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  :قال اهلل تعالى
 َاِجْر ِفي َسِبيِل اللَِّه َيِجْد   َوَمْن يُ ه

ِثير ا َوَسَعة  َوَمْن ا كَ   ِفي اْْلَْرِض ُمَراَغم  
ى اللَِّه   اِجر ا ِإلَ   ِمْن بَ ْيِتِه ُمهَ  َيْخُرج
ْوُت فَ َقْد َوَقَع   ُه اْلمَ  ِه ثُمَّ يُْدرِكْ   َوَرُسولِ 

اَن اللَُّه َغُفور ا   َأْجُرُه َعَلى اللَِّه وَكَ 
  ( 011النساء )   ا    رَِحيم  

                                                     



 

 رقية البار 



ْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم  ﴿يقول سبحانو وتعالى:   .70سورة إبراىيم اآلية  ﴾... ََلَِزيَدنَُّكمْ َواِ 

 ومن ال يشكر العبد ال يشكر ا، ومن ال يعترف بأفضال الناس عميو يكون ناكرا لمجميل،

فالحمد  الذي ىداني، فأوقد فيا شعمة العمم، وزرع في نفسي حب االجتياد، والمثابرة 
لألستاذ الكريم "ممي نور الدين" بفائق والنجاح، واعترافا مني بكل ما قدمو إلي، أتوجو 

عبارات االحترام، والتقدير والشكر الجزيل عمى صبره معي، ووقوفو بجانبي وعمى تحفيزه، 
وتشجيعو لي عمى مواصمة دروب ىاتو الدراسة، ودعمو لي في كل خطوة كنت أخطوىا، 

 صوب تحقيق النجاح، والظفر بالريادة، آممة أنني كنت عند حسن ظنو.

ىذا المقام ال يمكنني أن أنسى أساتذة قسم التاريخ، وأتقدم ليم بتشكراتي الخالصة  وفي
وخصوصا اَلستاذ عوادي محمد، رشيد قسيبو، عبد القادر عزام عوادي، عاشوري قمعون، 

 عمي غنابزية.

كما ال يفوتني أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والعرفان إلى كل من ساعدني في إعداد 
 يب او بعيد، وأخص بالذكر:مذكرتي من قر 

عائمة الدكتور المؤرخ إبراىيم مياسي كل من أخويو عبد اليادي وكمال، وابن أختو طارق 
 دريدي.

 إلى عائمة المرحوم الجيالني حسان وحفاوة استقبالو لي رحمو ا.

، إلى اَلستاذ بن سعد البشير العمامرة، اَلستاذ بن عمي محمد الصالح، اَلستاذ عمي بوصبيع
 اَلستاذ عبد الحميد بسر، اَلستاذ خالد حموم.

إلى عائمة غرايسة "ىاني" وعائمة التجاني "سامي". وأخيرا أشكر كل من قدم لي يد العون 
 وربما أكون قد نسيتو، كل من كان سببا في نجاح ىذه المذكرة.        

 رقية البار
 



 قائمة المختصرات باللغة العربية
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 :مقدمة
رخين والباحثين، ار لمكتاب والمؤ ضالجزائر الحديث والمعاصر محطة أنمثل تاريخ 
ن يقدموا لمقارئ والميتم بتاريخ الجزائر مجموعة من الحقائق التاريخية عن أحيث أراد ىؤالء 

بين  فكان منا، مرت بيا الجزائر طيمة فترة االحتالل الفرنسي خصوصأبرز األحداث التي 
ىتم بالجوانب الثقافية لتاريخ الجزائر مثل الدكتور أبو القاسم سعد اهلل "رحمو اهلل"، إىؤالء من 

طال اهلل في أتصادية مثل ناصر الدين سعيدوني "كما كان تركيز البعض عمى الجوانب االق
اآلخر عمى بعض الجوانب السياسية والعالقات الدولية مثل الدكتور عمره"، وركز البعض 
 جمال قنان "حفظو اهلل".

"رحمو  الدكتور إبراىيم مياسي من بين المؤرخين الذين إىتموا بتاريخ الجزائر أيضاو  
ن يكتب عن تاريخ الجزائر عامة والصحراء خاصة، فرسم صورة واضحة ستطاع أالذي إ اهلل"

ة تاريخ الجزائر طمبلمعيان يستفيد منيا  بارزة  ريخية عن التاريخ الوطنيفي كتابتو التا
 الحديث والمعاصر، فكان ىذا الجيل من أبزر رواد المدرسة التاريخية الجزائرية.

جل دراسة دور ىؤالء في عطائيم لتاريخ الجزائر جاءت دراستي ىذه عن حياة ومن أ
لشخصية ومنيج كتابتو سأعرف بحياة ىذه ا المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي وآثاره، حيث

 نتاجو الفكري) آثاره(.التاريخية وا  

 ختيار الموضوع: إأسباب 
تو وآثاره" كموضوع لمدراسة ختياري عمى عنوان " الدكتور إبراىيم مياسي حياوقع إ

 لى5راجع إ
، وىو الذي عرف ىتمام الكافيإلا ار عن شخصية محمية ووطنية لم تمق_  إزاحة الغب

 ببصمتو في صنع التاريخ الوطني والمحمي.
 ن .براز دوره الفعال في كتابة التاريخ، ومدى مساىمتو في خدمة الوطإ_ 
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ت حولو والتي لم تتناول حياتو بالتدقيق والتفصيل، فحاول األكاديمية_ محدودية الدراسات 
من أجل و  ماطة المثام عن ىذا المؤرخ الفاضل،الغوص في غمار ىذه الدراسة من أجل إ

ن يستفيد منيا الجيل من رواد المدرسة التاريخية وعسى أثراء المكتبة التاريخية بدراسة رائد إ
 الالحق.

 اإلشكالية:  
راىيم ردت من خالليا دراسة شخصية " الدكتور إبتمحور إشكالية ىذه الدراسة التي أت

 رئيسي وىو5مياسي حياتو وآثاره" حول تساؤل 
 الدكتور إبراىيم مياسي؟ وماىي اآلثار والمؤلفات العممية التي خمفيا؟_ من ىو المؤرخ 

 وتطمب اإلجابة عمى ىذا التساؤل طرح مجموعة من التساؤالت الجزئية أبرزىا5
 بكل من تونس والجزائر؟ المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي _ كيف كانت بيئة نشأة

؟ وأية قيمة يجب الكتابة التاريخيةكانت مسيرتو العممية؟ وما ىو منيجو في كيف و _ 
 إعطائيا لمؤلفاتو العممية؟

 هداف الدراسة:أ
تعريف بو أكثر لمن ال_ تسميط الضوء عمى شخصية المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي، و 

 يجيمو.
 _ التذكير بمناقب ىذا الرجل، ومدى إثرائو لممكتبة التاريخية بمؤلفاتو.

 لمنطقة الصحراء عامة ووادي سوف خاصة._ الرغبة في دراسة شخصية محمية 
 منهج البحث:

عتمدت ل الوصول الى الحقيقة التاريخية إلإلجابة عما أثرتو من إشكاليات، ومن أج
 عمى5

 المنيج التاريخي5 لتتبع أىم األحداث التاريخية.
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عتمدت عميو لوصف األحداث وأىم المحطات التي رافقت حياة الدكتور المنيج الوصفي5 إ
 خ إبراىيم مياسي.المؤر 

ثم المنيجين السردي التحميمي5 وىذا بسرد وتحميل المادة التاريخية التي جمعتيا سواء من 
 المقابالت الشفوية أو المراجع. 

 فتعبر ىذه المناىج ىي المالئمة لدراسة السيرة الذاتية لمشخصيات التاريخية.

 حدود الدراسة:
 م6491، حيث أن م0262الى  م6491ن تدور أحداث الدراسة في الفترة الواقعة بي

تعتبر سنة مولد الدكتور المؤرخ إبراىيم مياسي، ونشأتو األولى في تونس أين كانت بداية 
لى الجزائر في صائفة االستقالل ه في قفصة وتوزر إلى غاية دخولو إترعرعو وصبا

إثر مرض  د أبنائياتعتبر السنة التي فقدت فييا الجزائر أح م0262، أما سنة م6410
 عضال.

 خطة البحث:
مقدمة وفصل  مكونة من خطةلتساؤالت المطروحة إتبعت لإلجابة عمى مجموعة ا

أىم نتائج  حتوتإضمنيا عدة عناصر، وتنتيي بخاتمة تمييدي وثالثة فصول رئيسية تندرج 
 الدراسة.

حول المدرسة التاريخية الجزائرية المعاصرة وأىم  ضمن الفصل التمييدي دراسةت_       
روادىا حيث تناولت في البداية التعريف بيذه المدرسة وأىم األسس إلرساء قواعدىا، وفي 

إمبارك الميمي وأحمد توفي المدني وجمال منيم  خترتوا  لى أىم روادىا طة ثانية تطرقت إنق
 .قنان وأبو االسم سعد اهلل

من خالل بيئة النشأة ومولده  خصصتو لمتعريف بإبراىيم مياسيول فقد أما الفصل األ _     
قالل ستفي تونس والثاني بعد إ تعميمو األولي ه الى قسمين األولثم تعميمو الذي أنقسم بدور 
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لى غاية ي تكوين شخصيتو وخصوصا الثقافية إ، ثم أىم المؤثرات التي ساىمت فالجزائر
 تيا من مختمف الشخصيات التي عايشت المرحوم.وفاتو وأىم اآلراء حولو التي جمع

ؤرخ إبراىيم مياسي أما الفصل الثاني فقد تناولت فيو منيج الكتابة عند الدكتور الم _    
لى دوافع وأىداف الكتابة والتأليف عنده، ثم الحديث عن األسموب والمنيج وىذا بالتطرق إ

لى نقد كتابتو يخية ومن ثم التطرق إالتار المتبع عند المؤرخ، وكذلك اإلشارة إلى أىم مصادره 
 التاريخية.

 أما الفصل الثالث واألخير فقد أبرزت فيو أعمالو وآثاره، بعرض فيو أىم إنتاجو الفكري _     
قسمت ىذا الفصل بالتوازن والتدرج وتناولت فيو أربع مقاالت مختمفة، وثالث كتب كانت و 

وازن بين الفصول من جية، وألنو الحفاظ عمى التىي كذلك مختمفة وندوتين، وىذا من أجل 
 ال يمكنني التطرق إلى كل أعمالو من جية أخرى. 

وأخيرا، أنييت الدراسة بخاتمة حوت أىم النتائج المتوصل إلييا في الدراسة من خالل     
 القراءة التي قمت بيا في حياة المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي وأعمالو.

 مجموعة من المالحق رأيتيا ضرورية وميمة تزيد في وضوح الموضوع.كما دعمت الدراسة ب
 المصادر والمراجع المعتمدة:

في إنجاز ىذه الدراسة عمى مجموعة من المصادر والمراجع تختمف أىميتيا  عتمدتإ    
 عمى حسب الموضوع وسأصف بعضيا.

خدت الثعالبي الذي أييدة لعبد العزيز المصادر المكتوبة وتمثمت في5 كتاب تونس الش     
رخ إبراىيم مياسي في بيئة النشأة لمدكتور المؤ  م6491السياسية في فترة  األحداثمنو بعض 

 في الفصل األول. 
عمييا بشكل كبير في الفصل األول منيا5 مقابمة مع عبد  عتمدتإالرواية الشفوية التي و     

وعبد الحميد بسر وعمي حسان جيالني و  وكمال مياسي وطارق دريدياليادي مياسي 
 بوصبيع وسعد بن البشير العمامرة وقمعون عاشوري ورشيد قسيبو وبن عمي محمد الصالح.
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إلبراىيم مياسي التي كانتا تحت عنوان أضواء  الثالثة والخامسة وكذلك الندوات خاصة   
عمى الشيخين العالمة  "إبراىيم العوامر السوفي والشيخ عبد العزيز الشريف المصمح الديني 

الجمعية الثقافية محمد األمين العمودي بتاريخ  والفكري"، عقدت ىاتين الندوتين من طرف
 .م6440_م6442

ت عمييا كتاب بحوث الممتقى الوطني األول حول عتمدالكتب المراجع التي إ ومن بين   
المدرسة التاريخية الجزائرية لمجموعة من المؤلفين، وكذلك كتاب االحتالل الفرنسي لمصحراء 

(، والصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوف وقبسات من تاريخ م6489_م6381الجزائرية)
مياسي، وبعض المقاالت كمقال ثورة الجزائر ولمحات من جياد الشعب الجزائري إلبراىيم 

 أوالد سيدي الشيخ ومدينة وادي سوف ألف قبة وقبة كذلك إلبراىيم مياسي.

 صعوبات البحث: 
 ي واجيتني خالل إنجاز ىذا البحث ما يمي5ومن الصعوبات الت

نعداميا التي تناولت شخصية المؤرخ الدكتور إبراىيم قمة المادة العممية أو باألحرى إ _
 .مياسي

تصال ببعض الشخصيات التي كانت ليا عالقة وطيدة _ صعوبة البحث والتعرف واإل
قدر الكافي الن البعض لم يكن متعاون بوحتى إن قمت ببعض المكالمات إال أبالمرحوم، 

 معي.
_ تباين اآلراء بين من قمت بالمقابالت معيم، لذلك كنت في كل مرة أرشح معمومة من ىو 

 إبراىيم مياسي. أقرب لممرحوم الدكتور
 تووفي األخير أرجو أن أكون قد وفقت في إبراز ىذه الشخصية لمعمن، وىذا بعرض حيا

 .  وخصوصا المشرف ، كما ال يفوتني أن أشكر كل من ساعدني ولو بكممةهوآثار 
 



 
 

 الفصل التمهيدي
 تعريف المدرسة التاريخية الجزائرية المعاصرة وأهم روادها

تعريفها  (1  
( أهم روادها 2  

 
  



 روادىا وأىم المعاصرة الجزائرية التاريخية المدرسة تعريف                            التمييدي الفصل

 

 

13 

لقد كان تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر  وجيتا لكثير من المؤرخين الذين وضعوا       
 ىؤالءبين ومن كان البد من وجود مدرسة تجمع ىذه الكتابات مياذا ، ف كتابتيمبصمتيم في 

، فأستطاع ىذا الجيل وأبو القاسم سعد اهلل مبارك ميمي وأحمد توفيق المدني وجمال قنان
األول من رواد المدرسة التاريخية من دحض األقاويل الكاذبة بأنو ال توجد كتابات جزائرية 

 ستساىم مستقبال في بناء مدرسة تاريخية جزائرية معاصرة.
أنو من الضروري التعريف بالمدرسة  قبل الغوص في صمب الموضوع رأيتو        

التاريخية الجزائرية وروادىا من خالل إبراز مناقب من ساىموا في رسم صورة واضحة عن 
تاريخ الجزائر، تروي عطش الباحثين وطمبة تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر وبرىنوا في 

عطت لشعوبيا رجاال نفس الوقت عمى أن الجزائر أمة ولودة مثميا مثل األمم األخرى التي أ
عمى عاتقيم البحث في تاريخ الجزائر ونفض  اونساء نيضوا بثقافتيا وتراثيا وتاريخيا، وحممو 

 الغبار عنو.

 تعريفيا: (1
 ،عموما ىي وجية النظر الخاصة في تفسير حركة التاريخ التاريخيةالمدرسة إن       

 مفيوم المدرسة الوطنية التاريخية في الجزائر ال أما. 1ييارىان  ا  و ونشوء الحضارات ونموىا 
بل ينبغي عمى ىذه المدرسة أن تكون متفتحة عمى  ،ينبغي عميو تكريس أو فرض رأي واحد

ومتنوعة كذلك من حيث المناىج والمقاربات واألدوات المنيجية   واالتجاىات،كل المدارس 
األمر الذي يجعل ىذه  ،ية متميزةوفي نفس الوقت متشبعة بروح وطنية عالية وتقنيات كتاب

 . 2المدرسة ذات خصوصيات فريدة

                                                             
ومناىج كبار عمم التاريخ ومناىج المؤرخين في عمم التأريخ نشأة وتدوينا ونقدا وفمسفة :  عبد الحميد صائب 1

 .  03ص  ،2001 ،بيروت ،مركز الغدير لمدراسات والنشر والتوزيع ،1ط  ،اإلسالمن المؤرخي
،  "التاريخية الجزائرية مقدمة بحوث الممتقى الوطني األول حول المدرسة"سعيد عبادو ) وزير المجاىدين سابقا( :  2

 .10_ 7، ص ص  1998واإلشيار، الجزائر، فبراير ، وسام براس لإلعالم والنشر 1، ط المتحف الوطني لممجاىد
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ولقد كان المسعى من تأسيس مدرسة وطنية لكتابة تاريخ الجزائر ىو زرع الفكر       
الوطني الخالص، وغرس حب الوطن في نفوس كل الفئات االجتماعية، ومن خالل ىذه 

 .1جمود الفكري والتحجر المنيجيالمدرسة سوف يحرر التاريخ من القيود اإلدارية وال
المؤرخين الجزائريين الذي ىو  إتحادتأسيس لكانت التوجيات الوطنية الكبرى لذلك 

ستطاع إالكتاب الذي تجمعو بالمؤرخين الجزائريين أىدافا ومبادئ وآفاق مستقبمية  وليد إتحاد
 من خالليا:

التاريخية الغربية وخصوصا تصحيح المسار التاريخي لمجزائر الذي شوىتو الدراسات _ 1
العممي األكاديمي الذي ينبغي أن  االستقالل النبراسالتي أصبحت بالنسبة لجيل  ،الفرنسية

 يقتدى بو.
وىي تدريس التاريخ وفق الطريقة التقميدية، منزلق الذي آلت إليو األوضاع الالخروج من _ 2

المؤرخون  ، فرأىدريس التاريخفي توعدم  وجود  جديد في البرامج وبحوث ورسائل الجامعية 
إتحاد المخمصون أن الفراغ الرىيب الموجود عمى الساحة الجزائرية فرض عمييم تأسيس 

ن برنامج مستوحى من الروح  االتحاديجمع الباحثين الوطنيين وسطر ليذا  2المؤرخي
 .3الوطنية
لة إلبراز معالم إسيامات ىذه المدرسة في كتابة تاريخ الجزائر ىي محاو  وبذلك تكون      

 ،والبعد التاريخي لمثورة التحريرية ودور الرجال في صناعة الحدث ،كفاح الشعب الجزائري

                                                             

 . 13_11ص  المرجع السابق،سعيد عبادو ) وزير المجاىدين سابقا( :  1 
 . لممزيد1997ن وزارة الداخمية في مارس م عتماداإلوصدر قرار  1996المؤرخين الجزائريين في ماي  اتحادتأسس  2

، وسام براس 1ط ،المتحف الوطني لممجاىد التاريخية الجزائرية،بحوث الممتقى الوطني األول حول المدرسة : رينظ
 .9، ص 1998 راإلشيار، الجزائر، فبرايو لإلعالم والنشر 

 ،1ط ،متحف الوطني لممجاىدال "،تصدير بحوث الممتقى الوطني األول حول المدرسة التاريخية الجزائرية" :نجمال قنا 3
 .26_25ص ص  ،1998ر رايبف، ائرالجز  ،ياروسام براس لإلعالم والنشر واإلش
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ووضع أسس متينة لممدرسة التاريخية الجزائرية سيساىم في دحض كل أطروحات المدرسة 
 .1االستعمارية

عمى جممة من يعتمد إرساء المدرسة التاريخية الجزائرية المعاصرة كما رأوا أن       
 مقاييس  منيا:

 هوتأتي عمى رأس ىذ ،مدى توفر اإلمكانيات المادية والمعنوية لممؤرخ الجزائري_ 1
والمتمثل في  ،اإلمكانيات قضية التوثيق التي تعد المقياس األول ألي بحث تاريخي أكاديمي
تاريخ الب بدءا ،النقص الواضح في المصادر والمراجع األساسية في أي حقبة تاريخية كانت

لى غايةو  ،القديم إلى الحديث والمعاصر  تاريخ الثورة التحريرية. ا 
نكاد نعثر عمى باحث ليست لو  الففي الدول المتقدمة ، توفر مكتبة لمباحث أو المؤرخ_ 2

أما المكتبات الخارجية سواء كانت  ،مكتبة شخصية متخصصة والتي أصبحت جزءا من ذاتو
 .2عامة أو خاصة فحدث وال حرج

التاريخ بمصادر عربية  بين من يريد كتابة رميدان وجود شرخ كبيالالمالحظ في _ 3
لكن  ،بمراجع األجنبية في مرحمة ثانية، وبين من يريد كتابتو بأقالم جزائرية أصيمةإسالمية و 

األقالم األجنبية التي كتبت عن تاريخ ية اإلسالمية يرون بأن الوثائق و أصحاب المدرسة العرب
في  االتجاىينىذا التباعد بين  ،الجزائر غير نزيية في ظل غياب الوثيقة العربية اإلسالمية

ن  ،نوعا ما في رسم مالمح المدرسة التاريخية الجزائرية المعاصرة ذكتابة تاريخ الجزائر أخ وا 
كانت ىذه األخيرة بدأت تحدد أطرىا األولية نحو التشكيل األولي المحتشم منذ بداية 

 .3ستقاللاإل

                                                             
ف المتح ،ول المدرسة التاريخية الجزائريةبحوث الممتقى الوطني األول ح ،"مدرسة جزائرية لمتاريخ الوطني": إبراىيم فخار1

 .20_15ص ص  ،1998رايربف،الجزائر ،براس لإلعالم والنشر واإلشيار وسام،1ط ،الوطني لممجاىد
حف المت، ول المدرسة التاريخية الجزائريةألول حالوطني بحوث الممتقى ،"المدرسة التاريخيةإشكالية "الصادق دىاش:  2

 . 50_49ص ص ، 1998رايربف، الجزائر ،وسام براس لإلعالم والنشر واإلشيار ،1ط ،الوطني لممجاىد
 . 51ص  ،نفسو 3
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أي عممية  ،أنكرتو المدرسة الغربيةو  وما شوىتح حاإلتيان بالشيء الجديد الذي يص _ 4
فالكتابة التاريخية قد تطورت من عصر إلى  .1إنصاف التاريخ ووضعو في مساره الطبيعي

وما تزال في تطور حتى تصل إلى درجة من الموضوعية حيث  ،عصر ومن مجتمع آلخر
وغير منخرط في التجاذبات والصراعات  ،اإليديولوجية االنتماءاتن يكون المؤرخ بعيدا ع

 .2االجتماعيةالتي تعرفيا الحياة السياسية و 
نطالق من فترة توقف اإل اولقد حمل لواء ىذه المدرسة خريجو الجامعات الجزائرية، فحاولو 

ن عممي ذلك أما كان غائبا من تحميل المدرسة الغربية والمدرسة الجزائرية القديمة، ووضع 
 ،لألسف نظرة خارجية باردةعمى العموم في دراستيا المنجزة و قد جسدت  المدرسة الغربية

وىي مدرسة معادية بوضوح تام لموطن والوطنية وتنفي ىذه  ،خالية من حرارة حب الوطن
حاضرا و  وعميو فيي فرع األصل تبقى دائما وأبدا ماضيا ،المدرسة وجود شعب وأمة جزائرية

ن الجانب اإليجابي في الكتابات الغربية وعمى رأسيا . و 3مستقبال تابع لموطن األم فرنسا أو ا 
وأبرز  ،المساىمة الفرنسية في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر وىو جمعيا لممادة التاريخية

الذي كان أول  ((Berbruggerمن نشط في ىذا الميدان ىم المستشرقون مثل بيربروجير
 .4التاريخية الجزائريةرئيس لمجمعية 

الكتابات التي دونيا أصحابيا في فترة  فكانت عبارة عن أما المدرسة الجزائرية القديمة      
ما وعميو كان ىميم األكبر ىو المحافظة عمى  ،فرنسا لمجزائر حتاللإعصيبة تتمثل في 

 ااتجيو ؤالء في االحتالل،من وطنية موجية لرفع اليمم وغرس الروح الوطنية في جيل  ىتبق
  ما بناهليطمع الخمف عمى  ،أوال إلى بطون الكتب يبحثون عن أبيى فترات تاريخنا المجيد

بالرغم من  ،أنجزه السمف من بطوالت أبيرت القريب والبعيد رغم اإلمكانيات المحدودةو 
                                                             

 . 52ص ، المرجع السابق الصادق دىاش: 1
 ،1ط ،( م ) دراسة تحميمية نقدية11م وبداية القرن  11الجزائرية الحديثة خالل القرن الكتابة التاريخية : رقية شارف2 

 .  15ص ، 2007 ر،الجزائ، التوزيع واإلعالمو دار الممكية لمطباعة والنشر 
 .53، ص السابق: المرجع  الصادق دىاش 3
 .197، ص : المرجع السابق رقية شارف 4
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لم تكن كتابات  كتابتيمإال أن  ،الوطنية المخمصة لرواد ىذه المدرسة ونواياىم الحسنة
دور ىذه المدرسة عمى جمع المادة وتوفيرىا بيدف توجيو الجيل آنذاك نحو  قتصروا  أكاديمية 

 . 1ستقاللاإل
من فترة توقف  اينطمقو حاولوا أن عميو يكون رواد المدرسة الوطنية التاريخية قد و       

مع الوقوف عمى غائبا من تحميل عممي واسع  نما كا ايضعو وأن  ،المدرستين السابقتين
 إلى معظمو إيجابيات وسمبيات تاريخنا الزاخر بالبطوالت وىذا النوع من الكتابات موجو في

لى طالب الجامعات الجزائرية وىي النظرة التي حاولت فييا ىذه المدرسة  تبسيط  ،النخبة وا 
 .2التاريخ حتى يفيمو الشعب كمو

 ،تمثل وجية النظر الجزائرية لمتاريخ الوطني المعاصرة المدرسة الجزائرية ولذلك فإن      
خراجو في مضمونو الوطني وردا عمى  عتباراإللكونيا تيدف إلى إعادة  لو بكتابتو وا 

في تغطية  المدرسة  أما بالنسبة لممستقبل فستساىم ىذه ،أطروحات المدرسة الفرنسية
كما أنيا ستدعم بظيور  ،الحمقات المفقودة في التاريخ مع إبراز مآثر ثورة نوفمبر الكبرى

نتاجيم المتنوع ورؤيتيا  معالميا الواضحة المتمثمة في رجاليا خاصة الشباب الطموح وا 
الحالية والخبرات المتجددة،  الفكرية البارزة المستمدة من التجربة الجزائرية وكذلك من تجارب

األساسية ليا  تظافر ىذه الجيود إلعطاء ىذه المدرسة بعدىا الوطني والفكري. فالقضيةو 
 .3تكمن في شمولية النظرة الوطنية لمتاريخ دون نسيان الموضوعية العممية

                                                             
 . 54، صالسابقالمرجع الصادق دىاش:  1
 . 54ص  :نفسو 2
، ل المدرسة التاريخية الجزائريةبحوث الممتقى الوطني األول حو  ،"منجزات الحاضر وميام المستقبل": مسعود كواتي 3

 . 63_62ص ص  ،1998 فبراير ر،الجزائر، والنشر واإلشيا وسام براس لإلعالم، 1ط ،ف الوطني لممجاىدمتح
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درسة التاريخية الجزائرية بعد ن أول من أشار إلى قضية وجود الموالجدير بالذكر إلى أ      
ستقالل ىو األستاذ مسعود كواتي والذي كان أستاذ تاريخ بمعيد التاريخ بالجزائر، وتحدث اإل

 . 1ىذه المدرسة التاريخية في مقالة نشرت بجريدة الشعبعن 
 أىم روادىا :2)

نما إلبراز        إن التعريف برواد المدرسة التاريخية ال ييدف فقط إلى القيام بجرد إنتاجيم وا 
ا المشبوىة لتاريخ الجزائر  يعاءتالمدرسة االستعمارية والقضاء عمى ددورىم في دحض مزاعم 

صطمح عميو بالمسار ة التاريخية الجزائرية تصحيح ما أمن واجب رواد المدرسوىذا يعني أنو 
التاريخي لمجزائر بسبب ما أصابو من تشويو معتمد من طرف أغمبية الكتابات الغربية وعمى 

 وجو الخصوص الكتابات الفرنسية.
طني رغم وعاء التاريخ الو  فالوعاء الوحيد الذي تصب فيو جيود رواد ىذه المدرسة ىو      

ختالف في طريقة معالجة جوانب ىذا التاريخ، ومع ذلك فإن البعد الوطني ىو بعض اإل
لمدرسة التاريخية الجزائرية عمى أحد رواد ا 2الطاغي عمى كتاباتيم إذ عبر المؤرخ جمال قنان

نطالقتيا كانت محتشمة إال أنيا تعتبر التأسيس لمرحمة إنطالقة ىذه المدرسة قائال: إن إ
 .3بمية بالنسبة لمدراسات التاريخية في الجزائرمستق

                                                             
المتحف  ،ول المدرسة التاريخية الجزائريةبحوث الممتقى الوطني األول ح ،"الوطنيإشكالية كتابة التاريخ ": أحمد سميماني1

 . 67ص ، 1998فبراير  ئر،الجزا، وسام براس لإلعالم والنشر واإلشيار ،1ط ،مجاىدالوطني لم
تعمم الطفل بمسقط رأسو التعميم  ا،نزات ببني يعمي والية سطيف حاليم ببمدة ق1936: ولد جمال قنان عام  جمال قنان 2

القرآني لينتقل بعد ذلك مباشرة إلى مرحمة تعميمية جديدة وىي مرحمة التعميم االبتدائي ففي ىذه المرحمة تعمم المغة الفرنسية 
لعالقات ولم يتعمم المغة العربية، وىو ما اضطر أسرتو فيما بعد إلى إدخالو المدرسة االبتدائية في بمدتو...ومن مؤلفاتو: ا

فاس إلى معركة المقاومة المغربية ضد االحتالل الفرنسي من احتالل الجزائر مع فرنسا و معاىدات الجزائرية الفرنسية و 
أميرة بوضياف،  نور الدين  :لممزيد ينظرالمعاصر. ئر الحديث و دراسات في تاريخ الجزا وقضايا  1914_1911الحري 

)مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماستر األكاديمي في التاريخ الحديث والمعاصر( تحت ، "كتابات المؤرخ جمال قنان" سواعدية: 
، 2017إشراف: عبد اهلل مقالتي، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ، جامعة محمد بوضياف المسيمة نوقشت

 .16_13ص ص 
 .12_ 5، ص ص 2007 ، الجزائر، ر الحكمة، داموسوعة رواد المدرسة التاريخية الجزائريةبوعزة بوضرساية :  3
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المدرسة التاريخية الجزائرية من خالل إنتاج روادىا في كل  وبالتالي فإن ما قدمتو       
التخصصات إن كان متواضعا فإنو يرقى إلى مستوى األعمال األكاديمية والموضوعية، وجاء 

ستعمارية التاريخية الفرنسية بالنسبة أيضا لدحض الطرح االستعماري الذي تبنتو المدرسة اال
لتاريخ الجزائر. ولقد أدى ظيور ورواج الكتابات الفرنسية حول تاريخ بالد المغرب بصفة 
عامة والجزائر بصفة خاصة إلى ظيور مجموعة من الكتابات العربية تيدف إلى التصدي 

لى محاولة نطالقا من الماضي مة" إالتأصيل لفكرة "الدولة_ األ لممشروع الثقافي الفرنسي وا 
جزائر كل من مبارك الميمي وأحمد توفيق المدني وجمال البعيد وقد جسد ىذا التوجو في ال
 .1قنان والدكتور أبو القاسم سعد اهلل

 م(:1191م _1111مبارك الميمي )
إذ أرسى  درسة التاريخية الجزائرية المعاصرة يعتبر الشيخ مبارك الميمي من رواد الم      

أسسيا  بفضل إسياماتو في مجال التأليف عن تاريخ الجزائر، وما عرف عن مبارك الميمي 
تعدد نشاطاتو إذ إمتين مينة التعميم بعد رجوعو من تونس، وساىم في خدمة الحركة 

شتغل ميمة، ولم يكتفي الميمي بيذا بل أاإلصالحية بعد عودتو إلى مسقط رأسو مدينة 
كمؤرخ جزائري أراد خدمة الجزائر بوسيمة وىي التوعية التاريخية  ، فالميمي2بالحركة الصحفية

 .3"أبغرض البناء الوطني وذلك أن" الجزائر كل ال يتجز 
فالميمي في وقت مبكر من عمره طبع كتابو " الحركة الوطنية الجزائرية " سنة       
" تاريخ  تأليفو م طبع الجزء الثاني من1932م، وبعد مضي أربع سنوات وفي سنة 1928

الحديث " فيذا الكتاب تتمازج فيو ألحداث التاريخية مع الوطنية المكافحة و  الجزائر القديم 

                                                             
والدراسات  لمبحوث مجمة المواقف، الشيخ مبارك الميمي ومواجية المشروع الفرنسي لكتابة تاريخ الجزائر"":عمار عالوة 1

 .95_93ص ص  ،2008الجزائر، ديسمبر  ،03ع ،  في المجتمع والتاريخ
 .203ص  ،2011 ،الجزائر ،وزارة الثقافة ،الجزائراإلصالح في معجم رجال الدين و : ىشام القاضي محمد2
 .19ص ، 2004 ،غرداية ،المكتبة العربية ،قضايا من تاريخ الجزائر المعاصرشخصيات و : حمد صاريأ 3
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خرج ىذا الكتاب بمساعدة ا لمتيار اإلصالحي بالجزائر وقد أوىو كذلك يعتبر كتابا مرجعي
 .1بعض المترجمين

المادة الوثائقية وتدوينو ىتمامو بجمع بالميمي مجموعة من الظروف أثناء إفقد أحاطت       
ن أعمى لتاريخ الجزائر، وكان من بين ىذه الظروف تعدد نشاطاتو بين العمل الدعوي م

زدواجية التدريس والكتابة الصحفية، وظروف االستعمارية القاىرة وخاصة المنابر وكذلك إ
المدونة  وقمة المادة التاريخية تجاه رجال الفكر ودعاة اإلصالح ورجال الحركة الوطنية،

بالمسان العربي وماجد منيا حول تاريخ الجزائر فيو بأقالم المترجمين العسكريين، فمبارك 
ستجالء الحقائق التحميل العصري، فمم يكن يكتفي بإالميمي سمك في تدوين التاريخ مسمك 

ثباتيا فقط، بل كان يمعن النظر في األسباب والنتائج  .2وا 
ديمية خالل عصره وىذا التاريخ كانت تنعدم من منيجية أكافمنيجية الميمي في كتابة       

عتراضو لبعض الصعوبات خالل عممية لجمع والتصفيف والتدوين، ولعل أول كان نتيجة إ
عتمد عمى قاعدة الكل الجزائر في القديم والحديث أنو إ ميزة نستخمصيا من تأليفو تاريخ

ريخية العالمية، و العديد من لمدارس التاأخذت ب يعرف بالتاريخ العام وىو ما فالجزء أو ما
جعمو يعتمد عمى منيج التحري  ستقراء كان معتمد لدى المؤلف وىذا ماكما أن أسموب اإل

لميمي، والمالحظ من خالل والتمحيص والتحكم في البناء الزمني أضحى جميا في كتابات ا
اول أن يوجو القارئ ث، بل حيبتعد عن األحكام المطمقة في تناولو لنتائج األحدا نوكتابتو أ

ستنتاج بنفسو وبالتالي يمكنو التوصل عمى الخالصات وىي الغاية من الكتابة إلى كيفية اإل
 .3التاريخية

                                                             
 .38ص  ،المرجع السابق: حمد صاريأ 1
 311ص ص ، 1948مارس 1 ،الجزائر ،5،عجريدة البصائر"، مبارك الميمي مؤرخ الجزائر": حمد توفيق المدنيأ 2
_320. 
المتحف  ،ول المدرسة التاريخية الجزائريةبحوث الممتقى الوطني االول ح "،مبارك الميمي شيخ المؤرخين": أحمد مريوش 3

 .122_117ص ص  ،1998فبراير  ،النشر واإلشيار الجزائرو إلعالم وسام براس ل ،1ط ،الوطني لممجاىد
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ىتمام الميمي بكتابة التاريخ مثمت نقمة نوعية في إحياء الذاكرة الجزائرية، فجاءت إإن       
لسياسية الفرنسية، بل عمد الميمي إلى كتابتو كردة فعل لظاىرة االحتواء التي انتيجتيا ا

تحصين وبعث جذور مقومات الشخصية الجزائرية، ولذلك فال غرابة أن نجد الدكتور سعد 
جدر مني بيذا المقب وىو المؤرخين بقولو " إن ىناك من ىو أاهلل يرد عمى من لقبوه بشيخ 

 ".1مبارك الميمي
 أحمد توفيق المدني: 

ت ، كانم1899وقد ولد عام  جزائري تونسي المولد والنشأة،أحمد توفيق المدني       
جتيدت في تعميمو قصار سور القرآن الكريم التي كانت مدرستو األولى أمو عائشة التي إ

لتحق بالمدرسة القرآنية، وكان الفقيد رحمو اهلل مولع معيا من والدىا، وفي سن الخامسة إتس
في سن التاسعة كان يقرأ جل الصحف التونسية بالقراءة خاصة القراءة الصحفية، ذلك أنو 

سنة حتى أصبح  15عميو ىو نبوغو حيث لم يكد يتجاوز  ظوما يالح أشيرىا المرشد والتقدم،
م، وقبل ىذا كان قد دخل مدرسة الخمدونية 1914مشاركا في تحرير جريدة الفاروق عام 

 .2م1915م إلى عام 1913بالزيتونة من عام 
إنتاجيا الوفير في مجال الجياد والنضال سم ىاتو الشخصية الفذة بط إة ما يرتبعاد      

 م1914، إن بداية أحمد توفيق المدني كان في المجال الصحفي منذ ضد االستعمار الغاشم
"، فبدأ  احيث كتب مقاال في شكل رسالة بعنوان " الحرية ثمرة الجياد، تاريخ كفاح إيرلند

كان تقويم المنصور  وإلى وطنو الجزائر، وأول ما كتب نجمو يسطع في تونس لينتقل الحقا
سنوات في  8صفحة، وكان ىذا الكتاب بحق بمثابة موسوعة دامت  320وبو  م1922سنة 

( بالتوازي مع كتاب قرطاجة في أربعة عصور أو "تاريخ شمال م1930_ م1922الصدور ) 

                                                             
 .124_123ص ص  ،المرجع السابق: أحمد مريوش 1
  18_17ص ص  ،د س ،الجزائر ،1، جيعلتوز ر واالشركة الوطنية لمنش ،مذكرات _ حياة كفاح: أحمد توفيق المدني2
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حمد توفيق المدني ، فكان أ1يأتي "كتاب الجزائر" م1931إفريقيا قبل اإلسالم"، وفي سنة 
م بعنوان" محمد 1938م لكي يخرج بكتاب سنة 1937يتابع أحداث الجزائر التي كانت سنة 

م من خالل 1946عثمان باشا داي الجزائر"، توقف المدني عن الكتابة لفترة ليعود سنة 
 ".2المسممون في جزيرة صقمية وجنوب إيطاليا كتابو"
ني عمى ذمة المؤرخين والمكتبات العممية مؤلفات أخرى ووضع الشيخ توفيق المد      

اب "ىذه ىي الجزائر عام م، وكذلك كت1964م_1952م_1948"كجغرافية القطر الجزائري 
نبعل مسرحية تاريخية، وكتاب " حرب ثالثمائة سنة" ومذكرات الحاج أحمد م، وح1957

أجزائو الثالثة، وتعتبر مذكرات الشريف الزىار، ولو مؤلفو الشيير " مذكرات حياة كفاح"  في 
كتب من الكتابات التاريخية ألن المؤرخ أو الدارس لمتاريخ البد أن  حياة كفاح من أىم ما

 .3يمتمك ىذا المؤلف
سنة يستحال  70فيعتبر ىذا جزء من مؤلفات العديدة ليذا الرجل العظيم الذي ناضل       

النضال منيا إحدى عشرة ياد و ه في الجأن أحصرىا بين ىذه السطور، فقد قضى الرجل عمر 
ال حياة كفاح سنة بتونس فييا ألف العديد من الكتب التي التزال تعتمد إلى اآلن، إنيا فع

ستقر بو الحال في سن متقدمة بمركز نذرىا لوطنو عمما وفكرا، كما نذرىا جيادا ومقاومتا وا  
 .4الدراسات التاريخية مدة تسع سنوات إلى أن وافتو المنية

                                                             
رسالة )،"1111_1111الجزائرالسياسية والثقافية بتونس و  أحمد توفيق المدني ودوره في الحياة" : عبد القادر خميفي 1

وصفصاف، كمية العموم اإلنسانية : عبد الكريم ب تحت إشراف، (ث والمعاصريالحدتير في التاريخ مقدمة لنيل شيادة الماجس
 .118_101، ص ص 2007_2006 نوقشت، جامعة منتوري قسنطينة، ، قسم اآلثار والتاريخاالجتماعيةو 
األول حول  " بحوث الممتقى الوطني(أحمد توفيق المدني ) معمم من معالم المدرسة التاريخية الجزائرية": بشير مديني 2

، 1998وسام براس لإلعالم والنشر واإلشيار، الجزائر، فبراير  ،1، المتحف الوطني لممجاىد، طالمدرسة التاريخية الجزائرية
 .139ص 

، جامعة أحمد 4 ع، مجمة عصور الجديدة ،" المؤرخ أحمد توفيق المدني و مذكراتو حياه كفاح": حاج عبد القادر يخمف 3
 . 175، ص 2011بن بمة وىران، ديسمبر 

 .149_146 ، ص صالمرجع السابق: بشير مديني4
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 اأحمد توفيق المدني يعتبر واحد من أىم رواد المدرسة التاريخية الجزائرية الذين ساىمو      
 في بناء مدرسة تاريخية جزائرية من خالل مؤلفاتو التي أثرت المكتبات الجزائرية.

