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  ...تشكرات 
لھ أن ینجز بحثنا الموسوم بأدب المقاوم ة عن د محم د الس عید الزاھ ري م ن       شاء اّل

وأن ی  رى الن  ور ، ول  م یك  ن   ) دراس  ة إحص  ائیة وفنی  ة  " ( الب  رق"خ  الل جری  دة 
  .دي الخفیة التي أمدتني بالعون والتشجیع الیبصر ذلك لوال تلك األی

م  ن األب . ء میع  ا دون اس  تثناج ي الخ  الص  یس  رني أن أق  دم إل  یھم ش  كر ول  ذلك 
ال ذي   أحمد لعجالواألحباب دون أن أنسى األس تاذ   خوةاإل  واألم والزوجة إلى

دون علم ھ بأنن ا ف ي أم س     " الب رق "ساقھ القدر إلینا یتأبط نسخا م ن أع داد جری دة    
  الحاجة إلیھا 

ال ینا لفإن فضلھ ع  محمد العيد تاورته   أما المشرف األستاذ الدكتور

  .یحد بمقیاس 
  .وأرجو اهللا أن یجعل جھدنا خالصا لوجھھ الكریم وأن یتقبلھ منا 

  ...عبد الكریم طبیش                                                           
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  : مقدمة        
أن يتساءل ملاذا دراسة أدب املقاومة عند حممد السـعيد   ء أو املتلقيىقارالمن حق 

متعـددة   -بالطبع  -بالذات ؟ واإلجابة عن ذلك  "الربق"ومن خالل جريدة  لزاهريا
 "لزاهـري احممد السـعيد  "األديب هو أن  -يف تقديرنا -األوجه والنواحي ، وجوهرها 

 ائـل األومع أن بعض  ، وتكاد تكون مغفلة بعدهوقة قبل االستقالل ، ة أدبية مرمشخصي
حممد السـعيد  أدب  لىععرجوا يف حبوثهم  -لظرف أو آلخر  -اجلزائريني من الباحثني 

 -عـابرة  بإشـارات   -يشفي الصدور و، الغليل  لزاهري ونتاجه الصحفي مبا ال يرويا
بـأن  دبه هو أن هنا يف املعتقد أو يعتقـد  السبب الثاين من وراء عنايتنا ذا األديب وأو

مكانتـهم مكانـة   من أدباء فحول تبلغ هلا بعد االحتالل الفرنسي ساحتها  خلتاجلزائر 
مر فيـه  األهذا لعل و. وغريهم  وطه حسني، الزيات حسن و، الرافعي مصطفى صادق 

، وأئمـة   كرممن كانوا رموزا يف الفاجلزائريني األدباء من اإلجحاف يف حق الكثري  بعض
حماولة إيصـال فكـرة أن    السببني املاضينيويضاف إىل . يف األدب ، ومثاال يف الوطنية 

ترجم هلم أو كتـب  ن فقط ما كتب بعض األعالم ومماألدب اجلزائري احلديث ليس هو 
والطيب العقـيب الـذين   ، رضا حوحو أمحد و، لبشري اإلبراهيمي احممد عنهم من أمثال 

مل ، بل هنالك أدب وأدباء هم األديب باخلروج من الدائرة الضيقة نتاجمسحت الظروف ل
، ومن هـؤالء الكتـاب    الكتابة عنهبالعناية به أو ب -لسبب أو آلخر -تسمح الظروف 

موضوع هذه املذكرة من حيث شخصيته وأدبه املكتوب حتديدا  "حممد السعيد الزاهري"
   ." الربق" جريدةيف 

هذا العلم اليت كان يرأس حتريرها " الربق" جريدةدراسة من هنا انبثقت احلاجة إىل 
حممـد السـعيد    يف نثررصد صور املقاومة واجلزائري يف العصر احلديث دراسة أفقية ، 

مـا يالحـظ يف جمـال    لعل و. الذي ال يزال حبيس الرفوف  الزاهري فيها ، وهو النثر
فضيل أدباء املشرق رغم االعتراف ال تزال متيل إىل تأا بالدنا  يف الدراسات األكادميية 

يلتهمـه النسـيان   ، تراث جزائري ضخم قابع  هلمأمثاهلم ال يقلون عنهم أمهية ، بوجود 
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كانـت  كما -شاعر اجلزائر يف العصر احلديث واملثال جمسد أمامنا يف تراث . واإلمهال 
ديوان  السعيد الزاهري الذي ال يعرف لهحممد ذلك هو  -جملة الشهاب حتب أن تسميه 

، ان وغريهمظوأيب اليقومفدي زكريا آل خليفة ، أمثال حممد العيد ، كغريه من الشعراء 
. لي الكـبري  من أنه كان شاعر اجلزائر املالزاهري  حممد السعيدعن  على الرغم مما عرف

املتعدد املواضيع من سرية ورسـالة ومقـال وحكايـة    ، املقاوم للمحتل  األديبأما نثره 
أعجب به قادة الذي و –قبل املغرب جرائد املشرق  نشر جانبا منه يفلذي ، واة يدوقص

الـذي  الفكر وأئمة األدب أمثال أمري البيان شكيب أرسالن وحمب الدين اخلطيـب ، و 
يعرف منه جيل االستقالل يكاد فال  إىل الفرنسية ولغة املاليو -لعلو شأنه  -ترجم أيضا 

" اجلزائـر  " ريدة حفي فقد بلغ ست صحف ابتداء جبأما نشاطه الص.  اليسري والنادرال إ
الوفاق ، مث الربق ، ريدة ، مرورا جب م1956لعام وانتهاء باملغرب العريب اجلديد  م1925عام ل

فو إىل من يعريهـا أدىن  بل عصا موسى ، وكلها تشكو اإلمهال ، مث املغرب العريب ، مث 
  .  رئاستها أو يف إدارا هذا إىل جانب تلك الصحف اليت ساهم يف. اهتمام 

من الوثائق اهلامة اليت انعكست علـى صـفحاا   وثيقة أساسية " الربق"جريدة إن 
صور مقاومة احملتل وعمالئه ، يف فترة تعد من أهم الفترات املفصلية يف احلياة السياسـية  

فكريـا  ومنربا إعالميـا  نفسه ومتثل يف الوقت . والثقافية للشعب اجلزائري  ةواالجتماعي
للصحافة الفرنسية االستعمارية يف اجلزائر آنذاك ، كما تعد منافسا ومضادا أيضا منافسا 

البالغ اليت كانت تصدرها الطريقة : لصحافة بعض الطرق الصوفية آنذاك ؛ مثل جريدة 
يف تلك الفترة هي مبثابة " الربق"املمكن القول بأن جريدة  ولذلك فإنه من) . العليوية ( 

بعض العقول املضللة ، سواء من اجلهات االستعمارية أو مـن جهـات   به تنري شعاع تس
عن رؤية  واألعني اليت أريد هلا أن تعش من خالله، وتبصر  العميلةبعض الطرق الصوفية 

  .مشس احلقيقة 
كي ال تعطل " الربق"الزاهري أن يقف مدافعا عن جريدة حممد السعيد اضطر  لقد

خارج الوطن ابتداء من العدد السـابع   هااضطر أن يطبع ك أنهمن ذلأو أن خينق صوا ، 
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، وحىت ال تبقى الساحة الوطنية اجلزائرية من أجل استمرار صوت املقاومة وذلك عشر ، 
الزاهـري  حممـد السـعيد   لقد واجهت  .قلمت أظافرها دجنت أو خالية إال من اليت 

أمهها وقوف  لعلو ." لربقا"ته صعوبات مجة يف سبيل الدفاع عن وطنه من خالل جريد
  .يف كل سبيل حىت وأدها  باملرصاده النائب ابن التهامي له وجلريدت

الـربق  " ألدب املقاومة عند حممد السعيد الزاهري من خالل جريدة  وتأيت دراستنا
، القليل من الباحثني لدىجمهولة اهلوية إال  تربعة تريدهذه اجل، ألن  واإلعادةتكرار لال ل" 

بل إن حماولتنا يف هذا العمل حول هذا  .حوهلا والدراسات البحوث  ندرة عن هذا فضال
حياول يف خانة احملاوالت اجلديدة اليت  -يف رأينا  -تصب  األديب ، وحول هذه اجلريدة

أو سـتقطع   ،اجلريدة حبثـا   تقتلالدراسة املتواضعة  أن هذهم ا ، وال نزعم الكثري القيا
، طريـق  اليف  خطـوة  ذلك نعترببل  ،ول جوانب أخرى منها يف تناالطريق عن غرينا 

   .والتقييم التثمني والترتيب التمحيص ونطمع أن تضاف إليها خطوات أخرى من أجل و
دراسة ، وهي لثل هذه امناسبة ملنعتقد أا مناهج  ناأما من حيث املنهج ، فقد اتبع

 مـن خـالل   ناحرصوقد .  الفين تحليلي، واملنهج الالتصنيفي واملنهج اإلحصائي املنهج 
اجلهد املقاوم حملمد السعيد الزاهري من خـالل القلـم والكتابـة ؛ لقـد      ذه املناهجه

املعاين اجلميلة  ة مث حاولنا الوقوف عندجريداستخرجنا نصوصه من ضمن احملتوى العام لل
نصـوص  اليات المجإىل قيمة  ناكما أشر.ة املوظف فرداتبغض النظر عن امل وصلنصذه اهل

أو من حيـث توظيفهـا لأللفـاظ    ، ، سواء من حيث املعاين املتضمنة هلا ا ناهاليت أورد
 ناستفادتومن هنا فإن ا .احمليطة به  ، وعالقتها بزمان األديب والظروفالقدمية واجلديدة 

مجيـع   املنهج االجتماعي كبرية ، ومن خاللالنفسي واملنهج من املنهج التارخيي وأيضا 
إبراز عالقة املضمون الذي حرص األديب على إيصـاله للمجتمـع    حاولناهذه املناهج 

     .من جهة أخرى وكمعرب عن الالشعور اجلمعي ، كمبدع من جهة 
وكأي حماولة تتناول موضوعا من املواضيع الغائبة عن البحث والدراسة سـابقا ،  

الدراسات أغفلتها أدبية  واعأنوجوهرية رمبا ناجتة عن وجود فقد واجهتين صعوبات مجة 
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بعد احلرب العامليـة  الوطنية اإلصالحية ولدى أدباء احلركة إىل وجودها  تشر وملالسابقة 
ألنه حىت اآلن ال توجد دراسة . األوىل مثل احلكاية ، أو السخرية عند أدباء تلك الفترة 

ات يدباء العشـرين منهجية تناولت مثل هذه املواضيع عند الطبقة األوىل أل -فيما أعلم  -
  . العشرينلقرن من ا

وقعت يف بعض األخطاء اليت ال خيلو منها حبث ، وخباصـة إطـالق   قد رمبا أكون 
قلـة   إىل، ولعل مرد ذلك  أنواع الكتابة عند حممد السعيد الزاهرياألحكام على بعض 

أو دراسة أفقية متكن الباحث من االسـتفادة منـها    جريدةالبحوث اليت تناولت دراسة 
هذا ال يعين أن البحوث يف هذا اال معدومـة متامـا ، أو ضـعيفة يف    . إليها  داالستنا

إذا ما قورنت بـالتراث  مستواها ، بل هي موجودة ، وقيمة ، ولكنها يف مراحلها األوىل 
  .اجلزائري الوطين الضخم الذي تزخر به رفوف األرشيف 

   : خطة البحث
  :  تالية اجلزئيات الالبحث إىل  ناقسملقد 
   .هذه الدراسةتناول إشكالية املوضوع وأمهيته ومنهج ، تناولت فيها مقدمة : أوال 
  :هي  فصولأربعة : ثانيا 

؛ ذلك أين أعتقـد   الواقع اجلزائري خالل قرن من االحتالل: بعنوان  الفصل األول
قاومة احلكـم  أن فترة النهضة نتيجة طبيعية للعقود السابقة اليت مرت ا اجلزائر يف ظل م

 الواقعيف  االستعماري حىت اية احلرب العاملية األوىل وذلك يف كل احملاوالت ، وخباصة
آراء بعض أقطـاب   ، ومن ضمن ما تعرض له هذا الفصلالسياسي والثقايف واالجتماعي 

دور صـحافة احلركـة   وخباصـة  احلركة الوطنية حول الصـحافة ،  الدارسني يف جمال 
وآخر مـا  . الصحافة االستعمارية مث ، على وجه العموم الوطنية كة اإلصالحية ، واحلر

  .النشاط الصحفي حملمد السعيد الزاهري هو  تعرض له هذا الفصل
 ثالثـة وهذا الفصل يتكـون مـن    ."الربق " احملتوى العام جلريدة :  الفصل الثاين

يف  نـا تناول، مث حممد السعيد الزاهـري  األديب ه بنبذة تارخيية عن حياة نا، بدأمباحث 
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بعض التعليقات اليت  الثالثاملبحث يف  انوبي) الربق(الثاين مجيع حمتويات جريدة املبحث 
   . جلريدةالكتابات النثرية والشعرية هلذه اوجدناها ضرورية حول 

جتليات املقاومة يف كتابات حممد السعيد الزاهري مـن  : وهذا بعنوان  الفصل الثالث
إىل املقاومة السياسية اليت أبـداها  منه يف املبحث األول  نا، تعرض )الربق ( خالل جريدة 

إىل  بعدما تطرقنـا ، و) الربق(ن خالل كتاباته يف جريدة األديب حممد السعيد الزاهري م
علـى   منها الشعب اجلزائري الكثري عرجنـا  مسألة االنتخابات النيابية والبلدية اليت عاين

 الشخصيات اجلزائرية النيابية اليت كانت هلـا دور موقف الزاهري من أعمال بعض ذكر 
قاومة الزاهـري  ، مرورا مب"الندجيناا"القوانني التعسفية مثل قانون ب عادة العمليف إكبري 

وأطماع احلركة الصهيونية ، واألسباب املوضـوعية الـيت    اجلمعيات اليهودية ،ألعمال 
 أما يف .الك من الشعب اجلزائري أدت إىل استيالء املستوطنني على األراضي اخلصبة للم

مقاومة حممد السعيد الزاهري لآلراء املضللة اليت كانـت تنشـرها    نااملبحث الثاين فذكر
  .طريقة العليوية على وجه اخلصوص عموما والبعض الطرق الصوفية 

فيـه   ، تعرضـنا  اخلصائص الفنية يف كتابات الزاهري: وهذا بعنوان  رابعالفصل ال
، مث تعرضت إىل لغـة التعـبري    "الربق"السعيد الزاهري من خالل جريدة كتابات حممد ل

يف كتاباته  هذا األديباعتمد عليها  أهم الوسائل اليت نا، وكذلك بيلنفس األديب  األديب
   ".الربق"جريدة تضمنتها اليت 

                                              .   من نتائج مهمةا فيها ما رأيناه وقد أمجلن ،اخلامتة  
  ) .الربق ( حممد السعيد الزاهري يف جريدة األديب وهي نصوص ،  املالحق

ـ  ةلباحث مبتدىء معرضولعل هذه احملاولة املتواضعة  إىل التقصـري   اأكثر من غريه
وإن ، فإن أصبت فيها فـذلك أملنـا   . "لكل شيء إذا ما مت نقصان"وواخلطأ والزلل ، 

   . من أنين طالب ال غري أخطأت فأنا على يقني 
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جبميل من قدم يل يد العون واملساعدة من أسـريت وأسـاتذيت    وأخريا أجدين مثقال
حممـد  األسـتاذ الـدكتور املشـرف    منـهم  وأصدقائي وزمالئي ، وأخص بالذكر 

  . العید تاورته
كما أقدم الشكر اجلزيل ألسرة إدارة قسم اللغة العربيـة وآداـا ، وإىل جامعـة    

وعلـى اهللا  . اليت ذللت لنا الصعوبات وفتحت لنا صدرها ملواصلة تلقي العلـم  قسنطينة 
                                                                                                                             .قصد السبيل 
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من خالل جريـدة  وآثاره  وأدبه" حممد السعيد الزاهري " نتحدث عن حياة  أنقبل 
 لنـا  تتـبني  حـىت ، احتلها الفرنسيون  أنحال اجلزائر بعد  نتعرف على أنحنب  )الربق(

يف احلركة ه تومكان األديبهذا  عموق تعرف علىن، واليت كانت سائدة يف زمانه  األوضاع
حممـد  " شهده  زمان الذيلاإن  . واللغة األدباجتاهه يف و، ة اجلزائريالوطنية اإلصالحية و

، ضطرابات النفسـية  الاالقالقل االجتماعية ووحافل بالفوضى الفكرية " الزاهري السعيد 
" اجلزائر " مبستعمرا  إداراوسوء تصرفات " بفرنسا "الفرنسية  احلكوماتتعاقب  نتيجة
 إىل متأنيـة والبد من عودة . حركة االستيطان  وأطماع، ري نصاسة التيحقد س أحضان يف

املؤديـة   األسبابالتارخيية اليت مرت ا اجلزائر يف ظل االحتالل لنفهم  األحداثمثل هذه 
رئيس حترير جريدة  "الزاهري  السعيد حممد " احلركة الوطنية ومنهم  أدباءجرح شعور إىل 

  .) الربق(
* * *  

 : السیاسي الواقع -1
كبرية ملـا   أمهيةتعطي  وأ تأبهوماسية اجلزائرية قبل احتالل فرنسا لبالدها مل تكن الدبل

 و نيالعسـكري مـن   السياسة عندهم وأويليصدر عن القادة الفرنسيني أو ، كان يصرح به 
التحرش على الشـمال اإلفريقـي    عن سياسة أوروباتوقف تمل ، على الرغم من أنه  نياملدني

 وأا، كر ببنت روما ال (ن اجلزائر أالتصريح ب إىلى ذلك دبل تعخاصة السواحل اجلزائرية 
بعـدهم   األتـراك  وجاء، ا وغزوها معتدين هحتلووجاء العرب فا ، انت مستعمرة لروماك

موضـعها   إىل األشياءد يفرنسا لنع أبناءوجئنا حنن  فاحتلوها كذلك وغزوها واستعمروها ،
   . 1) رث روما جدتنا يف وضع طبيعيإوهو استئناف 

رشات اليت تعرضت هلا اجلزائر قبل االحتالل حالتهذه كثرة إن فعلى صعيد الواقع  أما
 األوروبينين أكفيلة بالقول ب وأسبانياكفرنسا وبريطانيا  األوروبيةالفرنسي من بعض الدول 

البحري اجلزائري الـذي كـان    األسطولنشاط من  قد عقدوا العزم على التخلص النهائي

                                                
  . .. 233ص . م  1975 –الجزائر  -مطبعة البعث ـ قسنطینة  . وزارة التعلیم األصلي والشؤون الدینیة إنیة و أصالة ، : ، مولود قاسم  نایت بلقاسم -1
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 طمـاعهم أويعيـق  ، األبيض املتوسط يف حوض البحر  األوروبيةالتجارة رض قيودا على في
  . اإلفريقيةالقارة التوسعية يف 

ـ غتـة الغـادرة   إال باملبا تتحقق مل ودم قرونااتلك اليت ر وبالفعل فإن أحالمهم ذا هل
تعترب هجمة فرنسـا علـى    أخرىومن جهة  . وشل حركته وحتطيمه ،اجلزائري  ألسطولا

االحـتالل   انفراد واأللف الثمامنائةفرج يوم اخلامس من جويلية سنة ثالثني بعد ميناء سيدي 
مـن   ورهـا جا وماعلى العاصمة  احملتل الفرنسي نفوذههذا ط سب بعدها . باجلزائرالفرنسي 

؛ املطمـئن   اآلمـن زائري اجلاملواطن  وقد ترتب عن ذلك حتول كبري يف حياة. كربى مدن 
بدأت فصوهلا من ذلك التـاريخ   ، اخلوف والتخلفول والفقر اجله حيث حلت به تراجيديا

تفنن احملتل خالهلا يف تعذيب وجتهيل وجتويـع  ، املشئوم واستمرت قرنا واثنني وثالثني سنة 
   . عةرسذه السقوط بالده ب تفاجأوتقتيل شعب 

 إىلكما كـان ينظـر   ، ة ياجلزائر نظرة بسيطة سطح إىلمل يكن احملتل الفرنسي ينظر 
ـ هـو  أما  ،1)بنت روما البكر (اعتقاده  يف فاجلزائر ، الصني أومستعمراته يف اهلند  رث اوف

مـن   به أوىل األرضوباطن ،  أبله وبليداجلزائري اإلنسان و ،2رث جدتنا روماإ :لـشرعي 
 والليـل ،  والتأخروالتقدم ، العلم واجلهل  بني رنسي كالفرقفرق بينه وبني الفوال، ظاهرها 
 (:  لنيل شهادة الـدكتوراه قـائال   أطروحتهيف )  مورالنبري (إليه ذهب  وهذا ما ،والنهار
من  فائدة جتىن وال .  3)عقل شبيه بعقولنا  ذو وكأنهاملواطن اجلزائري  إىلظر نن ال أنجيب 

البشرية من  إليهتوصلت  ما بأحسنعني أو، ة يمبناهج العلم والترب أسعفن إاجلزائري حىت و
فكرنـا يف   وإذا، صلة فيه أمتو اإلنسانا تلك الصفات طبيعة هذ ألن، اجلهل  حماربةوسائل 

 ذلك بل نتجاهل قانون التطور والثابـت خنالف  فإنناا كامال رييغريه تغي أنستطيع ي التعلم أن
ث قبيـل  دح . هذه النظرة الفوقية للمحتل استمرت يف اجلزائر حىت االستقالل أنويبدو  .4

الشـعب   أبنـاء  أمـام تقدمت النخبة اجلزائرية بطلب فتح املدارس  أنية احلرب العاملية الثان

                                                
  . 233ص . نایت بلقاسم ، مولود قاسم ، المرجع السابق 1- 

  . 233ص. المرجع نفسھ  - 2
 . 54ص  -لبنان   –ثانیة بیروت الطبعة ال دار النفائس ،. إبن بادیس وبناء قاعدة الثورة في الجزائر : العسلي بسام  - 3
  . 54ص . المرجع نفسھ  -  4
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ال  ألما  أهالاجلزائريني ليسوا  إن ( : لةقائ ردت أن إالسلطات لفما كان من ااجلزائري 
   . 1) ة وال العلميال الترب يعقلون
مـن طـرف قـادة     هإلي املوجهيف البيان  جاء ماالشعب اجلزائري صدق ي مل كماو 

ن الشر وال يريدون من محلتهم وال يضمر أصدقاءسيني نالفر أنوالذي خالصته ، حتالل اال
حمتـوى البيـان الثـاين     أيضامل يصدقوا  أنفسهم األتراكن إف.  األتراكطرد  إالعلى اجلزائر 

  . 2 بأذىودورهم ومساجدهم لن متس  همءأمرا نأمن  إليهماملوجه 
الذين  أسرية أصبحتبالدهم  أن يفاجلزائرية ري شذ القاعدة لدى اجلماهت مل ومن هنا  
، وقد بدا هذا الشعور يف ذهن كل املواطنني  ىوتساو ،منذ قرون عديدة  إخضاعهاحاولوا 

 أنفسـهم اعتـربوا   واألتـراك اجلزائريني  إنمث  . جتاه احملتل يةاليوم مسلوكايف ذلك جليا 
يت عملت جهدها منذ زمن بعيـد علـى   ال األوروبيةوبالدهم رهينة احلقد الدفني للصليبية 

التوسعية ، ولـذلك جنـد    طماعهمأيف وجه  القوية الواقفة باستمرار همتتكسري شوكة دول
  . من أول يوم السقوط  تبدأ املقاومة السياسية

 مـن روبيني والباحثني األيما جاء على لسان بعض ف - على األقل -ن نشك أوجيب  
مل  ( دراسة بل كانت مغامرة  ختطيط وال ها الءمل يكن وراالفرنسية على اجلزائر  ملةاحل أن

ـ تحاختذت من طرف حكومة كانت يف حالة ا وأايسبقها حتضري  ولقـد كـان   ... ارض
 أصـبحت اجلزائـر   أنن نتيقن مـن  أو ، 3) والوهم مصادر لتلك املغامرة هلاجلاالرجتال و

 ةيتفنن خرباؤهم يف تفصـيل احليـا   القانونية ،وم السياسية بيئة خصبة لتجار إليهمبالنسبة 
 معيشة ولسانايكون من خالل ذلك فرنسيا  أنله  أريد الذياالجتماعية والسياسية للشعب 

 اإلداريـة  األنظمةد من يعدلمسرحا ل م1830محلة االحتالل عام  ذلقد أصبحت اجلزائر من (
رة وجـدت السـلطات   االحتالل مباش فبعد. "املكاتب العربية  "املختلفة انطالقا من نظام 

                                                
  . 43ص . م  1981، دار البعث قسنطینة  ،  1ط" م1945 -م1931بوالصفصاف ، عبد الكریم ، ج ع م ج  ودوروھا  في الحركة الوطنیة  -  1
م ص 1981الجزائ ر،   –یة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الزبیري ، محمد العربي ، مذكرات احمد باي وأحمد خوجة وبوضربة ، الطبعة الثان  - 2

130 . 
محاضرات وتعقیبات " شھادة الوثائق الفرنسیة وظواھر ضعفھا : األشكال الرئیسیة للمقاومة في الجزائر إبان القرن التاسع عشر " ایفون ، تورین . -  3

م  1972أغسطس  10یولیو إلى  24ھـ الموافق لـ 13رجب  1جمادى الثانیة إلى  13من المجلد األول ، . الملتقى السادس للتعرف على الفكر اإلسالمي 
  . 249ص
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شعب كثري العدد جتهل لغته وعاداته وتقاليده وطبيعة بالده اجلغرافيـة ،   أمامالفرنسية نفسها 
بعـض الشخصـيات الـيت تفاوضـوا معهـا       إليهمتميلوا يس أنباط جيشها ضوحاول 

 DE  فيقـو دورو ( وعندما توىل الدوق. اد وفاء والقلغوات واخلآلا ا مبناصبــوهرغأو

ROVIGO (داريـا  إيف مكتبه فرعا  أنشأمن القرن العشرين ، ات يسلطة يف مطلع الثالثينال
  La morispire )  الموريسبري (مث تكلف الضابط  ،   Cabinet Arabeاملكتب العريب"مساه 

  .1 ) األهليةالسياسية (  كرتبم  ذلكبعد  تصال باجلزائريني ، واعترباالب مبصلحة خاصة تعىن
لباحثني تعرضوا بالدراسة والتحليل لتلك املقاومة السياسـية الـيت   اأن ومما الشك فيه 

ـ ابعاد صامدةطبقة شعبية  اكانو أواجلزائريون سواء كانوا طبقة مثقفة  أبداها  اـا وتقاليده
يف "  ايفـون تـورين  . د" قد ذكرتو. الفرنسي يف وجه احملتل كربيائها وعزها و وأخالقها
اجلزائريـة  املقاومة  أشكالمن  نإالسادس باجلزائر  إلسالميار لفكها يف ملتقى اتلقأ حماضرة

 ياحملرر الذي سـيلق  ) موىل الساعة(تلك اليت صدرت عن  وأمهها ( اإلشاعةللطبقة الشعبية 
 أبـواب  وفتح األفرادهي رفع معنويات  األخبارهذه مثل  وفائدة، 2 )بالفرنسي عرض البحر

كـان   أمالي ذلقد كانت هذه التنبؤات تغ (تل والتحرر واالستقالل والتخلص من احمل األمل
 أننه أزم كذلك مقاومة كل ما كان من شكان من الال أنهغري  . يكون بعيدا أنمن املمكن 

  . 3)املفاجئة  هاختراعات أويكون من نشاط املستعمر 
 ظن، فترة االحتالل الفرنسي مبرحلتني  يمتيزت الساحة السياسية للشعب اجلزائرلقد 
احملتل صاحب حضارة عالية يفهم عمق  أنيف أوالها  عامة واملثقف خاصة جلزائريا الشعب
،  واألخـوة  واملسـاواة حينما مسعه يرفع شعار احلرية  خاصة، واملثل العليا  اإلنسانيةاملعاين 

املنصـوص  وجوب احترام الرامية إىل املعاهدة املربمة بني اجلزائر واحملتل إطار فتعامل معه يف 
الثانية ففيها استوعب اجلزائري الدرس فانتظم  أما . ذي حق حقهكل  إعطاءرة وضرو عليه

                                                
  . 179م ، ص 1986  -الجزائر –بوعزیز ، یحیى ، كفاح الجزائر من خالل الوثائق ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ورشة أحمد زبانة  -  1
ھـ 1392رجب  1جمادى الثانیة إلى  13المجلد األول ، من . ى السادس للتعرف على الفكر اإلسالمي محاضرات وتعقیبات الملتق: ایفون تورین .د ـ  - 2

 . 245م ، ص  1972أغسطس  10یولیو إلى  24الموافق لـ 
 .المصدر نفسھ ، ص ن  2- 
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علـى  يف عمومهـا  من أجل أهداف جتتمـع  سياسية ومجعيات دينية واجتماعية  أحزابيف 
  .إخراج املستعمر 

 فـاألوىل  ،كثري من الباحثني يف حتديد الفتـرتني   إليهما ذهب  إىلنطمئن  أنوميكن 
 حبلـت الثانية فهي الـيت   أما. رجال الوة قو فراداألورة صجلزائرية يف تتمثل يف البطوالت ا

،  والثقافيـة السياسية و ةـق عن مرارة احلياة االجتماعيحبوالتعبري  األفكارباحلركة وتصارع 
ويف قـوة  ، فرد ال يف ثورة شـعب    ةأجريف املاضي فقد كانت البطوالت تتمثل يف  أما( 

ومل تكـن  . كانت قصصا ممتعـة   لب ةتكن حوادثها تارخيي فلم، رجل ال يف تكاتف جمتمع 
 إىلكانت مناجاة ضمري لصـاحبه ال يصـل صـداه     وإمنا بأكملهصيحاا صيحات شعب 

  ريخ املاضي الذي حتـدث عنـه  أت أردنا وإذا .1 ها من نومها العميقظفيوق األخرىالضمائر 
 األوىلالعامليـة   هايـة احلـرب  فنجده عند الكثري من الباحثني ينتهي بن صاحب هذه املقولة

جذري يف حياا ونقطة حتول ، فيعدون هذا التاريخ فاصال حامسا يف تاريخ اجلزائر احلديث (
أعقاب احلرب العامليـة األوىل مـن القـرن     يفأما املرحلة الثانية فتبدأ  .2)الوجوه  مجيعمن 

  . العشرين إىل اية االحتالل 
والعلماء  األدباءب على جهود ثا عن كمن خالهلم سنلقي الضوء على املرحلتني لنقف

حـىت   أرضـهم لوجود احملتل على  األوىل األياممجاعية منذ م أكانت فردية أوالساسة سواء 
ـ أ أدركوا اجلزائريني أناملظهرين يدالن على  أنننسى  أندون ، رحيله  بلـد  لد ونه ال وج

ن أمما عانته اجلزائر ، و أكثرال عاىن و، من صميمه مثل اجلزائر  األجنيبعريب نال االستعمار 
 واألدبـاء بالعلمـاء   فاألجدروعليه : الفرنسي تسبب يف خراب روحي رهيب االستعمار 

    .ن اخلطب جسيم ساعد اجلد أل نيشمروا ع أناسة والس
  : المرحلة االولى 

  
  

                                                
  . 22ص . م 1987  -الجزائر -ریعة ، دار الفكر بوز 4ترجمة كامل مسقاوي وعبد الصبور شاھین ، ط . شروط النھضة :  بن نبي ، مالك   - 1
  . 11م ، ص 1983. الجزائر . الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع .المدخل إلى األدب الجزائري الحدیث : خرفي ، صالح   - 2
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 :دور محدان خوجة يف املقاومة  -أ 
مجـع  أعند الطبقة املثقفة واليت  وأشكاهلاومة صور املقا أهمه النقطة على ذيف ه ركزنس    

ـ املوسومة بالسياسية  هعيمها من خالل حتركاتزن محدان خوجة أالباحثون ب نـادر  الذكاء ال
ـ مو هلشعب ابحم،  فاضال انزيهرجل ال كونجانب  إىلبالغة الكمة احلو، باهر الدهاء الو  افوض

خمالفة احملتـل لبنـود    وإظهارسيد على جت هتيف مقاومدان خوجة محاعتمد  . للحديث بامسه
ومل يسكت يوما عن املظـامل املرتكبـة يف حـق     .واحملتل حسني ي املعاهدة املربمة بني الدا

دث يف البالد عما حي املسئولةسالته للجهات مبرا أوكثرية لا بتدخالتهاجلزائري سواء املواطن 
، د أول جزائري يف ذلك العهد ال حنسب أننا نبالغ إن قلنا أن محدان يع( وبذلك ،  وللعباد

بل أول مغريب جترأ وانتقد السياسة الفرنسية حبجج منطقية وقرائن ثابتة ، مستخدما يف ذلك 
وقف محدان خوجـة يف وجـه    لقد  .1)لتفتح وغزارة اإلطالع اأسلوبا تغلب عليه روح 

 تـه وطنيبكلـها   شهدت له ىتش قفموااطن عديدة وووحتداه يف م اكثري "كلوزيل"اجلنرال 
يف  تهة اجلريئة اليت تدل علـى صـالب  قفومن موا . هنفي إىلحملتل االذي دفع ب يءالش، العالية 

يف " كلوزيل"لجنرال لصدي لتقنع الكثري من الناس بضرورة اأنه أ هاحلق واالستمرارية يف طلب
 هي اليت مكة واملدينة أمالكعلى  واالستيالء، مسرح  إىل "املسمكة"حويل مسجد تلحماولته 

 ال اإلسـالمي  دينالوقف على الفقراء مبقتضى الشروط بعد املوت على أصحاا صدقة من 
  . مهما كانت صفته عليها ويلستي ألي أحد أن طريق 

بلجنـة   (ب وطين سياسي عـرف  زح أولجاهدا تكوين  لقد حاول محدان خوجة
كـان  . لعهـود وزنـا   يقيم ل ن احملتل الأشعر ب أنوذلك بعد  2)أو حزب املقاومةاملغاربة 
كانوا على وعي بدورهم السياسـي   الذين األعيان والربجوازينيمن ( ب زحلهلذا ااملنتمون 
ب كـان  زن دور احلإف، لبشعة ا احملتل ا العمل كان ردا فعليا جلرائمذه أنورغم  .3) الوطين
 إىل -مل ع ومع ذلك فقد، ه ليسوا من الطبقة الشعبية العريضة عتباأ، فإن  كذلك ، حمدودا

                                                
  . 143.  م1987.دار البعث قسنطینة  الجزائر . م ،1840ـ  1827عمیراوي ، حمیدة  ،  دور حمدان خوجة في تطور القضیة الجزائریة   -1 
م ، ص  1983 –لبنان  –، مؤسسة نویھض الثقافیة بیروت  3نویھض ، عادل ، معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر ، ط   -  2

137 . 
  . 36م ، ص  1981 –الجزائر  –، دار البعث قسنطینة  1، ط 1930-1900الحركة الوطنیة : سعد اهللا ، أبو القاسم -ـ   3
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م االجتمـاعي  لترباإظهار رورة ضالشعور القومي للجماهري وتوعيتها ب إيقاظعلى  -ما  حد
ملقاومـة   "جلنـة املغاربـة    "وعلى هذه القاعدة مهدت  ،لسياسة احملتل والسياسي والثقايف 

س هـؤالء  أر الوطين وعلى ررالتحوازع شرسة قادها بعض الوطنيني الذين استيقظت فيهم ن
ن الواجب يقضـي عليـه وعلـى    أب ( األخريهذا  رأىفقد  م1832سنة عبد القادر  األمري
 أجنبيـة  أيدتسقط بالدهم يف  أنعز عليهم  إذ ؛ن ينهضوا ملقاومة الغازي املعتدي أة بيمواطن

  .1)ترحم ال
عـن طريـق   الشعور الوطين لدى اجلماهري اجلزائرية  إثارةكما حاول محدان خوجة 

درجات سـلم   أعلى إىليوصل صوت اجلزائر الباهت  أنحاول ، عة ة السياسية الشجاقفامو
 . ليتصل مبن يف يده احلـل والعقـد   "جل وطنهأمن "فرنسا  إىل هتوجحيث  السياسي ملالع

اجلميع  إىل ورفع، امللك  رأسهمفيها وعلى  باملسئولنياتصل وفرنسا  إىلمحدان خوجة سافر 
وقد ضمنها مجيع املخالفات الـيت  ،  شكاوىوالعددا من االعتراضات  حلربا ومنهم وزير
من التشـبث حبقـه يف    إالسالح من كل  األعزلش الفرنسي يف حق اجلزائري يارتكبها اجل

املسـئولية   أن ىأحيـث ر اجلزائري وقتئذ كان من الوعي مبكـان   أنوال شك يف . أرضه 
جينـب   أنجـل  أشد درجات التأهب لفعل أي شيء من أا ويف ظكون يقأن يتفرض عليه 
ـ ولذلك جنده يكلف محدان خوجه كمثقـف   ،الحتالل ا ورالبالد شر أداء دور املبلـغ  ب
يف تأسـيس   وذا رغبـة ( بامسهم  أن يكون متحدثاو األتراكالفرنسيني و باملسئولنيواملتصل 

وتعد هذه النقطة من العوامل الـيت دفعـت    ،من جهة أخرى نظام حكم جزائري متطور 
للحكومة الفرنسية باسم اجلزائريني للدفاع عن قضاياهم حيـث   النشاط والتقدم إىلمحدان 

امللك على أا ممضاة من طرف وجهاء اجلزائـر وموكـل بواسـطتها أن     إىلسلم عريضة 
واجلدير بالذكر فـإن    .2) أمام احملكمة العليا وامللك ، والدفاع عن حقوقه بامسهميتحدث 

الشعب اجلزائري وفرضها عليه الضـمري   اهإيمحدان خوجة شعر بعظم املسؤولية اليت محلها 
يف وجـه   حتمل عبء املسـئولية ملا  األمانةلعهد وحرصه على أداء اولوال وفاؤه ب .ظ قتيامل

                                                
  .   10ص . 1973.الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  الجزائر .في الثورة والتعریب : صایف ، محمد م 1 - 

 . 147ص . م 1987.دار البعث قسنطینة  الجزائر . م 1840ـ  1827. عمیراوي  ، حمیدة ، دور حمدان خوجة في تطور القضیة الجزائریة  - 2
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 ( وقد برهن مـن خـالل   ،اليت تعرضت هلا بالده  واالستيطانبادة إلاحملتل منددا بسياسة ا
عد عن احلضارة اليت ينادي ـا  وأنه بعيد كل الب يدعي املواقف احلضاريةأن احملتل  ) مرآته

لقد شدد  .قرب ما تكون إىل مهجية القرون الوسطى وعصبية احلمالت الصليبية أواليت هي 
زائريني أصـحاب حقـوق وال   أن اجلقضية يف  واألتراكمع ساسة احملتل  هتدخالتمحدان يف 

ومل (  مل وجيب احملافظـة عليهـا وصـيانتها   جيوز هضمها وأصحاب مكانة بني شعوب العا
فحسب ، بل نقل القضـية إىل   ايكتف بالنقد للمظامل واملطالبة باسترجاع احلقوق إىل ذويه

وهي ، واسعة وحادة  تبأن ربطها بأعمق القضايا اليت حظيت مبناقشاوذلك جدال فكري 
وملا وجـد   .1 قضية القومية اليت عمادها الدين وعلى أساسها فضح نوايا احلكومة الفرنسية

 األموالواستباحة  األعراضدماء وهضم احلقوق وهتك اللداخل متماديا يف سفك احملتل يف ا
مطالب الشـعب  يف اخلارج قد صموا آذام لسماع  املسئولنيوأن ، وتفكيك عرى اتمع 

 أدان فيـه سلطان التركي بكالم شديد اللهجـة  ال إىلالتوجه محدان خوجة  قرر اجلزائري ،
إننا يوم القيامة سنتوجه إىل العايل جـل  ( اخلارج الداخل و يف راكـلألتواقف املخزية ـامل

إال أن السلطان . إن سلطاننا قد ختلى عنا حبيث أن ذلك مل يكن قد ساعدنا   لهجالله قائلني
غم رو .2)لقد كنت مشغوال مبشاكل أخرى ولكن اهللا لن يقبل منه هذا اجلواب : سيجيب 

 إليهي الذي آل رنه أجهد نفسه يف تبليغه الوضع املزبعد املسافة بينه وبني هذا السلطان إال أ
عرفـوا  ( :  توجه بكالمه إىل قلب السلطان قائالخوجه محدان  أنو دويب .حال اجلزائريني 

فجاهدوا ،  مبسيوفه اياعوالر، قد جاهدت بقلمي  انأ ....استعطفوا لنا شفقته ... سلطاننا 
اجلزائـر إال بقـوة سـلطانية ،     خيرجوا من الفرنسيس ال. الغياث  ، الغياث...  لسنتكمأب

  .3) ... ومواعيده ال أصل هلا 
 . الص اجلزائـر خبتسريع الاقتحمها رغبة منه يف  إالوجهة خوجه مل يترك محدان  نذإ
مواقف مع احملتل داخل البالد وخارجها كانت له أيضـا مـع اجلزائـريني    ت له كان وكما

  .سواء حد  على واألتراك
                                                

 . 144ص . عمیراوي ، حمیدة  ، المصدر السابق   - 1
 . 171ص . المصدر نفسھ   - 2
 . 168المصدر نفسھ ، ص   -  3
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مسجلة خـارج  أن جهوده ومواقفه إىل  نشري أن دونمحدان السياسية  ال نترك مقاومة
ن هناك إشارات عديدة تؤكد على وجـود  ألكتابه املرآة  جندها يفمما  أكثر" املرآة"كتاب 

 إىلهوده الراميـة  تكون سببا يف عرقلة ج مراسالت مجة غفل عن تدوينها رغبة منه حىت ال
يعلمون شطر ما فعلـت مـن حتريـرات وتـآليف      ولو أن الكفار (  البلد السليب إنقاذ

واحلمد هللا . حلمي وأوقعوا يب  ألكلواإنقاذ البالد  ألجلوغري ذلك  األجناسومراسالت مع 
   .وهناك أيضا من ناضل سياسيا على عهد محدان خوجة مثل الكبابطي . 1) سترين اهللا

  : الكبابطياملقاومة السياسية يف فكر  -ب 
حده يف خانة املقاومة السياسية ، وإمنا هنالـك شخصـيات   مل يكن محدان خوجة و

سياسة التوسع وبسـط النفـوذ يف   ومن أجل . جزائرية قامت بأدوار معينة يف هذا االجتاه 
هيئـات   ، وأنشـأ سة املكاتب العربية اخمتلف املناطق من الوطن اجلزائري اخترع احملتل سي

تعصى عليه مهادنتهم واالحتكـاك ـم   الذين اس، جلمع املعلومات عن اجلزائريني عموما 
كان أول شخص عني يف هـذا املنصـب   و،  االستيطاينمشروعه  يف سبيل ون معهم اوالتع

وكانت سياسة املكاتـب   .جييد اللغة العربية  باعتباره MORICIERE" موريسيري " النقيب 
     . إقامة اجلسور لربط اجلزائريني بالفرنسيني - :العربية يف ظاهرها 

  .طمأنتها القبائل يف كل املناطق من البالد وحماولة  إىلالوصول   -   
   . قناعهم بضرورة التعاون مع فرنساإالتفاوض مع رؤساء العشائر و  -   
سة املكاتب العربية جعلتـها حتـرص   اإن النجاح الذي أحرزته فرنسا من خالل سي  

ثة مكاتـب يف اجلزائـر ووهـران    كانت يف البداية ثال.على تطويرها وزيادة العمالء فيها 
وباختصـار فـإن   ( مث مت فتح وحدات إدارية فرعية أساسية وثانويـة  ، وكذلك قسنطينة 

كـل املكاتـب   . 2)إدارات حملية للتحكم يف السكان اجلزائريني  إىلاملكاتب العربية حتولت 
 هـم وخلعفيها  املسئولنيوفروعها املبثوثة بني السكان تابعة للجيش الذي بدوره يتوىل تعيني 

                                                
ین الس كة ب اریس    . أنظر ھامش .  م 1940ـ   1827دور حمدان خوجة في القضیة الجزائریة :   ، حمیدة عمیراوي - 1  23من رسالة إلى محمود بن أم 

  .  79ص .  1834جوان  1 1250محرم 
  . 130م ، ص  1979 –لبنان  –،  دار الغرب اإلسالمي  بیروت  1، ط  1962للجزائر من البدایة ولغایة التاریخ السیاسي : بوحوش ، عمار   - 2
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هذه املكاتب العربية عـدة تعـديالت    على أدخلتو، دار القوانني جلمع الضرائب صواست
وكذلك تضـييق اخلنـاق علـى    ، ومتردهم  اجلزائريني غضب نونية عرب سنوات لتمتصاق

  .منهم  األحرار
 هدفه الباطين املتمثل يف حتطـيم النظـام   إىليصل  أنة املاكرة كاد احملتل يساذه السي

وتصب هـذه  . املادية واملعنوية  هوإحالل ما يناسب مصاحل، االجتماعي والثقايف والسياسي 
 نـهم  عسة يف النهاية ضمن بوتقة جتريد اجلزائريني من ممتلكام وإبعاد الطبقة املثقفـة  االسي
  . واإلفتاءكالقضاء  األساسيةعن وظائفهم و

أصـعدة  علـى  شابكة املطروحة تملرة القضايا املعقدة واثلقد دفع الظلم والتعسف وك
اهلجرة  إىلبالقضاة واملفتني إما  خمتلفة للحياة االجتماعية والسياسية اجلديدة يف ظل االحتالل

ؤولية الظلم واالفتراء علـى  تقدمي االستقالة هروبا من مس إىلخارج الوطن فرارا بدينهم أو 
 إىلاجروا من ديارهم متوجهني وعندما فشلوا يف الغلبة على احلضارة اجلديدة ه(  ،الشعب 

وهكذا استقر اآلخرون يف املشرق وكانت هجـرم يف  . قواعد الثقافة اليت تالئم تكوينهم 
طائفـة  ألمري عبد القادر أخذ معه طائفة من املثقفني وأرغم االحـتالل  اف، الغالب عن كره 

ني سـوى مـن ال   مل يبق يف اجلزائر من املثقفم 1848سنة جاءت  وملا. أخرى على اهلجرة 
بعض الغيورين على وطنهم من العلمـاء   أىب هنفسالوقت يف  . 1)أنياب له وأيضا ال قيم له 

 مفضـلني بـذلك  املكوث يف مناصبهم واالستمرار يف أعماهلم  إالوالقضاة واملفتني  واألئمة
حني  خاصة من العسكريني واليت تظهر منالصمود واملقاومة للممارسات التعسفية الصادرة 

 إىليف وجه احملتل يف الداخل على اهلجـرة   الصامدينمن و .آلخر يف شكل قوانني ومراسيم 
شـاعر رقيـق ، لـه اشـتغاالت     : مصطفى بن الكبابطي (وهو اخلارج القاضي الكبابطي 

ويل اإلفتاء مبدينة اجلزائر يف بداية عهد االحتالل الفرنسي ، . بالسياسة ، ومن فقهاء املالكية 
 إىله دفعلقد  .االحتالل وجود استقال من منصبه بعد عام مباشرة من وقد  ،2)هـ 1259(

داري اجلديد القاسـي مـن   إلا واألسلوب اإلسالمياجلمع بني مبادئ القضاء  استحالةذلك 
                                                

  . 60ص . م 1985المؤسسة الوطنیة للكتاب ، . أفكار جامحة : ـ  سعد اهللا  ، أبو القاسم  1
م ، ص  1983 –لبنان  –ؤسسة نویھض الثقافیة بیروت ، م 3نویھض ، عادل ، معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر ، ط  -  2
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سـة  ياالس لتنفيذوإشارته  همنه أن يكون طوع إرادت أرادن احملتل أل ومن جهة أخرى، جهة 
مقيـد اليـدين   املقاوم ملثل هذه املمارسات الكبابطي ضي ومل يكن نفي القا. االستعمارية 

مالءات العسكرية إلوترهيبا أخرى بقبول ا بعد مراودته ترغيبا تارة إالحتت حراسة شديدة و
 كلوزيل و بيجو (قرارات اجلنرال الكبابطي سية لعدة سنوات عارض خالهلا القاضي اوالسي

 األمـالك  إىل اإلسـالمي ؤسسات الوقـف  ومجيع م، مكة واملدينة  أمالكالقاضية بضم  )
. معابـد مسـيحية   أو ثكنـات عسـكرية    إىلولة حتويل املساجد اوكذلك حم . الفرنسية

رأي مل يـتغري  و .ردحا من الزمن  العسكرينيواستطاع الكبابطي احليلولة دون حتقيق آمال 
لفرنسـية يف  تعلـيم اللغـة ا   مسألةإزاء  عروف لدى الفرنسيني خصوصااملاملقاوم الكبابطي 

 جيهـدون إذ جنـد العسـكريني    ؛والتهديدات اليت تعرض هلا  اإلغراءاترغم  ،الكتاتيب 
خلقت يف قلـوب   قد أن مواقفه الوطنية من اتأكدوبعدما  الكبابطي أنفسهم يف التخلص من

ومن هنا لفقوا له التهم واالفتراءات وألصقوها  . تأثريا يف أوساطهمو هالة من القدسية الناس
، نفيه أو حىت قتله  أووبالتايل يسهل عليهم عزله ، صه لينفروا الناس منه ويفرقوهم عنه بشخ

املقاومة املكشوفة  صاق مةإلاستطاع احملتل  أين م1843سنة  إىلواستمر الوضع معه هكذا 
أعلن يف الناس أن الكبابطي استقال ه إىل فرنسا وبعد ذلك عزله ونفي وقرر،  احلكومة ألوامر
  . صبهمن من

حيول دون ختريب عقول  أن سياسيا واضحا حبيث استطاعرا ألقد أدى هذا الرجل دو
  .وتلك صفعة كبرية لسياسة االحتالل اليت واجهها ، اجلزائريني 

  :  االطبقة املثقفة عن دوره حماولة إبعاد واقع اجلزائر بعد -ج
رب عدد ممكن مـن  كعلى أ نفوذهااحملتلة خالل عقدين من الزمن بسط  اإلدارةمتكنت  

املكاتب العربية والعلمـاء  تلك  لىوع، املدن اجلزائرية الكربى كقسنطينة واجلزائر ووهران 
لـيهم  الوطنيون فقد وضعت أعينـها ع  األئمةأما . والشيوخ الذين هلم سلطة على السذج 

مـا   على جتفيف منابع الدعم املادي الذي كثرياعملت مث . ا ن غلوتاملساجد اليت يش وعلى
وملا تيقنت من . واملؤسسات اخلريية  كاألوقافيف النائبات اجلزائري الشعب  إليهكان يلجأ 
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علـى حـرق    أقـدمت  يف هذه املؤسسات تسكت حىت مههمة املتعلمني نأاستطاعت  أا
حيث  "آزان"الكتب العلمية القيمة ومنها مكتبة األمري عبد القادر كما صرح بذلك اجلنرال 

استولينا على قصر األمري عبد القادر وأشعل اجلنود النار يف مكتبته الـيت   لقد: كتب يقول 
ومل .  1كانت حتتوي على مئات اآلالف من الدات العلمية الثمينة وجعلوها أثرا بعد عـني 

بل دعمـت ذلـك بشـىت    ، الوطين  احملتلة ذه املمارسات املستفزة للشعور اإلدارةتكتف 
وركزت يف ذلك على منع رحـالت  ،  وقواعده اإلسالمية للدين القاسية احملارب اإلجراءات

 مث إفسـاح الفكري والثقايف باملشرق العريب ،  وبالتايل منع االحتكاك مكة واملدينة إىلاحلج 
، على عقول الفقراء والسـذج   االستحواذا من اومتكني أصح اال الواسع أمام الشعوذة

وغريهم ممـن بـرع يف    كاألئمة الرمسينيعاول اهلدم والنهي ملن ميلكون م األمركما أسندت 
أسندت إدارة التصرف يف املساجد واملكاتب إىل أفراد بارعني يف  ( ، فقدالكيد واجلوسسة 

ومـن هنـا   . القسط األوفر من األموال يف مصلحتهم الشخصية استخدموا ، الكيد والدس 
لى فكرة جهنمية يستحيل معها عأيضا اعتمدت و .2) املدارس وتركت وشأا ت أغلبيةأمهل

عدم السماح ألي معلم مسلم أن يتوىل إدارة مكتب لتعليم اللغة (  هيفتح مكتب عريب ، و
عد يو .أو قائد الفيلق العسكري  -العمالة  -عامل الوالية  إياهاالعربية بدون رخصة مينحها 

    .3) سلمنيفتح مكتب بدون رخصة اعتداء على حدود القوانني اخلاصة باألهايل امل
( سياسة  وبعدها -)  فرق تسد (لعل من شأن تلك املمارسات املساعدة على سياسة 

أن  - عن اتمع العريب املسـلم  موسلخه مث صهر اجلزائريني يف اتمع الفرنسي)  اإلدماج
 على أي متثيل سياسي سواء كـان  احلصول منبشىت أنواع املكر واخلداع اجلزائريني  تعمن

، إىل جانب  أن السلطات الفرنسـية  النيابية يف الربملان الفرنسي  الس البلدية أويف ا ذلك
واالعتمـاد  ) القيـاد  ( وطبقة ، رستقراطية اهتماما بالغا بتعليم أبناء الشخصيات األ أبدت

وكـان اهتمـامهم    . وغريها واإلدارةعليهم كإطارات مهمة تسد مسد املترجم يف احملاكم 
من أبناء األعيـان   طفال 50جيب أن جنمع على األقل  : اجلنرال كلوزيل قال. بذلك كبريا 

                                                
  . 395ص . د ت . كفاح الجزائر البطولي في عھد األمیر وبعد وفاتھ ، الطبعة الثانیة ، د ط: مجاھد ، مسعود   - 1
 . 50ص . ابن بادیس وبناء قاعدة الثورة في الجزائر : ،  بسام  العسليـ  2
  . 49ھ ، ص ، المصدر نفس العسلي بسام ـ 3
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إن ( العقوبـة القانونيـة    عن ذلك يتعرض إىل يتخلفهم ، والذي مم بغرض تعليبعث ن
فرنسا يعترب خروجا عن طاعة الفرنسيني ، والذي ال يريد االمتثال  إىلرفض إرسال األطفال 

الفرنسيني عن  املسئولنيوقد عرب أحد .  1) اجلزائردينة إىل هذا اإلجراء جيب أن خيرج من م
فتح مدرسة يف منطقة آهلـة بالسـكان   ( : اجلزائريني قائال  األطفالقيمة فتح املدارس أمام 

 القـول مضمون  قودنايو .2 )يقل شأنا عن قيمة فرقة من اجليش لتهدئة البلد  اجلزائريني ال
تلك السياسة اجلهنميـة املتبعـة مـن     أماماجلزائريني  دوصمإىل التنويه ب املسئولذا األخري هل

وجـريه  ، هذا املواطن الضعيف من إسالمه وعقيدته  إلخراج املستوطننيالعسكريني ومن 
أشهر ما يدرس يف مناهج تلـك   نأل.  أجدادهبالده وه أو جتهيله يف أصله وتاريخ ضمن أر
مـا  و. م 1830وتارخيهم يبدأ من سنة ،  نابليونوأبطاهلم ،  ألغالأصل اجلزائريني :  املدارس

ما أما  .جدة فرنسا لنت البكر لبال) اجلزائر (  ضألرغزاة  إالوعقبة بن نافع طارق بن زياد 
 ، وال شـرف  ال ديـن ،  ال: مدرسـة   شر ما يتلقاه شاب يففيف املدارس  يتلقاه اجلزائري

 :ذلك املنهج ، يقول  ثخبي استعماريوطنية ، قشور من العلم ضمن منهاج  وال، أخالق 
بونـابرت   نـابليون ، أكرب رجالنـا   ومدنونا هذبونا، الرومان  ألغالأجدادنا هم الغول أو 

مناهج التعليم يف فرنسا وقتئذ جيد تشاا  إىلوالذي يعود  . 3...قدسيتنا القومية جان دارك 
كانت بالدنا تسـمى  (  تزرع يف تربة اجلزائر ناملفاهيم اليت أريد هلا أظيما بينه وبني تلك ع

وكان أجدادنا يسمون الغاليني متاما مثلما كان يدرس التلميـذ الفرنسـي يف    la gaulالغال 
احلفاظ على اهلويـة   ألجلمعركة مفاهيم خيوضها اجلزائري فهي إذن  .4)مقاطعة نورماندي 

يسمع صـباح مسـاء تصـرحيات     خاصة وهو األفقاليت بدأت مالمح ذوباا تلوح له يف 
سيني والعسكريني القائلة بأن اجلزائر والية من واليات اجلمهورية الفرنسـية  االسي ملسئولنيا

، يف املدارس والصحف  أجنبيةواللغة العربية لغة ،  م1848وأهلها فرنسيون مبقتضى دستور 
أمـا   . واإلتـالف  اإلمهالوحىت يف الشوارع بل كل رسالة بريد تعنون ذه اللغة مصريها 

                                                
  . 49ص . السابق  المصدر،  بسام  ،  العسليـ  1
  . 161م ، ص 1982ترجمة عیسى عصفور ، دیوان المطبوعات الجزائریة  .أجرون ، روبیر ، تاریخ الجزائر المعاصرة   - 2
  . 31-30ص . العسلي ،  بسام ، ابن بادیس وبناء قاعدة الثورة الجزائریة  - 3
  .  1956 –لبنان   -دار الطلیعة بیروت  311عن نقوال زیادة صفحات مغربیة ص. تعلیم القومي والشخصیة الجزائریةـ تركي ، رابح  ، ال 4

 . 116ص 
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كأس الواقع املرير : كما يقال ، أحالمها مر  اثننيسني أزائري فيسقى املرارة من كاملثقف اجل
يستقريه من سياسة احملتل النفسية ملا كان يقرأه أو يسمعه أو  اآلثاربقضه وقضيضه ، وكأس 

 األساسيةحمو الشخصية اجلزائرية من الوجود عن طريق حمو مقوماا (  إىل دائما واليت ترمي
والعروبة والوطنية اجلزائرية متهيدا لذوبان اجلزائر الكامل يف فرنسا وسـلخها   ماإلسالوهي 

  .1)واإلسالم ائيا من جسم العروبة 
 :مطـرقتني   بني أااملثقف كان يتابع باهتمام بالغ أخبار بالده ويعلم  أنومن املعلوم 

ـ  ، لألراضي الزراعية اخلصبة  املستوطننيشراهة بني مطرقة    .احلاقـدة  ليبية ومطرقـة الص
وكل منهما شـر  ،  هوبغض له ال تقل عن حقد الصلييب املستوطننيويدري متاما أن كراهية 

يف ذلك كله أن  واألصل ( والتالشياخلذالن فضال عن اهلالك  إاليفضالن له  ووبال عليه ال
شـي  الضـعف والتال  إالاجلزائر ضد املسلمني ال حيبون هلم  إقليمسكان الكثري من الكولون 

ويظنـون   ...ووكالؤهم من الديوان العمومي يسريون حسب غرضهم وقصدهم ، واهلالك 
ويزعمون أن  ذوامهلم والضرر م يف أمواهلم أو  ةياإلذا إليقاعأن املسلمني منتصبون دائما 

أما الفرنسي فواضح من خـالل   . 2)الدين هو الذي حيرضهم على ذلك وخصوصا القرآن 
والسيطرة عليها يعين السيطرة على . بل كبده  اإلسالمزائر من أا صدر ما يعتقده حول اجل

وكبده حيث فتحـت أراضـيه    اإلسالمإذن فقد صارت فرنسا يف صدر : ( مشال إفريقيا 
وهي اليوم تدير شـؤونه  ،  األولنيوأخضعت شعوا لسيطرا وقامت جتاهه مقام رؤسائه 

وتتخذ منهم عساكر يذودون عنـها يف مـواطن    خلدمة اجلندية وجتين ضرائبه وجتند شبابه
  . 3...)الطعان ومواطن القتال 

سـية أصـبحت   القد كان جليا يف ذهن املثقف اجلزائري أن جبهات املقاومـة السي  
ما يدل على وطنيتـه   إال ألعدائهمتعددة ومتنوعة وعليه أن حيسن الدفاع واهلجوم وال يبدي 

ما يسمح به الدين ويبيحه من جهـة   إطاره فيها يف وعلى تفاني ،اخلالصة الصادقة من جهة 

                                                
 . 106تركي ، رابح  ، المرجع  السابق ، ص   -1
  . 25ص. م 1983 –بنان ل –، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت  2، ط  1طالبي  ، عمار ، ابن بادیس حیاتھ وآثاره ، جمع ودراسة ، ج   - 2
نة األول ى ، الع دد األول ، م ارس        - 3   -الجزائ ر  -، حی درة   1966مجلة القبس ،  شھریة ثقافیة تصدرھا وزارة األوقاف ، وزارة الشؤون الدینی ة ، الس 

  . 16ص 
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 لـدى  أساسـيتني هروا له منذ البداية نزعتني ظه قد أءخاصة وأن كتاب احملتل وخطبا ،ثانية 
تتـآزران يف   نصري والفرنسة وكانتـا الت: يف اجلزائر ومها  تباعهااالسياسة الواجب  همتقرير

كمـا أن  ، أن التنصري يساعد على الفرنسة  كانوا يرون ألم، أذهان الكثري من الفرنسيني 
ال الـيت   األمقوام مملكة فرنسا املذكورين والشك يف أن الركنني  .1تسهل التنصريسالفرنسة 

اللغة الفرنسـية وتعـاليم    بعودة إال )اجلزائر  (الشرعية  ابنتهادة الكاملة على اهلا السي تعود
عندما تصـبح لغتنـا    إال) مملكة فرنسا (قيقة يالة اجلزائر لن تصبح حإ إن( املقدسة  اإلجنيل

والعمل الذي يترتب علينا إجنازه هو السعي وراء نشر اللغة الفرنسـية بـني   . هناك قومية 
   . 2)أن تقوم مقام اللغة الدارجة عندهم  إىل األهايل

يف نظامهـا  إن مأساة اجلزائر يف نظر أبنائها املثقفني هي الواقع الذي آلت إليه بالدهم  
ومأسـاة يف نظامهـا    .يف النهايـة   عطـال يف البداية و احوربألما القضائي والتشريعي 

 إىلومأساة يف نظامها الديين الـذي أوكـل    .االقتصادي الذي أصبح يف أيدي املستوطنني 
ومأساة  .ومأساة يف نظامها االجتماعي الذي بات من الصعب حتمله  . ةالطرقيبعض شيوخ 

قطـرة   إىلكاشتياق الشجر  إليهلذي أضحت اجلزائر من خالله مشتاقة يف نظامها التعليمي ا
  .املاء 

خاصة بعدما جلزائريني كل حسب مستواه وموقعه هنا أيضا تضاعفت مسؤولية ا وإىل
خاصـة بعـد أن    . عبد القادر واملقراين واحلداد وغريهـم  األمريفشلت ثوراته اليت قام ا 

االسـتعمار  لقد حـارب  ( . ميدان التعليم والثقافة  لىعيف حربه ركز قد أن احملتل  واأدرك
املعلم أكثر مما حارب أي شيء آخـر وهكـذا    دوطار، ملدرسة والثقافة اجلزائرية ا الفرنسي

أدت هذه املآسي كلها إىل ردة فعل قوية مـن  لقد  . 3) اجلزائرية األرضمنذ وطئت قدمه 
، يـة  سوء احلياة االجتماعيـة والثقاف  طربة ضمائرها منضثلة من الفقهاء والعلماء امل طرف
 سالم الناس لفكرة القضاء والقـدر واست،  واإلخوانوكثرة املريدين ، ظاهرة الزوايا ر اشوانت
ن النهضـة يف  بـأ ميكن القول  و . وشل الطاقات، وتعطيل الفكر ، يفهمها الطرقيون  اكم

                                                
  .159ص . م  1981 – الجزائر –ـ بن نعمان ، أحمد ، التعریب بین المبدأ والتطبیق ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  1
  . 103ص . ـ  بن نعمان ، أحمد ، التعریب بین المبدأ والتطبیق ، المرجع  نفسھ  2
  . 30ص . م 1981 –الجزائر  –دبوان المطبوعات الجامعیة  . المشكلة األیدیولوجیة :  ، عبد اهللا  شریط -  3
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ب عـن طريـق الصـحافة    وانتعاش االتصال الفكري والثقايف بني املشرق واملغر، املشرق 
 إىلأدت كلـها  ، والزيتونـة   األزهرواجلرائد واالت ومؤمترات احلج واجتماعاته ونشاط 

بعث ضـة جزائريـة حمورهـا    الوطنيني على ضرورة والعلماء والفقهاء من تصميم مجاعة 
بسياسة بعـث   وهكذا بدأوا. الذين سيتم على أيديهم االستقالل  وركيزا تكوين الرجال

احلية كما قال الشيخ عبـد   األممبسلوك  إقتداء األطفالعلى تعليم يف ذلك وركزوا تعليم ال
بعـدم   إالوما كثر الفساد يف أمة  (هلذه الفترة  اجلزائريف  اإلصالحالقادر ااوي أحد دعاة 

 احلية إمنا حصـل  األممإننا نرى  ...مهملني يتعلمون الفساد  األوالدفإننا نرى  األوالدتربية 
هلا الرقي بتربية أوالدهم وتعليمهم العلوم النافعة واملعرفة املفيدة فيجب التبصر ملثل هـذا ويف  

  . 1)اجلاهالت واملتعلمات تعلما ناقصا  األمهاتمن  األوالدالغالب إن إمهال 
يف العصـر  بعث النهضـة اجلزائريـة   و إلصالح تهمالفقهاء والعلماء يف سياس قىالت  

عبـد القـادر اـاوي     :وخ أمثال يالش فكان من خرجييه الكثري من حول التعليماحلديث 
وعبد احلليم ، والشيخ أمحد حلبيبايت ، والشيخ محدان لونيسي ، مولود بن املوهوب  والشيخ

وعلي بن العابـد  ، والشيخ علي بن ناجي الزاهري ، وحممد بن علي السنوسي ، بن مساية 
القاسم احلفنـاوي   أبوو، والشيخ املكي بن عزوز  ،والشيخ بن عيسى اجلزائري ، السنوسي 

أما عن مواد التعليم عنـدهم فكـان   . ومصطفى بن خوجة ، يخ السعيد بن زكري لشوا، 
، كرسالة التوحيد حملمد عبده  ،يف الدين واللغة  األصليةاالعتماد الكلي على الكتب القدمية 

وغريها مـن الكتـب الدينيـة      .ين لعبد القاهر اجلرجا اإلعجازودالئل ، وأسرار البالغة 
كل من مجال الـدين  الذي اعتمده املنهج واملتأمل يف هذا املنهج يدرك أنه نفسه  .والفلسفية 

   .يف العصر احلديث  النهضة اليت عمال من أجلهاوحممد عبده يف 
طة ، وحتت مسؤولية أولئك الشـيوخ العلمـاء ،   ييف ظل هذه احلركة التعليمية النش

 واألحـداث وعلى تلك اجلراحـات   تلك التعاليم الواضحة والوطنية الصادقة ،وعلى ضوء 
ليواصل مسرية مقاومـة احملتـل ،   والظروف الصعبة ترىب جيل آخر واستوى عوده  الدامية ،

                                                
  . 21ص .  1983.  -لبنان  –لغرب اإلسالمي بیروت ، دار ا 2، ط  1ج .ابن بادیس حیاتھ وآثاره : ، عمار  لبياطـ   1
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وغريهـم  . والعقيب والزاهري وحممد راسم وامليلي وأبو شنب  هيمياإلبربن باديس واإأمثال 
 أيضـا  وغريهم كـثري ، بالقلم  لالحتالل ةركة الوطنية املقاومكثري ممن نعتربهم من رواد احل

ذلك هو اجليل الذي محل مشعل املقاومة ضد اجلهـل   .ساعات عمره يف خدمة الوطن  أفىن
  . ة املشرقة لبالده اعودة احلي منبالدين والدنيا معا يف فترة عصيبة كاد الشعب أن ييأس فيها 

، الوطنيـة   أفكاروحيد الذي يسرب الشيوخ منه ومل تكن املدرسة املكان املناسب وال
بل كان النـادي واملقهـى   ،  واإلسالموالتضحية من أجل العروبة ، اللغة  يةسقدوتعلم فيه 
وجتديد الشـعور القـومي    إلذكاءوتعترب كلها تربة خصبة . واملساجد  واألسواقواحلفالت 

وكشـف  ،  وجوده خطورة على كناألماأن هلذه ب شعرملا احملتل  غري أن . والوطين والديين
  .متاما أو غلقها يوميا ملراقبتها الصارمة أصدر القوانني ، خططه 
السياسية يف هذه الفترة ومـع هـؤالء الشـيوخ    الوطنية إذا تصفحنا أخبار املقاومة و
شـعرت  ( اجلسام اليت تدل علـى أن اجلزائـر    حداثألبافسنجد السجل حافال ،  العلماء

اللـة واضـحة بـأن    دكما تدل . 1)ليت كانت كامنة كالنار يف احلجر ا األصليةبعروبتها 
اليت ، والوطنية املتسربة من املراكز اليت تتردد عليها الطبقة املثقفة  األفكاراجلماهري استوعبت 

، كقانون احملتل وقوانينه إليهم كره يهله وألمبا حيبب الوطن تعبئ وتشحن القلوب والرؤوس 
وقـد  . ن هنا جند اجلزائريني ينتفضون معربين عن سخطهم ورفضهم وم. والتجنس التجنيد 

، جرحـى  ات عنيفة سقط خالهلا العديد مـن قتلـى و  مشاد إىلأدى تطبيق قانون التجنيد 
ـ تلك االحتجاجات إال  ءمن ورامل يكن و. ل اآلالف من الشعب اجلزائري تقعوا ن والوطني

تشجيع اجلمـاهري اجلزائريـة   لداعية إىل ا زعيم هذه املظاهراتن أمثال حممد راسم قوالصاد
مـن  يعهدها احملتل  مل وبطريقة جديدة، ني يف حمنتهم بييلال اساند إخواتقاطع اإليطاليني وتل

مرة يف تاريخ اجلزائر احملتلة يف امللصقات علـى جـدران    وألولومتثلت هذه الطريقة .  قبل
  . )وجباية ، واجلزائر ، عنابة ( ربى املنازل والدكاكني والشوارع ويف املدن اجلزائرية الك

                                                
 د ت ، نق  ال ع  ن محم  د البش  یر   -مص  ر  -، دار المع  ارف 2، ط . محم  د العی  د آل خلیف  ة رائ  د الش  عر الجزائ  ري الح  دیث    :  س  عد اهللا ، أب  و القاس  م    - 1

  . 8م ، ص 1975،  اإلبراھیمي
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العمل اجلاد من أجل التنظيم والبحث عن القائـد   وما من شك يف أن اجلزائريني بدأوا
كان و ،ولذلك جندهم يقتحمون ميدان الصحافة بقوة ، الذي يأخذ بأيديهم إىل االستقالل 

ثرين يف ذلـك باحلركـة   متـأ ، فأغرقوا الساحة الوطنية بالكثري من اجلرائد  .هلم ما أرادوا 
ـ  ، املشرقية اليت قادها حممد رشيد رضا وحممد عبده  اإلصالحية ر واللذين كان هلمـا احلض
  :، ومن اجلرائد اليت أصدرت اجلزائرية الوطنية اإلصالحية ورواد احلركة  أقوالالقوي يف 

  اإلحيـاء  ،م 1914 -م 1913:  راالفقذو  ، م1903: احلق  ، م1893: احلق        

   م1907: كوكب إفريقيا  ، م1906: واهلالل  املصباح ، م1907 -م  1906
  :هو والقاسم املشترك بني هذه اجلرائد وغريها   
  .اهلجوم على فرنسا ثقافيا   -     

  .التعاطف مع األفكار التقدمية والنهضوية   -     
  .رفض التغريب ومسخ اهلوية الوطنية  -     
  .لتجنيد رفض التجنس وا  -     
  .إيقاظ الشعور القومي الوطين   -     
آتت أكلـها  مجعيات تأسست رائد هذه الفترة جلاملميز  الصحفي األداءوإىل جانب  

كل ذلك كان يف فترة أفرغ احملتل ما يف كنانته من .صحاا من طرف أ املبذولةبإذن اجلهود 
لجمعيـة  ل هذه املضايقات كانتغم ور. قوانني املنع والتحرمي والتعنيف والتغرمي والتضييق 

تنشيط احلياة الثقافية قوي يف  الضور وغريمها احل م1908حل باي اونادي ص م1908يقية التوف
الطبقـة املثقفـة    بقيـادة  هكذا تابع اجلزائريـون . اجلزائرية الساحة الوطنية والسياسية يف 

  .ارها أوز األوىلالسياسية الفردية حىت وضعت احلرب الكونية  متهممقاو
  :  في أعقاب الحرب العالمية األولىالمرحلة الثانية       

ومة السياسية لدى احلركـة  املرحلة من عمر املقاهذه نشري قبل الولوج يف احلديث عن 
 ،إىل اية احلرب العامليـة األوىل  بدايتها اليت يرجع كثري من املؤرخني والدارسني  - الوطنية

وحول حيـاة الشـعب    م1954اجلزائر كما غريه نوفمرب  ألن األحداث غريت جمرى تاريخ
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وقع علـى أن احملتـل   أن إمجاعا تقريبا لدى الباحثني  الإ - يا من مجيع وجوههحتويال جذر
خاصة تعامله  األوىلالفرنسي كان مطمئنا إىل الوضع يف اجلزائر حىت مشارف احلرب العاملية 

  :مع ثالثة حماور أساسية 
 سياسـيا  و اجتماعيـا ة وتراجعها يف حياة الشعب اجلزائـري  مجود اللغة العربي -1

  .واقتصاديا وإداريا 
  بني الفقراء واملساكني  ممتركز املبشرين يف األماكن احلساسة وجناح سياسته  - 2
  ن طبقة جزائرية مثقفة ثقافة فرنسية تعول عليها يف رفع شعار اجلزائر فرنسية تكو - 3

ين قـاوموا  لـذ ا أولئـك رة الوطنية املغروسة يف قلوب ذبلا يتفطن إىل ملغري أن احملتل 
اجلزائريـة  األمـة   هـذه قد تلقحت باملفاهيم الصحيحة والضرورية حول ، مقاومة سلبية 

رة بـدأت تـؤيت   ذه البذن هإ . دون مستوى اإلنسان أن أهلها احملتل اليت ظنوومستقبلها 
كون ضروريا يف حق الوطن السليب بعد مثارها يف بناء القاعدة األساسية للقيام مبا جيب أن ي

  . تلك املقاومة السلبية اليت طال أمدها
قـد  ، ومن هنا نرى الوعي الوطين للشعب عموما وألدباء احلركة الوطنية خصوصـا  

بـل  قكانت غائبـة  تزايد بشكل كبري جدا ، مما أدى إىل بروز مصطلحات سياسية جديدة 
ن من أولويات العاملني على السـاحة السياسـية   إما لغطرسة احملتل أو مل تك، الوقت لك ذ

.  احلداداملقراين و قادها األمري عبد القادر وواألدبية ، خاصة بعد فشل املقاومة املسلحة اليت 
ألبنـاء احلركـة   ء وجود نضج سياسي رفيع وجريبقوة عن  كشفهذه املصطلحات تإن 

  : ، ومن هذه املصطلحاتاجلزائرية الوطنية 
اسـترجاع الـذي    -استرداد جمد اجلزائر  -املطالبة باحلقوق  -الستقالل املطالبة با  

 …طرد الضيف الثقيل  -اغتصب 
، رؤيـة واضـحة   لاجلزائريـة  ك احلركة الوطنية التمعلى اه املصطلحات ذه وتدل 

  :ا ما جعلهم قادرين على ذوه . وحيله اخلادعة واملدمرة ،  احملتلومعرفة شاملة بأساليب 
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ـدف إيقـاظ   وذلك ، للشعب اجلزائري  املؤملود على اجلرح العميق وضع الي - 1
ألفكار اليت نشروها علـى  اء واأو اآلر أظهروهاالوعي الوطين سواء عن طريق املواقف اليت 

  . صفحات اجلرائد
 املـراودة  والتـذمر النجاح يف التعبري بصدق عن مشاعر األسى واليأس والقنوط  - 2

  . يدزمن بع ذنفوس األبية منلل
التعاون  بتهيئة تربة الثقة ومد جسورهلم سمح لي، اجلزائري الشعب  أفئدةب السمو - 3

  .والتفاهم والتعاضد والتكاتف 
وحتذر من السهام املسمومة ، أحيانا املدمرة ر باألخطار ذتوجيه صيحات قوية تن - 4

  . أحايني أخرى
ية سياسـية متنوعـة   ظهرت حركات وطنفقد للشعب املؤملة القاسية  لظروفا رغمو

، شـاعر الوطنيـة   املفيها  وقدتفسح على القلوب املريضة مت و،  ارب احملتل و من حنا حنوهحت
.  بة باحلق املهضـوم لاملطا كل ذلك من أجل، مدها بالقوة واحلركة توعلى العقول اجلامدة ف

ىل وكأن بين جلديت قـد انقلبـوا إ  : صحفي يقول  حتقيقفرنسي يصف اجلزائر يف وهاهو 
سي كل تارخيها املاضي ايد فلم أجد إال شـعبا  أفقد دخلت اجلزائر ويف ر. وحوش ضارية 

أما فنون اجلزائر وعلومها اليت عاشت طويال يف ربـوع  . مزقته السياسة االستعمارية الغامشة 
لقد وجدت جهال وظالما يف كـل مكـان ، ومل أجـد    . تبخرت فقد هذه البالد العظيمة 

ي الذي قضى كل عمره يفلح األرض من أجل بالده إمنا وجدت بقايا بشرية الفالح اجلزائر
حطمها اإلقطاع الفرنسي ، ومل أجد العامل اجلزائري إمنا وجدت صناديق بشـرية جعـل   

     .1)السل عظامها خنرة ، وأكلت البطالة حلمها 
تلـك املصـطلحات   أيضـا  الوطنية جتسدت اإلصالحية وويف صحف هذه احلركة   

جاء يف جريدة البصائر على لسان . املثقفة  ومة للمحتل بشكل واضح على لسان الطبقةاملقا
ـ وأبـاح   عـراض األقوق وهتك احلاحملتل الذي هضم ما يكشف حقيقة اإلبراهيمي  دماء ال

                                                
  . 392/  391ص   . تد .  طمیر وبعد وفاتھ ، الطبعة الثانیة ، دكفاح الجزائر البطولي في عھد األ: مجاھد ، مسعود   - 1
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يلتقـي  . االستعمار كله رجس من عمل الشـيطان  ( نساء البناء ورمل األو يتم  األموالو
ذووا غرائز شرهة ونظرات عميقـة إىل وسـائل االفتـراس     العاملون به على سجايا خبيثة

مث . ( 1.)الروحية اتوإخضاع الفرائس وأهم تلك الوسائل قتل املعنويات وختدير االحساس
، وبعد أن أجرت هلم عملية التلقيح مبادة االسـتعمار  ، جاء بعده باملعلم والطبيب والراهب 

وال الطبيب طبيبا ، املعلم معلما علميا  فلم يبق، وهي مادة من خصائصها تعقيم اخلصائص 
ليخدموه ويثبتـوا   راالستعمامنا جاؤوا يف ركاب إو، وال الراهب راهبا أبا روحيا ، نسانيا إ

 ...وإذا الطب االستعماري مل يقض على املرض وإمنا قضى على الصـحة   . ( ...2)أركانه 
فكـأن مـن   ، اعات ليفنت اآلباء وا، األبناء اهب ذئب فالة يتربص اليتيم لينصر وإذا الر

وأن ال يكسو الظهر إال بالتجريد ، وصايا املسيح عنده أن ال يطعم البطن إال إذا أخذ القلب 
إن  (... .3)وال ينشر تعاليم املسيح إال باستغالل أزمات الضـعفاء والبائسـني   ، من الدين 

، حيواين ميشي على أربـع  االستعمار القائم على اجلندي واملعلم والطبيب والراهب هيكل 
فرمـى  ، مـن البشـر   ماليني وإن االستعمار قد قضى بواسطة هؤالء األربعة على عشرة 

مواهبهم بالتعطيل وعقوهلم باخلمود وأذهام بالركود وأفكارهم بـالعقم وأضـاع علـى    
وهي رأس ، عشرة ماليني من املواهب والعقول واألذهان واألفكار  -بضياعهم  - اإلنسانية

وتنتفع بـه يف   ،على اخلري العام و املنفعة  -لوال االستعمار  -ل عظيم كانت تستعني به ما
  . 4)!إقامة دعائم املدنية فما أشأم االستعمار على اإلنسانية 

يف للجزائر كوطن وللجزائـريني كشـعب تكونـت     املأساويةيف ظل هذه الظروف 
  :مفاهيم جديدة حتت مسميات كثرية منها أوساط الناس 

وهلا األثر الكبري يف كثري مـن الشخصـيات   اليت يتزعمها األمري خالد كتلة النواب -
وقد حتولـت  . اللسان الرمسي الناطق بامسها هي  "اإلقدام"وكانت جريدة . األدبية اجلزائرية 

                                                
 . 86ص .م 1963د ط ، دار المعارف ، . ـ  اإلبراھیمي ، محمد البشیر ،  عیون البصائر   1
 . 76/77ـ المرجع  المرجع السابق ، ص    2.
 77ص . المرجع نفسھ . ـ   اإلبراھیمي ، محمد البشیر ، عیون البصائر  3
 . 77المرجع السابق ، ص ـ   4
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 باالسـتقالل وهي أول حزب وطين يطالـب  (  إفريقيامشال  جنم إىلهذه  احلركة فيما بعد 
  . 1) التام 

كان هلا الدور الكبري يف إبراز معـامل القوميـة   وعية العلماء اجلزائريني املسلمني مج - 
قي مع سياسة وهي ذا تلت، تاريخ قومي ، ولغة وثقافة عربيتني تدريس اجلزائرية من خالل 

الزاهـري  حممد السعيد وكان . مشال إفريقيا من حيث متسكها بالقومية العربية اجلزائرية  جنم
  .  ذه اجلمعيةه ؤسسيأحد م

بتقدمي النحو والصرف والبالغة وتفسـري  التربوي يف نشاطها هذه اجلمعية ومل تكتف 
بل ألقت يف روعهم ضرورة تبين ، ألتباعها يف املساجد وخارجها  القرآن والوعظ واإلرشاد

ن دار يف فلكـه كـاليهود والطـرقيني والنـواب     ومالفرنسي لسياسة احملتل املقاومة  أفكار
واقف السياسية جلمعيـة  املبدأت تظهر  م1932ويف سنة : ( ين على الشعب اجلزائري املتآمر

العلماء حيث قام قادة اجلمعية حبركة نشيطة تدعو إىل مقاطعة البضائع اليهوديـة وحماربـة   
   2). فكرة إعطاء اجلنسية اجلماعية للجزائريني 
ق العداء بينها وبني فرنسـا  تعمي إىل أدتية هي اليت عولعل السياسة اليت انتهجتها اجلم

واعتبـاره  ف أصـحابه  ، ومنحه الثقة الكاملة من طراإلمام ابن باديس  ىل إظهار مكانةإو
للمحتل الشخصية الوطنية األوىل امللفتة للنظر ليكون بعدها الزعيم الوطين اجلزائري املخيف 

ديس يعترب شخصـية  ويف رأي بعض املفكرين فإن عبد احلميد ابن با. ( مقاومته  بإستراجتية
األوىل يف النصف األول من القرن العشرين وذلك لنجاح حركة  الدرجةمن  وطنية جزائرية

ملا تأكدت سلطات احملتل مـن أن اجلمعيـة   و .3)مجعية العلماء يف تقوية العداء للفرنسيني 
قررت ( هود وسيطرت على الساحة السياسية يف الشعب له ولليروح العداء جنحت يف بث 

مدرسـة   أيـة ومتنع مجعية العلماء من فتح ،  م1892 أكتوبر 18تعمل من جديد بقانون  أن
  .4)حرة إال مبوافقة السلطات الفرنسية يف اجلزائر 

                                                
 –، المؤسس ة الوطنی ة للكت اب     1962 – 1954دراسة تحلیلیة لص حافة الث ورة الجزائری ة    .الصحافة العربیة في الجزائر :  ، عواطف عبد الرحمان ـ 1

 . 19ص . م 1985 –الجزائر 
  . 252ص . سالمي  دار الغرب اإل.  1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى : بوحوش ، عمار  ـ 2
  .ـ  المرجع السابق ،  ص ن  3
 .ـ المرجع نفسھ ، ص ن   4
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اجلانب السياسـي   إنرغم الطابع الديين اإلصالحي هلذه اجلمعية إال : ومن هنا نقول 
 أتباعـه أن حتـدث   جهودستطاعت بفضل عبقرية قائدها و، واكان بارزا يف شىت أعماهلا 

يف حياة الشعب اجلزائري الدينية والسياسية ، ومتكنت بفضل ذكائهـا املتمثـل يف    انقالبا
أن تستقطب مجهورا عريضا من الناس عـن طريـق   ، حتديد الربنامج السياسي منذ البداية 

  .املساجد واملدارس والنوادي املتفرقة يف كامل أحناء الوطن اجلزائري 
يتجـرأ يف  أن و ، اجلزائـريني  آالفمع جياستطاع مصايل احلاج أن  :حزب الشعب  

ويعلن إىل الرأي العام اجلزائري والفرنسي عن مـيالد  ، املطالبة باالستقالل التام عن فرنسا 
تأثروا بأفكار هذا  ومن األدباء الذين. "الشعب " يدته الناطقة بامسه حزب الشعب وعن جر

حممد السعيد عضائه البارزين والعاملني على إرساء قواعده احلزب اجلماهريي ، وكانوا من أ
قواعد حركته اجلديـدة وجنـح يف توعيـة    احلزب بعد أن أرسى هذا ومما قام به . الزاهري 

وأقنع الشعب بضـرورة افتكـاك   ، ونشط دور الصحافة ، اجلماهري سياسيا ، فتح املدارس 
بعد و .فتشتت قيادته بني السجن واملنفى ولكنه جوبه بسياسة القوة واحلديد والنار  ، النصر

،  م1919من جديـد جتربـة    -مع نفس احملتل  -الثانية تكررت للجزائريني  عامليةاحلرب ال
ومـن  ، جبميع أطيافها اجلزائرية وتكررت معها املأساة وكانت درسا قاسيا للحركة الوطنية 

اجلزائري وأصبح يضم  هنا ظهر حتول جديد يف مسار نضال الشعبورائها الشعب كله ، و
  :اجتاهات أسياسية هي

تشـيع   املتولدة عن حزب الشعب احملل وقدحركة االنتصار للحريات الدميقراطية  -1
  .الزاهري بعد اختالفه مع مجعية العلماء وذهاب حزب الشعب حممد السعيد هلا األديب 

لوطنيـة  استمر اهتمامها بإحيـاء الشخصـية ا  وحركة مجعية العلماء املسلمني  - 2
  .وتأييد باقي احلركات السياسية األخرى ضمنيا ، اجلزائرية 
وسياستها املطالبة باإلصالحات ضـمن اإلطـار   ، أنصار البيان واحلرية حركة  - 3

  .الفرنسي 
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عموما بعد احلرب الكونية الثانية متصارعة ويف اجلزائرية ظلت احلركة الوطنية وهكذا 
مث بينها وبني االستعمار من ناحية أخرى ، ها من ناحية مهاترات ومشادات حزبية فيما بين( 
م بني من الصراع احملتدمل خيفف ) جبهة الدفاع عن احلرية واحترامها ( ظهور  ما دامو .1 )

بعد ثورة اجليش يف مصـر   -ن ضغط الشعب عليها وعلى قادا فإخمتلف القوى الوطنية ، 
أدى إىل التعجيـل    - ن وغريها من األحداثواستقالل ليبيا واالتفاق على استقالل السودا

   .نيل االستقالل  إىلالسبيل األوحد  كانتو، بثورة نوفمرب 
  : االجتماعي الواقع - 2 

ضيهم حتت اأر ن شظف العيش وخشونته إال بعدما صارتك اجلزائريون يوما متمل يش
رغم الضرائب الـيت  ، ومل تستمر حيام االجتماعية طبيعية فطرية  املستوطننيرمحة سياسة 

إذ اللهو  أسبابعن  يبتعد باملواطناالجتماعي  نظامهمكانوا يدفعوا لألتراك إال بعدما كان 
البسط يف الشهوات وامللذات  إىلعلى كل من مييل   اإلنكارينكرون كل (  زائريونكان اجل

شـيخ  يل وحكـى  . بكثري مما يصرفون  أكثروكان ما يقبضونه ، فكانت نفقام قليلة جدا 
مل يعـرف  رنكا قعدت عنده يف صرته تسع سنني نه كان ميلك مخسة عشر فأطاعن يف السن 

وهو صادق يف هذا ألن عيشته بسيطة مل تزد علـى الرغيـف   . فيما ينفقها وال أىن يصرفها 
  . 2)والتمر واملاء 

الشعب اجلزائري وجنح يف حتقيق جزء مهـم منـها ،    إلفقارجاء احملتل ووضع خطة 
وأوقاف خـري الـدين   قاف مكة واملدينة على أو ءاالستيال:  دف يف جوهرها إىلت كانو

وكل ما له عالقـة بإعانـة الفقـراء واملسـاكني     ، مقاليد املساجد الكبرية على و سبربرو
ة الزراعية والصناعية والتجارية رو، مث السيطرة الكاملة على عيون الث 3واحملرومني واحملتاجني

، ونكبـات جسـام   ، وفقرا مـدقعا  ، ني ستوطنغىن فاحشا يف جانب املوالنتيجة كانت  .
، حىت اضـطر الـبعض منـهم إىل    احلقيقيني األرض  مالكمبيدة يف حق وجوائح وجماعات 

                                                
 . 74ص   -مصر   –،  دار المعارف  2محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث ، ط : ـ سعد اهللا ، أبو القاسم  1
 . 1ص. م  1927أوت  1ھـ الموافق لـ 1346فر الخیر ، ص 21عدد . البرق "  الرسائل الخاصة " ـ  الزاھري محمد السعید  2
م،  1985،   7سعد اهللا أبو القاسم ، تاریخ  الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع ، دار الغ رب اإلس المي ، ج   : ـ  أكثر تفصیل في كتاب  3
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لقد أرخ الشـاعر حممـد   و. دون الوصول إىل اهلدف املنشود لكن  يف بواخر املوتاهلجرة 
اليت كان سـببها   )سيدي فروج(باخرة  فاجعةك الكربى واجعالف ثل هذهملالعيد آل خليفة 

  :البحث عن االرتزاق حىت ولو كان وراء البحار فقال 
  البلد الرحيبا وا ـقسى البلد اجلريح  وذاق ذرعا     م فتيمم

  يلذ طيبا اضة وـيروق غض شا    عيـ) باريس(وقالوا إن يف 
  ... باـوقالوا إا تسلي املعـــىن      وقالوا إا تأوي الغريـ   

  باــتعاين حتت الغاز الرهي  دالت    ـجم )فروش(جسوم يف 
  تكاد هلا النواصي أن  تشيبا  وأجساد ممزقـة  احلشــايا    

  .1وعزف فروش يبكيها حنيـبا  ايا     ظيفريها ش) فروش (حديد     
 وقبل أن نترك حممد العيد آل خليفة نشري إىل أنه من شعراء احلركة الوطنيـة الـذين   
تأملوا لظروف اجلزائريني الصعبة ، وعاجلوا ظاهرة البؤس واحلرمان والفقـر واليـتم ودعـا    

  :األغنياء للتخفيف من وطأة املأساة مبا ميلكونه من أموال طائلة فقال
  فشا الفقر واشتد عسر املعاش   وعادت سنو يوسف الغابره

  رةـيد جاب أما عندكم من  ر  ـتفاقم كرب الفقري الكسي
  رهــتعوزه اخلرقة السات و  الرغيف الطفيف    ليهيشق ع

  مة القاصرهيف األ اجلو   إىل  ور ــفيا أيها الرافعون القص
  .2بالفاقــره أال  تذكرون حفاة عــراه    أصام الفقر 

الـيت  ،  األزمات االقتصادية العامليةقر الشعب اجلزائري وبؤسه وشقائه ف ومما زاد يف 
باملواد الغذائية اجلزائريـة الـيت    ةلسوق األوروبيا تموينلكي يقوموا ب هاظرفن واملعمر انتهز
احملتـل  سياسـة  بعد ذلـك  ومما أذكى هذه األزمة . ها إلياجة أشد احليف  اجلزائريونكان 

وفتحت احلانات ، وشجعت الفساد واالحنالل األخالقي ، االجتماعية اليت عقدت األوضاع 
االرمتـاء يف   إىلالشـباب  بعض جور ، الشيء الذي أدى بالطريق إىل العربدة والفرت ويس

                                                
 . 14ص . م 1926 –تونس  –عصر الحاضر ، الجزء األول ، بالمطبعة التونسیة شعراء الجزائر في ال: الزاھري ، محمد الھادي   - 1
  . 250ص . م 1967  -الجزائر  –، مطبعة البعث ، قسنطینة  1آل خلیفة ، محمد العید ، دیوان محمد العید ، ط   - 2
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وهكذا انتشرت األمراض املعدية واألوبئة الفتاكة ومات النـاس  . أحضان املآسي األخالقية 
وأصبحوا إما عملـة  د وجتار اليهو للمستوطننيبعدها بالعشرات واملئات ، واستسلم الباقي 

تهم داخليا وخارجيا كما أخرب بـذلك  واضمحلت مكان، حتت أيديهم أو عبيدا يف أعينهم 
مث جاءتنا هذه املدنية ، فـأكثرت مـن   ( الزاهري أثناء معاجلته هلذا املوضوع حممد السعيد 

ضروريات الناس ، وأكثرت من نفقام ، وفتحت يف وجوه املسـلمني أبـواب احلانـات    
ة حرة وجعلـت  إباحواملخامر ، ونصبت هلم املواخري ودور القمار ، وأباحت هلم ذلك كله 

، وتزين هلم " ليرب" وبأنه حر " سيفيليزي "متدح وتثين على من يقع يف شراكها بأنه متمدن 
 نويقـرأ  هذه الرذائل مبثل هذه األوهام اليت تلقيها يف رؤوس الناس وهم جاهلون أميون ال

هـا  يعرفون مركزهم من احلياة ، فتساقطوا على تلك املفاسد وـالكوا علي  وال يكتبون وال
  .1...)حىت باعوا فيها كل ما متلكه أيديهم من عقار وماشية 

وميكن أن نستشهد على حدة املأساة االجتماعية يف اجلزائر يف ظل االحتالل الفرنسي 
يف فقـر   أنياب بؤس ميضغها مضغا ، وأراها أرى اجلزائر يف" :بقول حممد السعيد الزاهري 

ضالل مبني ، فال أستطيع  ايف جهالة عمياء وتعمهيأكلها أكال ملا ، وأراها بعد ذلك تتخبط 
مع ذلك صربا ، أراها كذلك فيذوب فؤادي هلا رقة وحزنا وتذهب نفسي عليها حسـرات  

 نياجلزائـري  نياملواطنأغلب اء هذه الظروف االجتماعية الصعبة ، تولدت يف ذهن روج .2"
حلركة الوطنيـة الفعالـة   لوال جهود ا، على الصمود واملقاومة  ة الشعبأزمة شك يف مقدر

ومنتـه بإمكانيـة   ، وذكرته مبا كان له من جمـد  ، اليت أحيت فيه الروح القومية والوطنية 
  . بدد خماوفهاسترجاعه إن هو تغلب على جهله و

الزاهري أحد الذين استبشروا خريا بصحوة ضمائر الشباب بعدما حممد السعيد ويعترب 
وهاجروا إىل أوروبا مث عادوا أدراجهم بعقيـدة  ،  همجدادئهم وأباآخدعوا يف بيع أراضي 

وال يسعين هنا إال أن أذكر بكل محد وثناء  (مهما كانت الظروف  ذه األراضيه استرجاع
تلـك   اليسـترجعو هذه اهلجرة اليت هاجرها شبان زواوة اجلزائريون إىل فرنسا وأمريكـا  

                                                
 . 1ص. م  1927أوت  1ھـ الموافق لـ 1346صفر الخیر  3بتاریخ   21عدد . البرق "  الرسائل الخاصة " ـ الزاھري ، محمد السعید  1
 . 62ص . م 1926 –تونس  –الزاھري ، محمد الھادي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، الجزء األول ، بالمطبعة التونسیة   - 2
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عقيـدة ال   يعتقـدون لك أم ذ... األراضي الفالحية اليت خرجت من أيديهم إىل الكولون 
، يفلحون يف هذه احلياة وال يسعدون إال إذا ملكوا أراضي آبائهم األولني  تتخلخل ، أم ال

حممـد  ومتـىن   .1)وأم مل خيسروا ومل يذوقوا الشقاء إال بعدما فرطوا يف تراث األقـدمني  
ا وأصبحوا عملة خيدمون الزاهري على بين ميزاب الذين ملكوا التجارة اجلزائرية قرونالسعيد 
أن ينهضوا ضة جتارية عصرية نسترد ا ما كان للجزائر من املكانة الكـربى يف  ( اليهود 

   .2)الثروة واالقتصاد 
هو احتكار احملتل للسوق وإذا دققنا النظر قليال وجدنا أن سبب فقر الشعب اجلزائري 

 شـاءوا خفضوها وإن  شاءوااملواد ، إن الذين اعتادوا احتكار ( ، ومتكني العابثني اجلزائرية 
حتت رمحة أولئك احملتكرين اردين مـن   صغريرفعوها ، واألهايل من أكرب كبري إىل أصغر 

ورغم أن اجلزائري يعترف بأن أرضه قادرة على أن جتنبـه الفاقـة   . 3)كل عاطفة إنسانية 
من متر وزيتـون  : حاصيله املتنوعة وطنه غين بزراعته ، غين مبواشيه ، غين مبأن و، واحلاجة 

فحم واألصواف واجللود وما فيه الوتني وعنب ، غين مبواده األولية من احللفاء واألخشاب و
املسـتعمر  عنوان أوضاعه االجتماعية ، فبعد احتالل دقع املر الفق من املعادن الطبيعية ، ولكن

، وال هو يدري كيف تسلب منـه   ا ينتفع بعشر املعشار مما تنبته تربتهمله يراضالفرنسي أل
ه مبهوتا حريانا ينكـت األرض  ووترك هموالأو همنه عقل وااختلس، بواسطة مساسرة  اخريا

يف الفكر يف تلك اخلريات العميمة كيـف   ابعدد ويقبض على ناصيته تارة أخرى ، مستغرق
  .4خرجت من يده وتركته خاوي الوفاض

حسب مراحل الكفـاح  ( وتطورت معه األزمة ية باجلزائري سارت احلياة االجتماع  
الوطين فاكتسب أحيانا قوة الصراع وظلت أحيانا أخرى تدور يف دوامة رهيبة حول نفسها 

إىل فرنسا يف احلد من شراسـة   اهلجرة، فلم تفلح  قال يطاوأصبح املشهد االجتماعي . 5)
وظهرت نتـائج هـذه    .بل أضافت أزمة أخرى هي غربة اآلباء ، نقمة احلياة االجتماعية 

                                                
 . 1ص. م  1927أوت  1ھـ الموافق لـ 1346، صفر الخیر  21عدد . البرق "  الرسائل الخاصة " ـ الزاھري ، محمد السعید  ،  1
 . 1ص . ـ المرجع نفسھ  2
 . 3ص. م 1927أفریل  25ھـ الموافق لـ 1345شوال  23بناریخ  8البرق ، عدد" فوائد االقتصاد " الحافظي ، المولود بن الصدیق  - 3
  .ن ص . المرجع السابق " فوائد االقتصاد " الحافظي ، المولود بن الصدیق   - 4
 . 77ص . محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث : ـ  سعد اهللا ، أبو القاسم  5
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فرانـز  "  وقد وصـف  .بني احلرمان والشقاء  املشكلة اجلديدة يف تشرد اآلباء وتأرجحهم
مل على ماليني الصغار ميسحون األحذية تإن املشهد يش( :  هذا املشهد املؤمل قائال" فانون 

خلبز ين يتسولون رغيف اوماليني الناس من الذ، مشتريات السيدات األوروبيات  نوحيملو، 
حملاضر الـيت تقـود علـى    اماليني بصمات األصابع على . وال يكتبون  نوقرأيال ماليني . 

