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محمد غالم

تـؿؿلمصؽرةماٌفدىماٌـؿظرمإديماألعـقظيم– مأيمإديماألدورريماظيتمتفقؽؾماظػؽرم
اظؾشريم– مصوألدطقرةم– مضصيمعروؼيمأومعؽؿقبيم– مهؿقىمسؾكموزقػيمتػلريؼيم
أدودو ،متؿعؾؼ مبوإلغلون مو م ماظطؾقعيموماظؽقن.مصوٌقـقظقجقوماظققغوغقيمتػلّرموضعم
اإلغلونمسيماظؽقنموممسوػوماظؾعضمسـمحؼم"سؾقمماظعصقرماألودي"  .م
دبؿؾػماألدطقرةممسـماًراصيمأوماظؼصيمماظعودؼيماظيتمالمدبرجمسـمغطوقم
اظؿلؾقيموماالمسور،مإغفومتفدفمإديمهؼقؼموزقػؿنيمرئقلقؿنيمػـصيؿشيو:م م
هؼقؼ ماظؿؿودؽ ماالجؿؿوسل مبني ماىؿوسوت ماظؾشرؼي مدقاء مطوغً مضؾؾقي،مم
سرضقي،مربؾقيمأومورـقي،ممبومؼقحدػومومؼدسؿمأواصرػومووهماظؿقدؼوتماظـؾشرؼيم
وماظطؾقعقي .م
 متؽرؼس متراتى ماجؿؿوسل مداخؾ ماىؿوسي ماظؾشرؼي ماٌعـقي ،محيؼؼ مدؾطيمععـقؼيمأومعودؼيمظػؽيماجؿؿوسقيمهلومسالضيمعؾوذرةمأومشريمعؾوذرةمبنغؿوجماألدطقرةم
ومتعؿقؿفو.
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 .1خصائص اإليديولوجوا املهدية

ؼؿؿـؾ مجقػر مايرطوت ماٌفدؼي مسي ماغؿظور مهقل مذوعؾ مو مجذري مظؾعومل معـم
وضعمضوئؿمؼؿلؿمبوظظؾؿموماظػلودمإديموضعمعرتؼىمتلقدهماظعداظيموماظلؽقـــــــي.م
و مخيؿؾػ ماجملؿؿع م" ماٌفدي" مسـ ماٌدؼـي ماظػوضؾي ماظيت متشيصشيقَّرػو ماظػالدػيم
(ذيفقرؼي مأصالرقن مأو معدؼـي ماظػورابل) مألن ماظػالدػي مؼمعـقن مبلقودة ماظعؼؾ مإذم
تؿؽقنمعدؼـؿفؿمعـمأذكوصمعـوظقنيمتغؾىماظعؼؾمسؾكمأػقائفؿ .م
تؿلؿ م ماإلؼدؼقظقجقو ماٌفدؼي مبلؿوت مسوعي مندػو مسي مايرطوت ماٌفدؼي ماظيتم
ذفدػومحقضماظؾقرماٌؿقدطمسربماظؿورؼخ.متؿصؾممػذهممايرطوتمبػضوءماظدؼوغوتم
اظلؿووؼيم(أػؾماظؽؿوب)مإذمندمصؽرةم"اٌفدىماٌـؿظر"مظدىمماظشعقبماظيتممتمعـم
بوظدؼوغيماظقفقدؼيمأوماظدؼوغيماٌلقققيمأوماإلدالم.مسيمماٌلقققي،مطونمؼعؿؼدمأنم
اٌلقح مسقلك مدقعقد مإدي ماألرض مبعد مأظػ مدـي معـ معقالده م– معققؾقـقممم
– Milleniumمظقؿألػومسدال .م
دودممػذاماالسؿؼودمسيمأروبوماٌلقققيمسـدمغفوؼيماألظػقيماألوديمومػقمؼـؿشرمعـم
جدؼد مظدى مرقائػ معلقققي مسي ماظقالؼوت ماٌؿقدة ماألعرؼؽقي معع مغفوؼي ماألظػقيم
اظـوغقيمومحؾقلماألظػقيماظـوظـي .م
ومسيماظؿورؼخماإلدالعل،ماغؿشرتمصؽرةم"ماٌفديماٌـؿظر"مظدىماظػرقماظشـقعقيم
و ماظلـقي مسؾك ماظلقاء ،مإال مأغفو مادبذت مصقغي مسؼوئدؼي مإظزاعقي مسـد ماظشقعي.م
صوإلعوم ماٌفدي م– مسي ماٌصطؾح ماظشقعل م– مأخؿػك مظؽـف مدقعقد مإدي ماألرض مظقؼقؿم
صقفومايؼمومؼـشرماظدؼـمايـقػم(اظعؼقدةماظشقعقي).مؼـقدرم"اٌفدىماٌـؿظر"مسيم
رأيماظشقعيمعـمأػؾماظؾقًم(ذرؼيمسؾلمبـمأبلمروظىمعـمصورؿيماظزػراء)مسيمحنيم
ؼعؿؼدمصقفمأػؾماظلـي،مبنعؽوغقيمماحندارهمعـمضرؼشمسوعي  .م
سيماإلدالم،مادبذتمايرطوتماٌفدؼيمروبعومدقودقومواضقو:مإذمطوغًمتلعكم
إدي متغقري ماظـظوم ماظؼوئؿ معـؾ ماظـقرات ماظشقعقي مأو مإدي م متؽرؼلف معـؾ ماًالصيم
اظعؾودقيم(تلؿقيماًؾقػيماظعؾودلماظـوظٌمبوٌفدىمعـال) .م
2

 -مٌـزؼدمعـماٌطوظعي،مأغظرمعؼول:م

Encyclopédie de l’Islam –Paris, Nouvelle édition MAHDI,

– 1990.
p.p 1221 – 1228.
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 1.1تشرتك احلركات املهدية يف املبادئ التالوة:

