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 مولود قاسم لدى اإلنّ ّيةمفهوم 

 حموم لخضر /                          دفارس خيرة/ الباحثة 

 شعبة الفلسفة ، جامعة مستغانم

الث وملالجاث  ت هي خاصُتها اإلاعخللت واللابلت لخأٍو إن ما ًمحز الهٍى

ت، وكلى غشاس الفالظفت  مخلذدة، ورلً هى جدذًذا مأحى صلىبت في حلٍشف الهٍى

ب اإلاشآة هدى شلاق الفىش الجضابشي وأكصذ هىا اإلافىش الجضابشي  خاولىا جصٍى

ّية" الزي ًفظل اظخلماٌ لفف (1)" مولودقاسم نايت بلقاسم"
ّ
ألهه " إلان

الزي ٌلخبره مصؼلح غشبي " الهوية"مصؼلح كشبي أصُل، كىغ مصؼلح 

 ومصؼلح غٍشب كً الشلافت اللشبُت ؤلاظالمُت، وبهزا هجذ أن إشيالُت ،خذًث

جخمدىس في إػاس العُاق الزي " مولودقاسمآيتبلقاسم"الخأصُل الشلافي لذي 

ت التي جخللم بالدعامذ في بلع مبادا  ًىجش وساءه خذور ألاصماث الخظاٍس

" مولودقاسم"اللُم، التي ال ًمىً لىا أبذا الخغاض ي كنها، أو التهاون فيها، وللل 

ذ هزه اإلاشاول واللىابم التي جؤدي إلى خذور ألاصماث لِغ  كىذما ٌلىد إلى حشٍش

في بلذها الجضابش فلؽ، بل في حمُم الذٌو اللشبُت ؤلاظالمُت فهى ًشي أن أوعب 

حعمُت لهزه ألامشاض وآلافاث ؤلاحخماكُت التي جصِب مجخملىا هى مصؼلح 

ّيةوأصالة"
ّ
، ومً خالٌ ؤلادالء بهزا اإلافهىم في الفىش اللاظمي ظُداٌو  "إن

ت داخل صمً " مولودقاسم" ت أو الزاث الجضابٍش ُّ ؤلاهؼالق والخأظِغ إلافهىم ؤلاّه

الاظخذماس الفشوس ي، هزا الضمً الزي اشخغلذ فُه فشوعا كلى خشصها الشذًذ 

طذ ملىماث الشلب " اإلاسخ والفسخ واليسخ"في جؼبُم أظلىب 

مارا ٌلني : - الجضابشي، ووفلا لهزا العُاق اإلالشفي ظىؤظغ لؼشح ؤلاشيالُت

ت وألاصالت ؟" مولودقاسم" ُّ . باإلّه

غوو -أ
ّ
ّية  ف مععااا الل

ّ
: إلان

فاث، ورلً خعب اخخالف  ت بخلذد في الخلٍش ُّ         للذ جمحز مصؼلح ؤلاّه

الخخصصاث، ظىاء واهذ فلعفت، أو كلم الىفغ، أو كلم الاحخماق وغحرها مً 

الخلٌى اإلالشفُت، ففي الفلعفت هجذ كلى ظبُل اإلاشاٌ ال الخصش الفالظفت 
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ت "  ابنرشد"اإلاعلمحن  أمشاٌ  ت)الزي ٌلشف لىا مصؼلح الهىٍّ ُّ : فُلٌى أنها (ؤلاّه

لفـت مشخلت مً الظمحر هى، وهي أًظا مً ألالفاؾ اإلاىلىلت ألنها كىذ "»

