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:التعريف بالموضوع

األمري عبد القادر يف احلياة السياسية أسرةمشاركة اليت أمهلت من طرف املؤرخنيو امة املواضيع اهلبنيمن

اليت سعت ،لبالد الشام خالل الصراع الذي دار يف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بني الدولة العثمانية

الصراع الذي وأيضاوذها يف املنطقة واحتالهلا،إىل احملافظة على وجودها يف الشام، وفرنسا اليت سعت إىل بسط نف

العرب املطالبني باالنفصال عن احلكم العثماين والسلطة العثمانية اليت تبنت فكرة اجلامعة دار بني القوميني

.هلالإلبقاء على تبعية العرب اإلسالمية

، الدول الكربىانتباهالذي اسرتعى القرن التاسع عشر شخصياتمن أهمألمري عبد القادر ايعترب و 

ا،كان االهتمام بأسرته من بعده ذلكول م بالد الشام أحداثأثبتتقدو أمر طبيعي نظرا للمكانة اليت حظي  أ

اية لفكرية وخاصةالسياسية واحداثاألشاركوا يف معظم ، فقد من بابه الواسعتاريخالدخلوا  التاسع القرنيف 

العثمانية فقد سعت كل منهما السلطتني الفرنسية و ومل تكن األسرة خالهلا بعيدة عن العشرين،بداية القرن عشر و 

اليت اتبعها واألساليبوكانت معرفة هذه السياسات .إىل كسب والء وتأييد العائلة خدمة ملصاحلها يف املنطقة

.املوضوعهذا ونتائجها على األسرة هي الدافع الرئيسي الختيار انالطرف

:اإلشكالية

على عدة تساؤالت ختص أمهية الدور الذي لعبته أسرة األمري ابةجحاولت اإلوللتعمق يف دراسة املوضوع

:عبد القادر يف البالد املشرقية وتسابق كل من فرنسا والدولة العثمانية لكسب والئها منها

راد أسرة األمري عبد القادر؟ لتكسب والء أفاليت اتبعتها كل من فرنسا والدولة العثمانية األساليبهي ما

األهم واإلشكالى فعاليتها؟ وهل حققت الدولتني مبتغامها وأهدافهما ببالد الشام من خالل أفراد األسرة؟ ما مد

ية؟كيف تأرجحت األسرة بني السياسة الفرنسية والسياسة العثمان:
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:المنهج المتبع

على خمتلف مناهج البحث وقد اعتمدت يف حبثي وع أكثركل هذه التساؤالت جعلتين أهتم باملوض

:املعروفة منها

.وترتيبهاالتارخيية األحداثوصف وقد استعملته يف :الوصفيالمنهج التاريخي

حىت أبرز أوجه ةالفرنسية والسياسة العثمانياملقارنة بني السياسة صوص يف الذي وظفته باخل:والمنهج المقارن

.الفرنسية والعثمانيةالتشابه واالختالف بني السياستني

:أهم المصادر والمراجع

كتاب يتها منهاعديدة ختتلف وتتفاوت يف أمهمراجعاستقيت املادة اخلربية  من مصادر و املوضوعولتغطية

اعتمدت عليه يف الفصل األول حتفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر وأخبار اجلزائر  حملمد بن األمري عبد القادر

كتاب باإلضافة إىل  ،كما استعنت به يف ذكر األحداث اخلاصة باألمري حممد وإخوتهيف التعريف باألمري عبد القادر

اليت اهتمت اهتماما خاصا بأبناء األمري عبد القادر وأحفاده ونشاطهم عة لألمرية بدي"امليمنة إنشاء اهللا"أصحاب 

لسهيل اخلالدي 1948-1847يف حركة التحرر باملشرق العريب السياسي يف بالد الشام، وكتاب دور اجلزائريني

لقادر أما كتاب األمري عبد ا.1954- 1830وبعض دراسات أبو القاسم سعد اهللا منها تاريخ اجلزائر الثقايف 

لربونو اتيني فقد استعنت به عند احلديث عن مشروع اململكة العربية، ويف ابراز األفراد الذين كانوا تابعني للدولة 

.الفرنسية 

:اما بالفرنسية فقد اعتمدت عل مقال ل

Charles Robert Ageron,  Abd el Kader, Souverain d’un royaume arabe
d’orient ,Revue de l’occident musulman, N8, 1970 ,
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:خطة البحث

للحديث عن األولالفصل ولدراسة املوضوع قسمته إىل مقدمة وثالث فصول وخامتة وقد خصصت 

حياة األمري عبد القادر ومقاومته باجلزائر مث انتقاله إىل فرنسا أسريا مث استقراره ببالد الشام كما بينت تأرجحه بني 

أن جتعله ملكا للعرب يف املشرق، كما قدمت مسار بعض األفراد الذين كان هلم دور مهم يف املشاريع اليت أرادت

.احلياة السياسية ببالد الشام

ذه العائلة، كما أبرزت هتمافقد خصصته للحديث عن أسباب اثاينالفصل الأما م الدولة العثمانية 

م لفكرة اجلامعة والعسكريةالنشاطات السياسية ا بعض أبناء وأحفاد األمري يف املشرق كمساند اليت قام 

اإلسالمية وحركة القومية العربية والثورة السورية ضد االحتالل الفرنسي وموقف الدولة العثمانية من هذا  النشاط 

.بني دعم لفكرة اجلامعة اإلسالمية ورفض حلركة القومية العربية

يف بالد الشام وسعيها لبسط نفوذها فقد خصصته للحديث عن األطماع الفرنسية الفصل الثالثأما 

كانت هي احملرك الرئيسي للسياسة اليت انتهجتها فرنسا يف بالد املشرق والسبب الرئيسي على املنطقة وقد

جل التأثري على من ألالهتمام بأسرة األمري عبد القادر وحماولة كسب والئها وتأييدها  مبنحها املال واملناصب

تأرجحهم بني الوالء للدولة العثمانية أو الوالء وأبرزت. السوريني من جهة واملهاجرين اجلزائريني من جهة أخرى

.للدولة الفرنسية

.من خالل دراسيت للموضوعمن نتائجإليهوأخريا ختمت حبثي جبملة ما توصلت 
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:بحثصعوبات ال

االت األخرىسواء يف جمال البحث التارخيي عمل،ال ريب أن الشروع يف أي صعوبات ه هتواج،أو ا

بداية أن تكون أغلب املراجع املتعلقة باملوضوع خارج البلد ومتفرقة يف منذ الفقد توقعت ، وهي أمر طبيعيوعراقيل

تم لتارخيية مما جعل عملية حبثي صعبة، يضاف إىل ذلك أن أغلب األحباث ا،دور األرشيف  واملكتبات مل 

.عبد القادراألمريشخص حولكان منصبا هاهتماماجند أن جل بالعائلة، بقدر ما 

رغم ذلك فإنين حاولت وبذلت جهدي يف مجع املادة اخلربية وتبويبها ودراستها ومناقشتها أحيانا حسب 

الذي األستاذ املشرففضل توجيهات بوحسيب أين بذلت وما توفيقي إال من اهللا و اإلمكانات والقدرات املتاحة 

.أفادين خبربته ونصائحه القيمة
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I.وبمقاومتهرعبد القاداألميرالتعريف ب:

غريس اليت تقع نة على ضفة وادي احلمام يف منطقة إيف قرية القيط1807عبد القادر يف ماي األمريولد 

1.والرعايةبالعنايةيف كنف والديه ،حيث حضي نشأ وقد،اجلزائروهران يف إقليميف 

ف فهو عبد القادر بن حمي الدين بن مصطفى بن حممد بن املختار بن عبد القادر بن ريولألمري نسب ش

إدريسبن األصغرامحد املختار بن عبد القادر بن أمحد بن حممد بن عبد القوي بن أمحد بن حممد بن إدريس 

فاطمة بنت سيد وأمهطالب أيببن احلسن املتنيب ابن احلسن السبط ابن علي ابن ابن عبد اهللا احملض األكرب 

2.اهللا عليه وسلمحممد صلى الوجود

بالقيطنة أين حفظ القرآن وتتلمذ على يد هيف مسقط رأسة األوىل من حياته يف طلب العلمقضى املرحل

العلوم الشرعية واللغوية والتاريخ والشعر، فصقلت ملكاته األدبية عدد من شيوخ  املنطقة وأخذ عنهم مبادئ 

.3يف سن مبكرة من حياته والفقهية والشعرية 

ويشارك يف السباقات اليت كانت تقام ، وقد أرسله والده إىل وهران كان حيب الفروسية وركوب اخليل

ا مدرسة املدينة اليت كإىلرفه فانضم عن علمائها وتوسيع معالألخذ انت بإشراف أمحد بن اخلوجة ومكث 

بلدته بالقيطنة سنةإىلليعود . 4سنتني طالبا للعلم واملعارف يف جماالت عدة كالفقه ،الفلسفة ،احلساب، اجلغرافيا 

39صالدار التونسية للنشر،تونس،،تقدمي أبو القاسم سعد اهللا،حياة األمير عبد القادرهنري تشرشل،1
املطبعة ،2.ج،)القلميةسيرته(تحفة الزائر في مآثر األمير عبد القادر وأخبار الجزائراألمري حممد بن عبد القادر، 2

.297،ص1903التجارية، اإلسكندرية،
3Abd el Kader Djeghloul , Elément D histoire Culturelle Algérienne,

Enterprise Nationale du livre, Alger, 1984 ,p 44
يني لإلبداع بطسسة جائرة عبد العزيز سعود البا، مؤ األمير عبد القادر الجزائري وأدبهعبد الرزاق بن السبع،4

14، 13ص ،2000اجلزائر،الشعري،
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ل 1823 ا طويبعد أن  ال خرية ذات النسب ال حىت زوجه والده من ابنة عمه المن خمتلف العلوم ومل ميكث 

.1الشريف 

هي رياضة الصيد اليت القلم ، وهوايته املفضلةاألمري وسطا يف كل األمور جامعا بني رتبيت السيف و كان 

قرر أبوه أن يزور البقاع 1823ويف سنة . ميارسها برغبة وحب شديدين بعد االنتهاء من واجباته الدينية والعلمية

اكم وهران آنذاك فرض عليهما اإلقامة ححسني داياملقدسة، وقد كان بصحبته األمري عبد القادر، إال أن

.2اجلربية يف وهران ومها يف طريقهما إىل احلجاز واستمر هذا سنتني

أذن هلما الداي باملغادرة فتوجها برا عرب تونس مث ركبا البحر باجتاه اإلسكندرية ومنها إىل 1825ويف 

خها وأعجبا باإلصالحات واإلجنازات اليت القاهرة حيث زارا املعامل التارخيية وتعرف على بعض علمائها وشيو 

حتققت يف عهد حممد علي باشا وايل مصر، وانتقال بعدها عرب طريق السويس إىل جدة مث أديا فريضة احلج ومن 

هناك انتقل إىل الشام لتلقي العلم على يد شيوخ جامع األمويني ، ومن  دمشق سافر إىل بغداد أين تعرف على 

البقاع املقدسة إىلاجليالين ليعود مرة أخرى تك بعلمائها وزار ضريح الوايل الصاحل عبد القادرمعاملها التارخيية واح

اجلزائر عرب القاهرة ومنها إىل تونس إىل أن وصال إىل إىلعرب دمشق للحج مرة أخرى، وبعدها رجع مع والده 

ما بالقيطنة وكان ذلك سنة  .18283بلد

ب واسعة سنة قني على مدينة اجلزائر الفرنسيالءياستبعد  على استيالئهم، وكان 1830اموا بعمليات 

، حيث عمت الفوضى واضطربت األحوال ما دفع بشيوخ وعلماء وهران إىل البحث 1831مدينة وهران سنة 

.40ص مصدر السابق،هنري تشرشل،شارل1
.16-15-14ص صرجع السابق،ملرزاق بن السبع، عبد ا2
.47-46-45مصدر السابق، صهنري تشرشل،3
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القادرعبد والد األمريفقبل . 1"حميي الدين"نه أمرهم فوقع االختيار على والد األمري عبد القادرعمن يولو 

مث اعتذر لكرب سنه ورأى أن ولده عبد القادر هو األنسب هلذه املهمة، فقبل االبن مبا انشرح له صدر باإلمارة،

، وتلتها البيعة العامة 18322حملاربة الفرنسيني من قبل والده وأفراد أسرته واألعيان وكان ذلك سنة ،والده فبويع

راف والعلماء ، وقد عمل األمري على تأسيس دولة حكمها حبضور مجهور من األش1832فرباير سنة 4يف 

.بالعدل وإلنصاف وحتمل مسؤولية الدفاع عن الرعية والبالد

ياسية والعسكرية ،ما جعل العدو الفرنسي يرتدد يف مواجهته  فتميزت هذه الفرتة من حياته باالنتصارات السّ 

الفرنسي يف إقليم وهران اجلنرال املمثل عه، ذلك أن كما أجربه على االعرتاف بسيادته وإمضاء معاهدة سالم م

وبناءا على هذه املعاهدة فإن فرنسا قد اعرتفت بسيادة 1834فيفري 26ي ميشال  قد تفاوض مع األمري يف د

.3األمري على غرب ووسط اجلزائر 

يق ذلك وقد أدرك األمري عبد القادر أن املواجهة لن تتم إال بإحداث جيش نظامي فعمل على حتق

ليون من طاحت باجلنرال تريزل واحلاكم درا، اليت أصارات عسكرية أمهها معركة املقطعواستطاع أن حيرز عدة انت

مل يعد و أثر سلبا على جمريات املقاومة تغريت داخليا وإقليميا ماإال أن موازين القوى سرعان ما،4منصبيهما 

.5، فتوالت النكساتاليت حاربتهاملعاديةل الفرنسيني فحسب بل انشغل بالقبائلاألمري يناز 

، املطبعة التجارية، 1، ج)سيرته السيفية(مآثر األمير عبد القادر وأخبار الجزائرتحفة الزائر فيحممد بن عبد القادر،1
.93، ص1903اإلسكندرية، 

.98-97- 96السابق، صمصدر حممد بن عبد القادر، 2
، 1992بريوت،دار الغرب اإلسالمي،،4ط،2،ج)1930_1900(الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد اهللا، 3

41ص، 
.98، ص1994دار الفكر املعاصر، لبنان، ، ،1ط،األمير عبد القادر الجزائري ،العالم المجاهدنزار أباضية ، 4
.98مصدر سابق، ص،هنري تشرشل5
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،فقد قواعده اخللفية يف املغرب األقصىهوكان هلذه السياسة أثرها الواضح يف تراجع قوة األمري ال سيما أن

ن ضيق عليه املوىل عبد الرمحان سلطان املغرب اخلناق متحججا بإلزامه بنصوص معاهدة الال مغنية وأمر أبعد 

ما رأى نفسه حماصرا بني قوتنيأن وبعد.1جنده مبطاردة األمري وأتباعه  يف اضطر إىل االستسالمال طاقة له 

المة أسرته ووزرائه وضباطه واتفق معهم بعد مشاورة أصحابه، وقد اشرتط سالمته وس1847شهر كانون األول 

.آمنا على حياته ومالهيف اجلزائرأن خيرج مع أسرته إىل عكا أو اإلسكندرية وان يكون كل من بقي 

حربية وقد وصل يف أول  فرنسا على منت بارجة إىلاألمري اونقلو لكن الفرنسيني مل حيرتموا وعودهم 

د بقي األمري سجينا ، وق2أنه مأمور بالبقاء حىت يأيت األمر من باريس إىل ميناء طولون، وأخربوه1848جانفي 

.3نقل منها إىل بوردو مث إىل نانت  مث أعيد إىل أمبواز أخريا هناك مث

قبلوبشره بإطالق سراحه و رسالة وقد بقي األمري يف سجنه إىل أن أرسل إليه اإلمرباطور نابليون الثالث 

، وبعد تسعة أيام توجه إىل 1852) أكتوبر(إخوته وبعض أتباعه، وكان ذلك يف تشرين األول ذلك أطلق سراح

ته وقد اختار بروسة مكان إقام،1853العلية العثمانية اليت وصل إليها سنة الدولة باريس  ومنها إىل عاصمة 

.4املؤقتة

حيث ،1856نوفمرب 24وبقي إىل أن عزم على دمشق فارحتل إليها عن طريق بريوت ووصلها يف 

مواظبا ،متفرغا للعبادة والذكر دءوبا على عمل اخلري والصالحقام هناك وقضى ما بقي من عمرهاملبهاستقر

.13ص، سابقمرجع ،أباضيةنزار 1
.605، مصدر سابق، ص2، جتحفة الزائر، راألمري حممد بن عبد القاد2
.14، مرجع سابق، صأباضيةنزار 3
.53األمري حممد بن عبد القادر، مصدر سابق، ص4



الفصل األول                                                      األمیر عبد القادر وأفراد أسرتھ

10

حيث كان .على املطالعة والتأمل وكان من حني آلخر يشد الرحال للقيام بسفر أو زيارة لألماكن املقدسة

ا التارخيية  1.يقف عند مزارا

كان 1860سنة الفتنة الطائفية لاركات سياسية وتارخيية ببالد الشام، لكن مشاركته يف لألمري مشكان و 

ذابح واحلرائق على مدار شهر ونصف وامتدت مسرحا واسعا للمخالهلاحيث أصبحت لبنانهلا الصدى األكرب، 

.األحداث حىت وصلت إىل دمشق

قد ف، 1860قام حبماية ورعاية املسحيني سنةإلطفاء نار الفتنة حيثوبعد تأزم الوضع تدخل األمري 

ينتمون إىل الكنيسة الشرقية من املوت وقد حضي األمري بأرقى من املسيحيني الذين أنقد مخسة عشر ألف نسمة 

ذا أصبح األمري ، وحىت من قبل البلدان اإلسالمية و2أومسة االعرتاف واإلعجاب من قبل الدولة املسيحية 

بالتقدير يف كل مكان حل به ، وهذا ما ملسه بنفسه عندما لىب الدعوة حبضور احتفال حتضشخصية عاملية 

.18693الفتتاح قناة السويس سنة 

لكن تقدمه يف السن وتعرضه ألمراض يف شيخوخته حال دون مزيد من النشاطات وقد رافقه يف مرضه ابنه 

24املوافق ل1300رجب 19ابعة من ليلة السبت يف حممد واشتد األمر عليه إىل أن وافته املنية يف الساعة الس

.4ودفن عند الشيخ األكرب حميي بن العريب داخل القبة1883أيار سنة 

.15-14نزار أباضية ، مرجع سابق، ص 1
2 Paul Azan, Les Grand Soldats de L’Algérie, Numération Elche
Graphique, mai 2003, p58 .