االسؿؼودمبلنمغفوؼيم"اظعوملمم"مأعرمحؿؿل،مسؾكمأغؼوضفمؼؼقممسوملم"اظلعودةم
اظؽوعؾي"مومتؽؿـمردوظيماٌفدىماٌـؿظرمسيمهؼقؼمػذامايؾؿ .م
تلؿـدمصؽرةماٌفدىماٌـؿظرمإديمإؼدؼقظقجقومجوػزةمالمتؼقممسؾكمتغريماألدسم
االضؿصودؼي مو ماظـلقودقي مو ماالجؿؿوسقي ،مصوظؿغري ماٌـشقد مؼؿؿ مبوغؿظور م"ععفزةم
ربوغقي" مو مترضى ماظشكص ماظذي مميؾؽ ماظؽراعوت ماظؽوصقي مو ماًقارق م ماظالزعيم
ظؿفلقدمػذهماٌعفزة.معـؾمػذاماالسؿؼودمؼصدرمبشؽؾمخوصم– مسـمصؽرةماظقالؼيم
اظصقصقي ماًػقي ماظؿك مضول مبفو مأػؾ ماظؿصقف .مصوظقدي ماظصوحل مؼؼقل مبوظؽراعوتمم
ىؾىماظـػقسممدعقوموراءمهؼقؼمأشراضمروحقيمتفذؼؾقيمم"صالمعوغعممأنمتـؼؾىم
اظقالؼيمإديمعفدؼيمحوٌومطوغًماألشراضموماألػدافمدقودقيمعؾقطقيمدؼـقؼي"  .م
صويرطوتماٌفدؼيماظيتمضووعًماإلدؿعؿورماظػرغللمخاللماظؼرنماظؿودعمسـشرم
و مبداؼي ماظؼرن ماظعشرؼـ مطون مؼؿزسؿفو مذققخ مؼـؿؿقن م مإدي ماظطرق ماظصقصقي .مو مسيم
اظلقدان،ماسؿربماٌفدي م مغػلفم"عـماألوظقوءماظعورصنيماظذؼـمأدرطفؿماهللمبلوبؼم
دعودةموملمحيفؾقامسـمرؤؼيمغؾقفؿمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ" .م
حيؼؼماجملؿؿعماٌفديم"اظلعودةمظؾؾشرمالمبػضؾمتطقؼرمظقدـوئـؾماإلغـــؿـــوجم
وماٌؾودظي،مبؾمسـمرـرؼؼمتقزؼعمسودلمظؾكرياتماٌؿقصرة،مومبؿؼودؿماألسؾوءمبنيم
األصراد.مصويرطوتماٌفدؼيمتؿؿلؽمبوألدوظقىموماظؿؼوظقدماظؼدمييمومالمتلعكمإديم
ودؼد مغظؿ ماإلغؿوج موودوئؾف ،مبؾ مترتك ماىقاغى ماالضؿصودؼي مبدون متغقري مأوم
تعدؼؾ… م
3

4

.1.1ماأليديولوجوا املهدية و البين االجتماعوة .م
عـماظـوحقيماالجؿؿوسقي،مؼـؿشرماظػؽرماٌفدىمسيمأودوطمتؿؿقزمبؾـقيمزراسقيمأوم
حرصقيمتؼؾقدؼيمسيمعقاجفيمسـقػيمععماظرأمسوظقيمماالدؿعؿورؼيموموـدمسودةمذرائحم
اجؿؿوسقيمعؿؾوؼـيمروهلوماظػؼرموماًـرابممبػعؾماظلقودقيماالدؿعؿورؼيموماظػقاجعم
اظطؾقعقيمطوألوبؽيموماجملوسوت.مومتؿؽقنمػذهمماظشرائحمعـمماظػالحنيماظػـــؼــراءم
 -اظعروي،مسؾدماهلل-.مذبؿؾمتورؼخماٌغرب-.مج ،0ماظدارماظؾقضوء-.1991 ،مص.111.

 -دقؿقغقف،مس-.مدوظيماٌفدؼيمسيماظلقدانم-.مط،1مدارماىقؾ،مبريوت -.1991 ،ص.111.

ضودماٌفديمحرطيمسورعيمضدماظقجقدماالغؽؾقزي-اٌصريمسيماظلقدانمدـيت 1110.-1111
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وماىؿوسوتماظؾدوؼيمأوعـمأردؿؼرارقوتمسؼورؼيمسوغًمعـمدقوديماظـؿــــصـودرةم
وماالدؿغاللمأومعـمحرصقنيموموورممأصوبفؿماإلصالسمبػعؾماٌـوصليماظرأمسوظقي .م
 م مإن مػذه ماظشرائح ماالجؿؿوسقي ماٌؿؾوؼـي مال متمعـ مجبدوى ماظعؿؾ ماظلقودلماٌـظؿ مظؿقؼقؼمأعوغقفومومتطؾعوتفوماظلقودقيموماالجؿؿوسقيمبؾمتمعـمبوظعؿؾماٌؾوذرم
و ماظعـػ ،مو متفوجؿ مرعقز ماظظؾؿ ماالدؿعؿوري :ماٌعؿرؼـ ،مأسقان ماإلدارةمم
االدؿعؿورؼي،معراطزماظدركموماظشرريموماإلدارة،مثؿمتؾفلمإديمعقاضعمدبؿػكمبفومسيم
اغؿظورمهؼقؼماٌعفزةمسؾكمؼدماٌفدىماٌـؿظر .م
 متـدظعماظـقراتماٌفدؼيمدونمجفدمطؾريمومؼؽقنماغؿشورػومسيماألضوظقؿمدرؼعومعـؾماغؿشورماظـورمسيماهلشقؿمظؽـمدرسونمعومؼـطػهمهلقؾفومغظرامظضعػمتـظقؿوتفوم
ومضؾيمادؿعداداتفوماٌودؼيموماظعلؽرؼي.مسودة،مالمتصؿدممأعومماٌقاجفوتماألوديمععم
اىقشماالدؿعؿوري،مظؽـفومترتكمآثورامسؿقؼيمسيمغػقسماظرسقي،مبعدمإزيودػو .م
1

