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  محمد غالم 

 

 

أيمإديماألدورريماظيتمتفقؽؾماظػؽرمم–تـؿؿلمصؽرةماٌفدىماٌـؿظرمإديماألعـقظيم
هؿقىمسؾكموزقػيمتػلريؼيمم–ضصيمعروؼيمأومعؽؿقبيمم–صوألدطقرةمم–اظؾشريم

متؿعؾؼمب موضعمأدودو، متػّلر ماظققغوغقي مصوٌقـقظقجقو ماظؽقن. مو ماظطؾقعي م مو وإلغلون
م.1اإلغلونمسيماظؽقنموممسوػوماظؾعضمسـمحؼم"سؾقمماظعصقرماألودي"

ماظيتمالمدبرجمسـمغطوقم ماظعودؼي م ماظؼصي مأو مسـماًراصي م دبؿؾػماألدطقرة
ماظؿلؾقيموماالمسور،مإغفومتفدفمإديمهؼقؼموزقػؿنيمرئقلقؿنيمػصـيؿشيو:م

مضؾؾقي،ممهؼق مطوغً مدقاء ماظؾشرؼي ماىؿوسوت مبني ماالجؿؿوسل ماظؿؿودؽ ؼ
ؾشرؼيمـسرضقي،مربؾقيمأومورـقي،ممبومؼقحدػومومؼدسؿمأواصرػومووهماظؿقدؼوتماظ

موماظطؾقعقي.
مدؾطيمم- محيؼؼ ماٌعـقي، ماظؾشرؼي ماىؿوسي مداخؾ ماجؿؿوسل متراتى تؽرؼس

ريمعؾوذرةمبنغؿوجماألدطقرةمععـقؼيمأومعودؼيمظػؽيماجؿؿوسقيمهلومسالضيمعؾوذرةمأومش
 ومتعؿقؿفو.

                                                                                                                                   

ماظـؼ  مو ماالجؿؿوسقي ماألغـروبقظقجقو ماظؾقٌمسي مبوحٌممبرطز م/ موػران مجوععي ماظؿورؼخ، ممبعفد وصقيمأدؿوذ
(CRASC). 

 - La science des premiers âges. 
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 خصائص اإليديولوجوا املهدية .1

معـم مظؾعومل مجذري مو مذوعؾ مهقل ماغؿظور مسي مايرطوتماٌفدؼي مجقػر ؼؿؿـؾ
ي.مـــــــوضعمضوئؿمؼؿلؿمبوظظؾؿموماظػلودمإديموضعمعرتؼىمتلقدهماظعداظيموماظلؽق

ماظيت ماظػوضؾي ماٌدؼـي مسـ ماٌفدي" م" ماجملؿؿع مخيؿؾػ ماظػالدػيممو تشيصشيقَّرػو
مإذم ماظعؼؾ مبلقودة مؼمعـقن ماظػالدػي مألن ماظػورابل( معدؼـي مأو مأصالرقن )ذيفقرؼي

متؿؽقنمعدؼـؿفؿمعـمأذكوصمعـوظقنيمتغؾىماظعؼؾمسؾكمأػقائفؿ.
ماظيتم مسيمايرطوتماٌفدؼي مندػو مبلؿوتمسوعي ماٌفدؼي ماإلؼدؼقظقجقو م تؿلؿ

ؾممػذهممايرطوتمبػضوءماظدؼوغوتمذفدػومحقضماظؾقرماٌؿقدطمسربماظؿورؼخ.متؿص
اظلؿووؼيم)أػؾماظؽؿوب(مإذمندمصؽرةم"اٌفدىماٌـؿظر"مظدىمماظشعقبماظيتممتمعـم
بوظدؼوغيماظقفقدؼيمأوماظدؼوغيماٌلقققيمأوماإلدالم.مسيمماٌلقققي،مطونمؼعؿؼدمأنم

م معقالده معـ مدـي مأظػ مبعد ماألرض مإدي مدقعقد مسقلك عققؾقـقمممم–اٌلقح
Millenium –مظقؿألػومسدال.م

دودممػذاماالسؿؼودمسيمأروبوماٌلقققيمسـدمغفوؼيماألظػقيماألوديمومػقمؼـؿشرمعـم
ماألظػقيم مغفوؼي معع ماألعرؼؽقي ماٌؿقدة ماظقالؼوت مسي معلقققي مرقائػ مظدى جدؼد

ماظـوغقيمومحؾقلماألظػقيماظـوظـي.
قعقيمـومسيماظؿورؼخماإلدالعل،ماغؿشرتمصؽرةم"ماٌفديماٌـؿظر"مظدىماظػرقماظش

ماظشقعي.م مسـد مإظزاعقي مسؼوئدؼي مصقغي مادبذت مأغفو مإال ماظلقاء، مسؾك ماظلـقي و
ماٌفديم ماظشقعلمم–صوإلعوم مإديماألرضمظقؼقؿمم–سيماٌصطؾح مدقعقد أخؿػكمظؽـف

صقفومايؼمومؼـشرماظدؼـمايـقػم)اظعؼقدةماظشقعقي(.مؼـقدرم"اٌفدىماٌـؿظر"مسيم
أبلمروظىمعـمصورؿيماظزػراء(مسيمحنيممرأيماظشقعيمعـمأػؾماظؾقًم)ذرؼيمسؾلمبـ

م.2ؼعؿؼدمصقفمأػؾماظلـي،مبنعؽوغقيمماحندارهمعـمضرؼشمسوعي
سيماإلدالم،مادبذتمايرطوتماٌفدؼيمروبعومدقودقومواضقو:مإذمطوغًمتلعكم
ماًالصيم معـؾ متؽرؼلف م مإدي مأو ماظشقعقي ماظـقرات معـؾ ماظؼوئؿ ماظـظوم متغقري إدي

مدلماظـوظٌمبوٌفدىمعـال(.اظعؾودقيم)تلؿقيماًؾقػيماظعؾو

                                                                                                                                   

 ,Encyclopédie de l’Islam –Paris, Nouvelle édition MAHDIٌـزؼدمعـماٌطوظعي،مأغظرمعؼول:مم-

1990. –  

p.p 1221 – 1228. 
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  تشرتك احلركات املهدية يف املبادئ التالوة: 1.1

مسوملم"اظلعودةم مؼؼقم مأعرمحؿؿل،مسؾكمأغؼوضف م" م"اظعوملم مبلنمغفوؼي االسؿؼود
ماظؽوعؾي"مومتؽؿـمردوظيماٌفدىماٌـؿظرمسيمهؼقؼمػذامايؾؿ.