.177ص، 2000اجلزائر،مكتبة اإلسكندرية،،عصر األمير عبد القادر الجزائريناصر الدين، سعيدوين،3
247،248.األمري حممد، مصدر سابق، ص4
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II. تأرجح األمير بين السياسة العثمانية والسياسة الفرنسية:

وفق املعطيات هذه الفرضياتإن اتصال األمري عبد القادر بالدولة العثمانية طرح عدة تساؤالت واختلفت

:اليت اعتمدها كل  فريق

ا كانت عالقات جتاهل متبادل بني الطرفنيف يف ،1يذهب بعض املؤرخني يف حتليلهم هلذه العالقة على أ

يد حني يذكر أ محد توفيق املدين بأن األمري قد أرسل عدة رسائل للدولة العثمانية منها رسالة إىل السلطان عبد ا

رى إىل الصدر يطلب فيها االستغاثة واملساعدة من السلطان ملواجهة الفرنسيني وأخ1838ديسمرب 26يف 

.18412نوفمرب24األعظم يف 

ويرى أن األمري عبد القادر قد أرسل رسائله اعتمادا على إشارة سديدة من محدان بن عثمان خوخة 

3.السيما أنه يف البداية كان يعتقد أن الدولة العثمانية قد انتهى أمرها

أن موقف الدولة ه، خاصة أظهر عدم اكرتاثميكن أن يقدمها الباب العايل و باإلعانة اليت بداية تمهلذا مل يه

دد بعمل حريبامثري كان العثمانية من احتالل اجلزائر   ا مل  ومل تقدم احتجاجا ضد املعتدي لالستغراب، حيث أ

4.رتجاع اجلزائريف مباحثات مع السفري الفرنسي قصد اسواكتفت بالدخول

ا لتأكيد حقها  ا أرسلت طاهر باشا للنظر يف األمر وحماولة حل املشكل واستمرت يف مراسال كما أ

،لكن الدولة العثمانية 1837بني األمري وفرنسا سنة تمتأن علم السفري العثماين مبعاهدة التافنة اليتإىل.باجلزائر

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ 1847-1832القادر، الدولة في فكر األمير عبد قاسي فريدة 1
354،ص1999-1998قسنطينة، احلديث واملعاصر، 

68ص،2009، دار البصائر، اجلزائر،  أبطال المقاومة الجزائريةأمحد توفيق املدين، 2
.85صسابق، مرجعأمحد توفيق املدين،3
.346-345قاسي فريدة، مرجع سابق، 4
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وهي نفس السنة اليت 1847سنة اجلزائر حىتيف اسرتجاع رفضت هذه املعاهدة واستمرت يف املطالبة حبقها 

1.استسلم فيها األمري للفرنسيني

أما عبد اجلليل التميمي فقد قدم لنا بعض الرسائل اليت تبادهلا األمري عبد القادر مع الدولة العثمانية  أو 

يد مما جاء فيهامن األمري ةومنها رسالالعكس  وأما من السلطان العصمايل :"...عبد القادر إىل السلطان عبد ا

وجتعلوه يكون معنا ) يقصد به رئيس الوزراء الربيطاين(، فنحن منه واليه وحنبكم أنتم تكونوا واسطة بيننا)كذا(

ساعدة من الباب العايل يف إذ كان األمري يطلب امل...".ويعيننا على الفرنصيص ألن األرض له وله الكالم فيها

، لكن مل جند يف 2دت الدولة العثمانية برسالة تثين فيها على األمري وشجاعته يف احلربحماربة الفرنسيني، وقد ر 

.من الدولة العثمانية إىل اجلزائر..) كاألسلحة أو اجلنود(يدل على وصول مساعداتاملراجع ما

توضح مواقف تارخيية غامضة منها "كورانأرمجنت"لالدكتوراهرى أبو القاسم سعد اهللا أن رسالةوي

معارضة الباب العايل لظهور شخصية عربية يف اجلزائر كاألمري عبد القادر ،وسعيها لعرقلة التفاهم بني األمري 

.3وفرنسا ألنه مناف ملصلحة الدولة العثمانية

كانت متوترة أثناء وجوده باجلزائر فكيف أصبحت نية  بني األمري والدولة العثماماالعالقةما يالحظ هنا أن

يف منفاه بدمشق ؟بعد استقراره العالقة هذه

، ترمجة عبد اجلليل التميمي، منشورات اجلامعة السياسة العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي للجزائر،أرمجنت كوران1
.39،40،69،100، ص ص1997س،التونسية،تون

، مطبعة اإلحتاد 2، ط1871-1816: بحوث ووثائق في التاريخ المغربي الجزائر وتونس وليبياعبد اجلليل التميمي،2
135-134، ص ص1985التونسي، تونس، العام

339بريوت، ص، دار الغرب اإلسالمي،1، ج أبحاث وأراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد اهللا، 3
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قرر مثاصمة العثمانية وأقام هناك ثالث سنواتقد استقبل األمري أحسن استقبال عندما وصل إىل العل

1هألمري دار إقامة الئقة مبقامخيتار لانية قد أمرت وايل الشام أن االرحتال إىل دمشق وملا وصلها كانت الدولة العثم

على ملكيتهما واحلصول على مبلغقامت بتأثيثهما لكنه عندما قرر إصالحهما أحلّ قد سلمت له دارين بعد أنو 

فرنك وقد سعد األمري كثريا100000ما يعادلمبلغ ألف بورصة أ يمايل من السلطة العثمانية اليت قدمت له 

.هلذا األمر

ا متس األمري كان ينتقد مبرارة بعض اإلصالحات اليت قنأنياتيرونوويذكر ب ا الدولة العثمانية أل امت 

الناجتة عن موقفهم باجلزائر موطنهو رته املعادية لألتراك فة إىل أنه مل يستطع التخلص من نظاإلسالمية إضابالشريعة

ية كانت الرتكلكنها بدون مشاعر مودة وباملقابل فان السلطاتوكانت عالقته مع السلطة الرتكية مقبولة،األصلي

.2حذرة من نشاطاته حىت وفاته

كيف كانت عالقته مع الفرنسيني باملشرق؟فالعثمانيةفتور العالقة بني األمري والسلطةما يالحظ هنا هو

ذا االهتمام إىل كون يعود همنطقتني عربيتني مها اجلزائر وبالد الشام و كان اهتمام فرنسا منصب على 

افيعود ا اهتمام اقتصادي، أما بالد الشاماقرب ساحل جنويب لفرنسا لذا كان االهتماماجلزائر إىل االهتمام 

األمهية الدينية بالنسبة لبالد الشام أي وجود األماكن املقدسة املسيحية الكاثوليكية باملنطقة خاصة وان فرنسا 

صادية املتمثلة يف كون سوريا مصدرا للمواد اخلام اليت إىل األمهية االقتإضافة3تعترب نفسها البنت البكر للكاثوليكية

65، مصدر سابق؛ص2،ج...تحفة الزائرحممد بن األمري عبد القادر، 1
.312، ص1995بريوت، للنشر،دار عطية خوري ،ميشيل،ترمجة عبد القادر الجزائرياألميربرنو اتيني ،2
43.،  ص2011، دار القدس العريب، 1، طاألمير عبد القادر في المشرقعشرايت سليمان، 3
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،ويبدوا أن وجود األمري 1تيجية للمنطقة فهي متثل بوابة للمشرق وأهم طريق للحجحتتاج إليها فرنسا واألمهية اإلسرتا

.2عبد القادر باملنطقة يف تلك الفرتة جعل فرنسا تفكر يف كيفية استغالل هذا احلليف 

رمبا يأيت يوم يكون فيه من املناسب جدا لفرنسا "يف إحدى تقاريره القنصل الفرنسي بدمشق"بوالد"يقول 

يطرح ثقله يف ميزان مقادير السلطة سواء كأداة أو كحليف أنسوريا يستطيع جل مثل عبد القادر يف قلب وجود ر 

جتدر اإلشارة أن ،شروع بالشامهذا املوقبل احلديث عن قصد هنا التمهيد ملشروع اململكة العربيةيُ ."العثمانية

أين "و"شارل روبري أجريون "قبل املؤرخنينمبإسهابفكرةالههذتوأن طرحت باجلزائر وقد عوجلالفكرة سبق 

.4اليت كانت حلم نابليون الثالثو 3"ري غولد زيغر

إن واجبنا "  ن بني ما جاء فيه وم1860سنة صرحيا عند زيارته للجزائركانخطاب نابليونإذ جند أن 

مستعمرة عادية بل مملكة عربية ليست األول هو حتقيق سعادة ثالثة ماليني من العرب  وان مستعمرتنا بأفريقيا

.5الفرنسيني مي نفسه إمرباطور العرب ووكان يس

.111، ص1990اجلديدة، أكتوبر، ياملعاد،الشرق العربي المعاصرختاري،حممود صاحل منسي1
.43مرجع سابق، ص ،عشرايت سليمان2
ا موضوع اململكة العربية باجلزائر" أين ري غولد زايغر"عاجلت املؤرخة3 La Royaume arabe»يف كتا »
.312-311.برونو آتيني، مرجع سابق، ص4
-1838فالي إلى نابليون الثالثالفرنسية مناالستعماريةالبعد البايلكي في المشاريع السياسية أمحد سيساوي، 5

.265.ص،2014في التاريخ المعاصر، قسنطينة،أطروحة دكتوراه،1871
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اململكة العربية "قد محلت عنوان1863فيفري6ويبدوا أن رسالة نابليون الثالث إىل املاريشال بليسي يف 

األهايل و املهاجرون اليت فصل فيها قضية" اجلزائر الفرنسية"، وقد استقى هذه الفكرة من كراسة إمساعيل عربان 1"

.2اليت ترتكز عليها فكرة اململكة العربيةةواألفكار األساسي

لقد استوليت على  "خالل مأدبة غداء 1865جوان 23أوربان يف هوقد خاطب نابليون بونابرت مستشار 

.3كتابك من أجل كتابة رسالة السادس من فيفري ،إال أن األمري مل يعر هذا األمر اهتماما أبدا

ببالد الشام أي بهأما فيما يتعلقكان هذا عن مشروع اململكة يف اجلزائر والذي مل يعره األمري اهتماما،

ركة األعيان عدة أطراف منها حمن قبل ح سوريا بزعامة األمري عبد القادر فقد طر العربية يف مشروع اململكة 

حموره األمري عبد القادر كرم وكالمها كان و مشروع يوسف  )مشروع إسالمي(وتامالساعية إىل استقالل ذايت 

.4اجلزائري

الذي اجتمع مع شخصيات إسالمية أبرزها " أمحد باشا الصلح"فبالنسبة ملشروع األعيان كان بزعامة 

أسفرت عن حيث "حممد األمني والشيخ علي احلر"منهم إىل بعض األعيان جببل عامل إضافةاجلوهري إبراهيم

األمري مؤهالت "عادل الصلح"وخلص 5التام لسوريا واختيار األمري عبد القادر زعيمالاالستقالالتأييد لفكرة 

شرف النسب، والبطولة واجلهاد السياسي والقومي وكونه رجل علم وأخالق وكونه :" القادر يف العبارات التاليةدعب

ملاجستري يف التاريخ مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا1884-1812الجزائر في كتابات إسماعيل عربان،مصطفى عبيد، 1
.79، اجلزائر، ص 2008-2007املعاصر،

.267رجع السابق، صمأمحد سيساوي، 2
3 Ismail urbain, L’Algérie  française, Indigènes immigrants, Editeurs
Boneangeres, paris, 1862, p 29.

48، ص1881، 1877، النزاعات الكيانية في الدولة العثمانية، عبد الرزاق سنو4
.49-48صص عبد الرزاق سنو، مرجع سابق، 5
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لكنه تريث واشرتط اإلبقاء على ، بعدها طرح املوضوع على األمري1"قد سبق إىل تأليف دولة عربية يف اجلزائر

2العالقات الروحية بالدولة العثمانية من جهة وانتظار ما سيسفر عنه مؤمتر برلني من جهة أخرى

شامية تضم املسلمني واملسحيني وقد تلقى األمري كونفدراليةيسعى لقيام  فكانكرميوسف  مشروع أما

سواء من األعيان لكن دعاة الفكرة ،املشروعنيضبط بنودملشاورات اليت مت فيهااملشروعني ومل يكن قد حضر ا

يئاملسلمني أم من املعسكر املسيحي بزعامة يوسف ةكرم مضوا كل من جهته يعملون على حتسيس األوساط و

.3الرأي العام لقبوهلا

ا على معلى مواصلة احلوار مع الفريقني دون أن يعطي املوافقة النهائية ألي منهلوكان األمري قد عم

حد الفريقني، أي ال يريد ة ملصري السلطنة قبل أن يتورط مع أاملخططني ويبدوا انه كان يفضل اجنالء األمور بالنسب

.4االشرتاك يف مؤامرة ضد السلطة العثمانية رغم ميله إىل مشروع األعيان

،بعضبعضهم لعرب بَ من املستعمرين لضرب اوقد عرضت اإلمارة الرمسية على األمري مرة أخرى يف حماولة 

متيز به األمري من خصائص ، وذلك من خالل ما5وكذا استغالل األمري لتحقيق مآرب فرنسية يف املنطقة العربية

ي خالل فكرة دوهذا من .18606باإلضافة إىل قيامه بدور عظيم يف أحداث ،دينية وعلمية ونسب شريف

رض مصر قطعة حول أ، وتتلخص فكرته يف أن يقتطع من )صديق األمري(ليسبس صاحب مشروع قناة السويس 

.130، ص 2003بريوت، ، دار الغرب اإلسالمي، 1،طبحوث في التاريخ العربي اإلسالميابو القاسم سعد اهللا، 1
.49-48، صمرجع نفسه2

.65عشرايت سليمان، مرجع سابق، ص3
.51-50عبد الرؤوف سنو، مرجع سابق، ص4
سة جائزة عبد العزيز، سعود مؤس، في صحبة األميرين أبي فراس الحمداني وعبد القادر الجزائري،أمحد درويش5

.186، ص 2000ني؛ بطالبا
.57عشرايت سليمان، مرجع سابق؛ 6
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قناة السويس يقيم فيها مملكة خاصة وكان ميهد لكي يكون األمري عبد القادر ملكا عليها ،وقد أهديت قطعة 

أرض كبرية لألمري ورشحه ليسبس ليكون أمريا على مملكة قناة السويس اليت تسعى الشركة لفصلها عن باقي تراب 

ذا لكن رفض الدولة اوقد أع.1مصر ملا األمري عنهاخلديوية حال دون تتمة األمر لذلك انسحبجب األمري 

.2جد خبصوصها

ا مسألة سياسية ويقول شارل روبري أجريون ،عبد القادر حاكم مملكة عربية بالشرق ،وهو حاكم سوريا ،إ

القومية العربية ،وهيعلىيؤكد ل، وقد رشح من طرف أغلب السياسيني والصحفيني1860ذانتشرت بفرنسا من

را للدور الذي لعبه يف وهذا نظ.3حكم مملكةإمكانية بألول مرة لزعيم عريب فكرة نابليون بونابرت الذي مسح 

وقد خاطبهم عند،يحيألف مس12اليت كانت ضد املسحيني حيث قام حبماية أكثر من1860أحداث فتنة

وسوف يبابن حمي الدين املغريب ثقواعبد القادر،تعالوا معي ،أنا املسيحيونامسعوا أيها "شتعال نار الفتنة ا

4"أمحيكم

سبتمرب طلب وزير 22يفألنهكان هناك حتضري لألمري عبد القادر للعب دور سياسي،شكودون

لني يف األمري عبد القادر، وإعالمه بقدرة تأثريه على املمثعلىعرض حكم سورياحلرب من اجلنرال الفرنسي ا

وقد رفض األمري عبد القادر هذا .5بريوت ورغبتهم يف ذلك، على اعتبار أن هذا األمر لفائدة سوريا فقط 

186.أمحد درويش، مرجع سابق، ص1
57.عشرايت سليمان، مرجع سابق، ص2

3Charles Robert Ageron: " Abd el Kader, Souverain d’un Rroyaume
arabe d’Orient", Revue de l’occident musulman, N8, 1970 ,pp 15, 30
4Paul Azan,  op,cit ,p 58
5Charles Robert Ageron, op.cit, p .58
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الشديدة له وحقد األتراكعرض وضعه للشبهة أمام معارضة يتي سلطة وهو خيشى أن يرغب بأالألنهاملشروع 

.1مسلمي املدينة 

، وقد 2فرنكا150.000يقدر ب الفرنسيةوجتدر اإلشارة إىل أن األمري كان حيصل على راتب من الدولة 

فرنك فرنسي سنويا كما يرى بعض املؤرخني وهو مبلغ خيايل للغاية،فاق راتب 300.000" بلغ مع السنيني 

.3صياد املرجان سنويا

III.التعريف بأسرة األمير عبد القادر

قادر يكن اإلحرتام لوالدته السيدة زهرة وهي الزوجة الثانية حملي الدين واليت تنحدر من كان األمري عبد ال

ا كانت واسعة الثقافةأوالد سي بن عمر وقد داومت على القيام بدور الناصحة لزوجها وابنها عبد ، يقال بأ

.4القادر

السيدة خرية كانت زوجته أن": قدور حممصاجياملؤرخن يف عدد زوجاته إذ يقولوقد اختلف املؤرخو 

، أما األمرية بديعة فقد ذكرت أمساء 6أما سهيل اخلالدي فيذكر أمساء ثالثة نساء هن زوجاته. 5"الوحيدةالشرعية

أمساء زوجات أخريات غري السيدة خرية عند ترمجتها حلياة بعض أبناء األمري، وقد أجنب األمري عشرة ذكور وست 

334.نو اتيني، مرجع سابق، صو بر 1
2Paul Azan, Op.cit., p58

، المجلة التاريخية المغاربية، السنة )1860-1855(شق، األمير عبد القادر في دمعبد اجلليل التمييمي3
7.، ص1979تونس، جويلية،16- 15السادسة،العدد 

أصله، طفولته، تربيته، تكوينه، زواجه،معاركه العسكرية األولى، تولية (األمير عبد القادر، شباب قدور حممصاجي4
48.، ديوان املطبوعات اجلامعية، ص)اإلمارة

.187،188.ص،مرجع نفسه5
78ص، 1948- 1847، دور الجزائريين في حركة التحرر العربي في المشرقسهيل اخلالدي6
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، وقد أحصينا أمساء الذكور 1شفيقة، خدجية، ومباركة ثالث زوجات األمريبنات من زوجاته األربع و هن خرية، 

؛ أما من البنات 2حممد، حمي الدين، أمحد، هامشي، إبراهيم، عبد اهللا، علي، عمر، عبد املالك، عبد الرزاق: وهم

.3رقية وزهرةو فلم حنصي سوى اسم زينب

يف ربوا االستعمار سواء باجلزائر أو املغرب وحىت وقد كان لفروع األمري من أبناء وأحفاد دور مهم فقد حا

:ياسية يف الفصل الثاينبعض األفراد على أمل أن نربز أمهيتهم السّ مسار بذكرسوريا، وسنقوم

م بالقيطنة بضواحي مدينة معسكر نشأ يف بيئة دينية سليمة صحيحة 1838ولد عام :األمير محمد

ويف بيئة ثقافية ممتازة عاش إىل جانب والده مقربا وابنا بارا، درس يف معهد القيطنة و كان هلذه البيئة  تأثري كبري يف 

4تكوين شخصيته اشتهر بفضله ومكانته األدبية والعلمية داخل اجلزائر وخارجها

ويروي يف مقدمة كتابه حتفة الزائر ما حل به ووالده مند أن كان باجلزائر من ظلم وغدر الفرنسيني إىل غدر 

وغادروا ليقيموا بفرنسا مخس سنوات 7184بعض أهل البالد وهذا ما جعلهم يستسلمون للفرنسيني سنة 

ا سبعة أيام بإسالم بول، مث انتقلوا  إىل بروسة صابرين على القدر مث خرجوا من فرنسا باجتاه البالد العثمانية وأقامو 

13، الثالثاءجريدة النصر، نسائهألمير عبد القادر وأغفلوا مأساة في تمجيد االمؤرخون أفرطوامرمي حبشاشي،1
.12.13ص، 1436ربيع األول 2015/22جانفي 

.249، مصدرسابق، ص 2، جتحفة الزائرحممد بن عبد القادر، 2
.221برونو اتيني، مرجع سابق، ص3
.258، ص1ج، 20-19أعالم الجزائر في القرنين ، معجم عبد الكرمي بوالصفصاف، عبد الرحيم سكفايل، واخرون4
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وأقاموا فيها عامني وست أشهر، ورافق حممد أباه يف أغلب جوالته ، وملا حل زلزال باملنطقة غادروها باجتاه الشام 

.1واستقروا بدمشق

أفراد العائلة با ما يتذكر أهله ووطنه باجلزائر وقد انتخب عميدا لألسرة من قبل مجيع لوكان األمري حممد غا

.2وهذا بعد وفاة والده1883سنة 

وقد وجد نفسه باجلزائر يف منطقة سرسو  1842هو االبن الثاين لألمري، ولد سنه : األمير محي الدين