  .1)السجون 
، وأضحى لشدا ال يهاب  املوت خاصة الشقية الذليلة سئم الشعب اجلزائري احلياة 

مبا ميلكـه مـن قـوة يف الثـورة     أخريا إذا كان ذلك يف طلب العزة والكرامة ، وهلذا رمى 
واخلالصة هي أن اجلزائريني قد يغفرون لفرنسا ابتزازهـا لثـروام  الظاهريـة     .رية التحري

يغفـرون   والباطنية واليت شيدت من خالهلا قصورها وجامعاا ومصانعها ، واألكيد أم ال
هم ا من أفقر الشعوب ذات احلضارة القدميـة يف  تهيلية املنظمة اليت تركجهلا أبدا حرا الت

  . ثقايفامليدان ال
   :الثقافي  الواقع -3

من البديهي لدى أهل النهى أن الشعوب املتعلمة ال تسـتعبد وال تـزول ، فمناعـة    
حال الشعب اجلزائري عـرب عصـوره   كان الشعوب يف قيمها وثقافتها وعقيدا ، وكذلك 

من أرقى وأقوى أشكال املقاومة لديه قبل االحتالل وبعـده ،  ، صموده الديين واحلضاري ب
وقد مثلت النوادي واجلمعيات الثقافية والدينية أداة هذا الصمود احلضاري والتمايز الثقـايف  

  .عند الشعب اجلزائري 
مع الشـعب  لقد حاول احملتل الفرنسي أن جيرب سياسة االستئصال احلضاري والثقايف 

غ أنه بلظن وملا  ،والوسائل  اإلغراءاتوبكل ،  ثالثة قرونالقرن ب تجتاوزوملدة ،  اجلزائري
ال تظنـون  ( على لسان أحد ساسته الكبار املئوي  صرح يف االحتفال ه، واطمأن ملوت أهدافه

فقد أقام الرومان قبلنـا فيـه   . أن هذه املهرجانات من أجل بلوغنا مائة سنة يف هذا الوطن 
 أفال تعلمون أن مغزى هذه املهرجانات هو تشييع جنازة. ثالثة قرون ومع ذلك خرجوا منه 

                                                
ویب ة  الزبیري ، محمد العربي ، المثقفون والثورة  ، منشورات المتحف ال وطني ، المطبع ة الوطنی ة لالتص ال والنش ر واإلش ھار وح دة الطباع ة بالر         ـ 1

 . 141ص . م 1995الجزائر 
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اإلصـالحية  د قادة احلركـة  بتصريح آخر من أحهذا القول قوبل ،  1)اإلسالم ذه الديار 
   : الوطنية بـو

  بــإىل العروبة ينتس شعب اجلزائر مسلم و
  من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب

  . ـبدماجا  له رام احملال من الطلــأو رام إ
تـل  دينها وهويتها طيلـة وجـود احمل  من غربة يف لساا وعانت صحيح أن اجلزائر 

وإعادة بناء شخصيتها العربيـة  ،  ه لكنها انتصرت يف النهاية بطرد، أراضيها على الفرنسي 
  .اإلسالمية 
، وتنمية الروح العنصرية والطائفيـة التجهيل والتنصري وسياسة التجويع والتشريد  أدت

هم ، وقد أدى ذلك كله إىل جنـاح  إبقاء النظام القبلي وتسليط املشعوذين ونشر أضاليلإىل 
أراد احملتل من وراء هذه السياسة القضاء على لقد  .هذه السياسة ملدة زمنية ليست بالقصرية 

الدين اإلسالمي واألخالق الفاضلة وكل مقومات الشخصية اجلزائرية متهيدا لصهر الشـعب  
 صـحة دل على ما يو، ية وسلخه ائيا من جسم األمة العربية اإلسالم، يف األمة الفرنسية 

يام العطل لدى السكان ، وغلق احلدود أمام اجلرائـد  أعلى تغيري  هذا احملتل القول إقدام هذا
سـكان  ، واعتبـار  ، والتفريق بني السـكان  " املنار " واالت القادمة من املشرق خاصة 

حفـة ملنـع   اني قوانالراسيم واملالقبائل مسيحيني ، وتغيري أمساء املدن والشوارع ، ووضع 
الشـعب  بتصرحيات مؤذية للشعور القومي دف إحباط عزميـة   واإلدالءالتعليم العريب ، 

 اإلسـالم إن أيام (  الذي جاء فيه م1832مثل تصريح احلاكم العام للجزائر عام ، اجلزائري 
 وحنن إذا أمكنـا أن ، كون للجزائر إله غري املسيح يين عاما لن ويف خالل عشر .قد دنت 

نشك يف أن هذه األرض متلكها فرنسا فال ميكن أن نشك على أي حال بأا ضاعت مـن  
علينا أن جنعـل مـن األرض   : ( فيقول  )الكردينال،  الفيجري(أما . 2)اإلسالم إىل األبد 

                                                
 . 284ص . م 1985 –الجزائر  –لوطنیة للكتاب المؤسسة ا. ـ آثار اإلبراھیمي  1
 160ص . م 1985 –الجزائر  –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع . التعریب بین المبدأ والتطبیق : ـ نقال عن ، بن نعمان ، احمد  2
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دينـا   اإلجنيـل اجلزائرية مهدا لدولة عظيمة مسيحية ، أعين بذلك فرنسا أخرى يسـودها  
  .  1)هللا فهذه هي آيات ا، وعقيدة 

جسيم حينمـا   أخطقد وقعوا يف الباحثني اعترب الدكتور عبد امللك مرتاض أن بعض 
وإمنا االستعمار هـو الـذي جـاءه بالثقافـة     ، بأن الشعب اجلزائري كان أميا ( اعتقدوا 
الذين عاجلوا فترة االسـتعمار يف اجلزائـر   ( غري أن الكثري منهم وحىت الفرنسيني . 2)والعلم

أن الثقافة العربية كانت مزهوة نسبيا وأن معظم السـكان اجلزائـريني لـدى     جيمعون على
وأن عدد املدارس كان  .كانوا يتقنون القراءة والكتابة واحلساب  م1830عام اجلزائر  احتالل

: مولود قاسم قوله نايت بلقاسم ونقل الدكتور أمحد بن نعمان عن .  3)يفوق ألفي مدرسة 
اجلزائـر   إىلالذي جـاء  " رومولو " ين قصدوا اجلزائر لتلقي العلم ونذكر من العلماء الذ( 

واستمر " . الفن الكبري يف املنطق " ليقرأ اللغة العربية واملنطق يف جباية وهو صاحب الكتاب 
ونقل عـن   . 4)ثارها حية أازدهار تلك اجلامعات حىت قرب االحتالل الفرنسي الذي وجد 

ـ  (قوله " بوالد"املؤرخ الفرنسي  ن أكانت اجلزائر فيما مضى تضم معاهد علمية عظيمة الش
كـل  ... واألدب والعلوم والطب وقواعد اللغة والقانون اإلسالمي وعلم الفلك  الفلسفةيف 

هذه العلوم كان يقوم بتدريسها أساتذة كبار من اجلزائريني ، كما كانت هنـاك مـدارس   
امللوك خيتارون مستشـاريهم مـن    عديدة خمصصة لتعليم القضاء الشرعي والعلمي ، وكان

  .5)صفوة املتعلمني من خرجيي تلك املعاهد 
وهي شاهدة علـى مكانـة   ، إن األمثلة كثرية على وجود الثقافة خاصة األولية منها 

اجلزائر الثقافية بني دول العامل قبل االحتالل ، غري أن وحشية احملتـل الفرنسـي وتعطشـه    
االحتالل مباشرة وقد متثلـت   عقبمعدودة  عد فترةه بللنهب والسرقة والتخريب بلغ ذروت

  : هذه الوحشية يف 
  .وإسطبالتأديرة  إىلاالستيالء على املساجد الكبرية وحتويلها  - 

                                                
 160ص .  ـ المرجع  السابق  1
  . 33ص . م 1985 دیوان المطبوعات الجامعیة. ، عبد الملك ، فنون النثر األدبي  مرتاض ـ 2
  . 33ص . فنون النثر األدبي المرجع السابق : مرتاض ، عبد الملك   -3
  . 164ص.  التعریب بین المبدأ والتطبیق : ـ بن نعمان ، أحمد  4
 164ص . نفسھالمرجع ـ   5



       
 .        لالواقع الجزائري من خالل قرن من االحتال                                                                                 صل األولالف

37

  .سالمية احلجر على أمالك األتراك واألوقاف اإل - 
كمـا كانـت    فريقيةإلاتلك اليت كانت خمصصة لآلداب ( دمي املكتبات خاصة  - 

  .1)روعة من روائع اهلندسة اجلزائرية بة هذه املكت
يدرس ا مدرسة  ألفة أغلقت فرنسا حنوا من ويف إحصائي. إلغاء املدارس العربية  -

  .ألف طالب أو يزيد 150
  . )اجلزائر ( حبرمة البقاء يف بالد احلرب  واإلفتاءجري العلماء ،  -

على ئاته يف شن حرب حقيقية وبدعوى التمدن واحلضارة والثقافة أشرك احملتل مجيع ف
شارك فيها املعلم الفرنسي والكاتب والسياسي واإلداري والضـابط واملسـتوطن   ( اجلزائر 

وتراثهـا الشـعيب والـديين     ورجل الدين والكنيسة واإلدارة لتحطيم حصون اللغة الوطنية
يتورعوا  حىت علماؤهم مل، والقضائي وحتطيم التاريخ نفسه واستبداله بتاريخ مصنوع جاهز 

  .2)عن املشاركة يف هذه احلملة الصليبية 
نزوح األدباء والعلماء : كارثة متثلت يف  إىللقد أدى هذا التحامل على اجلزائر ثقافيا 

إىل تأخر الدراسات  وقد أدى ذلك .عظيمة  واندثار مكتبات، وتشتيت األسر والعائالت ، 
مدا اقف اجلزائري إزاء ما حيدث لبالده ثقافيا جومل ي.  احلالة األدبية يف البالدتردي العربية و

وعلمـوا  ، أدبـاؤه الكتـب   وفألف علماؤه  .بل اختار املقاومة بروحه العربية اإلسالمية ، 
وأقاموا مثلـها   ،ومتكنوا من اختراق دور الصحافة ، وأسسوا النوادي واجلمعيات ، د افراأل

   .وبنوا املساجد ، بلغة األم 
رك احلضاري يف مقاومة الثقافة الدخيلة على فترة واحـدة مـن   ومل يقتصر هذا التح

بل اتقدت جذوا ببداية وجوده واستمرت يف النمو والعطـاء حـىت   ، فترات وجود احملتل 
، مبا يستطيع القيـام بـه    الشعب اجلزائري يبخل حممد السعيد الزاهري على ومل .خروجه 

بقوله يف الناس منذ البداية  نَذَّوأَ. با أو كهال باجلزائر ، شاأو بعد التخرج ، بتونس  وأطالبا 
نفع أميت إال سلكته وال سـبيال   إىلطريقا من الطرق  فال أدع(  ،3)سأخدم أميت بقلمي (  :

                                                
  . 74ص . م 1995 –الجزائر  –أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر ، دیوان المطبوعات الجزائریة : ـ  ھالل ، عمار  1
  .  52ص .   1981 –الجزائر  –المشكلة األیدیولوجیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة :  ـ  شریط ، عبد اهللا  2
 . 1ص . م 1927مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3، بتاریخ  1البرق عدد "   الفاتحة "  محمد السعید  ـ  الزاھري ، 3
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دي هلا واجبا وطنيـا  ؤأ نينأأخدم أميت بالقلم وأنا أعتقد ... تويف على خري البالد إال اتبعتها 
كل من كان سببا يف إيقاع بالده بـني  الزاهري سعيد الحممد وحارب . 1)وواجبا دينيا معا 

قـف  وو. وتركها تتخبط يف جهالة عمياء ، مضغها مضغا الذي االستعماري أنياب البؤس 
ن بني األمـم  الذين حسبوا أن أمة اجلزائر خلقها اهللا م( نتفاعيني أيضا يف وجه املبتدعني واال

  . 2)عود هلم ثانيا بلنب غزيرلقفار لتمث يرسلوا جتوب اكشاة يستدرون لبنها 
ـ  هري يف احلركة اإلصالحية وتطويرلقد شارك حممد السعيد الزا   ةالصحافة اجلزائري
تميز بني الشعوب بشخصيته العربيـة  لي، ها طوى الشعب صفحة الوصاية الثقافية لاليت بفض

ونشـر   ،ركة اإلصالحية على عاتقها أعباء النهضة حلهذه اصحافة أخذت قد و. اإلسالمية 
وبلـورة  ، ومقاومة اخلرافات والبدع ، املاضي االحنراف وتصفية الدين من رواسب ، الثقافة 

  .تفكري الطبقة الواسعة من أفراد اتمع 
حركـة تـأليف    العشرينات من القرن يف العشرينظهرت بني اجلزائريني منذ منتصو

وكان " ر يف العصر احلاضر شعراء اجلزائ" حيث أصدر حممد اهلادي الزاهري كتابه املشهور 
تـاريخ  " ، وألف مبارك امليلي  ظ نشاط شعراء تلك الفترةفح مبثابة الديوان الذي ساهم يف
ومل " . كتـاب اجلزائـر   " مث حذا حذوه توفيق املدين بتأليف " اجلزائر يف القدمي واحلديث 

ليت هزت كيان احملتـل  تعدم ساحة اجلزائر الثقافية من حركة الصحافة الوطنية احلديثة احلرة ا
 جمموعةوأغرقت الساحة الثقافية ، سياسته خاصة ملا انتشرت يف ربوع الوطن كله  وأرعبت

أخريات اإلصالحية والوطنية كلما عطل احملتل واحدة أظهرت احلركة ، من اجلرائد املقاومة 
وصـمد رواد احلركـة   . وبؤسـه   كالتهعن آالم الشعب ومش اوأكثر تعبري، أصدق هلجة 

 ابـن أصـدر  حيث  .كلما أراد ضرب احلركة الة وحتدوه ببس" مريانط " الوطنية يف وجه 
العلماء املسلمني اجلزائـريني جريـدة   مجعية وباسم ، املنتقد والشهاب جريدة بامسه باديس 
وأخـرج  . والبصـائر  النبوية احملمدية والشريعة ، السوي والصراط ، النبوية احملمدية السنة 
املغرب العـريب  " و" الوفاق " و" الربق " و "اجلزائر " جريدة الزاهري سعيد حممد ال للوجود

                                                
 .ع السابق ، ص ن  الزاھري ، محمد السعید ، المرج 1
  . 3ص . م  1927جویلیة  11ھـ الموافق لـ 1346محرم الحرام  12، بتاریخ  18عدد "  المرءاة  ."ـ  البرق  2
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 .يف سلسـلتها الثانيـة    البصائرريدة فجاء جب ااإلبراهيمي عنهمحممد البشري ومل يتخلف . " 
وادي " بسبع جرائد يف عشر سنوات وهي على التوايل اجلزائريني  ساحةان ظأبو اليق وأغدق

ومل دأ جهود . 1" )النرباس والبستان ، والنور ، واألمة ، وغرب ، املوميزاب ، وميزاب ، 
  .من اجلزائر لفظ احملتل أنفاسه إال بمة واحلركة املقا

اليت وكانت شكال من أشكال املقاومة ، باإلضافة إىل ذلك ظهرت اجلمعيات الثقافية 
حيـا وفكريـا   ألا أصبحت حصنا رو، خيوضها الشعب اجلزائري ضد االحتالل الفرنسي 
  :للتراث األصيل ولعل أهم هذه اجلمعيات والنوادي 

ويفيض ، فقد كان هذا النادي مأقطا عظيما يطفح بالنشاط األديب : ( نادي الترقي  -
وكـان حممـد   .  2)باخلصب الفكري ويكتض بالعلم والعلماء وحيفل باخلطب واخلطبـاء  

  . 3املهمني فيهوالشعراء السعيد الزاهري أحد اخلطباء 
مل تقدم إىل هذه األمة مـا  نعتقد أن مدينة من مدن اجلزائر  إننا: ( مركز قسنطينة  -

 منـدفعني ، فال عجب إذا رأيتهم  قدمته قسنطينة من علم نافع للشباب وتربية عالية للناشئني
ويتسابقون إىل الظفر بـأمسى الـدرجات   ، ويتنافسون يف نيل املكارم ، يتبارون يف التفوق 

  .4)العلمية 
من الطلبـة  ج الكثري املتواضع فخرا أنه خر زاملركوحسب هذا : ( مركز تلمسان  -

  .5)الذين ينهضون اليوم بوظائف عربية حمترمة يف اتمع اجلزائري 
يحرك فلجمود ، للجهل ولمقاوما تقدم وقف الشعر والنثر كالمها  وإىل جانب كل ما
، واألخـوة  ، والتـآزر   ينشر روح التضامنني اجلماهري ، وب نارها مشاعر الوطنية ويذكي

والتوجه حنو طريق اخلالص ، والعودة إىل الدين الصحيح ، واملكارم األخالقية ، واإلحسان 
.  

                                                
 -أحمد حمدي ، منشورات مؤسسة مفدي زكریاء ، طبع بمطبعة دار ھومة  . تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر ، جمع وتوثیق د: ـ زكریاء ، مفدي  1

 . 166ص   2003 -الجزائر
 –الجزائ ر   –الطبعة الثانیة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع .  1954ـ   1925نھضة األدب العربي المعاصر في الجزائرـ : ـ مرتاض ، عبد الملك  2

  40ص . م 1983
 –الجزائ ر   –الوطنی ة للنش ر والتوزی ع     ، الش ركة  2ط.  1954ـ   1925نھض ة األدب العرب ي المعاص ر ف ي الجزائر ـ      : ینظر مرتاض ، عبد الملك  - 3

  . 43/44م ، ص 1983
  . 46ـ  المرجع نفسھ ، ص  4
 . 54ص . ـ المرجع نفسھ  5
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   : أھمیتھا ومنافعھا للمجتمع: الصحافة  - 4      
    ،  ومقدرة القـائمني عليهـا  ، على حسب اهلدف املرسوم هلا  الصحافةدد منافع حتت

من خالل عرض فين ، اس باألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة واحلقائق الثابتة تزويد النب
منها اليت أفصح عنها الكثري من ، كثرية ومتعددة  هاوعلى العموم فإن منافع. متميز  يوفكر

ومنهم أبو القاسم سعد اهللا الذي قال يف الصحافة اجلزائريـة املواكبـة   ، األدباء والباحثني 
سامهت الصحافة العربية يف خلق جيل جديد من األدباء والشـعراء يواكـب   ( : لالحتالل 

وملا كانت لألحزاب صحافة ناطقة بامسها فإا ال تعـدم  . 1)ويدعو إليها  ححركة اإلصال
، فقد  النفع يف تطوير الفكر والسياسة واألدب وهذا ما قامت به األحزاب الوطنية يف اجلزائر

ة صحافة عربية سامهت هـي األخـرى يف تطـوير األدب    كانت لبعض األحزاب الوطني (
يف اجلزائر هلـذه   الوطنيةاإلصالحية وال جند صحافة احلركة و. 2)والفكر العريب يف اجلزائر 

 عـرف ون، الفرنسـي  تشذ عن قاعدة نفع األمة مبا خيدم مصلحتها يف ظل االحتالل  الفترة
ربوع الوطن  يفجرائدها املنتشرة  صفحاتعلى جاء  يف كتابات رواد هذه احلركة اليتذلك 
  : هامنافعو ،أهدافها ومن . ميزة تومن عناوينها امل، وقتئذ 

وربطـه  ، توعية الشعب اجلزائري وتثقيفه وإطالعه على أسرار السياسة الداخليـة   -
  م 1908لعمر راسم اليت صدرت سنة  "اجلزائر"وهذا ما صرحت به جملة . بالعامل اخلارجي 

حتقيقـه   آملـت الوئام ونبذ الشقاق واخلصام وهذا ما  إىلاجلزائريني دعوة مجيع  - 
  . م1938جريدة الوفاق الزاهرية سنة 

مـن الكتـاب   ( جيل جديد  تكوينسعي اجلميع السترجاع مكانة اللغة العربية و -
  . 3 ) يؤمن بضرورة حترير اجلزائروالشعراء 

اإلصالحية الصحافة اجلزائرية  ظهرت -فترة ما قبل االستقالل  –إذا ففي هذه الفترة 
واشترك اجلزائريون يف االنتخابـات ، وتأسسـت النـوادي    ( الوطنية املكتوبة بالعربية ، و

                                                
  . 81ص . دار المعارف بمصر  . محمد العید آل الخلیفة رائد الشعر الجزائري المعاصر : ـ سعد اهللا ، أبو القاسم   1

  . 81ص . ـ  المرجع السابق   2 
.  م 1985 –الجزائر  –دراسة تحلیلیة لصحیفة الثورة الجزائریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب . الصحافة العربیة في الجزائر : ان ، عواطف ـ عبد الرحم 3

 . 19ص 



       
 .        لالواقع الجزائري من خالل قرن من االحتال                                                                                 صل األولالف

41

اليت كانت هلـا انعكاسـات    حداثاألوعقدت املؤمترات ، ووقعت بعض  واملدارس احلرة ،
اإلعـداد  على احلياة اجلزائرية ، وعلى تطورات األوضاع السياسية خاصة منها ما تعلـق ب 

  . 1)والتعبئة لثورة نوفمرب 
آراء بعض رواد من كتب حول الصحافة في مجال الحركة الوطنیة ف ي   - 5 

  : الجزائر
، وقد يعـود  عابريهم حول مفهوم قضية ما من الطبيعي أن خيتلف األدباء والعلماء يف ت

حـول   ومن الضروري أن ترى ألفكـارهم . ..ذلك إىل اختالف أوطام وتباعد أزمنتهم 
 واألدب املسألة نفسها قواسم مشتركة ، وهذا ما ملسناه من تصرحيات بعض رجال الفكـر 

  .حول مفهوم الصحافة يف اجلزائر والسياسة 
الصحافة يف كل شعب ترجيع لكل األصـداء املختلفـة الـيت    ( قال مفدي زكرياء 

الجتماعية الـيت  تتجاوب يف كل ميادينها ، ومرآة صقيلة تنعكس فيها األحداث السياسية وا
  .2)تضطرب ا آفاق البالد يف خمتلف مراحل منوها وانبعاثها 

أن الصحف هي ترمجان األمم ، وأا أعظم واسطة يبلغ نفعها ( ورأى عمر راسم بـ 
  .3)مصادر اخلدمة العمومية ووظيفتها أكرب وظيفة يف اإلسالم 

، ، وصناعة تعـاىل قـدرها   مهنة شريفة ( وأما الطيب العقيب فريى الصحافة على أا 
وأدىل حممـد   .4)وعز شأا عن أن يقوم ا سوقة الناس ، أو عوام األمم وبسطاء الشعوب 

وأنا أعتقد أن الصحافة مهمة شـريفة جـدا ،   : ( السعيد الزاهري برأيه يف هذه املهنة قائال 
ن رافع لشـأن  وأنه ليس كمثلها من سبيل إىل نفع األمة ، وأنه ليس كمثل أقالم الكتاب م

الصحافة منذ كانـت  ( : وصور الباحث عبد امللك مرتاض الصحافة بقوله .  5 )الشعوب 

                                                
 –، قسنطینة دار البعث .م ، الطبعة األولى ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد 1954ـ 1830مظاھر المقاومة الجزائریة :  العلوي ، محمد الطیب  ـ 1

  . 21ص . م 1985 –الجزائر 
  11ص . تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر : ـ  مفدي ، زكریاء   2
  216ص . م 1971 –الجزائر  –، المؤسسة الوطنیة للكتاب  4ج .تاریخ الصحافة في الجزائر :ـ  سیف اإلسالم ، الزبیر  3
  . 1ص . م 1927مارس  14ھـ الموافق لـ 1345رمضان  10،  2عدد . برق ، ال"  الصحافة ومن ھم رجالھا " ـ  العقبي الطیب  4
  . 1ص .  م 1927مارس  7ھـ الموافق لـ 1345رمضان  3،  1عدد . البرق " الفاتحة " ـ  التحریر   5
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، ومذهبه يف احلياة ، وأحداثه اليومية ، مرآة ناصعة تنعكس عليها اجتاهات الشعب السياسية 
  .1)من استعمار وتسلط وحترر  ؤه يف املشاكل العامليةوآرا

املنرب الذي من فوقه تعلن اجلمـاهري  ( رى على أا ويراها حممد مصايف من زاوية أخ
الشعبية عن آماهلا ، وتعرب عن وجهات نظرها بكل صراحة ووضـوح ، وهـي الواسـطة    
احلقيقية بني السلطات الثورية وخمططام للشعب يف أسلوب واقعي كفيل جبعل هذا األخري 

مسؤولية توعية اجلمـاهري   يتجاوب مع األهداف العامة واخلاصة للثورة ، وهي اليت تتحمل
  .2...)ورفع مستواها السياسي والوطين واالجتماعي 

  " :الصحافة"وعرب عنها الشاعر أمحد كاتب بن الغزايل يف قصيدة له بعنوان 
  ترقى الشعوب له غايـة    و حب العلى فيهم عادة
  وجمموع سعي الورى آلة    ولكل زمان مضى آيـة

  )وآية هذا الزمن الصحف (
  السبيل لنيل املراد       وأيقظ شعب دهاه الرقاد فنعم

  )لسان البالد ونبض العباد (ومهما استقامت البالد      
  3)وكهف احلقوق وحرب اجلنف (

ولسان البالد ونـبض  ، وإذا كانت عند أمحد الكاتب بن الغزايل هي آية هذا الزمن  
يلة للسعادة ، ومعرض األعمـال  العباد ، فهي عند الشاعر أيب اليقظان حياة الشعوب ، ووس

  :فيقول " الصحافة "والدواء واملرهم ، جاء ذلك يف قصيدة له حتت عنوان 
  إن الصحافة للشعوب حيــاة     والشعب من غري اللسان مواة
  فهي اللسان املفصح الذلق الذي     ببيانه تتدارك الغايـــات

  الفضائل والعال مرقـاةوإىل    فهي الوسيـلة للسعـادة واهلنا            
  رغبات من وتبلغ األصـوات   فبها إىل األمم الضعيفة ترفع الر    
  مقداره بل إنـها املــرآة هي معرض األعمال برهان على              

                                                
 95ص . نھضة األدب العربي المعاصر في الجزائر :  ـ مرتاض ، عبد الملك   1
  . 179ص.  1972 –الجزائر  –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع . دراسات ووثائق . األدبي الجزائري الحدیث  فصول في النقد: ـ  مصایف ، محمد  2
  . 162ص . م  1926 –تونس –، بالمطبعة التونسیة  1الزاھري ، محمد الھادي الزاھري ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، ج  - 3
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  حلياته مـا ال تـراه رعـاة الشعب طفل وهي والده يـرى   
  الشعب تلميذ وهي مثقــف     ومهذب ،إذا ختلص النيـات 
  1فهي الدواء ومرهم األخالق إن    كانت لديها حنوهـا نظرات   

أن هذه اآلراء تصب يف مفهوم واحد وهو أن الصحافة منـرب ، ومـرآة   تقديرنا يف و
وأعظم واسطة ، ومهنة ، ومهمة شريفة ، وترمجان ، وترجيع لألصداء ، وقيـاس حـرارة   

ورمبـا ال   .شعوب ، ورقي الشعوب ، وحياة للشعوب ، ووالدة األطفال ، ومثقفة الاملعرفة 
  .جند عند غري هؤالء آراء خترج عن هذا املفهوم الذي ختتلف ألفاظه وتتحد معانيه 

  : صحافة المحتل - 5
حـرص   م1830عـام  مه أرض اجلزائر اقدأبعدما وطئت الفرنسي من املعلوم أن احملتل 

يف مسـتعمرته  ياسـته  أشد احلرص على إصدار ولو صحيفة تكون مبثابة الناطق الرمسي لس
تعمـل هـذه   . " بريد اجلزائر " باسم  م1830وكانت بالفعل أول جريدة له عام . اجلديدة 

بعث ا قائـد  اليت رسالة من خالل الكشف عنها مت الحتقيق أهداف استعمارية  اجلريدة على
  :وتشتمل اجلريدة على " بولينياك " احلملة العسكرية يف اجلزائر إىل األمري 

  .يوم وتفاصيل املعارك كل ء رمسي حيتوي على تعليمات جز - 
  .تصوير تارخيي لألماكن بالوثائق والصور  - 
  .فوائد الزراعية والتجارية للمنطقة ال نمعلومات دقيقة ع - 
  .2عن طرائف احلياة العسكرية  مقاالت ومنوعات - 
سياسة االستعمارية تدبري ال: منها ، توالت صحافة احملتل يف الصدور ألهداف متنوعة و

، والدعاية املزيفة وتظليل القراء املسلمني كمـا فعلـت   " املبشر " كما كانت تفعل جريدة 
  " .النصيح " جريدة 

ـ عما تنشره وتروج له صحافة احملتل  غافاليكن املواطن اجلزائري  ملوكما   ال( ان، ك
أساسا إىل الصحافة وينظـر  إضافة إىل أنه كان ال يرتاح ، عالم الايويل أي عناية ملثل هذه 

                                                
  . 116/  115الجزائر في العصر الحاضر ، المرجع السابق ، ص  الزاھري ، محمد الھادي الزاھري ، شعراء - 1
.  م 1985 –الجزائر  –دراسة تحلیلیة لصحیفة الثورة الجزائریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب . الصحافة العربیة في الجزائر : ـ عبد الرحمان ، عواطف  2

  . 25ص 
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استعمارية ( وموقف اجلزائري هذا طبيعي جدا ألن صحافة احملتل . 1)إليها نظرة شك وريبة 
، وتنصـر مبادئـه   ، ختدم ركابه . وتسري بتوجيهه ، تعيش على ماله . خالصة حلما ودما 

نـهى عـن   وت، مة اجلزائرية بـاملنكر  وتأمر يف حق األ، وتنافح عن آرائه ، وتثبت أصوله 
وتـزين املبالغـة يف   ، وجتسم املخاوف منـها  ، حلها اوتضع موازين البخس ملص، املعروف 

ه تقصـريا  دبل تع، وال تقنع مبا يقع من احلكام من ضغط وزجر وإعنات ، إرهاقها وتعذيبها 
  .2) وتفريطا يف احملافظة على السيادة االستعمارية واحلقوق الفرنسية، منهم يف الواجب 

كيف يرجو اجلزائري األسري من صحافة احملتل ما يرجوه غريه مـن  ،هذا املنطلق ومن 
  .ال تتحرك إال يف ميادين احلق والعدل واملساواة واخلري ؟الدول املتحررة اليت صحافة 

  : النشاط الصحفي للزاھري - 6    
ى يد يف بداية القرن العشرين عل ارواكد هوحتركت ، نشطت أجواء الثقافة اجلزائرية 

فئة من األدباء الوطنيني أمثال عمر راسم ، وكان ذلك نتيجة فشل املقاومة املسلحة من جهة 
. وأفكار مدرسة اإلمامني حممد عبده ومجال الدين األفغاين اإلصـالحية   بآراءوتأثر هؤالء ، 

كنتيجة أساسية لذيوع األفكار الوطنية واسـتحالة  ( ومن هنا ظهرت حركة صحفية متميزة 
  .3)اآلمال اليت ولدا احلرب يف حياة اجلزائريني كبت 

من طرف الشـعب  وإقباال منقطع  النظري وجدت هذه الصحافة الوطنية ترحيبا كبريا 
كاالحتجـاج  ، حية ملموسة يعاين منها صباحا مساء  مواضيعاجلزائري ، ألا كانت تعاجل 

وإبـراز  ، فقني واخلونـة  وكشف دسائس املنا، وفداحة الضرائب ،  اإلجباريضد التجنيد 
، واهلـالل  ، جريدة املسلم :  الصحافةومن هذه . وغلق املدارس ، خطورة سياسة التجنس 

  ...والبصائر ،  والسنة، والصراط ، والربق ، والشهاب ، وذو الفقار 
الصحفية احلديثة يف اجلزائـر   الزاهري واحدا من رواد هذه احلركةحممد السعيد ويعد 

حياته يف هذا امليـدان بعـد   وقد استهل . 4)والصحافة للجزائر املعاصرة  شيخ األدب( بل 
                                                

 33ص . م 1995 –الجزائر  –المتحف الوطني  ـ حمدي ، أحمد ، الثورة الجزائریة واألعالم ، منشورات 1
 . 401ص . م 1963 –مصر  –دار المعارف القاھرة . ، محمد البشیر ، عیون البصائر  يـ اإلبراھیم 2
  . 32ص . م 1981 –سوریا  –منشورات وزارة الثقافة ، دمشق . المقاومة في األدب الجزائري : ـ شرف ، عبد العزیز  3
 13إلى  7من .   8عدد . السلسلة األولى ، أسبوعیة إخباریة مستقلة ، الجزائر . جریدة المحقق " .  شیخ األدب والصحافیین "  رـ بن عیشة ، الطاھ   4

 . 32ص .  م   2006ماي 
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، " جزائـريني  اجلزائر لل" وجعل شعارها " اجلزائر " من تونس جبريدة مساها مباشرة عودته 
وهي جريدة وطنية جريئـة  . 1"أسست اجلزائر إلعالء اجلزائريني "  وكتب يف أعلى صدرها
كما قال بعد صدور ثالثة أعداد منها فوأدها إىل األبد  يعهاة مواضمل يصرب احملتل على حرار

أصدرت منها أعدادا ثالثة مل تصرب اإلدارة على حرارا وصدق وطنيتها ( : الزاهري نفسه 
اليت أصدرها " اإلقدام " للزاهري خلفا جلريدة " اجلزائر " جريدة  تأيتو. 2)فعطلتها وشيكا 
يف أحد أعدادها حتت عنوان  "اإلقدام"جريدة بذلك  تصرحلقد  ، م1919األمري خالد سنة 

ر قراءنا الفطناء بأن صحيفتهم هذه ستطلع نستطيع اليوم بكل سرور أن نبش( بشرى لقرائنا 
لقـد  . "اإلقـدام  "  اسمعليهم يف العهد القريب باللسانني العريب والفرنسي باسم آخر غري 

مث تأخذ بعد ذلك يف النمو والكـرب  ، ني يف حجم بقدر هذا مرت" اجلزائر" اخترنا أن يكون 
يتكفل بالقلم العريب حضرة الشيخ حممـد  ، إىل أن تصري صحيفة كربى ، حبسب الظروف 

وتكون اجلريـدة أيضـا حتـت    . السعيد الزاهري املتطوع باجلامع األعظم بالزيتونة بتونس 
  .3)د أما مواضيع اجلريدة فتكون مقصورة على نفع األمة ونفع البال .إشرافه 

وال شك يف حرارة وصدق وجرأة املواضيع اليت احتوا صفحاا خاصة وأن صاحبها 
لـب  االشيء الذي دفع به وهو ط، ر ثأشد التأومحدان خوجة ، متأثر بشخصية األمري خالد 

 إىل" حتت مطلـع    اإلسكندرية إىل هأيام نقلخالد تنظيم بائية يودع ا األمري  إىلبالزيتونة 
  :، ومن أبياا " زائري الزعيم اجل

  باــالفجر يطوي سبسبا مث سبس    إىله ـبدام كان بشعقاإلكذلك ذو      
  باــالفخار وطن حيث خيم  إىل  د  ــاهللا يا خري مرش ذمام  يف  أال

  كوكبا اإلسكندرية يف فقد حلت    با ـأفق اجلزائر كوك لئن كنت يف       
  باــها هـنا أن نضيعـعلييعز ا     رــلقد خلفت فينا مآث  لعمري     

                                                
ل وطني للدراس ات   سلسلة منشورات المركز ا. رصد لصور المقاومة في النثر الفني  1962/  1830أدب المقاومة الوطنیة : ـ  عبد الملك ، مرتاض   1

  . 92ص .  2003م ، مطبعة دار ھومة ، 1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 
  . 67ص .   1ج . شعراء الجزائر في العصر الحاضر :  ـ الزاھري ، محمد السعید ، نقال عن الزاھري ، محمد الھادي   2
م، ھ امش ،    ص   1986  -ب الجزائري الحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكت اب ، الجزائ ر  ـ خرفي ،  صالح ، محمد السعید الزاھري ،  سلسلة في األد   3

33 . 
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  .1دربافأمسى على طريق املعايل م    الوعلمت نشئا كيف يسعى إىل الع     
  :  قال حممد اللقاين الشاعر  "اجلزائر"ن نوهوا بصدور جريدة يومن الشعراء الذ

  ؤادها    من عاشق كلف الفـيئر حاجلزا هي 
  دواذكر مفاخر جمدها    فالفخر يف شرف البال

  رادأقبلت    فيها املؤمل واملــاجلزائر   هذي
  2فاد كما است دالزاهري حممــدا     من قد أفا   
ومن شعرائها الكبار الزاهـري  ، ميدانا للنثر والشعر معا " اجلزائر"لقد كانت جريدة 

  ".زائر حتيي اجلزائراجل"وقد نشر الميته على صفحاا حتت عنوان . نفسه 
من دائرـا   توسع، أيضا قصة أحدثت ضجة كبرية  )زاهريال(ـ لفويف جمال النثر 

 فرنسـوا " بتأسيس جائزة أدبية يتنافس فيها الشعراء ، وكانت قصة وذلك  "املنتقد"جريدة 
  .3حمور ذلك التنافس " والرشيد 
الترمجـة   ، كان" اجلزائر"الزاهري أن السبب وراء تعطيل جريدة حممد السعيد أعلن  

غري أن الدكتور عبد امللك مرتـاض يعتـرب   ، اطئة لبعض ما جاء على صفحاا الفرنسية اخل
وحنن نعجب مـن كلمـة   ( : إذ يقول الزاهري سذاجة حممد السعيد تصريح  إىلاالطمئنان 

من أن السبب ،  جزائرهبعد تسع سنوات من تعطيل  "الشهاب"الزاهري اليت كتبها يف جملة 
ترمجة كلمة النهضة بكلمـة فرنسـية    أساءن املترجم أ، حسب تقرير املخابرات الفرنسية 

  .4)رة مبعناه فرنسا الظاملة الغاصبةوترجم كلمة فرنسا الظاهرة املنتص، الثورة  معناها
ليت هي حمـور  او" الربق"زاهري فهي جريدة للالصحفي سجل الأما اجلريدة الثانية يف 

كانت باسم مجعية العلمـاء  ف، سة الثالثة والرابعة واخلامأما الصحف األخرى .  بحثالهذا 
وهـي   .عبد احلميد بن باديس  موبرئاسة اإلما، ومبعية الطيب العقيب ، املسلمني اجلزائريني 

حممـد  وميـزة كتابـات    . سويالوالصراط النبوية احملمدية والشريعة النبوية احملمدية السنة 

                                                
 . 79ص . شعراء الجزائر في العصر الحاضر : ـ الزاھري ، محمد الھادي  1
 44/  43/ 42/ـ المصدر نفسھ ، ص   2
  97.  96،  ص   1830/1962لجزائر الوطنیة في ا ةـ للمزید من المعلومات ینظر ، مرتاض لعبد الملك ، أدب المقاوم 3
 . 98ـ المرجع نفسھ ،  ص  4



       
 .        لالواقع الجزائري من خالل قرن من االحتال                                                                                 صل األولالف

47

جـوم علـى الطرقيـة    مواصلة اهل، الثالثة من حيث األفكار الصحف الزاهري يف السعيد 
أما من حيث األسلوب فقد طبع مقاالته األسـلوب القصصـي    .سلوك شيوخها كشف و

  .الشيق اجلميل 
* * *  

يف مسألة اإلصالح ، وعـرب عـن ذلـك    مجعية العلماء  الزاهريحممد السعيد خالف 
ليس واعترب اإلصالح يف نظره  ،" الوفاق"ة بـصراحة على صفحات جريدته اجلديدة املسما

قبل كما كان ، واالجتهاد يف البحث عن عورات شيوخها ، الطرقية يف إعالن احلرب على 
يف االهتمام بالتوعية احلقيقي  اإلصالحيكمن بل ، تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 

، وهـذا  مبا فيها الطرقية ، وتقريب املسافة بني خمتلف طوائف الشعب اجلزائري ، السياسية 
  .مبدينة وهران " الوفاق " إىل إصدار جريدة ما دعاه 
، الزاهرية " الوفاق"بشرت على صفحاا جبريدة من بني اجلرائد اليت " األمة" جريدةو

: ( نص كلمة الترحيـب   جاء يف.  اإلقبالاجلزائرية األمة من و،  التوفيق ومتنت هلا من اهللا
الشيخ حممد السعيد الزاهري عن إبـراز   ماحملتروفقا ملا بشرنا به قراءنا الكرام عن عزم األخ 
 ءالثالثـا منـها يـوم    لاألوفقد برز العدد ، جريدة عربية يف عاصمة وهران باسم الوفاق 

، الوفـاق   إىل املسـلمني تدعو مجيع ، طالعناها فوجدناها مطابقة المسها . األسبوع املاضي 
، رمستها لنفسها يف صـدرها  وإذا سارت على اخلطة اليت . واخلصام ، ونبذ الشقاق  والوئام

وإشراف فذ مـن  ، ونظرا التساع حجمها . شأن وأي شأن  -إن شاء اهللا  -فسيكون هلا 
أال وهو صديقنا اجلليل الشـيخ حممـد   ، أفذاذ الكتاب بالقطر اجلزائري على إدارة حتريرها 

بيـة  ينتظره بني أسـرة الصـحافة العر  ، فإنه الشك ينتظرها مركز عال ، السعيد الزاهري 
، بقدر ما ختلصه من النية وتقدم من خدمات يف دائرة العروبة واإلسالم ، اإلسالمية باجلزائر 

  .1)ومن األمة العناية واإلقبال، من التوفيق وسداد اخلطا  افنرجو هلا من اهللا مزيد

                                                
  . 119ص .  6تاریخ الصحافة في الجزائر ،  ج : ـ  سیف اإلسالم ، الزبیر 1
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وتوحيـد  ، تدعو إىل مجـع الصـفوف   ( جريدة أسبوعية سياسية جامعة " الوفاق"و 
لفراغ الذي حصـل بتعطيـل   ولعلها جاءت لتغطي ا. 1)الصاحل العام اجلمهور على خدمة 

  ." الشعب"جريدة 
فقـد  " الربق"يف جريدة  خيتفي وراء أمساء مستعارةالزاهري حممد السعيد  كان اوكم

اإلبراهيمـي  حممد البشري  إىل هذه الظاهرةأشار  "الوفاق"استمر سلوكه هذا حىت يف جريدة 
إننا مل ننس يوم كنت تنسب مقاالتك يف الوفاق إىل األسـتاذ  ( : بقوله يف جريدة البصائر 

حممـد السـعيد    ءاستمر عطاقد ل .2)بوشاقور واألستاذ بوشنوف ، والناس يعرفون من مها 
املغرب العـريب  "  اسمحتت أخرى يدة جبر" الوفاق" جريدة يف ميدان الصحافة بعد  الزاهري

الثـورة   قيـام و، السـجن   خروجه مند بع م1956وأعاد إصدارها سنة ،  م1947سنة " 
وحتررها خنبة من ، الزاهري حممد السعيد  رئيس حتريرها، أسبوعية جريدة وهي . التحريرية 
ـ " ريدة لريد ا على عبـارة  هذه اجل اسمالزاهري حممد السعيد اختار  . اجلزائريني  اإفريقي
املغـرب  "رة يف التاريخ بكلمة والذي عرب ألول م(  ،احملتل روج هلا ياليت كانت " الشمالية 

الزاهـري  حممد السعيد ومن مقاالت . 3")الشمالية  إفريقيا" نسا رردا على عبارة ف" العريب
  :على صفحاا 

  .فرنسيون مساعدون  - 
  ".نريد حق احلياة أوال " حول دستور اجلزائر  - 
  .حتت السياط نغين  - 
، ي أسبوعية متنوعـة يف مواضـيعها   هف اجلديدة للمرحلة" املغرب العريب"جريدة  أما

رحلة مريبـة  " ، ومن أحسن مقاالا اهلامشي العريب : من أشهر كتاا . سياسية يف توجهها 
وبعد أيام من ( ، م 1956 عامسببا مباشرا يف اغتياله  املوضوع كانهذا ولعل  "ملهمة مريبة 

                                                
  . 119ـ  118ص .  6ج . السابق  ع، الزبیر ، المرج مـ  سیف اإلسال 1
  . 640ص . عیون البصائر : محمد البشیر   يـ  اإلبراھیم 2
  32ص .   2006ماي  13ماي إلى  7من  8عدد . الطاھر بن عیشة ،  جریدة المحقق "  شیخ األدب والصحافیین "  الطاھر ـ بن عیشة 3
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رفقة اهلـامشي  " اللري" شارع نشر هذا املقال تعرض الشيخ السعيد الزاهري حني كان مارا ب
  . 1)حيث تقدم منه أحد املسلحني فأرداه قتيال ، العريب لعملية اغتيال 

السـعيد  حممد نذكر أن ، احلديث حول املسرية الصحفية هلذا األديب  ننهيوقبل أن 
الفرنسي وأرائه الفكرية املقاومة للمحتل بنتاجه األديب ، اجلزائر ى وطنه يبخل عل الزاهري مل

، والشعب ،  واإلصالح، سيدي هنيين ، وكالليايل ، يف جرائد أخرى  ، حيث كان يساهم
ررهـا خنبـة مـن الشـبان     حت، نصف شهرية ، وهذه األخرية . وعصا موسى ، وامليدان 

وقد حكى الكاتب الطـاهر بـن   م ، 1950وقد صدر العدد األول منها سنة .  اإلصالحيني
لقـد كـان يل   (  : قـائال هري وجريدة عصا موسى الزاحمد السعيد مب عيشة عن عالقته

شخصيا شرف األخذ عنه والتعرف على تقنيات فن وعلم الصحافة ، وذلك عندما عملـت  
. من حتريره  % 80وبنسبة ، تصدر حتت إدارته  تكاناليت " عصا موسى " جريدة  سكرتري

سـتعمل الزاهـري   ويف هذا النقد ي .وهي صحيفة وطنية تم بالنقد السياسي واالجتماعي 
والقصص القصرية احملبوكة فنيا ، ويستعمل مراسلني ومهيني ليس هلم وجود ، الشعر اهلجائي 

حمدد يف اتمع ، ولكن األفكار اليت يطرحها على ألسنة املراسلني هي أفكار مطروحة فعـال  
وما يفعلون وهذه األفكار يف الغالب تتعلق باالستعمار وعمالئه . على الرأي العام اجلزائري 

صـدر قـرار   ، عددا من اجلريدة  11وبعد صدور ، من مضرة وإساءة للمجتمع اجلزائري 
  2...)يف السجن العسكري ي مبنعها وسجن الشيخ السعيد الزاهر استعماري

  :الباحثین بعض آراء في  "البرق"جریدة  - 7
ة احلركـة اإلصـالحي  جرائـد  يف معرض حديثه عن بعض قال الدكتور عمار طاليب 

ى صـد "قيب والشيخ أمحد العابد جريدة وأصدر الشيخ الع( : والوطنية يف اجلزائر ودورها 
" احلـق "، وأصدر العقيب أيضا جريدة  م1937سنة  "الربق"مث صدرت جريدة ،  "الصحراء

م 1927صدرت سـنة   "الربق" -10( وقال عبد امللك مرتاض . 3) م1936يف بسكرة ستة 

                                                
  . 32ص . ـبن عیشة الطاھر  المرجع  السابق   1
 32ص . ـ  بن عیشة ، الطاھر المرجع نفسھ   2
 . 59ص .  1ج . ابن بادیس حیاتھ وآثاره : ـ  طالبي ، عمار  3
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 1983 الكتاب الذي ورد فيه هذا القول عـام وقد صدرت طبعة . 1)ويبدو أا للعقيب أيضا 
مل يذكر عمـار طـاليب   : ( مبا يلي  هانفسالصفحة يف هامش الدكتور نفسه علق كما . م 

وإن كان كالمه يفهم منه أـا للعقـيب   . صاحب هذه اجلريدة  اسمالذي أخذت عنه هذا 
أي سـنة  بعد عشرين سـنة   عادض مرتاعبد امللك لكن . ) ألنه كان يتحدث عنه ، أيضا 
، رصد لصور املقاومة  م 1962 -1830يف اجلزائر أدب املقاومة الوطنية " يف كتابه و م2003

يف النثر الفين ، سلسلة منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركـة الوطنيـة   
غري : ( يقول ف الزاهريحممد السعيد  إىل" الربق"جريدة لينسب  "م1954وثورة أول نوفمرب 

الـيت   اإلبراهيميودل على ذلك مقالة ، من إصدار حممد السعيد الزاهري يقينا " الربق"أن 
خياطب الزاهري يف معرض اخلصـومة بـني    اإلبراهيميوكان ، كان خياطب ا الزاهري 

أتذكر يا شيخ ماضيك الصحايف ، وصحائفك املاضية اليت ـاوت  : أديبني كبريين فقال له 
وقد ماتـت كلـها بـاهلزال    " الوفاق " إىل" الربق "  إىل "اجلزائر"ل عمر الزهر ، من يف مث

واحلق أن هذه اجلريدة تضـاربت  .  األرضولو كانت مما ينفع الناس ملكثت يف ، والتسمم 
وقعونا حنن أيضا يف هـذا  حوهلا اآلراء حىت كأا كانت تصدر يف املريخ ، وكان األولون أ

  .2...)م 1927ل ببساطة أصدرها الزاهري بقسنطينة يف سابع مارس سنة مع أا بكالتيه ، 
أدبية انتقادية سياسـية   جتماعيةاصحيفة  "الربق": ( وجاء على لسان مفدي زكرياء 

تصدر يوم االثنني من كل أسبوع ، مديرها وصاحب امتيازها السـيد الرمحـوين    قتصاديةا
صدر العدد األول . لحة العامة واستثمار املال شعارها خدمة الوطن واملص، حممد عبد ايد 

وقد حاول املدير طبعها بتونس وذلك يف رسالة مؤرخة  -م 1927منها يف مارس  آذار سنة 
على طبعها  االتفاقفلم حيصل ، م لألستاذ زين العابدين السنوسي 1927ماي سنة  21بيوم 

  .3)بتونس 
  .نا أن نصحح خطأ ونضيف دليال رأيدراسة أفقية " الربق"ريدة جل بعد دراستناو

                                                
ص   -الجزائر  –، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  3م ، ط 1954 –م 1925نھضة األدب العربي المعاصر في الجزائري ، : رتاض ، عبد الملك ـ م 1

118 . 
رك ز  رص د لص ور المقاوم ة ف ي النث ر الفن ي ، سلس لة منش ورات الم        . م  1962ـ   1830أدب المقاوم ة الوطنی ة ف ي الجزائ ر     : ـ مرتاض ، عبد المل ك   2

  . 211م ، ص  1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  . 180ص . تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر :  ـ مفدي ، زكریا  3
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 )م1937(الذي أورده عمار طاليب"الربق"جريدة خص تاريخ صدور يف، أما التصحيح 
تبني أن معلومـات  ، يف والية قسنطينة شيف أر، على أعداد اجلريدة كاملة  طالعالا فبعد .

: ية شعارها سياسية اقتصادية فكاه انتقاديةاجتماعية أدبية  الربق صحيفة: العدد األول هي 
املدير وصاحب االمتياز رمحوين حممد عبـد  . واملصلحة العامة واستثمار املال  خدمة الوطن

تساحموا " الصفحة شعار  أعلى وعلى. نطينة قس 166لعنوان صندوق البوسطة رقم ا. ايد 
 تحت وكتب. " الزاهري"حتت الشعار و " .االحتاد كالتسامح إىلفإنه ال سبيل ، فيما بينكم 

ويف  .هــ  1345رمضان سـنة   3قسنطينة يوم االثنني  : على اجلهة اليمىناجلريدة عنوان 
  .م 1927مارس سنة  6املوافق  :وعلى اليسار  .أسبوع الوسط تربز يوم االثنني من كل 

مـن   ابتداء األخريةيف الصفحة اإلشارة التالية  تخبصوص طبعها بتونس فقد جاء أما
 11النهضة ج اجلزيـرة عـدد    مبطبعةطبع :  من اجلريدةعدد  رخآ إىلالعدد السابع عشر 
  . 3 - 34بتونس تلفون رقم 

 أشاركما جرائد حممد السعيد الزاهري  إحدى" الربق " جريدة أن فهي  اإلضافة أما  
الـدكتور  ما جاء به  إىلنضيفه الذي الدليل و . األخريالدكتور عبد امللك مرتاض يف كتابه 

استدراك على جسـاس  " قال الطيب العقيب حتت عنوان مل القاريءهو أن  عبد امللك مرتاض
يف الصـفحة  ، العدد الرابع عشر من  "الربق"يف جريدة "  وان الصاحلنيياحتجاج لدى د أو

وهـو  قال الطيب العقيب  . مد السعيد الزاهرييقينا حمل" الربق"جريدة  أن إىليطمئن الثانية 
ـ لربقـه بع  ويأيتجساس الذي جيوس خالل الديار  ماأ(  : "قربال"جريدة أحد كتاب  يم ظ

" منها كثرية مستعارة  بأمساءالربق قد كتب يف جريدة لزاهري اومن املعلوم أن .  1) األخبار
  ."جساس 

خاطب فيه حممد السـعيد  " آآلن"مقال موسوم بـ يفوالدليل الثاين من اجلريدة نفسها 
( شاء اهللا أن تكون له : قائال له توفيق املدين الزاهري يف معرض خصومته مع األديب أمحد 

من قبل أن " الندمي"احلرة اليت رحبت ا " الربق"يد يف صحيفة ) أي حممد السعيد الزاهري 

                                                
  . 2ص .م 1927جوان  6ھـ الموافق لـ 1345ذي الحجة  3بتاریخ   14عدد .البرق "  استدراك على جساس " الطیب  العقبي ، ـ 1



       
 .        لالواقع الجزائري من خالل قرن من االحتال                                                                                 صل األولالف

52

الذي كانت دائما جم على كرامتـه  " التفرنج اآلمث"تعلم أن حمررها هو صاحب مقاالت 
   1...بغري حق 
كون تل"  الربق" اجلريدة  نشأأ (الزاهري سعيد الحممد ن أذكر الدكتور حممد ناصر بو

من  خيففوا أنمن الشباب  "ابهالش"طلبت  نأبعد ، منربا يدوي منه صوت املصلحني عاليا 
  .2)  هلجتهم ضد الطرقية

صـفحة مـن   تطالع ال  كألن، صحيحا حممد ناصر الدكتور  إليه بما ذه أنواحلق 
هـذه  م يف مقاال كتابا  عرب اليت ةالنرب حبدة رتشعوال إ "الربق"جريدة  دأعداصفحات 
ـ قالطر الصـراع مـع   حلبـة بدون منازع يف  الزاهري بطالحممد السعيد ن أو . اجلريدة ة ي

وحـرارة علـى العلـويني     م من أشد السنوات عنفـا 1927سنة ( نإوعليه ف. وشيوخها 
  .3) أنصارهمو

  : هي أساسيةاور على ثالثة حم كانت تقاوم"  الربق" جريدة  نأوميكن القول ب
  . نيجبهة الطرقي  - 1
  . املعمرينجبهة   - 2
  كالنواب اجلزائري  الوطنملصلحة املناوئة والفرنسية  اجلزائريةجبهة الشخصيات  - 3
  :  "البرق"كتاب جریدة  - 8

هنالك جمموعة من أبرز كتاب احلركة اإلصالحية والوطنية اجلزائريـة يف عشـرينيات   
  :ومنهم " الربق"أمساؤهم على صفحات جريدة  القرن العشرين ترددت
 عبابسـة  -العمـودي  األمـني   - ألعقـيب الطيب  -امليلي  حممد -السعيد الزاهري 

ـ حممـد الع  -القسـنطيين  أدهم بن إ - العزوزي حوحو -زهري الزاهري  -االخضري  د اب
  . يص احلمادفأبو ح -اجلياليل 
  
  

                                                
 . 1ص .م 1927ماي  30ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  26بتاریخ  13البرق ، عدد " آآلن " التحریر ،  - 1
   129ص  -الجزائر  –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع .  1931إلى  1903أعالمھا من –تطورھا  –ـ ناصر ،  محمد ، المقالة الصحافیة ، نشأتھا  2
  129ص .  ـ  المرجع السابق   3
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   : الجزائريفي الرأي العام  "البرق"تأثیر  - 9
 مـن اإلصالحية والوطنية يف اجلزائر هناك ثغرات كثرية يف سياسة احملتل نفذت احلركة 

حىت أصبحت وكأن هلا الشرعية القانونيـة يف الظهـور إىل   الساحة السياسية ،  إىل خالهلا
، وصـحافتهم   اجلزائـريني القوانني التعسفية اجلائرة يف حق ومن مربرات ظهورها . الواقع 

إضافة إىل املستوى املعيشـي  ، ) قانون التجنس ك( اغة الشخصية اجلزائرية والتدخل يف صي
،  عنـها  وأصبح اليوم غريبـا ، للجزائري الذي كان ميلك حق التصرف يف بالده املتدهور 

  .عدمي األثر يف السياسة الداخلية واخلارجية معا، وع احلقوق رتم
والقـوانني  ، أساوية الظروف امل غريها من اجلرائد اليت استغلت هذهك "الربق"جريدة و

وضة رغري مهادنة لألفكار املع .وأذنابه الفرنسي عن خط مقاوم لسياسة احملتل  التعسفية لتعرب
حسـب رأي   - ورغم أن القائمني عليهـا  . على الساحة السياسية والثقافية واالجتماعية

االستعمارية ومعتقدات على علم تام بأن جمام العنيفة ضد السياسة  -الدكتور سعد اهللا 
إال أم فضلوا سبيل العنف والشـدة والقسـوة   ، استمرارية اجلريدة شيوخ الطرقية ال ختدم 

 1حىت نواب الس الفرنسيومل يسلم منهم ، املباشرين وغري املباشرين  باملسئولنيوالسخرية 
وطنيـة  كما تعطلت صحف جزائريـة عربيـة   " الربق"لذلك ال غرابة أن تتعطل جريدة . 

  . إصالحية أخرى 
مـن  امتد صداها  لكنقبل االحتفال بعيد ميالدها األول  "الربق" جريدة تعطلتلقد 

واجلنوب ،  والشمال، فشبكة مراسليها غطت الشرق والغرب  .ىل خارجه إداخل الوطن و
ما محلته األخبار من اسـتجابة   إىلهذا باإلضافة . وحىت فرنسا ، وتونس واملغرب األقصى 

كجمع التربعات لفائدة شـهيد  ، مهور اجلزائري ملا كان يعرض على صفحات اجلريدة اجل
جانب ما حظيت به اجلريدة من مكانة سامية لـدى الطبقـة    إىل . احلرية مصطفى بن أمحد

وحممد يف خصام عنيف مع كتاب اجلريدة عموما املثقفة أمثال أمحد توفيق املدين الذي كان 
كانت الصحافة يومئذ قد ازدهرت يف أرض : ( يف مذكراته  الزاهري خصوصا قالالسعيد 

                                                
  .مورینو . ومنھم النائب في البرلمان الفرنسي ، م   - 1
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وكانـت لقسـنطينة باملنتقـد أوال    . اجلزائر ومنت ، رغم ضيق القوانني وزجـر اإلدارة  
  1.)وبالشهاب ثانيا وبالربق ثالثا مكانة سامية يف ضة الصحافة العربية احلرة 

      
  
  
  

                                                
نقال عن توفیق المدني .م  ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع   1954م ـ  1925القسم الثاني في الجزائر ) مذكرات ( ، محمد ، حیاة كفاح   نـ خیرا لدی 1

 . 126م ، ص 1985، 
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  . األدیب محمد السعید الزاھري نبذة تاریخیة عن - 1      
م ، بقريـة  1899خط القضاء اسم حممد السعيد الزاهري يف سجل األحياء عام 

الـوطين  ( ، و 1)والشـاعر العبقـري   الكاتب البليغ  (مسقط رأس اليت هي أيضا ليانة 
شـعراء اجلزائـر يف   "ة صاحب التحفة األدبية الرائع 3)األديب احملترم ( و ،  2)الفاضل 

يف أن للجزائـر  بعمله هذا حممد اهلادي السنوسي الزاهري الذي جسد " العصر احلاضر
   .شعراء فحوال العصر احلديث 

* * *  
دى قرى الزاب الشرقي مهد األديبني حممد السعيد وحممد اهلادي حوكما أن ليانة إ

  .الزاهريني فهي قرية أخوال العالمة الطيب العقيب 
السـعادة والغبطـة والنشـوة    ب عامر بصبامد السعيد الزاهري رحلة العمر بدأ حم

حلياة ، ومل يعرف شـأنا مـن   والفرح ، ليس عنده خرب عن العامل ، ومل يشعر بتكاليف ا
الزاهري على ذلك بل عده من أنعم فتـرات حياتـه   حممد السعيد ومل يأسف .  شؤوا

وقد مثلها براحة ال حتصـل  . ة إدراكه لكنهها ، وقلوأهنئها وأشهاها جلهله مبعترك احلياة 
خرى عند السكران ينتقل فيهـا مـن   أالوهم ، وب إىللمتصوف يفر فيها من احلقيقة لإال 

  .عامل الشهادة إىل عامل الغيب 
اب كأترابه ، فحفظ القرآن وحذقـه  ويف سن السابعة ومبسقط رأسه أدخل الكت .

مل يعقد فـؤاده  سب أن املسلم ما أح( فات وكانت يف هذا السن تراوده أسئلة عن خرا
ا دعلى صحتها ، وأحسب أين من مل يداللََّ نبِ هفقد خسر الـدنيا واآلخـرة وبـاء     ه

الزاهري ذهنه من هـذه األسـئلة الكونيـة    حممد السعيد وقد نظف . 4)بغضب من اهللا
 إىل، مث اخلرافيـة  أمه اليت كانت تكرهه على السكوت يف مثل هذه املسائل  إىلبلجوئه 

اإلميـان   إليـه ب األستاذ الشيخ علي بن ناجي الزاهري الذي حب إىلجده ألمه ، وأخريا 
اليت كانت تراود ذهنه واليت أشـار  فر ووسوسة الشيطان كال إليهوكره وزينه يف قلبه ، 

                                                
  . 169ص .  . 1926عام  -تونس  –بالمطبعة التونسیة  الطبعة األولى.   1ج . ـ  الزاھري ، محمد الھادي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر  1
 . 150ص . ـ  المرجع نفسھ  2
  . 109ص . ـ  المرجع نفسھ  3
  . 64ص . ـ  المرجع نفسھ  4
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ء شـعرا "إليها فيما بعث به من ترمجة حلياته إىل حممد اهلادي الزاهري ليثبته يف كتابـه  
  .ولكنه مل يفصح عنها " اجلزائر يف العصر احلاضر

* * *  
يه من جده األستاذ علي بن نـاجي الـذي   جالزاهري العلم بتوحممد السعيد طلب 

أشياء الزاهري ، مث أخذ الشيخ عبد الرحيم على يد عمه أقرأه الفرائض ، مث درس العلوم 
األديب حممد اهلادي الزاهري  والدالزاهري كثرية على األستاذ علي بن العابد السنوسي 

إذ كان حممـد  ؛  ، الذي مل يدع سبيال إىل العلم أو وسيلة إليه لتفهيم تلميذه إال سلكها
وقد عمـل هـذا   . يقضي يف القراءة عليه عامة النهار وزلفا من الليل الزاهري السعيد 

طه حـىت  نشا اءحيإ شحذ مهته ، و و،  تلميذه األستاذ على تصحيح الكثري من معلومات
  .فاق أقرانه يف معظم مواطن الدرس 

ويف جو حريـة الطفولـة   ،  املعلومات االبتدائية مجعسبيل بعد عامني قضامها يف و
حيث املساجد العامرة بالنشاط التعليمـي   ةة قسنطيننيدم إىل حممد السعيد الزاهري ارحتل

، حلميد بن باديس عبد ااألستاذ وعلى رأسهم مع النخبة اليت خترجت من جامع الزيتونة 
ملا رآه مـن علـم عـريض ،    ، ومكث هناك أربعة عشر شهرا شعر فيها حبياة جديدة 

" قوارص "  لكنه وجد نفسه من ناحية أخرى أمام .حميط ، ولسان عريب مبني  وإطالع
قـد كـان يل   ( يقول يف هذا الشأن . ه عند إبداء رأياليت كانت ختنق حريته ابن باديس 

ذا األستاذ وما كنت أقوى على ترك القراءة عليه لوال الضـغط  شغف شديد بدروس ه
الذي كان يضغطه على حرييت يف التصريح بإفهامي وقد برمت بسوء التأديب الذي كان 

بـاديس   ابنويروي حممد السعيد يف هذا املضمار أن شيخه .  ) يأخذ به تالميذه أمجعني
للدراسـة ، فكـان اختيـار    يصلح طلب من تالميذه أن خيتاروا كتابا من كتب البالغة 

كما كان يتمىن ابن باديس الـذي اشـتد   " اجلوهر املكنون"السعيد الزاهري غري كتاب 
  : ويعنفه ، وقد جسد الزاهري هذا املشهد بقوله غضبه وجعل يوبخ السعيد الزاهري 
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 يناهللا ما فرغت من حديثي حىت ابتدرين الشيخ يوخبين توبيخا قارصا وينـهر  فو (
. ؤملا كأين قد جئت شيئا فريا وقال يتك هذا النهي العنيف لئال تعود إىل مثلـها  را م

أليس هذا هو الضغط على األفكار وقتل املواهب ؟ وإين ال أزال مصـرا علـى هـذه    
الدعوى وإن غلبين عليها األستاذ يف ذلك احلني وما كدت أنسى هذه حىت كانـت يل  

  .... معه قارصة مث قارصة مث 
 1.قوارص تأتيين وحيتقروا    وقد ميأل القطر اإلناء فيفعم           

ىل مكرهـا إ  -بعد تضييق ابن باديس على حريته  –حممد السعيد الزاهري اضطر 
إخوانـه  واجلليس الصاحل برفقة  حيث العلم النافع ،وجامعها الزيتونة تونس  حنواهلجرة 

الزم وصاحب وبالقطر التونسي . طويع ومكث ا إىل أن نال ا شهادة الت .اجلزائريني 
أخذ عنهم فيضا من كالم العرب ونقده ، وصحيح الذوق ، ن يمدة وجوده أعالما كثري

حممـد النخلـي رمحـه اهللا ،    : ومن شيوخه هناك . وحزمه ، ومتحيص احلق وإعالئه 
عـن   كتبـه ويقول يف هذا الشأن فيما  واألستاذ الشيخ عثمان بن اخلوجة وغري هذين ،

وكنـت   (حملمد اهلادي الزاهـري  " عراء اجلزائر يف العصر احلاضرش"ضمن كتاب سه نف
مثل الكامل للمربد ، كتاب يدرسه من كتب األدب يف كل ألزم للشيخ التميمي من ظله 

ما وجـدت أحـدا    أنينذلك ، حىت خترجت عليه يف األدب العريب  هوغريه ، مث صاحبت
ر منه مبواقع النقد ، وال أصح منـه ذوقـا ، وال   بكالم العرب ، وال أبصأوسع خربة منه 

  .2)أحزم منه يف متحيص احلق من الباطل من كل مشكلة ترتل 
* * *  

أقامـه   -بتـونس   - على ناد) دي األديب االن( الزاهري اسم حممد السعيد أطلق 
 .مسامرا ومنادما لرواده وزواره أعوامـا   هأستاذه للناشئة من األدباء ، وعاش بني أحضان

من شتائم يتهجم ا بعض األدباء التونسـيني  يضيق ذرعا مبا يسمعه أحيانا حينما و كان 
وقـد مكنتـه هـذه    .  مدافعا عنها وعن شعبها "النهضة"على اجلزائر يلجأ إىل جريدة 
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 . اجلزائـر اجلريدة أيضا من أن ينشر نتاجه الشعري والنثري حىت بعد عودتـه إىل أرض  
، "النـادي   إىل" حتت عنـوان  قصيدة اجلزائر  إىلبعد عودته  قصائده اليت بعث اومن 

ي من شباب تونس وفتيـان  ئأجدد ا العهد بيين وبني إخواين وفتية صفا(  : وكما قال
كجريـدة  شارك به يف صـحائف تـونس   مقاالت  إىلالنثر فقد أشار ما أ .1)اجلزائر 

يف  مية ، ومن ذلك ما صرح بـه عن األمة العربية واإلسال امدافعا "النهضة"و" الوزير"
على باي تونس يف جريدة تونس وعلى  2وقد انتقدت قبل احلرب(  قائال"الربق "جريدة 

أيام  البايصحايف تونس الذين كانوا ينشرون بارتياح ومشاتة ما كان يقوله الراهب أمام 
الذي كان حتت سلطة املسـلمني وكـان يكلمـه     وطنهاالحتفاالت من األدعية بإنقاذ 

  .3)بالعربانية 
* * *  

، يف الساحة السياسية وهو ال يزال شابا طريـا  نةبي الزاهري بصماتالسعيد ترك 
األمة العربيـة واإلسـالمية   أحداث كثريا ما كان يتفاعل مع ف يزاول دروسه يف الزيتونة،

ومنها الـيت ظهـرت علـى     ،شجاعة بفيعرب عنها بصدق وعموما واجلزائرية خصوصا 
ومـا  . التونسـية  "النهضة"أو ة ،املصري"الفتح" أو اجلزائرية ، "اإلقدام"صفحات جريدة 

اليت أرخت للنفي الذي تعرض له األمري خالد إال شـاهد   4"إىل الزعيم اجلزائري"قصيدة 
الداخلية واخلارجيـة لوطنـه   وتفاعله مع األحداث الوطنية على نشاطه الفكري واألديب 

قبل عودته من وكان هذا النشاط . اإلسالمية األمة  الصغري اجلزائر ، ووطنه الكبري ساحة
     . تونس 

بيل حترير جريدة مساهـا  يف سم 1925عام اجلزائر  إىلالزاهري حممد السعيد عاد 
بالعاصمة و نفسهعام يف الوكان ذلك " رينيللجزائ اجلزائر"ووضع شعارا هلا هو " اجلزائر"

على حرارـا وصـدق   (  إلدارة الفرنسيةأعداد مل تصرب ا أصدر منها ثالثة، اجلزائرية 
                                                

 . 67ص . ـ  الزاھري محمد الھادي ،  شعراء الجزائر في العصر الحاضر المرجع السابق  1
  .ـ الحرب العامیة األولى  2
ثنین بقسنطینة  جریدة أسبوعیة اجتماعیة أدبیة انتقادیة اقتصادیة فكاھیة تصدر صبیحة كل یوم ا.البرق " الصھیونیة " ـ الزاھري ، محمد السعید  3

 . 2م ص  1927جویلیة  24، االثنین  20مدیرھا وصاحب االمتیاز رحموني عبد الحفیظ  عدد 
والقص یدة  . والش اعر ی زاول دراس تھ بالزیتون ة     . ـ قال ھذه القصیدة في الزعیم األمیر خالد یودعھ بھا أیام أبعده المحتل الفرنسي إلى اإلس كندریة   4

  76ص .  1ج " لجزائر في العصر الحاضر شعراء ا" مثبتة في كتاب 
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مل يزدهـا الضـغط   "اجلزائـر  " وطنيتها فعطلتها وشيكا ، غري أن العزمية اليت أوجدت 
 حـني رحبـوا ـا   قد  -آنذاك  – وكان رد اجلزائريني .1) اإلداري إال حدة ومضاء

  .صدورها ، و بعثوا بتعازي حني أزهقت روحها 
فوجدنا فيها مقاالت  :يف جريدة املنتقد قائال "راجلزائ"علق ابن باديس على جريدة 
وجـدير ـا إذا   . وثقة ببلوغ الغاية  ونبالة مقصد ، بليغة يف متانة تعبري ، ومسو فكرة ،

  .2) كان السعيد واضعها وأن يكون السعيد طابعها
* * *  

ني صـلح الزاهري على إنشاء حزب إسالمي يلـم جهـود امل  حممد السعيد عمل 
ووضع له قانونا أساسيا وكون جلنة لبحثه ومتحيصه ، مث عرضه على العلماء اجلزائريني ، 

ـ  ، طالع على فحواه مث املوافقة عليه الل دور وكان ذلك مباشرة بعد أن علق احملتـل ص
برنامج حمكم (  :بأنه احلزب هذا وعرب الشيخ عمر راسم عن برنامج " اجلزائر " جريدة 

 إىلفيل برد مجيع طبقـات املسـلمني يف اجلزائـر    ميكن بسهولة تنفيذه بتدقيق ، وهو ك
القرآن الكرمي وتوحيد كلمتهم عليه ، وأنه بغري هذا ال ميكن أن جنمع أشـتات هـؤالء   

  .3)املسلمني 
حممـد  انضم  -اجلزائريني املسلمني وقبل ميالد مجعية العلماء  - احلقبة نفسهاويف 

 بـرز وواحدا من أ، ضوا فعاال فيه بح عصإىل حزب جنم مشال إفريقيا وأالسعيد الزاهري 
أصدر جريدته الثانية مبدينة قسـنطينة  وما لبث أن . إرساء قواعده  العاملني على همناضلي
إذ كـان  ؛ وجعلها منربا يدوي منه صوت املصلحني عاليا م ، 1927عام " الربق"مساها 

ألديب حممـد  اوقد متيز . احلركة اإلصالحية وقتئذ ما عدا ابن باديس  رواديكتب فيها 
ـ   "قوارص"بركنه غريه من كتاب اجلريدة عن السعيد الزاهري   هالذي هاجم مـن خالل

ها ، وكشف عن سوءام مجيعا بأسلوب بذيء فيـه  يالطرقية وشيوخها وأتباعها ومريد
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  .  60ص . م 30/7/1925، تاریخ  5م ، تقال عن المنتقد ، عدد  1995 –الجزائر  –الرویبة  الطباعة
 . 118م  ص  1986 –الجزائر  –سلسلة في األدب الجزائري الحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب .ـ خرفي ، صالح ، محمد السعید الزاھري  3



60 .م  1927حملمد السعيد الزاهري ، " الربق"احملتوى العام جلريدة  ــــ صل الثاين  ـــــــــــــــــــالف 

وإن جبني احلياء ليتصـبب  ( :  فحش القول واام األعراض ، عرب عنه حممد ناصر بقوله
  .1)عرقا من بعض قوارصه 

* * *  
يف حـزب ، وإصـدار    اجلزائـريني الزاهري جتميع جهود املصـلحني   ةاولبعد حم

مـن مجـع    -رغم التزامه بالكتابة يف الشهاب  -متكن " الربق " و" اجلزائر  "جريدتني 
اإلسـالم يف  " يف كتاب حتت عنوان  املصرية" الفتح " مقاالته اليت كان ينشرها يف جملة 

، وقد نوه ذا الكتـاب  م 1928، هـ 1347عام وكان ذلك  "إىل دعاية وتبشريحاجة 
وعرفناه يف هذا الكتـاب  ( ... : بقوله  "الشهاب"الشيخ عبد احلميد بن باديس يف جملة 

مسألة احلجاب ، واملرأة اجلزائرية ، ومسألة اإلسـالم  وقد خاض . داعية إسالميا كبريا 
وأقام من احلجج ما ال يلقاه أشد اخلصوم الشبيبة املتعلمة ، فأبان من احلقائق ، ووالتغرب 

الشـبيه  "وب من البالغة وساق ذلك كله يف أسل. إال باإلكبار والتسليم  -إذا أنصف  -
بل أن تأيت على آخـره  قتستطيع إذا تناولت أوله أن تتركه  سهل جذاب ، ال" بالروائي

م أكثـر مـن هـذه    رجت( مث أعاد طبعه للمرة الثانية بعدما نفدت الطبعة األوىل و .2)
  .3)لغة املاليو  إىلرجم فصل واحد منها وت، إىل الفرنسية الفصول 

* * *  
هـ سافر الزاهري يف النصف من شهر شوال إىل مدينـة األغـواط    1344يف عام 

ملقاومة اجلهل املفـروض علـى    " الشبيبة القرآنية "ا مدرسة  وأنشأباجلنوب اجلزائري 
ويعتـرف   . ولبث فيها ستة أشهر كاملة يعلم الناشئةحملتل ، أطفال اجلزائر حبكم سياسة ا

واحتملت من العنـاء   :ل الفرنسي فيقول الحتالالزاهري مبشقة مثل هذا العمل يف ظل ا
ضطرين ا وحدث يل ما. يف هذا املشروع ما ال طلقة يل به لوال حب هذا الوطن البائس 

                                                
الجزائر  –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع . م 1931إلى  1903أعالمھا  من  –تطورھا   -ھا نشأت -ـ ناصر ، محمد ، المقالة الصحفیة الجزائریة  1

  . 131ص   -م  1980
 . 9ص . م  1983 –الجزائر  –دار الكتب . ـ الزاھري ، محمد السعید ، اإلسالم في حاجة إلى دعایة وتبشیر  2
 . 8ص . المرجع نفسھ . وتبشیر ـ الزاھري ، محمد السعید ، اإلسالم في حاجة إلى دعایة  3
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على املدرسة أخ مصـلح   - ظحلسن احل -إىل السفر إىل بسكرة مسقط رأسي فخلفين 
  .1) كرمي دعوته هلذه املهمة وهو األستاذ مبارك امليلي

الزاهري من بني الطالب الذين عادوا من الزيتونة حممد السعيد م كان 1928يف عام 
واجتمع هؤالء الـرواد  ( ولبوا نداء ابن باديس واجتمعوا للعمل يف سبيل الدين والوطن 

كتبه ااور ملسجد األربعني شريفا بقسـنطينة  باديس يف م ة الشيخ عبد احلميد بنبرئاس
وكانت مشاعر اتمعني تفيض محاسا وعزمية صادقة واستعدادا للتضحية يف سـبيل  ... 

   .2)اهللا والوطن 
 اجلزائـريني ، املسلمني الزاهري عضوا مؤسسا جلمعية العلماء حممد السعيد أصبح 

معلما يف املدارس احلـرة  ( اشتغل مث  -قليل بعد  كما سنبني -ورئيسا لبعض جرائدها 
وتنقل برسالته هذه بني أحناء متنائية يف القطر اجلزائري  اليت تشرف عليها مجعية العلماء ،

  .3)بني األغواط جنوبا وتلمسان غربا واجلزائر العاصمة مشاال 
طن الزاهري مبدينة تلمسان غري منقطع عن أخبار بقية مدن الوحممد السعيد استقر 

وكانـت جريـدة    وازداد نشاطه األديب واإلصالحي ،وتعرض ا إىل حماولة اغتيال ،  ،
، حاضـنة لـذلك   احملمدية النبوية والسنة احملمدية ، النبوية والشريعة السوي ،  الصراط

لكـن مسـحة تشـاؤمية     القصصي الشيق اجلميل اجلذاب ، بومتيزت كتاباته باألسلو
للشخصـية  حماولـة مسـخهم   هل واجل لنشرهم كست حياته وهو يقاوم أعداء الوطن 

بعث ا إىل جملة  قصيدة هذه املسحة الغارقة يف التشاؤم جسدتلقد . الوطنية اجلزائرية 
 .وطلب من ابن باديس أن ينشرها دون أن ميس أبياا حبـذف أو حتريـف    "الشهاب"

" . ليتين ما قرأت حرفـا "هذه القصيدة حتت عنوان " الشهاب"نشر ويستجاب طلبه ، في
  :4ومن أبياا 

  من يعش بالعلوم عمرا سعيـدا    أو يذق بالعلوم طعم  النعيـم

                                                
 . 14ص . ـ المرجع السابق  1
 . 83م ، ص  1986 –الجزائر  –الجزء األول ، المؤسسة الوطنیة للكتاب . ـ خیر الدین ، محمد ، مذكرات محمد خیرالدین  2
 . 57ص . ـ خرفي ، صالح  ، محمد السعید الزاھري  3
 . 11ص . م 1931، فیفري  7المجلد  1لسلة في األدب الجزائري الحدیث ، نقال عن الشھاب ، ج س.خرفي ، صالح ، محمد السعید الزاھري   - 4
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  فا من الشقاء  األليــــم فأنا مل أزل أكابد يف العلم صنو    
  قبل ، والقيت فيه أقسى اهلموم قد تغربت أطلب العلم مــن    

  حمــــروم  حبياة من عامل أجد يف الشقاء من هو أشقى     مل     
  ....ليس فيهم غري اجلهول األليـم  بني قوم عمي البصائر صــم        

  )مــجي(و ) كاف(ليتين ما قرأت حرفا  وال أعرف    فرقا بني 
  مــفلعلي أعيش مع اجلهل أحـظى    ناء خفض وعيش رخي

  ومــهل     جهارا بشعري  املنظـأنا لوال التقى دعوت إىل اجل
  ...م ـغري أن البالد  يف حالة يـرثي     هلا كل مشفق ورحيـ

الزاهري مبعية الطيب العقيب رئاسة حتريـر  حممد السعيد أسندت إىل  م1933يف عام 
ـ والالنبوية احملمدية ، والسنة النبوية احملمدية ، ثالث جرائد هي الشريعة  السـوي   راطص

أسلوبه يف ميدان األدب  السعيد الزاهري للجزائريني من خاللكما أظهر و .على التتايل 
لطرقية ، ونفسا طويال يف إدارة الصـراع مـع   الفكر اخلرايف لمقدرة كبرية على مقارعة 

بعـد  و. 1 اليت تشغل باهلم ة، نصب نفسه مفتيا للناس على املسائل الدينياحملتل وعمالئه 
   .2غة العربية للجمعية الودادية لطلبة أفريقيا الشمالية لبالللمثقفني ري حماضرا تخاُ ذلك

* * *  
املسـلمني  م وبعد املؤمتر اإلسالمي انسحب مـن مجعيـة العلمـاء     1936يف عام 

  :  منهااجلزائريني ألسباب كان يراها موضوعية و
  . على الطرقية ال يكمن يف إعالن احلرب اإلصالح الديين  - 
لذي يسعى دائما إىل تقريب املسافة بني خمتلف الطوائف احلقيقي هو ا اإلصالح -

لتفرقـة والتشـاكي   االستعمارية تنشر بني صفوفها البلبلة وا الرجعيةالشعبية اليت ال تزال 
   3.ته هلا من الشر واألذى عما تبي واخلصام لتشغلها

                                                
  . 6ص .  1933برید الصرا ط  .  1933سنة .  15الصراط السوي  لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  عدد . ـ ینظر  1
   . 32ص . وتبشیر ـ الزاھري ، محمد السعید ،  اإلسالم في حاجة إلى دعایة  2
بة الزبیري ، العربي ، المثقفون الجزائریون والثورة ،منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، المؤسسة الوطنیة لالتصال والنشر واإلشھار الروی  -  3

  .  66ص . م  1995 –الجزائر  –
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كاره الزاهري بعد جهره مبوقفه من توجه اجلمعية ، والتصريح بأفحممد السعيد اجته 
تقريب املسافات بني خمتلف توجهه اجلديد حماوال من خالل  اجلريئة إىل حزب الشعب ،

حيث أصبح العمل بالنسبة إليـه لـيس    القوى الفاعلة على الساحة السياسية ،اجتاهات 
واالجتـهاد يف  ، وقضاء الوقت الثمني يف البحث عن عورات الطرقيـة  ، حماربة الطرقية 

يف االهتمام يكمن  -يف رأيه  -ة وإلصاقها باخلصوم بل عني احلق يار األلفاظ اجلارحتاخ
عام  1"الوفاق " ةدجري أصدرمن هذا املنطلق و . اسياسي تهوتوعيالفرد اجلزائري تكوين ب

. 2) إىل الوفاق والوئام ونبذ الشقاق واخلصام (الداعية يد أفكاره اجلديدة سم لتج 1938
حيث مسحت للزاهـري بالدعايـة علـى     "مةاأل"وقد روجت ألفكار الزاهري جريدة 

مـن عـام   مارس  8الصادر يوم  157هذا البيان الذي نشر يف العدد ، ومنها صفحاا 
، ) إىل الوفاق والوئام ونبذ الشقاق واخلصـام  ( ليجسد أفكاره اجلديدة الداعية م 1938

ـ  –املقاومة لسياسة فـرق تسـد    -وقد روجت ألفكار حممد السعيد الزاهري  دة جري
 157ث مسحت له بالدعاية على صفحاا كهذا البيان الذي نشر يف العـدد  حي" األمة"

بني األيام القليلة املقبلة حبول اهللا وقوته : ( جاء فيه م  1938مارس من عام  8الصادر يوم 
وهي كامسهـا ، جريـدة سياسـية     "الوفاق"هنا يف وهران جريدة عربية أسبوعية باسم 

ع الصفوف وتوحيد اجلمهور على خدمة الصاحل العام ، وتكـون  مج إىلجامعة ، تدعو 
خري إعالن عن نفسها ، وإمنا نرجو اآلن من إخواننا العاملني يف احلقل العريب اإلسـالمي  
ذه البالد شيوخا وشبانا أن يكتبوا إلينا بآرائهم وبأخبار احلوادث واملظامل اليت تقع على 

أن يتفضلوا فيكتبوا إلينا بعناوينهم واضحة بالعربيـة  قومهم ، كما نرجو من مجيع القراء 
  .3.)حممد السعيد الزاهري صاحب الوفاق .والفرنسية معا وهلم الشكر سلفا 

* * *  

                                                
  .م  1938ھران ، سنة بعاصمة و.أسبوعیة سیاسیة جامعة أصدرھا محمد السعید الزاھري " الوفاق"جریدة   - 1
 . 119ص .  1971 –الجزائر  –،  المؤسسة الوطنیة للكتاب  7ـ سیف اإلسالم الزبیر ، تاریخ الصحافة في الجزائر ، ج  2
 119. ـ   سیف اإلسالم الزبیر ، تاریخ الصحافة الجزائریة  3
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على وفكرية  1لزاهري مع رجال احلركة الوطنية معارك قلميةمد السعيد اوقعت حمل
ولعـل   ، "امليـدان "و "سيدي هنيين"و "الشعب"و "الليايل"جريدة صفحات اجلرائد مثل 

املقال املعرب عن شدة اخلصومة بينه وبني مجعية العلماء وقتئذ كان على صفحات جريـدة  
  .2"إىل الزاهري"حتت عنوان واإلبراهيمي حممد البشري البصائر بقلم 

حممد السعيد الزاهري يـدير جريـدة   كان م 1954الكربى سنة وقبل ثورة نوفمرب 
صحيفة وطنية تم بالنقد السياسي واالجتماعي ( هي وباجلزائر العاصمة  "عصا موسى"

ويف هذا النقد يستعمل الشعر اهلجائي والقصص القصرية احملبوكة فنيا ويستعمل مراسلني 
ومهيني ، ليس هلم وجود حمدد يف اتمع ولكن األفكار اليت يطرحها على ألسنة املراسلني 

، وهذه األفكار يف الغالـب تتعلـق    هي أفكار مطروحة فعال على الرأي العام اجلزائري
  .3)وعمالئه وما يفعلون من مضرة وإساءة للمجتمع اجلزائري  باالستعمار

ـ " عصا موسى"قرر احملتل تعطيل جريدة "  وإىل  هابعد صدور أحد عشر عددا من
 انشـاط عمل الزاهري اسـت حممد السعيد زج بصاحبها يف السجن ، غري أن ال، مث  األبد

حيث استأنف إصـدار جريـدة   ؛  م1952خروجه من السجن عام  بعد اجديد اصحفي
ال يثق يف حزب البيـان االنـدماجي وال يف مجعيـة العلمـاء     ( وكان " املغرب العريب"

  .4)هو أحد مؤسسيها  اليت كاناجلزائريني املسلمني 
وختلف  ،الوطنية كل اموعات السياسية ا التحقت ومع اندالع الثورة الكربى 

بقـوة السـالح وكـواليس    مل يكن رد فعل احملتل سوى حماولة إمخادها ليل ، وعنها الق
م قصد فرحات عباس سويسرا وأعلن هنـاك أن ال حـل    1955ويف عام . املفاوضات 

 ألن الثورة،  احملتلة والسلطات الفرنسيةلجزائر ممثلني لملسألة اجلزائر إال باملفاوضات بني 
وكثـر  على إمخاد الثورة اليت أزداد هليبـها  ر دغري قاواحملتل ، عاجزة عن إخراج احملتل 

هذه من املعلقني على وكان حممد السعيد الزاهري  .يف كامل التراب اجلزائري أنصارها 
                                                

أدب المقاومة الوطنیة ، رصد لصور " فھ عبد الملك مرتاض بعنوان ـ  معلومات أكثر عن الخصومة بین الزاھري واإلبراھیمي في الكتاب الذي أل 1
  .وما یلیھا     379ص. المقاومة في النثر الفني 

  . 696ص . ـ   ینظر محمد البشیر اإلبراھیمي ، عیون البصائر  2
 . 32ص  -الجزائر  -  2006ماي  13إلى  7من  8جریدة  المحقق ، العدد " .شیخ األدب والصحافیین " ـ  بن عیشة الطاھر  3
 .الصفحة نفسھا . ـ  المرجع نفسھ   4
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اليت يصـدرها ،   "املغرب العريب"جريدة التصريح الذي نشر على صفحات هذا الزيارة و
اجلـريء  من نشر هذا املقـال   أيام وبعد ." رحلة مريبة ملهمة مريبة"حتت عنوان  مبقال

رفقة اهلامشي العريب ) اللري ( السعيد الزاهري حني كان مارا بشارع حممد تعرض الشيخ 
توفيق املـدين أن  أمحد يذكر  .1لعملية اغتيال حيث تقدم منه أحد املسلحني فأرداه قتيال

ل محد من وسيإىل جانب كونه شاعرا مليا فحال وكاتبا مقتدرا  -الزاهري حممد السعيد 
كان يف سلوكه وسياسته قوس قزح يتحلى كل حني (  - القلم يف هذه البالد نثرا وشعرا

بلون جديد إىل أن جاءت الثورة الكربى وكان يصدر بالعاصمة اجلزائرية صحيفة مـن  
وأردته قتيال قرب ساحة  هاحلكومة ماهلا ، وفكرها ، فحكمت عليه الثورة املطهرة بإعدام

  .  2)احلكومة 
  : ن آثار حممد السعيد الزاهريم

  :الكتب : أوال    
بتقدميها إىل الطبع مشـرية إىل   –اجلزائر  -هذه كتب تعهدت مطبعة دار الكتب 

اإلسالم "مل نعثر هلا على أثر عدا كتاب  غري أننا. نادر زبدة ما حتتويه من فن أديب مجيل 
  .إىل هذه الكتب الذي وجدنا فيه هذه اإلشارة " اية وتبشرييف حاجة إىل دع

 300ويقـع يف  .  يف وصف مدينة تلمسان العاصمة التارخيية:  حاضر تلمسان  
ويشتمل  .وبيان أحواهلا بأسلوب شيق ناظر مدينة تلمسان وصف ملصفحة وحيتوي على 

وهـو مـزود   " احلياة االجتماعية " ، " جوهرة املغرب " الكتاب على عدة فصول منها 
  . مسان بصور ملناظر من مدينة تل

  .وادي ميزاب وومنها األغواط ، يف وصف الواحات :  بني النخيل والرمال
  .يف األدب واحلياة واالجتماع :  حديث خرافة

  . يف خمتلف املواضيع :  شؤون وشجون
  .يف خمتلف املواضيع اإلسالمية  : اإلسالم يف حاجة إىل دعاية وتبشري

                                                
 .ـ المرجع السابق ، الصفحة نفسھا  1
 . 129م ، ص 1985  -الجزائر  -المؤسسة الوطنیة للكتاب ، . .  1954ـ  1925المدني توفیق ،  حیاة كفاح  ـ مذكرات ـ الجزء الثاني  ـ  2
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   :الجرائد : ثانیا 
  .اجلزائر  -1
 .الربق  -2
 .الوفاق  -3
 .املغرب العريب  -4
     . املغرب العريب اجلديد -5

جا مـن آثـار هـذا    اليت حنن بصدد دراستها ليست إال منوذ" الربق"وإن جريدة 
   .حممد السعيد الزاهري األديب اجلزائري 
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   . م1927لمحمد السعید الزاھري   "البرق"جریدة جداول محتوى  – 2
/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع

  المالحظات  ص

  البرق  الفاتحة

  
  
  
1  

 3االثن             ین 
رمض               ان 

ھ           ـ  1345
 7 ـالمواف   ق ل   

 1927م  ارس 
  م

  
1  

  

محم د  یبدو أن األسلوب الذي كتب ب ھ ھ ذا المق ال ھ و أس لوب      
" آآلن " العدد الثالث عشر في المقال  وفيالزاھري ، السعید 

التف رنج  "اعتراف صریح بأن محرر الجری دة ھ و كات ب مق ال     
التونس  یة  "الن  دیم"وخص  م الجزی  ري ص  احب جری  دة  " اآلث  م

بی  ان عب  ارة ع  ن ومحت  واه   "محم  د الس  عید الزاھ  ري "وھ  و 
  . "البرق"جریدة المستقبلیة ل  خطةال

  ----   شھداء االكتساب
  

 
"  

 
"  

  
1/2  

األلیمة الضوء على الحادثة  -في ھذا الموضوع  -الكاتب  ىقلأ
على ظھر سفینة لمھاجرین إلى فرنسا للجزائریین االتي جرت 

  .في سبیل كسب القوت 

   "  ----   ملكة إیران ومالیتھا
"  

  
  
2  

 "ملس  ییو"ع ن ال دكتور   كاتب  ھ یتح دث فی ھ   مق  ال مقتط ف م ن   
اس تطاع أن   ،رجل من رج االت الم ال ف ي الحكوم ة األمریكی ة      

ینقذ مملك ة إی ران م ن فوض ى الم ال الت ي أص ابتھا بع د المل ك          
  .داربوس 

ع ن  تكش ف  وف ي قط ار ببس كرة     لجزائ ري ب ائس   حادثة وقعت  "  "  "  ----   حادثة ألیمة     
  .للشعب الجزائري  ظلم المحتل

عاصمة  - أدبیات 
  الجزائر

  
  العتاب الرقیق

  -  خمار
السعید 
  الزاھري

  أدیب - 

"  "  

  
"  

ألبیات األخیرة او، ) لعاصمةا(بیات في وصف مدینة الجزائر أ
رد ال زوج لھ ا بم ا    متبوع ة ب   عتاب م ن ام رأة ھجرھ ا زوجھ ا     

  .یناسب ھمومھا
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

   ----   االنتقادات
"  

 
"  

  
  
  
  
  
  
  
  
3  

  :مجموعة من األخبار الموجزة متبوعة بانتقادات حول 
ة ألقاھا محمد السعید الزاھري في الحفل الذي أق یم  قصید .1

( ببسكرة بمناسبة تكریم محمد الھادي الزاھ ري عل ى كتاب ھ    
  ) .شعراء الجزائر في العصر الحاضر

 انتقاد شبان جزائریین یحبون أن ینادیھم الناس بالشیوخ  .2
وھي ف ي رث اء   " البالغ"قصیدتین نشرت األولى بجریدة  .3

" النج  اح"لیوی  ة ، والثانی  ة بجری  دة  أح  د أتب  اع الطریق  ة الع 
إلی ك ی ا وھ ران ، ومحت واه تھج م عل ى أتب اع        : تحت عن وان  

  .الطریقة العلیویة 
عل  ى فق  راء الجزائ  ر   " ب  ن تیك  و "انتق  اد طریق  ة  تب  رع    .4

 .بقسنطینة 
بسبب " شعراء الجزائر في العصر الحاضر"انتقاد كتاب  .5

 .ضمھ السم شاعر تونسي 
ھا الخاطئ  ة م  ع الجزائ  ریین  انتق  اد الحكوم  ة ف  ي تص  رفات  .6

 .قدوم شھر رمضان بیع التجار للحوم بمناسبة  .التجار 
انتق  اد ن  واب الش  عب الجزائ  ري ال  ذین ل  م یس  اعدوا جمعی  ة      

بقس   نطینة عل   ى تمكی   نھم م   ن ع   رض  " التمثی   ل العرب   ي"
  " .الفراق القاتل"مسرحیة 

 .بیع التجار للحوم بمناسبة قدوم شھر رمضان  .7
  . ذلھم مع جمعیة لعرض مسرحیتھا انتقاد النواب لتخا .8
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  3  "  "  البرق  إعالن
  

 ش  عراء: وكتاب  ھ " محم  د الھ  ادي الزاھ  ري"إش  ھار للش  اعر 
  . .الجزائر في العصر الحاضر 

  

الصحافة ومن ھم 
  رجالھا ؟

  الطیب العقبي
  - بسكرة  - 

 10االثنین   2
رمضان 

ھـ  1345
 14لموافق لـ ا

 1927مارس 
 م

1  

وأن ھ  " الش ھاب "أشار الكاتب إلى وجود ھذا المقال في مجل ة  
لمحم  د الس  عید الزاھ  ري س  نة    " الجزائ  ر"نش  ر ف  ي جری  دة   

  . م 1925
  

  تأبط شّرا  أنا أجیب

 
 
"  

 
 
"  1/2  

ك ان المق ال ردا عل ى إم ام الج امع س یدي رمض ان ب الجزائر ،         
أتب ع  . یخ الطرقی ة  ش  ) حض رة المرب ي  (الذي أسرف ف ي م دح   

إل ى ض رورة ت رك    " الب رق "المقال الالذع بتوضیح من جری دة 
  .المدح المبالغ فیھ 

إیلیا أبو   الشعر الحيُّ
  3  "  "  ماضي

أن إدارة جری  دة " إیلی  ا أب  ي ماض  ي "یب  دو م  ن نش  ر قص  یدة   
ومنھم محررھا محمد السعید الزاھري من المھتمین " البرق"

  .العربي ومنھم المقتطف  لما تنشره جرائد ومجالت المشرق
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أما املرتقب ففـي  الصفحات ، يف آخر الصفحة الثانية باجلهة اليمىن إشارة إىل سبب غياب ركن األدبيات واالنتقادات وهو ضيق :  مالحظ ة 
  . العدد املوايل

  أخطار المدنیة
  
  
   

  

  العمودي
  كرةبس

  
  
  
  
  

  

  
  
  3  

  
  

  
  

 17االثن         ین 
رمض               ان 

ھ           ـ  1345
 21الموافق لـ 

 1927م  ارس 
  م

    
  1  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

یكشف المق ال ع ن حقیق ة تزای د االنتح ار ب ین ص فوف النس اء         
  .بتركیا ، وضرورة التفطن لحقیقة التقدم والتمدن المزعومین 

  

  سالم دین طبیعي اإل
العزوزي 

  حوحو
   -  بسكرة - 

"  "  

    
  1  

المق  ال ف  ي الع  دد الخ  امس وفح  واه إجاب  ة ع  ن   ھ  ذا تتم  ة نج  د 
ل ب من ھ ال رد علیھ ا ،     مجموعة من أسئلة وصلت للكات ب ، وطُ 

  . الروحوالجسد كل من  ضرورة االتزان بین مطالبوتتعلق ب
  

/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

س     لكي الالتیلیف     ون ال
  بین لندن ونیویورك

المكالم    ات عل    ى أت    م  
   الموضوع

عن 
  3  "  "  المقتطف

ویتح  دث ع  ن المكالم  ات . ینتھ  ي الموض  وع ف  ي الع  دد الثال  ث  
الت  ایمز  الھاتفی  ة الت  ي دارت ألول م  رة ب  ین مح  رري جری  دة       

وق  د أخ  ذ المق  ال م  ن جری  دة   . اإلنجلیزی  ة والت  ایمز األمریكی  ة  
  .اإلنجلیزیة " التایمز"
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

الصحافة ومنھم 
  رجالھا ؟

  الطیب العقبي
  "  "  -  بسكرة - 

   
  2   

الج  زء الث  اني م  ن المق  ال ویتح  دث فی  ھ ع  ن من  افع الص  حافة      
  .الحقیقیة 

  فكر حر 
  2/3  "  "  نایاع الّثطّال  صالة العلیویین  -1

، ول  م  )لمحم د الس عید الزاھ ري   (مس تعار   اس م  )ط الع الثنای ا  (
  .عن أثر في بقبة األعداد ھذا المقال نعثر لعنوان 

  قوارص 
التق        ویم وال        بالغ  

  ن الجزائریا
  

  "  "  اتأبط شّر

  
2/3  

  
  
  

  . )لزاھريمحمد السعید ال(اسم مستعار  )تأبط شرا(  
   . جریدتان جزائریتان )التقویم والبالغ(  

  .عاما  11علیوي بعد 
  بقاش  -سیدي 

  دھاجّد - 
  
  
  

......  "  
"  

  
  

  

  
  
3  

لم   واطن أخب   ار وانتق   ادات ل   بعض مظ   اھر الحی   اة الیومی   ة ل    
مقاوم   ة أدب   اء الحرك   ة  والكش   ف ع   ن، المس   كین  لجزائ   ريا

  .ق التملق ُلوحب المظھر ، وُخیة  الوطنیة للطرق

التلیف    ون الالس    لكي  
    "  "  عن المقتطف  بین لندن ونیویورك 

3  
" التلف   ون الالس   لكي ب   ین لن   دن ونیوی   ورك"ت   ابع لموض   وع 

  ".المقتطف "المنقول عن 
  .حوادث داخلیة 

  "  "  ......  . كارثة  الشقة
   3  

  
  

على س كة  لجزائري لحادثة التي وقعت لحدیث عن االمتابعة    
  القطار ببسكرة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  األدبیات 
ف    ي وص    ف ذك    رى   

  .المحبین 
  .مقروحتین 

    "  "  أدیب
3  

  . "الذكرى"موضوع بیتین من الشعر في 
لش عراء  ا من صاحبھمابدعوة  "المقروحتین"توج البیتان في 

  . ة شعبھالتصویر حال الجزائر وتجسید معانا یینزائرالج

  مكاشفة علیویة  -1
  اتأبط شّر  باش عدل علیوي  -2

 
      "  

 
        "    

3  

م  ن أن األس  ماء   "ال  بالغ"إلی  ھ جری  دة   رد عل  ى م  ا توص  لت  
ھ ي   مق االتھم إنم ا   "الب رق "التي یمضي بھا كت اب  المستعارة 

  .بادیس  بنالأسماء 

  م فرنج اآلثالّت
      - 1 -  

  
  قلم التحریر  

  
4  

 24االثنین 
رمضان 

ھـ  1345
 28الموافق لـ 

 1927مارس 
     م 

 
  
  
  1   

ومف اد  ) الدیباش ألجیری ان ( جریدة المقال رد على ما نشر في 
رقص ت ف ي   زوجة رجل متج نس  مسلمة تونسیة الخبر أن فتاة 

  .ذلك منھا تمدنا وتحضرا  تبرعاو، حفل 
  
  
  

    "  "   جساس  نبأ عظیم 
 ھ، وفی   )دی وان الص الحین   (میالد جبھة ضد الطرقیة أو حزب 

مدافعون وھجومیون ، ولقد غاب عن ھذه التشكلة ابن ب ادیس  
.  

الصحافة ومن ھم 
  رجالھا ؟

    - 3-   

  الطیب العقبي 
  2  "  "  -  بسكرة -  

" الصحافة ومن ھم رجالھا ؟ "مقال یحتوي الجزء الثالث من 
  .لعقبي للصحفیین نصائح من الطیب اعلى 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  .موبقات العصر 
  - ذوو األقذار  - 

  ...قال نوح  
    -  الجزائر -   

"  "  

 
   
2/3  

ف ي العاص مة   ت تش ر الت ي ان مقال ف ي مقاوم ة ظ اھرة ال رقص     
أن مومسة تونس یة راقص ة أحی ت    المقال ، وقد ذكر الجزائریة 

وقد حضر الطرقیون الحفل بعدد ریین في المسرح لیالي الجزائ
  . كبیر 

  قوارص 
  "  "  ا تأبط شّر  .باش عدل علیوي 

 
   3   

  .كل القوارص تھجم على بعض زعماء الطریقة العلیویة 

  . عر المتجنسالشِّ -1
  .  الوالي الصالح -2
  .  القاضي الجلف -3

.........  
  

........  

........  
"  "  

    
 
   3 

  

  .ابھ وكّت" البرق " حول  "الندیم"على ما كتبھ رد  .1
  .العلیویة قة یالطر ا دخلمیزابی أنحول إشاعة مفادھا  .2
ش  ر ، وُن ق  اضإش  ارة إل  ى قص  یدة أح  د الق  راء ف  ي ھج  اء   .3

  .منھا بیتان فقط لشدة ما فیھا من تشنیع 

  "  "  البرق  . تنبیھ

  
  
  
  3  

  :تنبیھ القراء إلى 
التج ارة  ما یتعلق ب ةخدملمساحة  "البرق"جریدة تخصیص  -

  .یة في الجزائر
  .ة الطرقیة محاربؤسس بغرض تلم  "البرق"جریدة ن أ -
لك  ل م  ن ی  دافع ع  ن الح  ق  " الب  رق"جری  دة ف  تح ص  فحات  -

  .مھما كان حزبھ 

  التفرنج اآلثم
  التحریر  -  2 -      

  
  
5  

 1االثن             ین 
ش                     وال 

  ھـ 1345

  
1  

ری  ر ف  ي ھن  اك أش  ارات كثی  رة م  ن الب  احثین تؤك  د أن قل  م التح  
ال  دكتور لزاھ  ري وم  نھم  امحم  د الس  عید  ل" الب  رق " جری  دة 

  . محمد ناصر
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

 4الموافق لـ       
  م1927أفریل 

    

  الصحافة الصادقة 
واجباتھا نح و قرائھ ا   

  .وواجباتھم نحوھا 

مص   طفى ب   ن  
 -ش              عبان 

   تونس
"  "  

     
  
1/2  

الواجبات المتبادلة بین الق راء والص حافة   : ھو محتوى المقال 
.  

الصحافة ومن ھم 
  - 4 -   رجالھا ؟

الطیب 
 - العقبي
  بسكرة

"  "    
2  

یصل الطیب " الصحافة ومن ھم رجالھا؟"الجزء األخیر لمقال 
إل  ى ) الس  اقطة (م  ن خالل  ھ إل  ى أن مص  یر الص  حافة    العقب  ي 
  .الزوال 

  اإلسالم دین طبیعي 
        - 2 -  

زوزي الع
  أحمد

  سیدي عقبة  - 
"  "    

2  

اإلس  الم دی  ن  "یص  ل الكات  ب م  ن خ  الل الج  زء الث  اني لمق  ال      
  .إلى ضرورة االتزان بین مطالب الروح والجسد " طبیعي

  األدبیات 
   . االشتراكيالشعر 

  أدیب    
  "  "    

2  
  .بیتان من الشعر حول الشعر االشتراكي    

    "  "  البرق    . عید سعید  
2  

ألبن   اء المل   ة اإلس   المیة عموم   ا ،    " الب   رق"دة تھنئ   ة جری    
  .وقرائھا خصوصا بعید الفطر 

رفقا بفتاة یعرب 
  .وقحطان 

عبد الغني بن 
    "  "  .رابح العقبي 

3  

بالمقال  ة واعتب  ار ص  احبھا م  ن  " الب  رق"تنوی  ھ إدارة جری  دة 
الغی   ورین عل   ى اللغ   ة العربی   ة ، وتوس   م الخی   ر ف   ي كاتبھ   ا     

  الجزائر  بمستقبل األدب العربي في
اإلسالم  - قوارص 
  3     "  "  .الصاعقة   .والعلماء 

  " .الصاعقة"منقول عن جریدة    
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

الة خطیب الّض
اسم مستعار لمحمد السعید الزاھري ، و المقال انتقاد " فاتك"  3  "  "  .فاتك     .المنشودة 

  .ستوى الخطابة في الجزائر آنذاك لخطیب مسجد ، وتجسید لم
  

  حوادث داخلیة 
  حادث الشفة 

  

  "  "  3  
  

  
النھایة المأساویة للجزائري الذي دھسھ القطار بمدینة بس كرة  

.  