مس مالمتؼقم مجوػزة مإديمإؼدؼقظقجقو ماٌفدىماٌـؿظر مصؽرة ؾكمتغريماألدسمتلؿـد
م"ععفزةم مبوغؿظور مؼؿؿ ماٌـشقد مصوظؿغري ماالجؿؿوسقي، مو ماظـلقودقي مو االضؿصودؼي
ماظالزعيم م ماًقارق مو ماظؽوصقي ماظؽراعوت مميؾؽ ماظذي ماظشكص مترضى مو ربوغقي"

سـمصؽرةماظقالؼيمم–ظؿفلقدمػذهماٌعفزة.معـؾمػذاماالسؿؼودمؼصدرمبشؽؾمخوصم
ماظ مأػؾ مبفو مضول ماظؿك ماًػقي مبوظؽراعوتمماظصقصقي مؼؼقل ماظصوحل مصوظقدي ؿصقف.

ىؾىماظـػقسممدعقوموراءمهؼقؼمأشراضمروحقيمتفذؼؾقيمم"صالمعوغعممأنمتـؼؾىم
م.3اظقالؼيمإديمعفدؼيمحوٌومطوغًماألشراضموماألػدافمدقودقيمعؾقطقيمدؼـقؼي"

شرمـصويرطوتماٌفدؼيماظيتمضووعًماإلدؿعؿورماظػرغللمخاللماظؼرنماظؿودعمس
ماظ مبداؼي مسيمو مو ماظصقصقي. ماظطرق مإدي م مؼـؿؿقن مذققخ مؼؿزسؿفو مطون ماظعشرؼـ ؼرن

ماهللمبلوبؼممم4اظلقدان،ماسؿربماٌفدي ماظعورصنيماظذؼـمأدرطفؿ م"عـماألوظقوء غػلف
مدعودةموملمحيفؾقامسـمرؤؼيمغؾقفؿمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ".

وجمـــؿـــؾماإلغـوئـحيؼؼماجملؿؿعماٌفديم"اظلعودةمظؾؾشرمالمبػضؾمتطقؼرمظقد
وماٌؾودظي،مبؾمسـمرـرؼؼمتقزؼعمسودلمظؾكرياتماٌؿقصرة،مومبؿؼودؿماألسؾوءمبنيم
ماظؿؼوظقدماظؼدمييمومالمتلعكمإديم مصويرطوتماٌفدؼيمتؿؿلؽمبوألدوظقىمو األصراد.
مأوم متغقري مبدون ماالضؿصودؼي ماىقاغى مترتك مبؾ موودوئؾف، ماإلغؿوج مغظؿ ودؼد

م…تعدؼؾ

مالبين االجتماعوة. األيديولوجوا املهدية و.م1.1

عـماظـوحقيماالجؿؿوسقي،مؼـؿشرماظػؽرماٌفدىمسيمأودوطمتؿؿقزمبؾـقيمزراسقيمأوم
حرصقيمتؼؾقدؼيمسيمعقاجفيمسـقػيمععماظرأمسوظقيمماالدؿعؿورؼيموموـدمسودةمذرائحم
اجؿؿوسقيمعؿؾوؼـيمروهلوماظػؼرموماًـرابممبػعؾماظلقودقيماالدؿعؿورؼيموماظػقاجعم

راءمــؼـــوبؽيموماجملوسوت.مومتؿؽقنمػذهمماظشرائحمعـمماظػالحنيماظػاظطؾقعقيمطوأل

                                                                                                                                   

 .111ص.م-.1991 اظدارماظؾقضوء،م،0 جم-ذبؿؾمتورؼخماٌغرب.م-اظعروي،مسؾدماهلل. -

 .111.ص -.1991 دارماىقؾ،مبريوت،م،1طم-دوظيماٌفدؼيمسيماظلقدانم.م-دقؿقغقف،مس. -

 .1110-1111 اٌصريمسيماظلقدانمدـيت-ضودماٌفديمحرطيمسورعيمضدماظقجقدماالغؽؾقزي
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ودرةمـصــــؿـوماىؿوسوتماظؾدوؼيمأوعـمأردؿؼرارقوتمسؼورؼيمسوغًمعـمدقوديماظ
موماالدؿغاللمأومعـمحرصقنيموموورممأصوبفؿماإلصالسمبػعؾماٌـوصليماظرأمسوظقي.

م- متمعـم مال ماٌؿؾوؼـي ماالجؿؿوسقي ماظشرائح مػذه ماظلقودلممإن ماظعؿؾ جبدوى
ظؿقؼقؼمأعوغقفومومتطؾعوتفوماظلقودقيموماالجؿؿوسقيمبؾمتمعـمبوظعؿؾماٌؾوذرمم1اٌـظؿ

ماإلدارةمم مأسقان ماٌعؿرؼـ، ماالدؿعؿوري: ماظظؾؿ مرعقز متفوجؿ مو ماظعـػ، و
االدؿعؿورؼي،معراطزماظدركموماظشرريموماإلدارة،مثؿمتؾفلمإديمعقاضعمدبؿػكمبفومسيم

معفزةمسؾكمؼدماٌفدىماٌـؿظر.اغؿظورمهؼقؼماٌ
تـدظعماظـقراتماٌفدؼيمدونمجفدمطؾريمومؼؽقنماغؿشورػومسيماألضوظقؿمدرؼعومم-

عـؾماغؿشورماظـورمسيماهلشقؿمظؽـمدرسونمعومؼـطػهمهلقؾفومغظرامظضعػمتـظقؿوتفوم
ومضؾيمادؿعداداتفوماٌودؼيموماظعلؽرؼي.مسودة،مالمتصؿدممأعومماٌقاجفوتماألوديمععم

ماالدؿعؿوري،مظؽـفومترتكمآثورامسؿقؼيمسيمغػقسماظرسقي،مبعدمإزيودػو.ماىقش

ماملقاومة و املهدية خالل القرن التاسع عشرم.1

ماظؼؾوئؾموالماظشقخمبقسؿوعيم موالماظشقخمايدادمسيمعـطؼي ماظؼودر الماألعريمسؾد
ماالدؿعؿورم مضد مسظقؿي معؼووعوتمعلؾقي مضودوا مطؾفؿ مو ماىـقبماظغربـل، بنضؾقؿ

معـؾماظػرغ ماظؽربى ماظصقصقي ماظطرق مإدي ماغؿؿوئفؿ مرشؿ ماٌفدي مبظفقر مضوظقا لل،
ماظؼودرؼيموماظرريوغقيموماظشقكقي.