الجمهىس خشف ومنها اظم ولزلً ألخم بها الؼشف اإلاخخص باألظماء وهى ألالف 

م واشخّم اظم اإلاصذس الزي هى الفلل أو الصىسة التي ًصذس كنها الفلل 
ّ
والال

ت مً  ُّ ت مً ؤلاوعان والشحىل ُّ ت مً الهى هما حشخّم ؤلاوعاه فلُل الهىٍّ

( 2)«."الّشحل

لشفها لىا  ت وألاصالت، " مولودقاسم"    َو ُّ هي مبذأ كذًم، كلى »كلى أن ؤلاّه

 وهي ولمت الجُيُت ملىاها هى، هفعه بؼاكت DIمً )ؤلاوعان أن ًيىن هى هى، 

ت  ( 3)«.ؤلاهُت، أو هما ٌعمىنها في الششق اللشبي بؼاكت الهٍى

ت بملنى الزاث "  الفارابي"    إطافت إلى  الزي ًىؼلم مً فىشة اكتران الهٍى

 ٌ ت الش يء وكُىِخه ووخذجه وحصخصه "»: وبملنى الىحىد ملا فُلى هىٍّ

خه  وخصىصِخه ووحىده اإلاىفشد له، ول واخذ وكىلىا إهه هى، إشاسة إلى هٍى

هزا ما ٌلني أن  (4)«."وخصىصِخه ووحىده اإلاىفشد له الزي ال ًلم فُه اشتران

اهؼللا مً فىشة كذم الفصل بحن الىحىد واإلااهُت، فال ًمىً إدسان " الفارابي"

. أو إزباث اإلااهُت دون الىحىد أو الىحىد دون اإلااهُت

ّية  ف مععااا إلاصطالحف-ب
ّ
: إلان

ت في هخابه " مولود قاسم "         للذ ػشح ُّ ّية وأصالة"مصؼلح ؤلاّه
ّ
كىذما " إن

جدذر كً ألاظباب التي لها دخل في خذور أصمت الخظاسة اللشبُت، وكً هُفُت 

ملالجت هزه الخلابم التي كاٌشها اللالم اللشبي، مم رهشه أن كذم الخصذي 

لهزه اإلاعابل الشابىت التي لها دخل بخأصم ألاوطاق داخل ألامت اللشبُت 

ؤلاظالمُت، وفي الىكذ راجه لها كالكت مخِىت بخؼىسها، وظحرها في سهب الخظاسة، 

ت وألاصالت"ًلترح مصؼلح " مولود قاسم"لهزا هجذ  ُّ  لإلشاسة" ؤلاّه

وهى ًلصذ -" اللالم الشالث- أصمت الخظاسة اللشبُت ؤلاظالمُت "إلى صلب اإلاىطىق 

ت رلً  ُّ : هما ٌلشفها أًظا في كىله (5)«.الىعي الخاد بالزاجُت والصخصُت»باإلّه

ت لِغ لها كالكت باألهاهُت، بل هي شلىس ظام لذي ؤلاوعان بىحىده "» ُّ أن ؤلاّه
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واوعان وبخمحزه كً الغحر، ولِعذ لها أًت كالكت باألهاهُت التي هي مً أبغع 