اة ، عاش حيبسبب احلرب مع الفرنسينييف خضم املعارك وصليل السيوف واالنتقال من مكان إىل مكان آخر

ى نابليون أسر أن ، لينتقل إىل بورصة وعمره عشر سنوات ، وهذا بعد 3مبوازأاألسر ملدة مخس سنوات يف قصر  أ

مدة هناك ألستانة وبعد إقامتهمبيناء ا1853الباخرة سنة رسيليا إىل جزيرة صقلية لرتسو بهمن منطلقا،وقدوالده

معظم علومه على يد الشيخ مبارك الذي كان من النوابغ يف وتلقى دخلوا دمشق وعاش حميي الدين يف كنف والده 

.4اللغة و األدب، فاندفع أكثر إىل كتابة الشعر

يف دار علم وثقافة ودرس القرآن والتفسري وسائر العلوم نشأ1859ولد يف دمشق عام :األمير علي

والتارخيية كما درس احلديث واألصول الدينية بإشراف الشيخ الفاضل امحد احللواين قرأ الكتب العلمية واألدبية 

، أصبح نشاطه 5على يد شيوخ أفاضل، كما أتقن فن اإلنشاء يف اللغة العربية و الرتكية وكان حيب الفروسية 

ملموسا بعد خترجه من اجلامعة امللكية باألستانة فأسهم يف تأسيس اجلامعة اإلسالمية، وحاول نشر مبادئها يف 

258، مصدر سابق ، ص1، ج…، تحفة الزائراجلزئريحممد بن عبد القادر1
.258ص،1997دمشق،،دار السالمأصحاب امليمنة إنشاء اهللا،بديعة احلسيين اجلزائري، األمرية 2
263، صمرجع نفسه3
.296، 295عبد الكرمي بو الصفصاف، مرجع سابق، ص 4
.227،228بديعة احلسيين، مرجع سابق، صاألمرية 5
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، وقد احلميد الثاينالبلدان العربية واإلسالمية، كانت له مكانة مرموقة يف الدولة العثمانية يف عهد السلطان عبد 

.، له مواقف سنأيت على ذكرها فيما بعد1عرف بكرهه الشديد للفرنسيني

، أشرف على دراسته العالمة 1916بدمشق، وتويف سنة 1873ولد سنة : األمير عمر الجزائري

بري طاهر اجلزائري والشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ مصطفى التهامي إمام املالكية يف املسجد األموي الكبري الك

بدمشق، أكمل دراسته يف املدرسة امللكية باألستانة كان يكره الفرنسيني وكل مستعمر أجنيب، مل يدخل إىل مجعية 

مسك باللغة العربية والرتاث اإلسالمي ويطالب باإلصالح، ومل ينتسب إىل حزب ، لكنه كان جماهرا بآرائه حول الت

كم عليه بالشنق يف ساحة حيعد من أعالم القومية العربية حيث قيل أنه قد عمل مع شباب العرب فاعتقل و 

، وهذا بسبب تصرحياته ونقده جلمعية اإلحتاد والرتقي ومجاعة حزب تركيا الفتاة نقدا شديدا، 1916الشهداء سنة 

كان الكرم من أبرز صفاته و له أن ممارسة القول ستجر عليه املصائب على الرغم من حتذير األصدقاء، مل خيطر

.استغلها أصدقائه إىل أبعد احلدود

هو االبن الثاين لألمري عبد القادر ولد بدمشق سنة : األمير عبد المالك الجزائري

بعد وفاة والده، أشرف األصل وهذا " ة وعاش طفولته يف حضن أمه شفيقة وهي أذربيجاني2م1868/ه1285

العديد من الشيوخ منهم العالمة طاهر اجلزائري والشيخ عبد الرزاق البيطار ، وغريهم من العلماء على دراسته

كما أنه مل يغفل عن اسطنبول،أكمل دراسته يف املدرسة امللكية باألستانة مث يف املدرسة احلربية يف 3األفاضل 

القرآن الكرمي قراءة وتفسريا، وأصبح من املتفوقني وهذا بفضل أساتذته ووالدته وإخوته وخاصة أخوه األكرب حميي 

.207ص،202عبد الكرمي بو الصفصاف، مرجع سابق،1
لة التارخيية املغاربية، العدد"وثائق جديدة عن ثورة األمير عبد المالك الجزائري بالمغرب":القاسم سعد اهللاأبو2 ، ا

54، تونس، ص 1974األول، جانفي، 
210عبد الكرمي بو الصفصاف، مرجع سابق، ص3
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ولدان وبنت كانوا برفقته عند وصوله إىل طنجة ت له، أجنب1الدين الذي خطب له ابنة الشريف عبد اهللا العجالين
للشرطة الدولية يف للغتني الرتكية والفرنسية كما كان خطيبا وشاعرا،عني قائدا جانب العربية اإىلكان حيسن .2

مث التحق بالشيخ بوعمامة وحارب معه الفرنسيني، لكنه انضم يف األخري للسلطان املغريب 1906طنجة سنة 

.3انظم إىل العثمانيني وحارب الفرنسيني معهم

ا األمري :األميرة زينب ا هي السيدة خدجية البلقانية األصل،عاشت طفولتها هي أول أنثى رزق   ووالد

ا تزوجت با خر شابا هو اآلوكان بن عمها يف قصر دمر بدمشق فنهلت من العلوم الدينية برعاية والدها ويف شبا

4.وأجنبت له ثالثة أبناء وبنتنيتقيا مثقفا ،عاملا يف األمور الفقهية فأقاما يف مدينة بريوت حبي املارة

مون  افرهم إىل معاهد العلم واملعرفة واىل ميادين اخلري يقدّ زينب تدفع بأبنائها منذ نعومة أظكانت األمرية

ا سنة ،كل ما وهبهم اهللا عز وجل من قوة ومقدرة 1917وقد تعرضت ألالم مريرة خاصة بعد وفاة إحدى بنا

م يف منفى بعيد عن أي مشفى وهذا بعد ابعة عشر اثر مرض مفاجئ ومل تستطع عالجها لكووهي يف عمر السّ 

نفي أفراد أسرة األمري إىل بورصة وهناك برزت ،5القضاء على اخلالفة اإلسالمية خبلع السلطان عبد احلميد الثاين

جهة كما علمت البنات فن نن، مالقرآعقد الندوات الدينية لتفسري شخصية األمرية زينب حيث أصبحت ت

.6بعد أن أصابتها محى شديدة يف دمشق مبنزل والدها1945وقد توفيت سنة .خرىالتطريز وبعض األشغال األ

428، 407، 406األمرية بديعة، مرجع سابق، ص1
202عبد الكرمي بوالصفصاف، مرجع سابق،ص2
54ابو القاسم، مرجع سابق، ص 3
506،صمرجع سابقبديعة احلسين،4
506،507صسابق،مرجعاألمرية بديعة احلسيين اجلزائري،5
35،ص1980دار الثقافة بريوت،،4،ط4،جتاريخ الجزائر العامعبد الرمحان اجلياليل، 6
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ا دوار م التاريخ ألقد تواصل جهاد األمري ومن قبل جهاد أبيه وأجداده إىل األوالد واألحفاد وقد شهد هل

فهناك من حارب من كرامة األمة انقادهوانقاد ما ال ميكن ،والعروبةجل رفع راية اإلسالم مهمة يف الكفاح من أ

:الدين وهناك من دافع عن الوطنية اجلزائرية كاألمري خالد وسنذكر أبرزهمبسوريا كاألمري عز 

وترىب تربية 1875سنة األمري خالد بن اهلامشي بن األمري عبد القادر مبدينة دمشق ولد :األمير خالد

تاريخ 1892ع فيها ،بقي يف دمشق إىل غاية صحيحة وسط العائلة،حفظ القران وتعلم العلوم العربية والدينية وبر 

سنة حينها 18وكان عمره ) 1893-1885(تنقل عائلته إىل اجلزائر وكان آنذاك طالب ثانوي بالعاصمة باريس

سنوات عام 4،باقرتاح من والده وخترج منها بعد 1893خترج من الثانوية ليدخل املدرسة العسكرية يف نفس العام 

اية هذه احلرب قرر 1العاملية األوىل يف اجلبهة األروبية ووصل لرتبة نقيبم ،شارك يف احلرب1897 ،وبعد 

االتصال بالشخصيات الدخول إىل اجلزائر والشروع يف لعمل السياسي وقد اختار لنضاله أربعة وسائل هي

اجلزائريني يف النواب والوزراء ورؤساء اجلمهورية وبالشخصيات العلية وقد كاتبها وابلغها وضعيةكالفرنسية  

.2بالدهم

دو أمهية قصوى يف تطور احلركة 1925- 1919يعترب نشاط األمري خالد السياسي يف الفرتة املمتدة 

الوطنية ،إذ ميكن تأكيد إسالمية الشخصية اجلزائرية معارضا دعاة اإلدماج من ذوي املصاحل الضيقة وحلفاء 

3.االستعمار

.392ص،اجلزائردار املعرفة ،،1،جتاريخ الجزائر الحديث والمعاصربشري بالح، 1
.85.86صاجلزائر،دار البعث ، ،1،1985ط،)1954- 1830(مظاهر المقاومة الجزائرية حممد الطيب العلوي، 2
.397صمرجع سابق،بشري بالح،3
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بن حمي الدين احلسين اجلزائري ،كان إىل جانب خاله األمري عبد امللك كمراسل :األمير مصطفى

بعد استشهاد والدها بعدة "األمرية شفيقة"حريب طيلة مدة الكفاح،وقد تزوج من ابنة خاله عبد امللك الكربى

اصة عند دخوله عاين الكثري من األهوال خد لطرد الفرنسيني من اجلزائر،سنوات ،وقد حلق خاله من اجل اجلها

1.إىل اجلزائر

ودخل مدرسة عنرب وتلقى علومه الدينية يف الرجيانية،1883ولد بدمشق سنة: سعيد الجزائرياألمير 

ونال إجازة احلقوق يف اسطنبول ،قدم إىل العقبة بعد إعالن الثورة ق مث املدرسة العليا يف اسطنبول الثانوية يف دمش

األوىل يف زيارة غامضة خاطفة عاد بعدها إىل دمشق،وتقلد رئاسة الدولة فيها،حافظ على ملية االعربية يف احلرب الع

تصرفه أزعج االنكليز فنحوه مث اعتقلوه وأبعدوه،فتدخل أن سلمها إىل األمري فيصل ،إال مبالغ من مالية الدولة،

إال أن فتنة داخلية أثري فيصل،الفرنسيون وعملوا على استقدامه إىل فرنسا،وكان احد املرشحني لعرش سوريا بعد

1981.2فيها أوالده ضده عرقلت ترشيحه ،وقد تويف سنة 

، عاش طفولته عبد القادره أكرب كرميات األمريووالدت،يف دمشق1907ولد عام :األمير عز الدين

دمر حفظ القرآن الكرمي، ودرس التفسري يف سن مبكرة ، درس يف مدرسة الالييك يف بريوت وكان يف قصر جده ب

يراسل أهله باستمرار، جاهد اإلستعمار وسعى لتحطيم قيود اإلنتداب الفرنسي على لبنان وسوريا وهو يف الصف 

.325األمرية بديعة احلسيين اجلزائري ،مرجع سابق،ص1
الشركة العاملية ،لبنان،10اجلزء ،)زعماء، موضوعاتمعالم ،وثائق ،(ريخية الجغرافية الموسوعة التا،مسعود اخلوند2

.216ص،2004،للموسوعات
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عه على الثقافة الفرنسية النهائي ، وبعد خترجه من هذه املدرسة إلتحق بكلية الطب يف دمشق ومسح له إطال

1وتارخيها من اكتشاف تناقضات الغربيني ونظمهم التعسفية 

ا العلوم القرآنية والفقهية على يد  عإبن األمري هو :األمير عبد القادر الحفيد لي ولد بدمشق وتعلم 

يف ) التبشريية(ازارية كبار من العلماء ومنهم شيخه حممد مبارك ، مث دخل مدرسة الرحيانية بدمشق مث مدرسة الع

بريوت وبعدها انتقل إىل الكلية امللكية باسطنبول حيث خترج على يد كبار األساتذة األتراك والعرب قاتل إىل 

جانب والده بليبيا وبعد اإلنقالب الذي حصل يف عالقة األسرة مع السلطة العثمانية نفي إىل بروسة، بعد وفاة 

.2وف القوميني العرب واالنضمام إىل الثورة العربية والده يف املنفى قرر االلتحاق بصف

إىل جانب األبناء و األحفاد هناك إخوة األمري عبد القادر وهم على األقل أربعة ممن عرفنا أمساءهم 

أما من حيث األدوار محمد السعيد، مصطفى، وأحمد والحسينوأفعاهلم وهم مجيعا إخوته من أمه وأبيه وهم 

محمد السعيد كان يتصرف  فسياسته والبعض كانوا قد سببوا له بعض احلرج، يف كانوا معه فان بعض إخوة األمري

كمرابط فهو وارث بركة والده الصوفية ويعتقد انه ساعد أخاه بتجنيد أتباع الطريقة إىل جانبه، هاجر إىل دمشق 

مد املرتضي وعبد الباقي، م وترك ولدين مها حم1861/ه1278واستقر فيها وأصبح من املدرسني فيها، تويف سنة 

األول كان وارث بركة والده وجده يف الطريقة القادرية عاش طفولته ومقاومته يف احلرب واملقاومة يف معسكر 

والزمالة والدائرة، تعلم كباقي أفراد أسرته وحني انتقاهلم إىل دمشق كان معهم واستكمل تعليمه بسوريا كان له 

م ، أما الثاين فهو عبد الباقي الذي ولد بعنابة سنة 1902/ه1316سنة نشاط سياسي يف غطاء الدين، تويف

.1916م، تثقف يف املشرق وعاش يف سوريا وتوىل فتوى املالكية بدمشق، تويف سنة 1850

.474-473سابق، ص ، مرجعاحلسيينبديعةةاألمري 1
، جملة احلوار المهاجرون الجزائريون في بالد الشام بين فكرة الجامعة اإلسالمية والقومية العربيةمجيلة معاشي، 2

.88، مطبوعات جامعة قسنطينة، دار اهلدى، ص2001الفكري، العدد األول، جويلية، 
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أما بالنسبة لألخ مصطفى فساعد أخاه كثريا أثناء املقاومة، تقلد عدة مناصب لكنه فشل يف السيطرة على 

ا كان له ابن تلك املناطق، أما  احلسني فكان اصغر إخوته عاش أحداث املقاومة مث هاجر إىل دمشق واستقر 

م، عاش طفولته يف فرتة  املقاومة واحلرب، 1833/ه1249ة ألمحد فقد ولد سنة أما بالنسب.امسه نور الدين 

وسة مث إىل دمشق وهناك اختالف يف مصريه فالبعض يقول انه كان مع األمري يف سجنه بفرنسا وتوجه إىل بر 

م كان له عدة 1856والبعض يقول انه بقي مع أعمامه بعنابة حمتجزا إىل أن مسح هلم باهلجرة إىل الشام سنة 

.1مؤلفات

،ص 2009، عامل املعرفة، اجلزائر، 2011، 5اجلزء ، 1954- 1830، تاريخ الجزائر الثقافي ابو القاسم سعد اهللا1
.568اىل 563، 529
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:ألمري عبد القادراعائلةخمطط 
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دون معرفة الظروف اليت كانت بأسرة األمري عبد القادراهتمام الدولة العثمانية أسبابالميكن احلديث عن 

ا  وتتبع خمتلف أوجه العالقات العثمانية املغاربية من معرفةهذه الدولة يف القرنني التاسع عشر والعشرين ، و متر 

مشاركتهمخالل، وكدا معرفة الدور الذي لعبوه هناك منة بأراضيها يف املشرق خالل تواجد املهاجرين املغارب

وقد كان للعديد 1925ة وبعض الثورات كثورة سوريا اجلامعة اإلسالميياسية للمنطقة كفكرةاألحداث السّ يف

:نيني املغاربة دور بارز وريادي فيها، ميكن أن جنملها يف النقاط التاليةمن الوط

؛متهاالعثمانية وانتشار الفساد يف أنظضعف الدولة

تمع العثماين؛من الدول األوروبالقيام بإصالحات متأخرة ومفروضة ية وليست نابعة من متطلبات ا

 ذلك؛إىلانتشار الفكر القومي واجلمعيات والنوادي الداعية

؛"الرجل املريض" سباق الدول األوروبية إىل اقتسام ممتلكات

زامها إىل جانب أملانيادخول الدولة العثمانية ؛إىل احلرب العاملية األوىل وا

ولة سد الطريق أمام املساعي األوروبية وخاصة األطماع الفرنسية يف سوريا؛ احم

I.بأسرة األمير عبد القادراالهتمامأسباب:

ا على سوريا  اية القرن التاسع عشر أيامها األخرية حيث اقتصرت سيطر شهدت الدولة العثمانية مع 

ا كانت تعاين من املؤامرات الداخلية والنزاع بني القومياتوالعراق  وفلسطني  ، القوى األوروبيةتغذيهااليتكما أ

والكيد اليهودي والنخر املاسوين والضعف الذي مس االستعماريحىت عرفت بالرجل املريض نتيجة للزحف 
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منذ زمن بعيد اليت كانت ختطط االستعماريةجوانب عديدة وأصبحت بذلك حمط أنضار الدول األوروبية 

. 1الدولة العثمانيةللقضاء على

يد جاء أخوه عبد العزيز س 1861نة ونظرا لضعف السالطني العثمانيني وتتابعهم على احلكم فبعد عبد ا

ا وكانت وىل عبد احلميد الثاين سلطانً ليُ 1876بعد عن احلكم سنة امس الذي اُ وبعد وفاته، مت تنصيب مراد اخل

إىلمما اضطره والبذخوحبه للرحالت بالتبذير عبد العزيز فقد اشتهرالفرتة اليت سبقت حكمه حرجة وصعبة 

يف سنة إسرتليينمليون جنيه حوايلبلغت الديون على القروض األجنبية يف اإلنفاق على ترفه و االعتماد

يف األقاليم األوروبية االنتفاضاتالعديد من اندالع إىليف هذه السنة إضافة اخلزينةإفالسوأعلن عن 1875

.2اخلاضعة للدولة العثمانية 

جديدة كعلمنة القوانني ووضع تنظيماتووضع إصالحاتعهد عبد احلميد الثاين فتميز بعدة أما

ياسة، ة كالتجارة، السّ جعلها تبتعد عن التشريع اإلسالمي يف جماالت عدّ مؤسسات تعمل بقوانني وضعية ما

3االقتصاد

م الذي نص على فصل السلطات األساسية وضمان احلريات 1876برز هذه اإلصالحات دستور ومن أ

، 1877سنةلكنه ألغييرأسها السلطان وتساعده وزارة تنفيذيةسلطة وإنشاء، االبتدائيالتعليم وإلزاميةالعامة 

.550، ص2008، دار الكتاب احلديث، عوامل النهوض وأسباب السقوط، الدولة العثمانية علي حممد علي الصاليب1

، ديوان املطبوعات اجلامعية، 1916- 1288ثمانية والمشرق العربي ، دراسات في تاريخ الدولة العالغايل غريب2
.151،152،155، ص2007

154، 153املرجع نفسه، ص3
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ضده الدول لبتالسياسية وأبعدها انتهج السلطان سياسة استبدادية أثارت عليه سخط احلركات واجلمعيات 

1بكل أنواع الدعم والتأييد املادي واملعنوياملعارضة حركاتاليت مل تتوان يف مد األوروبية

السياسية اجلمعيات إنشاءبالفكرية خالل هذه الفرتة اليقظةمظاهر تبرز الدولة من أخرى مناطق يف و 

جند و ،لعثمانيةاإلمرباطورية اخلاضعة لباقي األجناسضد تعصب العنصر الرتكي وهذا بسببواألدبية والعلمية 