 جمال قنان ) المؤرخ الوطني (:
إلى مواضيع ىامة وحساسة كانت موضع  ايعتبر األستاذ قنان من األوائل الذين تطرقو      

ختار سية، التي أعمن تحديو ليا عندما إحصار من طرف المدرسة الكولونيالية الفرن
ألطروحتو موضوعا حول األزمة الفرنسية األلمانية حول القضية المراكشية وىو موضوع كان 

فت جامعة الجزائر محظورا عمى الباحثين الجزائريين في السبعينيات، وخالل فترة إدارتو عر 
تعريب فكان من مناصرييا ومدعمييا، كما كان عضوا مؤسسا الحركة إضرابيو مطالبة ب

حتراف ان عمى دفع وتشجيع الجيل لجديد إللجمعية الدفاع عن المغة العربية، عمل األستاذ قن
، كما أنو لم يدخر جيد في دعم 1لكتابة التاريخية من منظور الوطني وفق تصور أصيل

سسات العممية، فكانت دعوتو إلى إنشاء مدرسة تاريخية جزائرية وطنية تمكن الجيل المؤ 
الناشئ من الباحثين الميتمين بالتاريخ من إتباع المنيجية العممية السميمة الرافضة لمتوجو 

 .2التغريبي
ىكذا أسيمت جيود األستاذ جمال قنان في إرساء قواعد عممية لبناء مدرسة تاريخية       
ئرية وما يدل عمى ذلك ىو كتابو "قضايا ودراسات في التاريخ الجزائر المعاصر") نشره جزا

متحف المجاىد( والذي دحض فيو المدرسة االستعمارية التي وظفت اإليديولوجيا في تناوليا 
، وزرعت الشكوك حول التصور التاريخي السميم 3لتاريخ الجزائر خدمتا ألغراض كولونيالية

نشغاالتو العممية الجزائرية فقد شكل محورا ىاما إل ث والمعاصر، وبالنسبة لمثورةلتاريخنا الحدي
نما لكونو مؤرخا موضوعيا ينشد الحقيقة التاريخية  التاريخية وال يعود ذلك لكونو أحد أبنائيا وا 

                                                             
متحف  ،ول المدرسة التاريخية الجزائريةبحوث الممتقى الوطني األول ح، "جمال قنان المؤرخ الوطني":  بوعزة بوضرساية 1

 . 155ص  ،1998فبراير  ،الجزائر، براس لإلعالم والنشر واإلشيار وسام ،1ط ،الوطني لممجاىد
 . 156ص  :نفسو 2
ص ص  ،2009 ،الجزائر ،منشورات وزارة المجاىدين ،المعاصرراسات في تاريخ الجزائر الحديث و دقضايا و : جمال قنان3

13_14 . 
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ومدافعا عن التوجو الوطني في كتابة تاريخ الثورة في وقت سيطرت فيو المدرسة االستعمارية 
رتباك في أذىان األجيال ية حول الثورة سعيا منيا لزرع اإلت الكتابة التاريخحتكر وا  

 .1الصاعدة
ويتساءل جمال قنان ىل من المعقول أن تستمر الحقيقة الغائبة ويستمر طغيان الزيف 

بو  دوالتشويو إلى ماال نياية ...؟...فالتاريخ ليس مادة تصيغيا األىواء كما اتفق إذا ما أري
 2التضميل كالذي تعمدتو المدرسة التاريخية االستعماريةار وليس التيميش و االستفادة واالعتب

 أبو القاسم سعد اهلل:
م بوادي سوف، 1930عام  4بجوار مدينة قمار 3ولد أبو القاسم سعد اهلل في البدوع      

بسيطة ومتدينة تحاول . وىو من عائمة فقيرة جدا 5ويقول أىمو أنو ولد في صيف شديد الحرارة
لم يعش أبو القاسم سعد اهلل طفولتو نظرا لقساوة العيش ، 6أن تعيش بوسائميا عمى الفالحة

والظروف السياسية المسيطرة عمى المنطقة آنذاك، فعند بموغو سن الخامسة تعمم التعميم 
  .7القرآني في مسجد لبدوع كأي طفل

في األدب والنقد والقصة والشعر وآراء في لألستاذ سعد اهلل مجموعة من التجارب      
الحركة األدبية في الجزائر والمغرب العربي وساىم كذلك بمقاالت ودراسات في المؤتمرات 

أما في ميدان التاريخ فمو في التاريخ السياسي  والندوات العممية في الجزائر والوطن العربي.
تحقيق بعض المخطوطات، وكتب أبو  واالجتماعي والثقافي وكتابات في التراجم والسير وفي

                                                             
 . 156ص  ،المرجع السابق "جمال قنان المؤرخ الوطني"،:  بوعزة بوضرساية1
 .25ص  ،المرجع السابق، تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرقضايا ودراسات في : جمال قنان2
 .كمم 3.5عد عن مدينة قمار بحوالي : تب البدوع3
 شماال. كمم 15: تبعد مدينة قمار عن مقر الوالية الوادي بحواليقمار 4
 .177ص  ،2011 ،الجزائر ،لمعرفةعالم ا ،فكار جامحةأ :سعد اهللأبو القاسم  5

 ر،منشورات الحب، 1ط ،الثقافة والمغة والتاريخو  قاسم سعد اهلل في الفكرالحديث صريح مع الدكتور أبو : يأوزناجمراد 
 .17_16ص ص ، 2008 ،الجزائر

 .178، ص  : المرجع السابق أبو القاسم سعد اهلل 7
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،لذلك نجد أبو القاسم سعد اهلل 1ختصاصو الحديث والمعاصرالقاسم سعد اهلل خصوصا في إ
 .2قد أوقف حياتو العممية لتاريخ الجزائر والمغة العربية

فكانت مساىمة سعد اهلل في بناء المدرسة التاريخية الجزائرية بارزة من خالل إشرافو       
ر عن بعد وعة من الطمبة في الدراسات العميا وكانت رغبتو في ذلك تفيض بالتعبيعمى مجم

ىتماماتو لتغطية مادة التاريخ الجزائري في الحديث النظر لخدمة وطنو، وعن إنشغاالتو وا  
والمعاصر وتمبية حاجات الجامعة الجزائرية، وضرورة توفير مختصين في التاريخ وتنويع 

ثراء األبحا  .3ث بالتفتح عمى تاريخ العالم القريب والبعيدالتخصصات وا 
ومن طمبتو أذكر منيم يحي بوعزيز، ناصر الدين سعيدوني، محمد العربي الزبيري،      

عبد الحميد زوزو، خديجة بقطاش، إبراىيم لونيسي  والقائمة تطول، ىؤالء اآلن يحممون 
في مجاالت عدة في التاريخ شيادات الماجستير والدكتوراه، وليم عدة إسيامات وتأليفات 

الوطني وتاريخ الوطن العربي واإلسالمي، ومن ناحية أخرى قد ساىم سعد اهلل مساىمة كبيرة 
فيو  .4في بناء المدرسة التاريخية الجزائرية إلى جانب مجموعة من أترابو وأنداده من األساتذة

 ". 5فيو القائل: "فال منزل وال الجامعة توفرت عمى الشروط األولية لمبحث
       

                                                             
الجزائر محمد العيد عر شا، دراسات في األدب الجزائري، سعفة الخضراء، مؤلفاتو في مجال األدب: النصر لمجزائرمن  1

تاريخ  ،تاريخ الجزائر الثقافي جزآن، الحركة الوطنية في أجزاء :وفي مجال التاريخ، حكاية العشاق)تحقيق(، آل خميفة
مؤرخا  أبو القاسم سعد اهلل: لممزيد ينظر، )ترجمة (أروباو الجزائر ، ترجمة(حياة األمير عبد القادر ) ،العدواني )تحقيق(

 .427_419ص ص ، 2015ديسمبر  14_13يومي  ،بالقطب الجامعي الشط الوادي، ممتقى الدوليأعمال ال ،ومفكرا
 .13ص ،1986ر،لجزائ، االمؤسسة الوطنية لمكتاب ،سعد اهلل القاسم أبو :رت ،الجزائر و أوربا: جون وولف2
ول بحوث الممتقى الوطني األول ح، "القاسم سعد اهلل ( تجربتنا مع أحد أعمدة المدرسة التاريخية )أبو" :محمد بمقاسم3

  1998رايربفر، الجزائ، وسام براس لإلعالم والنشر واإلشيار، 1ط، المتحف الوطني لممجاىد ،المدرسة التاريخية الجزائرية
 . 99_97ص ص 

 .100، ص المرجع السابقمحمد بمقاسم:  4
 .05ص ، 1996ت، بيرو ، 3، ج1، طدار الغرب اإلسالمي ،أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر: قاسم سعد اهللأبو ال 5
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وكتابات أبو القاسم سعد اهلل قد تناولت عدة مواضيع في التاريخ وتميزت بأسموب       
السيل الممتنع في جمل بميغة دقيقة واضحة المعنى  وفييا يدعو إلى أعمال الفكر، فيو في 
ة كتابتو يربط بين تطورات األحداث واألفكار، فالتاريخ عند أبو القاسم سعد اهلل ىو المرآ

تتراءى فييا األحداث كما وقعت وليس كما نريدىا نحن أن تقع، فالمؤرخ الحق ىو الذي 
يكتب وفق  يفرق بين ميولو الشخصية وميمتو الوطنية والقومية واإلنسانية، فالتاريخ ال

عتبار جميع معطيات ومفيوم الوثائق مع األخذ بعين اإلوالميول ولكن حسب منطق  األىواء
 .1جالقضية التي تعال

في بناء أسس المدرسة الوطنية األصيمة  افأبو القاسم سعد اهلل يعتبر من الذين ساىمو       
 .2في جزائر األصالة تعمل من أجل كتابة تاريخ الجزائر

عمى عاتقيم  افقد كان ىؤالء من بعض الرواد المدرسة التاريخية الجزائرية الذين حممو      
ة الفرنسية االستعمارية. وكان تخصص تاريخ سمحاربة التاريخ الزائف الذي روجت لو المدر 

يتعدى إنتاجو أكثر  الحديث والمعاصر أوفر حظا من اإلنتاج، فميس من بين ىؤالء من ال
خرى من ندوات مطبوعة ودراسات  فات، دون الحديث عن اإلسيامات األمن عشرة مؤل
 .3رة في مجالت متخصصةومقاالت منشو 

  

                                                             
 .101ص  ،المرجع السابق: محمد بمقاسم 1
 .102ص  و:نفس 2
 . 8_7ص ص  ،لمرجع السابقارواد المدرسة التاريخية الجزائرية، موسوعة :  بوعزة بوضرساية 3
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، والتعريف بو ىيم مياسيإبراالبيئة التي نشأ فييا  تحت عنوان لقد جاء ىذا الفصل
وتضمن في طياتو التعريف ببيئتو وشخصيتو وىذا بالتطرق أوال إلى مختمف األوضاع السياسية 

ل األربعينيات من القرن المتعمقة بتمك التطورات التي عرفتيا الحركة الوطنية التونسية خال
عرفتيا بيئة نشأة إبراىيم  الثقافية التيمختمف األوضاع االجتماعية و ، ومنو أشرت إلى العشرين

نشأتو األولى في قفصة وحال أسرة عبد الرحمان مياسي في كال مياسي، ثم تطرقت إلى مولده و 
غوص في كان البد عميا اإلشارة و  ومن ىنا، م2691س ووادي سوف بعد االستقالل البمدين تون
راستو في وادي ميمي وقسمتو إلى قسمين وىما دراستو األولى في تونس ) قفصة( ثم دمساره التع

ثرات التي ساىمت في تكوين ، باإلضافة إلى ذلك تكوينو الثقافي وأىم المؤ سوف بعد االستقالل
لوفاتو ومختمف اآلراء حولو التي كانت نتاج  افقد خصصتي ةاألخير  ، أما عن النقطةشخصيتو

 ة .الرواية الشفوي
ومن أجل ذلك جاء ىذا الفصل لتسميط الضوء عمى ىذه الشخصية وىذا بتناول أىم 
المحطات التاريخية التي عرفتيا حياة إبراىيم مياسي من مولده في قفصة إلى غاية عودتو إلى 

 العممية إلى غاية وفاتو. صية و وادي سوف مع مطمع االستقالل محاولتا تتبع سيرة حياتو الشخ

 إبراىيم مياسي. التي نشأ فييا بيئةال5 أوال
 من القرن العشرين ميالدي5 األربعينياتأوضاع تونس العامة خالل فترة  ( أ

بعد تردي األوضاع المعيشية لكثير من سكان الجزائر، من بينيم سكان وادي سوف نتيجة 
السياسة الفرنسية، إضطر بعض من سكان ىذه المنطقة لمجوء إلى تونس كحل وحيد لميروب 

التونسية  الالجئين الجزائريين يعيشون في المناطق الحدوديةمن ىذه األوضاع، فكان معظم 
توزر، وأصبحوا متأقممين مع الظروف واألوضاع التي تعيشيا تونس في تمك رديف و المتموي و بال

 .الفترة
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 األوضاع السياسية 5 (1
من القرن العشرين تحوالت عميقة مست المجتمع  األربعينياتعرفت تونس في فترة       

ابة في صفوف الحزب قيادية ش األىمي، فتجسدت عمى المستوى السياسي في بروز عناصر
التي تمثمت في و  االستعماريةمع نتائج السياسة  ما تفاعلوالذي سرعان  ،الدستوري خاصة

نشاط الحزب في  فأقتصر، ع كامل الحريات والتجمعات العامةومن االستعماريةتسمط اإلدارة 
 االستعماريةالمطالب التي لم تكن لتؤثر في القوانين و  االجتماعاتعمى بعض ىذه الفترة 

 .1الغاشمة
في جممة من أساسا  (م2699_ م2691وتمثمت التحوالت التي شيدتيا تونس من )      
والتي كانت  م2691التي مرت بيا الحركة الوطنية التونسية وىي أحداث أفريل  األحداث

من العاصمة التونسية والجديد فييا كان المناداة بالحرية، وسقط  نطمقتاإعبارة عمى مظاىرتين 
الفرنسي، وعقب ىذه األحداث شيدت الحركة الوطنية  االحتاللعمى إثرىا العشرات برصاص 

 .2(م2699 _م2691بين ) التونسية إعادة بنائيا وخصوصا أنيا كانت تنشط في سرية ما
الحركة الوطنية التونسية سمسمة من م عرفت 2699م_2699خالل الفترة بين و    

 األحداث تمثمت فيما يمي:
وقام وار بينو وبين السمطة الفرنسية سعي الحزب الدستوري الجديد إلى مد قنوات الح

 برازفيل" ندوة  نعقادإبعدة مبادرات إلقناع األوساط السياسية بضرورة التفاوض خاصتا بعد 
 ،الفرنسي تحاداإلبحق الشعوب في تسيير شؤونيا بنفسيا ضمن  عترفتإ" التي 2699جانفي 

فيو أعدت المجنة تقريرا  م2699نوفمبر  29يوم  جتماعإالتي عقدت  تكوين لجنة وطنيةو 
قامة نظام ممكي دستوريالداخمي و  ستقاللياإطالبت بمنح البالد التونسية   .3ا 

                                                             
، مركز الدراسات والبحوث االقتصادية 9، ج الحركة الوطنية ودولة االستقالل(5 تونس عبر التاريخ )شاطرخميفة 1
 .209،  ص 1002االجتماعية ، تونس، و 
، يمجمة آداب الفراىيد ("،2696_2621الحركة الوطنية التونسية في سنوات ما بين الحربين) "غيالن سمير طو التكريتي:  1
 . 262_269، ص ص 1021، تونس، كانون األول29ع

 .229، ص 2619، سراس لمنشر، تونس، انتصاب الحماية الفرنسية بتونسعمي المحجوبي: 3
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  1المقيم العام الجنرال ماست نتيجياإأمام السياسة الزجرية التي و 
خراجو التونسية نيون إلى تدويل القضية الوطنية سعى الوط ،(م2691_م2699) يا من ثنائية ا 

فقرر  ،(م2692مارس  11الدول العربية )  خاصة بعد تأسيس جامعة ،ة التونسيةالفرنسي
لمتعريف ( م2692مارس  19إيفاد الزعيم الحبيب بورقيبة إلى مصر) 2الديوان السياسي
 . 3بالمسألة التونسية

دوره وخصوصا بعد  سترجاعإشرع الحزب الدستوري الجديد في  م2699في سنة و 
والنشاط السياسي في ىذه الفترة لم يكن مقتصر عمى  ،بورقيبة إلى القاىرةعيم الحبيب ىجرة الز 

الحزب الدستوري الجديد فقط بل كان أيضا الحزب الدستوري القديم الذي كان يضم تحت لوائو 
الفرنسية )ت الكادحة وكذلك الحزب الشيوعي الذي كان يضم الطبقا ،ورجوازية التقميديةالب

، القدامى منيمو  ة الجامع األعظمالتونسية الزيتونية والتي تضم طمب ةبالشبي وأيضا (،التونسية
 . 4تشكيالت السياسية في ىذه الفترةفكانت تقريبا ىذه معظم ال

 ختمفت في أشكالإلكنيا فالحركة الوطنية التونسية تعددت فييا األحزاب الوطنية و 
التقميدية من مقاالت صحفية ولوائح فالحزب الدستوري الحر كان يمجأ إلى طرق العمل العمل، 

ضرابات ومظاىرات عامة  .5واجتماعات وا 

                                                             
لمحكومة الفرنسية بكل من تونس والمغرب  المقيم العام الفرنسي وكذلك الممثل الرسمي : ىو(1491_1491) الجنرال ماست1
 لممزيد .لكل منيما، وىو ما يقابل المندوب السامي بالمستعمرات البريطانية مع الفارق بين النظامينصى خالل فترة الحماية قاأل

 . 211، ص المرجع السابق5 خميفة شاطر ينظر:
وىو الييئة القيادية العميا لمحزب الحر الدستوري التونسي وشكل من خمس عناصر وىم : محمود  الديوان السياسي25

 2699شعبة عام   96قيبة، الطاىر صفر، محمد بورقيبة، البحري قيقة، وقدر عدد المنخرطين فيو منالماطري، الحبيب بور 
 . 122ص  ،نفسو لممزيد ينظر:. شعبة 919إلى 

، منشورات دار المعارف لمطباعة (1491_1311الحركة الوطنية التونسية )رؤية شعبية قومية جديدة الطاىر عبد اهلل: 3
 .106ص النشر، تونس، د س ن، و 
، تع: محمد شاوش، إلى االستقالل ما يجب أن تعرف عن تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخمحمد اليادي الشريف : 4

 .    290_216، ص ص 2669، دار سراس لمنشر، تونس، 9محمد عجينة، ط
 . 292ص  :نفسو 5
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ثم م 2692ماي من سنة السياسية جيودىا بين شير فيفري و وقد وحدت التشكيالت 
قصد تقديم برنامج موحد ودعمتو سمسمة من األعمال ومنيا سعي م 2699خالل صيف 

 ،إلى تأطير التحركات الجماىيريةالديوان السياسي بإشراف كاتبو العام صالح بن يوسف 
 .1الشبابيةشجعا عمى بعث المنظمات المينية و م

ثر الدعم الذي قدمو الحزب الدستوري الجديد خصوصا لمسياسي فرحات حشاد تم  وا 
جانفي  10العام التونسي لمشغل في  تحاداإلجمع مختمف التشكيالت النقابية وتأسيس 

 ،يث العناصر البشرية المكونة لياوكان عبارة عن نقابة تونسية من ح( u .g.t.t) م2699
صبحت أو عموم العممة التونسيين التي أسسيا محمد عمي وكانت شأنيا في ذلك شأن جامعة 

 .2م2699( في أكتوبرu.s.t.tالنقابي لمعمال التونسيين ) تحاداإلتدعى موالية لمشيوعية و 
رشيد إدريس ورفاقو الالجئين بإسبانيا  لتحقم إ2699جويمية و م 2699جوان  6وبين 
 أسسواالذي قدم من أوربا متوجيا إلى القاىرة لمزعيم الحبيب بورقيبة و  يالرويسوكذلك يوسف 

تطور األوضاع  وتابع الزعماء الدستوريين بالقاىرة عن كثب ،مكتب الحزب الحر الدستوري
لمتحدة األمريكية في وبعدىا سافر الزعيم الحبيب بورقيبة إلى الواليات ا ،بالبالد التونسية

تمييدا  ،الدولية في ىيئة األمم المتحدة الوفودلييئات الرسمية و با تصاللإلم 2699ديسمبر 
 .3لعرض القضية التونسية

 فأنعقد ،عركة الحاسمة في أذىان الوطنيينومن ىنا بدأت تتبمور مالمح خطة الم
ثر م 2699أوت  19 في 4بتونس مؤتمر ليمة القدر سياسيين من من ال اعدد أعتقل جتماعوإوا 

                                                             
 .206، مطبعة الرسالة، تونس، د س ن، ص ىذه تونسالحبيب ثامر:  1
لتاريخية المغربية لمعيد الحديث مجمة ا، نضمام االتحاد العام لمعمال التونسيين إلى الفيدرالية العماليةإكريم مصطفى:  2
 . 12، ص 2619، تونس، جانفي 2ر، عالمعاصو 
 . 21، ص 1002تحاد الكتاب العرب، دمشق، إمنشورات 5 المعارضة التونسية نشأتيا و تطورىا، توفيق المديني 3
ترأسو القاضي العروسي وضم كل الفصائل الحركة الوطنية التونسية التي رفعت ألول  م 14915أوت  31مؤتمر ليمة القدر 4

من من المؤتمرين، وكان  900مشاركا من جممة  99مرة شعار االستقالل التام، وقد ألقت السمطات االستعمارية القبض عمى 
 5 المرجعالحبيب ثامر: لممزيد ينظر. صالح فرحات الشيخ فاضل بن عاشورو بينيم الزعيم صالح بن يوسف، والمنجى سميم 

 .201_209ص ص  ،السابق
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م 2699أوت  90وطنية بشن إضراب يوم فكان رد المنظمات ال ،طرف القوات الفرنسية
 .1لممطالبة بإطالق سراح القادة المعتقمين
ثر إعالن المقيم العام  عاد الحزب  ،الجنرال ماست عن مشروعو اإلصالحيوا 

وحرص عمى  الداخمي باالستقاللبالمطالبة  ىكتفا  و  عتدالاإلالدستوري الجديد إلى سياسة 
الموجية إلى الحكومة م 2699نوفمبر  19المطامح ) مذكرة التمييز بين المطالب و 

 .2(الفرنسية
كما أدى فرحات حشاد دورا ىاما لمتعريف بنشاط منظمتو النقابية من خالل المحاضرة       

ا دور مبرزا فييم 2699ديسمبر  10قيا المسممين يوم التي ألقاىا بمقر جمعية طمبة شمال إفري
 .3العام التونسي لمشغل في النضال الوطني تحاداإل

وبخاصة مبادرات جمعية الشبان المسممين التي عقدت  الجمعياتويتواصل النشاط 
ىيئة  الجمعية في نخراطإ( ووافق المؤتمرون عمى  2699سبتمبر  19_19مؤتمرىا الثاني )

بطابع سياسي حيث تطرق الشيخ  جتماعاتياا  خطبيا و  تسمتا  و  ،المنظمة العالمية لمشبيبة
، كما تعرض الشيخ الفاضل االستقاللإلى قضية م 2699مارس  11د الصالح النيفر في محم

 .4إلى موضوع التضحيةم 2699جويمية  21 اجتماعبن عاشور في 
والتي أردت من خالليا أن أجمع م 2699سنة  عظم أوضاع تونس السياسيةكانت ىذه م      

ة الوطنية تطور الحرك إلى  دىىو ما أو أبرز األحداث السياسية عمى الساحة التونسية 
حتى  ،نسي الذي كان رافضا ألي إصالحاتتحقيقيا لمطمب الشعب التو التونسية في مطالبيا و 

                                                             
، الشركة التونسية لمتوزيع، تونس 2، ط(1491_ 1331تاريخ تونس المعاصر )أحمد القصاب _ حمادي الساحمي:  1
 . 229، ص 2619،
، 9، عالمعاصرتاريخية المغربية لمعيد الحديث و المجمة ال،  1413_ 51331 قضية الحقوق النقابية بتونس كريم مصطفى 2

 .91، ص 2612جانفي  تونس،
،  9جالجزائر ( ،براطورية العيد التركي في تونس و قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي ) عصر اإلمعبد الكريم غالب:  3
 .910، ص  1002، بيروت اإلسالمي، بدار الغر  ،2ط
، ص 2666، دار كرابس، تونس، أدبية () تاريخية _ جغرافية _ حضارية و  الحضارات العربية قصة وتاريخعاطف عبيد:  4

91 . 
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تونس سواء في  استقاللالعمل السياسي ومكافحة من أجل  تبنوابفضل من  ستقاللوإنال 
 بالحكم الذاتي لتونس، عترافم لإل2622فرنسا في عام  ضطرتإ. حتى الداخل أو الخارج

 10كومة الفرنسية في مع الح ستقاللاإلعمى  تفاقإلانضال الشعب التونسي حتى تم  ستمرا  و 
 .1م2629مارس عام 

 5 االجتماعيةاألوضاع  (3
أن نسبة  عتبرناإإذا  ،نفجارا ديمغرافياإمدان العربية شيدت البالد التونسية كغيرىا من الب   

 نسمة 211إلى  رتفعتإ( فإنيا  م2616_م2612من ) نسمة  200الزيادات السنوية كانت 
لىم2696_م2692بين سنوات )  نسمة  299( و م2696_م2692بين ) نسمة  220( وا 

عدد  ارتفعأي خالل ربع قرن فقد  م2622و م2690(. أما بين سنة  م2629 _م2620 بين 
 . 2إلى نحو ثالثة ماليين ونصف 102000000السكان المسممين من 

 لالستغاللأما عدد السكان في األرياف كان يتضاعف بينما كانت المساحات الصالحة   
أما في شمال البالد فأصبحت كل  عمييا، األوروبيينالمعمرين  ستوالءا  مواطن الشغل تتناقص و و 

إلى عدد  ال تحتاجالمساحات الشاسعة يممكيا األوربيون حيث الزراعات الكبرى العصرية التي 
ويرتفع عدد المالكين ليا أو المرتزقين منيا إلى حد تصبح فيو األرض  ،دي العاممةكبير من أي

أوفر  يكونواجنوبيا فمم وسط البالد و  أما السكان المنتسبون إلى ،3لحاجة السكان موفيوغير 
 حظا من سواىم وذلك راجع لعدة أسباب منيا : 

عي الموسمي وخصوصا أراضي ىذه المنطقة في الر  ستعمالإمنع فرنسا في شمال تونس من _ 
العالقات السكانية التي كانت تربط بين المناطق الوسطى أو  نقطعتفأ ،في فصل الصيف

                                                             
، مكتبة األنجمو 2، طالمغرب العربي الكبير في العصر الحديث ) ليبيا تونس الجزائر المغرب (شوقي عطااهلل الجمل:  1

 . 921_ 922، ص ص  2611المصرية ، القاىرة، 
 . 221، ص المرجع السابق: محمد اليادي الشريف 2
، ص ص  2616التوزيع، تونس، ، صامد لمنشر و 2، طالمجتمع التونسي ) دراسة اقتصادية اجتماعية (حمو اليمامي:  3

212_219 . 
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فمم يعد يمكن لمعروش القيام بعمميات المبادلة بين  ،النواحي الشماليةو الجنوبية من البالد 
 .1الزيوتلمحبوب وتمك التي تنتج التمور و  الجيات المنتجة

د وطنيم المجدب المتقمبة أحوالو بموار  االكتفاءبمناطقيم و  ستقراراإلإجبار عروش عمى  -
 حسب الظروف الطبيعية (.)
طراف المدينة في فقد كان قسم من التونسيين يقطن في أ م2622إلى  م2620أما في سنة  -

 .أحياء القصديرية
تزداد إذ  لوحدىا كانت نمو التجمع السكاني بمدينة تونسأما في المدن فقد كانت ظاىرة  -

وكان قسما كبيرا من  ،ألف 220إلى  900من م 2629و م 2690 تضاعف عدد السكان بين
 .2ىؤالء موارد عيشيم غير ثابتة

الفقر بين  ستفحالبإأما الصناعات الحرفية التي فيي الحواضر فيي األخرى قد تأثرت شديدا  -
سة كما تأثرت أيضا بمناف ،التقميدين حرفيياعامة الشعب بالبوادي ألنيم يمثمون أكبر نسبة من 

كان في تدىور مستمر  االجتماعيفضال عن ذلك فإن المناخ  ،المنتوجات المصنعة األوروبية
 من جراء سياسة التضخم المالي المتبعة في فرنسا وما نتج عنيا من غالء المعيشة فتعددت

تيجة إلرىاقيم وأخذ صبر الجماىير ينفذ شيئا فشيئا ن ،المشادات الداميةو  ضطراباتاإل
 . 3التعسفبالقوة و  ستخالصياوا   ،الباىظةبالضرائب 

                                                             
 . 211_211ص ص ، المرجع السابق حمو اليمامي: 1
،  ص 2666الفنون، تونس، واآلداب و ، المجمع التونسي لمعموم جتماعيالمغيبون في تاريخ تونس اإلاليادي التيمومي:  2

 . 216_216ص 
ر الميالدي وردود في تونس خالل القرن التاسع عش االجتماعيةو  االقتصاديةاألوضاع " 5صالح اليمان _ محمد العايبي 3

الحاكم  محمدتحت إشراف:   (،المعاصرفي تاريخ المغرب العربي الحديث و مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر ،)"الفعل الشعبية
، 1021_1029نوقشت ر،جامعة الشييد حمو لخض، قسم العموم اإلنسانية ،واإلنسانية االجتماعيةكمية العموم  ،نبن عو

 .10ص
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في تونس أن فرنسا  االجتماعيةوالشيء اإليجابي الذي يجب أن يذكر في األوضاع  
نشاء لسكك الحديدية و جعمت من تونس ميدانا شاسعا لتعبيد الطرقات ومد ا وقد  ،الموانئا 

 .1الجزائر وطرابمسلعاممة من صقمية وجنوب إيطاليا و اليد ا ستجالبإذلك  قتضىإ
نصيبا مما توفره الحضارة  يأخذون بدأوافالشيء اإليجابي بيا أن األىالي  أما المدن

الصناعية وكان األمر في البداية منحصرا في الطبقات الراقية من األىالي ثم تبعتيا الطبقات 
بأبنائيم إلى المدرسة  فأرسموا ،االجتماعيالصغرى بحكم التقميد  البرجوازيةالمتوسطة وحتى 

يترددون  وبدأوا ،إلى بيوتيم الماء الصالح لمشرب أدخمواإلى المستشفى و  العصرية وبمرضاىم
التقميدية التي  حتفاالتاإليشاركون في المباريات الرياضية عمى حساب عمى دور المالىي و 
 . 2شأنيا لألجيال القادمةرحة والزوايا والتي كانت تترك و كانت تقام في األض

 األوضاع الثقافية 5 (1
فكان عدد المدارس  ،التعميم في تونس نتشارإمحاربة  الفرنسية عمىعممت السمطة 

وكان أول  ،دد األطفال البالغين سن التعميمع زديادإلأقساميا ال يزداد بمقدار السنوي و  بتدائيةاإل
ونجد أيضا  ،مدة الدراسة فيو عمى ثالث سنواتتعميم ىو التعميم البدوي وىو تعميم بسيط ال تزيد 

فقد كان ىذا النوع من التعميم الديني مسيطرا ىذا النوع يقوم عمى  يالكتاتيبيدي التعميم التقم
فكان الدور الفعمي الذي قدمو ىذا النوع من التعميم عبر  ،ءة والكتابة البسيطةالقرارآن و تحفيظ الق
ن كان ىذا التعميم في إطاره التقميدي غير متطورالحفاظ عمى المغة العربية حتى و  الزمن ىو  .3ا 

ث الذي كان تحت إشراف المنظمات أما النوع الثاني من التعميم ىو التعميم األصمي الحدي
وكانت ميمتو األساسية الحفاظ عمى المغة  ،االستعماريةاألحزاب الوطنية في فترة السيطرة و 

. والنوع الثالث ىو التعميم الذي كان سائدا ر عن الحفاظ عمى الشخصية الوطنيةالعربية كتعبي

                                                             
 . 21ص  ،المرجع السابق: عمي المحجوبي 1
 . 226_221ص ص  ،المرجع السابق: محمد اليادي الشريف2
 . 21_29، ص ص المرجع السابقالحبيب ثامر:  3
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وىو التعميم التبشيري وكان وسيمة ميمة من وسائل  ،الغربي ليذه المنطقة ستعماراإل ترةفي ف
 . وتحويل الناس عن دينيم مسيحية التبشيرية لنشر المسيحيةنشاط اإلرساليات ال

ىو التعميم في المدارس التي  االستعماريةالنوع الرابع الذي كان في فترة السيطرة  ،وأخيرا
عمى أبناء المستوطنين الغربيين  وكانت ىذه المدارس مقتصرة ،االستعماريةالسمطات  فتتحتياإ

الجاليات األجنبية وكان اليدف من ىذا التعميم ىو تطبيق مبدأ اإلدماج وتطبيق قانون وأبناء 
 .1االستعماريةالتعميم اإللزامي لمواطني الدولة 

ومن جممة الوسائل التي  و فرنسا وىي المغة العربية خصوصا،وأول ما ركزت عمي
 االبتدائيالتعميم في تونس منيا وضع برنامج لمتعميم  نتشارإفرنسا لتعطيل حركة  ستخدمتياإ

ولم تسمح  ،بالتعميم الثانوي لتحاقاإلميذ ر منيا عمى التالعذجعمت مدة الدراسة فيو طويمة يت
مدرسة وكانت تسمى  91حرة فبمغ عدد المدارس ال ،المدارس الحرة إال بمقدار ضئيل فرنسا بفتح

ثقافة قومية عصرية تؤىميم لإلحراز عمى بالمدارس "القرآنية األىمية" ويتمقى فييا التالميذ 
  .2الحكومية أو شيادة األىمية بجامع الزيتونة بتدائيةاإلالشيادة 

التي يتمقى فييا الطمبة العموم  3أما التعميم الثانوي فيكاد يقتصر عمى المدرسة الصادقية
 ،ىا لمحصول عمى شيادتيا النيائيةوىي تؤىل تالميذ ،الفرنسية في آن واحدبية و بالمغتين العر 

 ابتدائية. ويوجد بتونس كذلك المدرسة العموية وىي مدرسة كذلك شيادة البكالوريا بالفرنسيةو 

                                                             
،  1022الترجمة، القاىرة ،، دار أقالم لمنشر والتوزيع و 2ط ، م(3111قصة تونس ) من البداية إلى ثورة السرجاني راغب:  1

 . 11_11ص ص 
 .211، دار المعارف ، القاىرة ، د س ن ، ص اإلمارات ) ليبيا_ تونس_ صقمية(عصر الدول و شوقي ضيف:  2
م، وكانت تدرس مختمف 2112من أىم المشاريع التي قام بتأسيسيا خير الدين سنة : تعتبر ىذه المدرسة المدرسة الصادقية 3

العموم الحديثة باإلضافة إلى المغات، وكان الطمبة المتخرجين منيا يسافرون إلى فرنسا لمواصمة التعميم العالي، وبعضيم يقول 
م 2111بون سنة ات كان من بينيا إصالح بول كامأنيا كانت معقل لمقومية التونسية، وقد مرت الصادقية بدورىا بعدة إصالح

تق وتح: حمادي  صفحات من تاريخ تونس،: محمد بن خوجة: لممزيد ينظرسأتبدل المغة العربية بالفرنسية. إذ غير برامجيا  و 
 .119،  ص 2619، دار الغرب اإلسالمي،  بيروت،  2ط الجيالني بن الحاج يحي، الساحمي و 
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 ،ة فرنسية أىميا " ثانوية كارنو"كما توجد عدة مدارس ثانوي ،ثانوية أسست إلخراج المعممين
  .1ىذه المدارس بالمغة الفرنسية فقطبيا والتعميم في  لتحاقاإللمتونسيين حق و 

عتيق يشبو ثانوي وعالي وىو تعميم و  بتدائيإأما التعميم بالجامعة الزيتونية فينقسم إلى 
وال تنظر السمطة الفرنسية إلى ىذا التعميم بعين الرضى بل تعمل عمى  ،التعميم بجامع األزىر

 ،أوقاف الخاصة بياويصرف عمى ىذه الجامعة من  ،قاومتو ومنع إدخال إصالحات عميوم
لى جانب ىذه الجامعة يوجد معيد حر بو قسم  وقسم ثانوي يتمقى فيو طمبة جامعة  بتدائيإوا 

 . 2الزيتونة العموم الحديثة
 ،جامعة عصرية ال تممكألنيا في تمك المرحمة حديث  يوجد بتونس تعميم عال وال   

إال أن  ،المعاىد بفرنسامختمف الكميات و تعميميم ب ستكمالإلولذلك فإن الطمبة يضطرون 
السمطة الفرنسية تضع في وجيم عراقيل فضال عن أنيا تمنع سفر التونسيين لتمقي العمم في 

 .3بالد أخرى غير فرنسا
العقبات في سبيل تعميم  أما بالنسبة لمفرنسيين فإن السمطة الفرنسية قد دلمت جميع  
 دي بقرب من المراكز المقمين فييا،فأنشأت ليم المدارس كافية منتشرة حتى في البوا ،أبنائيم

 . 4كما وضعت تحت تصرفيم وسائل المواصالت لنقل أبنائيم إلى المدارس
ى محاربة في سياستيا التعميمية في تونس إل تجيتإوخالصة القول أن السمطة الفرنسية   

وجعل  ،التعميم من جية أخرى نتشارإبيل الوقوف بصفة عامة في سالمغة العربية من جية و 
وبالتالي أخضع التعميم لنظم  ،نسية األداة األولى لمتمقينالفر برامجيا عمى ىواه ومنيا جعل المغة 

 .االستعماريةلخدمة السياسة  فرنسية
                                                             

، "م1491م _ 1411ية التحرير الوطني دور الحركة الثقافية بتونس في عمم"عبد مالك خالفية، الطيب غمام عمارة: 1
، كمية العموم رشيد قسيبة، تحت إشراف: (المعاصرفي تاريخ المغرب العربي الحديث و مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر )
 . 90، ص 1021_1029نوقشتاإلنسانية،  قسم العموم اإلنسانية، جتماعية و اإل
 . 162، ص المرجع السابقأحمد القصاب _ حمادي الساحمي:  2
 . 22_20، ص ص 2661، دار الغرب اإلسالمي،  لبنان، 2، طالحضارةفصول في تاريخ و مادى الساحمي: ح 3
 المغاربية المجمة التاريخية، "اإلصالح التربوي بتونس خالل السنوات األولى لمحماية الفرنسيةلوي ماشوال و " ريشاد ماكن:  4