.1ماملقاومة و املهدية خالل القرن التاسع عشر م
الماألعريمسؾدماظؼودرموالماظشقخمايدادمسيمعـطؼيماظؼؾوئؾموالماظشقخمبقسؿوعيم
بنضؾقؿ ماىـقب ماظغربـل ،مو مطؾفؿ مضودوا معؼووعوت معلؾقي مسظقؿي مضد ماالدؿعؿورم
اظػرغلل ،مضوظقا مبظفقر ماٌفدي مرشؿ ماغؿؿوئفؿ مإدي ماظطرق ماظصقصقي ماظؽربى معـؾم
اظؼودرؼيموماظرريوغقيموماظشقكقي .م
صوألعري مسؾد ماظؼودر ماضطر مإدي معؼووعي مايرطوت ماٌـووئي مظف ماظيت متزسؿؿفوم
ذكصقوتمآدسًم"اٌفدؼي"معـؾماظشقخمعقدكمبـمايوجماظدرضوويمبنضؾقؿماٌدؼيم
دـيم1181موماظشقخمربؿدماظصغريماظؿقفوغلمبنضؾقؿماىـقبمدـيم 1181.م
.1.1ماحلركات املهدية يف اجلزائر يف القرنم:11م م
سيمماظؾداؼي،مغلققمأعـؾيمسـمايرطوتماٌفدؼيماظيتمذفدتفوماىزائرمخاللم
اظؼرنماظؿودعمسشر .م
خاللمدـيم،1181مثورماظشقخممأبقمعقدكمبـمايوجماألشقارلمسيمغقاحلماٌدؼيم
سؾك ماألعري مسؾد ماظؼودر مو مذؼ مسصو ماظطوسي مألغف مطون مؼعؿرب ماظؿػووض معع ماظؽوصرم
اظػرغللماحنراصومسـماىفود.م"ظؼدمسـورضماظشقخمأبقمعقدكماٌعوػدةماظيتمأبرعفوم

 1مكررE.J. Hobsbawn .- Les primitifs de la révolte dans L'Europe moderne.- Paris -
()voir chapitre : millenarisme
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األعريمسؾدماظؼودرمععماىـرالم"ديمعقشول"مومأسـؾـمماىفودمصوظؿػًمحقظفمضؾقؾيم
صؾقحمومطـرمأذقوسفمومأدسكماظؽراعوتمصوسؿـؼدماظـوسم"أنمػذاماظلقدمالمؼؿؽؾؿمصقفم
اظؾورودموالمؼضرهماظرصوصماٌزؼدموالمجيرحفمالمػقموالمجقشفمايدؼد"  .م
 مؼـؿؿل ماظشقخ مأبق معقدك مإدي ماظطرؼؼي ماظدرضووؼي ماظيت ماذؿفرت ممبقاضػفوماظـقرؼي" م مو مبـػقذػو ماظقادع مسي ماألودوط ماظػؼرية ،مصؽـر ماتؾوسف موطون م"جقشفم
طوىراد ماٌـؿشر" ماضؿقؿؿف مضقات ماألعري مسؾد ماظؼودر مسي مععورك مسدؼدة مبصؾقح مثؿم
جـدلمثؿموادىموأعريم"صؾؿمؼؽـمشريمدوسيمإالمومأبقريورمضدمأغفزممجبقشفمووديم
اإلدبور"  .م
وخالل مدـي م ،1111مضوعً ماغؿػوضي ماظشقخ م"بقععزة م" مبنضؾقؿ ماظظفرة مصوتلعم
غطوضفومإديمجؾولماظقغلرؼشموإضؾقؿلماظؿقطريمومايضـي.مطونم"بقععزة"مذقكومعـم
ذققخماظطرؼؼيماظطقؾقي"مالمؼظفرمأعومماظـوسمإالمعلؿصقؾومسـزةمجيرػومععفمصشيَؿؽََّـلِم
بفو "متظوػرممبظفرماظصوينيماظـودؽني،موصورتماًقارقمتظفرمســـؾكمؼــــده،م
ومتؾؼىمبوٌفديمربؿدمبـمسؾدماهلل،مصؿؾعفماظـوسموآغطقتمهًمظقائفمضـؾــوئـؾم
ومسروشمومطـرمأذقوسفمصوذؿفرمذطرهمسـدماظعومموماًوص  .م
زفرتمحرطيماٌفديمبقععزةمسيمزرفمتورخيلمسؿمصقفماظقلسمبلؾىماظضربوتم
اظيت متؾؼؿفو معؼووعي م ماألعري مسؾد ماظؼودر ،مداعً محرطي ماالغؿػوض مإدي مشوؼي معويم
 1111محقٌ مادؿلؾؿ ماظشقخ مبقععزة .مادؿؿرت مايرطي مدـؿني مطوعؾؿني مألن مػذام
األخريمطونمؼـؿؼؾمعـمإضؾقؿمإديمآخر،مؼؼقمممثؿمخيؿػلمرشؿماظضربوتماظيتمطونم
ؼؿؾؼوػومعـماىقشماظػرغلل .م
سؼىمثقرةم 1111ماظشفريةمومسيمزؾموضعماضؿصوديمعصيؿشيرشيدِماتلؿمبوىــــػـــوفم
وماظعقزماظعوم،مضوعًمحرطيماظشقخمربؿدمأعزؼونمبنضؾقؿماألوراسمدـيم،1119مطونم
اظشقخمإعوعومصؼقفو،مؼـؿؿلمإديمزاوؼيمتربعودنيماظرريوغقي،ماسؿؼدماظـوسمخبـقارضفم
ومطراعوتفم"يظيمصرحمسوممبؿقررماظقرـمومدوسيمابؿفوجمسؿماىؿقع ،ماسؿربمغػلفم
عفدؼومإلثؾوتمضقتفموممتؽنيمغػقذه،مصؽونمؼقضعماظردوئؾماظيتمؼقجففومإديماظعروشم
5