متزسؿؿفوم ماظيت مظف ماٌـووئي مايرطوت معؼووعي مإدي ماضطر ماظؼودر مسؾد صوألعري
ماٌدؼيم ذكصقوتمآدسًم"اٌفدؼي"معـؾماظشقخمعقدكمبـمايوجماظدرضوويمبنضؾقؿ

م.1181اظصغريماظؿقفوغلمبنضؾقؿماىـقبمدـيموماظشقخمربؿدمم1181دـيم

م:م11ماحلركات املهدية يف اجلزائر يف القرنم.1.1

ماىزائرمخاللم ماظؾداؼي،مغلققمأعـؾيمسـمايرطوتماٌفدؼيماظيتمذفدتفو سيم
ماظؼرنماظؿودعمسشر.
،مثورماظشقخممأبقمعقدكمبـمايوجماألشقارلمسيمغقاحلماٌدؼيم1181خاللمدـيم
م ماألعريمسؾد ماظؽوصرمسؾك مؼعؿربماظؿػووضمعع مطون مألغف ماظطوسي مسصو مذؼ مو اظؼودر

اظػرغللماحنراصومسـماىفود.م"ظؼدمسـورضماظشقخمأبقمعقدكماٌعوػدةماظيتمأبرعفوم

                                                                                                                                   
 E.J. Hobsbawn .- Les primitifs de la révolte dans L'Europe moderne.- Paris -مكرر 1

(voir chapitre : millenarisme)    



 0222أوت -، ماي11إنسانيات عدد 

 

 11

األعريمسؾدماظؼودرمععماىـرالم"ديمعقشول"مومأسـؾـمماىفودمصوظؿػًمحقظفمضؾقؾيم
ػذاماظلقدمالمؼؿؽؾؿمصقفمصؾقحمومطـرمأذقوسفمومأدسكماظؽراعوتمصوسؿـؼدماظـوسم"أنم

م.5اظؾورودموالمؼضرهماظرصوصماٌزؼدموالمجيرحفمالمػقموالمجقشفمايدؼد"
ممبقاضػفومم- ماذؿفرت ماظيت ماظدرضووؼي ماظطرؼؼي مإدي معقدك مأبق ماظشقخ ؼـؿؿل

م"جقشفم موطون ماتؾوسف مصؽـر ماظػؼرية، ماألودوط مسي ماظقادع مبـػقذػو مو م اظـقرؼي"
مضقاتما ماضؿقؿؿف ماٌـؿشر" مثؿمطوىراد مبصؾقح مععوركمسدؼدة مسي ماظؼودر مسؾد ألعري

جـدلمثؿموادىموأعريم"صؾؿمؼؽـمشريمدوسيمإالمومأبقريورمضدمأغفزممجبقشفمووديم
م.6اإلدبور"

م مدـي مصوتلعم1111وخالل ماظظفرة مبنضؾقؿ م" م"بقععزة ماظشقخ مضوعًماغؿػوضي ،
عـممغطوضفومإديمجؾولماظقغلرؼشموإضؾقؿلماظؿقطريمومايضـي.مطونم"بقععزة"مذقكو

ذققخماظطرؼؼيماظطقؾقي"مالمؼظفرمأعومماظـوسمإالمعلؿصقؾومسـزةمجيرػومععفمَصؿشيَؽَـِّلم
ده،مــــؾكمؼـــ"متظوػرممبظفرماظصوينيماظـودؽني،موصورتماًقارقمتظفرمس7بفو

ؾمـوئــؾـومتؾؼىمبوٌفديمربؿدمبـمسؾدماهلل،مصؿؾعفماظـوسموآغطقتمهًمظقائفمض
م.8طرهمسـدماظعومموماًوصومسروشمومطـرمأذقوسفمصوذؿفرمذ

زفرتمحرطيماٌفديمبقععزةمسيمزرفمتورخيلمسؿمصقفماظقلسمبلؾىماظضربوتم
معويم مشوؼي ماالغؿػوضمإدي مداعًمحرطي ماظؼودر، مسؾد ماألعري م معؼووعي اظيتمتؾؼؿفو

مػذامم1111 مدـؿنيمطوعؾؿنيمألن مادؿؿرتمايرطي مبقععزة. ماظشقخ حقٌمادؿلؾؿ
خر،مؼؼقمممثؿمخيؿػلمرشؿماظضربوتماظيتمطونماألخريمطونمؼـؿؼؾمعـمإضؾقؿمإديمآ
مؼؿؾؼوػومعـماىقشماظػرغلل.

وفمـــػــــاظشفريةمومسيمزؾموضعماضؿصوديمعصيؿشيرشيِدماتلؿمبوىم1111سؼىمثقرةم
،مطونم1119وماظعقزماظعوم،مضوعًمحرطيماظشقخمربؿدمأعزؼونمبنضؾقؿماألوراسمدـيم

قارضفمـريوغقي،ماسؿؼدماظـوسمخباظشقخمإعوعومصؼقفو،مؼـؿؿلمإديمزاوؼيمتربعودنيماظر
،ماسؿربمغػلفم9ومطراعوتفم"يظيمصرحمسوممبؿقررماظقرـمومدوسيمابؿفوجمسؿماىؿقع