 .99، ص 2612، تونس،  جانفي 9، عالمعاصرلمعيد الحديث و 
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 ،من خالليا إغراء التونسيين بيا التي حاولت "ومن خواتم سياستيا " سياسة التجنيس
 . 1خاصة مثل المنح المحبوسة عمى الفرنسيين وحدىم متيازاتإبإعطائيم 

 ثانيا5 التعريف بإبراىيم مياسي.
 5 نشأةالالمولد و  (1

فكان والده من  ،م2699سبتمبر  20بقفصة في  2ولد إبراىيم مياسي بقرية أم العرائس
كان يممك غابة نخيل كبيرة  ،رياء المنطقة كذلكالشخصيات البارزة في وادي سوف ومن أث

ىيم مياسي والعائمة كان من افمورد الزرق لوالد إبر  ،في وادي سوفمياسي"  3سميت " بغوط
  .4الفالحة
وعمي ، 6يدعونيم " بأوالد مياسة " من قبيمة أوالد حمد انو فكا 5كثيرة العدد عائمتوكانت و 
ىما :  فإبراىيم مياسي ينتسب إلى عرشين كبيرين ،ي بن محمد مياسي ىو جده من أبيوالساس

                                                             
 . 122، ص 2612، دار القدس،  بيروت، مايو 2تق: سامي الجندي، ط، تر و تونس الشييدةعبد العزيز الثعالبي:  1
 :  مدينة تقع غرب والية قفصة من الجنوب الغربي التونسي .أم العرائس 2
وىو عبارة عن مساحة شاسعة من األرض يزرع فييا النخيل وبعض ما تنتجو األرض من خضر وفواكو،  وتتخدد  الغوط35

نجازىا يتطمب الصبر والذكاء عن طريق عممية رفع الرمل. إمتر إال ان  26، ويصل عمقيا الى شكال دائريا في أغمب األحيان
صدرات إ، من أحمد زقب تق:، وثقافية متنوعة تاريخية واقتصادية مجموعة من الباحثين وادي سوف دراسات: لممزيد ينظر

 .91، ص1001شر، الوادي، والنالجمعية الثقافية لممركز الثقافي محمد ياجور بقمار، مطبعة المزوار لمطباعة 
 2619حصل عمى شيادة البكالوريا بقفصة ت 2620أوت  19: من مواليد  ه(و عبد اليادي مياسي) أخلقاء شفوي مع  4
فمسفة، من ميامو : درس في ثانوية البنات البشيادة الميسانس في  2611جامعة بنفس السنة وتخرج منيا في جوان اللتحق با  و 

. سجمتو بدار الثقافة محمد األمين العمودي الوادي، بقاعة 1001_1002في بجاية أكتوبر اكمدير  في قسنطينة وبعدىا عين
 صباحا . 6:90الساعة ، عمى 1021ديسمبر  21المطالعة،  يوم: 

عيسى براىيم ومحمد عبد اليادي ويوسف وبوبكر و : فاألشقاء ىم : إخوة واألخوات ألن أباه تزوج مرتينلو الكثير من اإل 5
عبد الواحد ) مجاىد( وعبداهلل ووريده األب أذكر فقط: عبد القادر و بديعة، وأما إخوتو من مال ومريم وحميمة وزكية ونعيمة و وك

يعمل  ،1029بجامعة الشييد حمو لخضر في  : متحصل عمى ماستر شريعةطارق دريدي) ابن أختو أمينة(...لقاء شفوي مع 
 020:21 عمى الساعة  1021نوفمبر 21ألعشاش،  يوم :احاليا تاجر أحذية في األعشاش. سجمتو بمحمو الكائن بسوق 

 .صباحا
الفصائل األصمية ىم أوالد يوسف، أوالد شايب، أوالد عمائر وىم السوفية واألمييات و  وىي قبيمة تتركب من سبع حمد5أوالد 6

حفوضة، وأوالد حفصة، أوالد مصباح، وفصائل الممحقة ىم أوالد الحداد ) العبيدي( ومن بينيم أوالد مياسة أو أوالد مياسي 
، تع: الجيالني بن الصروف في تاريخ الصحراء وسوفيم محمد الساسي العوامر: : إبراىلممزيد ينظر. العويني جدىم األول

 .999، ص 1001 ،، الجزائر) الوادي(دار ثالةإبراىيم العوامر، 
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فأبوه ىو عبد  ن عرش أوالد سيدي الفاخت من قفصةواألم م ،أوالد مياسة من جية األب
  . 1الرحمان أما أمو فيي بن فاخت حميمة

ضبط إلى فقصة عمى البي سوف متوجيا إلى تونس و الرحمان مياسي من واد ىاجر عبد
وىي الظروف القاىرة في منطقتو نتيجة  ،( بمفرده م2690_م2692بين سنتي )  األرجح

فكان حاكم السجن  ،2. فعمل عبد الرحمان مياسي كصبايحيالتواجد الفرنسي في وادي سوف
رجاعيم لممحكمة السجناء وىذا بنقميم و فكمف بميمة تأمين  ،االستعماريد في قفصة في العي ا 

 .3العسكرية
عبد الرحمان مياسي في قفصة طمب من زوجتو األولى وىي إمباركة  ستقرأبعد أن 

نية من قفصة فتزوج بزوجة ثا ،بو لتحاقاإلإلى أنيا رفضت  م2690بو سنة  لتحاقاإلحمامدة 
بأم 4البي الذات في حارة أو حومبمياسي في قفصة و  ان مولد إبراىيمفك ،من زاوية سيدي فاخت

 .5ومنزل الذي كان يقطنو رب العائمة عبد الرحمان مياسي ىو ممك لمدولة بحكم عممو ،العرائس
 .5عممو

                                                             
سميا من حميمة إلى صالحة وىي من إغير ليا منيا زواج عبد الرحمان مياسي سميا صالحة وبعد ا  و  بن فاخت حميمة5 1

أستاذ سابق في مرحمة المتوسط  2612: من مواليد (وهمياسي ) أخكمال مواليد قفصة وكانت تمقب بالقفصية. لقاء شفوي مع 
 ،1021نوفمبر  11المطالعة،  يوم: قاطن في حي باب الواد، سجمتو بمتحف المجاىد والية الوادي،  بقاعة  ،وىو متقاعد اآلن

 صباحا . 20:00عمى الساعة 
 لممزيد ينظر:تأمين السبل. مالك األوروبية وىي حفظ الراحة و : تشبو كثيرا وظيفة الجندرمة في المصبايحي أو الصبائحية 2

بية الشرقية، تونس، د س ن، ص مصححة، دار الكتب العر منقحة و  9، طخالصة تاريخ تونسحسن حسيني عبد لوىاب: 
112. 

 : المقاء السابق.(وه) أخ كمال مياسي3
و حوض مائي يعود إلى أنالن"، وتذكر بعض الروايات تقول سم " دار الفإ: تتميز بقصور صغيرة يطمق عمييا حومة واد البي4

د البي يتميز نمط بنائيا كالقصور وىي اإلى العيد الروماني، حولو أقيمت المباني سكنيا الناس، النسيج العمراني لحومة و 
أماكن سكنيا أثرياء المدينة في العصور الماضية وتذكر الرواية أن ىذه المدينة كانت تتميز بإنتاج الفواكو التي يتم تصديرىا 
إلى الخارج البالد كمصر واألندلس، ومن أمثمة المنازل الفخمة دار السماوي ودار الشريف. لممزيد ينظر: 

www.tunisiebb.com   10:90، عمى الساعة 1021نوفمبر  21تاريخ الزيارة . 
 (: المقاء السابق .وه)أخ عبد اليادي مياسي5

http://www.tunisiebb.com/
http://www.tunisiebb.com/
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أحضان والديو وسط عائمة عريقة ومعروفة  نشأ وترعرع إبراىيم مياسي في طفولتو بين       
 . 1التربية السميمةو عمى دينيا والقيم النبيمة محافظتيا و بورعيا 
 2العائمة من فقصة إلى توزر نتقمتإم أين 2629فكان ميد طفولتو في قفصة حتى سنة        

  م2622رحمان مياسي في الفترة بين عبد ال نتقالإسبب في و  ،3ضبط إلى منطقة الشابيةالبو 
األكبر  بناإلألقي القبض عمى عبد الواحد وىو  وكذلك ،االستقاللألنو شعر بقرب  م2629
نو الفرنسية األب لك االستعماريةوىددت السمطات  ،الرحمان مياسي لكنو فر من السجنلعبد 

 في المؤذنىو القيم و . فكان آنذاك عبد الرحمان مياسي تفطن لألمر ولم يعد لوادي سوف
  .4سنوات 1" سيدي " وكان عمر إبراىيم في ىذا الوقت  سمبإولقبو الناس  ،مسجد توزر

تقى األحبة وخمية تموج مم ،كما كان يطمق عميو في ذلك الوقتفقد كان حوش مياسي      
 ومن ال ،المبيتليو من أراد ويأوي إ ،ع شتات المياجرين السوافة بتونسالحيوية يجمبالحركة و 

أما والده فكان الشيخ  زاوية بمعنى الكممة  وسالم فيوينامون في أمن و  ،كل الجميعكال فيأأيجد 
 . 5الذي يياب سطوتو الجميع ويحترمو الكل

                                                             
بالدبيمة تمقى تعميمو األولي بمدارس الرديف التونسية، انخرط في صفوف  2699: من مواليد عبد الحميد بسرلقاء شفوي مع  1

الكشافة اإلسالمية أثناء الحرب التحريرية بالرديف، شغل منصب أمين سر المجمس الجيوي لمنظمة المجاىدين لناحية وادي 
نوفمبر  19لكائن بحي السروطي حاليا، يوم: محاميا. سجمتو في مكتبو اعبد الحميد بسر مجاىدا ومؤرخا و سوف، فيعد 

 صباحا . 20:00، عمى الساعة 1021
الجزائر غربا والية قفصة  تقع الوالية جنوب البالد التونسية تحدىا 19: ىي إحدى واليات الجميورية التونسية ال توزر 2

 . 12:00، عمى الساعة ع اإللكتروني السابقالموق: لممزيد ينظرووالية القبمي من الناحيتين الشرقية و الجنوبية .   ،شماال
وكما يطمق عمييا في المراجع األوربية " آب إفريقية " ىو أمير وفقيو وقائد عسكري مؤسس لمحركة الشابية أو اإلمارة  الشابية35

بن مخموف الشابي مؤسس الطريقة الشابية، ويعتبر أحد أقطاب إحمد أ، والده ىو 2291وتوفي سنة  2912 الشابية، ولد سنة
، دار نينوى لمدراسات  أضواء عمى الطريقة الشابية الشاذليةعبد الباقي مفتاح :  لممزيد ينظر:التصوف في العيد لحفصي. 

 . 12، ص 1029التوزيع، تونس، النشر و و 
 : المقاء السابق .عبد اليادي مياسي4
حاصل عمى دكتوراه دولة في عمم أستاذ جامعي، : من مواليد رديف فيو كاتب وأديب وباحث و جيالني حسانلقاء شفوي مع  5
تحاد الكتاب الجزائريين، من منشوراتو من التراث الغنائي بوادي سوف. إس في القانون جامعة قسنطينة عضو الميسانو  جتماعاإل

 . صباحا 6:00عمى الساعة  ،1021أكتوبر  12، يوم: 2692ماي  1سجمتو بمنزلو الكائن ب 



البيئة التي نشأ فييا إبراىيم مياسي وتعريف بو                                      الفصل األول          

 

 41 

وبعد عودة األسرة  ،كان حاليا ميسورا خصوصا في تونسإبراىيم مياسي في أسرة  أفنش
خصوصا أن لألب و  ،سيئاحاليا  أصبح 2691في  االستقاللإلى وادي سوف مع مطمع 

ولقد كانت العائمة التي ينتمي إلييا إبراىيم مياسي تقطن في  ،عدد األفراد في 1ئمتين كبيرتينعا
خوتو األشقاء في ىذا الحيفكان إبراىيم يعيش مع والديو و  ،خمف المقبرة 2القواطين  .3ا 
 أخالق إبراىيم مياسي 5صفات و  (1

نسان ن صفاتو الجسدية أن جسمو مكتمل و كان إبراىيم مياسي م  .4متكاملرشيق و ا 
 . 5مظيرهوميتما دائما بأناقتو و  شديد النظافة ويتحسس كثيرا ليذا الجانب
صا عمى أداء حري لمست فيو الرجل المتدين فكان فيقول عنو مولود عويمر أني 

 .6ىبمغة عربية فصحي لباسو التقميدي يتحدث ببساطة و أراه ف زلت  ما ،الفرائض في أوقاتيا
ظاىره كباطنو في  ،الثيابدوما نظيف الجسم و  و كانأما مسعود كواتي فيقول عنو أن

 .7حينما رأيناه يعوم كالسمكة ندىشناإيحسن السباحة وقد ئة اإلنسان المربى يحب الرياضة و ىي

                                                             
 .229ص 02أنظر الممحق رقم  1
 م، لم تعرف الدولة الجزائرية حديثة االستقالل2691لما عاد المياجرون الجزائريون من تونس بعد االستقالل سنة  القواطين5 2

ختاروا والذكور، ثم بعد ذلك إبالمدارس كمدرسة الوسط لإلناث  لتحقت بوادي سوف، فأسكنوىم إماذا تفعل بآالف العائالت التي 
ليم خياما كبيرة والتي ىي عبارة عن قواطين، وىذ الخيام أقام فييا الالجئون  ارض بعاصمة وادي سوف ونصبو أليم  قطعة 

الجئين، ونيضت مدينة القادمون من تونس مدة سنة أو سنتين كل حسب مقدرتو، ثم تنازلت البمدية عن قطع األراضي لكل ال
 سم القواطين . إجديدة تحمل 

 : المقاء السابق.(وهاليادي مياسي ) أخعبد 3
بالنخمة والية الوادي، خريج معيد التكنولوجي لمتربية بجيجل،  فنان  2692: من مواليد بن عمي محمد الصالحلقاء شفوي مع  4

السوفية لألمثال والحكم الشعبية. تشكيمي وكاتب، حاصل عمى عدة جوائز والئية في الفن التشكيمي، ومن كتاباتو الموسوعة 
 صباحا. 22:00عمى الساعة  1021أكتوبر 19سجمتو في كمية اآلداب والمغات، قسم اآلداب، المدرج د، يوم: 

درس بثانوية جودة الياشمي بدمشق، وتكون كأستاذ لمتعميم  2621ماي  12: من مواليد عمي بوصبيعلقاء شفوي مع  5
دب العربي في جامعة باتنة، مدير ثقافة سابقا لوالية الوادي، ومن كتاباتو: األالميسانس في المتوسط ببوزريعة وحائز عمى 

، عمى  1021ديسمبر  10الشييد الياشمي ونيسي رائد الحركة الوطنية في سوف. سجمتو بمنزلو الكائن بحي الشيداء، يوم: 
 صباحا .  20:00الساعة 

 . ، د ص1029أوت  26، الجزائر، 999، ع جريدة البصائر فقدناه"،رجل  إبراىيم مياسي،"مولود عويمر:  6
 .1، ص1020فيفري  19_10، الجزائر، 20، عثقافة"،  في أربعينية المرحوم الدكتور " إبراىيم مياسي5 مسعود كواتي 7
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أمام منزليم في  كان بحكم أن المسبح ،وعمره أربع سنوات السباحة إبراىيم مياسيتعمم 
إذ كان  ،أن إبراىيم ولد بداخل المسبح " ه كمال "و أخقفصة إذ كان يتمرن عمى السباحة فيقول 

أحد  ال يوجدكان  2691وبعد رجوع العائمة إلى الوادي عام  ،1األحسن بين إخوتو في السباحة
 .2ىواة السباحةت تحت ماء من غيره فيو من عشاق و يجري أربع دورا

أجوائو حياتو في محيط البيئة السوفية و  فقد عاش إبراىيم مياسي المراحل األولى من
اضي في الميدان الريغم التنافس الشديد بين األقران واألصدقاء في الدراسة و المفعمة بالمحبة ر 

ة جبية البياضة ) عميش ( أو بين شبيبلعشاش والمصاعبة و و مد ححياء مثل أوالد سواء بين األ
إبراىيم مياسي في رحاب فريق  نخرطإثم بعد ذلك . نتسب إليياالتحرير الوطني التي كان ي

م إلى 2699من سنة  ( والذي لعب ضمنو o.e.o)  3عريق في سوف وىو األولمبي بالوادي
فكان العبا  ، 4إلى فريق النجم نتقلإومنيا  ،صاغر ثم لفترة قميمة مع األكابرم ضمن األ2610

ومن  1و20رياضيا ممتازا في كرة القدم لعب أكثر في وسط ميدان قريب أكثر لميجوم أي رقم 
 ،، بوزنة عثمانعمر عمي بن ،موعيفمعب مع بمة الج لفرق التي لعب معيا نادي الغزال ،أىم ا

 .5(بو نويمي المشري ) لعب مع ىؤالء في فريق أوالد حمد ثم أولمبي الوادي أ   ،حديدي عمار
 .5(بو 

                                                             
 المقاء السابق . (5وهأخ)  كمال مياسي 1
 : المقاء السابق . (وهعبد اليادي مياسي )أخ2
من طرف ىواة كرة القدم الشباب منيم ) محمودي، عمراني رشيد، ناجح  2691: تأسس ىذا الفريق في سنة الواديولمبي أ 3

المؤسسين بعض الفرنسيين  عتماد في ذلك الوقت، وأضافوا إلى قائمةة حفناوي ...( لكي يحصموا عمى اإلعبد الحميد، حدان
 لممزيد ينظر:كانوا من المعمرين الفرنسيين الذي ليم تأثير قوي عمى اإلدارة الكونيالية. ستراد، رويسكي، مشريول ( و إمنيم ) 

، دار 2، جقصة العودة ) مذكرات عائد من الرديف تونس إلى وادي سوف الجزائر في صائفة االستقالل (حسان الجيالني: 
 .  929، ص 1022ىومة، الجزائر، 

 .29، ص 1029، دار ىومة، الجزائر، ي ضالل وادي سوف ) دراسة تاريخية (الصحراء الجزائرية فإبراىيم مياسي:  4
 المقاء السابق . حسان الجيالني5 5
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لمرحم  واصال سوف،بالوطن و  ا، فكان مرتبطاليزل ال يحبن من صفاتو أنو جدي كاو 
باشرة ذو م أستجابوف ه لمحاضرة في وادي سفكمما دعو  ،بعممو ال يبخلألصدقائو  امحب

 .1في الحقيقة ال يجامل ،شخصية قوية، محاور جيد
بيندامو، ويرتدي البدالت  تم كثيراويصفو عاشوري قمعون يقول أن إبراىيم مياسي كان يي

، فقد كان ، نظيفا ومداوما عمى الصالةوكان ايضا مدمنا عمى التدخين وشرب القيوة ،الراقية
 .2في المواقف عتدالاإليتصف بالرزانة و  ،عروبي مسمم تجاىوإ

 5تكوينو الثقافيتعميمو و  ثالثا5
لقد حاولت من خالل ىذا الجزء تقسيم فترة دراسة إبراىيم مياسي إلى المحورين  5تعميمو أ(

 التاليين وىما : 
 : م1413 االستقاللدراسة إبراىيم مياسي في تونس إلى غاية ( 1

كان الطفل إبراىيم مياسي مثل أقرانو ما إن يصل إلى سن معينة حتى تجد أسرتو 
المتضمن أساسا تعميم القرآن و  ،التعميم الدينيىو آنذاك القائم في قفصة مضطرة لتعميمو والتعميم 

راىيم مياسي نصيب من وقد كان لمطفل إب ،اءتياقر طفل عمى كتابة الحروف و حيث يتعود ال
ووصل في حفظو  ،البي الذي كانت بو مدرسة قرآنيةإذ درس في مسجد حومة واد  ،حفظ القرآن
م 2691وبعد عودتو إلى وادي سوف عام  ،واتسن 1أحزاب وعمره آنذاك  9إلى  9لمقرآن من 

 .3أحزاب 20درسو والده عبد الرحمان مياسي القرآن إلى أن وصل في حفظو 

                                                             
بحاسي خميفة، درس في متوسطة الشيداء، وىو أستاذ  2699: من مواليد خالل العمامرة البشيربن  سعدلقاء شفوي مع  1

، وكان لو أول إصدار سنة 1002_2611الوطنية األمين العمودي م ورئيس جمعية 2611متقاعد حاليا، كان نائب برلمان 
 زواال .  29:00، عمى الساعة 1021نوفمبر  01، يوم: م2692ماي  1معارك وادي سوف. سجمتو بمنزلو الكائن  2611

ثم  م2699ربية بالوادي، تحصل عمى الشيادة االبتدائية بالع م2620من مواليد خالل  عاشوري قمعون5لقاء شفوي مع  2
، وعمى الدكتوراه في التاريخ الوسيط م2612، تحصل عمى البكالوريا شعبة آداب عام م2691الفرنسية الشيادة بالعربية و 

جامعة  ،9جتماعية، قسم التاريخ، القطب الجديد، القاعة اإلو في كمية العموم اإلنسانية و من مؤلفاتو الشيخان. سجمت  م1020
 زواال . 21:90، عمى الساعة 1021نوفمبر  11يوم:  الشييد حمو لخضر،

 . صباحا 6:00، عمى الساعة 1021ديسمبر  26المقاء السابق، بتاريخ  (5وه) أخ عبد اليادي مياسي3
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دة وىي مرحمة لينتقل الطفل بعد ذلك مباشرة وىو في قفصة إلى مرحمة تعميمية جدي
يمو العائمة توزر فواصل تعم نتقمتإم 2629فتعمم في قفصة حتى عام  ،بتدائياإلالتعميم 

تعمم  2" ىذا المكتب1حيث كان يوجد أمام منزليم بقفصة وكذلك بتوزر " مكتب ،بيا بتدائياإل
 .3ستاذ مكي شنوفساتذة الذين درسوه األومن بين األ ،م2691و إبراىيم مياسي إلى غاية في
 5 م1413  االستقاللتعميمو في وادي سوف بعد ( 3

بمدرسة الوسط لمذكور سنة  لتحقإم 2691بعد عودة إبراىيم مياسي إلى وادي سوف في 
يخ إبراىيم مياسي بمدرسة الش لتحقإوبعدىا مباشرة . 4سنة 21م وكان عمره آنذاك 2699

المغة والصرف و حيث كان الشيخ يدرس القرآن وكذلك النحو  ،الياشمي حساني بحي أوالد حمد
كان يقدم  والشيخ ،مساءاالدراسة كان يدرس صباحا و أما عن مواقيت  ،وحتى الرياضيات

ىذه  العشاء ،فإنيا تقدم بين المغرب و أما عن الدروس اإلضافية  الدروس عمى شكل حمقات ،
بالمعيد اإلسالمي أو زوايا الجنوب التونسي أو حتى  لتحاقلإلالدروس كان يؤىل فييا الطمبة 

 .5ةمعيد الزيتون
عاىد مثل المتوسطات م تأسس المعيد اإلسالمي وىو عبارة عن م2699وفي عام 

 لتحقإفإبراىيم مياسي  ،صميالتعميم األلشؤون الدينية و وكان ىذا المعيد تابع لوزارة ا ،الثانوياتو 
 منأحزاب  9سابقة أنو كل من يحفظ الثانوي عن طريق ىذا المعيد إذ فتح مبالتعميم المتوسط و 

 .6القرآن كامال يتقدم إلى المعيد

                                                             
طفال القواعد بتدائية وكانت تسمى المكتب بدال من المدرسة، ويتعمم فييا األيشبو في تصميمة حاليا المدرسة اإل مكتب15

 إلى أبو قاسم الشابي المولود ىنالك بتونس . ةدة، ومثال ذلك مكتب الشابية نسبالقراءة الجياألساسية لمكتابة و 
 .222ص 01أنظر الممحق رقم  2
 صباحا . 22:00، عمى الساعة 1021نوفمبر 16: المقاء السابق، بتاريخ (وهأخ)  كمال مياسي3
 : المقاء السابق.(وهعبد اليادي مياسي ) أخ4
 المقاء السابق. الصالح5بن عمي مجمد 5
 .المقاء نفسو 6
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خضع لمتكوين عن طريق ىذا فنجح و  1تجربي متحانإأجري لو فشارك إبراىيم مياسي و 
ت إذ وعرفت نقصا في اإلطارا االستقاللوخصوصا أن الجزائر كانت في فترة حديثة  ،المعيد

 .2العراق وفمسطينكان معظم األساتذة من مصر و 
في نياية عقد الستينيات  االبتدائيفي التعميم  3إبراىيم مياسي كممرن أنخرطوقد 

فيقول الجيالني حسان أن إبراىيم كان يسافر يوميا عمى ظير دراجة نارية من بيتو  ،(م2691)
ه كمال بنفس و أنو سجل أخ ذكرأبل و  ،" التي كان يدرس بيا 4البياضةإلى مقر عممو " 

 ختمفتا  و 5النارية " الرمادية " دون كمل أو مملمعو يوميا فوق تمك الدراجة  يأخذهفكان  ،المدرسة
ال الرواية حول المدرسة التي درس بيا إبراىيم مياسي فينالك من قال في مدرسة  ختمفتا  و 5ممل
 ،7وآخر قال في إكمالية التعميم التقني ،6درس بيا المغة الفرنسية ) مدرسة المحطة حاليا(قار

ومن بين زمالئو  ،8وسط مدينة الوادي بتدائيةاإلبينما ىنالك من يقول أنو درس في المدرسة 
 .9عبد الحميد بالنورونيسي وبشير فرجاني ) الفرنسية( و  لذين درس معيم  إسماعيلا

متعميم ل أستاذكنولوجي لمتربية في ورقمة ليكون توجو إبراىيم مياسي لمتكوين في المعيد الت
فأنتدب مع رفيقو عثمان  األوائل المتفوقين ، 20ان من بين وك ،الجغرافياالتاريخ و  المتوسط في

برتبة في المتوسط فتحصل مياسي  كتفىإغير أن عثمان  ،خميفة لمواصمة الدراسة الجامعيةبن 

                                                             
 دعاء لدى الشيوخ وىو أن يدعي المترشح أن يصل مستواه .متحان اإلإ: وسمي كذلك بمتحان التجريبياإل 1
 صباحا . 22:00، عمى الساعة 1021ديسمبر  16: المقاء السابق، بتاريخ  بن عمي محمد صالح2
تدائي فقط وليست بديو شيادة التعميم اإلستقالل الجزائر كان يسمح بدمج كل من لإرجة السفمى في التعميم، في فترة الد 5ممرن 3

بتدائي وكبار في السن فوجب الكثير من الذين يممكون شيادة اإل اخمقتو وزارة التربية في ذلك الوقت، إذ وجدو شيادة لمتوسط، و 
 دمجيم في قطاع وزارة التربية .

 كمم وتقع إلى الشرق منو . 9ىي مدينة تبعد عن والية الوادي بحوالي  بياضة5ال 4
 المقاء السابق.  حسان الجيالني55
 المقاء السابق . كمال مياسي65
 : المقاء السابق .عمي بوصبيع7
 المقاء السابق . عاشوري قمعون85
 : المقاء السابق .عبد اليادي مياسي9
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( كان إبراىيم يريد م2612_ م2619( ففي فترة )م2619عمى البكالوريا في بداية السبعينيات )
 .1تعيينو في الوادي ت بعض الجياترفضو  ،لمعمل في الواديالعودة 

تحصل عمى شيادة الميسانس وتوظف و  ،2من أجل إكمال دراستو إلى العاصمةليتوجو 
إبراىيم  واصل. 3وحصل عمى سكن في سيدي موسى ،األربعاءب الثانويفي اذ لمتعميم كأست

ثم حصل عمى الدكتوراه عام  ،م2616نال شيادة الماجستير عام  العميا حتى ودراساتمياسي 
في التاريخ الحديث  1006ثم األستاذية بعد خمس سنوات أي في سنة  10095 _10094

ي التاريخ من جامعة . كما تحصل عمى شيادة دكتوراه دولة ف6من جامعة الجزائروالمعاصر 
 .7المعاصر بقسم التاريخالتاريخ الحديث و ة الجزائر يدرس فنصب بعد ذلك بجامع ،تونس األولى

 .7التاريخ
درس فييا عمى  ،سنوات بجامعة الجزائر 9فقد قضى أما عن مشواره الدراسي الجامعي 

 :وىم كالتالي حسب سنوات الدراسة األساتذةيد نخبة من 
خ سعد اهلل في تاريمة و : محمد الطاىر العدواني في الحضارة المصرية القديالسنة األولى

في  عطااهلل دىينة ،موسى في تاريخ المغرب اإلسالمي لقبال ،محمد زائد في منيجية، رالجزائ
 دىينة في الفرنسية. ،راء، زىير من مصر في عمم السكانتاريخ إفريقيا جنوب الصح

، المنيجية سميرة السقا جتماعاإلعن أستاذ مغربي في عمم : نفس األساتذة زيادة السنة الثانية
ية الجزائرية في التربية األستاذ فارس سوري تجنس بالجنس ،سورية متحجبةعمم السكان أستاذة 

سعد  ،لقبال في تاريخ المشرق اإلسالميموسى ي بمحميسي في التاريخ المعاصر و موال ،العامة

                                                             

المقاء السابق. عبد اليادي مياسي5  1
  

 .المقاء السابق عمي بوصبيع25
 .المقاء السابق عاشوري قمعون35
 .المقاء السابق حسان الجيالني45
 .المقاء السابق عبد الحميد بسر55
 .المقاء السابق عاشوري قمعون65
 .د ص ،1001ات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعلمحات من جياد الشعب الجزائريإبراىيم مياسي:  7



البيئة التي نشأ فييا إبراىيم مياسي وتعريف بو                                      الفصل األول          

 

 47 

العصور الوسطى  سعيد رعد من العراق في تاريخ أوربا ،المعاصرلعالم األوربي و اهلل في تاريخ ا
 .قطاعياإلالجانب السياسي و 

عبد القادر زيادية في الفكر  ،1سعد اهلل في تاريخ الدولة العثمانية :وفي السنة الثالثة
اجيات في تاريخ عبد الحميد ح ،في تاريخ العالم العربي المعاصرجمال مروش  ،شتراكياإل

سامي سمطان في تاريخ أوربا  ،ريخ الدولة البيزنطيةىيبة في تاعطااهلل د المغرب اإلسالمي ،
ة مسيحية في السيدة طرزي كميمونس فمسطيني ،جتماعياإلوسطى الجانب الديني و العصور ال

 .2والفرنسية نايت جودي ،تاريخ العالم الثالث
 5 كانت كالتاليف عدة جوانب في تكوين ثقافة إبراىيم مياسي ساىمت 5تكوينو الثقافي (ب

ركة أخوه األكبر عبد القادر أحد رواد الح ،أسرة ثورية بنإإبراىيم مياسي  5لوطنيأوال( الجانب ا
المسمح في بالكفاح  التحقوأخوه الثاني الشييد عبد الواحد  ،الوطنية في سوف ثم في بسكرة

يثيا تو كان حدوبالتالي فعائم ،رديفالفي  اسياسي اناشطألن والده كان  ،ثورة التحريرية صغيراال
يم بدأ يتشكل أيام ثورة التحرير، وسماع ومن جية أخرى فإن وعي إبراى ،الثورةاليومي عن 
ىذا  ،لمجاىدين لقضاء الراحة بضعة أيام، أو معالجة بعضيم في منزلوودخول ا ،أخبار الجياد

 .3يتشرب الوطنية طفال  ما جعمو
وأرض باب الوادي  المسماة  ،فوالده من أصحاب األمالك في سو  كان 5ثانيا( عشقو لسوف

وكان  ،مياسي وعندىم من النخيل الكثير القواطين( بالكامل تقريبا تعود لوالده عبد الرحمان)
ياجر بعيدا عن لي االستعمار ضطرهإفمما  ،ت سوف األصيمة في حي أوالد حمدينتمي لعائال

بنوع من الفيم أواسط فمن ىنا بدأ وعي إبراىيم يتشكل  ،يحن ليما دوما وممتمكاتو، جعمأسرتو و 
لوالد من بالتالي منع او  ،الجزائربيا الحدود بين تونس و  وىي الفترة التي أغمقت ،الخمسينيات

                                                             
 الجزائريين مقال منشور ضمن كتاب رحيل شيخ المؤرخين " ذكريات مع المؤرخ األجيال أبو القاسم سعد اهلل"،إبراىيم مياسي: 1

، 1029، الجزائر، البصائر الجديدة لمنشر والتوزيع، إعداد وتنسيق: محمد األمين بمغيث، قاسم سعد اهلل بأقالم أحبابوالأبو 
 . 216ص 

 زواال . 21:00، عمى الساعة 1026جانفي  21: المقاء السابق، بتاريخ عاشوري قمعون2
المقاء السابق. عمي بوصبيع5  3
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الغربة تغمب عميو دوما  وحديث ،ليما حولو حديثا دائما  عمييما فحنينو ،األمالكزيارة األىل و 
فيذان العامالن  ،ال توصفىذه العاطفة إلبراىيم فكانت حميميتو مع سوف  نتقمتفأ ،العاطفة

 . 1سوفمياسي وفي عالقتو بالوطن و  ىما من أثرا في شخصية إبراىيم
 ،نة الوادي تعج بالحيوية والنشاطكانت مدي السبعينياتوفي فترة الستينيات وجزء من 

ن من القطر ف تقع في ركغم أن سو ر  ،اإلعالمافة والفكر والسياسة و ومشحونة بجو من الثق
أخبار العالم كانت تصل في حينيا مثل فإن  ،الحديثة تصاالتاإلوسائل  نعدامإورغم  ،الجزائري

 ثم إقامة صالة الغائب عميو ،ل عبد الناصر، والذي سقط عمى الوادي كالصاعقةنبأ وفاة جما
 نتصاربإالسرور البيجة و  كما غمرت مدينة الوادي ،في حشود ضخمة في الممعب البمدي

 . 2م2619أكتوبر  9في  مى الصياينةالعرب ع
وىذا ماساىم في إثراء ثقافة  ،ي عموما في وادي سوف فكان مزدىراأما المناخ الثقاف

جاتو إذ كانت تصل أغمب إنتا ،ت نافدة جديدة من المشرق العربياىيم مياسي حيث فتحإبر 
 فكان من بين المؤثرات التي ،ن بخسةبأثماو  وادي سوفمجالت إلى الفكرية واألدبية من كتب و 

ة و وىي حبو لقراءة المجالت مثل مجمساىمت في تكوينأثرت عمى شخصية إبراىيم مياسي و 
العقاد ألدباء أمثال طو حسين و اوىي لكبار العمماء و  ،غيرىار وآخر ساعة والكواكب و المصو 

حسان عبد القدوسنجيب محفوظ و يوسف السبوعي و و  تب السيد قطب ) في ضالل وكذلك ك ،ا 
 وغيرىم. (ن)إحياء عموم الدي وكتب الزمخشري ) الكشاف(  والغزالي ،القرآن(

المجالت المختمفة تب و الوصول المنتظم لمختمف الك ستمرإومن بين المؤثرات كذلك أنو 
والمجالت العممية  ،الجزائري المكتوب بالفرنسيةي و والتي تتمحور حول األدب الفرنس ،من فرنسا

 .3الرياضيةوالسياسية و 
 

                                                             
 صباحا . 22:00، عمى الساعة 1026جانفي  11: المقاء السابق، بتاريخ عمي بوصبيع1
 . 29المرجع السابق، ص  الصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوف ) دراسة تاريخية(،إبراىيم مياسي:  2
  . 29ص  نفسو5 3
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إذ  1وكذلك الدور الفعال الذي لعبتو الكشافة اإلسالمية سواء في فقصة أو وادي سوف
 و.ن ثقافتساىمت في تكوي تعتبر أبزر محطة

 .آراء بعض المؤرخين فيو 5 وفاتو و رابعا
 5 وفاتو( 1

ثرائو لممو  ،رحمة حافمة باإلنجازات العممية بعد مقاالت الو  الجزائرية بالعديد من الكتب كتبةا 
ثر مرض عضال ألم بو ،في جميع الميادين حيث أدخمو مستشفى آيت إيدير وعجز الطب  ،وا 

وكان إبراىيم مياسي يأمل أن  ،الطبية رديئة جدا وسيئة لمغاية أين كانت الرعاية ،2عن عالجو
فقد سافر فعال إلى فرنسا لمتداوي  ،ممية جراحيةإلى فرنسا إلجراء ع يجد الرعاية خاصة لمسفر
أوراقو أو أن أو لمممة بحوثو و  أنفاسوفمم يميمو حتى الفرصة ألخذ  ،3لكن المرض كان أقوى منو

 . 4أبحاثمن دراسات و  ما بدأهيكمل 
 ستين عاما عن عمر يناىز أربع و 5م1020 جانفي 1رحل المؤرخ إبراىيم مياسي يوم 

لوطني في يصطاد جواىر التاريخ ا ،باحثا ومؤلفاومدرسا و كمل أو ممل، طالبا قضاىا دون 
 . أرجاء المعمورة الفسيحة

 

                                                             
ي عيادي وعبد القادر م وسمي بفوج الرمال وكان من أعضائو عم2691تأسس أول فوج سنة  5الكشافة اإلسالمية بالوادي 1

 اإلسالمية سمسمة ندوات الكشافة 5. لممزيد ينظرمقر الكشافة في مرحمة الثانية في سكن السيد عبد الرحمان مياسيالعمودي، و 
، منشورات المركز الوطني 2، دراسات وبحوث الندوة الوطنية األولى حول ) تاريخ الكشافة اإلسالمية الجزائرية ( ، طالجزائرية

 . 209_209، ص ص 1020، الجزائر، 2629لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
 المقاء السابق . 5ير العمامرةالبش بن سعد 2
 د ص . المرجع السابق،مولود عويمر:  3
، ص 1020، الجزائر ، فيفري جريدة الفجر ،"إلى روح الدكتور إبراىيم مياسي في ذكرى األربعين يوما"حسان الجيالني:  4

22 . 
سامي ، المصمحين الجزائريين( لمفكرين و ان ) ترجمة لمجموعة من العمماء و شموع تأبى الذوباعبد القادر عزام عوادي:  5

 . 10، ص 1021التوزيع، الجزائر ) الوادي(، لمطباعة والنشر و 
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الجامعات التي تحوي وثائق أو مخطوطات زار العديد من المتاحف والمراكز العممية و 
أثار ىذه البالد التي عشقيا من منقبا عن مآثر و  ،بماض الجزائر القريب أو البعيد قديمة تتعمق

 .1الصغر
يوم  2المرحوم إبراىيم مياسي إلى مثواه األخير بمقبرة أوالد حمد بوادي سوفووري 

لوصيتو  تنفيذافكان  ،ازة مييبة ميزىا حضور شعبي كبيرفي جن ، 1020جانفي  1الجمعة 
 .3م دفنو في مقبرة حيو بأوالد حمدالجغرافيا التي تربى فييا ليتو  ،رأسومسقط  ختيارإوىي 

أوالد حمد إلى المقبرة بنفس بحي  ،الذي تربى فيو المرحوم من السكنالجنارة  نطمقتإ
" إنو التي قاليا عمي غنابزية وفاءا لروحو فقال عمى شفير قبره  تأبينيوال. وفي الكممة الحي

عمما نافعا  ،أفكاره صميمو مع األقارب، وخمف أبناء من من صمبو يصمون رحم خمف أبناء
، ومثال من عمييا، فيذا ىو عز العمماءاهلل األرض و تى يرث ح يصمو باألجيال عمى مر الزمن

 . " 4وفي ذلك فميتنافس المتنافسون ،فتخارىمإ
 بعض آراء في المرحوم إبراىيم مياسي 5( 3

إبراىيم مياسي سوءا  عايشوالقد حاولت من خالل ىذا الجزء أن أجمع آراء مختمف من 
ي مسيرتو أو العممية معو ف كانوامن عائمتو أو أصدقائو أو طمبتو أو آراء بعض من  كانوا

 .التعميميةو 
 :من العائمةأ( 

  :يمينة مياسي( أختو ابنكمال مياسي ) إخوتو( وطارق دريدي ) محمد اليادي مياسي و 
 ،كان حازما في تربيتو لنا ،م كان ىو الصديق واألخ المعارضفيقول عنو إخوتو أن المرحو 