6

7

8

9

-5مإبـمعماٌوزري-.مرؾقعمدعدماظلعقد-.م-.1992مص .101.م
- 6مغػسماٌصدر-.مص.101.
-7ماىقالغك،مع.ماظرريـم-.متورؼخماىزائرماظعوم-.ج،8.م1911م-.مص .021.م
- 8مابـمعماٌوزرى-.ماٌرجعماظلوبؼ-.مص.م.000
9م-مزوزو،معمج-.ممثقرةماألوراس.م–ماىزائر،م-.1911مص.18.
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"مربؿدمبـمسؾدماظرريـماإلعومماٌفدى،ماٌؾعقثمإديمايؼمومؼفزممعـمطػر".م م
 مبدأ ماظعصقون مؼقم م 82معوي ممبؼؿؾ مذكص معـ مصرضي ماظدواؼر ماظيت محووظًماسؿؼولماظشقخمربؿدمأعزؼونمودطمسرشماظؾقوييماظذيمغزلمبفمسيمعفؿيمتدرؼسم
اظؼرآنمومإعوعيماظـوس.مثؿمادؿؿرممإديممشوؼيم11مجقانممحقٌموضعًمععرطيماألربوعم
واغؿفً مإدي مػزميي ماظـقار مو ماغلقوب م ماظشقخ مربؿد مأعزؼون مو مبعض مإتؾوسف مإديم
غػطيمبوىرؼدماظؿقغلل .ممتؽـًمايرطيمعـماظؼضوءمسؾكمبعضماظؼقودمومأسقاغفؿم
ظؽـفومملمتصؿدمأعوممضقةماىقشماظػرغللمإذمطونمدالحفومالمؼؿفووزم"ماظـعـصـكم
وماظلققفمومبعضماظؾـودقماظػوددة"مومطونمغطوضفومضقؼومملممؼشؿؾمدقىمسرشم
أوالدمداودمومشوظقؾيمبـكمبقدؾقؿونمومصرضيمعـمبـكمأوجوغيموزاوؼيماظعؾدى .م
مسيم01مأصرؼؾمعـمدـيم،1921ماحؿشدمأطـرمعـمعوئيمذكصمعـمدوارمسدظقيمبؼرؼي مسني ماظرتطل م(سرؼقة محوظقو) ماظيت متؾعد مسـ معدؼـي مزيقس معؾقوغي مبؿلعيم
طؾقؿرتات،مؼؼقدػؿمعرابطم(اظشقـخمؼعؼقب)ماسؿربمغػلفمعفدؼومجوءمظقـؼذماٌلؾؿنيم
عـممبطشمماظؽػور" .مادؿقديماظـقارمسؾكماظؼرؼيمسـدمعـؿصػماظـفورمواذؿؾؽقامععم
اظؼوؼدموأسقاغفمثؿماسرتضقامسددامعـماٌعؿرؼـمصكريوػؿمبنيماظدخقلممإديماإلدالممأوم
اظؼؿؾ ،مصرصض مزيلي معـفؿ مذظؽ مصؼؿؾقػؿ .مأعو ماٌؿصرف مو مغقابف مصؼد متظوػروامم
بوسؿـوقماإلدالممصـفقامعـماظؼؿؾ.موسيماٌلوء،موصؾًمطؿقؾيمعـماىقشمواذؿؾؽًم
عع ماظـوئرؼـ مصؼؿؾً مدؿي مسشر معـفؿ مودقطرت مسؾك ماظقضع مو مسودت ماألعقر مإديم
حوظؿفومدونمأنمتؿقؼؼم"ععفزة"ماظشقخمؼعؼقب .م
م -ممشؾ ماظعصقون مضؾقؾي مرؼغي ماظيت مطوغً متؼطـ مجؾول مزطور مو متعقش مسؾكم
أراضمزراسقيمصؼريةمومسؾكمرسلمايققاغوتمسيمماألحراشموماظغوبوت.مبؾغمماظؿذعرم
ذروتف مٌو مسوغؿف مػذه ماظؼؾقؾي معـ مدقودي ماٌصودرة مو ماظؿعلػ ماإلداري .مسي مدـيم
10

11

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

10

 -11غػس ماٌصدر –.ماىزء ماظـوغل -.مص .911.متمطد ماألدطقشراصقو ماظقرـقي مأن موربي م"بقععزة" م(اظطرؼؼيم
اظطقؾقي)مطوغًمتفدفمإديمضربمأرطونماظدوظيماظيتمأضوعفوماألعريمسؾدماظؼودرمسؾكمأدسمدـقيمإصالحقيمأطـرم
ممومتفدفمإديمعؼووعيماالدؿعؿ ور.مصوظؾفقءمإديماظػؽرماٌفدويمطونمؼرعلمإديماظؿشؽقؽمسيمذرسقيمإعوعيم"ماألعريم
سؾد ماظؼودر ماظقضعقي مأطـر مممو مطون مؼرعل مإدي موـقد ماظؼقى ماالجؿؿوسقي مضد ماظعدو ماظػرغلل .محيؿوج مػذام
االصرتاضمإديمأدظيمتورخيقيمواضقيمخوصيمحنيمهقلمإديم"عماعرة"محوطؿفومضقودةماظطرؼؼيماظطقؾقيمبوٌغربم
األضصكمظضربمعشروعم"اظدوظيماظقرـقي"ماظذيمطونمؼدسقمظفماألعريمسؾدماظؼودرمأنظر:
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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،1111ماغؿزسًماإلدارةماالدؿعؿورؼيمعـماظؼؾقؾيمعلوحيممتؼدرمبم 1118مػؽؿورام
مبقجى مضوغقن مذبؾس ماظشققخ مظلـي م 1118ماظذي مؼعؿؾ مسؾك متػؿقً ماألعالكم
اىؿوسقي مو مسـدعو مأيؼ مدوار مسدظقي مبؾؾدؼي م"سني ماظرتطل" ماٌكؿؾطي ،ماغؿزسًم
اإلدارةمعلوحيمأخرىمتؼدرمبم1199مػؽؿورامصقؿومبنيم 1111وم1111مثؿم مبوسًم
اظؼؾقؾيمإديمماٌعؿرؼـمبلؾىماظػؼرمومايرعونمعلوحيمأخرىمتؼدرم8809ػـمصقؿومبنيم
 1111م– م.1922مػؽذامتؼؾصمسددمماظػالحنيمبوٌـطؼيمإديم 8021مصالحومومتؼؾصًم
عؾؽقوتفؿمعـم9808مػـمإديم1211مػـم:م912مػـممعـفومصوييمظؾزراسي.مإديمجوغىم
ذظؽ ،متعرضً محققاغوتفؿ مإدي ماٌصودرة مبلؾى مدقودي ماظزجر مو ماحملوطؿوتم
اىوئرة .م
12