عفدؼومإلثؾوتمضقتفموممتؽنيمغػقذه،مصؽونمؼقضعماظردوئؾماظيتمؼقجففومإديماظعروشم

                                                                                                                                   
م.101.صم-.1992م-رؾقعمدعدماظلعقد.م-إبـمعماٌوزري.م-5
 .101ص.م-غػسماٌصدر.م- 6
م.021ص.م-.م1911،م8ج.-تورؼخماىزائرماظعوم.م-اىقالغك،مع.ماظرريـم.م-7
 .000ص.مم-اٌرجعماظلوبؼ.م-ابـمعماٌوزرى.م- 8
 .18ص.م-.1911اىزائر،مم–ثقرةماألوراس.ممم-زوزو،معمج.م-م9
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مومؼفزممعـمطػر".مم"مربؿدمبـمسؾدماظرريـماإلعومماٌفدى،ماٌؾعقثمإديمايؼ
ماظعصم- مبدأ مؼقم ماظيتمحووظًمم82قون ماظدواؼر مصرضي مذكصمعـ عويممبؼؿؾ

اسؿؼولماظشقخمربؿدمأعزؼونمودطمسرشماظؾقوييماظذيمغزلمبفمسيمعفؿيمتدرؼسم
جقانممحقٌموضعًمععرطيماألربوعمم11اظؼرآنمومإعوعيماظـوس.مثؿمادؿؿرممإديممشوؼيم

مبعضمإتؾو مو مأعزؼون ماظشقخمربؿد ماغلقوبم مو ماظـقار مػزميي مإديمواغؿفًمإدي سف
.ممتؽـًمايرطيمعـماظؼضوءمسؾكمبعضماظؼقودمومأسقاغفؿم10غػطيمبوىرؼدماظؿقغلل

كمـصـعـظؽـفومملمتصؿدمأعوممضقةماىقشماظػرغللمإذمطونمدالحفومالمؼؿفووزم"ماظ
وماظلققفمومبعضماظؾـودقماظػوددة"مومطونمغطوضفومضقؼومملممؼشؿؾمدقىمسرشم

معـمبـكمأوجوغيموزاوؼيماظعؾدى.مأوالدمداودمومشوظقؾيمبـكمبقدؾقؿونمومصرضي
،ماحؿشدمأطـرمعـمعوئيمذكصمعـمدوارمسدظقيم1921أصرؼؾمعـمدـيمم01سيمم-

مبؿلعيم معؾقوغي مزيقس معدؼـي مسـ ماظيتمتؾعد محوظقو( م)سرؼقة ماظرتطل مسني بؼرؼي
طؾقؿرتات،مؼؼقدػؿمعرابطم)اظشقـخمؼعؼقب(ماسؿربمغػلفمعفدؼومجوءمظقـؼذماٌلؾؿنيم

دؿقديماظـقارمسؾكماظؼرؼيمسـدمعـؿصػماظـفورمواذؿؾؽقامععم.ما11عـممبطشمماظؽػور"
اظؼوؼدموأسقاغفمثؿماسرتضقامسددامعـماٌعؿرؼـمصكريوػؿمبنيماظدخقلممإديماإلدالممأوم
متظوػروامم مصؼد مغقابف مو ماٌؿصرف مأعو مصؼؿؾقػؿ. مذظؽ معـفؿ مصرصضمزيلي اظؼؿؾ،

اىقشمواذؿؾؽًممبوسؿـوقماإلدالممصـفقامعـماظؼؿؾ.موسيماٌلوء،موصؾًمطؿقؾيمعـ
مإديم مسودتماألعقر مو ماظقضع مودقطرتمسؾك معـفؿ مسشر مصؼؿؾًمدؿي ماظـوئرؼـ عع

محوظؿفومدونمأنمتؿقؼؼم"ععفزة"ماظشقخمؼعؼقب.
متعقشمسؾكمم-م مو مزطور مجؾول ماظيتمطوغًمتؼطـ مرؼغي مضؾقؾي ماظعصقون مشؾ

مأراضمزراسقيمصؼريةمومسؾكمرسلمايققاغوتمسيمماألحراشموماظغوبوت.مبؾغمماظؿذعر
مدـيم مسي ماظؿعلػماإلداري. مو ماٌصودرة مدقودي معـ ماظؼؾقؾي مػذه مسوغؿف مٌو ذروتف

                                                                                                                                   
10- AGERON, C.H.R.- Les Algériens….- Tome 1, 1968.– p.59. 

ماظـوغل.م–غػسماٌصدر. -11 م)اظطرؼؼيم911ص.م-اىزء م"بقععزة" موربي مأن ماظقرـقي ماألدطقشراصقو متمطد .
اظطقؾقي(مطوغًمتفدفمإديمضربمأرطونماظدوظيماظيتمأضوعفوماألعريمسؾدماظؼودرمسؾكمأدسمدـقيمإصالحقيمأطـرم

ور.مصوظؾفقءمإديماظػؽرماٌفدويمطونمؼرعلمإديماظؿشؽقؽمسيمذرسقيمإعوعيم"ماألعريمممومتفدفمإديمعؼووعيماالدؿعؿ
مػذام محيؿوج ماظػرغلل. ماظعدو مضد ماالجؿؿوسقي ماظؼقى موـقد مإدي مؼرعل مطون مممو مأطـر ماظقضعقي ماظؼودر سؾد

وٌغربماالصرتاضمإديمأدظيمتورخيقيمواضقيمخوصيمحنيمهقلمإديم"عماعرة"محوطؿفومضقودةماظطرؼؼيماظطقؾقيمب
 أنظر:األضصكمظضربمعشروعم"اظدوظيماظقرـقي"ماظذيمطونمؼدسقمظفماألعريمسؾدماظؼودرم

A. NADIR.- Les ordres religieux et la conquête française 1830 - 1851.- in Revue 

algérienne des sciences juridiques, n°4, Alger, 1972. 
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متؼدرمبم1111 م ماظؼؾقؾيمعلوحي معـ ماالدؿعؿورؼي ماغؿزسًماإلدارة ػؽؿورامم1118،
م مظلـي ماظشققخ مذبؾس مضوغقن ماألعالكمم1118مبقجى متػؿقً مسؾك مؼعؿؾ اظذي

م"سنيماظرتطل" مبؾؾدؼي مسدظقي مدوار مأيؼ مسـدعو مو ماغؿزسًمماىؿوسقي اٌكؿؾطي،
بوسًمم12ثؿمم1111وم 1111ػؽؿورامصقؿومبنيمم1199اإلدارةمعلوحيمأخرىمتؼدرمبم

ػـمصقؿومبنيم8809اظؼؾقؾيمإديمماٌعؿرؼـمبلؾىماظػؼرمومايرعونمعلوحيمأخرىمتؼدرم
صالحومومتؼؾصًمم8021.مػؽذامتؼؾصمسددمماظػالحنيمبوٌـطؼيمإديم1922م–م1111

ػـممعـفومصوييمظؾزراسي.مإديمجوغىمم912ػـم:مم1211ػـمإديمم9808عؾؽقوتفؿمعـم
ماحملوطؿوتم مو ماظزجر مدقودي مبلؾى ماٌصودرة مإدي محققاغوتفؿ متعرضً ذظؽ،

ماىوئرة.

