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 {البر حتى تنفقوا مما تحبون  الوالن تن} :اهلل عز وجل قال
 92 ةاآليآل عمران                                                                   



 

 شكر وعرفان
هلل عز وجل الذي من عليا بتوفيقه النجاز هذا  وأخراالحمد والشكر أوال 

صبر  لذيا" علي زيان" العمل المتواضع والشكر موصول ألستاذي المشرف
، والذي الوقوف على تصحيح فصولهمعي الصبر الطويل إلخراج هذا البحث و 

فلك مني أستاذي كل التقدير  البنهجهني توجيه األب و بصرني بنور بصيرته و 
 .اهلل عني كل خير فجزاك واالحترام

علي  األساتذة اللذين لم يبخلوا  إلىكما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل 
حوحو :" وهم في كل وقت  بأي معلومة وعلى رحابة صدرهم واستقبالهم لي

 ".، مصمودي نصر الدين، شلبي شهرزادالصادق بوطارفة رضا،

على "  شاهر"أخي  و "لفريد حبيبة"زميلتي  إلىبالشكر الخاص  وأتقدم
 .، فلهما مني جزيل الشكرنجاز هذا العملصبرهما ومساعدتهما لي في إ

 



 هداءإ

من حاكت  إلى ،تني وأعانتني بالصلوات والدعوات الينبوع الذي ال يمأل العطاءمن رب إلى

 .في الدنياسعادتي قبل سعادتها إلى أغلى إنسانة 

 .أمي الحبيــــــــــــبة 

إلى دفعي  خل عليا بش يء من أجلالذي لم يب ،ألنعم بالراحة والهناء وشقيمن سعى  إلى

 .هللاه والصبر  حفظ لحياة بالخلق والحكمةالذي علمني أن أرتقي سلم ا ،طريق النجاح

 .يأبي الغال

 ظال  اكان طاملا انذلال"لفريد حبيبة "والصديقة الغالية  "شاهر"الصديق وألاخ  إلى

 .مساندا في كل كبيرة أو صغيرة

 وأخواتي إخوتيمن حبهم يجري في فؤادي  إلى

، هاجر والأنس ى الصغيرين عبد الرحمان، سعادسمير، خالد، علي، جمال، محمد، "

 ."مفيدة ومحمد 

  إلى أغلى ألاصدقاء

 ."نذير، عبد الرحمان، بالل، عامر، فاروق، خالد، يوسف، نبيل"

 الذين كانوا سندا لي  املشوار الدراس ي رفقاء إلى

 ". فريدةسارة ،شهرة زاد،  "

 .ثمرة جهدي أهدي من قريب أو من بعيد إلى كل من ساعدني 

                                                                                                                                       



  

 



 قائمة المختصرات
 :المختصرات العربية

 .ترجمة: تر

 .تحقيق: تح

 .جزء :ج

 .طبعة: ط

 .صفحة: ص

 .دون مكان نشر[: م،ن،د]

 .دون سنة نشر[: د،س،ن] 

 .دون دار نشر[: د،د،ن]

 :المختصرات األجنبية

p :صفحة. 

op,cit :المرجع السابق.  
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 ةمدقم

بيارثثث   األ رثثثئ  اثثثن العثثثثي الع اثثثا خ   ل  إن البحثثثي تثثثخ اثثثائر  الورا ثثثئ لاتثثثلئ   ثثث   ال اثثثئ      
الالاوثثي اتعثثاعاائف ال ئ عثثثخ بثثالورا ئ  رعثثثي اثثن بثثثرن يخثثل األبحثثثاي تثثخ اثثثائر  الورا ثثئ الحثثثيري 
لالاعاصثثثئ  لخثثثخ ال اثثثئ  الاثثثخ لصثثث  ترثثثثا العثثثالل اةعثثث اخ إلثثث  ائح ثثث  اا ياثثث  اثثثن ال ثثثع  

 إلثث لخثث ا ئاوثث  " بثثن  بثثخاالثث  "ع ثث  حثثي اعبرثثئ  -ل عثثاعاائ قاب راثث  -لالاثثخ سئعثث   الح ثثائف
الاعثثرحخ  األلئلبثثخ اللثثرلبثثرن قثثلش الوثثئر لاللثثئج لالثث ف وعثثيا  عا رثث  عااثث  ا ثثا   الاثثلارن 

 .اةع لليرائ 

 لخثثل األاثثثئ الثثث ف وثثثثيا  ال ثثائ  اةتئر رثثث  اثثثن وثثثئات الحاثث   الصثثث ربر  لاتعثثثاعاائر  الاثثثخ     
ا اثوثثثث  بثثثث ل  يبوثثثث  اللعثثثثا   ل اح رثثثثر    وثثثثئ الاعثثثثرحر  لاعثثثثال    ئلااثثثثثا إلثثثث سا ثثثث  اثثثثثي  

البلابثث   باعابائخثثاائااروخ   اةتئر رثث  اثثن حرثثي الالقثث  الورلعثثاتااعثثثا  لسثثلن الورا ثثئ يخثثل الثثيل 
الاثثخ وثثثي    خثث   األ رثثئ  إلرثثثا   خثث ا اثثا وعثث  اتعثثاعاائ ال ئ عثثخ رلوثث    ثثئ الئ رعثثر  ةتئر رثثا

عئ ثثث   ااثثثا وع ثثثثاالعثثثثي الع اثثثا خ   يلا ثثثئسلرئخثثثا اثثثن وثثثعلج العثثثالل ال الثثثي ا   ثثثا ح ثثثائرا 
 .ل0381ولر ر   5 ورا ئ تخ تئ عا بلرلخا لثا اوعي خالا ألتااع اعاعاائر ل

  لخثل عث  اثن حرثي اللعثا   لاوثائس  تثخ الثثيا ل  اعاارا با الا  قلب  خ ا اتحا         
و صثثثرا  بثثثائر  اثثثن ئوثثثات     الا الاثثثا  خثثثلقثثثي قثثثاي    اثثثن يئل الثثثلتنتثثثئي اتعثثثاعاائ 

لحاثثيان بثثن ع اثثان  لوثث  خثث ا األ رثثئ  بتخلسبثثالاصثثت    الاثث  اللت رثث  يا ثثا  يحاثثي بثثاف الا
رث  لعا رث  يلا ثئ العثثي الع اثا خ باسا ث  ع ا رحثلاث  بث ن ال ف اارر بالح س  العراعر  الاخ يخ 
لاثثثن خ ثثثا وثثثات    العراعثثثر  تثثثخ لوثثث  اتعثثثاعاائ ال ئ عثثثخوع ثثث  ا ثثث  يحثثثي يبثثثئر ئوثثثا  الا الاثثث

 "العهد العثماني و بداية االحتالل الفرنسي أواخر حمدان خوجه ونشاطه: "ال لعخ بع لان
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 :االشكالية

 : لالبحي تخ خ ا الال لع رتئح اةوسالر  الاالر       

  االحتالل الفرنسي؟حمدان خوجة أواخر العهد العثماني وبداية فيما تمثل نشاط    

 :اآلار  الور ر   تئح الاعاؤت  اةوسالر للإلواب  ع   خ   

 لتراا اا    وات  يلا ئ العثي الع اا خ؟ان خل حايان  لو   /0

 تراا اا    ا اخئ الا الا  العراعر  لحايان  لو   ي اتعاعاائ ال ئ عخ؟ /2

 حايان  لو  الع ار  لال  اتر ؟ خخ يخل اؤل ا  اا /8

  :أسباب اختيار الموضوع

 .إعوابخ بو صر  حايان  لو  ان     قئاتاخ لبعل اؤل اا  / 0

 .خ   الو صر  الاخ اا ال ق   الساابا  الاائر ر   /2

 .ق   الائاو  الاخ ااحيي عن الا الا  العراعر  بيار  اتحا   ال ئ عخ /8

 .ل  لل تخ خ ا الال لع لان بر ثل األعاا  الاوئ اح رر بعل األعاا   / 4

 :أهداف الدراسة

 .الاعئر  بو صر  حايان  لو   /0 

 .الاعئ  ع    وات حايان  لو  العراعخ يلا ئ العثي الع اا خ /2

 .بيار  اتحا   ال ئ عختخ إل ات   ئ  ع   تبرع  الا الا  العراعر  / 8

 .الع اخ لال  اتخ لحايان  لو  الئغب  تخ الاعئ  ع   الا الج  /4
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 :أهمية الموضوع

اثثائر  الورا ثثئ  اثثنالال ثثلع تثثخ سل ثث  رعثث ت ال ثثلت ع ثث  ائح ثث  اثاثث   خثث ا اساثثن يخارثث      
قااث  ب وثات العثي الع اا خ لبيار  اتحا   ال ئ عخ  ساا ربئر ل ا و صر  اثا   يلا ئ    
 .تخ و صر  حايان  لو  الاخ ااا   يعاعال بائر     خاا  ال ائ    عراعخ

 :المنهج المعتمد

ع ثثث  الاثثث ثر الاثثثائر خ اللصثثث خ ليئاعثثث    رثثث  باليئوثثث  األللثثث  اعااثثثي اليئاعثثث  اائر باعابثثثائ   
ل الاحتثثثثا  الال ثثثثلع اثثثثن  ثثثث   الاعثثثثئ  ع ثثثث  و صثثثثر  حاثثثثيان  لوثثثث   لاللقثثثثل  ع ثثثثي يخثثثث

ساثا اعااثي  ع ث  الاث ثر الاح ر ثخ  اصث  تثخ اح رث  بعثل ال  ثارا  .الاائر ر  لث   الو صر 
 الا ا   ترثا برن الاؤئ رن   

 :عرض الموضوع

قعثثا   اةوثثسالر اثثن يوثث  اح رثث  لاوعثثري الاثث ثر الاابثث  لاوالبثثا اثث  الاعثثاؤت  الثثلائي  تثثخ     
 ت ثث  عثثنالال ثثرحر    الا حثثر  ا ياثث  ل   ثث  تصثثل  ل اااثث  اثث  اوالعثث  اثثن البحثثي إلثث 

 .قا ا  الاصايئ لالائاو 

ال ثر  يعثباج ا ارثائ  إلث ا ا   ااثريا ل ال لع  ل تئح إوسالر  البحثي  إ ثات  : المقدمة
 .ليخل الاصايئ لالائاو  الاعااي ع رثا  الال لع ليخيات  ليخارا  لالا ثر الااب 

العثثي الع اثا خ اعئ ث  ترث   يلا ثئوات بع ثلان و صثر  حاثيان  لوث  ل وثات   :الفصل األول
 لرن ال  ثثثاتخ لالثثثثير خ لالعراعثثثثخ  اثثثثن  ثثث    سثثثثئ الاللثثثثي لال وثثث   لالاسثثثث ا و صثثثرالاعئرثثثث  ب إلثثث 

العثثثي الع اثثا خ اثثن  ثث   الاتثثئر لل ا  ثث  لع قااثث  لا ا ثث  ئح اثث   يلا ثثئالعراعثثخ  ل وثثات 
  .ل يل  اللئبر 
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" لحاثثيان  لوثث  بيارثث  اتحثثا   ال ئ عثثخال وثثات العراعثثخ "الثث ف ااحثثلئ حثثل    :الفصللل الثللاني
لالق   اثن   إبئاخرلرن الياف لآلغا رتر  يلئ  العراعخ ي  ات اللرل ان     الق   ان اع  قيا

اعاخثثي  اتعاعثث ل اثث   اةوثثائ  إلثث  بيارثث   وثثات  العراعثثخ  ليلئ  تثثخ قرثثاي  الا الاثث  اللت رثث  
ع قااث  اث  و ثئات  تئ عثا لالاا رث  اليب لااعثخ ل ورا ثئ تثخ  إلث الاتثئر  إل إ ات    العراعر 

  لسثثثث ا ع قااثثثث  بثثثثبعل الو صثثثثرا  اللت رثثثث  ل وثثثثات  اةتئر رثثثث تئ عثثثثا للألعرثثثثان ياثثثثال ال و ثثثث  
 .بالا   