  حادث قتل  

السعید بن 
  رویحة 

 - سیدي خالد 
  - أوالد جالل 

"  "  

  
  
3  

  
  

   
  
  ) .بسكرة( خبر مقتل شاب جزائري بأوالد جالل   

    "  "  شاعر سلفّي   ؟ امن ھو تأبط شّر
3  

. نعتقد أن الشاعر الس لفي ص احب األبی ات ھ و الطی ب العقب ي       
وتت  ألف القص  یدة م  ن س  بعة أبی  ات تجی  ب ع  ن س  ؤال طالم  ا        

  من ھو تأبط شرا ؟: تداولتھ ألسنة الناس ، ھو 

  .البرق     
الرحموني بن 

عبد المجید 
  مدیر البرق

6  

 9االثن             ین 
ش                     وال 

ھ             ـ 1345
المواف                ق 

ل أفری     11ل     ـ
  م1927

  
  
  
1  

إل  ى الم  رجفین ف  ي قس  نطینة " الب  رق"ن  داء م  ن م  دیر جری  دة 
بسبب إقبال األمة الجزائریة على الجریدة إقب اال كبی را ، ویب دو    
أن المناوئین لإلصالحیین اتھم وا اب ن ب ادیس بإص دارھا فك ان      

  " . البرق"الرحموني ھو صاحب جریدة : الرد 
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/ص  ریخالتا  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

: إلى األخوین 
ا بیضاوي و تأبط شّر

.  
  "  "  . سمھري 

  
  
  
1  

بیض  اوي ھ  و مب  ارك المیل  ي وت  أبط ش  را ھ  و محم  د الس  عید        
وق   د اعتب   رت  . الزاھ   ري وس   مھري ھ   و األم   ین العم   ودي     

والرسالة . الموضوع رسالة لما فیھ من خصائص فن الرسالة 
انض  م إل  ى   ش  ھادة م  ن س  مھري بأن  ھ لب  ى دع  وة أص  حابھ و     

جماعة المصلحین ضد الخرافین و األفاكین ، وسمیت جبھ تھم  
  وقد ذكر ذلك في العدد الرابع " دیوان الصالحین"بـ 

  مراسالت 
  االنتخاب البلدي 

مكاتب البرق 
.  "  "  

  
  
2  

المق  ال مقاوم  ة سیاس  یة لالنتخاب  ات البلدی  ة ، وحمل  ة انتخابی  ة 
ال ھ ، وق د ت وج    ، وتعریف ا بنض الھ وأعم  " عمر راس م "للشیخ 

ف ي االنتخاب ات ب دال م ن     " عم ر راس م  "المقال بضرورة نجاح 
  ) .الخشب المسندة (

سیاسي عربي   .مشكلة الصین 
 .  "  "    

2  
  .تعریف ببلد الصین 

  قوارص
  "  "  تأبط شّرا   قاضیان في النار  -

  
2/3  

  

  . فضح لسلوك أتباع الطرقیة 

  العلیوي  -
  الباش عدل علیوي  -
  ؟أمجوسي ھو -

  "  "  تأبط شّرا 
  
  
3  

  .كل المضامین تتحدث عن انحراف أتباع الطرقیة 
  
  

  
  "  "  .سكیرج   ھم أججوھا  

  
  
  
3  

محت   وى القص   یدة ذم الطرقی   ة ویكش   ف ح   دة الص   راع ب   ین     
ولم ا كان ت أبیاتھ  ا ش دیدة ف  ي    ". ال  بالغ"و" الب رق "جری دتي  

  عن نشرھا السبب الذي دفع بصاحبھا " البرق"وقعھا أحجم 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  الموضوععنوان 
  المالحظات  ص

  
        

مم ا  " الب رق "التي حولتھ ا إل ى ذم   " البالغ"إلى إرسالھا إلى 
أن ینش   روھا كم   ا " الب   رق"اض   طر بالق   ائمین عل   ى جری   دة  

  .وصلت إلیھم 
  
ابن األدھم   أخذھا المخاض   

  "  "  .القسنطیني 
  

3  
  

" ال بالغ "ری دة  المقال عبارة عن انتق اد ش دید لم ا ینش ر ف ي ج     
من سب وشتم للمصلحین كابن بادیس ومحمد السعید الزاھري 
وتفنیدا لما ادعتھ الجریدة م ن أن س كان مدین ة قس نطینة كلھ م      

  .بالغیون 
  
  .التفرنج اآلثم   
  7  .التحریر     - 3 -       

 16االثن         ین 
 1345ش    وال 

  ھـ
 18الموافق لـ 

  م 1927أفریل 

1  

إل ى  " التف رنج اآلث م  "یر م ن مق ال   یصل الكاتب في الجزء األخ
ضرورة التصدي للغزو الثقافي الذي طال تونس وقد یصل إلى 

  .الجزائر 

  إلى األمام إلى األمام
  1/2  "  "  الطیب العقبي 

" الب رق "وجری دة  " الش ھاب "غابت كتابات العقبي عن مجلة 
بسبب الم رض ، ولم ا ع وفي الكات ب وع د ك ال م ن الجری دتین         

  .ابات المقاومة للطرقیة ، ومنھا ھذا المقال بالمزید من الكت
ت           أثیر ال           دعوة  

  .واإلرشاد 
  2    "  "  جساس      

ھذا المقال الصحفي مؤشر عل ى نج اح جماع ة المص لحین ف ي      
مق   اومتھم للطرقی   ة ع   ن طری   ق االنتش   ار الواس   ع لجری   دة       

، وتأثیرھ  ا اإلیج  ابي ف ي النف  وس عموم  ا وأص  حاب  " الب رق "
  .یجانیة كالت -خصوصا  -الطرق 

  ویدل المقال على مكانة محمد السعید الزاھري لدى جماعة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  المصلحین           
  .اسم مستعار لمحمد السعید الزاھري " جساس"و

  
  
  

  لبیك یا سمھري 

  2/3  "  "  .تأبط شّرا   

لزاھ ري  وصف امرأة لعبد الحمی د ب ن ب ادیس ومحم د الس عید ا     
  " .البالغ " والوصف مأخوذ من جریدة 

سیاسي    - 2 –مشكلة الصین 
  3  "  "  عربي 

  

  .ال خوف على الصین ألن زعماءھا وطنیون : خالصة المقال 
  
  

       
  
    
  فوائد االقتصاد   

المولود بن  
الصدیق 
الحافظي 

  .الألزھري 

"  "  
  
  
  
3  

ناطق  ة خ  امس الص  حف ال" الب  رق " ذك  ر المق  ال ب  أن جری  دة  
بالعربیة في الجزائر ویجب تأییدھا ، وأن الصحافة في الجزائر 

والجزائ  ر م ن خ الل المق  ال   . مھن ة ص عبة وف  ي ط ور التجرب ة     
طریحة الفراش تعاني من المرض الشدید ، وفي الرمق األخیر 

ویب   دو أن إحس   اس الكات   ب ص   ادق ؛ إذ  . إن ل   م یرحمھ   ا اهللا 
ع جن ازة اإلس الم بع د    احتفلت فرنس ا ف ي عی دھا المئ وي بتش یی     

  .المقال بثالث سنوات 
  عدس -قوارص 

أیھ           ا الفلت           اء  -
  المتشردون

    "  "  .تأبط شّرا  
3  

ت أثر تونس  ي ب  الطرقي العلی  وي الجزائ ري بع  د مالزمت  ھ لس  بع   
سنوات ، وقد أص بح بع د ذل ك م ن دع اة الطریق ة العلیوی ة ف ي         

  . تونس 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الحظاتالم  ص

وف   د الش   عراء ی   زور 
 -فرف     ار  -طولق     ة :

  -1-.  البرج
  محمد السعید

   8  .الزاھري  

 23االثن         ین 
 1345ش    وال 

  ھـ
 25الموافق لـ 

  م1927أفریل 

  
  
1  

الطیب العقب ي ، واألم ین   : یتكون وفد الشعراء المذكورین من 
  .العمودي ، ومحمد العید آل خلیفة  ، ومحمد السعید الزاھري 

أس بابھا وم ا ح دث فیھ ا ، وظروفھ ا ،      : الزی ارة  : ل وفي المقا
  . وذكر لیالي سمر األدباء األربعة أثناءھا 

  
محمد الوكیل   .صالح الدین    

.  
   - المغرب  - 

"  "  1/2  

اھتم  ام أھ  ل المغ  رب بجری  دة الب  رق : یكش  ف ھ  ذا المق  ال ع  ن 
( وك  ذلك اھتم  ام الش  باب بف  ن المس  رح ومكان  ة ف  ن المقام  ة        

  .ھم عند) الحریري
ى اقتح  ام می  دان المس  رح ،    یع  د المق  ال تش  جیعا للش  باب عل       

  . الكسل والخمول ومقاومة
ح   ول تب   رج النس   اء   

  .في المقابر 
زغیب   

  العروضي
   - بسكرة  -  

  
"  

  
         
       "  

2  
یتح  دث المق  ال ع  ن ع  ادة خ  روج النس  اء للمق  ابر ی  وم العی  د ،    

ن  اء تش  ییع وعل  یھن م  ن الزین  ة م  ا یفت  تن ب  ھ الرج  ال خاص  ة أث
  ار مقاومة البدع في مدینة بسكرة ویعد المقال في إط. الجنائز 

  
  "  "  جساس      . یا أعداء الشباب 

  
  
2  

یكشف المقال عن اجتماع لجبھ ة ح زب المص لحین وفی ھ تم ت      
تسمیة العزوزي بفاتح ، و العقبي باألس تاذ اإلم ام ، ونج د ف ي     

  .ى الرشد المقال دعوة الطرقیین إلى التقوى والعودة إل
    مشكالت الصین

  2  "  "  سیاسي عربي  - 3 -      
" . الفیحاء"بالمقال المنقول من مجلة " البرق"نوھت جریدة 

  .واعتبرتھ من أحسن المواضیع التي تحدثت عن الصین 
بالرف     اء  -ق     وارص 

    "  "  .......  ضاقت بھم  -والبنبن 
3  

وم   ن خص   ائص  . مض   مون الق   وارص ھ   و س   ب الط   رقیین    
  ھا براعة التصویر ، وتوظیف الخیال ، وقوة التأثیر في أسلوب
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

غ  الم  -أیھ  ا الكھ  ل  -
 -ك  ونكرانس  -أم  رد 

  .كلنا ذلك الرجل 
        

  .الخصم 

  -جنون البالغ 
تع    الوا ت    روا الفض    یحة  

  مجسمة

  ابن أدھم   
  3  "  "  - قسنطینة  - 

وما تنشره م ن افت راءات   " البالغ"یب لجریدة في المقال تكذ  
.  

الطیب بن   إعالن  
  عیسى 
  تونس 

صاحب جریدة 
  الوزیر 

"  "    3  

إلعط    اء جمی    ع ) ال    وزیر ( خب    ر اس    تعداد ص    احب جری    دة 
  .اإلرشادات لقاصدي بیت اهللا الحرام من الجزائریین 

والمق  ال مقاوم  ة لم  ا یفرض  ھ المحت  ل م  ن قطیع  ة ب  ین أبن  اء        
  .ربي الواحد المغرب الع

إعالم القراء باعتم اد حس ن القس نطیني نائب ا لجم ع اش تراكات         3  "  "  .البرق     .نائب البرق    
  .بقسنطینة " البرق " جریدة 

  
  
  فوائد االقتصاد   

المولود بن 
الصدیق 
الحافظي 
  األزھري 

"  "  
  
  
3  

بوعدھا لمعالجة مواضیع االقتص اد كم ا ج اء    " البرق " وفاء 
  .بالفاتحة 

والمقال في مقاومة االحتكار ، ودعوة الجزائریین إلى ضرورة 
اس   تغالل ث   رواتھم ، وص   رخة ف   ي وج   وھھم لك   ي ینھض   وا     

ویأم ل الكات ب   . باقتصاد الوطن وتخلیصھ من التبعیة األجنبی ة  
في أن یرتفع صوت الجزائري لیس في الداخل فحسب بل حت ى  

  .مرسیلیا ولندن 
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/ص  تاریخال  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  .التجارة       
أسعار سوق 

  قسنطینة في أسبوع
......  "  

اش   تملت قائم    ة األس    عار عل    ى القم    ح والش    عیر والحم    ص    3  "
وك   ذلك جل   د البق   ر والم   اعز والزی   ت  ... والقرفال   ة واللوبی   ة 

  ...والعسل

حي على الصالح 
الحرب حي على 

  .الكفاح و
  9ا  بیضاوي  

 30االثن         ین 
 1345ش    وال 

  ھـ 
 02الموافق لـ 

  م 1927ماي 

عن االلتحاق بالجبھ ة ض د الطرقی ة    " بیضاوي"إعالن الكاتب   1/2
  .، أو بحزب المصلحین 

 –وفد الش عراء ی زور  
 –فرف      ار –طولق      ة 

  - 2 - البرج
  "  "  الزاھري     

   
 2   

تنقل وفد الشعراء األمین العمودي ، الس عید الزاھ ري ، محم د    
فرف ار ، والب رج ،   :ب العقب ي ب ین م دن    العید آل خلیفة ، والطی

وطولقة وسط جو مشحون باألمل ف ي ع ودة اإلس الم الص حیح     
  إلى أبناء الجزائر 

  
  "  "  قال نوح        ذوو األقذار  

   
 3  

في المقال تشھیر باألغنی اء والط رقیین ال ذین حض روا حف الت      
ماجن  ة راقص  ة ، وب  ذروا أم  والھم ف  ي تل  ك اللی  الي الحم  راء ،    

  .بھا على الفقراء والمساكین  وشحوا

  "  "  صالح       الكفر ھو الظلم  

   
 3  

المل ك  : مف اده  " الش ھاب "في المقال انتقاد للقول الذي نشر ب ـ 
  .یبقى على الكفر وال یبقى على الظلم 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

فرنساوي محسن 
  "  "  .......        والجمعیة الخیریة

  
  
3  

سارعت جمعی ة إس رائیلیة القتن اء أم وال تب رع بھ ا فرنس اوي        
غني لص الح الفق راء عموم ا ، ول م تحض ر الجمعی ة المس ئولة        

م  ن تق  اعس " الب  رق " ویس  تغرب . ع  ن الفق  راء الجزائ  ریین 
  .أمین ھذه الجمعیة الذي یكون قد حرم الفقراء من حقھم 

ابي حفص    الرسائل الخاصة  
  10  الحمادي  

ذي  5االثن   ین  
 1345القع   دة  

  ھـ
 9المواف   ق ل   ـ 

م  1927م  اي 
 .  

 1  

النص عبارة عن رس الة بع ث بھ ا ص احبھا إل ى األدی ب محم د        
الس  عید الزاھ  ري یعت  رف ل  ھ فیھ  ا بفض  لھ ف  ي ال  دعوة وكش  ف  
ضالل الطرقیین ، ویدعوه فیھ ا إل ى تنظ یم الوق ت حت ى ی تمكن       

  .من االستمرار في حربھ ألعداء الجزائر 

ل ال  بالغ ن  ومرو  رج  ا
17  
   الفاسي المفلق  - 
أص        بح الجل        ف   -

جاللة خ ادم   -شاعرا 
  .الحضرة 

   الفاسي اآلخر  - 

  "  "  سمھري    
  
  
  
1/2  

تشبھ ھذه المواضیع ق وارص الس عید الزاھ ري ، ومض مونھا      
ف  ي ذم " ال  بالغ"عب  ارة ع  ن رد عل  ى قص  یدة نش  رت بجری  دة  

عل ى الطرقی ة    المصلحین ، وتعتبر أول ھجوم لألمین العم ودي 
.  

جن     ون ال     بالغ ف     ي 
  2   "  "  ابن ادھم     . 16العدد 

مق  اال منس  وبا للكت  اني ، محت  واه ذم   " ال  بالغ"نش  رت جری  دة  
مم ا نس ب    -ف ي ھ ذا المق ال     –للمصلحین وقد تبرأ ھذا األخی ر  

  .إلیھ 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

م   ا أنص   ف ال   دھر   -
  .ضبة 

ی       ا ن       دیم   إلی       ك -
   .المخازي 

  2  "  "  سمھري    

و كتاب ھ ال ذین س فھھم    " الب رق "یأتي المقال انتص ارا لجری دة   
  التونسیة" الندیم"في جریدة " أحمد توفیق المدني"الكاتب 

م  ن المق  ال تب  دو المعرك  ة القلمی  ة عل  ى أش  دھا ب  ین جماع  ة          2  "  "  .....        ...قال نوح  
  .المصلحین والطرقیین 

  
  الجزائر  صوت  

الرایس 
  "  "  حمیدو

  
 2/3  

  
  
  
  

ینتق   د المق   ال أعض   اء مجل   س البل   دي ال   ذین خ   اطبوا وزی   ر    
الداخلیة بغیر حقیقة ماضي بالدھم وحاض رھا ، ووج ھ الكات ب    
انتق  اده الش  دید م  ن خ  الل واق  ع ش  بان وش  ابات الجزائ  ر ال  ذین  

  .ملئت بھم السجون واحتضنتھم األزقة وغاصت بھم الحاناة  

  رص قوا    
ی        تظلمن وھ        ن   -

ھ     ي ال  –الظالم     ات 
–الخل        وة  –ھ        و 

مق   ام –ردة -احتج   اج
أحم       د -المش       اھدة 

ھ ل   –میرزا العلیوي 
–ف        تح اهللا علی        ھ 

  فسوق البالغ

  "  "  تأبط شرا
  
  
 3  

وأتب  اع " ال  بالغ"ك  ل الق  وارص ت  دور ح  ول التش  نیع بجری  دة   
  .الطرقیة العلیویة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الحظاتالم  ص

  
  فوائد االقتصاد 

المول    ود ب    ن  
الص               دیق 
الح              افظي 

  األزھري

"  "     
 3  

ف  ي المق  ال دع  وة ص  ریحة لمقاوم  ة االقتص  اد الفرنس  ي وذل  ك   
بت  ألیف ش  ركة جزائری  ة ی  دیرھا األغنی  اء الوطنی  ون لینافس  وا    
أوروب  ا بخی  رات ال  وطن ب  دل الن  وم والغفل  ة وت  رك سماس  رة        

  .بل أموالھم المحتل یحتكرون أنفاس الجزائریین ق
  التجارة 

أسعار سوق 
  قسنطینة في أسبوع

.......  "  "     
 3   

مؤش را عل ى نض ج     -في نظرنا  -تعتبر ھذه اإلشارة اإلعالمیة 
  . الحركة الوطنیة إعالمیا في مقاومة المحتل 

  
  ھاھي أقالمنا  

محمد فاتح 
حوحو سیدي 

  عقبة بسكرة
11  

 12االثن         ین 
ذي القع           دة 

ھ           ـ  1345
 16 الموافق لـ

  م 1927ماي 

                  
  1  
  

أول مقالة ھجومیة للكاتب ض د جری دة ل م ی ذكر اس مھا ، وف ي       
  .المقال أیضا تغییر اسم العزوزي إلى فاتح 

االمتی        از بص        الح  
  األعمال 

عن لسان   
سكان الجزائر 

عطا اهللا 
  المزغاني

"  

   
       "     1  

" محمد بن العرب ي "م تنویھ باألعمال الجلیلة التي قدمھا الحكی
  . العضو البلدي منذ أكثر من ثالثین سنة

إلى الندیم       
  1/2  "  "  فاتك    التونسي

التونس یة  " الن دیم "سبق وأن تھج م الجزی ري ص احب جری دة     
على السعید الزاھري لنشره مقال التفرنج اآلثم فك ان ال رد ف ي    

  .ھذا المقال 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

     "  "  مكاتب البرق  الجامع   
  2  

ما یقوم بھ الس عید  " البرق"من بین الدعایة اإلعالمیة لجریدة 
الزاھ   ري  م   ن اخ   تالق ألس   ماء المراس   لین ف   ي ك   ل مك   ان       

، وف ي المق ال محارب ة لألخ الق الت ي تفش ت       ) مكاتب الب رق (كـ
  .داخل المساجد في أوروبا 

  محمد كباش    الحریة     
  -بسكرة  - 

"  "    
2  

یأتي نشر ترجمة ھذه القصیدة إلى العربیة تشجیعا م ن جری دة   
والقص   یدة رومانس   یة للش   اعر  . لألدب   اء الناش   ئة  " الب   رق"

مضمونھا محاورة بین الراع ي ومال ك   ) أندري نیني(الفرنسي 
  . الغنم 

ح   ول تب   رج النس   اء   
  بالمقابر 

زغیب 
  العروسي

ابة المجلس البلدي ببسكرة لم ا  یظھر محتوى ھذا المقال استج  2  "  "
  .في محاربة البدع " البرق"یطالب بھ  كتاب جریدة 

موقف االفرنسیین 
  من الطرق 

 - محمد جبار
  - فاس

  .یندد المقال بموقف العلماء الجزائریین الصامتین عن الحق   2/3  "  "

ضبة  –قوارص 
  ظلموه - الجزیري 

-ندیم المخازي  - 
  القاضي الجلف

  .وصاحبھا ) الندیم(قوار ص ھذا العدد عن جریدة   3  "  "  تأبط شرا 

المولود بن   
  الصدیق 

یع  د المق  ال ص  رخة ف  ي وج  ھ الجزائ  ریین الم  زارعین وأھ  ل            "  "
  التجارة من أجل إقامة اقتصاد وطني ینافس االقتصاد الفرنسي 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  فوائد االقتصاد 
      - 4  -  

. الحافظي
األزھري 
حضرة 
العالمة 
صاحب 
  التوقیع

    3    

محمود   تحیة تونسیة  
بورقیبة تلمیذ 

بالكلیة 
  الزیتونیة

"  "    
  
3  

بیت  ا ف  ي م  دح ثالث  ة ش  عراء وث  الث جرائ  د ،      30قص  یدة م  ن  
م ن القائم ة   " النج اح "بح ذف جری دة   " الب رق "طالبت جریدة 

" ت أبط ش را  "أم ا الش عراء فھ م    . ألنھا تعتبر متملق ة لالح تالل   
" الب    رق "، والجرائ    د ھ    ي  " س    مھري"و " بیض    اوي"و
  " .النجاح"و" الشھاب"و

    "  "  مدیر البرق  إلى أعداء البرق
3  

للذین یقفون في طریق " البرق"تھدید واضح من مدیر جریدة 
  .الجریدة ویبدو أن أثر الجریدة أصبح قویا على أعدائھا 

  
وما تفعلوا من خیر ( 

)  فل          ن تكف          روه  
  آن كریم قر

أبو حفص 
  الحمادي

 19االثنین   12
ذي القعدة 

ھـ  1345
 23الموافق لـ 

  م 1927ماي 

م الدامی ة  1927م اي   8یعتبر ھ ذا الموض وع تأریخ ا لح وادث       1
وف  ي ھ  ذا الی  وم أدى س  قوط ط  ائرة  . خاص  ة عل  ى الجزائ  ریین 

مروحیة في استعراض بحسین داي إلى ھ الك طاقمھ ا المك ون    
یین ، وكذلك أدى اصطدام سیارة برصیف من ثالثة جنود فرنس

المسجد إلى قتل صبي جزائري ، واحترق بحري عربي بس بب  
  . طلقات المدافع یوم عید جان دارك 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

اعتبر المقال البحري العربي شھیدا ولكنھ لم یل ق اھتمام ا م ن              
) الب  رق (رین ، وفتح  ت جری  دة  المس  ئولین عل  ى غ  رار الطی  ا   

ص  ندوق التب  رع ، ووع  دت بكتاب  ة أس  ماء المتب  رعین مقاوم  ة   
  للتمییز العنصري الذي یمارسھ االحتالل  

األستاذ األدیب   من ھو الجاني ؟
الكبیر الطیب 

  العقبي

"  "    
  
1  

یكشف الكاتب في مقال عن أن الشعب الجزائري ھ و المس ئول   
طرة للمحت ل وانتش ار للب دع    األول لما یحدث لھ من تخلف وس ی 

علقت عل ى ذل ك واعتب رت االس تعمار     " البرق"غیر أن إدارة .
  .ھو المسئول األول 

    "  "  خادم الوطن  إكرام في محلھ  
2  

ف ي مق ال وص ف للحف  ل ال ذي ك رم فی  ھ األس تاذ مب ارك المیل  ي        
م وقد حضر الحفل العلماء 1927ماي  10بقسنطینة وذلك یوم 

  . وألقى السعید الزاھري فیھ خطبة . ..والتجار واألدباء 
یص   ف المق   ال ج   رأة محم   د الس   عید الزاھ   ري أم   ام رج   االت     2  "  "  تأبط شّرا  أحمد سكیرج  

" الب رق "الطرقیة الذین زعموا أنھم قادرون على غلق جریدة 
.  

  ...قوارص 
 -أین  - الدیك األبجر

أنصر  - اللص األبجر
  . أخاك

......  "  "    
3  

  .طریقة العلیویة حكایات عن رجال ال

  السلفي  رالشع
  .لحى اهللا أھل الغنى 

شاعر 
  السلفیین 

  .بیتا في ذم الطرقیة وأتباعھا  46  3  "  "
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

وكاتبھم   
العالمة 

األستاذ الشیخ 
الطیب العقبي 

  حفظھ اهللا

        

  .بور على أحد زعماء الطرقیة أدعیة بالویل والث  3  "  "  سمھري  ..مباھلة 
  
  

  
  آآلن ؟        

  
  

  13  التحریر     

 26االثن         ین 
ذي القع           دة 

ھ           ـ  1345
 30الموافق لـ 

  م 1927ماي 

   
  
  
  
 1  

، ونس تخلص من ھ   " أحم د توفی ق الم دني   "مقال ھج ومي ض د   
  :مایلي 

  . صاحب المقال ھو محمد السعید الزاھري  -
منذ سنوات " الندیم" تعرض الزاھري النتقاد صاحب جریدة -

  .، وسبب إحجام الزاھري عن الرد عدم امتالكھ للصحافة 
ق دم الس  عید الزاھ  ري قب  ل س  نین طلب  ا ألحم  د توفی  ق الم  دني   -

  " .الندیم"من اإلساءة إلیھ في جریدة " الجزیري"حتى یمنع 
  .لجریدة الندیم وصاحبھا " أحمد توفیق المدني"انتصار  -

" الب رق "لن دیم وص احب جری دة    ویعود الخ الف ب ین ص احب ا   
إلى الفترة التي ك ان فیھ ا الزاھ ري بالزیتون ة ، وتبق ى أس باب       

  .ذلك مجھولة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

كلمة إلى السید   
  "  "  واصل       . أحمد توفیق المدني

     
  
  
 2  

أحم د  " في المقال القصیر ذّكر محم د الس عید الزاھ ري الكات ب    
، " الن دیم "بم ا تع رض ل ھ م ن إس اءة جری دة       " توفیق المدني

جزائري األصل ، تونسي اإلقامة ، " أحمد توفیق المدني"وأن 
وم  ن الحكم  ة أن یق  ف الم  دني منص  فا ف  ي  . دس  توري الح  زب 

وق   د ت   وج الس   عید . الخص   ومة ال أن ینح   از إل   ى اب   ن خالت   ھ  
أحم د توفی ق   "الزاھري مقالھ بتوجیھ أس ئلة یأم ل م ن الكات ب     

  .  أن یجیب عنھا " المدني

  "  "  إدارة البرق    من إدارة البرق   
    
 2  

لمن بعثوا بمواض یعھم ح ول خص ومة    " البرق"اعتذار جریدة 
وم  نھم الكات  ب  " الن  دیم"محم  د الس  عید الزاھ  ري م  ع جری  دة   

  .سمھري 

  "  "  .......        بیان للناس     

) وجادلھم بالتي ھ ي أحس ن   ( یة یعد المقال محاولة لتفسیر اآل  2  
، ونرى من ھذا المق ال بدای ة احتج اج بع ض الجزائ ریین عل ى       

ض   د " الب   رق"أس   لوب التج   ریح ال   ذي یتبع   ھ كت   اب جری   دة  
خصومھم من أتباع الطریقة العلیوی ة ، وھ ذا م ا دف ع بص احب      

إلى توضیح رأیھ في   -السعید الزاھري ونظنھ محمد  -المقال 
ذلك ، وقد وصل في مقالھ إل ى ض رورة ال رد بالمث ل وھ ذا ھ و       

  ) .بالتي ھي أحسن : ( معنى 

الحكومة ومنكرات 
  "  "  .......       الزوایا

    
  2  

مقال في اإلشادة ببعض رجال فرنسا الذین وقفوا ضد ضالالت 
" مالص  و"كرة ، وببس  " بیردی  رو"الكومن  ادو : الطرقی ة مث  ل  

  .بقسنطینة 



               
 . م 1927لمحمد السعید الزاھري " البرق"المحتوى العام لجریدة                                                                                                                                         الفصل الثاني     

 

90

/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

لقد ھزلت حتى بدا 
   ..من ھزالھا  

كالھا وحتى سامھا 
   .كل مفلس 

عبد ربھ 
محمد 

الشریف 
الزھار إمام 
مسجد جدة 

  األشراف 

"  "  

    
2/3  

إلیق اع الفتن ة   " ال بالغ "مقال ھج ومي عل ى م ا نش رتھ جری دة      
  .وعلماء اإلصالح " ابن بادیس"و" الزاوي"بین 

أبو حفص   الرسائل الخاصة 
  "  "  الحمادي 

    
  
  3  

ھذه الرسالة دلی ل عل ى اھتم ام الص حافة العربی ة ف ي الجزائ ر        
بالرس  ائل الت  ي ك  ان علم  اء اإلص  الح  " الب  رق"ومنھ  ا جری  دة 

  :وفي الرسالة .وأدباء الحركة الوطنیة یتداولونھا 
محمد السعید الزاھري لك ي ی رد بل ین عل ى     دعوة خاصة إلى  -

  .أحمد توفیق المدني 
دعوة إلى العلماء المصلحین ف ي الجزائ ر إل ى رج م الجری دة       -

أبو "الجدیدة التي تنتصر للمحتل كما رجم العرب قدیما الخائن 
  " .رغال

... حذار من الجلوس 
في بعض المقاھي 

  الفرنسیة 
  "  "  حسن      

یة ضباط من ضبط المحتل سب العرب وال دین  حكا: في المقال   3  
. اإلسالمي ، وقد تصدى لھ عضو عربي من أعضاء المحكم ة  

جمعی ة الن ادي العرب ي    (وفیھ أیضا خبر تأسیس الجزائریین ل ـ  
، وی   دعو المق   ال ف   ي الخت   ام الجزائ   ریین ف   ي ك   ل   ) التبس   ي 

  .المناطق أن یؤسسوا الجمعیات والنوادي 
  إلى الناس " البرق"في الخبر دعوة من القائمین على جریدة   3    "  "  ........      تنبیھ إلى باعة       
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

      البرق
وذل ك عل ى أث ر    " وادي می زاب "حتى یكفوا عن الكی د لجری دة       

  مقاالت وردت

.. تلبیة نداء البرق 
في سبیل شھید عید 

  الوطنیة 
  14  البرق

ذي  3االثنین 
  1345الحجة

  ھـ
 6الموافق لـ 

  م1927جوان

    
  1  

بھ " البرق"تعتبر ھذه األسماء وفاء للعھد الذي ألزمت جریدة 
نفسھا ، وھي أسماء المواطنین الذین تبرعوا بأموالھم لش ھید  
عی   د الوطنی   ة مص   طفى ب   ن محم   د المقت   ول بنی   ران الم   دفع     

ص احب  " الزاھ ري محمد الھ ادي  "ومن المتبرعین . بسكیكدة 
  " .شعراء الجزائر في العصر الحاضر"كتاب 

استدراك على  
جساس  أو احتجاج 

دیوان  (على 
  )الصالحین 

الطیب    
  العقبي 

"  "  

    
  
  2  

رف ض للطی ب العقب ي ألن یك ون الكات ب حوح و        -:في المقال   
  .معھ في جبھة محاربة الطرقیة وذلك لتباین أفكارھما 

  . یة الطیب العقبي باإلمام احتجاج على تسم -  
إش  ارة قوی  ة عل  ى أن محم  د الس  عید الزاھ  ري ك  ون حزب  ا      -  

  " .دیوان الصالحین"سماه 

  الیوم أكتب    
ابن    

  الخطیب
  الجزائر 

"  "  
2
/
3  

أوالھا إلى أصحاب البدع بوجوب ت رك   : في المقال دعوتان 
الض  الالت ، وثانیھ  ا إل  ى المص  لحین بض  رورة الع  دول ع  ن  

  موتى سب ال

عالمیة الغرباء 
  األزھریة

عن جریدة 
  3    "  "  الشورى

في المقال دعوة إلى األزھر بأن یعید النظر في الشھادات الت ي  
  .یمنحھا لطلبتھ 



               
 . م 1927لمحمد السعید الزاھري " البرق"المحتوى العام لجریدة                                                                                                                                         الفصل الثاني     

 

92

/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

حسان بن    إلى شاعر الشیوخ 
  . بیتا في مدح الشباب الجزائري الناھض 55  3    "  "  ثابت

سیدي عقبة إعالن 
  3    "  "  .......  شرعي 

یأتي ھذا اإلعالن في إط ار دع وة الن اس إل ى ع دم التعام ل م ع        
محم د األم ین و برك ات وحس ین وذل ك بس بب       : اإلخوة ال ثالث  

  .سلوكاتھم 

 15  عتید  خدام الغیر  
  

 19االثنین 
ي الحجة ذ

  ھـ1345
 20الموافق لـ 

  م1927جوان 

  
  
  1   
  

ال القصیر ع ن مقاوم ة أدب اء الحرك ة الوطنی ة      یكشف ھذا المق
لسیاسة التمییز العنصري التي یتعامل بھا المحتل ف ي الجزائ ر   
وتتمث  ل ھ  ذه العنص  ریة ف  ي جم  ع التبرع  ات لص  الح الطی  ارین   

كم ا یظھ ر   . الفرنسیین ونسیان الجزائ ري مص طفى ب ن محم د     
لش   عب الجزائ   ري ف   ي المح   ن    لتكاف   ل االجتم   اعي  الالمق   ال 

  .ت واألزما

  ذھب أموالنا ؟أین ت

  الراصد    
الجزائر في   
جوان   4

  م1927

"  "    1   

( التعری  ف بالجمعی  ة الیھودی  ة : مق ال سیاس  ي یحت  وي عل ى     
ناط  ان (، و إظھ  ار نش  اط المح  امي الیھ  ودي   ) كی  رد ھایس  ود 

المفوض من طرف الجمعیة المذكورة ووقد تمثل ھ ذا  ) البیرن 
 .إعانة معمري أرض المیعاد  النشاط في جمع األموال لصالح

-   

  اتحاد نواب  
    المجلس البلدي   
   بسكرة ب

عبابسة 
  األخضري 

"  "  1/2  

  : في المقال   
  .إبراز نفسیة المعمر الشرھة ألراضي الجزائریین  -
 .تجسید شقاوة بعض الجزائریین على موائد القمار  -
  .حقیقة  سیاسة المجالس البلدیة  -
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/ص  التاریخ  لعددا  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

          

دع  وة الكات  ب الن  واب إل  ى تحم  ل مس  ؤولیتھم  ، وإل  ى         -    
وی  رى ) . المعم  رین(تأس  یس ح  زب سیاس  ي إل  ى جان  ب ح  زب 

الكات    ب ھ    ذا العم    ل دلی    ل التق    دم واس    تحقاق الحی    اة أم    ام   
  ) .المعمرین(

    2     "  "  عامري    ملوك الطوائف 

  : في المقال 
ي ی زداد  ذئري في أرضھ أم ام ش راھة المعم ر ال     أحقیة الجزا -

  .غنى بإفقار الشعب الجزائري وإذاللھ 
وینتھ ي المق ال   . أسباب بیع الجزائ ریین ألراض یھم الخص بة     -

التخریبی ة ،  " رزف ال "أعمال المعم ر ) البرق( بتعلیق یبین فیھ 
  واستغاللھ لعرق جبین الجزائریین 

  ؟ماھي حالة القبائل 

  
  

  ن محي الدی    
  - قسنطینة  -   

"  "  

  
  
  
  
  2  

ف  ي ھ  ذا المق  ال تظھ  ر مقاوم  ة أدب  اء الحرك  ة الوطنی  ة لحرك  ة   
التركی ز عل ى أس باب     -: التبشیر في الجزائ ر وذل ك م ن خ الل     

  " .الفیجري "اھتمام الفرنسیین بمنطقة القبائل ومنھم 
ف ي جری دة   " كامل بن س راج "التنویھ بمجھود الكاتب السید  -
 .المجال  اذفي ھ" التقدم"
دع   وة الكات   ب للجزائ   ریین إل   ى مقاطع   ة اآلب   اء الب   یض ،       -

وتأس یس الجمعی ات إلعان ة الفق راء والمس اكین ، واقتف اء أث  ر       
 .ا الغرض ذجمعیة تأسست بمدینة جیجل لھ

ك ل أم ة لیس ت لھ ا دی ن فإنھ ا       ( وختم المقال بعب ارة لن ابلیون    
  ) .كالمركب في لجج البحر بدون بوصلة 



               
 . م 1927لمحمد السعید الزاھري " البرق"المحتوى العام لجریدة                                                                                                                                         الفصل الثاني     

 

94

/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  وضوععنوان الم
  المالحظات  ص

ذان المالحدة في آ
  .الطرقیین فقط 

 - الصاعقة 
برید المغرب 

  - فاس  - 
"  "     

  2   

یظھر المقال شدة مقاومة الكاتب للطرقیین وشیوخھم ، والذین 
  .وصفھم بالخرافیین والمالحدة 

  برید الصحراء 
أضمروا خالف ما 

  .اهللا أظھروا ففضحھم

زھیر 
  زاھري ال
 - لیانة    - 

      - بسكرة 

"  "  
  
  
  3  

ی  أتي المق  ال ف  ي مج  ال ال  رد عل  ى اتھام  ات الجرائ  د للعلم  اء       
  .المصلحین ومنھم الطیب العقبي ، وابن بادیس 

  قوارص      
  كلمة ھازئة   - 
  في سبیل الدفاع  - 
  الوطنیة الصادقة  - 
  شیعة الضالل  - 
  تنبیھ  - 
  ب ذالك - 

    "  "  تأبط شّرا    
3   

  
  .كل ھذاه القوارص في الحط من قیمة العلیویین  

  3    "  "  .......       من اإلدارة    
یطل ب محم د الس  عید الزاھ ري ف ي ھ  ذا اإلع الن م ن الن  اس أن        

وذل  ك بمناس  بة زیارت  ھ  " الب  رق"یك  اتبوه إل  ى عن  وان جری  دة  
  .لمدینة قسنطینة 

سیدي عقبة    إعالن 
  3    "  "  .......       شرعي 

  .اإلعالن ھو نفسھ المثبت في العدد الرابع عشر  ھذا
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  البرق         صحافتنا في خطر  
 16 

 
  

 26االثنین 
ي الحجة ذ

  ھـ  1345
جوان  27لـ 

  م1927

   
  
  1  

" م رین  و"عل  ى " الب  رق:ھ  ذا المق  ال عب  ارة ع  ن رد جری  دة    
لفرنس ي ال ذي طال ب ف ي جلس ة للبرلم ان       النائب في البرلمان ا

بفرنس  ا بإص  دار ق  انون یقض  ي بتعطی  ل الص  حافة العربی  ة ف  ي   
  .ویبدو أن المقال لمحمد السعید الزاھري . الجزائر 

اكتتاب الجزائر ـ  
شھید الوطنیة 

البحري مصطفى بن 
  محمد

     "  "  البرق      
1  

ن محمد ذكر ألسماء المتبرعین بالمال لفائدة الشھید مصطفى ب
.  

رأي حر ـ الجریدة 
  الیومیة 

  
 - رقیب 

   - الجزائر 
"  "    1/2  

في المق ال إظھ ار خط ر اتف اق مم ولي الجزائ ریین م ع الح زب         
االش    تراكي ف    ي إص    دار جری    دة یومی    ة ت    دعو الن    اس إل    ى  

وف  ي المق  ال ترحی  ب بالجری  دة نفس  ھا إذا كان  ت     . االش  تراكیة 
  .تراكیة  تخدم الوطن ، وامتعاض من دعوتھا إلى االش

  .في المقال تجسید لمعاناة المصلحین في المغرب األقصى   2    "  "  أبو العزم      النفوس المتمردة 

محمد بن      إلیك یا قسنطینة 
یحتوي المقال على قصیدة شعریة في وصف مدین ة قس نطینة      3    "  "  یحیى الصقلي 

.  
الجزء األول من 

  تاریخ الجزائر القدیم 
مبارك    

      "  "  ليالمی
  3  

     
  وعرض " تاریخ الجزائر الحدیث"ھذا تقدیم لكتاب     
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  .لمحتواه           والحدیث

رجال البالغ نومرو 
      "  "  سمھري       المجوس األبتر  23

  3  
" ال    بالغ"ف    ي ھ    ذه الحكای    ات ذم  للق    ائمین عل    ى جری    دة   

  . ھم وافتراءات

إلى السادة    
  المشتركین والباعة 

    
    .......  "  "  

   
  3  
  

إلى المش تركین ب أداء م ا    " البرق"ھذا إعالن من إدارة جریدة 
  .علیھم من مستحقات 

فرنك  -قوارص    
          بفرنك

تتع رض القارص ة إل  ى أم اني أح  د أبن اء الزوای  ا ف ي أن یعطی  ھ      
  .لیصبح غنیا . المصلون المال

احب شعراء ص   - 
الجزائر ـ سیدي 

  عقبة 
  إعالن  - 
  إصالح غلط - 

     .......  "  "    3  

ص احب كت اب   " محم د الھ ادي الزاھ ري   "إعالم القراء بانتقال 
إل  ى مدین  ة قس  نطینة " ش  عراء الجزائ  ر ف  ي العص  ر الحاض  ر "

  .قادما إلیھا  من مدینة بسكرة 

  
  إلى القراء      

  
محمد   

الرحموني     
   مدیر البرق

17 
  

 5االثنین 
محرم 
  ھـ1346

 4الموافق لـ 
  1927جویلیة 

1  

للقراء عن تأخر العدد السادس عشر وإشارة " البرق"اعتذار 
إلى حدوث خیانة كانت سببا في ذلك ، ووعد بتفص یل ذل ك ف ي    

س  تطبع " الب  رق"األع  داد القادم  ة ، وتؤك  د اإلدارة أن جری  دة  
  . 17 بمطبعة النھضة بتونس ابتداء من ھذا العدد
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

تلبیة نداء البرق   
قائمة المتبرعین 

  بعین فكرون 
     .......  "  "    1  

بإعان ة عائل ة الش ھید    " الب رق "تلبیة الجزائریین لنداء جریدة 
  .مصطفى بن محمد 

  النیابة والشعور
  "  "  غریب        - برید الجزائر - 

   
  
  
  1  

م  ع الحكوم  ة  ) المعم  ري(مق  ال عب  ارة ع  ن تحلی  ل لص  راع     ال
الفرنسیة حینما مالت ھ ذه األخی رة إل ى إعط اء بع ض الحق وق       
للجزائ  ریین ، والمق  ال ین  دد بتق  اعس الن  واب الجزائ  ریین أم  ام  

  غطرسة المعمرین ، وإسناد الحكومة 

ویب دو أن المق  ال  . الوظ ائف للیھ ود ، وعرقل ة التعل  یم العرب ي               
  .د السعید الزاھري لمحم

      "  "  المسیح      ذوو األقذار     
  1  

في المقال أخبار عن أعیان العاصمة الذین یبذرون أموالھم في 
الحانات والقمار ، وفي تكریم المغنی ین والمغنی ات ، وإش ارات    

  .لبؤس الجزائریین وشقائھم 

رأي حر عن الجریدة 
  1/2    "  "  رقیب        الیومیة

إصدار الحزب االش تراكي لجری دة یومی ة    : ال ما یلي یبرز المق
وإسناد قسم السیاسة الجزائریة فیھ ا إل ى رج ل متف رنج جاھ ل      

  .بقواعد الكتابة 
یظھر من خالل المقال أن الحزب االشتراكي یعتمد على ش رار   

المس   لمین واإلس   رائیلیین ف   ي تموی   ل الجری   دة الجدی   دة الت   ي 
الجزائ  ریین إل  ى خط  ر ھ  ذه وف  ي المق  ال أیض  ا تنبی  ھ .أص  درھا 
  .الجریدة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

سدراتة استعمار 
فوق األرض وتحتھا 

.  

جماعة من   
األھالي       ـ  

  سدراتة ـ
"  "   2  

ھذا المقال یوضح أن تراب أرضیة المقبرة تتعرض للنھب في  
أش الء الم وتى   لغرض أشغال الطری ق ، وأن  " سدراتھ"مدینة 

تتن   اثر أم   ام الجراف   ة الفرنس   یة م   ا ھ   و إال ص   ورة م   ن ظل   م  
  .االحتالل للسكان 

  

ا خالف ما أضمرو
 أظھروا ففضحھم اهللا 

 - 2  -  

زھیر 
  الزاھري 

أحد تالمیذ 
  الطیب العقبي

"  "    2  

 -تناقض آراء العلیویین : یبرز المقال جملة من المفاھیم منھا 
إقرار العلیویین   -ھو ابن بادیس اإلقرار بأن زعیم المصلحین 

وق   د ُأتب   ع المق   ال بتنوی   ھ لعائل   ة  . ب   أن اهللا ح   ل ف   ي ش   یخھم 
 .الزاھري الكبیرة وباتھام العلیویین بتبني أفكار القادیانیة 

  
رجال البالغ نومرو 

 - الوغد الفرد    -  24
  ي اسكیرج الربِّ

  الیقاش البلیدي - 
  .الفاسي المفلق  - 

  2/3    "  "  سمھري

ذه أحادیث قصصیة تشبھ قوارص محمد السعید الزاھري ، ھ  
ومض  مونھا  عب  ارة ع  ن تھج  م الكات  ب عل  ى أتب  اع الطریق   ة        

  .العلیویة 

  الكالب على البقر
     "  "  سمھري        روایة مضطربة   - 

  3    
" ال  بالغ"ف  ي الروای  ة ذك  ر ألس  ماء العلی  ویین وكت  اب جری  دة   

  . اس وفضح نفاقھم وخبثھم وتحایلھم على الن
  " .اإلصالح"خبر إصدار الطیب العقبي لجریدة سماھا   3   "  "  البرق  جریدة اإلصالح   

     "  "  الطیب العقبي  لیقولون وأقو   
  

  ، وقد توقف " الشھاب"مقال كان ینشره صاحبھ بجریدة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

        3  
  

وق د  ) . دینھ ا م ا ل یس من ھ    أح دثت ف ي   " (الش ھاب "بسبب أن 
  قد " الشھاب"أن یستمر نشره ألن " البرق"تمنت جریدة 

رد الطی  ب : ومض  مون المق  ال .) والمت  اب .ج  نح إل  ى اإلناب  ة( 
  .العقبي على أقوال الطرقیین 

  

    "  "  البرق  تقویم األخالق
 3  

كان ھذا إعالن عن تألیف الشیخ محم د العاب د الجیالل ي لكت اب     
ومواضیعھ تدور ح ول جغرافی ة الجزائ ر ،    " ق تقویم األخال" 

: والمیقات ، وتراجم رجال الوطن ، مع عرض لصورھم وھ م  
عمر راسم ، والدكتور بن العربي ، والشیخ بن جلول موالي ، 

: وم  ن مواض  یع ھ  ذا األخی  ر  . وعل  ي محم  د كب  اش ، والفرق  د  
األدب الجزائ   ري ق   دیما وح   دیثا ، ج   راب الحكم   ة ، األخ   الق    

  .اإلسالمیة   واآلداب
  
  
  
  

  العربیة والنواب
محمد السعید 

  الزاھري

  
  
  
  
  
  18  

  
االثن                  ین  

مح             رم 12
  ھـ1346

المواف     ق ل     ـ  
جویلی         ة  11

  م1927

  
  
  
  
 1  

مقال سیاسي ج ريء ف ي ح ق ن واب األم ة الجزائری ة ، وی رى        
الكات  ب م  ن خالل  ھ أن ھ  ؤالء الن  واب یش  غلون رب  ع المقاع  د ،    

أحوال األم  ة ، وم  نھم م  ن  ویجھل  ون اللغ  ة العربی  ة كجھلھ  م ب   
ولذلك یدعو . یجھل اللغة العربیة والفرنسیة وأحوال األمة معا 

الجزائریین إلى اإلحج ام ع ن االنتخاب ات ف ي المس تقبل حت ى ال       
وف ي المق ال محارب ة لمس ألة التج نس ،      . تكون النتائج عل یھم  

  وإقرار بأن الجزائر فقیرة من الرجال األكفاء
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/ص  التاریخ  العدد  اتبالك  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  
  
  

      
  

   
  
  
 1  

عن ال رد عل ى أق وال    " البرق"في المقال أسباب إحجام جریدة 
الجارحة لشعور الجزائریین وذلك حینما " أحم توفیق المدني"

  .اعتبر نھضتھم فتنة 
" أحمد توفیق الم دني "وفي المقال أیضا دعوة من الكاتب إلى 

  .للتخلي عن الروح الضیقة  

  "  "  البرق  الدكتور بن التھامي 
   

  
  
  1  

، وفی ھ اتھ ام   " التق دم "ھذا المقال رد على ما نشر في جری دة  
  . العمل على إعادة قانون األندجینا  -: للنائب ابن التھامي بـ 

  . محاربة الوطنیین األحرار  -
وم ن وراء نف ي   . أنھ كان السبب ف ي س جن عم ر راس م      -

المق   ال لمحم   د الس   عید   وف   ي رأین   ا أن. األمی   ر خال   د  
  الزاھري 

  برید الجزائر
  2   "  "  مكاتب البرق  م 1927جویلیة  3

اعتبرن  ا ھ  ذا الموض  وع رس  الة الحتوائ  ھ عل  ى خص  ائص ھ  ذا    
اب   ن "الف   ن ، وینتق   د فیھ   ا ص   احبھا بع   ض مواق   ف النائ   ب     

" التقدم"في جریدة " عمر راسم"الذي تحامل على " التھامي
ئ  ب ف  ي ال  دفاع ع  ن ق  انون     ، ویكش  ف ع  ن اس  تماتة ھ  ذا النا   

التج  نس والعم  ل عل  ى إدخ  ال عم  ر راس  م إل  ى الس  جن ونف  ي      
  ویبدو أن المقال لمحمد السعید الزاھري . األمیر خالد

 مكاتب البرق  ال یسأل عما یفعل
   السیاسي

"  "      
  2  

م ن  " اب ن التھ امي  "جاء ھذا المقال للرد على ما یكتبھ النائ ب  
  یبدو أن المقال لمحمد السعیدو. انتقادات للشیخ عمر راسم  

  .الزاھري 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

          الخاص  

  
تكریم شوقي 

  .بالجزائر 
  
  

  
  حسن وارزقي

  
"  "  

  
  
  
  
 2 

  .أقطار األمة العربیة 
ھناك إشارة إلى قصیدة أعدھا السعید الزاھري لیلقیھا في ھ ذا  

( ث ة أبی ات منھ ا وأش ار إل ى أنھ ا       االحتفال وقد ثب ت الكات ب ثال  
تتدفق إحساسا وشعورا وتصور لك صورة الجزائ ر الی وم كم ا    

  .ھي تصویرا صادقا مؤلما 
  
  
  

 رسالة مفتوحة إلى
الراھب الكبیر المعلم 

رئیس  "فریدمان"
الطائفة الیھودیة في 

  شمال أفریقیا

  
  
  

  ابن الجزائر

"  "  
   

  
  
2/3  

أن تج   ار الیھ   ود : ا ف   ي ھ   ذه الرس   الة حق   ائق تاریخی   ة منھ    
أصبحت لھ م س طوة عل ى الجزائ ریین حت ى بل غ بھ م الح د إل ى          

كم ا أن المق ال   . احتقارھم وإذاللھم وتكلیفھم باألعم ال الش اقة   
یحت  وي عل  ى تح   ذیر ش  دید م  ن الكات   ب إل  ى الراھ  ب رئ   یس       
الطائفة الیھودیة في الشمال اإلفریقي وذلك بھدف التدخل لدى 

ائ ریین معامل ة أبن اء ال وطن وحت ى ال      الیھود حتى یعاملوا الجز
  .یؤدي ذلك إلى  تعصب الجزائریین ومقاطعة اقتصاد الیھود 

والمالحظة ھي أن الرسالة للسعید الزاھري وكتبت لتنشر في  
م ولكنھ  ا ل  م ت  ر الن  ور بس  بب   1925س  نة " الجزائ  ر"جری  دة 

  التعطیل الذي لحقھا 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  مالحظاتال  ص

  
  "  "  جساس  الرسائل الخاصة

  
  
  3  

یب  دو م  ن الرس  الة أن أدب  اء الحرك  ة الوطنی  ة ك  انوا یع  الجون     
وف  ي الرس  الة  . قض  ایا وط  نھم حت  ى ف  ي رس  ائلھم الشخص  یة   

إش   ارة إل   ى أن محم   د الس   عید الزاھ   ري ك   ان یطب   ع جریدت   ھ   
بمطبعة أحمد بن علیوة شیخ الطرق ة العلیوی ة وأن   " الجزائر"

  .   ینھما كانت حمیمة العالقة ب
أوالد جالل مع الشیخ 

عبد الحمید شیخ 
  الزاویة

    "  "  ابن الحاج
 3   

  
یأتي ھذا المقال للكشف عن حیل شیخ زوایة في جم ع األم وال   

 .  

  المرءاة
   

  ........  
   

"  "    
 3  

یكشف المقال شراسة المعركة القلمیة بین جماعة المص لحیین  
  .یویة من جھة أخرى من جھة ، وكتاب الطرقیة العل

   19    البرق         اھرياألستاذ الزَّ

االثنین    
محرم 19

  ھـ1346
 18الموافق لـ 

جویلیة  
1927  

1  

  .حیاة محمد السعید الزاھري في سطور 

  الزاھري باألغواط
 جماعة  أولیاء

ذ التالمب
  األغواط

"  "  1  
المق  ال حاف  ل بأح  داث محم  د الس  عید الزاھ  ري أثن  اء وج  وده        

غواط معلم ا ف ي المدرس ة الت ي أنش أھا وف تح أبوابھ ا أم ام         باأل
  .األطفال 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

ابن زاویة متحیل 
  1/2  "  "  خبیر  وقائد خؤون

) القای د (یكشف ھ ذا المق ال ع ن تحای ل أبن اء الزوای ا ومس اندة        
  .لھم 

  
  
  

ابن أدھم   علم عنده ال
  .جاء المقال لیصور انھزام زعیم العلیویین أمام اإلصالحیین   2  "  "  القسنطني 

  ھل انتخب الرئیس ؟
یعلى   

  الشـھابي 
           - طانجة  -      

"  "  2  
  " .البالغ"في المقال انتقاد للكتاب جریدة       

إلى المشتركین 
  2  "  "  .......        الكرام

  ".البرق"دة دعوة المشتركین لدفع المستحقات المالیة لجری

    "  "  الطرابلسي       من القرارة
2  

ی  دعو ص  احب المق  ال األم  ة إل  ى ال  تخلص م  ن اإلس  رائیلیات ،   
  .والھجوم على من ینشر الخرافات والبدع 

  المرءاة
ـ الوباء العلیوي ـ 

  البرق الالمع 
    "  "  الطولقي

2/3  

یذكر المقال نشاط اآلب اء الب یض بمنطق ة القبائ ل ، وی ربط ب ین       
  .یحیة والعلیویة في األھداف المنشودة المس

     مقدمة تاریخ اإلسالم
  ........  

"  "  
  

3    
  

باللغ   ة الفرنس   یة " مقدم   ة ت   اریخ اإلس   الم " إش   ھار لكت   اب 
  ".عبد الرحمان بن الحفاف"للعالمة الفیلسوف الكبیر 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

ضمونھ المتمثل في رد الشبھات حول الجزائري ، وعرض لم          
  .اإلسالم بالحجج الدامغة 

  قوارص
زیارة جدیدة   ـ

خصام  - ث الغو
  عنیف ـ غرق

  ـ صالح بن سعید

........  "  "  
  
3  

  

    
  .كل القوارص في ذم العلیویین ، وكشف عالقتھم بالمحتل   

  "  "  سائح  سیاحة
  
  
3  

ف ي فرف ار   یطلع ھذا المقال ك ل الن اس عل ى أح وال المص لحین      
وطولقة والبرج ، ویذكر لھم تعدي بعض الناس على حرومات 

وھل أضاع اإلسالم إال موظ ف  ( المساجد ، وینتھي المقال إلى 
  )ظالم وصوفي طامع وفقیھ جامد ؟ 

  ـ شؤون
  ـ ابن بادیس

  كومیسار جائر  ـ
  ـ االحتیال

  
  محرر البرق

 
20  

 26االثنین  
محرم 
  ھـ1346

 24الموافق لـ 
جویلیة 
  م1927

  
 1  

تؤكد ھذه العن اوین الثالث ة ب ؤس الش عب الجزائ ري بس بب          
المب   االة ن   وابھم ، وظل   م مس   ئولیھم ، وحی   ل أئم   ة بع   ض       

  . المساجد 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

مظاھر العدل في 
  خفایا اإلدارة

محمد العابد 
  الجیاللي

"  "  

. جزائ ري تظل م ل دى اإلدارة فرنس یة      في المقال القصیر جزاء  1 
وفیھ أیضا تجسید لضیق صدور الجزائریین من مظالم المحت ل  

عل ى  " الب رق "م ع تعلی ق لجری دة    . في ك ل س اعة وك ل مك ان     
  الحادثة التي تضمنھا المقال 

        ...الحلول    
ی  ذكر المق  ال أن الكثی  ر م  ن الط  رقیین حض  روا حفل  ة س  اھرة        

وق د زعم وا أنھ م رأوا اهللا مجس دا ف ي       أقامتھا مغنیة راقص ة ، 
  .جمال المغنیة 

   
  الصھیونیة

مكاتب البرق 
  .السیاسي 

  - الراصد   - 
  الجزائر     

  

"  "  

  
 2  

نستشف م ن المق ال أن محم د الس عید الزاھ ري متش یع ألفك ار        
ومن . عمر راسم ، وأن توقعاتھ في مسألة فلسطین قد تحققت 

ھتمام  ھ بقض  ایا األم  ة    ناحی  ة أخ  رى تتجل  ى س  عة إّطالع  ھ وا    
  . العربیة واإلسالمیة 

  إلى التقدم    
مكاتب البرق 

السیاسي 
  الخاص

  - الجزائر  - 

"  "  

حقیق  ة النائ  ب اب  ن التھ  امي     : اب  رز م  ا ف  ي ھ  ذا المق  ال ھ  و        2  
  .المتعصب إلعادة العمل بقانون التجنس والعسكریة 

  "  "  عبد اهللا  سیدي عقبة
لزراع  ي ف  ي بلدی  ة س  یدي عقب  ة ت  أثر المحص  ول ا: ف  ي الخب  ر   2  

  .بالجفاف 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

قم والجور زال
  "  "  السلمي سالم  واالضطھاد

  
 2  

وق  د . ش  یخ البل  دة المتس  لط عل  ى رق  اب الجزائ  ریین  " ال  زقم"
تمنى الكاتب أن تضع السلطة الفرنسیة ح دا لھ ذا الش یخ ال ذي     

  .الغرامات والضرب والشتم  أثقل كاھل الناس ب

مصطفى بن   ھا قد جئت
  "  "  شعبان

الحامل  ة لل   واء الھج  وم عل   ى   " الب   رق"مق  ال یش   ید بجری  دة     2/3  
ع  ن خطت  ھ ف  ي   " عم  ر ب  ن ق  دور  "الطرقی  ة ، وینتق  د تراج  ع   

  . التصدي للطرقیة 
الشعر الفحل في الرد 
على عصبة الباطل 

  والجھل

عبابسة 
  "  "  األخضري 

  
  3  

بیتا تھجو أتباع الطریقة العلیوی ة   57لة مكونة من قصیدة طوی
  .وجرائدھم ، وتشید بالمصلحین وجرائدھم 

  
نصر من اهللا وفتح 

  "  "  ........  قریب
في المقال تھجم على الطرقیین ، وإش ادة ببیض اوي ، والطی ب      3  

  العقبي ، وتأبط شرا 

    21  جساس  الرسائل الخاصة

 3االثنین 
 صفر الخیر

  ھـ 1346
 1لموافق لـ ا

  م1927أوت 
  

  1  

  : في الرسالة حقائق كثیرة منھا
  . أسباب شقاوة الجزائریین في العصر الحاضر -
ص   ورة الفالح   ة والص   ناعة والتج   ارة الجزائری   ة ف   ي ظ   ل     -

  .  االحتالل
  .دعوة الكاتب للعمل على استرداد مكانة الجزائر االقتصادیة  -

  2    "  "  الحّراشیون  من الحراش
بمحاكمة محمد " ابن التھامي"لمقال عن تھدید النائب یكشف ا

 " . البرق"السعید الزاھري وتوقیف أو تعطیل جریدة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  من البرج
  2    "  "  سائح  ـ طولقة ـ

ف ي  " الطیب بن زغاد"یوجھ الكاتب إصبع االتھام إلى المدعو 
ب مساحة المس جد ، ویش ید بم ا فعل ھ     توسیع بستانھ على حسا

  .حاكم طولقة الذي منع الناس من فعل بدعة في عید النحر 

ینسب المقال فقر الجزائریین إلى سیاسة المحت ل االقتص ادیة ،       "  "  السیبوسي  المعركة االقتصادیة
  .ویحذر من انفجار اجتماعي وشیك  

  ؟.العالم الباطني 
    "  "    ـ قسنطینة ـ

خریة من أحد أئم ة أتب اع الطریق ة العلیوی ة لطلب ھ      في المقال س
  .منصب اإلفتاء بقالمة ولم یحصل علیھ 

 خیریةالجمعیة ال
 الجزائریة اإلسالمیة

  بتونس

  
     "  "  مسلم

 2  

  سالمیة الخیریة الجزائریة بتونس التعریف بأعمال الجمعیة اإل

    "  "  ابن أدھم  ھكذا یا فتى ؟ ما
  2  

ھم ا إل ى حس ن اس تعمال الفن ون م ن       في المق ال دعوت ان ، أوال  
مسرح وموسیقى لبعث النھضة الجزائریة ، وثانیھما للع زوف  

  .عن تقدیس األماكن التي ال تنفع وال تضر

محمد التھامي   سخافة العلیویین
  3    "  "  الوافي

اعتبرن  ا الموض  وع رس  الة الحتوائ  ھ عل  ى خص  ائص ھ  ذا الف  ن  
لخیری  ة الجزائری  ة وفیھ  ا تعری  ف بأعم  ال الجمعی  ة اإلس  المیة ا 

 .بتونس 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  قوارص
  علیوي  إمامـ 

  ـ العلیوي الخاسر
العلیوي والعلقمي ـ  ـ

ـ ... وقاحة ـ صدقت
  ...عوق 

  ........  "  "    3  

  .ھذه القوارص مؤذیة وموجھة إلى زعماء الطرقیة 

عصب الخرافات والت
لة األعمى ـ محاو
أھلي  اغتیال صحفي

ـ جنایة منوم تدجیل 
  وشعوذة 

  ل.  ن  
 
 

22 
  

 10االثنین 
صفر الخیر 

  ھـ1346
 8الموافق لـ 

  م1927أوت 

  
  
  
1  

یس  رد روای  ة محاول  ة   ) الدیب  اش ( مق  ال مت  رجم ع  ن جری  دة   
  . اغتیال ابن بادیس وأسباب المؤامرة ، ومن یقف وراءھا 

محمد الشیخ   طلبات
  1/2  "  "  ابلول  

  .مقروئیة بفرنسا " البرق"ین الخبر أن لجریدة یب
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

إلیكم یا معشر 
  الشباب

  
عبد الغني بن 

  رابح العقبي
"  "  

  
  
2  

ف ي المق ال دعوت ان ، أوالھم ا موجھ ة إل ى اآلب اء تطل ب م  نھم         
وثانیھم  ا تربی  ة أبن  ائھم ألنھ  م جی  ل المس  تقبل وعم  اد األم  ة ،    

موجھ   ة إل   ى األبن   اء تح   ثھم عل   ى اس   تغالل الوق   ت م   ن أج   ل 
 .الجزائر 

  

    "  "  زاجر          طنین الذباب
2  

وأتباع ھ ال ذین   ) زورق ال  ( في المقال تھجم على حاكم بس كرة  
ویب   دو أن المق   ال . یعینون   ھ عل   ى الفس   اد وظل   م الجزائ   ریین  

  .للسعید الزاھري  

  
  فرنسا في الجزائر

من جریدة 
  الشورى

علي عبد 
  الرزاق

"  "    
2  

المص ري ی ّدعي فی ھ ب  أن    " عل ي عب د ال رزاق   "المق ال للكات ب   
الجزائ   ر أحس   ن قطع   ة فرنس   یة ، وی   تھم فیھ   ا الجزائ   ریین       

ك   انوا یحكم   ون "بالوحش   یة ، ل   ذلك یخش   ى أن یق   ول ع   نھم  
  " .الجزائر
ما جاء في المقال ویصفھ بأنھ كذب وافت راء ،  " البرق"ویفند 

  .علیھ بمقال عن السیاحة في الجزائر ویعد بالرد 

  2/3  "  "  حیدر        حدیث الیوم

یبدو أن المقال لمحمد السعید الزاھ ري لش دة لھجت ھ ، وب ذاءة     
  .قولھ ، وأسلوبھ الساخر من أعمال الطرقیین والعلیویین 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  قوارص
  ـ الشیخ والكالب

حمة اهللا ـ في ـ ر 
اإلدارة ـ الھجاء 

  ـ خبر ـ قضیة والحل

.......  "  "  
  
  
  
3  

  
  .أخبار عن الطرقیین والعلیویین والتشھیر بأعمالھم المخزیة 

نصر من اهللا وفتح 
  قریب

... أخوه 
  السموأل

"  "  3  

تطرق الكاتب في مقال ھ إل ى عالق ة الط رقیین بالمس یحیین ف ي       
 .الجزائر 

 
  

  عبد اهللا  االنتفاعیون
ع  ن ح  اكم " الب  رق"ف  ي المق  ال تأكی  د لم  ا أخب  رت ب  ھ جری  دة           - طولقة  - 

  ) .روزفال ( بسكرة 

األلمان واإلنجلیز 
  رجعیون 

لعطوفة أمیر 
البیان شكیب 

  أرسالن
23  

 17االثنین 
 صفر الخیر 

  ھـ1346
 15الموافق لـ 

  م1927أوت 

1  

یكش  ف المق  ال ع  ن أن ثقاف  ة األلم  ان واإلنجلی  ز قائم  ة عل  ى         
اس ال  دین المس  یحي ، والك  الم موج  ھ إل  ى مالح  دة أنق  رة      أس  

وأذن   ابھم ف   ي مص   ر وس   وریا والع   راق ، وك   ل ال   ذین ی   رون  
  الخروج عن األصل واالنسالخ عن التقالید تقدم ومدنیة 

أردنا . نقد وتحلیل 
نادیا وأرادوا مخمرة 

.  
  مشرح

  
  

       
      "  

    
1  

یؤمھ   ا  ی  دور الح  دیث ف   ي المق  ال ع  ن ض   رورة وج  ود ن  واد      
  .الجزائریون ألنھا تؤدي إلى التقلیل من اآلفات االجتماعیة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

ال من ھؤالء وال من 
  "  "  مسلم غیور  .ھؤالء 

   
  
  2  

في المقال تصریح باسم الشخص الذي ك ان وراء وج ود ن ادي    
ریح آخ  ر ، وتص  " ب  ن الترك  ي المحف  وظ"الترق  ي وھ  و الس  ید 

  .بأسماء المصلحین الذین نددوا ببیع الخمر في ھذا النادي 
القومیة في األدب 

  "  "  محمد صبري  والتاریخ
   
  2  

یتع   رض المق   ال إل   ى حقیق   ة القومی   ة ودورھ   ا ف   ي التص   دي  
  .للمستعمرین 

  قوارص    
  ـ إفالس ـ عزم

ـ على الطائر  
ـ بولحیة ـ  المیمون

جنایة اللحیة ـ بال 
  وما ویوما  لحیة ـ ی

  
  "  "  تأبط شرا

    
  
  
  2  

قارصة إفالس في غای ة الس خریة وال تھكم م ن أتب اع الطریق ة       
  .العلیویة 

   
  رأیت بعیني   

محمد السعید 
  الزاھري

"  "  
    
   
  2   

في المقال دحض لمزاعم النائب ابن التھ امي ال ذي ادع ى بأن ھ     
س   اھم ف   ي بن   اء المستش   فى ، وأن الم   رض فی   ھ م   ن أطف   ال   

  . ائریین والفرنسیین على حد سواء الجز
  . قصیدة شعریة    2    "  "  خلیل غریب  بنات الصدور

  "  "  .......  ابن السعود
ب أرض الحج  از واعتق  ال  " اب  ن الس  عود"خب ر محاول  ة اغتی ال      2  

  .المتھمین 

  "  "  ح. ج   إلى الضال المضل
  .في المقال إلظھار حاجة الجزائر الماسة إلى المصلحین     2  
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  المالحظات  ص

  بشرى بفاجعة
نائبكم المرتد 

 - عن دینكم 
  قسنطینة 

"  "  
العلیوی  ة م  ن ال  دخول إل  ى " ال  بالغ"خب  ر الحج  ر عل  ى جری  دة   2  

  .المغرب 

تركیا االقتصادیة 
  .والمالیة 

محمد عبد اهللا 
  "  "  عنان

  .تصادیة والمالیة یرصد المقال حالة تركیا االق      2/3  

تصریحات المفوض 
  الفرنسي في سوریا

مراسل 
السیاسة 
 - الخاص 
جریدة 

 - النھضة 

"  "  

یبدو أن المقال لمحمد السعید الزاھري وقد نشر على ص فحات    3  
، وفی  ھ إش  ادة ب  المواقف الثابت  ة لل  وطنیین  " النھض  ة"جری  دة 

  ) .غورو ( إزاء السیاسة الفرنسیة في عھد الحاكم 

ھر كفیل بتنبیھ الّد
ك ال تھدي إّن( ام ّیالّن

اهللا  من أحببت ولكّن
  )یھدي من یشاء 

رمضان حمود   
  - غیلیزان  - 

جویلیة  29
  م1927

"  "  

    
 3  

  
ثمانیة عشر بیت ا ینع ي فیھ ا الش اعر األم ة الت ي ال تری د        ) 18(

  .النھوض رغم صیحات علمائھا 
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  :"الربق"ريدة جل الكتابيةاألشكال والقوالب  -أ
 حملمـد السـعيد الزاهـري    ، األسبوعية  "الربق"بعد عرض احملتوى العام جلريدة 

 3 االثـنني يـوم   خاملـؤر العدد األول من  دءاب، مبدينة قسنطينة  ، م1927ة عام دراصال
 1 االثـنني وم يل آخر عدد منهاب وانتهاء، م 1927مارس 7هـ املوافق لـ 1345رمضان 

ـ  ميكن الوصـول إىل  ،  م1927أوت  15هـ املوافق لـ 1346صفر اخلري  اط معرفـة أمن
أدباء احلركة الوطنية الكتاب ويبني لنا مدى اهتمام الكتابة السائدة على صفحاا ، وهذا 

  .لفترة ما بعد احلرب العاملية األوىل وغري األدبية األدبية اجلزائرية بقوالب الكتابة 
كمـا هـي    "الربق"يف جريدة خمتلفة ومتفاوتة احلضور  األشكالهذه  ناجدوقد و

  :وهذه بعض تفاصيل ذلك ، مبينة يف اجلداول السابقة إمجاال 
أن يف اجلـداول  اليت أشرت إليها قبل قليل واألشكال جيدر بنا قبل عرض األمناط 

  :يف هذا الشأن عرف ببعض املصطلحات اخلاصة ن
أمنط لـه  . دله عليه ، أمنط عليه : لفالن الشيء وعلى الشيء منط تنميطا :  األمناط

نسـبة  لمجع أمناط ومنـاط ، وا . مجاعة من الناس أمرهم واحد : النمط . أقله : العطاء 
أمناطي مـا  ...هذا من منط هذا : يقال . الطريقة واملذهب والنوع من الشيء .  ، ومنطي
  1.لطريقة ا: األمنط . لعلم أي نوع منه من ا عنده منط

إذ نقصـد بـه األشـكال    ، واملقصود باألمناط يف حبثنا ال خيرج عن هذا التعريف 
 .املقدم للقراء أو الفين الصحفية واألدبية اليت حتمل املضمون الصحفي الكتابية والقوالب 

وتلك القوالب الصحفية إىل اخلرب واملقال والتحقيـق والتقريـر    )األمناط(وختتلف هذه 
  .والقصة وغريها في أما القوالب واألمناط األدبية فهي القصيدة واحلكاية واحلديث الصح

إقامة حروفهـا  : يقول ابن منظور عن معىن حترير الكتابة بأا :  التحرير الصحفي
 معـىن  وألن جمال حبثنا ال يسمح بعرض آراء الباحثني الكـثرية يف  .2وإصالح السقط 

التحرير الصـحفي   من أن، كتور شعيب الغباشي التحرير الصحفي فإننا نورد ما قاله الد

                                                
 . 839م ، ص  1991 –لبنان  –، دار المشرق بیروت  31المنجد في اللغة واألعالم ، ط   -  1
 . 831ص   م1970لبنان ،  ، لسان العربإبن منظور ، لسان العرب ، دار   -  2
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املوضـوعات املتنوعـة ،   وتم من خالهلا عرض األحداث والقضـايا  العملية اليت ي:  هو
وتقدميها للقراء عرب الصحيفة ، وذلك من خالل استخدام األشكال واألمناط التحريريـة  

  . 1املختلفة 
ويف  - هو القالب الصـحفي  "الربق"ثل جريدة ملمن غريه تناسبا كثر األإن القالب 

رأي مقاوم لالحـتالل   جريدةكانت و، يف بيئة استعمارية  تنشط ألن اجلريدة - ظننا
، اجة ماسة إىل احلديث اخلـربي  وحبوأتباعه ، ومن جهة أخرى فهي أسبوعية الفرنسي 
والديين ، إذ أن املقال الصـحفي  ، واالجتماعي ، والسياسي ، واألديب ، النقدي واملقال 

يعطي للصحيفة األسبوعية أو الشهرية الفرصة للتعبري عن رؤيتها اخلاصـة لألحـداث ،   
وذلك من خالل شرحها وتفسريها هلذه األحداث من منطلق تلك الرؤيـة ، والتعليـق   

القوالـب  موضـوعات   تبلغ عـدد و. 2عليها مبا يكشف عن أبعادها ودالالا املختلفة 
ـ مـائتني  وستة  "الربق"ريدة واألشكال اليت تضمنتها مجيع أعداد ج ، )  206(  عوموض
  .وذلك مبعدل تسعة مواضيع لكل عدد 

تلك الفكرة اليت يقتنصها الصحفي  -غري اخلربي  -قصدنا باملقال الصحفي وإذا  
من خالل معايشته الكاملة لألنباء واآلراء والقضايا واالجتاهات واملواقـف واملشـكالت   

، ا وتأييدها أو معارضـتها  هحتمع ، يقوم بعرضها وشراملؤثرة على القراءة ويف حركة ا
يف لغة واضحة ، وأسلوب يعكس شخصيته وفكره ، وتنشر يف الوقت املناسـب ، ويف  

الوسيلة اليت تعرب بشـكل  أو هو  .3حجم يتالءم مع نوعيتها وأمهيتها ونتائجها املستهدفة 
اريـة ، ويف  اث اليوميـة اجل اا يف األحدوعن آراء بعض كت صحيفةسياسة العن مباشر 

واألمنـاط  يف مقدمـة األشـكال   املقال فيأيت ، رأي العام والدويل القضايا اليت تشغل ال
 أربع، مبعدل  )108 ( عومائة موضمثانية وفقد وصل إىل  . "الربق"املشكلة ملادة جريدة 

هـري يف  إذا تساءلنا عن مكانة حممد السعيد الزاو . لكل عدد -تقريبا  -) 04( مقاالت
                                                

 الغباشي،  شعیب ، صحافة اإلخوان المسلمین دراسة في األصول والفنون ، الجزء الثاني ، الطبعة األولى ، دار التوزیع والنشر اإلسالمیة  -  1
 . 11م ، ص  2004  –مصر  –القاھرة 

سالمة عبده ، التحریر الصحفي في المجالت اإلسالمیة  الغباشي ، شعیب ، صحافة اإلخوان المسلمین دراسة في األصول والفنون ، نقال عن  -  2
 . 62ص   –مصر  –المتخصصة خالل العقدین الثامن والتاسع من القرن العشرین ، رسالة ماجستیر ، كلیة األعالم جامعة القاھرة 

 . 180ص .  م1984محمود ، أدھم ، األسس الفنیة للتحریر الصحفي العام ، الطبعة األولى الناشر المؤلف ،   -  3
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الصـحفي  املقـال  بـني  الكتابة ضمن هذه الصحيفة ، فإننا جند له أربعني موضوعا ما 
الكتـايب الفكـري واألديب   يكشف عـن اهـود    اوهذ .والتحليلي والنقدي واألديب 

يف اجلزائر بعد احلـرب العامليـة    يف حماولة إجناح املسار الصحفي الصحفي هلذا األديبو
  .    األوىل 

الدقيقة والصـادقة الـيت   تلك املعلومات : هو  باخلرب الصحفيملقصود وإذا كان ا
و مجاعـة مـن   ، وم فئة مـن الفئـات ، أ   ألول مرةجرت  )واقعة(تصف وتشرح 

بدقة مـن   ن معروفا عند الناس من قبل ، مجععن حدث مل يك )تقرير(أنه أو اجلماعات، 
. 1صون يف العمل الصحفيمصادر موثوق بصحتها على أن يتناول كتابته حمررون متخص

قد أولت هلذا النوع من الكتابة اهتماما كبريا حبيـث جنـدها قـد     "الربق"فإن جريدة 
اإلشهارية سواء هذا إذا استثنينا اإلعالنات و، خربا متنوعا  )24(وعشرين  أربعةتضمنت 

هري من اليت تتعلق بقدوم العلماء إىل مدينة قسنطينة ، مثل قدوم الشاعر حممد اهلادي الزا
الكتب واجلرائد مثـل دعـوة    تمدينة بسكرة إىل مدينة قسنطينة ، أو ما تعلق بإصدارا

  . مثال  "شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر"مجهور القراء إىل اقتناء كتاب 
رسـائل  ) 10(أيضا على عشر " الربق"جريدة وخبصوص فن الرسائل فقد احتوت 

منهم ضرورة نشرها على صفحات اجلرائـد  رأى البعض و، منها ما كانت بني العلماء 
مثل رسالة حممد السعيد الزاهري إىل أيب حفص احلمادي ، ومنها مـا كانـت   لفوائدها 

اجلريدة عبارة عن مساحة تبادل من خالهلا الكتاب أفكارهم مثل رسـالة إىل األخـوين   
  .بيضاوي وتأبط شرا 

لـه أدبـاء احلركـة    أبدى من خال ، حيثأما فن السرية فهو اآلخر كان حاضرا 
. لطريقة العليويةمقاومتهم لألفكار اهلدامة اليت روجتها بعض الطرق مثل اوكتاا الوطنية 

  .خمتلفة مواضيع رسائل يف  )06(وقد بلع عدد هذه السري ستة 

                                                
  الغباشي شعیب ، صحافة اإلخوان المسلمین دراسة في األصول والفنون ، نقال عن كرم شبلي ، الخبر الصحفي وضوابطھ اإلسالمیة  ،   - 1

 . 115ص 
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.  "الـربق "من األشكال األدبية األخرى اليت احتلت مكانة يف جريـدة  الشعر  و
 وجممـوع .خرى ، وجلها من إمضاء الشعراء اجلزائريني هي األفالقصيدة العربية حاضرة 
لتوضـيح  وهذا جدول . قصيدة كلها عمودية  )11(أحد عشر  ما نشر يف هذه اجلريدة

  : احملتويات ونسبها 
    206  ألمناطاجمموع األشكال و

 %52.24  108  املقال الصحفي

 %10.7  22  النقدي

 %13.6  28  السياسي

 %7.3  15  الديين

 %2.4  05  االقتصادي

 %5.3  11  االجتماعي

  %5.3  11  القصائد

 % 2.9  06  السري

 % 4.9  10  الرسائل

 %19.4  40  الزاهريحممد السعيد كتابات 

 
  :" الربق" جريدةاألشكال الكتابية يف ذج من امن
  : املقال االفتتاحي  -1

،  اواحـد  اافتتاحي تضمنت مقاالأا هو  "الربق"جريدة كتابات على  ناهما الحظ
عن  الذي يعرباملقال الصحفي  أحد أنوع "املقال االفتتاحي"ويعترب . يف العدد األول فقط 

، يعتمد على الشرح والتفسـري واإليضـاح    والذيسياسة اجلريدة ورؤيتها لألحداث ، 
باحلجج والرباهني واإلحصاءات والبيانات للوصول يف ايـة األمـر إىل إقنـاع     واملؤيد



117 م 1927احملتوى العام جلريدة الربق حملمد السعيد الزاهري   ـــــالفصل الثاين ــــــــــــــــــــــ

قطعة نثريـة  (إن املقال بصفة عامة كما عرفه بعض النقاد هو  .1القارىء وكسب تأييده
حمدودة الطول واملوضوع ، يكتب بطرقة عفوية سريعة خالية مـن الكلفـة والرهـق ،    

لكننـا سـنجد املقـال    . 2)وشرطه األول أن يكون تعبريا صادقا عن شخصية الكاتب
 مل بعض الشـيء يف كونـه  خيتلف " الفاحتة"الوحيد يف اجلريدة واملوسوم بـ االفتتاحي 

املنهج هذا املقال يوقع باسم كاتبه ألنه يعرب عن رأي اجلريدة ال رأي صاحبه ، فقد رسم 
، وحنن يف هذا الظـن  ويف ظننا أن املقال حملمد السعيد الزاهري  . العام لسياسة اجلريدة
وأعالمهـا ،  نشأا وتطورها –املقالة الصحفية ( يف كتابه حممد ناصر  نؤيد ما أشار إليه

    . م1931م إىل 1903من 
القرآن الكرمي هي سـورة  سور تيمنا باسم سورة من  3"الفاحتة"جاء املقال بعنوان 

السعيد الزاهري خريج الزيتونة بأسـلوب القـرآن   حممد يشري إىل تأثر  العنوانالفاحتة ، و
  . عموما والتراث اإلسالمي 

باسم اهللا أستعني على خدمـة  (: ال قائ من أمته موقفهوبعد البسلمة حدد الكاتب 
هذا الشعب مبا أنا أهله ، ومبا أوتيت من موهبة ونبوغ ، فال أدع طريقا من الطـرق إىل  

مث تطـرق يف فقـرة    .4)تويف على خري البالد إال اتبعتها نفع أميت إال سلكته وال وسيلة 
أقالم كتاـا ،  أخرى إىل مهنة الصحافة فوضح اعتقاده فيها ، وحجم انتفاع األمم من 

سأخدم أميت وأنا أعتقد أن الصحافة مهنة شريفة ، وأنه ليس كمثلها من سـبيل  (: فقال 
إىل نفع األمة ، وأنه ليس كمثل أقالم الكتاب من رافع لشأن الشعوب ، ومل يكن زعيم 

  .5)يغين عن أمته شيئا إذا مل يكن يف نصرته قلم مبني من الزعماء بقادر على أن 
يف مقاله هذا أن الصحافة ليست مـن اختـراع املدنيـة    بعد ذلك ري ويرى الزاه

يكمـن   و. ألا أمر طبيعي لكل أمة من األمم ، وصفة نفسانية لكل شـعب  ، احلديثة 
قدميا هو الصـحافة  ، فالشعر  احلديث يف االسم فقطصحافة القدمي و صحافة الفرق بني

                                                
ي ، مكتبة الغباشي شعیب ، صحافة اإلخوان المسلمین دراسة في األصول والفنون ، نقال عن ، إبراھیم إمام ، دراسات في الفن الصحف  -  1

  . 64ص  - مصر  –األنجلومصریة الطبعة األولى ، القاھرة 
 . 95ص. د ت  –لبنان  –، نشر وتوزیع دار الثقافة ، بیروت  4نجم ، محمد یوسف ، فن المقال ، ط  -  2
  . 1م ، ص 1927مارس  7ھـ الموافق لـ 1345رمضان  3، بتاریخ 1البرق ، العدد " الفاتحة " التحریر   -  3
 .لمرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا ا -  4
 .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -  5
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لقد كانت ": رأيه بقوله  لكاتباأيد و. فيون اليوم إال شعراء يف القدمي حديثا وما الصح
سـواء  ، كما نسمي حنن الصحفيني ألسنة األمـم  ، العرب تسمي الشعراء ألسنة القبائل 

فليس هناك من فـرق بـني   ، بسواء ، وإذا كان هناك فرق بني الشعراء والصحافة اليوم 
جلاهلية بأيام مليء شعر ا":  مث دلل على هذا الرأي بقوله 1"شعر اجلاهلية وبني الصحافة 

العرب وأخبار احلروب والفخر والدفاع وما إىل ذلك من موضوعات الصحف يف هـذا  
اليوم ، وللصحافة يف الدين مكانة معتربة فلقد اختذ الرسول صلى اهللا عليه وسلم أربعـة  

  .2"شعراء ينافحون عنه وما هم إال كربيات صحف هذا العصر 
حدد رأيه من تعدد وجهات النظر ، حافة موقفه من مهنة الصبعد أن بني الزاهري 

اختالفها لدى الكتاب من حيث حاجة األمة اجلزائرية إىل أنواعها الدينية والسياسـية ،  و
وأنا ال أرى وجها من وجوه الصحافة أحق بالتقدمي من سواه ، ": وكان هذا الرأي هو 

  . 3"ية وغري ذلك حمتاجون إىل الصحف الدين، فكما أننا حمتاجون إىل الصحف السياسية 
  : وهي  "الربق" لنقاط اخلطة املستقبلية جلريدةكانت خامتة املقال تلخيصا 

  .االهتمام بالتجارة وأسعار السوق  -
    .االعتناء باحلوادث األليمة للجزائريني  -
  .انتقاد بعض الشخصيات البارزة انتقادا عفيفا ال يقصد منه غري التهذيب  -
  .ريب االعتناء باألدب الع -
  : منوذج من اخلرب الصحفي -2

يف ظل احملتل الفرنسـي  ذهب ضحيتها املواطن اجلزائري األحداث األليمة اليت إن 
حممد بن (منها هذا اخلرب الذي نقلة الكاتب ، كثرية وأيام الكاتب حممد السعيد الزاهري 

، العـدد   "الربق"وأرسل به إىل جريدة ، من حمطة القطار مبدينة قسنطينة  )العابد اجلياليل
بذكر بدأ الكاتب خربه " . مظاهر العدل يف خفايا اإلدارة " حتت عنوان ،  العشرين 20
فكـان اليـوم   . اريخ احلادثة ومكاا ، والشخصية اليت تعرضت لظلم أحد املعمـرين  ت

                                                
 .المرجع السابق ، الصفحة نفسھا  -  1
 .المرجع السابق ، ص ن  -  2
 .م ن ، ص ن   -  3
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واملكان هو حمطة القطار أين يتواجد احلمـالون ، أمـا   ، الثالث عشر من شهر جويلية 
كان ينتظر ، فندق بن شريف بامسه أمحد األخضر حارس يه فمواطن جزائري املعتدى عل

الصـورة الـيت   متثلت حادثة االعتـداء يف  و. واملعتدي هو أحد ملوك املعمرين  ،دوره 
، الطحـان  ) اليف ( إذ دخل أحد ملوك املعمرين من عملة  ....(: أوردها الكاتب حني 

إال أن ذلك األهلـي العاصـي   . ون اكتراث فدفع ذلك احلمال عن موقفه وتقدم إليه بد
فلـم   -بلسانه فقط  -إين سابقك : الثائر قد أساء األدب مع سيده ومالك رقبته بقوله 

أن عقد مجعه ونزل عليه بضربة كادت تذهب بعينه اليسـرى  العادل يتوقف ذلك امللك 
دى عليه بـأن  ويواصل الكاتب خربه باستشارة احلاضرين على املعت .1)لوال أن اهللا سلم 

مل إىل مقر اإلدارة الـيت  األخري هذا يشتكي إىل اإلدارة ليأخذ حقه من الظامل ، ويذهب 
: قـال الكاتـب   . بل تركته واقفا لساعات طويلة ومل تسمع ملظلمته ،  أي اهتمامتعره 

. 2)ويف األخري أدرك غلطه وخرج يتعثر يف أذيال خيبته مهضوم احلق منـهك اجلسـم   (
ختم مقالـه  ئري يف ظل إدارة احملتل الفرنسي الوضعية املزرية للجزاالكاتب وبعد أن بني 

أيها القارىء الكـرمي   - حبياتك -أجبين (: قائال بتساؤل استنكاري وجهه إىل القارىء 
  . 3)بغي لنا اختاذها وأخذ حقوقنا ؟نعن ما هي الوسيلة اليت ي

يف  -ل الكاتـب نفسـه   كما قا-ومثل هذه احلوادث كثرية يتعرض هلا اجلزائري  
  . دقيقة بل يف كل ثانية كل كل مكان وكل زمان وكل ساعة بل 

حيرصـون علـى    الوطنية احلركة كتابهذا منوذج من اخلرب الصحفي الذي كان 
  .كل يوم نشره بغية معاجلة األحداث األليمة اليت تثقل كاهل املواطن اجلزائري 

                             * * *  
عالقة مبا ينتظره القارىء من جديد سواء ن اخلرب الصحفي يتضمن كل ما له ومبا أ

أيضا بكل جديد يصـدر  " الربق"واخلارجي ، فقد اهتمت جريدة أعلى الصعيد الداخلي 

                                                
م ، 1927جویلیة  24ھـ الموافق لـ 1346محرم م  26بتاریخ   20، البرق ، عدد " مظاھر العدل في خفایا اإلدارة " الجیاللي ، محمد بن العابد  -  1
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" املعيار"جريدة ميالد رصيفة جديدة هي وكما كان اإلعالن عن . من كتب أو جمالت 
" ن شعراء اجلزائر يف العصر احلاضـر ديوا"اب باإلشهار لكت "الربق"إدارة  قامت -مثال -

  : 3ص  1، يف العدد  للكاتب حممد اهلادي الزاهري وكان ذلك كالتايل
  إعالن                                  

  . )ديوان شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر (                      
بغة السيد حممد اهلادي السنوسي ألفه صاحب العزمية املشعلة والعبقرية الفذة ، النا(

وهو ديوان يترجم حقيقة عن النهضة األدبية باجلزائر ومـا  . الزاهري ، الشاب اجلزائري 
) دفتيه رسول فتيان اجلزائر ( يضم هذا الديوان بني  . وصلت إليه من الرقي يف هذه املدة

عراء فحالء وكتبـة  وكتبهم اخلاصة وترامجهم وأشياء من أشعارهم ا تعلم أن باجلزائر ش
يطلب من املكاتـب التونسـية أو مـن    . طبع يف ورق صقيل حبروف مجيلة . متقدمني 

   . )العربية ببسكرة ومن إدارة الربقاملكتبة 
كن اإلشارة إىل األسلوب الذي كانت اجلرائد تتعامل به مع مثل هذه ومن اخلرب مي

     .األخبار الثقافية املهمة 
 "الـربق "من املواضيع املهمة اليت تضمنتها جريدة  : ترمجةاملاألدبية األشكال  - 3
، تشـري بوضـوح إىل    )أندري نينيـه (قصيدة شعرية رومانسية للشاعر الفرنسي ترمجة 

اهتمام أدباء اجلزائر يف فترة ما بعد احلرب العاملية األوىل باآلداب األجنبية وتتبع أخبارهـا  
  .العاملية يروا تطور احلركة األدبية ليسا، وحماولة ربط الناس بكل ما هو جديد 

وقـد  ، " شحممد كبـا "امسه  -آنذاك  -نقل القصيدة إىل العربية شاب جزائري 
ه أول من بدأ خيدم اجلزائر ـذا الوجـه ،   واعتربت، جبهده  "الربق"جريدة نوهت إدارة 

  .1يدا ومتنت على شباب اجلزائر اإلقتداء به لنقل إىل لغتهم ما يرونه يف الفرنسية مف
. حمادثة بني راعي الغنم ومالكها  عبارة وهي 2"احلرية"كانت القصيدة حتت عنوان 

يف وحـده  إضفاء مسحة رومانسية على الراعي وهو يرعـى الغـنم   بدأها الشاعر بوقد 

                                                
 . 2م ، ص 1927ماي  16ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  12، بتاریخ  11البرق ، عدد " الحریة " محمد كباش   -  1
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يتطـرق إىل قلبـه    و، أالرباري القاحلة ، والتالل الوعرة ، دون أن يستويل عليه اخلوف 
  :امللل ، قائال 

ل على عينيك هذا الشعر حزن هد الراعي ، من أنت ؟ وما يزعجك ؟ وأي أيها -
  . األشعث ؟ 

، فيها سواك مىت تتخلص من هذه األرض القاحلة وهذه التالل الوعرة اليت مل نر  -
  .وال ميكن ألي إنسان أن يدنو منها دون أن يستويل عليه الروع وينال منه التعب 

 عن عشقه للحرية وهيامها مبعانيها انطالقـا مـن   لفتة فنية حاول الراعي أن يعربوب
  :قائال عليه رد احلرية اليت يتمتع ا خماطبه ، 

أنه تروقك جدا ، وتعجبك املروج اخلضراء واألحراش شك ليس عندي  -
باق هنا يف هذا املوضع املخيف حتت هذا الكهف جالسا ... اجلميلة إنك لقادر 

 .انتظر مضي النهار ، على الصخر 
اول مالك الغنم أن يدخل السلوى على قلب الراعي وأن يبعـد عنـه الكآبـة    ح
  :، وأخرى نفسية مقنعة فقال له م وذلك عن طريق معاين دينية مؤثرة والتشاؤ

لعنت هذه األرض الصلبة اخلشنة اليت يشقها هذا النهر ) 1سرييس(لكن  -
شجر وال ظلـة   فليس فيها من... وملائه الكدر العفن ، األسود لسواد صخوره 

من ) األنغام ( ستجد فيها ... هل لك أن تلهو ذا املزمار ... تأوي إليه الطيور 
  .مل جتده يف اهلواتف من الطري ، وال نغم البالبل  ة مااللذ

حلريـة  الوله واهليام باعاين مبته يرأى الراعي أن الصراحة راحة له ، فانفجرت نفس
   . لشجية ، وال يف شهوات الدنيا كلهااليت ال جيدها يف الناي ونغماته ا

ليل اليت أمسعها ماذا أصنع بزجمرتك ؟ وماذا جتدي علي عطيتك هذه ؟ فأصوات ال -
إين ... وأشهى من النغمات املطربة اللذيـذة   ألين حزنا وحسرة أحب إيلّيف ظلمة الليل مت

ها من شهواتكم كلّ أفر ،إنين عبـد ، ال  ... دى فال أحب أن أرى األزهار وقد توجها الن
  .متلك يدي حرية نفسي 

                                                
  . آلھة النبات عند الیونان  -  1
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أن الرق لو  (إىل حكمة إنسانية وقانون رباين هو الشاعر ويف خامتة القصيدة يصل 
ال حيتمل ، وكل امرىء جيب أن يعيش حرا طليقا ال يتصرف يف ذاتـه أحـد غـري     قر

ـ  ، وينبغي لكل إنسان أن حيذر كل احلذر من أن يستخدم . ضمريه  ة أو يصـبح ألعوب
  . )قانون باغ ، أو يعيش ملآرب أخرى

يف هذه الـدنيا  توجت القصيدة ذا النداء الذي يصور مدى تعطش اإلنسان ويف النهاية 
  .إىل احلرية 
- احفظين أيتها احلرية أبد الدة العزيزة هر ، وأخرى الليايل ، احفظين أيتها احلري .