مػكرة "املهدي املنتظر" يف األدب الشعيبم.1.1

مبنيم ماألدبماظشعيبمم1911م–م1111صقؿو مإدي ماٌفديماٌـؿظر" م" اغؿؼؾًمصؽرة
م)عداحق م مذعؾقني مذعراء مؼد ماظؼرىمسؾك مو ماٌدن مسي مؼـؿؼؾقن م مطوغقا موضقاظقن( ن

مبـودؾيماألسقودمواغعؼودماألدقاقماألدؾقسقيمؼؼرأونمأذعورػؿمومؼشيرضيووصينشيمضصصفؿمسيم
محؾؼوتمحيضرػوماظؽؾورموماظصغور.

تـوولم"اظشعرماٌؾققن"مسيماىزائرمضصوئدمعؾقؿقيمهقلمذطرىمأبطولمعلؾؿنيممممممممممممممممممممممممم
ئرؼيمومتعرضمٌقاضػمػفوئقيمتصىماظؾقممسؾكماإلدارةماظػرغلقيمومذكصقوتمجزا

وأسقاغفومعــماألػوظل.مإنماألدبماظشعيب"مغضوظلماٌـقكمؼعربمسـمذاتقيمجزائرؼيم
يمــــرؼـقـصودضيمترتؽزمسؾكمثقابًمتورخيقيمعـؾماالرتؾوطمبوألرضموماظؿطؾعمإديماظ

مج. ماظؾوحٌماالثــقشراسي مؼعؿربه ماالدؿعؿور. معؼووعي ماظصودضيممو م"اظصقرة دؼؾورعك
إذمطوغًمعقضقسوتفمم13ظؾشعقرماىؿوػرييماٌؿطؾعممإديمجالءماظػرغلقنيمعـماظـؾالد"

متعؿؾمسؾكمعؼووعيماظقلسمومتردقخماألعؾماًوصمبوظؿقرؼرمعـماظـريماالدؿعؿوري.
ماظصوينيماظعورصني"،م مبلرواحماألوظقوء م"علؽقغقن" مأغفؿ ماٌؾققن مذعراء اسؿؼد

مسي مصذاعمصقؿفؿ ماآلرؼوف.مخاللمم مسيماٌدنمو مواغؿؼؾًمذفرتفؿ ماظشعؾقي األودوط
عدوغيم"مدؼقانماظصوينيم"ماظيتمسـرمسؾقفومم14،محؾؾماظؾوحٌمدؼؾورعل1921دـيم

بـوحقيماظؾؾقدة،مصالحظمأغفومهؽلم"عـداوالتماألوظقوءماظصوينيمبنذرافماظؼطىم

                                                                                                                                   
 .911ص.م-اىزءماظـوغل.م–اٌرجعماظلوبؼم.م-12

13- DESPARMET, J..- Les élégies et les satires politiques.- in BSGA, Alger, 1933. 
14- DESPARMET, J..- Les cent et une séance. – in BSGA, Alger, 1910. 
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االدؿعؿورماظػرغلل.ممدقديمسؾدماظؼودرماىقالظل"مومتدسقػؿمإديمهرؼرماىزائرمعـ
ظؼدمدارتماىؾليماظرابعيمواظـؿوغقنمحقلمطقػقوتمهؼقؼماظدسقةماظؿوظقيمم"ؼومأؼفوم
ماألعيمصوحـىماظقضًم مإديمػذه مبؼضقؿـو..ابعـقا متؽػؾقا مو ماظصويقنمضقعقا األوظقوء

م مدـي ماضرتغً ماظلوسي". مسشرمممممممممممممممم1921وعقل ماظرابع ماظؼرن محبؾقل اٌقالدؼي
ماسؿـرب مظؼقودةمو ماهلل ماصطػوه ماظذي م"اإلعوم" مزفقر مزعـ ماىزائري ماظعوم ماظرأي ه

ماٌمعـنيمومإغؼوذػؿمعـمجقرماظؽوصرؼـ".
م مدـي ماظعـؿوغل،م1198وخالل مبوظلطون ماٌـؿظر" م"اٌفدى مصقرة ماضرتغً ،

مإديم ماظعـؿوغل ماىقش مضدوم مسـ متؿقدث مأخؾورا ماألرؼوف مو ماٌدن مسي صوغؿشرت
ماظقج معـ مظؿكؾقصفو محؼؼؿفماىزائر ماظذي ماالغؿصور مإثر مسؾك مو ماظـؿلققل، قد

م مدـي ماظققغون مضد ماظعـؿوغقي مضدوممم1119اىققش محقل ماظشوئعوت موددت ،
اظلؾطونمماظعـؿوغلمسؾكمرأسمجققشمجرارةمصؽونمذظؽم"حدؼٌماظـوسمسيماٌؼوػلم

م"م…اٌـؿظر اٌفدىم–وماألدقاق"مو"ػقمضطىمسصرهم
متؼقلمضصقدةمسـرتمسؾقفوماإلدارةماالدؿعؿورؼيمبـوحقيمععلؽر

مػـوموهلقؽمشوذيممممماظرتكمبوألربولمؼربػـممم
موععفمتلعدماألؼومممممتلعدظفماألؼوممؼومأحرارم
ماظػؾؽموأسطقـومأؼوممممممسؾكماظعدو،مؼوربلمدور
م15ؼزولمسـوماظؼفرموماظظالمممممايؼمؼعقدمصقفومبوؼـممم