" لحاثثيان  لوثث  لاةصثث حخال  ثثاتخ الاثثئاي " لالثث ف اثثل ترثث  اعثث رت ال ثثلت ع ثث  :الفصللل الثاللل 
 ثل   األ ثئش بثاقخ يعاالث ل   لسااج ااحثاي الا صث رن  سااج الائآ يخل اؤل اا  ا ثا ا ان حري 

لحاثيان  لوث  اثن  ث   اؤل ااث  ل  ئاث  لعث ج اوثس  الورا ثئ  اةصث حر ال  ثئ   إلث اتئق  
اث  الحثيري عثن ع اثا   بلغث  ال  ثاتخ لال سثئف لتثخ آ ثئ ال صث  ييئوث  ال لارث   إل لاليعل  
 .لتاا 

 .تخ خ   اليئاع  إلرثان اتعا ااوا  الاخ الص   ياا ال ااا  تا ا   اوالع  ا

 :الصعوبات

ن الاو  الباحي العيري ان العئاقر  لالاخ قي احثل  بر ث  لبثرن يالصعلبا  تان التبرعخ  ياا    
لصثلل  ل ح ر ث  الع ارثث   عثلات سا ث  االقعثث  يل  ثثئ  ي  ثثات اليئاعث  لسسث  بحثثي يسثايراخ تثثثل 

الئلار رثث   سثثلن يغ ثثج الاصثثايئ لالائاوثث  الاثثخ اثثل اتعااثثاي ع رثثثا تثثخ ت ر  ثثل اثثن الصثثعلبا  
لثثي صثثعلب  الا عثثرر لالائارثثج بثثرن الاع لاثثا   خثث   اليئاعثث  احاثث    ثث  الاثثاي  الع ارثث  لخثث ا اثثا لق
لخثث ا اثثا رثثؤ ئ ع ثث  عا رثث  الاحئرثثئ  إ ثثات  إلثث  ا ثثائج تثثخ الاع لاثثا  الاثثخ احالرثثثا ا ا ثث  

ي ثثئش قصثثي الا سثثي اثثن سثث   ا يتع ثثخ إلثث  البحثثي عثثن ائاوثث صثثر   اثثالاصثثايئ حثثل  خااثث  الو 
 . صلرئ  لسبرئ  حل  الو صر 
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 مصادر ومراجع الدراسةأهم    

اوالعث  اثن الاصثايئ لالائاوث  الاا صصث  لغرثئ اعااي  ع    للإلحات  بالال لع        
 .ا ات  لئعا   ليتئلحا  وااعر  إل  باة ات الاا صص   

حرثا  حاثيان  لوث  وث  الث ف ا ثال  ل لاؤل ث  حاثيان   "كتلاب الملر  "ان برن الاصثايئ  ث سئ    
العثثثثي الع اثثثا خ  يلا ثثثئ اتقاصثثثاير  لالعراعثثثر  لاتواااعرثثث  لال  اترثث   ل ورا ثثثئاألل ثثثاع عسثث  ل 

 .لبيار  اتحا   ال ئ عخ

لاؤل ثث  احاثثي بثثن عبثثي السثثئرل لالثث ف ا ثثان  "حمللدان بللن عثمللان خوجللة وم كراتلله"لساثثاج     
حرثا   لاحثيي ترث  ير ثا ع ث  الحرثا  اتقاصثاير الورا ئف     العثي الائسثخ ل  ع اصئ الاواا 

اعئرثثج لا ا ثثث   سثثث االعثثثي الع اثثثا خ لبيارثث  اتحثثثا   ال ئ عثثخ ل  يلا ثثثئ حاثثيان  لوثثث  ل وثثات 
 .ئعا    لا سئاا 

لاؤل ثثث  " (7281-7281)القضلللية الجراةريلللة حملللدان خوجلللة ودورط فلللي تطلللوير "لساثثثاج    
وا ثثج  الحا ثث  ال ئ عثثر  ع ثث  الورا ثثئ لسثث ا الحثثيري عثثن  اتثثئر ترثث  إلثث  الثث فعارثثئالف يحارثثي  

 قااثث  حرثا  حاثثيان  لوثث  ليلئ  تثخ اتثثلرئ ال  ثر  الورا ئرثث  اثثن  ث   ا ا ثث  ع ولا ثثج  اثن
 .ائاع ا  ان تئ عابئوا  اليلل  الع اا ر  ل 

لاؤل ثث  احاثثي العئبثثخ الربرثثئف الثث ف  "وحمللدان خوجللة وبوضللربة يابللملل كرات أحمللد "لساثثاج    
بثثان إا ثثال  ترثث  ا ا ثث  ولا ثثج الحرثثا  الو صثثر  لثااثث  الو صثثرا   لرعسثث  ا ا ثث   وثثاتثا 

ا ا ثثث  عئا  ثثث  ياثثثال ل يلئ حاثثثيان  لوثثث  لالق ثثث  اثثثن اتحثثثا   حثثثا   ال ئ عثثثخ ل ورا ثثثئ ل ات
 .يتايا خ تخ خ   اليئاع  خ ا إل  وا ج ائاو  ي ئش .اةتئر ر ال و   
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 شخصية حمدان خوجة ونشاطه أواخر العهد العثماني: الفصل األول

 تمهيد

عرفت الجزائر آواخر العهد العثماني وبداية االحتالل الفرنسي شخصيات بارزة لعبت دورا      
 لتميزها فترة الحكم التركي وذلك إبان هاما على مستوى السياسي، كما حضيت بمناصب راقية 

طالع  ثقافةب مناصب سامية   في والسياسي، هذا ما جعلها تتقلدواسعة في المجال الديني والثقاوا 
عالقات مع الباب  إقامةمن والسياسي بحيث مكنتها هذه  المناصب  تجاريالين اللمجفي ا

 .خصيات تؤثر وتتأثر بسياسة البالدكانت هذه الشوقد   ،العالي ومع كبار تجار أوروبا

حمدان بن ا في الدفاع عن القضية الجزائرية ومن أبرز الشخصيات التي لعبت دورا هام   
لمناصب التي وهذا راجع  فترة الحكم التركي،خالل كانة عالية عثمان خوجة الذي حضي بم

وساط األتقلدها والدور الفعال الذي لعبه، خاصة في مجال التجارة الذي أكسبه مكانة في 
 بما: يومن هنا يمكننا طرح التساؤل التال. السياسةغمار أهله للدخول في  الحكومية هذا ما

هي العوامل المساهمة في بناء هذه  العهد العثماني؟، وما أواخرتميزت حياة حمدان خوجة 
 ؟الشخصية
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  المولد والنشأة والتكوين: أوال

 أظهدددرتالسياسدددية الجزائريدددة التدددي مدددن أبدددرز الشخصددديات  وجةةةةختعدددد شخصدددية حمددددان   
العهدددددد العثمددددداني، وبدايدددددة االحدددددتالل الفرنسدددددي  أواخدددددرقددددددراتها واسدددددتحقاقها فدددددي خدمدددددة الجزائدددددر 

صددولها، إال أن بعدد  باهتمددام المددؤرخين حددول أ تحدد الشخصددية لددم  هددذه إن، إال 1م1838سددنة
بدودر، أمدا عدن أمده فالمعلومدات من منطقة تركية يقال لهدا  ن والده كان كرغليالمصادر تذكر أ

 .2واألرجح أنها من عائلة جزائريةأقل 

  :المولد والنشأة/1

ا ، وباالعتمدداد علددى مدد5م1773 سددنة 4خوجددة بددالجزائر العاصددمة 3مددانولددد حمدددان بددن عث 
علمدا أنده غدادر الدبالد نهائيدا سدنة  ،أنده عداب بدالجزائر إلدى أن بلدت السدتين مدن العمدر قاله بنفسده

 .6م1773 سنة ومن هنا يمكن القول انه ولد، م1833

                              
 أو خواجة كلمة فارسية كانت تستعمل كلقب تشريف يمنح لألعيان من وزراء وعلماء ثدم انتقلدت إلدى التركيدة وأصدبحت  :خوجة

منشدورات ، ا1591-1381موسةوةة أةة ا الجئا ةر: ينظدر بدن نعيمدة عبدد المجيدد وآخدرون .خوجة بمعندى المسدجل أو الكاتدب
 .177 ، ص7887، الجزائر، 1591رة أول نوفمبرالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثو 

  .171 ، صالمرجع نفسه - 1
 جمع كرغلي، وهو اسم يطلق على كل من ولد في الجزائر، من زواج مختلط بين أب تركي وأم جزائرية، وهو أمر  :الكراغلة

ينظر عبد  .كان شائعا في فترة الحكم العثماني، أو يمكن إسقاطه على جميع المواليد من زواج مختلط بين عرقين مختلفين
، مطبعة البعث قسنطينة، أقدا ةصورها إلى إنتهاء العهد التركي صفحات من تاريخ مدينة الجئا ر من: القادر نور الدين

 . 75، ص 1599الجزائر، 
 .15، ص 9، ج7818الجزائر،   ، وزارة الثقافة،رجال من ذاكرة الجئا ر: لزهر بديدة  - 2
 .الدراسةمن هاته  81رقم: أنظر الملحق -3
 .الدراسة من هاته 04رقم: الملحقأنظر  -4
 . 78، ص 7888، دار المسك، لنشر والتوزيع، الجزائر، الشخصيات الجئا رية م ة شخصية تاريخية وفكرية: أسيا تميم - 5
 .11 ، ص(1577)، 978، مجلة المجاهد األسبوعي، ع"حمدان خوجة أصله ونشأته وثقافته: "محمد العربي الزبيري  - 6
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الدذي يقدول فيده بدالحرف  "إمداد الفتداح: "أما عن مكان والدته فنستقيه من حمدان نفسه في كتابه 
أم ، وهدددو كرغلدددي مدددن 1"دارعثمدددان خوجدددة مولدددودا فدددي الجزائدددر و  حمددددان ابدددن المرحدددوم: "الواحدددد

وطندي "  "المرآة" في كتابه جزائري المولد والنشأة ويظهر ذلك من خالل قوله ،أب تركيجزائرية و 
 .2" ئري، أبناء بلديإني جزا

تددي رفعهددا إلددى الحكومددة الفرنسددية، كمددا يتندداول فددي انطالقددا مددن مختلددف عرائضدده وشددكاويه ال     
ولمددا كددان الجدديب الفرنسددي يتمتددع بددالتفوي  التددام والسددلطة المطلقددة فددي الجزائددر : "بقولدده مذكراتدده

ضدددنا أنددده مسدددموح لددده أن يفعدددل مدددا يشددداء ومدددا يريدددد، وذلدددك مدددا دفدددع بددده أن يسدددتمر فدددي معامالتددده 
فلددو لددم يكددن جزائددري المنبددت مددا صددرح  ،"طنددياالسددتفزازية للجزائددريين منددذ وطددأت أقدامدده تددراب و 

ما نجدده فدي كتابده إتحداف المنصدفين الدذي يعبدر فيده عدن وطنه واالعتزاز بجزائريته، و  ىبنسبه إل
مدع قلدة ...انتددبت لجمدع مدا عنددي فدي هدذه المسدألة : "في زيارته إلدى القسدطنطينية بقولده اغترابه
 .3األوالدشتت البال، واالغتراب عن األهل و الزاد، وت

كانت تمتلك األراضي الشاسدعة فدي سدهول  ،4ينحدر حمدان خوجة من أسرة جزائرية عريقةو      
أنحداء العاصدمة، فقدد كدان ألبائده باإلضدافة المتالكهدا لمحدالت تجاريدة فدي مختلدف  متيحةسهول 

كدان أمددرهم مطاعدا وندديلهم ، و عظيمدة وقدددر رفيدع لدددى حكدام األتددراك فدي الجزائددر  وجاهددةأجدداده و 
ارتعددوا فددي المراتددب العاليددة، لبددوا فددي أحضددان الوظددائف السددامية و اعا بددين رعيددة الددبالد، فقددد تقمشدد

                              
دار الثقافة لطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  ،ومذكراتهحمدان بن ةثمان خوجة الجئا ري : محمد بن عبد الكريم - 1

 .81،89 ص ص
م، 1587، تع،  محمد عربي الزبيري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 7ط ،"المرآة: "حمدان بن عثمان خوجة - 2