                                                             
، عمى الساعة 1026فيفري  21تاريخ الزيارة  ،منتديات متميمي الشعانبة، "الشمعة المضيئة إبراىيم مياسي"مؤلف مجيول:  1

 صباحا . 20:00
 .229ص  09أنظر الممحق رقم  2
 ، د ص.1021نوفمبر  16، دون عدد، الجزائر،  مجمة الدراسات اإلفريقية، "حول الدكتور إبراىيم مياسي" سميم بن ربو: 3
 اإلنسانية مجمة الباحث في العموم، "العرفان ... ميداة إلى روح الفقيد الدكتور إبراىيم مياسيذكريات الوفاء و "عمي غنابزية:  4

 . 111_112 ، ص ص1020، جامعة الشييد حمو لخضر الوادي، جوان 20، عجتماعيةواإل
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وبعدة مدة أدركنا أننا  ال تعجبنافريدة من نوعيا إذ كان يقترح عمينا الحمول فكانت  توشخصي
، فقد ترك لنا المرحوم بعض من 1إنسان عصامي يعتمد عمى نفسو في حل مشاكمو ،المخطئون

 . 2مؤلفاتو كيدية وذكرى لنا
 5 من أصدقائوب ( 

 ينة قفصة حيث يقطن مععرفتو شخصيا وكانت أعمارنا متقاربة في مد5 عبد الحميد بسر(1
خوتو وكان ذلك في سنة والديو و  وكم  ،نخرطا مع وفد الكشافة الجزائريةحيث كنت م م2621ا 

 .تحضرا يمتاز بحبو لممعرفة والعممخموقا ومدا بمعرفتو لقد كان شابا عاقال و كنت سعي
شرقيا( صحراء الجزائرية عموما ) غربيا و ميتما بتاريخ ال ،كان الدكتور إبراىيم مياسي

. اضرات ذات القيمة العممية الجيدةوقد كتب في ذلك الكثير من البحوث وألقى الكثير من المح
فيو بحق من األساتذة األفذاذ الذين  ،كنزا ثميناعتبر مرجعا تاريخيا و تونشر عدة مقاالت ميمة 

 ما بعدالوطن بما قدموه من مجيودات جبارة لكشف الحقائق التاريخية لجيل الجية و  شرفوا
 .4ولي العديد من الصور لو 3نا وىو في عمر العطاءفمقد رحل ع ،االستقالل

ت التي تنظم داخل شارك في ممتقيا ،الحيويةإبراىيم دائب النشاط و  كان5 حسان الجيالني(1
طق عمى التأريخ لمنامنصبا  ىتماموإوكان  ،الكتبيؤلف ، يكتب في الجرائد و خارجوالوطن و 

في عطمة مارس أخبرني  م1006بو سنة  لتقائيإوعند  ،الجنوب عامة ، ووادي سوف خاصة
وليد لدى األستاذ محمد أودعو بمطبعة الو من تأليف كتاب حول تاريخ وادي سوف  نتيىإأنو 

 .5ديدي الذي وافق عمى طباعتوجالبشير ال
فمم  ،عشرين سنةفيو يكبرني بثالثة و  كانت معرفتي بالدكتور مياسي حديثة5 مولود عويمر( 1

فمعرفتي بو  ،الطفولة، ولم أشاركو طموحات الشبابفي سنوات الصبا و  صاحبوأدرس معو ولم أ

                                                             
 المقاء السابق. طارق دريدي5كمال مياسي و عبد اليادي مياسي و 1
.221ص  02ر الممحق رقم أنظ  2

 

 المقاء السابق . عبد الحميد بسر35
.221ص  09نظر الممحق رقم أ  4

 

 : المقاء السابق .حسان الجيالني5
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فأكد لي أستاذ مياسي أنو يعرفني من قبل  ،في مكتب األستاذ مسعود كواتي م1009تعود إلى 
وقدم لي إبراىيم  ،أراسميا من باريس صائر التي كنتبفضل مطالعتو لمقاالتي في جريدة الب

"  مياسي نسخة من كتابو " لمحات من جياد الشعب الجزائري" مضيفا بخط يده ىذه الكممات
راجيا  ،عويمر من أجل التحيات تور مولودالفاضل الدكالزميل أىدي ىذا الكتاب إلى الصديق و 

وشاءت  ،أخوكم دوما إبراىيم مياسي " ،ةمن اهلل تعالى التوفيق والنجاح في ميامو العممية النبيم
 لنشارك في مناقشة م1001جوان  11األقدار أن نسافر معا إلى قسنطينة في يوم 

 الزيتونة رسالة الدكتوراه لمطالب خير الدين شترة حول "الطمبة الجزائريون بجامع
من تجاربو  ستفادةاإلفرصة ثمينة لمتعرف عميو عن قرب و وكان السفر  "،م2629_م2600
 .1المختمفة

 5ج( من طمبتو
رحوم إبراىيم مياسي السنة أولى تخصص تاريخ ضفتي م: لقد درسني الرشيد قسيبة( 1
الدراسية  في السنة 01بقسم التاريخ جامعة الجزائر ، معاصرمتوسط المغرب أوربا حديث و ال

 ف وكانت حصتو كل يوم أحد يفمقياس الذي درسني بو وىو نصوص األرش ،م1001_م1001
 . دارسة الوثائق األرشيفيةتحميل و وكانت ىذه الحصة عمى شكل 

 قترحإوقد  ،ليم بوثائق من األرشيف التونسي وحسب رواية األستاذ قال أن المرحوم كان يأتي
المرحوم عمى الطالب رشيد موضوع التواجد األوربي بوادي سوف لكن لقمة مادة ىذا الموضوع 

 .2ووفاة المشرف حول الطالب وجيتو
سانس بقسم التاريخ درست عند المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي في مرحمة المي 5خالد حموم( 3

ن لم تخني الذاكرة فقد تتممذت عمى يديو في مقياسيين أحدىما في السنة  ،ربجامعة الجزائ وا 

                                                             
 ، د ص .المرجع السابقمولود عويمر:  1
 1000تحصل عمى البكالوريا بثانوية محمد العيد آل خميفة سنة  2611نوفمبر 16مواليد : من رشيد قسيبةلقاء شفوي مع  2

، وظف كأستاذ في التعميم الثانوي من 1009بالدبيمة، وشيادة الميسانس في التاريخ من جامعة العقيد الحاج لخضر بباتنة عام 
جتماعية ، قسم اإلو بكمية العموم اإلنسانية و سجمت .1029أستاذ جامعي، تحصل عمى الدكتوراه  1021، ومن 1021_  1009

 .زواال 29:00، عمى الساعة 1021ديسمبر  16يوم  جامعة الشييد حمو لخضر، العموم اإلنسانية، القطب الجديد، المدرج ب،
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اريخ الحركة تدرسناه في السنة الثانية وىو والمقياس اآلخر  ،األولى وىو مقياس تاريخ الجزائر
الدرس كان عبارة عن تطبيق مدتو عاما كامال تناولنا فيو المحطات الكبرى و  ،الوطنية الجزائرية

ومن ، لمجزائر مع مطمع القرن العشرين العمميةاسي لألحزاب والنخب السياسية و لمنضال السي
شخصيتو ودفاعو المستميث عن الصفات التي أعجبتني كثيرا في أستاذي إبراىيم مياسي قوة 

وفي أغمب الحاالت يدافع عن رأيو بتقديم أدلة تاريخية دامغة  وكان جميع طمبة األستاذ  ،يوأر 
مير عبد القادر ودفاعو دائما عنو. حبو الشديد لأل :رأيين ميمين جدا : األولرفون لو مياسي يع

: ىو تأثره البالغ بالمصمح الجزائري الكبير رئيس جمعية العمماء المسممين الجزائريين عبد الثاني
 .باديس ابنالحميد 

اتو وال عمى مؤلف  لالطالع وشيادة هلل أن األستاذ مياسي لم أتذكر أنو أرشدنا نحن طمبتو
في ذلك فقط أنو  واالستثناءالتباىي بيا أمامنا  لكن يبدو أنو لم يرد التفاخر و  ،أدري سبب ذلك

ون ذكر عنوان الكتاب الذي تطبيقية قال بأن كتابو يباع بثمن غال جدا دفي إحدى الحصص ال
زىيد بالمقارنة ع بثمن الذي يباكتب أستاذ أبو القاسم سعد اهلل و  وعقد لنا مقارنة مع أحد ،يقصده

لسعر من قبل القائمين عن النشر ولماذا ال يتم تخفيض ا ،مع كتابو، ويتساءل عن سبب ذلك
 .  1البيع لكي يتمكن الطمبة من شراءهو التوزيع و 

 من األساتذة 5د( 
في ضالل الصحراء الجزائر : بأن لو كتابا مخطوطا عنوانو قال لي المرحوم 5بشير خمف( 1

بالسيد  لتقيتإوبعد مدة  بو  ما فعليدري  الجديدي لطبعو والوادي سوف" سممو إلى بشير 
ولم يكن يعمم أن لي نسخة منو  كتاب المرحوم مياسي عمن يراجع الجديدي وقال بأني أبحث 

وىذا الكتاب أىداه المرحوم إبراىيم مياسي  ،ال راجعو لغويا ثم أعده لي طبعوفمما أخبرتو بذلك ق

                                                             
 وادي سوف فيالممتقى الوطني األول حول ) أعالم ومعالم  ،"المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي ) حياتو وآثاره ("خالد حموم: 1

لتنسيق مع قسم العموم اإلنسانية الجمعية الوالئية سوف ثقافية با م (،31م و 11التصوف _ التاريخ _ الثقافة بين القرنين 
 م، دون صفحة . 1026فيفري  9جتماعية، جامعة الشييد حمو لخضر ) الوادي(، اإلو 
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وأخيرا فإن مقدمة ىذا المؤلف كتبيا الدكتور أبو  ،ح والديو و إلى كل سكان المنطقةإلى رو 
 .1قاسم سعد اهللال
إلى  احتجتعندما  حوم إبراىيم مياسي بوفائو وصدقو زلت أذكر المر  ما 5السعيد المثردي( 3

 ىذا المقال في كل مكان وطمبت   La revue africaineاسميامقال منشور في مجمة فرنسية 
، بذل كل جيده في التفتيش حتى عثر عمى المجمة عندما حدثت المرحوم عنو فمم أجده، لكن

 .2ووافاني بنسخ من المقال الذي أرغب فيو
 ،ل ندوات جمعية العدواني في الزقممن خال م2662بدأت أعرفو حقا سنة  مسعود كواتي5( 9

. فقد كنت ضرا فييا حتى أصبح لو صفة المريدتوجد مدينة أو قرية إال و تراه حا ال تكادبحيث 
مام أشيد لو أسافرت معو إلى تونس ودول عديدة و فقد  ،لممرحوم األخ الذي لم تمده أمو بالنسبة

أن  ادو ا. إبراىيم مياسي كان متسامحا حتى مع الذين ظمموه وأر صادقااهلل أنو كان مؤمننا و 
لفرص كانت مواتية رغم أن اولم يحقد عمييم ولم يذكرىم بسوء  ،شيادة الدكتوراه لو يوقفوا

شاردة أو  ال يتركارئ كبير وىو ق . كان واسع الثقافة لكنو ترفع ولم يفعل ذلك منيم  لالنتقام
 .3فصيح المسانو إال وأطمع عمييا وحافظ لكثير من الشعر الممحون  واردة 

عندما قمت  ،أنا عمى باب التخرج من الجامعةم و 2619عرفتو سنة  5البشير مدينيالمرحوم ( 9
ل بأن الجزائر فقا المنطقةىذه  ابنفأنا أيضا  ،م من الواديينا آية أو إشارة بأن: أنت لم تعطيلو

كل  وعندما كنت طالبا عنده أسجل أنو لم يغب عنا يوما واحدا وكان في. بأسرىا ىي وطن لنا
معا إلى  . وكانت لي وقفات تاريخية معو منيا: أنو عندما ذىبنامرة يأتينا بالجديد في البحث

                                                             
: في أربعينية المرحوم الدكتور " إبراىيم مياسي" قمموا من ىذا الجيد الذي تبذلونو ... فيذا الوطن ال يحترم جيد بشير خمف1

 . 1، ص 1020فيفري  19إلى  10، 20، عمجمة الثقافةعممائو " إبراىيم مياسي " مسح الجزائر مسحا، 
سي " قمموا من ىذا الجيد الذي تبذلونو ... فيذا الوطن ال يحترم في أربعينية المرحوم الدكتور " إبراىيم مياالسعيد المثردي:  2

 . 1، ص1020فيفري  19إلى  10، 20، عمجمة الثقافة جيد عممائو " إبراىيم مياسي " مسح الجزائر مسحا،
ال يحترم جيد  في أربعينية المرحوم الدكتور " إبراىيم مياسي " قمموا من الجيد الذي تبذلونو ... فيذا الوطنمسعود كواتي: 3

 .1، ص1020فيفري  19إلى  10، 20، عمجمة الثقافة عممائو " إبراىيم مياسي" مسح الجزائر مسحا،
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ولما عمم بوجود وفد  ،حول األقميات في البحر المتوسط لحضور ممتقى 1009تونس سنة 
 .1رطمب مني المغادرة دون سابق إنذا إسرائيمي

 عمي عنابزية 5 األستاذ( 5
النصف من الزمن األخير، إبراىيم مياسي ال تتجاوز العقد و إن ذكرياتي مع المرحوم      

ولكنيا جعمتني أعرفو في الميدان العممي والدرب الثقافي الذي جمعنا، وكانت بدايتو في الندوة 
م وتناقشنا فييا 2661الفكرية المخمدة لمشيخ العدواني التي نظمت ببمدة الزقم بمدينة الوادي سنة 

ف أكثر في جامعة الجزائر طالبا في صفو  األستاذقترب من أ تابات العدواني، وبدأتك
حدة عممية تدعى " م و 2666المعاصر، ودرست عمى يده سنة الماجستير في التاريخ الحديث و 

 .نصوص وثائقية "

 األستاذلقرن التاسع عشر، حضر ارسالتي حول مجتمع وادي سوف في  أتممتوعندما 
مياسي جمسة المناقشة، ومن فرط تعمقو بتاريخ وادي سوف كان يتدخل في بعض  إبراىيم
ن مجرد أعمم أقترحو مناقشا لرسالتي في الدكتوراه، ألني أدون شعور، وىذا ما جعمني  األحيان

ي تربى فيو، وكان فرحا بحيثيات المجتمع الذ األعرفخاصة، وىو  ةمشاركتو يعطييا صف
ن يصيبو المرض، وتفاجأت بو عندما كممتو يوما أءت إرادة اهلل ن شاختياري لو، ولكإومسرورا ب

م، فأعتذر لي عن مرضو وىنأني مسبقا وكانت ىذه آخر 1006ماي  19قبل المناقشة في 
 .2المحظات التي جمعتنا

 
 
 

                                                             
في أربعينية الدكتور " إبراىيم مياسي " قمموا من ىذا الجيد الذي تبذلونو ...فيذا الوطن ال يحترم جيد عممائو بشير المديني:  1

 . 1، ص  1020فيفري  19إلى  10، 20، ع مجمة الثقافة " إبراىيم مياسي" مسح الجزائر مسحا،
 . 112، ص المرجع السابقعمي غنابزية :  2



البيئة التي نشأ فييا إبراىيم مياسي وتعريف بو                                      الفصل األول          

 

 56 

بحياة إبراىيم مياسي من تونس  من خالل ما سبق عرضو في ىذا الفصل المتعمق     
بضبط في وادي سوف مع مطمع ، إلى الجزائر و م2699سنة مولده لضبط في قفصة من باو 

 .م 2691سنة  االستقالل
اسي في فترة األربعينيات نشأ فييا إبراىيم ميستخمص أن بيئة النشأة التي ولد و يمكن أن ن

التجييل التيميش و  عبة منيا حالةثقافية صو  جتماعيةا  سياسية و  اكانت تعرف أوضاع ،قفصوفي 
عمى  االمستوطنين الذين سيطرو و  االستعماريةبسبب السياسة  االجتماعيةوضاع األوتدىور 

في مختمف الالجئون الجزائريون مصدر عيش لمكثير من التونسيين و  معظم األراضي التي كانت
 المناطق التونسية .

لى جانب ىذا عرفت األوضاع السياسية الداخمية لتونس تطورات منيا تمك التي  عرفتيا وا 
الحركة الوطنية التونسية منيا ظيور وبروز الحزب الدستوري الحر والذي كان مسيطرا عمى 

تونسي بقيادة السياسي فرحات العام لمشغل ال تحاداإلظيور كذلك ، و لتونسيةالساحة السياسية ا
، ويتواصل العمل السياسي عمى المستوى الخارجي من خالل تأسيس مكتب الحزب حشاد

، حيث شكمت ىذه الظروف يوسف الرويسية الحبيب بورقيبة و القاىرة بقياد الدستوري الحر في
بما في ذلك تأثيرىا عمى عائمة عبد الرحمان مياسي تأثيرا عمى الشعب التونسي  ةمجتمع

، حيث دفعتو ىذه الظروف في بادئ األمر أن ا عمى تكوين شخصية إبراىيم مياسيوخصوص
،  إال أن الجانب الذي شكل إحدى وىو صغير خصوصا لموطنو الجزائرو يتشرب الوطنية 

، إذ كان الدراسيبالتحصيل العممي و  ىتماماإلمميزات الشخصية ىو حرص إبراىيم مياسي عمى 
تعميمو األولي ) بقفصة ثم توزر( وواصل تعميمو بعد رجوعو إلى الجزائر ) وادي سوف(  

، أما عن تكوينو الثقافي ي ورقمةعدما خضع لفترة تكوينية ففأنخرط كأستاذ ممرن في التدريس ب
فيو أباه متجميا حيث زرع فيو حب الوطن وىو صغير ثم  زرعوفكان الجانب الوطني الذي 
 وخصوصا بعد غمق الحدود التونسية الجزائرية .عشقو لسوف وىو صغير 

م بتعميمو الذاتي ليمتحق مباشرة 2619تحصل إبراىيم مياسي عمى البكالوريا سنة 
، ين من بينيم أبو القاسم سعد اهللالجزائر ويدرس عمى يد ثمة من المؤرخين الجزائريبجامعة 
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فتحصل مياسي عمى الدكتوراه من جامعة تونس األولى ثم الدكتوراه في جامعة الجزائر سنة 
 . م1009_م1009

ىذا المرض الذي طرحو فراشا فمم  م1020توفي إبراىيم مياسي إثر مرض عضال سنة 
 ممة بحوثو أو حتى إخراج كتبو . يتمكن من لم
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أن منيجية الكتابة التاريخية عند المؤرخين والميتمين بالتاريخ بشكل عام مما الشك فيو   

مر تتحكم فيو عدة ظروف منيا بيئة ، فيذا األاألحيانتتسم باالتفاق واالختالف في بعض 
النشأة والتكوين العممي، وكذلك المادة التاريخية والموضوع المدروس وغيرىا، باإلضافة الى 

   تفاق.واألىداف تتسم بنفس الدرجة من اإلختالف واإلأن الدوافع 
ومن أجل ذلك سأحاول في ىذا الفصل دراسة منيج الكتابة التاريخية عند المؤرخ   
قيا من وتبيان الدوافع واألىداف التي توخاىا الكاتب وسعى إلى تحقي تور إبراىيم مياسيالدك

ومنيجو وكذلك أىم المصادر التي إعتمد عمييا  أسموبولى خالل كتابتو، كما سأتطرق إ
 .لى نقد كتابتو التاريخية، فكانت ىذه أىم النقاط التي درستيا في ىذا الفصلباإلضافة إ

 األول: دوافع وأهداف كتاباته التاريخية. المبحث
 أوال_ دوافع الكتابة التاريخية:

من كتابات إبراىيم مياسي عدة دوافع، فالكاتب ذو شخصية مخضرمة لتمست لقد إ
عاشت ويالت اليجرة في بمد غير بمده )تونس( في زمن االحتالل الفرنسي، وفي ريعان 

مرن وكون نفسو بنفسو، وىو بذلك يمثل شبابو عاد الى وطنو حيث شغل منصب أستاذ م
 الكاتب الحر في كتابتو التي كما يقول لم تخضع الى أي ضغوطات.

لى الكتابة والتأليف في ميدان التاريخ خاصة تاريخ ولعل من بين الدوافع التي دفعتو إ
والخارجية الداخمية مك األوضاع والظروف التي مرت بيا الجزائر الحديث والمعاصر، ىي ت

طبعا، فالمؤرخ إبراىيم مياسي إبن بيئتو ومجتمعة ىذا ما أثر عميو، زد عمى طبيعة تكوينو 
 .1أن يكتب إلى ىي التي دفعتو

ويعد المؤرخ إبراىيم مياسي من الشخصيات التي جمعت بين إبراىيم مياسي أصيل 
براىيم مياسي الباحث والم براىيم مياسي الرجل المثقف، وا  ؤرخ، ىذه وادي سوف والصحراء، وا 
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الصفات قميل ما تجتمع عند شخص واحد، وبذلك يمكن القول أن كتابات إبراىيم مياسي 
 تعبر عن عدة دوافع وطنية وسياسية ودينية وحتى ثقافية .

ائر وقوة إبراىيم مياسي في كل محطة من محطات كتبو أن يبين حقيقة الجز  ويسعى
رحمة األولى من االحتالل الفرنسي ر الفرنسي خصوصا أن المتعمصمود رجاليا أمام المس

 .1ة السياسية المعبرة عن رفض وجودهلمجزائر تميزت بمقاومة المسمحة ثم المقاوم
كما وضح من خالل ما تناولو في كتبو أن من تولى المقاومة المسمحة ليذه الفترة 

كما  زعماء معروفون وآخرون غير معروفين، فيذه اإلرادة كانت جماعية وتمقائية لمجياد،
لمجزائر ما ىو إال بداية لمسمسل ن االحتالل الفرنسي أ أيضايبين من خالل ىذا الباب 

 . 2نييار الجدار اإلسالمي في مغارب األرض ومشارقياإ
نحصر أغمبيا حول الفترة الحديثة، فقد درس ىذه بدو أن كتابات إبراىيم مياسي قد إوي
قتصرت عمى جوانب من صاصو فإسة وافية ومعمقة، بحيث أصبحت من إختالفترة درا

ولعل الدافع من ذلك المقاومة الوطنية وتاريخ الصحراء خصوصا بعد االحتالل الفرنسي ليا، 
التونسية والفرنسية،  األرشيفىو سيولة حصولو عمى المادة األرشيفية التوثيقية من دور 

مؤرخ الدكتور إبراىيم بحكم أن تونس كانت بمد مولده ودراستو األولية بيا، لينتج لنا بذلك ال
مياسي أعماال فكرية يعتمد في غالبيتيا عمى المحفوظات المتمثمة في مراسالت القناصل 
والمعاىدات ومذكرات شخصية وال ننسى كذلك األشعار الشعبية الفصحى مع التحميل 

 . 3والتعميق
رتبط أن إبراىيم مياسي أصيل بيئتو إ وكما كان دافعو لالىتمام بتاريخ الصحراء ىو

بيا منذ صغره، فكان البد عميو من إبراز مآثر بالده وكيف قاومت الصحراء عامة وسوف 
 وأمجادخاصة المحتل الفرنسي، فكان دافعو الرئيسي لدراسة تاريخ الصحراء ىو بناء تاريخ 

                                                             
، 0202دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  روح األمير عبد القادر عبر المقاومة الجزائرية،إبراىيم مياسي:  1
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سوف والصحراء، من خالل كتابة تاريخ المنطقة بطريقة عممية ونزيية، وأن النتائج  إقميم
المخطوطات والوثائق لم تستغل بعد فيي حبيسة ييا ليست نيائية ألن بعض المتحصل عم

 . 1الخاصة أوالخزائن العامة 
ىو نفض الغبار عن التاريخ المحمي من الجنوب الممتد  أكثرفكان الدافع الذي حفزه 

من حدود التل الى حدود مالي، وبيذا أصبح إبراىيم مياسي من المختصين في مجال البحث 
 .2بال حدودخ الصحراوي الذي يكاد ان يكون عن تاري

يخ منطقتو المحمي تحكم فيو والى جانب ىذا نجد أن إبراىيم مياسي في كتابتو عن تار 
 وىما: دافعان

الذي كتب فيو عن جغرافية المنطقة وأصول سكانيا وطرق  أوال_ الدافع العممي:
عيشيم وحروبيم وعالقاتيم بالسمطات، وفي ىذا اإلطار ربط المؤرخ إبراىيم مياسي بين 
تاريخ سوف وتاريخ الصحراء الواسعة، فيذا ما دفعو ألول مرة أن يكتب عن تاريخ سوف 

ستغالليا وتوثيقيا ألن اآلخرون إدر كانت معروفة لم يحسن بطريقة منظمة معتمدا عمى مصا
الذين سبق ليم الكتابة عن تاريخ سوف والصحراء لم يكونوا من المؤرخين بل من ىواة 

 التاريخ ورواة األخبار.

ىو يكتب عن تاريخ سوف أنو أشعرنا إبراىيم مياسي و : ثانيا_ الدافع العاطفي
ألن سوف مسقط رأسو وممعب  رتباطا عضويا ببيئتو، فالدافع الذي جعمو يكتب عنيامرتبط إ

ومن  األدبلى ذا الدافع جعمو يخرج من التاريخ إطفولتو ومرتع شبابو ومخزن ذكرياتو، ى
 .3واإلنسانيةلى الممسات العاطفية الروح العممية إ

 

                                                             
، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (0623_0321االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية )  إبراىيم مياسي: 1
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 ثانيا_ أهداف الكتابة والتأليف.
عند إبراىيم مياسي ال تحيد عن أىداف جل شك أن أىداف الكتابة التاريخية ال

المؤرخين والباحثين، فشخصية المؤرخ إبراىيم مياسي وطنية بدرجة األولى مرتبطة بيئة 
صحراوية، وتجسدت ىذه الوطنية أكثر من خالل كتابتو فعبرت عنو بصدق، فيو من خالليا 

 فظة عمىأراد الحفاظ عمى ىوية األمة الممتدة في الزمن وتنبيو األجيال القادمة لممحا
لى تيجين المجتمعات ي ظل السياسة الغربية التي تيدف إطنية، فالشخصية واليوية الو 

ضعافيا من خالل ىدم كل مقوماتيا وكل ما من شأنو أن يحافظ عمى سيرورتيا.  وا 
ن وقتنا الحاضر يتطمب منا مناعة ثقافية وعممية في ظل ما ينشر من عولمة وخاصة أ 

انيا اليوية والثقافة والتاريخ، ومن بمختمف أشكاليا وأخطارىا تمك التي تمس أوال الشعوب وث
ذلك أراد إبراىيم مياسي تمقين األجيال القادمة دروسا في الوطنية، حيث عبر عنيا بكل 

لى تجنب تكراره والمساىمة بمآسي الماضي وويالتو فكان يدعو إفذكر  إخالص في كتابتو
 .1ستقاللإفي وضع أسس متينة من أجل العيش في جزائر 

ىدافو تمبية حاجيات الطالب في التاريخ والقارئ الميتم بتاريخ ولعل كذلك من أ
الجزائر عامة والصحراء خاصة، وىذا ما لحظتو حينما رأيتو يتناول مواضيع في كتبو مازال 
يحيط بيا الغموض والمبس منيا ما يتعمق خصوصا بالغزو العسكري الفرنسي لمجزائر 

قناصل فرنسا في الجزائر، فمقد أراد المؤرخ وصحرائيا، وكذلك الدور السمبي الذي قام بو 
براز الحقيقة التاريخية كم ن ا ىي وليس كما يراد ليا أإبراىيم مياسي من كل ىذا ىو إثبات وا 

 . 2تكون

في تناولو لمواضيع الصحراء عامة وسوف خاصة ىو سد ىوة من أىدافو كذلك ولعل  
واسعة من خالل الكتابة التاريخية عن توسع فرنسا في الصحراء الجزائرية، وكشف المؤامرة 

                                                             
 .08المرجع السابق، ص  (،0623_0321 االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية ) إبراىيم مياسي: 1
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االستعمارية خصوصا في الصحراء وىذا من خالل الوثائق األرشيفية والشيادات الشفوية، 
 ية التاريخية.وكل ما يمت بصمة لموثائق المعترف بيا في العمم

لى غاية الثورة النوفمبرية ىو ن تناول قضايا المقاومة الشعبية إوكما كان ىدفو م
لى تحرير تاريخنا من الييمنة الفرنسية وىذا أسباب فشميا وعدم اتحادىا، كما أنو دعا إ تحميل

طبعا بعد تحرير االرض والعرض من طرف المجاىدين المخمصين طيمة ليل االستعمار 
 . 1البغيض

ويمكن بصفة عامة إجمال أىداف الكتابة التاريخية عند المؤرخ الدكتور إبراىيم 
 مياسي في النقاط التالية عمى سبيل المثال ال حصر:

وبذل مجيودات  ،دراسة تاريخ الجزائر عامة والصحراء خاصة دراسة وافية ومعمقة_ 0
 جل توثيقو.مضاعفة في مختمف المجاالت من أ

 دراك ماضييم.كل عممي ومساعدة الجزائريين عمى إالوطني بش _ توضيح التاريخ0
لى كتابة التاريخية الجزائرية التي تسعى إ بناء تاريخ األمة الجزائرية في إطار المدرسة_ 3

التاريخ بطريقة عممية ونزيية، تتوخى الدقة والموضوعية إلبراز الحقائق التاريخية ومن ثم 
 .2حسب تسمسميا األحداثبناء 

إلحاطة الشاممة بقدر اإلمكان والمستطاع بالبحوث والكتابات المطابقة لمواقع، لتعمل ا_ 4
عمى تصفية ذىن المؤرخ الجزائري خاصة والعربي عامة ليجدد حماسو في مواجية عمميات 

 الفسخ والمسخ والتدمير النفسي الذي عطل إبداعو وطاقاتو المتجددة.
ستعمارية الفرنسية التي تعمدت تشويو التاريخ _ تحرير التاريخ من ىيمنة المدرسة اال5

 الجزائري خاصة ىذا من جية وتصفيتو من التزييف والتحريف من جية أخرى.
 .3تدوين تاريخ الثورة حتى يحفظ من الزوال وىذا يكون بحفظ لوقائعيا ومسارىا وقيميا_ 6
 

                                                             
 .8، ص0227الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، لمحات من جهاد الشعب الجزائريإبراىيم مياسي: 1
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الشعبية التي تعد من  شعارالمحمي وىذا باستنطاق الوثائق األرشيفية واأل_ كتابة التاريخ 7
الوسائل التعبيرية المجسدة لمثقافة الشعبية، فالشعر الشعبي يعتبر كشواىد تاريخية لكتابة 

 .1التاريخ المحمي لمصحراء، ألنو كان الوسيمة الوحيدة ليعبر بيا عن ما يجول بنفسو
حرية  الحديثة من تاريخ الجزائر، ويجب أن يكتب المؤرخ بكل_ رفع المبس عن الفترة 8
إال لإلطار العممي الموضوعي، فالباحث ىنا يبحث عن الحقيقة التاريخية قتناع وال يخضع وا  

 .2البحتة
 _ إبراز مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية وعناصر ىويتيا.9

تجديد المعرفة التاريخية لمفترة الحديثة وىذا بجمع األصول التاريخية األساسية _ 02
ستقراء ونقدىا نقدا باطنيا وظاىريا، ثم إوالتمعن في مضمونيا وفحصيا بكل عناية ودقة 

 .3الحقائق التاريخية منيا ومقارنتيا ثم ترجمتيا ثم صياغتيا
 .4حقة لمشعب الجزائري_ نشر الثقافة التاريخية بين األجيال المتال00

إن دراسة أسموب ومنيج الكتابة عند المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي، وكذا الكشف عن 
أىم المصادر التاريخية التي اعتمد عمييا، يبدو عمى درجة كبيرة من األىمية، وىذا ما 
تو سأحاول كشفو وتوضيحو من خالل مميزات الكتابة التاريخية عنده وطريقة كتابتو ومعالج

لتاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، ومختمف القضايا التاريخية والتي تبين لنا مدى موسوعية 
تساع أفقو وتمك النظرة النقدية والتحميمية شعب أفكاره، وتبين لنا أيضا مدى إوت ىذا الرجل

 لألحداث التاريخية. 
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 الثاني: أسموب ومنهج الكتابة التاريخية. المبحث
 أوال_ أسموبه:

حات كما الحظت تحكم إبراىيم مياسي في مفردات المغة العربية وتوظيفو لمصطم
الشيخ الياشمي حساني،  لى تكوينو الثقافي في مدرسةمعربة، ولعل ذلك يعود بأساس إ

وتشبعو بالمغة العربية فيو طالما دافع عنيا وعن قضية التعميم العربي والتعريب، كما كانت 
ر إبراىيم مياسي تتميز بأسموب سيل وبسيط يمكن ألي ميتم معظم كتابات المؤرخ الدكتو 

بارات موجزة قصيرة ىتم فيو بإبراز المادة التاريخية بعويوسع ثقافتو، فأ ان يفيميبالتاريخ أ
عند بعض  األحيانن يدرك معناىا دون أي غموض، ويقف في بعض يمكن لقارئيا أ

التاريخية ولعمو  األحداثىميتيا في مجرى لمحادثة أل أكثرالقضايا بالشرح والتحميل والتفسير 
سترسال من أجل قراءة سميمة فكرة بطريقة مباشرة ودون إطناب وا  يريد من ذلك توصيل 

 الحقيقية.  أسبابياالتاريخية ومعرفة  لألحداث
ىتمام وفضول اسي بتحميمو لموقائع التاريخية بإولقد تميز الدكتور المؤرخ إبراىيم مي

ليشبع رغبتو من المادة التاريخية، فيو كان دائما في موضع الحائر الذي يبحث عن  كبير
لى الحقيقة التاريخية: ة التي يسألوىا المحققون لموصول إفكان يسأل بعض األسئم جواب،

ماىي؟ كيف؟ من؟ ماذا؟ ىل؟...، وبيذا يكون المؤرخ إبراىيم مياسي قد وظف األسموب 
وكأنو يريد معينة يطرح فييا األسئمة ويسعى بعد ذلك لإلجابة عنيا، التساؤلي في إثارة قضايا 

 و الدارس لكتبو وشده لمثل ىذه المواضيع. إثارة إنتباه القارئ أ
بالتطرق  إبراىيم مياسي لم يكتفىن المؤرخ حصر الحظت أالفعمى سبيل المثال ال 

، بل راح يبحث عن م0945ماي  8لى أسباب مجازر إ أولى أسباب فشل المقاومة الشعبية إ
ه من نقل التاريخ مثل قناصل فرنسا ليصنعوا األسباب الخفية لكل منيما، وكشف مازور 

تاريخا من خالل الوثائق واألرشيفات التي كانت شاىدة عمييم، فأرجع المؤرخ إبراىيم  ألنفسيم
الشعب  رق تسد بين أفرادلى ذلك ىي محاولة فرنسا زرع سياسة فإمياسي األسباب الحقيقية 

 .أفشميانزعاجيا من مطالب الحركة الوطنية ومحاولة الواحد وا  
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تسم باألسموب ب المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي إومما سبق يمكن القول أن أسمو 
التساؤلي، فيو يكثر من طرح األسئمة حول أىم القضايا لتاريخ الجزائر الحديث، ويتساءل 

يتجنب تبسيط العالقة بين المسبب والمتسبب  عن األسباب الحقيقية لكل حادثة، فيو بذلك
وأثره، فكان يناقش بحدة األسباب المعقدة الكثيرة التي نشأة عن المجريات التاريخية التي 

اسة ىتمامو بارزا من خالل در جري عمى أرض الوطن الواحد، وكان إحدثت وربطيا بما ي
ة المؤرخ الدكتور إبراىيم و ببساطستنطاق كل مالو عالقة بو ألنالتاريخ المحمي محاوال بذلك إ

 بن بيئتو.مياسي إ

 ثانيا_ منهجه:
دراسة المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي في الجامعة الجزائرية عمى يد نخبة من بحكم 

األساتذة المتخصصين في منيجية البحث العممي مثال محمد زائد وسميرة السقا جعمتو يتكون 
مى المنيج لذلك جاءت كتابتو في ىذا اإلطار قائمة عتكوينا منيجيا وعمميا وأكاديميا، 

ألحداث التاريخية من عتمده كأساس في كل دراساتو وفي معالجة االوصفي التاريخي الذي إ
_بقدر المستطاع_ ومن ثم بناء األحداث حسب تسمسميا لى الحقيقة التاريخية أجل الوصول إ

 إذنا من ىيمنة المدرسة االستعمارية، فتكاك وتحرير تاريخجل إوبرؤية موضوعية، وىذا من أ
ن بعض النقاط والوثائق لم تستغل بعد بكيفية ليست نيائية، وأ إلييان النتائج المتوصل أ

 .1شاممة وكاممة وتتطمب مجيودات أخرى كبيرة
من كتابتو، فمقد أخضع المؤرخ  المنيج النقدي التوثيقي الذي ال يكاد يخمو أيضاونجد 
وترجمتيا وقراءة  األرشيفيةعتماده عمى المادة اسي كتابتو ليذا المنيج بإاىيم ميالدكتور إبر 

ن ينساق وراء توجياتيا وما يحتويو مضمونيا، فمقد تواىا قراءة منطقية موضوعية دون أمح
 .2شك في كل وثيقة

                                                             
 .02، المرجع السابق، ص (0623_0321االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية ) إبراىيم مياسي: 1
 .03 ، المرجع السابق، صلمحات من جهاد الشعب الجزائري: إبراىيم مياسي 2
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 عتماد التحميل والنقد عند تناولجوب إلى و عا إبراىيم مياسي في عدة مواضيع إولقد د
جل تصفيتيا من التحريف والتزييف، ىذا ما سيساىم في الوثائق والمؤلفات األجنبية من أ

 . 1كتابة تاريخنا بطريقة عممية ونزيية، وليذا يجب التسمح باليقظة والحذر

 أوولقد الحظت كثيرا ما يدرج الدكتور إبراىيم مياسي نصوص تاريخية لمعاىدات 
يو وفكرتو، كما كان يجري مقارنة في نفس عم رأمراسالت عمى سبيل اإلستشياد بيا ود

الفرق بينيما، كما دعم كتابتو بإدراج  أوالموضوع من إدراج نص آخر لتوضيح الفكرة 
الجداول والخرائط والصور التوضيحية فكان يعمل عمى قراءتيا والتي تزيد بدون شك في 

لموضوع المدروس _قدر اإللمام بجوانب ا أيضاالفيم العميق لمحتواىا، وىو بذلك يريد 
لما حاول الدكتور إبراىيم ستفادة، وال طافر لمقارئ سعة اإلنتفاع وكثرة اإلمما يو المستطاع_ 

ن يكشف عن مالبسات أىم القضايا في تاريخ الجزائر وكيف تكون العبرة من مياسي أ
 . 2الحوادث

تنبعث منيا الروح اسي غمب كتابات المؤرخ إبراىيم ميوالشيء الذي لفت إنتباىي أن أ
تضح كذلك من كتاباتو تمكنو من ، وقد إاألحيانمر الذي يكشف عنو في بعض الوطنية األ

منيجية الكتابة التاريخية، فيجعل لمعظم كتبو مقدمة وخاتمة، كما كان يراعي التقسيم الحديث 
 لبعض الدراسات. ختيارهإوأسباب  اإلشكالياتلممواضيع وطرح 

صغيرة لفصل أو قسم من أقسام الكتاب فيو المنيج الذي يسمكو ويبدأ أحيانا بمقدمة 
المؤلفين في عصرنا الحالي، وكل ىذا تماشيا مع أسس الصحيحة لمنيج البحث العممي 
وأىدافو، ومن سيمات منيجو تحديد زمان ومكان أي واقعة فيو خصيا بالتركيز من أجل 

ين الكتب مع كذلك تطابق عناو  التأريخ لمحوادث التاريخية بمنظور الصدق، كما الحظت
 حتوتو من مادة عممية.الفصول والوثائق ما إ

المؤرخ الدكتور إبراىيم  فيقول بذلك أبو القاسم سعد اهلل في كممتو لتصدير كتاب
ببيئاتيم ومواطنيم  ل وادي سوف( أنو لو ييتم الباحثونالصحراء الجزائرية في ضالمياسي )

                                                             
 .03ص  ، المرجع السابق،: لمحات من جهاد الشعب الجزائريإبراىيم مياسي 1
 .03، المرجع السابق، ص (0623_0321االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية ) إبراىيم مياسي:  2
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مناىج العممية الحديثة ويتوسعوا في الن يتسمحوا ببعا بعد أكإبراىيم مياسي، وىذا ط األصمية
الدراسات التاريخية لدى الشعوب األخرى ليضمنوا تكوينا صمبا وعمما نافعا لتاريخيم المحمي 

 .1والوطني عمى السواء

 الثالث: مصادر كتابته التاريخية. المبحث
عتماده التوثيق والتيميش بإمياسي من حيث لقد تميزت كتابات المؤرخ الدكتور إبراىيم 

وخاصة المتواجدة في مختمف دور األرشيف الفرنسي، ودور  األرشيفيةعمى المادة 
عمى المؤرخ التونسية، وحسب رأي الدكتور أنو  أوالمحفوظات، والمكتبة الوطنية الجزائرية 

 أوص بدون الفح يصدق كل الوثائق أون تتوفر فيو ممكة النقد، وال يقبل كل المعمومات أ
ستقراء، ولكتابة تاريخ الجزائر المعاصر وجياد الشعب الجزائري البد من نفض اإل أوالدرس 

ستغالليا لفائدة التاريخ الوطني في إطار المدرسة وترتيبيا وا   األرشيفيةالغبار عمى الوثائق 
 .2التاريخية الجزائرية

الضرورية في الدراسات  األصولومن  األساسيةمن المصادر  األرشيفيةوتعد الوثيقة 
التاريخية، وقد تكونت ىذه الوثائق من الكتابات الرسمية مثل المراسالت العسكرية والسياسية 

ات والمعاىدات والقرارات والمدون واألوامرالمتمثمة في الرسائل والتمغرافات والتقارير 
دوات والمحاضرات  الخطب والن أواليوميات  أوتفاقيات المتمثمة في المذكرات الشخصية واإل

 واألدواتكاألسمحة  األخرىمنو الشعر الشعبي، واآلثار المادية  واألشعاروالمقاالت 
 . 3المستعممة في الحرب والمباس وغير ذلك

أن الكتابات األجنبية عرجاء فاقدة لمصبغة " فيقول المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي  
غربمة وتدقيق ن تكون محل ريخية، ويجب أية وعن الحقائق التاالعممية لبعدىا عن الموضوع

                                                             
 .00، المرجع السابق، ص الصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوفإبراىيم مياسي: 1
 .02_09، المرجع السابق، ص ص (0623_0321االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية ) :  إبراىيم مياسي 2
 الممتقى"، بحوث التاريخ حقائق ووثائق ) دراسة الوثائق االرشيفية في كتابة تاريخ الجزائر المعاصر(إبراىيم مياسي: " 3

 وسام براس لإلعالم والنشر واإلشيار،، 0الوطني األول حول المدرسة التاريخية الجزائرية، المتحف الوطني لممجاىد، ط
 .82، ص 0998الجزائر، فبراير 
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ستخدام ىذه الوثائق في كتابة التاريخ، ومع ىذا يجب إعطاء وتمحيص حتى نستطيع إ
حتى تصحح  األخرىالكبرى لموثيقة العربية ومقارنتيا بالوثائق  واألىميةالمكانة الالئقة 

نصافوالوقائع الوطنية  األحداث براز أصحابيا وا  ن معظم مواقفيم عمى حقيقتيا، ذلك أ وا 
 أوطالع حبيسة صناديق دور المحفوظات دون إوثائقيا مازالت مجيولة، حيث مكدسة و 

_ ليذا البد من 1_ فالتاريخ حقائق ووثائقدراسة، والتاريخ كما ىو معروف يصنع من الوثائق
ثنان راكز ىامة إمن الخارج من ثالثة م تسميط الضوء عمى عينة من ىذه الوثائق المجموبة

 .2"من تونس وأخرىفي فرنسا 
الخاصة بالثورات والمقاومات الجزائرية والمحفوظة  األرشيفيةالوثائق  ويمكن تصنيف

 ىما:  أساسيينبفرنسا الى صنفين 
 _ باريس. فإنسانالعسكرية والمتمركزة بأرشيف وزارة الحرب بقصر  األرشيفاتأ_ 

الوطني فيما وراء  األرشيفالسياسية واالقتصادية واالجتماعية بمركز  األرشيفاتب_ 
 البحار بأكس_ آن_ بروفانس.