ية الشرقية اش باسطنبول اجلمعاجلمعية العلمية يف بشكتأمههاالدستور إعالنقبل نشأتمخسة عشرة مجعية 

أسسهالذي العريب العثمايناإلخاء، حزب 1874مجعية رباط احملبة بدمشق عامو 1850الكاثوليكية عام 

.2حزب سياسي علين حيمل تسمية العريب أولوكان 1908يي الدين بن عبد القادر سنة حم

األجنيباخلالص من النفوذ أرادواالكثري من الذين إليهافكرة اجلامعة اإلسالمية اليت دعى تظهر كما

احلكام العثمانيون يف البالد، وقد تبىن عبد احلميد الثاين فكرة اجلامعة أظهرهواالستبداد والطغيان الذي 

يف وجه التعصب اإلسالميلدعم وتعزيز مركزه وانقاد دولته من التفكك واالحتماء بعطف العامل اإلسالمية

متاما واتبعت يف ذلك العثمانيةاخلالفة ى جل القضاء علاليت كانت حتاك يف اخلفاء من أاملؤامراتو ،3األورويب

بتشجيع التنظيمات السرية مثل تركيا أبنائهاعدة وسائل كالغزو العسكري احملدود، تدمري الدولة من الداخل بيد 

املسلمني وغريهم من الطائفية بنيالفنت وإثارةالقوميات إحياءالفتاة، االحتاد والرتقي، تنظيم الكماليني، 

.يسمونه األقلياتالديانات األخرى إلجياد فرصة للتدخل يف املنطقة حلماية ماأصحاب

157،159الغايل غريب، مرجع سابق، ص1

، شركة دار األمة، اجلزائر، 1، ط)دور اجلالية اجلزائرية يف بالد الشام(يف املشرقاإلشعاع المغربيسهيل اخلالدي، 2
118،ص.1997

844، ص1981دار النفائس بريوت، ،1، حتقيق إحسان حيت، ط، تاريخ الدولة العلية العثمانيةحممد فريد بك احملامي3
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ية إىل إعالن احلياد بداية، مثم بادرت الدولة العثمان1914أوتمن الثاينيف وملا نشبت احلرب العاملية 

إىل1األملانياتاملدرعتان أوتأناحلرب بعد إىلساقت ناعتداء خارجي مث اأيالتعبئة العامة خوفا من أعلنت

ذا أعلنت لإلنذاراالستجابةتسليمهما أو ميناء األستانة ورفض الدولة العثمانية الذي وجهته هلا بريطانيا، و

إعالميةلذلك قامت الدولة مبعركة ،1914نوفمرب 3احلرب يف إعالن مث القطيعة بني الدولة العثمانية واحللفاء 

إىلللوصول على جتاوز كل احلدود واخرتاق كل ضروب الرقابة أملانياوحرصت هي وحليفتها ودعائية كبرية

م ليس دعائيا إجيادضد احللفاء والعمل على حتريضهمملسلمني أين ما كانوا قصد ا اضطرابات يف مستعمرا

يف خمتلف االستعماريةياسات لعديد من الوطنيني املهجرين وضحايا السّ من وجاهة اباالستفادةفقط بل حىت 

2لك األمري عبد املالك بن األمري عبد القادروقوفهم يف صفها وأبرز مثال على ذالبلدان بكسب تأييدهم و 

وبعض أفراد األسرة وهذا نظرا للوجاهة ،3يؤيد سياستهمكان أنالذي قام بثورة يف املغرب ضد الفرنسيني بعد 

ا األسرة وماكان هلا من نفوذ يف املشرق عامة وعلى املهاجرين اجلزائريني املستقرين ببالد  اليت كانت تتميز 

املنطقة والتأثري على التام هلا خلدمة مصاحلها يفاالحنيازيكن بل حماولة كسب والئها وتأييدها، 4الشام خاصة

.5زائريني يف املشرق العريب املهاجرين اجل

ما ملينائي عنابة وسكيكدةكان يطاردمهغوبن وبرسيالوا مه1 .ا األسطوالن الفرنسي واإلجنليزي عرب املتوسط بعد ضر

،دار اجلنوب 1ط،1918-1876مية في المغرب العربي حركة الجامعة اإلسال، صدىالعجيلي التليلي2
.225-224-223ص ص 2005للنشر،تونس،

56، مرجع سابق، ص...بحوث ووثائقابو القاسم سعد اهللا،  3

244العجيلي، مرجع سابق، صلتليلي ا4

40، ص2007دار هومة، اجلزائر،،)1918-1847(الهجرة الجزائرية نحو بالد الشامعمار هالل، 5
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ا كانت تضم إىلعبد القادر كبرية قاسم سعد اهللا كانت عائلة األمريالأبويف هذا الشأن يقول  درجة أ

شخص وكان بعض أعضائها قد تقلدوا مراكز منذ ظهور حركة اجلامعة اإلسالمية، وحينما كانت 3000حوايل 

من الطرفني، لكن عندما باالحرتاميعية متتع اجلزائريون يف الشرق العالقات بني فرنسا والدولة العثمانية طب

خاصة عائلة األمري عبد القادر من لضغط عليهمواملهاجريناستغاللإعشية احلرب بدأ تكونت التحالفات 

.1قبل فرنسا والدولة العثمانية كل هلدفه اخلاص

ا كانت الوسيلة الوحيدة اليتإىلبالنسبة للدولة العثمانية حاولت جلبهم  تستطيع من خالهلا صفوفها أل

ا باملنطقة اليت  .2)مشكلة األقليات(ا للتدخل يف املنطقة تتذرعجتريد فرنسا من ادعاءا

ة العثمانية و حليفتها أملانيا مع األمري عبد املالك على املساعدة يف إقامة مملكة واحدة لوقد تعهدت الدو 

ملغرب وقد اتصل الكونتااملتمثلة يف فتح جبهة ضد الفرنسيني يفما جنحت اخلطة إذااملغرب تظم اجلزائر و 

.3على اخلطة املشرتكةاالتفاقابنه حميي الدين من أجل اتبور بعبد املالك الذي أرسلر 

حاول السلطان العثماين عبد احلميد الثاين متتني الروابط بني السلطة العثمانية واملهاجرين من جهتهو 

سلطانية العليا باسطنبول لتخريج باملدارس اللاللتحاق، فعمل على تشجيع اجلالية اجلزائرية باملشرقاجلزائريني

ئريا من خمتلف مناطق الشام جزان طفال و وعسكرية مؤهلة، فجاء األمر بنقل تسعة وعشر إداريةإطارات

244،245،ص2،ج...الحركة الوطنية أبو القاسم سعد اهللا، 1

41مرجع سابق، صعمار هالل،2

51سابق،ص،مرجع ...وثائق جديدةأبو القاسم سعد اهللا، 3
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كان أبناء وأحفاد األمري الذين خترج هؤالءللدراسة على نفقة الدولة العثمانية يف املعاهد امللكية باألستانة ومن 

.1فكرة اجلامعة اإلسالميةإىلبالروح العثمانية الداعية وتشبعوامعظمهم من هذه املدارس 

وسياسية بشأن اهلجرة عمد السلطان العثماين إىل سن قوانني جديدة ومراسم إداريةىومن جهة أخر 

واليتها يف املشرقإىليف املشرق العريب والعمل على جلب املهاجرين اجلزائرينيالواليات العثمانية اجلزائرية إىل

الشيء الذي ا وسياسيا ائيا عن فرنسا قانونيومعىن ذلك فصلهم مجاعيا،صفوفها بترتيكهمإىلمهم وض

، لكن فرنسا مل تكن العثماينضرب النفوذ الفرنسي يف املشرق العريب وكذلك ازدياد العنصر البشريإىلسيؤدي 

.2ياسة العثمانية وسعت دوما إلحباطها يف غفلة عن مرامي السّ 

تعليمات إىل وايل دمشق محدي قد أرسل بعد وفاة األمري السلطان عبد احلميد الثاين ويذكر املؤخرون أن

وأفراد عائلته من اهليمنة الفرنسية ومن التأثري أبناء األمري عبد القادرحلمايةباإلسراععليكم : "باشا جاء فيها

م العلمية واإلدارية ".فيهم، وعليكم التقرب منهم واالستفادة  من إمكانا

، قد منحت مرتبا له وملن تبعه "الباشا محدي "الوايل مثلة يف الدولة العلية متباشا بأنويذكر األمري حممد 

وأغدقت عليهم بالكرم والنعم، وملا انتشر اخلرب، قدم املهاجرون اجلزائريون من اإلخوة والقرابة وأعيان املهاجرين 

اليت  وهي النتيجة .3الوايل وأعلنوا والئهم للدولة العلية ودعوا ألمريها السلطان الغازي عبد احلميد خان إىل

، جملة احلوار الفكري، المهاجرون الجزائريون في بالد الشام بين فكرة الجامعة اإلسالمية والقومية العربيةمجيلة معاشي، 1
83، ص2001العدد األول،جويلية

.250-249، مصدر سابق، ص 2، ج، تحفة الزائراألمري حممد اجلزائري2

.250-249صمصدر سابق،2، جتحفة الزائراألمري حممد اجلزائري، 3
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ا للتدخل باملنطقة تتذرعسّد الطريق أمام اإلدعاءات الفرنسية اليت كانت ترجوها الدولة العثمانية من أجل

ا انقسمت، إّال .1بذله محدي من جمهودات لكسب والء عائلة األمريورغم ما األمري إخوةظهر بعض إذأ

وهم األمري حممد الذي منحته من هذه الفئة ، 2حممد التبعية للدولة الفرنسية وبعضهم التبعية للدولة العثمانية

،فرنك1000ه ر فرنك، واألمري حميي الدين الذي منحته الدولة مرتبا قد1400الدولة العثمانية مرتبا قدره 

هب د املالك وعلي باشا وهذا حسب ما ذوعب،3فرنك500واألمري عبد اهللا الذي منحته مرتبا شهريا قدره

4بعض املؤرخونإليه

بعد وفاته بني فئة مؤيدة للعثمانيني ياسي الذي حدث يف عائلة األمريالسّ االنقسامأن هذا وجتدر اإلشارة 

ا بني  وأخرى مؤيدة للفرنسيني، كان السبب الذي جعلها تفقد تلك السمعة الطيبة اليت كانت تتمتع 

يتقلص عليهم يف سوريا، وغريها من الواليات العثمانية، كما جعل تأثريهااجلزائرينياألوساط املهاجرة من 

مء األمري الوقوف ضد املظامل العثمانية والدفاع عن ع أبنايستطبصفة ملحوظة هلذا مل نتيجةاملهاجرين إخوا

.5انسياقهم وراء أهوائهم

.41عمار هالل، مرجع سابق، ص1

.249سابق، ص،مصدر 2، جتحفة الزائراألمري حممد اجلزائري، 2

.41عمار هالل، مرجع سابق، ص3

.246لعجيلي التليلي، مرجع سابق، صا4

41عمار هالل، مرجع سابق، ص5
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II. أفراد أسرة األمير من خالل أدوارهم السياسية.

يثري االهتمام يف حياة أسرة األمري عبد القادر يف املشرق العريب هو مشاركتهم يف كل معارك التحرر ما

التاسع عشر والعشرين، سواء كانت معارك فكرية أو سياسية أو عسكرية، فنجدهم قد لقرنني القومي العريب يف ا

هب إىل ليبيا وحارب ريطة هذا الكفاح، فعبد املالك توجه مثال إىل املغرب وهناك من ذتوزعوا على خ

الفرنسي باجلزائر كاألمري حميي الدين واألمري خالد، وهناك من كان من االستعمار، وهناك من حارب اإليطاليني

القيادات العربية الكربى كاألمري عمر، وهناك من كان من قادة الثورة السورية الكربى يف دمشق كاحلفيد 

حركات التحررإحدىعزالدين، وهلذا البد لنا من أن نقف عند مسار كل واحد ونعرف الدور الذي لعبه يف 

كان هذا التحرك بدفع من الدولة العثمانية أم ال؟إنهذه سوء يف املشرق أو يف املغرب، كما جبب علينا معرفة 

:أدوارهم السياسية في المشرق)1

هي أول مشاركة سياسية 1860املعروفة عام يبدوا أن محاية األمري عبد القادر للنصارى يف الفتنة الطائفية

، لكن األوالد األكثر أمهية  هم من ظلوا على 1العريب عموما وبالد الشام خصوصاللجزائريني يف حياة املشرق 

، حيث قام كل واحد منهم مبشاركة بسيطة يف اجلنسية العثمانية وهم حممد، علي، عبد املالك وحميي الدين

. ياسية لبالد املشرقاحلياة السّ 

ص اجلزائر،املركز الوطين للدراسات والبحث،، االحتاللالهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء نادية طرشون، 1
287.
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مشؤواتفقت األسرة على أن يكون خلفا لوالده يف تسيري فكانت البداية عندماأما بالنسبة لألمري حممد

كان يشغل قد  ، و 1م1833ه املوافق ل1300رجب 21يع يف اجلممت التوقيع على وثيقة شرعية من قبل إذ

ا اذ  للسلطان يف اسطنبول كمامساعديش الرتكي، و يف اجلعالية رتبة  كان مقربا من الدولة العثمانية ومن سلطا

يف املهاجرين اجلزائرينيعلى تسجيل مجيع إقدامههو به األمري حممد ، ولعل أهم عمل قام2ا لهكان مستشار 

جالت العثمانية حسب رغبتهم وحىت أولئك الذين كانوا قد سجلوا أنفسهم يف القنصليات الفرنسية وهذا السّ 

.18853العثمانية عام ما أزعج احلكومة الفرنسية وجعلها تقدم احتجاجا وتطلب  تفسريا من الدولة 

:األسرة بين فكرة الجامعة اإلسالمية والقومية العربية/أ

السلطان عبد احلميد الثاين إليهادعىبني فكرة اجلامعة اإلسالمية اليت ة األمري عبد القادرتأرجحت أسر 

:منهمعن الدولة العثمانيةاالنفصالالعرب من أجل إليهادعىوالقومية العربية اليت 

رف بنشاطه السياسي والدبلوماسي و العسكري يف البالد العثمانية عامة وبالد الشام الذي عُ " األمري علي

ضد الغزاة اإليطاليني عام ليبيا لتنظيم املقاومة فيهاإىل،وكان مبعوثا رمسي من طرف الدولة العثمانية خاصة

عرفت بري ونشيط للجامعة اإلسالمية اليت، وكمستشار يف العالقات العثمانية األملانية ، وكداعية ك1911

يطرة يف منصب قائم توىل األمري علي حكم القنكما .4القرن العشريناية القرن التاسع عشر وبداية  أوجها 

.310املرجع نفسه،ص1

247، ص5أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر، ج2

247العجيلي التليلي، مرجع سابق، 3

.310نادية طرشون، مرجع سابق، ص 4
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ويف .1مجاعة تركيا الفتاة وإىل مجعية اإلحتاد والرتقي وكان رئيسها بفرع دمشقإىل، مث انظم 1896مقام سنة 

للظهور يف مظهر  املستجيب االحتادينيأصبح نائب رئيس للمجلس اجلديد يف حماولة من 1913أفريل 

م .2ملطالب العرب وطموحا

مبدأ اجلامعة اإلسالمية حمفوف :"...كان يقولإذية اعتنق مبدأ الدفاع عن اجلامعة اإلسالمية الكنه يف البد

اهرة ....عضهايبباملكاره واملشقات ألن الغاية منه هي ربط الشعوب  فالظهور مبظهر اجلامعة اإلسالمية وا

، 3.."وأكثرها ضررا بسلخ الشعوب احملمدية عن الظاملني   اجلالدين أمر ال خيلو من الرهبة وهو أخطر املبادئ

لدى السلطة املركزية وعلى رأسها السلطان كان يعمل جاهدا لنشر أفكارها، فاكتسب بذلك مكانة مرموقةإذ

نار الفتنة اليت اشتعلت بالسويداء بني سكان حوران وسكان جبل إطفاءكما ساهم يف ،4يد الثاينعبد احلم

الدماء حيث أصلح بني الفريقني املتنازعني وهذا بأمر من إراقةدون إمخادهاإذ متكن من ) 1906فتنة (العرب

أتيت بناء على طلب الباب العايل لالجتماع "الدولة العثمانية، كما يذكر يف أحد رسائله لشيوخ القبائل

من الطرفني العريب و العثماين إذ حصل على وسام تقدير من تقديرالوبإمخاده هلذه الفتنة الطائفية نال ..."بكم

.5السلطان ورسائل شكر وعرفان من أمراء العرب

.553، ص 5أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر، ج1

.247العجيلي التليلي، مرجع سابق، ص2

.81-80،مرجع سابق، ص ...دور الجزائريينسهيل اخلالدي، 3

86معاشي مجيلة، مرجع سابق، ص4

.300، 299، 297األمرية بديعة اجلزائري، مرجع سابق، ص5
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بليبيا سنة 1اإلسالمي العثماين ضد اإليطالينيمري علي العسكرية حربه يف اجليشومن أبرز مواقف األ

، وقد نشبت احلرب بني الدولتني بسبب النزعة العثمانينيجانب عدد من الضباط إىل1912- 1911

يف سياسة الترتيك إذ وقعت واإلفراطالعدائية اليت انتهجها أعضاء مجاعة تركيا الفتاة القائمة على النزعة القومية 

إىل وضع عقبات يف وجه باإلضافةجتاه االيطاليني املقيمني يف ليبيا عدائيةوأعمالدبلوماسية إشكاالت

األمري علي إىل الدولة العثمانية وأرسلت،،ولقد جر كل ذلك إىل نشوب احلرب2التغلغل االقتصادي االيطايل

حلركة السنوسية والسلطة بعد أن عاهده السلطان حبماية أوالده، وذلك يف حماولة من األمري التوفيق بني ااحلرب 

فقبل أن يبدأ معاركه عقد اجتماعا حضره الشريف أمحد السنوسي .عيدحد بإىلالعثمانية وقد جنح يف ذلك 

م 1911ألول وزعماء القبائل دعاهم فيه إىل اجلهاد والصرب والثبات وكانت أوىل معاركه هناك يف تشرين ا

، وبينما كانت احلرب على 3ع املقاومني للغزو اإليطايل هناكتوالت انتصاراته مانتصر فيها على اإليطاليني 

ا ذإأشدها بليبيا  البلقان اليت  حلماية مناطقها بايطاليامع الصلحوعقدبالدولة العثمانية تعلن اضطرارا انسحا

، بعد دخول الدولة العلية يف 9/12/1912" لوزان"كان يتهددها األسطول اإليطايل فعقدت معاهدة 

جئت إمنا«:الصلح مع إيطاليا، انسحب األمري علي من ساحة املعارك وملا طلب إليه البقاء قالمفاوضات 

بسط نفوذها يف املنطقة منذ بداية القرن العشرين يف أيطار التنافس االستعماري، حيث أبرمت اتفاقا مع إىلسعت ايطاليا 1
إيطاليا تسحب أطماعها االستعمارية من مراكش ويف أن أي ( ينص على عدم تدخل متبادل بني الدولتني1902فرنسا سنة 

واستثمرت 1908طاليا فروع ملصرف روما بطرابلس سنة ، وفتحت اي)مقابل ذلك تسحب فرنسا أطماعها من طرابلس الغرب
انظر شارل فيرو، الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو االيطالي،.(مصاحل ايطالية وأنشئتاألموالرؤوسا 

)الكتاب الثالث 

ّمد عبد الكرمي الوايف، الكتاب ، ترمجة وحتقيق حمالحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو اإليطاليشارل فريو، 2
.793-792الثالث، دار الفرجاين، طرابلس،ص ص

.309-308- 304-303صاألمرية بديعة، مرجع سابق، ص3
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ئبا ملقاطعة دمشق وهو م نا1913وده سنة تقديرا جلهاالحتاديونقد عينه و .1»للجهاد ومل أجئ لعقد الصلح

