوان المطبوعات الجامعية معاركه العسكرية األولى ، توليه لإلمارة

2992. 

 األمير خالد وثائق و شهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةقداش محفوظ  ، .22
 سسة الجزائرية للطباعة ، الجزائر .مؤ ، ال

، مطبعة الرقي ،  تاريخ حياة علي ابن األمير عبد القادر الجزائريمحمد السعيد ، .21
 .1019دمشق ، 

دار البعث ،  ،1،ط1198_1198مظاهر المقاومة الجزائرية  محمد الطيب العلوي ،.21
 .1095الجزائر ، 

، دار هومة ، الجزائر 1111_1181الهجرة الجزائرية نحو بالد الشام ، هالل عمار.25 
 ،299. 
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III. : المقاالت 
 وعن1111 وثائق جديدة عن محي الدين بن األمير عبد القادر في ثورةبوعزيز يحي، 1.

 .1921، تونس، موقف أبيه و السلطات التونسية 

، 1118-1198إسهامات الجزائريين في الحقل الثقافي السوري بينسبقاق الطاهر، 2.
 .11، العدد 2911لواحات و البحوث و الدراسات مجلة ا

مجلة ، وثائق جديدة عن ثورة األمير عبد الملك الجزائري بالمغرب ، أبو القاسم  سعد اهلل3.
 .1119محرم  0، 2912تشرين 19، االثنين الثقافة 

 ، مجلة حكاية الهجرة الجزائرية إلى بالد الشام،  صالح مغربي عبد اهلل. 4

 .1119محرم  0، 2912تشرين  19، االثنين الثقافة

 الرسائل الجامعية :

دور األمير خالد في الحركة الوطنية الجزائرية ما بين  ، .ابن الشيخ حكيم1
 .2992_2991الجزائر ، الماجستير ، جامعة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 1199_1111

 أسرة األمير عبد القادر في المشرق بين السياسة العثمانية و السياسة.بوراس سمية ، 2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ المغرب الحديث و المعاصر ،  الفرنسية
 .2915_2911قسنطينة ، جامعة 

، مذكرة تلمسان نموذجا  1118_1188الهجرة الجزائرية .شاوش إخوان) زليخة ( ، 1
 .2911_2911بسكرة ، جامعة مقدمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ المعاصر ، 
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، مذكرة مقدمة لنيل 1181_1191الدولة في فكر األمير عبد القادر  .قاسي فريدة ،1
  .1000-1009قسنطينة ، جامعة شهادة الماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر ، 
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