بالقصبة _ تونس_ وبو عدة مجموعات  األولىالوطني التونسي مركز الوزارة  األرشيف
 .3األرشيفيةلموثائق 

 ألرشيفاتاوالمباشر لكتابة تاريخ المقاومة الجزائرية ىو  األساسيوعميو فإن المصدر 
والوثائق التاريخية التي نستقي منيا المعمومات الصحيحة والدقيقة، حسبما تقتضيو النظرة 

ن ىذه الوثائق تعد األصول تتطمبو الحقيقة التاريخية، ذلك أما الموضوعية والعممية و 
ن يرجع ة لذلك البد عمى كل باحث تاريخي أالتاريخي األحداثإلعادة بعث ونسق الضرورية 

 .4إلييا

                                                             
 .5، ص 0963، دار النيضة، القاىرة، النقد التاريخيعبد الرحمن بدوي:  1
 .83_80، المرجع السابق، ص ص التاريخ حقائق ووثائق:  إبراىيم مياسي 2
 .89_84ص ص  نفسه: 3
والوثائق التاريخية في كتابة تاريخ المقاومة الوطنية ) الربع االخير من القرن التاسع  األرشيفات دورإبراىيم مياسي: "  4

 .003_000، ص ص 0988، جامعة الجزائر، 5، عمجمة الدراسات التاريخيةعشر("، 
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عتمد كذلك عمى المؤلفات لدكتور المؤرخ إبراىيم مياسي قد إن اكما الحظت أ
األجنبية التي تمس الفترة الحديثة من تاريخ الجزائر مثال مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة 

 وبوضربة وشارل روبير آجيرون تاريخ الجزائر المعاصر.
أن ىذا لم يمنعو من  إالية وبالرغم من توفر لدكتور إبراىيم مياسي المادة األرشيف

لى المصادر المحمية إلجراء المقارنات والتحميالت، فأعتمد في ىذا الجانب عمى الرجوع إ
، 0838تحميل بعض الوثائق مثل وثيقة ممخص العمميات العسكرية في الجزائر خالل سنة 

 .H2221 1: وزارة الحربية، بقصر فانسان_ بباريس، صندوق أرشيفالمودعة في 
عتمد عمى المخطوطات منيا مخطوط الشيخ العدواني الذي درس فيو إقميم وكما إ

وادي سوف، والصروف في تاريخ الصحراء وسوف لمشيخ إبراىيم العوامر، ومن الرسائل 
رسالة من سممان بن عمي بن جالب إلى صاحب الجاللة باي تونس محمد باي والمرآة 

 . 2لحمدان بن عثمان خوجة
يم مياسي بعض الدراسات والمؤلفات الحديثة مثل موالي بمحميسي ولم ييمل إبراى

الجزائر من خالل رحالت المغاربة في العيد العثماني، أبو القاسم سعد اهلل تاريخ الجزائر 
الثقافي ومحمد األمين بمغيث نماذج من سياسة فرنسا لمتوغل في الجنوب الغربي الجزائري، 

عتصر منو المعمومة رخ الدكتور إبراىيم مياسي يوكذلك الشعر الشعبي الذي كان المؤ 
ن الشعر الشعبي كان الوسيمة التعبيرية المجسدة لمثقافة الشعبية خالل فترة المفقودة ذلك أ

 . 3ميزت المجتمع الجزائري باألمية
ن تكون حاضرة في والمحمية يجب أ األجنبيةن المصادر عمى ضوء ما سبق يتضح أو 

و التاريخية، فال بد عمى أي باحث أ من ضرورة إلثراء وتجديد المعرفة أكثرأي عمل جاد 
حتوتو خصوصا فيما وما إ األرشيفيةأمثال إبراىيم مياسي التعرف عمى ىذه الوثائق مؤرخ من 

لى القناصل إ سائل التي كانت ترسليتعمق بتاريخ الجزائر الحديث وخاصة المقارنة بين الر 
                                                             

  .00، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر قبسات منإبراىيم مياسي: 1
 .9(، المرجع السابق، ص الصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوف ) دراسة تاريخيةإبراىيم مياسي:  2
 .03المرجع السابق، ص  (،0623_0321االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية) :  إبراىيم مياسي 3
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لم تكن  أنياالمصادر المحمية من المخطوطات بالرغم  حتوتوإ )المراسالت القنصمية( مع ما
لسد نقص في الدراسات التاريخية، و براىيم مياسي كافية لمتدريس بيا أعمى حد قول المؤرخ إ

نتباه لمحتوى المصادر ميل واإلن شرط كل ىذا ىو التحمي باليقظة العممية والنقد والتحال أإ
نيا ال ت والموضوعات التي طرحتيا، إال أيث المجاالجنبية، بالرغم من تنوعيا من حاأل

ي الطرح ألنيا كتبت من طرف ضباط أو تخمو من النقائص وسمبيات وعدم الموضوعية ف
 .1و قناصل والتي كانت أقالميم تبرز ما يخدم مصالحيم الشخصيةأسرى أ

 الرابع: نقد الكتابة التاريخية عند إبراهيم مياسي.  المبحث
تي لكتابات المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي يدرك مدى النزعة الوطنية الن المتصفح إ

التي  واألىدافوالدوافع  األسبابذ توفرت لو مجموعة من جعمتو يكتب عن تاريخ الجزائر إ
و المحمي ىي عبارة عن جمع اريخ الوطني أالتفكانت كتابتو سواء عن تحكمت في كتابتو، 
و مقاالت في جرائد ى مدرجات الجامعة أو في ندوات أالتي قدميا عم لمختمف المحاضرات

ندثار إذ جمعيا في كتب من اإل ومجاالت منشورة وىو بذلك يحاول الحفاظ عمى ما كتبو
 خرج بعد وفاتو.وبعضيا اآلخر أ الحياةوىو في قيد خرج بعضيا أ
التاريخ ما الحديث عن الكتابة التاريخية عند المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي في أ

ول الباحثين والمؤرخين الميتمين يء االيجابي فييا ىو انو كان من أالمحمي خصوصا الش
تي تناوليا في أنو بعض المواضيع التاريخ المحمي لمناطقيم الصحراء، وما يعاب فييا الب

لييا بعض من كتب عن تاريخ المنطقة مثل ظروف االحتالل الفرنسي كتبو كان قد تطرق إ
  األولىفكل الكتابات قسمتو الى ثالث مراحل، المرحمة  مراحمولوادي سوف و 

ما الثانية ) والرحالت االستطالعية الفرنسية، أ( مرحمة الدراسات التاريخية م0850_م0830
( المقاومات م0870_م0854ما الثالثة ) ( الغزو الفرنسي لتقرت وسوف، أم0854_م0850

                                                             
 .90_92، المرجع السابق، ص ص التاريخ حقائق ووثائقإبراىيم مياسي: 1
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منيا الدكتور  استقىفنجدىا نفس المعمومات التي  .1شعبية بسوف وردود الفعل الفرنسيةال
في  أكثرن الدكتور عمي غنابزية متوسع الدكتور إبراىيم مياسي، وأ إلييا رجععمي غنابزية 

الوضع  مثل األخرىفضال عن بعض المواضيع  كتابتو عن المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي
ع عشر، فكان الجديد من حيث لوادي سوف خالل القرن التاسوالنظام القضائي  اإلداري

 المصادر والمراجع  المستخدمة في كتب المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي.
وفضال عن ذلك ال أنكر ما جاء بو المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي من جديد لم 
يتطرق لو غيره في الكتابة المحمية من خالل كتابو الصحراء الجزائرية في ضالل وادي 

لى المجاىدة فاطمة منصوري وتاريخ وادي التي تطرق فييا إلى مثال إسوف في المواضيع 
 .2المواضيعو الكتاب لمثل ىذه رو فمم يتطرق المؤرخين المحميين أسوف في كتابات شارل في

المكتوبة  األرشيفيةستخدامو لموثيقة ي كتابات الدكتور إبراىيم مياسي إيضا فونجد أ
بالمغة الفرنسية من طرف جنراالت وضباط فرنسيين، فيذه الوثائق تخضع لعاممين أوليما 

ريخية لحدث تاريخي من طرف جنرال أو ديبموماسي قد يكون فيو تصغير عامل الكتابة التا
 يذا الحدث.و تكبير لأ

نزيو  كما ىي فقد يكون صاحب الترجمة األرشيفيةوثاني عامل وىو ترجمة الوثيقة 
ن المؤرخ الدكتور إبراىيم وبما أو تزييف والعكس صحيح، ويترجم الوثيقة دون تحريف أ

مياسي درس المغة الفرنسية في الطور المتوسط كان متمكنا منيا ومتحكما فييا وىذا ما يبرز 
 ستخدامإ ، وما يعاب ىنااألرشيفيةلمعيان من خالل مدى قدرتو في التعامل مع الوثيقة 

 .براىيم مياسي لمصطمحات معربة وليست عربيةالدكتور إ
ن ىنالك بعض المواضيع كانت مغيبة خصوصا في التاريخ المحمي أ اإلشارةوتجدر 

ومثال ذلك الحياة الثقافية في المجتمع السوفي خالل القرن التاسع عشر ومنيا التعميم فتطرق 

                                                             

 رسالة لنيل"، )م(ر)ه( التاسع عشر)مجتمع وادي سوف من خالل الوثائق المحمية في القرن الثالث عش"عمي غنابزية: 1
شيادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر(، تحت إشراف: عمر بن خروف، كمية العموم االنسانية، قسم التاريخ، 

 .43_34، ص ص 0220_0222جامعة الجزائر، نوقشت 
 .00، المرجع السابق، صالصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوفإبراىيم مياسي: 2
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قبسات من تاريخ الجزائر،  بوالدكتور إبراىيم مياسي كجزئية غير كافية الشرح في كتا إليو
ن ىنالك من تطرق لو بالتفصيل وىذا بتقسيمو الى التعميم القرآني والتعميم العربي غير أ

ة الفرنسية، وال نجد في أي من كتبو تناول فييا الحيا المدارسوالتعميم في  اإلسالمي
ىذا لعدم نشطة التجارية التي كان يزاوليا السكان، و االقتصادية لسكان وادي سوف واأل

غة في التاريخ المحمي مثل توظيفو لبعض المخطوطات في كتبو تعتبر ذات أىمية بال
بن دومة الطاىر التقرتي نبذة تاريخية عن سكان وادي ريغ ومخطوط التميمي مخطوط إ
القاري بحياة خميفة بن حسن القماري فيذه المخطوطات ال نجدىا في قائمة  إتحافالطاىر 

 .1كتب الدكتور إبراىيم مياسيالمصادر والمراجع ل
ن المؤرخ الدكتور إبراىيم ولكن عمى غير عادة المؤرخين االىتمام بتاريخ المحمي لك

الشعبية  األشعارستقى منو معموماتو وىو وىذا بتوظيف الشيء الجديد الذي إ ىتم بومياسي إ
 .المعاشية في تمك الفترة األوضاعالتي عبرت عن 
نو نقص ياسي لمكتابات الشعرية في تاريخ أالدكتور إبراىيم مستخدام نو كان إفأرى أ

في المادة العممية لبعض المواضيع المحمية فقط مثل الكتابات الشعرية لممجاىدة فاطمة 
ن ي وادي سوف، فمن ىنا يمكن القول أف 0955أوت  02منصوري في موضوع ىجومات 

تاريخ الجزائر  ما عن مواضيع، أ2ألن من كتبو أميون الشعر ينقل بعض من الحقيقة ال غير
غمب مواضيعو مكررة وال جديد فييا ألن من كتب قبمو أشبع تاريخ الوطني فقد كانت أ

التي  األرشيفيةلموثيقة  ستخداموإختالف وىو نجد بعض اإل الجزائر درسا، من حيث الطرح
عض و تصحيح بعض جزئيات في بأ اإلحصائياتئق التاريخية من حيث كشفت بعض الحقا

رشيف إبراىيم مياسي لبعض الوثائق من أ الدكتور ستخدامإ القضايا المدروسة عنده مثال ذلك
 .3االحتالل الفرنسي لمتيجةفي قضية  بر وفانسإكس 

                                                             
 .056_049 ، ص صالمرجع السابقعمي غنابزية:  1
 . 00المرجع السابق، ص الصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوف ) دراسة تاريخية(،إبراىيم مياسي:  2
، ص 0228، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 0691_0321مقاربات في تاريخ الجزائرإبراىيم مياسي:  3
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ما الحديث عن مناىج العممية فال تجد كتاب من كتب المؤرخ الدكتور إبراىيم وأ
مياسي إال ويحث فيو عمى كتابة التاريخ بطريقة منيجو وىذا بحكم دراستو عمي يد ثمة من 

سموبو في لكن ما يعاب عميو في كتابتو وىو أالمختصين بمنيجية البحث العممي،  األساتذة
، األساليبسموب التساؤلي عمى غرار باقي األ استخدامعمى  تصراقلكتابة التاريخية حيث ا

 فكان الطرح دائما بكيف في أي موضع من مواضع القضايا التاريخية.
نو يجب ال ننكر الدور الذي لعبتو كتابات المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي في إال أ

ق بابيا أي ي لم يطر نفض الغبار عن بعض المواضيع خصوصا في التاريخ المحمي الت
طروحتو عن منطقتو الصحراء وبعد ذلك توسع في الطرح ليخرج كتابو بحمة مؤرخ، فكانت أ

 عبارة عن مجمد. "0934_0837جديدة بعنوان "االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية 
رساء مياسي من المساىمين بكتابتو من أجل إ وبيذا كان المؤرخ الدكتور إبراىيم

آرائو ولم يبخل في دفع  إعالنألسس المدرسة التاريخية الجزائرية المعاصرة، فمم يتوانى عن 
 و المحمي.الوطني أبالتاريخ  أكثرىتمام عممية اإل
مما سبق نستخمص أن إبراىيم مياسي بذل جيد كبير في إعادة قراءة وترتيب        

لمميزات وخصائص الكتابة التاريخية عنده  أحداث تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، والمتتبع
سواء ما تعمق باألىداف والدوافع، أو من حيث المنيج المتبع واألسموب أو أىم المصادر 
والمراجع المعتمد عمييا، وىذا من أجل بناء تاريخ وطني خال من الغموض وىذا بعد 

سة تاريخية جزائرية تمحيص وتدقيق في الوثيقة، وسيساىم ىذا األمر مستقبال في بناء مدر 
معاصرة، تقف بالمرصاد لكتابات المدرسة التاريخية اإلستعمارية وتنقي التاريخ من شوائب 

 األطروحات االستعمار الفرنسي.
فأىداف ودوافع الدكتور المؤرخ إبراىيم مياسي كانت نابعة من حبو لوطنو          

خ الوطني، وبين في كتابتو حقيقة وروحو الوطنية وىذا من أجل الدفاع عن اليوية والتاري
عترافو  الجزائر ومكانتيا وكذلك األخطار التي تواجييا نظير الجفاء الفرنسي وعدم إحترامو وا 
بما إرتكبو في الجزائر، وزيادتا عمى ذلك حقيقة فرنسا الزائفة التي شوىت تاريخ بمد مميون 
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قيقة وكتبوا التاريخ بأقالميم التي ونصف مميون شييد، فعالجتو بمنظور قادتيا الذين زيفوا الح
 لم تنصر الجزائر ولو لمحظة.

فنجد الدكتور المؤرخ قد وظف األسموب التساؤلي الفضولي إلثارة اإلنتباه حول          
قضايا عديدة، فيقف بعض األحيان عند مسائل ميمة ليقدم لنا مزيدا من الشرح، وىو بذلك 

لحذر واليقظة وسرعة البديية والتخمي عن العاطفة، يوظف منطق الشك الذي يتسم بنوع من ا
وقراءة النصوص والوثائق التاريخية بمغة عصرية حيث يسقط الحدث التاريخي، فال يكتفي 
بدراسة الحدث محميا بل يرجعو لمظروف المحيطة بو وتداعيتيا، معتمدا بذلك عمى المنيج 

بات التاريخية المختمفة وخاصة كما رأينا التاريخي التحميمي مع النقد والتوثيق، ومقارنة الكتا
أنو يعتمد عمى الوثائق األرشيفية مبررا ذلك بأنيا شاىد حي وأن التأثير الذاتي فييا قميل 
مقارنة بالكتب والمخطوطات واألشعار الشعبية وخاصة أن ىذه األخيرة ال تروي عطش 

ع الوثائق األرشيفية ىو التحمي المؤرخ أو الدارس لمتاريخ، كما يبقى الشرط الوحيد لمتعامل م
كتساب ممكة النقد والتحميل والمنيجية العممية السميمة الرافضة لمتوجو  باليقظة العممية وا 
التغريبي، ألنيا ميما كانت فيي كتب من طرف قناصل وجنراالت وأسرى يكونوا بذلك خدموا 

 ومصالح حكوماتيم. مصالحيم الشخصية
اسي عند ىذا الحد بل أيد فكرة المدرسة التاريخية الجزائرية ولم يقف إبراىيم مي          

وقال يجب أن تكون ىذه المدرسة أصيمة وتعمل من أجل الكشف ما قامت بو المدرسة 
الفرنسية عمى تشويو التاريخ خاصة تمك الحقائق التي تمس تاريخنا خصوصا في الفترة 

مؤرخين ميتمين بتاريخ  ويعتمدون الحديثة والمعاصرة، وأن ىذه المدرسة لم تكن من صنع 
عمى منيجية عممية سميمة، بل ىي نتاج عناصر جاءت من أفاق مينية مختمفة مترجمين 
وعسكريين ذات مستويات تعميمية ضعيفة ومتوسطة، جاءت عمى عاتقيم ميمة التعريف 

 عموم.بتاريخ وثقافة المجتمع الجزائري لممحتل الفرنسي لخدمة أغراضو االستعمارية عمى ال
كما يشير إبراىيم مياسي عمى ضرورة تخطي كل قوالب التاريخ من أجل           

التخمص من التبعية الذىنية التي تعد من أخطر التبعيات التي يجب مكافحتيا وتصدي ليا، 
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وىذا عن طريق النقد البناء الذي يعتمد عمى المنيجية العممية السميمة وىذا بتوفر الوسائل 
ىتمام بتاريخ المحمي ونفض الغبار وتوفر المادة األولية، ومنيا اإل زمة كالتوثيقواألدوات الال

عمية وجعمو يخرج في مؤلفات جديدة، وىذا طبعا بإمتالك ذىنية ناضجة تتحكم في أصول 
الكتابة التاريخية بوسائل عممية وتحمي باإلصرار وروح المتابعة من أجل البناء الوطني 

كتابة عاتقيم  لتاريخ وطني بأقالم حرة وأصيمة وتاريخ محمي بأقالم أبنائو حاممين عمى
 تاريخيم المحمي.          
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الفكر ىك  المؤرخيف في أم باب مف أبكابأحسف ما يعرؼ بشخصية المؤلفيف ك  لعؿ
نتاجيـ الفكرم، كالكقكؼ عمى محتكل كمضمكف كتبيـ، ككذا طبيعة الرجكع إلى مؤلفاتيـ ك  ا 

تطمعاتيـ، كىذا ما لتي تشير إلى مختمؼ اىتماماتيـ ك مكاضيعيـ التي يتطرقكف إلييا، كا
اإلنتاج الفكرم كتب ك الفصؿ مف خبلؿ عرض كصفي ألىـ ىذا السأحاكؿ التطرؽ إليو في 

يث لممرحـك الكاتب إبراىيـ مياسي، كالكقكؼ عند أىـ المكاضيع التاريخية التي تناكليا، ح
نتقيتيا متنكعة إت فييا بتمخيص ألىـ أربع مقاالت تناكل باحثقسمت ىذا الفصؿ إلى ثبلث م

 لعمامرة.ا البشيربف  سعد مكتبة المنزلية لؤلستاذ مف مختمؼ الجرائد، كحصمت عمى ندكتيف مف
فمنيا ما تناكؿ تاريخ الجزائر ككؿ، كمنيا تخصص  متنكعة خترتياإفقد أما عف الكتب 
في ىذا الفصؿ عدد معيف مف الكتب كالمقاالت كالندكات ألف  خترتإتاريخ الصحراء، كقد 

أف المقاالت التي كتبيا إبراىيـ ال يستكعب التطرؽ إلى كؿ الكتب، كتجدر اإلشارة المقاـ 
إرىاصات الحركة الكطنية الجزائرية كمف تاريخ كادم  مياسي قد جمعيا في كؿ الكتب مثؿ

 خير كتبو.   أ بحثكال ثـ الندكات ككمألمقاالت ىذا ما جعمني أقـك بتمخيص ا، ك سكؼ
 9 مقاالتواألول مبحثال

مختمؼ المقاالت إلبراىيـ مياسي التي كانت متنكعة  بحثلقد جمعت بيف دفتي ىذا الم
غمب ىذه المقاالت قد أف أالى القكؿ  اإلشارة، كتجدر 1جرائدكمنشكرة في مختمؼ المجبلت كال

لمقاالت كرر اأف ال أعف جمع ليا، كليذا حاكلت  جمعيا المرحـك في كتبو كالتي كانت عبارة
 4نمكذجية كجاءت كالتاليربع مقاالت أ خترتكا  التي قد تككف في كتبو، 

 
 

                                                             

.119 ص  60أنظر الممحؽ رقـ  1
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(،  م0001_  م0011المقال االول 9 إرىاصات الحركة الوطنية الجزائرية  ) 
 . 22، عدد صفحاتو 2112، الجزائر، مارس3المصادر، العدد رقم 

بجياد تميزت ي فرنسييف كالجزائرممع ال األكلىادمات المص ذكر فيو إبراىيـ مياسي أف  
فيف دينية فكرية، فتكلى الجياد زعماء معركفيف كغير معرك  بمقاكمة سياسيةعسكرم مسمح ك 

ف قاـ االستعمار الفرنسي بمحك جميع معالـ الدكلة الجزائرية، أيعممكف في الخفاء، كىذا بعد 
نطمؽ الشعب الجزائرم في إ، لذلؾ 1سموإة مباشرة حيث ال يكجد مف يتكمـ بكحكـ الشعب بطريق

 ( فمفـ0366_ـ0286ستمرت ىذه الحركة مف )إ، فكطنية تمثمت في صراع مع العدكحركة 
 .2خبلؿ ىذه الحركة غير الشعب الجزائرم عممو مف العمؿ المسمح إلى العمؿ السياسي

الحضارم ك  رف العشريف نيضتا لمتراث الفكرمفي مستيؿ القعرفت الجزائر  أفكبيف فيو  
المر كتثبت الحقيقة  تنيض، لتغير مف كاقعياجزائرية حتى تعي ما يدكر حكليا ك مة اللؤل

 . 3التاريخية
باب عديدة منيا دخكؿ بعض فكاف ليذه النيضة كما يقكؿ إبراىيـ مياسي في مقالو أس

المجبلت المشرقية اإلصبلحية إلى الجزائر، رغـ الرقابة الشديدة مف طرؼ السمطات الصحؼ ك 
االستعمارية عمييا مثؿ المنار لمحمد عبدك، صحكة المشرؽ العربي كدعكة جماؿ الديف األفغاني 

، ككذلؾ نشأة كنمك النخبة اإلسبلميةكمحمد عبده لمنيضة اإلسبلمية مف خبلؿ الجامعة 
ة في كتمة المحافظيف كجماعة النخبة الذيف نادكا بمعارضة التجنيس كرفض الجزائرية المتمثم

الخدمة العسكرية، فكاف ليـ برنامج يحتكم عمى مجمكعة مف المطالب منيا حرية الميجرة 
 .4األدنىكخصكصا نحك الشرؽ 

                                                             
، ص ص 2662، مارس 0، عالمصادر ،"(0301_ 0366إرىاصات الحركة الكطنية الجزائرية )"4 مياسي إبراىيـ0

021_022 . 
 . 104_108، ص ص 2660، دار المعرفة، الجزائر، 0، ج(0878_0721تاريخ الجزائر المعاصر)بشير ببلح 4  2
 .022، ص السابؽالمرجع ، (0803_0811إرىاصات الحركة الوطنية الجزائرية)إبراىيـ مياسي  4  3
التكزيع، الجزائر، ، الشركة الكطنية لمنشر ك 8، ط2ج ،(0821_0811الحركة الوطنية الجزائرية )  4أبك القاسـ سعد اهلل 4

 .048، ص 0328
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" الذم طالب بمعاممة الجزائر كمستعمرة  1كظيكر شخصية بارزة كىك "شارؿ جكنار 
ؿ سياستو عرفت الجزائر أجكاء جديدة سمحت لمنيضة الجزائرية أف تبرز خاصة، كفي ظ

 . 2بمظاىر عدة

أما مظاىر النيضة تمثمت في ظيكر زعماء مصمحيف إما متأثريف بدعكة اإلصبلح 
الفرنسية كىـ كككبة مف العمماء العصرنة الذيف تثقفكا بالثقافة لمشرؽ العربي أك بفكرة الحداثة ك با
 .3رأسيـ الشيخ عبد القادر المجاكماألساتذة كعمى ك 

الجمعيات الكطنية الجزائرية ذات أىداؼ مختمفة، فكانت مقرات ككذلؾ إنشاء النكادم ك  
، فكاف لظيكر صاحبة الجبللة كىي الصحافة التكجيوفي تؤدم كظيفة التربية ك لمنشاط الثقا

حياء ، كتجديد ك 4العنابيةترجماف األمـ، كأكليا المبشر ثـ النصيح التي جاءت بعد تكقؼ الحؽ  ا 
حياء التدريس في المس رجاع أىميتو كمركز عممي ك العمراف المغربي اإلسبلمي، كا   ثقافي،اجد كا 

السياسية كزيارة الميبي سميماف الباركني، كقد كاكبت ىذه الحركة فكاف تبادؿ الزيارات الثقافية ك 
  .5البدايات األكلى لمنشاط السياسي لحركة األمير خالد

، األنشطةسياسيا بمختمؼ عج ثقافيا ك تلعالمية األكلى بمد د الجزائر عشية الحرب افنج
الحضارة اإلسبلمية، ىذا ما أكلد حضارتيف ىما 4 الحضارة الغربية ك كمنيا كاف التفتح عمى 

                                                             
ستقالتو نتيجة المعارضة إقدـ فييا  ـ0360إلى جكاف  ـ0366أكتكبر  48 حكـ الجزائر ثبلث مرة األكلى مف  شارل جونار 1

 86، فغادر الجزائر في ـ0300فيفرم  22إلى  ـ0368كجدىا في تطبيؽ سياستو، أما الثانية فكانت أطكؿ مف مام التي 
، فحكـ كذلؾ لممرة الثالثة بعد الحرب العالمية األكلى لفترة قصيرة حافظ فييا عمى الجزائر عربية_ إسبلمية لكنيا ـ0300مارس 

، ص السابؽ المرجع (،0803_ 0811إرىاصات الحركة الوطنية الجزائرية )سي4 4 إبراىيـ ميا لممزيد ينظرمرتبطة بفرنسا. 
 .  081_088ص 

 .4084 ص  نفسو 2
الشريعة اإلسبلمية في ، كاف أستاذا لمعربية ك ـ0301، كتكفي بقسنطينة ـ40212 كلد في تممساف سنة عبد القادر المجاوي3

المدرسة الجزائرية_ الفرنسية بالعاصمة ك قسنطينة، كقد ساىـ المجاكم بفعالية في النيضة الجزائرية بكتبو ك محاضراتو، كمف 
الجماعة عبد القادر  " شيخ4 حمزة بكككشة 4  لممزيد ينظراأللقاب التي سمي بيا " أبي النيضة" أك " شيخ الجماعة". 

 .  01_0، ص ص 0312، سبتمبر06، عة الثقافةمجم، المجاوي"
 .010_ 081، ص ص المرجع السابؽ(، 0803_0811إرىاصات الحركة الوطنية الجزائرية ) 4 إبراىيـ مياسي4
 .00، ص 2666أفريؿ 06، 808، عجريدة اليوم، "األمير خالد ...أبك الحركة الكطنية الحقيقي" 4 إبراىيـ مياسي 5
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ة، إلى أف كصمت إلى طريؽ إيديكلكجية خاصة بالحركة الكطنية الجزائرية طيمة مسيرتيا النضالي
 .  03411نفجرت ثكرة مباركة في أكؿ نكفمبرأمسدكد ف

، عدد 1110، الجزائر، 4ستيطان الفرنسي في الجزائر، المصادر، العددالمقال الثاني9 اإل
 . 14صفحاتو 

االحتبلؿ الفرنسي حتى بادر  ستقرارإمجرد بأكضح إبراىيـ مياسي في ىذا المقاؿ أنو  
االستعمارية مجمكعة ،  فأصدرت بذلؾ اإلدارة األىاليبمصادرة مساحات كاسعة مف أراضي 

مى تككيف قطاع أمبلؾ الدكلة تحت ستخدمتيا كأسمحة لنيب األراضي، فعممت عإقكانيف التي 
أراضي الحكاـ العثمانية كبعض  0286سبتمبر 2سـ " الدكميف" كضمت إليو بمكجب مرسـك إ

 .2األكقاؼ الدينيةك  نضرىا إلى أراضي الحبكس أمتدؿ ، كلـ تكتفي بيذا بالكراغمة
 ه األراضي كمعاقبة مف يرثكنيا، كلجئت إلى طرؽ منيا فرض الحراسة عمى ىذ 

عمى أراضي ممؾ لمقبائؿ بحجة أف تمؾ القبائؿ تترؾ أراضييا دكف زراعة، ككذلؾ  ستكلتكا  
عف طريؽ اإليجار أك البيع الصكرم،  األراضيلجأت السمطات الفرنسية إلى نيب المزيد مف 

الذم جعؿ الكثائؽ العرفية كثائؽ  ـ0211كىذا أدل إلى تطبيؽ مراسيـ عديدة كمنيا مرسـك 
 .    3رسمية
ثكرات طيمة  ستمرار المقاكمة الشعبية في شكؿكؿ يأس األىالي إلى سخط تمثؿ في إفتح 

كىكذا ، األراضيستيبلء عمى المزيد مف القرف التاسع عشر، فإستغؿ الفرنسيكف الجياد لئل
ستمرت الحمقة المفرغة، ككاف الفرنسيكف يتخذكف مف الثكرات ذريعة لمصادرة بعض أك كؿ إ

  .4أراضي القبائؿ الثائرة

                                                             
 .013_011، ص ص المرجع السابؽ(، 0803_0811إرىاصات الحركة الوطنية الجزائرية )4 إبراىيـ مياسي 1
 .000_008، ص ص 2660، الجزائر، 4، عالمصادر، "" االستيطاف الفرنسي في  الجزائرإبراىيـ مياسي 4  2

، ص ص 2661، تر4 حنيفي بف عيسى، دار القصبة لمنشر، الجزائر، المجتمعاألمة و  الجزائرمصطفى األشرؼ4  3
860_800. 