اهدين مسح له مبساعدة ما .2اليت كانت تقدم دعما للثوار بليبيامجعية ا

أما املوقف الذي جعل األمري يربز أكثر هو الدور الذي لعبه أثناء احلرب العاملية األوىل كواسطة ومتكلم 

ينتقلباسم أخيه األمري عبد املالك الذي أعلن الثورة على الفرنسيني يف املغرب األقصى وكان األمري علي 

ارة أملانيا يف القسطنطينية بديسمرب ، حيث دخل يف اتصاالت مع سف3ودمشقخالل ذلك بني اسطنبول وبرلني 

ى مشال إفريقيا حلملهم على اإلخنراط يف اجليش ر برلني يف مهمة تقضي بزيارته ألسإىلمث توجه 1914

، وحبث يف موضوع األسرى مع اإلمرباطور 1915، وفعال كان له ما أراد فقد مت استقباله هناك سنة 4العثماين

" سرى املسلمني  يف حمتشداألسرى وحضر تشييد املسجد الذي بنته أملانيا لألةغيليوم الثاين حىت أنه قام بزيار 

بعد عودة األمري من مهمته بأملانيا كانت أمور كثرية قد تغريت من بينها و ، 5قرب برلني"zossen"الزوسن 

الذي نكل " حالسفا " املعادين للغرب وهو مجال باشااالحتادينيوالية الشام اليت أصبحت بيد أحد املتشددين 

على سياسة الترتيك وهو األمر الذي غري نظرة األمري علي للدولة العثمانية وتأكد أن بالقوميني العرب، وشدد

القوميني، فاستقال من جملس األمة واحتج على سياسة االحتادينيفكرة اجلامعة اإلسالمية خرافة يف ظل حكم 

.103، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص، الجزائر واألصالة الثوريةصاحل خريف1

.328، 319، 317،318األمرية بديعة احلسيين اجلزائري، مرجع سابق،ص ص2

.553، ص5،جتاريخ الجزائرأبو القاسم سعد اهللا،3

.288- 247العجيلي التليلي، مرجع سابق، ص4

.328األمرية بديعة احلسيين، مرجع سابق، ص 5
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ذا األخري " مجال باشا" الدولة العثمانية، وبقي هناك دينة بروسة بتهمة التآمر على أمنمإىلنفيه إىلمما أدى 

.19171حىت وفاته سنة 

الذي كان مناهضا لسياسة الترتيك " األمري عمر "من بني أوالد األمري الذين تأثروا بالفكر القومي العريب 

ومجاعة حزب تركيا الفتاة بشدة كما  كان ينتقد مجعية اإلحتاد والرتقي إذاليت انتهجها االحتاديون يف بالد الشام 

إىلمن مبادئه الدعوة و ، 2سياسيةإنسانيةأمسواء كانت إليهاكان ينتقد اجلمعيات ويلوم من ينتسب

غري العربية سب رأيه تعريب الشعوب اإلسالمية ة لغة رمسية يف البالد وحييف احلكم وجعل اللغة العربالالمركزية

.ه القوميون العرب يف بالد الشاممعة اإلسالمية وهو ما كان يطالب بجلاومنها األتراك إلجناح فكرة ا

يتبع حتركاته ويأمر بالقبض ) 1915-1914(ويبدوا أن هذه التصرفات كانت كافية جلعل الوايل مجال باشا

ماي 6ومت تنفيذ عملية اإلعدام يف عن الدولة العثمانية االنفصالعليه مث إعدامه بتهمة التحريض على 

19163.

،1911يف ليبيا سنة " األمري علي"جانب والده إىلأما فيما خيص عبد القادر احلفيد فقد قاتل اإليطاليني 

وبعد وفاة والده سنة ،نفي مثل بقية أفراد أسرته إىل بروسة، مثالشامإىلعاد بيا يمن لاالنسحاببعد و 

قرر احلفيد عبد القادر اهلروب من منفاه برتكيا حيث  بدأ الشقاق بني السلطة العثمانية وأسرة األمري هلذا 1917

ني يف العاصمة العثمانية، القناصل الفرنسيقبلاألتراك أو منقبل كانت العائلة تعامل معاملة سيئة سواء من 

.87معاشي مجيلة، مرجع سابق، ص1

.345-343األمرية بديعة اجلزائري، مرجع سابق، ص2

.88معاشي مجيلة، ، مرجع سابق، ص3
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، 1العثمايناجليشتل يف اجليش العريب ضدمع بعض اجلزائريني يف منطقة حوران باألمري فيصل كمقاوالتحق

كرمة يف حماولة للتنسيق بني عرب املكة مإىلرحب الشريف حسني باألمري عبد القادر احلفيد عند وصوله وقد 

.ابنه فيصلإمرةحتت ةالقوات العربيإىلاالنضماممنه الشام واحلجاز وسلمه الراية العربية طالبا 

ربيطاين لورنس لكنه سرعان ما وبدأ العمل إىل جانب القنصل الهلم وافق عبد القادر احلفيد على االنضمام 

مل جيد ،2الساعي لتمزيق الدولة العثمانية بفصل األردن ودمشق عن الدولة العثمانيةنيالربيطانياكتشف هدف

دمشق على أمل أن جيد حال إليقاف الصراع العريب الرتكي وفعال مت إىلاألمري عبد القادر مايفعله سوى العودة 

الذي قرر أن جيعله هو وأخوه سعيد وسيطني بينه وبني الشريف " مجال املرسيين"بوايل دمشق اجلديد االتصال

. 3بني الزعماء العرب والسلطة العثمانيةحسني للمصاحلة و التوفيق

بوسعه لتحقيق الصلح لكن رفض األمري فيصل كل ما4ل األمري عبدوبدون تردد وبذوقد وافق األخوان 

من املهاجرين اجلزائريني وبعض زعماء األحياء له احللفاء، وقام بتأليف قوة حمليةما خيططإىلر للصلح بالنظ

لكن عندما أصبح ،السورية حلفظ األمن داخل املدن وتسليحهم للدفاع عن البالد يف حالة هجوم احللفاء

الن عن احلكومة العربية املؤقتة بالتنسيق مع كبار رجاالت البلد باإلعدمشق قام األمري عبدوأبواباجليش على 

الذي  الربيطاينوعلى رأسهم لورنسدمشق إىلاحللفاء و وانتخب سعيد رئيسا عليها، قبل وصول األمري فيصل 

.371-370-369األمرية بديعة اجلزائري، مرجع سابق، ص1

.371-370-369املرجع نفسه، ص2

.88معاشي مجيلة، مرجع سابق، ص3

وتفاصيل قصة مشاركته يف الثورة العربية موجودة يف كتاب أبو القاسم سعد" عبدو:"كان األمري عبد القادر احلفيد يلقب ب4
.321اىل304، مرجع سابق، ص ص إلسالميابحوث في التاريخ العربياهللا، 
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: ب"وثورة الصحراء أعمدة احلكمة السبعة"يف مذكراته كرها شديدا حىت أنه وصفه " عبدو"كان يكره األمري 

.19181أكتوبر 4إليه من اغتاله يف وأرسل" عدوي القدمي"

عى إلبرام اتفاقية سحيث لوماسي فعال مع أخوه األمري عبدودور دب2كما رأينا سابقا كان لألمري سعيد

كانت هذه الفكرة من وحي السلطان الذي يكون إذااملصادر عما صلح بني العرب واألتراك، لكن ال حتدثنا 

برجحان الكفة للحلفاء بسبب ختلي العرب ا فكرة األملان الذين أحسواأم أأطلق سراحه متهيدا هلذا الدور

لذي مل خيرج من ر فرمان الصلح ارّ ، لكن املهم أن الفكرة لقت استحسانا من مجيع األطراف وحُ 3اسطنبولعن 

مساعي األمري بالتايل فشلت فشلت إذن، 4الطورانيني احلاكمة بالتايل مل حيدث الصلحدمشق بسبب جمموعة

الدولة العثمانية يف احلفاظ على وجودها يف بالد الشام وفشل العرب يف نفس الوقت يف احلفاظ على 

سجن الذي ألمري سعيدونفس الشيء بالنسبة لحكومتهم املؤقتة وكان مصري زعمائها إما اإلعدام أو السجن، 

يقوم أناحتمال أو،ا لتأثريه على اجلماهري العربية يف دمشقديً فامن القوات اإلجنليزية تأمرب" مزة"يف منطقة 

380األمرية بديعة احلسيين، مرجع سابق، ص 1

أصحاب : "أو كتاب1968، دار اليقظة، دمشق، "مذكراتي:"إلطالع على كتابهاميكن معرفة تفاصيل حياة األمري سعيد ب2
.لألمرية بديعةالميمنة

.89ع سابق، صسهيل اخلالدي، مرج3

108املرجع السابق، ص 4
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مه إ.1بثورة ضد الوجود اإلجنليزي بالبالد م منها كونه عميل لفرنسا، وهذه الضابطذ ا اإلجنليزي بعدة 

ذا أُ 1920األخرية قامت بنفيه إىل فلسطني بعد احتالهلا لسوريا عام  .2بعد عن احلياة السياسية كلياو

وخالصة القول أن األسرة كانت ضحية الصراع بني القوميني العرب يف بالد الشام والسلطة العثمانية 

على الرغم من اختالف مواقفهم االضطهادينالوا من هذا الصراع سوى صاحبة فكرة اجلامعة اإلسالمية ومل

ا أعمال األمري عل ي وعمر من أبناء األمري عبد القادر وأرائهم والدليل على هذا األمثلة النموذجية اليت جسد

ومل تتوقف هذه األعمال هنا إذ جندهم مرة أخرى يف الثورة السورية لعام .أو أحفاده األمري عبد القادر وسعيد

هذا الدور؟متثل يما زينب ففالدين ووالدته األمرية من خالل أعمال األمري عزحضورهمم وجتسد 1925

:الكبرىمشاركتهم في الثورة السورية/ب

األمري عزمشاركةمن خالل) 1927- 1925(ميكننا معرفة دور عائلة األمري عبد القادر يف الثورة السورية

ميكن احلديث عن الثورة يف احلقيقة ال.زينبوأمه األمرية الغوطةالدين الذي قاد فصائل هذه الثورة يف منطقة 

وكان قائدها السياسي السلطان 1927عام حىتضد الفرنسيني واستمرت1925السورية اليت اندلعت عام

ا األطرش زعيم الدروز يف سوريا، دون ذكر دور  السياسينياألمري عزالدين فيها خاصة أنه كان من قاد

جتزئته عن طريق إىلأقدام الفرنسيني الذين عمدوا تهوطأأن منذ ، الذين حاولوا الدفاع عن البلد 3وامليدانيني

دولة وإنشاءيقضي بفصل بعلبك والبقاع وحاصب واشيا عن سوريا 1920سنة "  229"إصدار القرار رقم 

89معاشي مجيلة، مرجع سابق، ص1

327نادية طرشون، مرجع سابق، ص2

116سهيل اخلالدي، دور اجلزائريني، مرجع سابق، ص3
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لكن الشعب العريب السوري رفض هذه املخططات فما كان من فرنسا إّال البحث " لبنان الكبري"مستقلة هي 

هلا، وقد عن أتباع يف سوريا لتسهيل مهمتها ووقع اإلختيار على األمري سعيد ليكون ملكا على سوريا وتابعا 

.1اشرتط هذا األخري أن حيكم اجلزائر وسوريا معا أي رفضه للعرض الفرنسي

واألعمال ضد املستعمر منها هجومه على املطار العسكري العديد من املواجهات الدين عزلألمريكانت

القضاء على الطائرات املعادية، وقد حدث صدام عنيف هناك أصيبت أثنائه خزانات الوقود بالطائرات دف

فقبض عليه الفرنسيون ووضعوه يف السجن ملدة عشرين عزا لدينفأحرقتها، وقد حامت الشبهات حول األمري 

.2يوما

لقد  "حد رفقائه يف الثورة السوريةنقال عن أمذكراتهكاتبالشهبندرالدكتور عبد الرمحان وقد حتدث عنه 

ومن .وقد بعض معاركه"...على العملوإقدامهيف جمرى الثورة السورية نظرا لشدة تفانيه الطويلكانت له اليد 

إىلإضافة. 3معركة جباتا اخلشب متكن فيها من رد العدو ومحاية نفسهاليت خاضها ضد املستعمر املعارك 

.قواعده عدة مراتإىلعدو ووصللاعندما هاجم 1927يف شهر مارس " معركة باال"و" معركة وادي معرب"

قرية جوبر عن طريق اجلبال بعد عدد من اجلزائريون فاحتلو نيالسوريوتواصلت معاركه بصحبة بعض الرجال

دارت فيها آخر معارك األمري اليت" معربا"ةقريإىلمث "الدريج"قرية إىلل بعدهااشتباك مع العدو ووص

175سهيل اخلالدي، اإلشعاع املغريب، مرجع سابق، ص1

479األمرية بديعة احلسيين، مرجع سابق، ص2

324سابق، صنادية طرشون، مرجع 3
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واملؤرخ  " أدهم اجلندي"، وقد ذكر معركته هذه الكثري من الكتاب الذين أرخوا للثورة السورية منهم 1عزالدين

هناك للفرنسينيوقتاله " عني الصاحب"قريةإىلأمني سعيد الذي ذكر أحداث املعركة من وصول األمري عزالدين 

ا آخر معركة يف الثورة السوريةإىل استشهاده يف هذه املعركة .2اليت قيل عنها بأ

فقد كانت تراسل ابنها قد كان ألمه األمرية زينب دور آخر،مل يكن األمري عزالدين وحده يف هذه املعركة ف

اهدين ز مجيعا يا بين وان هذه املإن الوطن أمانة يف أعناقنا"...وتشجعه ومما كتبته رعة ستكون لك وإلخوانك ا

ا ستكون مركز متوين أيضا ومشفى للثوارمرك ، كما كانت تصنع بيدها مراهم للجروح ..."ز انطالق وثق أ

كما كانت تشرتي ،كانت على علم بطب األعشاب والتمريضإذ، ومساحيق للحروق وتعاجل املصابني بنفسها

كز الثوار حىت انتهت هذه حوش بالس مر إىلاألسلحة واملالبس يف عربتها إليهمللثوار ما حيتاجونه وتنقل 

.3الثورة

ظهرت حيثأما عن تواجد األسرة يف فلسطني سياسيا فيتجلى هذا من خالل تواجد احلفيد عبد الرزاق 

ملغاربة اعائلة األمري عبد القادر يف طليعة العائالت املغربية اليت كانت هلا عالقة باليهود يف قضية بيع أراضي

اليت كلفت يف قرى اجلليلاجلزائريةواجه صعوبات مع العائلة الفالحيةالرزاق األمري عبدأن من الرغم ب، مهل

عائلة األمري، اإلنتداب الربيطاين :احملامي أمحد أسعد الشقريي للدفاع عنهم وعن أراضيهم يف وجه الثالثي

ألراضي يف ابيع بإقناعهمته يف والشركات الصهيونية، فان ظهور عبد الرزاق على سطح األحداث وحماوال

316عبد الكرمي بوالصفصاف، مرجع سابق، ص1

316سهيل خلالدي، دور اجلزائريني، مرجع سابق، ص 2

.514، 513، 509األمرية بديعة، مرجع سابق، ص3
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اليت كانت مسجلة بامسه واسم والده سعيد وجده علي وبعض األراضيفلسطني لليهود مستغال بعض قطع 

.1ورثة األمري عبد القادر رجاال ونساء

منع عبد القادر ووالده سعيد من "إبراهيمشقيقه "و" عيسى احلاج أمحد"يف اجتماع عقده بزعامة تقررهلذا

ظلت األمور بني حيث . 2حق اجلزائريني املتواجدين بفلسطنيد الرزاق جرائم عدة فيدخول القرية وقد اقرتف عب

هذه العائالت لكي تستبدل أراضيها بقطع أخرى يف سوريا عدد قليل من إقناعشّد وجدب إىل أن متكن من 

لكن والده سعيد رفض هذا التبادل فتعرضت هذه العائالت للتنكيل من طرف عبد الرزاق، كما حدثت 

منازعات بينه ووالده حىت قيل أنه أطلق النار عليه، وهذا التصرف أظهرهم كإقطاعيني وأصحاب مطامع مالية

كشف النقاب عن املساومة اليت متت بني سعيد وابنه عبد الرزاق والشركات مل يَ بغطاء سياسي وديين، و 

.3لسطنيالصهيونية وسلطات اإلنتداب الفرنسي يف سوريا واإلنتداب الربيطاين يف ف

:أدوارهم السياسية في المغارب)2

جانب الدولة إىلألحفاده دور بارز يف احلياة السياسية املشارقية ووقوفهم األمري و ألبناء نا مما سبق أّن الحظ

العثمانية يف العديد من املرات فكيف كانت ياترى مشاركتهم اىل جانبها مغاربيا؟

والئه للدولة العثمانية، ألنه عندما للفرنسيني باملغرب كانت يف إطارالك حماربة األمري عبد امليبدوا أنّ 

اسبانيا حيث اتصل به السفري األملاين باسبانيا إىلكان بفرنسا مث انتقل منها األوىل  اندلعت احلرب العاملية 

.173، مرجع سابق، ص، دور الجزائريينسهيل اخلالدي1

.195، مرجع سابق، صاإلشعاع المغربيسهيل اخلالدي، 2

.175-174-173، مرجع سابق، ص سهيل اخلالدي3
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لك ابنه مدريد لإلتفاق على خطة مشرتكة فأرسل عبد املاإىلمندوب عنه إرسالوطلب منه " دي راتبور"وهو

الدولة أنطة حميي الدين وقد وقع اإلتفاق على فتح جبهة مشرتكة ضد الفرنسيني يف املغرب، وحمتوى هذه اخل

.مملكة واحدة تظم املغرب واجلزائر معاإقامةتتعهدان باملساعدة يف حالة جناح اخلطة على وأملانياالعثمانية 

ن يف بين مستارة أول قوة ملقاومة تنظيم قواته فكوَّ دخل عبد املالك املغرب األقصى ل1914ويف آخر سنة 

تازة مشال شرق فاس بالقرب من احلدود إقليمالفرنسيني يف املغرب ومل تلبث ثورته أن اندلعت يف 

.1وأملانحيث كان ضمن جيشه ضباط أتراك اجلزائرية املغربية حيث كان

يقدمون مساعدة ألسرته اليت تعيش يف تطوان  بالذاتوكان األتراك يعملون معه كمستشارين وكان األملان

دول احملور بني 1918، لكن بوقوع اهلدنة سنة األحيانكما كانوا يقدمون إليه األسلحة والعتاد يف بعض 

، حينها ضعفت قوة فارس من بين زناسن500واحللفاء، ختلى عنه اجلميع األتراك األملان وانسحب من عنده 

األمري اخلطايب انتصر يف اجلولة األوىل لكنه قتل يف املعركة وشارك يف ثورة األمري عبد املالك لكنه واصل القتال 

.19242الثانية اليت جرت أحداثها يف شهر أغسطس سنة

34أبو القاسم سعد اهللا،وثائق جديدة، مرجع سابق، ص1

35املرجع نفسه، ص2
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أخيهكل من مع  عبد املالك كانت له عالقة األمريأنتبني واليتالقاسم سعد اهللاأبوعرضها وثائقوهناك

وابن أخيه األمري خالد، فاألول كان متحدثا باسم حركته يف املشرق والثاين كان قد استفاد من ثورة األمري علي

.1كما بينت مدى إميانه باجلامعة اإلسالمية وبفكرة اجلهاد،عمه باملغرب

إىل، الذي قدم "حميي الدين"أما مشاركتهم يف القضية الوطنية فتبني لنا هذا من خالل ما قام به األمري 

واألمري عبد اخلليفة العثماينأنوالدعاية اليت انتشرت هي ،1871رك يف مقاومة املقراين سنة سرا ليشااجلزائر 

لضغوط جعلته األمري عبد القادرضتعرُ أبو القاسم سعد اهللا،لكن إليهفهذا ما ذهب الثورةانسيدعمالقادر

يقول البعض أن األمري إذحميي الدين بعد سقوط نابليون البنهموافقة ضمنية أعطىورمبا ،صراحةبرأيهيعلن 

لكة للشعب ومع ذلك مل يرجع األمري حميي الدين ماأننه يعتقدقد غضب على ابنه أل قام به كان جمازفة و

.2م بعد ضعف املقاومة1871الّ يف يوليو إىل سوريا إ

يعود إىل عهد مقاومة األمري املشكلفمن خالل وثائق جديدة عن حقيقة الوضع حيىي بوعزيز وقد كشف 

إىلجانب األمري عبد القادر واآلخر إىلفرعني فرع دخل إىلهي أن املقرانيني كانوا منقسمني و عبد القادر

على ما األمريرسائل مل يالحظ فيما عثر عليه من لكن ، املقرانيةوكان النزاع بني أفراد العائلة ،جانب الفرنسيني

البنهمعارضته أما، 1871عطفه عليهم يف حمنتهم الكربى عامأبدىبل العكس فقد األمرييدل على غضب 

.3جهات خمتلفة قبح فيها عمل ابنهإىلحترير بعض الرسائل إليهفكانت بضغط من الفرنسيني الذين عزوا 

.559أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر، مرجع سابق، ص 1

.560، ص نفسهابو القاسم سعد اهللا، مرجع 2

.285-284العربية للكتاب، اجلزائر صحيىي بوعزيز، األمري عبد القادر رائد الكفاح اجلزائري، الدار3
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جانب الدولة العثمانية اليت منحته إىلد وفاة والده انظم وبعمن الزمن،أقام األمري حميي الدين يف لبنان فرتة

" اإلخاء العريب"، وعينته يف جملس التفتيش العسكري، كما مسحت له بتأسيس حزب سياسي وهو لقب باشا

.1كانت أهدافه ترقية العرب يف الوظائف احلكومية ويف التعليم ويف التعليم واالقتصاد والسياسة

املشرق واملغرب من خالل األدوار اليت لعبها كل يف تاريخحضورهاأسرة األمري قد سجلت أنوجممل القول 

ا الدولة العثمانية من خالل مواقف لجندها قد دعمت إذفرد من أفرادها  فكرة اجلامعة اإلسالمية اليت جاءت 

ياسيا وعسكريا ودبلوماسيا سحممد، عبداملالك، عمر، كما شاركت يف حركات التحرر يف املشرق العريباألمري

علي حكم القنيطرة ونائبا عن دمشق يف األمريمثل تويل سيا من خالل توليها مناصب يف الدولة العثمانية سيا.