  . يا أم الوطن . يا أم الفضيلة 
  - هلـذه الفتـرة   -ذا النص املترجم من ناحية تأثر أدباء اجلزائر لنا ه بديوكما ي

أن فترة ما بني ، فإنه يدل على والسائد يف أوروبا باملذهب الرومانسي الغارق يف الذاتية 
. قطيعـة  اآلداب األجنبية مل تكن بينهم وبني جزائريني احلربني العامليتني قد عرفت أدباء 

جنـوح  وثيقة تارخيية دالة علـى   تعترب ااعبارو لقصيدةا ألفاظاألسلوب فأما من حيث 
إىل السهولة والبساطة يف التعبري واالبتعاد  -لبعض أدباء اجلزائر يف هذه الفترة   -واضح 

  .عن الغرابة 
* * *  

" الربق"تكلمنا قبل قليل عن األشكال والقوالب األدبية وغري األدبية حملتوى جريدة 
عض مصطلحاا ، مث إىل نسبها ، وكذلك توقفنا عند بعـض  ، وتعرضنا إىل تعريفات ب

ومبا أن جريدة الربق قـد تنوعـت   . النماذج منها كاخلرب الصحفي ، واملقال االفتتاحي 
كان البد من أن نقف عند بعض األشكال األدبية األخرى الـيت رأينـا   كتابات كتاا 

ل وأتباعه بعد اية احلرب العاملية وجودها يف اجلريدة قد أدى دورا متميزا يف مقاومة احملت
   .القصيدة ، والسرية ، والرسالة : وهذه األشكال األدبية هي . األوىل 
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   :"الربق"القصيدة والرسالة والسرية يف جريدة  -ب       
مقاومة الطرقية فحسب كمـا أشـار إىل ذلـك    " الربق"ليس من أهداف جريدة 

ي للفئات اليت استخدمها احملتل يف تشويه العقيـدة  ملسألة التصد واتعرض ماالباحثون حين
، اجلزائـر  وإفراغها من حمتواها احلضاري دف استمراره يف استرتاف ثروات  ةاإلسالمي
من أجـل االهتمـام بقضـايا    " الربق"ضمن نقاط اخلطة املرسومة جلريدة ذلك بل جاء 

عماري أم عـن األمـراض   اتمع يف مناحي خمتلفة ، سواء أكانت ناجتة عن الظلم االست
الفكرية والثقافية اليت نتجت أيضا عن الوجود االستعماري ، ومـن هـذه األمـراض    

مبا أا احنراف فكري وتشويه عقدي ، مث إن الصحافة تفهم بـاألدب ، مـن   ) الطرقية(
وكان ذلك واضحا من خالل األنواع األدبيـة  . حيث أن معظم الصحفيني من األدباء 

ف الصعبة بإيرادها ، سواء كانت أنواعا نثرية ، أم أغراضا شـعرية ،  اليت مسحت الظرو
  .بغض النظر عن املوضوعات واألغراض 

ويهمنا يف هذا املبحث التطرق للقصائد املثبتة يف مجيع األعداد ، املوحية إىل مدى  
من حيث ... اهتمام اجلزائريني ، وخباصة املثقفني وأصحاب الرأي من صحفيني وغريهم 

مبا يعمل علـى   ،هذه الفئات تعمل على تنوير اتمع من خالل ما ينشر يف الصحافة ن أ
  .أو يدفع إىل استعادة جمد األمة اجلزائرية 

الثالثة والعشرين ، رأينا اثنيت عشرة قصيدة ، منها سـبع  " الربق"ويف أعداد جريدة 
، وقصـيدة  " ملقتطف ا" و" الزهراء " لشعراء جزائريني ، واثنتان مأخوذتان من جريديت 
الفرنسية تـنم عـن   اللغة مترمجة من  ةمن املغرب واألخرى من تونس ، ويتيمة رومانسي

  .  طاقة الشباب اجلزائري الناهض يف ميدان األدب قبل احلرب العاملية الثانية 
خبمس ومخسني بيتا ، يف  )عبابسة االخضري(لشاعر أما عن أطول قصيدة فكانت ل

" . الشعر الفحل يف الرد على عصبة الباطل واجلهـل  : " ت عنوان ، حت 1العدد العشرين
إىل شاعر " للشاعر حسان بن ثابت من املغرب نشرت بالعدد نفسه حتت عنوان  ةوالثاني
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من هو تـأبط  " وأما أقلها عددا فهي لشاعر سلفي بسبعة أبيات حتت عنوان " . الشيوخ 
  :والبقية فهي كالتايل " . شرا 

  .دة للطيب العقيب بست وأربعني بيتا قصي -       
  .قصيدة إليليا ابو ماضي باثنني وأربعني بيتا  -       
  .قصيدة حملمود بورقيبة من تونس بثالثني بيتا  -       
  .قصيدة لسكريج باثنني وعشرين بيتا  -       
  .رمضان محود بثمانية عشر بيتا لشاعر قصيدة ل -       
  . حيىي الصقلي احلسين بثالثة عشر بيتا  قصيدة حملمد -       
  .قصيدة ألمحد بن عليوة بعشرة أبيات  -       

فإذا نظرنا إىل القصائد من حيث األغراض فإننا جندها منوعة ، تعاجل املسائل الـيت  
هلا صلة وطيدة بالواقع املعيش للمواطن اجلزائري آنذاك ، وأمهها تلك املتعلقة بالطرقيـة  

م املسماة بـا ، وورجاالوكذلك العلماء املصلحني وجرائدهم كـ " البالغ"جريد ،
  . وقتئذالصادرتني " الربق"و" الشهاب"

شيخ الطريقة  -وإذا كان الكاتب زهري الزاهري قد تصيد قصيدة أمحد بن عليوة  
لينفـذ  " أضمروا خالف ما أظهروا ففضحهم اهللا " فضمنها مقاله  –العليوية ومؤسسها 

، فـإن   وإحلاد صريح، إىل فضح هذه الفئة الضالة وما تعتقده من كفر بواح  من خالله
من خالل القصيدة املترمجة من اللغة الفرنسية إىل اللغة العربية  –كشفت " الربق"جريدة 
الشباب اجلزائري الناهض باآلداب األجنبية ، ومتابعة ملا يكتب يف جرائـد  م عن اهتما –

  .يف اجلرائد الفرنسية على الرغم من حماربة احملتل هلم العامل ، من خالل ما ينشر 
* * *  

األديب من عنـاء القضـايا السياسـية     القارىء ما يريح" الربق"ومل تنس جريدة 
من خالل نشرها للمقـاالت الطـوال   .. عاجلة املشبوهة للجانب الديين واالجتماعية وامل

ل على طرد العناء ، فكـان حتـت   املعاجلة هلذه القضايا ، بل عمدت إىل إجياد ركن يعم
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، لكن هذا الركن مل يقو على  امضموعلى أبيات متنوعة ، وحيتوي ) األدبيات(عنوان 
العدد األول وكان يف الصفحة األوىل :  االستمرار ،  فقد ظهر يف ثالثة أعداد فقط هي 

  .الثالثة الثالثة ، والعدد اخلامس وكان يف الصفحة  ة، والعدد الثالث وكان يف الصفح
العتـاب  (، والثاين ) عاصمة اجلزائر(وجاءت أدبيات العدد األول بعنوانني األول  
أما األبيات اليت جاءت يف وصف العاصمة فهي للشاعر مخار ووالشاعر الطيب ) . الرقيق

  : العقيب والشاعر حممد السعيد الزاهري ، وهي على التوايل 
  حدى الكبائرإلقسما بالصبا وحسن اجلزائر   أن نسياا    : مخار       

  حيثما تلفت جتد  قمرا يز    هو ، ومشسا بديعة  اإلشراق  :العقيب       
  ومجيال تال مجيال و معشو    قا غدا  يف مجاعة  العشـاق                
  اق وهكذا كلها اجلزائر فانظر   فاتنات ، وفاتن  يف الزقـ               

  :  السعيد الزاهري   
  مرعى الظباء ومسباح األقمار   وياله من هذه اجلزائر إنـها             
  يف كل فج يلتقينك بني حـا    سرة حمياها وذات عجــار            

  إن مل تقع بشراك مرمي مل تكن   يوما  لتنجو من حبائل ماري            
 -اب الرقيق ، فلشاعر رمز المسه بأديب حني عقد أما األبيات اليت وردت يف العت  
فقـال علـى   . عقد من خالهلا حماورة عتاب بني امرأة وزوجها الذي هجرها  -يف أبياته 

  :لسان املرأة مث على لسان الرجل 
  وأمشت يب من كان  فيك  يلوموأنت الذي أخلفتين ما وعدتـين   :   املرأة

  ي    هلم  غرضا أرمى و أنت سليموأبرزتين للناس مث تركتنـــ        
  جبلدي من  قول الوشاة  كلومو كان قول يكلم اجللد قد بدا    فل        

  ا     وعفتك  ملا صرت با مقسما وصلتك  ملا كان ودك خالص:   الرجل  
   1إذا كثر الوراد  أن  دمــا ال يلبث القول اجلديد بنـاؤه   و            
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أيضا ، حني صرح هذا األديب أنـه مل  ) أديب(د الثالث فبتوقيع وأما أدبيات العد
  :يقرأ قط شعرا يف وصف ذكرى احملبني كهذين البيتني 

  خطرات ذكرك تستثري موديت    فأحس منها  يف الفؤاد دبيبا
  ال عضو يل  إال  فيه صبابـة    فكأن أعضائي خلفهن قلوبا

  :روحتني أدمى من هاتني املق -أيضا  -ومل ير الشاعر  
  ويل كبد مقروحة من يبيعين    ا كبدا ليست بذات قروح

  .أباها علي الناس ال يشتروا    ومن يشتري ذا علة بصحيح  
مبا يثري حفيظة شعراء اجلزائر حاثا إياهم على التصـوير بقـوة   " أديب " مث يعلق 

  . 1ملأساة األمة اجلزائرية
س إال أن حيلي الصفحة الثانية ببيتني يف ومل يأب أديب يف ركن أدبيات العدد اخلام

  :الشعر االشتراكي على لسان أعرايب قائال 
  إذا كنت ربا للقلوص فال يكن   رفيقك  ميشي حوهلا غري راكب
  أخنها فاردفه فإن محلتكمــا    فذاك ، وإن كان العقاب فعاقب
رصـع  وال بد أن نشرب هنا إىل أن بعض املقاالت حتتوي على مقطوعات شـعرية  

الكتاب ا مواضيعهم على عادة األدباء القدامى ، مما يدل على تأثر أدباء احلركة الوطنية 
حماوالت لتخليص األدب بدت منهم  وإن -العقد الثالث من القرن العشرين اجلزائرية يف 
  ، اليت تضمنتها املقاالت لشعراء من خمتلف العصور األدبية تبعض هذه األبيا -مما علق به

البعض اآلخر فألصحاب املقاالت أنفسهم ، وعلى سبيل املثال ال احلصر ما جـاء يف  أما 
وكالمها من الشعراء  -العدد الثامن من قول حممد السعيد الزاهري يف صديقه العمودي 

الذي أصابه النعاس من وعك أمل به يف ليلة مسـر مجعتـهما يف رحلـة صـحراوية      -
  :يب العقيب بالشاعرين حممد العيد آل خليفة والط

  :أما حممد العيد فقال يهجو هذه الليلة 
  دعوا األمني وما يلقاه من وعك    فليس يرغب يف هلو وال ضحك       
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  .   1املالــكي... وإن شعركم هـــذا لكثرته    صار يشبه نثر       
الفاسـدة   دوكانت مبارام الشعرية يف ليلتهم تلك تدور حول ذم العادات والتقالي

  : يذم عادة ذبح بعض أهايل الصحراء علي عني قال الزاهري ما فل
  ال تنبع العني يف الزيبان جاريـة    إال إذا ذحبـوا للعني عتروســا        

  :آل خليفة قائال رد عليه حممد العيد 
    2ماذا جىن وهو م غري مقترف     ذنبا ، فحكمتموا يف حلقه املوسى       

يد لزاهري أبياتا ثالثة مأخوذة من قصيدة كتبها مبناسبة تكرمي ونذكر أن حممد السع
أدباء اجلزائر ألمري الشعراء أمحد شوقي يف حفلة منعت سـلطات االحـتالل إقامتـها ،    

ومن بـاب الـذكر فـإن    . بسبب موقف شوقي من االستعمار يف قصيدته نكبة دمشق 
رف من القصـيدة إال هـذه   وإن كنا ال نع. فرنسا تعترب شوقي عدوها السياسي اخلطري 

األبيات الثالثة ومن املدعوين للحفلة إال الزاهري ، فإننا نستشف مـن األبيـات ومـن    
  :وهذه األبيات هي املناسبة مدى تعلق وارتباط شعراء احلركة الوطنية باجلزائر السليبة ، 

  إذا كان عشق يف املها  وهيــام      فلي يف بالدي دون غـــرام
  حب اجلزائر هلوى ال      حسان بقليب موضع ومقـــامفلم يبق عن 

  3.أرضها و مساؤهـا       وأعشق فيها الليل وهو ظـالم : أحب بالدي  
ساخرا بأحـد  " الربق"ومن بني ما بثه حممد السعيد الزاهري من أبيات يف جريدة 

 خباصة من ذلك الكاتـب الـذي يـدعى   زعماء الطرقية ومن كتاب البالغ الرئيسيني و
  ) :سكريج (

  جو شبيبــة    بشعر كجالء الكلب حني يفور سكريج يا سكري       
  .4سكريج  أمسك عن خوارك برهة    فما أنت إال يف احلقيقــة ثور 

* * *  
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من الفنون اليت أوالها العرب واملسلمون اهتماما كبريا منذ قيام الدولة اإلسـالمية  
فاء كبريا ، فن كتابة السري والتراجم حيث أصبح وتوسعها شرقا وغربا ، واحتفوا ا احت

أقـدمها  . ترتيبا لألعالم ، وحتقيقا لألنساب ، وذكرا ملصادر األخبار  -عامليا  -األكثر 
مث تـابع  . زمانا وأشهرها ذكرا سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعبد امللك بن هشام 

ن الرجال والنساء ، كالشـعراء  الفن مسريته ليشمل تراجم مشاهري األعيان والوجهاء م
( فكـان كتـاب   ... والفقهاء واملفسرين واحملدثني والقضاة والنحاة والفالسفة واألطباء 

يتيمة (لألصفهاين  ، و كتاب ) األغاين ( للجمحي ، مث كتاب ) طبقات فحول الشعراء 
األعـالم   وهي ال جتري يف ترتيب. وغريها كثري يف القدمي واحلديث . للثعاليب ) الدهر 

على ج واحد ، فكل مؤلف خيتار الطريقة اليت جيدها أوىف بالغرض وأسهل يف التناول ، 
ويف القرن العشرين محل . وقد جرى أكثرهم على ترتيب األعالم حسب حروف اهلجاء 

أدباء هذا الفن على عاتقهم مسؤولية التطوير ، حىت ال يصبح جمـرد مجـع لألخبـار ،    
يف غري تبويب ، وال حتليل ، و ال تركيب ، بل ليتميز بقواعـده  واستقصاء للمعارف ، 

وضوابطه ، معروضا يف حلة أنيقة ، وحتليل وفق ما توصلت إليه العلوم احلديثة من أجـل  
كل ذلك وجدناه يف مؤلفـات  . تسليط الضوء على اجلوانب اخلفية من حياة املترجم له 

، وطه حسني يف مؤلفـه علـى   ) حيايت( أدباء العصر احلديث أمثال أمحد أمني يف كتابه
  )... هامش السرية(

الوطنية يف اإلصالحية ومل يكن هذا الفن غريبا على كتابات كتاب أو أدباء احلركة 
اجلزائر يف العقد الثالث من القرن العشرين ؛ فقد احتوت منشورام على الكـثري مـن   

" الشهاب"إىل " املنتقد"موضوعاته ، نشرت على صفحات جرائد تلك الفترة من جريدة 
واحلق أن كتاب هذه اجلرائد مل يولوا اخلصائص املميزة هلذا الفن . 1"الربق"مرورا جبريدة 

اهتماما كبريا بسبب الظروف الصعبة واألليمة اليت كان مير ا الوطن اجلزائري ) السرية(
ة يف صـراعها  احملتل ، وهذا ما جعلهم يركزون على األهداف املتوخاة حلركتهم التحرري

                                                
ھـ الموافق 1346محرم الحرام  19، بتاریخ  19العدد " األستاذ الزاھري " على ستة مواضیع نعتقد أنھا سیرة ، ومنھا " البرق"احتوت جریدة    - 1

  . 1م ، ص 1927جویلیة  18لـ 
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إذ املعركة مع احملتل حتتم عليهم لضمان النصر ذكاء حادا ، وبصرية نفـاذة ،  ( مع احملتل 
وأساليب علمية متنوعة ، وقدرة على ضبط املراحل ، وإعداد ما يناسبها مـن خمتلـف   

وملا حدد أدباء احلركة الوطنية أهدافهم بدقة واختاروا منـاهجهم بعنايـة   . 1)الوسائل 
هم ميدان املقاومة ضد احملتل جبميع أبعاده ، صرفوا عـن أذهـام مسـألة    حسب تقصي
وخصائص الفنون األدبية ، معتربين األهم لديهم تقوية ما وهـن مـن    تااللتزام مبميزا

أسس األمة اجلزائرية ، وتصحيح العقيدة ، واملفاهيم وتوحيد سبل املقاومـة ، وتوجيـه   
مـن  " الشهاب"دأب عليه ابن باديس يف جريدة فخذ مثال ما . الطاقات توجيها سليما 

تثبيت لتراجم أعالم األمة العربية واإلسالمية للعصر القدمي واحلديث من مفكرين وعلماء 
وأدباء ، كأيب ذر ، وعبادة بن الصامت ، وشوقي ورمضان محود ، وحممد رشيد رضـا  

ل تـرك فـراقهم فراغـا    معتربا حيام مثاال حيتذى ، وموم مصابا قوميا مؤملا ، ب... و
عظيما يف صفوف العاملني للنهوض األديب ، والرقي الفكري باتمع العريب واإلسـالمي  

  . عموما 
ومل يكن غرض ابن باديس يف كتاباته لتراجم مشاهري األمة العربيـة واإلسـالمية   

بـاره  التفنن يف اخلصائص األدبية احلديثة املعروفة ملثل هذه الكتابات ، وال كـان يف اعت 
مـا  ( ضرورة االلتزام ا كامال حبيث ال جيوز اخلروج عنها أو التعدي عليها معتـربا أن  

ينفع اتمع اإلنساين ويؤثر فيه سرية من كان من الشعوب قد شعر بنفسـه فنظـر إىل   
من املاضي وأصلح شأنه يف احلال ومد يـده   ةماضيه وحاله ومستقبله فأخذ األصول الثابت

يتناول من زمنه وأمم عصره لبنائه معرضا عما ال حاجة له بـه أو مـا   . لبناء املستقبل 
  2..)يناسب شكل بنائه الذي وضعه على مقتضى ذوقه ومصلحته 

ومل يكن حممد السعيد الزاهري بعيدا عن هذا اللون املهم يف األدب العريب القـدمي  
آثارا  -أيضا  -" ربقال"كما  وجدنا له يف . فقد أظهر من خالله مقاومة عنيفة للطرقيني 

أدبية خمتلفة تنفي من خالهلا ما تردد من أن اجلزائر ال متلك إرثا أدبيا متنوعـا مقاومـا   
                                                

  . 12، ص  1984شیبان ، عبد الرحمان ، آثار عبد الحمید بن بادیس  ، الجزء الثالث ، الطبعة األولى ، مطبوعات وزارة الشؤون الدینیة   1- 
 –،  دار البعث للطباعة والنشر قسنطینة  1936ھـ ، جوان 1335ول ، ربیع األ 1، ط 12، مجلد  3آثار عبد الحمید بن بادیس ، عن  الشھاب ، ج   2

  . 9م ، ص 1984  -الجزائر 
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ونعتقد أن ما كتب يف تلك احلقبة مل يكـن إال  . للمحتل وأعوانه خالل فترة االحتالل 
ول ومسخ للعقول خاصة مسـألة  عن وعي وفكر مقاومني ملا أراده احملتل من نسخ لألص

  .س لتجنا
الذي سـجنه احملتـل   " عمر راسم"لقد كتب حممد السعيد الزاهري عن الشيخ   

ه أحد رجال اإلصالح يف اجلزائر ، وأحد املـربزين  وعد، وبالغ يف ذلك ظلما وعدوانا 
وضرب مبضمون فن " حممد أبو شنب"كما كتب عن الدكتور . 1يف فن الرسم والتصوير

سالم عليك يابن أيب شـنب لقـد   ( الخ عن ماضيه السري والتراجم كل من يريد االنس
وكنت بعلمك وشرقيتك حجة الشرق على هؤالء الـذين ال يبتغـون    طبت حيا وميتا ،

  .  2)العلم واحلياة إال عن طريق التفرنج واالندماج وقدمت على ربك مؤمنا عاملا 
غريه مـن  فقليل نسبيا إذا ما قورن ب" الربق"أما خبصوص فن السرية من خالل أعداد 

وكـان حممـد   .  منه ستة مواضـيع األنواع األدبية مثل املقالة والرسالة ، فقد بلغ ما نشر 
مبوضوعه املقسم على العددين الثامن والتاسع حتـت  " الربق"كتاب السعيد الزاهري أسبق 

أظهر فيه الزاهري اسـتعداد رواد  ) . وفد الشعراء يزور طولقة وفرفار والربج : ( عنوان 
اإلصالحية الشابة ملقاومة التقاليد والعادات الشائعة ، اليت جتتهد الطرقية يف نشرها احلركة 

بني صفوف اجلزائريني وهو األمر الذي أشار إليه حممد السعيد الزاهري يف تلك الزيـارة  
وظف اليت قام ا مع وفد من الشعراء اجلزائريني إىل بعض مدن الصحراء اجلزائرية ، واليت 

ضرب معتقدات الطرقيـة السياسـية والدينيـة    يف الرحلة هذه لوفد أحداث اهذا أعضاء 
  .اخلاطئة ، اليت ختدم احملتل وتعينه على إفراغ الدين من حمتواه احلضاري واجلهادي 

 الزاهري كتعريف عامحممد السعيد اثنان حول سرية  ، منهاأما بقية املواضيع فأربعة 
باسم مجاعة من أولياء  -3ت حول شخص الزاهريإثر شائعا-ونشر املوضوع  .ذا العلم 

تالميذ املدرسة اليت فتح حممد السعيد أبواا أمام أطفال مدينة األغواط بقصد حماربة اجلهل 
   .الذي فرضه احملتل على أبناء اجلزائر آنذاك 

                                                
  . 113م ، ص 1986  -الجزائر –ـ  خرفي ، صالح ، محمد السعید الزاھري  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب   1
 . 142ـ  المصدر السابق ،  ص   2
  .م  1927جویلیة  18ھـ الموافق لـ  1346محرم  19، تاریخ  19البرق ، عدد " اط الزاھري باألغو" جماعة من أولیاء التالمیذ   - 3
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* * *  
تبني لنا أن الزاهري استطاع من خالل كتاباته أن ينوع يف جمال الكتابـة  ي ومما سبق

ول املقاومة ، وأن يواكب التطور الذي شهده فن السـرية يف العصـر احلـديث ، وأن    ح
  : يسايره شكال ومضمونا ومن اخلصائص اليت برزت لنا ما يلي 

أورد الزاهري أحداث رحلته مع وفد الشعراء إىل طولقة وفرفار والـربج وفـق    -1
له أخبار الصباح واملساء تسلسل زمين مناسب هلذا النوع من الكتابة ، حيث تتبع من خال

 .كما وقعت 
لتفسري مواقف شيخ الطرقيـة   -ولو كان بسيطا  -اعتمد على التحليل النفسي  -2

الزاهري حممد السعيد عرف تيف طريقه إىل فرفار ، حيث  والذي التقى وفد الشعراء به وه
قيـون  احلقد الذي يكنـه الطر شدة على  –من صفحات وجه الطرقي  - املرافق لهوالوفد 

 .للشباب الناهض يف اجلزائر 
ربط الزاهري تصرفات شيخ الطرقية مبحيطه االجتماعي والسياسـي والـديين    -3

 .قانون التأثري والتأثر يف اتمع  قوحاول أن يطر
إن اعتماد الزاهري يف عرض سريته على النمط القصصي الذي يعتمـد علـى    -4

املوجز وتوظيفه لبعض املقطوعات الشعرية ، السرد والذي يتخلله يف بعض األحيان احلوار 
لدليل على مسايرة هذا الفن يف اجلزائر للتطور الذي شهدته األنواع األدبيـة يف العصـر   

 .احلدث 
، فيها العقل على العاطفـة  ب غلو، باملوضوعية كتاباته للسري تقيد الزاهري يف  - 5

طناب يف مدح األشخاص الـذين  عن هوى النفس واإل، وابتعد باحلقيقة من خالهلا تقيد و
غريهم كأمحد بن عليوة شيخ الطريقة العليويـة  حق حيبهم كالطيب العقيب ، والتقصري يف 

  .وهذا العنصر قد جيعل املوضوع مؤثرا ومقنعا 
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هي خصائص فن السـرية   كتابات الزاهري يف هذا االلعل هذه النقاط اليت ميزت 
سري طه حسني واملازين وغريمها مـن مشـاهري    كتابات، وا تبوأت يف العصر احلديث 

  . مكانة عالية يف الكتابة النثرية للعصر احلديث كتاب العرب يف العصر احلديث 
* * *  

من املقالة والشعر والسرية والترمجة " الربق"وباإلضافة إىل أنواع الكتابة يف جريدة 
سائل التبليغ وهي قسـمان  الرسالة أيضا ، وال خالف فإن الرسالة وسيلة من وكتابة جند 

تأنق فيهـا أصـحاا   بالفنية منها ، وإدارية وإخوانية ، وال تم الدراسات األدبية إال : 
  .واختذوها موضوعا للعناية الفنية سواء أكانت عامة أم خاصة 

ومل يكن هذا الفن بالغريب على أدباء مترسوا يف أرضهم على فنون مقاومة احملتـل  
ه من العمالء واجلمعيات والطرق املنتشرة يف اجلزائر وخباصة بعـد  وكذلك مقاومة أذناب
مناذج حية كافيـة للربهنـة علـى    " الربق"جريدة  وقد عرضت. احلرب العاملية األوىل 

يف تنوير الشعب اجلزائري باألفكـار القوميـة   ) الرسالة( مسامهة هذا النوع من الكتابة 
رين والعلماء واملصلحني ال تنشغل إال مبا ينفـع  والوطنية اعتبارا من أن الرسائل بني املفك

البالد والعباد ، وهلذا كان من الواجب على أصحاا من هذه الطبقة املثقفة نشرها علـى  
من أجل تنوير الرأي العام مبـا  وذلك  –اليومية واألسبوعية  -صفحات اجلرائد الوطنية 

بل رسائلهم : ( بقوله ) ديحفص احلما بوأ(حيدث يف أرجاء البالد كما ذهب إىل ذلك 
  .اخلاصة ال ختوض إال فيما ينفع البالد والعباد ، فهي مقاالت ضافية تتدفق بالفوائد العامة

وليس السداد إن حيرم الناس من اإلطالع عليها بل الواجب يف نظري أن تنشـر علـى   
  .1) اجلرائد السيارة كما تنشر املقالة العمومية 

فقد اعترب الرسائل اخلاصة اليت يتناصح من خالهلا أبنـاء  الزاهري حممد السعيد أما 
جاء ذلك يف تعليق له على رسالة نشـرها  ، ووطنية حقيقية ، شعورا حيا الواحد الوطن 

حينما وجـه نظـر   2"الربق"يف العدد العاشر من جريدة ) حفص احلمادي  أبو( الكاتب 

                                                
 . 1م ، ص 1927ماي  9ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  5، بتاریخ االثنین  10البرق ، عدد " الرسائل الخاصة " جساس  ـ  1
 .المرجع نفسھ  ،  المصدر نفسھ ، ص ن    - 2
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ن الطرقيـة  وعد ذلك أكثر م، ل رواد احلركة اإلصالحية إىل خطر التبشري يف بالد القبائ
هكذا فلتكن الرسائل بني أبناء اجلزائر وهكذا فليتناصح الكتاب وهـذا  : (فسادا ، فقال 

  .1)و الشعور احلي وهذه هي الوطنية ه
مثلما  -خيدم أركان اإلصالح يف اجلزائر " الربق " لقد كان فن الرسائل يف جريدة 
النـاس ،   تحث يف قضايا الوطن وانشـغاال ويب -خدمها كل نوع من األنواع األدبية 

وميكن لألفكار القومية ، وينتصر للوطنية ، ويكشف الوجه احلقيقي للطرقية ؛ كما جاء 
مبارك امليلـي و  (إىل األخوين بيضاوي وتأبط شرا ) األمني العمودي(يف رسالة مسهري 

ـ . منـها   2صدر العدد السادس" الربق"اليت مجلت ا جريدة ) الزاهري ه مسهـري  وج
من خالهلا أنظار املصلحني إىل ضرورة منازلة كتائب الشرك والنفاق ) األمني العمودي(

ال   -وال بأس أن أنبـهكما إىل أمـر   : ( قال ) . األقالم الفاجرة ( واليت عرب عنها بـ 
وهو األوىل واألحق بقراعنا ، هم املنتصـرون للخـرافيني املؤيـدون     -أظنكما جتهالنه 
بيثة ، املشجعون اجلريئون هلم على التمادي يف ضالهلم وهواهم مبـا أمسيـه   لعقائدهم اخل

شرك والنفـاق هـذا رأيـي فمـا     األقالم الفاجرة ، دحر كتيبة بل كتائب من جيش ال
  . 3)رأيكما

وأينما سارت املقاومة صحبتها مواضيع فـن الرسـالة ، فمـن ميـدان انتقـاد      
ألمة ، بل تضرها سياسيا واجتماعيا وثقافيـا ،  الشخصيات النيابية الصورية اليت ال تنفع ا

ظلـم اليهـود للشـعب    وتزيد من عمر شقاوة اجلزائري وآالمه ، إىل ميدان مقاومـة  
لراهـب  ، حيث كتب السعيد الزاهري رسالة شديدة اللهجـة ووجههـا إىل ا  اجلزائري
إىل هـذه  ها في، رئيس الطائفة اليهودية يف الشمال اإلفريقي ، ووجه أصابع االام الكبري

  .يف ظل االحتالل الفرنسي من أسباب مآسي اجلزائريني سببا الطائفة ، واعتربها 

                                                
 .ـ المرجع السابق ،  ص ن   1
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حاضرا يف مقاومة االنتخابات الصورية مشيدا مبواقف  –أيضا  –كان فن الرسالة 
يف العلماء املصلحني وذلك بالدعوة إىل ضرورة التفاف األمة حول رمـوز اإلصـالح   

ليكونـوا بلسـما   وأثنـاء االنتخابـات    ليفوزوامساندم و" عمر راسم"أمثال اجلزائر 
  . جلراحام الكثرية واملتعددة 

كلها إلذكاء إحساس الوطنية والقوميـة   –لقد كانت عشر رسائل يف سبعة أعداد 
مؤشرا داال  –ومشاعرمها لدى اجلزائريني بصورة عامة ، ولدى الشباب الناهض خاصة 

يف  -إىل جانب أنواع الكتابة األخـرى   –إسهامه على حضور هذا النوع من الكتابة و
. املقاومة من أجل إحياء األمة اجلزائرية واستعادة دورها احلضاري على أراضيها املستقلة 

أدى دورا أساسـيا يف   –كغريه من الفنون األدبية  –وهكذا ميكن القول بأن فن الرسالة 
نشاطا يف سـبيل  " الربق"دة مقارعة الباطل والضالل ، وشهد ميدانه على صفحات جري

   .نشر أفكار احلركة اإلصالحية والوطنية يف اجلزائر بعد احلرب العاملية األوىل 
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  : المقاومة السیاسیة - 1
التطرق إىل هذا املوضوع من خالل فحص بعض القضـايا املترابطـة يف   ول حاسأ

عن املقاومة السياسـية لألديـب حممـد    حمتوياا ، وذلك من خالل التحليل والكشف 
وأهـم هـذه   .م  1927الصادرة باجلزائر سنة  "الربق"السعيد الزاهري من خالل جريدة 

  : القضايا هي 
  .مسألة االنتخابات النيابية  - 1                

  .التنبيه للخطر الصهيوين  - 2                
   . الفالحة والتجارة والصناعة - 3                
  .انتقاد الشخصيات  - 4                

* * *  
  :االنتخابات النیابیة  -أ 

نسي ، وخططه املبيتة حنو أرضهم بات اجلزائريون على دراية تامة بنفسية احملتل الفر
وعقيدم ، خاصة بعدما خاضوا احلرب العاملية األوىل يف صفوف اجلـيش الفرنسـي ال   

  .على أعدائهم ، وإمنا أمال يف حتقيق الوعود الكاذبة حلكومات احملتل املتعاقبة  لالنتصار
ـ   1830مل دأ مقاومة الشعب اجلزائري للمحتل منذ  لحة م ، فمـن املقاومـة املس

املتمثلة يف جهاد األمري عبد القادر واملقراين إىل الثورة التحريرية الكربى ، مرورا مبقاومة 
واالجتماعيـة ، وكلـها   الثقافية و والسياسية  التعسفية الصادرة يف شىت القضاياالقوانني

إن هذه القوانني التعسفية املوحـدة  . صادرة عن قيادات عسكرية ومدنية على حد سواء 
املقاومـة لـدى رواد   هي اليت زادت من اشتداد ساعد دافها والقاسية يف تطبيقها يف أه

أو  "اإلقـدام "وجريدة  "الشهاب"عن طريق إصدار اجلرائد كمجلة  سواء احلركة الوطنية
املقاومـة   ومن اجلرائد. منذ العقد األول من القرن العشرينبتكوين األحزاب واجلمعيات 

وقد رحب ـا  ،  م1908اليت أصدرها عمر راسم عام  1"زائراجل"جريدة للقوانني الظاملة 

                                                
 27م جریدة أصدرھا عمر راسم بعاصمة الجزائر ، لم یصدر منھا إال عددان فقط  النعدام المطابع العربیة بالجزائر ، صدر العدد األول منھا یو  - 1

التجنی د اإلجب اري ،   : إقبال الشعب الجزائري عظیما ألنھا كانت تعالج مواض یع لھ ا ص لة بواق ع المأس اوي للم واطن ومنھ ا        م ، كان  1908أكتوبر 
 .الضرائب الفادحة 
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كانت تعاجل مواضيع حية كاالحتجاج ضد التجنيد اإلجباري وفداحة ( اجلزائريون ألا 
وكان اهلدف مـن وجودهـا   م ، 1910وقد صدرت عام  "اهلالل"وجريدة . 1)الضرائب 

ة احلكومـة  ة على السياسالظرف هو اهلجوم بشدعلى الساحة الثقافية والسياسية يف هذا 
تطالب يف هجمة عنيفـة بإلغـاء قـوانني    ( الفرنسية إزاء الشعب اجلزائري ، وكانت 

  .2)األندجينا االستثنائية اجلائرة املتسلطة على السكان املسلمني خاصة 
شائكة السائل الكثري من امللقد عاجل رواد احلركة الوطنية على صفحات جرائدهم 

يف كثري من األحيان  -وقد أدى ذلك ، على الشعب اجلزائري ووطنه هلا آثار سلبية اليت 
  .والتنكيل بالقائمني عليها ، اجلرائد وحبس أصحاا هذه إىل تعطيل 

هلا احملتل من القوانني ما جيعلها يف  أوجدالظاملة اليت " االنتخابات"ومن هذه املسائل 
واليت يتربع احملتلون واملستوطنون  صاحله ، كقانون البلديات كامل الصالحية أو املختلطة

حـرا   اوهكذا حيرم اجلزائريون من انتخاب نواب هلم انتخاب. إلدارة اعلى مفاصل فيها 
  . كامال 

طـوال  أدباء احلركة الوطنيـة   آنذاك استخدميف اجلزائر وألمهية مثل هذه السياسة 
ائدهم ومنهم حممد عن طريق جرمن خالهلا وأقالمهم وهامجوا احملتل احلكم االستعماري 

لقـد وظـف احملتـل    . 3)عصب احلياة(رب قوانني االنتخاب البشري اإلبراهيمي الذي اعت
الفرنسي سياسة االنتخابات بدقة ، وأحكم خيوطها بقوة ، وأضاف إليها قوانني أخـرى  

تقع أول نظرة منـك  ( : تصب يف خانة إذالل املواطن اجلزائري كما يقول اإلبراهيمي 
ه وهو وجود صندوقني ألمتني مل تقعد بأوالمها قلتها ، ومل دفضوح بشواهعلى احتقار م
مث انظر إىل . ا كثرا ، وال معىن لذلك إال وجود طائفتني سيدة ومسودة تغن عن أخرامه

وحتكم اإلدارات يف اإليرادات ، جتد تصداق مـا   واإلجراءاتالتفاصيل يف الكم والكيف 
قـد اقـتحم ميـدان     "خالـد "وكان األمري  4. )قلناه كالشمس ليس دوا  حجاب 

                                                
 . 54ص .  2003 –الجزائر  –أحمد حمدي مطبعة دار ھومھ . تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر ، جمع وتحقیق ذ: زكریاء ، مفدي   - 1
   . ، ص ن تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر ، المصدر نفسھ : یاء ، مفدي زكر  - 2
  . 395ص . م 1963 –مصر  -عیون البصائر ، دار المعارف  : اإلبراھیمي ، محمد البشیر   - 3
 .ص ن . المصدر نفسھ    - 4



  
 . "الربق"جتليات املقاومة يف كتابات الزاهري من خالل جريدة  ــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث

 

137

على الرغم من ( م 1920االنتخابات وقاوم من خالله سياسة احملتل ، وجنح يف انتخابات 
على التتـابع نائبـا ماليـا ، مث     "خالد"مري معارضة اإلدارة الفرنسية وقد مت انتخاب األ

واستطاع . 1)لفرنسية مستشارا عاما ، ومت انتخابه بأكثرية ساحقة ضد مرشحي اإلدارة ا
م إخوانه وأصدقائه يف احلزب من جلزائريني املقـاومني لقـانون   يدعتبعدها "خالد"األمري 

معه إىل االس النيابية اليت اعتربوها منربا للدفاع عن مكانة اجلزائري يف  االتجنس ليصلو
وابن  حممد بن رحال والدكتور موسى: نجاح ألربعة منهم وهم الفأمكن ضمان ( وطنه 

مبثل هذا النشاط كانت مقاومة القوانني التعسفية ومبثلـه أيضـا   . 2)عمورة وقائد محود 
جوبه النواب الصوريون ، وأشري إىل ختاذهلم بالبنان ليفهم الشعب  أدوارهم اليت أوكلها 

  . هلم احملتل 
ربني يف االنتخابات اجلزائرية لفترة ما بني احلة وهذه بعض آراء أدباء احلركة الوطني

البشـري  قال حممد . شاهدة على احلقيقة املرة ملثل هذه السياسة اجلائرة يف حق اجلزائريني 
واحلقيقة هي أنه ليس يف اجلزائر نيابة وال نواب ، وال منتخبون وال انتخاب : اإلبراهيمي 

بعد مائة وعشرين سنة من استعمار فرنسا أم الدسـاتري وأم  ، وأن حالتها يف هذا الباب 
الباش آغا عبد اهللا قائد الدراويش شـرق   أوب النيابية يف العامل انتهت من حيث بدالشع

نوائب نازلة عليها ( اإلبراهيمي بأم لبشري حممد اأما خبصوص النواب فيقرر . 3)األردن 
ال يعرفوا إال يف أيام االنتخابات ، أو ال يعرفوا قط ألن احلكومة عرفت م ، ) األمة(

كوارث باألمة أو فعلت احلكومة األفاعيل باألمة سـكتوا كـأن األمـر ال    فإذا حلت ال
ويصف الشاعر الزهاوي . 4)يعنيهم ، وألن احلكومة ما وضعتهم حيث هم إال ليسكتوا 

  :م 1925انتخابات البلدية لعام 
  مرض الشعب مث عز الشفاءاعتلت السياسة يوما       وإذا

  5.داء ــازداد منه الكدواء ف وه    ـرب قانون أهله وضع   
                                                

 . 118ص  –لبنان  –الطبعة الثانیة ، دار النفائس بیروت  األمیر خالد الھاشمي الجزائري والدفاع عن جزائر اإلسالم ،: العسلي ، بسام   - 1
 .ص ن . المرجع  نفسھ . األمیر خالد الھاشمي الجزائري والدفاع عن جزائر اإلسالم : العسلي ، بسام   - 2
 . 400ص . عیون البصائر : اإلبراھیمي ، محمد البشیر   - 3
   .ص ن . المرجع  نفسھ   - 4
 . 1ص .  24م ، السنة السادسة العدد 1925/ 20ھـ أكتوبر  1334، ربیع الثاني  ءجریدة النجاح ، الثالثا" تخاب ھو االن" الزھاوي   - 5
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أما حممد اهلادي الزاهري فيعترب يوم االنتخاب بالنسة للجزائريني يوم أهوال ويومـا  
من أيام احلروب ، أبطاله الصعاليك بأمواهلم ، ومن مثة فال توجد مصلحة الشـعب  وال  

  :الوطن وال الدين ، ألن املنطق يف ذلك العمل على حتقيق املصاحل الشخصية 
  ال ـعلى ح ال ـيوم به ركبت ح   ان أكربه من يوم أهوال  ما ك     
  1.مال  على ساق هلا بني صعلوك وذي     العوان  يوم به قامت احلرب      

وإىل جانب ذلك حذر الشاعر حممد السعيد الزاهري كـثريا مـن االنتخابـات    
طويال ، وتتبـع  من خالهلا على الشعب اجلزائري زمنا احملتل واالس النيابية اليت ضحك 

أعماهلم الفاسـدة   قوق املهضومة ، مث كشف الغطاء عنأعمال  النواب الساكتني عن احل
، ووضع الشعب يف الصورة احلقيقية هلؤالء العمالء الذين أطالوا عمر احملتل ، وقد وصل 
به األمر إىل الدعوة الصرحية ملقاطعة االنتخابات مادامت اجلزائر هي اخلاسـر الوحيـد ،   

  :النيايب قال يصف مصائب التمثيل ؛ شعبها هو الذي يعاين ويتحمل نتائج ذلك  وأن
  فلست أرى النواب إال نوائبا ــا    بعد اليوم ناخب أال ال أراين     
  .2إذا انتخب  األحجار شعب لس   فال بد يوما أن يذوق املصائبا     

مل يتخلف عن  "الربق"دة إصدار جريت الفرصة حملمد السعيد الزاهري بحينما أتيح
 4والثـامن عشـر   3ففي األعداد اخلامس عشـر . معاجلة مشكلة االنتخابات يف اجلزائر 

يف  تنـوير   -من أدباء احلركة الوطنية كغريه  -ساهم هذا األديب  5والواحد والعشرين
ـ . الرأي العام اجلزائري ملا حياك للشعب يف كواليس النواب واالس النيابية  د ويعد حمم

صوا يف جنبات مسألة االنتخابـات  امن األوائل الذين غ -يف نظري  -السعيد الزاهري 
هم جرأة يف كشف مساويء النواب وذلك بالكتابـة عـن   رثشرحا وانتقادا ، ومن أك

خـدام  (عنون مقاال بـ يففي العدد اخلامس عشر . اليت صدرت منهم تصرفات ال معظم

                                                
 .  94ص .  1926 –تونس  –شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، الجزء األول الطبعة األولى ، مطبعة تونس : الزاھري ، محمد الھادي   - 1
ع ن   –الجزائ ر   –م ، الش ركة الوطنی ة للنش ر والتوزی ع      1931إلى  1903أعالمھا من –تطورھا  –صحفیة ، نشأتھا المقالة ال: ناصر ، محمد   - 2

 . 269م  ص 24/10/1929 6جریدة اإلصالح عدد 
  .م 1927جوان 20ھـ الموافق لـ 1345ذي الحجة  19صدر بتاریخ االثنین   - 3
  .م  1927جویلیة 11لـ  ھـ الموافق 1346محرم  12صدر بتاریخ االثنین   - 4
 .م 1927أوت  1ھـ الموافق لـ 1346صفر الخیر   3صدر بتاریخ  االثنین   - 5
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اجلزائر يكمن يف نـواب جزائـريني كرسـوا    ويرى من خالله أن أساس مصيبة  )الغري
عـن اجلزائـريني   جهودهم يف جلسات النيابة ألجل خدمة أبناء احملتل ، مثـل النائـب   

الذي جد يف طلب األموال لفائدة أسرة الطيارين اللذين قتال يف حتطم طائرة  "شكيكني"
الـذي   -يف حفل استعراضي حبسني داي ، يف حني تقاعس مبعية الدكتور بن التـهامي  

يف العمل على مساعدة أسرة الشـهيد   –مجع هو اآلخر األموال من أجل الغرض نفسه 
اجلزائري الذي قتل يف اليوم نفسه الذي قتل فيه الطياران الفرنسيان بطلقة مـدفع أثنـاء   

أن النـواب   يد الزاهري يف اية املقال إىلوقد وصل حممد السع. االحتفال بعيد الوطنية 
  1)أولئك هم الضالون . خدام الغري وحمبوا أنفسهم  هم يف احلقيقة(

فقد بسط السعيد الزاهـري رأيـه يف    )العربية والنواب(أما يف مقاله املوسوم بـ 
مسألة النائب اجلزائري وحقيقة دوره يف حماولة سلخ الشـعب مـن هويتـه العربيـة     

ي ملثـل  ورأى وبأسلوب عنيف قاس أنه من الضروري التصـد . واإلسالمية بكل جرأة 
ـ  أن الزاهري  واحلق( وذلك عن طريق مقاطعة االنتخابات ، هؤالء النواب   اكـان عنيف
لقلم واقعيه يبتذي يف أسلوبه إىل حد اإلسفاف ، وهو ال يتورع عن نيـل  اقاسيا جريء 

. 2)خصومه من كل ثغرة ولو ساقه ذلك إىل اون وفحش القـول واـام األعـراض    
مد ناصر ، فقد ام حممد السعيد الزاهري النـواب باجلهـل   والواقع هو ما أشار إليه حم

واالنتهازية ، وأم غري أكفاء ، وليس فيهم كفاءة وال أهلية للكراسي الـيت يسـتوون   
وهم ربع النواب  -ذلك بان أكثرهم . لسان األمة ويكونوا صوت اجلزائر  عليها ليكونوا

ال يفقهون حىت مواضيع املسـائل  جاهلون ال يعون ما يدور حوهلم من األحاديث ، و -
اليت تطرح أمامهم للبحث واملناقشة ، فكثري منهم يرفعون أيديهم حني االقتـراع علـى   

ون أن ينفعوا وهم يشعرون يدري ، مصادقة على ما ال يعرفون ، فيضرون من حيثشيء 
من فراغ أو بغري حـق ، أو حقـدا    منطلقةومل تكن جرأة حممد السعيد الزاهري .  3)
وحىت ال يتـهم   -لذلك . منطقه يف ذلك الصدع باحلقيقة املطابقة للواقع كان يهم بل عل

                                                
 . 1م ، ص 1927أفریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9بتاریخ   6البرق ، عدد " خدام الغیر " عتید   - 1
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فقد . اجلزائري يترجم للقراء أحداثا مصدرها احلياة اليومية للنائب  -باالفتراء والكذب 
وافق على االقتطاع من مرتبه جهال منه وذلك برفـع يـده يف   جزائري روى قصة نائب 
ومل : مجيعهم يف هذه الصـفة فقـال    إىل أن النواب يستوونمث أشار ، إحدى اجللسات 

  .1يكن هذا النائب وحده يف حيوانيته ، فإن أمثاله من األعضاء األهايل كثريون
، استثىن الشعب اجلزائري نواب مد السعيد الزاهري منصفا يف حق وحىت يكون حم

، ولكنهم أصـحاب  فئة قليلة منهم وصفهم بالذكاء واملهارة ، وأصحاب شهادات عالية 
جاهلة بأحوال أمتهم اليت يدعون النيابة عنها ، ومثـل هـؤالء عنـده    ألسنة فرنسية ، و

) األمة ( سرعان ما يقعون يف اخلطأ فيداووا  صبون املصائب على رأس اجلزائري ألمي
ة وبإشار . 2بغري دوائها ، ألم ال يعرفون مرضها ، وال يربأ داء يداوى بدواء مل خيلق له

ء إىل هدف احملتل من وراء السماح للنواب ىخفية يوجه حممد السعيد الزاهري نظر القار
اجلزائريني للجلوس يف جمالسه واحلديث معه حول مشكالت الشـعب اجلزائـري ، ويف   
الوقت نفسه مل ينس هجومه على النواب الذين يصادقون على مـا ال حيبـه الشـعب    

النواب أشد محقا ممن يطلـب للجزائـر أن ختلـع    وليس هناك يف ( اجلزائري ويرضاه ، 
لقد تناول السعيد الزاهري النواب تنـاوال سـاخرا   . 3)جنسيتها ، وأن ، تتفرنج كرها 

إىل أن يفيض بالكراهية على مواقفهم االزامية املخزية يف نظره ، ودعا املواطن اجلزائري 
، أهال لثقة الشـعب  تم سنكم لنقاط الضعف مث يقول هلم بصراحة بأ يتقصى يف النواب

  .ينتخبونه مرة أخرى  الذي الناس مجيعا إىل جتديد نظرم يفالسعيد الزاهري و دعبل ي
بعدما أيقن حممد السعيد الزاهري بأن النواب يعملون على إعادة العمل بـالقوانني  
ري اليت ال يرضاها الشعب مثل قانون التجنس باجلنسية الفرنسية ، وقانون التجنيد اإلجبا

جاهل مسكني : ( قائال اجلزائرية اليت تصارع احملتل حتداهم على أن ينالوا من هذه األمة 
ولـن  ، ودمائها وعظامها وأخماخهـا  متنا أن خترج من إسالمها وحلومها من يطلب من أ

فلريح اجلادون يف هذا األمـر  . يكون ذلك حبال من األحوال أبد الدهر وأخرى الليايل 
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يف طلب ما ال يرجعون منه بغري اخليبة واإلخفاق ، وال يرجـع علـى    أنفسهم وال يتعبوا
العربيـة  " الزاهري من مقالـه  حممد السعيد قبل أن ينتهي . 1)األمة إال باخلسران املبني 

العربيـة  لغة البرأيه يف هؤالء النواب فينعتهم باجلهل التام سواء للناس يلخص " والنواب 
ال يوجهه السعيد الزاهري فاللوم كل اللوم أما  .املأساوية  أو بظروفهااجلزائرية األمة لغة 

هم إىل كراسي النيابة ليمثلـوهم  والذين أوصلأولئك بل إىل أنفسهم ، إىل النواب اجلهال 
  .ثوا بامسهم دويتح

الزاهري برأيه الواضح يف املطالبة حبـق  فيه حممد السعيد ختام املقال الذي أدىل إن 
مقاطعـة مهزلـة   : ا السليبة كان يف دعوة جريئة وصرحية هـي  اجلزائر املهضوم وحريته

. االنتخابات مادامت ال تنفع بل تضر ، وال تصب نتائجها إال يف كنانة احملتل املغتصب 
إننا فقراء  من الرجال أهل املقدرة ( فيعرب عن موقفه جتاه مهزلة االنتخابات والنواب بـ 

قطع أملنا من هذه النيابة املوجودة اآلن وأن نعـرض  إنين أرى أن ن... واللياقة للنيابة عنا 
واتنا يوم االنتخابات إنه جيب علينا أن منسك أص. عنها بكل ما لنا فيها من طمع ورجاء 

أحدا من الناس ما دامت هذه هي احلال ، لئال تكون على اجلزائر حجة بعد فال ننتخب 
نفسـه  هري يف مكان آخر إىل املعىن السعيد الزاحممد لقد أشار و. 2)هذه النيابة الكاذبة 
حيث جم على نواب مدينة مستغامن الذين زارهم " العربية والنواب"الذي ختم به مقاله 

ن بقوله اليت يتخبط فيها املواطنو ت احلقيقيةكالاملشإخباره بحىت على تجرأوا يالوايل ومل 
نريد إبطال االنتخاب كلـه ،  ال واهللا إذا ... مل تولوا النيابة إذا كان دأم السكوت ؟ : 

  . 3وسلم يصعد عليه املترفون األرذلون، وحجة علينا ، ألنه مفسدة لنا 
للطريقة اليت يدير ا احملتل سياسة اجلاد وذا عرب حممد السعيد الزاهري عن رفضه 

سكوت النواب املخزي غري املـربر  االنتخابات الظاملة يف حق الشعب اجلزائري ، وعن 
املتعاقبـة مـن   احملتل حكومات اليت تسنها ىل الرضى والقبول بالقوانني اجلائرة إ الداعيو

     .حني آلخر 
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* * *  
  

  :التنبیھ للخطر الصھیوني   - ب 
 يف مقاومـة احملتـل   )اخلطة( "الربق"حممد السعيد الزاهري يف فاحتة جريدة أوجز 
ى نقاطها أنـه  ، وصرح يف إحدمن شيوخ الطرقية وشخصيات عميلة وأعوانه  الفرنسي

ومن املسائل اليت  تعرب عن موقف اجلزائريني . جيتهد يف أن تكون اجلريدة صوتا لألمة ، 
هـذا  . خطر الصهيونية ، الداهم على األمة اإلسالمية : ما جيري من أحداث عاملية  إزاء

اخلطر الذي اعتربه حممد السعيد الزاهري رزءا جلال ليس على فلسطني وحدها بل علـى  
لقد أدىل السعيد الزاهري بدلوه يف قضية الصهيونية قبل احلـرب  . البالد اإلسالمية سائر 

العاملية األوىل وحذر من وعد بلفور ، وبذلك يكون أول شخصية جزائريـة يف تـاريخ   
احلركة الوطنية بعد الشيخ راسم تنبه إىل أطماع اليهود يف العاملني العريب واإلسـالمي ،  

  .1)سألة غري الشيخ راسم يف هذه امل( ومل يسبقه 
كل  –يوم أن كان طالبا بالزيتونة  -انتقد حممد السعيد الزاهري عرب جرائد تونس 

 .الذين مل حيركوا ساكنا إزاء تصرحيات اليهود املناهضة للمسلمني ، ومنهم باي تـونس  
وقد انتقدت قبل احلرب علـى بـاي   : ( بقوله  ةقد أشار إىل ذلك يف مقال الصهيونيو

أمـام   رتياح ومشاتة ما كان يقول الراهـب با نشرواالذين  س، وعلى صحايف تون تونس
الباي أيام االحتفاالت من األدعية بإنقاذ وطنه الذي كان حتت سيطرة املسلمني وكان ال 

وكما تدل العبارة السابقة على رجاحة عقل الزاهري املبكـرة ،  .2)يكلمه إال بالعربانية 
ملسائل الكبرية واملصريية لألمتني العربية واإلسالمية ، فهي تـدل  وإدراكه املتقدم ألمهية ا

يف ظـل ضـعف   .أيضا على توجسه من املستقبل القريب والبعيد للقضية الفلسـطينية  
  .الشعوب العربية ووالء القيادات والنخب للمحتل األورويب 

* * *  
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دمة املقـال  ونظرا لتأثر حممد السعيد الزاهري مبواقف عمر راسم فقد أورد يف مق
مع تعليق " راملنا"نقال عن  "الفقارذو "فقرة طويلة اقتبسها مما كتبه عمر راسم يف جريدة 

. ، حول مسألة الصراع احملتدم بني األمة اإلسالمية واليهـود   على موقف القائمني عليها
. ويدل هذا التعليق على نضج مواقف احلركة الوطنية اجلزائرية أوائل القـرن العشـرين   

عترب النقل احلريف للفقرة على األمانة العلمية من ناحية وعلى التطابق التام بني وجهات وي
نظر النخبة الوطنية اجلزائرية قبل احلرب العاملية األوىل وبعدها يف قضية صـراع األمـة   

لسـنة  "الصهيونية " السعيد الزاهري يف مقاله حممد وما استشهاد . اإلسالمية مع اليهود 
  .م إال دليل على ما ذهبنا إليه 1914يق عمر راسم حول نظرة املنار سنة م  بتعل1927

إما عقد اتفاق مع  :جيب على زعماء العرب أهل البالد أحد أمرين ( جاء يف املنار 
وجـاء رد  . 1... )زعماء الصهيونية على اجلمع بني مصلحة الفريقني يف البالد إن أمكن 

هذا خطأ فاحش من صـاحب  :  األمر الثاين بقوله سريعا وقبل اإلشارة إىل" ذو الفقار"
ألنه يريد أن يرضي الدخالء بتنازل أهل البالد إلـيهم ، حـىت يعترفـوا هلـم     " املنار"

سياسـي  منـه  ويستمر عمر راسم يف تعليقه بعد عرضه لألمر الثاين بـرأي  . 2باملساواة
مـن تسـامح   " راملنـا "ملا دعت إليه  يةالعرباألمة خلطورة عاقبة وذلك حصيف صريح 

( حل العرب والصهاينة يف أرض فلسطني اوإمكانية االتفاق على اجلمع بني مص، وتصاحل 
مسـتحيل ، ألنـه    وأهل البالد مع  زعماء اليهودزعماء العرب أبناء الفاحتني  اتفاقإن 

مبشاركة هؤالء األجانب يف بـالد اشـتراها آبـاؤهم     ىورض، بزعامة اليهود  اعتراف
ة ، فال حيق لغري العرب وهم أبناء إبراهيم األصفياء األزكياء املوعـودون  بدمائهم الطاهر

ما دام غري راية اإلسالم أن ختفق عليها بتلك البقعة املطهرة ، أن ميلك تلك األرض ، وال ل
وليعلموا أن أنساق الدولـة  ، ويف أجسام املسلمني روح مسلمة ، يف عروق العرب دم 
وتنازعها الـداخلي ، كـل ذلـك     )طرابلس(و )صربيا(و )ابلغاري(العثمانية ، وانفصال 

، ونتيجة أعمال اليهود بواسطة أوروبا ، وهم مـن جهـة    )فلسطني(مقدمة الستقالل 
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وإن استمر احلال على ما هو عليه بقيت دولة اخلالفة حتت  .ودسائسهم من جهة أخرى 
هودي صـهيوين  ورئيس حزب االحتاد ي. عبد احلميد وهو الذي خلع  "كارسو"سلطة  

، فال شك أن تقع الدولـة يف خمالـب    "لوزايت"بائع طرابلس ألخيه  "حقي"و. وجاويد 
ال الست مدرعات اليت أوصـت عليهـا وال    حينئذ لنجااوال يكفيها ، اليهود يوما ما 

لئن كان هذا موقـف  .  1)وعلى أبناء العرب العمل ، فيجب عليها االنتباه . العشرون 
املعربة عن رأي املشـرقيني ، فـإن حممـد    " املنار"رأي لواملستغرب  عمر راسم الصريح

نقاطا أخرى جنملها  -بعد أكثر من عقد كامل من الزمن  -إليه  أضافالسعيد الزاهري 
  :فيما يلي 
ل احلرب العاملية األوىل ، أصبح مـن  بشار إليه عمر راسم وحذر منه قأ كل ما -

ى ومسمع مـن الشـعوب   بادئهم صراحة وعلى مرأمب املسائل الوقتية ، من تظاهر اليهود
  .م  1924واإلسالمية بعد احلرب العاملية األوىل وسقوط اخلالفة اإلسالمية سنة  ةالعربي

النشاطات املكثفة لليهود عرب تنظيم وعقد االجتماعات يف أوروبا وخاصة فرنسا  -
  :ت إىل اودف هذه اللقاء. ومستعمراا ومنها اجلزائر 

  .ة احلركة الصهيونية ماديا ومعنويا مساند -
اجلرأة يف دعوة أبناء إسرائيل إىل اإلعانة املالية حتقيقا للمشروع املقدس لليهود ،  -

  .وإظهار راية سليمان 
ظهار معنويات اليهود العاملية يف إمكانيـة إقامـة الـوطن املوعـود يف أرض       إ -

  .فلسطني رغم اهلالل والصليب 
أما اليهود فأمـة  . د للعرب ، بأم أمة متكاسلة ال حتب العمل إبراز نظرة اليهو -
  .بنشاطها الفعال على األرض املقدسة يف زمن ليس بالبعيد  تستويلنشيطة 

السعيد الزاهـري   إطالّعهو ما يعرب عن سعة " الصهيونية" واجلميل يف هذا املقال 
لصـراع الـدائر يف أرض   وتواصل نشاطه من أجل تنوير الرأي العام اجلزائري حبقيقـة ا 
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نقل للناس علـى  يأنه سباجلريدة قراء الزاهري حممد السعيد وعد  لقد .واملعراج  اإلسراء
ليكشـف  بعض فصول كتاب مترجم إىل اللغة الفرنسية عثر عليـه ،  " الربق"صفحات 

غـري أن  . م 1887بعض قرارات اجلمعية السرية الصهيونية املنعقدة يف بال بسويسرا سنة 
وحالـت دون نشـر هـذه     "الربق"ت الفرنسية وكعادا خنقت أنفاس جريدة السلطا

  .الوثائق اهلامة 
* * *  

أيـن تـذهب   "يف مقال آخر حتت عنوان  -أيضا -تعرض حممد السعيد الزاهري 
إىل نشاط اليهود يف أرض اجلزائر وبإشراف احملتل الفرنسـي ، ويتمثـل هـذا    " أموالنا 

( دعا إليه احملـامي اليهـودي   ) مركز العساكر والبحرية (النشاط يف اجتماع اليهود بـ 
  ) .ناطان البرين 

 بأـا " كسرين هايسـود  " عرف حممد السعيد الزاهري يف مقدمة املقال جبمعية 
اخلزانة املعتمدة من تربعات اليهود املستمرة لتجديد بناء معهد سليمان ، وتأسيس مملكـة  

شهر اجلمعيـات  مث انتقل إىل ذكر أ. 1رض امليعاداليهود ، وعلى األقل إلعانة مستعمري أ
املشهور مبحاوالته املتكررة " كرمييو"االحتاد اإلسرائيلي اليت أسسها : اليهودية ذيوعا وهي

  .على اجلزائريني السلبية يف تنشيط وإحياء  قانون التجنس املعروف بآثاره واجلادة 
ي ليخـربه مبجـيء   زائـر قويا لضمري الشعب اجل نداء حممد السعيد الزاهريوجه 

كـرين  (من لـدن مجعيـة    اإىل أرض اجلزائر ، مفوض" ناطان البرين "احملامي اليهودي 
يف أرض باملال إخوام يف سبيل إعانة  اإلسرائيلينيحبرارة إخوانه  جاء ليدعو) . هايسون 

مـام  السعيد الزاهري بأسلوب اإلنكار على ختاذل اجلزائريني أحممد كان نداء و ،امليعاد 
خواننا وزعماؤنا ، وليتأملوا يف نشـاط  إفليتدبر : حتركات اليهود يف أرض اجلزائر فقال 

رض فلسطني مـن  بكيفية اختطاف اليهود ألفيه وبعد النداء ذكرهم . 2 اليهود ووطنيتهم
( ، وبعدما  وتشتت يف العامل تفرق ما عرف عن اليهود من مجيعا رغم  بني أيدي العرب
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ستمر املقـال  وا. لسنني طويلة و 1)واملسكنة وباؤوا بغضب من اهللا  ضربت عليهم الذلة
ـ وبكون اليهود مـن ال فلسطني أرض بأحقية العرب يف  يذكر الشعب اجلزائري  نيملاظ

، جاعال استعمار اليهود لفلسـطني ال  األمة اإلسالمية على ممتلكات ومقدسات  نديتعامل
.  على صدر األمة العربيـة واإلسـالمية   عن بقية االستعمار األورويب اجلامثأبدا خيتلف 

وانتهى املقال إىل خالصة فاصلة وجريئة ، تكشف تأثر رواد احلركة الوطنية باألحـداث  
ال نرضى أن تكـون األمـوال الـيت    : ( اليت متر ا األمة اإلسالمية ومنها فلسطني قال 

كهم ، ونفوذ سياسـتهم  اختلسوها منا ومن غرينا بالربا وبالوجوه املعلومة أساسا لبناء مل
لعل هذه العبارة تدعو إىل ثورة علـى   .2)على إخواننا املسلمني أهايل فلسطني احلقيقيني 

سالحها املقاطعة االقتصادية كما أشار إىل ذلك يف غري هـذا  آنذاك ، اليهود يف اجلزائر 
فريقـي  املوضع ، وبالضبط يف رسالة بعث ا إىل رئيس الطائفة اليهودية يف الشـمال اإل 

نه لو اعتصب املسلمون عليكم وقطعوا معامالتكم لـرجعتم  أمع أنكم تعلمون  :له قائال 
كلكم إىل احلالة اليت تستحقوا واليت تليق بكم ألنكم أسأمت ملن أحسن إليكم ومن كان 

  .3)سببا يف غناكم وحتريركم 
أرض يف السعيد الزاهري يف إغالظ القول إىل كل من يسعى حممد  وكما مل يتوان

مل يبخـل  فإنه اجلزائر لتغليب اليهود على املسلمني يف فلسطني بدعم مادي أو معنوي ، 
لبرين ، هانري : بالسوء ومن هذه األمساء  معلى اجلزائريني ببعض أمساء الذين جاهروا هل

وكذلك مل خيف رأيه . ، شارل أبو اخلري ، الشبيب بن هيمون كاتب الشبيبة االشتراكية 
ن أموالنـا  إ، وعربية إسالمية  فلسطني يف أرض: د والوعيد قائال يء من التهدياملبطن بش
   4. )وراء سعي املرابني  زهقت يف احلروب األخرية ال تذهبوأرواحنا اليت أ وأتعابنا

اسـتطاع أن  السعيد الزاهري إىل رئيس الطائفة اليهودية حممد ويف رسالة بعث ا 
ة اليت عاشها الشعب اجلزائري حتت االحـتالل يف  عن احلالة املزريبصدق كشف فيها ي
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عام  "اجلزائر"السعيد الزاهري الرسالة يف جريدة حممد ونشر . عشرينيات القرن العشرين 
واختيـار السـعيد   . يف العدد اخلامس عشر  "الربق"م ، مث أعاد نشرها يف جريدة 1925

يف مستوى وقتئذ  الوطنيةاحلركة قد يدلنا على أن  )فريدمان(لراهب شخصية االزاهري ل
كما يدل أيضا على أن اجلزائر على موعد مع ضة حقيقية ،  .التحدي وحتمل املسئولية 

  .رواد تسلحوا بالعلم والعمل معا حيمل مشعلها 
علـى  ) فريدمان(اليت بعث ا حممد السعيد الزاهري إىل الراهب رسالة الاحتوت  

، وبعـد يف النظـر   ، تركيز كبري يل واقعي بلها مضمون تارخيي ، وحتلثالث فقرات ختل
بنداء غرضه التحـدي ،  األوىل فيها بدأ الفقرة . وجزة باملطويلة وال بالرغم أا مل تكن 

وختمها بتحذير ملؤه االعتزاز والكربياء ، وما كان بني النـداء والتحـدي فمضـمون    
وحـاهلم   ،مم العيسوية بالزمن الغابر لليهود يف ظل األ الزاهري الراهبتارخيي ذكر فيه 

 أهلهااستعبدوا ف ينيوكيف تنكر اليهود للجزائر، السعيد يف كنف األمة اجلزائرية حاضرا 
ألسباب رفاهيـة   أما الفقرة الثانية فكانت عبارة عن حتليل واقعي. وسخروا منهم مجيعا 

ـ . يف أرضهم اليهود يف اجلزائر وتعاسة اجلزائريني هؤالء  رأى فيهـا  أما الفقرة األخرية ف
مل متت رغم قهر اليهود وظلمهم ، منبها يف الوقـت  عزيزة الزاهري أن أرواح اجلزائريني 

نفسه وحمذرا الطائفة اليهودية من التدخل يف شؤون اجلزائريني السياسية واالقتصـادية ،  
وحيفظ الواجبات بني اليهـود  ، وواضعا هلم شروط التعايش السلمي الذي يكفل احلقوق 

يف ختام الرسالة إىل اللجوء حممد السعيد ملح قد و. جلزائريني أصحاب األرض الدخالء وا
كانـة االقتصـادية   املمن أجل ضرب اليهودية وذلك املقاطعة االقتصادية للسلع خيار إىل 

مع أنكم تعلمون أنه لو اعتصب املسلمون عليكم ، وقطعوا معامالتكم رجعـتم  : فيقول 
واليت تليق بكم ألنكم أسأمت ملن أحسن لـيكم ، ومـن    كلكم إىل احلالة اليت تستحقوا

أما عن الشروط اليت ذكرها السعيد الزاهري للعـيش  . 1)وحتريركم غناكم  كان سببا يف
بسالم ، فأمالها عليه حال اجلزائريني املزري ؛ إذ وصل م األمر إىل مسـتوى معيشـة   
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اليهود واجلزائريني فملخصها  وجممل شروط التعايش السلمي بني. البهائم يف نظر اليهود 
  :كما يلي 
  .أال يتدخل اليهود يف  شؤون اجلزائريني السياسية واالقتصادية  -
  .أن يعطوا الشعب حقه يرفعوا األذى عن اجلزائريني ، وأن  -
  .يتعصب اليهود ضد اجلزائريني أال  -

 تتكاتفوا فال تتعصبوا وال :بدعوة وتذكري مها  ةرسالهذه الوختم السعيد الزاهري 
بالسيادة فيهـا   نسوا أن األغلبية لنا ، وحنن أحق، وال تإال فالتعصب جيلب التعصب  ، و

1الم على من اتبع اهلدىمنكم ، فانتبه أيها الراهب ونبه إخوانك لعلهم يرجعون ، والس    
* **  

  :الفالحة والتجارة والصناعة  -ج      
 2يف العدد الواحد والعشرين "الربق"يدة ال شك أن الرسالة اليت عثرنا عليها يف جر

واليت  بعث ا حممد السعيد الزاهري إىل صديقه أيب حفص احلمادي نفيسة من وجـوه  
وشعبا بعد قـرن مـن    املزرية اليت آلت إليها اجلزائر أرضا رصد احلالة -: خمتلفة أمهها 

  .الحتالل ا
  .يس حتت وطأة احملتل عتها الاملقارنة القيمة بني ماضي اجلزائر احلر وحاضر -
رصد صور التجارة والصناعة والفالحة اليت اهتم ا اجلزائري وحـافظ عليهـا    -

 .طوال قرون 
ط يف تفـري الظـل االحـتالل إىل    يفرد أسباب ايار البنية التحتية للجزائريني  -

 .التجارة والصناعة والفالحة 
يف عودة الصورة  -الوطنية وهو أحد أبناء احلركة  -الزاهري  حممد السعيدأمل  -
وإىل التجار ومـالك  ، إىل الناس عموما عودة املفاهيم الصحيحة للجزائر بسبب  املشرقة

 . األرض خصوصا 
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ن الزاهـري بـاحلز  السـعيد  حممد شعور  1إن أول مقاومة نستشفها من الرسالة
هذا العيـد  ، آمال أال يعود اجلديد ء صديقه بالعيد ىناليت خنقت أنفاسه وهو يه احلسرةو

وجوه . 2)عليها غربة ترهقها قترة ، ووجوههم كاحلة شاحبة مرة أخرى على بين وطنه 
فيهـا  أمروا ليت ابتسامتها وإشراقها الطبيعي يف مثل هذه املواسم الدينية اسلب منها احملتل 

السعيد الزاهري صديقه بالعيد حممد هنأ . 3، وأن ميألوا األرض فرحا أن يأخذوا زينتهم 
ذا العيد وأرجو أن ال يعود على أبناء اجلزائر مـرة  أهنئكم ( يتمىن للجزائرين اخلري  وهو

وأحياء غري أموات يشعرون مبا هجم عليهم من البؤس ، يقاظ غري رقود أأخرى إال وهم 
الزاهري لبين قومه تكشـف  السعيد فمشاركة .  4)األليم والفقر املدقع واجلهالة العمياء 

الوطنية بالواقع املعيش ، وتأثرهم باألحـداث  اإلصالحية وواد احلركة لنا شدة اهتمام ر
ء من بداية الرسالة يف صـورة  ىالزاهري القارحممد السعيد لقد وضع . اليومية للمواطن 

الواقع املر ليشهد بتدهور األوضاع االجتماعية ، فيصور حالته وحالة اخلطيب على املنرب 
لـدموع  استبكى الناس السامعني فتكاد تسـبقين  الذي أضحى يف نظره نائحة تبكي وت

لكنـه يرسـل    ،5أتوب إىل رشدي ، وأعلم إين يف يوم عيد  وتبتدرين العربات لوال أين
إىل حالته الطبيعية فيمأل قلبه فرحا كما أمره املضطهد زفرات األمل يف عودة هذا الشعب 

 -ري يف ذلك شعور النـاس  الزاهالسعيد وبارقة أمل . دينه وأوحت إليه عاداته وتقاليده 
وإحساسهم مبا آلت إليه أحوال بالدهم من شقاء وبؤس ، وذلك بداية الطريق  -عموما 

ولست أشك أن هؤالء الناس بدأوا حيسـون مبـا   ( إىل التململ ضد الظلم واالضطهاد 
صارت إليه اجلزائر من احلالة الشقية وعادوا يشعرون مبا أشرفوا عليه من املوت األمحر ، 

 قـوم وحـىت ي . 6)هم ال يريدون أن يفرحوا فرحا كاذبا ، وأن يسعدوا سعادة موهومة ف
راح يزيح الغبار عـن   همنفوساجلزائريني وشحذ مهم بدوره يف إاض السعيد الزاهري 
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والفـرح الكـاذب ، فريجـع    األسباب احلقيقية اليت كانت وراء تلك السعادة املوهومة 
ليت سلبت من اجلزائريني مفاتيح العيش وسائر وجـوه  أسباب الشقاوة إىل مدنية الغرب ا

 فتـات ة حىت مل تترك يف يده جتارة وال فالحة وال صناعة لكي يعيش بعد ذلك على ااحلي
  : واألسباب يف نظر السعيد الزاهري هي . موائدها 

سيطرة احلكومات الفرنسية املتعاقبة على األحباس العامة واستالؤها عليها بدعوى أا  -
نفق ريعها على املساجد وأا ستتكفل بإعطاء مرتبات املدرسني وأهل الفتيا إىل غـري  ست

  .1بتلك األراضي الواسعة  )الكولون(ذلك من مصاحل الدين مث أنعمت على 
الـيت  وغماسهم يف ملذاا وشهواا انبهار اجلزائريني مبظاهر مدنية الغرب اخلادعة وان -

املسـلمني   وجوه يفوأكثرت من نفقام ، وفتحت الناس ، حياة أكثرت من ضرورات 
وأباحت هلم ذلك كلـه  ، ودور القمار  نصبت هلم املخامرأبواب احلانات واملخامر ، و

وتزين له هـذه  ... إباحة حرة وجعلت متدح وتثين على من يقع يف شراكها بأنه متمدن 
  .2)الرذائل مبثل هذه األوهام 

وسيطرا على عواطف النـاس  ، على العقول  تأثري فتوى املرابطني والدراويش -
أفىت كثري من مشايخ الزوايـا  حيث . وتكريس عقيدة دار الكفر ودار اإلسالم ، الدينية 

ورضي بأن يبقى حتت سـلطة الكـافرين ،   ،  دبكفر من ختلف عن اهلجرة من هذه البال
فبـاعوا  . ..وزهدوا فيما ميلكون فيهـا مـن أرض   ،  همبالديف بعض اجلزائريني فزهد 

وتركـوا جبهلـهم   ، وأمواهلم بغري حـق  ، وخرجوا من ديارهم ، أمالكهم بثمن خبس 
 3.األجانب ميرحون يف بالد عرضها السماوات واألرض 

ومما الشك فيه أن الوعاء الثقايف حملمد السعيد الزاهري مكنه مـن بسـط هـذا     
بـني األسـباب   ما كوبدقة ، على احلروف األساسية فوضع النقاط الشائك ، املوضوع 

كما و. أيضا الفالحة ، فقد حاول أن يعاجل قضية الصناعة والتجارة ايار واملسببات يف 
،  سيطرة املستوطنني على األراضي اخلصبة للجزائريني أسبابجاءت الرسالة مفصلة يف 
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التجارة اجلزائرية وصناعتها يف ظل االحتالل إىل أن بين ميزاب ملكوا  د ردت تدهورفق
أمـا  .  م لفنونـه إتقامنافسة اليهود هلم وجارة أمدا طويال ولكنهم فقدوها بسبب الت

اليت " الربنوس"الصناعة فهي األخرى اضمحلت وتالشت أمام مثيلتها األجنبية ،كصناعة 
صناعة األحذية واملالبس اليت مل يبق هلا أثر يف السوق كذلك ، و "امللف"تراجعت أمام 

علـى  ) اجلزائريني( إقبال األهايل  السعيد الزاهري يكمن يف ومصدر تشاؤم .اجلزائرية 
فيما يصـنعون   )اجلزائرية(األهلية د أصحاب الصناعة هوز، األجنبية الدول مصنوعات 

لكنه من ناحية أخرى متفائل ومستبشر بالنهضة التجارية اليت ضها القبائل يف هـذه  . 1
ومتمن لـبين ميـزاب أن   ،  2لية اجلزائرية األيام حنو استرجاع التجارة إىل اليد األهتلك 

  3.ينهضوا ضة عصرية نسترد ا ما كان للجزائر من املكانة يف الثروة واالقتصاد 
* * *  

  :  انتقاد الشخصیات السیاسیة -د         
نشري إىل موضوع آخر قاوم من خالله حممد قبل أن نطوي ملف املقاومة السياسية 

وهو انتقاد الشخصيات الكبرية ذات الـوزن الثقيـل يف   ، تل السعيد الزاهري أذناب احمل
سياسة احملتل الفرنسي أمثال الدكتور ابن التهامي صاحب اجلهود اجلبارة يف إعادة قانون 

األحـرار مثـل   اجلزائريني وف حبركته ضد الوطنيني روقانون الصحافة واملع، األندجينا 
شخصية الدكتور ابن اامي لتأثريهـا  وسأكتفي هنا بعرض . عمر راسم واألمري خالد 

الوطنية واملتمثل يف السعي إىل تعطيل الصحافة اجلزائرية اإلصالحية والسليب على احلركة 
  . والعمل على الزج بالقائمني عليها يف السجون أو النفي كتوبة بالعربية ، امل

ابـن  الـدكتور   "الـربق "و "الشهاب"تسمي بعض اجلرائد العربية اجلزائرية مثل 
،  "التقدم"يقطن اجلزائر العاصمة ويدير جريدة وهو نائب عريب متجنس " . تامي"التهامي 

يف الربملـان  " مورينـو "مركز النائب الفرنسي يف اجلزائر ويشبه مركزه يف جمالس النيابية 
وقانون التجنس ، وهو ، من أشد املدافعني عن قانون التجنيد اإلجباري  يعد، والفرنسي 
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. ملواقفه املعادية للجزائـريني  وذلك د الصحافة العربية واألجنبية على حد سواء حمل انتقا
مقاالت حتـت   سلسلة" ... بارملنطري"صحف فرنسوية كربى كجريدة  (فقد كتبت عنه 

الـيت  " املنرب األهلي"وجريدة " ريس ليربالب"وكجريدة . بن التهامي عنوان خيانة الدكتور 
مجاعة ابن التهامي فكان يطلق عليهـا   أما .1)يطرامي بودوارة تعنون مقاالا عليه هكذا إ

ألم كانوا يرددون بكلمة نعم نعم على كل ما تـأمر بـه     oui ouiاسم بين وي وي 
الصفات بالنائب ابن حممد السعيد الزاهري يف إلصاق أقبح  مل يتوانو. 2اإلدارة الفرنسية 

على أعماله اخلفية املعاديـة للجزائـر    اجلزائريون قية ليتعرفلْية أو اخلَقُاخللُ التهامي سواء
 من أقوال واامات بشواهد وأدلة قاطعة تثبت جدارة حممـد  قدمهوشعبها ، ومدعما ما ي

وذكاءه الذي يدير به صراعه مع رموز كبرية كانت تعتمد عليها اإلدارة الزاهري  السعيد
لزاهري على النائب ابن التـهامي  لقد أحصى حممد السعيد ا. الفرنسية يف إجناح سياساا 

وقص على العامـة مـن    ،حتركاته وأقواله وحىت ادعاءاته داخل االس النيابية وخارجها 
أراد ابن تومي أن يبني لنا طلب الثالمثائة فرنك إعانة لبعض األهـايل  ( الناس أخباره مثل 

تربئة نفسه مما نسبه إليـه   وأراد، ملشروع أهلي آخر  أو جلمعية الشبيبة اجلزائرية أو الفقراء
طلبت الثالمثائة فرنـك ال لـدار    :  من أنه سعى إىل مصلحة غري األهايل ، فقال "الربق"

املصابني بالسل وهـم   ، ولكن طلبتها إعانة للمرضى"الربق"العميان غري األهايل كما قال 
ت ابن التهامي ما أكثر تصرحيا. 3)وإن زعم الدكتور إم بني أوروبيني وأهايل غري أهايل 
السعيد الزاهري وكشف عن تناقضها مع الواقع املعيش للشعب اجلزائري حممد اليت تتبعها 

التهامي مشاركته يف إجنازها ، وادعـاؤه أيضـا يف   النائب ابن كمسألة املقربة اليت ادعى 
سعيه الكاذب إلعانة عائلة مصطفى بن حممد شهيد احلرية ، ومسـألة إجنـاز مستشـفى    

السعيد الزاهري حممد وذه التعرية الدعاءات ابن التهامي يكون . جلزائر املرضى ألطفال ا
  . قد قاوم خصومه وأعداء وطنه 
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السـعيد الزاهـري يف   حممـد  وهكذا تعرف الشعب اجلزائري من خالل مقاالت 
، وأنـه  ابن التهامي وراء عدة مصائب حلت باجلزائر وشعبها النائب أن  "الربق"جريدة 

ـ  عمل بكل ( ان عـدوه األزرق يف مسـألة   ما يقدر على بقاء راسم بالسجن ألنـه ك
  .1)التجنيد

الوطنيـة  الكثري من رجـاالت املقاومـة   عن أمساء السعيد الزاهري  كشف حممد
من طـرف النائـب   " التقدم"خاصة اجلرائد بعض للسب والشتم على صفحات  تتعرض

األمري . رئيس بين وي وي : مته املرحوم حممد بن صيام و: الدكتور ابن التهامي ومنهم 
راشـي  : عمر بن قدور ومته . املتآمر كأنه ليس حبفيد األمري عبد القادر : خالد ومته 

السـيد مصـطفى   . املعتوه : ابن العريب ومته . قدمي وبائت : عمر راسم ومته . خبيل 
. املتطفل : د محو ومته القائ. اجلاهل : احلاج عمار ومته . املتأخر : الشرشايل ومته 

ذكر تأن دون يف عددها الواحد والعشرين  "الربق"جريدة إليهم  توغري هؤالء كثري أشار
        .أمساءهم مما يدل على أن رواد احلركة كانوا يف مواجهة دائمة ألعداء اجلزائر 

* * *  
  :مقاومة الزاھري للغزو الثقافي   - 2    

التفـرنج  "حتت عنـوان  مبقال مطول  "الربق"دة الزاهري جريحممد السعيد خص 
 اتبـه الصـفح   صدر، و 4والسابع 3واخلامس 2الرابع: نشره يف ثالثة أعداد هي " اآلمث

لغـرب  عـادات ا خطر تقليد املرأة املسـلمة ل : ، ويعاجل املقال من تلك األعداد األوىل 
ملا كانت تنشره و" رييان الديباش أجل" ويأيت املقال كرد فعل ملا نشرته جريدة . وتقاليده 

  .آنذاك تروج له جرائد احملتل املكتوبة بالفرنسية و
وعلـق علـى   " الديباش أجلرييان " الزاهري املقال عن اجلريدة حممد السعيد ترجم 

حمتواه ، ورأى أن الفكرة اليت يروج هلا احملتل جاءت على لسان راقصة تونسـية تـدعي   
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العربيـة واإلسـالمية   أشرف العائالت إىل  تنتسب تزعم أا، وعقيدة وسلوكا اإلسالم 
ومضـمون  . زوجة مسلم متجنس يشغل رئيس مجعية املسلمني املتفرنسني  أا، وبتونس 

الفكرة هو دعوة صرحية للمرأة املسلمة إىل التجنس ، والعزوف عن الـزواج بالشـاب   
ـ ، من أجل التمتع باحلياة احلقيقية يف ظل التـرب املسلم العريب  رقص واالخـتالط  ج وال

  .ليال وارا املدن ودور املسرح شوارع بالرجال يف 
فقد ذكر األسباب ، الزاهري للمسألة من جذورها حممد السعيد كانت معاجلة لقد 

اليت دفعت باملرأة التونسية املسلمة إىل اعتناق مثل هذه األفكار اهلدامة ، مث الدعوة إليهـا  
ـ   حممد السعيدوالقضية يف نظر . جهرة   اتداالزاهري ال تعدو أن تكون خروجا عـن ع

ويعود مصـدر جـرأة املـرأة    . وانسالخا عن تقاليدها العريقة ، األمة العربية اإلسالمية 
( إىل اإلقتداء ا إىل  -يف نظر حممد السعيد الزاهري  -التونسية يف دعوة بنات املسلمني 

وال شك من . 1)وغري لغة العرب  مثرة تعلم بنات املسلمات العربيات لغة غري لغة القرآن
فتربني تربية عربية لـيس  ( اإلسالم وأخالقه  اتدالقية خمالفة لعأن ذلك أدى إىل تربية خ

ال تتفق  عاداتوختلقن بأخالق وتعودن ب، بينها وبني التربية اإلسالمية من وشيجة نسب 
  .2)نا حبال من األحوال اتمع أخالقنا وعاد

وانطالقا مـن  . لزاهري عن السبب الذي كان وراء املشكلة احممد السعيد كشف       
النتائج اخلطرية املترتبة عن ذلك رأى بأن حيتاط لوطنه حىت ال يقع فيما وقعت فيه تـونس  

  .نتيجة انتشار املدارس الفرنسية ، فراح ينبه إىل اخلطر وحيذر من نتائجه 
يف س الفرنسـية  الزاهري الكشف عن خطر وجود املـدار حممد السعيد واستطاع 
للشـعب  وحماوالا املتكررة حملو الشخصية اإلسالمية ، والقومية العربيـة  الوطن العريب ، 

العقول اجلزائرية دف التصـدي  " التفرنج اآلمث"مقاله خاطب من خالل لقد . اجلزائري 
 ،قبل أن يستفحل شره بني النساء اجلزائريات ، ويف عقر دارهـن  ملثل هذا الداء اخلطري 

يطلب من احلكومة أن حتدث مـدارس فرنسـية    صة وأن بعض أبناء اجلزائر من باتخا
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يف حممد السعيد الزاهـري  ويصل . 1للبنات املسلمات حىت ال يبقني جزائريات مسلمات
 الشعبني التونسي واجلزائـري  النهاية إىل التنبيه والتحذير مما سيترتب عن ختاذل ومتاطـل 

،ومل فإن مل يتدارك أبناء تونس عوائدهم املقدسـة  ( يف اخلطري يف التصدي هلذا الغزو الثقا
أبناء اجلزائر من هذا اخلطر اهلاجم على ما ميلكونه من شخصـية متيـزهم ، فـإم    حيذر 

وويل هلم مما عملت أيديهم وويل هلـم ممـا   . يكونون هم العاملني على هدم شخصيتهم 
  .2)يكسبون 

  :المقاومة الثقافیة  -3  
علـى  واالجيابيـة  أحداث الطرقية وآثارها السلبية  ءىعلينا وحنن نستقر كان لزاما

يف العصـر  الوطنيـة  اإلصالحية ضمن احلركة اتمع اجلزائري ، وتصدي رواد احلركة 
اليت اختذها احملتل حليفا ونصريا له ، أو صـريها  الطرق هلا ، أن نفرق بني تلك احلديث 

عة خاصة السياسـية  وىت ال يطالب حبقوقه املشرحاجلزائري وسيلة لتكبيل إرادة الشعب 
اجلزائريـة واحملافظـة   ، وبني اليت عملت منذ زمن بعيد على بناء الشخصية الوطنية منها 

. ظل العروبة واإلسالم لتستمر حياته يف  العزة والشهامة، وأذكت فيه روح  على هويته
وكلها حتولت يف زمـن  . 3 الشاذلية والقادرية والتيجانية والسنوسية: هذه الطرق  نوم

شدائد أوطاا من إطعام الفقراء واملساكني إىل تعليم اجليل وختـريج األبطـال الـذين    
بـن حمـي الـدين    أمثال األمري عبد القادر ويضحون من أجلها يذودون عن األوطان 

  .اجلزائري 
* * *  

  :الزوایا في الجزائر  - أ 
وتعتمد أساسا . الفرنسي د االحتالل كثرية خاصة بع -عموما  -الزوايا يف اجلزائر 

يف تنظيمها الديين على تعليم الناس القرآن الكرمي واحلديث الشـريف ، ويف تنظيمهـا   
االجتماعي على إطعام الفقراء واملساكني ، ويف تنظيمها السياسـي علـى بـث روح    
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وايـا  وباعتراف احملتل نفسه فقد أصبحت هـذه الز . الكراهية للمحتل بني أفراد اتمع 
إن مشايخ الزوايا خيتارون يف تدريسهم للقراءة نصوصا مـن القـرآن   (تقاوم وجوده ، 

نا لتطـويره فـيهم مـن طـرف     معادية لنا مما حيطم فيهم وبسرعة الشعور الذي سعي
وتعترب التأثريات الدينية من ألد أعدائنا واليت جيب أن خنشاها وختطـط هلـا   مؤسساتنا، 

الفرنسية الدكتورة  هذا البابيف  فضل الفقرات اليت انتقتهاأوهذه فقرة من  .1)سياستنا 
صعب عليـه  قد احملتل  وتدل على أنضابط فرنسي ،  وص كتبهانصمن " إيفونتورين "

التعرف على املصدر الذي ميــد اجلزائريني بالقوة املعنوية واملادية يف تنظيم املقاومـة  
زوايا تشكل للمحتل هاجسا كـبريا  وكانت ال. وإدارا بشكل ناجح يف أغلب األحيان 
على معرفـة مـا   املال الوفري وإنفاق ،  اارو ، لذلك كان التجسس مستمرا عليها ليال
جيـب  : ( قول الم إىل 1851سنة " ماك هون"جيري بداخلها ال يتوقف ، وهذا ما دعا 

يعرف ما جيري فيهـا ومـا يقـال    على اإلنسان أن يقضي حياته كلها يف الزاوية حىت 
  .2)يهاف

 رغم كثرا وما فيها من تشـعبات  -يف اجلزائر يعترف احملتل إذا بأن هلذه الزوايا 
غايات مشتركة ، وأا ليست مبعزل يف أعماهلا عن العامل بل كانـت دائمـا    -فكرية 

شديدة الصلة مبثيالا يف األقطار العربية واإلسالمية ، وأا تبذل جهودا كبرية يف سـبيل  
واليت تتمثـل يف بنـاء   ، جل حتقيق أهدافها القريبة والبعيدة ألطها الديين احلفاظ على خ

الذين كـانوا  ، لقد كان بفرع املدية مذهبان الدرقاوة ( إمرباطورية إسالمية وطرد احملتل 
بوجه خاص أرادوا أن يشيدوا من جديـد  ، معادين لنا كل العداء ألن غايام سياسية 

  . 3)وننا صرح إمرباطورية إسالمية ويطرد
مـع وفـود   االت الوافدة من خارج اجلزائر ومن وجهة نظر احملتل فإن اجلرائد و

يف اجلزائـر ،    احلجيج هي اليت تعمل بشكل أساسي على التعصب الديين ونشر اخلرافة 
                                                

محاضرات " شھادة الوثائق الفرنسیة وظواھر ضعفھا : األشكال الرئیسیة للمقاومة في الجزائر إبان القرن التاسع عشر " تورین ایفون ،  ـ  1
جمادى الثانیة الى  13نیة ، وتعقیبات الملتقى السادس للتعرف على الفكر اإلسالمي  ، المجلد األول ، منشورات وزارة التعلیم األصلي والشؤون الدی

  . 255ص   - الجزائر  - م  1972أغسطس  10یولیو إلى  24ھـ الموافق لـ 1392رجب  1
 . 254ص . ـ تورین ایفون ، المرجع السابق    2
 . 254ـ المرجع السابق ، ص   3
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 )اجلزائـريني ( وإن األسباب األساسية اليت كانت تساعد على إبقاء السكان األهلـيني ( 
على درجة من الوجهة السياسـية   ىلإة والتعصب الديين املعاديني لنا على حالة من اخلراف

ء اليت تلقن وتدرس للشبيبة ىهي املذاهب املنتشرة سريا من طرف النحل الدينية ، واملباد
  .1...) يف الزوايا ، والكتابات اليت كان احلجاج ينقلوا من بعيد 

ب العربيـة واإلسـالمية   ولوجود االتصاالت بني اجلزائريني وغريهم من الشـعو 
الوايل العـام   منشورا وقدمه إىل" مريانت"كشعوب مصر وتونس واملغرب األقصى حرر 

اجلزائر وقسنطينة ووهران طالبا :  والة األقاليم الثالثة إىل يرسلهليوقعه مث " شارل ليطو"
ئريني منهم إجراء حتقيق دقيق وعاجل عن مدى انتشار الكتاب العريب بني املواطنني اجلزا
بــ   ، ومراقبة االتصال الفكري بني أجزاء العامل العريب واإلسالمي وقد ختم املنشـور 

  . 2)طالع على نتائج هذا التحقيق يف أقرب وقت الهذا وإين أعلق أمهية بالغة على ا(
ومما سبق نصل إىل أن أغلب زوايا اجلزائر بعد االحتالل كانت يدا علـى احملتـل   

تلك بعض اجلوانب االجيابية للطـرق والزوايـا   . معادية له  وذلك عن طريق خلق ثقافة
نوعا آخر من الزوايا اليت وجـد فيـه    الصوفية ، أما اجلوانب السلبية فتتمثل يف أن هناك

احملتل ضالته املنشودة ، واعتمد عليها يف ضرب أركان املفـاهيم الصـحيحة للـدين    
زائري بربه ومتتينها باحملتل ، ناهيك اجلالفرد ، وزعزعة ثقة يف اجلزائر اإلسالمي احلنيف 

  . هسلطانه وجاهه ومال عن االحتيال على الشعب لسلب
جيرب سالح  هووم  1830عام أرض اجلزائر الفرنسي ومنذ أن وطئت أقدام احملتل 

الواقفني يف وجه أطماعـه سـدا   املصلحني يف التشويش على العلماء العميلة له الطرقية 
  .قيق أهدافه الكربى منيعا حىت ال يصل إىل حت

اجلزائرية يف العصر احلديث صرحية وبينـة املعـامل ،   رواد احلركة الوطنية  ومواقف
" جرائـد الطرقيـة    اكانت تنشرهلكل األفكار التخريبية اليت  متثلت يف التصدي بقوة

 تاملقاومني الذين كانت هلم صراعاأولئك ومن . العليوية للطريقة " البالغ " جريدة ك
                                                

 . 254ص . ـ المرجع السایق  1
 . 148ص . م 1988 –الجزائر  –اب المؤسسة الوطنیة للكت. ـ شریط عبد اهللا ، أفكار جامحة  2
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وأعالمها حممد البشري اإلبراهيمي الطرقية العميلة للمحتل مع الكثري من مشاهريها  مريرة
وقد وصـفهم يف إحـدى    . مكائد احملتل وأذنابه "البصائر" الكاشف بقوة يف جريدة 

مقاالته باآلالت واألدوات يف يد احملتل ، وأكد أن اتمع اجلزائري مل جين من فكـرهم  
ية يف تاريخ االستعمار طالئع جنـوده ، وأعمـدة لبنـوده ،    كانت الطرق( إال اخلذالن 

وشباكا لصيده ، وحبائل لكيده وأا كانت وما تزال يف املواقف الوطنيـة واألزمـات   
تعقـل   وأن من املخجل أن نسمي أفرادها أناسي. القومية داعية هزمية ، ووسيلة ختذيل 

  .1)وتعي وتشعر ، وإمنا هي آالت وأدوات تسخري وتسيري 
ـ نبة عن أفكار الطرقية يف واقع اإلتولآلثار السلبية املتر  ان اجلزائـري يف ظـل    س
الوطنية إدراج ملفها ضمن أولويات القضايا اإلصالحية و، رأى رواد احلركة  االحتالل

يف حماربتها واحلد من فعاليتها ، خاصة الطريقة العليوية اليت أعلنت  أن جيتهدوااليت جيب 
ومن اآلثار السـلبية   .وخطهم اإلسالمي األصيل الوطنيني العلماء على صراحة احلرب 

كمسألة اخللوة  يف أوساط الناس للطريقة العليوية العمل على نشر املفاهيم الدينية اخلاطئة
يف  شقاوة وخسـارة العودة إىل القرآن والسنة أن مسألة والغوث والوعدة ، والزيارة ، و

  .2رأي هذه الطريقة 
قة العليوية حتقيق مكاسب عظيمة ، منـها الـتمكني   يل بواسطة الطرواستطاع احملت

للجهل بالدين الصحيح ، واجلمود الفكري للشباب ، وعزوف مالك األراضـي عـن   
بثمن خبس ، وهجرة الكثري من العلمـاء إىل املشـرق ،    املستوطننيفالحتها وبيعها إىل 

 وهو الواقع .وانتشار البدع  ،" قضاء وقدراالستعمار " واستسالم الناس عموما لفكرة 
حينما " ابن باديس حياته وآثاره " املقدمة اليت كتبها لكتابه الذي صوره عمار طاليب يف 

حتدث عن رد فعل احلركة الوطنية على سيطرة الطرق الصوفية على اتمع املغـريب يف  
تسلم النـاس  فساد يف اجلزائر الظالم ، وخيم اجلمود واس( والعشرين القرن التاسع عشر 

                                                
 . 429ص . م 1963 –مصر  –اإلبراھیمي ، محمد البشیر ، عیون البصائر ، دار المعارف بالقاھرة  ـ  1
ل أفری 25ھـ الموافق لـ 1345شوال  23االثنین  بتاریخ،  8وفد الشعراء یزور طولقة ، فرفار ، البرج ، البرق  عدد "  الزاھري ، محمد السعید  - 2

   .م  1927
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وهذه " نأكل القوت ونستىن املوت: "وأصبحوا إذا سئل أحدهم عن حاله أجاب  للقدر
  .1)الظاهرة االجتماعية أدت إىل تعطيل الفكر وشل مجيع الطاقات االجتماعية األخرى 

حمصـورة يف الزوايـا   الصوفية العميلة للمحتل يف عملـها  ومل تكن هذه الطرق 
لنشـر أفكارهـا   أخرى قاهي والنوادي واألسواق ميادين املعموم واخللوات بل اختذت 

يف األريـاف  وأتباعهـا  وكانت تعتمد يف ذلك أساسا على مريـديها  . وبث معتقداا 
كان هلذه الطرق الصوفية الرئيسية نواد يف األسواق يـأوي إليهـا األشـياع    ( واملدن 

ديء الصوفية املشبوهة ويتلقون بعض املبا، فيشربون الشاي ويذكرون اهللا على طريقتهم 
  .2) باجلهل والقصور 

يف إخضاع اتمع اجلزائـري  جناح هذه الطرق الصوفية سبب  -يف رأينا  –ويعود 
 .لسيطرا زمنا طويال بعد مخود الثورات املسلحة إىل تأييد احملتل هلا ووقوفه إىل جانبها 

له احلركة الوطنية من تعرضت ملا تعرضت  الطرق الصوفية ذلك أنه مل يسجل التاريخ أن
ـ مـع أن   ،وسجن للعلماء ، وتشريد لألتباع ، وتغرمي للمعلمني ، غلق للجرائد  دن امل

حممـد  يقول . املريدين األتباع وضجت بوشوارعها وكذا أسواقها قد اجلزائرية وقراها 
وقد حلت املصائب ذه األمـة وهـؤالء القـوم    (  :اإلبراهيمي يف هذا الشأن البشري 

يف نومهم ، وامتألت السجون واملعتقالت بالرجال وهم مطمئنون ، وجاعـت  غارقون 
رة مبا أخذوا من املـؤن باسـم   األمة وما منهم إال الطاعم الكاسي ، وإن الصحف ملنش

الزوايا ، ومبا باعوا منها يف السوق السوداء ، وما كانوا يأخذون تلك املقادير الوافرة إال 
وهذا ما دعا ابن باديس بتشبيه . 3)أهي زوايا أم متاجر  :على حساب األمة فلهم الويل 

وحيـذر  ، بتلك اليت كانت يف القرن الثالـث عشـر   العميلة يف القرن العشرين  الطرقية
 أن شـيوخ العلماء املسلمني اجلزائـريني  مجعية ، مبينا يف جرائد منها  شعب اجلزائريال

ما يلـي حتـت   " النبوية احملمدية نة الس" ومن مقاالته يف جريدة  .من املبتدعة  الطرقية
العلمـاء  مسجال بذلك موقـف  " املتقدمني على املدعني املبتدعنيإنكار العلماء "عنوان 

                                                
 . 18ص . م 1983 - لبنان   - ـ طالبي ، عمار ، ابن بادیس حیاتھ وآثاره ، الجزء األول ، دار الغرب اإلسالمي بیروت   1
 . 39ص .  1983 –الجزائر  –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع . ـ مرتاض ، عبد الملك ، فنون النثر الجزائري   2
 . 432ص . عیون البصائر  ـ اإلبراھیمي ، محمد البشیر،  3
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من كل ما يصدر عن هذه الطرق الضالة املضللة اجلزائريني يف العصر احلديث املصلحني 
شيوخ ة وعلى لسان الشيخ مصطفى العروسي بني ابن باديس حقيق .للشعب اجلزائري 

إنين بذال للنصيحة أحذرك من متابعـة مشـايخ   ( حبزم  مالتصدي هل جيب ذينال الطرقية
إذ هم قطاع طريق اهللا على عباده . هذا الوقت ممن ال يثمر االجتماع م خالف املقت 

، وأعداء األولياء الداعني إىل سبيل رشاده حيث ال مهة هلم إال العـرض الفـاين ، وال   
أزاحهم اهللا من مجيع البالد وأراح منهم الدواب . القاصي والداين  سعي هلم سوى جتريد

من الطرقية وشيوخها واضحا اإلصالحية وهكذا أصبح موقف رواد احلركة . 1)والعباد 
احملتل علـى مجيـع   الفائدة اليت جينيها ، وعلى لسان زعيمهم ، خاصة ملا أدركوا حجم 

بـل  قوجيه الرأي العام لصاحله كما حدث يف تالفاسدة عتقدات املإذ يستغل  ؛األصعدة 
مستغال املـؤمتر   2ضد األملان احلرب العاملية الثانية حينما حاول تأليب موقف اجلزائريني

وأطيعوا اهللا وأطيعـوا الرسـول   ( الذي دعت إليه زوايا اجلزائر انطالقا من مفهوم اآلية 
ة الوطنية واستغالل الظروف ذراع احلرك وغري هذه احملاولة يف يلّ. 3)وأويل األمر منكم 

املسـلمني  الفاشلة على قيادة مجعية العلماء  ءاملناسبة كثرية ، ومنها أيضا حماولة االستيال
ولوال تفطـن العلماء للمكيدة ، والصمود .  تأسيسهابعد ثالث سنوات من اجلزائريني 

غـري   من توجيـه اجلمعيـة إىل  عن طريقهم بقوة يف وجه هؤالء الشيوخ لتمكن احملتل 
  .مل تنشأ من أجلها اليت وجهة ال

  :مقاومة الشعراء للطرقیة  - ب 
ظاهرة سلبية خطرية ألقـت بظالهلـا   العميلة الطرقية  يةاعترب شعراء املقاومة اجلزائر

زمنا ليس بالقليل ، فجمدت عقله ، وشلت حركته ، وأفشت بني اجلزائري على اتمع 
  .الفرنسيللمحتل أفراده اجلهل والضالل ، وأخضعت سلطته 

ويتفق هؤالء الشعراء على أن اجلهل والضالل واالحتيال على الناس باسم الـدين  
استولوا على عقـول   الذينمن السمات البارزة يف حركات وسكنات شيوخ الطرقية ، 

                                                
 7ص .  4عدد . السنة النبویة المحمدیة " . إنكار الشیخ مصطفى العروسي من أھل القرن الثالث عشر " ـ ابن بادیس عبد الحمید   1
عدد  2006جوان  12الى 5البصائر ، لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من " عن دور الزوایا في المقاومة " ـ بن شین ، طارق  2

  . 7، ص   291
  59آیة  سورة النساء ،  -  3
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وامر دون وعي منهم حىت وإن األينفذون ت أغلبية الناس حىت صار، السذج من الناس 
يقول الشيخ الطاهر بن عبد السـالم يف ذم  . ارتكاب اجلرائم أوقعهم ذلك يف الشرك و

  :الطرقية وشيوخها 
  هلم طرق شىت ـا  قد شرعوا    وهم عن طريق الشرع عمي البصرية 

  هلم من شياطـني األنام  عصابة   تقودهم  للنار  مـن غيـر مريـة
  ةــالعيش أمر الديان وأما جناب الشيخ فليعترف وال    يلبس ألجل 

  1ألجل اكتساب الرزق غري وجهه   فذي  شيمة  الفساق أهل البطـالة   
الطائلة باسـم  على السذج يف مجع األموال شيوخ الطرقية بتحايل ويعترف الشاعر 

أو يف النفع الشخصي كشـراء األراضـي    ، الدين ، وإنفاقها يف الفساد اخللقي كالزنا
  ...وتوسيع التجارة 

  يهم     فتصرف يف مثل الزنا والسبيئةترى غـرر األموال جتىب إل
  2ويف ملك دور أو شراء مزارع     ممدة األطـراف ذات خصوبة    

ويلفت الشاعر انتباه الناس إىل أن ذم شيوخ الطرقية ليس حسدا من عنـد نفسـه   
، وإمنا نصحا وإرشادا هلم ليسلكوا الطريق على ما أوتوا من نعمة املال واجلاه والسلطان 

  .ينفقوا هذه األموال يف خري ونفع األمة كبناء املدارس وتعليم الناس القومي و
ذا  العـد متاع قليل غَ أحسدهم على     ولستبشر حسـرة ه  

  ألين حبمد اهللا صاحب  ثروة  وال أن قصدي أن أكون كشيخهم    
  طريق الرشاد و السبيل النرية   ـم إىل  ــولكن ما أهواه إرشاده

  وفيما يعم  نفعـه خري  أمة ذا املال يف طريق اهلدى    وأن يصرفوا 
      3 .جليل لنشر العلم يف كل بلدة   والتقوى وتأسيس معهـد     ويف الرب  

صـوروهم وهـم   ساء ، فقد مع النالطرقية ومل ختف على الشعراء أالعيب شيوخ 
. ت وشرور وكشفوا للناس ما حجب عنهم فيها من منكرا،  وانخل مون عليهنقتحي
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فيقول الشاعر مصورا النـ الطريقة يدخلن على شيخ  سوة وهن رن يف خلوته ، وقد تعطّ
وجتملن ولبسن أفخر ما عندهن يارة من أجل الز:  

  ويأتيه من كل الغانيات يزرنه    بأفخر ملبوس و أحســن زينـه
  وطرف كحيل  ذي فتـور وفتنـه    تورد بوجه مجيل مشرق ذي 

1ة البان يبدي متايال    كسا من لباس العصر أمجـل حلَّكغصن  وقد  
وكـل  ... إىل آخر ما وصف من حسن ومجال وابتسامة وتطيب ورشاقة وخصر 

  .  "الزيارة"ذلك يظفر به الشيخ ويتمتع باسم 
  :واصفا إياه بالكلب فيقول الطريقة وال يتورع الشاعر يف التعرض إىل عرض شيخ 

  2بسالبة األنياب ذات الرشاقة   وسط داره فيظفر ذاك الكلب يف      
يدرك أن الناس يف غفلة تامـة عمـا جيـري     املقاوم ملثل هذه التصرفات والشاعر

  .ألزواجهم يف جو اخللوة اليت أعدها الشيخ إعدادا حمكما الصطياد فريسته 
  يبيت بني هذي وهـــذه     وكـل إليه ذات مسع وطاعة
  ويصطاد رميا من  دون ما عنا     وال بذل مال أو حلوق معرة
  3وال خوف واش أو رقيب وإمنا    يزدن له ماال وكل كـرامة 

من أمر املـرأة املستسـلمة لغـري    الشاعر الواعي لدوره يف اتمع ومن هنا يتعجب 
تمع كيف غفلوا عن مثل هذه اجلرائم ، ومن الزوج صـاحب زوجها ، ومن حراس ا 

  : البصرية العمياء فيقول 
  فيا عجبا  للرمي كيف تأسـت     قد كان رمي اإلنس صاحب نفرة
  ويا عجبا للضيب يألف صائـدا     ويأتيه  طوعا  مظهر كـل زينة

  4.ويا عجبا للحرس كيف تغافلوا     ويا عجبا للزوج أعـمى البصرية    
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ـ  مل يسلم شيوخ الطرقية من قلم الطيب العقيب امل      لفي املنكـر علـى   عـروف بالس
فقد وضع يده يف يد زعماء اإلصالح مباشرة بعد عودته من املدينة . املبتدعني يف الدين 

مفـاهيمهم  ورفع صوته معهم منذ البداية منكرا على أهل البدع والضـالالت  ، املنورة 
دون ، وجرد قلمه معهم ناشرا مقاالته وقصائده يفضح فيها السلوك املنحـرف  املنحرفة 
حلى اهللا " حتت عنوان " الربق"ومما قاله يف هذا اال قصيدة نشرها يف جريدة . مهادنة 
لطرقية وأتباعها ، مبديا ما يرتكبه شيوخها من أعمـال  مقاومته لتناول فيها " أهل الغي

إجرامية يف حق الشعب اجلزائري باسم الدين ، جمادال هلم مبا يقطع الشـك يف الشـرك   
ه ، آمال أن ينتصر يف املواجهة اليت فتحها معهم ، واملعركة الـيت أقامهـا   الذي وقعوا في

  .ضدهم 
أنه قـام يف  ، العقيب يف قصيدته البالغة يف عدد أبياا ستة وأربعني بيتا الطيب ذكر 

أفـراد اتمـع   الناس داعيا إىل الدين احلق بعدما وجد ضالالت أهل الطرق تنتشر بني 
، يف حني وجد من أهل البدع مقاومة ألفكـاره   إال القليلهلا دون أن يتصدى اجلزائري 
  : بقولهفما كان منه إال أن فضحهم . ودعوته 

  عذيري من  قوم  حلق  تنكروا    وباطلهم مازال يف القطر ينتشر
ي النكـري وينـكري وحده إذا    مجعهم  يولّفلما دعوت اهللا رب  

  رواـبـا تكإلّ باهللا   حلى اهللا أهل البغي ما قام مرشد   يذكرهم
  1 رواـوزجم هم أراهم   عن التذكري صدوا إذا أنا ذكرت العباد برب  

    ة ، وأئمة الكفر ، وشياطني اإلنس ، لقد وصف الشاعر هذه الفئة من الناس بشر الربي
ورؤوس الضالل ، والفراعنة واملبتدعني يف الـدين ، واملشـركني واملتجـربين والزنـاة     

  :معروف يوم القيامة  -ال حمالة  -إن مصريهم  ،رين  واملزوابنيوالكذّ
سيلقون رب ار يصلى و يصهرالناس غضبان ساخطا     ومجعهم يف الن  

  أئمة كفر  مذ  قدمي بأرضـــنا     ومثلــهم من  باهلداية  يكفر
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  كم فعلوا  الفحشاء سرا  و جهـرة     وعنهم قبيح القول يروى ويؤثر
  سالم بني اجتمــاعه     ولكنهم يف غيهم جتمهــرواكم فرقوا  اإل

   1.ين أكرب بدعـة      بطرقهم أيان متشي وتبــصر وقد أحدثوا يف  الد  
واحليلولة دونـه ، وهـذا    ،إىل آخر ما ذكره من سلوك يوجب املقاومة والتصدي 

  .ر عليها واالنتصااملبتدعة يفرض على العلماء االستعداد الكامل حلرب هذه الطائفة 
احلركة اإلصالحية والوطنية يف مقاومة الطرقية العميلة عن طريـق  شعراء مل يتوقف 
العقـيب  الطيب كما ورد يف قصيدة ، بأئمة الكفر والضالل وأهل الشرك  هاوصف شيوخ

يه شـب ، كت، بل تعدى ذلك إىل أوصاف أخرى جارحة ومؤذية للشعور السالفة فحسب 
عبابسـة  وقد شارك الشاعر .  هم بنعوت مشينةوصفلطيور وشيوخ باحليوانات واهؤالء ال

ـ التهجم على  يفالطيب العقيب الشاعر األخضري  هم ونعتـهم  اأبرز شيوخ الطرقية فهج
مجلـة  بشيوخ اإلصالح كعبد احلميد بن باديس وبصحفهم ك ، مث افتخربأقبح الصفات 

شـعراء احلركـة    اليت تضمنتها قصائدوسأكتفي هنا بإيراد بعض الصفات .  "الشهاب"
يف الصفحة " الربق"جريدة يف ها نشرمت  لهيف قصيدة وردت . شيوخ الطرقية الوطنية يف 

الشعر الفحل يف الرد على عصـبة  "حتت عنوان والقصيدة . 2األخرية من العدد العشرين
وتصغريهم يف أعـني النـاس ،   العليوية ، ة يقحتقري شيوخ الطر وجاء مضموا يف" الباطل
،  الديك الضـعيف ، ويك األشقر الدواجللف :  يل من شأم وذلك بوصفهم بـوالتقل
  ....واحلمري والبهائم ، ، وحلرباء ، وااألصلع و

* * *  
  :الطریقة العلیویة  - ج 

األسباب الرئيسـية  أكرب من العميلة للمحتل الطرقية احلديثة اعتربت احلركة الوطنية 
والبـؤس  ، والضالل املـبني  ، يف اجلهالة العمياء ط التخباليت أدت بالوطن اجلزائري إىل 

اجلمود  على أن مردوأدباء وقد أمجع أقطاب هذه احلركة من علماء ومصلحني . األليم 
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بطريق مباشـر أو غـري    -واملسارعة يف املهلكات ، ، والقعود عن الصاحلات والغفلة 
ديث يف كل ما أصاب العباد وقد ربطوا بينها وبني االستعمار احل. إىل الطرقية  -مباشر 

ملا اجنر عنـها   -ومنهم من وصفها قائال  .وا بينهما يف كثري من األحيان والبالد ، وسو
ن إلعمـري  ( :  -من اآلثار سلبية خطرية على املستوى الثقايف واالجتماعي والسياسي 

ه الطرقية يف صميم حقيقتها احتكار الستغالل املواهب والقـوى ، واسـتعمار مبعنـا   
  .1)العصري الواسع واستعباد بأفصح صوره ومظاهره 

ضدها ، وشنوا عليهـا احلـرب ،   يف اجلزائر والطرقية اليت ثار املصلحون والعلماء 
  اليت كانـت الصوفية وبالغوا يف نقدها ، واموها صراحة بأا جزء ال يتجزأ من الطرق 

مي مـن األرزاء والنكبـات ،   السبب املباشر واألقوى يف كثري مما حل بالعامل اإلسال( 
تسمى طريقة يف اجلزائر  من هذه الطرقو. 2)وكثريا ما كانت مفتاحا الستعمار ممالكه 

  .الطريقة العليوية نسبة إىل شيخها أمحد بن عليوة 
وقد جاءت العليوية مبفاهيم دينية وسياسية غريبة عن اتمع اجلزائري ، وأجهدت 

النوادي واألسواق والزوايـا  يف ذلك ، مستعملة  لعزائمأفكارها املثبطة لنفسها يف نشر 
من أجل احليلولة دون التمكني و ،مبباركة احملتل وعونه املادي ، كل ذلك واجلرائــد 

الزاهري إىل الرد بقوة على مقال حمد السعيد وهذا ما دفع مب. املصلحني العلماء ألفكار 
أوعز فيه سبب ما " من اجلاين " وان حتت عن" الربق"نشر يف جريدة الطيب العقيب الذي 

املواطن ال إىل املستعمر ، فما كان من الزاهـري إال  حل باجلزائر من فضائع وجرائم إىل 
احلكومة هي املسئولة ألا هي اليت أعانت أرباب الزوايا على مـا  : ( بقوله أن رد عليه 

زاويـة لنشـر    هم فيه من ضاللة وعماية ، فما من أحد يطلب منها أن تـأذن لـه يف  
اخلرافات إال استجابت له بكل سرعة ، وأذنت له ، ورمبا أعانته باملال ، ورمبا منحتـه  
وساما ، ورمبا كان ذلك وسام العلم ، ورمبا كان ذهبيا جزاء ما قتل من العقول وأمات 

  .3)من الفكر والشعور 
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الطريقة  فقد كيف هذهالذي أدخل على الطرقية رسوما جديدة أمحد بن عليوة أما 
فقـط  أيام التربية اخللوية ملعرفة اهللا يف ثالثة ( ختدم مصلحته الشخصية ومنها بعناية لكي 

ورعي البقر ، تتبعها أشهر وأعوام يف االنقطاع خلدمة الشيخ من سقي الشجر  ، وال غري
. عري وبناء الدور مع االعتراف باسم الفقري واالقتصار على أكل الش، وحصاد الزرع ، 
ن سألتهم مل نزلتم مدة اخللوة إىل ثالثة أيام ؟ ليقولن فعلنا ذلك مراعاة لروح العصـر  ولئ

الشخصية األكثـر   يهوشخصية أمحد بن عليوة . 1)الذي يتطلب السرعة يف كل شيء 
وصاحب هذا الـركن   . خصوصارص اقوعموما ويف ركن " الربق"جريدة استهدافا يف 

  .هو األديب حممد السعيد الزاهري 
" كلها باسم مستعار هو  "قوارصه"الزاهري أمضى حممد السعيد شري هنا إىل أن ون

وأن هذا الـركن كـان يف   . الكثرية  ءمساهذه األ، رغم أنه كان ينوع يف " تأبط شرا 
وضـع هـذا    حممد السعيد الزاهري إمنا نرى أنو. " الربق"الصفحة الثالثة من جريدة 

خذ القاريء من ساحة األفكار واجلد إىل ميدان أن يأالركن يف الصفحة األخرية بغرض 
.  همريـدي مو هماالستهزاء بشيوخ الطرقية والسخرية من أتباعساحة االستراحة ، حيث 

باب وصور اخلزي والعار ، قوارصه بألوان السركن الزاهري مأل حممد السعيد واحلق أن 
جيسـد سـلوك   وساق فيها كلمات بذيئة فاحشة ، وأوحى بإشارات ورموز إىل مـا  

ء ىبالقـار أحيانا وقد تدفع هذه اإلحياءات  .الطرقيني املخل باألخالق واحلياء اإلنساين 
أـا كافيـة إلثـارة كـوامن      أضف إىل ذلك. إىل أن يستحي من نفسه حني قراءا 

إلذكاء الكراهية واالمشئـزاز   -أيضا  -ء إىل حد القهقهة ، وكافية ىالقار عندالضحك 
. العميلة للمحتل وهو اهلدف الذي من أجله كتبـت  خ وأئمة الطرقية يقوم به شيو مما

واحلق أن الزاهري كان عنيفا قاسـيا  : ( قائال فأجاد  هذا املعىنوقد عرب حممد ناصر عن 
يبتذي يف أسلوبه أحيانا إىل حد اإلسفاف ، وهو ال يتورع عـن  ، جريء القلم واقعيه 

                                                
  . 31م ، ص  1935 –قسنطینة  –ـ اإلبراھیمي محمد البشیر ،  سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، المطبعة الجزائریة  1
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. اون وفحش القول واـام األعـراض   نيل خصومه من كل ثغرة ولو ساقه ذلك إىل 
  .1)وإن جبني احلياء ليتصبب عرقا من بعض قوارصه املاجنة 