( 6)«."الاهفلاالث والذوافم ؤلاوعاهُت

" ديكارت"و"  ابنسيعا"    واهؼالكا مً مفهىمه هزا، وباألخص كىدجه إلى جصىس 

ت " مولودقاسم"للزاث اإلافىشة، وهىا ظُلمل  ُّ هىكا مً اإلاىاؿشة، وؤلاظلاغ لإلّه

ت، فهى ًشي أن الشلب الجضابشي وان  ت أزىاء الخلبت الاظخلماٍس ملللا » الجضابٍش

ت، وغحر ملترف بىا وال  في الهىاء بحن كاإلاحن، مجزوكت كىا حيعُدىا الجضابٍش

ملاملحن هفشوعُحن، ومم رلً هىا هأهثر ما هيىن اكتزاصا بزاجُدىا، وحلللا 

بملىماث شخصِخىا، وللذ هىا هلاوم حمُم ألامشاض الاحخماكُت وآلافاث 

بت كىا، ووان رلً بذافم مً الزود كً هزه ؤلاهُت وجلً  اإلاعخىسدة إلُىا، الغٍش

(  7)«.ألاصالت

أن الشلب الجضابشي وان اكتزاصه بئهِخه وأصالخه " مولود قاسم"    مما ٌلني لذي 

في صمً الاظخذماس هابلا مً هُاهه الذاخلي الزي ًمغ صلب ملاوي الخمعً 

دىا، واإلادافـت كلى أصالخىا، سافظحن ليل ملاوي الفسخ واإلاسخ واليسخ التي  ُّ بئّه

خملها الفىش الاظخلماسي الفشوس ي في حى اإلادىت اإلاعخذمشة واإلاـلمت التي كاٌشها 

ًشي أهه بمجشد جخلصىا مً الاظخذماس " مولود قاسم"الشلب الجضابشي، ولىً 

ت وألاصالت »أصبدذ جلً  ُّ الخصاهت جظلف، وأخز رلً الشلىس باإلّه

وكذ اهجش كً هزا الشلىس الظلُف بالزاث بالدعاهل في كذة أمىس  (8)«ًخظاءٌ

مم أهه ال ًجب التهاون فيها أبذا، وإرا اظخمش ألامش كلى هزا الىدى فئن مصحرها هى 

بالؼبم الاهدالٌ، الزي ًدل بلذه بؼبُلت الخاٌ الظُاق، واإلادى، الزي ًيخهي 

ففي هزه الخالت ًشي . بىا في نهاًت اإلاؼاف لالظخلماس، والخخلف، والشوىد

ت واإلاخلذمت في الخفاؾ " مولودقاسم" أهه ًجب أن هفلل هما جفىش الذٌو اللٍى

تها بيل حذ وهذ معخمش، وكلى هُفُت صىن مجخملها العلُم، وال هفلل  كلى هٍى

الخجشد مً اإلاضاًا ألاصُلت )ههؤالء اإلامعىخحن، واإلاضدوجي الصخصُت في أمخىا 

بت كىا وان " مولودقاسم"، فىجذ (والدشبث باللُىب اإلالخبعت مً غحرها، والغٍش

ًىحه هالمه هزا إلى الىشحر مً صمالبه ومً الصخصُاث الباسصة في مصش واللالم 

ىلتهم بــ  ، هما وعميهم (أي اإلاخجيعحن)" اإلاؼىسهُحن"، أي "الخىاحاث"»اللشبي ٍو

هدً، ولىً اإلاخجيعحن بذون أن ًيىهىا كذ ججيعىا فلال كلى الىسق، وإهما 



 

222 
 

بعلىههم، وكللُتهم، وجصشفاتهم، ومىؼلهم، وسخىتهم، بل ومجشد وحىدهم 

هؤالء الخىاحاث الزًً واهىا  (9)«"!مشُاظبهلال"خُىاهاث جمش ي كلى ألاسض، …

ًذكىن إلى الجمىد، والجهل الزي امخلً اللصىس ألاوسوبُت الـالمُت، إلى ما 

ٌعمى بالخللُذ ألاكمى للذٌو اإلاخؼىسة، هاظحن أن اللشب اإلاعلمحن في صماهاث 

اللشون الىظؼى كذ سجلىا كصىسا رهبُت، التي جصّذسها اللشب بغىا في سقي 

.        الخظاسة مً كلم، وزلافت، وكمشان، وهىذظت التي ظؼلذ بىىس ؤلاظالم

خها اإلاىدذس إلى صمً اللصىس " مولودقاسم"    ًشي  أن ما ًمّحز الجضابش هى جاٍس

السخُلت، خاصت بلذ مجيىء الفخىخاث ؤلاظالمُت ؤلاظالم التي هخج كنها اهذماج 

اإلاعلمحن مم العيان ألاصلُحن، وأصبذ كامل الخلىي هى الزي ًمحز بُنهم، إطافت 

ت، وإصالت الخفشكت والدشدذ الزي  إلى جدلُم الىخذة ؤلاظالمُت والىػىُت واللغٍى

ت فخه مخخلف ؤلاظخلماساث في هزه ألاسض الجضابٍش
ّ
وما ًمىً مالخـخه أزىاء . خل

"  البربر"كهذ الفخذ ؤلاظالمي أن ظيان الجضابش كذ اهلعمىا إلى زالزت ػىابف هم 

".  ألافارقة"، و " البيينطيوو "و 

":  وستافلوووو "     فلً أهم ؤلاظخلماساث التي حلشض لها البربش ًلٌى 

لُا فياهذ لها آزاس فيها، فملىها » اظخىلذ شلىب هشحرة كلى شماٌ افٍش

اللشػاحُىن والشومان، والىهذاٌ واللىغ والبحزهؼُىن كبل اللشب، ولم ًدبذٌ 

لُا مم هثرة فخىح ألاحاهب لها، وأولئً ألاهالي هم البربش الزًً  أهالي شماٌ افٍش

أكٌى بل وفي داخلها . خافـىا كلى دًنهم ولغتهم وكاداتهم خاسج اإلاذن كلى ألاكل

(  10)«.أًظا

خ الفخذ اللشبي للمغشب أن هىان ػىابف هشحرة اكخىلذ      وما ٌشهذ كلى جاٍس

، …هلبُلت صهاجت وبشغىاػه وهفىظت ولىاجه وهىاسة الخ»ؤلاظالم منها البربش البتر 

وكذ الخف البربش في اإلاعلمحن الفاجدحن الاظخلامت واللذٌ واإلاعاواة، فشأوا فيهم 

اإلاىلز الىخُذ مما هم فُه مً اإلاحز اللىصشي والجىس العُاس ي والاطؼهاد الذًني 

 (11)«.والفىض ى الشاملت
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ذ لىا جأهُذا كلى رلً هى ما أشاس إلُه  أمت "»: في كىله"  ابن باديس"     وما ًٍض