.جملس املبعوثان

سعيد لعقد الصلح بني األمريوسعي أملانياعلي يف األمريدبلوماسيا فيتجلى هذا من خالل مهمة أما

عبد املالك واألمريعلي لاليطاليني بليبيا، األمريعسكريا فيتجلى هذا من خالل حماربة أما، واألتراكالعرب 

ا الفرنسيني الدين فقد حارباحلفيدين سعيد وعز أماحميي الدين هلم يف اجلزائر، األمريباملغرب، وحماربة للفرنسيني

مملشرق يدل على تواجد اجلزائريني باإمنايف بالد الشام، وان دل هذا على شيء  هلم ووالئهم للدولة ومساند

.من اجلزائرروحيا حىت بعد خروجهاوأتباعهاالعثمانية 

.318نادية طرشون، مرجع سابق، ص 1



الفصل الثاني                               سياسة الدولة العثمانية تجاه أسرة األمير عبد القادر

51

III. من نشاط عائلة األمير عبد القادرالعثمانيةموقف الدولة:

الدولة العثمانية ونقصد بذلك السلطان، اختذتههو املوقف الذي ما: السؤال الذي يطرح نفسه هوإن

اختلفت املواقف أم، وهل كان اجلميع على موقف واحد األسرةاحلكومة، والوالة العثمانيني من نشاط هذه و 

جابة عنه؟اإلسنحاولهذا مااألفرادباختالف 

عبد القادر مع الدولة العثمانية حسنة ومع ذلك فان صيت الرجل األمريكما ذكرنا سابقا مل تكن عالقة 

البعض آنذاك كان يعتربه من املتعاملني مع الفرنسيني واملتحالفني أنله رغماووجاهته حالت دون مواجهته

.1معهم ضد السياسة العثمانية يف املشرق

كسب والء عائلة إىلالسلطة العثمانية يف دمشق ممثلوعبد القادر سارع األمريمع ذلك فانه بعد وفاة 

اوأعطىعايل هذه القضية هامة جدّا ، حيث اعترب الباب التأييدهاعبد القادر وكسب األمري التعليمات بشأ

يف وسعكم ما هوتعملوا بسرعة وتبذلوا كل أنجيب عليكم "..1884الوايل العثماين بدمشق سنة إىلالالزمة 

ائيا األمريلفصل عائلة  ذلك تكون إىلما توصلتم فإذاالسامية والعطاء اجلزيل مدوها بالرتبعن فرنسا 

. 2جداالنتيجة هامة

محدي "عميدا عليهم فقام باالتصال بوايل دمشقاألسرةأفرادنه بعد وفاة والده انتخبه حممد أاألمريويذكر 

متمسكني الذين بقوا لألفرادباالتصال بالسلطان الذي منح مرتبا كافيا األخريوقام هذا أمرهملينظر يف " باشا

والقرابة واعيان املهاجرين ذلك املرتب باجلملة فقد اإلخوةني يل وملن تبعين من ع"...يقولإذإليهاباالنتساب

.245- 244التليلي العجيلي ، مرجع سابق، ص1

.41-40عمار هالل، مرجع سابق، ص، 2
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السلطان الغازي عبد احلميد أياموأدام.أنعمهاعلينا سجال وأفاضتالدولة العلية موارد كرمها أوردتنا

.1..."خان

ن هذا من خالل موقفها مويتلخص ذلك قبل األسرةبأفراداهتمامها بدأتالدولة العثمانية أنواحلقيقة 

اجلزائرية عبد القادر والذي ظهر يف منطقة احلدود األمريحميي الدين بن اليت شارك فيها األمري1871ثورة 

ا، ضباط أتراكحيث لوحظ وجود يةلتونسا ، وهو ما جعل األنصاريستملونجييدون العربية والتحدث 

.2مث الضغط عليها حىت تسحبهمة السلطات الفرنسية توجه تنبيها للدولة العثماني

ن هناك عالقة بني زعماء بأتدالناسطنبول أرشيفعن رسالتني يف حيىي بوعزيزوكما قلنا سابقا كشف 

تب على كُ و " ئر احملميةاإلسالمية للجزااجلمعية اخلريية إىلوالدولة العثمانية، وهؤالء الزعماء ينتمون 1871ثورة

، يلأوائل العام املواوالثانية يف 1871واخريف أاألوىل، األعظمباشا الصدر حممود ندميإىلهامش الرسالتني 

من الدولة بإحياءاجلزائر إىلدور يف هذه الثورة وقد يكون حميي الدين قدم للدولة العثمانية أنالرسالتانتوحي 

.3جانب املقراين واحلدادإىلالعثمانية للقيام حبركة 

ال واملناصب املالذين اختاروا البقاء معها أوالد األمريعلى أغدقتكما ذكرنا سابقا بان الدولة العثمانية 

.4ورتبة عالية يف اجليشحممد ومنحه لقب باشااألمري فنجد السلطان عبد احلميد الثاين قد قرب إليه واأللقاب

250-249،  مرجع سابق، ص 2حممد اجلزائري، حتفة  الزائر،جاألمري1

290عبد اجلليل التميمي، مرجع سابق، ص 2

292-290املرجع نفسه، ص3

.79سهيل اخلالدي، دور اجلزائريني، مرجع سابق، ص 4



الفصل الثاني                               سياسة الدولة العثمانية تجاه أسرة األمير عبد القادر

53

األمري علي فقد منحته الدولة العثمانية ثقتها حيث عينه السلطان عبد احلميد الثاين يف منصب الكاتب أما

جملس "إىلالثاين له وعينه واليا على القنيطرة، كما فتح له الباب واسعا للعمل السياسي حيث مسح له بالدخول 

لس حىت كاد حد نائيب دمشق مث اختاره ليكون نائبا لرئيس ويكون أ" املبعوثان يكون الشخصية أنهذا ا

علي مندوبا على دمشق باقرتاح من األمرين اخلليفة العثماين عني وهناك رواية تقول بأالثالثة يف دولة بين عثمان 

الربملان ال يظم سوى مبعوثان من كل  مدينة تستقيم ألنوهي رواية ال1914عام ،1رسالنشكيب أاألمري

الدولة العثمانية كمبعوث رمسي من أرسلتهكما .19082لسنةالدستوريةصالحاتاإلومنتخبان بناء على 

يف أرسلتهدت الدولة ثقتها به عندما ليبيا لقيادة اجليوش وتنظيم املقاومة بليبيا ضد االيطاليني وجدّ إىلطرفها 

لدى األسرىوىل وهي قضية األالعامليةاحلرب أياماألملانيةمهمة دبلوماسية كمستشار يف العالقات العثمانية 

.األملان

أنكسب والء األمري عبد املالك خاصة بعد إىلالتنافس الفرنسي العثماين سعت الدولة العثمانية ويف إطار

، حيث وعدته بتنصيبه األوىلاحلرب العاملية أثناءأملانياوهذا مبساعدة حليفتها لفرنسا اتضح موقفه املعادي 

ومل تعد العثمانيةضعفت الدولة األوىلغرب يف حالة انتصاره، لكن بانتهاء احلرب العاملية ملكا على اجلزائر وامل

.3وختلو عن األمري عبد املالكاألتراكقادرة على تقدمي الدعم له هلذا انسحب 

عالقة حبركات التحرر يف وأدب وفكر كانت له م بلبنان كان رجل سياسة 1859ديسمرب 25ولد يوم : أرسالنشكيب 1
.2004غرداية، بعة العربية، أمحد صاري، شخصيات وقضايا من تاريخ اجلزائر املعاصر، املط: للمزيد انظر(املغرب العريب 

.79، مرجع سابق،صاجلزائرينيسهيل اخلالدي، دور 2

.56، وثائق جديدة، مرجع سابق، ص سعد اهللالقاسم أبو3
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جند بسوريا فاختلفت املعاملة من ويل آلخر حيث الوالةفيما خيص آمااألستانةلطة يف هذا بالنسبة للسّ 

مجال باشا السفاح الذي كان له موقف معادي لعائلة األمري، فقد كان يريد التخلص ممن كان جيدهم خطرا 

م كشفوا اتصاالته األجنبية و على طموحاته  يف عائلة األمري ذلك اخلطر حيث قام بنفيها ورأىمن كان يظن أ

ليا برتكيا، ومت ترحيل العائلة وكان من من السلطات العاألمرحيصل على هذاأناستطاع أنبعد األستانةإىل

ا أوالرتب العالية اليت كان حيملهاأواجلليلة أعمالهمل تشفع له إذبينها األمري علي  الثقة الكبرية اليت حظي 

.1من السالطني

امه مبعاداته للدولة العثمانية نتيجة التصرحيات بإعداموهو نفس الوايل الذي قام  األمري عمر بعد ا

، واحلقيقة أن هذا الوايل كان يكره األمري 2واالنتقادات اليت كان يوجهها جلماعة تركيا الفتاة واالحتاد والرتقي

.بسبب رفضهم لسياسة الترتيك والتغريباألسرةعمر وحيقد على مجيع أفراد 

مجال املرديين وايل إىلسراح العائلة ومنهم األمري سعيد الذي ذهب بإطالقحممد رشاد الوايل ولكن قام 

الذي عزله السلطان، وكان الوايل اجلديد عكس "  مجال باشا"الشام وقائد اجليش العثماين الرابع الذي خلف 

األمري سعيد كان أنإىل النشاط السياسي حىت ايعودأنعبد القادر وأخوهسابقه حيث مسح لألمري سعيد 

.3العثمانيني والعرباألتراكالصلح بني لة مكة يف مسأمري فيصل شريف وسيطا ودبلوماسيا بينه وبني األ

.332بديعة احلسيين، مرجع سابق، ص األمرية1

.556مرجع سابق، ص القاسم سعد اهللا،  أبو2

.108-107صمرجع سابق، سهيل اخلالدي، دور اجلزائريني،  3
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إىل خلق توترات بني السلطة العثمانية والقنصلية الفرنسية بسوريا بسبب األحيانيف بعض األمركان يصل

الوايل العثماين واملتمثلة أماممثل األمري اهلامشي الذي كان ال حيسن طرح قضاياه سرةاألأفرادبأحدعالقة الوايل 

إىل اإلشارةوجتدر 1أو ألنه كان على عالقةيف شكاوى املهاجرين أو شكواه حول املصاحل املادية واألرض

وهو مجعهم لعدة وثائق حمفوظة يف " العمل الذي قامت به جمموعة من املؤرخني وعلى رأسهم مصطفى بوداق

املوضوع هم ثالث وثائق تبني العالقة بني الدولة العثمانية وأسرة يف ا ئر وما يهمناألرشيف العثماين خاصة باجلزا

:األمري عبد القادر

يدي بناءا ع: الوثيقة األوىل ى طلب والية لتكرمي األمري حممد باشا االبن البكر لعبد القادر اجلزائري بنوط ا

.سوريا

مري عبد القادر اجلزائري حممد سعيد بك ختصيص قطعة أرض زراعية لشفيقة خامن زوجة األ: الوثيقة الثانية

.2وعبد القادر بك يف املدرسة السلطانية بدون أجوريف املدرسة امللكية 

ورقة راحبة يف القادرجتعل من عائلة األمري عبدأنيف النهاية تستطيع القول أن الدولة العثمانية حاولت 

يدها تستغلها يف قضاء مصاحلها يف عدة جماالت عسكريا سياسيا ودبلوماسيا، ولعل السبب الرئيسي هلذا 

، ويبدوا أّن فرنسا هي املنافس األول هلا الرجل املريضمع الدول األجنبية حلماية ممتلكاتاإلهتمام هو التنافس

.556مرجع سابق، ص اجلزائر،القسم سعد اهللا، تاريخ أبو1

ترمجة، فاضل بيات، صاحل الشريف، سيستام ، الجزائر في الوثائق العثمانية،وآخرونمصطفى بوداق، كوثر شكر2
كما ميكن اإلطالع على الوثائق باللغة الرتكية يف هذا الكتاب وهو متوفر (398،400، 394،ص2010اوفسات، أنقرة،

".pdf"بصيغة  
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إىل البالد الشامية ففيما متثلت السياسة ل الدخولحيث سعت هي األخرى إلستغالل نفس الورقة من أج

الفرنسية لكسب عائلة األمري؟



:الثالثالفصل

السياسة الفرنسية تجاه أسرة األمير عبد  
القـادر

I. :األطماع الفرنسية في بالد الشام

II. :  اإلغراءات الفرنسية لكسب عائلة

األمير  
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احتلت بالد الشام موقعا اسرتاتيجيا يف الدولة العثمانية فهي متثل بوابة للمشرق وأهم طريق للحج باإلضافة 

ا منطقة عبور للتجارة العاملية حنو اخلليج، هذه املزايا جعلت منها مطمعا للدول  الكربى تأمينا االستعماريةإىل كو

ملصاحلها املختلفة يف املنطقة ويف مقدمتها فرنسا اليت كانت تدرك أمهية املنطقة بالنسبة هلا من الناحية االقتصادية 

.والدينيةواإلسرتاتيجيةياسية والسّ 

من 1على املنطقة عن طريق حصوهلا على امتيازات واسعةإىل بسط نفوذها هذه األخرية لذلك سعت 

عالقات صداقة مع الدولة العثمانية منذ عهد فرنسوا األول طرف الدولة العثمانية كما عمدت فرنسا إىل نسج 

ددت جمع السلطان العثماين سليمان القانوين واليت منحت امتيازات لفرنسا و 1533الذي وقع معاهدة سنة 

واختلفت سياستها ،3يف بالد الشامقدمها ، كانت فرنسا تسعى من خالهلا لتثبيت 2هذه املعاهدة هذه عدة مرات

يف القرن التاسع عشر والعشرين حيث حاولت استغالل الطوائف املسيحية من جهة واملهاجرين اجلزائريني على 

؟األمري من جهة أخرى فكيف كان ذلك أسرةرأسهم

حرية الرعايا الرمسية الفرنسيني يف زيارة األماكن املقدسة باعرتاف من السلطان العثماين (يف غالبيتها دينيةاالمتيازاتكانت هذه 1
ومحايته، وحق فرنسا يف محاية الرعايا الكاثوليك يف األراضي العثمانية، حق فرنسا يف امتالك الكنائس يف األماكن املقدسة 

، الدار التونسية للنشر،تونس، )1920- 1916(سية تجاه الثورة العربية السياسة الفرنحكمت ياسني، : انظر(باملشرق
.21-13،ص ص1981

، سعت فرنسا من 1740، 1673، 1649، 1609معاهدة : جتددت املعاهدة بني الدولة الفرنسية والدولة العثمانية لدينا2
-15مت ياسني، املرجع السابق،ص صانظر حك(احلصول على حقها يف محاية الكاثوليك العرب،إىلخالل هذه املعاهدات 

21.(
.241،245حممد فريد بك احملامي، املرجع السابق، ص ص  3
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I.طماع الفرنسية في بالد الشاماأل :

جتاه أسرة األمري عبد القادر، وجب علينا أن نتبع املصاحل قبل أن نتناول السياسة اليت اتبعتها فرنسا

دف إىل حتقيق هذه املصاحل،فرنسا يفألن الّسياسة اليت اتبعتها الفرنسية تكانفقد  سوريا جتاه األسرة إمنا كانت 

:ي والثاين سياسي والثالث اقتصاديلفرنسا يف بالد الشام مصاحل ذات ثالث جوانب خمتلفة، األول معنو 

خاصة يف املنطقة، هلذا عمدت فاملعنوي يعود إىل وجود نسبة  معتربة من املسيحيني عامة والكاثوليك 

دف إىل فرنسا مبساعدة اجلمعيات التنصريية إىل تنظيم شبكة من املدارس الكاثوليكية واملؤسسات الدينية اليت 

ومن جهة أخرى حاولت وبأي وسيلة أن تفرض محايتها على .1خلق نظام متنامي للتعليم العلماين من جهة

سعت إىل احلصول على 1856لنفسها، ففي معاهدة سنة عت ذلك الرعايا املسيحيني من أهل البالد وادّ 

هم من رعايا الدولة العثمانية االعرتاف العثماين حبق فرنسا يف اإلشراف على شؤون النصارى الكاثوليك الذين

ّ وبالرغم من ، ا باءت بالفشل إال أن فرنسا متكنت من أن تفرض احرتام هذه احلقوق على مجيع الدول أ

.2األوروبية

العثمانية ومنها الشام إذ  اإلمرباطوريةأقطاركرب مستثمر يف أفرنسا كانت نّ إمن الناحية االقتصادية فأما

يف الصناعات السورية هي استثمارات فرنسية حيث كانت سوريا مصدرا هاما األوروبيةكانت معظم االستثمارات 

للخطوط احلديدية نت الشركات الفرنسية متلك شبكة غزل احلرير، كما كافرنسا مثل إليهاللمواد اخلام اليت حتتاج 

يتوفر لفرنسا يف اليت خترتق سوريا مع العلم أن االقتصاد السوري كان مركزا على الساحل وجبل لبنان حيث كان

111، ص1990،أكتوبراملعادي اجلديدة، دط،،تاريخ الشرق العربي المعاصرحممود صاحل منسي، 1

.23حكمت ياسني، مرجع سابق، ص2
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أما بعد احلرب فقد .1األوىلالروابط السياسية واملعنوية وهذا قبل احلرب العاملية أقوىالساحل واجلبل اللبناين 