.1.1مػكرة "املهدي املنتظر" يف األدب الشعيب م
صقؿو مبني م 1111م– م 1911ماغؿؼؾً مصؽرة م" ماٌفدي ماٌـؿظر" مإدي ماألدبماظشعيبم
سؾك مؼد مذعراء مذعؾقني م م(عداحقن موضقاظقن) مطوغقا م مؼـؿؼؾقن مسي ماٌدن مو ماظؼرىم
مبـودؾيماألسقودمواغعؼودماألدقاقماألدؾقسقيمؼؼرأونمأذعورػؿمومؼشيرضيووصينشيمضصصفؿمسيم
حؾؼوتمحيضرػوماظؽؾورموماظصغور .م
تـوولم"اظشعرماٌؾققن"مسيماىزائرمضصوئدمعؾقؿقيمهقلمذطرىمأبطولمعلؾؿنيممممممممممم
ومذكصقوتمجزائرؼيمومتعرضمٌقاضػمػفوئقيمتصىماظؾقممسؾكماإلدارةماظػرغلقيم
وأسقاغفومعــماألػوظل.مإنماألدبماظشعيب"مغضوظلماٌـقكمؼعربمسـمذاتقيمجزائرؼيم
صودضيمترتؽزمسؾكمثقابًمتورخيقيمعـؾماالرتؾوطمبوألرضموماظؿطؾعمإديماظـقـرؼــــيم
و معؼووعي ماالدؿعؿور .مؼعؿربه ماظؾوحٌ ماالثــقشراسي مج .مدؼؾورعك م"اظصقرة ماظصودضيم
ظؾشعقرماىؿوػرييماٌؿطؾعممإديمجالءماظػرغلقنيمعـماظـؾالد" مإذمطوغًمعقضقسوتفم
تعؿؾمسؾكمعؼووعيماظقلسمومتردقخماألعؾماًوصمبوظؿقرؼرمعـماظـريماالدؿعؿوري .م
اسؿؼد مذعراء ماٌؾققن مأغفؿم"علؽقغقن"مبلرواحماألوظقوءماظصوينيماظعورصني"،م
صذاعمصقؿفؿمسي مماألودوطماظشعؾقيمواغؿؼؾًمذفرتفؿمسيماٌدنموماآلرؼوف.مخاللم
دـيم،1921محؾؾماظؾوحٌمدؼؾورعل معدوغيم"مدؼقانماظصوينيم"ماظيتمسـرمسؾقفوم
بـوحقيماظؾؾقدة،مصالحظمأغفومهؽلم"عـداوالتماألوظقوءماظصوينيمبنذرافماظؼطىم
13

14

-12ماٌرجعماظلوبؼم–.ماىزءماظـوغل-.مص.911.
- DESPARMET, J..- Les élégies et les satires politiques.- in BSGA, Alger, 1933.

13

- DESPARMET, J..- Les cent et une séance. – in BSGA, Alger, 1910.
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دقديمسؾدماظؼودرماىقالظل"مومتدسقػؿمإديمهرؼرماىزائرمعـماالدؿعؿورماظػرغلل.م
ظؼدمدارتماىؾليماظرابعيمواظـؿوغقنمحقلمطقػقوتمهؼقؼماظدسقةماظؿوظقيمم"ؼومأؼفوم
األوظقوءماظصويقنمضقعقامومتؽػؾقامبؼضقؿـو..ابعـقامإديمػذهماألعيمصوحـىماظقضًم
وعقل ماظلوسي" .ماضرتغً مدـي م 1921ماٌقالدؼي محبؾقل ماظؼرن ماظرابع مسشرممممممممممممممم
و ماسؿـربه ماظرأي ماظعوم ماىزائري مزعـ مزفقر م"اإلعوم" ماظذي ماصطػوه ماهلل مظؼقودةم
اٌمعـنيمومإغؼوذػؿمعـمجقرماظؽوصرؼـ" .م
وخالل مدـي م ،1198ماضرتغً مصقرة م"اٌفدى ماٌـؿظر" مبوظلطون ماظعـؿوغل،م
صوغؿشرت مسي ماٌدن مو ماألرؼوف مأخؾورا متؿقدث مسـ مضدوم ماىقش ماظعـؿوغل مإديم
اىزائر مظؿكؾقصفو معـ ماظقجقد ماظـؿلققل ،مو مسؾك مإثر ماالغؿصور ماظذي محؼؼؿفم
اىققش ماظعـؿوغقي مضد ماظققغون مدـي م ،1119موددت ماظشوئعوت محقل مضدوممم
اظلؾطونمماظعـؿوغلمسؾكمرأسمجققشمجرارةمصؽونمذظؽم"حدؼٌماظـوسمسيماٌؼوػلم
وماألدقاق"مو"ػقمضطىمسصرهم–ماٌفدى اٌـؿظر…م" م
تؼقلمضصقدةمسـرتمسؾقفوماإلدارةماالدؿعؿورؼيمبـوحقيمععلؽر م
اظرتكمبوألربولمؼربػـممممممممػـوموهلقؽمشوذي م
تلعدظفماألؼوممؼومأحرارممممموععفمتلعدماألؼوم م
سؾكماظعدو،مؼوربلمدورممممماظػؾؽموأسطقـومأؼوم م
ايؼمؼعقدمصقفومبوؼـممممممؼزولمسـوماظؼفرموماظظالمم م
و مصقؿو مبني م ،1911 -1921ماغؿؼؾً مصقرة م"اٌفدي ماٌـؿظر" مإدي مذكصم
األعربارقر ماالٌوغل م"ضـققم ماظـوغل" ماظذيمغعؿؿفماألدبقوتماظشعؾقيمبويوجمضققم".م
ظؼدمطونمماظرأيمماظعومماظشعيبمؼػلرماألحداثماظدوظقيمماٌرتؾطيمبوٌللظيماٌغربقيم
"سؾك مررؼؼؿف ،مصذاع مصقً ماٌؾؽ ماألٌوغل ماظذي ماسؿرب مغػلف م"صدؼؼ م 822معؾققنم
سربلمؼعؾـقنموالءػؿمإديماًؾقػيماظعـؿوغل" 16موضولمضوئؾقنم"إغـفممأدؾؿممومحلـم
إدالعف" مسؾك مإثر ماظزؼورة ماظيت مضوم مبفو مإدي مصوس مطؿو مطـر مايدؼٌ مسي معؼوػلم
اىزائر ماظعوصؿي مسـ مضقوم محرب مأٌوغقي مصرغلقي مدقلؿؼؾ ماظشؿول ماإلصرؼؼل مسؾكم
إثرػو .م
ومخاللمايربماظعوٌقيماألودي،متغـًماىؿوػريماظشعؾقيمبويوجمضققمم"ضوػرم
15