مخدذا غاًت الاجداد، ممتزحا غاًت الامتزاج، وأي افتراق " واخذة أو شلبا واخذا

(  12)«".ًبلى بلذ أن اجدذ الفؤاد واجدذ اللعان

للذ أدسن اإلاعخلمش الفشوس ي كُمت الذًً ؤلاظالمي، ومياهخه 

الغالُت في كلىب وأسواح وزلافت الشلب الجضابشي، فاإلظالم وان 

ت  خُت الجضابٍش بمشابت اإلاغزي الشوحي للُام مخخلف الشىساث الخاٍس

كبر اللصىس التي جىؼم باظم الجهاد في ظبُل هللا، هُف ال وهى 

َل 
َّ
حن ألاولى مىز أسبلت كشش كشها، »ؤلاظالم الزي َمش كلُذة الجضابٍش

حن لُدذد  اظخدىر ببلذًه الشوحي والعلىوي كلى مشاكش الجضابٍش

ىن هما اسجبؼىا ... شخصُتهم وهمؽ خُاتهم  فاخخمى به الجضابٍش

والضواًا والىخاجِب، واإلاذاسط الخشة التي واهذ : بمؤظعاتهم الشلافُت

جمأل أػشاف البالد ػىال وكشطا، حلؼي الخللُم اللشبي، وحشبم 

 ًُ َمى ًُ حن سوخُا، هما جشبؼهم بماطيهم وجضودهم بعالح كىي  الجضابٍش

ب  مىاظخمشاس كملُاث اإلالاومت والىكىف طذ مداوالث الخزٍو

( 13)«.للصخصُت الىػىُت لصالح شخصُت اإلاعخلمش الذخُل

ت التي حلذ " مولودقاسم"وان   ت الجضابٍش ُّ ًذسن جماما كُمت ملىماث ؤلاّه

ت، التي شغلذ جفىحره أزىاء وبلذ الخلبت  وىكاء زلافي في بىاء الخظاسة الجضابٍش

ت ، لهزا هجذه في الىشحر مً هخابخه أهه وان ًخمخم بأظلىب الخىحُه  الاظخلماٍس

وؤلاسشاد، ورلً ختى ًخمىً مً جىكُت الشلب الجضابشي في مذي أهمُت هزه 

دىا الشلافُت، وهزا ما لىخف لذي الشلب الجضابشي في  اإلالىماث في جشظُخ هٍى

كهذ ؤلاظخلماس، فلؼاإلاا كهذ إلى اإلادافـت كلى هزه اللغت التي حلذ لغت ألاحذاد، 

لغت اإلاىػً ألاصلي، لغت اللشآن الزي حمم، وكىي مً شمل ألامت اللشبُت 

ؤلاظالمُت، هزا ؤلاظالم الزي كضص حهىد الشلب الجضابشي، وصاد مً زلخه، 

لت، إلى حاهب اللغت اللشبُت التي كّبر بها   والخدامه بلظا ببلع في مدىخه الؼٍى

خ، لهزا وان مً  ت كبر الخاٍس اإلاجخمم الجضابشي كً مدخىي زلافخه الجضابٍش

اخخُاػاث ؤلاظخلماس الفشوس ي في جخلُذ وحىده بالجضابش هى مداسبت هزه اللغت 

م وشش الخللُم اإلاعُحي فما  ت كً ػٍش اللشبُت، وػمغ ملالم الصخصُت الجضابٍش
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ت، ألن  وان في وظم اإلاعخذمش ظىي جلذًم ول الذكم لخلً اإلاذاسط الخبشحًر