جل االهتمام بسوريا منها االقتصادية واليت تتمثل يف احتماالت ظهور النفط مع تنمية أمن إضافيةظهرت دوافع 

وهذا بتدعيم شبكة ومحايتهاإفريقيابشمال إمرباطوريتهاف إىل ذلك رغبة فرنسا يف تدعيم اضيزراعة القطن 

لألمهية، ونظرا 2يف شرق البحر املتوسط وعلى الساحل السوري بالذاتمأمونأماميالدفاع الفرنسية مبركز 

ا سوريا من جهة، ومن جهة اإلسرتاتيجية السورية سوف يساعد على فان تطوير هذه املواردأخرىاليت تتمتع 

.3نتيجة احلرب العاملية األوىلاسنج اقتصاد احلرب املتدهور يف فر عال

ياسية فقد سعت فرنسا منذ القدمي إىل عقد معاهدات مع الدولة العثمانية اليت كانت من الناحية السّ أما

مشل الكاثوليك األوروبيني كافة حىت  احلماية الدينية على تلك النصوص مث تطور مبدأدخل جتارية يف البداية مث اُ 

ألبانيااليوناين، كاثوليك األرخبيلومنهم كاثوليك العثمانية األقطارمن فرنسيني وغري فرنسيني املتواجدين يف 

وكان . والواليات السورية والعراق وفلسطني األناضولوموارنة لبنان وقربص والكنائس الكاثوليكية يف ) املرديت(

ا أكالدينية اليت ادعتها فرنسا وتيةهلذه احلما ثر ملحوظ يف احتالل فرنسا مكانة مرموقة يف منطقة الشرق، فلت 

ا كانت حتميهم من ظلم وتعنت  وتقدم هلم مساعدات مادية األتراكفقد كان املوارنة يعتربون فرنسا صديقتهم أل

.4ومعنوية

.112مرجع سابق، صحممود صاحل منسي، 1
يعتقدون انه بدون مركز حصني يف داخلية سوريا فان مركز فرنسا على الساحل الذي احتلته سنة يونالفرنساإلسرتاتيجيونكان 2

ديد ملوجة استثمارات  فرنسا املالية يف الساحل 1919 سيكون مهددا من جانب احلركة القومية املتمركزة يف دمشق وهو 
).112مرجع سابق، صد صاحل منسي،حممو : انظر(أخرىمن جهة إفريقياالسوري وجبل لبنان من جهة ومشال 

112حممود صاحل منسي، مرجع سابق، ص 3

، أعمال املؤمتر الذي نظمه قسم التاريخ ، الحماية الفرنسية لألقليات غير المسلمة في السلطنة العثمانيةأنطوان حكيم4
.37،40، ص ص2001لوبوان، ، مكتبة 1516باجلامعة اللبنانية حول األقليات والقوميات يف السلطنة العثمانية بعد 
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ا مع احلركات السياسية الصاعدة يف سعت فرنسا إىل تو إىل فرض احلماية الدينية باإلضافة طيد عالقا

يف بالد الشام، اإلداريةالشام وخصوصا احلركة اللبنانية واحلركة السورية اليت كانت تطالب مبزيد من الالمركزية 

واملالحظ أن فرنسا قد اتبعت يف بالد الشام سياسة استغالل الفرص خدمة ملصاحلها االستعمارية يف املنطقة، 

، إذ 1860لسنة الفتنة الطائفية أحداثجتسد يف املسيحيني املوارنة و هذا ماالبداية تركز على محاية وكانت يف

إسالمياملسيحية اليت تعيش املعاناة يف وسط األقليةوجدت فرنسا فرصتها للتدخل املباشر يف املنطقة حبجة محاية 

.حيرتمهاال

استعدادها إلرسال محلة عسكرية إىل األوروبيةإىل عقد مؤمتر عرضت فيه على الدول فرنسا حيث دعت 

احتلتها هذا االقرتاح خوفا من بقاء  فرنسا باملنطقة  لواألوروبيةفلم تقبل الدول ،نإلعادة األمبالد الشام 

االتفاق  رنسا مل حترتمجندي غري أن فألفعشر اثينقوة عسكرية قوامها إيفادعسكريا وقد مت االتفاق على 

الذي اشرتك مع اجلنرال ساق يف احلملة على بالد الشام " بوفور دوتبول"مقاتل بقيادة اجلنرال أالفستة وأرسلت

، لكنها فشلت يف الدخول إىل املنطقة بسبب معارضة 18601أوت10ووصلت احلملة الفرنسية إىل لبنان يوم 

نار الفتنة حبماية إطفاءل األمري عبد القادر الذي ساهم يف وتدخُ 2فؤاد باشاأرسلتالدولة العثمانية اليت 

من االنفراد يف احلصول على امتيازات يف إىل ذلك حرص بريطانيا على منع فرنسايضاف، 3املسيحيني يف بيته

مبا حدث وتأثرهاة لبنان وحدها وجعلت القضية دولية، كما استغلت فرنسا هذه احلوادث لتؤكد اهتمامها باملوارن

.4هلم

.528-527حممد فريد بك احملامي، املرجع السابق، ص ص1
528.2املرجع نفسه، ص

3 Paul Azan, Op.cit., p58
حبث متهيدي لدخول السنة األوىل ماجيسرت، جامعة :19التبشريية يف بالد الشام خالل القرن اإلرسالياتمجيلة معاشي، 4

. 42، ص1982-1981قسنطينة 
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حول قضية سورية منها اجتماع يف هذا الوقت سعت فرنسا ومنافستها بريطانيا لعقد اجتماعات سرية 

وقد رمست فيها مصاحل الطرفني األتراكلة فصل العرب عن أالذي نوقشت فيه مس1915األولكانون 21

اليت 1916الفرنسي والربيطاين ومناطق نفوذ كل منهما، لتنتهي هذه االجتماعات باتفاقية سايكس بيكو يف عام 

إىل مناطق نفوذ فرنسية ومناطق نفوذ اجنليزية على أن تكون سوريا من نصيب تنص على تقسيم منطقة الشام 

ا على أرض الواقع وذلك بفرض االنتداب 1920وقد متكنت فرنسا سنة . 1فرنسا الفرنسي من ترمجة خمططا

ذا بدأت تتحقق مطامع الدولة الفرنسية يف بالد الشام" غورو"على سوريا ووصول محلة  وقد  .2إىل املنطقة و

مواقف : فرنسا يف سوريا"ين مثرية، مثل حتت عناو كانت اجلرائد تنقل أخبار احلملة الفرنسية على سوريا إىل اجلزائر

وهذا دليل على ،وتربير احلملة على سوريارمبا من أجل كسب تعاطف اجلماهري بالبالد" صل العدوانيةياألمري ف

.3املنطقة بالنسبة لفرنساأمهية

يف بالد الشام ليست الطريق الوحيد الذي حاولت فرنسا املسيحية األقليةلةأأن مساإلشارةوجتدر 

م أبناءرجال احلركة الوطنية من ببعضاتصاهلا بدأتجانب ارتباطها باملارونيني فإىلاستغالله  العرب ووعد

م معها، وبالفعل فقد استطاعت أن حتصل ارتباطهمأكدواهم إذاباملساعدة وان تضمن هلم االستقالل  ا وتعاو

أتباعا وجتعل تأييد بعض الشخصيات العربية واستطاعت بواسطة قنصليتها يف دمشق وبريوت أن توجد هلا على

، ص 1999، دار طالس، دمشق، 1، طبيكو-سورية بالد الشام تجزئة وطن حول اتفاقيات سايكسجوزيف حجار، 1
.96-87ص

2 La Dépêche de Constantine, N° de 19 juillet 1920- 20 juillet 1920, Archive de
La willaya de Constantine.
3 Ipid.
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بعض الشخصيات اليت تنتمي إىل عائالت ذات مكانة ااختارو ، ولعل القناصل 1للدولة العثمانيةأعداءمنهم 

تمع منهم  .ىت الطرقاألمري عبد القادر إذ حاولت استمالتها بشأسرةمرموقة يف ا

واملالحظ أن املصاحل الفرنسية يف بالد الشام كانت وال تزال احملرك الرئيسي للحكومة الفرنسية واملوجه 

السياستها يف املنطقة لذا جند األول .ى هذا النفوذ ببذهلا جهودا كبريةكانت حريصة على تدعيم علأ

II.لفرنسية لكسب األسرةاإلغراءات ا:

يبدوا أن السياسة الفرنسية يف املشرق العريب تشكلت بالصورة اليت ختدم مصاحلها اخلاصة فحسب، فعندما  

، لكن عندما رأت 2"متامية الدولة العثمانية"على الدولة العثمانية نادت بشعار احملافظةكانت مصاحلها تقتضي 

يار خبطى سريعة وأن الدول أن الدولة العثمانية متيل حنو  ا وحتدد اال مناطقاألوروبية تتسابق إىل اقتسام ممتلكا

1878كثريا يف مؤمتر برلني سنة أحلتتطالب حبقها وقد األخرىهي وأصبحتنفوذ كل منها غريت سياستها 

على أن تكون سوريا من نصيبها ملا فيها من مصاحل وامتيازات، كما ذكرنا سابقا أن فرنسا قد سعت إىل استمالة 

ا سوء معاملة أبناءبعض رجال احلركة الوطنية من  األتراكالعرب واستطاعت بالفعل من تستميل بعضهم وساعد

فقد جتاوب بعض الزعماء العرب معها واظهروا . 3املكانة السياسيةلى هذه للعنصر العريب يف احلصول ع

تمع ومن بينهم وحظوة، هلذا حرصت أن ختتار الشخصيات اليت كانت هلا مكانة 4استعدادهم للتعاون معها يف ا

.86حكمت ياسني، مرجع سابق،1
الدولة العثمانية على ماهي عليه والعمل على إبقاءكانت فرنسا تدافع عن الدولة العثمانية وتصرح يف كل مناسبة بوجوب 2

ا مع روسيا حىت ال يستأثر الروس باملنطقة  ا يف حر ا ساعد انظر حكمت ياسني، (صيانتها من التقسيم والتجزئة، حىت ا
.)85ية، مرجع سابق، صالسياسة الفرنسية جتاه الثورة العرب

دولة سواء كانت فرنسية أيةبعضهم كان يرجو احتالل أناشتداد العداوة والكراهية بني العرب وحكومة االحتاديني حىت أنيبدو 3
.)86انظر حكمت ياسني، املرجع السابق، ص(اجنليزية بدال من الدولة العثمانيةأم
.86حكمت ياسني، املرجع السابق،ص4
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تمع لكنها مل تستفداألمري عبد القادر اجلزائري الذي عرف شهرة ومكانة تنفيذتتمكن من منه ومل مرموقة يف ا

، وال عجب أن نرى اهتمام فرنسا بعائلته من بعده، فقد كان  1883املخططات اليت دارت حوله حىت وفاته سنة 

تمعكل فرد منها  .1حيمل صفات األمري، كما كانت هلم أمهية يف ا

رسالة التعازي موجهة بإرسالذه األسرة بعد وفاة األمري، إذ بادرت فرنسا وقد بدأ االهتمام الفعلي 

بصراحة واإلعالنمن رئيس اجلمهورية الفرنسي إىل األمري حممد باشا وكانت الرسالة حتمل الكثري من الود اخلفي 

ا فجاء فيها بكم فنحن مشرتكون معكم يف الكدر الذي املّ "..عن رغبتها يف التقرب من هذه العائلة واالهتمام 

نعتمد على أنناواالهتمام بكم كما إليكمتثقوا مبا حنن فيه من امليل ويف حزن سائر العائلة وينبغي أن

.2، كما جاءت رسالة من وزير اخلارجية الفرنسية يف االجتاه نفسه ..."إخالصكم

فعال امليل الصريح يف التقرب من عائلة األمري عبد القادر، وقد أبدتوما يالحظ من الرسالتني أن فرنسا 

م و  م منها اإليهمفقد وصفتهم باملخلصني الستمالته(استعدادها يف أن تعتمد عليهم عربت عن ثقتها  ، )وتقر

اكما  ا رغم اخلرب قد إعالمهااعتربت أن أ على األجنبيةإىل مجيع البعثات أرسلبوفاة األمري جماملة خاصة 

.حد سواء

كما أن القناصل الفرنسيون قاموا باالتصال بأعيان اجلزائر وتشجيعهم على ترك والئهم للدولة 

، وعلى رأس هؤالء عائلة األمري عبد القادر وهذا من اجل خدمة مصاحلها 3العثمانية والتحول إىل التبعية الفرنسية

.1زائريني يف املشرق العريب خاصة سوريايف املنطقة واالستفادة من نفوذها يف التأثري على املهاجرين اجل

.41-40هالل، مرجع سابق، صعمار 1
.259االمرية بديعة احلسيين،مرجع سابق، ص 2

والوثيقة اليت تبني مسعى القنصل الفرنسي موجودة باللغة الرتكية يف هذا .(328مصطفى بوداق، كوثر شكر، مرجع سابق، ص3
)الكتاب
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بناءا على تقرير قدمته "359"يف جملس األعيان رقم 1884يوليو - متوز31فقد عقدت جلسة يف

جلنة املالية املكلفة بدراسة مشروع القانون املقرر يف جملس النواب اهلادف إىل منح أسرة األمري عبد القادر معاشا 

»"سان فاليه"وهو معد من قبل العني فرنك80000تقاعديا مقداره  SaintFallier .بدمشق«

ترى أن هناك الفرنسيةكانت احلكومةمن فرنسا  فرنك 150000فبالنظر إىل أن األمري كان يتقاضى 

بادرت مبنحها قسما من الراتب فقد ،اليت خلفها األمرية على منح العائلة الكبرية العددأسباب عادلة للموافق

.2اعتبارات سياسية تتعلق بنفوذها يف سوريةبوبررته،الذي كان خمصصا لرئيسها من جهة

وقد لقي هذا املشروع معارضة شديدة من قبل بعض خطباء جملس النواب، واستند املعارضون للمشروع 

، وبقيت )اضطرابات برقةالذي شارك يف (مد وحم)1871اجلزائر يف ثورة ب(لى سلوك األمريين حمي الدين ع

فرنك على أن 80000وقد أحل رئيس جملس الوزراء على رقم .ئمة بني معارض للمنحة وموافق هلااملناقشات قا

.يوزع املبلغ على األوالد األربعة عشرة غري الولدين األكربين

:التقرير السابق إىلوتعود أسباب االهتمام بالعائلة حسب 

قواعده باإلضافة إىل ، وكون العائلة وسيلة لدعمه وتوسيعالفرنسي يف املشرقذالنفو تدعيم- 

.التحكم يف اجلالية املغاربية املتواجدة بسوريا

كما أن العائلة اعتادت على احلماية الفرنسية واللجوء إىل قنصليها، لذلك كان لفرنسا أن ال - 

.تتخلى عنها

.40عمار هالل، مرجع سابق، ص1
.491برونو اتيني، مرجع سابق، ص 2
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كليف املندوبني الفرنسيني بسوريا مبمارسة مراقبة فعالة للتأكد من أن وقد اشرتط املقررون هلذا املشروع ت

.1إال ألصدقائها والعاملني ملصاحلها الن تذهب من فرنسهذه املعونة 

وهو (خمطوط"األمير عبد القار"قد أورد يف كتابه 2نياإلشارة أن املؤرخ الفرنسي برونو اتيلكن جتدر

كتبه أبناء األمري عبد القادر للدولة ، )284-283الصندوق رقم : حمفوظ يف ملفات وزارة الشؤون اخلارجية

، يعلنون فيه والئهم للدولة الفرنسية ويطلبون محايتها مثلما كانت تفعل مع والدهم3الفرنسية بعد وفاة والدهم

أمساء الذكور يتأحصوقدية أمساء ذكور وستة أمساء بنات، مثانا ألبناء األمريعشر إمسً أربعة، وقد ورد فيه األمري

األمري علي بن عبد القادر، األمري أمحد، األمري عبد الرزاق، األمري عبد املالك، األمري عمر، األمري إبراهيم، :وهم

والسيدة رقية السيدة زهرةي هثالثة أمساء و أحصيتفقد البناتاألمري عبد اهللا، األمري اهلامشي ، أما أمساء

من هذا املخطوط أمساء األبناء لنا ، ويتضح مكن من قراءة األمساء الباقية لعدم وضوح اخلطيُتومل والسيدة زينب

دين أي الحمييواألمرياألمري حممد اسماملؤيدين للسياسة الفرنسية وأمسائهم وردت سابقا، لكن نالحظ غياب 

م من الذين اتبعوا السياسة العثمانية .4أ

.494، صسابقمرجع ،اتينيبرونو 1
انظر برونو اتيني املرجع .(فرنساالديين يفللمرصد اكان مدير كما  بأكس أون بروفنس  يف العلوم السياسية أستاذاً كان: برونو اتيني2

) السابق
.221برونو اتيني، مرجع سابق، ص3
1انظر امللحق رقم 4
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فقد ذكر حممد باشا بن األمري عبد القادر يف هذا الشأن خروج بعض إخوته عن طاعته وعن والئهم للدولة 

العثمانية إذ ناصبوه العداء ومالوا إىل الدولة الفرنسية اليت منحت هلم مرتبا كافيا عندما تأكدت صدق ميلهم 

.1إليها

ذين مالوا إىل الدولة الفرنسية فقد أورد املؤرخ عمار يف حتديد األفراد الالعرب وقد اختلف املؤرخون 

.2هالل اسم هاشم واحلفيد سعيد ضمن املوالون لفرنسا

أماواألمري أمحد وعبد الرزاق قد بقوا على عالقتهم بفرنسا، سعد اهللا فيقول أن األمري عمرمأبو القاسأما

اهلامشي فقد مسحت له السلطات الفرنسية بالعودة إىل اجلزائر ألنه كان فاقد البصر وال ميكنه أن يقوم بعمل معاد 

يف البداية مث ناصبهم العداء فيما بعد وقام األمري عبد املالك فكان موقفه غري ثابت إذ انظم إىل الفرنسيني أماهلا 

.3انتمائه فلم يعرف األمري عبد اهللا أماربتهم يف املغرب امبح

إالمر وإكرامه باألومسة والنياشني عاملؤرخ التونسي العجيلي التليلي فريى انه رغم دعوة فرنسا لألمري أما

ا ، وان فرنسا يف األخري مل 1916مع رموز احلركة العربية سنة إعدامهمل تستفد منه بالقدر الكايف حيث مت أ

أيضاتنجح إال يف كسب األمري سعيد احلفيد بعد أن منحته مرتبا شهريا معتربا، أما األمري أمحد فلم تستفد منه 

. 19114ألنه تويف سنة 

فرنسية إّال أن عالقة العائلة باجلنسية العائلة األمري عبد القادرانه رغم جتنس بعض أفراد اإلشارةوجتدر 

بفرنسا كانت متوترة بصفة عامة فاملالحظ أن أفراد األسرة قد تغريت مواقفهم بني التبعية للفرنسيني أحيانا 

.249، ص2حممد، حتفة الزائر، جاألمري 1
40مرجع سابق، صعمار هالل،  2

.249القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر، صأبو3
.246العجيلي التليلي، مرجع سابق، ص 4
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ا، كما كان  م أحيانا أخرى وهذا حسب الظروف اليت كانوا ميرون  أومن الصعب عليهم أن خيتاروا هذه ومعادا

مع وجود مغريات متثلت يف املناصب واملنح اد مثل ما فعل األمري نفسه، السيما تلك، أو أن يقفوا موقف احلي

ا كل طرف املالية  .اليت خصهم 

أثناء حتسن العالقات بني الدولتني العثمانية والفرنسية كما أن إذ جند األمري علي قد زار اجلزائر وفرنسا 

م أظهروا له االحتفاء نالفرنسيني حاولوا استمالته وجره لالستفادة م نفوذه يف املشرق لكنه مل ميل إليهم رغم أ

اوجعلوه يزور موطن األجداد سرّا كما 1912سنةوالكرم اهتمت بنشاطه يف ليبيا ملا حارب اإليطاليني من أ