م مبني مصقؿو مذكصم1911 -1921و مإدي ماٌـؿظر" م"اٌفدي مصقرة ماغؿؼؾً ،
مبويوجمضققم".م ماألدبقوتماظشعؾقي ماظذيمغعؿؿف ماظـوغل" ماالٌوغلم"ضـققم األعربارقر
ظؼدمطونمماظرأيمماظعومماظشعيبمؼػلرماألحداثماظدوظقيمماٌرتؾطيمبوٌللظيماٌغربقيم

م"صد مصذاعمصقًماٌؾؽماألٌوغلماظذيماسؿربمغػلف م"سؾكمررؼؼؿف، عؾققنمم822ؼؼ
وضولمضوئؾقنم"إغـفممأدؾؿممومحلـمم16سربلمؼعؾـقنموالءػؿمإديماًؾقػيماظعـؿوغل"

معؼوػلم مسي مايدؼٌ مطـر مطؿو مصوس مإدي مبفو مضوم ماظيت ماظزؼورة مإثر مسؾك إدالعف"
ماإلصرؼؼلمسؾكم ماظشؿول مدقلؿؼؾ مصرغلقي محربمأٌوغقي مضقوم مسـ ماظعوصؿي اىزائر

مإثرػو.
ودي،متغـًماىؿوػريماظشعؾقيمبويوجمضققمم"ضوػرمومخاللمايربماظعوٌقيماأل

                                                                                                                                   
15- Archives de la wilaya d’Oran – Dossier Beni-chougrene. 
16- AGERON, C.R.- Op.cité, T.II.- p.1182.. 
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م م ممبـورده مؼضرب ماظذي ماظعرعرم مجبقشف مو ماظػرغلقني" معـفو مأجـوس -دؾعي
Zeppelins -مم مسقور مذات ممبداصعف مو ماظـؾقر مسي مبغقاصوتف مو ماظلؿوء سيمم102سي
قيممـــوغـــصؿومسؾكمصرغلومإالمأنمتغودرماىزائرمأعوممزحـػمماظؼقاتماألٌم17األرض"

ومتؽفـموسوزمطوغقامؼؿقدثقنمسؾكمظلونمأوظقوءمصوينيمأعـولمدقدىمسؾدماظرريـم
"عومبنيماظعقدماألصغرموماظعقدماألطـربمم1911اظـعوظيب،محبؾقلمؼقمماالدؿؼاللمدـيم

سؾكمماظلوسيمايودؼيمسشرمصؾوحوم"أو"مأثـوءمعقدؿمايصودمحقٌمؼشؿدمماظؼؿولم
ظؿرتكمم18اظػرغلقيمسيماظققمماظـوعـ"مبوٌداصعمخاللمدؾعيمأؼوممثؿمتـقلىماىققش

ماٌؽونمظقديماظعفدماظعـؿوغلماألعريمربؿدمبـمسؾدمايؿقدماظـوغل.
ظؼدمخؾدماظشعراءماظشعؾققنماظؿقوظػماظعـؿوغلماألٌوغلمواسؿربوهمضرورةمسلؽرؼيم
مإصرؼؼقوم ممشول مسي ماظـقرة مضقوم محوظي مسي ماظعـؿوغقي ماىققش مظؼدوم ممتـفد دقودقي

ما ماظؿقرؼر ماألػوظلموارتؾط م"بودؿعودة ماألٌوغقي ماظعـؿوغقي ماىققش مؼد مسؾك ٌرتؼى
ماٌغؿصؾيموبنسػوئفؿمعـمدصعماظضرائىماظـؼقؾي" ومسشقيماغؿػوضيمبـكمم19ألراضقفؿ

م مظلـي ممبعلؽر مسـمم1911ذؼران مايؿوعوتمأخؾورا ماٌؼوػلمو ماظـوسمسي متـوضؾ "
إذموضعفماألٌونمسؾكممإديماٌـطؼي،م–حػقدماألعريمسؾدماظؼودرمم–ضدومماألعريمخوظدم

م.20رأسمجقشمطؾريمجوءمظؿقرؼرماٌلؿعؿرة"
ـمـــــقــــتػطـًماإلدارةماالدؿعؿورؼيمإديمخطرمػذهماظؿـؾمات،مصالحؼًماٌّداح

وماظؼّقاظنيمومعــعؿفؿمعـمتـظقؿم"ايؾؼوت"مسيماألدقاقموماظلوحوت.مإالمأنمغػقذم
ذػـقوتماىؿوػريمومملمتـفحمدسقتفؿماٌفدوؼي"ماٌـووئيمظالدؿعؿورمطونمرادكومسيم

مظألسؿولم ماظدسوؼي مسؾك مؼعؿؾقن مرقعني" م"عداحني متعقني مإدي ماظراعقي ربووظؿفو
ماظػرغلقيمسيماىزائر.

                                                                                                                                   
17- DESPARMET, J..- La chanson d’Alger pendant la guerre. 
18- AGERON, CR..- Op.cité.- I. II.- p.1183. 
19- AGERON, CR..- Op.cité.- I. II.- p.1187. 
20- Archives de la wilaya d’Oran – Dossier Beni Chrougrane : letttre du sous-préfet p. 

Bert : 19-10-1915. 
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 الوظوفة التارخيوة لإليديولوجوا املهدية.  .1

منظرة األسطوغراػوا اجلزائرية إىل احلركات املهدية : م.1.1

وماٌعوصرةمإديمايرطوتماٌفدؼيمغظرةمتـظرمماالدطقشراصقوماىزائرؼيماظؿؼؾقدؼيم
مازدراءموماحؿؼورمومؼؿكذمعمظػقػومعقضػومععودؼومعـماظؼوئؿقنيمبفو.

مدوضطم ماظذطر، مخوعؾ م"رجؾ مب ماظدرضووي معقدك مأبو ماظشقخ ماٌوزرى ؼـعً
معـم مأخالط مبلغفو م"وؼصػمحرطؿف" مبوٌكورؼؼ مصػوه ماظشقطون مبف مصقطؾ اظؼدر"..