مبخغاها ألاظاس ي لِغ هى الخللُم والخشلُف بدذ راجه، بل دكم ظُاظت 

الخجهُل للشلب الجضابشي اهؼالكا مً مداسبت اللغت اللشبُت والذًً ؤلاظالمي 

ت أكشث بخللُم  حن مً هزه اإلاذاسط الخبشحًر ملا، وختى ال ًىفش الخالمُز الجضابٍش

اللغت اللشبُت بؼشق خذًشت بملنى دط بشامج الخللُم اإلاعُحي طمً بشهامج 

الخللُم اللشبي، وأًظا جذَسغ اللغت اللبابلُت ألبىاء حشحشة ورلً ألحل مداولت 

ابلادهم كً اللغت اللشبُت وؤلاظالم، وخلم هضاكاث ػابفُت في الجضابش ووان 

له كالكت بخللحن مبادا الذًاهت اإلاعُدُت، فاإلابششون »الهذف مً هزا وله 

حن كلى  جشحمىا ؤلاهجُل إلى اللغت اللشبُت واللبابلُت، لزلً فئن وكىف الجضابٍش

اجه وفهمهم ًيىن أظهل كليهم إرا اظخلملذ اللغت اللشبُت أو اللبابلُت مما  مدخٍى

 (14)«.لى اظخلملذ الفشوعُت

أن ألامت »الزي اكخبر " ابن باديس"مً سأي " مولود قاسم"   إن سأي  

ت ال حعخؼُم البلاء في الخُاة إال إرا اخخفـذ بللُذتها وبملشفت ماطيها . الجضابٍش

وكلُه إهه ًداسب طذ اإلالخلذاث الفاظذة مً أحل أن ٌعترد الصفاء ؤلاظالمي 

 ٌ البذ مً اهذماج ول : "ألاولي، ومم رلً ال ًشفع الخظاسة الغشبُت، بشمتها فُلى

لذم بشهامجه كً " خشهت اللصشهت وول زلافت صمخىا بىاظؼت اللغت اللشبُت ٍو

ذجه الشهاب ش الذًً ؤلاظالمي مً اظدُالء الخيىمت اللامت كلُه : ػشق حٍش جدٍش

ت لخللُم اللغت اللشبُت،  ا للذًً اإلاعُحي والذًً اليهىدي، والخٍش ختى ًيىن معاٍو

ش اللظاء أي اللذٌ اللشآوي الزي بلي سجحن اللاهىن الفشوس ي، وأخحرا  وجدٍش

ت الصخافت اللشبُت لىمىن . خٍش ش واإلاذن، ٍو ؤظغ الللماء مذاسط في الذواٍو ٍو

( 15)«.بالخبركاث في ول ميان لهزا الغشض

شي  أن العُاظت الفشوعُت كذ واصلذ في جؼبُم مىهجها " مولود قاسم"    ٍو

ذ  ت كً أصالتها زالزُت ألابلاد، وليي جٍض اإلاشمشل في فسخ الصخصُت الجضابٍش

ت بحن الشلب الجضابشي، فلذ اكخبرث أن  فشوعا مً خلم الفجىاث اللىصٍش

الجضابش دولت كابلت للخجضبت، وأكصذ هىا فصل الجضابش كً الصخشاء، هزه 

الصخشاء التي حلبر كً الىخذة الترابُت الىػىُت للجضابش فالخفاؾ كلى هزه 

ولُفهم ول هؤالء الزًً . مهمت وػىُت ملّذظت كلى ول حضابشي "»الىخذة 
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ت كلى وامل التراب  ًداولىن الخللُل مً أهمُت الظشوسة اإلاؼللت لعُادة حضابٍش