 .11ص 
المركز الوطني للدراسات والبحث في  منشورات، (ا1591-1381)منطلقات وأسس الحركة الوطنية : خيثر عبد النور - 3

 .158، 185، ص ص 7887، الجزائر، 1591الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
 .15، ص المرجع السابق: لزهر بديدة - 4
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أسددتاذا لشددريعة عثمددان عالمدا مددن علمدداء المديندة و  نظدرا لثقددافتهم وحنكدتهم السياسددية، فقددد كدان أبددوه
 حيث لقب باألفندي وهدو مكتابجي، وقد تولى منصب أمين عام لدولة 1صول الدينوأ اإلسالمية

، حيدث كاندت والذي كان يخص به الداي المفتي وفقدط ،لقب يطلق على كبار الموظفين بالجزائر
ورتددب سددجالت التددي تشددمل أسددماء الوعلددى ( الميزانيددة)مهمتدده اإلشددراف علددى الحسددابات اإلداريددة 

التددددي " اإلسددددالمإن هددددذه الوظيفددددة ال تقددددل أهميددددة عددددن وظيفددددة شددددي  " :االنكشددددارية ويقددددول حمدددددان
 .2المفتي الحنفي الذي يعتبر الشخصية الثانية في الدولة بعد الداييضطلع بها 

تدددعى خديجددة بددن إسددماعيل خوجددة، وهددي مددن  تالخوجددافكانددت بنددت ألحددد أمددا عددن والدتدده     
وكانددت هندداك كتابددات تددذهب إلددى أن حمدددان  3،النسدداء اللددواتي ولدددن فددي الجزائددر مددن أبدداء أتددراك

خاله موظفا ساميا في الدولة من موظفي الديوان المكلدف خوجة من أم جزائرية أصيلة، كما كان 
 إلدىمعده  ارتحدلباإلشراف على شؤون العملة المعروف بأمين السكة أي أمدين بيدت المدال والدذي 

 .4وعمره ال يتجاوز الحادي عشر سنة ،القسطنطينية

                              
، 1557، دار الغرب اإلسالمي، بيروت لبنان، 1، ط(ا1581-1511)الحركة الوطنية الجئا رية : أبو القاسم سعد اهلل - 1
 . 38 ، ص7ج
 الملقب عادة بالمقطاعجي وهو رئيس الكتبة اآلخرين والمكلدف بفدر  الضدرائب والمحافظدة علدى سدجل المحاسدبات : مكتابجي

الرئيسددي لدولددة والمشددتمل علددى مددا تحتويدده سددجالت الكتدداب الثالثددة اآلخددرين الددذين هددم تحددت تصددرفه وهددذا السددجل كددان يثبددت بدده 
موظفي الدولة الجئا رية في القةرن : أنظر نصر الدين سدعيدوني. رية من األوجاقالقوانين العسكرية وأسماء وأجور فرق االنكشا

 .37، ص 1581، الموسوعة التاريخية لشباب، الجزائر، التاسع ةشر
 .177، ص المرجع السابق: بن نعيمة عبد المجيد وآخرون - 2
 .81، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم - 3
، في التاري  الحديث، جامعة حة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أطرو  الجئا ر خ ل العهد العثماني،األسرة في : خليفة حماب - 4

 .1، ص 7889متنوري قسنطينة، 
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إدخالده  إلدىفة ولقد حضي حمدان خوجة بالرعاية األبوية فلقنه والده مبادئ اللغة العربية باإلضا 
، حيدث 1وعلدم الحدديثمدرسة الكتاب لحفظ القرآن الكدريم وتعلدم مبدادئ الحسداب واألصدول والفقده 

لقندده و  خاصددا  اهتمامدداا جعددل والددده يوليدده حمدددان خوجددة تعليمدده األول بتفددوق كبيددر هددذا مدد اجتدداز
 .2أصول اإلدارة والحكم كما بصره بأمور السياسة وزرع فيه القيم الدينية

 تكوينه الثقافي والديني :2

وقدد كدان هدذا الدداي  الملقدب بالمجاهدد، ،محمدد عثمدان باشداأيدام  كانت والدة حمدان خوجدة     
لثقافددة بجميددع أنواعهددا مكافئددا مددن تحلددى بهددا وممدددا يددد العددون لمددن سدداعد علددى ازدهارهددا لمشددجعا 

د، يانعدة الثمدار، وفدي ترك بذورها فدي أر  طيبدة التربدة، خصدبة الحصدا ولما توفي هذا األخير،
الميدراث حيددث كدان يبدذل فددي  ء بهدذاالمقابدل كاندت تربدة حمدددان خوجدة أشدد تعطشدا ورغبددة لالرتدوا

سددبيلها الددنفس والنفدديس والغددالي والددرخيص ويضددحي مددن أجددل الحصددول عليهددا أوقددات راحتدده فلددم 
 .3سالمية النزعةيكل في طلبها وقرع أبوابها فنراه قد تثقف ثقافة متينة الرصيد عربية النخوة إ

ومعددارف  ،4بدددأ حمدددان حوجددة يتلقددى علددى يددد والددده عثمددان خوجددة مبددادئ اللغددة العربيددة ولقددد     
وتعلدم مبدادئ الحسداب  فدي سدن مبكدرة، حفظ القدرآن الكدريم مدرسةب التحاقهإلى عصره، باإلضافة 

                              
 .78، ص المرجع السابق: أسيا تميم - 1
، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنونتاريخ الجئا ر العاا: عبد الرحمان بن محمد الجياللي -2

 .37، ص 1، ج1551
 م كان من أشهر الدايات وأطولهم حكما، حيث تمكن بحزمه 1751م، إلى غاية 1799تولى الحكم عام : محمد ةثمان باشا

وحسن تدبيره من إفشال التمرد الذي أعده اإلنكشاريون، كما عرف بقوة شخصيته ورجاحة عقله، وكان يحث الناس على الجهاد 
األتراك العثمانيون في : عزيز سامح التر أنظر. لثقافة ببناء المدارس والمساجد توفي على اثر مر  ألم بهكما كان مشجعا 
 .973، ص 1585، تر، محمود علي عامر، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، أفريقيا الشمالية

  .59، ص المرجع السابق :محمد بن عبد الكريم -3
 .75، ص السابق المرجع: آسيا تميم -4



 وجة ونشاطه أواخر العهد العثمانيخشخصية حمدان ...............................................: الفصل األول

 

17 
 

وبتفددوق حمدددان خوجددة فددي التعلدديم األول جعددل أبدداه يوليدده اهتمامددا  ،أصددول الفقدده، وعلددم الحددديثو 
ونمدددا فيددده روح  ،، فقدددام برعايتددده ولقنددده أصدددول اإلدارة والحكدددم، كمددا بصدددره بدددأمور السياسدددة1خدداص

، ويظهر ذلك في حفدظ كتداب اهلل واسدتدالله بتيدات كثيدرة فدي كتاباتده وخاصدة 2الشريعة اإلسالمية
تلقدى تعليمده أيضدا علدى يدد شديو  و  زارتده باألحاديدث النبويدة، ين، مع غالمنصف إتحاف في كتاب

نحددي عتبددة شدديخنا وأسددتاذنا " :الددذي راسددله حمدددان خوجددة قددائال "محمددد بددن علددي"آخددرين، ومددنهم 
 .3"ومربينا

نجدددد أن حمددددان خوجدددة كدددان واسدددع الثقافدددة، ملمدددا بكثيدددر مدددن العلدددوم، متبحدددرا فدددي المدددذهب      
ومددن  "المةةرآة"وهددذا مددا نسددتنتجه مددن كتابدده  ،4لفلسددفة والتصددوفالحنفددي، واعيددا بمبددادئ الطددب وا

حيددث " حكمةةة العةةارج بوجةةه ينفةةع لمسةةألة لةةيس فةةي ا مكةةان أبةةد  ممةةا كةةان"رسدالة لدده أسددماها 
كمدا انده مطلدع علدى  ،"كةان ليس في ا مكان أبد  مما" يعالج فيه قول الشي  أبو حامد الغزالي

والحضددارات التدي سددبقت الحضدارة اإلسدالمية كاليونانيددة واسدتدل علددى ذلدك مددن  ،األفكدار الفلسدفية

                              
، (1589)، منشورات وزارة السياحة والثقافة، الجزائر، 58، مجلة الثقافة، ع"حمدان خوجة حياته و آثاره: "احميدة عميرواي -1

 .111ص 
، منشورات وزارة الثقافة والسياحة، مديرية الدراسات التاريخية حمدان خوجة را د التجديد ا س مي: محمد الطيب عقاب -2

حياء   .78، ص 1573التراث، الجزائر، وا 
 .188ص  المرجع السابق،: محمد بن عبد الكريم -3
 .78، ص المرجع السابق: محمد الطيب عقاب -4
 وُيعَرف بدبإيران،  طوسمن قصبة " الطابران"، في 1898هد الموافق  198ولد أبو حامد الغّزالي عام : أبو حامد الغزالي 
علوم الدين  مجّددأحد أهم أعالم عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في التاري ، و ، كما كان نسبة إلى صناعة الغزل" الغّئالي"

قد ُعرف كأحد ة، شافعيّ ال الطريقة   على صوفيّ ، وكان فيلسوفا  و  أصوليا  و  فقيها  اإلسالمي في القرن الخامس الهجري، كان 
: أنظر عبد الوهاب كيالي. أبي الحسن األشعري، وأحد أصولها الثالثة بعد علم الكالمفي  السّنّية المدرسة األشعريةمؤسسي 

  938، ص 9، ج7881، المؤسسة العربية للدراسات، األردن، موسوةة السياسية
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ولكددوني سددمية السددموم ومنفعددة كثيددرة مددن األدويددة تثبددت علددى اليوندداني وهددم الفالسددفة وأقراهددا " قولدده
 .1ووقع اإلجماع على جواز العمل بتلك األدوية ،الشارع ثم عربت كتبهم ودونت

ين أهدددم الشخصددديات الجزائريدددة البدددارزة التدددي تمتعدددت بثقافدددة ولدددذلك يعدددد حمددددان خوجدددة مدددن بددد    
يعدد عالمدا كبيدرا لده فصداحة فدي الدرأي وتالعبدا هذه الفتدرة مدن تداري  الجزائدر، و واطالع واسع في 

االنجليزيددددة بسددددهولة مطلقددددة يددددف ال وهددددو الددددذي يددددتكلم الفرنسددددية و ، ك2بمترادفددددات األلفدددداظ واألفكددددار
 وكاندت لده  ،بعدة العامريدة بالقسدطنطينيةث عمل كمتدرجم بالمطويهضم العربية والتركية بمرونة حي

ولعلدى  ،التدي سداعدته علدى إتقدان اللغدة العربيدة واالنجليزيدة ببع  الشخصيات التيمتينة عالقة 
بالرحداالت المتعدددة التدي قدام  أيضدا اتسدعت ثقافتده، و حسونة الدغيسةي الطربلسةيالسيد أبرزهم 

بهددا إلددى الددبالد العربيددة واإلسددالمية وكددذا إلددى البلدددان األجنبيددة كاسددبانيا وايطاليددا وفرنسددا وانجلتددرا 
سددمحت لدده باكتسدداب معددارف وثقافددات واسددعة فددي كددل مندداحي الحيدداة الثقافيددة وخاصددة مددا يتصددل 

 .3بالفكر السياسي الحديث

 

   

                              
، 1581الشركة الوطنية لنشر والتوزيع، الجزائر،  ،7، طمذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة: محمد العربي الزبيري -1

 . 139ص 
، المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر، إرشاد الحا ر إلى أثار أدباء الجئا ر :محمد بن رمضان شاوب والغوثي محمد -2

 .135، ص 3، ج7887الجزائر، 
 من عائلة تركية اشتهر بالعلم والسياسة بطرابلس الغرب، شغل منصب وزير الخارجية في  :حسونة الدغيسي الطربلسي

الغرب إلى فأس ثم لندن وبعدها باريس ثم استقر بأسطنبول حيث  لسالحكومة القرمانلية ثم استقالة بعد ذلك، لجأ من طرب
: آرجمنت كوران أنظر. 1839ديسمبر 17ي تعرف هناك على حمدان خوجة واشترك معه في العمل الفكري واإلعالمي توفي ف

، ص 1571، تونس، 7تر، عبد الجليل التميمي، ط، (ا1311 -1321)لسياسة العثمانية اتجاه االحت ل الفرنسي للجئا را
88. 