مغـػلفوم21"…اظعرب مغؾؿحماظـظرة ماظرريـماىقالغلمحنيممو مسؾد ماظشقخم م سـد
م.م22ؼؿفؿمأبومععزةمبو"ٌؿؿفدي"ماظذيمؼؿظوػرمبوظقرعموماظصالحموؼؼقلمبوظؽراعوت

مؼعقدمسداءماٌمرخنيماظؿؼؾقدؼـمظؾقرطوتماٌفدؼيمإديمسوعؾنيمػؿو:
ماًقارقمم- ماظؽراعوتمو مغلؾي مبصقي مؼمعـقن مال مدؾػققن معـؼػقن مسودة إغفؿ

مإذمالمؼرونمهلومدظقالمضورعومسيماظـصقصماظدؼـقي.ظألوظقوءموماظصوينيم
إغفؿمذرحييماجؿؿوسقيمتـؿؿلمإديمرؾؼيماًوصيماظيتمتـظرمبعنيماظؼؾؼمإديمم-

مإديمذػوبماعؿقوزاتفؿم مو ماظؼوئؿ ماظـظوم ماظيتمترعلمإديمزسزسي اظـقراتماالجؿؿوسقي
ماالجؿؿوسقيموماالضؿصودؼيم)اظػؿـيمأذدمعـماظؼؿؾ(.

يممتقزمبـظرةمسؿقؼيمظؾقرطوتماالجؿؿوسقيماظيتمذفدػومومحؿكمابـمخؾدونماظذ
ماٌقدقدنيم م"عـ م ماٌفدؼي مدسوة مأسؿرب مصوغف ماظزؼوغل، ماٌرؼين ماظعفد مسي اٌغرب
ؼلخدونمأغػلفؿمبنضوعيمايؼمومالمؼعرصقنمعوحيؿوجقنمإظقفمسيمإضوعؿفمعـمماظعصؾقيم

موعكلمأحقاهلؿ" مالمؼشعرونمبـؿغّؾيمأعرػؿ ماظؾوب،موؼمطدمسيمحؼفؿم"وعـمم23و ػذا
ؾودةمــأحقالماظـقارماظؼوئؿنيمبؿغقريماٌـؽرمعـماظػؼفوء،مصننمطـريامعـماٌـؿقؾنيمظؾع

ومدؾقكمررقماظدؼـمؼذػؾقنمإديماظؼقوممسؾكمأػؾماىقرمعـماألعـراءمداسنيمإديمتغقريم
اٌـؽرموماظـفلمسـفموماألعرمبوٌعروفمصقؽـرمأتؾوسفؿموماٌلؿؾشرونمبفؿمعـماظغقشوءم

ظؽـمأحقالماٌؾقكموماظدولمرادكيمضقؼيمالمؼزحزػومومؼفدممبـوءػومإالمم–موماظدػؿوء
ماٌطوظؾيماظؼقؼيماظيتمعـمورائفومسصؾقيماظؼؾوئؾموماظعشوئر"

مبظوػرةم مؼفؿؿقا مصؾؿ مأدالصفؿ، محذو ماٌعوصرون ماىزائرؼقن ماٌمرخقن وحذا
                                                                                                                                   

 .101ص.م-اٌرجعماظلوبؼم)اىزءماظـوغل(.م–ٌوزرى.ابـمسقدةمام-21
م021.صم-اٌرجعماظلوبؼم)اىزءماظرابع(.م-جقالغل،مع.اظرريـ.م-22
ماظرريـ.م-23 اٌؼدعيمخيصمابـمخؾدونمصؽرةماٌفدىماٌـؿظر"مبػصؾمعـمطؿوبماٌؼدعيمم-بـمخؾدونم،مع.

مؼمعـمبوظدسقةمماظيتمتؼقممبغريمسصؾقيمإذمالمظؽـفممؼدردفوممسيمدقوقمغظرؼؿفماظعوعيمحقلماٌؾؽموماظدوظيمإغفمال
 .مم111 - 118ص.ص.مم-حيصؾماٌؾؽمإالمبشقطيماظعصؾقيموماظؼؾقؾ.



 0222أوت -، ماي11إنسانيات عدد 

 

 11

ماىزائرؼي ماٌؼووعي مسؾك متلثـرياتفو مو معـمملمم.24"اٌفديماٌـؿظر" ؼؿـووهلوممصؿـفؿ
.مؼعقدمذظؽم26وعـفؿمعـمأدذبفومضؿـماظعوعؾماظدؼينمم25متوعوموأسرضمسـمدرادؿفو

مإديماٌـظقرماظؼقعلماظقضعوغلماظذيمتؿلؿمبفماالدطقشراصقوماىزائرؼيماٌعوصرة.
ماظدرادوتم مو ماألغـقشراصقي ماظؾققث مسي ماٌفدؼي مبوظؿصقرات ماػؿؿوعو ند

ماظشع ماظرتاث متؿـوول ماظيت مزوػرةماألغـروبقظقجقي مو ماٌغوربقي ماجملؿؿعوت مسي يب
معـم مظؾقرطوتماٌفدؼي ماظؿورخيقي ماظقزقػي مطقػمتؿفؾك ماًصقص. اٌؼدسمسؾك

مخاللمػذهماظدرادوتموماظؾققث؟

مالوظوفة التارخيوة للحركات املهدية : م.1.1

مظالغؿػوضوتم ماظؿورخيقي ماٌلرية مصفؿ مجيى ماظظوػرة، م مػذه م محؼقؼي إلدراك
مس مسيماىزائر. ماظعشرؼـمحرطوتماٌلؾقي ماظؼرن معطؾع مو ماظؿودعمسشر رفماظؼرن

ماغؿفًم ماألخرى. مو مبنيماظػرتة ماظػـرغلل،متـػووتًمضقتفو ماالدؿعؿور علؾقيمضد
م مدـي ماظؼودر مسؾد ماألعري مدـيمم1111عؼووعي مإدي مداعً م"ػدوء" م مصرتة مسؼؾؿفو ؛

ومم1119،مثؿمضوعًمثقرةمماظزسورشيمومثقرةمماظؼؾوئؾمومثقرةمماألوراسم)بنيم1111
ثؿمضوعًمثقرةمأوالدمم1118(ممسؼؾؿفؿومصرتةمم"ػدوء"ممأخرىمداعًمإديمدـيم1111