شـيوخ  مناقشة أن يدخل يف  "قوارصه"ركن الزاهري من حممد السعيد  قصدومل ي
جداهلم باليت هي أحسن ، أو فتح باب احلوار معهـم ، أو بغـرض الدراسـة    والطرقية 

شـيوخ  يف نفـوس هـؤالء ال  غضب الواضحا وهو إثارة ، وإمنا كان قصده والتحليل 
والدوس على اهليبة اليت منحهم إياها احملتل ، قدسيتهم يف أعني الناس  حتطيموواألتباع ، 

 بلـى هاهو سالحكم يصـدأ وي : يقول للمحتل وكأن األديب حممد السعيد الزاهري  ،
حممـد السـعيد   ما كتبه حممد ناصر  ويعترب. اإلصالحية والوطنية أمام ضربات املقاومة 

والذي يبدو ( الزاهري من مقاالت يف الطرقية إمنا هو من باب االستهزاء واهلجاء ال غري 
لنا أن أكثر مقاالت الزاهري عن الطرقية كان يراد من ورائها اهلجاء واالستهزاء باخلصم 

  .2)أكثر مما كان يقصد منها املناقشة والبحث الرزين 
الزاهري من خالل ركنه قـوارص أن يـثري حفيظـة     حممد السعيداستطاع وقد 

  . 3قتل ، الشيء الذي دفع م إىل حماولة اغتياله مبدينة وهران املخصومه وأن يصيبهم يف 
، أصـبحت  اجلزائـريني  من  عامة الناساملقدسة رسومها لدى  ويبدو أن الطرقية

ف سوءاا عليها وكش" الربق"وشيوخها حمــل سخرية واستهزاء بعد هجوم جريدة 
على حتقري املشـايخ  ركن قوارص الذي عمل من خالل خاصة . وتعيريها بأقبح النعوت 

وتتبع عورام يف الزوايا واحملاكم والشوارع والنوادي وحـىت يف خلـوام املقدسـة ،    
 اجلزائـريني واستطاع إىل حد بعيد أن حيطم تلك اهلالة القدسية احمليطة م ، وأن يعزل 

مهم الدينية اخلاطئة ، وأن يشكك يف كثري من املعتقدات والرسوم الـيت  عن شرور مفاهي
يعتقدوا كصالة الفاحتة اليت تعدل قراءة واحدة منها ستة آالف ختمة مـن القـرآن ،   

                                                
 . 131ص  - الجزائر  - م ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  1931إلى  1903أعالمھا  من  - تطورھا   - نشأتھا. ، المقالة الصحفیة  ـ محمد ناصر  1
 130ص . ناصر محمد ، المرجع نفسھ  ـ  2
  4و   3لشیخ الزاھري  ، العدد ـ كتبت عن ھذه الحادثة جرائد كثیرة منھا جریدة الشریعة النبویة المحمدیة تحت عنوان اعتداء فضیع على ا  3

  . 6/  5ص  . 1933/  8/  7و 7/1933/  31بتاریخ 
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وحق الشيخ قبل الزوجة واألوالد واآلباء واألجداد ، وحق الشيخ يف املال قبـل حـق   
  .الفقري واملسكني وما إىل ذلك 

من أشـد  ( م )1927(وعشرين وتسعمائة وألف  شري إىل أن سنة سبعوجيب أن ن
الزاهري هو بطل حممد السعيد وأن . 1)ني وأنصارهم يالسنوات عنفا ومرارة على العليو

  . العليوية حلبة الصراع بال منازع يف مقاومة الطرقية 
  :ومحاربتھ لطریقتھ عالقة محمد السعید الزاھري بأحمد بن  علیوة  - د 
احلاج بـن أمحـد   املدعو ة يالزاهري بشيخ الطريقة العليوحممد السعيد عالقة  تعود

الزاهري ميداا بعد عودته من تونس حممد السعيد العليوي إىل مهنة الصحافة اليت اقتحم 
، وتكفل أمحد بن عليوة بطبع األعداد الثالثـة   2"اجلزائر"مساها وأسس أول جريدة له 

الزاهري اليت حظي ـا بـني   حممد السعيد كننا حتديد مرتلة ومي. هلذه اجلريدة مبطبعته 
مثل أمحد بن عليوة من خـالل   بني ألد خصومهرجال الفكر واألدب والصحافة وحىت 

، إذ أا ذكرت نص رسالة مدح وثناء وتقدير واعتراف ، بعـث ـا   " الربق"جريدة 
 :إىل طريقتـه بقولـه    هقلب ويستميل هالزاهري يستعطفحممد السعيد إىل  ةأمحد بن عليو

صانك اهللا . نابغة اليوم أخي العزيز األستاذ سيدي السعيد الزاهري كرمي األخالق ... (
ين كـثريا مـا   أما بعد فأرجوكم أن تكاتبونا ، فإين يسر... من كل سوء لنشر الفضيلة 

رسـل  أكثر اهللا من أمثالكم يا زاهري فأنتم خلفاء ال... يكتبه قلمكم من اجلمل العذبة 
الزاهري رجل شاب أتاه اهللا سحر البيان ، له قدرة :( وقال أيضا . 3... )وورثة األنبياء 

  .4)بتصاريف الكالم وفنون القول يستطيع ما ال يستطيعه غريه 
  

* * *  
الزاهري يف مقاومته ملن كان السبب يف ذهاب ضياء عزة وطنه حممد السعيد عرف 

باجلرأة يف الرد ، والواقعية يف الطرح ، والعاطفة ، من حمتل بغيض وعميل وضيع ،  هوشرف
                                                

  . 129ص . ـ ناصر محمد ، المقالة الصحفیة  1
  .م ، وعطلھا المحتل الفرنسي بعد صدور ثالثة أعداد منھا  1925جریدة لمحمد السعید الزاھري ، أصدرھا بعد عودتھ من تونس عام   -  2
 . 3م ص 1927جویلیة  11ھـ الموافق لـ 1346محرم  12بتاریخ . 18عدد . ،  البرق " الرسائل الخاصة . " د ـ بن علیوة أحم  3
 .ـ المرجع نفسھ ، ص ن   4
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وهذا ما فهمناه ابتداء مما كتبه يف مقدمـة  . احلارة ، والوطنية الصادقة ، واحلرية يف الفكر 
، " شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر"حممد اهلادي الزاهري يف كتابه  ترمجة حياته اليت ثبتها

" الـربق "، وانتهاء مبا اشتهر به على صفحات  "بالشها" جملةمرورا مبا كانت تنشره له 
  " . قوارص"خاصة يف ركنه 

على أغلـب صـفحات    -الزاهري مقاوما بقلمه حممد السعيد وعرف اجلزائريون 
وتعرفـت  . واضـطهاده  اجلزائـري  لكل من عمل على إذالل الشعب  -جرائد الوطن 

وطنـه مـن خـالل     حنـو  هذا األديبالوطنية على صدق مشاعر اإلصالحية واحلركة 
يةإىل الزعيم اجلزائري باإلسكندر"سدة يف قصائد كثرية مثل قصيدة أحاسيسه املرهفة ا " 

  " .يا ليتين مل أقرأ حرفا"، و " اجلزائر حتيي اجلزائر"و 
شـاعرا قـديرا ،   حممد السعيد الزاهري الوطنية اإلصالحية ووكما عرفت احلركة 

وبالشعر والنثر خـاض  . مما علق به منذ عصر االحنطاط صا للنثر اجلزائري عرفته أيضا خملّ
وكمـا كتـب   . لالستعمار والطرقية العميلة  الفرنسي الزاهري مقاومة عنيفة ضد احملتل

ونشرها عام  ، 1)األوىل يف تاريخ اجلزائر ( اليت اعتربها عبد امللك مرتاض حماولة قصصية 
كتب أيضا  ، "اجلزائر"ريدة على صفحات جم  )1925(مخسة وعشرين وتسعمائة وألف 

احلكاية والنادرة بأسلوب سهل جذاب بعيد عن الصنعة والتكلف ، وكان القصـد   فنيف 
ومن خالل . واالستخفاف م السخرية من الطرقية وأتباعها والنوادر  الكتاباتمن هذه 

 األديب حممد السعيد الزاهـري بدا لنا أن  "الربق"قوارص يف جريدة ركن إطالعنا على 
ا يف عهد اجلاحظ وبديع الزمـان اهلمـذاين ،   رهدادرة الذي كان مزفن احلكاية والن أحيا

  .الزاهري حممد السعيد وأن مثة شبها كبريا تقاطعت عناصره بني اجلاحظ و
ومبا أن الدكتور عبد امللك مرتاض توصل يف دراسة له حول حكايات اجلاحظ أـا  

ا إىل ما توصلنا إليه بعد حتليلنا جيب أن نقرر أن واستناد. ال تعدم عناصر قصصية هامة ( 
كتاب البخالء للجاحظ كان من الدعامات األوىل للفن القصصي سواء كـان قصصـا   

                                                
م رصد صور المقاومة في النثر الفني ، سلسلة منشورات للدراسات  1962- 1830ـ مرتاض عبد الملك ، أدب المقاومة الوطنیة في الجزائر  1

  . 91ص . م  2003لحركة الوطنیة وثورة نوفمبر ، مطبعة دار ھومة والبحث في ا
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كما توصـل إىل أن األحاديـث   . 1)باملعىن الدقيق أم قصصا يف صورة مقامات وأخبار 
ن اجلاحظ كان ومن الواضح أ( اجلاحظية ما هي إال فن األقصوصة بتعبري العصر احلديث 

واستنادا ملـا  . 2)إىل ما نقصد به حنن اليوم حني نطلق لفظ األقصوصة  ثيقصد باألحادي
سبق من أحكام الدكتور عبد امللك مرتاض ميكن أن نبين قوال آخـر يقضـي بأسـبقية    

الزاهري إىل بذر فن األقصوصة يف األدب اجلزائري احلـديث مـن   األديب حممد السعيد 
وقد تكرر " . قوارص"يوخ الطرقية وأتباعهم يف ركنه املوسوم بـ خالل حكاياته عن ش

الزاهري القاريء على ما خفي حممد السعيد هذا الركن ثالثة عشر مرة ، وكل مرة يطلع 
علـى   احملتل  إطالة عمريؤدي إىل من سلوك الطرقي املعادي للشعب اجلزائري ، والذي 

  .أرض اجلزائر 
و " فرانسوا والرشيد " من خالل حماولته القصصية  الزاهريحممد السعيد وإذا كان 

هي القصة الوحيدة اليت نصادفها تتناول موضوعا سياسيا يقاوم االستعمار يف اجلزائـر  ( 
غري أنـه  . ه حبكاياته قد أدى الغرض نفس" قوارص"، فإن ركنه 3)ويفضح نفاقه وعدته 

( أفسدوا على األمة فطرا ؛ ل موجه باالنتقاد إىل شيوخ الطرقية باعتبارهم عمالء للمحت
، وفككوا كل ما أحكم بينها من روابـط أخـوة   ، وأماتوا ما غرسه اإلسالم من فضيلة 

وسدوا عليها من نوافذ النور فاسـتقامت هلـم   ، وراضوها على الذل واملهانة واخلضوع 
الزاهري أحد أبرز أعضاء جبهة انبثقت عـن  حممد السعيد ولإلشارة فإن . 4)على ذلك 

الزاهري يف العـدد  حممد السعيد أشار إليه  . م1927عام اجتماع عقده العلماء املصلحون 
ذلك تكوين جبهـة  اهلدف من وكان " نبأ عظيم " حتت عنوان  "الربق"الرابع من جريدة 

ومن فصول هذا النظـام مـا   ( هجوم على األوباش اجلامدين ويقصد بذلك الطرقيني لل
م املصلحني من يقومون باهلجوم على الشرك واخلرافات ، يوجب أن يكون يف محلة األقال

وأن يكون فيهم من يدافعون وحيفظون خط الرجعة ، وفـيهم مـن يبقـون للمراقبـة     

                                                
   150ص  - الجزائر  - ـ مرتاض  ، عبد الملك ، القصة في األدب القدیم ، دار ومكتبة الشركة الوطنیة للتألیف والترجمة والطباعة والتوزیع والنشر  1
 . 150ـ مرتاض  ، عبد الملك ، المرجع نفسھ  ، ص   2
  . 91، عبد الملك ، المرجع نفسھ  ، ص  ـ مرتاض   3
 . 33ص  . المسلمین الجزائریین  اإلبراھیمي ، محمد البشیر ، سجل  مؤتمر جمعیة العلماء ـ  4



  
 . "الربق"جتليات املقاومة يف كتابات الزاهري من خالل جريدة  ــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث

 

171

الزعيم السلفي املرشـد الصـريح   : وقد تعني خلطة اهلجوم كاتبان كبريان . واالحتياط 
جلريء السيد العـزوزي  األستاذ الكبري الشيخ الطيب العقيب ، والشاب املفكر والكاتب ا

حوحو ألن هذين الكاتبني مل يتما حركة هجومهما اليت بدآها يف العام املاضـي بسـبب   
وتعني خلطة الدفاع وحفظ خط الرجعة ثالثة لـيس  . جريدة الشهاب اليت أوقفت ذلك 

وتعني لالحتيـاط واملراقبـة علـى    . ا فيهم إال كاتب مبني بيضاوي ومسهري وتأبط شر
، واألسـتاذ الزاهـري   ، لى املدافعني ثالثة كتاب كبار األستاذ العمـودي  املهامجني وع

  . 1)واألستاذ امليلي ، وسيأخذ زعيم املصلحني األستاذ باديس راحته يف هذه املرة 
هجومه على شيوخ الطرقية على فـن  يقصر الزاهري مل السعيد ولإلشارة أيضا فإن 

املقالة القصصية على  من خالل فنت قلمه احلكاية والنادرة ، ، بل استمر يوجعهم بوخزا
السوي وهذا والصراط النبوية احملمدية والشريعة النبوية احملمدية السنة : صفحات جريدة 

من الطرقيـة  الزاهري أحسن مقال نال فيه  يبدو أنو. " الربق"بعد أن عطل احملتل جريدة 
  " . إين أرى يف املنام " و " اوي قال الر" مقال 

* * *  
  :الجانب الفني في المقاومة الثقافیة ودورھا   - ھـ      

شيوخ الطرقيـة وأتباعهـا يف قوارصـه    خصومه من الزاهري حممد السعيد صور 
وحمتـالني ونصـابني    لصـوص : بأسلوب شيق على أم عناوين لألخالق الفاسدة من 

" ملشـردون  أيها الفلتـاء ا ... عدس " ففي قارصته املوسومة بـ  ...وجواسيس وأغبياء 
 بأنهالزاهري إىل التعريف بـ العليوي شيخ الطريقة وأتباعه ، وذكر حممد السعيد تعرض 
حملاربة العلماء املصلحني ، ومنهم ابن  ةابن عليو مع احتدوامن حثالة القوم ، أتباعه  ومجيع

حممـد  والطريقة العليوية حسـب رأي  . الزاهري والطيب العقيب حممد السعيد باديس و
هم ظفلالزاهري ملجأ آوى إليه هؤالء املشردون أصحاب األخالق القبيحة بعدما د السعي

واحدا واحدا ، أشار إىل جريـدة   حممد السعيد الزاهري ؤالءوقبل أن يعرف  .اتمع 
. سان املعرب عن املخازي العليوية إعرابا فصيحا ،كما قال هي اللّاليت وحمتواها " البالغ"

                                                
 . 2ص .  م 1927مارس  28ھـ ، الموافق لـ 1345رمضان  24، بتاریخ  4، البرق ، عدد  " نبأ عظیم "  ـ جساس ،  1
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ملىيء بأنواع السب والشتم املوجـه  " البالغ"شار عليه من جريدة الذي أعدد الوحمتوى 
بدأ حممـد السـعيد    وبعد هذا العرض املوجز. احلديثة للعلماء املصلحني ورجال النهضة 

، وأن وكـأم أوبـاش وذبـاب وكـالب      الزاهري يف تصوير شيوخ الطريقة العليوية
قد صورها يف أبشـع صـورة   ف" غالبال" جريدمأما . ديدام ووعيدهم طنني ونباح 

إذا نظرت إليها خلت نفسك تبصر رأسا أقرعا يسيل دما وقيحـا أو إسـت   حيث قال 
  .العليوي املريض بالبواسري املنتفخ لشدة تقدم الداء به 

  : فهي كالتايل  اليت ذكرها حممد السعيد الزاهري بأعالم الطرقية اتالتعريف أما عن
قد اغتـر  مث ماعة من السوقة الفلتاء املتشردين ، جب أحاط نفسهمتشرد :  العليوي -

حماربة العلمـاء  هي مهمتهم الوحيدة جعل م رغم قلتهم ، مث أعلن فيهم أنه زعيمهم ، و
  .املصلحني والشباب الناهض 

  .ه ألنه ارتكب رذيلة قوم لوط تخرج من بلدرجل أُ:  املزايب -
إال أمامـه  واشتد به اجلوع مل جيـد  ملا ضاقت به األرض . تاجر فاشل :  القبائلي -

  .تطعمه من أموال فاحشة الزنا اليت صاحبته 
رجل يبيت مع املومسات ليال ويزعم أنه ويل من أولياء اهللا الصاحلني :  التلمساين -
  .ارا

بعد ذلـك  سبع سنني ، وزعم أباطيل الطريقة العليوية غالم أمرد تعلم :  التونسي -
ال مروءة وال مهـة وال  " فية يف اخللوة العليوية ، وأصبح شعاره أنه اطلع على األسرار اخل

وخيـتم  . أخالق وال أي شيء آخر ينبغي لإلنسان أن يشغل به نفسه غري الفرنك واخللوة 
هؤالء أهـل  ( الزاهري قارصته بعد أن كال خلصومه الصفات القبيحة بـ حممد السعيد 

وهؤالء هم الـذين يشـاغب ـم     .ئها اخلصوصية يف الطريقة العليوية وهم أطهر فقرا
  : وهم الذين يتأله عليهم العليوي فيخاطبهم بقوله . العليوي حزب اهللا املؤمنني 

  يا مـن تدري فين    أسأل عين الربوبية              
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   1أما البشر فال يعرفين   أحوايل  عنو غيبيه             
ومادامـت  . ممقوتـة ومرفوضـة   إذا فمجموع ما يتصف به قادة الطرقية أخالق 

فكيـف بأوصـاف   . أوصافهم التشرد والغرور والزنا والتجارة الفاشلة والرذائل الكبرية 
  العامة منهم ؟ 

ففـي  . الزاهري من أن ينال من زعيمهم يف عرضه وشرفه حممد السعيد وال يتورع 
كـان  مأساوية  يقوم بتصوير اية شيخ الزاوية اية" خصام عنيف"القارصة املوسومة بـ 

حتديد جنس الولد يف بطـن أمـه ،   ادعاؤه القدرة على حلروز وته اكتاب السبب فيها هو
ال حيالفـه احلـظ    لكن الشيخ.  طائلةطول حياته وسعادته وشقائه مقابل أموال  ومعرفة

أمـر مبعاقبتـه   احملاكمة أمام القاضي الذي فتأيت النتائج عكسية متاما ، فيتعرض للضرب و
  .إىل صاحبها ألموال ا إعادةوب

وتنتهي خبامتة مأساوية ينال فيها الطرقـي   كايةوهكذا سائر القوارص تبدأ بعرض احل
  .أو مها معا عقابا ماديا أو معنويا 

* * *  
  :صدى الثقافة الّتراثیة في كتابات محمد السعید الزاھري   –و      

دبـاء احلركـة   أيت هذه القوارص متاشيا مع الوعي الوطين الـذي حصـل أل  رمبا ت
هذه ، والذي أصبح ال مفر منه يف يف العقد الثاين من القرن العشرين الوطنية اإلصالحية و
ال ختدم املقاومـة   مسائليف ضرورة االبتعاد عن اخلوض يف هذا الوعي وقد متثل  املرحلة ،

ذين أشار إليهمـا حممـد اهلـادي    لال" اهلجاء"و" الغزل"االهتمام بغرض مثل ضد احملتل 
  ." شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر " لزاهري يف كتابه ا

انتقاد الطرقيني عمالء احملتل  الزاهري مييل إىلحممد السعيد إن األسباب اليت جعلت 
 -بأسلوب الفكاهة والسخرية واللجوء إىل األلفاظ البذيئة هي تعرض املفاهيم اإلسالمية 

  .تشويه شديد من طرف شيوخ الزوايا إىل  -قرونا  ةجلزائريااليت حافظت على اهلوية 
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ركن القوارص لزاهري موضوع مد السعيد ارا حملأن هناك عاملني اثنني وفّ يف رأيناو
. فأما العامل األول فهو معرفته اجليدة والدقيقة بأخبار شيوخ الزوايا وأتبـاعهم  .  ومادته

د املصرية والتونسـية  وأما الثاين فيتمثل يف مسو فنه النثري الذي رحبت به صفحات اجلرائ
ثقافة دخيلة  ةقاوميف م "القوارص"وسيلة  ستعمللذلك نراه ي .واجلزائرية على حد سواء 

إننا وحنن نتحدث عن كتابات الزاهري تبادرت إىل أذهاننا بعض .  اجلزائري تمعاعلى 
اجلاحظ املالمح من التراث األديب القدمي ، وخباصة ما كان من أثر يف أذهاننا من كتابات 

، سواء أكان ذلك يف القاموس اللغوي املوظف من قبل الزاهري والذي يذكرنا بقـاموس  
اجلاحظ من بعض الزوايا ، أم كان يف املوضوع املطروق املتوجه باخلصـوص إىل منـاذج   

أما النماذج مركز االهتمام ) الشعوبية(بشرية ؛ فالنماذج البشرية عند اجلاحظ هي مناذج 
وأتباعهم ، ومن هنا فإن وجـه الشـبه بـني    ) شيوخ الطرقية(ري هي يف كتابات الزاه

  مث يف تصوير الشخصيات موضوع النص املكتوب) لغوي أوال(األديبني هو 
* * *  

املشتركة بني اجلاحظ وحممد السعيد الزاهري جيـدر   موقبل اخلوض يف اجياد القواس
عام يدل على احلكاية السـرية  لفظ ( فاحلكاية اصطالحا هي . بنا التعريف باحلكاية أوال 

اليت مل تنشر بعد أو على حدث تارخيي خاص ميكن أن يلقي ضوءا على خفايا األمور أو 
" القـوارص "وعليه فإن . 1)على نفسية البشر ، كما يدل على أي سرد منسوب إىل راو 

. تعترب من فن احلكاية ، حىت وإن مل حتقق كل اخلصائص املميزة هلا يف العصر احلـديث  
إذا عقدنا مقارنة سريعة بني األديبني اجلاحظ وحكاياته عن البخل والبخالء ، وبـني  أما 

ـ بينهما  سنجد، فإننا  االزاهري وقوارصه عن شيوخ الطرقية وأتباعهحممد السعيد   انقاط
   . ةتشام

* * *  
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فإذا كانت الطبقة الربجوازية اليت عرفها عصر اجلاحظ املؤذية للنـاس مـادة لفـن    
 لـدى حممـد السـعيد    ، فإن الطرقية وشيوخها هي امليدان املفضل عند اجلاحظ اية احلك

 الزاهري للنبش عن كل العيوب األخالقية اليت يتصف ا هؤالء يف اتمـع اجلزائـري  
مل تكـن   "قـوارص "ركنه الزاهري بالطرقيني يف حممد السعيد إال أن سخرية .  احلديث

ء فن احلكاية بقواعده وخصائصه الفنية ، بل اهلـدف  تسلية ومسامرة أو القصد منها إحيا
  .والتشويهي للشخصية اجلزائرية يف ظل االحتالل  التغرييب هو مقاومة املنهج

وإذا كان اجلاحظ أحد أبرز احلاقدين على الشعوبية وروادها يف العصر العباسي فإن 
أعلـم  : اجلـاحظ  قال . الزاهري أشد حقدا وعداء لفئة الطرقية وشيوخها حممد السعيد 

أنك مل تر قط قوما أشقى من هؤالء الشعوبية ، وأعداء على دينه وال أشـد اسـتهالكا   
الزاهري حممد السعيد وقال .  1لعرضه وال أطول نصبا وال أقل غنما من أهل هذه النحلة

وليس أخبث يف الدنيا (  :ما يشبه مضمون كالم اجلاحظ لكنه يف أتباع الطريقة العليوية 
. 2)من أولئك الذين مل حتمل م أمهام إال من خفايا الزوايا ومنعطفات الطـرق  وأفجر 

 ،الزاهري اجلاحظ يف توظيف الشخصيات الرئيسـة يف احلكايـة   حممد السعيد يشبه  و
الزاهـري  حممد السـعيد  جيعل ... قال شيخ من البخالء : عبارة ما يستعمل اجلاحظ نفبي

ويصور من سـلوكها الواقـع   ، حداث احلكاية هذه الشخصية حمورا للحديث ونسج أ
تـربم  الشـعور   يف نفسـه تصويرا دقيقا ينتهي دف ينفر من خالله القاريء ، أو يترك 

الزاهري دائما حممد السعيد كذلك يفعل و. املشني لشيوخ الطرقية سلوك ال والتذمر اجتاه
  .يف قوارصه مع شيخ الطرقية الذي هو بطل احلكاية 

يف  بطلشيخ الطريقة الاتوري وأسلوب ساخر وألفاظ بذيئة يصبح وبتصوير كاريك 
يشار إليه بالبنان على أنه بـؤرة للفسـاد   الذي  واملوضع،  االنتهازية والسرقة واالحتيال

وإذا أردنا أن نشري بسرعة إىل تشابه آخر بني األديبني من حيـث اسـتعمال   . األخالقي 
حتتوي علـى عـدة   " الزاهري " وقوارص " اجلاحظ " األلفاظ ، فإن كال من حكايات 

                                                
  .  30ـ 29ص . 1969محمد ھارون دار التألیف بالمالیة ،  ، مكتبة سمیر، مصر  تحقیق عبد السالم 3، ط  3ـ الجاحظ ، البیان والتبیین ، ج  1
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ابن اخلبيثة ، وروث البهائم ، وبعر : فقد استعمل اجلاحظ . أوصاف تكاد تكون واحدة 
التيوس ، و يروث من فمه ، دمـا وقيحـا ،   : الزاهري حممد السعيد واستعمل . الشاة 

  ...واملتشرد 
* * *  

حممد ومعاجلة  " خل والبخالءلظاهرة الب" اجلاحظ " به واضح بني معاجلة اشتإذا مثة 
للشـباب النـاهض والعلمـاء     تصديهملظاهرة فساد شيوخ الطرقية و السعيد الزاهري

بديع الزمـان  " و" الزاهري حممد السعيد " مثة شبه آخر بني  نشري إىل أنو. واملصلحني 
  . لحصول على لقمة العيش ل املستعملة احليليف تصوير أساليب " اهلمذاين 
فيما الزاهري من خالل قوارصه حممد السعيد شخصية  ميكن أن نلخص يف األخريو
  : يلي
  .املالحظة لسلوك أفراد اتمع  ةدق -
  .فس اإلنسانية تصوير نزعات الن على ةقدرة شديد -
  .غزيرة  لغة -
  .طاقة تعبريية كبرية  -
  .طالع على الثقافة اإلسالمية اال ةسع -
  .بالثقافة اإلنسانية  إملام -
  .روح ساخرة مرحة  -
   .على خصومه  أةجر -

* * *  
  :ھري لبعض الجرائد اـ مقاومة محمد السعید الز 4 
  ":التقدم " جريدة  -أ    

الزاهري يف انتقاد اجلرائد املشبوهة اليت كانـت أداة  األديب حممد السعيد مل يتوان 
لسـان  " التقدم"ريدة لسان حال الطريقة العليوية ، وج" البالغ"تل مثل جريدة يف يد احمل

يف القائمني على إدارا حال إحتاد اجلمهوريني املسلمني اجلزائريني ، رغم معرفته مبكانة 
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كغريه من -الزاهري حممد السعيد مقاومة  قوةعلى دليل وهذا . السياسة العامة للمحتل 
طنيـة  لكل من يريد ضرب ثوابت األمة اجلزائرية وو -رواد احلركة اإلصالحية والوطنية 

تهديـدات خصـومه ،   لأي اهتمـام  يعـط  الزاهري حممد السعيد  يكنومل  .علمائها 
مثـل   يـدير لذي وجه اعن احلقيقي كشف التعترض سبيله يف سبيل قد والعقبات اليت 

  .سياسة هذه اجلرائد 
الـذي تنتهجـه   الزاهري أراد انتقاد اخلط السياسي حممد السعيد وال شك يف أن 

مـن ناحيـة   والذكاء من ناحية ، مستعمال يف ذلك املوضوعية " مالبالغ والتقد" ةجريد
يف معاجلة شىت القضايا السياسية واالجتماعية والثقافية ، الشيء الذي مكنه مـن  أخرى 

يف احملاكم اليت أجرب على دخوهلـا  من النواب والطرقيني ، خاصة االنتصار على خصومه 
  .عدة مرات 

، لـذلك  العميلة غري الواقع الزاهري للجرائد حممد السعيد ومل يكن مصدر انتقاد 
كان جيتهد يف توظيف احلقائق اليت يكتب عنها أو يشري إليها يف مقاالته لكي ال يتـرك  

: ه يف قولهوهذا ما أشار إلي. أو االنتصار عليه را خلصومه متكنهم من إسكات صوته ثغو
ال يستطيع إثباته لو حاكمنا ، مبا " تقدمه"رمانا يف قد ) ابن التهامي(ومع أن الدكتور ( 

وإذن لوقفنا أمام احملكمـة وألثبتنـا    .ولن نزال نتمىن لو صحت قضية الدكتور ضدنا 
وكل ما أخذناه به ، ألننا على يقني تام من  1نات كل ما نسبناه إىل الدكتورباآليات البي

ه شيء مـن  عن" الربق"ـوليس فيما نشرناه ب. عن الدكتور " الربق"ـصحة ما نشرناه ب
أخا له ويقول يف آخر املقال حماورا ومعاتبا . 2)القذف الشخصي وال من مس األعراض 

هذا هو القانون يا حضرة األخ السيد مصطفى بن شعبان ، وهل تظن يا أخي أننـا  : ( 
  .3)قوم بله نكتب كتابة ندخل ا حتت طائلة القانون ؟ كال وربك 

                                                
 .ـ یقصد النائب ابن التھامي  1
 . 8ص . م 1927نوفمبر  18، السنة الثانیة ،  122عدد . الشھاب .  "ھل حوكم البرق . " الزاھري ، محمد السعید  ـ  2
 .  8ص . ـ المرجع نفسھ   3
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جنـد  " التقدم"الزاهري وجريدة حممد السعيد بني وإذا متعنا قليال يف الصراع الدائر 
، الزاهري ينتقد بعنف سلوك النواب املتقاعسـني  حممد السعيد ألن . حمتواه وطنيا حمضا 

  . ومن وراء ذلك مصلحة اجلزائر 
األديب حممد السعيد الزاهري وانتقـدها علـى   ومن القضايا األساسية اليت أثارها 

ات غري الرتيهة لنواب األمة ، ودفاعهـا عـن التجـنس    مسألة االنتخاب" التقدم"جريدة 
منربا من املنابر  "الربق"والصحافة ، وهذا ما جعل جريدة  1وقانون العسكرية واألندجينا

  .املقاومة لسياسة احملتل التغريبية 
الزاهري يشن هجومـا عنيفـا علـى    حممد السعيد حينما جند  -إذا- ال نستغرب

وينسب إليه أعماال تعد خيانة للـوطن وأحـراره   ، "هاميابن الت"صاحب جريدة التقدم 
هو وطين ، والسعي فيما سوى عروبة اجلزائر وإسالمها ،  االتآمر ضد كل م مثل سياسة

ومل . الفرنسـية  على التجند يف البحريـة   زائرينيوبذل كل ما يف املستطاع إلرغام اجل
ابن التهامي " بأن عدة را ومراالزاهري بالتلميح إىل ذلك بل صرح حممد السعيد يكتف 

الوشاية والنميمة لدى احملتل بغرض الزج بعمـر راسـم يف   : يف حماربة املصلحني هي " 
مل يكن الدكتور ابن التهامي ليخرج عن عادته يف تكالبه ( السجن ، ونفي األمري خالد 

بل عقر قبله مجيع رجال األعمال واحد واحدا مثل الـدكتور  ، على الشيخ عمر راسم 
مثـل مـا   " األمري خالد"وليس أحد حارب . واحلاج عمار ، والقائد محو ، بن العريب 

حىت نفاه وقطع أثره فيما يزعم ، وظن أنه أصبح مبكـان األمـري   " بن التهاميا"حارب 
  .2" )اإلقدام " أصبحت يف صدق الدفاع مثل جريدة " التقدم " خالد ، وأن جريدته 

* * *  
  :الزاھري لمضامینھا محمد السعید ومقاومة  "البالغ"جریدة  -ب       

. 3صحيفة جزائرية باللغة العربية ، ولسان حال الطـرق الصـوفية    "البالغ"جريدة 
أسندت إدارا إىل السيد محدوين حمي الدين ، مث انتقلـت إىل إدارة السـيد عمـروش    

                                                
  .ـ قانون زجري خاص بالجزائریین وضعھ المستعمر الفرنسي  1
   1م ص1927جویلیة  11ھـ ، الموافق لـ 1346محرم  12بتاریخ  ، بتاریخ . 18البرق عدد " . الدكتور ابن التھامي " ـ الزاھري  ، محمد السعید   2
 –الجزائر  –ـ ینظر عبد الرحمن عواطف ، الصحافة العربیة في الجزائر ، دراسة تحلیلیة لصحافة الثورة الجزائریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب   3

 . 37ص. م 1985
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استمر  وقد ذكر مفدي زكرياء بأن صدورها. م  1926تأسست مبستغامن سنة . األخضر 
حتت إدارة السيد عمروش األخضر يف حني جعلت عواطـف عبـد    1م )1956(إىل سنة 

دينية  .كل يوم مجعة وهي جريدة أسبوعية تصدر . 2)م1939( الرمحان اية صدورها سنة
فـإن  : ( وشعارها اآلية التالية ، حيررها خنبة من اجلزائريني  .وعلمية وإرشادية وإخبارية 

  . 3)فإن تولوا فإمنا عليك البالغ  أسلموا فقد اهتدوا
هي لسـان حـال   " البالغ"إشارات كثرية تدل على أن جريدة " الربق"جريدة يف 

الطريقة العليوية على غري ما ذهبت إلية عواطف عبد الرمحن من أا لسان كل الطـرق  
ق بـالطر  لوحنن نعلم أن اجلزائر زخرت يف تارخيها قبل االسـتقال . يف اجلزائر  ةالصوفي

ناطقة باسم الطريقة العليويـة الـيت   " البالغ"جريدة ف. الصوفية ومنها التيجانية والقادرية 
يرأسها احلاج أمحد بن مصطفى بن عليوة الكائنة مبستغامن بـالغرب اجلزائـري ، وقـد    
استمال احملتل طريقته حىت أصبحت يده اليت يبطش ا وعينه اليت يترصـد ـا العلمـاء    

صالت وثيقة بالكنيسة الكاثوليكية ، وهي اليت مهـدت لـه   ( يخها فله أما ش، الوطنيني 
هذه هي الطرقية اليت . 4)الطرق إلنشاء زوايا عليوية بإيطاليا وفرنسا وأملانيا وحىت أمريكا 

 ؛الصراع الذي كاد يفضي إىل قتلهما ذلك لزاهري وابن باديس معها مد السعيد اكان حمل
حممـد السـعيد   لالعتداء على ابن باديس يف قسنطينة و الطريقة رجلنيهذه إذ استأجرت 

ان معروضتان على صفحات اجلرائد اليت نددت باالعتـداء  تواحلادث. الزاهري يف وهران 
ابن باديس " والشاهد على حادثة . الوطنية وقتئذ اإلصالحية والفضيع على رموز احلركة 

  :جاء فيها ليت وا "الشهاب"جملة اليت نشرا " حممد العيد " قصيدة " 
  يا لك من شيخ محتك يـد املوىلفمحتك يد املوىل وكنت ـا أوىل     

  و أخطأك  املوت الزؤام يقـوده      إليك امرؤ أملى لـه الغي ما أملى
لك القتـــال فيا لوضيع النفس كيف تطاولت      به نفسه حىت أسر  

                                                
  . 157ص . م  2003زكریاء ، مفدي ، الصحافة العربیة في الجزائر ، مطبعة دار ھومة ، . ـ ینظر   1
  . 37ص . ـ ینظر عبد الرحمن ، عواطف ، الصحافة العربیة في الجزائر دراسة تحلیلیة لصحافة الثورة الجزائریة   2
  .، سورة آل عمران  20آیة   -  3
 . 155ص . ـ زكریاء ، مفدي ، تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر   4
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ـراوة      ونالك يف جنح الد الكرامـة الفضلىفأدماك بل أدمى  جى  
  تعود أن ينضى ــا ذلك النصال    وأهوى إىل فصل بكـف أثيمة   

  .1وكادت يد اجلاين العليوي تعتلي      يد  الشيـخ لوال أدركـها لوال 
الزاهري يف جريـدة  حممد السعيد  لىد حادثة االعتداء عأما الطيب العقيب فقد خلّ

وقد كنا حنسب أن مثل هذا االعتـداء  ( جاء فيه مبقال طويل " النبوية احملمديةالشريعة "
ينتهي بعد حادثة ذلك العليوي اجلاين على األستاذ الشيخ عبد احلميـد بـن بـاديس    

وعربة للمعتدين ، فإذا به يتجدد مـرة   هكما صريه عربة لغري،واقتصاص يد العدالة منه 
إىل جنايات رجـال   فقد جاءتنا أنباء اليوم بفاجعة جديدة وجناية فظيعة تضاف .ثانية 

الطرق السابقة ، حيث اعتدى بعض الطرقيني على األستاذ الزاهري يف هذه األيام مبدينة 
العضو اإلداري جبمعية العلماء املسلمني وصاحب الكتابـات الكـثرية ضـد    ، وهران 

  .2)الضالني املضلني 
* * *  

املسـلمني ،   علىاإلبراهيمي يف مقال له حول آثار الطرق السيئة حممد البشري يذكر 
هي اليت أذلت العلماء واستعبدم وأغرت العامـة  الصوفية يف العامل اإلسالمي أن الطرق 

بتحقريهم حيث سادت العامل اإلسالمي وحتكمت يف دينه ودنياه ، وتدخلت يف حياتـه  
ومن بني الطرق اليت هلا األثـر السـيئ يف اجلزائـر    . وسياسته ، حىت حتكمت يف طباعه 

تنقيحـات علـى الطريقـة    ( لعليوية اليت أدخل شيوخها ومنهم أمحد بن عليوة الطريقة ا
املضحكة حتديد مراحـل التربيـة    موكان من تنقيحا. ورسوما أمالها عليهم الشياطني 

اخللوية ملعرفة اهللا بثالثة أيام فقط ال غري ، تتبعها أشهر وأعوام يف االنقطاع خلدمة الشيخ 
ر وحصاد الزرع وبناء الدور ، مع االعتراف باسم الفقـري  ، من سقي الشجر ورعي البق
اليت أصبح هلا أتباع وحجاج العليوية وكان هلذه الطريقة  .3)واالقتصار على أكل الشعري 

جريدة تنطق بامسها تـدعى  ، يف اجلزائر وإيطاليا وفرنسا وأملانيا وأمريكا وزوايا ونوادي 
                                                

 . 122م ، ص 1967 –الجزائر  –طبعة البعث ، قسنطینة ، م 1ط . ـ آل خلیفة ، محمد العید ، دیوان محمد العید   1
 . 4ص .  6عدد . الشریعة النبویة المحمدیة "  .  نحن و الطرقیون أو حادث االعتداء على الزاھري "  ـ العقبي الطیب   2
 . 31ص .ـ اإلبراھیمي ، محمد البشیر ، سجل مؤتمر العلماء الجزائریین المسلمین   3
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يف اجلزائـر  الوطنيـة  اإلصالحية واحلركة  وعلى رأس مهامها التصدي ألفكار". البالغ"
حربا شعواء على رمـوز  " البالغ"جريدة لقد شنت . املقاومة للمحتل وسياسته التجهيلية 

وجموا علـى أوليـاء اهللا   " الزيارة"و " الوسيلة"ة اإلصالحية بدعوى أم أنكروا احلرك
ذى يل وليا فقد آذنته آ من(ذلك بقوله صلى اهللا عليه وسلم  الصاحلني ، ويستشهدون يف

الزاهـري  حممد السعيد ومن دون شك فإن رجال احلركة اإلصالحية ومنهم .  1)باحلرب
كانوا يدركون أن ازام الطرقيني يف املعركة القلمية ازام تام جلهاز السياسة االستعمارية 

ل ما تطرحه ، وايار هليمنتها على النفوس اجلزائرية ، ولذلك تصدوا بالربهان والدليل لك
" العليوية من أفكار مناهضة للدين واللغة والوطن ، وهذا ما ملسـناه يف جريـدة   الطريقة 

  .فقط ، وكأا أسست هلذا الغرض " الربق 
ستنتج أا كتابات رد الفعـل ملـا   نالزاهري حممد السعيد جل ما كتبه نا وإذا تأمل

وجرائـدهم ، وحتـريض   ، من تشويش على املصـلحني  وقتئذ يطرحه الفكر العليوي 
إىل " البالغ"يف هذا الشأن دعوة صرحية من القائمني على وقد جاءت . املسئولني عليهم 

اإلصـالحية  بضرورة الوقوف أمام احلركـة  يف اجلزائر املتحكمني يف السياسة الفرنسية 
يش ، حنن نلفت أنظار أويل األمر إىل ما يقوم به العلماء هؤالء من الفتنة والتشو(والوطنية 

ن تعهدت دولتنا ومحاية رجال الدين احلقيقيني الذي، أن تم العدالة بإبقائهم عند حدهم 
  .2)العزيزة حبمايتهم

العليوية عن غـريه  " البالغ"جريدة الزاهري يف انتقاد حممد  السعيد وخيتلف أسلوب 
أو " قالـرب "جريدة يف الذين كتبوا سواء احلركة اإلصالحية والوطنية من أساليب كتاب 

حممد السـعيد الزاهـري   يكمن هذا التميز يف استعمال و. غريمها  وأ، " الشهاب"جملة 
يف هلـم  واإلغـالظ  للطرقيني ، السخرية والتهكم والتعريض والتصوير املشني ألسلوب 

ركـن  ومل تأت هـذه األوصـاف يف   .  هقوارصه ويف مقاالت، وهذا ما جاء يف القول 
ض هنا منوذجـا  وسنعر. بل تعدى ذلك إىل فن السرية فحسب  تاملقاال يفو" قوارصال"

                                                
  . 6021ھ اإلمام البخاري في كتاب الرقائق ، رقم الحدیث انفرد بروایت  -  1
  . 159ص . ـ زكریاء ، مفدي  ،  تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر   2
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قة تصويرية قصصية مشوقة تكشـف  يواحلط من قيمتها بطر" البالغ"من سخريته جبريدة 
ـ لع" : ( بالرفاء والبنني"له حتت عنوان  يقول يف قارصة. عن مكانة الزاهري األدبية   تقَ
وعلم الناس . خاض يف هذه األيام الفحل ، وأخذها امل "الربق"جريدة البالغ العليوية من 

هـل  : كل ذلك فجعلوا يرسلون إلينا رسائل التهاين الكثرية ولكنها جاءت رسالة تقول 
تزوج الربق جريدة البالغ حقا ؟ وهل وطئها وطئا حالال ؟ حىت تضع له ولدا شرعيا يف 

خليلة كما هذا العصر أم كان ذلك من الربق سفاحا كسفاح اجلاهلية األوىل ؟ أم اختذها 
يفعل املتمدنون اليوم يف هذا العصر ؟ على أية حال فإننا ينء الربق ذه الزوجة الصاحلة 

إن الربق أغار على قوم الـبالغ  : وحنن نقول هلذا السائل . وندعو له بالرفاء والبنني .. 
ِبا وسباها فيما سفأوغل فيهم قتال وذجه الـيت  ومن منا. 1)، فهي ملك ميينه وأم ولده  يب

البالغ " جريدة ء على كراهية ىقاوم ا جريدة البالغ  وبأسلوب كمي آخر جيرب القار
لقـد فسـقت   : ( عن سب وشتم املصلحني  انوما ينشر فيها من شعر ونثر ال خيرج" 

جريدة البالغ العليوية فيما تقول عن أنصار اهللا الصاحلني وأولياء اهللا املؤمنني ، وفجـرت  
به رجال الدين ورجال النهضة من طنني الذباب ونبـاح الكـالب ونبيـب    فيما يتوعد 

وليس ذلك منها بغريب فهي اللسان املعرب عن املخازي العليوية إعرابا فصيحا . التيوس 
وهي اليت يبني لنا فيها يف كل عدد من أعدادها ما للعليويني األوباش من اجلهل األعمـى  

حممد السـعيد  عتاد الكشاف لعيب العليويني يرسم مث بأسلوبه امل .2)ومن الكفر الفاحش 
جريدة البالغ خبياله الواسع رمسا كاريكاتوريا مضحكا ، والغرض منه اسـتفزاز  الزاهري 

إنك ال تبصر نسخة من نسخ وريقـة  : ( اخلصم والنكاية به واحلط مـن قدره ، يقول 
أو حتسب نفسـك   العليويني إال وحتسب نفسك أبصرت رأسا أقرعا يسيل دما وقيحا ،

تنظر بعينيك إست املقالة العليوي ، وقد انتفخ من البواسـري حـىت تفقـأ بالرطوبـات     
والصديد ، وختيلت أنك ترى ابن أمه يدخل فيه يده لينقيه مـن الـدود ويصـفيه مـن     

  .3)العفونات 
                                                

 . 3ص . م 1927أفریل  25ھـ الموافق لـ 1345شوال  23، بتاریخ  8، البرق ، عدد " بالرفاء والبنین . "  ـ تأبط شرا   1
 . 3م، ص 1927ماي  9ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  5بتاریخ . 10عدد . البرق . تأبط شرا " .  غ فسوق البال"  تأبط شرا ـ  2
 . 3م ،  ص 1927أفریل  18ھـ الموافق لـ 1345شوال  16بتاریخ  7البرق ، عدد " . أیھا الفلتاء المتشردون ... عدس " ـ  تأبط شرا  3
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يف  -الزاهـري  حممد السـعيد  يف نظر  -مثل هذا األسلوب هو الذي كان مطلوبا 
لقـد  . هم وشتمالعلماء واملصلحني سب ل هممع أولئك الذين جردوا أقالم تلك األثناء ،

يف  هذا األسلوب السـاخر الزاهري حممد السعيد من عاب على  وجدنا يف جريدة الربق
وهذه هي الطريقة اليت توفقنا إليها أخـريا يف  ( : ، فكان رده واضحا صوم اخلالرد على 

اليت هي أحسن على قتل العقارب واحلشرات  هذه الطريقة. كسر شوكة هؤالء املعتدين 
  .1)اليت تعترضنا يف طريق الرقي والنهوض 

ة بقلمه املواقف السـلبية جلريـد  الزاهري قاوم حممد السعيد وخنلص إىل القول بأن 
فحوهلا " النجاح"أما جريدة . مآسي وآالم من إزاء ما حيدث للشعب اجلزائري " البالغ"
كرت عرضا دون أن تتعرض إىل االنتقـاد  ذُحيث ، فقط  إشارات -يف جريدة الربق  -

  ." البالغ والتقدم"مثلما تعرضت له جريدتا اجلارح 
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  . "البرق"كتابات محمد السعید الزاھري من خالل جریدة  -1
الثالثة والعشرين قصيدة واحـدة   "الربق"من الغريب أن ال جند يف أعداد جريدة  
كما كانت تسـميه جملـة    -حممد السعيد الزاهري ، شاعر اجلزائر امللي الكبري  لألديب

يث ؛ إذ يعد حممـد السـعيد   ئر يف العصر احلدزارغم مكانته الشعرية يف اجل –الشهاب 
والشخصية الثالثة الـيت  عصر احلديث ، لاء اجلزائريني يف االزاهري أحد أكرب فحول الشعر

صاحب شعراء اجلزائر يف العصر احلديث ، وفتح " أثبتها حممد اهلادي الزاهري يف كتابه 
  .هلا صفحاته ومساه شاعر اجلزائر الكبري  "الشهاب"

* * *  
على مقطوعة له إال  عثرمل ندراسة أفقية  "الربق"م بدراسة جريدة غري أننا وحنن نقو

األول والثالـث  ( أعـداد فقـط    ةثالث ظهوره عربيف العدد األول ضمن ركن استمر 
وحتتوي مقطوعته على أربعة أبيات نشرت سـابقا يف  . يسمى بـ األدبيات ) واخلامس 

  .ها وحسنمال مدينة اجلزائر النجاح ، وتتحدث عن عشقه جلجريدة 
يف رأيينـا   –ولعل سبب غياب أشعار حممد السعيد الزاهري يف جريدة الربق يعود 

، أو ألن األسـلوب األنسـب يف    "قـوارص " آخر مساه إىل اهتمام كبري أواله لركن -
  .الشعر  وليسمقاومة الطرقية يف هذه الفترة هو النثر 

تدل علـى أن  " شوقيتكرمي "يف مقاله " حسن وارزقي" إشارة من الكاتبوهناك 
الشاعر حممد السعيد الزاهري كتب قصيدة رائعة تتدفق إحساسا وشعورا وتصويرا دقيقا 

ـ يف ظل االحتالل ومؤملا للحالة اليت حتياها اجلزائر  أراد أدبـاء   ذي، ليلقيها يف احلفل ال
مـن  وقد ذكـر الكاتـب   . ري أمحد شوقي اجلزائر أن يكرموا من خالله الشاعر املص

  :ثالثة أبيات هي  القصيدة
  رامـفلي يف بالدي دون غ     ام  ــإذا كان عشق يف املها وهي

  امـحسان بقليب موضع ومق     فلم يبق عن حب اجلزائر هلوى ال 
  1.وأعشق فيها الليل وهو ظالم      اؤها ـأحب بالدي ، أرضها ومس
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* * *  
ت اجلرائد اجلزائريـة  وحملمد السعيد الزاهري قصائد مبثوثة هنا وهناك على صفحا

وقـد تضـمن   .  1وجريدة اإلقدام ابرز شعرائها مثل جملة الشهابكان أحد اليت ومنها 
ـ لصاحبه حممد اهلادي الزاهري ، " يف العصر احلاضرشعراء اجلزائر " كتاب ائد تسع قص

الوطنية الصادقة على ضياع جمد اآلباء   واألجـداد   وثالث مقطوعات مشحونة بعواطف
  .، وهي يف احلقيقة دعوات صارخة السترجاعه  يف اجلزائر

التونسية والنهضة املصرية علـى   "الوزير"احتوت جريدة  ويف احلقيقة ال ندري هل
شعر األديب حممد السعيد الزاهري كما احتضنت نثره ؟ وهكذا يبقى شعر الزاهـري يف  

ـ  هو احلالانتظار من يقوم جبمعه يف ديوان كما  ر يف العصـر  مع غريه من شعراء اجلزائ
  .، وقد تتاح لنا الفرصة ذا العمل مستقبال احلديث 

ليسـت شـعرية ،   ونثرية  "الربق"فكتابات حممد السعيد الزاهري يف جريدة  وهلذا
ومـن  . نقدية  إىلمتعددة املضامني واألنواع ، من سياسية إىل اجتماعية إىل ثقافية وهي 

 "واصـل "بأمساء مسـتعارة كجسـاس و  ة إىل سرية ، ممضاة يف أغلبها رسالة إىل حكاي
املصلحني من العلمـاء  اضطره إىل ذلك الدفاع عن شرف  "ناياع الثّطالّ"و "تأبط شرا"و

الـذين  ، وذلك خالفا خلصومه وخصوم األمة اجلزائريـة   2يف اجلريدة نفسها كما يقول
ينشرون على صفحات اجلرائد التابعة هلم ما خيدش املروءة وجيرح الشعور مـن سـب   

ذلك أنك ال تقرأ مقاال من مقاالم إال وجتد صاحبه ال يستحي ، وال ( تم بال حياء وش
على خالف مجاعـة  . حتت ذلك املقال البذيء الفاحش  حيتشم أن يضع إمضاءه الصريح

أن يضع إمضاءه الصريح على مقال فيـه   عفيربأ بنفسه ، وي همالكاتب منف الشباب ، 
 ويقـول . 3)عن أعراض املؤمنني وعن شرف املصلحنيه إىل كتابته الدفاع إقذاع اضطر

                                                
شیخ األدب " موسى ، أشار إلى ذلك الكاتب   الطاھر بن عیشة في مقال تحت عنوان كتب السعید الزاھري  شعرا ھجائیا تضمنتھ جریدة عصا   -  1
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فيما أحسب  -اإلمضاء ال لكونه  ذلك الذي اختار: ( دة نفسها يف اجلري )بيضاوي(عنه 
  . 1)على شر ، بل ألنه عرف طرق الشر ليقمع الشر بالشر  -

فإننا جنـدها   "الربق"كتابات حممد السعيد الزاهري يف جريدة أردنا أن حنصي ذا وإ
وكلها أنـواع  واحلكاية ، الرسالة ، ووالسرية ، انا ، تتنوع بني املقال ووأربعني عن واحدا

وهـذا   -تقريبا  -عدد  مقالني يف كلالزاهري معدل للكاتب كون ه يوعلي. أدبية نثرية 
أن مع . ثرة اهودات اليت كان يبذهلا يف مقاومة األفكار اهلدامة للثوابت الوطنية كَ يلُدل

  .يف الوقت املتزامن مع جريدة الربق  من أكرب كتاب جملة الشهاب الزاهري يعد
قـد اعتـرب   يف املقـال ، و  "الربق"د السعيد الزاهري يف جريدة مات حمبوجل كتا

وإذا . 2)بداية طيبة للنثر اجلزائـري احلـديث   ( هلذه الفترة  الدكتور حممد مصايف نثره
على مقاالت الزاهري هو طابع النقـد   إن الطابع الغالب: أردنا توضحا آخر فإننا نقول 

بقدر ما كان  الكتاباتحتقيق املظاهر الفنية هلذه  مل يكن هدفهاوالسياسي واالجتماعي ، 
كانت تشغل بال الشعب اجلزائري يف هذه  معاجلة القضايا احليوية اليتمن خالهلا السعي 

نيـة  الوطاز اهلويـة  االنتماء  العريب واإلسالمي ، وإبـر الصحافة و الفترة كقضية حرية
أن رواد  للفرد اجلزائري خاصة إذا علمنـا  التعبري عن احلياة اليومية إىلفة اباإلضاجلزائرية 

 ونيسـتعد  وااحلركة الوطنية كانوا يدركون حجم الصراع مع احملتل وأذنابه الذين كـان 
  .حتفال بعيده املئوي الحتالل اجلزائر لال

 انهيماصب مضب ،واحلكاية  السرية الذاتية فينيف حممد السعيد الزاهري  كما خاض
من خالل  سجالم. زائر يف معتقدها وتقاليدها يعا يف خدمة املقاومة وما تتعرض له اجلمج

 ،الصـحراء اجلزائريـة   بعض مدن مع بعض الشعراء إىل  قام ارحالته اليت وفن السرية 
مة اخلرافـات والبـدع   ، ومقاوالسرية يف خدمة الوطن  من خالل ذلك إىل أمهية مشرياو

يف اجلزائـر هلـذه   الوطنية اإلصالحية و على أن رواد احلركة كربأدليل  وهو .والدجل 
اختذه وسيلة اتصال فكـري   قدأما فن الرسالة ف .حياربون اجلمود الفكري كانوا الفترة 
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قضية  امن خالهل اعاجلم "أيب حفص احلمادي"رسالته اليت بعث ا إىل صديقه ك؛ وثقايف 
 االحتالل وهي مسـألة بيـع اجلزائـريني   وجود ن أكرب قضايا اتمع اجلزائري يف ظل م

الفرار بالـدين  وجوب الطرقني الداعية إىل تأثرا بأقوال  اهلجرة إىل املشرقوألراضيهم ، 
؛ جند على وجه من دار احلرب إىل دار السالم ، وخطورة كل ذلك على الوطن سياسيا 

  .1"الرسائل اخلاصة" بـاملعنون  مقاله اخلصوص يف
  :"البرق"الزاھري في جریدة محمد السعید لغة التعبیر األدبي عند  -  2      

يف  الزاهري متعددة ، وأن صاحبها عرب عن آرائه السعيدمن املعلوم أن منابر حممد 
قد حفل باألحداث الوطنيـة   هابتداء من فترة حداثة سنه ، وأن امتداد عمر مواضع خمتلفة

التونسية وجريـدة   "الوزير"قد كتب يف جريدة ل. ية ، سجلها يف أكثر من جريدة والعامل
وتعـددت وتنوعـت هـذه    . السورية  "الرسالة"املصريتني وجريدة  "الفتح واملقتطف"

 "اإلقـدام "ابتداء من جريـدة   -أيضا –املواضيع على صفحات اجلرائد الوطنية اجلزائرية 
اليت ساهم اجلزائريني رائد مجعية العلماء املسلمني مرورا جب "الشهاب"وجملة  "اإلصالح"و

 "يـايل اللّ"و "عصا موسـى "ووصوال إىل جريدة  ، "الصراط"و "السنة"يف إصدارها مثل 
دت مشاعر الزاهري ومواقفه اإلسـالمية  سومن خالل هذه مجيعا ج.  "سيدي هنيين"و

ترة ما قبل احلرب العامليـة  ، ميتد من فعرب مسار زمين ليس بالقصري  واإلنسانيةوالوطنية 
  . وينتهي مبقتله يف منتصف ثورة نوفمرب الكربى األوىل

* * *  
نتاجهـا   لومن املعلوم أيضا أن الزاهري من الشخصيات األدبية الكبرية اليت ال يزا

وعلى ما تقدم يكون مـن  . مل ير النور بعد دة األديب والفكري املبثوث يف اجلرائد العدي
لى حكم واحد خبصوص أسلوب السعيد الزاهري لسبب بسيط يتمثل اخلطأ أن نستقر ع

ويف الوقت نفسه ميكن أن . يف تطور مستوى أدبه املمتد ألكثر من ثالثة عقود من الزمن 
داخـل   األدبيـة من رواد احلركة والنقاد نقر مبكانته األدبية اليت اعترف ا كبار األدباء 

 ألمـري البيـان شـكيب    ثنني ، األولرأيني اوعلى سبيل املثال نأخذ . خارجه الوطن و
                                                

 . 1م ص 1927أوت  1ھـ الموافق لـ 1346صفر  3، بتاریخ االثنین  21البرق ، عدد " الرسائل الخاصة"جساس   -  1



 "الربق"املظاهر الفنية ألسلوب حممد السعيد الزاهري من خالل جريدة ــــــــ ـــــــــــــالفصل الرابع  

 

188

عليهمـا  زمنني خمتلفني بـدون أن نعلـق    يفحملمد البشري اإلبراهيمي  والثاين ،أرسالن 
  :لوضوحهما 

صرح األديب شكيب أرسالن حني أعجب بفصول نشرها حممد السعيد الزاهري 
الزاهـري  : عة هم أركان األدب العريب يف اجلزائر اليوم هم أربأن  (يف جريدة الفتح بـ 

أما حممد البشري اإلبراهيمي فقال أثناء معركته القلميـة مـع   . 1)وباديس والعقيب وامليلي
ـ (: السعيد الزاهري أواخر األربعينيات  ب أما احلقيقة فهي أنكما شريكان يف جرمية الس

األلفاظ ملكانتك يف الكتابـة ، ومنـهم   ) أي الزاهري(منك . والكذب وقلب احلقائق 
  .2)املعاين ملرتلتهم يف األمية والتعجرف) ين حتالف الزاهري معهم ضد مجعية العلماء الذ(

* * *  
السـعيد  حممـد  هنا ضروري يف دراسة أسـلوب   هذه مقدمة رمبا يكون وجودها

 "الـربق "كانت ستقتصر على كتاباته املوجودة على صفحات جريدة  نإحىت والزاهري 
  .من مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني مع اإلشارة إىل ما كتبه بعد خروجه 

كتابات الزاهري من رسالة وحكاية ومقالـة يف  على  طالعاالميكن الوصول بعد و
   .التعبري الفين إىل نوعني من  "الربق"جريدة 

 بـأن يشـعر   "رأيت بعيين"ء لبعض املقاالت القصرية مثل املوسوم بـ ىإن القار
فيقـوم بتصـحيحه   ، يهتم مبوضـوعه  لن الوقت السعيد الزاهري مل يكن لديه متسع م

السهولة ومراجعته قبل أن يدفع به إىل الطبع ، وعليه فسمة أسلوبه يف مثل هذه املواضيع 
  .ينه حوالبساطة والبعد عن الغموض ، وسنفصل ذلك يف 

 "التفرنج اآلمث " لبعض أدب السعيد الزاهري مثل مقال  -كما جيد الدارس نفسه و
أمام أديب ضليع ، حار العاطفة ، صـادق   -جهة إىل أيب حفص احلمادي والرسالة املو

 -كالت ، فسيشـعر  شالتعبري ، جاد يف الطرح ، واقعي يف املعاجلة ، جريء يف انتقاد امل
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-وسنفصل ذلك يف حينـه  . ود إىل القدمي حببال فالذية دمش بأسلو ه أمامبأن -أيضا 
  .-أيضا
  :"البرق"في جریدة  كتابات الزاھريفي  التعبیر األدبيخصائص  - 3     

  :األلفاظ والجمل والصورة البیانیة - أ 
ال إنـه  الزاهري يف أسلوبه البسيط السهل البعيد عن الغموض ، حممد السعيد يبدو 

يلهث وراء مجال اللفظ وزخرفته اليت طبعت كتابات أدباء عصره ، بقدر ما يؤثر الترسل 
قة ، خاصة تلك اليت له فيها عالقة مع بسطاء الثقافـة  والتعبري عن األفكار واملشاعر بطال

ألفاظا جد مفهومة ، متداولة ، قريبـة  " إىل التقدم"لقد وظف مثال يف مقاله . الناس من 
من اليت يستعملها اإلنسان العادي يف حمادثته ومناقشته لغريه مبناسبة أو بغريهـا ، مثـل   

أمحق ، مصاحل األمة ، السكوت ، االنتخاب  املدير ، الضخم ، وحدك ، :  األمساء التالية 
،  ركبت ، قرأ ، يزعم ، حكمنا ، اسـتقبلتين ، يـدخل  : ومثل األفعال التالية  ...كله 
  ...، سألتها وليد

* * *  
بسـيطة  أما اجلمل فال بد أن تكون كما أرادها ذه األلفاظ ؛ سهلة ميسرة للفهم 

مـاي اجلـاري إىل    7يوم ) طاكسي ( يل ركبت عربة أوتوب(: مثل  قراءاتفهم مبجرد 
استقبلتين ناظرة املستشفى بكل بشاشة وأطلعـتين  ... لسل مستشفى األطفال املصابني با

رى ألفاظا ومجال ال تشكل حرجـا للمطـالع   نفهي كما  1)...على دخائل املستشفى 
 البحـث  ، وال تقف أمامه عائقا يف الوصول إىل املعىن املراد ، وال تضطره إىلاجلزائري 

عنها يف القاموس أو لدى األصدقاء ، ودون شك فهي أقرب إىل اللغة العادية منـها إىل  
لغة األدب ، ولوال مالءمتها للمعىن ، وتأثريها يف القاريء ، وتقريبها للهدف ملا ارتقـى  

وجدناه حيتوي علـى  " التقدم إىل"وإذا دققنا أكثر يف مقال .  الفينالنثر املقال إىل مرتبة 
ابن "النائب الزاهري مع حممد السعيد ري من األفعال املاضية واملضارعة املناسبة ملعركة كث

 اخلصم من ناحية ؛ حيث أراد أن يبني كذب ادعاءات "التقدم"صاحب جريدة  "التهامي
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مبعاينة الوقائع كما هو ، بعيـدا  من ناحية أخرى وذلك ، ويربهن له على صدق قوله هو 
بـه   انتقـد عليك مبا  انتقدناألننا : ( انظر إىل أفعال اجلمل اآلتية ف. عن اللف والدوران 

الصحافة الفرنسية عن جلسـة الـس    سطرتهما  ذكرناوحدك إمنا  خنصصكغرينا ، مل 
، ألحـد   ننتصرمن دون أن ، ولو حرفا من تلقاء أنفسنا  خنتلقومل ،  خنترعالبلدي ، ومل 

  1.)..عليكم  فحكمناأمره  وكلكمحنو من  تمجنيأو ، كلكم  أخطأمت. آخر  آذينا و ال
وقد يكون القصد من حشد هذه األفعال الرد مبا يوافق الواقع ، ويكذب افتـراءات  

السعيد وذا يكون . ، وتقدمي ذلك لعامة الناس ، وليس للطبقة املثقفة " التقدم " جريدة 
  .خاصتهم الزاهري قد جنح يف إيصال فكرته إىل البسطاء من الناس فضال عن 

* * *  
قف على املالحظة نفسـها مـن   فسن" رأيت بعيين"مرة أخرى إىل مقاله  عدناوإذا 
وجهـة عمومـا إىل   املأللفاظ السهلة املعربة البعيدة عن الغموض والتكلف ، واستعمال ل

  .الطبقة العريضة من الناس 
هـري  أن نعرج على ذكر استعمال الزا -قبل مغادرة احلديث عن األلفاظ  -البد 

، وهـي  من النـاس  لكثري من األلفاظ العامية املناسبة املفهومة املتداولة على ألسنة الكثري 
أو أصـبحت   -ظنها الكثري من اجلزائريني أا من العربية  -كلمات إما عربية أو فرنسية 

يف العصـر  اجلزائري  اميحبكم االحتكاك مع الفرنسيني مفردات من القاموس اللغوي الع
  : ذلك على هذه أمثلة و. احلديث

طلب منه ابـن  (: يف قوله " إرش " كلمة  "الدكتور ابن التهامي"يف مقال وردت 
اسم عملة عربيـة أراد  " قرش"ومعىن هذه املفردة ) ... رضه التهامي لدى احملكمة إرش ع

قيمة النائب ابن التـهامي بسـخريته    -خالل ما حتمله من رمزمن  -الزاهري أن حيط 
  ". الربق"طيل جريدة تع إىله ، ويتهمه بالرشوة لكي ال يصل حكم القضاء املعهودة في
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عامية وهي مفردات " ماناخدش " و " ناخذ " كلمة  "التفرنج اآلمث"يف مقال وجند 
" ال آخذ " ، " آخذ " :  املفردتني ، واألصل يف الشعب اجلزائريشائعة على لسان أفراد 

  " . أخذ يأخذ " من الفعل 
ثل هذه املفـردات العاميـة ككلمـة    قوارصه اليت كانت حقال رحبا ملوهكذا يف 

على القاريء الذي يتابع معه  للتأثريبني قوسني واستعملها الزاهري اليت وضعها " امةاخلد"
يسألون الناس األمـوال  ؛ ذلك أم ألتباع العليويني داخل الوطن وخارجه خمزية مشاهد 

فقـد  : لدى العمال اجلزائريني بفرنسا ، قـال  منعوهم ، حىت  أويف الشوارع أعطوهم 
     صمموا على أن يذهبوا إىل مرسيليا ، مث إىل جدة ليمـروا يف طـريقهم علـى العملـة    

ملـة هنـاك   األهايل بفرنسا يوم فتح جامع باريس ، وغرضه الطواف على الع) اخلدامة (
  " .خدم خيدم فهو خادم"والكلمة مأخوذة من الفعل . ات  جلمع الزيار

،  "بوشاشـية "فقد وظف كلمات عامية كثرية مثل " ضبة اجلزيري"أما يف قارصته 
" كيسان " وكلمة . معناها نوع من أنواع اخلمرو" البوخة " كلمة  و.  "العمامة"وتعين 

وكذلك كلمة " باش عدل عليوي " ، وظفها يف قارصة  "كأس"مجع  "كؤوس"ومعناها 
وهي نـوع مـن   " الشاهي"وكلمة ،  الفناجنيصحن كبري توضع عليه وتعين " صينية "

من  بصينيةوكان من أمره أنه سأل رجال أن يتفضل عليه … : (الزاهري قال  .الشراب 
  1…)االتاي ( الشاهي 

* * *  
السـعيد  حممـد  مقاالت  الفرنسية هي األخرى كثرية ومنتشرة يفاللغة مفردات و

ذا هو القريب من احلق ألن جـل  ه(:  2"التقدمإىل "جاء يف مقال  . هقوارصالزاهري و
  )األنـدجينا مسـألة العسـكرية و  القيائل مل يرضوا أن ينتخبوه ملا يعلمونه من ماضيه يف 

يوظف و. الذي اكتوى مبواده كل الشعب اجلزائري  indigèneقانون  إىلوتشري املفردة 
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ـ "مفـردات فرنسـية    2"الدكتور بن التهامي"و 1"خدام الغري"يف مقاله الزاهري  " اترتي
  .ومعىن األوىل املسرح ، والثانية آسف الفوائد " دوماج أنتريي"و

ظ والقوارص أيضا مزرعة للمفردات الفرنسية ، وقد عنون بعض قوارصـه بألفـا  
" قارصـة  حتتوي و .  "املنافسة"باللغة العربية وتعين " كونكريونس" فرنسية مثل قارصة 

بـاش عـدل   " ويف قارصـة  .  "اإلبر"ية بالعربومعناها " البيكري"لفظة " ضبة اجلزيري 
" احتجاج " ويف قارصة . ب شرونوع من امل لتدل على" التاي " لفظة جاءت " عليوي
لفظـة  " زيارة جديـدة "ويف قارصة . معناها دار الشرطة و" كوميسارية "لفظة وظف 

 الزاهري من األلفـاظ إمـا  السعيد هذا جزء مما استخدمه . ومعناها اهلدايا " كادوات "
الرتول مبستوى لغتـه إىل اإلنسـان    من خالهلافرنسية أراد مفردة عامية أو عربية مفردة 

يف تعميم الفائدة اليت هي عموما مقاومة احملتل وأذنابه من طـرقيني ،  منه العادي ، رغبة 
  .ونواب املصاحل ، وشخصيات معادية للوطن 

صـفحات جريـدة   على الزاهري السعيد أما خبصوص اجلمل املوظفة يف كتابات 
والطول من مسات النثر احلديث ، اضطر الزاهري للجـوء إليهـا   . فهي طويلة " الربق"

فـانظر  .  إحساسا منه بضرورة التوضيح والتفصيل للمعىن املطلوب إيصـاله للقـاريء  
قرأنا مبزيد الدهشة ما صدر يف آخر عدد من تقدم ابن التـهامي يف  (: اجلملتني التاليتني 
م املدير الضخم أا أتته من أحد قرائه ضد زميله السيد التزمايل الـذي  شبه رسالة ، زع

رقيـا ، ويتـهم الـربق بكونـه     كان يدافع عنه باألمس ويتهمه اليوم كونه شيوعيا وب
إن قانون هـذا  : وقد سألتها عن سبب ذلك فقالت بكل أسف أقول لك (و  .3)شيوعيا

املستشـفى املخصـوص لغـري     هـذا املستشفى ال يبيح لألطفال املسلمني أن يـدخلوا  
  .4)املسلمني
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بدون شك فإن هذا اإلطناب يف املعىن ، والتكرار يف اللفظ من شـأنه أن خيتصـر   
يشـعر  سمث يقف بالتفصيل على زوايا املسألة املعاجلة ، وبالتايل ، املسافات أمام القاريء 

  .القاريء أنه جمبور على قبول اخلرب املقدم إليه 
اجلملة الطويلة والبسـيطة  الزاهري كيف يستعمل  1"خدام الغري " وانظر يف مقال 

اليت ميكن أن تكون و، من املواطنني الغريبة على بسيط الثقافة اخلالية من املفردات الصعبة 
أما مصطفى بن حممد الذي قتلتـه  : ( عائقا أمام القاريء يف فهم املعىن ، يقول الزاهري 

أمهل ونسي حىت من النواب األهايل الذين هـم يف   ، فقد) عيد جان دارك ( طلقة مدفع 
  .2) تنبهوا . أولئك هم الضالون . احلقيقة خدام الغري وحمبو أنفسهم 

السـعيد  حممـد  وما دامت اجلمل بسيطة وألفاظها متداولة معروفة فإننا ال جنـد  
بـدعوى  إىل اخليال لتقريب املعىن من أجل التأثري يف القاريء ، رمبـا  فيها الزاهري يلجأ 

الرتول مبستوى اللغة يف مثل هذه املقاالت إىل مجهور القراء ، وبـذلك تصـل آراؤه إىل   
فبعض اازات اللغوية املتمثلة يف االستعارة التبعيـة   هذاأكرب عدد ممكن من الناس ، ومع 

تكون االستعارة تبعيـة إذا كـان   ( قد رصعت قليال من مقاالته ذات األسلوب املباشر و
الذي جـاء  " إىل التقدم " ومثل هذا يف مقال . 3) ي جرت فيه مشتقا أو فعال اللفظ الذ

ال واهللا ، إذا نريد إبطال االنتخاب كله ، ألنه مفسدة لنا ، وحجة علينا ، وسـلم  ( فيه 
يف العبـارة   -للمواطن البسيط  - قرب الزاهريلقد . 4) يصعد عليه املترفون واألرذلون 

تشـبه   ة االنتخابات اجلزائرية ؛ إذ أن االنتخاباتحقيق... )  سلم يصعد عليه املترفون( 
السلم الذي يصعد عليه فذكر املشبه واملشبه به وحذف كال من اداة التشبيه ووجه الشبه 

لة القـاريء علـى مشـهد    وتلك صورة حمسوسة تفتح خمي.  على سبيل التشبيه البليغ 
  .امللموس  الصعود إىل املبتغى عرب السلّم
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حيث ألقى خطابا حيرض فيه : ( ... قوله " ؟ أين تذهب أموالنا " يف مقال وجاء 
حيرض فيـه  " هو هنا والشاهد ) . اهلمة اليهودية ، لتأييد دين آبائهم وأجدادهم بالفعل 

 )الشـعب  ( تثار فيه النخوة ، وحذف املشبه بهتس "شعب"ـ حيث شبه اهلمة ب" اهلمة 
علـى سـبيل االسـتعارة     من إرادة املعىن احلقيقي ، مانعة) حيرض ( وجاء بقرينة لفظية 

  .واهلدف من ذلك توضيح الصورة وجتسيدها . املكنية 
* * *  

لزاهري ثقافة عربية أصيلة واسعة ، وأخرى غربية اكتسـبها عـن   مد السعيد حملو
إن محـودا  ( حممـد مصـايف   . طرق معرفته للغة الفرنسية من جهة كما أقر بذلك د

ومن جهة أخـرى احتكاكـه الكـثري    . 1) نا حيسنان اللغة الفرنسية والزاهري مثال كا
ومن الشخصيات اليت اسـتطاع  . بالشخصيات الغربية وحماورته هلم دفاعا عن اإلسالم 

 -بعد مناظرة على صفحات اجلرائـد   -بعدم التعرض لإلسالم باألذى  االزاهري إقناعه
ليت اجتمع ا وتباحث معها يف ومن الشخصيات ا) . أندري سرييف ( الكاتب الفرنسي 

والصحفي األديـب والشـاعر    ،2)جاك ساي ( العامل الفرنسي : شىت مواضيع احلضارة 
  .3األسباين الذي أشار إليه ومل يذكر امسه 

 الزاهري فكونتا مزجيـا قـلّ  حممد السعيد لدى العربية والفرنسية احتدت الثقافتان 
وقـد  . الثانية  عامليةقبل احلرب ال يف اجلزائرنية الوطاإلصالحية ونظريه عند أدباء احلركة 

ظهر هذا اخلليط يف جزالة األسلوب ، وتنوع املعاين ، والقدرة على التعـبري اجلميـل ،   
  .وإيراد األدلة البالغة ، وبعد النظر 

كتابات يف غري بوفرة الزاهري حممد السعيد كتابات يف الفين النثري سلوب األجند 
اإلسـالم يف حاجـة إىل   " مقاالته اليت مجعت يف كتاب حتت عنوان ، ك" الربق" جريدة

النبويـة  الشـريعة  "و "النبوية احملمديةالسنة "أو اليت مت نشرها يف جريدة " دعاية وتبشري 
  . خالية من النثر الفين " الربق"، وهذا ال يعين أن جريدة  "السويالصراط "و "احملمدية
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الزاهري علـى مـا وجـدناه يف    ر الفين عند النثألسلوب هذه سنركز يف دراستنا 
رسالته إىل أيب حفص " و" القوارص " و" التفرنج اآلمث " مثل مقال من " الربق " جريدة 

  ".احلمادي 
الزاهري التعبري عن استيائه من انسالخ املرأة املسلمة عن الـدين  السعيد حينما أراد 

مجيلـة يف  ألفاظا عربية أصيلة ، استعمل ذلك رة ، وما وجده يف نفسه من مرا اداتوالع
: شبعة حبرقة وأسى ، قـال  تمبناها ، موحية يف معناها ، قوية يف وقعها على القلوب ، م

... دب هذا الداء الوبيل /... حنس به داء عياء قد تغلغل /... بدأنا نذوق مرارة التفرنج 
، جاء قبل االحتالل ول وملا أراد الكشف احلقيقي عن مكانة املرأة املسلمة يف جمتمعها األ

... ال يزال خباؤهـا  /... بيضة خدر : املشوق ، مثل قوله  يمبا يناسب املشهد الرومانس
ملمسا مشـتركا  و/... ن ملكا مشاعا دع /...ولو رأا الشمس ما طلعت بعد رؤيتها /

، وامللمـس  ، فاخلـدر  /... واملرأة يف خدرها كالوردة يف غصـنها وأكمامهـا   .../  
كونت مع بقية األلفاظ أسلوبا سـهال  ، كمام ألفاظ أدبية قدمية مجيلة فصيحة موحية واأل

ا حاملا بسيطا ، وجو  .  
هو و،  "التفرنج اآلمث"سلوب اجلذاب عاجل الزاهري ظاهرة األالنثر الفين وهذا ثل مب

   .1) سهل جذاب ال تستطيع إذا تناولت أوله أن تتركه قبل أن تأيت على آخره ( أسلوب 
يف غاية  امفرداجند  اإلفريقيشمال الويف رسالته إىل الراهب الكبري ممثل اليهود يف 

يف مقدمة الرسـالة   -هذه الكلمات –جاءت . البساطة واإلحياء والتعبري والعذوبة واللني 
لراهب حىت يعتـرف بإحسـان املسـلمني للطائفـة     لتوضح املوقف ، وتستميل قلب ا

صدرا رحبا ، : هي فرداتاملوملسيحيون يذيقوا أشد العذاب ، اإلسرائيلية يوم أن كان ا
واألمـان  تبعث علـى االطمئنـان   رى ن، فهي كما وحنانا ، ومروءة وراحة ، وسالما 

  . ذه الصفاتهثل الركون إىل من يتصف مبالتعايش السلمي وو
جمسدة للمستوى احلضاري ألمة اجلزائـر يـوم أن   مفردات الرسالة وكما كانت 

 وية قادرة ، كانت من ناحية أخرى كأا ريشة رسام ترسم صورة اإلسـرائيليني كانت ق
                                                

 . 9، ص  2حاجة إلى دعایة وتبشیر ، دار الكتب ، طمحمد السعید ، اإلسالم في  الزاھري ـ  1
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واآلن ملا فنينا واضـمحلت آثـار عزنـا    . ( ..يف يوم ما املعتدين على من أحسن إليهم 
 1)وإسـواء (، وآالت ملصـاحلكم  ، ولعبـة أهـوائكم   ، وصرنا خدمة لكم ، وشرفنا 

كلنا فقري وأنـتم  -نشأنا وشيوخنا وفقراءنا أغراضكم جعل شبانكم املتبخترون واملتعنتون
كشف عن غضـبه  هذه املقدمة  دبع الزاهري لكن. 2... ) سخرية ومضحكة  -أغنياء 

واستيائه ملا جيده يف نفسه مبفردات قوية ، حادة ، قاسية ، زاجرة ، بعيدة عـن الليونـة   
م كل واحد ليعفل( تغري قد ب للراهب وكأن املخاطمناسبة للموقف والعطف والرمحة ، 

ومل نغفل عن أدىن شيء سـعيتم بـه يف   . مل تزل طاهرة وعقولنا ثابتة  منكم أن أرواحنا
ه إخوانك لعلـهم  بفانتبه أيها الراهب ون... ننصحكم لترفعوا عنا هذا األذى ... إذايتنا 
  .3) يرجعون

* * *  
؛ حـدة  ظ األلفـا من نفسه  ىستواملباملؤملة للطرقية  "قوارصه"كتب الزاهري جل 

. أا احتوت على كلمات بذيئة ، فاحشة وماجنة ، وقد أشار إليها د كما وقسوة وعنفا
فإن الزاهري ال يتورع عن استعمال األلفاظ املاجنـة والعبـارات   : ( حممد ناصر بقوله 

يبتـذي  . واحلق أن الزاهري كان عنيفا قاسيا جريء القلم واقعيه ( وأضاف . 4) ة املسفّ
يانا إىل حد اإلسفاف ، وهو ال يتورع عن نيل خصومه من كل ثغرة ولـو  يف أسلوبه أح

وإن جبني احلياء ليتصبب عرقا من . ساقه ذلك إىل اون وفحش القول واام األعراض 
  :" القوارص "ركن املوظفة يف البذيئة وهذه أمثلة على ألفاظه . 5) بعض قوارصه 

  : 6" البالغ والتقومي اجلزائريان " قارصة    
  . احلمار التونسي  -فضلة اإلنسان  -القيء املمجوج         

  :  7" جددها " قارصة    

                                                
 ھكذا في األصل   -  1
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  .القوادة الصم ، البكم ، العمى         
  : 1" قارصة عدس أيها الفلتاء املتشردون  
بالرطوبـات   تالبواسري حـىت تفقـأ   -إست  -يسيل دما وقيحا  -رأس أقرع   

  .بغال بين عداس  -لقيط متشرد  -ويصفيه من العفونات لينقيه من الدود  -والصديد  
، دة إىل اإلنقاص من قيمة الطرقينيمجيعها توحي بش املفرداتوكما نرى فإن هذه 
  .أتباعهم املعيقة لتقدم اجلزائريني والنهوض ببالدهم  توالسخرية منهم ومن سلوكيا

فمنتقاة بتـدبر  " دباحلماأيب حفص "الرسالة اليت بعث ا إىل صديقه  مفرداتأما 
وبالرغم من أن الكثري منها فصيح قدمي ، إال أن . لكي حتمل بصدق آالم الزاهري الدفينة 

الزاهـري  فيهـا  وقد حشد . اليت أراد طرحها ذلك مل يكن حائال دون وضوح الفكرة 
يف ظـل  والعبارات املوحية مبعاين املعاناة اليت نزلت بساحة اجلزائـر  املفردات الكثري من 

؛ من اقتصاد منهار ، وفالحة بيـد  الحتالل وسيطرة املستوطنني على األراضي الزراعية ا
املعـربة   املفرداتومثل هذه . الكولون ، وصناعة وطنية قطعت دابرها الصناعة األجنبية 

بؤس ألـيم  /... أحياء غري أموات /... أيقاظا غري رقود/... أرجو أال يعود : عن املعاناة 
ميأل /... ليست وجوههم ضاحكة وال مستبشرة /... جهالة عمياء /.. .فقر مدقع /... 

كلمات توحي بتشاؤم الزاهـري   إا... احلالة الشقية /... نائحة /... صدورهم حزنا 
  . وإحباطه وبكائه املرير حلال الوطن 

استطاع الزاهري أن جيد يف هذا اجلو الذي يبعث علـى احلـزن   نفسه ويف الوقت 
تدعو إىل التفاؤل واألمل وانفراج األزمة وذهاب الغمة مـن صـدور    والقنوط كلمات

اجلزائريني ؛ ذلك حينما شعر بإمكانية استرداد بين ميزاب ملكانة جتـارم ، واسـترجاع   
افتكوا سائر ما كان : وعلى سبيل املثال قوله  .شباب القبائل ألراضي آبائهم وأجدادهم 

ال يسعدون إال إذا ملكوا ... عقيدة ال تتخلخل ... بذلوا أمواال كثرية ... ميلك آباؤهم 
نـتمىن  إن  ... اسـترجاع  ... مستبشر بالنهضة التجارية املباركـة  ... أراضي آبائهم 

                                                
 .ص ن  . المرجع السابق " أیھا الفلتاء المتشردون ... عدس ." ـ  تأبط شرا   1
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 إال أنأدبيـة   املفـردات رغم كـون  . املكانة الكربى ...  جتارية عصريةينهضوا ضة 
  .ا من قاموسه اللغوي وقرالقاريء ال يتعب يف فهمها لسالستها وبعدها عن الغموض 

* * *  
جدها ذات أسلوب رصـني ، تتمتـع   نلزاهري فل النثر الفينأما خبصوص اجلمل يف 

وإىل جانب ذلك فهي سـهلة  . عنه احلديث بالطول واإلطناب الذي ال غىن للنثر 
بعيدة عن املبهم واملستغلق ، تتخللها الصور البيانية املقوية للمعىن واملوضحة لـه ،  

ر كثرية ومتنوعة يف بعض املقاالت ومنعدمة يف بعضها ، وإليك بيـان  تلك الصوو
  :ذلك 

فلـم  : الكثري من الصور البيانية ومنها التشبيه يف قوله  1"التفرنج اآلمث " ضم مقال 
  .يعدن يرتضني أن يكن يف خدورهن كامللكات يف قصورهن 

  .فوسوس هلن التفرنج كما وسوس الشيطان آلدم   
  .درها كالوردة يف غصنها وأكمامها واملرأة يف خ  

ومجال هذه التشبيهات املفصلة يأيت من شعورنا برباعة الزاهري وحذقـه يف عقـد   
املشاة بني احلاالت اليت ما كان هلا أن ختطر ببالنا من مثل وسوسة التفـرنج ووسوسـة   

  . أو املرأة يف اخلدر والوردة يف األكمام . الشيطان 
  :منها كثرية تشبيهات على  "القوارص"وكذلك احتوت 

فإذا هو مغفغف اللّحية ، قد ـدل شـعر   " : غرق " التشبيه التمثيلي يف قارصة 
  .الساقية حشيش ه على فمه كما يتهدل على املاء شارب

  " :الباش عدل عليوي " ويف قارصته 
  .يعتدي عليه مثل االعتداء على باديس   -    
  .اياه كيوم ولدته أمه وظن نفسه خيرج من ذنوبه وخط  -    

الصور البيانية اليت جاءت يف هذه خاليا من مثل  الزاهري ومل يكن فن الرسالة عند
  :ما يلي أيب حفص احلمادي املقال ، ففي رسالته إىل صديقه 
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فقد شبه اإلمام الذي خيطب على الناس بالنائحة لعله  .فأحسبه نائحة يبكي   -    
  .حفص احلمادي يصل إىل شغاف قلب صديقه أيب 

وال  .إن الناس هنا خرجوا هلذا العيد وكأم غري الناس يف األعياد املاضـية   -    
  . شك أن صورة اجلزائريني األحرار يف أعيادهم بغري صورم وهم حتت االحتالل 

أن وكل التشبيهات اليت مر ذكرها مالئمة للمشاهد واملواقف اليت أراد الزاهـري  
ه من املرأة املسلمة املاكثة يف بيتها ، أو تصويره للطرقي الذي أمهـل  عليها ، كموقف يركز

  .نظافة جسده حىت أصبح منظره يدعو إىل الضحك واالمشئزاز 
* * *  

وإذا كان التشبيه أحد عوامل توضيح املعىن لدى الزاهري فإن ااز اللغوي  حاضر 
مهت يف جتلية الصـورة  وقد سابقوة خاصة يف كتاباته ذات األسلوب القصصي الشيق ، 

  :، ومنها  وتقوية معانيها
ضرب من التشبيه ، ومنط من التمثيـل ، والتشـبيه قيـاس ،    ( االستعارة اليت هي 

والقياس جيري فيما تعيه القلوب ، وتدركه العقول ، وتستفيت فيه األفهام واألذهـان ، ال  
كنا رهذا النوع من البيان أدأورده الزاهري من ما وإذا متعنا يف . 1)األمساع وال األذهان 

فاستعاراته التبعيـة املدرجـة يف   . مبعانيه مالمسة شغاف القلوب ووعي العقول قصد أنه 
. الوطين الغيور على عرضه وشرفه اإلنسان هلا كبري األثر يف نفس " التفرنج اآلمث " مقال 

د الزاهـري مشـهد   فقد جس" . بدأنا نذوق مرارة التفرنج : " التالية املقولة فانظر مثال 
، من عاقبة هـذا الـداء   ء ىمبا ميكن أن ينفر القارالتونسيون ، التفرنج الذي أصيبت به 

والغرض مـن  . ) نذوق(له بشراب احلنظل فحذف املشبه به وأوعز إليه مبا يدل عليه فمثّ
دخـل داء  "  :املقال نفسه يف أما قوله . مالمسة القلب خلطورة داء التفرنج  التشبيههذا 

فقد جسم فيه الداء وشبهه برجل غريـب  " لتفرنج على البيض العقيالت يف خدورهن ا
نوالصورة غنية باملعاين اليت يريدها الزاهري .  يدخل خدر نساء أجنبيات عنه بدون إذ
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 يقـال يف نفسه والشيء . أن تستقر يف قلوب وعقول املسلمني من اجلزائريني والتونسيني 
  " .لب كل ما متلكه يدها من حشمة وحياء لس... " اجلملة التالية 

باستعارات تربز دنـاءة خصـمه   الزاهري جاء ضبة اجلزيري فقد " أما يف قارصة 
ش حلمـه فاسـتعار الفعـل     وخمازيه ؛ إذ شبه اهلم ك خصمه حبيوان متوحشالذي أ

 أحرقـه اجلـوع  : كقرينة لفظية دالة عل احملذوف وهو احليوان املتوحش ، قال " أكل"
  .ت مسالك العيش يف وجهه دس: وكذلك يف قوله  .وأكله اهلم 
إهلا يغسل عـن نفسـه مآمثـه    فلم يصر "يقول " باش عدل عليوي " قارصة  ويف
فقد شبه املآمث وهي معنويـة غـري حمسوسـة     " .يغسل مآمثه "والشاهد هنا  " .وخطاياه

ودل عليه بالفعـل  ) الثياب (بالثياب مثال وهي مادية ملموسة واستغىن عن ذكر املشبه به 
  . على سبيل االستعارة املكنية " غسل " 

تها إال الرسالة اليت بعث ا إىل صديقه أيب حفص احلمادي فهي أيضا رغم قلّ" ويف 
ا كافية إلبراز نفسيوهـي  . حتت وطأة احملتل وة الزاهري املتضعضعة  أمام نكد العيش أ

  :الة ، ومنها من االستعارات اجلميلة املرصعة للرس
  ...ميألن صدورهن حزنا وحسرة  -   
  ...يعقد ألسنتهم حىت عن الكالم  -   
  ...تزين هلم الرذائل  -   
  ...قتلتها الصناعة األجنبية  -   

* * *  
  :منها قوله  ،"التفرنج اآلمث " كثرية أيضا و منها يف مقال هي  أما الكناية ف 

  .طلق مات من استنشاق اهلواء الوحمر -   
  .ال يعرفن فيه تعبا وال شقاء  -  
  .قواعد يف بيون  -  
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اليت حتذر من خطرة النسيم أن متر ا ، ومن البدر املنري أن يلوح عليها خجـال   - 
  وحياء 
هو الكشف عـن احلقيقـة    - عن الصفة واملوصوف -هذه الكنايات يف  سرالو

على لطف يف  -أيضا  -ظاهر البالغة ويدل هذا املظهر من م. مصحوبة بدليلها وبرهاا 
غاية ال يصل إليها إال مـن لطـف طبعـه    ( طبع الزاهري وصفاء يف قرحيته ألن الكناية 

   1)وصفت قرحيته 
 يف قارصـة  حيث جاء من الصور البيانية ،  ضمت القوارص أيضا هذا النوعلقد ت

  :قول الزاهري  "خصام عنيف"
يف اإلنسـان  كناية عن معاناة وهي . ن أمه ومل يرزق غري جنني ال يزال يف بط -  

.                                                                           شيخ الطرقي الوهي كناية عن السخرية بأاإلجناب ، 
  .وهي كناية عن خيبة األمل . فركب رأسه وهام على وجهه   -  

  .اية عن شدة الغيظ كن. فكاد خيرق األرض بقدميه   -       
فهـدفها   "احلمادي  إىل أيب حفص" ة حممد السعيد الزاهرييف رسالالكنايات أما 

  : قوله يف جاء كما يحه وضيب املعين وتقرت
  .وليس وجوههم ضاحكة وال مستبشرة   -       
   . فتركوا جبهلهم األجانب ميرحون يف بالد عرضها السماوات واألرض  -       

* * *  
  : اللفظیةلمحسنات ا - ب 
  :السجع  - 1   

اللفظيـة   ةالزاهري يف أغلب كتاباته بتحرره من الزخرفحممد السعيد متيز أسلوب 
بعض األلوان  وردتفقد ورغم ذلك . يف عصر الضعف األدبية اليت أثقلت كاهل الفنون 

متـهم  اليت تدل على أن أدباء احلركة الوطنية اليشغلهم شاغل عـن مقاو عفوية الالبديعية 

                                                
 .131ص . م1964أمین مصطفى ، البالغة الواضحة  ، دار المعارف بمصر  ـ الجارم ، علي و 1



 "الربق"املظاهر الفنية ألسلوب حممد السعيد الزاهري من خالل جريدة ــــــــ ـــــــــــــالفصل الرابع  

 

202

ـ و .للمحتل حىت ولو كانت مرتبطة خبصائص الفن الذي يكتبون فيه  جـاء يف   انذكر مم
  .من طباق وسجع " التفرنج اآلمث " مقاله 

أين املرأة املتربجة اليت تظل يف الشوارع غادية رائحـة مـع   : الطباق يف قوله ورد 
  :والشاهد هنا بني كلمة  .الغادين والرائحني 

  الساقطة ، العفيفة  :، وكلمة الغادين ، الرائحني  :، وكلمة حة غادية ، رائ        
  :من املقال نفسه ن ان التاليتااجلملت د تضمنتهأما السجع فف 

  .أن يكن يف خدورهن ،كاملليكات يف قصورهن  -   
  .وأن ال يضربن خبمرهن ، على جيون ، يهتكن سترهن ، وأن يبدين زينتهن  -  

ما يقبضون ، ومـا  : يف لفظيت " احلماديأيب حفص "إىل  يف رسالتهالسجع وجاء 
  .يصرفون 

خصـام  " يف قارصيت أيضا وكما ورد احملسن البديعي يف املقال والرسالة فقد وجد 
  : يف قوله على التوايل " ضبة اجلزيري " و " عنيف 

  .نفخة من نفخاته ، وأن خيتص بشيء من بركاته   -         
  .وكاد خيرق األرض بقدميه مرحا  فطار فرحا  -         

الزاهري ، مما يدل على أن أدباء حممد السعيد يف كتابات " اجلناس " ويكاد ينعدم 
ذه الفترة قد اهتموا بطرح األفكار وحتليلها ، ومناقشـتها ،  هلالوطنية اإلصالحية واحلركة 

 يتركوا اال واسعا الوطنية ، وبالتايل فلماإلسالمية ووإقناع اجلمهور بآرائهم ومواقفهم 
حىت يرفض احملتـل مهمـا ألقـى    ك مشاعر الشعب إال ملا خيدم القضية األساس ، وحير

  .املغريات يف طريقه 
  :المقابلة  -  2

على مقابلتني اهلدف منهما تقريـب  أيب حفص احتوت رسالة الزاهري إىل صديقه 
  :اجلزائر ، والصورتان مها  صورة مأساة الشعب إىل األذهان ، ومقارنتها برفاهية احملتل يف

  .أنعمت على الكولون بتلك األراضي ، وحرمت منها األهايل املسلمني   -   
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ترك هذه البالد للمحتلني ، والفرار من الظلم واجلور إىل بالد الشرق اليت ال   -   
  .ظلم فيها وال جور 

باتـه  اوخنلص إىل القول يف أسلوب الزاهري بعد هذه اإلطاللة علـى أغلـب كت  
  :إىل ما يلي " الربق"املنشورة يف جريدة 

أسلوب سهل بسيط نزل به صاحبه إىل مستوى مجيع : وجود أسلوبني خمتلفني  -1
إىل القدمي ، ارتفع بـه صـاحبه إىل    ةوأسلوب أنيق رصني مشدود حببال فوالذي. الناس 

  .مستوى أدباء األمة العربية اإلسالمية 
ول ما يناسبه من بيان وبديع وما يالئم القـراء  وظف الزاهري يف األسلوب األ -2

ووظف يف الثاين كل ما يرتفع به األدب وجيعلـه  . من بساطة لألفكار وزهد يف العرض 
  .جوهرة يف جبني فنون النثر العريب اجلزائري احلديث خاصة ، والعريب واإلسالمي عامة 

* * *  
يف كتاباته على صفحات  ونالحظ على البديع الذي جاء به حممد السعيد الزاهري

أنه ليس إغراقا وال تعقيدا يف الكالم وال بعدا بالصورة ، ولكنه ال يعـدو  " الربق"جريدة 
بعض احللي اللفظية كالسجع واملقابلة ، وهذا يدل على قدرة الكاتـب علـى تشـقيق    
األلفاظ واستحضار ما يقابلها أو يطابقها أو يشبهها حروفا وحجما ويناقضـها معـىن   

  .هوما ومف
  :عند الزاھري  أھم وسائل التعبیر الفني األدبي - 4

بعد هذه اإلطاللة السريعة اليت تعرفنا من خالهلا على جمهـودات األديـب حممـد    
السعيد الزاهري املتمثلة يف نثره املعاجل ملعاناة الشعب اجلزائر السياسية واالجتماعية مـن  

وبعـد إشـارتنا إىل   . والرسالة واملقال  السرية واحلكاية: خالل أربعة أنواع أساسية هي 
من قصائد حممد السعيد الزاهري فإنه جيدر بنا أن نعرج على حتديد " الربق"خلو جريدة 

السمات الفنية هلذه الفنون ، وبتحديد ذلك تكتمل الصورة لدينا حول املستوى الـذي  
ـ  ار أن حممـد السـعيد   كان عليه النثر اجلزائري لفترة ما بعد احلرب العاملية األوىل باعتب

الزاهري أحد أدباء الطبقة املشهورة وقتئذ ، وأحد األدباء الذين سامهوا  يف ختليص النثـر  
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فترة االحنطاط لكي يواكب األحداث الوطنيـة وخيـدم األمـة     يفاجلزائري مما علق به 
  .أثناء مسريا النهضوية  إليهاجلزائرية مبا هي يف حاجة ماسة 

  :االقتباس  - 1
: االقتباس (، و التعبري الفين العريب منذ القدميالقتباس وسيلة مهمة من وسائل يعد ا

تضمني النثر أو الشعر من القرآن أو احلديث الشريف من غري داللة على أنـه منـهما ،   
  .1) وجيوز أن يغري يف األثر املقتبس قليال 

كتاباته الـيت   وملعرفة مدى توظيف حممد السعيد الزاهري هلذا النوع من املعاين يف
مناذج كل نـوع مـن أنـواع    بعض وجب علينا أن نقف عند " الربق"تضمنتها جريدة 

  .كتاباته 
فاملتمعن قليال يف مقاالت حممد السعيد الزاهري يكتشف بذور التجديد يف النثـر  
اجلزائري احلديث ، ويظهر ذلك من خالل بروز شخصية األديب ، ووضـوح موقفـه   

ما أكده الدكتور حممد مصايف ، وعلى أساسه ميز أدب حممـد  الذي يدعو إليه ، وهذا 
السعيد الزاهري ورمضان محود عن أدب غريمها يف فترة مابني احلربني العامليتني ، واعترب 

ومع ذلك كانت هذه الكتابات وخباصة كتابـات  ( ... ذلك بداية لنثر جزائري جديد 
زائري احلديث ، ويعـود الفضـل يف   محود رمضان والسعيد الزاهري بداية طيبة للنثر اجل

امتياز هذه الكتابات عن غريها إىل أن أصحاا أخذوا يتصلون باألدب الغـريب بطريـق   
  . 2)مباشر أو غري مباشر 

* * *  
 3"التفـرنج اآلمث  " أكثر مقاالت السعيد الزاهري احتواء لظاهرة االقتباس مقـال  

لمية جـديرة بالدراسـة بـني    معركة ق" الربق"الذي فجر نشره على صفحات جريدة 
وقـد اتكـأ السـعيد    " . أمحد توفيق املدين"والكاتب " حممد السعيد الزاهري"األديب 

الزاهري يف مقاله إليضاح فكرته وتقريبها إىل القاريء والتأثري عليه ليقف إىل صفه على 

                                                
 . 270ص . م 1964دار المعارف  بمصر الجارم ، علي وأمین مصطفى ، البالغة الواضحة ،   -  1
  . 114ص . م  1973 –الجزائر  –مصایف ، محمد ، النثر الجزائري الحدیث ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع   -  2
 . 1م ، ص 1927مارس  28ھـ الموافق لـ 1345رمضان  24، بتاریخ  4البرق ، عدد " التفرنج اآلثم " التحریر  -  3
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تعـبري  االقتباس وكان االقتباس من القرآن الكرمي هو أول مفاتيح هذا النوع من وسائل ال
  ... الفين ، مث االقتباس من األحاديث النبوية ، ومن الترلث الشعيب كاألغاين وغريها 

* * *  
  :من القرآن الكریم  - أ

السعيد الزاهري من القرآن الكرمي كثرية خاصـة يف  حممد الشواهد عل اقتباس إن 
. لـى الترتيـب   ، وسنستخرجها منه ابتداء من املقدمة إىل اخلامتة ع" التفرنج اآلمث"مقال 
السعيد الزاهري مكانة املرأة العربية املميزة يف ظل اإلسالم من حيث العـيش  حممد ذكر 

الرغيد ، والنعيم اخلالص ، مث تطرق بعد ذلك إىل ما حل ا من عيش مهـني بسـبب   
فوسوس هلن التفرنج كمـا وسـوس   : التفرنج اآلمث فقال معربا عن هذه الصورة املخزية 

وتشري مجلة حممد السعيد الزاهري إىل اآلية الكرمية اليت احتـوت علـى    .الشيطان آلدم 
والشـاهد  . جزء من قصة سيدنا آدم وتعرضه لوسوسة الشيطان يف اجلنة مث هبوطه منها 

ءاما وقـال مـا   فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سو( هنا  هو 
كـان  .  1)لكني أو تكونا من اخلالـدين  أن تكونا م الهذه الشجرة إ اكما ربكما عن

أو اآليـة ،  معـىن  اقتباس الزاهري من اآلية دون اإلشارة إىل أن كالمه قد احتوى على 
والغرض من هذا التضمني هو أن يستعري الكاتب من قوة اآلية قوة وضعها بني هاللني ، 

. م اهللا تعاىل الصورة اليت يريدها ، وأن يكشف يف مهارة إحكام الصلة بني كالمه وكال
ومنط عالقتـه حضـور   " التناص"ويسمى مثل هذا االقتباس عند نقاد العصر احلديث بـ

مشترك بني نصني أوعدد من النصوص بطريقة استحضارية وهي يف أغلـب األحيـان   
  . 2احلضور الفعلي لنص يف نص آخر

التونسية  أما الشاهد الثاين ففي القول الذي يوحي بالسخرية واالستهزاء بتلك املرأة
العربية املسلمة اليت تدعو أختها إىل االنسالخ من العادات والتقاليد زعما منها أن ذلـك  

السـعيد  حممـد  قـال   .يف العيش ومشقة يف السري عني التقدم والتحضر وغريه ختلف 

                                                
  . 20ف ، اآلیة سورة األعرا   -  1
مجلة اآلداب  ، مجلة علمیة متخصصة تصدر عن قسم اللغة العربیة وآدابھا ، جامعة " التناص والتالص في النقد الحدیث " یحیى ، الشیخ مالح   -  2

  .  82ص . م  2004ھـ  1425، السنة  7عدد   -الجزائر  –منتوري 
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وحنن املسلمات حمرومات من استنشاق اهلواء الطلق ، قواعد يف : يف هذا اال الزاهري 
والقواعد من النساء الاليت ال يرجـون نكاحـا   ( هذه إشارة صرحية إىل اآلية و. بيون 

فليس عليهن جناح أن يضعن ثيان غري متربجات بزينة ، وأن يستعففن خري هلـن واهللا  
  . 1)مسيع عليم 

السعيد الزاهري بني املرأة املتربجة الالهيـة  حممد وجاء الشاهد الثالث حينما قارن 
ة اليت ال تربح خدرها إال للضرورة خوفا امللتزمة القاصرة الطرف ، احليي الراقصة ، واملرأة

من أن هدر كرامتها بني الناس ، واحتراما لعادات وتقاليد اتمع ، وحفاظا على سالمته 
اآليـة  لقد كان اقتباس الزاهـري  . من الفساد الذي قد تتسبب فيه بسلوكها املنحرف 

واآلية اليت اقتبس منها مفرداته تصف . آية من القرآن  لكذ حرفيا غري أنه مل يشر إىل أن
ـ ذلك  "العني حور"نعيم املؤمن يف اجلنة ، ومنه  ن اخللق النوراين الذي أعده اهللا جزاء مل

: تعـاىل  مأخوذ من قولـه  ) القاصرات الطرف : ( الزاهري ل وقف. صدق به مث أطاعه 
وحي إشارة السعيد الزاهـري إىل  وت. 2)بيض مكنون  هنكأنوعندهم قاصرات الطرف (

  . اآلية إىل التضخيم والتوسع يف املعين كما يقول النقاد 
وقل للمؤمنـات يغضضـن مـن    ( أما الشاهد الرابع فيشري به الزاهري إىل اآلية 

أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
ن أو أبناء بعولتهن أو إخوان أو بين إخوان أو نسـائهن أو مـا   أبنائهن أو آباء بعولته

ملكت أميان أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال الذين مل يظهروا علـى عـورات   
النساء وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيه املؤمنـون  

الذي أراده الزاهري مطابقا حملتوى اآلية السـابقة ،  ومل يكن املعىن .  3)لعلكم تفلحون 
الراقصة يف دعوا بنات تلك املرأة بل كان خمالفا متاما ليجسد به الفكر الذي تنطلق منه 