  33. ، صالمرجع السابق: عبد الرحمان الجياللي - 3
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 تكوينه السياسي: 8

التدددي كاندددت بطبعهدددا تميدددل إلدددى الجاندددب  وجدددة مدددن الشخصددديات الجزائريدددةر حمددددان خيعتبددد     
اسددتقى منددذ حيددث  ،ولعلددى العامددل الددذي سدداعده علددى ذلددك هددو البيئددة التددي نشددأ فيهددا ،1السياسددي

إذ انتقددل إليدده عددن  ،جعددل مندده محبددا لعلددم السياسددة متصددفا بحنكددة السياسدديين نعومتدده القدددر الددذي 
مركددزا للشددعاع متقلبددين فددي و  للشددرف، االددذين كددانوا مبعثدد ،داده وآبائددهطريددق الوراثددة مددن عددرق أجدد

باإلضددافة إلددى زياراتدده المتعددددة إلددى بلدددان شددرقية وغربيددة التددي جعلددت مندده  ،2الوظددائف السددامية
 .3رجال متنورا عالما بكل ما يدور حوله

حفظدده علددى ظهددر  مختلددف عناصددر حنكتدده بإتباعدده كتدداب اهلل الددذيبحمدددان خوجددة  وحضددي    
ملمدا بالسدنة  أيضدا كدانى بها مؤلفاته و يتضح ذلك من خالل اآليات التي أثر قلب برواية ورب، و 

 إلددى وباإلضددافة ،4"إتحةةاج المنصةةفين"واإلجمدداع والقيدداس، وهددذا مددا كددان يبدددو واضددحا فددي كتابدده 
ان األوروبيدة المنطق والحجج والمقنعة، وذلك مع من كان يخالفه فدي رأيده مدن البلدداعتماده على 

إخدراج السياسدة مدن  األخيدرحيدث حداول هدذا "مذكراته "و "المرآة"ويتضح ذلك في كتابه  ،واإلفرنج
إتحةاج المنصةفين واألدبةاء فةي "وهذا ما تجلدى فدي كتابده  ،مضامين الشرع ووضعها بمعزل عنه

 .5"االحتراس من الوباء

                              
 .171، ص المرجع السابق: بن نعمية عبد المجيد وآخرون -1
 .71، ص "حمدان خوجة أصله ونشأته وثقافته: "عربي الزبيريمحمد ال -2
 .71، ص المرجع السابق: بن نعيمة عبد المجيد وآخرون -3
 .79ص  المرجع السابق،: محمد الطيب عقاب -4
 .13، ص المرأة: حمدان بن عثمان خوجة -5
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كدان ينتمدي إلدى أسدرة  وألندهالبيئدة االجتماعيدة،  فدي تكويندهأيضدا ومن العوامل التي ساهمت      
ذات مدال وجداه لهدا مدن الممتلكددات العقاريدة والتجاريدة الكثيدر فدي مديندة الجزائددر  ،1جزائريدة عريقدة
ذكر أن أمدده مددن عائلددة عريقددة كددان أبددوه فقيهددا ومدرسددا للقددانون وأمينددا ل يالددة، ويدد، و خاصددة متيجددة

 .2شؤون العملةيا مهمته اإلشراف عن خاله موظفا سامو 

أنده أحدد المدالكين فددي " :قولده إلدى مدا ذكدره حمدددان عدن نفسده قبدل احدتالل الجزائددر باإلضدافة     
 178حمولة من القمدح وحدوالي  198سهل متيجة حيث كان يزرع سنويا لحسابه الخاص حوالي 

ورؤسددائهم السياسدديين، أن يددربط عالقددات مددع الحكددام األتددراك بدد لدده  سددمح وهددذا مددا ،3"مددن الشددعير
كدان علدى صدلة وطيددة مدع الدداي حسدين الدذي كدان  تجدار الددول المجداورة،  بعد  مع عالقاتو 

 .4اليبث في أمر في مهامه إال بعد طرحه على حمدان خوجة ويبدي رأيه بالنفي واإليجاب
حسداب قددر رفيدع وجداه عظديم ونفدوذ قدوي يحسدب لهدا بدألف ب حمددان تتمتدع أسدرةولقد كاندت      

بدددأن تكدددون همدددزة وصدددل بدددين الحكدددام  وبهدددذا اسدددتطاعت أسدددرته ،5سددداط التجاريدددةوخاصدددة فدددي األو 
شددغل منصددب أمددين الدددين و  صددولأو  ،األتددراك والشددعب الجزائددري، حيددث كددان أبددوه أسددتاذا لشددريعة

 .6الذي كان يخص به الداي المفتي وفقط، أما خاله فكان أمينا لسكة ،عام لدولة مكتابجي

                              
، ص 7888ود البابيطين ل بداع الشعري، ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعةصر األمير ةبد القادر: نصر الدين سعيد وني -1

118. 
 .15، ص المرجع السابق: لزهر بديدة -2
 .39، ص المرجع السابق: عبد الجليل التميمي -3
 .111، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -4
 .171، ص المرجع السابق: بن نعيمة عبد المجيد واخرون -5
، 1579، الشركة الوطنية لنشر والتوزيع الجزائر، تاريخ الجئا ر الحديث بداية االحت لمحاضرات في : أبو القاسم سعد اهلل -6

 .75ص 
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وأسدددفاره أثدددرا كبيدددرا فدددي بنددداء شخصددديته مدددن خدددالل تدددردده علدددى مركدددز الخالفدددة  هالنطباعدددوكدددان  
وتعلدق بمظداهر الحيداة  أما عن المجتمعات األوروبية فقد أعجب بمناهجهدا ،اسطنبولاإلسالمية 

تبددددين أن حمدددددان خوجددددة قددددد نددددال مددددن أسددددفاره حظددددا وافددددرا مددددن خددددالل احتكاكدددده و  1،الراقيددددة فيهددددا
علددى  ،م1838قبددل أن يصددبح ملكددا سددنة  ،لةةويس فيليةة صدديات لهددا مكانتهددا العالميددة منهددا بشخ
والددليل علدى ذلددك مدا جدداء  ،2زار اسدبانيا وبعدد  الواليدات االيطاليددة خددالل رحالتدهوأيضدا ، فرنسدا

أبعددد  -هددي كمددا قيددل-كنددت قددد تجشددمت أسددفارا : "بقولدده ،حةةاج المنصةةفين واألدبةةاءتإ" فددي مقدمددة
فلقددد  ،"فيهددا برهددة مددن العمددر لددوال اتهددام الددنفس لعددددتها مددن صددالحي أعمددالي مددن آمددالي صددرفت

                              
 ْين يَّة :اسطنبول وثاني أكبر مدينة في العالم من حيث  تركياهي أكبر المدن في ، والمعروفة تاريخي ا باسم بيزنطة والُقْسَطْنط 

تغطي . ُينظر إليها على أنها مركز تركيا الثقافي واالقتصادي والماليكما  ،ماليين نسمة 13.1عدد السكان، حيث يسكنها 
وتطوق المرفأ الطبيعي المعروف  البوسفور مضيقتقع إسطنبول على  ،محافظة اسطنبولمقاطعة ُتشكل  35مساحة المدينة 

، والجانب مضيق البوسفورتمتد المدينة على طول الجانب األوروبي من . الواقع في شمال غرب البالد القرن الذهبي"باسم 
اسطنبول وحضارة : برنارد لويس أنظر .، وبالتالي فإنها المدينة الوحيدة في العالم التي تقع على قارتينألناضولااآلسيوي أو 

 .18م، ص 1587، الدار السعودية للنشر والتوزيع، 7، تع، تق، سيد رضوان علي، طالخ فة ا س مية
، ص 1558، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، لتاريخي والجغرافي للغر  ا س ميالتراث ا: نصر الدين سعيد وني -1

187. 
  كان لويس فيليب في شبابه متفتحا   ،لويس السادس عشروكان من أقارب الملك  م1773ولد لويس فيليب عام : لويس فيلي

وأصبح أحد جنراالته رغم صغر , خرط في الجيب الثوريعندما بدأت الثورة ان. على غرار عدد من أفراد أسرته, لألفكار الجديدة
بعد عشرين سنة من التجول بين الواليات و  ،شرلويس السادس عوكان قد صوت بنفسه لتنفيذ حكم اإلعدام على الملك . سنه

سنة  18بقي لويس فيليب في الحكم و المّتحدة وأطراف النرويج الشمالّية، عاد لويس فيليب إلى فرنسا حيث تربع على العرب 
، 9المرجع السابق، ج: أنظر عبد الوهاب كيالي. في منفاه في إنجلترا م1898ومات عام , وتنازل لويس فيليب عن الحكم

 .938ص
دار األمل  ،7،ط15رواد المقاومة الوطنية في ق"ا،1592-1381شخصيات بارئة في كفاح الجئا ر: سعيد بورنان -2

 .38، ص 7881للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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بدددالتعرف علدددى ثقافدددات الشدددعوب وتطورهدددا السياسدددي واالقتصدددادي  أيضدددا حضدددي حمددددان خوجدددة
 .1والفكري والتي طرأت على أوروبا منذ الثورة الفرنسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

الوطنية ، تع، محمد بن عبد الكريم، الشركة إتحاج المنصفين واألدباء في االحتراس من الوباء: حمدان بن عثمان خوجة -1
 .19، ص 1598لنشر والتوزيع، الجزائر، 



 وجة ونشاطه أواخر العهد العثمانيخشخصية حمدان ...............................................: الفصل األول

 

18 
 

 نشاط حمدان خوجة أواخر العهد العثماني :ثانيا

التددي أوجدددت لدده األرضددية الخصددبة ليكددون مميددزا  ضددي حمدددان خوجددة بمكانددة وسددط بيئتددهح     
ملمدا بعلدم السياسدة بفضدل رحالتده داخدل وخدارج الدبالد التدي مكنتده مدن ربدط عالقدات  ،عن أقرانده

هي أهددم الوظددائف ة، وكددذا التعددرف علددى حضددارات الدددول األوروبيددة التددي أعجددب بهددا، فمدداسياسددي
 انت رؤيته لمعالم الحضارة الغربية؟التي حضي بها؟ وكيف ك

 وظا فه وة قاته السياسية/ 1

نتيجددة لرحالتددده  مدددن الثقافددة الحديثددة الشددديء الكثيددر كمددا ذكرنددا سددابقا أن حمددددان خوجددة نددال    
ب الواسددع دون اللجددوء سددمحت ألبيدده أن يدخلدده فددي الوظيددف الحكددومي مددن البدداحيددث ، 1 المتعددددة

وبفضدل المركدز الدذي شدغله  ،إليهداالتدي كدان ينتمدي  األرسدتقراطيةال عدن المكاندة إلى وسائط فض
 .2وخاله أمينا لسكة ،حيث كان أمينا عاما ل يالة أبوه

وفدددي التعلددديم كمددددرس للعلدددوم  ،وبمجدددرد وفددداة أبيددده، تدددولى حمددددان خوجدددة منصدددبه فدددي الدولدددة     
مدددان خوجددة مددن حيددث أصددبح ح ،الدينيددة، كمددا شددغل منصددب أسددتاذا فددي الحقددوق ومدرسددا للقددانون

أنددا كرغلددي بالددذات فقددد كنددت مستشددارا فددي حكومددة الددداي فلددم : "جلسدداء الددداي، إذ يقددول عددن نفسدده
بعدد أن اسدتوعب طدرق الحكدم واإلدارة أصدبح ، 3وهو من أسرة عريقدة "حظر األندلسيينأكن من ال