وهى أهىا لً هدىاٌص كً زللت مً : الىػني بما في رلً الصخشاء شِئا واخذا

فالصخشاء حضء ال ًخجضأ مً  ،خلىلىا أو حجش مً حبالىا أو رّسة سمل مً صخشابىا

ل مصذس جلذم بششي واكخصادي ًمىً له أن . جشابىا
ّ
وزشواتها في باػً ألاسض حشي

لُا (  16)«"…ًؤدي إلى حلاون واظم بحن الجضابش وبلذان اإلاغشب هما مم أفٍش

    فئلى حاهب وىن الصخشاء  جمشل مىعبا اكخصادًا للشلب الجضابشي، هجذ 

كذ ظاهمىا في الشىسة  (الخىاسن اإلالشمحن)أًظا الشلب الصخشاوي اإلاعمىن بــ 

ت اإلاباسهت، فُصفهم  فيهم "»: لىا بخمعت كشون بلىله"  ابعنلدوو "الجضابٍش

". …البعالت والجشأة والفشوظُت كلى ؤلابل والخفت والجشي والشذة

خ الخاطش بالبؼىلت الىادسة في خشوبهم الشىسٍت اإلاخخابلت      هما ٌشهذ لهم الخاٍس

فىاحهىا  (1917، 1896، 1895، 1889، 1881)اإلاخىشسة طذ الاظخلماس الفشوس ي 

ت بأظلختهم الخللُذًت والتي هي مً صىم أًذيهم مشل  اإلاذافم وألاظلخت اللصٍش

لت والخىاحش اللصحرة، وخىا أهفعهم بذسوق مً حلىد  الشماح والعُىف الؼٍى

الـباء ولم ًفشوا أو ًخلهلشوا أمام اللذو كُذ أهملت كً مىػنهم هزا، وؿلىا 

ش، فهم بدم هما وصفهم الىاصفىن  أظىد : هزلً إلى كهذها هزا كهذ الخدٍش

( 17)«.الصخشاء

    إرن طمً هزا العُاق اإلالشفي الزي ًخص الفىش الجضابشي 

هجذ هزا ألاخحر أهه أساد أن ًخدذر كً فلعفت " مولودقاسم"وبالظبؽ اإلافىش 

ت  ُّ ت داخل الفىش اللشبي ؤلاظالمي، لُىؼلم بزلً في جأظِعه ألاولي إلالنى ؤلاّه ُّ ؤلاّه

ت اللشبُت ؤلاظالمُت، فهى ًخدذر باظم ؤلاظالم الزي وخذ وصهش اللشب  الجضابٍش

في بىجلت واخذة، هما ًخص بالزهش أن أي مشيلت هىاحهها في أي دولت كشبُت 

واهذ، فهي مشيلت حمُم ألامت اللشبُت ؤلاظالمُت، وهىا ظىالخف أن الفىش 

اللاظمي لِغ بفىش اهؼىاةي أو اهدُاصي فهى ًخيلم باظم اللىمُت اللشبُت 

ذ هزه اإلاشاول واللىابم التي  ؤلاظالمُت، وهى في هزا العُاق ظُدخاج إلى حشٍش

جؤدي إلى خذور ألاصماث، وهىا ظُىحه مىـشوه بالظبؽ إلى مفهىم الزاث 

ت في صمً  ت الجضابٍش ُّ ت داخل خلبت الصشاق بحن الخأهُذ والىفي لهزه ؤلاّه الجضابٍش

الاظخذماس الفشوس ي، أًً هجذ سوح، وكلل، وكلب الشلب الجضابشي بالغ الزود، 
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والاكتزاص بملىماجه الصخصُت وهى ًصاسق ألاظالُب الخلزًبُت الجهىمُت التي 