جلدا يف اخلروج على ما فرضه اآلباء واألجداد من عادات وتقاليد وشـرعه اخلـالق   
استطاع الزاهري أن يثري يف نفسـية   وبطريقة ذكية متثلت يف التالعب باملفردات. لعباده 
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وأا تـتمىن هلـن أن يهـتكن    (: القاريء  شعور الرفض ملا تدعو إليه تلك املرأة فقال 
ومن جهة أخرى . )سترهن ، وأن يبدين زينتهن ، وأن ال يضربن خبمرهن على جيون 

. اإلسـالمية  أراد الزاهري أن يقاوم التوجه الذي يراد له أن يسود يف اتمعات العربية 
الذي يدعى القلب " التناص"ويف هذا الشاهد تبدو براعة الزاهري لتوظيفه هلذا النمط من 

أوحى إىل ما يعد حمرما عند اهللا مـن خمالفـة    فبطريقة ذكية وروح ساخرة. أو العكس 
  .لألوامر والنواهي 

فاعبدوا (ية وهي مجلة أشار ا إىل اآل )اخلسران املبني (: والشاهد اخلامس يف قوله 
ما شئتم من دونه ، قل إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أال ذلك 

وقد أراد الزاهري أن ينبه إىل سوء اخلامتة املنتظرة جراء التعـدي  . 1)هو اخلسران الكبري
  .اجلريء على أحكام اهللا والعادات والتقاليد وتراث اآلباء واألجداد 

س فيشري به الزاهري إىل اآلية اليت سبق ذكرها من سورة النـور  أما الشاهد الساد
ليضعه يف عكس الصورة اليت أرادهـا  بذكاء ء ىعلى عقل القار الزاهري حيتال.  31 اآلية

  .)مث تبدي زينتها لغري بعلها  (:فيقول . اهللا يف اآلية لفظا ، أما املعىن فيتفق معه 
يا بين إا إن تك حبـة مـن   ( أما السابع والثامن فيشريان على التوايل إىل اآليتني 

خردل فتكن يف صخرة أو يف السموات أو يف األرض يـأت ـا اهللا ، إن اهللا لطيـف    
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهللا ليشتروا به مثنا (و 2)خبري

وقول السـعيد الزاهـري   .  3)تبت أيديهم وويل هلم مما يكسبون قليال ، فويل هلم مما ك
مثقال حبة من  (:إىل أنه من القرآن الكرمي ، قال اإلشارة يظهر فيه االقتباس احلريف دون 

ويبدو أن الغرض مـن  .  )ويل هلم مما عملت أيديهم وويل هلم مما يكسبون(و. )خردل 
   .ري توظيف مفردات القرآن كان للتوضيح أكثر ال غ

ونشري هنا قبل أن نتعرض لالقتباس يف غري هذا املقال على أن املقال هـو األكثـر   
حممـد  إىل توظيف  -يف رأينا  -ويعود السبب . احتواء على الشواهد القرآنية دون غريه 
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السعيد الزاهري لألسلوب املباشر يف بقية املقاالت األخرى انطالقا من نوعيـة املسـألة   
الذي ينعدم فيه الشاهد القرآين لـوال وجـود   " الدكتور بن التهامي"ال املعاجلة ، مثل مق

وقد وضعها الزاهـري بـني قوسـني ليشـري      1)إن تبدو الصدقات فنعما هي ( اآلية 
اليت يتبجح ا أمام السذج " ابن التهامي"باستخفاف وسخرية إىل مزاعم خصمه النائب 

  .  بينهم عاليةالكانة املمن اجلزائريني لينال 
يبدو من االستعراض السابق أن االقتباس من القرآن الكرمي مسة بارزة يف كتابـات  

السـنة  "أو اليت احتضنتها جريدة " الربق"الزاهري سواء املنشورة على صفحات جريدة 
وهذا يدل . بعد ذلك " الشريعة النبوية احملمدية"أو " الصراط السوي"أو " النبوية احملمدية

لسعيد الزاهري مبعاين القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشـريف ،  بقوة على تشبع حممد ا
وانتمائه الطبيعي إىل املدرسة التقليدية ، وانتصاره الواضح لعيون األدب العريب القـدمي ،  

كـان  : ( ومساندة حلملة رايته يف العصر احلديث ، وإىل ذلك أشار حممد ناصر بقولـه  
سالم فيما يقرأه من فصول كان ينشرها صادق الزاهري يستمد كثريا من احلقائق عن اإل

  . 2)الرافعي وحمب الدين اخلطيب 
ال غرابة يف اجتاه حممد السعيد الزاهري إىل القدمي خاصة إذا عرفنا أنه من املعجبني 

وكل ( صادق الرافعي األديب بأدب املشارقة ، والذين يذكرهم دائما يف كتاباته خاصة 
وأشياع يف بالد املغرب ، فلألديب اإلمام صادق الرافعـي  أديب كبري يف مصر له أنصار 

  .3)أيضا أنصار ومعجبون وهو أكثر األدباء املصريني تالمذة يف هذه البالد 
وتشري كثرة االستشهاد بالقرآن إىل أحد مصادر ثقافة حممـد السـعيد الزاهـري    

فصل بـني  يأن  ومن أراد( اإلسالمية اإلصالحية ، وعشقه لألدب العريب يف ظل اإلسالم 
األدب العريب ودين اإلسالم ، فإنه ال جيد األدب إال جثة هامدة ال روح فيها وال حياة ، 
ومن يعلم من األدباء أن القرآن الكرمي هو معجزة الفصاحة وسحر البيان ، وأن منطـق  
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النيب صلى اهللا عليه وسلم هو املثل األعلى للحكمة وفصل اخلطاب ، وأن فحول الشعراء 
قدمني وأئمة األدب العريب يف القدمي إمنا هم مسلمون متدينون ، وأن الروح اإلسالمي املت

هذه هي اخللفيـة  . 1)متجل واضح يف آدام اليت تركوها لنا وما فيها من روائع وآيات 
اليت ينطلق منها األديب حممد السعيد الزاهري يف التعبري عن مهوم أمته العربية واإلسالمية 

لذلك جتد آيات القرآن واحلديث النبوي واألشـعار ال تفـارق   .  ية منهاخاصة اجلزائر
  .كتاباته إال نادرا 

ممن حظي هو اآلخر بالقسط الوافر مـن اقتبـاس   " قوارص"وفن احلكاية يف ركنه 
اليت احتـوت   2"خصام عنيف"فانظر قارصته املوسومة بـ . وتضمني من القرآن الكرمي 

فلما وضعتها قالـت  ( قصة مرمي ابنة عمران يف اآلية  على مفردات من القرآن جاءت يف
رب إين وضعتها أنثى واهللا أعلم مبا وضعت وليس الذكر كاألنثى وإين مسيتها مـرمي وإين  

: لقد استعمل الزاهـري اجلملـة التاليـة    . 3)أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 
وكما نرى فـإن املعـىن   ) ...ومل تضع ذكرا كما زعم الشيخ ولكن وضعتها أنثى ...(

مقلوب ألن الغرض الذي يريد أن يصل إليه هو السخرية بشيخ الطرقية الذي يزعم أنـه  
ناص عنـد  هذا النمط من التمثل ويسمى . يف استطاعته حتديد نوع اجلنس يف بطن أمه 

شار ذلك الـدكتور حيـىي الشـيخ    الباحثة لة فيصل األمحد بالقلب أو العكس كما أ
  .وضوعه التناص والتالص يف النقد احلديث يف م4صاحل

ويستمر الزاهري يف اقتباساته من القرآن الكرمي قصد التعريض بشـيوخ الطرقيـة   
الذي غرق يف اخللوة العليوية ، وخرج مـن   يوأتباعهم كما هو واضح يف حكاية الطرق

، و جمتمعه الدنيا بشعوره املميز عن غريه من الناس ، ونسي ماله يف احلياة من واجبات حن
خاصة أوالده وزوجته اليت هجرها وتركها كاملعلقة ، وهنا يف هذه اجلزئية من القصـة  و

فقد أشار إىل الصورة . أملح الزاهري إىل ما يف القرآن من مفردات جتسد املعىن املطلوب 
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اليت جتمع بني حال خصمه وما صرحت به اآلية كوصف حلالة املرأة اليت هجرها زوجها 
قال السعيد الزاهري يصف .  هي متتعت بالزواج احلالل وال بالطالق الشرعي وتركها ال

وهـو  . وتركها كاملعلقة ال متزوجة وال مطلقة ": ... غرق"حال هذه املرأة يف قارصة 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كـل امليـل   ( يشري إىل اآلية 

  .1)ا وتتقوا فإن اهللا كان توابا رحيما فتذروها كاملعلقة ، وإن تصلحو
لوا ويف حكايته عن ثالثة من الطرقيني شن عليهم املصلحون من العلماء حربا وحو

حيث نفهم ذلك مباشـرة مـن عنـوان    . األرض الواسعة يف أعينهم ضيقة ال تسعهم 
هللا لقد نصـركم ا ( ويشري الزاهري من عنوان القارصة إىل اآلية ". ضاقت م" القارصة 

يف مواطن كثرية ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت علـيكم  
لقد استطاع الزاهري تصوير املشـهد املخـزي   . 2)األرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين 

للطرقني باقتباس مفردة واحدة من اآلية ولكنها كانت كافية لإلشارة إىل قصـة جـيش   
وذا اإلسقاط مت جتسـيد صـورة   . غتر بكثرة عدده املسلمني يف غزوة حنني يوم أن ا

ه الزاهري الناس إىل نب مبثل هذه االقتباساتالطرقيني يف معركتهم مع مجاعة املصلحني ، و
  .خطورة البدع اليت أدخلها الطرقيون على اإلسالم مثل الوعدة والزيارة 

فلبث فيهـا  (: قال " غالم أمرد "ويف حكاية أخرى تضمنها ركنه قوارص بعنوان 
. إشارة إىل مدة مكوث غالم أمرد يف خلوة شيخ الطرقيـة  وهي  )سبع ليايل ومثانية أيام 

إىل السلوك املنحرف الذي جيهله الشعب اجلزائـري عـن شـيوخ    اجلملة وتوحي هذه 
واالقتباس من اآلية منصب على األلفاظ دون املعـاين ،  . الطرقية مع الغلمان يف خلوام 

خيتلف متاما عما أراده الزاهري ، وهذا من باب قلـب املعـاين بغـرض     ألن معىن اآلية
( أما اآلية فمعناها يف شأن مهلك قـوم عـاد   . السخرية باخلصم ووضعه موضع املتهم 

سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأم أعجاز خنـل  
 –أيضـا   -تضمينا آخر من القـرآن   نفسها وأضاف الزاهري يف احلكاية.  3)خاوية 
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ليضيف إىل املشهد األول مشهدا آخر يساعد على كشف احلقيقة اليت خيفيها الطرقيـون  
وهي إشارة قوية إىل ما يصرح  )...وما كانت تدركه األبصار ... (: عن الشعب فقال 

املعـىن  هـري  الزااقتبس منها واآلية اليت . به شيخ الطرقية أمام أتباعه من أنه ال يشبههم 
  . 1)ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري : ( يهالذي يريده 

فلمـاذا  ... (: سأكتفي مبثال أخري من حكاية بسيطة عن طرقي قال عنه الزاهري 
وهذا اقتباس . )يدعيه وهو رجل فرد أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤا أحد 

  .بني هاللني  -مثال  -ن اإلشارة إىل ذلك بوضعه حريف من سورة اإلخالص دو
وحنب هنا قبل االنتقال إىل اقتباس حممد السعيد الزاهري مـن احلـديث النبـوي    
الشريف أن نشري إىل أن الوسط االجتماعي الذي ساد فترة الكاتب هي اليت فرضت عليه 

مي ألن الدين عموما أال يكتب مقاال أو حكاية إال إذا ضمنها معىن من معاين القرآن الكر
 .اليت جتتذب األمساع وتؤثر يف القلوب كرب العوامل أوالقرآن خصوصا من 

* * *  
  :من الحدیث النبوي الشریف  - ب 
األديب حممد السعيد الزاهري من احلديث النبوي الشريف الذي وظفه االقتباس إن 

ـ " الربق"يكاد يكون نادرا يف كتاباته اليت تضمنتها جريدة  س مـا جـاء يف   وذلك عك
احملمديـة   السنة النبويـة "كتاباته يف فترة الحقة واليت تضمنتها جرائد أخرى مثل جريدة 

  " .والشريعة النبوية احملمدية
* * *  

إىل ثالثة حلقـات إال  " التفرنج اآلمث"رغم أن حممد السعيد الزاهري قد قسم مقال 
قوسني ليشري بذلك إىل املصدر أن مقاله مل حيتو إال على اقتباس واحد وضعه الكاتب بني 

إذا فسـدت فسـد   ... (:  هلوقجاء يف املقال . احلقيقي وهو احلديث النبوي الشريف 
إن احلالل بني و احلـرام  ( وهذه اجلملة تضمنها قول النيب الكرمي يف حديثه  )اجلسد كله 

أ لدينـه  بني وبينهما مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استرب
                                                

 . 103اآلیة ، األنعام  سورة -  1
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وعرضه ، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن 
يرتع فيه ، أال وإن لكل ملك محى أال وإن محى اهللا حمارمه ، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا 

  .1)صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب 
مد السعيد الزاهري إىل الراهب الكـبري رئـيس   يف الرسالة اليت بعث ا حمجند و
اجلملة نفسها اليت كان النيب الكرمي حممد صـلى اهللا   اليهودية يف الشمال اإلفريقي الطائفة

عليه وسلم خيتم ا رسائله مث يوجهها إىل ملوك العامل كالنجاشـي ملـك احلبشـة ،    
والسالم على مـن  (  وأسقف الروم يف القسطنطينية ، واهلالل صاحب البحرين ، وهي

ويدل هذا االقتطاع من احلديث على سعة أفق الثقافة اإلسـالمية لـدى   . 2)اتبع اهلدى 
حممد السعيد الزاهري ، ومتكنه من توظيفها يف الدفاع عن وطنه من مكائد احملتل وأعوانه 

  .كاليهود يف مثل هذه الرسالة 
و من العامية ومنها ما هو مـن  من األشعار فإننا جنده قليال منها ما ه االقتباسأما 

" التفـرنج اآلمث "فأما الذي من العامية فقد استعمله الزاهري يف مقالـه  . الشعر الفصيح 
ليعرض من خالله حقيقة الواقع الثقايف اجلديد للقرن العشرين يف تونس خاصة لدى تلك 

ي وتقاليـده ،  املرأة العربية املسلمة اليت أظهرت حتديا لعادات اتمع العـريب اإلسـالم  
ويتمثل هذا التحدي يف الدعوة الصرحية إىل زواج املرأة العربية باألجنيب ، وحمل الشـاهد  

  :هو 
  ماناخدش بوكشاطو ... ما ناخدش سيدي الشيخ  
  . يف باريس يدوش بيا ... أنا ناخد وشاشية   

هيـة  لعواطف احلقد والكرا -يف نظر الزاهري  -يبدو أن هذه هي الترمجة احلقيقية 
والنفرة من الزواج بأبناء العمومة لدى املرأة التونسية ، ويف املقابل منو عواطـف احلـب   

لقد أراد الزاهري الوصول من خالل ذلـك إىل  . والرغبة عندها يف االرتباط باألجنبيني 
  .تبيان خطر داء التفرنج الذي أشار إليه يف مقاله 

                                                
 .رواه البخاري ومسلم   -  1
ص . م  1982  -لبنان  –بیلق ، عزالدین ، منھاج الصالحین من أحادیث وسنة خاتم األنبیاء والمرسلین ، دار الفتح للطباعة والنشر بیروت   -  2
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* * *  
أبياتـا  " قـوارص "الطرقيني يف ركنه  السعيد الزاهري يف حكاياته عنحممد وظف 

ـ شعرية ثبتها يف البداية أحيانا ، ويف النهاية أحيانا أخرى ، وإن دل هذا على شيء ف  اإمن
  .لزاهري اد األديب الذي تنطوي عليه ذاكرة يدل بالتأكيد على الرصي

   1"خصام عنيف"جاء يف ختام القارصة املوسومة بـ 
  . ا   ما مل يكن هلا منها زاجر ال تنهى األنفس عن غيه          

، االقتباس الذي غرضه السخرية من خصـمه  وقد أفلح الزاهري يف هذا النوع من 
  .واستطاع أن يفهم القاريء أن نفوس شيوخ الطرقية جمبولة على فعل املفاسد واحملرمات 

فقد توسطها الشاهد املأخوذ من إحـدى  " الباش عدل عليوي"قارصة إىل وانظر 
  .رير الشهرية جاء خصمه الفرزدق قصائد ج

  .  زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا   أبشر بطول سالمتك يا مربع         
البـاش عـدل   "والبيت حيمل حماكاة ناجحة سخر الزاهري من خالهلا بشخصية 

ويذكرنا البيت املوظف بشعر النقائض الذي شاع يف العصر األمـوي بـني   " . العليوي
  .رير من جهة والفرزدق من جهة أخرى الشعراء خاصة بني ج

السعيد الزاهري من موضـوعات يف السـرية الذاتيـة    حممد وإذا تصفحنا ما كتبه 
وفد الشعراء يـزور  " حتت عنوان  2وبالضبط يف العدد الثامن" الربق"ونشرها يف  جريدة 

أ فإننا جند مظاهر التجديد بادية ؛ إذ ال حتـس وأنـت تقـر   " الربج  -فرفار  -طولقة 
املوضوع مبا جتده عند غريه من أدباء الصنعة اللفظية ، فقد جـاء أسـلوبه بعيـدا عـن     
الغموض قريبا يف ألفاظه من مفردات القاموس املستعمل لدى عامة الناس ومما يزيد هـذا  

مجاال سرقته لبعض األبيات الشعرية اليت تزيـد املعـىن مجـاال     ياألسلوب عند الزاهر
  :تايل ووضوحا من مثل الشاهد ال

  . 3املستجري بعمرو بكربته   كاملستجري من الرمضاء بالنار
                                                

 . 3م ، ص 1927جویلیة  13الفق لـ ھـ المو1346محرم  19بتاریخ  19البرق ، عدد " خصام عنیف " تأبط شرا   -  1
 .م 1927أفریل  25ھـ الموافق لـ 1345شوال  23بتاریخ   -  2
 . 978م ، ص  1991 –لبنان   - المنجد في اللغة واألعالم ، الطبعة الحادیة والثالثون ، دار المشرق ، بیروت   -  3
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  : من الجرائد - ج 
مل يكن انتقاد حممد السعيد الزاهري خلصومه من الطرقيني والشخصـيات النيابيـة   
اجلزائرية إال عن معرفة تامة مبا ميكن أن يتعرض له من مكروه أو أذى ، خاصة وهو يعلم 

احملتل الفرنسي ، ولذلك جنده يعزز مقاالته باألدلة وبـاحلجج   عندمبكانة هؤالء اخلصوم 
الدامغة القوية يف ما يذهب إليه من حتليل على صفحات اجلرائد ، وهذا ما يفسـر لنـا   

  .انتصاره يف جلسات احملاكم عل خصومه السياسيني 
اعتمـاده  " الـربق "جتسد لنا مقاالت حممد السعيد الزاهري االنتقادية يف جريدة و

مـا  لي على أقوال خصومه املصرح ا على صفحات اجلرائد وكمثال على ذلـك  الك
هلا  أبدىعن املرأة املسلمة يف تونس واجلزائر ، ه يف مقاله التفرنج اآلمث الذي دافع به دورأ

النعم اليت خصها ا دينها احلنيف من سعادة وعيش كرمي عكس ما ادعته املرأة التونسية 
مل خيتـرع  . تبيت الليل بني األيدي اآلمثة متربجة خياصرها الرجـال  الراقصة الالهية اليت 

السعيد الزاهري كالم املرأة التونسية ومل يتخيله بل نقل ادعاءها بأمانة ، ومـن املصـدر   
األساس ، وهو ما صرحت به وتناقلة وكاالت الصحافة الفرنسية ، وكان ادعاؤهـا أن  

ضان التجنس ، واجلزم بأن األخوات املسـلمات  احلياة احلقيقية تكمن يف االرمتاء يف أح
سيذقن طعم احلياة مىت تزوجن برجال يعظمون وحيترمون ، ولن جيـدن مثـل هـذا    

وللموضوعية واألمانة العلميـة  . الغرب خاصة الفرنسيني يف ديار الصنف من الرجال إال 
كون حجته دامغة أشار السعيد الزاهري إىل املصدر الذي أخذ منه قول هذه املرأة حىت ت

مث أتعقبه مبا ... وإين اآلن آلت مبا نشرته " ... الديباش اجلرييان"قرأنا يف جريدة : فقال 
  ...أراه 

* * *  
يرى أن حممد السعيد الزاهري مل يترك  "الدكتور بن التهامي" إن املطلع على مقال 

ه قوي وجييد للخيال والتخمني والعاطفة فرصة يف مقاومته ، خاصة وهو يعرف أن خصم
فن السياسة ، ومن الذين يعينهم احملتل يف السراء والضراء ، وأن مثل الدكتور بن التهامي 
لن تتخلى عنه فرنسا مادامت مصلحتها حمققة ، هلذا جند حممد السعيد الزاهري مل يتـرك  
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نـه  باب الغلبة مفتوحا خلصمه ، بل استعمل معه احلجة القوية يف ااماته له اليت تذكره بأ
ويشهد عليه بـذلك  : ( يعمل من أجل إعادة قانون األندجينا املعادي للجزائريني فقال 

م وقد أخذ بالفوتوغراف مـن   1921جوان  14كتابه الذي أرسله إىل وزير الداخلية يف 
  .1)خط يده ، وعندنا اليوم منه نسخة 

ه يف وبتحديد اليوم والشهر والسنة يكون حممد السعيد الزاهري قد أفحم خصـم 
فقد أشار إىل اسم اجلريدة " الصهيونية"املسألة اليت يطرحها ، وهذا ما مت بالفعل يف مقاله 

وعددها واليوم الذي صدرت فيه والشهر والسنة اهلجرية وامليالدية ، كل ذلك من أجل 
  .خلق املصداقية وجو الثقة بينه وبني القاريء 

د خدم الكاتب يف مقاومته خلصومه  ونصل يف النهاية إىل أن االقتباس من اجلرائد ق
وخدم القضية الوطنية اجلزائرية وذلك عن طريق األمانة العلميـة يف نقـل األخبـار ،    

  . واملوضوعية يف طرح القضايا اليت م الشعب اجلزائري 
  :الحوار  - 2

يصف أراد حممد السعيد الزاهري من حكاياته عن الطرقيني ومن بعض مقاالته أن 
يف حياة الطرقيني العامة واخلاصة من ألوان العبث واون واالستخفاف  ما جرى وجيري

واستطاع الزاهـري  . بعقول العامة من الناس خبرافام وضالالم اليت ال تعد وال حتصى 
األفكار الدخيلة على اتمع اجلزائري ، وأن يصـحح بعـض    -إىل حد ما -أن يقاوم 

. قول اجلزائريني اختذها الطرقيون مطية للسيطرة على عاملفاهيم الدينية واالجتماعية اليت 
الزاهري أكثر ما وظف يف كتاباته عموما ويف حكاياته خصوصا األسـلوب  وقد وظف 

  .القصصي املشوق 
كما استخدم حممد السعيد الزاهري االقتباس يف معاجلة قضايا األمـة الشـائكة ،   و

ملخزية ، االجتماعية منها والدينية املتعلقـة  فإنه باحلوار أماط اللثام عن كثري من احلقائق ا
. بشيوخ الطرقية وأتباعهم حىت يف أتفه ما يقوم به هؤالء الشيوخ واألتباع يف خلـوام  

أدركت أن خاصية احلوار لعبت " قاضيان يف النار"فإذا قرأت مثال القارصة املوسومة بـ 
                                                

 . 1ص . م  1927ھـ الموافق لـ  1346حرم م 12، بتاریخ  18البرق  ، عدد " الدكتور بن التھامي " البرق   -  1



 "الربق"املظاهر الفنية ألسلوب حممد السعيد الزاهري من خالل جريدة ــــــــ ـــــــــــــالفصل الرابع  

 

216

لطرقيني من أمراض كثرية منها  دورا كبريا يف عملية تصوير بشاعة ما تنطوي عليه نفوس ا
حب التظاهر باإلخالص يف خدمة الطرقية وشيوخها والتفاين يف عشق اون واخلالعـة  

وانظر مثال إىل احلوار الطبيعي الـذي  . واخلبث ، وما إىل ذلك مما تعج به النفوس اخلبيثة 
  . أداره الزاهري بني الشخصيتني 

الطرقية أكثر من كل أحد ، وألفـت يف  إين خدمت : قال القاضي األشقر الفاسي 
أهـل املعرفـة   وين مـن  الكرامات تآليف عديدة ، ومع ذلك فإن هؤالء اجلماعة مل يعد

واخلصوصية ، إال أن شيخ طريقة أخرى غري طريقتنا قد أشار إىل أنين من أهـل املعرفـة   
  .واخلصوصية وذلك حينما زرته يف زردته 

ة ، وزيـادة   غري طريقتنا ، وذلك عندنا ردإنك زرت شيخا آخر من : قال اجللف 
  .على ذلك فإنك مدحته مدحا عريضا طويال 

  .1وأنت رسالتك ال تزن جناح بعوضة : فقال له القاضي األشقر 
ـ    " من خصائص احلوار املوظف يف حكاية حممد السعيد الزاهـري املوسـومة بـ

ط بالشخصية ، واالبتعـاد  التسلسل يف األحداث ، وتناسب الدور املنو" قاضيان يف النار
عن الثرثرة وما ينقل حرفيا على األلسنة ، ومن اخلطأ أن يظن الكاتب الواقعي أن احلوار 

زد على ذلـك  . 2ما هو إال نقل حريف ملا يدور على لسان الشخصيات يف احلياة الواقعية
و القصة تنوع هذا احلوار بني الطول والقصر وتلك من ميزات احلوار الناجح يف احلكاية أ

  . أو املسرحية 
* * *  

لقد قاوم حممد السعيد الزاهري الفكرة القائلة بأن شيخ الطرقية يعلـم الغيـب ،   
ومن أجل السخرية ذا الطرقي استخدم حوارا أجراه علـى  . ويهب ملن يشاء الذكور 

  .لسان شيخ وصاحبه 

                                                
 . 2/3ص . م  1927ھـ الموافق لـ  1345شوال  9، بتاریخ االثنین  6البرق ، عدد " قاضیان في النار " تأبط شرا   -  1
 . 121ص د ت ،  –لبنان  –نجم ، محمد یوسف ، فن القصة ، دار الثقافة ، بیروت   -  2



 "الربق"املظاهر الفنية ألسلوب حممد السعيد الزاهري من خالل جريدة ــــــــ ـــــــــــــالفصل الرابع  

 

217

ـ : فقال له صاحبه  يش عمـرا  إنا وهبنا لك ولدا ذكرا ، يكون لك قرة عني ، ويع
  . طويال ، ولكن على شرط أن تدفع مثانني فرنكا نقدا ال إىل أجل 

حبا وكرامة ، ولكين عهدتك تبيع الولد بستني فرنك فقط ، فما : قال شيخ القرية 
  بال هذه العالوة ؟
   1...لقد غلت األسعار غالء فاحشا : قال املرابط 

اهيم اخلاطئة ، ويظهر الروح إن هذا احلوار يوضح الفكرة املطروحة ، وحيارب املف
  . الساخرة املرحة لدى حممد السعيد الزاهري 

  :خریة الّس - 3
جريـدة  (افت للنظر يف كتابات حممد السعيد الزاهري اليت نشرت يف أعقـاب  اللّ
الصـراط  "أو " الشـهاب "وجملـة  " السنة النبوية احملمدية"على صفحات جريدة ) الربق

أا تتميز بوجود ظاهرة السخرية ، غري أننـا  " ة احملمديةجريدة السنة النبوي"أو " السوي
بالذات يف املقال واحلكاية والسـرية  " الربق"هذا األديب يف جريدة يف كتابات وجدناها 

  ".قوارص"وخباصة يف ركنه  نثرهفهي ذه الصفة أكثر الظواهر وضوحا وانتشارا يف 
 -تطورهـا  -نشأا  -لصحفية املقالة ا( لقد أشار الدكتور حممد ناصر يف كتابه 

إىل هذه الظاهرة واعتربها ميزة يف األدب اجلزائري احلديث واشترك فيها كـل  ) أعالمها 
فإننا " الربق"وإذا تصفحنا جريدة . حممد السعيد الزاهري وحممد العزوزي : من األدباء 

  .القسنطيين  األمني العمودي وابن أدهم: نضيف إىل األدباء املذكورين اثنني آخرين مها 
  :م حممد ناصر سخرية األدباء الذين أشار إليهم إىل قسمني قسلقد 

السخرية الضاحكة واملرحة وقد متيزت ا كتابات حممـد السـعيد الزاهـري     -
  .ونفريت 
حممـد السـعيد   األديبني السخرية البذيئة أو العنيفة ، ويقتصر هذا النوع على  -

  .الزاهري وحممد العزوزي حوحو 
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د أصاب الدكتور حممد ناصر فيما ذهب إليه من حكم على سخرية الزاهـري  ولق
... والذي أبدع يف هذا النوع الزاهري ( بأا سخرية مضحكة بذيئة : حينما قال عنها 

يستخف برجاهلا استخفافا مضـحكا ويطـاردهم   ... ويكاد يقتصر كمه على الطرقية 
  .1)بوخزات قلمه 

ا النوع على الزاهري وحممد العزوزي حوحـو ، وإن  يكاد يقتصر هذ( وقال أيضا 
اء مفحشا يف القول كان الثاين ساخرا عنيفا يتميز غيظا ويتقد غضبا ، فإن األول كان بذّ

ال يتورع عن أن ينال خصمه يف عرضه أو شرفه ، وال أن يصمه بأقبح النعوت وأقـذر  
هذه املواقف مريرا مؤذيا واحلق أن قلم الزاهري كان يف مثل (: وقال أيضا. 2)الصفات 

فإن املطلع على قوارصه اليت كان ينشرها يف جريدة الربق مطاردا للطرقية ليشعر أحيانا . 
باخلجل مما يقرأ ، فإن الزاهري ال يتورع عن استعمال األلفـاظ املاجنـة والعبـارات    

ن أدباء ستعراض السابق ميكن القول بأن حممد السعيد الزاهري وغريه مومن اال. 3)املسفة
احلركة اإلصالحية والوطنية يف العصر احلديث قد عاجلوا الظواهر االجتماعيـة السـلبية   
املنتشرة يف اتمع اجلزائري وقتئذ بأسلوب السخرية اليت كان اجلاحظ وبـديع الزمـان   

الظواهر االجتماعية السلبية املنتشرة يف اتمـع كالكديـة والبخـل     بهاهلمذاين يعاجلان 
   .على الكسب  والتحايل

* * *  
وميكن القول هنا أن األديب أمحد رضا حوحو رمبا يكون قد استفاد من قـوارص  
حممد السعيد الزاهري ومقاالت ابن أدهم الساخرة من شيوخ الطرقية ، وكذلك مما جاء 

  ".مع محار احلكيم"يف بعض كتابات األمني العمودي ليؤلف بعد ذلك كتابه 
أن يستخدم حممد السعيد الزاهري أسلوب السـخرية يف   -يف رأينا  –وليس غريبا 

  : قوارصه ألسباب كثرية أبرزها  
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فضاعة أساليب الطرقية املتنوعة يف السيطرة على عقول وقلوب أفراد امـع   -   
  .اجلزائري 
العالقة احلميمة اليت حظيت ا الطرقية لدى احملتل واليت أدت ا االستخفاف  -   

  .يني عقودا من الزمن بعقول  اجلزائر
ضرورة وصول احلركة الوطنية وخباصة احلركة اإلصالحية منها إىل حتريـك   -   

  .قوى اخلري الكامنة يف الفرد اجلزائري 
أو املعتقدات الدينيـة  بقدسية اخلرافات  اجلزائريالشعب احليلولة دون اعتقاد  -   
  .اليت يروج هلا شيوخ الطرقية اخلاطئة 

ظاهرة السخرية وبالضبط إىل ركن القوارص فإننـا ال جنـد حممـد    وبالعودة إىل 
فشخصياته معروفة . السعيد الزاهري ينوع يف الشخصيات املراد االستهزاء من سلوكها 

لدى الشارع اجلزائري باألمساء اليت يصرح ا يف حكاياته مثل شيخ الطريقة أمحد بـن  
مد السعيد الزاهري كثريا الشيء الـذي  عليوة ، تلك الشخصية احملورية اليت ركز عليه حم

  . أدى به إىل تسليط الضوء حىت على اجلوانب اخلفية من حياته 
سلك حممد السعيد الزاهري لوصف خصومه من شيوخ الطريقة وأتباعهم يف ركن 

طريقة الرسم الكاريكاتوري الساخر ، فساق مجلة من األوصـاف املتعلقـة   " قوارص"
. م ومالحمهم املميزة متاما كما يفعل رسام الكاريكاتور بسرية األشخاص وأسلوب حيا

واستعان يف ذلك باألبيات الشعرية الغائرة يف الوصف كهذا البيت الذي جيسـد رغبـة   
املرابط أن يكون مثل العسكريني ، فيعلق على برنوسه النياشني كما تعلـق علـى بـزاة    

اء الناس صورة مضـحكة  وهدف حممد السعيد الزاهري من هذا هو إعط. العسكريني 
  :تقلل يف األعني من قدسية الرجل ، فيقول 

   1كأنك بعرة يف ذيل كبش    معلقة ، وذاك كبش ميشي      
يعا حلقوق بدنه وأهله غـائر  وانظر إىل رسم آخر لعليوي ولوع باخللوة مض      

وأسـقط    ، مصفر اللون ، عليه بقايا من مجال ، قد أطلق حلية طويلـة ملبـدة ،  نيالعين
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شاربه الطويل على فمه فغدا كما تغدو احلشائش على جنبات الساقية ، فقال الزاهـري  
فإذا هو مغفغف اللحية ، قد دل شاربه على فمه كما يتهدل على املاء  حشيش : ( فيه

الذي  -ولك أن تتصور موقف القاريء . 1)جنبات الساقية ، مصفر اللون غائر العينني 
هلذا التصوير البارع والساخر يف الوقت نفسه لشخص أقدم  -زاهري يراهن عليه حممد ال

 -ومن هنا فإن حممـد السـعيد الزاهـري    . على عبادة اهللا بتضييع حقوق بدنه وعياله 
قد بطريقة التصوير الفين ، وليس كما يعمـل اإلمـام يف   تين -لتفقهه يف املسائل الدينية 

ن خالل عنصر السخرية يقاوم الزاهـري  وم. على تقدميها للمصلني  -مثال  -املسجد 
املظاهر السلبية يف اتمع اجلزائري ، ورمبا يستطيع أن ينفر الناس من الطرقيني أكثر مـن  

  . غريه 
ومن السخرية البذيئة تلك اليت جاءت من خالل األسئلة اليت تضمنتها قارصة مـن  

ـ   ام يف العـرض  قوارص السعيد الزاهري ، وقد كانت مشحونة مبعاين القـذف واال
وقد وجهت تلك األسئلة إىل اخلصم ال ليجيب عنها ولكنـها تـوحي إىل   . والشرف 
هل هرب أبوك بأمك ؟ وهل  أنت ولد شرعي ألبويك أيهـا  : واألسئلة هي . التحدي 
  .2الكهل ؟

وهناك نوع آخر من السخرية قاوم به الزاهري خصومه من الطرقيني ويتمثـل يف  
أتباع الطرقيـة بالديكـة    3"الديك األخبر"يف قارصة ه الزاهري لقد شب. أسلوب التشبيه 
براعي اإلبل العفن ، الذي حيتـال يف  وكذلك هم الروائح النتنة ، وواهفأاليت تنبعث من 

خ يطلب منه أن يقبلـه يف خلوتـه ،   الدخول إىل اخللوة ، فريسل الديك األخبر إىل الشي
الديك لينجح يف هدفه ويرسـل صـورة    يشترط الشيخ الصورة الفوتوغرافية ، فيحتالو

ي فيقبل الشيخ طلبه بعد رؤية الصـورة اجلميلـة ،   . الطلعة مجيل املظهر  شاب أمرد
ويسافر الديك األخبر إىل مدينة الشيخ حيث اخللوة ويطلع الشيخ علـى حقيقـة األمـر    

ئحة الكريهة وجيده خملوقا عفنا كان يرعى اإلبل ، وأحوال وكبريا يف السن تنبعث منه الرا
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، وهنا يرفض الشيخ طلب الرجل وينقض عهده ، ويأىب الديك األخبـر إال أن يـدخل   
اخللوة أو يسترد أجرة سفره ذهابا وإيابا ، ولوال تدخل العدالة للحد من اخلصام بينـهما  

  .لتطور األمر إىل الشجار 
ليت أوردهـا  تلك ا "حممد ناصر"ومن السخرية املضحكة غري البذيئة اليت أشار إليها 

من النواب األميني  يةسخركانت الإذ " العربية والنواب "حممد السعيد الزاهري يف مقاله 
الذين وصفهم بالنوائب ، ورأى بأن يقطع الشعب اجلزائري منـهم األمـل لتخـاذهلم    

ويف هذا املضـمار عـرض   . وختلفهم عن نصرة الفقراء والضعفاء والدفاع عن حقوقهم 
ي قصة نائب وافق برفع يده على قانون يسمح باالقتطاع من مرتب لزاهراحممد السعيد 

قـال   .ب ، وملا وجد مرتبه كما أقر القانون أنكر أن يكون قد وافق علـى ذلـك   اوالن
ولقد حدث أن بلدية عزمت أن تقطع مرتبا قـدره مائـة   : ساخرا هلذا النائب الزاهري 

اء هلذه املهمة فوافقوا مجيعـا  ومخسون فرنكا كان يتقاضاه نائب أهلي ، فجمعت األعض
وملـا جـاء   . على قطع هذا املرتب ، فوافق معهم هذا العضو األهلي النائب على ذلك 

الوقت الذي كان يقبض فيه طلب مرتبه وأحل يف طلبه جاهال ، وأنكر كل اإلنكـار أن  
  1...يكون وافق على قطع رزق له، وزعم أنه لو علم أن األمر كذلك ملا كان يرضى 

  : ظاھرة الروح اإلسالمیة -  4
ويف احلق أن األدب العريب اإلسالمي ، ال ميكـن  : "... قال حممد السعيد الزاهري 

أن يتجرد من الروح اإلسالمي ، ومن أراد أن يفصل بني األدب واإلسالم فإنه ال جيـد  
ومن ال يعلم من األدبـاء أن القـرآن   . هذا األدب يومئذ إال جثة هامدة ، ال روح فيها 

الكرمي هو معجزة الفصاحة وسحر البيان ، وأن منطق النيب صلى اهللا عليه وسلم هو املثل 
األعلى للحكمة وفصل اخلطاب ، وأن فحول  الشعراء املتقدمني وأئمة األدب العريب يف 
القدمي إمنا هم مسلمون متدينون ، وأن الروح اإلسالمي يتجلى بوضوح يف آدام الـيت  

تبدو شخصية حممد السعيد الزاهري من هـذه  . 2"من روائع وآيات تركوها لنا وما فيها
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الفقرة جلية واضحة ، فهي عربية إسالمية متشيعة للغة العربية وفصـاحتها ، ومتشـبعة   
  .ومنتصرة لألدب القدمي  ،مبباديء ومنطق القرآن الكرمي ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم 

مبثوثة يف كتاباته كما سنبني بعـد   وال غرابة بعد ذلك أن وجدنا هذه الروح     
كان السعيد الزاهري يظهر شخصيته أثناء معاجلته للقضايا الوطنية ؛ ففي معركته .  قليل

مع الداعني إىل جتنيس الشعب اجلزائري باجلنسية الفرنسية احناز بقوة إىل صف العلمـاء  
القانون مسامهة يف سـلخ  الرافضني ملثل هذا القانون ، واعترب املسامهة يف إقرار املصلحني 

األمة اجلزائرية من جسم األمة اإلسالمية ، وإذابتها يف كيان غري كياا العريب اإلسـالمي  
جاهل من يطلب من هـذه  : ، وهذا قبل ظهور مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني فقال 

طلب منـها  األمة املؤمنة أن خترج مما عندها من جنسية وإميان وعوائد وأخالق ، ولو أنه 
أن ختلع أرواحها لكان ذلك أهون عليها من أن خترج مما بقي بأيديها من جنس وديـن ،  
ويهون على اإلنسان أن تنتزع منه نفسه اليت بني جنبيه وال يهون عليه أن يفرط يف شيء 

  .1)مما ميلك من عقيدة يعتقد أا احلق 
* * *  

ن التجنس فقد أفصح عن رأيه السعيد الزاهري موقفه من قانوحممد  مل خيف وكما
يف النيابة الصورية للجزائريني يف االس رغم ما لقيه من بعضهم من حماوالت إلسكات 

إننا فقراء من الرجال ، أهـل املقـدرة   : صوته وخنق حريته وتكسري جرأته ، لقد قال 
ع املقاعـد  أن يشغلوا أكثر من رب -وهم غري أكفاء  -واللياقة للنيابة عنا ، وليس لنوابنا 

فهل ينبغي لنا بعد هذا أن نعلق على هذه النيابة أمال كـبريا أو  . النيابية يف سائر االس 
صغريا ، أو نعتقد أنه جييئنا منها خري ؟ أرى أن نقطع أملنا من هذه النيابة املوجـودة اآلن  

ا أيام إنه جيب علينا أن منسك أصواتن. وأن نعرض عنها بكل ما لنا فيها من طمع ورجاء 
االنتخابات ، فال ننتخب أحدا من الناس ما دامت هذه احلال لئال تكون علـى اجلزائـر   

وهناك قضية أخرى تدخل يف هذا الباب ، فقد كـان  . 2)حجة بعد هذه النيابة الكاذبة 
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الزاهري صاحب شخصية واضحة يف الدفاع عن املرأة اجلزائرية املسلمة ، فقد أرادها أن 
عهودها السابقة ؛ جزائرية عربية مسلمة ، تتقلب يف نعيم احليـاة  تكون كما كانت يف 

اإلسالمية ، معتزة حبجاا وحيائها وعفافها ، منكرا عليها الوقوع يف خداع املتمـدنات  
  .واملتربجات الغربيات 

مـن   ذلك لقد حذر الزاهري من داء التقليد األعمى للنساء األجنبيات ، وأعلن أن
دخل التفرنج على البـيض  ( ميزة لألمة العربية اإلسالمية ، فقد أسباب هدم الشخصية امل

العقيالت يف خدورهن املقصورات يف اخليام ، فأفسد عليهن هناءهن ، وكـدر علـيهن   
صفاء العيش ، فلم يعدن يرتضني أن يكن يف خدورهن كاملليكات يف قصورهن ، وال أن 

ين لألديـب حممـد السـعيد    ولوال احلس الوط. 1)يكن قاصرات الطرف على بعولتهن 
الزاهري ملا ترجم خوفه الشديد على فتيات اجلزائر ذه الصورة ، وملا دعا إىل ضـرورة  

فإن مل ( أخذ احلذر واحليطة وتدارك اخلطر قبل أن يستشري بني النساء فيصعب عالجه 
م علـى  يتدارك أبناء تونس عوائدهم املقدسة ، ومل حيذر أبناء اجلزائر من هذا اخلطر اهلاج

ما ميلكونه من شخصية متيزهم ، فإم يكونون هم العاملني على هدم شخصيتهم ، وويل 
  . 2)هلم مما عملت أيديهم وويل هلم مما يكسبون 

  :مالمح الجدة في الموضوعات المطروحة   -  5
إىل جانب مسة الروح اإلسالمية وجدية األفكار املطروحة يف كتابات حممد السعيد 

ما بني احلرب العاملية األوىل والثانية عموما ، فـإن كتاباتـه يف جريـدة     الزاهري لفترة
املقال خصوصا تتميز هي األخرى مبيزة وحدة املوضوع وهي من أهم خصائص  " الربق"

ـ . العريب يف العصر احلديث  األديب ينتمـي إىل   هولئن كانت بعض مقاالته تدل على أن
" الـربق "أخرى يف جريدة  كتاباتصها إال أن املدرسة التقليدية وينتصر لروادها وخصائ

تدل على أنه من األدباء الذين ابتعدوا بأدم عن قيود الصنعة اللفظية لتقترب من عامـة  

                                                
 . 2ص . م  1927أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16، بتاریخ ، االثنین  7البرق ، عدد  "التفرنج اآلثم " التحریر  -  1
  .المرجع نفسھ ، ص ن   -  2



 "الربق"املظاهر الفنية ألسلوب حممد السعيد الزاهري من خالل جريدة ــــــــ ـــــــــــــالفصل الرابع  

 

224

الناس تأثرا بدعوة مجال الدين األفغاين وحممد عبده كما هو واضح يف الرسالة اليت بعث 
  . "أيب حفص احلمادي"ا إىل صديقه 

يكشف أن النثر اجلزائري يف " الربق"اهري ونشره يف جريدة الز إن معظم ما كتبه
العصر احلديث بدأ فعال يف التحرر من قيود الصنعة اللفظية ، لينطلـق معـربا ومعاجلـا    

ـ   . وخادما لقضايا وطنية وسياسية ودينية  مون وخري مثال نورده هنا ليـدل علـى املض
إىل كـبري الطائفـة اليهوديـة يف    الزاهري رسالته اليت بعث ا  الواحد مثال يف كتابات

وضـع اجلزائـريني   : لقد التزم فيها باحلديث عن نقطة واحدة وهي . الشمال اإلفريقي 
املؤمل يف ظل هيمنة جتار اليهود على اقتصاد اجلزائر يف فترة االحتالل الفرنسي، وضرورة 

كـار أساسـية   وانطوى هذا املعىن العام على ثـالث أف . االنتباه إىل رد فعل اجلزائريني 
  .جسدت خصائص فن الرسالة من مقدمة وعرض وخامتة 

الراهب اليهودي مبا يعرف عـن  إىل  تهحممد السعيد الزاهري يف مقدمة رسال رذكَّ
اإلسالم من مساحة وإحسان إىل أتباع الديانات األخرى ومنهم اليهود ، مث عرج علـى  

ئر ، وختم رسالته بضرورة رفـع  تصرفات اليهود غري الالئقة مع السكان األصليني للجزا
األذى عن اجلزائريني احملافظني على طهارة الروح وثبـات العقـل ، قبـل أن ينـتفض     

حـافظ  يكون الزاهري قـد  وذه العناصر الثالثة . اجلزائريون ويقاطعوا السلع اليهودية 
ـ . معاجلته هلذا املوضوع على الفكرة دون أن يستطرد أو يعدد يف املسائل  أثناء ذلك وك

اليت خلـت مـن احملسـنات     1"أيب حفص احلمادي"فعل يف رسالة أخرى بعث ا إىل 
فكانت نفقام قليلة جدا ، وكان ما (: يف قوله  طباقالما كان عفويا ، مثل  البديعية إال

ـ : وقوله أيضا . يقبضون أكثر بكثري مما يصرفون  علـى املصـنوعات    يإن إقبال األهل
وكما خلت الرسـالة مـن   .  )صناعة األهلي فيما يصنعوناألجنبية ، وزهد أصحاب ال

ف يف بعيدة كل البعد عن الغرابة يف اللفظ والتكلّ -أيضا -احملسنات البديعية فقد كانت 
ن الزاهري من الوصول إىل التعبري بصدق عن رفضه الشديد ملـا  العبارة الشيء الذي مكّ

ربرات سخيفة على بيـع أراضـيهم   آلت إليه بالده ، بعدما أقدم بعض اجلزائريني حتت م
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، مث هاجروا إىل بلدان غريهـم  وغريهم اخلصبة بأمثان خبسة إىل املستوطنني من الفرنسيني 
وإذا تفحصنا الرسالة سنجدها متضمنة ملوضـوع  . طلبا للعيش يف ظل األمن واالستقرار 

اث تذمر حممد السعيد الزاهري يف املقدمة من الظـروف الصـعبة واألحـد   : هو واحد 
األسباب املعقولة ملـا آل  : أما عن صلب املوضوع فهو . األليمة اليت  أملت باجلزائريني 

بعـض احللـول   : اقتراح األديب الزاهري خامتة الرسالة كانت  و. إليه حاضر اجلزائر 
علـى  (: وهذا ما ذهب إليه  الدكتور حممد مصايف يف قوله . املقترحة للمشكلة املعاجلة 

هؤالء األدباء اا مل تتضح معامل النثر احلديث متاما ، حيث ظلت كتابات أنه يف الفترة ذ
العقيب واإلبراهيمي والسعيد الزاهري تقليدية ، واجلديد يف هذه الكتابات إمنا هو ظهور : 

ومـع  . شخصية الكاتب ، واتضاح موقفه العريب اإلسالمي دفاعا عن العروبة واإلسالم 
ة كتابات محود رمضان والسعيد الزاهري بداية طيبـة  ذلك كانت هذه الكتابات وخباص

  .1)للنثر اجلزائري احلديث
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  :خاتمة       
عشرينيات القرن العشرين جرائد يف اية هذه احملاولة املتمثلة يف دراسة جريدة من 

    :أمهها نتائججمموعة ميكن القول بالوصول إىل  –حتت احلكم االستعماري  -يف اجلزائر 
التعرف على جمموعة من الكتاب الذين وظفوا أقالمهم لصاحل الدفاع عن اجلزائـر   - 1

ا من أمثال الطيب العقيب ، وحممد السعيد الزاهري ، وزهري الزاهري ، عبابسـة  وهويته
  .من الشباب الناهض  -وقتئذ  -وكانوا ... األخضري 

التعرف على األحداث اليت كانت جتري يف اجلزائر بني اجلزائريني من ناحية ، وبـني   -2
توى اجلريدة الذي جيسـد  حتليل حمإلدارة االستعمارية من ناحية ثانية ، وذلك من خالل ا

بصدق معاناة الشعب اجلزائري النفسية واالجتماعية والثقافية والسياسية هذا من ناحية ، 
الشخصية والسـيطرة  وأنواع األساليب اليت استخدمها املستعمر الفرنسي يف حماولة حمو 

 .على األرض من ناحية ثانية 
ملية األوىل على فكـرة إصـالح   مل يقتصر دور الصحافة يف اجلزائر بعد احلرب العا

والسياسية الفاسدة فحسب ، بل أدى إىل إتاحة الفرصـة   ةاملعتقدات الدينية واالجتماعي
لعمل جبـد علـى   حممد السعيد الزاهري إىل االوطنية ومنهم اإلصالحية وألدباء احلركة 

االرتقاء مث  ما بعد عصر االحنطاط ، اذين منيلختليص الشعر والنثر من اجلمود والتقليد ال
أعالم النهضة يف العـاملني   إليهإىل مرتبة ليست باهلينة من مراتب التجديد الذي دعا  ما

مث من صـاحبهم وجـاء    ،األفغاين وحممد عبده  نمجال الدي العريب واإلسالمي من أمثال
ـ أديب مـن أد أصبح بإمكان  إىل أنبعدهم سواء يف املشرق أو يف املغرب العريب ،   اءب

 رمضـان وهو ما فعله ات أن يناقش عميد األدب العريب طه حسني ير لفترة الثالثيناجلزائ
أمحد شوقي بأمري الشعراء باحلجـة والربهـان ،   الشاعر على تسمية حني اعترض  محود

الذي برع يف خمتلف فنون  حممد السعيد الزاهريهو الذي أجنب  –أيضا  -وهذا اجلهد 
اإلبراهيمي الذي كتب البشري بعدها أجنبت أيضا حممد النثر أو الشعر ، وهذه احلقبة وما 

وذلك بطريقة يضاهي ، فأبدع الشعرية ويف الرواية ، ويف املقامة فأتقن ، يف املقالة فأجاد 
صـح   إن - وهي طفرة نوعيـة  .الكاتب ا أسلوب اجلاحظ وابن العميد وعبد احلميد 
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منع األدباء حىت من الفرنسي الذي ل احملتل يف ظيعيش رواده ستوى أدب مل -هذا التعبري 
  .والقياس على ذلك صحيح . التعبري عن الرأي أو االحتفال بتكرمي شاعر أو أديب 
* * *  

اجلزائرية العربية احلـرة  الوطنية رغم زجر إدارة احملتل وضيق قوانينها فإن الصحافة 
تعيد للغـة  ، واستطاعت أن ، خاصة بعد احلرب العاملية األوىل ازدهرت بشكل ملحوظ 
انطالقا من أن الرابطة القوية اليت توصل املاضي ايد باحلاضـر  العربية كياا من جديد 

يشعر  اجديد ، وأن تنشيء جياللغة الدين اللغة العربية هي إمنا  املنشودواملستقبل  املقاوم
ثقافيـة  ، ويؤمن بضرورة حترير بالده من التبعيـة ال اجلزائرية بشخصيته العربية اإلسالمية 

تقـاوم علـى ثـالث    وجدناها اليت  "الربق" جريدةفة احومن هذه الص. قبل السياسية 
  :جبهات عراض هي 

أعام احملتل على ما هم فيه مـن ضـالل وفسـاد     نيذالطرقية ال شيوخجبهة  -
فتح زاوية يف سـبيل  إذا أراد  هممنحىت أصبح الواحد ومروق من ربقة الوطنية والدين ، 

حممد السعيد كما قال  -ورمبا أعانته باملال ورمبا  استجابت له ، وأذنت لهنشر اخلرافات 
ورمبا كان ذهبيا جزاء ما قتـل  ، ورمبا كان ذلك وسام العلم ، منحته وساما  -الزاهري 

وعلى رأس هؤالء أمحد بن عليوة شيخ الطريقة . من العقول وأمات من الفكر والشعور 
وأن  ،س من اإلنس وال من اجلن ولكنه سر من الرمحان العليوية الذي أعلن للناس أنه لي

األمة اجلزائرية قد استودعت حكومة فرنسا دينها ودنياها ، وأا ال متلك لنفسها ضـرا  
أن ، و 1لرمحات من مساء احلكومة الفرنسيةوال نفعا ، وتراها دائما وأبدا تستمطر أنواع ا

  . ما يرتل من الغيث فبقدر الرضا واالطمئنان 
عامـا  الطرقية  تعرفمل حيث . من هؤالء معروف مسبقا " الربق"جريدة موقف و
وال صـحيفة   م1927الوطنية كمثل هـذا العـام   اإلصالحية وفيه رواد احلركة  احار ،

  . ، مث جرائد احلركة اإلصالحية  "الربق"كشفت ضالالم مثل جريدة 
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* * *  
النـواب  جبهـة  سلوكا آخر يف التعامل مـع  ) الربق(ولقد وجدنا يف جريدة  -

على أساس أم نوائب على األمة ، وخدام الغري ، وحميب أنفسهم ، غري أكفاء ، اجلزائرية 
على شيء مصادقة على ما ال يعرفون ، يضرون األمة مـن   االقتراعيرفعون أيديهم حني 

تل األمة اجلزائرية بإرجاع قانون االندجيينا والنفـي  حيث ال يشعرون ، وأن الكثري منهم ق
والكتاب أن ال يعلقـوا  من خالل األدباء الناس هذه اجلريدة اإلداري ، وعليه فقد دعت 

على النيابة والنواب أمال كبريا أو صغريا ، أو يعتقدوا أن اخلري يدخل عليهم من أبواا ، 
ومن النواب الـذين مشلتـهم   . تخبوا أحدا االنتخابات فال ين أياموأن ميسكوا أصوام 

والعـدو  ،  "التقـدم "زعيم حزب بين وي وي وصاحب جريدة  )ابن التهامي(املقاومة 
عمـر  (املصـلح  ، والزج ب )األمري خالد(اللدود للوطنيني األحرار ، والساعي وراء نفي 

  . "الربق"يف غياهب السجن ، والسبب األساس يف تعطيل جريدة  )راسم
ألرض ملعمرين وسياستهم اإلستطانية القاضية جبعل اجلبهة الثالثة فتتمثل يف اأما ا -

، وقد جنحت هذه اجلبهة جناحـا  ومالكها قاعدة بشرية مسخرة هلم ، قاعدة مادية هلم 
ي من ممتلكام ، و استخدامهم عنـدها  األراضأجود باهرا إذ استطاعت جتريد أصحاب 

وقـد  . املنتوج يف أحسن األحوال  هم من مخسكخدم ال حقوق هلم إال ما تتفضل علي
اخلبيثـة يف   انياعن و، الظاهرة واملخفية ذه الفئة ه أطماععن  "الربق"كشفت جريدة 

  .تعاملهم مع شيوخ الزوايا وبعض أعيان القرى واملدن 
* * *  

ذات صيت يف املدن اجلزائرية الكـربى   "الزاهريحممد السعيد "كانت شخصية و
طينة واجلزائر العاصمة ووهران وبسكرة واألغواط وعنابة ، كانت أيضـا  قسنمدينة مثل 

أمثال حمب الـدين اخلطيـب ،   العريب ملفتة ألنظار العديد من الشخصيات يف املشرق 
الزاهري يتمتع بثقافة عالية مكنته من حممد السعيد أن أضف إىل هذا  .وشكيب أرسالن 

ض ، وتعب منها املسلمون لعجـزهم  إسكات أصوات تعرضت لإلسالم بالقدح والتعري
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وكمـا رد  .  )أندري سـرييف (ومنها مقاالت الكاتب الفرنسي الكبري عن الرد املفحم ، 
أن  -أيضـا   -للمسلمني االعتبار مع الكاتب الفرنسي ، استطاع حممد السعيد الزاهري 

   .على نقل األحاسيس واملشاعر يبهر كاتبا وشاعرا أسبانيا بقدرة اللغة العربية 
* * *  

بدايـة طيبـة للنثـر    حممد السعيد الزاهري  كانت كتابات : "الربق"ويف صحيفة 
  .اجلزائري احلديث ، بفضل تطويعه للغة ، وحتكمه يف أساليبها 

يف التحذير مـن   حممد البشري اإلبراهيميمن أسبق  "الزاهريحممد السعيد "كان و
يف وجـه   صوتاب تاكالأجرأ  منو. ويف مقاومة نواب الشعب اجلزائري  خطر اليهود ،

، وهي نظـرة   )وعد بلفور(ل صدور بحىت قالسلوك االجنليزي من عواقب  احمذر ظلمال
  .اآلخرين يف اجلزائر وغريها استشرافية قل أن جتد مثلها لدى املفكرين والعلماء 
* * *  

إىل األدب الساخر ، ومن  من السباقنيالزاهري حممد السعيد وبركنه قوارص يعترب 
  .ألوائل الذين بذروا فن احلكاية يف األدب اجلزائري احلديث ا

يف العصـر  أحد أركان األدب اجلزائري  لذلك ، فإننا نعد حممد السعيد الزاهري   
القول والفعل يف الدفاع عن وطنـه    قد أخلص" الربق"من خالل جريدة راه ون، احلديث 

لكنه مل يلق ممـن قضـى حنبـه يف     ،داد جمد اآلباء واألج أن يعود، ومتىن على اهللا احملتل 
  . سبيلهم إال النسيان والتهميش 

وألنه مل يلق عناية من الدارسني تستحق مكانته يف الكتابة من أجل الـدفاع عـن   
أن يكون هذا البحث حتيـة لـه    -من خالل التعاون مع املشرف  -الوطن ، فقد آثرت 

   .على ما قدم من أجل اجلزائر 
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صحيفة اجتماعية أدبية انتقادية اقتصادية فكاهية ، شعارها خدمة  "البرق" – 1

مبدينـة  تصدر كل يوم اثـنني  أسبوعية الوطن واملصلحة العامة واستثمار املال 
هـ  1345رمضان  3ول عدد هلا االثنني ور أصد، تاريخ  -اجلزائر  -قسنطينة 

 1346صفر  1االثنني : وتاريخ صدور آخر عدد م ،  1927مارس  7املوافق لـ 
املدير وصاحب االمتياز رمحوين حممد عبـد  م ،  1927أوت  15هـ املوافق لـ 
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ـ  : المحمدیةالسنة النبویة   - 69 ة العلمـاء املسـلمني   لسان حال مجعي

ولكم يف رسول اهللا : " ، تصدر يوم االثنني من كل أسبوع ، شعارها  اجلزائريني
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حتت إشراف رئيسها األستاذ " من رغب عن سنيت فليس مين " ، " أسوة حسنة 
 – 1يرأس حتريرها األستاذان العقيب والزاهري ، األعداد عبد احلميد بن باديس ، 

     . م1933هـ  1351)  اجلزائر( ، قسنطينة  13
تصـدر عـن مؤسسـة     جزائرية ،جريدة وطنية .  الیومي الشروق  - 70

مدير التحرير . املدير العام  مسئول النشر علي فضيل . لإلعالم والنشر  الشروق
شـارع   2دار الصحافة : العنوان . رئيس التحرير حممد يعقويب . أنيس رمحاين 

  .م  2006. اجلزائر  -فريد زويوش ، القبة 
لسان حال مجعية العلماء املسـلمني  :  المحمدی ة النبوی ة  الش ریعة    - 71

مث جعلناك علـى  : " اجلزائريني ، تصدر يوم االثنني من كل أسبوع ، شعارها 
حتـت إشـراف   " من رغب عن سنيت فليس مين " ، " شريعة من األمر فاتبعها 

األسـتاذان العقـيب    رئيسها األستاذ عبد احلميد بن باديس ، يرأس حتريرهـا 
   م1933هـ  1352 -اجلزائر  -، قسنطينة  7 – 1والزاهري ، األعداد 

شعارها . أسبوعية تصدر بقسنطينة كل يوم مخيس برزت  ، الشھاب  - 72  
أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا وما أنـا  قل هذه  سبيلي ( 

احلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت أدع إىل سبيل ربك ب) . ( من املشركني 
              .م  1925 -اجلزائر  -قسنطينة ،   )هي أحسن 

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائـريني ،   ، الص راط الس وي    - 73
مث جعلناك على شريعة من األمر : " تصدر يوم االثنني من كل أسبوع ، شعارها 

حتت إشراف رئيسها األسـتاذ  ، " فليس مين  من رغب عن سنيت" ، " فاتبعها 
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 – 1عبد احلميد بن باديس ، يرأس حتريرها األستاذان العقيب والزاهري ، األعداد 
  . م1933هـ  1352) اجلزائر ( ، قسنطينة  17
، السنة األوىل ، مستقلة جزائرية أسبوعية إخبارية جريدة ،  المحق ق   - 74

، ) لـيم لإلعـالم   ( تصدر عن شركة  ،م  2006ماي  13إىل  07من  8العدد 
السنة األوىل ، مدير التحرير هابت حناشي ، رئيس  ALDPالطبع شركة الطباعة 

  .م  2006 -اجلزائر -التحرير ياسني بن ملنور ، 
م  1920أوت  14يومية صدرت بقسنطينة يوم جريدة جزائرية   النجاح  - 75

  . م1957رت حىت عام مواست
  :االت 

مطابع دار الكتاب ، .األوقاف تصرها وزارة شهرية ثقافية ،   ق بس ال  - 76
   م1966 -اجلزائر  -حيدرة  م 1966عام  السنة األوىل

وحمكمة م ،  2006 –م 1424السنة  07العدد علمية متخصصة  ، اآلداب - 77
  .م  2006. اجلزائر  .جامعة قسنطينة .تصدر عن قسم اللغة العربية وآداا 
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   "البرق"كتابات الزاھري في جریدة  -د 
  الفاحتة     

ومبا أوتيت مـن موهبـة   ، باسم اهللا أستعني على خدمة هذا الشعب مبا أنا أهله 
وال وسيلة تويف على خري ، فال أدع طريقا من الطرق إىل نفع أميت إال سلكته ، ونبوغ 

وأنه ، افة مهمة شريفة جدا سأخدم أميت بقلمي وأنا أعتقد أن الصح. البالد إال اتبعتها 
وأنه ليس كمثل أقالم الكتاب من رافع لشـأن  ، ليس كمثلها من سبيل إىل نفع األمة 

مل يكـن يف   ومل يكن زعيم من الزعماء بقادر على أن يغين عن أمته شيئا إذا ؛الشعوب 
  .نصرته قلم مبني 

ى يف الشـرف  مهمة ال تكاد تدانيها مهمة أخر، الصحافة وما أدراك ما الصحافة 
فـإن  ، إن كان األستاذ املعلم يستطيع أن يعلم نفـرا ال يتجـاوزون املائـة     ؛والفائدة 

الصحافة تستطيع أن تعلم األمة ذات املاليني ، فحاجة اجلزائر إىل املعلمني ليست بأشـد  
  . فهي اليت تدعو الناس إىل التعلم والقراءة ، ها إىل الصحافة تمن حاج

وال خمترعـا مـن املخترعـات    ، من بدع املدنية احلاضرة  مل تكن الصحافة بدعة
وصفة نفسانية لكل شعب ، غري أا ما كانـت  ، ولكنها أمر طبيعي لكل أمة ، احلديثة 

، بل كانت تسمى شـعرا  ، تسعى صحافة يف القدمي وال القائمون ا يسمون صحفيني 
لسنة القبائل كمـا  لقد كانت العرب تسمي الشعراء أ. وكان أصحاا يسمون شعراء 

وإذا كان هناك فـرق بـني الشـعر    ، نسمي حنن الصحفيني ألسنة األمم سواء بسواء 
  .والصحافة اليوم فليس هناك فرق بني شعر اجلاهلية وبني الصحافة 

شعر اجلاهلية بأخبار العرب وأخبار احلروب والفخر والدفاع وما إىل ذلـك   ملىء
فلقد اختـذ  ، صحافة يف الدين مكانة معتربة ولل. من موضوعات الصحف يف هذا اليوم 

وما هـم إال أربـع مـن    ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة شعراء ينافحون عنه 
  .كربيات صحف هذا العصر 

فأعظم . وواجبا دينيا معا ، وأعتقد أنين أودي هلا واجبا وطنيا ، أخدم أميت بالقلم 
بني خدمة الوطن ، وهناك كثري من الكرام مبهمة الصحافة اليت مجعت بني خدمة الدين و
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ولكننا قد خنتلف يف أسلوب حاجة الناس إليه أشد ، ، الكاتبني يرون رأيي يف الصحافة 
ولكن أيها جيب ، وإن كنا متفقني يف أن أساليب الصحافة سواسية يف حاجة األمة إليها 

فكمـا أننـا   ، واه وأنا ال أرى وجها من وجوه الصحافة أحق بالتقدمي من س، أن يقدم 
ولـيس يف  ، حمتاجون إىل الصحف الدينية وغري ذلك ، حمتاجون إىل الصحف السياسية 

، مستطاعنا إال أن نكتب ما نراه ينفع البالد من أي موضوع كان من مواضيع الصحافة 
وال تقـدر  ، مل يتجاوزوا حدود الكتابة  الكتاب باب النشر على مصراعيه ماونفتح أمام 
تكون لسان األمة أو لسان قسم وافر من األمة ما مل تعـط احلريـة ألقـالم     اجلريدة أن

على أننا نلخص خطتنا فيما يلي تلخيصا ليس علينا من سـبيل إذا حنـن مل   ، الكتاب 
  : نلتزمه بوجه أخص 

  .نشتغل بالتجارة وأسعار السوق والبورصة مىت رأينا يف ذلك فائدة  - 1
فهي تعتين بـاحلوادث األليمـة   ، صوت األمة جنتهد أن تكون هذه اجلريدة  - 2

  . باخلصوص اليت تقع على األهايل 
ننتقد بعض األشخاص البارزة اليت نراها تضر باهليئة العامة انتقادا عفيفـا ال   - 3

   . يقصد منه غري التهذيب
ويف األخري نقول إن الربق ال يلتزم غـري  . نعتين باألدب العريب اعتناء خاصا  - 4

                                          1*.العامة أينما كانت املصلحة 
  أنا أجيب       

، " طلبة العلم بالعاصمة " رأيت يف عدد مضى من أعداد الشهاب األغر سؤاال من 
ملاذا يقرر الشيخ الزواوي أن الشـيخ املـريب إذا   :"موجها إىل األستاذ بيضاوي هذا نصه 

فالعامل فالوايل فالوزير فرئيس الوزراء فرئيس اجلمهوريـة  تكلم مع املتصرف والبوليس 
) كما قال الزواوي يف خطبتـه (فهل املنصور من املرشدين اددين للدين ، كفى وشفى 

ولسـت أدري  ... والعضوية العمالية أو البلدية ؟، القيام مبهام السياسة من النيابة املالية 

                                                
   1ص  1927مارس  7ھـ الموافق ل 1345ضان سنة رم 3قسنطینة  یوم االثنین ،  1عدد ، لبرق ، " الفاتحة " البرق  - 1
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م ملاذا وجه السائلون سؤاهلم إىل بيضـاوي  ملاذا أغفل بيضاوي هذا السؤال ؟ ولست أعل
باخلصوص ؟ قد يكون املسئول أغفل السؤال ألنه ال يرى موضعه شيئا أو ألنه خياف أن 

أو ألنـه يـرى   ، راوة أو دبوس ) كما يصفهم الناس ( من التيوس " تيس"يفرط عليه 
نه أول مـن  وقد يكون السائلون خصصوه بالسؤال أل. السؤال موجها إىل سائر الكتاب 

ومل تطب نفسي أن يبقى هذا السؤال غفال متروكا من غري أن جييب . بدأ هذا املوضوع 
الناس أمجعني أن املـراد هـو   ووعلمت أنا وبيضاوي وشهد اهللا واملالئكة ، عنه جميب 

  .اجلواب من أي كاتب كان ؟ من بيضاوي أو من غريه فاشتهيت أنا أن أجيب 
طلبـة العلـم   "، أحب بيضاوي أم كره  ؟ شاء أجيب عن هذا السؤال العجيب 

أم مل يشاءوا ؟ غضب الشيخ الزواوي أم رضي ؟ أجيب رغم أنوف هـؤالء  " بالعاصمة 
: كلهم ، وإذا سخطوا فليجعلوا أصابعهم يف آذام لعلهم ال يسمعون مين هذا اجلـواب  

نه قـد فسـد   أ، يعلم من الناس أن الشيخ الزواوي قد طبع ديوان خطبة مجعية ويعلمون 
وببيـان  ، " ذبائح أهل الكتـاب  "ورسالة " اإلسالم الصحيح"عليه ، وأنه سيطبع رسالة 

آخر سيطبع رسالتني يف هذين املوضوعني خياف عليهما الكساد مثلمـا كسـد ديـوان    
هذه التجارية بينه وبني الطرقي اجلديـد  ، اخلطب عليه فلزمته املصلحة إىل عقد املصاحلة 

    !وال يكتبون  نالذين ال يقرأ و" املؤمنني  التيوس"على رؤوس 
مل أر يف من حيرصون على الفرنك مثل من يسبه بيضاوي بالطرقي اجلديد ، فهـو  

ومل أر طرقيا ينطبق  !واحليلة اجلائزة  !يطلبه بكل وجه وبكل حيلة ولو بالوجه الشرعي 
ن الشهاب األغر مثـل  الذي قرأناه يف عدد فائت م" احلكومة وأبناء الزوايا " عليه مقال

وزاحـم  ، ويدعي العلم ، فإنه يدعي لنفسه الوالية والشيخوخة  !هذا الطرقي الفرنكي 
املتوظفني على القيام مبا يؤمرون ، ويدعي لنفسه كل وصف حتترمه العامـة ، وينتحـل   

وديوانه امللحـون  ، يدعي لنفسه الوالية !  لنفسه كل ما يصلح أن يكون مكسبا ومرتزقا
ويدعي لنفسه العلم الظاهر . دينا ينطق عليه باحلق ، ويشهد عليه باحللول واالحتاد بني أي

وديوانه أيضا يدل على ما له من املرتلة العلمية ، ويدعي لنفسه الشهرة وكثرة ، والباطن 
أي طريقة من الطرق األخرى ؟ اليت يريد أن يظهـر  " شاوش أو مقدم" قل ا ال األتباع م
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ويزعم الشيخ الزواوي أم مثـانون ألـف   ، باعه يبلغون مائيت ألف عليها بدعوى أن أت
ألف نسخة مـن   ولعل الشيخ الزواوي يتمىن أن يطبع مثانني) كما قال يف بعض مقاالته(

  ...  !كل رسالة من رسائله
حيسب الطرقي الفرنكي يف أتباعه كل من اجتمع به أو كاتبه أو شهد له أو مسع به 

 !ومها جتانيان صـميمان  ، والشيخ سكريج يف املغرب ، تونس  حىت الشيخ مناشو يف، 
وليس له من غرض يف ذلك إال تكثري عدد الذين يشترون الكتب اليت يسرقها مث يطبعهـا  

إن حرص الطرقـي   " .هيئة الناسك "املنسوخة من ... " نور األئمة"بامسه ، مثل رسالته 
هو الذي دفعه إىل وضع ، ن ال يقرأون الذي" األموات "الفرنكي على جتارته أن تروج يف 

قد نعود إليـه  (  ! وهو كتاب وضع للتجارة يف األميني..." كتاب الشهائد والفتاوى "
هذه األسباب وأشباهها هي اليت دفعت الطرقي العصري واخلطيب السلفي ) مرة أخرى 

  .إىل عقد حملفة اقتصادية 
وا ، فما أظنك لوالها تكاد تفهم وهذه التوطئة البد منها ألنه ال يفهم اجلواب بد

  :عين ما أقول 
مل جيد فيه فضيلة يصف ا ما يقرر عن الطرقي الفرنكي ألنه  يقرر الشيخ الزواوي

سوى ذلك ، فهل يستطيع الزواوي أن يصف حليفه بالعلم وهو رجل عامي أمـي ؟ أم  
؟ ) كذا(ف يصفه بالتصوف وهو صاحب القول املعروف ، يف الرد على من أنكر التصو

كما بلغنـا  " الصحيحاإلسالم "اوي قد أنكر التصوف من أصله يف رسالته وعلى أن الز
تنطق عليه باحلق وتشهد عليه أنه ينكر التصوف على املتقـدمني ، مل   وهذه مقاالته اليت

إذا تكلم مع املتصوف والبوليس فالعامـل  :" جيد أبو يعلى شيئا ميدح به شريكه غري قوله 
ولست أدري ملـاذا  ....."  ىوكف ىلوزير فرئيس الوزراء فرئيس اجلمهورية شففالوايل فا

سكت الشيخ الزواوي ومل يصف زميله بأنه إذا تكلم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  شفى وكفى ؟ ..." عبس بالقول دد :" مبثل قوله 

 أقـول  وال( ه أنا أعتقد أن الشيخ الزواوي مل يفهم هذه القولة اليت قاهلا عن رصيف
وإمنا هي قولة قيلت له فقاهلا ومل يفهم ما يراد ا ، ألن ) عن شيخه كما قال السالوي 
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إن هذا الطرقي أبرع واسطة بني العامة وبني املتوظفني ، وأحذق مسسار يـدل  :" معناها 
والشيخ الزواوي أجل وأزكى من أن يكون داعية السماسرة النصابني ،  !به إىل احلكام 

  ..." بروفانديست "يكون الشيخ أبو يعلى غرا كرميا خري من أن يكون  وألن
ليس بعيدا أن يكون الشيخ املريب هو الذي أوحى إىل الشيخ الزواوي ذه القولـة  

يف تسريح قهوة ، أو الراغب ليعلم الناس أن هذا املريب أحسن وسيلة يتوسل ا الراغب 
فهـل  : "أن يسـألون  " العلم بالعاصمة طلبة " وأعجب من  !يف احلصول على نيشان 

املقصود من املرشدين اددين للدين القيام مبهام السياسة من النيابة أو العضوية العماليـة  
لك مقصـود  ذ لعلموا أن ملا ترددوا وولو أم كانوا من طلبة علم الباطن ... والبلدية ؟ 

تتصـرف يف أمـم األرض    ال ريب فيه ، ألن هنالك يف عامل الغيب حكومة سر عاملية 
هـم  ) الـديبين (مجيعا ، وهلا برملان عظيم جيمع بني جملسني النواب والشيوخ ، والنواب 

هم األموات ، وللنائب ظل ، وليب للشيخ ظـل فيمـا   ) السينتور (األحياء ، والشيوخ 
 ا الربملانهذإال منن كان وليا صاحلا ، ويسمى يقولون ، وال يكون عضوا يف هذا الربملان 

أهل التصريف على الديوان وزارة ينتخبها أعضاؤه انتخابـا  . " الصاحلني"الرباين ديوان 
حرا ، ولكن ال يترشح هلا إال من كان عضوا نائبا ال عضوا شيخا ، ويسمى كل وزيـر  

رئـيس   !وال أدري من يسمى سلطان الصـاحلني  . ويسمى رئيس الوزراء غوثا ) قطبا(
أم هو لقب قدمي مللك هـذه احلكومـة فبـل أن تصـري     اجلمهورية أم رئيس الديوان ، 

  ذات وزارة حرة وبرملان ميثل شعب الصاحلني اخلاملني  !مجهورية دميقراطية 
تراجع بنفسك يف كتاب السالكني أحيلك أيها القاريء على أن وال يسعين إال أن 

وتـاد ؟  نظام هذا الديوان ونظام هذه احلكومة حىت تعرف من هم األبدال ؟ ومن هم األ
؟ وتعرف أن تراتيب الكاثوليك املوجودة اآلن ظاهرا خري ...؟ ومن هم  باءقومن هم الن

   !...من تراتيب برملان الصاحلني السري 
هذه احلكومة الباطنية أليقنوا أن حضرة املريب جيـب  " لم بالعاصمةطلبة الع"لو علم 

لك مـن  ذأو غري  !ة الديوانأو رئاسأن يرشح نفسه يوم احلج األكرب للقطابة أو الغوثية 
وهلـذا تسـمع   ..." إذا تكلم : :الوظائف السامية ، وهلذا وصفه الشيخ الزواوي بقوله 
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بل يسمون أنفسهم آهلـة أو   ،أستغفر اهللا  !فقراؤه يسمون أنفسهم أولياء اهللا الذاكرين 
كونوا مـن  أواين آهلة ، تسمع منهم هذا عندما يتالقون ، أتدري ملاذا ؟ ألم حيبون أن ي

أو ينتخبـوه   ! ومربيهم ملنصب البابويـة الباطنيـة  الناخبني ، عسى أن ينتخبوا كبريهم 
وبرهان ذلك ما يتظاهر به خواصهم من الرهبانية التامة ، السيما  !كارديناال على األقل 

 يف !ربية اللحيـة  يف األيام األخرية اليت تركوا فيها الدنيا حبذافرها حىت الزواج املخالف بت
هذا الزمان ، وعادوا ال يبيتون وهم جمتمعون يفكرون يف االستعداد ملعركـة االنتخـاب   

ولقـد مسعنـا    !اليت ستشتعل قريبا يف عامل الغيب ، ويتعاطون اآلراء يف ذلك ويتبادلون 
 !أو بالذين حيلقون حلـاهم  ، أخريا أم أمجعوا على تكثري سوادهم ولو بالغلمان الصغار 

وم قد انتشرت حىت يف من ال يعترفـون بشـيء مـن اخلرافـات ،     إن دع: ويقولون 
ترك أهله وولده والتحق م حيا يف الوالية ) من غرداية(واستدلوا على ذلك بأن غرداويا 

  .له حق االنتخاب الباطين " صاحلا "والصالح فأصبح وليا 
هللا أزفت ساعة االنتخاب ، وليس أحد بقادر على أن يعلم نتيجـة غـري أوليـاء ا   

  .الذاكرين 
أظن أن طلبة العلم بالعاصمة عرفوا اآلن ما هو املراد من وهب الشـيخ الـزواوي   

با مل يقدر أن يعتـرف  احلليفه مما ذكر ، وأظن أن الزواوي وجد سؤال هؤالء الطلبة صو
به خمافة أن يعدد لك منه اعتداء على املعاهدة ومل يستطع أن يسكت خشـية أن يكـون   

عديا أيضا على االتفاقية ، فلم يسعه إال أن أجام ، ومل جيبهم إال مبـا  سكوته اعترافا مت
، مث محله الغيظ وحب التشفي على أن يتطلـب معرفـة   ... أنه ال يساحمهم أبدا : معناه 

يب الـذي  قذر الع أيبأشخاصهم وأمسائهم وعناوينهم ، وذكرهم مبذهب األستاذ األكرب 
على كل كاتب ، وماذا يعين الشيخ الـزواوي إن  ح باالسم والعنوان واجب ييرى التصر

مل يعرف أشخاصهم وأمساءهم لوال أنه ينوي هلم الشر واألذى مثل ما فعل حليفه املـريب  
" أن تبني له أمسـاء  " الشهاب " بزعيم املصلحني األستاذ باديس بعدما طلب من إدارة 

فهـل  . عريريج فلم يفلح بربج بو" بواسطة البوقاطو املتطوع ..." بيضاوي وطلبة العلم 
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ينكر الشيخ الزواوي هذا ؟ وهل يعود بعد اليوم إىل الدفاع عن األوباش ارمني ؟ إنـه  
       1***.ملن اآلمثني  

 !!فكر حر  
  . صالة العليويني 

ملا كثر القيل والقال يف املنتمني إىل الطريقة العليوية ، وذهب الناس يف أقواهلم تلك 
عزمت أن أذهب إىل الزاوية اليت فتحوها منـذ  ... ح ومن قادح مذاهب بشىت فمن ماد

 !!أعوام بالعاصمة 
مع صديق يل بعد صالة العشاء فألفينا ـا   -زاوية العليويني  -ذهبت إىل الزاوية 

وهو نائب الشيخ بالعاصمة يف تلقني املريدين من أهـل  " العباس "املدعو " املقادمي"أحد 
  ..   !!"مريدين"مثانية أنفار  ومعه" االسم األعظم"طريقة 

فجلسنا هنيهة نتجاذب  ،وأشار إلينا املقدم إن جنلسا  ،سلمنا عليهم فردوا السالم 
وجعل ينقرها نقـر  ، إذ قام أحد اجلالسني وشرع يف الصالة  ،أطراف احلديث العادي 

ل وبينما هو يف ركوع وسجود إذ تنـاو ) ؟(األمر الذي دل على بساطة الرجل ، الديكة 
مث صاح مريد آخر ينشد وترمن بآيات مـن ديـوان شـيخه    ، أحد دفا وجعل يقع عليه 

  :وهي هذه " ديوان الضالل "
  يا من تريد تدري فين      فاسأل عين الربوبية          

  ة ـأحوايل عنو غيبي أما البشر ال يعرفـوين             
يب أن هاتـه الطقطقـة   ر ال" فأخذ مين العجب مأخذه ، ومهست يف أذن املقدم 

ما جعـل اهللا  "ويشغالن قلبه عن الصالة ؛ إذ ، وهذا النشيد يشوشان فكر ذلك املصلي 
إن طريقنا العليوية هلا خواص وأسرار :فأجابين بصوت جهور " لرجل من قلبني يف جوفه 

تتميز عن غريها من الطرق ، ومن خواصها وأسرارها أن املنخرط يف سلكها واملنتمـي  
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ال ينصرف قلبه عن ذكر اهللا أينما كان وحيثما كان ، فما بالك مبـن هـو يف   لشيخها 
  :حال الصالة 

أما الطقطقة والترمن اللذين رأيتهما أمرا منكرا يف وقت أما يشغالن قلبـه عـن   
أيقن أن املريد ال ينصرف قلبه عن ذكر اهللا وعن الصالة ولو طقطقوا مئـات  ... الصالة 

وناهيك أن هذا الدف ضرب مبحضر الشيخ رضـي  ، املترمنني  وترمن آالف، املطقطقني 
ولو أن للشيخ ريبة يف ذلك لنهانا عنـها وملـا   . اهللا عنه ، وأن األبيات من تنظيم الشيخ 

  ."اهللا  "نظم شعره ، وال طبع ديوانه ، ألن الشيخ رضي اهللا عنه ينظر بنور
، وقد ذكرتنا هاته  وعلمت زيغ طريقته، جهل املقدم بأصول دينه  حتققتهنالك 

الصالة بصالة اجلاهلية األوىل اليت حكى عليها املوىل تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز بقولـه  
مث خرجت وصديقي نلعن املقـدم واملنشـد   " . وما كان صالم إال مكاء وتصدية : " 

تسعة رهط يفسـدون يف  " والضارب على الدف ، وعلمنا أن أولئك التسعة األنفار هم 
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحـة  " . " رض وال يصلحون األ

         1***" إنك أنت الوهاب 
  -1- التفرنج اآلمث  

اليوم بدأنا نذوق مرارة التفرنج وحنس به داءا عيـاء قـد تغلغـل يف املسـلمني     
  .فما أحسب أننا جند بعد ذلك إىل عالجه سبيال ، واملسلمات 

هذا الداء الوبيل إىل العضو الذي  إذا فسد فسد اجلسد كله ما من ذلـك  لقد دب 
وعلـى  ، العقـيالت يف خـدورهن    دخل داء التفرنج على البيض. بد وليس فيه شك 

فلم يعـدن  ، وكدر عليهن صفاء العيش ، فأفسد عليهن هناءهن ، املقصورات يف اخليام 
وال أن يكن قاصرات الطـرف  ، يرتضني أن يكن يف خدورهن كاملليكات يف قصورهن 

  .على بعولتهن 
ونعيم هـينء  ، يتقلنب يف أعطاف عيشة راضية  -وأزواجهن خيدمنهن  -لقد كن 

لتفرنج كما وسـوس الشـيطان آلدم   فوسوس هلن ا، سائغ ال يعرفن فيه تعبا وال شقاء 
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وخيل إليهن أن قد حرمن من حياة طيبة قد سـعد  ، إن مسجونات يف بيون ) ص(
، وأن حرمن من حرية واسعة ميرح الرجال يف فضائها دون النساء  ، الرجال دون  ا

فخـرجن يركضـن وراء   ، وكرهن البقاء يف البيوت فكشفن السـتر  ، فعفن العفاف 
الطـالبني   ، وابتذلن بعد ما كن أمـاين فهن بعد ما كن عزيزات ، الشهوات واملخزيات 

  .ورغبات الراغبني 
حمجوبة لـو رأـا   ، يف هذه البالد بيضة خدر ال يزال خباؤها لقد كانت املسلمة 

الشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد ، واليوم نرى بعض املسلمات تفـرجنن  
. وملمسا مشتركا بني أيدي مجيـع الالمسـني   ، وعدن ملكا مشاعا بني سائر الناظرين 

  .أن يبقى مبكانه ال غري  واملرأة يف خدرها كالوردة يف غصنها ويف أكمامها ينبغي
مكاتبة جاءا من تونس عن مسـلمة متفرجنـة قـد    ) الديبيش أجلرييان( قرأنا يف 

وكتبت سائر اجلرائد الفرنسية إال قليال عن هـذه احلادثـة   ... رقصت يف حفلة راقصة 
وقد محلـت هـذه   ، مقاالت كثرية كلها محدا وثناء على هذه املرأة املارقة من جنسيتها 

، إا انتقدت هذه املـرأة انتقـادا مـرا    : اليت قلن عنها ) النهضة ( د على جريدة اجلرائ
وأين آلت مبـا  . وخرجن من ذلك إىل سبب املسلمني ورميهم بالتعصب وبعداوة فرنسا 

حدث بتونس يف هـذه  : ( قالت الديبيش . مث أتعقبه مبا أراه ) الديبيش أجلريان (نشرته 
. حيتمل أن حيصل به انقالب هائل يف العامل اإلسالمي ،  األيام حادث أخالقي مهم جدا

حـدث  أن امـرأة   . حدث بتونس أمر مل نسمع بوقوع مثله فيما سلف يف هذه العمالة 
قد ذهبت إىل حفلة راقصـة أقيمـت   ، مسلمة تنتسب إىل أشرف عائلة مسلمة تونسية 

، املتفرنس واحملامي بتـونس  القبائلي املسلم . مبحل املقيم العام ، تلك املرأة هي زوجة م 
ورئيس مجعية املسلمني املتفرجنني ا ، ولقد أرادت هذه السيدة أن تبدي لنا ما ذاقته من 

إين تأملت منذ عهد بعيد فيما جتتنيه .  مرارة العوائد اإلسالمية وما حتس به يف هذا األمر
إن . ائد أدبية كـثرية  العائلة املسلمة من التجنس باجلنسية الفرنسية ، فرأيت يف ذلك فو

األمة الفرنسية تعظم املرأة وتعتين ا اعتناء كبريا ، وليست كـذلك املـرأة املسـلمة يف    
، ويقدسها تقديسا ،  جل املرأة عند الفرنسيني احتراماالعائلة املسلمة ، وكذلك حيترم الر
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 نربحهـا  نـا ال وحنن املسلمات حمرومات حىت من استنشاق اهلواء الطلق ، قواعد يف بيوت
إنين ملمتثلة . املتاع واألثاث لئال نطيش إذا حنن خرجنا إىل الشوارع  حبال كما ال يربحها
باعتقاد جازم ال يتخلخل ، لكن الـدين  ، آبائي  دين: ائر دين اإلسالم غاية االمتثال لشع

، السـيما بعمالـة   وما احلجاب إال عادة قدم عهدها . ال يوجب عليها أن تستتر بربقع 
إذا طال عليها  وكذلك العادات ،حىت رجعت مثل حكم ديين وشعرية إسالمية ،  ستون

وإين أجزم أن أخوايت املسـلمات يـذقن   . حيسبوا من شعائر الدين  األمد أصبح الناس
طعم احلياة مىت عدن ال يقمن يف بيون وسيتلذذن اللذة اليت ال اية هلا خارج ديارهن ، 

، ويرون فيهن احلليلـة واخلليلـة   ، ل يعظمون وحيترمون اجتلك اللذة هي التزوج بر
لكن جناح ذلك مشروط بـأن  . يف كل شيء من أشياء احلياة  وينظرون بعني التساوي

والتجنس هو الذي يكفـل  . يكون للمسلمات ميل شديد للتجنس  ، والك فيهن عليه 
عائلة الفرنسية يهذب اإلنسـان  لنا بقاء حريتنا اليت هي مثرة جهادنا ، ألن الركون إىل ال

وحبسب هذا اإلدراك الـذي  . يف الدين  ذ احلياة دون أن يكون يف ذلك طعنوميتعه بلذائ
هـذه  . أدركته ، أيقنت أنه جيب علي أن أكون فرنسية ، وأن أجتنس من صميم الفؤاد 

هي السوانح اليت أردت شرحها ببيان واضح بعد شعوري ا يف هذا االحتفال الـراقص  
  ) .الذي أقامه املقيم العام 
. إن زوجـة م  : على هذا اخلطاب فقـال  ) الديبيش اجلرييان ( مث علق  مكاتب 

قد استطاعت أن تنقب نقبا واسعا ذلك السد الذي ال ) أو منقبتها ( قبائلي مبأثرا هذه 
إىل هذا  فلنلتفت. بني النساء املسلمات وبقية العامل ، حائال إىل اليوم بعمالة تونس  يزال

  1*** احلادث ولنفكر فيه وفيما حيصل منه ولينظر هل يكون له تأثريا ؟
  نبأ عظيم 

، ومعشر الشباب الناهض ، ومجاعة اهلداة املصلحني ، بلغنا أن حزب اهللا املؤمنني 
وما تالقيه من أذى األوباش  اإلصالحعلى حركة  قدوا اجتماعا تناولوا فيه احلديثقد ع
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فض االجتماع حىت اتفقوا بإمجاع على أن جيددوا بعد شـهر رمضـان   اجلامدين ، فما ان
هذا حركتهم املباركة بنظام عجيب قرروه ، ومن فصول هذا النظام ما يوجب أن يكون 
يف محلة األقالم املصلحني من يقومون باهلجوم على الشرك واخلرافات وأن يكون فـيهم  

لمراقبة واالحتياط ، وقد تعـني  من يقومون وحيفظون خط الرجعة ، ومنهم من يبقون ل
واملرشد الصريح األستاذ الكبري الطيـب  ، الزعيم السلفي : خلطة اهلجوم كاتبان كبريان 

ن الكـاتبني مل  ألن هذي، العقيب والشاب املفكر والكاتب اجلريء السيد العزوزي حوحو 
أوقفـت   بسبب جريدة الشهاب اليت، اليت بدآها يف العام املاضي  يتما حركة هجومهما

: وتعني خلطة الدفاع وحفظ خط الرجعة ثالثة ليس فيهم إال سيد كاتب مـبني  . ذلك 
وتعني لالحتياط واملراقبة على اهلامجني وعلى املـدافعني  . بيضاوي ومسهري وتأبط شرا 

  .األستاذ العمودي واألستاذ الزاهري واألستاذ امليلي : ثالثة كتاب كبار 
ذ باديس راحته يف هذه املرة ، وسيبقى بقية الكتاب وسيأخذ زعيم املصلحني األستا

ومن دخل منهم املعركة فلـيكن إن شـاء هامجـا أو    . أحرارا إن شاءوا بقوا يتفرجون 
مدافعا أو غري ذلك ، وقد انفض االجتماع بعدما كتبوا ذا إىل من مل يكونوا حاضـرين  

  .عد شهر رمضان املعظم من أعضاء احلركة القلمية اليت سيقوم ا هؤالء املصلحون ب
وقد قرروا أيضا للخطيب عبابسة األخضري خطة االشتغال جبريدته املهماز الـيت  
عزم أن يصدرها قريبا باللغة الدارجة ، وسيكون للمهماز شأا مع يف تبكيت املشاغبني 

فـإن  .وسيكون الشهاب والربق جماال واسعا للكتاب املصلحني . من الغوغاء واألجالف 
  :اخلرب فإننا نشد قول القائل صح هذا 
                  1***.من واقع جزعا أو طائر طربا  مر ما فيه من جد فال تقفوا   يف األ   

   -2 - آلمثفرنج الت
ة املسلمة املتمردة من جنسيتها ودينها هي مثرة تعلـم  أهذه التصرحيات من هذه املر

، فتربني تربيـة عربيـة    ، وغري لغة العربغري لغة القرآن البنات املسلمات العربيات لغة 
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ليس بينها وبني التربية اإلسالمية من وشيجة نسب ، وختلقن بأخالق ، وتعودن بعوائـد  
  .ال تتفق  مع أخالقنا وعوائدنا حبال من األحوال 

مسـلمة  (مرقت هذه املرأة من عوائد قومها هذا املروق كله مث تزعم أا ال تـزال  
برقصها ذلك  لقومية والدين ، ورمبا زعمت إايف ا مع بنات عمها تتفق) ونسية عربية ت

وأا تبتغي بذلك ثـواب الـدار   ، ) ص(قد عملت عمال صاحلا سيشكره اهللا ورسوله 
كن هلا أخوات إىل أن يلتحقن ا حىت ينلن عنـد   يوقد دعت املسلمات الالئ. اآلخرة 

  .اهللا أجر املتربجات الراقصات 
غادية رائحة مع الغادين والرائحني ، واليت  جة اليت تظل يف الشوارعأة املتربأين املر

، تبيت الهية راقصة يف الالهني والراقصني من املرأة القاصرة الطرف املقصورة يف اخلدر 
حىت من خطرة النسيم أن متر ا ، ومن البدر املنري أن يلوح عليهـا خجـال   اليت حتذر 
  .وحياء ؟ 

قفان بوجه من الوجوه ، وليس شيء من األشـياء بصـاحل أن   إن هاته املرأتني ال ت
فهيهات أن تبق هذه املرأة مسـلمة عربيـة يف عوائـدها    . تكون جامعا جيمع ما بينهما 

وجدت يف تفرجنها من الغبطة والسـرور مـا مل جتـده     ل هذه املرأة أاتقو. وأخالقها 
ن يهتكن سترهن ، وأن يبـدين  البيض اخلفرات من النساء املسلمات ، وأا تتمىن هلن أ

إن اإلسالم ال يوجب على : زينتهن ، وأن ال يضربن خبمرهن على جيون ، وتقول هلن 
لقد رزئت هذه املرأة يف نظر املسـلمني يف  . املرأة أن تبقى مذمومة ومسجونة يف دارها 

عرضها دون بنات جنسها وسلب كل ما متلكه يدها من حشمة وحيـاء ، ومل تـرد أن   
ر وحدها هذا اخلسران املبني فأرادت أن ختدع املؤمنات املسلمات فيما بقي بأيديهن ختس

  . ة مجال بعده أمن حياء وعفاف فيخسرن ما خسرته من احلياء الذي ليس للمر
وختضع له غاية اخلضـوع ،  ، تزعم هذه املرأة أا متتثل لدين اإلسالم غاية االمتثال 

فهل هذا هو االمتثال . قص مع أجنيب خياصرها وختاصره مث تبدي زينتها لغري بعلها ، وتر
  لإلسالم عندها ؟
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إن اإلسالم كما تقول هذه املرأة ال يوجب إخفاء املرأة ولكنه حيرم عليها أن تتربج 
  .، والرقص أجلى مظهر التربج

مث تعمد إىل عادة احلجـاب  ، تزعم هذه املرأة أا حتترم عوائد أجدادها املسلمني 
ل ما مييز املسلمة من غريها بتمزقها متزيقا ، فهل هذا هو احترام العوائد عنـد  اليت هي ك

  هذه السيدة ؟ 
تقول إا ذاقت يف رقصها لذة مل تذقها بقية املسلمات الالئي ال يرقصن ، وهو أمر 

من لذة العيش ما مل جتده املـرأة  إن املرأة الساقطة جتد يف سقوطها ف. واقع ال جنادهلا فيه 
فة الشريفة يف عفافها وشرفها ، وقد تعاف املرأة الساقطة اليت ال عرض هلـا حيـاة   العفي

  .العفيفات ذوات األعراض املصونة 
إنه لوال قراءة املرأة قراءة غري عربية وغري إسالمية ملا كانت لتجـرأ هـذه اجلـرأة    

 التفـرنج  الغريبة على متزيق رداء احلياء ، ولوال ذلك ملا كانت تدعو املسلمات جهرة إىل
  .اآلمث واملدنية الفاجرة 

إنه ال يسمع هذه الداعية إىل التفرنج نساؤنا الغافالت ، ولكن ستسـمعها بناتنـا   
الالئي قرأن كما قرأت ، وذبن كما ذبت ، أولئك الفتيات هن الالئـي يسـمعنها   

ئـك  بأمساعهن وقلون ، ويقبلن عليها بوجوههن ، ويغتبطن ا اغتباطا شـديدا ، أول 
الفتيات اليت يتمنني كلهن أن يسبقن إىل الرقص  والسفور وليس فيهن فتاة ال تـتمىن أن  

  .تكون مكان هذه الفتاة إال قتل التفرنج اليت ال متلك من احلشمة مثقال حبة من خردل 
أولئك الفتيات املتعلمات هن الالئي حيسبنها ملكا مـن املالئكـة األطهـار ، أو    

ما من ذلـك بـد ،   ، أثرها غدا أو بعد غد  فسيقتفني. ن دون اهللا يتخذا إهلا يعبدنه م
  .وليس عنه حميص 

إنه وإن كانت هذه الفتيات قليالت يف عددهن قبل اليوم وحىت اليوم ، فـإن ال  
حمالة أخذن يكثرن ويكثر سوادهن يف كل يوم وحني ، وليس ببعيد أن يصبحن األكثرية 
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من قوميتنا قضاء نعود به أمة غري أمة عربية وأمـة ال  ساحقة ، تقضي على ما بقي بأيدينا 
  1***...تدين بدين اإلسالم 

  . خطيب الضالة املنشودة
قام خطيب أصفر اللون ، حنيف اجلسم ، على جبل األنف من خريطـة وجهـه   

  ؟ ...يقال إنه ابن زاوية وأنه قضى شطر عمره ينشد ضالته  ،ارتان نسيت لوما ظن
موجها خطابه إىل رجل معـني  ، مسجد حافل مبئني من الناس قام هذا اخلطيب يف 

ومـا  (  -؟ ..وكرر هذا النعت مرارا  -وإنه غين ، وقال عنه جاهل   !دعاه بابن حواء
  .) !ذاك من ابن زاوية بغريب 

كنت سألتين عن املدرسة ومنفعتها ومل أجبـك  : نادى اخلطيب ابن حواء قائال له 
  .ى خطايب قبل ، فامسع اآلن جوايب وفحو

، ) !!(، وتشـيت الصـبابط   ) !!(املدرسة يا ابن حواء خري من ضرب الطوب 
 !)...!!(، واحلمالة ) !!( )كذا(والتقرسني 

واملدرسة كما   قلـت لـك   . وهنا ابتلع ريقه ... !املدرسة هي الضالة املنشودة 
من خطبـه  وهذا ما فاه به اخلطيب باحلرف وما وصل إىل هذا احلد  .وليس كما مل يقل 

  2*** !.لتحىي اخلطابة لتعش املدارس : حىت صاح كاتب هذه األسطر 
  .  مراسالت االنتخاب البلدي     

من هذا الشهر انتخاب عضو بلدي بالعاصمة خيلـف السـيد    15سيقع يف اليوم 
إبراهيم بن رضوان الذي حكم الس الدويل بإبطال نيابته البلدية لقرابته مـن السـيد   

وهو ال حمالة ساقط أيضا على فـرض  . مع ذلك فإنه رشح نفسه ثاين مرة شكيكني ، و
فوزه ، ألن قرابته من شكيكني مازالت ولن تزال ، فليس يكون الرأي أن ينتخبه الناس ، 

ورشح نفسه أيضا الدكتور بـن التـهامي وال أحسـبه    . وما أظنه ينجح يف هذه املرة 
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يرضونه حبال ، ورشح الشيوعيون السـيد   سينجح ألنه يدعو الناس إىل التجنس الذي ال
والناس خيافون إذا هـم انتخبـوه يرمـوا    ) اجللفة(حممود بن األكحل املنفي اآلن بسعد 

ورشح كثري من الناس الشيخ السيد عمـر  . بالشيوعية معاداة احلكومة ، فما أظنه يفوز 
نا من أجل راسم الوطين الصادق ، واملسلم احلقاين ، ذلك الذي قضى سبع سنني مسجو

القضية اجلزائرية ، ومن أجل الدفاع عن أبناء جنسه ، ذلك الذي مل يترك أعوام السجن 
تذهب بال عمل لينفع به أمته ، فكتب جزءا أوال من تفسري القرآن الكرمي كتابة فطرية ، 
سلفية فطرية ال تشوا شائبة التقليد وجاء تفسري يف غاية اإلبـداع ، تفسـريا سياسـيا    

والشيخ عمـر راسـم ال   . جزائر به شأن عظيم بني العاملني .. ولو طبع لكان .  عمرانيا
  .أكون مبالغا إذا وصفته بأنه أول رجل جزائري ابتلي يف سبيل اهللا ويف سبيل اجلزائر 

الشيخ عمر راسم هو الذي مل يقدر الضغط اإلداري أن يطفيء وطنيتـه ، وهـو   
قفها يف سبيل اجلزائر ، وهو الذي كتب عنها ما الذي ال جيهل أحد مواقفه الرهيبة اليت و

كتب بالعربية والفرنسوية أيام ال يعلم الناس عنها شيئا ، الشيخ عمر راسم هـو الـذي   
حرمت أمة اجلزائر مما رزقه اهللا من موهبة ونبوغ ، وهو الذي ضاعت أفكـاره احليـة   

  .ني قبيح وحسن بسبب اجلهالة الضاربة على أمة اجلزائر ، حىت جعلتها ما تفرق ب
وأراين ليست يب من حاجة إىل التنويه به ، وال هو مبحتاج إىل التعريف به ، فـإين  
أوقن أن األمة ستكون معه يف هذا االنتخاب ، وال أحسبها جتهل إىل درجة أن تدع هذا 

  .الرجل العظيم صاحب الغرية امللتهبة وتنتخب من ال يصلح هلذا املنصب 
أحدا من غري الـوطنيني   -فيما مضى -عه ألا مل تنتخب أوقن أن األمة ستكون م

  .مري خالد برهان قاطع على ما أقولالصادقني ما وجدت إىل هؤالء سبيال ، وانتخاا لأل
أيها السادة املنتخبون ألن تتركوا االنتخاب بتاتا ، خري لكم من أن تنتخبوا رجـال  

أن تنتخبوا غري كفء هلـذا الكرسـي    ال كفاءة فيه ، يقوم بوظيفته قياما حسنا ، فإياكم
الشـيخ عمـر    جتدوا يف   مترشح مثلما يف  الكفاءة   البلدي ، وما أحسبكم جتدون

1***راسم 
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  -3- التفرنج اآلمث
ـ  لمات تعلما غري عريب وغري إسالميويف الواقع إن هؤالء الفتيات املتع رن يف قد كث

 ، ذلك بأن هنالك بتـونس مـدارس   كثرية وعوائد شىتتونس كثرة تغريت ا أخالق 
هناك على بنام ما رأوه مـن الـك    لبنات املسلمات ، وقد نشط الناسخاصة بتعليم ا

غضن العوائد العيان على ذلك ، حىت أصبح قسم وافر من الفتيات املسلمات متفرجنات يب
ال  إليهن من التزوج بالفتيـان الـذين   التونسية بغضا شديدا ، وعدن وليس شيء أبغض

يزالون تونسيني غري متفرجنني ال يسمحون هلن بالتربج وال يرقصن معهن ، فوضعن أغاين 
(... مثل قوهلن يف أغنية طويلة يف هذا املعـىن  ، كثرية يف هجاء الشاب التونسي الزيتوين 

وهي كلها احتقار لكـل زي مـن   ...) ما خندش بوكشاتو ... ما خندش سيدي الشيخ 
زراية على كل هيئة من هيئام اخلاصـة ـم ، وتـنفري الفتيـات     و، أزياء الزيتونيني 

املتمدنات من التزوج ؤالء الفتيان ، وملئت أيضا هـذه األغنيـة بـدعوة الفتيـات     
التونسيات املسلمات أن يقبلن على الفتيان املتفرجنني وأن ال يتخذن أخدانا هلن سـواهم  

أغاين غري هذه األغاين ..) . دولش بيا يف باريس ي..أنا ناخذ وشاشية ( مثل هذا البيت 
وهي بال شك تترجم عن عاطفة البغض الشديد اليت حتملها البنـات هنالـك للشـبان    
املسلمني ، وعما يضمرنه ألبناء أعمامهن من الكراهية والنفرة ، وليس لذلك من سـبب  