، ص ص 2664، تر4 أبك بكر رحاؿ، عبد العزيز بكباكير، دار القصبة لمنشر، الجزائر، ليل االستعمارفرحات عباس 4  4
34_30                         . 
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في قياـ النكاب تمثمت فرنسية الثالثة سياسة االستيطاف في عيد الجميكرية ال قد بيف أفك 
ستيطانية جديدة في الجزائر خبلؿ ثبلث إة مف إنشاء مشركع ثبلثمائة قرية االدارة االستعماريك 

، كفي ىاتو الفترة بدأت اإلدارة الفرنسية تعمؿ عمى تكسيع المناطؽ ـ0228_ـ0220سنكات مف 
 .Alper Grévy ) 2 ستيطانية تحت رقابة الحاكـ العاـ " ألبير قريفي"، كتبني القرل اإل1المدنية
الذم كاف أشد  ـ0221افريؿ 02سف القكانيف العقارية، فجاء قانكف كبدأت أيضا في  

 00ىذا القانكف بالغرض المطمكب فغيرتو بقانكف جديد  يفيعنفا عمى الجزائرييف كلـ 
 .3لسير العممية االستيطانية إلى األماـ ـ0231فيفرم

ض كأكضح إبراىيـ مياسي أيضا أف سياسة اإلدماج كانت مف سياسات فرنسا عمى أر  
، كظؿ معمكال ـ0220ر مرسـك إلحاؽ الجزائر إداريا بفرنسا سنة ك صدكخصكصا بعد  الجزائر

رات بباريس اختصاص الكز جزائر مف إكؿ شؤكف ال أصبحت، كبمقتضاه ـ0230بو حتى سنة 
الجزائرييف قاـ البرلماف الفرنسي  األىالي أكضاعمصمحة الضرائب لكزارة المالية، كبعد تردم ك 

بإرساؿ لجنة إلى الجزائر لتقصي الحقائؽ، تألفت مف ثماني عشرة عضكا برئاسة " جكؿ 
، كتطبيؽ قانكف اإلدارمدماج ستنكر فيو سياسة اإل( الذم قدـ تقريرا إjules Ferry")فيرم

 .                    4الذم تذمر منو السكاف األىالي
أشار فيو الى إعادة  ـ0232( تقريرا سنة Ch. Jonnart" شارؿ جكنار" )كقدـ النائب  

النظر في النظاـ القائـ في الجزائر، فطالب بتككيف مكتب لمصالح الجزائرييف في باريس لكف 
ا ما جعؿ جعؿ برنامج المجنة البرلمانية تتعطؿ، كىذ ـ0238مارس 01بكفاة "جكؿ فيرم" في 

التشريعات التي حاكلت كانيف العقارية ك ؿ حظرىـ، فتكالت القستفحنفكذ المستكطنيف يزيد كا  
                                                             

 .022_ 020، ص ص المرجع السابؽ، االستيطان الفرنسي في الجزائر4  إبراىيـ مياسي 1
( كىك مف الحزب الجميكرم، كعمؿ فترة حكمو في 0220_40213 ىك أكؿ حاكـ مدني في الجزائر مف)  ألبير قريفي 2

4  لممزيد ينظرالجزائر عمى تقميص صبلحيات االدارة العسكرية، التي إختصر حكميا إال عمى المناطؽ النائية كالجنكبية. 
 .   026، ص نفسو

، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 8(، طمحاضرات في تاريخ الجزائر الحديث) بداية االحتالل4  أبك القاسـ سعد اهلل 3
 .060_064، ص ص 0322

 .028، ص المرجع السابؽ، االستيطان الفرنسي في الجزائرإبراىيـ مياسي 4  4



 أعمالو و آثاره                                                                                  الفصل الثالث          

 

 83 

قامة الممكية  أىالي أراضيستيبلء عمى المزيد مف اإل تحت ستار " تنظيـ الممكية العقارية"، كا 
 .1الفردية عمى أسس فرنسية

، عدد 0884، الجزائر، 2المقال الثالث9 ثورة أوالد سيدي الشيخ، الذاكرة، العدد
 . 14صفحاتو 

بيف إبراىيـ مياسي في ىذا المقاؿ األسباب التي أدت إلى قياـ ثكرة أكالد سيدم الشيخ،  
في اليضاب العميا الغربية فتمتد ىذه المنطقة بيف  فبدأ بمكقع المنطقة ككؿ حيث قاؿ أنيا تقع

الصحراكم في الجنكب،  كاألطمسفي الشماؿ  التمي األطمسكىما  األطمسيةسمسمتي الجباؿ 
سيدم الشيخ مف أسرة الخميفة أبي بكر الصديؽ) رضي اهلل عنو(،  أكالدقبيمة  كيعكد أصؿ

كالد سيدم الشيخ بقصر ف قسـ مف قبيمة أكعمرت ىذه القبيمة في تكنس ككاحات فيقيؽ، ككا
  .2الشبللة

ستغبلؿ نفكذ أسرة كسعية في المنطقة التي تمثمت في إثـ تطرؽ إلى سياسة فرنسا الت
كالد رار المنطقة كمرحمة جديدة، فشعر أسالشيخ مف جية، كبث عيكنيا لكشؼ أ كالد سيدمأ

جتمعت ، كبيذا قد إ3عمنكا الجيادلسياسية فكقفكا لصد ىذا المخطط كأسيدم الشيخ بخطر ىذه ا
قتصادية عجمت بإ يةعدة عكامؿ دينية كسياس كالد سيدم الشيخ يمكف حصرىا فيما ندالع ثكرة أكا 

 يمي 4    
ىـ، فعممت نيـ كفرة جاءكا لتنصير الجنكب الكىراني لمفرنسييف عمى أ ة سكافكىي نظر 

كالد سيدم الشيخ كتحطيـ نفكذىا السياسي، كىذا بإرىاؽ كاىؿ القبيمة أ أسرةعمى إنزاؿ مراكز 
مبلكيـ العقارية أراضييـ ك مطات الفرنسية، الى جانب مصادرة أبضرائب الباىظة مف طرؼ الس

يا المبيتة لمسمطات الفرنسية ضد سي سميماف كىذا بعد حصكؿ مشاجرة عنيفة ، كالنكا4كالحيكانية
الشرقي، فتماطؿ سي ك لى صفاف كىما الغربي ارة بكادم ميزاب، فأنقسـ السكاف إفي بمدة قر 

                                                             
 .024_021ص ص ، المرجع السابؽ، االستيطان الفرنسي في الجزائرإبراىيـ مياسي 4  1
 .038_030، ص ص 0334، الجزائر، 8ع ،الذاكرة " ثكرة اكالد سيدم الشيخ"،4 إبراىيـ مياسي 2
 . 044_041، ص ص 2662، دار ريحانة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 0، طموجز في تاريخ الجزائرعمار عمكرة 4 3
 . 014، ص0331، دار الغرب االسبلمي، بيركت، 0، ط0851البداية لغاية التاريخ السياسي لمجزائر من عمار بكحكش4  4
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يقاؼ القتاؿ بيف الطرفيف، فكاف سكء معاممة ات االستعمارية كىي إسميماف في تنفيذ أكامر السمط
، 1سي سميماف بعد مشادات بينو كبيف أحد الصبايحية فعكقب بالضرب المكتب العربي لكاتب

مع  لمثكرة كأجتمع خذ يستعدكعمى إثر ىذه الحادثة أعتبرىا سي سميماف إىانة لو كلعائمتو، فأ
رضيـ، فكاف ىذا ىك السبب الجياد مف أجؿ طرد المستعمر مف أ مجمس الجماعة كقرركا

 .2المباشر ليذه الثكرة
التي أعمف عمييا سي سميماف  حالة النفير المقاؿ تطرؽ إبراىيـ مياسي إلىكفي آخر ىذا 

ف أالفضيؿ  نصار، ككمفكا سياألتباع ك اب لو عدد البأس بو مف األستجا  قياـ بثكرة ك مف أجؿ ال
خكاف كالتابعيف لمزاكية، كلـ يمضي شير فيفرم اإليبمغ كؿ القبائؿ ك يقـك بتعبئة العركش ك 

افريؿ حينما  2ىا يـك شتعمت نيراأات لمثكرة كتكاثفت كؿ القبائؿ، فستعدادحتى تمت اإل ـ0201
ة عكينة بكبكر شرؽ البيض، كالد سيدم الشيخ مخيـ الجيش الفرنسي في ىضبأباغت قكات 

في الجنكب الكىراني كحتى نتصارات جعمت العديد مف القبائؿ تنضكم تحتيا خاصتا إكحققت 
.                3عديدة تحت زعامة أكالد سيدم حمزة ستمرت ىذه الثكرة سنكاتا  التؿ، ك 

المقال الرابع9 من تاريخ وادي سوف ) مدينة األلف قبة(، مجمة الثقافة، 
 . 11، عدد صفحاتو0003، الجزائر، 001العدد

 ستمدتأستفتح إبراىيـ مياسي ىذا المقاؿ بتعريؼ أصؿ كممة كادم سكؼ فقاؿ أنيا إ 
ف أصؿ ىذه التسمية، أ، كيعكد قبة مف طابعيا العمرانيكادم سكؼ تسمية مدينة الؼ قبة ك 
مازيغي القديـ "أسكؼ" كبالقبائمية العصرية "أسيؼ" كتعني كممة سكؼ مشتقة مف االسـ األ

 ر. االراضي المنخفضة، أك ضفاؼ الني

                                                             
 . 200_260، ص ص المرجع السابؽ، ثورة اوالد سيدي الشيخإبراىيـ مياسي4 1
 .010، ص المرجع السابقعمار بكحكش4 2
 .208_202، ص ص المرجع السابؽ، الشيخثورة اوالد سيدي إبراىيـ مياس4  3
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الثانية فيذكر الشيخ ما الركاية أ. 1صبحت كادم سكؼأفأدمجت كممة الكادم مع سكؼ ك     
تسمى الظاىرة، كسميت رض سكؼ في القديـ كانت أف أىيـ العكامر في كتابو الصركؼ " بإبرا

رض نفطة ) بتكنس( حيف أنحصر عنيا ماء أرض ظيرت بعد كؿ قطعة مف األأكذلؾ ألنيا 
 . 2الطكفاف
في الجنكب تقع سكؼ فتطرؽ إلييا عمى النحك التالي  خصائص الجغرافية لممنطقةالما أك  

كراس النمامشة كمف الجنكب ليبيا، زائرم، كيحدىا مف الشماؿ جباؿ األالشرقي مف القطر الج
كسكؼ ىي عبارة عف غطاء رممي كثيؼ يتكاجد عمى التخـك الشمالية لمعرؽ الشرقي الكبير 

، ، كبذلؾ فاف المنطقة تتميز بطابعيا المناخي المتمثؿ في المناخ القارم3محاط بو ثبلث شطكط
تات كالحشائش بالنمك مثؿ النجـ فيذه الخصائص المناخية سمحت ألنكاع عديدة مف النبا

 .4الغرسكاألرطى كمف النخيؿ دقمة نكر ك 
ة زمنكأما اإلطار التاريخي لممنطقة فقاؿ عنو أنو إنقسـ تاريخ كادم سكؼ الى أربعة أ 

معات بشرية عبر قركف غابرة ساسية فأكليا كانت فترة ما قبؿ التاريخ، حيث شيدت المنطقة تجأ
خ القديـ لممنطقة نساف القديـ، أما التاريماء كالصيد، ليذا أنجذب إلييا اإلبسبب تكفر الكؤل كال

 .     5الكنعانيكف كالفينيقيكففقد شيدت ىي األخرل كجكد األمازيغ ك 
بف نافع ىك مف فتح كادم سكؼ في العصر عقبة إثـ أكضح بعد ذلؾ إبراىيـ مياسي أف 

كلى تكغؿ في المنطقة، فككف النكاة األس جيش كأمره بالسبلمي، فعيف عمييا حساف عمى رأاإل
بكجكد قبيمة بني عدكاف بأرض سكؼ حيث لقنيـ تعاليـ اإلسبلـ، كخبلؿ القرف التاسع ميبلدم 

 .6تأسست الدكلة الرستمية ككانت كادم سكؼ الحد الجنكبي ليا
                                                             

 .036_023، ص ص 0330، الجزائر، 008، عمجمة الثقافة، تاريخ وادي سوف) مدينة الف قبة(""من إبراىيـ مياسي4  1
 .82، ص المرجع السابقجيبلني بف إبراىيـ العكامر 4 2
 لممزيد ينظر 44 ىي شط كادم ريغ مف الغرب كشط ممغيغ كشط الغرسة مف الشماؿ، كشط الجريد مف الشرؽ. ثالث شطوط 3

 .031، ص المرجع السابؽ، تاريخ وادي سوفمن إبراىيـ مياسي4 
 .42، ص المرجع السابقجيبلني بف إبراىيـ العكامر4  4
 .260_033، ص ص المرجع السابؽ، 9 من تاريخ وادي سوفإبراىيـ مياسي 5
 .262ص  نفسو9 6
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بصراعات الدمكية التي حصمت بيف  الذم تميز حقبة االحتبلؿ الفرنسي ثـ تطرؽ إلى
الصحراء خاصة، ليذا انعكس تنافس كؿ مف كؿ نفكذىـ بالجنكب الشرقي عامة ك شيكخ العرب ح

، فسكؼ لـ تخضع بسيكلة لبلحتبلؿ 1عائمة بكعكاز مع بكعزيز بف قانة سمبا عمى المنطقة كميا
، كخاضت معارؾ ـ0241الفرنسي كخصكصا بعد اليجكمات التي تعرضت ليا في ديسمبر

 .2عديدة قادىا ثكار مف بينيـ الثائر بكشكشة، كسمطاف كرقمة محمد بف عبد اهلل
حتبلؿ سكؼ  في بعدىا بيف إبراىيـ مياسي كيؼ قامت القكات الفرنسية مف إك 

ستغؿ الشيخ ارية في المنطقة، كفي نفس الكقت إمارست سياستيا االستعمكيؼ ك  ـ0220سنة
لى ليفجر ثكرة ك ة ظركؼ اندالع الحرب العالمية األؼ زعيـ الزاكية القادريمحمد الياشمي الشري
في الحركة الكطنية الجزائرية،  ، كما لعبت المنطقة دكرا بارزا3"ىدة عميشفي منطقة عرفت ب "

ة بكككشة في مؤتمرىا نتشرت دعكة جمعية عمماء المسمميف الجزائرييف في سكؼ كشارؾ حمز فإ
نظـ   .4ميف العمكدم كالشيخ عبد العزيز الشريؼإلييا كذلؾ محمد األالتأسيسي، كا 

كفي ختاـ ىذا المقاؿ كضح إبراىيـ مياسي كيؼ إمتد نشاط حزب الشعب الجزائرم 
فأسس سي أحمد ميمكدم خمية  ،خصكصا بعد الحرب العالمية الثانية ليصؿ إلى كادم سكؼ

يادة عمى ذلؾ فقد شارؾ كمنطقة ، كز ـ0311 نتصار الحريات الديمقراطية فييا سنةحركة إ
سيؿ في تخزينيا إلى اليـك  ية الكبرل مف خبلؿ شراء األسمحة كادم سكؼ في الثكرة التحرير 

 .5ة فكانت حاضرة تفيد خضكعيا لمشعبالماديفيكذا ساىـ بإمكانياتو البشرية ك المكعكد ، 
 
 

                                                             
 .016_008، ص ص 0334، الجزائر، أغسطس 063، عمجمة الثقافةجياد الشيخ عبد العزيز الشريؼ"، "إبراىيـ مياسي4  1
، المؤسسة الكطنية لمكتاب، معارك وحوادث حرب التحرير بمنطقة وادي سوف4  سعد بف البشير العمامرة _ عمي عكف 2

 .068، ص 0322الجزائر، 
بكزريعة، دس، ص  ، مطبعة النخمة،شيداء الحرب التحريرية بوادي سوفسعد بف البشير العمامرة_ الجيبلني العكامر4 3

024. 
 .263_268ص ص  المرجع السابؽ،، من تاريخ وادي سوفإبراىيـ مياسي4 4
 .228_4206 ص ص نفسو 5
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 الثاني9 ندواتو المبحث
جاء تحت ىذا المطمب دراسة بعض الشخصيات السكفية كتسميط الضكء عمييا، كعمى 
المجيكدات التي قدمتيا في كادم سكؼ، كقد جمعت بعض ىذه الندكات مف مكتبات الشخصية 

لعمامرة ألف أغمبيا غير منشكر ا البشيرسعد بف أمثاؿ معيـ مقاببلت شفكية  أجريتلبعض مف 
ات الخاصة كال يسيؿ الحصكؿ عمييا، ككانت أغمب ىذه الندكات في خزائف المكتب ةكمتكاجد

 .1ية الثقافية محمد األميف العمكدمقدميا المرحـك إبراىيـ مياسي في الجمع

الندوة األولى9 أضواء عمى الشيخ العالمة " إبراىيم العوامر السوفي"، 
العمودي، الوادي، مين محاضرات الندوة الفكرية الثالثة، الجمعية الثقافية محمد األ

 .5، عدد صفحاتيا 0881ماي  3_  2_  1أيام 
االحتبلؿ  تطرؽ إبراىيـ مياسي في بداية الندكة إلى تمييد حكؿ أكضاع الجزائر فقاؿ أف

نكاع االستعمار الحديث، فعممت عمى محاربة الديف أيعد أبشع كأبغض نكع مف الفرنسي 
 .كمحك أصالة الشعب الجزائرمكىذا بطمس جذكر كالمغة العربية   اإلسبلمي
في كجو ىذه  االشيكخ كقفك الجزائر عرفت كككبة مف العمماء كالفقياء ك لكف لحسف حظ ك 
، كمف ىؤالء الشيخ إبراىيـ العكامر فكاف البد مف إلقاء بعض الجكانب مف حياتو 2السياسية

بداعاتو الفكرية.  العممية، كا 
ىك إبراىيـ بف محمد الساسي ك الكامؿ  إسموففي بداية الندكة تطرؽ إبراىيـ مياسي إلى 

سرة ـ بمدينة الكادم مف أ0280لمكافؽ ؿق ا0238بف إبراىيـ بف محمد بف عامر كلد سنة 
بنو إبراىيـ ليعممو أصكؿ اف تاجر صكؼ في قمار، فكاف يصحب إمتكسطة الحاؿ، فكلده ك

كتمقى دركسا في الفقو كالنحك ، التجارة، فاظير الطفؿ ميكال لمعمـ فحفظ نصيبا مف القرآف الكريـ
الرحماف العمكدم، فمما بمغ الصرؼ كاألدب عمى يد مجمكعة مف الشيكخ أىميـ الشيخ عبد ك 

                                                             

.020، 026  ص ص 62، 61أنظر الممحؽ رقـ  1
 

، ديكاف المطبكعات الجامعية، 0843_  0721الحركة الوطنية الجزائرية و سياسة التسمط االستعماري يحي بكعزيز4 2
 .01_ 00، ص ص 2661الجزائر، 
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نتقؿ الى تكنس العاصمة لمكاصمة لتكنسي ألخذ مف كبار شيكخيا، ثـ إرتحؿ الى الجريد اأشده إ
عد أف أتـ دراستو بجامع دراستو بجامع الزيتكنة، فتتممذ عمى يد الشيخ االخضر بف الحسيف، كب

 . 1تكظؼ في سمؾ القضاءلى الكادم ك الزيتكنة عاد ا
إبراىيـ العكامر عمى الساحة السياسية كمصمح كمرشد ثـ بيف إبراىيـ مياسي كيؼ برز 

يدافع عف الديف االسبلمي كالمغة العربية، حيث شاعت الرذيمة في كقتو، كالعادات كالتقاليد 
فرفع الشيخ صكتو لمحاربة ىذه  لرشكة،الخمر كاالحتكار كالغش كاالفاسدة في المجتمع كشرب 

تكعيتيـ يكميا بعد صبلة المغرب بجامع طة لنفسو كذلؾ بجمع الناس حكلو ك فعاؿ، فرسـ خاأل
 .  3بحي اكالد حمد 2النخمة

أسمكبو في خطاب الناس بعممو كبأسمكبو التربكم الراقي حيث تميز  الشيخ أشتيرك 
نكاحييا ك  ة الكادمالشجاعة، مما جعؿ الكثير مف تبلميذه كأتباعو مف مدينكالصراحة ك بالسبلسة 
تاغزكت تتزاحـ عمى دركسو، ككاف الشيخ يستعيف في تدريسو بكتاب "إرشاد كالزقـ ك  4كالطرفاكم

الحيارل" فحذر الناس مف تعميـ أكالدىـ بمدارس النصارل، كلـ يقتصر نشاط الشيخ عمى التعميـ 
ربط صبلت كدية مع الزكايا الدينية، فكاف في تردد عمى زاكية سيدم سالـ الرحمانية فقط بؿ 

بالكادم لينشط داخميا فألؼ كتاب " البحر الطافح في فضائؿ شيخ الطريؽ سيدم محمد 
 .5الصالح" كىك مخطكط لحد اآلف في خزائف الزاكية

المفتي المرجع ك  إسيامات الشيخ فقاؿ عنو أنو كاف ككما تطرؽ في نقطة أخرل إلى
لمكثير مف القضايا التي تطرح أمامو في المحكمة، فكاف يفتي في أغمب القضايا بالمذىب 

                                                             
، الجمعية الثقافية محاضرات الندوة الفكرية الثالثة أضكاء عمى الشيخ العبلمة " إبراىيـ العكامر السكفي"،4  إبراىيـ مياسي 1

 .02_  00، ص ص 0336مام  1_  8_  2ميف العمكدم، الكادم، أياـ محمد األ
سميت كذلؾ ألنيا غرست فييا نخمة كاحدة، كعجز عف غرس المزيد فكبرت، كلما إمتد عمراف عميش صار أىمو  9 النخمة 2

4 لممزيد ينظركمـ(.  01يقكلكف4 نذىب إلى النخمة أك جئت مف النخمة،  فصارت عمما لممكاف، ) كتبعد عف الكادم بنحك
 .006، ص المرجع السابق، جيبلني بف إبراىيـ العكامر

 .08، ص المرجع السابؽ"، أضواء عمى الشيخ العالمة " إبراىيم العوامر السوفي4  ىيـ مياسيإبرا 3
لممزيد كمـ.  22، كسميت كذلؾ ألنيا منبت لشجرة الطرفاء، كتبعد عف الكادم ب 0246قيؿ أنيا تأسست سنة الطرفاوي9 4

 .   000، ص المرجع السابق، جيبلني بف إبراىيـ العكامر4 ينظر
 .01، ص المرجع السابؽ أضواء عمى الشيخ العالمة " إبراىيم العوامر السوفي"،4  إبراىيـ مياسي 5



 أعمالو و آثاره                                                                                  الفصل الثالث          

 

 89 

المالكي، كنتيجة لقراراتو كمكاقفو جعمت السمطات الفرنسية تقـك بنفيو الى أكالد جبلؿ حتى تقطع 
بمرض، جعمو أصيب فييا  1كؿ صمة بأتباعو كتبلميذه، كعاش الشيخ فترة البأس بيا في تقرت

ك رية فمنيا مف قرض أ، كلمشيخ عدة أعماؿ فكـ0381يرجع إلى الكادم حيث تكفي بيا سنة 
ستاذ اريخ كادم سكؼ"، كقد عمؽ عميو األضاع كمنيا ما ىك محفكظ منيا " الصركؼ في ت

 ذلؾ تكطئة لؤلستاذ محمد بف بكرم صفحة، كك 806جيبلني بف إبراىيـ العكامر، كيتككف مف 
 .2ؤلستاذ حمزة بكككشةتمييد لك 

الندوة الثانية9 أضواء حول الشيخ عبد العزيز الشريف المصمح الديني  
مين الفكري، محاضرات الندوة الفكرية الخامسة، الجمعية الثقافية محمد األ

 .4، عدد صفحاتو0881ماي  1_  0أفريل _  21_  18العمودي، الوادي، أيام 
عبد العزيز بف محمد ل مياسي إلى اإلسـ الكامؿمف خبلؿ ىذه الندكة تطرؽ إبراىيـ 

بف بالبياضة) كالية الكادم(، كىك اإل ـ0233الياشمي بف إبراىيـ بف أحمد الشريؼ، كلد حكالي 
، تنحدر ىذه األسرة مف البكازيد كىي القبائؿ العربية 3الثالث لمشيخ محمد الياشمي بف إبراىيـ

يخ عبد العزيز إلى الجريد التكنسي بعد خضكع المنتشرة بيف طكلقة كبسكرة، كقد ىاجر الش
، 4المنطقة لبلحتبلؿ الفرنسي، كما تدخؿ ىجرتو أيضا ضمف نشاطو في الزاكية القادرية بمنطقة

كعندما بمغ أشده رجع الشيخ  ـ0248بنو الياشمي في نفطة سنة فأنجب الشيخ إبراىيـ إ
بيف الزاكية التيجانية، كىذا التنافس الياشمي إلى سكؼ كأسس زاكية، فكاف في صراع دائـ بينو ك 

زكتو السمطات الفرنسية ضمف سياسة فرؽ تسد، كقد تفطف الشيخ الياشمي إلى ىذه المكائد 

                                                             
4 تعتبر ىذه المنطقة عاصمة كادم ريغ، كلعبت دكرا ىاما في المنطقة حيث أطمؽ عمييا المؤرخكف بالصحراء، كتقع  تقرت 1

 .80، ص المرجع السابؽ، إبراىيم العوامرجيالني بن 4 لممزيد ينظربيف بسكرة جنكبا ك كادم سكؼ غربا. 
 .00_ 04، ص ص "، المرجع السابؽ أضواء عمى الشيخ العالمة " إبراىيم العوامر السوفيإبراىيـ مياسي4  2
، محاضرات الندوة الفكرية الخامسة، ""أضكاء حكؿ الشيخ عبد العزيز الشريؼ المصمح الديني كالفكرمإبراىيـ مياسي4  3

 .20_  24،ص ص 0332مام  2_  0افريؿ  86_  23الثقافية محمد األميف العمكدم، الكادم، أياـ الجمعية 
، السنة 8، عمجمة البحوث والدراسات، "دكر عائمة الشيخ إبراىيـ بف أحمد الشريؼ في الحركة الكطنية"عاشكرم قمعكف4  4

 .18_  12، ص ص 2660الثالثة، المركز الجامعي الكادم، 
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نكفمبر  04عتقمتو فرنسا يـكش" فإفعمؿ عمى محاربتيا، ليفجر ثكرة عارمة عرفت ب "ىدة عمي
ثؿ أماـ المحكمة العسكرية نة، كمكنقؿ إلى سجف بسكرة، كمنو إلى سجف الكدية بقسنطي ـ0302

عاد الشيخ إلى الكادم، فعدؿ  ـ0326كفي جكيمية  ،1يف حككـ بالنفي مف الكادم لمدة سنتيفأ
ىتـ بتطكير طريقتو القادرية ليفكر يجانية كحتى االحتبلؿ الفرنسي، كا  في مكاقفو مف الزاكية الت

نو حفظ القرآف الكريـ في سف ا أعزيز الفطنة كسرعة البديية، كمفي خميفتو، فرأل في ابنو عبد ال
مبكرة جدا، ليتكجو بعد ذلؾ الى الزيتكنة بتكنس، فكاف أكؿ الناجحيف في إخكتو، فتحصؿ عمى 

بنو خمفو إ ـ0328سبتمبر 28الياشمي في  ، كبكفاةـ0322متياز سنة بإ 2شيادة التطكيع
م سكؼ كممحقاتيا في األصغر عبد العزيز الشريؼ فتكلى مياـ الزاكية القادرية في كؿ مف كاد

 . 3كؿ مف تقرت كبسكرة كسكيكدة
كعرؼ الشيخ عبد العزيز بممؾ التمكر كىذا ما أثار غيرة محتكريف كعزمكا عمى إبعاده، 
كتـ ليـ ذلؾ بفعؿ، فسجف عبد العزيز ىك كبعض مف أصدقائو أمثاؿ الشيخ عبد القادر 

باإلقامة الجبرية في شرشاؿ كالجزائر ، فمكث ثبلث سنكات في السجف ثـ حكـ عميو الياجكر
لى كادم سكؼ لكنو لـ يفمح في ذلؾ، فنفي في فكاف الشيخ يحاكؿ تكرار الرجكع إ ،4العاصمة

مف التراب الكطني، فأبعد الى تكنس ليجد نفس الظركؼ السياسية لما ىك حاصؿ  0348سنة 
 .5في الجزائر، فمكث فييا دكف ممارسة أم نشاط سياسي

ندالع الثكرة التحريرية في ـ مياسي في نقطة أخيرة مكقؼ عبد العزيز مف إبيف إبراىيك 
أيد الشيخ عبد العزيز الثكرة بكؿ حماس، كقاـ بدعـ جبية التحرير حيث  0341أكؿ مف نكفمبر 

                                                             
، شركة مزكار األدب9 أعالم من وادي سوف في الفقو والثقافة و بشير العمامرة كأحمد بف الطاىر المنصكرمسعد بف ال 1

 . 03، ص 2660لمطباعة كالنشر كاإلشيار، الكادم، 
، كلكف يظير أنيا كانت أعز كأعمؽ شيادة التطويع9 2 من إبراىيـ مياسي4  لممزيد ينظر4. ىي شيادة تعادؿ بكالكريا اليـك

 .228، ص 0333، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، تاريخ الجزائر المعاصر قضايا
 .22_ 21، ص ص المرجع السابؽ، أضواء حول الشيخ عبد العزيز الشريف المصمح الديني والفكريإبراىيـ مياسي4  3
 .008ص  ،0334، الجزائر، جكاف 063، ع مجمة الثقافة، ""جياد عبد العزيز الشريؼإبراىيـ مياسي4  4
الشيخ عبد العزيز الشريؼ محمد الياشمي كمكاقفو مف السياسة االستعمارية كحركة االصبلح في مناطؽ كادم عمار ىبلؿ4 " 5

 .11، ص 0330افريؿ  23، دار الثقافة الكادم، الندوة الفكرية الرابعة لمشيخ عبد القادر الياجور، سكؼ"
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 رض الكطف بؿلى أخ عبد العزيز بعد االستقبلؿ إالكطني بتكنس كالعمؿ معيا، كلـ يرجع الشي
كىك في صحة  0304ك ثقافي، فتكفي سنة كلـ يقـ بأم نشاط سياسي أ بقي بتكنس كالـز بيتو

 .1جيدة

 الثالث9 كتبو المبحث
الصحراء ك  كرم المتعمؽ بتاريخ الجزائر عامةتحت ىذا المطمب قمت بحصر اإلنتاج الف
كؿ ييتـ بتاريخ إبراىيـ مياسي4 الكتاب األ 2خاصة كتناكلت فيو ثبلثة مف مجمكع مؤلفات

(، كالكتاب الثاني ىك دراسة تاريخية ـ0381_ـ0281الفرنسي لمصحراء الجزائرية )االحتبلؿ 
 ما الكتاب الثالث فيك عبارة عف قبسات مف تاريخاء الجزائرية في ضبلؿ كادم سكؼ، ألمصحر 

كتمة كاحدة تيتـ بالتاريخ  الجزائر كجاءت طبعا متنكعة،، كبيذا تشكؿ ىذه الكتب الثبلثة 
ليذه الفترة في كتبو بالتحميؿ  الحديثة، حيث تطرؽ الكاتب إبراىيـ مياسي الكطني خبلؿ الفترة

النقد، فكاف تركيزه كاضحا أكثر عمى تاريخ الصحراء خصكصا كما ىك كاضح مف عناكيف ك 
 الكتب كالتي سكؽ أتطرؽ إلييا عمى النحك التالي4 

دار  (،0823_ 0726الكتاب االول9 االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية ) 
 .     661، عدد صفحاتو 1114التوزيع، الجزائر، ىومة لمطباعة والنشر و 

ع التي شتمؿ الكتاب عمى مقدمة كعرض كخاتمة، باإلضافة الى قائمة المصادر كالمراجإ
مختصرات كاالىداء حتكل الكتاب عمى الفيارس كالمبلحؽ كقائمة التأتي بعد نياية كؿ فصؿ، كا  
شتممت عمى ثبلث فصكؿ لى ثبلث أبكاب بعناكينيا كبدكرىا إإالكتاب ككممة الشكر، كأنقسـ متف 

ىـ الكثائؽ أف مضمكف المبلحؽ ىك دراسة عف شارة عمى أبكاب، كما تجدر اإلاأل في كؿ
 ماكف تكاجدىا.سائؿ تخص تاريخ الجزائر الحديث كأكالر 

كتداعياتو، ثـ سباب االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر ؿ المؤلؼ كتابو بمقدمة شرح فييا أأستي
ستطاع ىذا 4 كيؼ إتطرؽ بصكرة مجممة الى الصحراء الجزائرية، حيث طرح اإلشكاؿ التالي

                                                             
 .86_ 23، ص ص المرجع السابؽ، الشريف المصمح الديني والفكري أضواء حول الشيخ عبد العزيزإبراىيـ مياسي4 1

 2 .022 ص 63أنظر الممحؽ رقـ 
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ف ىدؼ االستعمار ئرية. كأشار في مقدمة الكتاب أف يحتؿ الصحراء الجزاالدخيؿ الغازم أ
ى ف سيطرة فرنسا عمحتبلؿ الجزائر ىك ربط مستعمرتو في القارة اإلفريقية، كضمافرنسي مف إال

لى كاتب الببلد في مقدمة كتابو إعتبار الصحراء معقؿ الثكرات الشعبية، كقسـ الكامؿ الببلد بإ
كؿ كالذم يقع في الزاكية الشمالية الشرقية، يث البنية التضاريسية4 فالقسـ األقساـ مف حربع أأ
طقة كبر مف الصحراء، كالقسـ الثالث كيتمثؿ في لمنلقسـ الثاني الذم يشتغؿ الجزء األكا

 . 1قصى الجنكب الشرقيكخاص بالمرتفعات التي تتمركز في أاليضابية، كالقسـ الرابع 
نقسـ إلى ثبلث فصكؿ كىي       فكاف عنكاف الباب األكؿ التكسع في الجنكب الشرقي، كا 

حتبلؿ كادم سكؼ. حتبلؿ األغكاط كا   إحتبلؿ بكابة الصحراء كا 
إحتبلؿ بكابة الصحراء منذ األياـ األكلى بيف إبراىيـ مياسي في ىذا الفصؿ كيؼ تـ 

، حيث كانت ىذه المنطقة ىي القاعدة الخمفية لممجاىديف ـ0281كتكبر لسقكط قسنطينة في أ
نتشار الفكضى في مناطؽ سيطرة عمييا، فعند تدىكر حالة األمف كا  كالثكار فكاف البد مف ال

 2Do Daumalمت الدكؽ "دكماؿ"الزيباف حاكؿ االستعمار الفرنسي التكغؿ في الصحراء، فأرس
فسيطر عمييا بسيكلة كعد سماعو لحادثة اليجـك عمى المراكز  0211مارس  1لى بسكرة في إ

 . 3العسكرية في باتنة غادر بسكرة
خميفة محمد الصغير ال ثـ تطرؽ إلى مراحؿ إحتبلؿ بكابة الصحراء كخصكصا بعد سماع

مام  02لقكات الفرنسية ككاف ذلؾ في نتيز الفرصة كجيز حممة لضرب امغادرة دكماؿ إ
لـ يجد  لى بسكرة، كعند رجكع الدكؽ دكماؿ إ0211ام م 02حرز انتصارا كبير في ـ كأ0211

                                                             
 .28_  4، المرجع السابؽ، ص ص ( 0823_  0726االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية ) إبراىيـ مياسي4  1
 0211مارس  1(، دخؿ بسكرة 0212مارس_ 0211بف لكيس فميب كالحاكـ العاـ لمجزائر بيف ) اكتكبر4 ىك إالدوق دومال 2

زائرية ــــــراء الجـــــــالل الفرنسي لمصحــــــــاالحتاسي4 ػػػػػػػػإبراىيـ مي لممزيد ينظر4اكمة تذكر. ػػػػػػػػػػا بسيكلة تامة كدكف مقػػػػػػػليحتمي
 .21ص  ،المرجع السابؽ(، 0823_0726)
 .84_  22ص ص  نفسو9 3
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قائدا أعمى لبسكرة  1(Tomas )مرا عاما عيف عمى إثره تكماسصدر أثر لممقاكمة، فأأأم 
كات ػػػػػػػبلؿ ىذه السنػػػػػػػػخلى عدة مقاطعات، كضمت في ىذه الفترة المقاكمة تقـك كتخمد كقسميا إ

 . 2(ـ0211_ـ0210_ـ0214) 
صر فييا المجاىدكف في نتحمد بام، لتنطمؽ ثكرة الزعاطشة فإإستسمـ أ ـ0212كفي سنة      

ف لى أـ، إ0213اكتكبر  1محاصرتيا في كتمت  ـ0213جكيمية  00كلى في المرحمة األ
حتبلؿ المنطقة فعاث فييا فسادا المستعمر مف إ، كتمكف ـ0213نكفمبر 22سقطت المدينة في 

 .3ستشيد قائد الثكرات بكزيافكا  
حتمت ف إت منطقة الزيباف بكامميا بعد أحتم، كا  الزعاطشةخمدت القكات الفرنسية ثكرة أ    

ساسية ؾ الحتبلؿ بكابة أخرل كىب األغكاط بإعتبارىا عتبة أعاصمتيا بسكرة، تفرغت بعد ذل
الصحراء، كاتبعت السمطات الفرنسية في عممية االحتبلؿ ثبلث خطكات، عماؽ لمكلكج الى أ

، كثالثة ترسيخ االحتبلؿ في  فأكلى عممية االستكشاؼ تحضيرا لمغزك، كثانية مرحمة اليجـك
خرج بنتائج منيا  ستكشافية( بعمميات إ ( 4Marge Mangéالمنطقة، كبعد قياـ "مارم مكنج"

بقيادة راندكف الذم تحرؾ  مرحمة اليجـك ا لممراقبة، كبيذا تبدأليككف مركز غكاط ضركرة تنظيـ األ
تجاىات، فحدثت مكاجيات عنيفة بيف بطكابير حاصرت المدينة مف كؿ اإل غكاطنحك األ

كميا، كتعييف القائد كبلر قائد  حتبللياف إالفرنسييف كالمجاىديف حتى تمكنت القكات الفرنسية م
 .5خيرة بترسيخ كتنظيـ االحتبلؿالفرنسي في المرحمة األأعمى عمى المدينة ليبدأ االحتبلؿ 

                                                             
(4 ىك المقيـ العاـ الذم عينتو فرنسا خمفا 0673 _0738)  Thomas Robert Bugeaud)بيجو توماس روبير) 1

لممارشاؿ فاليو في الجزائر، تبنى سياسة االرض المحركقة، أرسؿ إلى الجزائر لمحاربة االمير عبد القادر ككقع معو معاىدة 
 .20_424 ص ص المرجع السابؽ (،0811_0721ة) الحركة الوطنية الجزائريأبك القاسـ سعد اهلل4  9لممزيد ينظرالتافنة . 

 .40_16ص ص  ،المرجع السابؽ (،0823_0726االحتالل الفرسي لمصحراء الجزائرية) 4  إبراىيـ مياسي 2
 .20_  41ص ص  نفسو9 3
بميمة تنظيـ عركش  40211 كاف مف بيف قادة منطقة الجمفة، ككمؼ في بداية سنة Marge Mangéالجنرال ماري مونج 4

سيدي نايل  والدالمقاومة الشعبية بالجمفة وأ4 بف قيد مسعكد4 . لممزيد ينظرخضاعيا لمسمطة االستعمارية الفرنسية أكالد نايؿ كا  
 .00466، عمى الساعة2603_68_24، منتديات الجمفة انفك، تاريخ الزيارة (0736_0723لمتوسع الفرنسي االستعماري) 

 .000_ 41ص ص  ،المرجع السابؽ (،0823_0726لمصحراء الجزائرية )  االحتالل الفرنسي4  إبراىيـ مياسي 5
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حتبلؿ االغكاط بصفة نيائية جاء قرار كفي الفصؿ الثاني تحدث إبراىيـ مياسي عف إ
 س دائرة االغكاط بصفة دائمة، كبدأباإلعبلف عف تأسي ـ0248جكيمية  22العاـ راندكف الكالي 
لى المناطؽ المجاكرة كمنيا مدينة غرداية، حيث قامت بلؿ الفرنسي يتطمع إلى مد نفكذه إاالحت

صيف المدينة كالدفاع عنيا حيث كىذا بتح  (Débrayé)السمطات الفرنسية بقيادة "دكبارام" 
.   1دخاليـ تحت السمطة الفرنسيةبترتيب األمكر الداخمية كمنح األماف لمقبائؿ الفارة مف أجؿ إ

 رساؿؼ تـ إحتبلؿ كادم سكؼ كىذا بعد إليبيف في نقطة أخيرة في ىذا الباب كي 
لى ( إ (Barekesستكشافية إلقميـ، فكاف قدـك الضابط "براكس"السمطات االستعمارية بعثات إ

 ، ـ0212قميـ كادم سكؼ ككادم ريغ في سنة إ
، ثـ تاغزكت ـ0241ديسمبر 4لى تقرت في إكصؿ العقيد ديفك  2كبعد معركة المقاريف

ارية أربع أبراحا لحماية ككينيف ثـ الكادم، كشيدت المصالح االستعمديسمبر كمنيا الى  08في 
 .3كضاع في ىذا االقميـالمسالؾ كالقكافؿ لتيدئة األالطرؽ ك 

عينت السمطات االستعمارية العربي مممكؾ كقائد لكادم سكؼ  ـ0212مام  22ففي 
كالت قاـ بيا القادة نتيت بعدة جـ فقد إ0210ما في سنةـ. أ0218لتككف نياية القتؿ في نكفمبر

 60ر الحككمي بتاريخ الفرنسيكف حيث عيف حمك مكسى عمى عرش الطركد، كبمقتضى القرا
رتبطت ممحقة الكادم بدائرة تقرت، كبعد تكسع االستعمار الفرنسي في كادم إ ـ0238جانفي 

ر حاكلة التي قاـ بيا محمد الصغيذكر منيا4 المطرؼ السكاف أ سكؼ كاجو مقاكمة باسمة مف
المنطقة، كذلؾ رجاؿ مير عبد القادر كمتاريس سكافو لرد العدكاف عمى حمد بمحاج خميفة األأ

 .4ـ4 الشيخ العبلمة إبراىيـ العكامرىمياالصبلح كمف أ
                                                             

 .086_  004ص ص ، المرجع السابؽ (،0823_0726االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية ) 4  إبراىيـ مياسي 1
لممرة الثانية، نسي حدثت بمنطقة كادم ريغ فكانت مقاكمة شعبية عنيفة ضد االستعمار الفر  0241نكفمبر 403 معركة مقارين 2

حرجى  3جريحا ك 46قتيبل ك  00ف خسائر في االركاح شييد في ميداف المعركة، كتكبيد الفرنسيي 466ستشياد كمف نتائجيا إ
صفحة خالدة في تاريخ المقاكمة ضد  0241لمعركة مقاريف  008لذكرل ا4 رضكاف شافك4 "لممزيد ينظر. مف الصبايحية

 .24، ص 2601، الجزائر، ديسمبر26ع ،جريدة الجديدائرم"، االستعمار الفرنسي بالجنكب الجز 
 .016_ 018ص ص  ،المرجع السابؽ(، 0823_0726االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية ) إبراىيـ مياسي4  3
 .024_4010 ص ص نفسو 4
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، فتناكؿ فيو إبراىيـ مياسي ما عنكاف الباب الثاني4 التكسع في الجنكب الغربي الجزائرمأ     
عمى التخـك الصحراكية، أما الفصؿ الثاني فتطرؽ فيو إلى  في الفصؿ األكؿ السيطرة الفرنسية

تصدم الشيخ بكعمامة لمتكسع االستعمارم، كالفصؿ الثالث عالج فيو قضية الحدكد الجزائرية 
 المغربية.