اخخصذ بخلزًب الجعذ الجضابشي، ولىً ظشكان مافهم الخيام الفشوعُحن أن 

ت الشلب الجضابشي ال جخم إال بخجاوص الخؼىغ الخمشاء، وبزلً اججهذ  ظلب خٍش

صىب الىكاء الفىشي الجضابشي ختى جلمله وجىبخه، وأكني هىا باإلاىهج الشالسي 

اإلاسخ والفسخ "الزي اجبلخه فشوعا أزىاء خىمها في الجضابش، وهى أظلىب 

ت وظلخلها كً "واليسخ ب الصخصُت الجضابٍش ، الزي ًخلخص مظمىهه في جزٍو

ت  ت فاالظخذماس الفشوس ي أساد جىصحر الشلب الجضابٍش ملىماتها الزاجُت والخظاٍس

-هدً إسر للشومان- الجضابش في كهذ الشومان )وحلله شلبا ٌلخىم الذًً اإلاعحي 

خ مجُذ وسخُم وال وػً ًىخىف ( خلذ اللغت الفشوعُت، شلبا لِغ له جاٍس ، ٍو

ت والعُادة الىػىُت  .(فُه ملنى الخٍش

 لزلً هجذ أن فشوعا كذ اهخهجذ أبلغ ألاظالُب للفىص بهزه ألاسض 

الخالذة أو ألاسض اإلاىكىدة ورلً باللىدة إلى ججهُل وجفلحر الشلب الجضابشي 

ا، ولىً ما ًالخف كً الشلب الجضابشي في وكذ الاظخلماس الفشوس ي  مادًا وفىٍش

ل أهه  أهه شلب لم ًشض ى بهزا ؤلاوعالخىؤلاهذماج، بل أدسن ػُلت هفاخه الؼٍى

ت، وهى  مت الشىسة الجضابٍش مادام ٌلتز بملىماجه ألاصُلت ولما صاد صمىده ومً كٍض

دىا،  في ألاخحر فهم أن العالح فلؽ ال ًىفي وخذه بالغشض في أن وعترحم خٍش

ت مً خالٌ  ت إلى معاهذة الشىسة الجضابٍش فاججهذ بزلً الىخبت اإلاشلفت الجضابٍش

ادة وعي الشلب الجضابشي  إلى كامت - الؼبلت اإلاشلفت- هلل وعي خاصت الشلب )ٍص

، ورلً مً خالٌ بىاءاإلاذاسط لخللُم وجشظُخ ملالم الذًً ؤلاظالمي (الشلب

خىا السخُم  واللغت اللشبُت وؤلاكتزاص والخضخُت ألحل وػىىا الغالي وؤلافخخاس بخاٍس

واإلاجُذ بالبؼىالث مً اللصش الفُيُلي إلى كصش الاظخذماس الفشوس ي، هزا الضمً 

خه كبر الضمً، ولىً ظشكان ما  ِّ الزي شهذ فُه الشلب الجضابشي ازباجا إلّه

ذ مً جشبُذ  اظخذسن الاظخلماس الفشوس ي ألامش بأن أوكُت الىخبت اإلاشلفت ظتًز

ت ألاصُلت اإلاخأصلت في حزوس ؤلاظالم، وفي دم الشلب  وجشظُخ الزاث الجضابٍش

الجضابشي، هزا الشلب الزي لً ًشض ى بالزٌ والهىان والاظخذماس، بل ًشض ى 

ت، فخفشض بزلً الزاث  بالزاث التي حعي راتها داخل أو خاسج ألاػش الاظخلماٍس

ت هفعها داخل هزا العُاق اإلاخأصم، ليي حلُذ بىاء وحىدها بلذ الخخلص  الجضابٍش

مً هزا الخصاس، والزي لً ًيىن إال في وعم الخفاؾ كلى مبادا هزه الزاث 
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ت التي كامذ كليها ألامت اللشبُت ؤلاظالمُت اإلاجُذة كبر الضمً، هزه الزاث  الجضابٍش

خىا وجشازىا اإلاشترن وبعُادجىا  التي حلتز بذًيىا ؤلاظالمي وبلغخىا اللشبُت وبخاٍس

الىػىُت، لخيىن في ألاخحر راجا حعي راتها ووحىدها الشاهني، جصغي إلى مشاولها 

وجدعً في اخخُاس هُفُت الخلامل ملها، لخظمً في ألاخحر الذكت هدى اخخُاس 

ذ الجمىد أو الشوىد مً ألامت اللشبُت ؤلاظالمُت، " مولودقاسم"اإلاصحره، فـ  ال ًٍش

ذ الخلذم وؤلاصدهاس الزي بلغذ فُه الخظاسة اللشبُت ؤلاظالمُت ملاإلاها  بل ًٍش

الشلافُت ظىاء واهذ فىا أو كلما أو هىذظت وما شابه رلً، ولىً بششغ أن 

في  (بىاء الخظاسة مً خالٌ وعي الزاث بىحىدها)ًيىن هزا الخىحه اإلاصحري 

الخمعً بمبادا إهُدىا اللشبُت ؤلاظالمُت، الزي ًظمً جىخذها )خذود اللُاكت 

، ولِغ في (باظم ؤلاظالم الزي ظؼم بىىسه كلى الخظاسة اللشبُت ؤلاظالمُت

مولود "خذود اإلاشوق والخىىش إلالىماجىا ألاصُلت واإلاخأصلت فُىا، لزلً هجذ 

مً خالٌ فىشه اإلاىظىعي الزي جمحز بدبه وغحرجه كلى وػىىا الجضابش، أهه " قاسم

ت حعي بصذق  ًدث إلى اللىدة إلى رلً الضمً اإلاخشب، أًً واهذ الزاث الجضابٍش

واخالص وإًمان بمذي أهمُت الخمعً بملىماجىا اللشبُت ؤلاظالمُت، هزا الشلب 

دىا  ُّ الجضابشي اللشبي ؤلاظالمي الزي وافذ ػلُت الاظخذماس الفشوس ي كً إّه

خىا، ولىً لِغ بمجشد الخخلص مً هزا الاظخذماس هدىىش لهزه  وأصالخىا وجاٍس

ذ أن ٌلىد رلً ؤلاكتزاص الشذًذ بمبادبىا  ملىماجىا اللشبُت ؤلاظالمُت، فهى ًٍش

ت إلى هزا الضمً الشاهني، ختى هظمً جلذمىا وجفخدىا صىب الضمً  الخظاٍس

صمً الدشُِذ وسفم الهمت والعحر هدى خؼى اإلاعخلبل اإلاجُذ ولِغ )الخظاسي 

. (اإلاعخلبل الشهًُ

 :اإلاشاحم 

والية . مبيطلة غباس دائرة أ كبو.  بلرية بلؼيال1927 جاهفي 06ُو مفكر جزائري من مواميد " مومود كامس انيت بللامس"- 1