م م"ػدوء"مإديمأنمضوعًمم1111دقديماظشقخمبوىـقبماظغربلمدـي مطوغًمصرتة ثؿ
م مأنمزفرتممم1111ثقرة مإدي م"ػدوء مصرتة مسؼؾؿفو ماظصغرىمثؿ ماظؽربىمو م بوظؼؾوئؾ

مأوالدمدقديماظشقخماظـوغقيمدـيم م مدواظقؽمإديمأنمطوغًمثقرةمومػؽذم1111ثقرة ا
م.1911بؾزعيمسيماألوراسمدـيم

ػؽذامؼؿكذمزعـمايرطوتماٌلؾقيماٌـوػضيمظالدؿعؿورماظػرغللمذؽؾمعؾؿقؼيم
مهؿؾماالغؿػوضيماٌلؾقيمضؿؿفوموصرتةماهلدوءمضوسفو.م((sinusoideجقؾقيم
م
م
م
م

                                                                                                                                   
مبطرؼؼيمجقدةمعـؾمسؾدماهللماظعروىمسيمم-24 اػؿؿممعمرخقنمعغوربيمبويرطوتماٌفدؼيمسيمبالدػؿمومدردقػو

 …روحؿفمحقلم"أبلمربؾل"طؿوبيم"األصقلماالجؿؿوسقيمظؾقرـقيماٌغربقي"مومربؿدمضدورىمسيمأر
ماألعيمممممممممممممممممممممممم-25 ماىزائر: مطؿوبي" مسي ماألذرف معصطػك مو ماىزائر" م"ثقرات مطؿوبف مسي مبقسزؼز محيل أعـول

 وماجملؿؿع..
 …ذضم1191أعـول:معمحمزوزومسيمطؿوبفم"ثقرةماألوراس"مدـيمم-26
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ماغؿػوضيممممماغؿػوضيممماغؿػوضيممممممم
م
م

مػدوءمممممػدوءممم
م

ماظؿورخيقيمؼلوسدغ ماظقزقػي مهدؼد مسؾك ماظزعينمظالغؿػوضوت ماظرتتقى م مػذا و
مبؼؾيماظؿـظقؿمومضعػماالدؿعداداتماٌودؼيمومضقؼم ظؾقرطوتماٌفدؼيماظيتمتؿؿقز
اظرضعيمومماالغؿشورمصنغفومتـؿشرمسؿقعومسؼىماظـقراتماٌلؾقيماظؽربىمومخاللمعومأم

إخػوقمػذهماظـقراتموإحقوءمممسقـوهممبػرتاتمػدوءمبفدفمعؼووعيماظقلسماظـوتٍمسـ
مسؾكم مأنماظشعىماىزائريمضودر معمطد مثوبًمو مػق م"عو ماٌرتؼى. األعؾمبوظؿقرؼر
اظصؿقدمأعومماظـؽؾوتموماحملـ.مظؼدمطؿىماهللمسؾكماٌلؾؿنيمأنمتـوهلؿماٌصوئىموم

م.27سؾقفؿمأنمؼؿفؾدوامبوظصربمومؼؿقؾقامبوظعزمييماظؼقؼيمإديمأنمهؾمدوسيماظػرج"
مايرطو ماالغؿػوضوتمتعقد مدبػؼ محني مايقي ماظذػـقوت متػعقؾ ماٌفدؼي ت

م"اظغريةم مإثورة مسؾك متعؿؾ مبؾ ماًـقع، مظؾقلسمو مترتكمذبوال مال مإغفو اٌلؾقي،
ماظقرـقي"موإبؼوءمأعؾماالدؿؼاللمثوبؿومالمؼؿزسزعمسيمغػلقيماظشعىموماىؿوػري.

لمروظى"مومطؾؿومأحقكماظشعراءمماظشعؾققنم)اٌداحقن(مذطرىماألعومم"مسؾكمبـمأب
مصوينيمضوعًمدسقتفؿم مذطرىمأوظقوء مأو ماظػرغلل( م)االدؿعؿور ماظغقل مؼصورع ػق
سؾكماألعرمبوٌعروفموماظــفلمسـماٌـؽر،مأغؿٍماجملؿؿعماىزائريمذاطرةمخصؾيم
مإرادةم مو ماظقرـقي ماظقؼظي مسؾك مترتؽز ماظيت ماىؿوسقي ماظذات مإدي ماالسؿؾور تعقد

م.28اظؿقرؼر
ؼيماٌكقولماىؿوسلمظشرائحماجؿؿوسقيموادعيمطوغًمعلًماألؼدؼقظقجقوماٌفدم-

تعوغلمعـمآثورمماالدؿعؿورماظػرغللمومسقاضىمماظرأمسوظقيمايدؼـيمومرشؿماظؿػؿقًم
مدقوديم مبػعؾ ماظؿؼؾقدؼي ماالضؿصودؼي مو ماالجؿؿوسقي ماظؾـك مظف متعرضً اظذي
مصؽرةمم محوصظً ماًصقص(، مسؾك ماظزاوؼي مو م)اظؼؾقؾي ماالدؿعؿورؼي اظرأمسوظقي

ماظشرائحم"اٌ مػذه مظدى ماٌؼووعي مروضوت مو ماظؼؿوظقي ماظؼدرات مسؾك ماٌـؿظر" فدى

                                                                                                                                   
27- DESPARMET, J..- Les réactions nationalitaires….- in BSGA, Alger, 1910.    
28- DESPARMET, J..- Les chansons de geste 1830 – 1914.- in Revue africaine, Alger, 

1932. 
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ماالجؿؿوسقيماٌؿذعرة.
م معطوظؾو مأنماجملؿؿعماىزائريمطون مم–إال ماألودي مايربماظعوٌقي م–ععمغفوؼي
ماالجؿؿوسقيموماالضؿصودؼيم ومبوسؿؿودمم–أيمبـوءمعمدلوتمحدؼـيمم–بؿغقريمبـوه

يمـقـودــقـــــاٌطوظؾيمبويؼققماظلم–بماظلقودلمأدوظقىمغضوظقيمععوصرةم)ايز
موماٌدؼـي(مٌقاجفيماالدؿعؿورماظػرغللمومهدؼوتماظعصر.
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