 .4يشارك في مجلس الديوان في المداوالت التي كانت تجري كل أسبوع تقريبا

                              
 .33، ص المرجع السابق: عبد الرحمان الجياللي -1
 .19، ص 7887، دار الريحانة لنشر والتوزيع، القبة، الجزائر، الموجئ في تاريخ الجئا ر: عمار عمورة -2
 .739 ،739، ص ص 7889المعرفة، الجزائر، ، دار تاريخ المقاومة الجئا رية في القرن التاسع ةشر: منور العربي -3
 .139، ص مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبضربة: محمد العربي الزبيري -4
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متصدددرا لنشددر  إالحمدددان خوجددة أغلددب حياتدده فددي خدمددة الصددالح العددام، فكددان ال يددرى  قضددىو  
منكبدا علدى تحريدر المسدائل العلميدة فيمدا كدان  ،واالسدتفادة ل فدادةالعلم متطوعا بالتدريس منقطعدا 

قومدده عائلتدده فحضددي بددذلك بمركددز السدديادة عنددد يسددتفتي فيدده، أو متصدددرا للقيددام بشددؤونه وشددؤون 
أجدداده مدا ورثده عدن أبائده و  إلدىإضدافة  1،فاكتسب منهدا ثدروة طائلدة ،تجارة الخارجيةوكان همه ال

عليددا أن أصددرح " :ويقددول" المددرآة"بالعاصددمة ومتيجددة والدددليل علددى ذلددك عندددما يتحدددث فددي كتابدده 
 .2"أب عن جد توارثناها متيحةبملكيتي لقطعة كبيرة من األر  كافية من هذا السهل 

فدددي الددددوائر الحكوميدددة فلدددم تلبدددث الحكومدددة  مكاندددة وصدددمعةل اكتسدددابهوكدددل هدددذا سددداهم فدددي      
 ،ممثلها األمدين فدي كثيدر مدن المهدام السياسدية فاتخذتهوأناطت به ثقتها  إليهالجزائرية أن أخلدت 

أي اندده الندداطق الرسددمي بالنسددبة  ،3والتجاريددة التددي كانددت تددربط الجزائددر بمركددز الخالفددة العثمانيددة
 إلددى باإلضددافةللجزائددريين فددي أي قضددية مددن القضددايا التددي تطددرح علددى الدددول وتعنددى بالشددعوب، 

كثيددرة بعدد  المهددام التددي كانددت تددربط الجزائددر بددبع  دول الجددوار، فاكتسددب مددن خاللهددا صددداقة 
مانعدددا مدددن  يدددرى ال قددداليم الدوليدددة حيدددث كدددانواالقتصددداد بمختلدددف األ ،مدددع رجدددال العلدددم والسياسدددة

حيدث  ،للمدنية العربية والدروح اإلسدالمية س من الحضارة الغربية، ما دامت غير متعارضةاالقتبا
وقددف حمدددان خوجددة أثندداء وجددوده فددي أوروبددا علددى التحددوالت السياسددية واالقتصددادية التددي طددرأت 

 .4عليها متأثرا بما أحدثه الثورة الفرنسية

حولددده عددددة  يدددرا مدددا أحيطدددتأنددده كث ي بهدددا حمددددان خوجدددة إالكاندددة التدددي حضدددرغم مدددن المالوبددد    
إن حمددان خوجدة شخصدية " :قدائال جدورج إيفدروفدي هدذا الصددد يدذكر شبهات بتعجيله لالحدتالل 

                              
 .38، ص المرجع السابق: سعيد بورنان -1
 .78، ص "المرآة: حمدان خوجة -2
 .33، ص المرجع السابق: عبد الرحمان الجياللي -3
 .191، ص 7887، دار الحضارة، الجزائر، الجئا ريينموسوةة العلماء واألدباء : رابح خدوس -4
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مددعيا أنده سداعد علدى تدأزم  اهم بتعجيدل عمليدة احدتالل الجزائدر،واتهمه صراحة بأنده سد" غامضة
والددذي  ،المفتددي الحنفددي إلددى  االنضددمام ، وبأندده رفددم1877فرنسددا سددنة بددين الجزائددر و  الوضددع

االجتمددداع  إلدددى الدددداي حسدددين دعدددالددددفاع عدددن الدددبالد ، وبأنددده هدددو الدددذي لكلدددف بتجنيدددد األهدددالي 
 .1والتفاو  مع الفرنسيين

ن اتجداه لنكدون منصدفيمددان محدل شدك لددى بعد  المدؤرخين، و وكل هذه االتهامدات تضدع ح    
نددددراهم غيددددر بدددداحثين أن ال نأخددددذ بددددأقوال بعدددد  الكتدددداب الددددذين قددددد حمدددددان خوجددددة يجددددب علينددددا ك
 .منصفين مع هذه الشخصية

بدأن  يالحظدواإنهدم الفرنسديون يجدب أن " :قدائالأمدام المدأل جميعدا  ويذكر حمدان خوجة بنفسده    
دون أن يتوقدف عندد كدل  ،أي رجل يحب بالده حبا صادقا ال يستطيع أن يكتدب بأعصداب هادئدة

هددذا ومددا أنددا إال صدددى ... المددواطنين أو تقتدديلهم و تدددنيس مدددافن أجدددادهم إبددادةحددادث يمثددل لدده 
يمنحنددا دليددل آخددر علددى مددد مدددى حبدده لوطندده والغيددرة عليدده ، و 2"ألحددداث ولسدداني ألبنددائي وطنددي

لو أنني لم أكن في مثل ما كنت فيه من الحيرة والعذاب من جراء ما آل إليده " :واإليمان به لقوله
 .3"لكان بإمكاني أن أجمع وثائق غاية في العجب لهذا الجزء من إفريقيابلدي المسكين 

                              
 م، تلقددى تكوينددا خاصددا فددي العمددل العسددكري وكددان علددى درايددة كبيددرة 1773هددو آخددر دايددات الجزائددر، ولددد عددام  :الةةداي حسةةين

لحاميدة بفنون الحرب كما اشتهر منذ صغره بميوالتده الدينيدة سدمحت لده الظدروف مدن التجنيدد فدي ميلشديات الجزائدر كجنددي فدي ا
صدالح الجديب  العثمانية ثم إماما إلى أن نصبه الداي عمر باشدا الحكدم فدي الجزائدر بنداء علدى وصدية منده اهدتم بتنظديم اإلدارة وا 

أنظدر مسدعودي . م1838خاصة األسطول البحري كما عرفت الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية تحسنا ملحوظدا تدوفي عدام
، ص (د، ت)، دار الخليددل العلميددة، الجزائددر، ا1381-1152الجئا ةةر، والمواقةةج الدوليةةة منهةةاالحملةةة الفرنسةةية ةلةةى : أحمدد
78. 

 .139ص  مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة،: محمد العربي الزبيري -1
 .739، ص 7،ج7889 دار المعرفة، الجزائر، ،ا1592الجئا ر بوابة التاريخ ماقبل التاريخ الى : عمار عمورة -2
 .31، 38، تع، العربي الزبيري، ص ص المرآة: حمدان خوجة -3
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 ،أما بالنسبة لقضية االجتماع التي اتهم بها فنجد أن الداي حسين هو الدذي أمدر بهدذا االجتمداع 
حيدث طلددب مددنهم  ،السددتعرا  الوضدع الخطيددر الدذي كددان يهددد المدينددة ،1ألعيدان مدينددة الجزائدر

فدي المقابدل عبدر سدالمة المديندة، و يلة للحفداظ علدى وسد إلدىإبداء رأيهم حتى يتمكن مدن التوصدل 
رأيكدددم بصدددراحة، ففدددي مثدددل هدددذه الظدددروف يجدددب أن  اوقولدددو  تتحرجدددواال أصددددقائي :"الدددداي بقولددده 

نتددددداول علددددى أنجددددع الوسددددائل ولسددددت إال واحدددددا مددددنكم فمدددداذا تددددرون؟ هددددل مددددن الممكددددن أن نقدددداوم 
" أجابددده األعيدددان و" ديندددة بمعاهددددة تسدددمى االستسدددالمالفرنسددديين مددددة طويلدددة أم يجدددب أن نسدددلم الم

وفي هاته األثناء يقدف حمددان خوجدة إلدى جاندب الدداي ، 2"سنحارب على أن نستشهد على أحرنا
في الساعات الحاسمة محرضا ومشجعا على مقاومة الفرنسيين وكان يكرر بإلحداح علدى مسدامع 

 .3إن القضية الظالمة تصبح عادلة إذ توفرت لها مقومات الصمودالداي حسين 

مددن المقددربين والمستشددارين لددداي  فددي الجزائددر األتددراكوهكددذا كددان حمدددان خوجددة علددى عهددد     
حسين ومن المطلعدين علدى أسدرار الدولدة متقلبدا فدي المناصدب السدامية شداغال للوظدائف الشدريفة 

 .مايرامنته اتجاه بالده على أحسن مؤديا أما

 :رح ته/ 2

خدددالل القدددرن التاسدددع  ،اإلسدددالمين خوجدددة احدددد الشخصددديات البدددارزة فدددي العدددالم ايعتبدددر حمدددد     
دراكددده لعوامدددل تطدددور وازدهدددار المجتمعددداتعشددد ودعوتددده  ،ر، عدددرف بتفتحددده علدددى ثقافدددة عصدددره وا 

حمددان خوجدة وكدان  ،4الغربية، فسدبق بأفكداره عصدره الدذي عداب فيده الحضارةإلصالح ومواكبة 
حيددث كددان هدفدده ( واألوروبيددةمنهددا  اإلسددالمية) محبددا لتجددوال فددي البلدددان األجنبيددة ل سددفارميدداال 

                              
 .18، ص المرجع السابق: سعيد بورنان -1
 .51، ص 1557، دار الغرب اإلسالمي، 1592التاريخ السياسي للجئا ر من البداية الى غالية : عمار بحوب -2
 .731، ص المرجع السابق: عمار عمورة -3
 .73، ص ابقالمرجع الس: محمد بن عبد الكريم -4
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ممارسة نشاطه التجاري الموروث عن األجداد واإلباء، باإلضافة إلى التزود من مناهدل المعرفدة، 
ثدم تدونس  سطنبول،فمكنته هاته الرحالت من زيارة العديد من البلدان بداية من عاصمة الخالفة ا

 .1والبلقان وفرنسا وانجلترا واسبانيا

كندت قدد تجشدمت  : "فقدال ف المنصفين واألدباء في االحتدراستحاتحدث حمدان في كتابه او     
ولعلددى أول ، "أسدفارا صدرفت فيهددا برهدة مدن العمددر لدوال اتهدام الددنفس ألعدددتها مدن صددالح أعمدالي

عندددما أرسددله والددده رفقددة خالدده إلددى  ،م1781رحلددة قددام بهددا وهددو فددي سددن مبكددرة التددي كانددت سددنة 
مكافدددأة لددده علدددى تفوقددده فدددي المرحلدددة األولدددى  وتحصددديله علدددى مدددا تيسدددر مدددن العلدددوم  ،اسدددطنبول

 .2المختلفة وتعلمه اللغة التركية إلعداده لمستقبل تسوده اللغة التركية في الجزائر

تعديب تحدوالت فدي أنظمدة  فدي تلدك الفتدرة ، والتدي كاندتأغلب رحالتده فكاندت نحدو أوروبدا أما    
حيددث أشددار  ،3الحكدم، مددن خدالل ظهددور أنظمدة جديدددة اقتصدادية وسياسددية وحركدات فكريددة جديددة

لقد تجولدت فدي أوروبدا كثيدرا وقددرت األمدم الحدرة لمنفعدة "حمدان خوجة إلى مختلف رحالته بقوله 
، حيث كانت معظدم زياراتده نحدو بداريس  ..."الشعوب المتمدنة بالصحافة والنشر الطباعة وجدارة

حيث مكث بها ثالث سنوات واعتبرها مركز الحضارة العريقدة  م،1878م والتي زارها أول مرة عا
منده أنهدا   نداظ ى ذلدك تقبلده فدي بدادئ األمدر لفكدرة االحدتالل الفرنسديوالدليل علد ،والمدنية الحديثة
 .4نشر الحضارةستعمل على 