هّّية وأ صاةل، كتاب أ صامية أ م اهفصامية؟ )جباية ، أ مف ػدة كتب  ، (2 و 1حيمل اجلزء )كتاب اجلزائر ابنلغة ال ملاهية،  كتاب ا 

كتاب ردود امفؼل ال ومية داخال وخارجا ػىل غرة أ ول هومفرب أ و بؼض مآ ثر فاحت هومفرب، كتاب خشصية اجلزائرية ادلومية 

يبهتا امؼاملية كبل س ية  ،كٌل ورش ملاالت، يف امفكر وامثلافة وامتارخي، وهظم ملتليات دومية يف (2 و 1حيمل اجلزء ) 1830ُو

وشاء املراكز امثلافية  امفكر اال ساليم وطبع أ غٌلمِا من حمارضات ومٌاكشات، وأ وشآ  غرشات املؼاُد نلتؼلمي ال صًل، رشع يف ا 

اال سالمية، وأ سس جمةل ال صاةل ذات امشِرة امواسؼة، ُذا دون أ ن هًىس هجادٍ املتواصل يف ميدان ثؼممي اس تؼٌلل انلغة 

ىل جاهب اجمللس اال ساليم ال ػىل، اجمللس ال ػىل نلغة امؼربية، وأ اكدميية  اموطيية يف اال دارة امؼمومية واملؤسسات، وأ سس ا 

 ، رمحَ هللا1992 أ وت 27انلغة امؼربية، اكن مٌاضال خملصا وجماُدا جشاػا، مٌذ صباٍ حىت وافَ أ جهل يوم امخليس 



 

228 
 

، ص ص 1967، 2 ابن رشد، ثفسري ما بؼد امطبيؼة، حتليق موريس بوجي، دار املرشق، اجملدل امثاين، بريوت، ط-2

557 ،558 .

هية واصاةل، دار ال مة نلطباػة وامًرش وامتوزيع، اجلزائر، طبؼة   -613.3، ص 2013مومود كامس، ا 

. 61،ص 1988، 1جؼفر ايسني، دار املياُل، بريوت، ط:  امفارايب، امتؼليلات، حتليق-4

هّّية وأ صاةل، طبؼة -5 . 103، مصدر سابق، ص 2013 مومود كامس، ا 

. 91، ص 1991، 1 مومود كامس، أ صامية أ م اهفصامية؟، املؤسسة اموطيية نلكتاب، اجلزائر، اجلزء ال ول، ط-6

هّّية وأ صاةل، مصدر سابق، ص   -104.7مومود كامس، ا 

. 104هفس املصدر، ص - 8

. 325ص .1991، 1مومود كامس، أ صامية أ م اهفصامية؟، اجلزء امثاين، املؤسسة اموطيية نلكتاب، اجلزائر ، ط-9

، ص 1994، 7غبد امرمحن بن محمد اجلياليل، اترخي اجلزائر امؼام اجلزء ال ول، ديوان املطبوػات اجلامؼية، اجلزائر، ط- 10

38 

 139 هفس املرجع، ص -11

. 48، ص 1980، 2 محمد امليًل، ابن ابديس وغروبة اجلزائر، اجلزائر، ط-12

. 27، ص 1988 أ بو املامس سؼد هللا، أ فكـار جاحمـة، املؤسسة اموطيية نلكتاب، اجلزائر، -13

ىل 1830 محمد امطاُر وػًل، امتؼلمي امتبشريي يف اجلزائر من -14  دراسة اترخيية حتليلية، املؤسسة اموطيية نلفٌون 1904 ا 

.  139، ص 2009املطبؼية، اجلزائر، دط، 

 128، ص سابقاكبوية غبد امرحٌلن وسامل محمد، مرجع:  شارل أ ىري فافرود، امثورة اجلزائرية، تر--15

ػدد : اجملاُد ).219، 218ميشال سّطوف، مرجع سابق، ص ص :  أ هدري ماهدوز، امثورة اجلزائرية ػرب اميصوص، تر-16

. (1961 جوان 4، 81

، مطبؼة امبؼث، 72 امؼدد  مؤسسِا مومود كامس، غبد امرمحن اجلياليل، ُؤالء امتوارك امللمثني، مضن جمةل ال صاةل،-17

. 21اجلزائر، ص - كس يطيية

 