ستطاع االحتبلؿ كبح كيؼ إفي الفصؿ األكؿ مف ىذا الباب إبراىيـ مياسي  تطرؽ
مف السيطرة عمى تمؾ المناطؽ حراء، كعقب فراغو جماح الثكرات التي كاجيتو عمى بكابة الص

جؿ السيطرة كلة منو لمتكغؿ داخؿ الصحراء مف ألى الجنكب الغربي في محاعمد إلى التكجو إ
شتعمت سمسمة مف كب الجزائرم، الذم ما كادت تطأه أقداـ االحتبلؿ حتى إعمى كامؿ الجن

 .1الثكرات الساعية لكضع حد نحك تقدمو جنكبا
كلى كج قكتيا في مرحمتيا األاياتو مع ثكرة أكالد سيدم الشيخ التي عرفت أفكانت بد 

مبلزمييا، لكف ىذه ك (، فكاف مف نتائجيا فقداف فرنسا العديد مف ضباطيا ـ0201_ـ0201)
، كمف ىنا دخمت ـ20200االنتصارات لـ تدـ طكيبل فجاءت الضربة القاضية في معركة الشبللة

ماـ ىذا التي ميزىا تذبذب في مكاقؼ أكالد سيدم الشيخ الغرابة، أانية الثكرة في مرحمتيا الث
الكضع عمدت فرنسا الى تفريقيـ عف طريؽ التفاكض الذم لعب فيو الفرع الغربي بقيادة سي 

الفرنسييف(، كبيذا إنتيى فصؿ مف مقاكمة ي الكساطة بيف الطرفيف) الثكار ك المعراج دكرا ىاما ف
 .3كالد سيدم الشيخأ

الشيخ الغرابة الممقب  حد كبار اكالد سيدمصؿ الثاني لكف ىذه المرة بزعامة ألفا ليبدأ
اج، كلككنو مف مؤسسيف سمو محمد بف العربي بف الشيخ بف محمد بف إبراىيـ التبكعمامة كا  

ف يخض بمكانة ىامة مكنتو مف تعبئة جيش البأس منو، كبعد مقتؿ رئيس زاكية فقد إستطاع أ

                                                             
 .032_020 ص صالمرجع السابؽ، (، 0826_90726 االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية) إبراىيـ مياسي 1
4) مكالؽ أك تازينة( كانت مكاجية عسكرية ثانية بقيادة بكعمامة ك الفرنسييف، في مكاف يسمى مكالؽ 0755معركة شاللة  2

نفسو 4 لممزيد ينظر. يف كاف قتاال عنيفا خرج منو بكعمامة منتصرامف قصر الشبللة في جباؿ القصكر، أتبلقي الجبميف بالقرب 
 . 033ص 

 .246_206 ص ص نفسو9 3
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عتقاؿ ف محاكلة إليقاؼ نشاط بكعمامة األمر الذم أسفر عف إالذم كا المكتب العربي بالبيض
 .  1مبعكثيو

لى تكبيد ك ستطاعت في مراحميا األمباشر ليعمف بكعمامة ثكرتو التي إفكاف السبب ال
قامت فرنسا بأعماؿ  ـ0220كت ، كفي أ2معركة المكيمؾ الفرنسييف خسائر فادحة خصكصا في

يضا، لـ تسمـ زاكية بكعمامة مف تدمير أشنيعة كمنيا تفجير قبة سيدم الشيخ كنبش قبره ك 
لى اء إلى تركيز قكتيا في شكؿ حاجز لحماية التؿ الكىراني مف عيف الصفر فعمدت فرنسا إ

تشتت  نسحاب نحك االراضي المغربية فبقيؽ بعدمامر الذم أضطر بكعمامة إلى اإلالبيض، األ
 .3جيشو كضعؼ عممو

 لى قضية الحدكد الجزائرية المغربية قد ظيرت خصكصاليتطرؽ في الفصؿ الثالث إك 
حيث كضع االستعمار الفرنسي الحدكد بيف الدكؿ المغرب  جزائر،عممية االحتبلؿ الفرنسي لم

عند كضع  ـ0211العربي لزرع الفتنة بيف شعكبو، كقد بدأت مشكمة الحدكد تظير منذ 
تصار ننتيت بإة مغنية"، فكانت مكاجيات إمطات االستعمارية قاعدة عسكرية عند "اللالس

تمبر سب 06في  4ضطر الممؾ المغربي عمى تكقيع معاىدة طنجةالفرنسييف في مكقعة اسمي، فأ
 .5م مساعدة لؤلمير عبد القادرلتـز فييا بعد تقديـ أـ إ0211

متجذرة  زائر كالمغرب أنيا كانت مشكمةكيقكؿ إبراىيـ مياسي في قضية الحدكد بيف الج
عادة ترسيـ الحدكد مف جديد كتفاكض مع حاكلت فرنسا إ ـ0220لتركي، ففي سنةمنذ العيد ا

جؿ كانت زيارة فيركز لطنجة مف أ ـ0232لـ تفمح في شيء، كفي سنة الممؾ المغربي لكنيا
                                                             

 .221_210ص ص ،  المرجع السابؽ(، 0826_90726 االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية) إبراىيـ مياسي 1
ككانت ىذه المعركة بقيادة بكعمامة، فرضت ىزيمة مركعة لجيش االستعمار بقيادة إينكسنتي  0222مام 403 معركة مويمك 2

Innocenti 221، ص نفسو . لممزيد ينظر4حدثت ىذه المعركة بالقرب مف الشبللة . 
 . 802_222ص ص  نفسو9 3
عترفت فييا المغرب رسميا بالجزائر كجزء مف اإلمبراطكرية الفرنسية، كجاءت ىذه المعاىدة بعد ىزيمة 4 إ معاىدة طنجة 4

ثانية في  جبرت معاىدة، كأىـ معاركيا اسمي، كقد أ0211طساغس 01_0كلى مف ب في الحرب الفرنسية المغربية األالمغر 
 . 4826 ص 9 نفسو. لممزيد ينظرالمغرب التخمي عف سيدم افني لئلمبراطكرية االسبانية0206

  .816_4888 ص ص نفسو 5
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ديد مصالحيا كتنازلت حؿ مشكؿ الحدكد لكنو فشؿ في ذلؾ، كحمت فرنسا قضية الحدكد بعد تي
د المغربية ي افريقيا مقابؿ سيطرتيا عمى الحدك عف بعض ممتمكاتيا لبعض الدكؿ االكربية ف

ـ كعدلت فييا خاصة عندما 0302حفيظكتكقيعيا لمعاىدة الحماية مع سمطاف عبد ال الجزائرية، 
 .1حتبلؿ تندكؼأرادت إ

الغربي، قسمو إبراىيـ مياسي أما عنكاف الباب الثالث شمؿ التكسع في أقصى الجنكب 
إلى ثبلث فصكؿ شممت ثبلث مراحؿ لمتكسع االستعمارم كىي مرحمة التكسع الجرمء كمرحمة 

 التكغؿ المنظـ كتتكيج عمميات التكسع االستعمارم في الصحراء الجزائرية.
قصى الجنكب خد يفكر في التكغؿ في أبعد فراغ المستعمر مف إحتبلؿ شماؿ الصحراء أ

، كىذا عف طريؽ البعثات كما يقكؿ إبراىيـ مياسي في مرحمة التكسع الجزئي بدأ حيث
عف  االستكشافية لمصحراء الجزائرية كالتي كاف تحت غطائيا المرحمة التكغمية فكانت عبارة

 ـ0362مام  61خضاع منطقة اليقار كمعركة تيت ىـ نتائجيا إدراسة ميدانية لممنطقة، كمف أ
  . 2جؿ السير نحك جانتف أخرل ماسيمي، كمعارؾ أطرة عمى اقميـ الطكالسي

ؿ االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر ، فاألكلى قبستكشافيةقد كاف ىناؾ مرحمتيف مف بعثات اإلك 
 ستعماريةإ مشاريع طياتو في حمؿ كالذم التجارم، التبادؿ عمى المرحمة يذهبف عتمدتإحيث 
 التي اإلفريقية الجمعية مثالو االستكشافية البعثات في متخصصة كجمعيات ىيئات طريؽ عف

 التي االستكشافية البعثات مف العديد كانت ـ0286 بعد ما مرحمة ماأ،ـ0122 عاـ تأسست
 التجارية الطرؽ كامؿ في بالتنقؿ ليـ يسمح التكراؽ مع تفاقياتإ فرنسا خبلليا تمف بـرأ

جؿ حديدم عبر الصحراء مف أكرة مد خط الجنكب، بعد ىذه المرحمة ظيرت ف في المكجكدة
ستثمار الخيرات االقتصادية المكجكدة في المنطقة، كلتشمؿ المناطؽ ت كا  متابعة االستكشافا

 الصحراكية ثبلث خطكط رئيسية كىي الخط الشرقي، خط الكسط كرقمة نحك بحيرة تشاد، 

                                                             
 .822_810، ص ص المرجع السابؽ(، 0823_90726 االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية) إبراىيـ مياسي 1
 .126_834ص ص  9نفسو 2
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  .1الخط الغربي نحك تكات
باحتبلؿ مدينة تيديكمت  تكات( كبدأ إقميـالمنظـ) احتبلؿ  مرحمة التكغؿ ليتطرؽ إلى ثـ       

صالح حيث عمؿ الجنكب الجزائرم، كمف اكبر حكاضر تيديكمت عيف  أقصىكالتي تقع في 
 ىتمت فرنسالذاتي لمسكاف الصحراكييف، كبيذا إعطاء نكع مف االستقبلؿ افييا االحتبلؿ عمى إ

ى  مساعدات المالية مف مجمس النكاب ف تحصمت عمبإنجاز العديد مف المشاريع بعد أ
 .2الفرنسييف، كىذا كمو قبؿ سياسة ذر الرماد في العيكف السكاف الصحراكييف

أكضح في نقطة أخيرة إبراىيـ مياسي أساليب االستعمار الفرنسي لبلحتبلؿ ،ة كخصكصا ك      
لـ تتخمى إذ حتبلؿ الصحراء بطرؽ سممية، كىي إ الحت في األفؽ  فكرة جديدة ـ0223سنة 

ما في مركزا دائ ـ0230في سنة تشأنفأسمكبيا العسكرم العنيؼ في التكسع، فييا فرنسا عف أ
حتبلؿ االبيض تـ إ ـ0234كفي سنة، 3ستعداد لمسطك عمى عيف صالح ككاحات تكاتالمنيعة إ

ة عف مركزييف لممراقبة في ظير سيدم الشيخ كجناف بكرزؽ في الجنكب الكىراني كىما عبار 
 .4طمس الصحراكماأل

فقد اندلعت كأكؿ اشتباؾ بيف قكات  ـ0233نكفمبر 22 5كأما فيما يخص معركة الفقيقيرة       
البعثة العممية، فتحكلت بدكرىا كفجأة الى مشركع فرنسا التكسعي في اقصى الجنكب الغربي 

السابقة، فكاف متداد طبيعي لممعارؾ ىي إ ـ0366جانفي 21في  6الجزائرم، فكانت معركة غار
قميـ تكات كالساكرة في سنة  ـ0366افريؿ  21في  ، كفي ـ0360خضكع منطقة تيقكراريف كا 

تماـ المخططات كية لمقياـ بالعمميات العسكرية كا  ت الفرؽ الصحراشأنأ ـ0362ديسمبر
  .7االستعمارية

                                                             
 .126_120، ص ص المرجع السابؽ (،0823_0726الفرنسي في الصحراء الجزائرية) االحتالل إبراىيـ مياسي4 1
 .462_120ص ص  نفسو9 2
 .402_406ص ص  نفسو39
 .420_408ص ص  نفسو49
 .4422 ص 9 نفسولممزيد ينظرتقع الى الشرؽ مف عيف صالح، كتبعد بحكالي عشريف كيمك متر عنو.  9 الفقيقيرة 5
 .422ص  نفسو9  لممزيد ينظر4كمـ غربا.  404 تبعد عف عيف صالح بعين غار 6
 .412_423ص ص  نفسو9 7
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 1في 1نظاره نحك منطقة اليقار، حيث كانت معركة تيتثـ كجو االستعمار الفرنسي أ
ـ ككذلؾ تندكؼ بإعتبارىا منطقة 0362قميـ الطاسيمي حكـ بذلؾ قبضتو عمى إكأ ـ0362مام

عركة بئر زمالة في نكفمبر كليا في محيث مر إحتبلؿ تندكؼ بثبلث مراحؿ أستراتيجية، إ
كختـ  ـ0381مارس 80حتمت تندكؼ بفعؿ يـك كا   ـ0381، أما الثانية في جانفي ـ0302

 مسيرة بعد جاء بيا دائـ مركز قامةكا   بيا الفرنسي العمـ كرفع تندكؼ حتبلؿإ إبراىيـ مياسي أف
 . 2الجزائرية الصحراء في الفرنسي االستعمار التكسع عمميات مف كشاقة طكيمة

الكتاب الثاني9 الصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوف) دراسة تاريخية(، دار 
 .270عدد صفحاتو  ،1103ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

إلى جانب التصدير الذم كاف ىذا الكتاب يشمؿ مقدمة كفصؿ تمييدم كعرض كخاتمة، 
بك القاسـ سعد اهلل، باإلضافة الى قائمة المصادر كالمراجع التي جاءت بعد نياية كؿ بقمـ أ

عنكاف مف فصؿ، كاحتكل الكتاب كذلؾ عمى قائمة المختصرات كالمبلحؽ كفيرس 
 المكضكعات.

جؿ تأليؼ كتاب الرغبة التي جعمتو يعمؿ مف أفتناكؿ إبراىيـ مياسي في مقدمة ىذا ال
، كتطرؽ كذلؾ إلى مراحؿ افرهأظلكتاب، كىي البيئة السكفية التي أثرت فيو منذ نعكمة ىذا ا

ة ىذا الكتاب ف مقدمالمحيط الغني بالمحبة، كتجدر اإلشارة أ كلى التي كانت في ىذاحياتو األ
 .3براىيـ مياسي، كسبؽ لي التطرؽ ليا في الفصؿ االكؿريؼ بشخص إجاءت لمتع

لى ء الجزائرية) الذم تطرؽ فيو إفكاف عنكاف المدخؿ4 مف مصادر تاريخ سكؼ كالصحرا
قميـ سكؼ، ثـ تاريخ سكؼ في كتابات شارؿ الشيخ العدكاني في كتابة تاريخ إ ىمية مخطكطأ

 لمشيخ إبراىيـ العكامر(.  فيرك ككذلؾ الصركؼ في تاريخ الصحراء كسكؼ

                                                             
 (،0823_0726االحتالل الفرنسي في الصحراء الجزائرية) إبراىيـ مياسي4  لممزيد ينظر4. تقع في مدينة تمنراست تيت9 1

 .412ص  ،المرجع السابؽ
. 430_4420 ص صنفسو  2 

 .14_11، ص صالمرجع السابؽالصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوف) دراسة تاريخية(، إبراىيـ مياسي4  3
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ذم كاف مف أىـ مؤرخي تحدث إبراىيـ مياسي في بداية الكتاب عف الشيخ العدكاني ال       
، 1سمو الكامؿ ىك محمد بف محمد بف عمر العدكاني الرحماني السكفي المجيكادم سكؼ، فإ

العدكاني حكالي منتصؼ دفيف الزقـ، كىك مف قبيمة عدكاف اليبللية العربية، فقد عاش الشيخ 
 .2ذ كاف قادرم الطريقةـ(، فكاف مف كبار متصكفة زمانو إ01القرف الحادم عشر اليجرم)

رض سكؼ اذ كاف الكافدكف كتب العدكاني عف أكأكضح فيما بعد إبراىيـ مياسي أف        
كبني  كرقمة، كمف القبائؿ التي سكنتيا آؿ عدكافيا مف الجريد كالزاب ككادم ريغ ك رضعمى أ

مخطكطو سميـ كقبيمة الطركد كىذا بفضؿ تكفر الزرع كالضرع فييا، فالشيخ العدكاني بيف في 
ما بني عدكاف زلت بالناحية الجنكبية الشرقية، أرض سكؼ فنمتمكت قبيمة الطركد أكيؼ إ

ما بني عدكاف فيي الزقـ كسيدم عكف، أ، فالقرل التي ضمت 3ستقركا بالناحية الشمالية لسكؼفإ
ىمية مخطكط العدكاني الذم كشؼ ذف أمكـ إكرماس فضمت بني طركد، فتزكت كككينيف تاغ
 .4ـ في المنطقة01حداث القرفالمنطقة، كلكلو لسكت التاريخ عف أسرار أ

 ذكر دم سكؼ خبلؿ الحقبة االستعمارية جنبية التي كتبت عف كاكأما الحديث عف الكتابات األ
 منيا كتابات
كمف ( الذم عمؿ عمى ترجمة تاريخ العدكاني، (Charles Féraud L’aunent"5"شارؿ فيرك

 ستفاد منو الباحثيف في تاريخ سكؼ. مؤلفاتو صحراء قسنطينة الذم إ
كالد لى صفيف كىما الطركد كأكادم سكؼ إنقساـ سكاف قضايا التي ذكرىا فيو كىي إكمف ال

سعكد فيذا الصراع كاف نتيجة الصراع الذم حدث في الزيباف، كبيذا عرفت الجزائر كككبة مف 

                                                             
 .22، ص نفسو 9لممزيد ينظر. جمع لجة تطمؽ عمى ضكاحي الشرقية مف سكؼ، بما فييا الزقـالمجي9 1
 .012، ص المرجع السابقجيبلني بف العكامر4  2
 .81_23، ص ص المرجع السابؽ سوف) دراسة تاريخية(،9 الصحراء الجزائرية في ضالل وادي إبراىيـ مياسي 3
 .24_21، ص ص 0303، مطبعة البعث، قسنطينة، 0ط 9 المغرب االسالمي،مكسى لقباؿ4
( دخؿ 0214بمدينة نيس، تعمـ في ثانكية تكلكف، كفي سف السادسة عشر مف عمره) 0223فيفرم 4كلد في شارل فيرو9  5

 ارسؿ الى بجاية لمساعدة حاكميا في اصبلح شؤكنيا 0212بمدينة شرشاؿ، كفي عاـ الجزائر ليشتغؿ في كظيفة بسيطة 
، ص ص المرجع السابؽ 9 الصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوف) دراسة تاريخية(،إبراىيـ مياسي ،لممزيد ينظراالدارية. 

81_83. 
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رادت محاربة الديف لى االدارة االستعمارية التي أم إالعمماء كالشيكخ الذيف حاكلكا التصد
ي االسبلمي كالمغة العربية كمنيـ إبراىيـ العكامر الذم كاف عطائو كاضحا مف خبلؿ مساىمتو ف

 . 1تكعية الناس

 ول9 البعثات االستكشافية لمصحراءالفصل األ 
كؿ ىذه إستيؿ إبراىيـ مياسي في ىذا الفصؿ أىـ البعثات االستكشافية لمصحراء، فكانت أ      

كاله الفرنسييف لمصحراء خصكصا، ففي ـ نتيجة اإلىتماـ الكبير الذم أ0244البعثات سنة
كثؼ الفرنسيكف نشاطيـ االستكشافي في الصحراء، ففي النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر 

ستكشاؼ قصكر تكات كتيديكمت ( بإ(De colombeقاـ الضابط "دكككلكمب"  ـ0241سنة
بدأت رحمة دكفيريو مف سكيكدة ليدخؿ مباشرة الى بسكرة ثـ  ـ0243كتنيقكراريف، اما في سنة

 .2اعدكه عمى زيارة ببلدىـقرارة بميزاب ثـ غرداية كمتميمي، كتعرؼ عمى التكارؽ ليس
لى الجريد في الجنكب ـ إتجو دكفيريو إلى بسكرة ثـ الى كادم سكؼ كمنو إ0206كفي سنة   

كتشاؼ ( برحمتو الفاشمة إل(Colonieقاـ الرائد "ككلكنيك" ـ0206التكنسي، كفي نكفمبر 
ركيز دم مع الفرنسي الم ـ0230لى غاية سنةيف كتكات، كىكذا تكاصمت الرحبلت إتنيقكرار 
حاكلت فرنسا التكغؿ في الصحراء ، كبعد تكقفيا  (LEmarkuis DE Mores )مكريس"

ستعماؿ الحصاف الحديدم عكض الميرم كذلؾ لبعث مشركع الخط الحديدم العابر كا  
   .3(LETRAN SSA HARIEN)لمصحراء

ف الخصائص الجغرافية مف تاريخ سكؼ )تضمف ىذا الفصؿ الحديث ع الفصل الثاني9
لى غاية التكغؿ الفرنسي ؼ ثـ حقبة االحتبلؿ الفرنسي ليا إطار التاريخي لسك لممنطقة كاإل

 فييا(.

                                                             
 .48_16ص ص  ، المرجع السابؽ تاريخية(،9 الصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوف) دراسة إبراىيـ مياسي 1
 .24_00ص ص  9 نفسو 2
 .062_36ص ص نفسو9 3
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خصائص جغرافية كبشرية بعدة متميز كادم سكؼ ال قميـإ تحدث فيو إبراىيـ مياسي عف     
نيا تقع في الجنكب الشرقي لمصحراء فالخصائص الجغرافية التي تميزىا أتميزه عف غيره، 

نكبية، فيي تقع في شكؿ مثمث بيف الجزائرية، فتحدىا تكنس كليبيا عمى الحدكد الشرقية الج
 التاريخي لممنطقة فقد شيدت كادم طارما الحديث عف اإلر الثبلث الجزائر، تكنس، ليبيا. أقطاأ

ساسييف كىما سكؼ لى قسميف أفكاف البد مف تقسيميا إسكؼ تكافد العديد مف القبائؿ عمييا، 
منذ سقكط  االحتبلؿ الفرنسي إلقميـ سكؼ فبدأما سبلـ، كسكؼ في العصر االسبلمي، أاال قبؿ

 .1ـ0241رضيا خريؼ عاـلى حيف تكغؿ االستعمار في أـ إ0218قسنطينة في شير اكتكبر

مظاىر الحركة الكطنية الجزائرية كالثكرة في سكؼ) جاء في ىذا الفصؿ  9ما الفصل الثالثأ
في الجنكب _ كادم سكؼ في خضـ المعركة_  فاطمة منصكرم) مجاىدة  0344ىجـك اكت

 مف نكع خاص( ثـ مساىمة الجالية الجزائرية بتكنس بدعـ الثكرة) السكافة نمكذجا(.
مظاىر الحركة الكطنية في كادم سكؼ  أبرزكتطرؽ إبراىيـ مياسي في ىذا الفصؿ  إلى      

، فظيرت كؿ مف الطريقة اكبير  اظيكر الطرؽ الصكفية التي لعبت دكر كالتي تمثمت في 
ة التي سمو، كالطريقة القادريية بقيادة الشيخ سيدم سالـ الذم أسس زاكية سميت عمى إالرحمان

الزكايا الدكر الفعاؿ بالحفاظ سس زاكية في البياضة، فمعبت ىذه نشط فييا سي الياشمي حيث أ
حبطكا كؿ صبلحية في المنطقة فيـ الذيف أاإلفكار لدينية كالمغة العربية كتكريس األعمى العمـك ا

 . 2مساعي الفرنسية لمسيطرة عمى سكؼ
مجاىدا ربعة كثبلثكف في سكؼ فقد كاف تطكع أ 0344ثـ تحدث عف ممحمة أكت        

نظرا لحنكتو  3المسؤكلية ليذه الفصيمة لمقائد حمو لخضر سندتلتغطية منطقة كادم سكؼ، كأ

                                                             
 .026_ 000ص ص الصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوف، إبراىيـ مياسي4 1
 .286_028ص ص  نفسو29
بقرية الجديدة بمدية الدبيمة، عند بمكغو سف الثامنة دخؿ المدرسة القرآنية عند الطالب درباؿ  40386 كلد ستة حمو لخضر 3

عمي بـ احمد بف خزاف ليحفظ القرآف الكريـ، كبعد الحرب العالمية الثانية تحكؿ الى تاجر سبلح، فشارؾ في الحركة الكطنية 
، ص نفسو4 لممزيد ينظريس لخمية المنظمة الخاصة لجمع السبلح لمثكرة. الجزائرية كساىـ مع مناضمي المنطقة في تأس

 .283_282ص
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رل ىي جمع خساسية ىي جمع السبلح كالميمة األىميا، فكانت الميمة األكمعرفتو بالمنطقة كأ
كتجنيد الشباب لمثكرة كذلؾ حيث إشترؾ في ىذه األحداث  ىؿ سكؼ،الماؿ كاالشتراكات مف أ

الدريميني حيث لى قرية كفد إالسؿ الثكار أر  ـ0344اكت  2المجتمع السكفي، كفي طياؼكؿ أ
جؿ نزع نيا قرر القائد المكاجية مف أكضاع، كمجؿ االطبلع عمى األمنزؿ حمو لحضر مف أ

باح تقدمت فيو القكات الخكؼ مف قمكب الناس، في اليـك المكالي تمت المكاجية منذ الص
نتصارات متتالية تكجو كبعد إالمجاىدكف ضابطيف فرنسييف، شتدت المكاجية فقتؿ الفرنسية فأ

ثة مف الثكار، فبرىنت ستشيد فييا ثبلكد شيكو حيث جرت معركة مع العدك إحمو لحضر الى ى
 .1رض الكطفمتدادىا في كؿ شبر مف أالثكرة كا   شتداد لييبىذه األحداث عمى إ

م ثـ تحدث إبراىيـ مياسي عف أبزر النساء التي برزف عمى مسرح األحداث في كاد       
تبالي ، فكاف دكرىا بارزا كلـ 2، المجاىدة فاطمة منصكرمـ0344كت سكؼ خبلؿ ممحمة أ

ا عميي لقي"اهلل ينصره كيعميو عمى عدكه"، كأعكانو، فقدمت قصيدة بتيديدات الحاكـ العسكرم كأ
 لسنتيف، كبعد االستقبلؿ تكقفت عف قكؿ الشعر، بسجف عمييا كحكـ ـ0344كاخرأ لقبضا

 .3الثكرم الشعر مف ضخـ تركت منصكرم رصيدكبيذا تككف قد 
غمبية الجزائرييف كمنيـ الجالية الجزائرية بتكنس التي كحظيت الثكرة الجزائرية بدعـ أ

لى تجمعاتيـ السكانية كحتى منازليـ إدعمت الثكرة التحريرية كخصكصا السكافة الذيف تحكلت 
لمتدريب كالراحة كالعبلج،  مراكزصبحت ضيعتاىـ كقكاعد لمثكار كالمجاىديف، ككما أمراكز 

جؿ مكانيات بتكنس مف أى تسخير كؿ اإلمكذلؾ أف قيادة الثكرة منذ الكىمة األكلى عممت ع
ال الفرنسية عمى الثكار في الداخؿ إ شتدت قبضة القكاتكفاح المسمح، كأنو كمما إخدمة ال

 .4ككجدكا المجاىدكف الممجأ اآلمف في التراب التكنسي

                                                             
 .240_210ص ص المرجع السابؽ، الصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوف ) دراسة تاريخية(، إبراىيـ مياسي4 1
ف تكفيت بيا سنة أ ة الجديدة الدريميني مسقط راسيا إلىكترعرعت في قري 40324 كلدت حكالي سنة فاطمة منصوري 2

 .242ص  ،نفسو9 لممزيد ينظر. 0324
 3 .240_4210 ص ص نفسو

 .231_243ص ص  4نفسو4
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عمماء سكؼ المعاصريف) تطرؽ فيو إبراىيـ مياسي الى ذكرياتو مع بعض  رابع9اما الفصل ال
                  بك القاسـ سعد اهلل(.امثاؿ العبلمة الطاىر التميمي كمؤرخ األجياؿ أ العمماء

بمدينة قمار عف عمر  ـ2668نكفمبر 02فكاف مف عمماء سكؼ الطاىر التميمي الذم تكفي يـك
سنة، فكاف مف رجاؿ االصبلح كالتقكل كالتعميـ، تعرفت عمى الشيخ في اكاخر  38يناىز

الستينات كبداية السبعينات، حيف كاف الشيخ يتردد عمى المفتشية التربكية كعمى مدرسة المحطة 
لكنني كنت كالـز بيتو، كلـ نمتقي مدة ثبلثيف سنة خمت،  ـ0312بالكادم، تقاعد الشيخ سنة

اؿ حبيس خزانتو، كمف بيف خباره، فالطاىر التميمي عرؼ بإنتاجو الفكرم الكبير الذم اليز أاتابع 
 . 1كليات تاريخية، زىرات لغكية، تمخيص كتاب االضداد )لمتكزم(أعمالو أ

نو كاف يدرس بك القاسـ سعد اهلل فقاؿ أستاذ أما الحديث عف ذكريات ابراىيـ مياسي مع األأ    
جامعة الجزائر، ككاف الطمبة  ريخ الجزائر لمسنة الرابعة بمدرج مالؾ بف نبي، ممحقة بكزريعة،تا

حد الطمبة مف منظمي اإلضراب منع خؿ االستاذ سعد اهلل ليدرس، غير أف أضراب، فدفي إ
ستاذ سعد ف األدارة معاقبتو غير أعنؼ، فقررت اإلستاذ مف التدريس كتيجـ عميو بكحشية ك األ

 .2رض بشدة ىذا االجراء، فكاف بذلؾ بقكة التسامح، كقدكة لؤلساتذة اآلخريفاهلل عا
الكتاب الثالث9 قبسات من تاريخ الجزائر، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، 

  .151، عدد صفحاتو1101الجزائر، 
يحتكم ىذا الكتاب عمى مقدمة كعرض كخاتمة، ككذلؾ االىداء كفيرس المكضكعات،        

بإضافة الى قائمة المصادر كالمراجع التي جاءت بعد كؿ عنكاف، أنقسـ ىذا الكتاب الى عناكيف 
 كلـ تأتي ىذه العناكيف في شكؿ فصكؿ كيبلحظ عدـ كجكد مبلحؽ لمكتاب.

ف ىذا الكتاب يضـ مجمكعة مف ـ مياسي كتابة بمقدمة أكضح فييا أستيؿ إبراىيإ      
نو كتبو في فترات متباعدة كظركؼ تحت عنكاف قبسات كأ رات التي جمعتالمقاالت كالمحاض

                                                             
 .802_860ص ص المرجع السابؽ، الصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوف ) دراسة تاريخية(، إبراىيـ مياسي4 1
 .888_802ص ص  نفسو29
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مختمفة كذلؾ، فكاف متنكع مف حيث الطرح حيث تناكؿ فيو مكاضيع عف تاريخ الجزائر 
 شخصيات كاألمير خالد كيحي بكعزيز.المعاصر كدراسة بعض ال

نجبتيـ أشير العمماء الذيف فقاؿ عنو أنو مف أ1خضرماألفتحدث في بداية الكتاب عف     
ي، فالحديث عف صبح كالمنارة ييتدم بيا العمماء مف مختمؼ بمداف المغرب االسبلمأالجزائر ف

خضرم مف التصكؼ ظير جميا في نظمو مف خبلؿ منظكمة العارؼ باهلل مكقؼ العبلمة األ
يف كالمتصكفة صحاب البدع المشعكذأاة بالمنظكمة القدسية، نقد فييا سيدم عبد الرحمف المسم

نحطاط بيتا، فمقد عاش األخضرم في عصر اإل 811بيا طكؿ القصائدأدعيف، كىي مف المخا
بتعد كحاد عف نتشار البدع، كيتحسر عمى مف أمف إفكانت معظـ قصائده يحذر فييا الناس 

 .2الطريقة الصكفية الصحيحة
ام طمؽ عمى المدينة فكانت تعني صمدإسـ أ لى أصؿ تسمية بجاية فقاؿ أنوثـ تطرؽ إ       

إسـ  ام الشمعة كىذا Bougieطمؽ عمييا الفرنسيكف اسـ بكجييقية أك سألدم الركمانية، كأالفين
ى عيد بني حماد، كقد لالشمع، فتعكد جذكر تأسيس بجاية إ ىمياأطمؽ عمييا لكثرة تجارة أ

الزدىار زدىرا في عيد المنصكر الحمادم، كما كانت بجاية تنعـ بالرخاء كاعرفت بجاية إ
ق( كفي العصر 011ق_164شاد بيا الرحالكف في العصر الحمادم)االقتصادم كالتجارم كقد أ

 .3المكحديف ثـ الحفصي بغناىا كعظمتيا كنشاطيا التجارم
ضمف التصكر الذم لزبياف كالحضنة بما فييا بكسعادة يدخؿ حتبلؿ اثـ بيف كيؼ تـ إ        

بعد  0281برحتمت فرنسا في حممة ثانية مف اكتك حتبلؿ الفرنسي لمقطر الجزائرم، فأالشامؿ لبل

                                                             
الرحماف بف محمد الصغير بف محمد بف عامر االخضرم ىك عبد م( 0464م_0401ه الموافق ل872_807االخضري) 1

لبداية عمى يد كالده ثـ شقيقو في ا كمـ ، تعمـ 86البنطيكسي، كلد في بمدة بنطيكس الكاقعة جنكب غربي لمدينة بسكرة عمى بعد
البيضاء، شرح السراح. ذكر منيا4 الجكىر المكنكف، الذرة أىد الكارع، كلمشيخ مؤلفات عديدة خضرم الزاحمد األأكبر الشيخ األ

 .04ص ، المرجع السابؽ، ر9 قبسات من تاريخ الجزائابراىيـ مياسي لممزيد ينظر4
 .26_00ص ص  نفسو29
 .12_82ص ص  نفسو39
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ف قانة بكرة فشجعو صيره إلى بسمقاكمة عنيفة مف طرؼ أحمد بام لكنو لـ ينتصر فتكجو إ
 . 1كراس فكقعت معركة صحيرة في بمدة الكطايةعمى مكاصمة الجياد فتكجو إلى األ

بقيادة محمد عمي بف شبرة الذم إنظـ إليو  بكسعادة قامت انتفاضة بيف فيما بعد كيؼك      
 ـ0213نكفمبر01ثرىا ىاجمت القكات الفرنسية الجامع الكبير ببكسعادة إكالد نايؿ عمى أ

نتفاضات زكاكة كالتي كاف ندلعت إد عمى المكتب العربي ببكسعادة، كا  كنصب الضابط باف كقائ
حيث جرت معارؾ طاحنة إنتيت ر الغزالف، مسرحيا المنطقة الكاقعة ما بيف تيزم كزك كسك 

  .3ـ0213أكتكبر 62يـك  2ستشياد الشريؼ بكمعزةبإ
في االعداد لمكفاح  ستغمتو الحركة الكطنية فشرعتدرسا قاسيا إ ـ0314مام2إلى حكادث    

         نيا ازر كانت بمثابة ثكرة فاشمة غير أ، فيذه المجـ0341نطمؽ ليمة اكؿ نكفمبرالمسمح الذم إ
ف تـ طرد المحتميف، فكاف مف نكايا فرنسا طرح فكرة تأميـ ة ناجحة لـ تتكقؼ إال بعد أميدت لثكر 

لى عمالتيف4 كتقسيميا إنشاء الكزارة المكمفة بالصحراء ـ تـ إ0341جكاف 06الصحراء كفي
تقديـ عدد مف العركض السياسية لعدد مف شيكخ  اإلطارالساكرة كالكاحات، كتـ في ىذا 

 . 4ستغبلؿ خيراتياإالصحراء لكنيا فشمت فشبل ذريعا في تحقيؽ فصؿ الصحراء بنية 
كلقد ازداد نشاط جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف داخؿ نادم الترقي بالعاصمة، فكانت      

  .اء االسبلـ بإحياء القرآف كالسنةحيسة كالنادم كالصحافة فكاف ىدفيا إالجمعية ىي المدر 
 
 

                                                             
 .46_13ص ص ، المرجع السابؽ، ر9 قبسات من تاريخ الجزائابراىيـ مياسي1
ستقر في مدينة تممساف فأشتغؿ ـ، إ0216 يكسؼ كلد عاـحمد بف كالد سيدم أمحمد بف عبد اهلل مف أىك  الشريف بومعزة9 2

حمؿ لكاء  0210كاخر شير ديسمبرعف جياده كبعد إحتبلؿ تممساف في أكالد سيدم يعقكب، أما رآف في زاكية أمعمما لمق
 .400 ص9 نفسولممزيد ينظر. عاما 86المقاكمة ضد الفرنسييف لمدة تقارب

 .36-402 ص ص نفسو 3
 .010_080 ص ص نفسو49
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ريو برفض أفي الجمعية بارزا مف خبلؿ مكاقفو التي عبر فييا عف ، 1فكاف نشاط ابف باديس
 .2سياسة االندماج كالمسخ كالفرنسة

مايك، كجاءت ىذه  03ـحياء ذكرل يـك الطالب الذم نحتفؿ بو كؿ سنة يك ثـ تطرؽ إلى إ     
قناع كتكزيع مناشير مف أجؿ إ ـ0344ثؼ لجمعية الطمبة المسمميفالمكثر نشاط الذكرل عمى إ
نضماـ لمتنظيـ الجديد كىك االتحاد الكطني لمطمبة المسمميف الجزائرييف، الذم الطمبة إلى اإل

بقاعة التعاضدية بباريس في خطاب  ـ0344جكيمية01ك2ظير برنامجو في مؤتمر باريس
  . 3براىيمي الذم تكلى رئاستوافتتاحي مف طرؼ الطالب احمد طالب اال

كؿ نكفمبر ىي المصدر لمسيادة كالعدالة االجتماعية التي كمنو الحديث عف مبادئ ثكرة أ     
اءت نتيجة خطاب ديغكؿ، التي ج ـ0306ديسمبر00كاف مصدرىا الشعب، فكانت مظاىرات

م العاـ العالمي راكدت لمـ مف عدة مدف جزائرية أ0306ثرىا الجزائريكف يـك االحدخرج عمى إ
راد العيش في الجزائر مستقمة، كتميزت ىذه المظاىرات بأصداء حتى في غضب شعب الذم أ

 .4الخارج مثاليا الشعب الميبي الذم استنكر المجازر الدمكية التي ارتكبيا المستعمر بكؿ قسكة
الذم تفرغ لمعمؿ السياسي ليظير  5مير خالدركة الكطنية الجزائرية الزعيـ األبك الحفكاف أ    

ـ فقاـ بجكلة 0308كاخر سنةخبلؿ نشاطو خارج كداخؿ الجزائر أ كرىو لممستعمر الفرنسي، مف
                                                             

مف عائمة اشتيرت بالترؼ كالثراء، تتممذ عمى يد الشيخ حمداف لكنيسي الذم  0223ديسمبر41 كلد بقسنطينة في بن باديسإ 1
لقنو مبادئ المغة كعمـك الديف، ثـ ما لبث ابف باديس اف انتقؿ الى زيتكنة لتكممة مشكراه العممي عمى يد خيرة العمماء منيـ 

االدباء  معجم4 محمد بك زكاكم4 لممزيد ينظر. 0316افريؿ 00االماـ عبد الحميد ابف باديس في محمد النخيمي، كتكفي 
 .36_28، ص ص 2663، دار الكطنية لمكتاب، الجزائر، 1118_0687والعمماء المعاصرين من

 .021_026، المرجع السابؽ، ص ص قبسات من تاريخ الجزائرإبراىيـ مياسي4  2
 .036_022ص ص نفسو9 3
 .202_023ص ص  نفسو49
 ـ0212فيفرم 26مير عبد القادر بف محي الديف الحسيني الجزائرم، كلد في ىك خالد بف الياشمي بف األ مير خالد9األ 5

مضاىا في معاىد كمساجد دمشؽ العريقة، كما أبدمشؽ، نشا كترعرع في حجر جده االمير عبد القادر، كمرحمة طفكلتو كشبابو 
، كبمجرد االستقرار 0232لى أرض االجداد سنةإمير عبد القادر العكدة مير الياشمي بف األساعده حتى قرر كالده األ شتدإأف 

4 عادؿ نكييض4 لممزيد ينظرلتحؽ بالكمية العسكرية ساف سير. إف أبالعاصمة حتى أرسؿ الى ثانكية لكيس الكبير كما لبث 
، ص ص 0326، مؤسسة نكييض الثقافية، بيركت، 2، طصر الحاضرعالم الجزائر من صدر االسالم حتى العمعجم أ

33_066. 
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سس االتحاد عاـ الفرنسي، كحيف رجع مف باريس أكضاع الجزائرييف لمرام اللى باريس ليشرح أإ
لجزائرية في فرنسا، كفي مة االفرنسي الجزائرم الذم كاف مف بيف برنامجو استخداـ اليد العام

فرسام كلـ يتمكف عمف االمير خالد انو ضمف الكفد الجزائرم في مؤتمر الصمح بأ ـ0303سنة
لى الرئيس االمريكي كيمسكف، فخاض غمار االنتخابات كتفى بتقديـ عريضة إمف مشاركة فيو فأ

خبكم كنائب كىك بذلؾ يعد األمير خالد نداخؿ جماعة النخبة، ف ـ0303فيفرم1البمدية في 
 .1سبلمييضا يسارم يكليتارم كىك إصبلحي إأ

، فتعرؼ إبراىيـ مياسي 2ككانت مف الكقفات التكريمية كقفة كفاء لمدكتكر يحي بكعزيز      
عة الجزائر، كىك طالب عمى مدرجات جام ـ0310عمى المؤرخ الجزائرم منذ شير اكتكبرسنة

ىتمامو إ دة الدكتكراه، كمنذ ذلؾ الكقت بدألنيؿ شيا طركحتو ثكرة المقراني كالحداد،حيف ناقش أ
صالة كالثقافة كجريدة الشعب، أما الحديث عف األبكتابات يحي بكعزيز في كؿ مف مجمة 