                              
 .187، ص المرجع السابق: سعيدوني -1
  .19، ص إتحاج المنصفين واألدباء في االحتراس من الوباء: حمدان بن عثمان خوجة -2
، دار البعث لطباعة والنشر، (ا1311-1321)القضية الجئا رية  حمدان خوجة في تطوير دور: احميدة عميروي -3

 .58، ص 1587قسنطينة، الجزائر، 
 .71، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -4
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باالحتكدداك بشخصدديات سياسددية ذات هيبددة عالميددة كددان أبرزهددا لقائدده  هاتدده الزيدداراتكمددا سدداعدته 
" : قبل أن يصبح ملكا على فرنسا وأن يتصل بمختلف الطبقات الحاكمدة، إذ يقدول بلويس فيلي 

وخددالل  ،1"يتددأبط ذراع زوجتدده وهددو محدداط بكددل أفددراد أسددرته الةةدوق دور يليةةانلقددد تشددرفت برؤيددة 
حيددث أن  المدددة التددي اسددتقرا فيهددا حمدددان فددي بدداريس مكنتدده مددن اكتسدداب بعدد  العلددوم المنتشددرة،

زار  مثقفين، ومن المحتمدل جددا أندهباريس كانت تعج بالنوادي األدبية والفنية الخاصة بالكتاب وال
رجي والممثدل الخداباريس في بع  المهام الدبلوماسية، كونه كان يشغل منصدب مستشدار الدداي 

 .لدولة الجزائرية

علددى حددد  ،2كاندت لدده بعدد  الددرحالت لددول أوروبيددة مثددل اسددبانيا التددي زارهدا مددرتين وايطاليدداو     
فدددإن حمددددان كدددان يتدددردد كثيدددرا علدددى انجلتدددرا فدددي إطدددار مهماتددده ": بقولددده الفرنسدددي بيشدددون تعبيدددر

التدددي تسدددتدعي ولدددم يكدددن حمددددان متغدددافال فدددي رحالتددده عدددن األمدددور  ،السياسدددية وممارسدددة التجدددارة
 ، كمددا لددم يقتصددر توجهدده"الوقددوف لالنتبدداه خاصددة بمظدداهر الحيدداة المدنيددة مددن عمددران و مصددانع

علددى المهددام السياسددية الدبلوماسددية أو النشدداط التجدداري، بددل كددان حريصددا علددى بعدد  المجددالس 
 إتحدددداف"وهددددو مدددا أكددددده فددددي كتابدددده  ،المكاتددددب ويجتمدددع بددددأعالم الثقافددددة أضددددخمويرتدددداد  ،السياسدددية

عددن األهددل و األوالد، فاسددتحدث الفكددر  واالغتددرابمددع قلددة الددزاد وتشددتت البددال : "قددائال" منصددفينال
 .3"اإلكليل، وأجهد الفهم العليل، وأضربت عن طول العهد بالمطالعة والتحصيل

                              
 .187 -57، ص ص المرجع السابق :محمد بن عبد الكريم -1
 .51، ص وبوضربة مذكرات احمد باي وحمدان خوجة: محمد العربي الزبيري -2
 م، كتددب عددن أهددم األحددداث التددي جددرت فددي الجزائددر فددي األيددام األولددى مددن 1831عددين مقتصدددا مدددنيا للجزائددر عددام : بيشددون

 .18ص  المرآة،: أنظر حمدان حوجة. االحتالل، عرف بالتزامه في كتاباته بشيء من الموضوعية
 .18، ص  إتحاج المنصفين واألدباء في االحتراس من الوباء: حمدان خوجة -3
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المؤسسدات خاصدة علدى مسدتوى العددل تأثر به هو التنظيمات السياسية المحكمة داخل ما أهم و  
علدى أسدس الحريدة األوروبيدة  اطلعدتعندما سافرت إلدى أوروبدا :"هذا الصدد فيقول في ،1والحرية

مماثلددة لألسددس  األسددسالتددي هددي الرصدديد األوحددد للحكومددات النيابيددة جمهوريددة، وقددد وجدددت هددذه 
ومدن خدالل هاتده المقولدة " التي بنيت عليها شريعتنا، في حين يوجدد اخدتالف دقيدق حدين التطبيدق

حاسددة النقددد والبندداء والقدددرة علددى التمييددز، ومدددى احتكاكدده بالحضددارة كددان يتمتددع ب هيتضددح لنددا بأندد
األوروبية وفهمه لفكرها السياسي الحديث، ووعيه بدور الحرية في بنداء حكومدات قويدة ممثلدة مدن 

رادته  .2طرف الشعب ومعبرة عن وعيية وا 

يدذكر فرنسدا فدي وهذا مدا دفعده بدأن ، 3يؤمن بأن الحرية هي أساس كل نظام ناجح هنجد أنو      
بمبددادئ ثورتهددا المؤسسددة علددى  -عندددما خرقددت بنددود معاهدددة االستسددالم-أيددام االحددتالل األولددى، 

ن ممارسددداتها تتعدددار  ك إن " بقولددده ليدددا مدددع مبادئهدددا، حيدددث يدددذكرهاالحريدددة والعددددل والمسددداواة، وا 
ك يكدون وبدذل" نظامدك سدوف يدزول ألن العددل خالدد أزلدي والظلدم زائدل فإن استبداديواصلتي في 

 .4حمدان خوجة قد تنبأ بزوال الحكم الفرنسي في الجزائر

 

 

 

                              
 .31، ص المرجع السابق: د الطيب عقابمحم -1
، مجلدددة الدراسدددات "حمةةدان خوجةةةة و تةةةأثره بةةةالفكر األوروبةةةي التنةةويري ونظرتةةةه إلةةةى االحةةةت ل الفرنسةةي: "مسددعود عواديدددك -2

 .758، ص (7817)، 19-19التاريخية، العدد
 .198، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -3
 .188ص  السابق،المرجع : حميدة عميروايأ -4
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 االنفتاح ةلى الحضارة الغربية /8

دراك إيجابياتهدا حمدان خوجة على مقومات ال عاطلبعدما     حضارة األوروبية، وتدأثره بأفكارهدا وا 
تقتدددددي بددددالعلوم واألفكددددار ، وحبددددذ لددددو أن كددددل بقدددداع اإلسددددالمية 1دعدددا إلددددى األخددددذ بددددبع  جوانبهددددا

مهدداراتهم مددن خددالل تجددارب التددي قددادتهم إلددى تطددوير حضددارتهم، حيددث  اكتسددبواالددذين األوربيددة، 
تددوارث األوروبيددين الصددنائع والتنظيمددات المهمددة وآخددذو عددن غيددرهم مددن األمددم كددل مددا يسدداعدهم 

 .2على الرقي والتقدم

ة فدددي األمدددور النظاميدددة واإلنجدددازات حمددددان مانعدددا فدددي األخدددذ مدددن الحضدددارة الغربيددد وال يدددرى    
 متعارضددةغيددر العلميددة والعمليددة لمددا فيهددا مددن خيددر للعبدداد وصددالح للددبالد، مادامددت هاتدده األمددور 

والثقافددة العربيددة، فطلددب الحكمددة حسددبه ال يتعددار  مددع الشددرع ويتوجددب  ،اإلسددالمية شددريعةمددع ال
أن " :المية، وهدذا مدا أكدده بقولدهأخذها أينما وجدت، ومن أي قوم أو جنس استنادا لشدريعتنا اإلسد

قبولددده، و الحكمددة ال تسددتنكف العاقدددل مددن اقتنائهدددا، لضددعة منفعدددة لهددا أو قالهدددا، بددل يبدددادر للحددق  
، ثدددم إن المجتمدددع األوروبدددي اعتمدددد فدددي بنددداء حضدددارته علدددى 3"ل عليدددهواسدددتجالء النفدددع والحصدددو 

تجارب أسالفه وتجارب األمم األخرى فهم أحذو بشكل كبيدر عدن الكتدب اإلسدالمية، فدي علدومهم 
مثل الطب والحساب والنجدوم، ولهدذا يتعجدب مدن إعدرا  المسدلمين عدن أخدذ كدل مدا يدنفعهم مدن 

يدر مدن العلدوم والتنظيمدات ال تختلدف مدع مدا تددعو إليده الحضارة الغربية، في حين أن هنالدك الكث

                              
، منشورات وزارة الشؤون الدينية 1، مجلة األصالة، العددحمدان خوجة ومنهجه في كتابة التاريخ: عبد الحميد زوزو -1

 .88، ص (7811)الجزائر، 
 .11ص  ، إتحاج المنصفين واألدباء في االحتراس من الوباء: حمدان خوجة -2
 .799، ص المرجع السابق: عبد الرحمان الجياللي -3
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الشدددريعة اإلسدددالمية، ولدددذلك يجدددوز األخدددذ عدددن مدددا وصدددل إيددده األوربيدددين فدددي تجددداربهم وعلدددومهم 
 .1الوضعية، شرط أن ال يتعار  مع الشريعة

علدى  االنفتداح إلىتفقت بع  الشخصيات مع رأي حمدان في هاته المواقف، والتي دعت وا    
،الددذي كددان يحمددل أفكددر تنويريددة فددي ذا ابددن العنددابي الجزائددري، فهددالسددتفادة مددن خبرتددهالغددرب وا

 والمتمثدددل فدددي وجدددوب االقتدددداء "السةةةعي المحمةةةود فةةةي نظةةةاا الجنةةةود"كتاباتددده ومدددن بينهدددا كتابددده 
، خاصة فيما يتعلق بالصناعة الحربيدة، وتنظديم الجيدوب وكدل مدا ن في األمور الدنيويةيوروبيباأل

مددن تنظيمددات وتقنيددات وأرجددع سددبب التفددوق العسددكري ترتيددب جنددودهم  ،بالمجددال الدددفاعييتعلددق 
 ، وتدددربهم علددى فنددون وحيددل اخترعوهددا، فددابن العنددابي يددرى أندده ال2علددى طريقددة محكمددة ابتدددعوها

خاصدددة إن كدددان فدددي خدمدددة  األوروبيدددينمدددن  ،اإلسدددالميةاألمدددة  إليدددهفدددي اقتبددداس مدددا تحتددداج حدددرج 
ي، ومددن هندا ندددرك أن ابددن العنددابي لددم يكدن تركيددزه علددى الجانددب العسددكري وحمايدة الدددين اإلسددالم

                              
 .381ص  المرجع السابق،: مسعود عوادي -1
 م، اشددتهر بتنقالتدده بددين المشددرق والمغددرب واسددطنبول وهددو فقيدده حنفددي 1779ولددد بمدينددة الجزائددر عددام  :ابةةن العنةةابي الجئا ةةري

وقا  دعا إلى التجديد اإلسالمي واإلصالح االجتماعي، واالنفتاح على علوم وصدنائع أوروبدا ، ودعدا إلدى األخدذ مدن الحضدارة 
، 1559، جامعدة الجزائدر، معجةا مشةاهير المغاربةة: ب وآخدرونأنظر علدي علدوا. الغربية بكل ما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية

 .353ص 
 م، أثناء تواجده بالقاهرة، وكان ذلك في عهد محمد 1879هو كتاب دألفه بن العنابي عام  :السعي المحمود في نظاا الجنود

طرح أفكاره بحرية، المتمثلة في علي الذي سار في سياسة االنفتاح على التقدم األوروبي، حيث وجد ابن العنابي الجو مالئم ل
القسم األول الذي يتطرق إلى األمور الحربية و القسم الثاني :وجوب تعام الحضارة عن األوروبيين حيث قسم كتابه إلى قسمين

، دار الغرب 7، طمحمد ابن العنابي را د التجديد ا س مي: أنظر أبوا القاسم سعدا هلل. الذي يتطرق إلى األمور السياسية
 .97، ص (د،س)اإلسالمي، بيروت، 

 .98، 97، ص ص محمد ابن العنابي را د التجديد ا س مي: أبوا القاسم سعدا هلل -2
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، وتحدددديث اإلمكانيدددات اإلسدددالميفقدددط مدددن بددداب العجددداب بدددل كدددان رغبدددة فدددي التجديدددد فدددي العدددالم 
 .1اإلسالمالمتاحة قصد التصدي ألي عنوان خارجي من شأنه أن يضعف بالد 