11

- Archives de la wilaya d’Oran – Dossier Beni-chougrene.

15

- AGERON, C.R.- Op.cité, T.II.- p.1182..
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دؾعي مأجـوس معـفو ماظػرغلقني" مو مجبقشف ماظعرعرم ماظذي مؼضرب ممبـورده م م-
  Zeppelinsمسي ماظلؿوء مو مبغقاصوتف مسي ماظـؾقر مو ممبداصعف مذات مسقور م 102مسيماألرض" مصؿومسؾكمصرغلومإالمأنمتغودرماىزائرمأعوممزحـػمماظؼقاتماألٌـــوغـــقيمم
ومتؽفـموسوزمطوغقامؼؿقدثقنمسؾكمظلونمأوظقوءمصوينيمأعـولمدقدىمسؾدماظرريـم
اظـعوظيب،محبؾقلمؼقمماالدؿؼاللمدـيم1911م"عومبنيماظعقدماألصغرموماظعقدماألطـربم
سؾكمماظلوسيمايودؼيمسشرمصؾوحوم"أو"مأثـوءمعقدؿمايصودمحقٌمؼشؿدمماظؼؿولم
بوٌداصعمخاللمدؾعيمأؼوممثؿمتـقلىماىققش ماظػرغلقيمسيماظققمماظـوعـ" مظؿرتكم
اٌؽونمظقديماظعفدماظعـؿوغلماألعريمربؿدمبـمسؾدمايؿقدماظـوغل .م
ظؼدمخؾدماظشعراءماظشعؾققنماظؿقوظػماظعـؿوغلماألٌوغلمواسؿربوهمضرورةمسلؽرؼيم
دقودقي ممتـفد مظؼدوم ماىققش ماظعـؿوغقي مسي محوظي مضقوم ماظـقرة مسي ممشول مإصرؼؼقوم
وارتؾط ماظؿقرؼر ماٌرتؼى مسؾك مؼد ماىققش ماظعـؿوغقي ماألٌوغقي م"بودؿعودة ماألػوظلم
ألراضقفؿماٌغؿصؾيموبنسػوئفؿمعـمدصعماظضرائىماظـؼقؾي" مومسشقيماغؿػوضيمبـكم
ذؼران ممبعلؽر مظلـي م 1911م" متـوضؾ ماظـوس مسي ماٌؼوػل مو مايؿوعوت مأخؾورا مسـم
ضدومماألعريمخوظدم–محػقدماألعريمسؾدماظؼودرم–مإديماٌـطؼي،مإذموضعفماألٌونمسؾكم
رأسمجقشمطؾريمجوءمظؿقرؼرماٌلؿعؿرة"  .م
تػطـًماإلدارةماالدؿعؿورؼيمإديمخطرمػذهماظؿـؾمات،مصالحؼًماٌدّاحــــقــــــم
وماظؼقّاظنيمومعــعؿفؿمعـمتـظقؿم"ايؾؼوت"مسيماألدقاقموماظلوحوت.مإالمأنمغػقذم
دسقتفؿماٌفدوؼي"ماٌـووئيمظالدؿعؿورمطونمرادكومسيمذػـقوتماىؿوػريمومملمتـفحم
ربووظؿفو ماظراعقي مإدي متعقني م"عداحني مرقعني" مؼعؿؾقن مسؾك ماظدسوؼي مظألسؿولم
اظػرغلقيمسيماىزائر .م
17

18

19

20

- DESPARMET, J..- La chanson d’Alger pendant la guerre.

17

- AGERON, CR..- Op.cité.- I. II.- p.1183.

18

- AGERON, CR..- Op.cité.- I. II.- p.1187.

19

- Archives de la wilaya d’Oran – Dossier Beni Chrougrane : letttre du sous-préfet p.

20

Bert : 19-10-1915.

11

إنسانيات عدد  ،11ماي-أوت 0222

 .1الوظوفة التارخيوة لإليديولوجوا املهدية.
.1.1منظرة األسطوغراػوا اجلزائرية إىل احلركات املهدية  :م