طراؼ الحديث عاصمة عمى متف الطائرة، تجاذبنا ألى الجزائر النو كنحف عائديف إذكرياتي معو أ
ف تمد يدؾ لتأخذىا، الدكلة عمى مرمى حجر منؾ، يكفي أ ف شيادة الدكتكراهكقمت لو يا استاذ أ

ف شاء اهلل غير كقاؿ سأحاكؿ...إ فأرجكؾ مد يدؾ حتى تتحصؿ عمييا قبؿ التقاعد، فابتسـ لي
 .3رقى مف ذلؾ، فكاف شامخ بإنتاجو الفكرم كالعمميف كاف يحي بكعزيز أؾ لـ يتحقؽ، كأف ذلأ

نيا كانت سي، الحظت أكال أت إبراىيـ مياطبلعي عمى مضمكف كمحتكل كتابابعد إ     
متنكعة بيف تاريخ الجزائر القديـ الى الحديث كالمعاصر، كطرح في كتاباتو قضايا تاريخية 

ك مف عايشيا ىك ككانت شخصيات جزائرية سكاء كانت ثكرية أمتنكعة ، زيادة عمى ذلؾ دراسة 
لى تاريخ الصحراء كندكاتو إ راىيـ مياسي في مقاالتولو تجربة كذكريات معيا، فتطرؽ إب

                                                             
 .228_200، ص ص المرجع السابؽ، قبسات من تاريخ الجزائرإبراىيـ مياسي4  1
بيو، خطي باىتماـ افرة، كالية برج بكعريريج كىك األكبر في اخكتو مف أمو كأبقرية الجع 0323مام421 كلد يـك يحي بوعزيز 2

كبير مف قبؿ كالده عبد الرحماف، فحفظ القرآف الكريـ كتعمـ مبادئ المغة العربية عمى يده، التحؽ بكعزيز بمدينة عنابة 
متياز الزيتكنة كتحصؿ منيا عمى شيادة بإسجؿ السنة االكلى في تكنس بجامع  0313لمكاصمة تعميمو، كفي سنة 0310سنة
 .221، ص نفسو لممزيد ينظر4كؿ في سائر المممكة التكنسية آنذاؾ. تحقاؽ ككنو جاء األناؿ جائزة االسك  0348سنة

 .286_224ص ص  نفسو39
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خصكصا كىذا ما نجده غائبا عند بعض الكتاب كىك عدـ االىتماـ بتاريخ مناطقيـ المحمية، 
( 0381_0281فتناكؿ مياسي مف خبلؿ كتابيف لو كىما االحتبلؿ الفرنسي لمصحراء الجزائرية)

منطقة تدقيؽ كالتفصيؿ ألىـ خصائص الكالصحراء الجزائرية في ضبلؿ كادم سكؼ ب
لى سكانيا الذيف تعايشكا مع البيئة الصحراكية القاسية، كمف ثـ ادم سكؼ( إالصحراء) ك 

الفرنسية التي غزت الببلد ككادت أف تخربيا، فبل أكاد ادرس كتابا أك ندكتا أك مقاكمتيـ لآللة 
مثاؿ الشيخ أ شيكخياك بعض اءة أال كأجده تحدث في بعض طياتيا عف صحرائو المعطمقاال إ

 ك العبلمة إبراىيـ العكامر السكفي.بد العزيز الشريؼ أع
ك ركح االمير ف بعض الكتب مثؿ قبسات أك مقاربات أب الذكر أنو يجكال ننسى كذلؾ أ    

لقاىا في ك محاضرات التي أنية كانت عبارة عف جمع لممقاالت أعبد القادر عبر المقاكمة الكط
رىاصات الحركة الكطنية فرنسي في الجزائر كا  االستيطاف ال مدرجات الجامعة فتناكؿ فييا

اصرة كالتي عايشيا الجزائرية كالمقاكمات الشعبية، ككتب كذلؾ فييا عف بعض الشخصيات المع
 ك القاسـ سعد اهلل كالدكتكر يحي بكعزيز.مثاؿ المؤرخ أأ

تمس جكانب مف تاريخ  ىتماـ بقضاياختصاصو اإلأف إبراىيـ مياسي كاف مف إ ك بيدكا
ستقبلؿ كخصكصا الصحراء الجزائرية، كبيذا يككف نسي إلى غاية اإلحتبلؿ الفر الجزائر مف اال

ساسية في بابيا إبراىيـ مياسي قد أثرل المكتبة الكطنية بكتابات تاريخية قيمية تعد المبنة األ
  حتبلؿ الجزائر كصحرائيا.المتعمؽ بمكاضيع إ
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تو وآثاره لمست ووقفت عمى  امن خالل دراستي لموضوع الدكتور إبراىيم مياسي حي
عدة حقائق، وال أجزم بأني وقفت عمى كامل سيرة الرجل "رحمو اهلل" من نشأتو األولى في 

م، بل سعيت إلى توضيح البعض من معالم سيرتو، 0202تونس إلى غاية وفاتو عام 
الو وكشف المنيج الذي إتبعو في كتابتو التاريخية، وحاولت أيضا اإللمام بآثاره وجمع أعم

بإستعراض أىم القضايا والمواضيع التي عالجيا، ويمكن حصر وأبرز ما توصمت إليو من 
ستنتاجات فيما يمي:    حقائق وا 

_ مما الشك فيو أن بيئة النشأة والظروف السياسية واالجتماعية والثقافية التي عرفتيا 0
مياسي وتكوينو تونس خالل األربعينيات من القرن العشرين قد أثرت في شخصية إبراىيم 

العممي الذي ساىم بو في صناعة مستقبمو، حيث عرفت ىذه الفترة أحداث تاريخية متسارعة 
الدستوري الحر  ميزىا ذلك النشاط الذي عرفتو الحركة الوطنية التونسية منيا ظيور الحزب

وىذا نتقال بورقيبة وبعض النشطاء السياسيين لالنتقال لمعمل خارج تونس، ا  بتشكيمة جديدة، و 
تشبع بالروح الوطنية  إذماساىم بتوعيتو وىو صغير بما يحدث داخل أرض وطنو الجزائر 

 منذ صغره.
م حيث كان لو نصيب من 0491_ في ظل ىذه الظروف السابقة ولد إبراىيم مياسي سنة 0

التعميم القرآني في مسقط رأسو ومن ثم انتقالو لمتعميم االبتدائي وىو ال يتجاوز سن السادسة 
م 0410رض الوطن في صائفة االستقالل قفصة ثم توزر، وبعد عودتو الى أن عمره في م

 لتحق بمدرسة الشيخ الياشمي حساني بحي أوالد حمد.إتمكن من مواصمة تعميمو حيث 
_ لقد واصل إبراىيم مياسي تعميمو اذ تحصل عمى البكالوريا بتعميمو الذاتي، فوصفو بعض 3

سو ن كون نفسو بنفسو، وبعد تدريأالتعمم والتعميم وىذا بعد  ل عبئمخضرم فتحمالأصدقائو ب
لى وادي سوف لكن السمطات رفضت، فقرر مواصمة تعميمو إفي ورقمة لسنوات أراد الرجوع 

 م.      0494في الجزائر كطالب وأستاذ ليتخرج منيا بشيادة الماجستير سنة 
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كانت رغبة وحب الدكتور إبراىيم مياسي لطمب العمم إحدى مميزات شخصيتو حيث  _9
 م0223التحق مرة أخرى بمقاعد الدارسة ىذه المرة بجامعة تونس األولى ليتخرج منيا سنة 

شراف إتحت  م0439_م0931برسالة تحت عنوان التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية
 خميفة شاطر .

شراف في ختار مقاعد الدراسة والتدريس واإلإكتور إبراىيم مياسي ممن مؤرخ الد_ كان ال5
جامعة الجزائر، حيث ترأس عدة مناصب بيداغوجية وعممية منيا أستاذ في التاريخ الحديث 

الوطني جتماعية، وعضو في المركز اإلنسانية و ر بجامعة الجزائر كمية العموم اإلوالمعاص
ئيس فرقة بحث حول الثورات الشعبية في يضا ر لمدراسات التاريخية، وكان أ

 (.م0409_م0932الجزائر)
المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي عمى عاتقو ميمة اإلشراف عمى مجموعة من الطمبة  _ حمل1

يضا في عدة ا وىذا تحضيرا لشيادة الماجستير أو الدكتوراه، وشارك أفي الدراسات العمي
العديد من الدراسات المنشورة في داخل وخارج ممتقيات وطنية ومحمية ودولية، فكانت لو 

 الوطن.
_ لقد أثرى المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي المكتبة التاريخية الجزائرية بمجموعة من 1

األعمال التاريخية التي تتعمق خصوصا بالفترة الحديثة والمعاصرة، وبعض القضايا التي 
الصحراء الجزائرية في ضالل وادي  تخص تاريخ الصحراء فكانت مؤلفاتو شاىدة عمى ذلك )

سوف(، وقضايا أخرى تيتم بتاريخ االستعمار والمقاومة والحركة الوطنية والثورة وأىم ذكرياتو 
مع من كانت لو تجربة معو كالمؤرخ أبو القاسم سعد اهلل ويحي بوعزيز، وال نجد مؤلف من 

 .مؤلفاتو إال ويذكر فيو لحظات الشكر واالمتنان والعرفان ليم
_ لقد تجسدت شخصية المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي أكثر في كتابتو فالحظت فييا 9

الوطنية الظاىرة لمعيان، فأراد الحفاظ عمى ىوية األمة الجزائرية عامة والصحراوية خاصة، 
إذ ربط بين أواصر الحاضر والماضي لكي يتمكن جيل المستقبل من أخد العبر واالستفادة 
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ختصاص بجدارة ألنو تولى عمى عاتقو ميمة لسابقة، فأجده أنو صاحب اإلألمم امن تاريخ ا
 كتابة ولو جزء من ىذا التاريخ الطويل ألمة األمير عبد القادر.

_ إن شخصية المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي جمعت بين الرجل المخضرم والمفكر 4
وطنو وأن كان في الزمن  جل خدمة قضايالم يعرف ال الكمل وال الممل من أ والباحث والمؤرخ

رتباط بوطنو فكان المدرس وطنو إال أن ىذا لم يمنعو من اإل البعيد قد ولد ونشأ بعيدا عن
 والدارس لتاريخ وطنو فيو اليوم يشيد لو بذلك.

وفي الختام أؤكد أن ىذه نبذة قصيرة عن حياة وآثار المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي         
ريخ وطنو وكشف المبس عن ما قام بو أكبر مستعمر في الكون، فمم الكاتب الذي كتب عن تا

تاريخ المحمي ليكون بذلك من اللى مجال التاريخ الوطني بل تعداه إ ينحصر دوره في
تيان بالجديد فييا.  المؤرخين الذين تخطوا حدود الكتابة التاريخية وا 
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صورة لعائلة عبد الرحمان مياسي. :10الملحق رقم 
1
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 2مكتب بقفصة أين تعلم المرحوم إبراهيم مياسي: 10الملحق رقم 

 

                                                             

 .01:11، عمى الساعة9102جانفي  01، بتاريخ مياسي ) كمال مياسي(أخ إبراهيم ممتقطة من طرف  -2
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 بمقبرة أوالد أحمدقبر المرحوم الدكتور المؤرخ إبراهيم مياسي  :13الملحق رقم 
3
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .00:11، عمى الساعة 9102فيفري 6صورة ممتقطة من طرف الباحثة، بتاريخ  - 3
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في أربعينية الدكتور إبراهيم مياسي  :10الملحق رقم 
4
 . 

 

 

 

 

 
                                                             

 سممها لي عبد الحميد بسر. - 4
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صور لمؤلفات إبراهيم مياسي المهدات من طرفه ألخيه كمال مياسي . :10الملحق رقم 
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .سممها لي كمال مياسي - 5
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بعض مؤلفات إبراهيم مياسي التي وقفها زاوية سيدي سالم بالوادي  . :10الملحق رقم 
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 صور ممقطة من طرف الباحثة. - 6
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المؤرخ الدكتور إبراهيم مياسي يتوسط اإلعالمي عبد هللا قطاف والشاعر  :10الملحق رقم 

. 16/09/2002الدكتور أحمد حمدي بقاعة الموقار يوم 
7

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 سممها لي بن عمي محمد الصالح. - 7
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صور إلبراهيم مياسي في الندوات الجمعية الثقافية. :10الملحق رقم 
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             

 سممها لي سعد بن البشير العمامرة. - 8
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بعض مؤلفات إبراهيم مياسي. :10الملحق رقم 
9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                             

 .00:11، عمى الساعة 9102ديسمبر 06صور ممقطة من طرف الباحثة، بتاريخ  - 9
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 القرآن الكريم
 المصادر:أوال: 

 / المصادر المكتوبة:1
 سعد اهلل في الفكر والثقافة والمغة حديث صريح مع الدكتور أبو القاسمأوزناجي مراد:  -1

 .2008، منشورات الجبر، الجزائر، 1، طوالتاريخ
، تق وتح: ساحمي حمادي وبن الحاج يحي صفحات من تاريخ تونسبن خوجة محمد:  -2

 .1986، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1الجيالني، ط
، تر: رحال أبو بكر، بوباكير عبد العزيز، دار القصبة ليل االستعمارعباس فرحات:  -3

 .2005لمنشر، الجزائر، 
، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1ج ،مذكرات_ حياة كفاحمدني أحمد توفيق:  -4

 دس ط.
 / المصادر الشفوية:2
 24: لقاء شفوي سجمتو في مكتبو الكائن بحي السروطي حاليا، يوم بسر عبد الحميد -1

 . 10:00، عمى الساعة 2018نوفمبر 
لقاء شفوي سجمتو في كمية اآلداب والمغات، قسم اآلداب،  بن عمي محمد الصالح: -2
 .11:00، عمى الساعة 2018أكتوبر  23لمدرج د، جامعة الشييد حمو لخضر، يوم ا

، 2018ديسمبر 20: لقاء شفوي سجمتو بمنزلو الكائن بحي الشيداء، يوم بوصبيع عمي -3
 .10:00عمى الساعة 

أكتوبر  25، يوم 1945ماي  8: لقاء شفوي سجمتو بمنزلو الكائن بجيالني حسان -4
 .9:00، عمى الساعة 2018

نوفمبر  17عشاش، يوم : لقاء شفوي سجمتو في بمحمو الكائن بسوق األدريدي طارق -5
 .10:00، عمى الساعة 2018
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 8، يوم 1945ماي  8: لقاء شفوي سجمتو بمنزلو الكائن سعد بن البشير العمامرة -6
 .14:00، عمى الساعة 2018نوفمبر 

: لقاء شفوي سجمتو بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، قسم تاريخ، القطب قسيبو رشيد -7
، عمى الساعة 2018نوفمبر  29الجديد، المدرج ب، جامعة حمد لخضر الوادي، يوم 

14:00 . 
: لقاء شفوي سجمتو في كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ، قمعون عاشوري -8

، عمى الساعة 2018نوفمبر 28، جامعة الشييد حمو لخضر، يوم 6القطب الجديد، القاعة
12:30. 

لقاء شفوي سجمتو بدار الثقافة محمد األمين العمودي،  مياسي عبد اليادي) أخوه(: -9
 .21:30، عمى الساعة 2018ديسمبر  18الوادي، بقاعة المطالعة، يوم

الوادي، بقاعة المطالعة، : لقاء شفوي سجمتو بمتحف المجاىد، مياسي كمال) أخوه( -10
 .10:00، عمى الساعة 2018نوفمبر  28يوم 

 :( الجرائد اليومية والمجالت3
، مجمة المصادر("،1914_1900إرىاصات الحركة الوطنية الجزائرية)"_ مياسي إبراىيم: 1
 .2002، الجزائر، مارس 6ع
الجزائر،  ،5، عمجمة المصادر "،اإلستيطان الفرنسي في الجزائر": _ )_______(2

2001. 
، 363، عجريدة اليوم "،األمير خالد...أبو الحركة الوطنية الحقيقي": _ )_______(3

 .2000الجزائر، أفريل 
 .1995، الجزائر، 3، عالذاكرة "،والد سيدي الشيخأثورة ": _ )________(3
،الجزائر، 109، عمجمة الثقافة، جياد الشيخ عبد العزيز الشريف"": _ )_______(4

 . 1995أغسطس 
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 "دور األرشيفات والوثائق التاريخية في كتابة المقاومة الوطنية) الربع: _ )_______(5
 .1988، جامعة الجزائر،5، عمجمة الدراسات التاريخية"،األخير من القرن التاسع عشر(

، 113، عمجمة الثقافة"،من تاريخ وادي سوف) مدينة األلف قبة(": _ )_______(6
 .1996الجزائر، 

 / المراجع3
 الكتب  أ(
، تر: بن عيسى حنيفي، دار القصبة لمنشر، الجزائر األمة والمجتمعأشرف مصطفى:  -1

 .2007الجزائر، 
، دار المعرفة، الجزائر، 1ج (،1989_1830تاريخ الجزائر المعاصر)بالح بشير:  -2

2006. 
 أعالم من وادي سوف في الفقوبن سعد البشير العمامرة_ منصوري أحمد بن طاىر:  -3

 .2006، شركة مزوار لمطباعة والنشر واإلشيار، الوادي، والثقافة واألدب
، دار الغرب 1، ط1962التاريخ السياسي لمجزائر من البداية لغاية بوحوش عمار:  -4

 .1997اإلسالمي، بيروت، 
، دار الحكمة، الجزائر، موسوعة رواد المدرسة التاريخية الجزائرية بوضرساية بوعزة: -5

2007. 
(، 1954_1830سياسة التسمط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية)بوعزيز يحي:  -6

 .2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
واآلداب ، المجمع التونسي لمعموم المغيبون في تاريخ االجتماعيتيموني اليادي:  -7

 .1999والفنون، تونس، 
 ، مطبعة الرسالة، تونس، د س ن.ىذه تونسثامر الحبيب:  -8
الجزائر  المغرب العربي الكبير في العصر الحديث) ليبيا تونسجمل شوقي عطااهلل:  -9

 .1977، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، 1، طالمغرب(
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من الرديف تونس إلى وادي سوف قصة العودة) مذكرات العائد جيالني حسان:  -10
 . 2011، دار ىومة، الجزائر، 1جفي صائفة االستقالل(،  الجزائر

، دار الغرب االسالمي، لبنان، 1، طفصول في تاريخ وحضارةساحمي حمادي:  -11
1992. 

، دار أقالم لمنشر 1ط (،2011قصة تونس) من البداية إلى ثورة سرحاني راغب:  -12
 .2011والتوزيع والترجمة، القاىرة، 

درا ، 1، ط4، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرسعد اهلل أبو القاسم:  -13
 .1999 الغرب اإلسالمي، بيروت،

 .2011، عالم المعرفة، الجزائر، أفكار جامحة )________(-14
، الشركة 3، ط2، ج(190_1900الجزائرية) الحركة الوطنية : )________(-15

 .1993الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
، الشركة 3، طمحاضرات في تاريخ الجزائر الحديث) بداية اإلحتالل(: )_______(-16

 .1982الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
، بوادي سوفشيداء الحرب التحريرية سعد بن البشير العمامرة_ عوامر الجيالني:  -17

 مطبعة النخمة، بوزريعة، د س ط.
معارك وحوادث حرب التحرير بمنطقة وادي سعد بن البشير العمامرة_ عون عمي:  -18

 .1988المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، سوف، 
 م19م وبداية القرن 18الكتابة التاريخية الجزائرية الحديثة خالل القرن شارف رقية:  -19

، دار الممكية لمطباعة والنشر والتوزيع واالعالم، الجزائر، 1، طنقدية( )دراسة تحميمية
2007. 

، مركز 3، جتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة االستقاللشاطر خميفة:  -20
 .2005الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية، تونس، 
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صور ما قبل التاريخ ما يجب أن تعرف عن تاريخ تونس من عشريف محمد اليادي:  -21
 .1993، دار سراس لمنشر، تونس، 3، تع: شاوش محمد، عجينة محمد، طاالستقالل إلى
، المكتبة العربية، غرداية، شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرصاري أحمد:  -22

2004. 
عمم التاريخ ومناىج المؤرخين في عمم التأريخ نشأة وتدوينا صائب عبد الحميد:  -23

، مركز الغدير لمدراسات والنشر والتوزيع، 1، طوفمسفة ومناىج كبار المؤرخي االسالم ونقدا
 . 2001بيروت، 

، دار المعارف، القاىرة، د عصر الدول واالمارات) ليبيا تونس صقمية(ضيف شوقي:  -24
 ن. س
الحركة الوطنية التونسية) رؤية شعبية قومية جديدة عبد اهلل الطاىر:  -25

 ، منشورات دار المعارف لمطباعة والنشر، تونس، د س ن.(1956_1830
منقحة ومصححة، دار الكتب  3، طخالصة تاريخ تونسعبد الوىاب حسن حسيني:  -26

 العربية والشرقية، تونس، د س ن.
قصة وتاريخ الحضارات العربية) تاريخية _ جغرافية_ حضارية عبيد عاطف:  -27

 .1989دار كرابس، تونس،  وأدبية(،
، دار ريحانة لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طموجز في تاريخ الجزائرعمار عمورة:  -28

2002. 
 شموع تأبى الذوبان) ترجمة لمجموعة من العمماء والمفكرينعوادي عبد القادر عزام:  -29

 .2018(، سامي لمطباعة والنشر والتوزيع، الوادي، والمصمحين الجزائريين
، تع: عوامر الصروف في تاريخ الصحراء وسوفمد الساسي: عوامر إبراىيم مح -30

 .2008الجيالني بن إبراىيم، دار ثالة، الوادي، 
 قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي) عصر اإلمبراطورية العيدغالب عبد الكريم:  -31

 .2005، دار الغرب االسالمي، بيروت، 1، ط3، جالتركي في تونس والجزائر(
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، وزارة الثقافة، الجزائر، معجم رجال الدين واالصالح في الجزائرىشام:  قاضي محمد -32
2011. 

، 1، ط(1956_1881تاريخ تونس المعاصر) قصاب أحمد_ ساحمي حمادي:  -33
 . 1986الشركة التونسية لمتوزيع، تونس، 

، منشورات وزارة والمعاصر قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديثقنان جمال:  -34
 .2009المجاىدين، الجزائر، 

  .1986، سراس لمنشر، تونس، انتصاب الحماية الفرنسية بتونسمحجوبي عمي:  -35
، منشورات إتحاد الكتاب العرب، المعارضة التونسية نشأتيا وتطورىامديني توفيق:  -36

 .2001دمشق، 
لمدراسات  ، دار نينويأضواء عمى الطريقة الشابية الشاذليةمفتاح عبد الباقي:  -37

 .2016والتوزيع والنشر، تونس، 
(، دار ىومة 1934_1837االحتالل الفرنسي لمصحراء الجزائرية)مياسي إبراىيم:  -38

 .2005، لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر
(، دار الصحراء الجزائرية في ضالل وادي سوف) دراسة تاريخية: )________( -39

 .2014الجزائر، ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، 
، دار ىومة لمطباعة روح األمير عبد القادر عبر المقاومة الجزائرية: )________( -40

 .2010والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، قبسات من تاريخ الجزائر: )________( -41

 .2010الجزائر، 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائريلمحات من جياد الشعب : )________( -42

 .2007الجزائر، 
دار ىومة لمطباعة  (،1962_1830مقاربات في تاريخ الجزائر): )________( -43

 .2010والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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، صامد لمنشر 1(، طالمجتمع التونسي) دراسة اقتصادية اجتماعيةىمامي حمو:  -44
 .1989والتوزيع، تونس، 

، تر: سعد اهلل أبو القاسم، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر وأورباجون:  وولف -45
 .     1986الجزائر، 

 ب( الدراسات األكاديمية:
) مذكرة مقدمة لنيل كتابات المؤرخ جمال قنان"،بوضياف أميرة، نور الدين سواعدية: "  -1

إشراف: مقالتي عبد اهلل، شيادة الماستر األكاديمي في التاريخ الحديث والمعاصر(، تحت 
كمية العموم االنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ، جامعة محمد بوضياف مسيمة، 

 .2017نوقشت
 "دور الحركة الثقافية في عممية التحريرخاليفة عبد المالك، عمارة الطيب غمام:  -2

ربي ،) مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في تاريخ المغرب العم"1956_1900الوطني
الحديث والمعاصر(، تحت إشراف: قسيبة رشيد، كمية العموم االنسانية واالجتماعية، قسم 

 .2017_2016العموم االنسانية، جامعة الشييد حمو لخضر، نوقشت
"أحمد توفيق المدني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس خميفي عبد القادر:  -3

لنيل شيادة الماجستير في التاريخ الحديث "،) رسالة مقدمة 1983_1899 والجزائر
والمعاصر(، تحت إشراف: بوصفصاف عبد الكريم، كمية العموم االنسانية واالجتماعية، قسم 

 .2007_2006اآلثار والتاريخ، جامعة منتوري قسنطينة، نوقشت
مجتمع وادي سوف من خالل الوثائق المحمية في القرن الثالث غنابزية عمي: " -4

) رسالة لنيل شيادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر(،  تاسع عشر)م("،ال عشر)ه(
تحت إشراف: بن خروف عمر، كمية العموم االنسانية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 

 .2001_2000نوقشت
 "االوضاع االقتصادية واالجتماعية في تونس خالل القرنيمان الصالح، عايبي محمد:  -5

،) مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في تاريخ المغرب ي وردود الفعل الشعبية"التاسع الميالد
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العربي الحديث والمعاصر(، تحت إشراف: بن عون محمد الحاكم، كمية العموم االجتماعية 
 .2017_2016واالنسانية، قسم العموم االنسانية، جامعة الشييد حمو لخضر، نوقشت

 ج( الجرائد اليومية والمجالت:
، دع، الجزائر، مجمة الدراسات اإلفريقية "،"حول الدكتور إبراىيم مياسيبن ربو سميم:  -1

 .2019نوفمبر  29
"الحركة الوطنية التونسية في سنوات ما بين تكريتي غيالن سمير طو:  -2

 .2012، تونس، كانون االول13، عمجمة آداب الفراىيدي("، 1939_1918الحربين)
 جريدة، "الدكتور إبراىيم مياسي في ذكرى األربعين يوما إلى روحجيالني حسان: " -3

 .2010، دع، الجزائر، فيفري الفجر
، الجزائر، 10، عمجمة الثقافة ،"شيخ الجماعة عبد القادر المجاوي"حمزة بوكوشة:  -4

 .1972سبمتبر
صفحة خالدة في تاريخ مقاومة  1854لمعركة مقارين  163الذكرى "شافو رضوان:   -5

 .2017، الجزائر، ديسمبر 35، عجريدة اليومتعمار الفرنسي بالجنوب الجزائري"، ضد االس
 "الشيخ مبارك الميمي ومواجية المشروع الفرنسي لكتابة تاريخ الجزائر"،عالوة عمار:  -6

 .2008، الجزائر، ديسمبر3، عمجمة المواقف لمبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ
أوت 19، الجزائر، 666، عجريدة البصائر، "مياسي رجل فقدناهإبراىيم "عويمر مولود:  -7

2013. 
 مياسي"، ذكريات الوفاء والعرفان...ميداة إلى روح الفقيد الدكتور إبراىيم"غنابزية عمي:  -8

، جامعة الشييد حمو لخضر، الوادي، 10، عمجمة الباحث في العموم االنسانية واالجتماعية
 .2010جوان

 الوطنية"، دور عائمة الشيخ بن إبراىيم بن أحمد الشريف في الحركةقمعون عاشوري: "  -9
 .2006، السنة الثالثة، المركز الجامعي، الوادي، 13، عمجمة البحوث والدراسات
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، 10، عمجمة الثقافة "،في أربعينية المرحوم الدكتور إبراىيم مياسي" كواتي مسعود:  -10
 .2010فيفري26إلى20الجزائر، 

 ولى لمحمايةخالل السنوات األ"لوي ماشوال واإلصالح التربوي بتونس ماكن ريشاد:  -11
 .1975، تونس، جانفي 3، عالمجمة التاريخية المغاربية لمعيد الحديث والمعاصر، "لفرنسيةا

في أربعينية المرحوم الدكتور إبراىيم مياسي قمموا من ىذا الجيد الذي "مثردي السعيد:  -12
مجمة  "،تبذلونو...فيذا الوطن ال يحترم جيد عممائو إبراىيم مياسي مسح الجزائر مسحا

 .2010فيفري  26إلى 10،20، الجزائر، 10، عالثقافة
، الجزائر، 5، عجريدة البصائر"، مبارك الميمي مؤرخ الجزائر"مدني أحمد توفيق:  -13
 .1948مارس1

الدكتور إبراىيم مياسي قمموا من ىذا الجيد الذي في أربعينية المرحوم "مديني بشير:  -14
 مجمة"، تبذلونو...فيذا الوطن ال يحترم جيد عممائو إبراىيم مياسي مسح الجزائر مسحا

 .2010 فيفري 26إلى  20، الجزائر، 10، عالثقافة
المجمة التاريخية "، 1932_1881قضية الحقوق النقابية بتونس "مصطفى كريم:  -15

 .1975، تونس، جانفي 3، عوالمعاصرالحديث  لمعيد
 المجمة، "إنظمام اإلتحاد العام لمعمال التونسيين الى الفيدرالية العمالية"مصطفي كريم:  -16

 .1974، تونس، جانفي 1، عالتاريخية المغربية لمعيد الحديث والمعاصر
 مجمة، "المؤرخ أحمد توفيق المدني ومذكراتو حياة كفاح"يخمف حاج عبد القادر:  -17

 .2011، جامعة أحمد بن بمة، وىران، ديسمبر 4، ععصور جديدة
 د( الندوات:

دراسات وبحوث الندوة الوطنية األولى حول  سمسمة ندوات الكشافة االسالمية الجزائرية -1
، منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في 1)تاريخ الكشافة االسالمية الجزائرية(، ط

 .2010، الجزائر، 1954أول نوفمبر  الحركة الوطنية وثورة
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 "أضواء حول الشيخ عبد العزيز الشريف المصمح الديني والفكري"،مياسي إبراىيم:  -2
محاضرات الندوة الفكرية الخامسة، الجمعية الثقافية محمد األمين العمودي، الوادي، أيام 

 .1992ماي  2_1أفريل  30_29
محاضرات الندوة الفكرية  براىيم العوامر السوفي"،"أضواء عمى الشيخ إمياسي إبراىيم:   -3

 .1990ماي  4_3_2الثالثة، الجمعية الثقافية محمد ألمين العمودي، الوادي، أيام 
: "الشيخ عبد العزيز الشريف محمد الياشمي ومواقفو من السياسة ىالل عمار -4

الرابعة لمشيخ عبد الندوة الفكرية االستعمارية وحركة االصالح في مناطق وادي سوف"، 
 .1996أفريل  29القادر الياجور، دار الثقافة، الوادي، 

 و( أعمال الممتقيات: 
 تجربتنا مع أحد أعمدة المدرسة التاريخية) سعد اهلل أبو القاسم("،بمقاسم محمد: " -5

بحوث الممتقى الوطني األول حول المدرسة التاريخية الجزائرية، المتحف الوطني لممجاىد، 
 .1998وسام براس لإلعالم والنشر واالشيار، الجزائر، فبراير  ،1ط
"، بحوث الممتقى الوطني األول حول "جمال قنان المؤرخ الوطنيبوضرساية بوعزة:  -6

، وسام براس لإلعالم والنشر 1المدرسة التاريخية الجزائرية، المتحف الوطني لممجاىد، ط
 .1998واإلشيار، الجزائر، فبراير 

الممتقى الوطني األول حول  "المؤرخ الدكتور إبراىيم مياسي حياتو وآثاره"،الد: حموم خ -7
م(، جمعية الوالئية سوف 20و17)أعالم سوف في التصوف_ التاريخ_ الثقافة بين القرنين

ثقافية بالتنسيق مع كمية العموم االنسانية واالجتماعية، جامعة الشييد حمو لخضر) الوادي(، 
 .2019فيفري  6
"، بحوث الممتقى الوطني األول حول إشكالية المدرسة التاريخيةدىاش الصادق: " -8

، وسام براس لإلعالم والنشر 1المدرسة التاريخية الجزائرية، المتحف الوطني لممجاىد، ط
 .1998واإلشيار، الجزائر، فبراير 
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ي الشط، : أعمال الممتقى الدولي بالقطب الجامعمؤرخا ومفكراسعد اهلل أبو القاسم  -9
 .2015ديسمبر  14_13الوادي، يومي 

بحوث الممتقى الوطني األول حول  "إشكالية كتابة التاريخ الوطني"،سميماني أحمد:  -10
، وسام براس لإلعالم والنشر 1المدرسة التاريخية الجزائرية، المتحف الوطني لممجاىد، ط

 .1998واإلشيار، الجزائر، فبراير 
بحوث الممتقى الوطني األول حول المدرسة التاريخية الجزائرية،  "مقدمة"عبادو سعيد:  -11

، وسام براس لإلعالم والنشر واإلشيار، الجزائر، فبراير 1المتحف الوطني لممجاىد، ط
1998. 

بحوث الممتقى الوطني األول حول  "مدرسة جزائرية لمتاريخ الوطني"،فخار إبراىيم:  -12
، وسام براس لإلعالم والنشر 1تحف الوطني لممجاىد، طالمدرسة التاريخية الجزائرية، الم

 .1998واإلشيار، الجزائر، فبراير 
بحوث الممتقى الوطني األول حول المدرسة التاريخية الجزائرية،  تصدير"قنان جمال: " -13

، وسام براس لإلعالم والنشر واإلشيار، الجزائر، فبراير 1المتحف الوطني لممجاىد، ط
1998. 

بحوث الممتقى الوطني األول  " منجزات الحاضر وميام المستقبل"،مسعود:  كواتي -14
، وسام براس لإلعالم 1حول المدرسة التاريخية الجزائرية، المتحف الوطني لممجاىد، ط

 .1998والنشر واإلشيار، الجزائر، فبراير 
("، الجزائريةالمدرسة التاريخية  "أحمد توفيق المدني) معمم من معالممديني بشير:  -15

بحوث الممتقى الوطني األول حول المدرسة التاريخية الجزائرية، المتحف الوطني لممجاىد، 
 .1998، وسام براس لإلعالم والنشر واإلشيار، الجزائر، فبراير 1ط

، بحوث الممتقى الوطني األول حول "مبارك الميمي شيخ المؤرخين"مريوش أحمد:  -16
، وسام براس لإلعالم والنشر 1الجزائرية، المتحف الوطني لممجاىد، طالمدرسة التاريخية 

 .1998واإلشيار، الجزائر، فبراير 
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التاريخ حقائق ووثائق) دراسة الوثائق األرشيفية في كتابة تاريخ مياسي إبراىيم: " -17
تحف بحوث الممتقى الوطني األول حول المدرسة التاريخية الجزائرية، الم الجزائر المعاصر(،

 – .1998، وسام براس لإلعالم والنشر واإلشيار، الجزائر، فبراير 1الوطني لممجاىد، ط
، تق: مجموعة من الباحثين وادي سوف دراسات تاريخية واقتصادية وثقافية متنوعة_18

زقب أحمد، من إصدارت الجمعية الثقافية لممركز الثقافي محمد ياجور بقمار، مطبعة مزوار 
 .2008الوادي،  لمطباعة والنشر،

 ه( المنتديات والمواقع االلكترونية: 
1-  com.www.tunisiebb 20:30، عمى الساعة 2018_11_17، تاريخ الزيارة. 
" المقاومة الشعبية بالجمفة وأوالد سيدي نايل لمتوسع الفرنسي بن قيد مسعود:  -2

، عمى 2019_03_25، منتديات الجمفة أنفو، تاريخ الزيارة ("1847_1834االستعماري) 
 .11:00الساعة 

منتديات متميمي شعانبة، تاريخ الزيارة  "الشمعة المضيئة إبراىيم مياسي"،مؤلف مجيول:  -3
 .10:00، عمى الساعة 2019_02_19
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 فيــــــرس الموضوعــــــــات
 

 

شكر والعرفانال   
  اإلىداء

   قائمة المختصرات
 70 مقدمة

 الفصل التمييدي: تعريف المدرسة التاريخية الجزائرية المعاصرة وأىم روادىا.
(تعريفيا 1  31 
( أىم روادىا 2  31 

 الفصل األول: البيئة التي نشأ بيا إبراىيم مياسي والتعريف بو.
 81 أوال( البيئة التي نشأ بيا إبراىيم مياسي
 81 أ( أوضاع تونس خالل فترة األربعينيات 

( األوضاع السياسية 1  82 
( األوضاع االجتماعية2  11 
( األوضاع الثقافية 3  13 

بإبراىيم مياسيثانيا( التعريف   11 
 11  (المولد والنشأة1
( تعميمو وتكوينو الثقافي 8  31 
( وفاتو وبعض اآلراء فيو3  32 

 الفصل الثاني: منيج الكتابة التاريخية عند إبراىيم مياسي
 32 المبحث األول: دوافع وأىداف كتاباتو التاريخية 
 53 المبحث الثاني: أسموب ومنيج كتاباتو التاريخية

يةالمبحث الثالث: مصادر كتاباتو التاريخ  51 
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يةالمبحث الرابع: نقد كتاباتو التاريخ  03 
 الفصل الثالث: أعمالو وآثاره.

 01 المبحث األول: مقاالتو
 10 المبحث الثاني: ندواتو
 23 المبحث الثالث: كتبو

 333 الخاتمة
 333 المالحق 

 383 قائمة المصادر والمراجع 
الموضوعاتفيرس   311 

 



 ملخص:
مثل تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرر محةرأ أاررار لابتراب والمرؤراين والنراحثين  حيرث    

أراد هؤالء أن يقدموا لاقارئ والمهتم نتاريخ الجزائرر مجموةرأ مرن الحقرائت التاريايرأ ةرن أنررز 
األحرررداث الترررب مررررت نهرررا الجزائرررر ةيارررأ يتررررة االحرررتنل ال را رررب اصوصرررا  وبررران مرررن نرررين 

إهتمرروا نترراريخ الجزائررر الرردبتور إنررراهيم ميا ررب الررذت إ ررتةا  أن يبتررب ةررن المررؤراين الررذين 
 تاريخ الجزائر ةامأ والصحراء ااصأ.

 وباات إشباليأ هذه درا أ تتمحور حول ت اؤل رئي ب وهو: 
 _ من هو المؤرخ الدبتور إنراهيم ميا ب؟ وماهب اآلثار والمؤل ات العاميأ التب اا ها؟

  أ بالتالب:وباات اتائج هذه الدرا
وهرو صررير نمرا يحردث داارل  تر إنرراهيم ميا رب نترواس هرب مرن  راهمت نتوةيأن نيئأ اشرةة 

م حيث بران 6491أرض وةا  الجزائر إذ تشنع نالروح الوةايأ ماذ صرره  يبان مولده  اأ 
ل  اصيب من التعايم القرآاب  وما  إاتقل إلى التعاريم ابنتردائب وهرو ال يتجراوز  رن ال اد رأ 

إلررى الجزائرررر تحصررل ةاررى النبالوريررا نتعايمررر    ةمررره يررب يقصررأ ثرررم تررواس  ونعررد داولرر مررن 
الذاتب  ليقرر مواصاأ تعايم  يب الجزائر بةالب وأ تاذ ليتارج ماها نشهادة الماج تير  راأ 

 م.6494
المبتنرررأ التاريايرررأ الجزائريرررأ نمجموةرررأ مرررن لقرررد أثررررر المرررؤرخ الررردبتور إنرررراهيم ميا رررب      

التاريايرررأ الترررب تتعارررت اصوصرررا نرررال ترة الحديثرررأ والمعاصررررة  وتج ررردت شاصررريأ األةمرررال 
 المؤرخ أبثر يب بتانت  ينحظت ييها وةاتي  ظاهرة لاعيان.

الباتررب ويررب االايررر أؤبررد أن هررذه انررذة يصرريرة ةررن حيرراة المررؤرخ الرردبتور إنررراهيم ميا ررب    
 ررتعمر يررب البررون  ياررم م الررذت بتررب ةررن ترراريخ وةارر  وبشررا الاررنس ةررن مررا يررام نرر  أبنررر

ياحصرررر دوره يرررب مجرررال التررراريخ الررروةاب نرررل تعرررداه إلرررى تررراريخ المحارررب ليبرررون نرررذل  مرررن 
تيان نالجديد ييها.  المؤراين الذين تاةوا حدود البتانأ التاريايأ وا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