هن مـن  عندهن ، وأفسد عليهن دينهن فما بقي غري تعلم البنات تعلما هدم عليهن قوميت
الـذي   نتهني عما ى عنه ، وهذا املروقوي، وال من دين ميتثلن أوامره ، عادة حيترمنها 

وإنا خناف على زميالـا الكـثريات أن   . مرقته هذه السيدة الراقصة دليل على ما نقول 
  .يقلدا يف الرقص واملروق بال مهلة 

فإن ال حمالـة  ، األيام  إن اجلزائر وإن كانت املتعلمات من بناا قليالت يف هذه
وقراءن قـراءة غـري   ، يف تفرنج البنات  ددهن ، وتلحق اجلزائر أختها تونسسيكثر ع

  .عربية وغري دينية 
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وقد كثر يف أبناء اجلزائر من يطلب بإحلاح من احلكومة أن حتدث مدارس فرنسـية  
احلكومـة ،   ري بعيد أن جتيـب وغ، للبنات املسلمات حىت ال يبقني جزائريات مسلمات 

فتتعلم بناتنا كما تعلمت بنات تونس ، ويتفرجنن  -دون أبنائنا  -مدارس لبناتنا  فتحدث
وهنالـك  ، ويعدن وليس مثة شيء من األشياء يربط بينهن وبني أبناء أعمامهن ، مثلهن 

ألـا  ، القضاء األخري على ما بقي بأيدينا من العوائد اليت لوالها ما كانت لنا من ذاتية 
  .دها صوان ما بقي هلذه األمة من جنسية قومية وح

فإن مل يتدارك أبناء تونس عوائدهم املقدسة ، ومل حيذر أبناء اجلزائر من هذا  اخلطر  
اهلاجم على ما ميلكونه من شخصية متيزهم ، فإم يكونون هم العـاملني علـى هـدم    

  1***.ت أيديهم وويل هلم مما يكسبون لوويل هلم مما عم. شخصيتهم 
  . تأثري الدعوة واإلرشاد

أثرت دعوة اهلداة املرشدين يف الناس تأثريا كبريا ، فكانت أقالم الكتاب أشد على 
أويل الشرك اخلرافيني من وقع النبال ، وكانت نفثات تلك األقالم الطاهرة الزكية أضـر  
على الذين يكتسبون بالتضليل من طعنات الرماح ، وضـربات السـيوف ، وكانـت    

الدعوة واإلرشاد باردة لذيذة يف أكباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،  حركات
فإنه بلغنا أن فضيلة صاحب العزة الشيخ العيد إمام التيجانية يف هذا الشمال اإلفريقي قد 
وافق متاما على مجيع ما يكتبه أنصار اهللا املؤمنون ، وأنه يدعو خاصته إىل أن يكونـوا يف  

اة إىل اهللا ، وكذلك حضرة صاحب السمو الشيخ حممد الكبري بن حممد عون هؤالء الدع
العيد الذي أصبح يدعو الناس جهرة إىل ما يدعو إليه املصلحون الكاتبون ، فقوي حزب 

اإلمام التيجاين ، والعمدة املتينة من عمد تلك : اإلصالح الديين ذين الرجلني العظيمني 
ينها وبني سبيل املصلحني إال قيد ظفور ، وليس ذلك الطريقة اليت أصبحت اليوم وليس ب

من سبب فيما أرى غري شيء واحد وهو أن أشياخ هذه الطريقة مل يكونوا كبقية أشياخ 
الطرق األخرى يتكففون ما يف أيدي الناس ويتسولون ، فقد بلغنا إن إمـام التيجانيـة   

                                                
  .       1ص . م 1927أفریل  18ھـ ، الموافق لـ 1345شوال  16االثنین .  7البرق عدد    "التفرنج اآلثم "التحریر   - 1
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، يـارة فـأىب أن يقبلـها    املذكور آنفا قدمت إليه ببسكرة كمية من املال على وجه الز
. أن يوزع هذا املبلغ على الفقراء واملسـاكني  " املقدم"ورفضها رفضا باتا ، وأشار على 

كثريين يف جهات متعددة من هذه البالد قـد اتبعـوا سـبيل    " مقادمي " وبلغنا أيضا أن 
" الـزرد "املؤمنني ، سبيل دعاة اهللا املصلحني ، ونزعوا السبح من أعناقهم وعادوا يعافون 

ومـن  ، وطهروا نفوسهم وزكوها من كل شائبة شرك " الشطحات " و" احلضرات "و
  .سائر اخلرافات 

، وبلغنا أيضا أن ناسا هلم شخصية بارزة بني العامة قد أعلنوا بقاءهم على احليـاء  
وكان أكثر الطرق ، وبراءم التامة من الطرق وما فيها من األوهام واألحالم واخلرافات 

إنه ذو طريقة كـالطرق ،  : املصلحني قلقا طريقة العليوي إن كان يصح أن نقول حبركة 
" و" الزيـارات "فما زال مل يشبع مـن  ، وذلك ألنه حديث يف هذا الباب الذي ابتدعه 

اليت يستوردها بالتسول واالكتداء ، وكذلك زوايا أخرى من الـيت ال يعـيش   " النذور
  .هلم مكتسب وال مرتزق غري التكفف واملسألة  أبناؤها إال بالدوران والطواف ، وليس

  ! لبيك يا مسهري
لربق الالمع مقاال مليء غرية وصوابا ، وجهه الكاتب ا قرأت يف العدد السادس من

وبيضاوي يسأهلما رأيهمـا فيمـا كتبـه    ، املبني األستاذ مسهري إىل األخوين تأبط شرا 
، وما جيب أن يعملـه   رأيه" هريمس"بعدما بني هلما " نبأ عظيم"حتت عنوان " جساس"

هؤالء الثالثة يف اخلطة اليت عينوا هلا ، وكيف ينبغي أن يدافعوا عن الذين آمنوا وعملـوا  
  ....الصاحلات ، وعما يدعون الناس إليه من الدين اخلالص ، واإلسالم الصحيح 

وراق لـدي جـدا ، فبـادرت    " مسهـري "جبين رأي  األخ عقرأت ذلك كله فأ
مـن اهلجـوم علـى     –بعد القيام بالدفاع  –لى ما رأى حىت ما دعانا إليه للمصادقة ع

 –دعاة الشرك والضالل ، ونعترف له بأن أول واجب علينا  ؛أصحاب األقالم الفاجرة 
اهلجوم مـن خطـة   هو كسر شوكة هؤالء املضلني ، وإن مل يكن ذلك  –بعد الدفاع 

أن " مسهـري "هم األخري ، وقد رأى لنا حزب اهللا املؤمنون يف اجتماعالدفاع اليت عينها 
وال يسعين إال أن أشـكر  . ندافع عن اهللا وعن محاة دين اهللا فاستحسنت رأيه هذا أيضا 
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: وهي قوله . هذا األخ شكرا مجا على ما أسدى إلينا من النصيحة اليت كنا عنها غافلني 
ؤالء الفـاجرين ،  فإين ما كنت أستصعب أمر ه" . لتستسهلوا األمر ولتستصعبوه معا " 

حىت أستعد هلم كل االستعداد ، وما كنت العبا بأحد منهم ، وال ألحسب أن فيهم قرنا 
ينازل الكتاب املصلحني ، وما كنت أنوي أين أكتب فيهم كتابة جديدة ، ولكن كنـت  
أحسبين أكتب ضاحكا عليهم ، ساخرا منهم ، ومما يعبدون مـن دون اهللا ، وال أنـوي   

الطريقة يف الكتابة عنهم يف حال من األحوال ، وما كان خيطر ببايل أن العدول عن هذه 
إىل أن األمر احلقري جيب أن يستعد له كمـا يسـتعد   " مسهري"أستعد هلم ، حىت نبهين 

لألمر العظيم ، فكنت طوع إشارته ، وعملت بنصيحته ، فأعددت ألصحاب األقـالم  
مهم وأيديهم ، ومن السخرية منهم مـا  الفاجرة واأليدي األثيمة من اجلد ما يكسر أقال

  .جيعلهم يضحكون على أنفسهم ، وجيعلهم يف أعني الناس أضحوكة ومسخرة 
ألن أصرع القاصرين واحدا بعد واحد ، وأصـفع كـل   " مسهري"إين مستعد يا 

  :واحد منهم صفعة يطري الربق فيها من عينيه ، وأنين واهللا لكما قيل 
   . كالليث بعد اجلوع يف تيس عثر   كل ممزق  " القوم"ألمزقن   

حماماة عن دين اهللا ، وذب عن الذين يهجمـون  : وخطيت يف الدفاع هي خطتك 
وقد قرأت يف البالغ العليويـة  . وسائر رجال اإلصالح الديين ، على الشرك واخلرافات 

ص على سبيل التنقي" (الزاهري"مراسلة فاسقة جاءا من قسنطينة تقول عن  15يف العدد 
إنه رجل عمل ال يستسلم للقضاء ، وإنه رجل الشجاعة األدبية ، وليس عنده ) : واحلط 

  ...!ما عند بعض الصحافيني من حياء األبكار 
إنه هو ) : على سبيل احلط منه كذلك " (باديس"وتقول تلك املراسلة الفاسقة عن 

وهـو   "غـازي "وهـو  " مسهري"وهو " بيضاوي"وهو " شرا تأبط"مؤسس الربق وهو 
" العمودي"وهو " الزاهري"وهو " العقيب"وهو " حوحو"وهو " الفرقد"وهو " السالوي"

وهو السماء وهو األرض وهو كل شيء ، وليس يف الكون إال بـاديس ،  " امليلي"وهو 
فهو الكائن يف كل مكان واحلال يف كل موجود ، وهو الذي ال يسكن ساكن إال بإذنه 

  .إىل آخره إىل آخره  ...امل إال مبشيئته ، وال يتحرك متحرك يف هذا الع
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ولعل هذا االعتقاد الذي يعتقده العليويون يف اإلمام الفذ باديس ناشيء عن عقيـدة  
) !!(احللول اليت يعتقدوا ، وهي أن اهللا حال يف كل شيء وال سيما اخللـوة العليويـة   

الشيخ بـن عليـوة    وإين أظن العليويني يعتقدون أن األستاذ الكبري باديس حل حىت قي
  .كما حيسبون أن كل شيء إهلا .وال شك يف كوم حيسبونه إهلا ) !!(وخش فيه 

هذا موطن من مواطن الدفاع ، وهذا رأيي اليوم فيه ، فهل يعجبك يا مسهري ؟ أم 
وعلى كل حال فإين أجبتـك مبـا   . ال ترضى مين إال أن أجد يف هذا املوطن جدا مرا 

  .مبا يراه " بيضاوي"رأيته ، فليجبك 
  - 1 -الربج  –فرفار  –طولقة : وفد الشعراء يزور 

م ، على الساعة الثالثة مساءا ، ركبنـا مـن    1927يف اليوم التاسع من شهر أفريل 
وكنا ، بسكرة سيارة األستاذ الفذ الشاعر املبدع والكاتب الكبري الشيخ األمني العمودي 

الداعية إىل اهللا وحده األستاذ الكبري الشـيخ   والزعيم السلفي، األستاذ العمودي : أربعة 
الطيب العقيب ، وشاعر الشباب صاحب الروح النظيفة الشاب السيد حممد العيـد حـم   

وكان هذا الوفد حتت إشـراف األسـتاذ   . علي ، وكاتب هذه األسطر وسائق السيارة 
بـني وجـه   سافرنا يف ساعة هائجة ، ويف يوم عبوس غضبان ، فما كنا منيز . العمودي 

وكأن الطبيعة مل تري يف هذا الوفد غري ، السماء وبني وجه األرض من شدة الغبار الثائر 
مهموم ، وال فيه من يستلذ طعم احلياة ، فغضبت تقديرا لعواطف هؤالء القوم يف هـذا  
اليوم ، على أننا كنا يف تلك الساعة يف غبطة وانشراح ، ويف أحاديث كلها يف األدب ، 

وال عرفنـا كيـف   ، فما شعرنا بأنفسنا كيف قطعنا الطريق ، الشعر وارجتاله يف رواية 
  .وصلنا إىل طولقة 

شربنا فيهـا الشـاهي    ، وصلنا إىل طولقة على الساعة اخلامسة فلبثنا ا مدة قليلة 
مثل الشيخ القاضي ، حبانوت الشاب السيد حشاين كباس يف مجاعة من الفضالء األعيان 

ومن هنا بدأ السيد اإلمام الشيخ الطيب العقيب يـدعو إىل اهللا  ... لية والسيد أمحد بن ع
، فاحنىن بالتعنيف املر على من يزعمون أن سيدي خالد نيب هذه األمـة  ) ص ( ورسوله 

وشفيعها يوم ال تنفع شفاعة الشافعني ، ويزعمون أن هللا على الناس أن حيجوا قرب سيدي 
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عوا هلذا احلج مناسك خاصة وتلبية غري تلبية احلـج  فشر" من استطاع إليه سبيال " خالد 
اإلسالمي ، وميقات هذا احلج اليوم السابع والعشرون من رمضان املعظم ، ويف األخـري  

على أنه ال وجود لقرب خالد بن سـنان ـذه    -بعد البحث العلمي  -أمجع احلاضرون 
مدينه رومانية تسمى نويب  األرض وليس هذا املوجود إال أثرا من الزمان ، وأنه كانت مثة

وكلمة نويب قريبـة مـن   ) بالد اجلاهلية ( ، ومازالت آثارها إىل اآلن ، والعامة يسموا 
  . كلمة نيب 

زفاف  املصونة شـقيقة  : مث مشينا إىل فرفار لنحضر الزفاف الذي جئنا من أجله 
الغسـريي أو  ( األستاذ الشيخ حممد خري الدين إىل حضرة الشيخ السيد بلقاسم املـومين  

فبتنا هناك ليلة ساهرة حىت مطلع الفجر ، وأعذب ما كان يف هـذه الليلـة   ) البسكري 
املبارة األدبية بني هؤالء األدباء واإلجازة الشعرية ، فما ارجتل أحدنا بيتـا إال وأجـازه   

النجم وقد بدأنا العقيب يف تلك الليلة بارجتاله وبأراجيزه اليت جعلتنا حنسبه أبا . اآلخرون 
وقد غلب النعـاس   . أو رؤبة بن العجاج ، أو العجاج أو غري هؤالء من فحول األراجيز 

على األستاذ العمودي آخر الليل من وعك أمل به ، فأراد أن يسترجع راحته بـالنوم وأىب  
  :عليه القوم ذلك فقلت 

  .دعوا األمني وما يلقاه من وعك    فليس يرغب يف هلو وال ضحك         
ازه كل من العقيب وحممد العيد ببيت يهجو به األمني لكيال يرقـد ، فهجـاه   فأج

  :وهجا ليلتنا بقوله 
  .املالكي " ... " وإن شعركم هذا لكثرته       قد صار يشبه نثر        

يف نئة : ويف احلق كان ألطفنا هجاء وأطرفنا تنكيتا ، وقد تبارينا يف مواضيع مجة 
عض املردة املشركني ، ويف تصوير بعض عادات الناس يف هـذه  العروضني ، ويف هجاء ب

من املعز بزعم أن العـني ال  " عتروسا " اجلهة ، فقد قيل لنا إن القوم يذحبون لكل عني 
  :تنبع إال إذا  ذحبوا هلا ،  فقلت يف ذلك 

  " .عتروسا "ال تنبع العني يف الزيبان جارية    إال إذا  ذحبوا للعني          
  :زه شاعر الشباب على البديهة بقوله فأجا
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  .ماذا جىن وهو م غري مقترف     ذنبا فحكمتموا يف حلقه املوسى          
1***.وأجازه أيضا كل من العمودي والعقيب ولكين نسيت اآلن بيتهما 

    
  . يا أعداء الشباب  

، اإلمـام   قد اتفق املؤمنون مجاعة املصلحني على أن يلقوا الشيخ العقيب األسـتاذ 
وعلى أن يلقبوا الكاتب احلريب السيد حوحو بلقب فاتح ، ولكن حوحو اختار أن جيعل 

: " فأحب أن يكون امسه هكـذا  ، هذا اللقب هو امسه الشخصي عوض اسم العزوزي 
  .املصلحون على ذلك ووافقوا عليه  فأمضى" حممد فاتح حوحو

" األسـتاذ اإلمـام  "أ فيه اهلجوم الذي بد.." إىل األمام "ولقد قرأ املصلحون مقال 
اختيـار العقـيب    أم قد أصابوا شاكلة الصواب يف العقيب على مجاعة اخلرافيني ، فأيقنوا

فتحققوا أنه رجل الـدفاع  ، للهجوم ، وقرأوا مقال مسهري يف العدد السادس من الربق 
ع مـن الـربق ،   يف العدد الساب" تأبط شرا"وأنه رب الرياع ، وقرأوا مقالتني اثنتني لـ 

من شدة " تأبط شرا"فعلموا أنه ال قبل ألشرار الطرقيني وصعاليكهم مبا عند هذا الكاتب 
وقسوة على أولئك الذين يظلمون وهم الظاملون ، ويفسقون الربرة األطهار من املـؤمنني  
وهم الفاسقون ، ويتهمون الشباب الناهض بالفجور ، وليس أخبث يف الدنيا وأفجر من 

) !!(أو منعطفات الطـرق  ) !!(لذين مل حتمل م أمهام إال من خفايا الزوايا أولئك ا
فريقا هداه اهللا وشرح صدره : وقرأ الناس ذلك كله كما قرأ املصلحون ، فكانوا فريقني 

، وفريقا بقي مزعزعا مضطربا يف أوهامه وضالالته ، ولكنه يدنو رويدا رويـدا   نباإلميا
فال شك أنـه ال يلبـث أن    –وإن كان اآلن حائرا يف أمره  –من مجاعة املصلحني وهو 

يهتدي إىل رشده ، ويرجع إىل صوابه ، فيتبع سبيل املؤمنني غدا أو بعد غد ، ما يف ذلك 
  .شك وليس عنه من حميص 

، قوم يلبسون احلق بالباطل واهلدى بالضالل ، وحيسبون أم على شيء "وهنالك 
للسارقني الدجالني ، وما دروا أم يعومون يف أضـغاث   وأن الناس مازالوا يقيمون وزنا
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، حيلمون أم سينتصرون ) !!(وعورام عريانة ، واستاهم مكشوفة ، أحالمهم اللذيذة 
سبيل الـدعوة واإلرشـاد    اهللا املرشدين ، الذين يأملون يف بسبحهم وأضاليلهم على دعاة

  .أولوا الشرك واخلرافات كما يأمل الطرقيون ، ويرجون من اهللا ما ال يرجوه 
وال تقفوا يف وجـه  ، توبوا إىل اهللا خري لكم ، يا أعداء الشباب ويا أهل اخلرافات 

فاتقوا النار اليت وقودهـا  .. وإن تفعلوا  -الشباب الناهض تصدون الناس عن سبيل اهللا 
 أنفسـكم  فاتقوا اهللا يف. أعراضكم املدنسة ، وأفعالكم اخلبيثة ، تأكل خرافاتكم أكال ملا 

، واتقوا الشرف فيما تكتبون ، واتقوا احلق فيما تعتقدون ، فإن الشباب لكم باملرصـاد  
.***1  

  - 2 - طولقة ، فرفار ، الربج: وفد الشعراء يزور 
وظللنا هناك عند الشيخ خري الدين ذلك النهار وبتنا عنده الليلة األخرى فحضـرنا  

، ) لشـانه (والـربج و  ة من أعيان طولقةوحضره مجاعة كثري، العقد ضحوة ذلك اليوم 
أعيانا وغري أعيان ، وبعد الفراغ من مأدبـة الغـذاء   ، فقد حضرت كلها  )فرفار(وأما 

شرع األستاذ اإلمام الشيخ الطيب العقيب يدعو الناس إىل النجاة ويهـديهم إىل سـبيل   
ة بالقرآن جهـادا  الرشاد ، وجياهد الذين جيعلون هللا أندادا ويدعون من دون اهللا آهلة كثري

وتغلغل فيه بشدة كأنه التيار اجلـارف الـذي   ، كبريا ، ومضى العقيب يف هذا املوضوع 
جرف طرق القوم وخرافام ، وكأنه إعصار فيه نار تأكل ضالالت املشركني أكال ملا ، 
فلم يبق يف جملسه ذلك أحد إال خضع لكتاب اهللا وسـلم هللا ورسـوله تسـليما ، ومل    

نالك حىت عادوا ال جيدون يف أنفسهم حرجا مما قضى اهللا ورسوله ، وقـد  خيرجوا من ه
دعاه سكان فرفار أن يقرئهم درسا دينيا فأجام لذلك ، وقضى يف هذا الدرس يهـدي  

  .إىل اهللا أكثر من ساعتني 
وكانت ليلتنا هذه كليلتنا البارحة يف مباراة شعرية ويف أحاديث أدبية ، فلما كـان  

. فظللنا عنده عامة يومنا ، فرتلنا يف ضيافة الشيخ علي بن عمارة ،  الربج الغد مشينا إىل
وقد أقرأ األستاذ الطيب العقيب بعد صالة العصر درسا هائال حضره أهل البالد كافـة ،  
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وإن كانوا قبـل  ، ولقد فتحنا بذلك فتحا مبينا فأصبح الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا 
  .ذلك من املسلمني 

فبتنا ا عند الشيخ بن حمبوب آخر ليلة بقيناها خارج بسكرة ، نا إىل فرفار مث رجع
، مث مشينا الغد إىل طولقة ، دعانا للغذاء الشاب السيد عبد القادر بن األخضـر عـدل   

، وبنفر آخرين من األعيـان  ، احملكمة ، هنالكم اجتمعنا يف داره بشيخ طولقة اإلداري 
. ومما يعبدون مـن دون اهللا  ، ويسخر من الطرقيني ، رافات فلم نر فيهم إال من يهزأ باخل

وقد بلغنا أن شيخ طولقة هذا هو الذي يسعى بكل ما يف مستطاعه يف إبطال املواسم اليت 
يقيمها العامة للقبور ، فأصدرت إدارة التراب العسكري  يا  عاما ينهى عـن مواسـم   

والـذي يقـام علـى    ، األخضري وخصوصا املوسم الذي يقام على ضريح ، الطرقيني 
بالنسـاء وغـري    ملا فيهما من املنكرات والبدع يف اختالط الرجال، ضريح سيدي خالد 

  .ذلك 
حضـرات  ) ليشـانة  ( وشايعنا إىل حمطـة  ، مث ركبنا عند الزوال بقطار بسكرة 

األساتذة السادة حممد خري الدين بن عمارة ، بلقاسم امليموين ، وكان الشيخ السـعدوين   
ومل أكن رأيته قبل اليوم ، فتفضل خري الدين بتعريف كل منـا  ، ركب وتبوأ مقعده قبلنا 

إىل اآلخر ، فتهادينا حتية التعارف وقد حياه اجلماعة قبلي ، وسبقوه بالسالم عليه ، ومـا  
، كدنا نتبوأ مقاعدنا حىت أخرج سيدي علي بن عمارة العدد السادس من جريدة الربق 

وقرأ هو ما بقـي  ، أنا باجلهر على القوم وهم يسمعون ، فقرأت أكثر وكلفين أن أقرأه 
ومل يتكلم الشيخ السعدوين يف أثناء هـذه املـدة   ، ) ليشانة ( مث دعونا يف حمطة .كذلك 
على مالمح وجهه انقبـاض  مع أننا مجيعا نكلمه ونقبل عليه بكل أدب ، ورأينا ، بكلمة 

وجعلنا نتباحث معه يف ، غاضينا عن كل ذلك أن يسمع بالشباب ، ولكننا ت من ال حيب
: حركة اإلصالح ويف املصلحني ، ويف أعداء اإلصالح املفسدين ، فاعترف بأنـه قـال   

... ضالل مبني ، وشقاوة وخسارة سـرمدية  ) ص(الرجوع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 
ادى على هـذا  وقال إنه ال يزال مصرا على هذا القول ، وأنه سيتم... اليوم وقبل اليوم 

الرأي يدعو الناس أن ينبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم ، وأن ال يرجعوا  إليه وال إىل سنة 
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مل نستطيع أن نفهمه ، وقد هجم عليه العقـيب  ،، وقد بني لنا مراده بتأويل ) ص(رسوله 
فتركه حائرا مبهتا ، وكان هذا املوقف الذي وقفـه األسـتاذ   ، هجوم احملق على الباطل 

يب موقف جد ، موقف صراحة ، موقف من ال خياف يف اهللا لومة الئم ، موقف مـن  العق
جياهد اخلرافيني بالقرآن جهادا كبريا بتلك الفصاحة العربية اليت مل تكن لغري العقيب ، فإنه 
أحاط بالسعدوين من كل جانب حيتج بالقرآن ، ومل يكن للسعدوين من حجـة إال مـا   

مع أنه مل يعرف أحدا منـهم ،  ، ورمي الشبيبة بالفسوق ،  والقذف، يلجأ إليه األوباش 
وأخريا عجز عن كل شيء ، واعترف بأنه ال يستطيع أن ينتصر علينا بلسـانه ولكنـه   

، سيكتب يف اجلرائد ، فقر القرار على هذا ، وقد قرعه العقيب على طعنه يف ابن تيميـة  
وم ثائرا عجاجه ، شديدا غضـبه ،  وكان هذا الي. واألستاذ حممد عبده تقريعا حلوا ومرا 

مكفهرا وجهه ، وكان كذلك يوما عصيبا على الشيخ السعدوين الذي كان يستنجد يب 
  . ولكن 

  .املستجري بعمرو بكربته  كاملستجري من الرمضاء بالنار         
وقد شفين حال الشيخ ورثيت له ، فلم أعتذر عنه بعد ذلك إال بأنه رجل يقول ما 

  1***.تقد اعتقادا من ال تتم ملكتهم يف العلم والعقل يعتقد ، ويع
  . إىل الندمي التونسي

ال يقوله وال يكتبـه إال  ، من الندمي التونسي أسطرا حمشوة فحشا  305رأينا بعدد 
عـىن   يف مقاله الذيأقذع صاحب الندمي . منحط التربية مثل اجلزيري  ،سافل األخالق 

فضال عـن  .. إقذاعا يترفع عنه خرجيو مدرسة البحرية  "التفرنج اآلمث" به حمرر مقاالت 
قال إن بعـض الفتيـات التونسـيات    .. " التفرنج " ال لسبب غري أن حمرر .. صحفي 

وينفرن غريهن بأناشيد يغنيها ويغنيهـا هلـن أشـباه    ، املتعلمات ينفرن من الزي األهلي 
  ..الرجال 

، نكر كتب إنكاره كمـا حيـب   ويا ليته إن أ، ومل يكن يف حسباننا أنه ينكر هذا 
ويتعجـب  ، ومزامحة الدجاج والقطـط   ،1ولكنه جعل مين على الكاتب بفتات املوائد
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أن يكتب عن التونسيات وحيـذرهن مـن   .. كيف ساغ له بعد هذا اإلكرام التونسي 
  .عواقب التعلم اإلفرجني البحت العقيم النتائج 

لترى أن هذا الكاتب ، عراض اإل ، واطرح ثوبالندمي ارجع إىل عقلك يا صاحب 
  ؟..مل يكتب عشر معشار ما كتبته أنت وغريك من الصحفيني عن التونسيات وأدوارهن 

فـإن اجلزائـريني ال   ، ونس عنك احتقارا أو خوفا منك تولئن غرك سكوت أبناء 
  .واالفتراء احلنربيت ، خصوصا على الذي يأيت بالكذب احلربيت ، يسكتون 
فـذلك ممـا ال   ، احملرر هي من وضع العميان  يد اليت ذكرهاما دعواك أن األناشأ

ولكنا حنقق لـك أنـا رأينـا    ، مغنيني فنيني  ، ألنا نعلم أن تونس مل ترزقننكره عليك 
  .ومسعنا الفتيات ينشدوا حبماس 

لتـرى وتسـمع ،   ، فما عليك إال أن تؤمم مسرح البساج ، وإن رأيت إال جلاجا 
ر من مظاهر إحساس األمة ؟ وهل عندكم بتونس غري مسرح وهل ما يف املسرح إال مظه

  البصاج ؟
ولوال أين أحترم إخواين التونسيني لناقشتك احلساب فيما تتغىن به مـن العفـاف   

اليت  تقـام وسـط الـديار    " العوادات"حديثك عن ، وما قتك رالذي خدشته مرارا بو
  .مبحضر العفيفات حىت يف ديار العلماء منا ببعيد 

  هذا ؟  كرأمل تن
النـدمي   احلقيقة يف ج احلقيقة يا صاحب. أمل حتل لنفسك ما حترمه على غريك ؟ 

.. مل نكتب كتابة شخصية ألنا حىت ما هو أبعد مـن ذانـك   وال خيتلجن خبلدك أنا .. 
                                                      2***. ومن يستطيع إسكات وقح مثلك غري   فاتك 

  . اجلامع
   م1927أفريل  21باريس 

                                                                                                                                                   
وال س معنا  ع ن أبن اء    ..  ما سمعنا في تونس موائد ذات فتات حتى یلتقطھ محرر مقاالت التفرنج اآلثم الذي كان یقوت خال ة للن دیم وأوالدا لھ ا      - 1

إل ى ذل ك مث ل خال ة الن دیم        الجزائر المتعلمین ھنالك بتونس إال أن أكثرھم یقوتون كثیرا من فقراء وفقیرات تلك البالد في مقابلة الطبخ والغسل وما
  "التفرنج"التي كانت في كفالة محرر مقاالت 
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باريس أم العواصم األوروبية ، ومدينة النور ، مجعت من مرافق احليـاة وملـذات   
ما تفرق يف مدن األرض ، ففيها ما تشتهيه األنفس ، وما تلـذ  ، نعيم لوملذات ا، احلياة 

ا يؤم املسلمون البيت احلرام ، ومل يكن ينقصها شـيء  األعني ، فعاد الناس يؤموا مثلم
ف ديـن  رمن أشياء احلياة إال جامع إسالمي يتفرج عليه السواحون ، ويترته فيه من ال بع

اإلسالم ، فبين يف باريس هذا اجلامع اجلميل ، ذو املنظر البهيج ، وال أقـول إنـه هـو    
على اإلسـالم مـن مسـجد    بل هو أشر على املسلمني ، وأضر ، مسجد الضرار فقط 

، بين جامع باريس أرصادا ملن حارب اهللا ورسوله كما بين مسـجد الضـرار   . الضرار 
جـامع  يكـن  صورة دين الشهوات ، وفساد األخالق ، فلـم  يف وبين إلظهار اإلسالم 

باريس إال ملعبا للقمار ، ومسرحا للفجار من السائحني ، تؤتى فيه املنكرات كما تؤتى 
أي أولئك األنذال األراذل ممن ، ور ، يؤمه السواحون ومرادهم أن يتعرفوا يف أرذل ماخ

من كل منحط التربية سافل األخالق ، مالـه  . هم مبسلمني  حيسبون أم مسلمون وما
يف اإلسالم من خالق ، والسواحون حيسبوم هم املسلمني ألم يطفئون هلـم نـار اهللا   

  ) . !(املوقدة 
  1***.يف هذا اجلامع يف رسالة أخرى إن شاء اهللا وسأفصل لكم ما جيري 

  . جل املستقبل والتاريخإكرام يف حمله من أ
  .ساهرة بوفود األستاذ مبارك امليلي ، ليلة زاهرة ، ماي 10كانت ليلة اجلمعة 

شأن عظيم جتـاه  ، آب من جهاده العلمي بعد أن عاىن يف سبيل ذلك من املتاعب 
  .العظائم 

، واإلقبال على العلـم  ، اط اليت اشتهر أهلها باللطف والذكاء جاء من بلد األغو
  .وكل ما تنتج إنتاجا حسنا هلم وملن بعدهم يف هذه احلياة من أبنائهم وبين وطنهم مجيعا 
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فأقبل حيمل بني جنبيه مودة األمـني  ، العهد واألمانة مها اللذان محاله مشقة السفر 
  .وصدق احلميم 

  راءه وأي إنتاج أنتجه يف جهاده العلمي ؟رب سائل يسأل ماذا ترك و
ه على تلك النخبة اليت تركها وراءه منشرحة يلللسائل أن يسأل وما علينا إال أن حن

ومبا نفخ فيها مـن  ، بامسة الثغر مبا غرس يف ضمائر أفرادها من العلم الصحيح ، الصدر 
مل دا ، زاعمني التعلـيم  وا األغواط أمروحه احلية الوثابة ، وهاك ما قاله أحد الذين لزم

دور األستاذ الشيخ السعيد الزاهري : تثمر أعماهلم شيئا وقد رآها يف الدورين األخريين 
ما كنت أظن باألغواط أن ختطو هذه اخلطوة الواسعة يف هاتـه  "، واألستاذ مبارك امليلي 

وما للميلي من  ليب التعليم ،ا، وفاته ما للزاهري من الرباعة يف معرفة أس" املدة األخرية 
  .الروح الساحرة والتعليم الصحيح 

ومراعاة ملا قام به رأت خنبة من الشبيبة الناهضة بقسنطينة أن ، امليلي  احظينا بعزيزن
  .حتتفل به وتعطيه حقه من التكرمي والتبجيل 

فأقبل الناس أفواجا كأم إىل نصب يوفضون ، فكانت الساعة ، جاء ميعاد احلفلة 
  .وكانت احلفلة جالال ومجاال ، الليلة املذكورة آنفا و، الثامنة 

متفقـون غايـة   ، أناس خمتلفو املناهج يف احلياة ، جتار ، صحفيون ، علماء ، أدباء 
  .ومنهجا ومبدءا

فافتتحها خبطاب حسـن ، مث  ، ترأس احلفلة األديب السيد حممد اهلادي الزاهري 
عيد بن حافظ ، الشيخ حممد بـن خـري   تبارى بعده على هذا املنوال األديب السيد الس

. األديب الفاضل عبد احلفـيظ اجلنـان   . األديب مصطفى املستغامني . الدين الفرفاري 
وكلما قام منهم خطيب قوبل بالتصـفيق واهلتـاف   . الشاب الناشط حمي الدين دردور 

لشـعر  ولئن كان ا. وأخريا ألقى األديب الزاهري خطابا مملوءا جدة وابتكارا ، الشديد 
  .فإن الزاهري يف خطابه أشبه بشاعر منه خبطيب ، هو العواطف واخليال السامي 
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ن يهدهم من حقائق علمه ما هي يف حاجـة  أ وأخريا اقترحت النخبة على األستاذ
ووهبت له ، من أمثاله ، فأملى على اجلمهور املزدحم ما ارتاحت له النفوس  احاجة إليه
  .األرواح 

 يد الرمحوين ويف أولويات القوممدير جريدة الـربق  " ض احلازم السيد عبد ا "
  .وأخذ صورة احلفلة وهو عازم على أن يضمها إىل زينة الربق األغر 

وخرج اجلميع ألسنتهم الهجة بذكر ، وأخريا أديرت أطباق احللواء على احلاضرين 
  1***.الشبيبة ، معجبة بسعة علم األستاذ الوافد على الرحب والسعة 

 !محد سكريج أ

  "الكلب حني يفور  وكجر"   و شبيبة ـسكريج يا سكريج ج      
  فما أنت إال يف احلقيقة ثور   امسك عن خوارك برهة ،سكريج       

وأية جاللة ؟ إن اجلاللة ال تكـون لغـري    ،بل أنت صاحب اجلاللة  ،استغفر اهللا 
احب اجلاللة ؟ ملكا أنت طبعا بص" البالغ العليوي "، فهل أنت ملك حىت مستك امللوك 

ـ احتسب نفسك ص أم  ةحب جاللة ؛ ولكن ال ندري جاللتك من أي نوع هي ؛ باطني
ظاهرية ؟ والظاهر أا باطنية ؛ وأنك ملك حكومة السر الباطنية ؛ وأنك صاحب العـزة  

ـ  )الربق(ا زعمت أنك قادر على حتجري ذواجلاللة يف عامل الغيب ، وهل ي خطـف  ذال
 جاللة امللك عفوا يا. عينيك ، قادر على حتجري الربق ؟ ما شاء اهللا كان  بصرك وأعشى

  يا غافر ، إليك  استغفرك وأتوبام يا ذا اجلالل واإلكر !سبحانك يا سكريج  !سكريج 
يا سـكريج سـبحانك ، إين   ، يا سكريج ال إله إال أنت ، ابل التوب قويا  )!!(ذنب ال

الربق ، وال تصدر فيها إرادتك السنية يا صـاحب   ال تعطل جريدة. كنت من الظاملني 
ترك له أ ،اللهم يا سكريج ، يا لطيف ألطف بعبدك الضعيف . العزة واجلاللة يا سكريج 

يا سكريج  ،يا أرحم الرامحني يا رب العاملني  ،ال تعطلها يا سكريج  ،جريدته ال تعطلها 
 ،أن تعفو عـن صـاحب الـربق     ،وما فيها من الفيوضات  ،سألتك باخللوة العليوية  ،

   !!وتصفح عنه فإنك أنت العفو الغفور 
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وليس لـك مـن    ،وال بذي اجلاللة  ،كذبت يا سكريج ؛ لست بإله ، وال متلك 
كذاب ، فإن قدرت أن تعطل الربق ومل تفعل فأنت جبان . األمر شيء حىت تعطل الربق 

  .أقض ما أنت قاض يا سكريج  ،أشر 
ال قاض خسيس يدور مع الرشوة  ، يرجع عن قوله أعدك وعد صحفي شريف ال

أنا نرد على كل مشترك يف الربق مثن اشتراكه املدفوع إذا أنت عطلـت  : حيثما دارت 
 "الربق"ونزيدك أننا نعوضها بالصاعقة والرعد إذا أنت قدرت أن حتجر ،  "الربق"جريدة 

ن ندفع لك أجـرة  دعوى شرعية ، وحنن مستعدون ألوارفع ضدنا  ،أشك يا سكريج  ،
  .احملامي وسائر املصاريف األولية 

هل أنت سكريج قاضي اجلديدة حقا ؟ وهل أنت سكريج التجاين خادم احلضـرة  
وأقررت ، األمحدية التجانية حقا ؟ وهل أنت الذي ألفت يف الطريقة التجانية كتبا كثرية 

دت عليويـا ؟ وعـدت   فيها منع الشيخ التيجاين لزيارة األولياء ؟ فإن كنت فما بالك ع
ما لك يا سكريج تؤيد العليوي الـذي جـاء   . متدح العليوي بأكثر مما مدحت التيجاين 

هو  -عز وجل  -لينسخ الشيخ التجاين ؟ إن كان التجاين رأى النيب يقظة فإن العليوي 
  :اهللا كما قال 

  .لقيت روحي أنا اهللا  فتشت عليك يا اهللا               
ارجـع إىل  " . تكـدده  "بصبص لكل من تظنه يرمي بعظـم  ولكنك يا سكريج ت

فإننا نرد عليك صوابك طوعـا أو  وعلى كل حال . نفسك يا سكريج واها عن غيها 
وسنبدأ أوال بإجابتك كما سودته يـدك  . ؟ونعرفك من أنت ، وما هي قيمتك  كرها ،

         1***.راغم  مث نقتفي آثارك حىت نسد فاك وأنفك ، من البالغ 20األثيمة يف العدد 
  ...آالن ؟  

صاحب الندمي ) !(لو كتبت يا حضرة السيد أمحد املدين قبل اليوم إىل ابن خالتك 
كلمتك اليت كتبتها إىل كتبة الربق اليوم ، لقلنا إنك رجل ال حتب أن تتدخل يف الفـنت  
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دأ يذيقـه  ب) !(ولكنك مل تفعل إال بعدما رأيت ابن خالتك . أو اخلارجية ) !(الداخلية 
ولـتعني  . فلم يبق عندنا شك أنك جئت لتعني ارم على جرميته . الربق جزاء الظاملني 

ولتنقذ ابن خالتك من اهلوة السحيقة اليت كبه فيها لسانه الفـاجر ،  . الظامل على ظلمه 
قبل اليوم قبل عن الوقوع يف أعـراض املـؤمنني   ) !(لو يت ابن خالتك . وقلمه اآلمث 

وملا احتجت أن تقول لنـا  ، مكسور اجلناح ، ملا رأيته اليوم مهتوك العرض ، ت واملؤمنا
  .ما قلته اليوم 

ميـس   -ظلما وعـدوانا   -بدأ " الندمي"أن صاحب  -يا أمحد املدين  -إنك تعلم 
منذ أكثـر مـن   ، مبناسبة وبال مناسبة . ويسخر به " التفرنج اآلمث"شرف حمرر مقاالت 

تكن يته عن ذلـك ، بـل    لك كله ، وتسمعه وتراه ، وملكنت تعلم ذ، ست سنوات 
وملا . والشخصيات املصونة ، الربيئة  ضكثريا من متزيق ابن خالتك لألعراكنت تضحك 

حاربنا ابن خالتك مبثل سالحه ، وكلمناه بلغته اليت يفهمها وتعلمناها عنـه ، وأخـذناه   
ا نربأ بك أن نراك حتـامي عـن   أخذة رابية ، جئت أنت تدافع عنه وتنتصر له ، وقد كن

الرذيلة ، وتغضب للدناءة ، وتنتصر للتفرنج اآلمث ، واملدنية الفاجرة ، ولكن هل أنت إال 
وشريكه يف السراء والضراء ؟ و إال فلماذا تبيح للندمي مـا  ، " الندمي " ابن خالة صاحب 

 جومه على كرامـة  ال تبيح لغريه ؟ يعجبك كل ما يف ندمي الرذائل واملخازي ، وتفرح
أخـذتك احلميـة   ، فإذا أجيب مبا يفهم ، وكما يدين الفـىت يـدان   ، السادة األماجد 

وغضبت له ، فهل كان الندمي من أهل اخلصوصية ؟؟ يسب الناس وال يسبونه ، ويهتك 
، أجبين يا حضرة السيد أمحد  !أعراض الناس وال يهتكون عرضه ، وال يستبيحون دمه 

 -وما علي إذا كابرت ؟ إنك فريب صاحب النـدمي   -إال أن تكابر  املدين ، وما أظنك
وختلقتما بأخالق واحدة ، فتلك الرذائل الـيت  ، أنت له وهو لك ، ربيتما تربية واحدة 

وحني ال تراها أنت إال فضيلة وكرامة ألنك تعودت علـى  ، ميأل ا الندمي يف كل وقت 
رذيلة ، ولكن يراهـا فضـيلة    اليت تعودهانسان أن يرى الرذيلة ذلك ، وال يستطيع اإل

  . )!(مقدسة 
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، فذكرمتا النـدمي  " التفرنج اآلمث " لقد كان جيتمع بك يف العاصمة حمرر مقاالت 
وما يكتبه دائما من اهلزؤ ذا الكاتب ، فقال لـك إين اآلن أعـزل ال صـحيفة يل ،    

يفة دافعت عن شـريف ،  مين الندمي ما شاء ، فإن قدر يل أن تكون يل يد يف صح رفليسخ
سأكتب للندمي أن يترك سبيلك :" وذدت عن محاي مبا أراه ، فلم يكن منك إال أن قلت 

  .قلت هذه الكلمة يف شيء من اهلزؤ وعدم االكتراث  " 
من قبل " الندمي"احلرة اليت رحبت ا " الربق " شاء اهللا أن تكون له يد يف صحيفة 

الذي كنت جم على كرامتـه  " التفرنج اآلمث"ت حمررها هو صاحب مقاال نأن تعلم أ
-انقلبت شر منقلب فكتبت  -وصاحب الندمي غري شريف  -بغري حق  ، مث ملا عرفت 

كالما فاحشـا يتـدفق حقـدا    ..." التفرنج "بال مناسبة وبال سبب عن حمرر  -ظلما 
متعدي ، غري فسكتنا عنها رجاء أن يرجع إىل الندمي صوابه ، فيعرف أنه ظامل  . وضغينة 

رد غرض شخصي ، ورجونا أيضا يوم حمرر الربق الذي رحب به أمس شريف يسب ال
 نأصبح اليوم ميلك قلمـا يقـدر أ    أن صاحبه الذي كان باألمس أعزلأن يعرف الندمي

الندمي ، ولكن صاحب الندمي خملوق أمحق لئيم ) !(يكتب عن الندمي مبا يصيب من دوات 
بعـد ذلـك   " الربق"فصفعناه بعدما أصدرنا عددين من ) !(تصفعه  ال يقبل إال اليد اليت

، بـل   روم واالعذالتلوما واعذارا مل نذكر عنه شيئا فيهما ، ومل يسكت الندمي يف مدة الت
فلم يسعنا بعد هذه اإلهانة كلـها ، وهـذا   ، سبنا مرة ثانية ، وقذفنا بالفجور والدعارة 

فتحنا باب النشر للكتاب األحـرار اجلزائـريني   السب كله الذين وجههما حنونا إال أن 
الذين غضبوا لشرفهم الذي لوثه الندمي يف شخص أديب منهم يعتربونه إماما مـن أئمـة   

  .األدب اجلزائري  
جعل ذلك ) !(أراد الندمي أن يتهجم على سائر أدباء اجلزائر ولكن حبذقة الصحفي 

على سائر أبناء اجلزائـر الـذين   فسب حمرر الربق مبا يصدق ، يف قالب مسألة شخصية 
تعلموا يف تونس ، فتنبه له أبناء اجلزائر فقاموا له هذه القومة اليت تنم عن رابطـة متينـة   

  .وأخوة تامة بني أبناء هذه البالد 
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فإم حيسبونه ، وسواء جم الندمي على عموم أدبائنا أم على خصوص حمرر الربق 
  .ل عليه مجيعا ، والظلم أحق باحلم مظاملا هل

ما تقول يا حضرة السيد أمحد املدين ؟ هل تربر جم الندمي على رجل بريء ليس 
بينه وبني الندمي أية عالقة ، وال أية معرفة ، وال أية عداوة شخصية ، فكيـف ومهـا مل   

  يتعارفا قط ؟ 
فلمـاذا مل تنتصـر   . أظنك ال ترضى ذا الظلم املبني إن كنت من الذين يعقلون 

ون على الفضيلة اليت مسها الندمي بسوء ، إن كنت ممن ينتصرون للكرامة ، ويغارللكرامة 
، ولكن أىن لك ذلك ، وأنت ترى بيد الندمي الفضل والشـهامة ،  ، ويغضبون للشرف 

فأنت ترى اعتداءه أيضا على ... واألدب واالستقامة والغرية على الدين وعلى األخالق 
واالستقامة والغرية على الـدين ، وعلـى الـوطن     األعراض الربيئة من الفضل واألدب

إن . عميـاء  مل تنصف يا حضرة السيد املدين ، ومل تتكلم إال بعصـبية  ) . !(والشرف 
ش يف أعراض املؤمنني مثل صاحب الندمي ينبغي أن ينال حظـه  الرجل السليط الذي يعي

تدوا عليه مبثل ما فمن اعتدى عليكم فاع" من الوقوع يف عرضه ، وأن جيازى جزاء وفاقا 
إال بعدما اعتدى علينا أكثر مـن  ، إننا مل نكتب عن الندمي ما كتبنا ..." اعتدى عليكم 

فما صـنعنا شـيئا ، ألن   ، وسيلة ظنناها تسد فاه  مثائة مرة ، وقد استعملنا معه كلثال
ـ " ويهيجه اإلعراض عنه ، فلم جند بدا من االنتصار لشرفنا ، ره السكوت غاللئيم ي ن ومل

فهل حتسب يا حضـرة املـدين هـذا    ، " انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 
االعتداء اعتداء  منا على صاحب الندمي ؟ إنه ابن خالتك قبل كل شيء ، فأنت شـريكه  
فيما له من الفضل واألدب واالستقامة والغرية على الدين والوطن والشرف ، وبال ريب 

... من الفضل واألدب واالستقامة والغرية على الـدين   أنك حتسب ظلمه واعتداءه علينا
إننا ليست بنا من حاجة أن حنملك مسؤولية ظلم ابن خالتك واعتدائه ، فإن يف كلمتك 

من التبعة واملسؤولية ما ال يشتد به كاهلك وال تسـتطيع  " الربق"اليت وجهتها إىل كتاب 
  .أن تنهض به 
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أنك تذود عن العفيفات ، وحتـامي   وجهت كلمتك إىل كتاب الربق وأنت تزعم
ومن هن ربـات اخلـدور   ، عن ربات اخلدور ، ولسنا ندري من هن هؤالء العفيفات 

مل يصن هلن حرمة تغار على محاهن ، وتزعم أن الربق الاليت قمت تذود عن عفافهن ، و
، فهل هن أولئك الالئي تفرجنن وعفن العفاف ، وتركن اخلدور ، وخـرجن يركضـن   

ومصـافحة  ، هوات واملخزيات يقضني ارهن يف مقابلة الغادين والـرائحني  وراء الش
يقضني ليلهن يف املسارح واملـراقص ، متفرجـات    القريب والبعيد ، احملرم وغري احملرم ،

" املدين "تارة وتارة راقصات مع الراقصني ، فإن كان هؤالء هن العفيفات يف نظرك أيها 
فإننا ) !(وعن خدورهن ) !(، وعن عفافهن ا عان عنهمويف نظر ابن خالتك فقمتما تداف

بوجود امرأة غري ذات عفاف ، وغـري ذات خـدر ، وال   ) إذن(ال نستطيع أن نصدق 
لقد كان حقا ) !(ألننا غري متمدنني ، نستطيع أن ندافع عن هؤالء املتفرجنات املتمدنات 

كثريا ما رأيناه يطعـن  الذي " الندمي"عليك أن توجه أوال كلمة إىل ابن خالتك صاحب 
تعاتبـه وتظهـر لـه    ، العفيفات يف أعراضهن ويتهجم على ربات اخلدور يف خدورهن 

ولقد كان حقا عليك أن ال تنام دون أن تثـأر  . غريتك على العفاف والشرف والكرامة 
للشرف املدوس مبنسم الندمي والفضيلة املهانة واألعراض املنتهكة ، واحلرمات املستباحة ، 

ك مل تتفطن إىل ذلك إال بعدما رأيت ابن خالتك مكبوبا على وجهه ، من سوء ما ولكن
  ... كتب ، ومن شر ما قال و 

وال أكتمك أيها املدين أننا مل نعاقب ابن خالتك على اعتدائـه علينـا يف هـذين    
 .الشهرين فقط ، بل عاقبناه حىت على االعتداءات اليت اعتداها علينا منذ سـت سـنني   

جاء كلية وافيا على قدر مظامله وجرائمه ، ولظننا أنه ال يتبعه إال ذلك املكيال وبال شك 
ولو أن ابن خالتك كان رجال شريفا بصريا جلعل نصب عينيه دائما هذه اآلية ، املستويف 

كانت النار اليت أوقدناها علـى   إنف" واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة " 
ببعض جريانه ، والشدة اليت شددناها عليه قد أعمت بغبارها بعض   قد أضر دخاا الندمي

وعلى الذين يظلمون الناس قرنائه فليس علينا من سبيل يف ذلك إمنا السبيل على الندمي ، 
ومل نغـز غـري عـدونا    ، على أنه مل يكن شيء من هذا ، فلم نعد على غري الظامل ... 
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وبال  -وسنذيقه إن مل ينته  -ب ، وأذقناه فبه وحده أحطنا من كل جان) كرها(األزرق 
  .أمره وسوء عاقبته 

" النـدمي "من حتت حوافر  وأنقذاإنك لو أردت االنتصار على الفضيلة لنصرا ، 
الذي داسها دوسا ، ولكنك أجبت داعي العصبية العمياء ، واحلمية اجلاهلية ، فجئـت  

شر مسعاه ، وهـذه قوميـة   تركض لتنجد ابن خالتك الذي جوزي بظلمه ، ووقع يف 
. نشكرك عليها ، ولكننا ال نترك كلمتك اليت وجهتها إلينا متر بال مناقشـة وال جـدال   

  1***.فإىل العدد القابل إن شاء اهللا 
  

  . بيان للناس
إن لكل شخص كائنا من كان حرمة ينبغي أن حتترم ، وشخصية جيب أن ال متس 

كاتب على عرض إنسان خيالفه يف الفكرة ،  ومن التهور أن يعتدي. كيفما كانت احلال 
أو ال يتحد معه يف عقليته ، ما مل يبادئه خصمه بذلك ، فهنالك كان له أن يدفع بـاليت  

.  رد مجاحـه  يفواليت هي ، واليت هي أحسن يف قمعه ، هي أحسن يف إسكات اخلصم 
تنصـف   أن: وليس معىن ذلك أن تلبق له ولو يف موضع الشدة والعنف ، بـل معنـاه   

خصمك ما أنصفك ، وأن تلني ما الن ، وأن تشتد ما اشتد ، وأن جوه ما هجـاك ،  
  . وأن حتاربه ما حاربك ، وأن جتنح للسلم ما جنح هلا 

هو خصوص اللني يف احلاجة ملا قال النيب صـلى  " هي أحسن"ولو كان معىن اليت 
ولـو مل  " القدس معك  اهجهم وروح: " اهللا عليه وسلم حلسان بن ثابت رضي اهللا عنه 

امرأة من أعف نساء قريش ، ومن أطرهن ) ض(يكن من اليت هي أحسن ملا هجا حسان 
هجـا  . وأزكاهن عرضا ، هي هند إمرأة أيب سفيان رئيس مجهورية قريش قبل اإلسالم 

. حسان هذه املرأة الشريفة العفيفة هجاءا مرا فاحشا نكاية من زوجها ، ومتزيقا لعرضها 
  :ك هجاء أفحش من قول حسان فيها وهل هنال
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  .لعن اإلله وزوجها معها    هند اهلنود كثرية القدر            
  :وقوله 

  .وحكى الوالئد أا ولدت   ولدا صغريا كان من العهر             
  .إىل غري ذلك مما كان يقوله على مرأى من النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسمع 

هو الدفاع باليت هي أحسن وأليق يف إسكات اخلصم املعاند ، إننا نعتقد هذا اهلجاء 
ذا تتبعنـا  وإ. ونعتقد أن حروب النيب صلى اهللا عليه وسلم هي الدفاع باليت هي أحسن 

وتارة بـاحلرب و   مل يدفع تارة باللني وتارة بالشدة واإلغالظ ،وجدناه ) ص(سرية النيب 
 ...  

 دفع خصومنا املعاندين ، باليت هـي  يف) ص(وحنن جنتهد أن تدي دي الرسول 
نقول القـول اللـني    . فعهم ، ورد مجاحهم ، وكسر عنادهمأحسن واليت هي أليق يف د

لغري املعاندين ، ونغلظ يف القول على أولئك الذين أفحشوا لنـا يف القـول ، ومسـوا    
 أعراضنا بسوء ، وإننا نتمىن لو مل يكن شيء من مس األعـراض ، ولكـن أوليـاء اهللا   

من غري أن يعلموا أن سباب املسـلم  ، الصوفية السالكني قد اعتدوا على أعراضنا مرارا 
فسوق ، فاضطررنا أن رفعناهم باليت هي أحسن يف كفهم عنا ، ومل نعتد قط على غـري  
املعتدي على أعراضنا وديانتنا ، وهذا هو اهلدى الذي تدي به يف القابـل إن شـاء اهللا   

لغة السباب والشتيمة ، فهي : ة أن خصومنا ال يفهمون إال هذه اللغة ألننا عرفنا بالتجرب
وال اتقوا فيه  لغتهم اليت خياطبوننا ا ، فكم رجل منا مزقوا عرضه ، ومل خيافوا اهللا فيه ،

وهذا األستاذ باديس كم اعتدوا على عرضه ، بغري احلق . حياءا وال مروءة ظلما وتعديا 
لم والعفو والصفح ، فلم يكتب قط مقـاال غـري معتـدل يف    بقدر ما يقابلهم به من احل

ومل يـربد  . شتموه كثريا حىت أعياهم السب : الطرقيني ، وهم كانوا على عكس ذلك 
وهذا . ليقضي عليه القضاء األخري " وليا صاحلا ذاكرا"غليلهم املتلهب حسدا فبعثوا إليه 

ضد الطرقيني حىت نشرت النجـاح  السيد بومشال الشاب املهذب مل تبدر منه بادرة سوء 
وهذا شاعر اجلزائر امللي حممـد السـعيد   . فاوي ، ونقتله البالغ العليوي لضده قذرا جب

ويغضون ، الزاهري مل يكتب عن الطرقيني شيئا سيئا حىت بدأ العليويون يسبون شخصه 
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مملوءة فحشا وبذاءة ضد الزاهري باخلصـوص  " صاحل بن سعيد"عرضه بقصيدة بإمضاء 
ضد سائر الشباب بالعموم ، وسبوه وسبوه وسبوه ، ومل يكفهم أن يسبونا مـن عنـد   و

ونقلـت  . بل نقلت البالغ ما سب به ندمي املخازي سيده الزاهري منذ سنني ، أنفسهم 
وهكذا يسـبوننا بكـل   . أيضا عن النجاح ما تقيأ به اجللفاوي ضد السيد أمحد بومشال 

ل أيضا مث يزعمون أم أولياء اهللا الصاحلون الـذاكرون  وجه ، بالتقول واالفتراء ، وبالنق
وإذا سبنا لكلمة سـوء  . السالكون الزاهدون العابدون السائحون التائبون أهل التسليم 

وطريوها بكل فرح وسرور، كأن الواليـة  . أحد منهم تناقلتهم أفواه اآلخرين وصحفهم 
  .قطيع أعراضهم ال غري والصالح وذكر اهللا والتصوف عندهم هو سب الشباب ، وت

ميتلئون غبطة وسرورا إذا ما أوذي أحد منـا   وسادملقد رأيت أفاضلهم أكابرهم 
يف عرضه بيد من أيديهم ،إنين ال أشك أم يعتقدون أن سباب املسـلم غـري اخلـرايف    

يف األجر والثواب ، فهم يسبوننا مبا فينا وفيهم مما ) ص(كذكر اهللا وكالصالة على النيب 
خيلو منه غري املعصوم ، ويتقولون علينا ما ال يكون حىت يف أرذل بشر ، ويعتقدون أن ال 

، اهللا سيثيبهم على ذلك يف دار الثواب والعقاب ، إم يتفاخرون برذيلة السب والشتيمة 
ودليل ذلك أنك ال تقرأ مقاال من مقاالم الفاحشة إال وجتد صـاحبه ال يسـتحي وال   

، وليس كذلك مجاعة  يح حتت ذلك املقال البذيء الفاحشالصر حيتشم أن يضع إمضاءه
الشباب ، فإن الكاتب منا يربأ بنفسه ويعف أن يضع إمضاءه الصريح على مقـال فيـه   

إننا حنتـرم  . اضطره إىل كتابته الدفاع عن أعراض املؤمنني وعن شرف املصلحني  اإقذاء
مة األعراض حـىت حيترموهـا ،   مل يعرفوا حرراض ونقدسها ، ولكن أعداء الشباب األع

وهم يتكالبون على أعراضنا وال يعرفون ) ص(أفنحن ندعوهم إىل القرآن وسنة الرسول 
  "الكلب إن عض  ظوقل يع" لنا حرمة ، فأعرضنا عنهم مدة 

" فلم حتد علينا ذلك شيئا ، مث رأينا أن نقطع ألسنتهم عنا ، ما من ذلك من بـد ،  
نذيقهم منهم مثل ما كتبت يده عنا ، ل فكتبنا عن كل واحد ..."وجزاء سيئة سيئة مثلها 

وفعال فإن منهم من زاده سكوتنا تكالبا على أعراضنا ، وظن أنـه  .. بعض الذي كتبوا 
وأطفأ حركة لشبابنا ، فلما أرينا الناس عوراه وخمازيه خسأ ، وبقي مذموما ، قد أطفأنا 
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هي  أخريا يف كسر شوكة هؤالء املعتدين ،وهذه هي الطريقة اليت توفقنا إليها . مدحورا 
العقارب واحلشرات اليت تعترضـنا يف طريـق الرقـي     هي أحسن على قتل الطريقة اليت
  1***.والنهوض 

  . كلمة إىل السيد أمحد توفيق املدين  
األديب السيد أمحد توفيق املدين شاب جزائري األصل تونسي احلميـة ، كاتـب   

لضيق وطنيته : ام حممود ، وطين ضيق الوطنية متطرف فيها مفكر يف القضية التونسية مق
 ،ومع أنه كاتب مفكـر   كتاب -على طوال إقامته ا  -، مل نر له يف صحف اجلزائر 

طنيته نراه يبدي يف تقوميه قلقه من الغربة ، مع أنه بني قـوم يقـدرون قـدره    وولضيق 
ليه مغزى شعار تقومي هـذه  ومن ذا الذي خيفى ع. ويكرمون شخصه وال مينون من بعيد 

  ؟" العزمية والثبات : " السنة 
ستوري فقط ، وال يبـايل إذا  دولتطرفه يف وطنيته نراه ينفعل رد ما ميس تونسي 

كان ذلك الدستوري احلر يعبث بأعراض أصدقائه اجلزائريني ، كأن الدستوريني من أهل 
  .بدر مغفور هلم سلفا كل ما جيترحون 

كلمته يف  -وهو الباعث على حترير هذه األسطر  -لى ذلك ومن أحدث شاهد ع
  .إىل كتاب الربق  97الشهاب عدد 

حاول هذا األديب أن يلبس كلمته لباس الدفاع عن الشرف العام ، ويستر علـى  
إذا طال السـفر  " ولذلك أوجز يف الكتابة عمال باملثل العامي . القارىء غرضه اخلاص 

  " .تقطع النفر 
اللباس يكون سابغا لوال تأخر هذه الكلمة إىل حني مناقشة صاحب  وقد كان هذا

  .الندمي الدستوري احلر 
أيها األديب الذي ال يطيع غري صوت الواجب ، والذي يتشرف أن يكون من بني 

  :أكل إىل ضمريك الطاهر احلكم يف قضية مفروضة . أصدقاء صاحب الندمي 
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زائـريني إىل شخصـك   إحسـان اجل  -حبـق   -يكتب كاتب جزائري يذكر" 
" . وإشراكهم لك يف موائدهم ال يف فتاا ، ويريد بذلك أن ينقص من علـو مهتـك   

  كيف يكون موقفك وموقف إخوانك التونسيني مع هذا الكاتب املفروض ؟
أما موقف اجلزائريني فإين ال أشك يف أنه يكون شديدا علـى هـذا الكاتـب ،    

ولكونك تكره . ون أن يشوه كرمهم باملن واألذى وحيملون عليه محلة عنيفة ألم ال حيب
املناقشة واادلة فإين ال أضيف إىل غربتك وحشة املناقشة يف اللهجة اليت خاطبـت ـا   

  .واحلملة اليت محلتها على اجلريدة نفسها ، كتاب الربق 
  : ولكين أراين مضطرا إللقاء أسئلة على فضيلتك مل اهتد إىل حلها 

اجلزيري للزاهري منذ كان بتونس ، وجتسسه عليه حـىت يف   كيف تفسر تتبع -1
  أبعد النقط عنه ، ونشره لكل نقيصة تبلغه عنه من أعدائه ؟

هل دعاك صوت الواجب خلطاب الندمي مبا خاطبت به الربق علـى كمـه    -2
  بالشيخ معاوية وغريه من التونسيني واجلزائريني ؟

وأثنيت  -وهم مدافعون  -اضرة ه القضية احلذمل خصصت كتاب الربق يف ه -3
  على اجلزيري املهاجم ، فكأنك أمضيت معه سبه للكتاب اجلزائريني ؟

ما هذا التفوق واالمتياز الذي ناله اجلزيري يف عصر طلب املسـاواة ونـزع    -4
  االمتيازات حىت يترك وشأنه يف تنقيص من شاءه والويل كل الويل ملن دافع عن نفسه ؟

وأملنـا وطيـد أن   . ميليه عليك صوت الواجب يف هذه القضايا حنن يف انتظار ما 
  1***.حترر كتابتك ثانيا بأسلوب أصرح ونظر أمسى 

             . خدام الغري     
إن كان يف اجلزائر صاحب غرية صادقة وشفقة وإنسانية فإم يشكرونكم الفتتاح 

وم مصطفى بن حممد الـذي  إلعانة والدي شهيد العسكرية املرح عالالم) الربق ( أعمدة 
مات هذا الشاب مغصوبا من احليـاة ومل يتأسـف   . يف خدم الدولة ) قبل أجله ( مات 
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وكما ذكرمت يف جريدتكم مل حيضر جنازته إال إخوانه من البحرية . عليه إال أهله وذووه 
حسـني  (فإم ذهبوا إىل جنازة منكويب مصيبة  نوضباطه ، أما الرمسيون ومنهم األهليو

  . األغنياء ) ايد
ولسنا من املتحـزبني حـىت يف    -يعد موت هؤالء الذين تأسفوا على موم مجيعا 

ومل متض مجعية  -املصائب مثل أولئك دعت الصحف الفرنسية إىل أعانة أهايل املصابني 
أما االكتتاب لوالدي مصطفى بن حممد الفقـراء  . حىت جاز االكتتاب ستني ألف فرنك 

  .ل زهيدا العجزة فإنه مازا
اليت على األمة حفظها يف ذاكرا أن السيد محود وشـكيكن يف   ىواملصيبة العظم

ماي طلب ونال أربعـة أالف فرنـك    27جلسة الس البلدي الذي انعقد يوم اجلمعة 
وتسـعة  ) لألمورات سان فانسان بول ( ملصايب حسني داي وألفني وثالمثائة فرنك إعانة 

  ) ..... لتياتر ا( عشرة ألف فرنك ملدير 
ويف اجللسة نفسها ابن التهامي  املستحوذ على سياسة املستعمرة طلب أيضا ونـال  

عشر صورة الـيت   كل ذلك وقع حبضور اإلثين. هايل ثالمثائة فرنك لدار العميان الغري األ
أما مصطفى بـن  . ومراقبة أعمال خصمائهم ، قدمها منتخبو اجلزائر للدفاع عن حقوقهم 

حىت من النـواب األهـايل     ىفقد أمهل ونس، قتلته طلقة مدفع عيد جان دارك  حممد الذي
                       1***. الذين هم يف احلقيقة خدام الغري وحمبو أنفسهم أولئك هم الضالون  تنبهوا 

  .؟أين تذهب أموالنا       
" اييسـود  كري"احملامي ناطان البرين املفوض من لدن مجعيـة   احل بني ظهرانين

، وقد احتفل به يهـود  ) أرض املعاد( إلعانة معمري  اليهودية يدعو إخوانه اإلسرائيليني
مركز العسـاكر  (واجتمعوا عليه مع رؤساء االشتراكية يف قاعة ، بالدنا بكل أة وإكرام 

والبحرية حيث ألقى خطابا حيرض فيه اهلمة اليهودية لتأييد دين آبائهم وأجدادهم بالفعل 
؟ هـي  ) كسرين هاييسود ( ما هي مجعية ). دولة فلسطني (وتعظيم جنسيتهم بإعانة ، 

وتأسيس مملكـة   يد بناء معهد سليماناخلزانة املعتمدة من تربعات اليهود املستمرة لتجد
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اليت أخرجهم اهللا منها أذالء ملـا  " أرض املعاد " اليهود ، وعلى األقل إلعانة مستعمري 
وإن كانت هناك مجعيات أخرى سرية وغري سرية مؤسسـة  . فساد قاموا به من العتو وال

) اإلحتاد اإلسرائيلي العـام  ( فهذه هي املشهورة املقدمة يف الترتيب حىت على . هلذا املبدأ 
  ...كرمييو مغري إخوانه اجلزائريني باجلنسية الفرنسية هلذا السبيل ) صاحبنا(الذي أسسه 

ع األموال إلعانة إخوانه وجتديد جمـد آبائـه ،   أيت اجلزائر مسيو نطال البرين ومج 
فليتدبر إخواننا وزعماؤنا وليتـأملوا يف نشـاط   . وهو عمل حممود ، وهو عمل الرجال 

عليهم ألفان مـن  ، ة لأحزاب متفائ، وكانوا متلبسني جبنسيات خمتلفة ، اليهود ووطنيتهم 
وإنكارهم لفضائل الـرب ،  السنني ذاقوا فيها من الذل واهلوان ما استوجبوه بوحشيتهم 

ومل يتربؤوا مـن قوميتـهم إىل أن عضـدم    ، ولكنهم مل ينسوا وطنهم ، ومجيل الناس 
إنكلترا واختطفت من يد العرب فلسطني وأيدت أماين اليهود فيها وجعلـت املسـجد   

  .... األقصى ومسجد عمر حتت سلطتهم
الب سياسي أو إنساين هذه األعمال وهذه اجلمعيات دينية حمضة وإن أبرزوها يف ق

وإن كان هذا حقـا يهـم   . ألن الغرض والغاية إرجاع ملك داوود إىل أبنائه ورهطه ، 
نا واهللا أن نرى أموال بالدنا وخرياا ذاهبة إىل بالد وءمجيع املسلمني فنحن اجلزائريني يس
  .ني وجعل أمرها يف يد اليهود ضد أهاليها احلقيقي، اغصتبها األجانب من يد إخواننا 

وإذا كان األمر كـذلك فمـن   . يقول اليهود إن فلسطني ملكا هلم بأمر الرب    
؟ وعلى كل حال فهي ليسـت هلـم ألن    بالذي أخرجهم منها هل هو أقوى من الر

أهاليها هم الذين مل يفارقوها ومكثوا فيها من قبل التيه إىل اليوم ، ومل يـأمر الـرب ومل   
األرض إال املتدين باليهودية ، بل احلق الذي ال مـراء   تلك كيوافق العدل على أن ال ميل

ـ ، باليهود هو ظلم كسائر االستعمار  فيه هو أن استعمار فلسطني أن  ىولذلك ال نرض
تكون تلك األموال اليت اختلسوها منا ومن غرينا بالربا وبالوجوه املعلومة أساسـا لبنـاء   

فليتأمـل نطـان   .  فلسطني احلقيقينيملكهم ونفوذ سيادم على إخواننا املسلمني أهايل 
الشبيب بـن هيمـون    لالبرين وليتأمل هانري وشارل أبو اخلري وليتأمل كثريون وليتأم

  ......كاتب الشبيبة االشتراكية وليتأمل االله الرود شيلد نفسه 
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وان أموالنا وأتعابنا وأرواحنا الـيت  ، وليعلموا أن فلسطني يف أرض عربية إسالمية 
      1***...حلروب األخرية ال تذهب وراء سعي املرابنيأزهقت يف ا

  رأي حر عن اجلريدة اليومية 
ألننا مل نرض أن من حنبه يغتر ويفـتنت  " املمتزجة"جندد القول عن اجلريدة اليومية 

  ... بأقوال املشعوذين الذين دأم قلب احلقائق لفائدة 
د قد اغتروا ، واملغـرور  ونأسف كل األسف أن البعض ممن يرجى منهم اخلري للبال

  ... يف نظرنا يعاقب وال حياسب 
زعـم   -ولنا احلرية يف إبداء رأينا وبيان فكرنـا   -ملا كتبنا عن مشروع اجلريدة 

ـ بعض األفراد املستفيدين أن دأبنا التعرض لك و أن ل ما يصلح وجريدم ال تصلح ، ول
ومل نتعرض ملشروع هـو  . ب من بني هؤالء بعض أحبابنا لضربنا صفحا عن أبناء القحا

حسب ) غربيطية(ال ينجح وال ينفذ خصوصا إذا ساروا سرية  -يف نفسه أضغاث أحالم 
بتدبري السياسة األهلية اليت جيهلـها  " األجنبية"الذي كلفته اإلدارة " ذيل الغنياء "ما يريد 

ـ . جهال وطبعا وأصال  ، ط ولكن غرضنا النصيحة ، ولذلك نوجه كلمتنا ليس لألمة فق
  .وأخص اتهدين يف تأييد هذا املشروع على ما هو عليه ، بل ألفراد 

إننا رأفة باجلميع وشفقة عليهم أوضحنا هلم الواقع وبينا هلم مقاصد الذين طلبـوا  
منهم اإلعانة اليت امتنع منها سادام وكرباؤهم املتلبسون باالشـتراكية الـذين امتصـوا    

  .الدولة الصهيونية واحلرية اليهودية يف تأييد  أموال ودماء األهليني
حنن قد درسنا السياسة حىت وقفنا على أسرارها ، وعلمنا مقاصد رجاهلا وإخوام 

واحلمد هللا ال يغرنا اآلن قوهلم ، وال وسواسهم ، ولـذلك رأينـا مـن     -وتقلبام  -
خرفـة  الواجب استطالع إخواننا مجيعا على ما أخفي عليهم حلسن ظنهم بـاألقوال املز 

وال يقعوا يف حبائـل  ، كيال يغتروا مبا تزينه أمام إخالصهم شعوذة السياسيني املوسوسني 
  .الغرور واإلمهال 
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مل نقصد مبقالنا منع اجلزائر من جريدة يومية إصالحية لكن على الشـرط الـذي   
وال ، أوضحناه وهو أن تكون إدارا إسالمية جزائرية ال مدخل للحـزب االشـتراكي   

آخر دونه يف خط سريا لتكون هلا احلرية يف النطق مبصاحل األهايل حسب ما  ألي حزب
  .وتوحيه ملدبريها روح اإلصالح مع مراعاة القوانني اإلنسانية ، يأمرها الواجب املقدس 

وال نريد وال نرضى أن تكون مصاحلنا ذيال ألغـراض حـزب مـن األحـزاب     
 الذي صرح زعيمه بفائدة االستعمار االستعمارية ، وباألخص حزب االشتراك الصهيوين

  " .....املتأخرة " يف األمم " املتمدنة " ووجوبه على الدول 
نعم حنن متأخرون ولكن نرى السبب يف هذا التأخر الذي نالم عليه ومل ننل حقـا  

نفسه ، وال نطيل القول يف أمر معلوم مـن  " االستعمار"من حقوق اإلنسانية ألجله هو 
ما استفاد اهلنود املتوحشـون مـن األمريكـان    ... وليس اخلرب كالعيان ...أثينا وروما 
  ...املتمدنني ؟

ولكيال نطيل القول يف مسألة هي يف رأينا ال تستوجب العـداوة والبغضـاء بـني    
اإلخوان نلقي بعض أسئلة إىل من المنا لعله بفضله جييب عتها وحنن له من الشـاكرين  

...  
السياسة األهلية من اجلريدة لرجل متفـرنج جاهـل   أمل تقدم إدارة التأسيس قسم 

للكتابة ؟ أمل يعتمد احلزب االشتراكي أو زعماؤه يف هذا املشروع على املتمـولني مـن   
أشرار املسلمني ؟ أمل يعتمد قبل عرضه هذا املشروع على املسلمني على متمويل إسرائيل 

  1*** !حنن ننتظر اجلواب  ...؟ 
  . العربية والنواب       

جاءنا من العاصمة أن بعض النواب قد دعا الناس نوابا وغري نواب إىل أن يعقـدوا  
  ...جلسة يتفاوضون فيها يف مسائل جزائرية إسالمية 

وقد وجهوا دعوم هذه إىل سائر النواب وإىل أكثر الناس إال الصـحافة العربيـة   
  .البتة  ومل يستدعوا الناس بلساا بل ومل خيربوها، فإم مل يستدعوها 
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وأنا أقول إن هؤالء النواب قد احتقروا الصحافة العربية ألن معـىن ذلـك أـم    
ولكنين أقـول إن هـؤالء   . ويعرفون الصحافة العربية مث مل يهتموا ا . حيسنون العربية 

وليس فيهم كفاءة ، وال أهلية للكراسي اليت يستوون عليها ليكونـوا  . النواب غري أكفاء 
وهم ربع جمموع النواب  -وليكونوا صوت اجلزائر ذلك بأن أكثرهم .  لسان هذه األمة

وال يفقهون حىت مواضيع املسـائل  ، جاهلون ال يعون ما يدور حوهلم من األحاديث  -
اليت تطرح أمامهم للبحث واملناقشة فكثري منهم يرفعون أيديهم حني االقتراع على شيء 

. ث يريدون أن ينفعوا وهم ال يشعرون فيضرون من حي، مصادقة على ما ال يعرفون  –
ولقد حدث أن بلدية عزمت على تقطع مرتبا قدره مائة ومخسون فرنكا كان يتقاضـاه  

فوافقوا مجيعا على قطع هـذا املرتـب ،   ، فجمعت األعضاء هلذه املهمة ، نائب أهلي 
فيه  ووافق معهم هذا العضو األهلي النائب على ذلك ، وملا جاء الوقت الذي كان يقبض

طلب مرتبه وأحل يف طلبه إحلاحا جاهال ، و أنكر كل اإلنكار أن يكون وافق على قطـع  
ومل يكـن هـذا   . رزق له ، وزعم أنه لو علم أن األمر كذلك ملا كان يرضى وال يقبل 

  .النائب وحيدا يف حيوانيته فإن أمثاله من األعضاء األهايل كثريون 
ويعرفون كيف يـردون  ، يفهمون اخلطاب  وهناك فئة قليلة جدا من النواب علماء

اجلواب ، بل إن منهم من حيملون شهادات عالية يف خمتلف الفنون والعلـوم ، ولكنـهم   
فهـم  . حصلوا على علومهم ومعارفهم بلغة غري لغة قومهم ، وبلسان غري لسان أمتهم 
اجلهـل  مبقدار ما برعوا يف الفرنسية وحذقوا فيها كان نصيبهم من اجلهـل بالعربيـة و  

بأحوال أمتهم اليت يدعون النيابة عنها ، ويزعمون أم يتكلمون بلساا ، وجيلبون إليهـا  
ومنهم املخلص وغري املخلص  -النفع ، ويدرءون عنها العذاب ، فهم كثريا ما جيتهدون 

أن يداووا هذه األمة ولكن سرعان ما يقعون يف اخلطأ فيداووا بغري دوائها ، وألـم   -
  .وال يربأ داء يداوى بدواء مل خيلق له . فون مرضها ال يعر

وليس هناك يف النواب أشد محقا ممن يطلب للجزائـر أن ختلـع جنسـيتها ، وأن    
إننا ال نقذف من حياول هذا األمر باخليانة وبعدم اإلخـالص ، ولكننـا   . تتفرنج كرها 
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ل أحوال األمة متاما حنكم عليه حكما ال معقب له فيما نظن ، حنكم عليه حكما بأنه جيه
  .، فال مييز بني ما حيب الناس وبني ما يكرهون ، وال بني ما ينفعهم وبني ما يضرهم 

جاهل مسكني من يطلب من هذه األمة املؤمنة أن خترج مما عندها من جنسية وإميان      
لكان ذلك أهون عليها من أن .. ولو أنه طلب منها أن ختلع أرواحها . وعوائد وأخالق 

ويهون على اإلنسان أن تنتزع منه نفسه اليت بني . خترج مما بقي بأيديها من جنس ودين 
  .يفرط يف شيء ما مما ميلك من عقيدة يعتقد أا احلق  جنبيه ، وال يهون عليه أن

إن من يطلب من أمتنا املسلمة أن خترج من إسالمها وجنسها كمن يطلب منها أن 
خترج من حلومها ودمائها وعظامها وأخماخها ، ولن يكون ذلك حبال أبد الدهر وأخـر  

طلب ما ال يرجعون منه بغري فلريح اجلادون يف هذا األمر أنفسهم وال يتعبوا يف . الليايل 
  .اخليبة واإلخفاق ، وال يرجع على األمة إال باخلسران املبني 

فليس فيهم مـن يعـرف   .. جهل بالعربية عام يعم سائر النواب : هذه حالة نوابنا 
وجهل بأحوال األمة عام يعمهم مجيعا فليس فيهم من . كيف يضع إمضاءه بالقلم العريب 

إنـين  . اته ، وال من حيس مبا حتس به اجلزائر من أمل وشقاء يعرف حاجات الشعب وطلب
بعد هذا ال ألوم النواب على هذه اجلهالة اليت جهلوها على الصـحافة العربيـة وعـدم    
اهتمامهم ا ، وإمنا ألوم األمة اليت انتخبتهم وهم غري أكفاء ألن يكونوا عنها يف االس 

  .نوابا وهلا ممثلني وبلساا ينطقون 
وهم غـري   -وليس لنوابنا . ننا فقراء من الرجال أهل املقدرة واللياقة النيابية عنا إ
فهل ينبغي لنا بعد هذا . أن يشغلوا أكثر من ربع مقاعد النيابة يف سائر االس  -أكفاء 

  أن نعلق على هذه النيابة أمال كبريا أو صغريا ، أو نعتقد أنه جييئنا منها خري ؟ 
نقطع آمالنا من هذه النيابة املوجودة اآلن ، وأن نعرض عنها بكل  إنين أرى أن    

إنه جيب علينا أن منسك أصواتنا أيام االنتخاب فال ننتخب . ما لنا فيها من طمع ورجاء 
أحدا من الناس ما دامت هذه احلال لئال يكون على اجلزائر حجة بعد هذه النيابة الكاذبة 

***1  
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  . الدكتور بن التهامي  
الكتساب وبابا مـن  إن الدكتور بن التهامي قد اختذ لنفسه وجها من الوجوه ا حقا

ذلك بأنه خياصم الناس بغري حق ويظلمهم يف اخلصومة ، ، مل يعرفه غريه أبواب االرتزاق 
ويثري غضبهم مبس أعراضهم والتعدي على حرمام الشخصية ، فمن أخذ منهم بثـأره  

لـدى احملكمـة ارش   " الدكتور بن التهامي "ن وانتصر لنفسه ودافع عن شرفه طلب م
وهذا هو ما دعا الدكتور إىل اهلجوم على جريدة الربق ظلمـا  ) دوماج انتريي ( عرضه 

( وعدوانا ، وغرضه أن جير الربق إىل املخاصمة لدى احملكمة رجاء أن حيكم علينا بــ  
ا سيأخذه منا يقدر بآاللف مؤلفة من الفرنكات ، وأحسب أن كيسه ال يسع م) دوماح

فليوسع الدكتور كيسه وليهيء البنك الذي سيضـع فيـه مـا    . ) دوماج ( من إرش و
  فإننا مؤاخذوه ال حمالة ، ولسنا بتاركيه حبال من األحوال ، سندفعه إليه من إرش وغرامة 

نشرنا يف العدد السادس من هذه اجلريدة احلرة مراسلة ملكاتبنا السياسـي اخلـاص   
من أفريل املاضي ذكر فيها املكاتب عقليته ورأيـه يف انتخـاب    10ب باجلريد عن انتخا

ذلك العضو البلدي وذكر املترشحني ، وذكر لكل واحد منهم ما مييزه عن سواه ، فقال 
عن الدكتور بن التهامي أنه يدعو الناس  إىل التجنس ، وذلك ما ال يرضونه حبال وهلـذا  

 يقل املكاتب إن بن التهامي متجنس كما قال ومل ذا االنتخاب ،فإين ال أظنه ينجح يف ه
هذه الكذبة على مكاتبنا يف مقالـة يرمـي ـا    " التقدم"كذب .كذبا وافتراء " التقدم"

، وتعلي من سـفل  شأا الكذب واالفتراء وبأا ختفض العايل  بأنالصحافة العربية قاطبة 
حرار الوطنيني ، وذكر وذكر املكاتب أن الشيخ عمر راسم قد رشحه مجاعة من األ) ! (

بعض ما للشيخ راسم من األعمال الكبرية اليت عملها للجزائر ، وبعض مـا لـه مـن    
يف جريدة أمساء رجال العقول واألعمـال ،  ) راسم(احلسنات اليت سجلت األيام ا اسم 

ومل يشأ األستاذ راسم أن ينوب عن أمته نيابة صورية ، فرفض أن يرشح نفسـه قبـل   
  .ومني أو ثالثة أيام االنتخاب بي
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ونشرنا مكاتبة أخرى ملكاتبنا اخلاص نفسه عن الس البلدي بالعاصمة قال فيهـا  
من البلدية أربعة آالف فرنك ملصايب ) وهو نائب عن املسلمني ( إن شكيكن طلب "...

لالسورات سان فانسان ( وطلب ألفني وثالمثائة فرنكا إعانة ، حسني داي الغري األهايل 
وطلب بن التهامي ثالمثائة فرنك إعانة لـدار  ) ... وتبعه عشر آالف ملدير التياتر  )بول 

  ..." .العميان غري األهايل 
فثار غضب بن التهامي وهاج من هذا االنتقاد ، وأحـب  ، نشرنا هاتني املكاتبتني 

لعربيـة  ردا علينا بالفرنسية وبا" التقدم"ونشر يف العدد األخري من . أن حنمده مبا مل يفعل 
وقد ترك العربية منذ  -، وما دفعه إىل أن جيعل صفحة بالعربية يف هذا العدد باخلصوص 

  .بعدما تبني  د علينا وليجادلنا يف احلقإال لري -أمد طويل
وقد كتب إلينا كتابا خاصا يقول فيه إن الصحافة العربية شأا أن متـدح مـن ال   

كذا أخذ يذكر الصحف العربية بسـوء  وه... يستحق املدح وتذم من ال يستحق الذم 
  .األخري " التقدم"بكل وقاحة وبال حياء ألنه جيهل العربية ، مث ذكر لنا مجيع ما ذكره 

وأراد بن التهامي أن يبني لنا أنه طلب الثالمثائة فرنك إعانة لبعض األهايل الفقـراء  
نفسه مما نسبه إليـه   ءيربيأو جلمعية الشبيبة اجلزائرية أو ملشروع أهلي آخر ، وأراد أن 

طلبت الثالمثائة فرنك ال لدار : من أنه يسعى يف مصلحة غري األهايل فقال  مكاتب الربق
ولكن طلبتها إعانة للمرضى املصابني بالسل وهم " الربق"العميان الغري األهايل كما قال 

  .وأهايل  نغري أهايل وإن زعم الدكتور أم بني أوروبيو
التهامي يف الس البلدي ، وذا يفخر ويقـول إنـه ال    هذا هو كل ما عمل بن

ينوب عن املسلمني وحدهم وال يدافع عن خصوص الذين انتخبهم فقط بل هو نائـب  
عن مجيع األجناس من إنس وجن وفرنسيني ومتفرنسني وأهايل ، حىت أولئـك الـذين   

األهايل هنالك غري ميثلهم يف الس البلدي ستة وثالثون عضوا من أنفسهم ، وليس ميثل 
اثنا عشر عضوا منهم اجلاهل الذي جيهل مأموريته ، ومنهم من خيدم الغـري ، ومنـهم   

  .العضو النائب املشترك ، وذلك هو الدكتور بن التهامي فيما يقول ويدعي 
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دافع الدكتور بن التهامي بغري حق عن زمالئه النواب وهـم أوىل بالـدفاع عـن    
ر علينا بأعماهلم وحسنام مثل مسألة املقربة اليت مل تـتم  أنفسهم فيما نرى ، وجعل يفخ

وإن مثل الـدكتور يف فخـره   . ، ومل يشارك فيها هو ألنه حديث عهد بالنيابة البلدية 
بأعمال غرية كمثل املرأة اليت تزهو بزينة مستعارة ، فإن كان الدكتور حيـب الفخـر ،   

اجلليلة ، وما له يف الباقيات الصاحلات إن  وحيب أن حيمده الناس فليأتينا مباله من األعمال
كان من الرجال العاملني ، وليت شعري ما يقول الدكتور يف طلبات زميله شكيكن هل 

  هي لصاحل املسلمني أم هي خدمة للغري ؟ 
يزعم الدكتور أنه سعى يف مسألة البحري ويف إعانة عائلته لدى العامل حىت حصل 

نة نتمىن لو دفعها الدكتور من كيسه اخلاص دون أن يبني هلا  على مائة فرنك ، وهي إعا
لنا أنه ال يستطيع أن يعمل أكثر من هذا ، ويزعم أنه مل يظهر لنا هذا العمل إال عمـال  

وحنن جنزم بأنه مل يسع فيها قط وإمنـا سـعى   ... ) إن تبدو الصدقات فنعما هي ( بآية 
يف مستطاعه يف إرغام األهايل على  كيف يسعى فيها وهو الذي بذل كل ما . فيها سواه 

أن يتجندوا يف البحرية ، وقد عارضه يومئذ الدكتور بن العريب ، واألستاذ عمر راسـم  
وغريهم من الوطنيني األحرار ، فرماهم الدكتور بن التهامي بأم شيوعيون ، وسعى م 

 حيارب ـا  لدى احلكومة ذه التهمة ، وهذه هي عادة الدكتور ، وهذه هي عدته اليت
ن بـن  ولو كا. يمة ضد األحرار املخلصني خصومه ولبئس السالح سالح الوشاية والنم

التهامي هو الذي سعى يف إعانة أبوي الشهيد البحري ملا جاز أن خيفي الدكتور ذلـك ،  
وكيف خيفي عمال من أعماله وهو الذي يفخر بأعمال غريه ويتشدق بغري ما كسـبت  

  .يداه 
أنه أعان األستاذ راسم على اخلالص من السـجن الـذي دخلـه    ويزعم الدكتور 

بسبب وشايات الدكتور ، ووشايات أمثاله الذين ال ذمة هلم وال دين بتهمـة اإلميـان   
وحنن نعلم أن الدكتور قد عمل بكـل مـا   . وحب الوطن ، ومل يدخله لسرقة أو خيانة 

ألة جتنيد األهايل ، ولـئن  يقدر على بقاء راسم بالسجن ، ألنه كان عدوه األزرق يف مس
كان الدكتور حيب لألستاذ راسم أن يبقى خامال يف زوايا النسيان فإمنا حيب لـه ذلـك   
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ليخلو له اجلو ويسود غري مسود ، ومل يكن راسم ليخمل أم ينسى أو خيمد ذكره بعدما 
 وعمر راسم خامال مـدفونا يف . عرفناه رجال من رجال العمل وأويل العقل وقادة الفكر 

وكان الدكتور بن التهامي يريد أن جيهز . زوايا النسيان خري للوطن من األحياء اخلائنني 
  .على راسم بوشاية أخرى ظلما وتعديا ولذلك هدده ذا التهديد 

ومل يكن الدكتور ليخرج عن عادته يف تكالبه على الشيخ عمر راسم بل عقر قبله 
ور بن العريب والقائد محود واحلاج عمار مثل الدكت، مجيع رجال األعمال واحدا واحدا 

وليس أحد حارب األمري خالد مثل ما حاربه بن التهامي حىت نفاه وقطع أثـره فيمـا   . 
أصبحت يف صدق الـدفاع  " التقدم " يزعم وظن أنه أصبح مبكان األمري ، وأن جريدته 

  " .اإلقدام " مثل جريدة 
يف مصلحة املسـلمني وقـد    عجيب من الدكتور بن التهامي أن يدعي أنه يسعى

  وجتنس جبنس غري جنسهم وبدين غري دين اإلسالم ؟ ، ومرق من مجاعتهم ، خرج منهم 
إن جتنس الدكتور بن التهامي فعل فعله ليبني للمسلمني أنه يستقذرهم وحيتقرهم ، 
فال حيب لنفسه أن يبقى كأحدهم ، وخبروجه من مجاعة املسلمني ورفضـه للجنسـية   

فال يريد هو اآلخر أن ، ني لنا أنه ساخط على أبيه الذي ولده جزائريا مسلما اجلزائرية يب
وأية جنسية جزائرية تبقى وأي إسالم يبقى ألوالد أمهـم   . يلد أوالده مسلمني جزائريني

  .غري جزائرية وغري مسلمة وأبوهم خرج من اجلنسية اجلزائرية وخرج من دين اإلسالم ؟
، التهامي يدعي أنه قضى حياه يف نفع اجلزائـر   وأعجب من ذلك أن الدكتور بن

وأرجع النفي اإلداري ، ) األندجيينا ( وهو الذي أرجع قانون ، ويف خري أبنائها املسلمني 
م وقـد   1921جـوان   14، ويشهد عليه بذلك كتابه الذي أرسله إىل وزير الداخلية يف 

  .أخذ بالفوتوغراف من خط يده وعندنا اليوم منه نسخة 
وبإرجاع قانون النفـي  ) األندجيينا ( إن الدكتور قتل األمة اجلزائرية بإرجاع      

اإلداري ليكون عضوا يف الس الزجري حيكم علـى املسـلمني بـالنفي والتعـذيب     
وباألشغال الشاقة ،  وكان بالفعل عضوا ذا الس ، ولوال أن أحـدا مـن األحـرار    

لبقـى هنالـك   ، ص باألهايل الذين مل يتفرنسوا األهايل آثر له عن هذا الكرسي املخصو
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عضوا إىل اليوم ، وإذا حلكم على كل خصم من خصومه بالنفي املؤبد واألشغال الشاقة 
من شـيء يف   ولو كنت أعجب. كفانا شره  -وله احلمد  -والعذاب األليم ولكن اهللا 

ة ويده ما تزال تقطر هذه احلياة لعجبت من هذا الدكتور يزعم أنه يهتم مبا ينفع هذه األم
  1***.من دم اجلزائر 

رئيس الطائفـة اليهوديـة يف   "املعلم فريدمان "رسالة مفتوحة إىل الراهب الكبري       
 .مشال إفريقيا 

متذكرا بال شك ما أحسن به املسلمون إىل الطائفة اإلسرائيلية  أيها الراهب مازلت
ما شرعت األمم العيسوية يف تطهري حني ما كانت يذيقها املسيحيون أشد العذاب ، فمه

بالدهم من اليهود إال ووجدوا يف بالد احملمديني صدرا رحبا ، وحنانا ومروءة وراحـة  
ولكن هنـاك شـيء   ، وسالمة ، وهذا ما شهد به التاريخ وما ال يوجد منكم من ينكر 

 ـا  آخر ال ميكنك إنكاره وهو احتقار أمتك لألمة اجلزائرية يف هذا العصر وسـخريتها 
  .تنبه واعترب.... 