سدائد فدي تلدك الفتدرة، وهدو نتيجدة لموقدف وفي هذا السدياق نجدد حمددان خوجدة ينبدذ التعصدب ال   
بمدا ورثدوه عدن أسدالفهم السدابقين دون  واكتفدواباب التجديد والجهداد،  أغلقوابع  الرجعيين الذين 

الغدددرب مدددن تطدددور فدددي شدددتى العلدددوم سدددواء طبيدددة أو تجريبيدددة،  إليدددهفهمهدددا وأنكدددروا كدددل مدددا وصدددل 
ا ر أن هدددذسدديفيده فدددي حياتدده، غيددكدددل مالدده صددلة بالكفدددار، حتددى إن كددان متحججددين بعدددم جددواز 

برها سببا مباشر لتخلدف المسدلمين واضدمحالل حضداراتهم علدى تصدى لتلك األفكار واعت األخير
 .2مدى التاري 

حدداث اإلصدالح علدى أجهدزة  والةيلدح علدى الحكدام و  لقد كان حمدان خوجة    األمدور بالتجديدد وا 
 إلدى التدي دعدا اإلصدالحية أفكدارهومدن  ،يثةالدولة وتنظيم المجتمع من أجل مواكبة الحضارة الحد

 ولقدد علدل 3التدزين، الغدر  أولجهداد ،سدواء كدان لغدر  ااألوروبيهدي ارتدداء اللبداس  بها األخذ
فدي  وال -صدلى اهلل عليده وسدلم-زمانندا، لدم تعدرف فدي زمانده أهدليلبسده  كدل مدا:"جواز ذلدك بقولده

قصدد  أن...األشدياءفدي  األصدلهدو  مدازمان الخلفاء الراشدين بل هدي مدن جملدة المباحدات علدى 
 فدان...شدك بدال، فانده يثداب أرضدهلطاعدة خليفدة اهلل فدي  وأبهذه المالبدس خفتهدا  ألجدل الجهداد، 

 ،"التدي اخترعده الكفدار األطعمدةاللذائذ  أكلكانت لزيادة حسنها وحسن منظرها فهو مباح، بمنزلة 
  .4يعتبر أول من أفتى بجواز اللباس األوروبي الرأي بهذا  أنويمكن اختصار القول على 

                              
، ص ص 1، ج1، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، مج7، ط(ا1381-)1911تاريخ الجئا ر الثقافي : أبو القاسم سعدا هلل -1

197 ،193. 
 .381ص  المرجع السابق،: مسعود عوادي -2
 .178، ص المرجع السابق: عبد الجليل التميمي -3
 .89، ص حمدان خوجة دور :حميدة عميراوي -4
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ن تمعنا قليال في األفكار التي جاء بها حمددان خوجدة نجددها شدبيه باألفكدار التدي جداء بهدا      وا 
 األفغداني باإلضدافة إلدى رفقائده ،"ئتخليص ا بريئ في تلخيص بةاري"في كتابه عة الطهطاويافر 

التقدم الحضاري وفتح أبواب البحث فدي أسدباب  دعو إلىت تكان اتالشخصي ، فكلومحمد عبدوا
لفكدرة األخدذ مدن مزايدا  اإلسدالميتقبل العدالم  ضرورةعلى مبدأ  وااجتمع ، وكالهمواالزدهارالرقي 

 .1األوروبيةالحضارة 

 اسدتيعابتميز بهما حمددان خوجدة فقدد تمكدن مدن  اللذانوبهذه الروح المتفتحة والفكر العميق     
فكددره علدى اسددتخالص العبدر حيددث  وبنديالمفداهيم الحديثدة السياسددية منهدا واالجتماعيددة والفلسدفية، 

مدن مواكبددة  اإلسددالميالددذي كدان سدببا فددي تخلدف العدالم  ،مكنده مدن معرفددة إدراك خطدر التعصدب
مدددن  اإلسدددالميالتفدددتح الددذي يخلدددص العدددالم  إلدددى، وذلدددك مدددن خددالل دعوتددده األوروبيدددةالحضددارات 
 .اإلسالمي، في وقت ضرب فيها الجمود الفكري أطنابه في العالم تبعية الغربيةالتخلف وال

 

 

 

                              
  مفكر مصري رائد حركة الترجمة والتنوير في مطلع النهضة الحديثة، ولد بطهطا ( م1873-1881) :رفاةة رافع الطهطاوي

قل بمدن الصعيد لحفظ القدرآن وألدم بجاندب مدن الفقده علدى من محافظة سوهاج جنوبي صعيد مصر أرغمه طلب الرزق على التن
م، واشدتغل بالتددريس فيده حتدى 1871م، تتلمذ علي يد الشي  حسن العطدار فتخدرج سدنة 1817أخواله، وفد إلى األزهر في عام 

 ، عنددددما عمدددل واعظدددا بدددالجيب عمدددل بمدرسدددة الطدددب والمدفعيدددة وغيرهمدددا اشدددرف علدددى تكدددوين جيدددل مدددن المفكدددرين1871سدددنة 
المرجةع  :أنظر عبد الوهاب الكيدالي". تخليص ا بريئ في تلخيص باريئ"م، له كتب عديدة أهما1873والمثقفين، توفي في سنة 

 .873ص السابق، 
، ص 7811مؤسسة كلمات عربية لترجمة والنشر، القاهرة، تخليص ا بريئ في تلخيص باريس، : رفاعة رافع الطهطاوي -1

31. 
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 :خالصة

 النشددأة التددي حضددي بهددا حمدددان بددن عثمددان خوجددة فددي وسددط عائلتدده التددي كانددت تتمتددع بمكانددة -
كانددت العامددل  األتددراكوقدددر رفيددع لدددى حكددام  عظيمددة مرموقددة داخددل المجتمددع الجزائددري وبجاهدده

 .هذه المكانة لبلوغهاألساسي 

ولعلدددى  لعبدددت البيئدددة التدددي نشدددأ فيهدددا حمددددان خوجدددة دورا أساسددديا فدددي تكوينددده الفكدددري والثقدددافي، -
يدد العدون،  له السبب هو والدته في فترة والية محمد بن عثمان باشا الذي كان مشجعا للعلم ممدا

ده لقندده مبددادئ اللغددة العربيددة ومعددارف عصددره وأصددول الفقدده هددذا مددا ولددد لدده رصدديدا الددوكمددا أن و 
 . ثقافيا ودينيا

وسدنة رسدوله  هي إال ثمدرة إلمامده لكتداب اهلل الحنكة السياسية التي تمتع بها حمدان خوجة ما  -
 .، ونتيجة رحالته المتعددة في بع  البلدان المجاورةعليه الصالة والسالم

حمدددان خوجددة جعددل مندده محددل ثقددة الحكومددة والتددي جعلددت مندده  إليددهإن المسددتوى الددذي وصددل  -
اصدب سياسدية مرموقدة إال أن هدذا لدم يبعدد حمددان مدن نممثال لها لدى البداب العدالي ويحضدى بم

 .دائرة شك في تعجيل االحتالل

أثر بهددا فددي بندداء شخصددية، حيددث تدد الددرحالت التددي قددام بهددا حمدددان خوجددة لددديار الغددرب أثددرت -
  .يتنافى مع الشرع األخذ ببع  جوانبها بما ال إلىودعى 
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 بداية االحتالل الفرنسيفي النشاط السياسي لحمدان خوجة : الفصل الثاني

 تمهيد

مي  الخخييي ت الري رزة التي  م رسيت  لجزائير مجمعةي رت خالل فترة االحتالل الفرنسي  لظه    
عهيييي    االجتم ةييييي أدعارهيييي  ريييييعرة انفرادييييي ف رفهييييل ميييي  تييييعفر لهيييي  ميييي  الخرييييرة عال   فيييي  عالم  نيييي  

التحيييري فييي  لظييي ر الظيييرع   حييي علعاالمجمعةييي  هييي  مييي  النيييعا الييي ن عيييي  ر لم تيييدلي  الييي ي  
مي   لن ي    مفهيع هيم  م  أجل الحف ظ ةلى الم عم ت الهعيي  العظنيي  ع ليي الزم ني  عالم  ني ف 

ةالقي  مي   لق مي يحي عل  حيي  ظهير ر هيه   فمحيت  ال محي ل مييير ف السيت م ر لن ي   فيم ي  
في  الجزائير حتيى دريرت  اغيير أ  هيءالل لي  يلر يع  فة م  عالجزائير خ يي  اإلسال يلح  فرنس  لم

 لهيير ظلاإلجرامييي   ر ألةميي لفرنسيي ف فعايييلع مخييعاره  ر لتنديييد  للييىهييده  مييءامرات عتيي  نفيييه  
 .ر لخخيي ت الت  له  هير  ة لمي  قيد مد يد ال ع  اتيلعاالفرنسيي ف  م  

 خالل فتيرة االحيتالل الفرنسي  للجزائير الت  ل رت دعرا سي سي  الخخيي ت ه   م  أررز ع       
ميي  هنيي  يم ننيي  . ريييرا فيي  م  عميي  االحييتالل الفرنسيي حمييدا  ريي  ة ميي   خعجيي ف اليي ن ل يي  دعرا  

ه   الم  عمي   ع  ي  ق دفي  ترى فيم  تم ل نخ ظه السي س  أ ن ل الغزع؟  : ظرح التس ءل الت ل 
 ره ؟ احتيأه  الخخيي ت العظني  الت  ه   السي سي ؟ عم 
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 الفرنسي دوره السياسي أثناء الغزو :أوال

 إبراهيم لألغاالحسين  يالداموقف حمدان خوجة من تعيين / 3 

 ف 3315جعيلييي   50ظري يي  أ  تسي ظ الجزائير رسيهعل  في  ييد الفرنسييي  ييع   أميرال يد  ي        
عحرييه للهييداي  لنفييراد الييدان ر لسييلظ ف  ف ع لييي رسيير 1ع يي   يعميي  ميي  اسييعد أييي   التيي ري  الجزائييرن

ةيي  النيي اف عاخييتداد ظليي   عان زالييهف 2عمنحييه لليهييعد احت يي ر المتيي جرة ريي لحرع  عالييزرا ميي  الخيي ر 
فييي    ييي نعاةليييى فئييي  قليلييي  مييي  الجنيييعد عاألقييي ر  الييي ي    عاةتمييي دفييي  ةهيييد ف  للجزائيييريي األتيييراي 
عليي لي ليي  ي يي  لييديه  حميي ا عرغريي  للعقييع  رج نيي   فعليي  ت يي  لهيي  مسييءعلي  فيي  السييلظ  فخدمتييه
 .3لت عي  جيش منظ  أهمي  ةد  لةظ ئه للىف ر إله ف  عالدف ا ةنه فالدان

     الدان ي ت د رأ  الجزائر محين  علديه  ال درة ةلى المعاجه ف عل   ةنيدم  تأ يد اليدان     
خع  ةليى ف خي ر هي ا األخيير ري ل4 3315 جعا  31ف   الفرنس  رسيدن فر م  نزعل الجيش 

األةييي    فأخيي ر ةليييهحييل  للييىأجييل التعيييل  ميي  لالجتميي ااألةييي   نفسييه عسييلظته فأخيي  يييدةعا 
ر لمعاجهيي  عاالستخييه دف عل يي  فيي  ح ي يي  األميير أ  الييدان أخيي ر للييى قرييعل االستسييال  للفرنسيييي  

 .5حس  نيعص م  هدة يمهيه  م ه 

ظيييأ الفيي دح التييي  ارت ريييه الخ للييى أ  سييي عظ ح عميي  اليييدان رسييهعل  عسيييرة  ف ئ يي  يرجييي  للييى     
يحي   أغ ق ئد جيخه الر را  لةدا ةلى  لقدامهالدان ف لفه ف دا  نفع   عسلظته ف  الجزائرف عهع 

                              
 80.  ف ص3501ف ملتزم  النخر عالظر ف ال  هرةف هذه هي الجزائر :أحمد تعفيق المدن  -1
 .111ف ص 1ف  المرجع السابق :ةرد الرحم   الجيالل  -2
 .55ف ص المرجع السابق :ةم ر رحعش -3
ف الخيير   العظنيي  للنخيير ذخااائر المغارل العربااي مااذحرا  الحاااش احماد الشااريف الزهااار ن يال ا شااراف :احميد تعفييق المييدن  -4