تـظرمماالدطقشراصقوماىزائرؼيماظؿؼؾقدؼيموماٌعوصرةمإديمايرطوتماٌفدؼيمغظرةم
ازدراءموماحؿؼورمومؼؿكذمعمظػقػومعقضػومععودؼومعـماظؼوئؿقنيمبفو .م
ؼـعً ماٌوزرى ماظشقخ مأبو معقدك ماظدرضووي مب م"رجؾ مخوعؾ ماظذطر ،مدوضطم
اظؼدر" ..مصقطؾ مبف ماظشقطون مصػوه مبوٌكورؼؼ م"وؼصػ محرطؿف" مبلغفو مأخالط معـم
اظعرب…" مومغؾؿحماظـظرةمغـػلفو مسـدمماظشقخممسؾدماظرريـماىقالغلمحنيم
ؼؿفؿمأبومععزةمبو"ٌؿؿفدي"ماظذيمؼؿظوػرمبوظقرعموماظصالحموؼؼقلمبوظؽراعوت .م م
ؼعقدمسداءماٌمرخنيماظؿؼؾقدؼـمظؾقرطوتماٌفدؼيمإديمسوعؾنيمػؿو :م
 مإغفؿ مسودة معـؼػقن مدؾػققن مال مؼمعـقن مبصقي مغلؾي ماظؽراعوت مو ماًقارقمظألوظقوءموماظصوينيمإذمالمؼرونمهلومدظقالمضورعومسيماظـصقصماظدؼـقي .م
 مإغفؿمذرحييماجؿؿوسقيمتـؿؿلمإديمرؾؼيماًوصيماظيتمتـظرمبعنيماظؼؾؼمإديماظـقراتماالجؿؿوسقيماظيتمترعلمإديمزسزسيماظـظومماظؼوئؿمومإديمذػوبماعؿقوزاتفؿم
االجؿؿوسقيموماالضؿصودؼيم(اظػؿـيمأذدمعـماظؼؿؾ) .م
ومحؿكمابـمخؾدونماظذيممتقزمبـظرةمسؿقؼيمظؾقرطوتماالجؿؿوسقيماظيتمذفدػوم
اٌغرب مسي ماظعفد ماٌرؼين ماظزؼوغل ،مصوغف مأسؿرب مدسوة ماٌفدؼي م م"عـ ماٌقدقدنيم
ؼلخدونمأغػلفؿمبنضوعيمايؼمومالمؼعرصقنمعوحيؿوجقنمإظقفمسيمإضوعؿفمعـمماظعصؾقيم
ومالمؼشعرونمبـؿغؾّيمأعرػؿموعكلمأحقاهلؿ" موؼمطدمسيمحؼفؿم"وعـمػذاماظؾوب،م
أحقالماظـقارماظؼوئؿنيمبؿغقريماٌـؽرمعـماظػؼفوء،مصننمطـريامعـماٌـؿقؾنيمظؾعــؾودةم
ومدؾقكمررقماظدؼـمؼذػؾقنمإديماظؼقوممسؾكمأػؾماىقرمعـماألعـراءمداسنيمإديمتغقريم
اٌـؽرموماظـفلمسـفموماألعرمبوٌعروفمصقؽـرمأتؾوسفؿموماٌلؿؾشرونمبفؿمعـماظغقشوءم
وماظدػؿوءم–مظؽـمأحقالماٌؾقكموماظدولمرادكيمضقؼيمالمؼزحزػومومؼفدممبـوءػومإالم
اٌطوظؾيماظؼقؼيماظيتمعـمورائفومسصؾقيماظؼؾوئؾموماظعشوئر" م
وحذا ماٌمرخقن ماىزائرؼقن ماٌعوصرون محذو مأدالصفؿ ،مصؾؿ مؼفؿؿقا مبظوػرةم
21

22

23

-21مابـمسقدةماٌوزرى–.ماٌرجعماظلوبؼم(اىزءماظـوغل)-.مص.101.
-22مجقالغل،مع.اظرريـ-.ماٌرجعماظلوبؼم(اىزءماظرابع)-.مص 021.م
 -23مبـمخؾدونم،مع.ماظرريـ -.ماٌؼدعيمخيصمابـمخؾدونمصؽرةماٌفدىماٌـؿظر"مبػصؾمعـمطؿوبماٌؼدعيم
ظؽـفممؼدردفوممسيمدقوقمغظرؼؿفماظعوعيمحقلماٌؾؽموماظدوظيمإغفمالمؼمعـمبوظدسقةمماظيتمتؼقممبغريمسصؾقيمإذمالم
حيصؾماٌؾؽمإالمبشقطيماظعصؾقيموماظؼؾقؾ-.مص.ص.م.111 - 118مم
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"اٌفدي ماٌـؿظر" مو متلثـرياتفو مسؾك ماٌؼووعي ماىزائرؼي  .م مصؿـفؿ معـ ممل مؼؿـووهلوم
متوعوموأسرضمسـمدرادؿفو مموعـفؿمعـمأدذبفومضؿـماظعوعؾماظدؼين .مؼعقدمذظؽم
إديماٌـظقرماظؼقعلماظقضعوغلماظذيمتؿلؿمبفماالدطقشراصقوماىزائرؼيماٌعوصرة .م
ند ماػؿؿوعو مبوظؿصقرات ماٌفدؼي مسي ماظؾققث ماألغـقشراصقي مو ماظدرادوتم
األغـروبقظقجقي ماظيت متؿـوول ماظرتاث ماظشعيب مسي ماجملؿؿعوت ماٌغوربقي مو مزوػرةم
اٌؼدس مسؾك ماًصقص .مطقػ متؿفؾك ماظقزقػي ماظؿورخيقي مظؾقرطوت ماٌفدؼي معـم
خاللمػذهماظدرادوتموماظؾققث؟ م
24

25

26

.1.1مالوظوفة التارخيوة للحركات املهدية  :م
إلدراك محؼقؼي م مػذه م ماظظوػرة ،مجيى مصفؿ ماٌلرية ماظؿورخيقي مظالغؿػوضوتم
اٌلؾقي مسي ماىزائر .مسرف ماظؼرن ماظؿودع مسشر مو معطؾع ماظؼرن ماظعشرؼـ محرطوتم
علؾقيمضدماالدؿعؿورماظػـرغلل،متـػووتًمضقتفومبنيماظػرتةموماألخرى.ماغؿفًم
عؼووعي ماألعري مسؾد ماظؼودر مدـي م 1111م؛ مسؼؾؿفو مصرتة م م"ػدوء" مداعً مإدي مدـيم
،1111مثؿمضوعًمثقرةمماظزسورشيمومثقرةمماظؼؾوئؾمومثقرةمماألوراسم(بنيم1119موم
)1111ممسؼؾؿفؿومصرتةمم"ػدوء"ممأخرىمداعًمإديمدـيم1118مثؿمضوعًمثقرةمأوالدم
دقديماظشقخمبوىـقبماظغربلمدـيم 1111مثؿمطوغًمصرتةم"ػدوء"مإديمأنمضوعًم
ثقرة م 1111مبوظؼؾوئؾ م ماظؽربى مو ماظصغرى مثؿ مسؼؾؿفو مصرتة م"ػدوء مإدي مأن مزفرتمم
ثقرةممأوالدمدقديماظشقخماظـوغقيمدـيم 1111مومػؽذامدواظقؽمإديمأنمطوغًمثقرةم
بؾزعيمسيماألوراسمدـيم .1911م
ػؽذامؼؿكذمزعـمايرطوتماٌلؾقيماٌـوػضيمظالدؿعؿورماظػرغللمذؽؾمعؾؿقؼيم
جقؾقيم))sinusoideمهؿؾماالغؿػوضيماٌلؾقيمضؿؿفوموصرتةماهلدوءمضوسفو .م
م
م
م
م