إن يهود القطر عموما واجلزائر خصوصا قد جتاوزوا احلد يف التعدي على املسلمني 
مع أم نالوا منهم فوق ما متنوه هلم من الذل واهلوان ، واآلن ملا فنينا واضمحلت آثار ، 

وأسـراء  ، وآالت ملصـاحلكم  ، ولعبة أهـوائكم  ، وصرنا خدمة لكم ، وشرفنا ، عزنا 
وكلنا فقـري   -جعل شبانكم املتبخترون واملتعنتون نشأنا وشيوخا وفقراءنا ، غراضكم أ

سخرية ومضحكة فال مير أحدنا يف الطريق وال يدخل حمل أحـد مـن    -وانتم األغنياء 
إال ويستمع من الشتم ما تشمئز منه النفوس ، ومن االسـتهزاء   -وكلكم جتار -جتاركم 

، إذا استخدم أحدكم مسلما ومحله مبـا ال يطيـق   . ما يذوب له القلب حزنا وغضبا 
صب املسلمون علـيكم وقطعـوا   وامتنع من إعطائه حقه ، مع أنكم تعلمون أنه لو اعت

كم لرجعتم كلكم إىل احلالة اليت تستحقوا ، واليت تليق بكم ألنكم أسأمت ملـن  معامالت
  .أحسن إليكم ومن كان سببا يف غناكم وحتريركم 
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ن أساء الزمان إلينا يف هذه البالد التعيسة حىت صرنا يف نظر طائفتكم أيها الراهب إ
عقولنا ثابتـة  مل تزل طاهرة ، وائم ، فليعلم كل منكم أن أرواحنا باخلصوص أمثال البه

ولكن غلبت علينا املروءة اإلسـالمية بـان   ، سعيتم به يف إذايتنا  ومل تغفل عن أي شيء
، واآلن بـالغتم يف هجـومكم علينـا بقـولكم     نطاوكم حىت نعلم إىل أي حد تقفون 

ننصحكم لترفعوا عنا هـذا  . وسخرية ألبنائكم ، وصار أعزنا أسريا لديكم ، وسوطكم 
ن أبناؤكم يف األزقـة ،  أوال االقتصادية ، و، األذى وأن ال تتدخلوا يف شؤوننا السياسية 

وإن استخدم أحدكم ) وطن معاملة أبناء ال( وجتاركم يف خمازم يعاملوننا معاملة الرجال 
فالتعصب  فال تتعصبوا وال تتكاتفوا و إال مسلما فليعطه حقه ، وإن ظلم أحدكم أخا لنا

. جيلب التعصب وال تنسوا أن األغلبية لنا ، والبالد بالدنا وحنن أحق بالسيادة فيها منكم 
  1***.دى والسالم على من اتبع اهل .فانتبه أيها الراهب ونبه إخوانك لعلهم يرجعون 

اليت استشهدت يف سبيل " اجلزائر"هذه املقالة تفضل علينا صاحب جريدة " الربق"
  .الوطن قبل أن تنشر هذا املقال 

  .الصهيونية 
ومل أخـن ديـين   ، إين واحلمد هللا أول مسلم كتب حبرية عن املسألة الصـهيونية  

ـ  . وضمريي ألرضي على مجاعة اللصوص وعار اإلنسانية اليهود  ون ديـين  كيـف أخ
وضمريي أمام هؤالء وهم الذين تسببوا يف كل أضرارنا منذ بعث خري اخللق بأكمل دين 

وهم الذين ألقوا العداوة والبغضاء بني اجلنس اإلنساين ، وأوقدوا  نـريان  ، لتحرير البشر 
لقد كتب . احلروب ليتولوا ويتسلطوا ؟ ومل يسبقين يف هذه املسألة إال الشيخ عمر راسم 

 4 )ذو الفقـار  ( وهذا ما كتبه يف العدد الرابع مـن  . يف جريدة املرشد وغريها  ما شاء
  .م  1914جوان  28 هـ 1332شعبان  

من عجائب العرب يف تفاوت البشر تصـدي  ) : نقال عن املنار ( املسألة الصهيونية 
ـ   ن مجعية من يهود أوربة لتكون دولة جديدة يف البالد املقدسة من مملكة العثمـانيني م

                                                
االثن ین  . 18البرق عدد   "رئیس الطائفة الیھودیة في شمال إفریقیا"م فریدمان المعل"رسالة مفتوحة إلى الراھب الكبیر " ابن الجزائر  - 1

 ص. م  1927جویلیة  11ھـ الموافق لـ  1346محرم الحرام  12



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحق     

  
 

305

فكيـف  . األرض مبساعدة هذه اجلمعيـة  املمزقني يف مجيع أطراف مهاجرة فقراء اليهود 
 تسمو مهة مجعية أسسها رجل من اليهود إىل تكوين دولة من أوزاع املهاجرين الفقراء يف

فيها أقوى األمم والدول ، وتسفل مهة أصحاب هـذه   بالد تتنازع على شرب من األرض
يـب أو  قردع مسو اهلمة إىل تأسيس ملك جديد يف قطـر  . البالد عن حفظها ألنفسهم 

وأسباب ذلك ظاهرة ال حمـل  . وهكذا متوت الناس وحتيا ، وهكذا ترقى وتردى . بعيد 
وكلها تدور حول العلم واجلهل ، وعلو اهلمة ووطؤها ، وكرب املقاصـد  ، هنا لشرحها 

  ) .والعلم ما يعرفك من أنت ممن معك ( وصغرها 
ال يسـمحن لواحـدة   ) املسيحية ( أن الدول الكربى ) اليهود ( ون علم الصهيوني

زالت تركيـا   وي ، وأنه إذاومصدر الدين املوسوي والعيس، منهن بامتالك مهبط الوحي 
وهـذا  رأي  ( فال بد أن تكون مستقلة حتت محاية مجيـع الـدول   ، من بالد فلسطني 

حتل  إشكال التنازع بني الـدول   فطمعوا يف إرضاء الدول بأن) بعضهم يف احلجاز أيضا 
بل طمعوا أيضـا  ، امللك يف هذه اململكة  املسيحية بأن يكون اليهود أصحاب واملذاهب

  .يف إرضاء مجعية االحتاد والترقي ، وسعوا بكل جراءة لتكثري خصوم العرب يف بالدهم 
إما عقد اتفـاق مـع زعمـاء    : جيب على زعماء العرب أهل البالد أحد أمرين 

هذا خطأ فاحش مـن  . يونيني على اجلمع بني مصلحة الفريقني يف البالد إن أمكن الصه
أهل البالد إليهم حـىت يعترفـوا هلـم     ازلصاحب املنار ألنه يريد أن يرضي الدخالء بتن

باملساواة ، وإما صرف قواهم كلها ملقاومة الصهيونيني بكل طرق املقاومة وأوهلا تـأليف  
ها تأليف العصابات املسلحة اليت تقاومهم بالقوة ، وإمنـا  اجلمعيات والشركات ، وأخرا
  .هو الكي والكي آخر العالج 

زعماء اليهـود  إن اتفاق زعماء العرب أبناء الفاحتني وأهل البالد مع ) ذو الفقار ( 
ورضى مبشاركة هؤالء األجانب يف بالد اشتراها ، بزعامة اليهود  مستحيل ألنه اعتراف
وهم أبناء إبراهيم األصـفياء األزكيـاء   ، لغري العرب  ، فال حيقهرة آباؤهم بدمائهم الطا

وال لغري راية اإلسـالم أن ختفـق   ، املوعودون بتلك البقعة املطهرة أن ميلك تلك األرض 
ويف أجسام املسلمني روح مسـلمة ، وليعلمـوا أن   ، مادام يف عروق العرب دم  عليها



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحق     

  
 

306

، ا وصربيا واليونان وطرابلس وتنازعها الداخلي وانفصال بلغاري، أنساق الدولة العثمانية 
هم من جهـة  . ذلك مقدمة الستقالل فلسطني ونتيجة أعمال اليهود بواسطة أوربا  كل

وإن استمر احلال على ما هو عليه وبقيت دولـة اخلالفـة   ، ودسائسهم من جهة أخرى 
 كارسو وهو الذي خلع عبد احلميد ورئـيس حـزب االحتـاد يهـودي    ( حتت سلطة 
فال شك أن تقـع الدولـة يف    ،، وجاويد وحقي بائع طرابلس ألخيه لوزايت )وصهيوين 

ليت أوصت عليها وال يكفيها حينئذ لنجاا ال الست املدرعات ا، خمالب اليهود يوما ما 
سـنة   4ذو الفقار عـدد  . عليها االنتباه وعلى أبناء العرب العمل  وال عشرون ، فيجب

  . هـ1332م املوافق  1914
إن هده املسألة صارت من املسائل الوقتية لتظاهر اليهود مببدئهم صراحة ، فـإم  

أقاموا اجتماعات بفرنسا ... بعد أن أرسلوا مندوب مجعيتهم الصهيونية للقطر اجلزائري 
ـ ، حيث خطب فيها حمامون ، وأخريا مبرسيليا  املشـروع   ةودعوا أبناء إسرائيل إىل إعان

أحـد  ) نـادو  ( بنـت  ) ماكسانا ردو ( وصرحت . ليمان وإظهار راية س، املقدس 
مؤسسي هذه اجلمعية الذي أناله اليهود درجة النبوة الجتهاده يف حترير شعبه بأن اليهـود  

  ... يف فلسطني أمة نشيطة ستتوىل على األرض املقدسة 
وقد عثرت على كتاب بالفرنسية ترجم من اإلنكليزية ، جمموع فيه بعض  قرارات 

يؤيد ما قلت ، وهو أن اليهود هـم  ) ال شك يف صحته ( معية السرية الصهيونية من اجل
وذلك سنة ) قدسهم ( وأجزاء النيل  حلروب األخرية وتقسيم تركيا شيعاالذين سعوا يف ا

  .فصول  وحبوله تعاىل أعرب منه بعض. سرة يف مدينة بال من وطن سوي م1897
حلرب على باي تونس وقد انتقدت قبل ا ،إىل املسألة ونعطيها حقها حبرية  سنرجع

وعلى صحايف تونس الذين كانوا ينشرون وبارتياح ومشاتة مـا كـان    يف جريدة تونس
الذي كـان حتـت   ( يقوله الراهب أمام الباي أيام االحتفاالت من األدعية بإنقاذ وطنه 

         1***... سلطة املسلمني وكان ال يكلمه إال بالعربانية 
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 . إىل التقدم 
زعـم  ، قرأنا مبزيد الدهشة ما صدر يف آخر عدد من تقدم ابن تامي يف شبه رسالة 

ضد زميله السيد التمزايل الـذي كـان   ) هكذا ( املدير الضخم أا أتته من أحد قرائه 
يا له ، ويتهم الربق بكونه شيوعيا ، يتهمه اليوم كونه شيوعيا وبرقيا ، يدافع عنه باألمس 

  .من منام 
عن املوضوع وأظهر أنه ما أداه إىل الطعن يف اخلالئق غري احلسد وحـده   وملا خرج

ألنه يزعم أننا تعدينا عليه ، ولعله لتكراره هلذا القول صار يعتقد ، نسأله سؤاال واحدا ، 
وصغر ذاكرته من هو املتعدي األول ؟ أنت يا ابن تامي أم حنن ، صحته لضعف حافظته 

مل خنصصك وحدك وإمنا ذكرنا ما ،نا عليك مبا انتقد به غرينا ؟ أنت ال حنن ألننا ملا انتقد
ومل خنترع ومل خنتلق ولو حرفا من ، سطرته الصحافة الفرنسية عن جلسة الس البلدي 

أخطأمت كلكم أو جنيتم حنو من ، تلقاء أنفسنا من دون أن ننتصر ألحد ، وال آذينا آخر 
  ....  وكلكم أمره فحكمنا عليكم

الذي يتحامل على األبرياء من غري سبب إال ليظهـر فهـو أمحـق ال     إن املعتدي
مند أيام انتبهنا أن ابـن  ... ظنه ليس حبمق بل هو داء الكلب ، ولكن أذا يعارض ، وه

تامي مل يقصد بطعنه إال من كان أصله زواويا ، فبعد أن حتامل علـى السـيد الطـاهر    
ـ ، خ عمر راسم تبعه بالشي، أالشريف الذي هو من أشرف القبائل  ه ذألنه ينتسب إىل ه

األمة الباسلة ، واآلن زاد الدكتور التمزايل الذي هو من أغنياء جباية عاصمة احلماديني ، 
  فهل له عداوة مع العنصر القبائلي ؟ 

هذا هو القريب من احلق ألن جل القبائل مل يرضوا أن ينتخبوه ملا يعلمونـه مـن   
وعلى كل حال فلـيعلم أن التعـديات   .. نا وغريها الندجياماضيه يف مسألة العسكرية و

بل هي من خصوصيات بن التـهامي الـذي رمانـا    ، ليست مكتوبة يف برنامج الربق 
  . بالشيوعية كذبا 

عـن   اإن الربق ال يعادي أحدا ، يسعى يف مصاحل األمة ، ولذلك تأسف رصفاؤن
تهم مسو الوايل ومل يقـدموا  سرية نواب مدينة مستغامن الذين الزموا السكوت ملا زار مدين



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحق     

  
 

308

مل تولوا النيابة إذا كان . له املطالب املقدمة اليت أهل بلدهم يف احتياج شديد إىل إجنازها 
  يف الربملان ؟ ) ختتا ( هل ملثل هؤالء نطلب . دأم السكوت 

ال واهللا إذا نريد إبطال االنتخاب كله ألنه مفسدة لنا وحجة علينا وسـلم يصـعد   
  1***.األرذلون ون و عليه املترف

  . الرسائل اخلاصة
عم كـل   ، عم مساء، عم صباحا ، سيدي أيب حفص احلمادي  ،إىل أخي العزيز

مرة أخرى إال وهم  أبناء اجلزائررجو أن ال يعود على أأهنئكم ذا العيد و، وقت وحني 
والفقر ، يشعرون مبا هجم عليهم من البؤس األليم  ، أحياء غري أموات، قود ر إيقاظ غري

  . واجلهالة العمياء  ،املدقع 
فقد كـانوا  ، وا هلذا العيد وكأم  غري الناس يف األعياد املاضية جرخإن الناس هنا 

 .ويظهرون يف أمجل املظاهر، خيرجون يف أفخر املالبس و، يأخذون زينتهم عند كل عيد 
خرجوا يف زينـة  . منهم  قليال وقد خرجوا اليوم يف مظاهرهم املألوفة هلم يف غري العيد إال

  . مجيلة أعدوها لألعياد واملواسم 
وكثريا من أهل الثروة واليسار خرجوا اليوم وليسـت وجـوههم ضـاحكة وال    

إنين مل أبصر بطالقة وال بإشراق متهلل يف وجه من الوجوه : مستبشرة وأكاد أقول لك 
م حزنا وحسرة ويعقـد  وكان حادثا أليما ميأل صدوره، املسلمني يف هذا اليوم العظيم 

 فأحسـبه ين ألنظر إىل اخلطيب خيطب الناس من على املنرب إو، ألسنتهم حىت عن الكالم 
درين العربات لـوال   توتب ،تسبقيين الدموع  دنائحة يبكي ويستبكي الناس السامعني فتكا

  .ين يف يوم عيد أعلم أرشدي ف إىل أثوب أين
ا صارت إليه اجلزائر من احلالة الشقية حيسون مب ولست أشك أن هؤالء الناس بدأوا

فهم ال يريدون أن يفرحـوا   .وعادوا يشعرون مبا أشرفوا عليه من املوت األمحر، البائسة 
  . ن يسعدوا سعادة موهومة، وأ فرحا كاذبا
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ميـألن قلـوم   و ،حيببان للناس أن يأخذوا زينتهم عند كل عيد  إن الدين والعادة
، و لكن كثريا من الناس ال يستطيعون إىل ذلك سـبيال  ، ليوم رغبة يف التجمل ملثل هذا ا

  .وال جيدون يف مثل هذا اليوم ما ينفقون 
، عاد اجلزائري اليوم يعجز أن ينفق على عياله نفقة واسعة  يف األعياد و املواسـم  

لقد أخذت علينـا مدينـة    .يفرحون يكسوهم كسوة فاخرة مبا يتزينون وفكيف له أن 
فلم تبق بأيدي اجلزائريني فالحة ، سائر وجوه احلياة ، وة مجيع سبل العيش الغرب الزاهر

  .ائف يرتزقون منها و يعيشون ظو ال جتارة و ال صناعة و ال و
املتفرنسني وخرجت '' الكولون''أما الفالحة  فقد أصبحت اليوم  بأيدي األجانب 

شرحها لك مجيعـا يف  أن أستطيع أ سواهم بطرق كثرية ال إىلأمالك األهايل من أيديهم 
، حبـاس العامـة   ألخذ احلكومـة ألراضـي ا  أأرى  القصرية  وأمهها فيماهذه الرسالة 
وأا ستتكفل بإعطاء مرتبات   ، عها على املساجديا ستنفق رأعليها بدعوة  واستيالؤها

ك بتل'' الكولون''مث أنعمت على  ، إىل غري ذلك عن مصاحل الدين . املدرسني وأهل الفتيا
  .احملبسني هايل املسلمني احملبسني و أبناء وحرمت منها األ، األراضي الواسعة الطيبة 

تعلم أن تلك األحبـاس ال  و" مصاحل الدين "جد اليوم وحالة وأن تتعلم حالة املسا
  .تنقص عن مخس جمموع ما كان باجلزائر أرض فالحية 

، هـذا التفـرنج اآلمث   ، من األسباب اليت خرجت ا أراضي األهايل من أيديهم و
، ثرون أن يعيشوا عيشة راضـية  ؤفقد كان اجلزائريون قبل ذلك ي، وهذه املدينة الفاخرة 

من مييل إىل التبسـط يف   كانوا ينكرون كل النكري على كلهي عيشة البساطة الفطرية و
بكـثري ممـا    وكان ما يقبضون أكثـر ، فكانت نفقام قليلة جدا ، الشهوات وامللذات 

رنكا قعدت عنده ف سة عشروحكى يل شيخ طاعن يف السن أنه كان ميلك مخ .ون يصرف
ن أل يعرف فيما ينفقها وال أىن يصرفها ؟ وهو صـادق يف هـذا   مل يف صرته تسع سنني

مث جاءتنا هذه املدينة فأكثرت من ، عيشته بسيطة جدا مل تزد على الرغيف والتمر واملاء 
 احلانـات م وفتحت يف وجوه املسلمني أبـواب  فأكثرت من نفقا. الناس  اتضروري
، هلم ذلك كله إباحـة حـرة    وأباحت، املواخري ودور القمار  ونصبت هلم،  واملخامر
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" ليرب "وبأنه حر ، " سيفيليزي"متمدن  وتثين على من يقع يف شراكها بأنهمتدح وجعلت 
ناس وهـم جـاهلون   تزين هلم هذه الرذائل مبثل هذه األوهام اليت تلقيها يف رؤوس الو، 

فتساقطوا على تلـك  ، وال يعرفون مركزهم من احلياة ، وال يكتبون  نيقرأ وال ، أميون 
   ....ماشية ها كل ما متلكه أيديهم من عقار والكوا عليها حىت باعوا في، واملفاسد 

ا خاصة وكأم خافوا علـى  حبسوا على أبناء هذا اجليل أمالك اآلباءو لقد كان 
وا ألبنـائهم  وحصـن  ،مهلكـات  ينة املخطرة مبا فيها من شهوات وهذه املد من أبنائهم

و لعـل  ، والوقف املشـروع  ، اخلاص بالتحبيس وها وذوع، هلم  أمالكهم اليت تركوها
يتقون ـا   ،الضرورة احلاجة ووقت إىل هذه األوقاف واألحباس يلجأون هؤالء األبناء 

غري تبديل لنجـت مـن    على حاهلا من حباسولو بقيت تلك األ، الفقر و الفاقة  يعواد
 و لكن االستعمار. لبقيت عند أمتنا ثروة وافرة ومال جم  و، عائالت كثرية  ائلة الفقرغ

فلم تكن العدلية لتعترب احلـبس  ، علم ومال  ا عندها منأىب إىل أن جيرد اجلزائر من كل م
 ى تعلقت بـه دعـو  وال لتحترم نصا من نصوص احملبس املسلم مىت، اإلسالمي اخلاص 

  " .كولون"يهودي أو 
أمالك " كولونال "وبه ملك ،  وهناك سبب آخر ما أظن أبناء اجلزائر يتفطنون إليه

أمواهلم يف  واني الذي منعهم عفافهم وتقواهم من أن يصرفيين من اجلزائردأويل العلم وال
" املرابطني" سنةأليبثه الكولون يف املسلمني بالذي هو  السببالشهوات واللهوات وذلك 

الترغيب يف تـرك هـذه الـبالد    ، ومن الدعاية إىل اهلجرة إىل املشرق  "الدراويش"و 
وأفىت . والفرار من الظلم واجلور إىل بالد الشرق اليت ال ظلم فيها وال جور ، للمحتلني 

ورضي أن يبقى حتـت سـلطة   ، كثري من مشايخ الزوايا بكفر من ختلف عن هذه البالد 
، رض وممـات  أوزهدوا فيما ميلكون فيها مـن  ، فزهد الناس يف هذه البالد . الكافرين 

هم وتركوا جبهل، وخرجوا من ديارهم  وأمواهلم بغري حق ، س خبفباعدوا أمالكهم بثمن 
    . واألرض تالسماوا األجانب ميرحون يف بالد عرضها

سدين يـدعون   احلانيومن العجيب أننا مازلنا نسمع بعض دعاة االستعمار والطرقي
ـ أوليس ، وا يف بالد العرب قن يتفرأو، إىل الشرق  الناس أن يهاجروا ه حد جيهل ما ذاق
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يف غربتهم وهجرم مـن احلاجـة    هوما عانو، واهلوان  اجلزائريون املهاجرون من الذلة
-وكانوا من أبناء النعـيم  ،  ةبعدما كانوا يف اجلزائر يف رفاهي، األليمة والبؤس الشديد 

ولكنهم  أباة الضيم   ، كانوا يف اجلزائر يف رفاهيتهم وكانوا من أبناء النعيم  -اهللا  راستغف
. مل تستطع أن تتجرع ما أذاقها االستعمار من الذل وعذاب اهلون ، عزيزة  نفوس وأويل

  .       يشاء وخيتار  اك حكومة عسكرية حربية يفعل احلاكم يف الناس موكانت احلكومة إذ ذا
م جيدوا أن لفعادوا ف، أن يرجعوا إىل بالدهم املهاجرين اهللا لبعض أولئك وقد قدر 

وخرجـوا منـها    ، خدعوا فيها  اليتجر معلوم يف أراضيهم أيكونوا حىت عملة يعملون ب
ثناء هـذه  ذكر بكل محد وأال يسعين هنا أن و. واملرابطني شبالدراوي خمتارين مغرورين

ليسترجعوا تلك األراضي زائريون إىل فرنسا وأمريكا هاجرها شبان زواوة اجل اليتاهلجرة 
وقد امتألت رؤوس هـؤالء  . اليت خرجت من أيديهم إىل الكولون مبثل الطرق املتقدمة 

الشباب بفكرة هي اليت افتكوا ا اليوم من أيدي املعمرين سائر ما كان ميلـك آبـاؤهم   
ذلك أم يعتقدون عقيدة ال  ،ة وإن كانوا بذلوا يف ذلك أمواال كثري. وما كانوا ميلكون 

وال يسعدون إال إذا ملكوا أراضـي آبـاءهم   ، تتخلخل ، أم ال يفلحون يف هذه احلياة 
وليت ، األولني ، وأم مل خيسروا ومل يذوقوا الشقاء إال بعدما فرطوا يف تراث األقدمني 

متاما فكرة اهلجـرة   وليتهم تزول من أدمغتهم، سائر أبناء اجلزائر يعتقدون هذا االعتقاد 
  .وترك البالد والزهد يف وطن اآلباء 

بأيـدي   هي الفالحة ، وقد أصبحت كما تعلـم وأهم موارد الثروة يف هذه البالد 
الكولون ، وأصبح اجلزائريون ال جيدون أن يكونوا حىت مخاسة يف أراضيهم اليت ملكـت  

  .لبون يف خرياا واليت أصبح األجانب ينعمون يف حببوحة نعيمها ويتق، عليهم 
 وأما التجارة فقد كان بنو ميزاب هم الذين ميلكوا يف هذه البالد ، قبل ثالمثائـة  
وال ، وعادت اليوم بأيدي اليهود ، وعاد بنو ميزاب عملة خيدمون على اليهـود  . سنني 

يربح امليزايب فرنكا واحدا إال إذا ربح اليهودي مئتني من الفرنكات ، على أين مستبشـر  
حنو اسـترجاع   األياماجلزائريون يف هذه " القبائل " بالنهضة التجارية املباركة اليت ضها 
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جتاريـة   على بين ميزاب أن ينهضـوا ضـة   اليد األهلية اجلزائرية ، ونتمىن إىلالتجارة 
  .عصرية ، نسترد ا ما كان للجزائر من املكانة الكربى يف الثروة واالقتصاد 

إال شيئا قليال من  لية فقد قتلتها الصناعة األجنبية ، وقطعت أثرهاوأما الصناعة األه
صناعتها ال يزال حيتضر وجيود بالنفس األخري ، وعما قريب ستخلف بـرانس امللـف   

ال يبقى أثر لألحذية األهليـة    عن برانس الصوف اجلزائرية ، وسوفالوب من اخلارج 
وسـيحل  . يف بيوتنا من أثاث وآنية وماعون  وال لبقية املالبس اجلزائرية ، وسيبدل ما، 

، حمل ذلك كله أشياء جياء ا من اخلارج ، ختالف أشياءنا القدمية يف جوهرها ومادـا  
  .وقد تكون مثلها يف الشكل والصورة 

إن إقبال األهايل على املوضوعات األجنبية ، وزهد أصحاب الصناعة األهلي فيمـا  
  .م يصنعون ، كل ذلك جيعلنا نتشاء

وأما الوظائف فاملسلمون كما نعلم حمرومون من كل وظيف ، كـبري املرتـب أو   
، فضال عن وظـائف اإلدارات ، اللـهم إال   "زبال " أو " كناس " صغري ، حىت وظيف 

  .يغين من احلاجة شيئا اختذوا من املسلمني مبرتب طفيف ال بعض شواش وحجاب ، 
شعر ذه احلالـة املؤملـة ، وأظـن أن    هذه هي حال اجلزائر جمملة ، وأرى األمة ت

و ... النواب املسلمني مازالوا إىل اليوم جيهلون أموريتهم ، وال يشعرون بأمل هذه اآلالم 
  . السالم من أخيكم املخلص حممد السعيد الزاهري 

إن يف هذه الرسالة نظريات صادقة عن خروج األراضي من أيدي املسـلمني       
وإين أطلـب مـن سـائر    . مل أعثر عليها يف غري هذه الرسالة   إلىل الكولون ، وأسبابا

الكتاب واملفكرين أن يرسلوا إيل بإدارة الربق  كل ما يقع بأيديهم مـن أمثـال هـذه    
  1***.الرسائل 

  .رأيت بعيين 
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من أوت اجلاري إىل مستشفى األطفـال   7يوم ) طاكسي ( ركبت عربة أوتوبيس 
فرنك بـدعوى أن   ةإعانة قدرها ثالمثائتور بن تامي سل الذي طلب له الدكاملصابني بال

  .هذا املستشفى يعاجل املصابني ، ال فرق بني أطفال النصارى وأطفال املسلمني 
فإذا عدد ، استقبلتين ناظرة املستشفى بكل بشاشة وأطلعتين على دخائل املستشفى 

ـ ، بني ذكـور وإنـاث   ، األطفال املوجودين اليوم هنالك مخسون طفال  هم مـن  كل
ل له وليد مسلم مـن  األوروبيني ليس فيهم وليد مسلم يف هذه احلال احلاضرة ، ومل يدخ

بكل أسف أقول لك : وقد سألتها عن سبب ذلك فقالت ... املستشفى  يوم أنشىء هذا
إن قانون هذا املستشفى ال يبيح ألطفال املسلمني أن يدخلوا هذا املستشفى املخصـوص  

ور بن التهامي يزعم أن هذا املستشفى يوم على رعاية األطفـال  والدكت. بغري املسلمني 
إن كان صادقا خيربنا بعدد أطفـال   ، وحنن نطلب من الدكتوراملسلمني وغري املسلمني 

  1***.فنكون له من الشاكرين ، املسلمني وبأمسائهم املوجودين هناك اليوم 
  .التقومي والبالغ اجلزائريان 

شيئان قذران ليس  فهما، ج ، وتعرف فضلة اإلنسان إن كنت تعرف القيء املمجو
علـى  وليس أدل ،  "العام التقومي اجلزائري"و "بالغ اجلزائريال"منهما غري يف الدنيا أقذر 

ونتفة أخرى مـن  ...  "البالغ"القاريء نتفة من جريدة  ما أقول  مثل أن أضع بني يدي
حىت مسح القدر بكم مـع شـحه   " ... ) فض اهللا فاه ( فإنه قال  "البالغ"فأما  .التقومي 
موجهـة   12جاءت هذه الكلمة يف افتتاحية العدد ... " بوجود أمثالكم على أمثالنا (..) 

إىل الوايل العام ، والقاريء يعلم ما يف هذه الكلمة من الكفر واجلهل ، واإلحلاد األعمى 
عما يقولـوه األغـواث    تعاىل اهللا علوا كبريا( ألن فيها نسبة من الشيخ إىل قدر اهللا ، 

وال ينسـى  : ... وجاء يف هذه املقالة نفسها ما نصـه  ) الكافرون واألقطاب الكافرون 
وهاهي اليـوم ال  .. ودنياها ) !(جنابكم أن أمة اجلزائر استودعت حكومة فرنسا دينها 

فـإن  (..) متلك لنفسها ضرا وال نفعا ، تراها تستمطر أنواع الرمحات من مساء حكومتها 
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البقية الباقية من دينها ) !... (ل عليها من الغيث القدر الذي فيه روح االطمئنان على نز
وال ريب أن هذا الكالم كالم غـوث ،  ) ..." !(بني ظهرانيها (..) فهو سبب حلولكم 

يعتقدون مسو الوايل إمنا هو إله ال حاكم أو أنه آنية حل فيها اهللا ، تعاىل اهللا عما يقولـه  
إال إذا كانت احلكومة مبرتلـة  :" الكافر اجلاهل  "البالغ"شركون ، مث قال املتصوفون امل

يا بـين إين  : ( إذ قال له ) ص(واألمة اجلزائرية مبرتلة إمساعيل ) ص) (!(إبراهيم اخلليل 
وإنك ال تكاد جتد يف جريدة البالغ مجلة مركبة تركيبا صحيحا ، أو ...) أرى يف املنام 

( .. وقوله ... " وعلى فرض تكون : " ا فهو مملوء مبثل قوله كلمة مستعملة يف موضعه
من إضافة االسم إىل الفعل ومن اجلزم مبن ) فمن يكن أفحش قوال من صاحبه ياترى ؟؟ 

االستفهامية ، وغري ذلك مما ال حيصى ولوال أين أشفق على القاريء أن يعتجله القيء من 
البالغيني وأغالضهم اللغوية والنحويـة  ألوردت له شيئا كثريا من جهل  "البالغ"وسخ 

  ...والصرفية واألدبية والدينية والصحافية 
 8إن كاتبنـا بتـاريخ   : " ... العام فإنه جاء فيه ما نصه  "اجلزائري"وأما التقومي 

مث شـفعته  ) !(ه جبزائرنا جانفي الفارطني إىل طائفة ممن شهروا بالكتابة والتفقّ 23رجب 
املؤمن غـر كـرمي    -ن أل -شعبان  3بتثبيطهم لنا يف ) !(سست ملا ح) !(مبثلهم ) !(

منهم اثنان بتونس أحدمها جزائري أيضا واقترحت على كل مبـا اشـتهر بـه مـن     ...
مث استمر يسب الكتاب والعلماء بغري حق ، يسـبهم ألـم مل   ..." االختصاص العلمي 

يائها ، ومل ينصـروا حيوانـا   يعينوا جمرما جانيا على اللغة العربية اليت هم ساعون يف إح
. ناطقا جيهل كل شيء على هدم األدب اجلزائري الذي هم جمدون يف بنائه ورفع مناره 

وما كان هذا التقومي ليطبع لوال السيد احلمار التونسي اعتىن بنشره ظنا منه أن اجلزائريني 
يشـتروا هـذا   ويتهالكون عليه ، واجلزائريون أرفع من أن  "التقومي"سيسارعون إىل هذا 

والتقومي اخسآ ، فإن عليكما .. العار ألنفسهم ، وما من جزائري إال وهو يقول للبالغ 
  1***.لعنة األدب والعربية إىل يوم الدين 
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  . عاما11عليوي بعد 
ويف إىل عنابة يف طلب العيش ، وحتصيل القوت ، فانقطع هاجر الشاب الفالين الس

ي قرباه وعـن  وقطع خربه عن ذ. أحد عشر عاما خربه عن أبويه وصاحبته وولده منذ 
وبينما أبـوه وأمـه   . أو اخللوة العليوية بعنابة  اإلهليةهذا العامل أمجع ألنه دخل احلضرة 

وصاحبته وولده يرتقبون منه إعانة مالية مما كسبت يداه مبرسى عنابة أرسل إليهم جريدة 
  !...لى نفسهالعليوية فردوها عليه ليصرفها ع" البالغ اجلزائري "

  سيدي 
يف هذا الشهر شهر رمضان زار عاصمة اجلزائر مرابط يف طلب نيشـان ال أدري  

فكان من أمره أنـه  . ماذا يسمى ليجعله إىل جانب النياشني الكثرية اليت مألت برنوسه 
وتلك النياشني تتدىل ) على كتفيه" املوسم " وقد وضع برنسه " (رودزيل"كان ميشي يف 
  :نا قول القائل رمن خلفه فتذك

  .كأنك بعرة يف ذيل كبش    معلقة وذاك الكبش ميشي                  
كأنه خياف أن يفاجئه سفر " وقنوره"إنه ال يبيت إال وهو البس برنسه : وقد قيل 

   !يف نومه إىل اآلخرة ومل تكن معه نياشينه 
  .***1ارا فقط ألنه مل جيد من يضيفه  اإنه كان يصوم ولكن اقتصاد: و قيل 

  
  !..جددها 

: بني اإلمامني العظيمني " القوادة " فصال مألته بـ ...." البالغ "سودت جريدة 
باديس والعقيب ، وحسبت بذلك تستطيع أن حتدث الشقاق بني صـفوف املصـلحني ،   

. كنها فاا أن أمثال هذه الوشايات ال تفيد يف غري الصم البكم العمي من العليـويني  لو
ينتقدون الناس انتقادا طاهرا زكيا ، ، عة املصلحني فإم أولو صدور طاهرة زكية أما مجا
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فإن كانت البالغ ترغب يف التفريـق بـني املصـلحني    . وينتقد بعضهم بعضا كذلك 
  1***. أخرى"......." فلتجدد

  . باش عدل عليوي
بع قضى ر، يف حمكمة من حماكم التراب العسكري الشرعية يوجد اليوم باش عدل 

عمره كامال يف االرتشاء بكل وسيلة دنيئة ، حىت أنه يعرض نفسه على الناس عرضـا ،  
. عسى أن يعشوه أو يغدوه ، أو على األقل يتقاضى منهم مثن قهوة ال يف مقابلة شـيء  

وقضى ذلك األمد كله يف السرقة ، حىت يف غرق يف آثامه وخطاياه ، فلم يعـد يسـمع   
وء ، ورمبا مسع من يلعنه منهم لعنا كبريا ، فإنه ما من رسـم  الناس يتحدثون عنه إال بالس

. أو كاغد يكون على يده إال ويستخلص من صاحبه على وجه السرقة أجرة ضـعفني  
وقد أصدر يف أمره هذه األيام إىل العدل بأن يتقاضى أجرة الرسـوم مـرتني علـى أن    

أخذ تلك الزيارة باسـم  إنه ي: مساء ، ويقال ما ذلك الفائض على السواء يف كل يقتس
وقد رفع الناس أمر هذا الباش عدل إىل قاضيه ؛ فـإن  ، باسم الرشوة ف" فطور رمضان"

إال فـإم  أخـرى فـذلك ، و   أوقف وكف يده أن ميدها إىل االختالس واالرتشاء مرة
بـل امللحقـة   ، عازمون على الشكاية به إىل حاكم الدائرة ولست أعين الدائرة الباطنية 

  .اليت هلا النظر عليه وعلى سواه  العسكرية
خبثت سرية هذا الباش عدل عند األمة وعند احلكومة اليت مل يبق له وجه يقابلها به 

وقد غاضه أن يبق باش عدل طول حياته ، ولكنه مل جيد إىل االرتقاء سـبيال ، وزاد يف  ، 
، ورأى أيضا مهه أن رأى رجاال كثريين أصبحوا قضاة وكانوا منذ أعوام يف مثل وظيفه 

  .أن عدوال كان هو باش عدل عليهم قد سبقوه إىل وظيفة القضاء 
لقد عاجل هذا الباش عدل وجوها كثرية ينفذ منها إىل وظيفة القضاء ، فلم يقدر له 
جناح ، وال فالح ، لكثرة ما سرق ولكثرة ما ارتشى ولكثرة ما اكتدى وسأل وتسول ، 

ظن نفسه خيـرج مـن    ،ينجح إذا هو تسول ا  ولكنه توفق أخريا إىل وسيلة ظن نفسه
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ذنوبه وخطاياه كما ولدته أمه إذا هو دخل الطريقة العليوية ، وقد عزم أن يدخل خلوا 
ويومئذ يصري هو اهللا الغافر للذنوب ، فإنـه   !، وأن يبقى فيها حىت تفىن ذاته يف ذات اهللا 

  . ال يغفر الذنوب إال اهللا 
العليويني ونيته أن متحى عنه ذنوبـه ، وآثامـه ، وأن   دخل هذا الباش عدل خلوة 

ولكنه مل حيصل شيء مما كان يطمـع  .يصري إهلا يعصم نفسه من مجيع اخلطايا واألدناس 
فيه ، فلم يصر إهلا يغسل عن نفسه مآمثه وخطاياه اليت كثرت عليه ، وال سيما يف هـذه  

س ، ولقد مسعنا عنه وقائع شنيعة ما األيام ، فإنه عظم أمره يف السرقة واالرتشاء واالختال
  .أحسبه أنه ينجو من شرها 

بلغنا عنه أنه خرج يطوف يف القرى التابعة للمحكمة اليت هو متوظف فيها ، فرتل 
رجل من سوقة الناس ، ألن األعيان قد يئسوا من إطعامه وسرقاته ، فلـم يعـودوا    عند

، وكان من أمره أنه سـأل رجـل أن   يرتلونه عند ساحتهم ، ومل يعودوا يكتثرون مبمثله 
فجاد الرجل عليه بذلك فشرب الشاهي ودس ) االتاي( يتفضل عليه بصينية من الشاهي 

الصينية وما فيها من أباريق وكؤوس يف جوف حقيبته ، وأوصى العون أن يقول للرجـل  
إن الكيسان قد انكسروا ، وضـاعت الصـينية وضـاعت    : املتفضل صاحب الصينية 

فجاء الرجل وقال له العون هذا القول ، فلم يتمالك من شـدة الغضـب أن   . األباريق 
أنقض على احلقيبة مبرأى من الباش عدل ومسمع ، ففضها بعنف فـإذا ـا الصـينية    

ولست أدري ماذا يعين ذه . !" اهللا اهللا"واألباريق والكيسان ، فصاح الباش عدل عدل 
  1*** !حيسب أن شيخه سيصفيه بنظرة  الصيحة ؟ ومع هذا فإن الباش عدل ال يزال

  
  

  . الشعر املتجنس
ذا العنوان نشرنا يف العدد األول انتقادا على شاعر جزائري مرق مـن جنسـيته   

ذلـك  (وانتسب إىل عمـه  ، ) هذا القطر (وأنكر أباه ، اجلزائرية إىل اجلنسية التونسية 
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غري أن منس التونسيني يف انتقادنا  ، ومل يرم أمه اجلزائر ، ورام خالته تونس ، ومن) القطر
، فما هي إال أن أومض الربق بتونس حىت قرأنا جبريدة الندمي كلمة آمثة صوا حنونا من 

اجلزائـر وتـونس    نوحنن ال لنرد عليه يف هذه الساعة إال بقولنا بأ، جراء هذا االنتقاد 
  :قطران شقيقان ولكن 

  .عنه ، وال هو باألبناء يشرينا   إنا بين شل ال ندعى ألب               
   1***.وال نزيده اآلن على هذا اجلواب 

  . يل الصاحلالو
يشاع بأن العليويني سيحتفلون يف شهر شوال املقبل بتكرمي الويل الصاحل امليـزايب  
الذي دخل طريقهم بعدما ترك زوجته وولده ومذهبه وأصله ، فأصبح عازبا فردا واحدا 

باضـيا ال يـؤمن   أوأصبح عليويا بعـدما كـان   زوجا ذا أوالد ، بعدما كان مت !أحدا 
وذلك مبناسـبة مـرور   ال بعدما كان ميزابيا حرا صميما ، باخلرافات ، وعاد عنابيا دخي

حول كامل على دخوله يف طريق الضالل ، وال ندري نصيب هذه اإلشاعة من الصحة 
***2  

  . أجموسي هو
عقـيم   وحنن نعلم أنه، لشيخ املريب مات جنله قرأنا يف البالغ العليوي والنجاح أن ا

فهل كان امليت جنل الشيخ املـريب  . مات ولد أخته ال جنله  ال جنل له ، ونعلم أن الذي
بال ريب فإن دين  فإن املريب جموسي -كما قالت اجلريدتان  -حقا ؟ فإن كان جنله حقا 

ماذا يدعيه وهـو رجـل   وإن مل يكن جنله حقا فل. اوس هو الذي يبيح نكاح األخت 
                    3***. ومل يكن له كفؤا أحد ، مل يلد ومل يولد ،واحد فرد أحد صمد 

  . الباش عدل عليوي
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ضاقت م األرض مبا رحبت وكاد ينتحر من الفضيحة اليت فضحه ا تأبط شرا ، 
كل  نسخة  ، ويبذل يف قق جيمع نسخ العدد الرابع من الربفجعل يطوف  على باعة الرب

مثنا وافرا عسى أن يستر فضيحته ولكن فاته أن الربق قد انتشر يف هذه األمة بسرعة فوق 
مل تطبع اجلرائد ذات األعمار اليت هي أطـول  الربق ، وأصبح يطبع من النسخ ما  سرعة

وقد بلغنا بأنه تعرف على تأبط شرا بشخصه وأنه سيحرش عليـه  . من أعمار الكالب 
مثل االعتداء على األستاذ باديس ، ويؤجره بشيء مما أخذ من الرشـوة   تيسا يعتدي عليه

  :وتأبط شرا يقول له ما قاله جرير . 
  .مربع  ازعم الفرزدق أن سيقتل مربعا    أبشر بطول السالمة ي        

ولئن مل ينته هذا الباش عدل ليعودن إليه الكاتب تأبط شرا فيمزقه وميـزق أصـله   
  1***.وفصله 

  . يف النار قاضيان
القاضـي  . عام أول مشركان من عمد املشـركني  ) اجلزائر ( اجتمع يف العاصمة 

اجللف الشهري والقاضي األشقر الفاسي ، وكالمها خرايف مشرك ، وكالمهـا مؤلـف ،   
" وكالمها من أولياء اهللا الكمل ، وكالمها طرقي ملحد يبغض الشباب املؤمن وكالمهـا  

. د رزقا فيما بينهما رابطة متينة ال انفصام هلا أبد اآلبدين وكنت أحسب أما ق" مقدم 
د اتفق أن اجتمعـا يف  فق، "حتسبهم مجيعا وقلوم شىت " ولكن أهل الطرق ال جيتمعون 

مجاعة من الناس وكانوا مجيعا مستمسكني بعهد طريقة واحدة وجعلـوا خيوضـون يف   
ا ، ومل يعدوا القاضـيني يف  احلديث عن طريقتهم وعن رجاهلا وعن خدمتها وعن عرشه

لقـد خـدمت  أوليـاء اهللا    : غضبا فقال  ذه الطريقة فاستشاط القاضي اجللفأعالم ه
فما لكم ال حتسبونين من أنصار األولياء ؟ فقال القاضـي األشـقر   ، م روجوزت زيا

إين قد خدمت الطريقة أكثر من كل أحد ، وألفت يف الكرامات تـآليف  : "... الفاسي 
إن شـيخ طريقـة   . ومع ذلك فإن هذه اجلماعة مل يعدوين من أهل اخلصوصية  عديدة ،
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أخرى غري طريقتنا قد أشار إىل أين من أهل املعرفة واخلصوصية وذلك حينما زرتـه يف  
، إنك زرت شيخا آخر من غري طريقتنا وذلك عنـدنا ردة  : فقال اجللف ... " زاويته 

وأنت : فقال له القاضي األشقر .." ويال وزيادة على ذلك فإنك مدحته مدحا عريضا ط
ذف ا األشقر ، قو) صباطه( فهز اجللف  فردة نعله .." رسالتك ال تزن جناح بعوضة 

 !.. فشج جبينه ، مث ثار فربك عليه ، فلم يفكه احلاضرون منه إال بعد اللتيا واليت 
. كـبريا   ويلعنه لعنـا ، افترق هذان القاضيان وكالمها يشتعل غضبا على صاحبه 

واألرض بعدما كانا أخوين يف السـراء   توكنت أظن أما ال يفترقان ما دامت السماوا
وال يسعين إال أن أروي لكما عنهما واقعة وقفا فيها موقـف  .  والضراء والشدة والرخاء

  :رجل واحد 
الذي يسكنه هذان القاضيان ، وكنت أقرب جـار هلمـا ،   ) هوتل (نزلت باخلان 

فقضـى  ... الليل يف أحاديث كلها جمون ونسيب ، وذكر حماسن النسـاء  فكانا يقضيان
يبـاح  " مقدمان"عليهما الشبق أن يبيتا مع مومستني جتيآما إىل اخلان ، ففعال بفتيا أما 

هلما ما ال يباح لغريمها ، وأن شيخهما يغفر ملريده مجيع الذنوب ، وميحو عنـهم سـائر   
وأم لفي سكرم يعمهون ، ويف مخرم يتأهلون ، . ر اآلثام ، ولو كانت مثل زبد البح

ال أرضـى  : " ويف أحاديثهم ميجنون ويعبثون ؛ إذ قال القاضي األشقر الفاسي لصاحبته 
إذا أنـت  " حزامـك  " وسيكون الشيخ معك حيـل  " زيارة"منك بأقل من مائة فرنك 

  .."تزوجت 
فقال هلـا  " . ي  الليلة ؟ يا لك من طماع فهل تظن أنك ناجيا من يد: فقالت له 
  .." .إنه مقدم الشيخ سيدي فالن : " ..القاضي اجللف 

  .." !وحنن بنات الشيخ شريفات : " فقالت صاحبة اجللف 
ألفنا كتبا يف الرد على الشـبان الـذين ال يؤمنـون    ، إننا مؤلفون : "..فقال هلا 

وهل أعجبتـك  " ..فأخذت بلحيته وصاحت يف وجهه .." باملشايخ ، وحيلقون حلاهم 
فصفعته صفعة " املومسة ال تعاند هذه : فقال هلا األشقر " . ؟ يا عدو اهللا !هذه املكنسة 
فركلها اجللف برجلـه ، فلطمتـه   . ، وعريته بأنه مومس ذكر  فيها من عينه لعج الربق
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مث كثر الصياح والنواح فجاء صاحب اخلـان ، وجـاء   ...األخرى يف خده بقرعة برية 
يسكنون اخلان ، فلم يستطيعوا أن يطفئوا املعركة ، فتدخل أعوان البـوليس ،  أكثر من 

فسافر اجلميع إىل السجن ، مث انتهت على ما يقال بصلح يوجب على القاضيني غرامـة  
  1***..كبرية يدفعاا إىل املومستني زيادة على أجر املبيت 

  . ضاقت م
) وعدة(وال) زيارة(حيصلون على  مبا رحبت ببين الزوايا فلم يعودوا ضاقت األرض
فعمد بعضهم إىل وجه آخر يتكفف به إىل ما يف أيدي النـاس ،  . ألن الناس قد انتبهوا 

اإلعانة علـى  ( فزعم أنه سيحج يف هذا العام وأخذ يطوف على العامة ويتكففهم باسم 
بيد فارغـة  واقتدى به يف ذلك نفر من بين عمه مث عادوا ) ... ال باسم الزيارة ) ( احلج 

ليصـدهم عـن   ومل يكن هذا اإلخفاق ) . نتبهوا ألن الناس قد ا( وأخرى ال شيء فيها 
فقد صمموا على أن يسافروا إىل مرسيليا مث إىل جدة ليمروا يف طريقهم علـى   ءاالكتدا
وغرضه الطـواف علـى    -يوم فتح جامع باريس  -األهايل بفرنسا ) اخلدامة ( العملة 

  2***.زيارات العملة هناك جلمع ال
  . بالرفاء والبنني      

علقت جريدة الربق العليوية من الربق الفحل ، وأخذها املخاض يف هذه األيـام ،  
وعلم الناس كل ذلك فجعلوا يرسلون إلينا رسائل التهاين الكثرية ، ولكن جاءتنا رسـالة  

 تضع لـه  هل تزوج الربق جبريدة البالغ حقا ؟ وهل وطئها وطئا حالال ؟ حىت: تقول 
أم كان ذلك من الربق سفاحا كسفاح اجلاهلية األوىل ؟ أم اختذها خليلـة  . ولدا شرعيا 

ذه الزوجـة  ) الربق ( كما يفعل املتمدنون يف هذا العصر ؟ وعلى أية حال فإننا ىنء 
  . وندعو هلما بالرفاء والبنني ... الصاحلة 

فأوغل فيهم قتال ... ) البالغ (  إن الربق أغار على قوم:  لوحنن نقول هلذا السائ
                   3***. فهي ملك ميينه ، وأم ولده . وبا ، وسباها فيما سيب 
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   . يتظلمن وهن الظاملات
عنـهم ،  " الـربق  " وما يكتبه كتبـة  " الربق " يتظلم العليويون ويشتكون من 

بأيديهم وراوام ، فكادوا  والعليويون هم البادئون ، وهم الظاملون ، فلقد اعتدوا علينا
تيسا " يذهبون حبياة زعيم املصلحني األستاذ باديس لوال أن اهللا سلم ، وقيل أم أرسلوا 

إىل األستاذ امليلي ليغتاله ، وتيسا آخر إىل زعيم السلفيني األستاذ العقيب ، وآخـر إىل  " 
لى اجلاين العليوي الذي مبجرد ما قبض ع الزاهري ، ولكن اهللا خذل التيوس الشاعر امللي

قبل أن يتمموا ما أمروا به من الفتـك ـؤالء   ا على األستاذ باديس ، وكان ذلك سط
العلماء األعالم والكتبة الطاهريني ، مث أسسوا جريدة البالغ العليوية لثلـب األعـراض   

 ويستبيحون أيضا أعراضـهم ، ، مل يدخلوا طريقهم املعوجة اء من الربيئة ، يستبيحون دم
ذلك بأم قوم ال بفقهون ، ال يدرون أن كل املسلم على املسلم حرام دمـه وعرضـه   

  .وماله 
مل يكف هؤالء األوباش يف مقاومة املصلحني باهلراوي والعصي فأنشـأوا ورقـة   
البالغ العليوية ليشوهوا أعراض الكتاب مبا فيها من قيء وجنس ، وكتب فيها حىت مـن  

وصاحل بن سـعيد املنسـلخ عـن    ) عدة بن تونس (أمه  ميسك يف عمره قلما ، مثل إبن
  .وغري هؤالء من السفلة األنذال والرعاع األميني . وصاحل بن دميراد ) !(قوميته وكان 

يسب دعاة اهللا ، ويقول إم مالحدة  أعداء ) يف أول عدد ( ذا البالغ العليوي 
  .الدين وامللة أولياء اهللا الصاحلني 

تظلمـوا وتشـكوا    وكلمناهم باللغة الـيت يفهموـا ،   هم ،فلما كلنا هلم بصاع
  .وصرخوا ، ولكن ال صريخ هلم و ال هم ينقذون ، فإنه ال عدوان إال على الظاملني 

على علماء األمة اجلزائرية وكتبتـها   -وهم جاهلون  -تطاول األوباش العليويون 
شأن التيوس واألوبـاش   -األحرار ، وجعلوا يسبوم بأشخاصهم ، ويسموم بأمسائهم 
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وغريهم مـن أنصـار اهللا حـاص    "بيضاوي "و"مسهري "و" تأبط شرا"فلما أجام  -
  .منا ..." كأم محر مستنفرة فرت من قسورة "العليويون حيصة محر الوحش 

إنه ال ينجي العليويني إال الرجوع إىل احلق ، والتوبة إىل اهللا مما عملت أيـديهم ،  
علـى أدبـارهم   ) طوعا أو كرها (الفاسقة و إال فإننا سنردهم  ومما نطقت به ألسنتهم

      1***!ويل للعليويني مما كتبت أيديهم وويل هلم مما يكتبون . فينقلبون خاسرين 
  . ضبة اجلزيري  

فال يكاد يـرى مـا   ، أحرقه اجلوع وأكله اهلم وسدت مسالك العيش يف وجهه 
ب بالية تتساقط بالقمل ، وتكاد تشـتعل  وليس عليه من ثيا، حوله من شدة فراغ بطنه 

من شدة الوسخ ، تصدق عليه ا بعض الشيوخ الزيتونيني الذي كان اجلزيري يبيت لـه  
 يعد غالمـا طريـا   مث عافه ملا مل) أنثى الضباب ( بية من الساجدين ، ولكنه سجود ض

   ..   فاختذه ضبة مرتزقا ومكسبا يصطاد ا ما يقوت به بطنه وبطن حليلته 
  .مل يلق غري خفي حنني ، وولكم من سعى ليصطاد فاصطيـ     د       

وجده البوليس حتت ثالثة أطباء خترجوا مـن كليـة الـبحرية     تففي مرة من املرا
فسحبه البوليس إىل السجن وهو يوخبـه  .. وهو يعض التراب ) البيكري ( يضربونه باإلبر 

  : تارة بقوله 
  ..قي       ظهر ضب لك ضرب البندق مل يا ضبة يا ما ال ت        

أمدا  –هلذه الرذيلة  –وتارة يصفعه على قفاه حىت زجه يف السجن الذي قضى فيه 
  .طويال 

فلم تكن تتركه يدخل الـدار مـع   ، وأكل معه حليلته ، أحرق اجلوع ضبة وأكله 
عاشـرة  فركب  رأسه وهام على وجهه يلتمس خبزا فلم يفلح إال يف الليلة ال.. الداخلني 

فرنكات بوجه من الوجوه اخلسيسة ، فطار فرحا وكاد خيرق األرض  5فإنه حصل على 
بغىن الدهر ، وخبـري الـدنيا    بقدميه مرحا ، ورجع  راكضا إىل الدار وهو يظن أنه رجع

دخـل  . مل يكن ملك يف عمره مخسة فرنكات ، وال جتمعت عنده ولو يف املنـام  ألنه 
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" القارصـون  " تلك الفتاة املتمدنة ذات الشعر املقصـوص  البيت فلم جيد ربة البيت ، 
الرباكـة  " ففتش عليها يف كل موضع ويف كل خان ، فبعد اليأس منها  أرشد إىل أا يف 

" البوخة " وتشرب معه ) بوشاشية ( الفالنية من الشط الفالين تلهو مع خليل متمدن " 
ها ضبة وهي يف تلك احلال فلم حتفل فدخل علي.. ألا فتاة متمدنة ينبغي أن تعيش حرة 

... ما للندمية غضىب ال تكلمينـا ؟   :  ليه فجعل يستعطفها بقول القائلإبه ، ومل تلتفت 
ماخنـدش سـيدي   ... ماخندش بوكشاطو ( فأخذت عودها وأنشأت تغين ذا الصوت 

الشيخ ، وهي تعين بذلك ضبة ألنه هو بوكشاطو وهو سيدي الشيخ وهلذا السبب ليس 
         1***...بعدما كان يلبس اللباس الزيتوين فيما يقال ) السوري ( بـ 

  !الديك األخبر 
أرسل الديك األخبر إىل العليوي يطلب منه أن يقبله عليويا جديـدا وأن يدخلـه   
اخللوة ، فطلب منه العليوي مريزا أن يرسل إليه بصورته الفوتوغرافيـة ، فأرسـل إليـه    

وجده خلقا عفنـا كأنـه   ، ا سافر الديك إىل صاحب اخللوة بصورته وسجل امسه ، ومل
وبأخرى إىل مغرا ، كـبريا يف  ، ا نظر إليك نظر بعني إىل مطلع الشمس ذإ، راعي إبل 

سنه ، أخبر الفم ، مننت الرائحة ، فنقض العليوي العهد ونكث وأىب علـى الـديك أن   
من العليوي أجـرة السـفر    يدخل اخللوة معه ، وحلف الديك ليدخلنها معه أو ليقبضن

الصـاحلني  " تريبنـال  " وما زالت تلك اخلصومة بينهما أمام . جميئا ورجوعا إىل أورال 
  2***) .!!(الذاكرين 
  ...إبن

ابن غري شرعي تنازع فيه رجالن ، كل واحد يدعيه ، ويستلحقه ، ويزعم أنه هو 
فحكمت به ألحـدمها   أبوه ، وجرى بينهما خصام عنيف أمام إحدى احملاكم العدلية ،

غري الشرعي ، وأصبح اليوم ... ،مل يقطع دابر اخلصام إىل اليوم بينهما مث كرب هذا االبن 
عليويا من أعيان العليوية وأنصارهم ، ومن أعداء الشباب الناهض ، وبلغنا عنه حلـول  

                                                
  . 3م ص 1927ماي  16الموافق ل . ھـ 1345ذي القعدة 12االثنین .  11البرق  عدد " ضبیة الجزیري " تأبط شرا     - 1

 
 .          2م ، ص 1927ماي  23الموافق ل .ھـ 1345ذي القعدة   19االثنین .  12البرق عدد  " الدیك األبخر" تأبط شرا  - 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحق     

  
 

325

أخريا  العليوي وإحلاده بقدر ما ينال من أعراض املصلحني ، وحنن ننذر هذا اللقيط إنذارا
، فإن مل ينته نشرنا فيه قضية الرتاع فيه ونشرنا احلكم الذي صدر فيه ، ومن أعذر فقـد  

  1***.أنذر 
  . املاء أو مما رزقك اهللا

  .أخاك أخاك إن من ال أخ له    كساع إىل اهليجا بغري سالح       
أنصر أخاك السعدوين يا أخي ، ..." أنصر أخاك:" وقد جاء يف احلديث الشريف 

  .وال خيفى عليك مما هو يف ضيق ذات اليد ، ومن املصاريف اليت تلزمه كل يوم 
إن السعدوين يقرئك السالم ، من صميم فـؤاده ويقـول   : وأما اللة فالنة فقل هلا 

أراك راحية يف الدارين ، ألنك شريفة ما عليك من إمث وال حرج يف كل ما تفعلني : لك 
. جبدك ، فإنه ينجيك من كـل سـوء   ) أندهي(ي ، وإذا ضاقت بك يا مواليت فاستغيث

  . وكرامات الشيخ جدك ال حتصى وال تعد ، فإنه حضر يل أنا مرارا ملا استغثت به 
سافرت إىل مصر يف طلب العلم ، فلم أجد ما آكل وال ما أشرب فأعرضت عـن  

ل القراءة حبكم الضرورة ، وعدت أبيع الفول ألين مل أستطع خدمة غري ذلك ، فلما طـا 
علي األمد وأردت الرجوع إىل بالدي أستحيت أن أرجع بال علم ، واهتممت بـذلك  
كثريا حىت صرت ال يغمض يل جفن ، وال يهدأ يل بال من كثـرة الوسـاوس وشـدة    

جبدك يا شريفة ، فرأيت يف نومي إنسانا أبـيض   تالتخمني ، ففي ليلة من الليايل استغث
لصورة ، مربوع القامة ، قد أقبل إيل وهو يضحك اللحية كأا فضة ، أزهر اللون مجيل ا

ويتبسم ابتسامة الفرح والسرور ، فلما دنا مين سلم علي وحياين ، فرددت عليه السـالم  
افتح : مث قال يل . ال ختف يا سعدوين فإين حاضر لك أقضي مجيع حوائجك : وقال يل 

... أخـذت العلـم    اسرط فإنك: وقال يل ... فاك ، ففتحت ، فبصق فيه بصقة كبرية 
فلما استيقظت وجدت طعمها ما زال يف فمي أحلى من العسـل ، ووجـدت نفسـي    
 أصبحت عاملا أزهريا كبريا بل عالمة وفهامة ودراكة وتكالمة ، فرجعت إىل هنا ، وهي
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الذين ال يؤمنون باملشائخ ويكفرون جبدك يا اللـة   أنا ذات يوم أحارب شرذمة الضالل
ة اليت ال تؤمن إال باهللا وحده ، وال تشرك به شيخا من األشياخ ، الشريفة ، تلك الشرذم

إين : وقل هلما يا أخـي  . ولو كان جدك أنت يا مواليت ، وسأنتصر عليهم جباه جدك 
رأيت هلا رؤيا صاحلة سأقصها عليها عندما أجيء إىل بسكرة ، وأجتمع بتلك الشريفة ، 

  .وأقبل يدها الطاهرة الكرمية 
ذا احلرز الذي كتبته هلا بنية حسنة ، وقل هلا تبخره ببخور طيب ، من وبلغ إليها ه

مصطكي أولبان فكر ، وإذا أضافت إىل هذا البخور سندروسا فذلك حسـن حسـن ،   
وبعد تبخريه تطويه طيا جيدا ، مث تعلقه يف رجل من أرجل سريرها الذي تنـام ، فـإن   

( وتزاحم عليها زبناؤها وحرفاؤهـا  فعلت ذلك قوي خبتها ، واشتد إقبال الناس عليها ، 
والـدين   -، وأصبحت ذات خبت وقبول ، وإين أوصيها وأنصـحها  ) ليكليان متاعها 

أن ترب بأبناء الزوايا الشرفاء ، وشيوخ الطرق الصوفية وأن تتهاود معهـم يف   -النصيحة
فرنك فإنك إذا أخذت فرنكا واحدا من شيخ صويف يبيت عنـدك   13) !!(أجرة البيت 

كون لك فيه بركة عظيمة وينفعك ذلك الفرنك الواحد أكثر مما ينفعك ألف فرنك من ي
غري الشيوخ الصوفيني ، احلاصل أوصيك بشيوخ الطرق خريا فإم صـفوة خلـق اهللا ،   

) القـرآن (وأقرب عباده إليه ، وإياك يا مواليت أن تفتري مبا تسمعينه من شرذمة الضالل 
فرين بالقرآن ، إين صارحت هذه الشبيبة بأن الرجـوع إىل  الذين يطعنون يف أولياء الكا

وأنت ... الكتاب والسنة ضالل وهالك وخسارة أبدية وشقاوة سرمدية اليوم وقبل اليوم 
يا أخي ، ويا شقيق نفسي ، أوصيك بطاعة هذه السيدة الشريفة ، فإن اهللا سيثيبك على 

يق نفسك ، واذكره دائمـا  قدر طاعتك ، وإخالصك يف خدمتها ، وال تنس أخاك وشق
واهللا ال يضيع " عندها خبري لعلها تعطف علي عطفة ، وتغمرين بإحساا كما غمرتك ، 

هذا نص كتاب جاءنا به جساس ولسنا ندري هل هو مـن عنـد   ..." . أجر احملسنني 
   1.***ين حقا أم هو مدسوس مفترى عليه السعدو

  . اللص األخبر
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ر أو الدجاجة أورال األخبر قد سرق مالية املسـجد  جاءنا من أورال أن الديك األخب
الـيت  " الطباسة"، وزعم أنه اجتر ا يف الصوف والتمر فخسر ، وسننشر له  قضية سرقة 

  1***.اختلسها من أحد املغارات بقسنطينة 
  .أنصر أخاك 

للشيخ السعدوين أخ شقيق كدته األيام وتالطمت به احلوادث ، فبقي خادما عند  
ومل يستطع املسكني أن يشبع . ببسكرة ) !(نائل  يبنات سيد) !(ن الشريفات شريفة م

يا أخي ، : " بطنه من الفتات حىت جاءه كتاب من عند الشيخ السعدوين ، يقول له فيه 
الشريفة النسب واحلسيبة والنسيبة بنت الشيخ " فالنة" "اللة"ويا ابن أمي بلغين أنك عند 

بقة عليك وفضلها العميم ، وأنك تعيش معها انعمتها السسيدي نائل ، وأنك تتقلب يف 
         2*** .عيشا رغدا وتشرب 

  يف سبيل الدفاع  
قذرا قذفت به على األسـتاذ الزاهـري ،   " أهل التسليم " قرأنا يف البالغ جريدة 

وهي تريد بذلك أن حتط من كرامة هذا الشـاب  ... ورمته بأنه كان اختذ خليلة يهودية 
من ترمجة هـذا األسـتاذ ، ومـن    " الربق " وحنن نكذب البالغ مبا سينشره  .العفيف 

الرسائل اليت ال يأخذها اإلحصاء اليت أرسل ا أهل األغواط الكرام إىل الزاهري ، وهي 
وهلم " كلها بكاء وحزن على فراقه ، وعواطف حسنة حنوه ، تدعوه إىل أن يرجع إليهم 

  ...عليه ما يشاء وخيتار 
زاهري ونعرف منه شابا خملصا زكيا ونعلم أن البالغ كاذبة فيما قالته عنه نعرف ال

من اإلشاعة الطرقية ، ونعرف مع ذلك أنه ليس له يف علمه اجلم ، وعقليته الراجحـة ،  
وصبوة الصغر، واهللا يعجب من شاب ، وسريته املرضية عصمة تعصمه من هفوة الشباب 

  ".ال صبوة له 
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فهل ذلك خري أم ما فعله شيخها العليـوي   ...ابطة صادقة ولنفرض أن البالغ املر
وال يزال مصرا على عليه من وأد فتاة مسلمة مل تعد التاسعة عشر ة من عمرها ، ودفنها 
يف داره أو خلوته ليقال أنه متزوج ، مع أن فيه من عيوب الزوجني عيبا يوجب هلا اخليار 

م يف اخللوة ؛ وهو بعـد ذلـك هـرم    كما يقول العليويون الذين شاهدوا ذلك بأنفسه
  .ومشغول بالكد الذي يكده طول الليل وعامة النهار يف معمل اخللوة 

ملاذا فعل شيخك ذلك احلرام املمقوت أيتها اجلريدة املرابطـة الوليـة الصـاحلة ؟    
أجيبيين أيتها البالغ ، ملاذا نصب تلك املوؤودة فخا يف خلوته يصيد ا من اختـذ إهلـه   

  ) !(يعبد غري شهوته ، من كل ما هاجت عليه غلمته  هواه فال
أظنك ال جتيبني لغري هذا اجلواب ؛ ألن شيخك مهه أن جيمع الناس إليه ، وجيلبـهم  

وليس هناك أحب وال ألذ من النساء إىل الرجال ، زين للنـاس   مبا حيبون وما يستلذون ،
  ..." ...حب الشهوات من النساء والبنني 

غري كاذبة فيما تقولني عن األستاذ الزاهري فهـل   -ها البالغ أيت -ولنفرض أنك 
الذي كان وال يزال إىل هذه الساعة يف ) حمي الدين (نسيت أيتها الولية الصاحلة مديرك 

كفالة ساقطة يعيش إىل اليوم على نفقتها ، وكاد ميوت من شدة اجلوع من قبل أن يلجأ 
الذي تعـرق يف عملـه   " الكومريس"غري  إليها ، وهي اآلن تقوته ، وليس هلا من كسب

  ..."وخري الرزق ما كان بعرق اجلبني وكد"بياض النهار وسواد الليل 
هل عميت أيتها البالغ من مصائب قومك ؟ أم كثرت عليك حىت مل تستطيعي هلا 

فتركت االشتغال بتلك املخازي العليوية ؟ وأبشرك بـأين سأشـتغل    ،إحصاء وال عدا 
يخك العليوي ، وما دمت مل أترجم له ترمجة تليق ا فليس ملتـايب  بكشف  الستر عن ش
        1***. عن الكتابة من سبيل 
  . الوطنية الصادقة

وما يالقونه من اهلـزائم  ،  أخبارا جديدة عن األسبان نقرأ كل يوم يف جرائد العامل
سـبان قـد   واخلسائر يف الريف ، ولكننا قرأنا يف عدد من أعداد جريدة العليوي أن األ
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وا األرض عدال ، وأـم  انتصروا على ااهدين املسلمني بالريف ، وأن األسبان قد مأل
بنوا املساجد ، وأقاموا شعار اإلسالم ، وهكذا أخذت تصفهم بأوصاف دوا أوصـاف  
الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم ودوا أوصـاف أصـحابه املطهـرين ، وخلفائـه     

عليوي صاحب غرية حامية على جنسه ، وعلى قومـه األسـبان   فعرفنا أن ال. الراشدين 
يصفهم بكل فضيلة ويرتههم عن كل رذيلة ، حيمدهم مبا ليس فيهم ، ويثين عليهم باحلق 

  1*** !وهذه هي الوطنية الصادقة . فهذا هو اإلحساس القومي . وبالباطل 
  .فرنك فرنك 

ة اجلمعة ، فنظـر مينـة   دخل واحد من أنباء الزوايا مسجدا جامعا يف وقت صال
ويسرة فإذا خلق كثري ال يعد ، وال حيصي عددهم غري اهللا ، فقال يف نفسه وألحد أتباعه 

دورو "ليتهم يعطونـك  : فقال له من معه " زيارة" "فرنك فرنك"ليت هؤالء يعطوين : 
هذه األمنية بكل سهولة ، وأيضا " سيدي "ولو شاء اهللا ويشاء جدك حلصلت يا " دورو

إن القناعة مطلوبة شرعا ، : فقال املرابط . ملا أغناك ذلك شيئا " فرنك فرنك"أعطوك لو 
، على أن عدد هؤالء كثري جـدا  ) مائة بركة (فيه ) فرنك فرنك(فإن أقنع بأن يعطوين 

فال يكفيـك  . ياسيدي ال يبلغ عددهم ما ذكرت : فقال له صاحبه ... يبلغ كذا وكذا 
فإن فضل اهللا واسع ، وخري ) دورو دورو(لب أن يعطوك فاط) فرنك فرنك (أن يعطوك 

يبلغ عددهم إىل كذا وكذا ، وعارضه اآلخر وصـمم  : جدك واسع كثري ، فقال املرابط 
ووقـف كـل   . هو ، وجل بينهما اخلصام حىت تراهنا على ذلك وخرجا دون أن يصليا 
ولكنهما غلطـا   واحد منهما على باب من أبواب املسجد ليعد اخلارجني من ذلك الباب

  2***.يف العد ، وضاع عليهما احلساب ألن األبواب كانت أكثر من إثنني 
  .خصام عنيف 

خرج شيخ زاوية على أتباعه جلمع الزيارات والوعائد ، فإنه ملتنقل من بلـدة إلىل  
بلدة ، إذ نزل يوما بشيخ قرية صغرية ، فأكرم الشيخ نزل الشيخ وأحسن مثواه ، فـأراد  
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اين أن ينفخ على الشيخ احلكومي من نفخاته ، وأن خيتص بشيء من بركاته ، الشيخ الرب
ومل بكن لشيخ القرية من ولد صغري وال كبري ، ومل يرزق غري جنني ال يزال يف بطن أمه 

إنا وهبناك ولدا ذكرا يكـون  : فاغتنم شيخ الزاوية فرصة إلظهار كرامته فقال لصاحبه . 
ال ، ولكن على شرط أن تدفع مثـانني فرنكـا ال إىل   لك قرة عني لك ويعيش عمرا طوي

حبا وكرامة ، ولكين عهدتك تبيع الولد بستني فرنكا فقـط ،  : فقال شيخ القرية . أجل 
مث تناول الثمانني . لقد غلت األسعار غالء فاحشا : فما بال هذه العالوة ؟ فقال املرابط 

رتل محلها ، ومل تضع ذكرا كمـا  ومل متض هلما غري ليلتني حىت وضعت ربة امل. كاملة 
زعم الشيخ ولكن وضعتها أنثى ، ومل تعش طويال كما زعم الشيخ ولكن ماتت ليومهـا  

فثار بني الشيخني خصام عنيف أفضى . ، فغضب شيخ القرية وزعم املرابط أن ال نية له 
( الوطنيـة   مث دعيا أخريا إىل مكتب األمور... بينهما إىل املشامتة مث املالكمة واملصافعة 

حيث دفع املرابط إىل شيخ القرية مائتني ومخسني فرنكا هي جممـوع مـا   ) بريو عرب 
أعطاه للشيخ وما أنفقه على ضيافته وهي صلح ذلك ، ويقال إن احلاكم قد ى املـرابط  

  :أن يعود إىل مثل هذه األفاعيل ولكن 
  1***.زاجر  ال تنتهي األنفس عن غيها     ما مل يكن هلا منها           

  . زيارة جديدة
ضاقت احليل ببين الزوايا وشيوخ الطرق ، فلم يعودوا حيصلون على أموال النـاس  

ولكـن بأمـاء   " الزيارات"فجعلوا حيتالون على " الوعدة"بالباطل باسم الزيارة وال باسم 
ومنـهم هـذا   . ومنهم . ومنهم " . اإلعانة على احلج"فمنهم من يتسول باسم . أخرى 

ولو كانت هذه اإلعانة جلريدة البالغ حقـا ملـا   " . إعانة البالغ "ي يتسول باسم ويالعل
وسعنا إال أن حنبذ ذلك ألنه مشروع عام نرجو له التوفيق إىل خدمة املصلحة العامـة ،  

ولكنا نعتقد ونعلم أن هذه اإلعانة وهذا االكتتـاب  . وإن كنا نراه اليوم يف ضالل مبني 
وهكذا أولياء اهللا الصـاحلون  ) . !(سيدخل يف جيب ويل اهللا الزاهد هو لفائدة املريب ، و
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وباسـم  " اهللا"الزاهدون يكونون فقراء مث مل يزالوا حيتالون على الناس وخيدعوم باسـم  
وليتهم صرفوا ما مجعوه يف مصاحلهم اخلاصـة ، إذ مل  ... حىت يصبحوا أغنياء " الدين"

ولكن اهللا يأىب إال يصرف املال احلـرام إال   !تفيد األمة يهدهم اهللا إىل املصاحل العامة اليت 
مث ينفقوا " الدين"يف احلرام ، فإن هؤالء الصاحلني الزاهدين يسرفون أموال الناس باسم 

ومن هنا تعلم شيوخ . إىل اإلفرنج ، وبني مخور يشربوا لضيافتهم " كادوات"بني هدايا 
ة يشربون مع ضيوفهم إرضاء هلم ، مث أصـبح  الطرقية شرب اخلمور ألم بدأوا أول مر

شيوخنا الصاحلون الزاهدون يدمنون على اخلمر ، ولعل ذلك كان برورا بآبائهم وإرضاء 
  1***... فإن اخلمر واخلمرة متقاربان ) !(ألجدادهم الذين كانوا يؤمنون على اخلمر 

  .غرق 
وازل فتـاة مل  طلعت على الشيخ القاضي وهو جالس للحكم بني الناس وفصل الن

يشك يف أا حوراء ، طلعت عليه من جلنة ، وتقدمت حىت مثلت بني يديه ، مث أخذت 
تشكو إليه من زوجها الذي جفاها منذ عام كامل وتركها معلقة ال متزوجة وال مطلقـة  

ية قد دل شعر شاربه علـى  اللح" مغفغف " فأمر القاضي عونه فأتاه بالزوج فإذا  هو 
الساقية ، مصفر اللون غائر العينني ، ولكن ال  تعلى املاء حشيش جنباا يتهدل فمه كم

: مث قـال  . اهللا اهللا : تزال بسحنته بقايا اجلمال ، فاستنطقه القاضي فقال بصوت عـال  
كيف أشتغل ا ، وكيف ال أجفوها وقد شغلت باخللوة العليوية وما أدراك ما اخللـوة  

لقـد  ... اجلنة حقا ، وترى النار ، وفيها ، وفيهـا  فيها ترى اهللا حقا ، وفيها ترى ... 
شغلت باخللوة حىت عن نفسي ، فطلقها أيها القاضي إن شئت ، فإنه مل تبق يل ا حاجة 

فقضى القاضي بطالق الفتاة ، وهنا اغرورقت عيناه بالدموع شوقا إىل اخللوة ، وغرق . 
...***2  

                !الغوث 
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إين : ومل يصم منه يوما واحدا فقيل له يف ذلك فقـال   أكل فالن الغوث رمضان 
  :وترك الصالة فلم يعد يصلي فقيل له يف ذلك فقال . أمضغ لغريي من اجلنون 

  1***. ا أين أصلي مبكة ووقالوا يل يا هذا تركت صالتك   ومل يعلم  
  إمام عليوي ؟

س ا مث سـاعدته  بأ يف عنابة إنسان ذكر من بين آدم كان يف أول أمره ذا سرية ال
مث صار مع ذلك عليويا آنية مـن  ) !(الظروف حىت صار إماما يصلي بالناس يف احملراب 

وهذا ما جعله اليوم ال خيرج من حانة إال إىل حانـة وال مـن   " اهللا " األواين حيل فيها 
  .خممرة إال إىل خممرة وال يترك املبيت يف مأخور إال إذا بات يف مأخور آخر 

  2***. كان ، هذا هو الصالح وهذا التصوف ، وهذه هي تربية بن عليوة  ما شاء اهللا
    . العليوي اخلاسر

الشهائد " الشاب السيد حممد العيد بن عبد الباري الشريف التونسي مؤلف كتاب 
خبط يـده  " إجازة"قضى سبع سنني يف اخللوة العليوية حىت أعطاه بن عليوة " والفتاوي 
ويل من أولياء اهللا الكبار وهـو خلـيفيت يف   ) يعين حممد العيد(ا إن بين هذ: يقول فيها 

األرض بعد غيايب وممايت ، وقد أعطيته التصريف يف كل هذا الكون ، ومكنته اليوم مـن  
وسـيدي حممـد   " اهللا"أنا مدينة الوالية وسيدي حممد العيد باا ، أنا مبثابة ، ذلك كله 

كلهم ، ومن أراد أن ينال مين سرا من األسرار  وهو صفوة أصحايب" جربيل"العيد مبثابة 
ومن مل يطعه فإين . أوفيضيا من الفيوضيات فعليه بسيدي حممد العيد فإنه هو أنا وأنا هو 

وهكذا أخذ يصف العليوي خرجيه هذا بأوصاف األلوهية ، ولكنه بعـد ذلـك   . أسلبه 
 الفرنك وما الدين واملـروءة  أنه ال إله إال سبقليل أصبح هذا اخلاصة العليوي يعلن يف النا

  .إال وهم فقط 
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وقد علم عنه حىت العليويون أنه دائما خياصر ساقطة وميشي معها يف عاصمة اجلزائر 
وكم مرة بات ا يف الزاوية العليوية اليت هو املتصرف عليها وخليفـة  . يف النهار املبصر 

  :وكان إذا غلب عليه احلال يقول(..) فيها " اهللا"
  أشهى إيل من الدنيا وما فيــها "   زاويــة" رة مع بنت وسط وسك    
  أحسو لريق من فيها " املدامة"أحسو املدام وهـ   ذي " خلويت"أبيت يف     
  تسكن من اجلنة العليا أعاليــها "   محار زاويــة"فهات يل اخلمر يا     
لـيظ مسـني   لقب من ألقاب الشرف يف نظرهم ، أطلقوه على غ" محار الزاوية"و

  ) . خدمي الزاوية(ويدعونه أيضا ، فارغ القلب فارغ اجليب ) هوري(
شة ، وهو متـأبط  أما النهار فيقضيه يف خممرة وحمشاهكذا يقضي ليلة يف زاوية ، 

" الشـهائد والفتـاوي   " هذا هو مؤلف كتاب . تلك الساقطة ال يدعها تفارق ذراعيه 
عند اهللا من بين عليوة ، وعاد يلعن بن عليوة  هذه الساقطة أفضل: الذي عاد اليوم يقول 

  .لعنا كبريا مبا نرته عنه قلمنا 
. وهذه هي الوالية وهذا هـو الصـالح   " ااا"هذا هو السلوك وهذا هو التصوف 

  1***)!. (وهذه هي الداللة على اهللا . وهذا هو الوصول إىل اهللا 
  . العليوي والعلقمي

ـ املاء وحيمله إىل القضى العليوي أشهرا يف خيانة يسقي  ريفات بنـات الشـيخ   ش
وقد يتمىن وهو حامل القلة على رأسه أن يعطينه بعض العطاء ، وكـثريا مـا   . باجلزائر 

  :يتوسل يف ذلك ذا البيت 
، وقد اسـتجيب  ) ااا(وساكنات ذلك الزقاق " شوالق) "اااا" (العطا"جباه صاحب 

ـ  مث مشـت األيـام   ........ بحة دعاؤه ألنه صار بعد ذلك شيخا عليهن يعطيهن الس
ومضت الليايل حىت قذف الفقر إىل ذلك الزقاق مبحمد بن البشـري اجلريـدي النفطـي    
العلقمي فكان حجاما لتلك الشريفات وحالقا هلن ، فعرف هنالك آثار الشيخ فلحق به 
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وانضم إليه بعدما خرج من املستشفى الذي دخله من جراء جرح بليغ جرحه بيد شريفة 
فيـاهلم مـن أوليـاء    . عليها " الشوكرة "مها يف مرة من املرات ومل يقم بواجب مل حي

  1***... !.سالكني 
  .وقاحة 

يسب العليوي يف بالغه سيده الوطين احلر حممد الصغري أبو صـاحل أحـد أعيـان    
وحنن ال ندي يف األرض أجهل من العليـوي ومـن   ... تلمسان وسراا ويصفه باجلهل 

وله ، وال أغلظ حافرا منه ، وال من حمي الدين مدير البالغ الذي ال الذبان الذي يلف ح
يصفون أسيادهم مـن النـاس   ... يقرأ وال يكتب وال يكاد يعرف حىت العربية العامية 

   2***. !ياللوقاحة . أجهل من خلق اهللا ) العليويون ( باجلهل وهم 
  .  ..صدقت 

ورات ذأن إدارا مملـوءة بالقـا  اليوم فقط صدقت البالغ فيما منت به علينا من 
  3***...لك إال بريح منتنة فقط ذوالفضالة ، وأا مل ترسل علينا من 

  ".عوق " 
قالت البالغ إن السعدوين جاء إىل اجلزائر بنية أن يزور الشيخ العليوي ، ولكنـه    
ـ ، وقيل إنه رجع يرد" عوق"مل يبلغ مراده وان غري صايف النية ناقه االعتقاد ملا ك ا ذد ه

  :البيت 
  4***) .اا(الناس قد حجوا وقد بلغوا املىن   وأنا حججت وما بلغت مرادي 

  ؟. الشيوخ الكالب
بلغنا أن كلبني من كالب بن احلمالوي خرجا يف هذا املصـيف يطوفـان علـى    

وكان مهما دخال حيا مـن األحيـاء ودوارا مـن    .اإلخوان ويدوران جلمع الزيارات 
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الطرقيون احلمالويون بكل حفاوة وإكرام ، وأحسنوا ضيافتهما ،  امالدواوير إال استقبلته
  .وخضعوا هلما خضوعا خالصا هلما . وبالغوا يف رفع مرتلتهما 

والتمسوا منهما الربكة واخلبز ، وطلبوا منهما صاحل الدعوات وال سيما إذا جعلـوا  
 ذينيك الشيخني وأطلقوا فيها خبورا هو شعرات أخذوها للربكة من ذنيب" حضرة " هلما 

الكلبني القطبني الغوثني ومل يكن أهل ذلك احلي ليتركوا هذين الضيفني الكرميني عليهما 
خيرجان إىل دوار آخر إال إذا خضبومها باحلناء إكراما هلما وبرورا ما ، وأخذوا منـهما  

إن  ويقـال " معروفا"شعرات يتقامسوا شعرة شعرة للربكة ، وأخذوا منهما بركة فاحتة و
األهايل الدواوير تنازعوا على الشيخني الكلبني نزاعا شديدا ، كل دوار يريد أن خيـتص  

. بإكرامهما ، وبستائر مبا يف الكلبني من صالح وتقوى ، وما فيهما من بركـة وخـري   
وبال شك أن التصوف هو الذي أعمى بصائر الناس وأمات قلوم حىت صاروا يعتقدون 

هللا يزارون وحيترمون وتلتمس منهم الربكة كما تلتمس من كبار الكالب شيوخا وأولياء ا
   1***.ئس التصوف تصوف يساوي بني الكالب وبني عباد اهللا الصاحلني بو. املتصوفني 

  .رمحه اهللا 
( إن كان يف أشياخ الطرق رجل شريف ماجد فهو الشيخ بن عزوز دفني الـربج  

ولقد مات أكثر أبناء . وية يف بالد اجلزائر وعائلته أكرم عائلة ، وزاويته أكرم زا) طولقة
  . هذا الشيخ يف سبيل اهللا ويف سبيل الوطن مع األمري عبد القادر ااهد 

مث إن كان يف أبناء الزوايا حر صريح فهو املرحوم السيد أمحد بن عزوز أحد أفراد 
الـت الـبالغ   وقد مات قتيال مطعونا يف جنبه ، ال منتحرا كما ق. هذه العائلة الكرمية 

ويكفي العليـويني  . ومازالت السلطة مل تعثر على قاتله الشقي اآلمث إىل اليوم . الفاسقة 
اذكـروا  : " يقـول  ) صلعم(جبنا وحزنا أم مل يذكروه بسوء إال بعدما مات ، والنيب 

بعدما مات هذا املرحوم جعل العليويون ينسبون إليه كل نقيصة وعار ، " . موتاكم خبري 
ون حلمه ميتا ، ويقولون عنه كذبا إنه هو الذي كاتب للشهاب ضـد العليـويني   ويأكل
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ولو كانوا صادقني لقالوا ذلك أيام كان املرحـوم بقيـد   " طلبة العلم بالعاصمة"بإمضاء 
احلياة ، وأيضا فبأي دليل عرف العليوي أن هذا املرحوم الـذي كتـب إىل الشـهاب    

ما أشاع العليويون عن هذا املرحوم من الفاحشـة  وأما " . طلبة العلم بالعاصمة"بإمضاء 
إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب ألـيم  " فإننا نتلوا عليهم آية 

  ...".يف الدنيا واآلخرة 
  1***).!!!(وبعد فهذا املرحوم أشرف طرقي مسعنا به يف هذه البالد 

  .يف اإلدارة 
ال " تأبط شـرا "جدا ومضحكة بقلم األستاذ الكبري اوية شيقة ظريفة لذيذة رعندنا 

ننشرها مادمنا نرجو أن يرتفع احلجر الذي مينع الربق من الدخول إىل املغرب ألا عـن  
حياة سكريج ، أحصت عليه فعائله يف احلجاز وبـاريس ووجـدة واجلزائـر وتـونس     

عليها إخواننـا  وحنن ال حنب أن حيرم من االطالع ... مقره اجلديد  ةومستغامن ، وحج
  2***.املصلحون باملغرب 

  ) .!(قضية 
حكما ائيا على أيب العزم الفاسي بأنه جمهول األبـوين  " تأبط شرا"حكم األستاذ 

معا ، ولو مل يكن جمهول األم أيضا كما هو جمهول األب لكان وضع لنا عنوان والدتـه  
ال يعرف أمه وال أبـاه ،   بكل إحلاح ، وحكم عليه بأنه" مسهري"الذي طلبه منه األستاذ 

  3***" .تأبط شرا"فيما قضى عليه به احلكم العدل " دار الناقوس"وإمنا هو وأبناء 
  .خرب 

بأنه مل تنتخب الوزارة الباطنية وال رئـيس برملـان الصـاحلني    " تأبط شرا"أخربنا 
ية ن هذه احملكمة الباطنية أصبحت فوضوإ: السري لفي يوم احلج األكرب املاضي ، وقال 

ألن جاللة ملك احلجاز هدم عليها كل قبة جتتمع فيها ، فلم يتـرك هلـا   ) ليزاناريشت( 
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وطردها من احلجـاز  ... برملانا وال دار وزارة وال مقر رئيس وال قنصلية وال غري ذلك 
  1***.متاما 

  .جناية اللحية 
أنكحـه  أعرف فقريا عليويا حليته حلية طويلة طبعا ، خطب فتاة آنسة إىل أبيها ، ف

فجهز الزوج جهاز الزواج ويأ له ، ومل يبق له دون البناء والدخول إىل يومـان  . أياها 
خطييب فالن سالم علـيكم ال نبتغـي   : ( وليلة حىت جاءه من خطيبته كتاب يقول فيه 

فال تطمع أن يكون لك من سبيل إيل ما مل حتكم املوسى يف حليتـك  : امللتحني أما بعد 
  :لكتاب بقول إبن الرومي مث ختمت له ا... 

  فة للحمري لفاملخازي مع إن تطل حلية عليك وتعرض        
  .ال      ة ، ولكنـها بغري شعري ـخلق اهللا فوق خدك خم    
ط يف اخلطيبة دون وملا قرأ الكتاب بكى حىت  ابتلت حليته اليت هان عليه أن يفر) . 

          2*** .أن يفرط فيها 
  .إفالس 

ومل يبـق لـه   . من أوالد الزوايا على نفسه حىت أفلس وساءت حاله  أسرف ولد
أثاث يف داره يبيعه وينفق مثنه يف ضروريات احلياة غري مصحف قرآن شـريف خمطـوط   
باليد ، فلمته احلاجة أن يبيعه فجعل يطوف على معارفه وأصدقائه يعرض عليه وحيـثهم  

أستغفر .ويعين خبط يد اهللا ! " نفسهإن هذا املصحف خبط يد املؤلف  !على شرائه بقوله 
  3***...ما أقبح اجلهل واإلفالس بالرجل . اهللا 

  ...عزم 
عزم أحد الشبان العاملني املصلحني على أن يطلب من احلكومة أن تأذن له يف فتح 

ذن فيها زاوية ، ومراده مدرسة ألن احلكومة ال حتب أن تسمع كلمة مدرسة ، وال أن تأ
  4***.العلم  فيما تقول  دولة ألحد مع أا
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  .على الطائر امليمون 
وقد شيع ) نقاوس (إىل حمشاشة اجلزائر ) أورال(انتقل السعدوين من خممرة الزيبان 

يف عـامل  ) عند توديعهوهو معهـم  (يف جم غفري من رجال حانة الزيبان وكانوا مجيعا 
امليمون حيث أقـام لـه    وقد قدم أيضا نقاوس على الطائر. الغيب ويف املخمرة الربانية 

  1***" . نقاوسي"رجال احلشيشة الصوفية احتفاال فخما وعلقوا على صدره وسام 
  . بال حلية
فلم نفهم ملـاذا  ) الشالغم(عليوي ولكنه حليق اللحية طويل الشوارب ... هنالك 

  2***.فرط يف شعار العليويني إن مل يكن كاذبا يف عليويته ؟
  .بوحلية 

وارع قسنطينة بلحيته ، وما زال ينقي الفضاء مبكنسته ، وقـد  ما زال ميشي يف ش
السبب الذي أخرج بـه مـن باتنـة    ... كنا نظن أنه تركها يف قفا يهودي صغري بباتنه 

  3***.مذموما مدحورا 
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21  2  

جویلیة   11ھـ  الموافق لـ 1346محرم  12نین االث  رسالة مفتوحة  ابن الجزائر    
  .م 1927

18  2/3  

أوالد جالل مع الشیخ عبد   ابن الحاج    
  .الحمید شیخ الزاویة 

جویلیة   11ھـ  الموافق لـ 1346محرم  12االثنین 
  .م 1927

18  3  

ابن    
  الخطیب 

  2/3  14  م1927جوان  6ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة 3االثنین   الیوم أكتب

جوان  26ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  26االثنین   النفوس المتمردة  أبو العزائم   
  م1927

16  2  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

أبو ماضي   
  إیلیا 

س مار 14ھـ الموافق لـ  1345 رمضان 10االثنین   العنقاء
  م1927

2  3  

... أخوه  
  السموأل 

أوت   8ھـ  الموافق لـ  1346صفر الخیر  10االثنین   یبنصر من اهللا وفتح قر
  .م 1927

22  3  

األخضري  
 عبابسة 

 
  

ـ اتحاد نواب المجلس 
  البلدي البسكري

جوان  20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19االثنین 
  م1927

15  1/2  

ـ الشعر الفحل في الرد 
  على عصبة الباطل والجھل

جویلیة   24ق لـ        ھـ  المواف1346محرم  26االثنین 
  .م 1927

20  3  

      
  أدیب       

  3  1  م1927مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3االثنین   أدبیات

مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17االثنین   أدبیات
  م1927

3  3  

  2  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1االثنین   أدبیات

  1  1  م1927مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3الثنین ا  الفاتحة  البرق   

مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17االثنین   قوارص  تأبط شرا      
  م1927
  
  

3  2/3  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

  
  التحریر      

 مارس 28ھـ الموافق لـ  1345 رمضان 24الثنین ا  - 1 -التفرنج اآلثم 
  م1927

4  1  

  1  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1االثنین   - 2 -التفرنج اآلثم 

  1  7  م1927أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16االثنین   - 3 -التفرنج اآلثم 

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3االثنین   آآلن  
  .م 1927

13  1  

 ح. ج 
  

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17االثنین   إلى الضال المضل
  .م 1927

23  2  

     
  جساس     

 مارس 28ھـ الموافق لـ  1345 رمضان 24الثنین ا  نبأ عظیم
  . م1927

4  2  

  2  7  م1927أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16االثنین   تأثیر الدعوة واإلرشاد

  2  8  م1927افریل  25فق لـ ھـ الموا 1345شوال 23االثنین   یا أعداء الشباب

جویلیة   11ھـ  الموافق لـ 1346محرم  12االثنین   الرسائل الخاصة
  .م 1927

18  3  

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3االثنین   الرسائل الخاصة
  .م 1927

21  1  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

جماعة من  
  األغواط 

جویلیة    18ھـ الموافق لـ  1346محرم   19الثنین ا  الزاھري باألغواط
  .م 1927

19  1  

جماعة من  
  األھالي 

سدراتھ استعمار فوق 
  األرض وتحتھا

  2  17  م1927جویلیة   4ھـ الموافق لـ  1346محرم  5االثنین 

الجیاللي  
محمد بن    

  العابد

مظاھر العدل في خفایا 
  اإلدارة

جویلیة   24  ـق لھـ  المواف1346محرم  26 االثنین
  .م 1927

20  1  

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3االثنین   ........  الحراشیون  
  .م 1927

21  2  

حسان بن  
  ثابت 

  3  14  م1927جوان  6ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة 3االثنین   إلى شاعر الشیوخ

حذار من الجلوس في   حسن  
  بعض المقاھي الفرنسیة

ماي  30ھـ الموافق لـ 1345ي القعدة ذ 26االثنین 
  .م 1927

13  3  

حسن  
  وارزقي 

جویلیة   11ھـ  الموافق لـ 1346محرم  12االثنین   تكریم شوقي في الجزائر
  .م 1927

18  2  

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12االثنین   ھاھي أقالمنا  حوحو فاتح  
  م1927

11  1  
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/ص  العدد  خالتاری  الموضوع  الكاتب        
  ص

أوت   8ھـ  الموافق لـ  1346صفر الخیر  20االثنین   حدیث الیوم  حیدر  
  .م 1927

22  2/3  

الحمادي أبو  
  حفص 

ماي   9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5االثنین . ا   الرسائل الخاصة
  .م 1927

10  1  

  2  12    إكرام في محلھ  خادم الوطن  

ابن زاویة متحیل وقائد   خبیر  
  ؤولخ

جویلیة    18ھـ الموافق لـ  1346محرم   19الثنین 
  .م 1927

19  1/2  

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17االثنین   بنات الصدور  خلیل غریب  
  .م 1927

23  2  

  3  1  م1927مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3االثنین   أدبیات  خمار  

جوان  20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19االثنین   أین تذھب أموالنا  الراصد  
  م1927

15  1  

الرایس  
  حمیدو 

م 1927ماي   9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5االثنین   صوت الجزائر
.  

10  2/3  

  1  6  . 1927افریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9االثنین   البرق  الرحموني  

رمضان  
  حمود 

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17االثنین   الدھر كفیل بتنبیھ النیام
  .م 1927

23  3  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

رأي حر عن الجریدة   رقیب  
  الیومیة

  1/2  17  م1927جویلیة   4ھـ الموافق لـ  1346محرم  5االثنین 

أوت   8ھـ  الموافق لـ  1346صفر الخیر  20االثنین   طنین الذباب  زاجر  
  .م 1927

22  2  

  
الزاھري   

  زھیر 

اضمروا خالف ما أظھروا 
  - 1 -ففضحھم اهللا 

جوان  20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19االثنین 
  م1927

15  3  

اضمروا خالف ما أظھروا 
  -2 -ففضحھم  اهللا 

  2  17  م1927جویلیة   4ھـ الموافق لـ  1346محرم  5االثنین 

  
الزاھري  

  محمد السعید 

  3  1  م1927مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3ثنین اال  أدبیات

  1  8  م1927افریل  25ھـ الموافق لـ  1345شوال 23االثنین   - 1 -وفد الشعراء یزور 

  1  9  م1927 ماي 2ھـ الموافق لـ  1345شوال  30االثنین   - 2 -وفد الشعراء یزور 

جویلیة   11 ھـ  الموافق لـ1346محرم  12االثنین   العربیة والنواب
  .م 1927

18  1  

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17االثنین   رأیت بعیني
  .م 1927

23  2  

زغیلش  
  محمد 

  3  9  م1927 ماي 2ھـ الموافق لـ  1345شوال  30االثنین   بائعوا الذمم وقلیل الھمم
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3ن االثنی  من البرج  السائح  
  .م 1927

21  2  

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3االثنین   المعركة االقتصادیة  السبوسي  
  .م 1927

21  2  

السعید بن  
  رویحة 

  3  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1االثنین   حادث قتل

  3  6  . 1927افریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9االثنین   ھم أججوھا  سكیرج  

السلمي سالم  
  بن الطاھر 

جویلیة   24ھـ  الموافق لـ        1346محرم  26االثنین   الزقم والجور واالضطھاد
  .م 1927

20  2  

   
  
  سمھري   

إلى األخوین بیضوي وتأبط 
  .شرا 

  1  6  . 1927افریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9االثنین 

م 1927ماي   9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5االثنین   17لبالغ نومرو رجال ا
.  

10  1/2  

ما انصف الدھر ضبة ، .   
  .إلیك یا ندیم المخازي 

م 1927ماي   9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5االثنین 
.  

10  2  

ماي   23ھـ الموافق لـ  1345 ذي القعدة 19االثنین   .مباھلة   
  م1927

12  3  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

جوان  26ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  26االثنین   . 23رجال البالغ نومرو   
  م1927

16  3  

  2/3 17  م1927جویلیة   4ھـ الموافق لـ  1346محرم  5االثنین   24رجال البالغ نومرو   

الكالب على البقر ، روایة   
  مضطربة

  3 17  م1927جویلیة   4ـ الموافق لـ ھ 1346محرم  5االثنین 

سیاسي   
  عربي 

  2  6  . 1927افریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9االثنین   -  1 - مشكلة الصین 

  3  7  . 1927افریل  18ھـ الموافق لـ 1345شوال  16االثنین   -  2 - مشكلة الصین 

  2  8  م1927 افریل 25ھـ الموافق لـ  1345شوال 23االثنین   -  3 - مشكلة الصین 

  3  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1االثنین   من ھو تأبط شرا  شاعر سلفي   

  3  14  م1927جوان  6ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة 3االثنین   زھریة[عالمة الغرباء ا  الشورى   

في أذان المالحدة الطرقیین   الصاعقة   
  فقط

جوان  20ق لـ ھـ المواف 1345ذي الحجة  19االثنین 
  م1927

15  2  

  3  9  م1927 ماي 2ھـ الموافق لـ  1345شوال  30االثنین   الكفر ھو الظلم  صالح   

جویلیة    18ھـ الموافق لـ  1346محرم   19االثنین   من القرارة  الطرابلسي   
  .م 1927

19  2  

  2  3مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17االثنین   فكر حر  طالع الثنایا   



238 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املـالحق   

  م1927
/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        

  ص
جویلیة    18ھـ الموافق لـ  1346محرم   19االثنین   المرءاة  الطولقي  

  .م 1927
19  2/3  

جوان  20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19االثنین   ملوك الطوائف  عامري  
  م1927

15  2  

مارس  14ـ الموافق لـ ھ 1345رمضان  10االثنین   سیدي عقبى  عبد اهللا  
  م1927

2  2  

أوت   8ھـ  الموافق لـ  1346صفر الخیر  20االثنین   االنتفاعیون
  .م 1927

22  3  

عبد ربھ  
محمد 

  الشریف 

لقد ھزلت حتى بدا من 
  ھزالھا

كالھا وحتى سامھا كل 
  مفلس

 
أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17االثنین 

  .م 1927

23  2/3  

جوان  20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19االثنین   م الغیرخدا  عتید  
  م1927

15  1  

العروسي  
  زغیب 

  2  8  م1927افریل  25ھـ الموافق لـ  1345شوال 23االثنین   حول تبرج النساء بالمقابر

  2  11ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12االثنین   حول تبرج النساء بالمقابر
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  م1927
/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  اتب الك       

  ص
العزوزي 

  أحمد
مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17االثنین   اإلسالم دین طبیعي

  م1927
3  1  

  2  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1االثنین   اإلسالم دین طبیعي

عطا اهللا 
 المزغاني 

  

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12االثنین   االمتیاز بصالح األعمال
  م1927

11  1  

العقبي   
  الطیب 

  أدبیات
 - الصحافة ومن ھم رجالھا

1  -  

  م1927مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3االثنین 
مارس  14ھـ الموافق لـ  1345رمضان  10االثنین 

  م1927

1  
2  

3  
1  

الصحافة  ومن ھم رجالھا 
- 2 -  

مارس  21لـ  ھـ الموافق 1345رمضان  17االثنین 
  م1927

3  1  

الصحافة ومن ھم  رجالھا 
  - 3ـ

م مارس  28ھـ الموافق لـ  1345رمضان  24االثنین 
1927  

4  2  

 -الصحافة ومن ھم رجالھا 
  ـ  4

  2  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1االثنین 

  1/2  7  م1927ل أفری 18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16االثنین   إلى األمام إلى األمام
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        

  ص
العقبي عبد  

  الغني 
أوت   8ھـ  الموافق لـ  1346صفر الخیر  10االثنین   إلیكم یا معشر الشباب

  .م 1927
  

22  2  

علي عبد  
  الزاق 

أوت   8ھـ  الموافق لـ  1346صفر الخیر  10االثنین   فرنسا في الجزائر
  .م 1927

22  2  

العمودي  
  األمین 

مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17االثنین   أخطار المدینة
  م1927

3  1  

  1  17  م1927جویلیة   4ھـ الموافق لـ  1346محرم  5االثنین   النیابة والشعور  غریب  

  3  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1االثنین   خطیب الضالة المنشودة  فاتك  

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12االثنین   م التونسيإلى الندی
  م1927

11  2  

موبقات العصر ـ ذوو   نوح ... قال  
  -  1-األقذار 

 28ھـ الموافق لـ  1345رمضان  24االثنین 
  م1927مارس

4  2/3  

موبقات العصر ـ ذوو 
  -  2  - األقذار

  3  9  م1927 ماي 2ھـ الموافق لـ  1345شوال  30االثنین 

  1  20جویلیة   24ھـ  الموافق لـ        1346محرم  26االثنین   شؤون  محرر البرق  
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  .م 1927
/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        

  ص
  ما ھي حالة القبائل  محي الدین  

  غلیك یا قسنطینة
جوان  20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19االثنین 

  م1927
جوان  26الموافق لـ ھـ  1345ذي الحجة  26االثنین 

  م1927

15  
  
16  
  

2  
  
  
3  

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12االثنین   إلى أعداء البرق  مدیر البرق  
  م1927

11  3  

موقف األفرنسیین إزاء   محمد جبار  
  الطرق

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12االثنین 
  م1927

11  2/3  

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17االثنین   والتاریخ القومیة في األدب  محمد صبري  
  .م 1927

23  2  

محمد عبد  
  اهللا 

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17االثنین   تركیا االقتصادیة والمالیة
  .م 1927

23  2/3  

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12االثنین   الحریة  محمد كباش 
  م1927

11  2  

حمود م
  بورقیبة 

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12االثنین   تحیة تونسیة
  م1927

11  3  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        

  ص
   

  مسلم   
الجمعیة الخیریة اإلسالمیة 

  .الجزائریة بتونس 
اوت   1ھـ الموافق لـ  1345صفر الخیر  3االثنین 

  .م 1927
21  2/3  

وال من ھؤالء  ال من ھؤالء
.  

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17االثنین 
  .م 1927

23  1/2  

  .ذوو األقذار   المسیح  
ال من ھؤالء وال من ھؤالء 

.  

  1  17  م1927جویلیة   4ھـ الموافق لـ  1346محرم  5االثنین 

أردنا نادیا وأرادوا مخمرة   مشرح  
.  

أوت   15ق لـ ھـ  المواف1346صفر الخیر  17االثنین 
  .م 1927

23  2/3  

مصطفى بن  
  شعبان 

  1/2  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1االثنین   .الصحافة الصادقة 

جویلیة   24ھـ  الموافق لـ        1346محرم  26االثنین   .ھا قد جئت 
  .م 1927

20  2/3  

 المقتطف  
 
 
  

التلیفون السلكي 
  - 1 –والالسلكي 

مارس  14ھـ الموافق لـ  1345رمضان  10االثنین 
  م1927

2  3  

التلیفون السلكي 
  - 2 –والالسلكي

مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17االثنین 
  م1927

3  3  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        

  ص
  
  
   

  
  مكاتب البرق  

  2  6  . 1927افریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9االثنین   .االنتخاب البلدي 

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12االثنین   .الجامع 
  م1927

11  2  

جویلیة   11ھـ  الموافق لـ 1346محرم  12االثنین   .برید الجزائر العاصمة 
  .م 1927

18  2  

جویلیة   11ھـ  الموافق لـ 1346محرم  12االثنین   .ال یسأل عما یفعل 
  .م 1927

18 2  

جویلیة   2 ھـ  الموافق لـ 1346محرم  26ثنین اال  .الصھیونیة 
  م1927

20  2  

جویلیة   24ھـ  الموافق لـ 1346محرم  26االثنین   .إلى التقدم   
  .م 1927

20  2  

المولود بن 
الصدیق 
  الحافظي

  3  7  م1927أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16االثنین   -1 –فوائد االقتصاد 

  3  8  م1927افریل  25ھـ الموافق لـ  1345شوال 23ثنین اال  - 2 -فوائد االقتصاد 

  3  10  م1927ماي   9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5االثنین   - 3 -فوائد االقتصاد 

  3  11ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12الثنین   - 4 -فوائد االقتصاد 
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  م1927
  

/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3االثنین   ما ھكذا یا فتى ؟  اقم ن 
  .م 1927

21  3  

الخرافات والتعصب   ل . ن  
  األعمى

اوت     8ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر   10االثنین . 
  م1927

22  1  

ماي  30ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  26االثنین   كلمة إلى توفیق المدني  واصل  
  .م 1927

13  2  

جویلیة    18ھـ الموافق لـ  1346محرم   19االثنین   ھل انتخب الرئیس ؟  یعلى الشھاب  
  .م 1927

19  2  

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3االثنین   سخافة العلیویین  الوافي محمد 
  .م 1927

21  3  

  .م 1927 افریل 25ھـ الموافق لـ  1345شوال 23االثنین   صالح الدین  الوكیل  
  

8  1/2  
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  .جدول كتابات الزاھري  - ب
نوعية   إمضاء الكاتب  الموضوع

  الموضوع
  ص/ص  التاريخ  العدد

    مقال سیاسي  البرق       الفاتحة        
1  

مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3االثنین 
  م 1927

  
 1  

    مقال نقدي  تأبط شرا       أنا أجیب       
2  

 14ھـ  الموافق لـ  1345ان رمض 10االثنین 
  1927مارس 

  
 1/2  

صالة : فكر حر 
  العلیویین

    مقال نقدي  طالع الثنایا
3  

مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17االثنین 
  م 1927

  
  2   

حكایة أو   تأبط شرا      قوارص       
  حدیث قصصي

  
3  

مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17االثنین 
  م 1927

  2/3  

  
  - 1 –التفرنج اآلثم 

مقال اجتماعي   التحریر     
  سیاسي

  
4  

  ھـ 1345رمضان   24االثنین 
  م1927مارس  28الموافق لـ 

   
 1  

    رسالة  جساس       نبأ عظیم       
4  

  رمضان  24االثنین 
  م1927مارس  28الموافق لـ 

   
  2  

حكایة أو حدیث   تأبط شرا  قوارص
  قصصي

 1927مارس  28موافق لـ رمضان   ال 24االثنین   4
  م
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 3  

نوعية   إمضاء الكاتب  الموضوع
  الموضوع

  ص/ص  التاريخ  العدد

مقال اجتماعي   التحریر      - 2-التفرنج اآلثم 
  سیاسي

  
5  

أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1االثنین 
  م 1927

   
  1  

خطیب الضالة 
  المنشودة

    مقال إصالحي  فاتك    
5  

أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1االثنین 
  م 1927

   
  3  

راسالت 
  االنتخاب البلدي

    مقال إعالمي  مكاتب البرق
6  

أفریل  11ھـ الموافق لـ  1345شوال  9االثنین 
  م1927

  
   2           

  
  قوارص

حكایة أو   تأبط شرا   
  حدیث قصصي

  
6  

أفریل  11ھـ الموافق لـ  1345شوال  9االثنین 
  م 1927

    
2/3  

 -التفرنج اآلثم 
3 -  

مقال اجتماعي   التحریر   
  سیاسي

  
7  

أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16االثنین 
  م 1927

       
 1  

تأثیر الدعوة 
  واإلرشاد

    مقال دیني  جساس
7  

أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16االثنین 
  م 1927

      
  2  

    مقال صحفي  تأبط شرا     لبیك یا سمھري
7  

أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16االثنین 
  م 1927
  

    
2/3  
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نوعية   إمضاء الكاتب  الموضوع

  الموضوع
  ص/ص  التاريخ  العدد

حكایة أو   تأبط شرا     قوارص
  حدیث قصصي

  
7  

أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16االثنین 
  م 1927

   3  
  

وفد الشعراء 
-طولقة  -یزور

-البرج -فرفار 
2 -  

محمد السعید 
  الزاھري

    سیرة ذاتیة
8  

أفریل  25ھـ الموافق لـ  1345شوال  23االثنین 
  م1927

     
 1  

  
  یا أعداء الشباب

    مقال صحفي  جساس    
8  

أفریل  25ھـ الموافق لـ  1345شوال  23االثنین 
  م1927

     
  2  

  
  قوارص

  
 ----  

حكایة أو 
  حدیث قصصي

  
8  

أفریل  25لـ  ھـ الموافق 1345شوال  23االثنین 
  م1927

     
  3  

وفد الشعراء 
 -طولقة  -یزور 
 -البرج –فرفار 

2 -  

  سیرة  الزاھري    
  ذاتیة

  
   9  

ماي  2ھـ الموافق لـ  1345شوال  30االثنین 
  م 1927
  
  
  
  

   
  
  
  2  
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نوعیة   إمضاء الكاتب  الموضوع

  الموضوع
/ص  التاریخ  العدد

  ص
    جساس       الرسائل الخاصة

  الرسالة
  
10  

ماي  9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5االثنین 
  م 1927

     
  1  

حكایة أو   تأبط شرا  قوارص
  حدیث قصصي

  
10  

ماي  9ه ـالموافق لـ  1345ذي القعدة  5االثنین 
  م 1927

     
  3  

إلى الندیم 
  التونسي

ماي  16ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  12االثنین   11  مقال صحفي  فاتك    
  م 1927

    
1/2  

ماي  16ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  12االثنین   11  مقال نقدي  مكاتب البرق  الجامع
  م 1927

   
  2       

حكایة أو   تأبط شرا    قوارص      
  حدیث قصصي

  
11  

ماي  16ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  12االثنین 
  م 1927

  
  3  
   

    السیرة  خادم الوطن  إكرام في محلھ
12  

ماي  23ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  19 االثنین
1927  

   
  2  

ماي  23ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  19االثنین   12  مقال نقدي  تأبط شرا  أحمد سكیرج
1927  
  

  
  2  
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نوعیة   إمضاء الكاتب  الموضوع

  الموضوع
/ص  التاریخ  العدد

  ص
حكایة أو   -----   قوارص

  حدیث قصصي
  
12  

ماي  23ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  19االثنین 
1927  

       
  2  

      
ماي  30ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  26االثنین   13  مقال نقدي  التحریر       آآلن ؟        

  م 1927
   
  1  

كلمة إلى أحمد 
  توفیق المدني

مقال صحفي   واصل
  نقدي

ماي  30ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  26االثنین   13
1927  

   
  2  

  
  بیان للناس

  
 -----  

ماي  30ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  26االثنین   13  مقال صحفي
  م 1927

    
  2  

 20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19االثنین   15  مقال سیاسي  عتید  خدام الغیر
  م1927جوان 

    
  1  

أین تذھب 
  أموالنا

 20الموافق لـ  ھـ 1345ذي الحجة  19االثنین   15  مقال سیاسي  الراصد     
  م1927جوان 

    
  1  

صحافتنا في 
  خطر

جویلیة  18ھـ الموافق لـ  1345محرم  19االثنین   16  مقال سیاسي  البرق
  م1927
  

   
  1  
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نوعیة   إمضاء الكاتب  الموضوع

  الموضوع
/ص  التاریخ  العدد

  ص
رأي حر عن 

  الجریدة الیومیة
مقال سیاسي   رقیب

  نقدي
جوان        27الموافق لـ  ھـ 1346محرم  19االثنین   16

  م1927
    

1/2  
محمد السعید   العربیة والنواب

  الزاھري
 11الموافق لـ 1346محرم الحرام  12االثنین   18  مقال سیاسي

  م 1927جویلیة 
       

  1  
الدكتور ابن 

  التھامي
  11الموافق لـ 1346محرم الحرام  12االثنین   18  مقال سیاسي  البرق

  م 1927جویلیة 
    
1/2  

رسالة إلى 
  الراھب الكبیر

 11الموافق لـ  1346محرم الحرام  12االثنین   18  مقال سیاسي  ابن الجزائر
  م 1927جویلیة 

   2/3  

    مقال سیاسي  الراصد  الصھیونیة
20  

 24ھـ الموافق لـ  1345محرم الحرام  26االثنین 
  م 1927جویلیة   

    
2/3  

أوت  1ھـ الموافق لـ  1345صفر  3ین االثن  21  رسالة  جساس  الرسائل الخاصة
  م1927

     
 1  

أوت  8ھـ الموافق لـ   1346صفر  10االثنین   22  مقال نقدي  زاجر  طنین الذباب
  م  1927

       
 2  

محمد السعید   رأیت بعیني
  الزاھري

  ھـ 1346صفر الخیر  17االثنین   23  مقال سیاسي
  م 1927أوت  15الموافق لـ 

    
  2  



251 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املـالحق   

  
   "البرق"ائد جریدة جدول قص –ج 
  

  المالحظة  ص/ص  التاریخ  العدد  الشاعر  القصیدة
  

  العنقاء
إیلیا أبو 

  ماضي
  
2  

رمضان  10االثنین 
ھـ الموافق لـ  1345

  م 1927

بیتا من نیویورك مأخوذة من  42  3
  المقتطف

  
  من ھو تأبط شرا

شاعر 
  سلفي

  
  
5  

شوال  1االثنین 
ھـ الموافق لـ  1345

  م 1927

  
  
  
   

ت للتعریف بالشاعر والكاتب أبیا 07
  والعالم محمد السعید الزاھري

  
  ھم أججوھا

    سكیرج
6  

شوال  9االثنین 
ھـ الموافق لـ  1345

  م 1927أفریل  11

  بیتا في مدح الشباب الناھض 22                           3

  
  تحیة تونسیة

  
  

  
11  

ذي القعدة  12االثنین 
ھـ الموافق لـ 1345

  م 1927ماي  16
  

   
  
 3   

  
  بیتا 30
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  المالحظة  ص/ص  التاریخ  العدد  الشاعر  القصیدة

  
  الحریة

محمد 
  كباس
  بسكرة

ذي القعدة  12االثنین   11
ھـ الموافق لـ 1345

  م 1927ماي  16

   
2  
  

قصیدة لشاعر فرنسي ترجمت  إلى 
  .العربیة 

  المالحظة  ص/ص  التاریخ  العدد  الشاعر  القصیدة

  
  إلى شاعر  الشیوخ

حسان 
  ثابتبن 

المغرب 
  األقصى

  
14  

ذي الحجة  23االثنین 
ھـ الموافق لـ  1345

  م 1927جوان  6

   
  
 3     

بیتا في ذم الطرقیین ومدح  55
  المصلحین

  
  إلیك یاقسنطینة

محمد 
بن 

یحیى 
الصقلي  

  الحسني

  
16  

محرم  19االثنین 
ھـ الموافق لـ 1346

  م 1927جویلیة  18

   
  
 3  

اإلشادة بیتا تضمنھا مقال أدبي في  13
  بقسنطینة
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أضمروا خالف ما أظھروا 
  ففضحھم اهللا

أحمد بن 
  علیوة

  
17  

محرم  5االثنین 
ھـ الموافق لـ  1346

  م 1927جویلیة  4

   
  
 2  

أبیات ألحمد بن علیوة تضمنھا  10
  مقال لزھیر الزاھري

  المالحظة  ص/ص  التاریخ  العدد  الشاعر  القصیدة

الشعر الفحل في الرد على 
  الباطلعصبة الجھل و

عبابسة 
االخضر

  ي

  
  
20  

محرم  26االثنین 
ھـ  1346الحرام 

 24الموافق لـ 
  م 1927جویلیة 

  
  
 3  

بیتا في التشنیع بالطرقیین  55
وصحیفتھم وانتصارا للعلماء 

  المصلحین

  المالحظة  ص/ص  التاریخ  العدد  الشاعر  القصیدة

خلیل   بنات الصدور
  الغریب

صفر  17االثنین   
ھـ  1346الخیر 

  1927وافق لـ الم

  
 2   

  مأخوذة من مجلة الزھراء

رمضان   الدھر كفیل بتنبیھ الغافل
  حمود

صفر  17االثنین   23
ھـ  1346الخیر 

  م 1927الموافق لـ 

  
  
 3                                 

بیتا ینعي فیھا الشاعر األمة التي  18
ال ترید النھوض والھدایة والتقدم رغم 

ت القصیدة جھود علمائھا  وقیل
  .م 1927جویلیة  29بغیلیزان یوم 
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