كنه خالل صحفها، وقد قلدوه جوقة الشرف وصوروه بلباسه الرمسي املهيب وصدرت الصورة يف التقومي اهلجري ل

.1خوفا مما قد تدبره له هذه األخرية ضد الدولة العثمانيةرجع إىل سوريا ومل يتوجه إىل فرنسا 

أما األمري اهلامشي فقد ربطته عالقات حسنة بالقناصل الفرنسيني يف دمشق، أما عالقته بالسلطة العثمانية 

حيانا إىل توترات بني السلطة العثمانية وهو ما كان يؤدي أ) أو لنقل عدم التفاهم مع األتراك(فكانت متوترة 

، كما أن القنصل الفرنسي الحظ على األمري هاشم املبالغة يف طلب النقود فاقرتح نقله إىل والقنصلية الفرنسية

وقد اختار األمري اهلامشي اجلزائر فوافقت السلطات الفرنسية على ذلك،  فغادر دمشق خالل .منطقة أخرى

ويبدوا أن صلة األمري اهلامشي بالفرنسيني كانت منذ وفاة . 2مث إىل اجلزائرته إىل بريوتمتجها بعائل1892أكتوبر

خالد ومصطفى منحة دراسية يف ثانوية لويس البنيهمنحت والده فقد ورد يف بعض املراجع أن احلكومة الفرنسية

وقد توىل اهلامشي مسئولية ضابطوكان ابنه األمري خالد من خرجيي املدرسة العسكرية برتبة 1888لوقران سنة 

.552،554، 551مرجع سابق،ص،...تاريخ الجزائر ابو القاسم سعد اهللا،1
.556املرجع نفسه،2
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ا مثل الرسالة اليت وجهها إىل احلاكم بنفسه يطلب فيها تقدمي الفرنسيالعائلة يف اجلزائر إذ كان يتدخل يف شئو

.1العون ألرملة ابن عمه آمنة اليت تويف عنها زوجها

ومناهضا لسياسة ومية أما األمري عمر فلم يكن موقفه حمّددا من الفرنسيني فقد كان من أنصار الق

يف كل ما يتعلق قي، كما أنه بقي على صلة ببالدهالترتيك وينتقد اجلمعيات السياسية خاصة مجعية اإلحتاد والرت 

، 2زياراته على وسام من رئيس مجهوريتهايف إحدى م مع الفرنسيني وكان يسافر بني دمشق وباريس إذ حصل 

وهذا املوقف الذي كلف 1913استضافت أول مؤمتر عريب سنة وقد وجد نفسه مدعوما من قبل فرنسا اليت

.3األمري عمر حياته

قام به لصاحل أما األمري سعيد فإنه كان حمسوبا على الفرنسيني، لكن املراجع ال تذكر عمال مهما

الزركلي  الذي كان مؤرخ سياسي كبري ومعاصر لألمري سعيد مل يذكر يف ترمجته حلياة خري الدينالفرنسيني، وحىت 

سعيد موقف كرمي يف دمشق يوم خرج العثمانيون كان لألمري :" مايلي" األعالم "األمري هذا فقد ذكر يف كتابه 

ا 500منهخذوأمنها وبقي فيها مجال باشا الصغري آخر قواد ذلك اجليش فقابله األمري سعيد  بندقية، سلح 

بعض الدمشقيني واملغاربة حلفظ األمن وأعلن استقالل سورية قبل دخول اجليش العريب والربيطاين وألف حكومة 

وأبعده عن احلكم مندوبون الشريف ناصر بن علي، فعاشت يومني(وطنية مؤقتة أقرها أول داخل من اجليشني

مصر، إىلمنهم لورنس ونوري السعيد، مث نفاه اإلجنليزقبل دخول فيصلوذلكآخرون عن فيصل بن احلسني

، ليكرر السيناريو الذي قام به جده من قبل حيث 4..."1920لكنه عاد إىل دمشق بعد االحتالل الفرنسي سنة 

.557املرجع السابق، ص 1
.  88،مرجع سابق، ص ...مجيلة معاشي، أبناء األمري2
.555،556، املرجع السابق، سعد اهللاأبو القاسم 3
، دار العلم 6، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، جاألعالم، خري الدين الزركلي4

.145، بريوت، ص2002، 15للماليني، ط
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الفرنسيني على سوريا وقد محاهم استيالءمن انتقام املسلمني بعد أنفسهمقام حبماية املسيحيني الذين خافوا على 

.1فس البيت حبي العمارة يف زقاق النقيببن

قدمت له األخريةاألمري سعيد بفرنسا مل تكن طيبة رغم أن هذه عالقةوقد ذكر سهيل اخلالدي بأن 

سوريا وقيام حكومة وطنية مؤقتة من جهة استقالل ، رمبا ألنه أول من أعلن 2عرضا بأن يكون ملكا على سوريا

.3ومحايته للمسيحيني من جهة أخرى

: يف النهاية ميكن اخلروج جبملة من املالحظات وهي

الفرنسية يف بالد الشام جعلتها تتبع السياسة اليت تتوافق مع مصاحلها سواء كانت اقتصادية، األطماعأن 

اإلبقاء عليها مث العثمانية عندما كان من مصاحلهاالصديق مع الدولة، فقد لعبت دور إسرتاتيجيةسياسية، دينية، 

.حتولت إىل العدو املفرتس الذي يلهث وراء نصيبه من تركة الرجل املريض

استغالل الطوائف و .ومن مجلة السياسات اليت اتبعتها هي احلرص على احلصول على امتيازات يف املنطقة

.املسيحيةاألقلياتمحاية كما تسميهأوللتدخل يف املنطقة )املوارنة(الكاثوليكوخاصة املسيحيني 

تمع كاألمري إىل استغالل العائالت إضافةعبد القادر، استغالل الشخصيات اليت كانت هلا مكانة يف ا

. الكربى كعائلة األمري عبد القادر وحماولة كسب تأييدها مبنحها املال واملناصب واجلاه

.115، مرجع سابق، صدور الجزائريينسهيل اخلالدي، 1
.145الزركلي، املرجع السابق، ص 2

.115املرجع السابق، ص3
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:الخاتمة

اليت اتبعتها الدولة ياسةتائج اهلامة اليت تبني لنا السّ ا املوضوع خرجنا ببعض النذمن خالل دراستنا هل

إذ  لطة الفرنسية من جهة أخرى اجتاه أسرة األمري، اتبعتها السّ ياسة اليت العثمانية يف بالد الشام من جهة والسّ 

:للّسياستنيكانت املصاحل واألطماع هي احملرك الرئيسي 

جند أن املوقع االسرتاتيجي لبالد الشام جعلها حمط أنظار الدول األوروبية وبصفة خاصة فرنسا اليت إذ 

: لبسط نفوذها يف املنطقة واتبعت يف ذلك عدة سياسات منهاسعت 

، وسعت لتطوير سياسية إقتصادية ودينية باخلصوصيف املنطقة متيازاتالاالعديد منحماولة احلصول على

.1860بعد أحداث وخاصة ،ملسيحينيامبربر محايةهذه االمتيازات لتتحول إىل نفوذ سياسي يف املنطقة 

مملكة عربية يكون األمري إنشاءحماولة استمالة األمري عبد القادر جبعله على رأس مشاريعها املتمثلة يف 

اعبد القادر ملكا عليها،وهذا نظرا للمكانة  ذا رفض األمري هلمن رغم بالهذا الرجل يف املنطقة، اليت حظي 

.عن حلمها يف املنطقةاملشروع إال أن فرنسا مل تتخل

إىل حد كبري من يف ذلك وقد جنحت ،بتدعيمها للطائفية يف بالد الشام" سياسة فرق تسد"كما طبقت 

.بفرنسااألقليات املرتبطةمن العديدخالل وجود 

نظرا للمكانة اليت تتمتع ،األمري عبد القادرةعائلمنهايف املنطقة عناصر أخرى كما سعت إىل استغالل 

.ا األسرة لدى املشارقة واملغاربة

من أسرة األمريد سعت هي األخرى جللب أفراد انية بعيدة عن هذه األحداث فقمل تكن الدولة العثم

العائلة استغاللىاألخر وحاولت هي ،يف الدولةليامنحهم املناصب العإىل إضافةخالل منحهم مرتبات وهدايا 
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جل أاجرين اجلزائريني إىل جانبها من وكدا كسب املهنفوذها،ا يف املنطقة واحلفاظ على همصاحلجل محاية أمن

.سد الطريق أمام احلجج الفرنسية للتدخل يف املنطقة

،العثمانية اجتاه أسرة األمري عبد القادر يف املشرقالفرنسية تنيياسلسّ اأوجه التشابه املوجودة بنيرغم و 

الحظ فرقا جوهريا متثل يف  نأنناإىل كسب والء األسرة بعد وفاة األمري عبد القادر إّال امنهمكل سعتحيث

تسعى الحتالل املنطقة وخدمة مصاحلها االقتصادية والدينية، مستغلة يف ذلك نفوذ األسرة يف كانت كون فرنسا  

ملسلمني، ومل أما الدولة العثمانية فكانت تسعى يف حماولة يائسة للحفاظ على شرعيتها يف تويل أمور ا،املشرق

قد تأرجحت بني األطماع الدولة العثمانية من االستفادة من هذه األسرة، إذ جندهاتتمكن كل من فرنسا و 

فرنسا مث مالوا عنها  األسرة فراد أيد بعض أفقد للحفاظ على وجودها،ية الفرنسية االستعمارية واحملاوالت العثمان

االضطهاد من سوىالعثماين -الفرنسيالصراع من ن مل جتَ العائلة نعبد املالك وعلي وعمر، وعموما أاألمريك

.نيالطرف



لمالحقا



المالحق

75

"خمطوط الصك":1امللحق رقم 

221، مرجع سابق، ص الجزائري، عبد القادربرونو اتيني: املصدر

"خمطوطة الصك"

والءهم للدولة عبد القادر بعد وفاة والدهم أعلنوا من خالهلاكتبها أبناء األمري
الفرنسية
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بعض أفراد األمري عبد القادر: 2امللحق رقم 

األمري حميي الديناألمري حممد باشا

األمري عبد القادر اجلزائر
األمري عبد املالك

.األمرية بديعة، مرجع سابق: املصدر
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بعض أحفاد األمري عبد القادر: 3امللحق رقم 

األمري عبد القادر احلفيد                 األمري عزالدين احلفيد

األمرية بديعة مرجع سابق: املصدر
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I.بالعربيةالمصادر:
،تقدمي أبو القاسم عد اهللا،الدار التونسية للنشر،تونسحياة األمير عبد القادر،)هنري(تشرشل .1

،2،ج)سيرته القلمية(تحفة الزائر في مآثر األمير عبد القادر وأخبار الجزائر،بن عبد القادرحممد.2
1903املطبعة التجارية، اإلسكندرية،

، 1، ج)سيرته السيفية(مآثر األمير عبد القادر وأخبار الجزائرتحفة الزائر فيحممد بن عبد القادر،.3

.1903املطبعة التجارية، اإلسكندرية، 

II.بالفرنسيةصادرالم:

1. Azan (Paul),  Les grands soldats de L’Algérie, publication

comite national Métropolitain De centenaire De L Algérie, Mai,

2003 .

2. La Dépêche de Constantine, N° de 19 juillet 1920- 20 juillet 1920,

Archive de La willaya Constantine.

3. Urbain (Ismail), L’Algérie française, Indigènes immigrants,

Editeurs 30 rue Boneangeres, victoire, paris, 1862.

III.المراجع بالعربية:

1994، 1، دار الفكر املعاصر، لبنان، ط، األمير عبد القادر الجزائري ،العالم المجاهد)نزار(أباضية .1

، أعمال املؤمتر الذي المسلمة في السلطنة العثمانية، الحماية الفرنسية لألقليات غير )حكيم(أنطوان .2

، مكتبة 1516نظمه قسم التاريخ باجلامعة اللبنانية حول األقليات والقوميات يف السلطنة العثمانية بعد 

.2001ان، نلب

،1918-1876، صدى  حركة الجامعة اإلسالمية في المغرب العربي )العجيلي(التليلي .3
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. ، اجلزائر، األمري عبد القادر رائد الكفاح اجلزائري، الدار العربية للكتاب)عبد اجلليل(التميمي .4

، ، 1،  ط1871- 1816تونس اجلزائر، ليبيا، ، : ،حبوث ووثائق يف التاريخ املغريب)عبد اجلليل(التميمي .5

.1985الدار التونسية للنشر، تونس،

1980ر الثقافة بريوت،،دا4،ط4،جتاريخ الجزائر العام، )عبد الرمحان(اجلياليل .6

.، أصحاب امليمنة إنشاء اهللا،دار سالم، دمشق)اجلزائري األمرية بديعة(احلسيين .7

1948-1847، دور الجزائريين في حركة التحرر العربي في المشرق)سهيل(اخلالدي .8

شركة دار األمة، ، 1، ط)دور اجلالية اجلزائرية يف بالد الشام(، اإلشعاع املغريب يف املشرق)سهيل(اخلالدي .9

.1997اجلزائر، 

، دار الكتاب احلديث، ، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط)علي حممد علي(الصاليب .10

2008..

،دار البعث ، 1،1985،ط)1954-1830(مظاهر المقاومة الجزائرية ، )حممد الطيب(العلوي .11

.اجلزائر

، ديوان م1916-1288العثمانية والمشرق العربي ، دراسات في تاريخ الدولة )غريب(الغايل .12

.151،152،155، ص2007املطبوعات اجلامعية، 

، اجلزائر2009، دار البصائر، أبطال المقاومة الجزائرية، )أمحد توفيق(املدين .13

1995خوري ،دار عطية للنشر،بريوت، ميشيل،ترمجة عبد القادر الجزائرياألمير،)اتيني(نو و بر .14

.،دار املعرفة ،اجلزائر1،جتاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ، )بشري(بالح .15

ني بطسة جائرة عبد العزيز سعود البا، مؤساألمير عبد القادر الجزائري وأدبه،)عبد الرزاق(بن السبع .16

.لإلبداع الشعري
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معجم أعالم الجزائر في القرنين ،1ج، وآخرون، عبد الرحيم سكفايل، )عبد الكرمي(بوالصفصاف .17

19-20.

، ترمجة، فاضل بيات، صاحل الجزائر في الوثائق العثمانية،وآخرون، كوثر شكر)مصطفى(بوداق .18

2010الشريف، سيستام اوفسات، أنقرة،

، دار طالس، 1، طبيكو-سورية بالد الشام تجزئة وطن حول اتفاقيات سايكس، )حجار(جوزيف .19

.96اىل87، ص ص1999دمشق، 

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، واألصالة الثورية، الجزائر )صاحل(خريف .20

مؤسسة جائزة ، في صحبة األميرين أبي فراس الحمداني وعبد القادر الجزائري،)أمحد(درويش .21

2000؛ بطنيالعزيز، سعود الباعبد 

واملستعربني واملستشرقني، ، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب األعالم، )خري الدين(الزركلي.22

.، بريوت2002، 15، دار العلم للماليني، ط6ج

، دار الغرب اإلسالمي،بريوت1، ج أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، )أبو القاسم(سعد اهللا .23

دار الغرب ، 4ط،2،ج)1930_1900(الحركة الوطنية الجزائرية ،)أبو القاسم(سعد اهللا .24

1992بريوت،اإلسالمي،

، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1، حبوث ووثائق يف التاريخ العريب اإلسالمي، ط)القاسمأبو(سعد اهللا.25

2003.

،  عامل املعرفة، اجلزائر، 5، اجلزء 1954-1830، تاريخ الجزائر الثقافي )القاسمأبو(سعد اهللا .26

2009.

.2000اجلزائر،اإلسكندرية،مكتبة ،عصر األمير عبد القادر الجزائريناصر الدين، ،سعيدوين .27
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.دط، دت،1881، 1877، النزاعات الكيانية في الدولة العثمانية، )عبد الرزاق(سنو .28

)، اجلزائر2004، شخصيات وقضايا من تاريخ اجلزائر املعاصر، املطبعة العربية، غرداية، )أمحد(صاري .29

، املركز الوطين للدراسات االحتاللالهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء ، )نادية(طرشون .30

.والبحث

.، دار القدس العريب2011، 1، طاألمير عبد القادر في المشرق،)سليمان(عشرايت .31

، ترمجة وحتقيق حمّمد عبد الكرمي الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو اإليطالي، )شارل(فريو .32

الوايف، الكتاب الثالث، دار الفرجاين، طرابلس

معاركه أصله، طفولته، تربيته، تكوينه، زواجه،(، شباب األمير عبد القادر)حممصاجي(قدور .33

، ديوان املطبوعات اجلامعية، )العسكرية األولى، تولية اإلمارة

، ترمجة عبد اجلليل التميمي، السياسة العثمانية اتجاه االحتالل الفرنسي للجزائر،)أرمجنت(كوران .34

.1997التونسية،تونسشورات اجلامعة من

، دار النفائس بريوت، 1، حتقيق إحسان حيت، ط، تاريخ الدولة العلية العثمانيةحممد فريد بك احملامي.35

1981.

111، ص1990،أكتوبر، املعادي اجلديدة، تاريخ الشرق العربي المعاصرحممود صاحل منسي، .36

،لبنان 10،اجلزء )زعماء، ،وثائق ، موضوعاتمعالم (الموسوعة التاريخية الجغرافية ،)اخلوند(مسعود .37

الشركة العاملية للموسوعات،2004

.2007دار هومة، اجلزائر،،)1918-1847(الهجرة الجزائرية نحو بالد الشام، )عمار(هالل .38
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IV.المراجع بالفرنسية:

1. Ageron (Charles Robert) : "Abd el Kader, Souverain d’un

royaume arabe d’orient",Revue de l’occident musulman,

N8, 1970 .

2. Djeghloul (Abd el Kader), Elément D histoire Culturelle

Algérienne, Enterprise Nationale du livre, Alger , 1984 .

V.المقاالت:

، النصرجريدة ، "يف متجيد األمري عبد القادر وأغفلوا مأساة  نسائهاأفرطو املؤرخون "): مرمي(حبشاشي .1

1436ربيع األول 22- 2015جانفي 13الثالثاء

لة التارخيية املغاربية، السنة ")1860- 1855(األمري عبد القادر يف دمشق"):عبد اجلليل(التميمي .2 ، ا

.1978تونس، جويلية ،16-15السادسة، العدد 

المجلة التاريخية ، "باملغربجديدة عن ثورة األمري عبد املالك اجلزائريوثائق"):ابو القاسم(سعد اهللا .3

.1974جانفي، تونس، ،األول، العدد ةالمغاربي

،"العربيةاملهاجرون اجلزائريون يف بالد الشام بني فكرة اجلامعة اإلسالمية والقومية): "مجيلة(معاشي .4

.، مطبوعات جامعة قسنطينة، دار اهلدى2001، العدد األول، جويلية، مجلة الحوار الفكري

VI.الرسائل الجامعية:
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فالي إلى نابليون الفرنسية مناالستعماريةالبعد البايلكي في المشاريع السياسية ، )سيساوي(أمحد .1

.2014قسنطينة،أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر،،1812- 1838الثالث

شهادة ، مذكرة مقدمة لنيل 1847-1832الدولة في فكر األمير عبد القادر،)فريدة(قاسي .2

.1999- 1998قسنطينة،اريخ احلديث واملعاصر،املاجستري يف الت

مذكرة مقدمة لنيل شهادة 1884-1812الجزائر في كتابات إسماعيل عربان،، )عبيد(صطفى مُ .3

.، اجلزائر2007،2008اريخ املعاصر،املاجستري يف الت

حبث متهيدي لدخول السنة :19اإلرساليات التبشيرية في بالد الشام خالل القرن ، )مجيلة(معاشي .4

.1982-1981،اجستري، جامعة قسنطينةاألوىل م
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