 -24م اػؿؿممعمرخقنمعغوربيمبويرطوتماٌفدؼيمسيمبالدػؿمومدردقػومبطرؼؼيمجقدةمعـؾمسؾدماهللماظعروىمسيم
طؿوبيم"األصقلماالجؿؿوسقيمظؾقرـقيماٌغربقي"مومربؿدمضدورىمسيمأرروحؿفمحقلم"أبلمربؾل"…
 -25م أعـول محيل مبقسزؼز مسي مطؿوبف م"ثقرات ماىزائر" مو معصطػك ماألذرف مسي مطؿوبي" ماىزائر :ماألعيممممممممممممممم
وماجملؿؿع..
-26مأعـول:معمحمزوزومسيمطؿوبفم"ثقرةماألوراس"مدـيم1191مذض…
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م
م
م

مممممماغؿػوضيم م
م

م

ماغؿػوضيمم

مػدوء م

مممماغؿػوضي م

ممممػدوء م

ؼلوسدغو مػذا م ماظرتتقى ماظزعين مظالغؿػوضوت مسؾك مهدؼد ماظقزقػي ماظؿورخيقيم
ظؾقرطوتماٌفدؼيماظيتمتؿؿقزمبؼؾيماظؿـظقؿمومضعػماالدؿعداداتماٌودؼيمومضقؼم
اظرضعيمومماالغؿشورمصنغفومتـؿشرمسؿقعومسؼىماظـقراتماٌلؾقيماظؽربىمومخاللمعومأم
مسقـوهممبػرتاتمػدوءمبفدفمعؼووعيماظقلسماظـوتٍمسـمإخػوقمػذهماظـقراتموإحقوءم
األعؾمبوظؿقرؼرماٌرتؼى.م"عومػقمثوبًمومعمطدمأنماظشعىماىزائريمضودرمسؾكم
اظصؿقدمأعومماظـؽؾوتموماحملـ.مظؼدمطؿىماهللمسؾكماٌلؾؿنيمأنمتـوهلؿماٌصوئىموم
سؾقفؿمأنمؼؿفؾدوامبوظصربمومؼؿقؾقامبوظعزمييماظؼقؼيمإديمأنمهؾمدوسيماظػرج"  .م
تعقد مايرطوت ماٌفدؼي متػعقؾ ماظذػـقوت مايقي محني مدبػؼ ماالغؿػوضوتم
اٌلؾقي ،مإغفو مال مترتك مذبوال مظؾقلس مو ماًـقع ،مبؾ متعؿؾ مسؾك مإثورة م"اظغريةم
اظقرـقي"موإبؼوءمأعؾماالدؿؼاللمثوبؿومالمؼؿزسزعمسيمغػلقيماظشعىموماىؿوػري .م
طؾؿومأحقكماظشعراءمماظشعؾققنم(اٌداحقن)مذطرىماألعومم"مسؾكمبـمأبلمروظى"موم
ػق مؼصورع ماظغقل م(االدؿعؿور ماظػرغلل) مأو مذطرى مأوظقوء مصويني مضوعً مدسقتفؿم
سؾكماألعرمبوٌعروفموماظــفلمسـماٌـؽر،مأغؿٍماجملؿؿعماىزائريمذاطرةمخصؾيم
تعقد ماالسؿؾور مإدي ماظذات ماىؿوسقي ماظيت مترتؽز مسؾك ماظقؼظي ماظقرـقي مو مإرادةم
اظؿقرؼر  .م
 معلًماألؼدؼقظقجقوماٌفدؼيماٌكقولماىؿوسلمظشرائحماجؿؿوسقيموادعيمطوغًمتعوغلمعـمآثورمماالدؿعؿورماظػرغللمومسقاضىمماظرأمسوظقيمايدؼـيمومرشؿماظؿػؿقًم
اظذي متعرضً مظف ماظؾـك ماالجؿؿوسقي مو ماالضؿصودؼي ماظؿؼؾقدؼي مبػعؾ مدقوديم
اظرأمسوظقي ماالدؿعؿورؼي م(اظؼؾقؾي مو ماظزاوؼي مسؾك ماًصقص) ،محوصظً مصؽرةمم
"اٌفدى ماٌـؿظر" مسؾك ماظؼدرات ماظؼؿوظقي مو مروضوت ماٌؼووعي مظدى مػذه ماظشرائحم
27

28

- DESPARMET, J..- Les réactions nationalitaires….- in BSGA, Alger, 1910.

27

- DESPARMET, J..- Les chansons de geste 1830 – 1914.- in Revue africaine, Alger,

28

1932.
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االجؿؿوسقيماٌؿذعرة .م
إال مأن ماجملؿؿع ماىزائري مطون معطوظؾو م– معع مغفوؼي مايربماظعوٌقي ماألودي م–م
بؿغقريمبـوهماالجؿؿوسقيموماالضؿصودؼيم– مأيمبـوءمعمدلوتمحدؼـيم– مومبوسؿؿودم
أدوظقىمغضوظقيمععوصرةم(ايزبماظلقودلم– ماٌطوظؾيمبويؼققماظلـــــقــودـقـيم
وماٌدؼـي)مٌقاجفيماالدؿعؿورماظػرغللمومهدؼوتماظعصر .م
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