 .373ف ص 3555عالتعزي ف الجزائرف 
 .300ف ص المرآة :خعج  حمدا  -5
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ال  ئيد مي   عن  ال ن خغل ه ا المني  لمدة ا ن  ةخرة سن  ف  ةهد الدان حسي  ف يد  ي   هي ا
منهييي  خريييرة  رييييرة ريييأحعال اليييرالد عنفسيييي   أ تسييي  مييي  حهييير م ييي ري   ييييرة ف ال فييي لة ال سييي ري 

 أةدائيهمي   السييم ف ع    نخييظ  ظمعحي ف معهعري ف  يل هي   الييف ت ج لتيه محيل خيي 1األه ل 
عخخي  أ  ي يع  دايي  في  ييع   يحاي ا غاا ال  ئيدالي ن غي ر مي   (عزير الم ليي ) ن ج الخز أم  ل 

هيييد اليييدان عرأنيييه قيييد عةيييد  االن يييال يحييي  رأنيييه ينيييعن  األغييي مييي  األيييي  ف حيييي  أقيييد  ةليييى اتهييي   
الدان عأمير رنفييه  ف غت ظأيدق ئه رمنحه  عظ ئ  س مي  ف  السلظ  ف  ح ل  نج حه ف  خظته 

  فييي  الحييير  أع قيييي دة يفهييي  خييييئ  فييي الييي ن ي رريييه ر لميييي هرة عالييي ن ال لريييراهي  ر ألغييي عاسيييترداله 
 .2الجيش

يحيي ف يييته  لييي   رأنييه  لألغيي خزنيي ج  تهميي  أخييرى عخعفيي  ميي  ا تخيي   خيييعظ المييءامرة لفييق ال     
 ت سيري  رريتيه عي يد لمه جمي   ر  عخييع  ال ر ئيلف عي  يد اجتم ةياتي ل ررءس ل الع ةلى ةالق  

 عارتييدالف 3الييدان رخي نيي  ال  ئييد يحييي  فييأمر ر ةدامييه عهنيي  اقتنيي ةلييى السييلظ  ف  عاالسييتيالل الجزائيير
يييعح  لال ر ليييأا عالفخييل عال يف ييه  ال لرييراهي  األغيي الجيييش ر ييي دة ةميي ل أل   الفتييرة ر يي  مي  هيي  

ي يييير  لال األ ييييل  م لييييه م ييييل الحميييي رف ال"  ميييي  عيييييفه الخييييري  الزهيييي ر رييييأ  خيييييئ  فيييي  الحيييير 
 .4"عالن  ح

                              
 .355ص  فلمرآةا :حمدا  خعج  -1
 ف  يي   يتمتيي  رحن يي  مييدة ا نتيي  ةخيير سيين أخييهر ق ئييد ةرفتييه الجزائيير فيي  ةهييد االغيي عات عالييداي ت خييغل منيييره : ا غااا يحااي

ال ي  الحسيد ا ي ر نفسيي  الخيز ني ج  فتيأمر هيد  ريته  عت ي رير    ري ف ف زليه اليدان  ةس ري ف  ي   محرعري  ريي  ال ير  عال ر ئيلف
    .5353ف ص المرجع السابق: أنظر ةم ر رعحعش. 3337دامه سن عةي  م  نه يهر  األغ  لرراهي ف عأمر ر ة

 .155ف ص 3537ف المءسس  الجزائري  للظر ة ف الجزائرف نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث :جم ل قن   -2
 .55ف ص المرجع السابق :ةم ر رعحعش -3
 .01ص ف 3557ف دار الم رف ف الجزائرف 3ف  0131-0381تاريخ الجزائر المعاصر  :رخير رالح -4
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الفرنسيي ف  لالحييتاللةلييى رأا الجيييش قييد مهييد الظريييق  اهيمإباار  ا غااامميي  سييرق فيي   ت ييي     
ال ر ئيل  ر سيتدة ل  اأمير حيي   ف1الفرنسي لمعاجهي   الالزمي  رالاتحي  أنه ل  يتخي  التيدارير عاإلجي

المجيي عرة لمسيي ةدته ةلييى تظعيييق الجنييعد الفرنسيييي ف عرنيي لا ةلييى ه تييه الخظيي  فيي   الجيييش اليي ن 
ليي  ي يي  م عنيي  لال ميي  سيي    متيجيي  اليي ي  ال ي رفييع  حسيي  حمييدا   ر ألغيي  لرييراهي  يي   يحيييظ 

 .2خعج  لال ري  الحلي  عال يف هع  ف  ال ت ل خيئ 

م  المغ مري  ال ي  سيي هرع  لييال  أال لخمس   امتال هةلى  لرراهي  ادةىه ا  للىله ف      
ف  ر هيييه  ر هيييي تيييل الفرنسيييي   حتييى فعاالهيييظرا م سييي ر ال ييدع عيخييي ع  فيييه الفعهيييى  للييى

هييين  منيييه أنيييه سييييرغ  الفرنسييييي  ةليييى الفيييرارف عرفهيييه ل سيييتراتيجي ت الم دمييي  داخيييل المجليييا 
غير   ةليى تعزيي  ال يعات الجزائريي ف قسينظين  التي  ت يع  يباا أحماد لسيتراتيجي الحرر ف خ ي  

 .3ال  يم  عهع العيعل للىسيدن فر  حتى تمن  ال دع م  تح يق هدفه 

                              
 انيه ال ي يير هييع ييهر اليدان حسييي ف ةيي  ق ئيد للجيييشف ةليى ا ير هيير  السيفين  الفرنسيي  الررعفيي ناف رغي  : ا غاا إباراهيم 

. خيئ  ف  خعض الم  ريف عاخيتهر رت نتيه ع غيرعر ف عمعاجهتيه للفرنسييي  ريدع  جييش مينظ ف ع ليل رهزيمي  في  م ر ي  سيظعال 
 .53ف ص المرجع السابق: ةم ر رعحعشأنظر 

 . 331ف صالمرجع السابق :مس عد احمد -1
 .303ف ص المرآة :حمدا  خعج  -2
 ه الح   أحمد ري  ر س  أمهف في  ل ل( ي نَّى)تررى يتي  األ ف  ر سنظين   3731علد حعال  ة   ( 3731-3305: )أحمد باي

 قسينظين ر د أ  م ت عالد  مخنعًق  عهع ف  سّ  مر رةف ع    لزاًم  ةلى أمه عفي  ظيرع  ق سيي  أ  تفير ريه مي  فالح ج  الخريف 
ف   لي الخرقر يةينه الدان حسي  ر ي  ةلى ف للى اليحرال ر يدا ة  الدس ئاف خعًف  م  أ  يل ى نفا الميير ال ن ل يه أرع 

تي ري  سي عظ  3317است رارا  ريرا ف  ةهد  ارتدال م  تعلييه منيي  الري ن لليى غ يي  ةي    قسنظين ف حي  خهدت  3331 ة  
ف المرجاع الساابق :أنظير مسي عد أحميد. ال  يم ي  ف   ف  فأحيل للى اإلق م  الجرر 3313جعيلي   50عسل  نفسه ف   قسنظين 

 .17ص 
 .50 ف ص(د ت)لجزائرف ف ديعا  المظرعة ت الج م ي ف اتاريخ مدينة الجزائر :احمد السليم ن  -3
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فهيي  مخ لفيي  تم ميي   ألعرعريييي لنييي ال ت يير  الحيييل الحررييي  ": ةلييي  قيي ئال لرييراهي  األغيي حييي  رد 
فسييأله حميييدا  خعجيي  مييي  ا  ف1فليي  يسييي ه سييعى الييييمت فتييأ ر الرييي ن رهيي ا الجيييعا " لحيييل ال ييير 

 فالتيي  أةظيتهيي  لييي ه  (ري ييي ت)يييين  هييءالل الجنييعد ر ييد ميي  يسييتنف   ييل ميينه  ال خيير فخيي  ت
ل تييييل نييييي  الجيييييش الفرنسيييي ف لال أ  حمييييدا  نرهييييه لحفيييير    فييييي ف يييي   جعارييييه ل  هيييي   ال مييييي  

 ا ل ت سي لعسين ع   فالح ي ييع لنني  نحي  الخني دق "  لحم ي  الجيش فأج ره رنفا الجيرأة فالخن دق
االنهزا  ف  م ر ي   للىأدى  فلرراهي  لألغ  رع ل ه ا الت نت عالغرع " فةجزن  ةلى حم ي  جيخن 

ليل  م ر   سظعال  مي   ال خ للنه حهر " لرراهي  األغ ظعال ف  م  ي  ر حمدا  ةلى ته ع  س
 غي اآلخيمي  لليى ع هريت  فقد خرجت  ات ليل  عمخيت ف  عسظ الم س ر" : له ف  ل عله" ال عاد

أحييدف  عليي  أرى أن  دع  أ  يخيي ر ريي  عةييدت ميي  حييي   هرييت ف هيي ئ  ر ييض الح جيي ل لرييراهي 
 .2"هد هجم ت ال دع لالست دادة مل 

حييي   لييل رهزيميي   فعمييء  ةليحيي ر  فرنسيي  دع  جيييش ميينظ  عدع   خييير  لرييراهي  األغيي  جيي ل     
ف عقييد خي مييهت ر يي  عرال  جيخييه ع  خييير ميي  الم ر يي فهيي ا األعهيير   سييظعا ليي خيين  ل فيي  معق يي  

 3.ف  دار ريفي  م  ر ض خدمه اختفى

حميدا   للييهعي يي  خلفيه مي  ي يعد الجييشف أرسيل  لريراهي  األغي  عردل أ  ي يزل اليدان حسيي     
د حيييي  عجيييد  محظييي  ال يييي دة مييي  جديييي السيييتال   لريييراهي  األغييي الييي ن  ييي   معهييي    تيييه إلقنييي ا 

عةندم   لمته تري  لي  أنني  لي  أ لي  رجيال " :  م  ةرر ة   لي ر عله ف4ال ل  الم نعي ت من سر

                              
 .153ف ص المرجع السابق :جم ل قن   -1
 .315 ف305ص  ص فالمرآة :حمدا  خعج  -2
 .51ف ص المرجع السابق :ةم ر رعحعش -3
 .11ف ص محاضرا  في تاريخ الجزائر :ارعق س  س د اهلل -4
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نم  أ ل  يري    يرا مي  أظهير الفخيل عال نيعظ ع  عر يد مي   ف1"عرأييت مي  األفهيل أ  أةيعد أدراجي ا 
عيييرعن  فحمييدا  خعجيي  ال ييعدة ميي  جديييد إلقن ةييه ألييع ةلييى يييهر  رأى الييدان هيي ا السييلعي فيي 

 فألمييرن فجميي  ميي  اسييتظ ا ميي  الجنييعد امت ييلاليي ن  األغيي  للييى ف ييدت" :قيي ئال "مراتييه"حمييدا  فيي  
يعاييل  أ لي  يسيتظي   فتييرف تهالي ن  ي   ظفيال في   األغي عر ده  تحيري اتجي   سيظعال  عل ي  

 .2"م  جديد لرراهي م  سظعال  اختفى همته ف ندم  ت د  الجيش الفرنس  م

خيالل ح ميه الظعييلف     خظأ ف دح  ارت ره حسي  ر خ  عل  يرت   م له  لرراهي ل  ت يي       
  .3رحم  الفرنسني  تحتعقعا الجزائر  للىعال ن أدى 

 :االستسالمموقفه من معاهدة / 2

الفرنسييييي  ةليييى قل ييي  ميييعالن حسيييي  جمييي  حسيييي  ر خييي  أةيييي   مدينييي  الجزائييير  اسيييتياللر يييد      
ف حي  خرح الدان حسيي  العهي  الي ن 4ع    م  ري  هءالل حمدا  خعج ف عرج ل الدي ةلم ل 
انيه هيل ت ت يدع  "  :في  مي  يف يل لمعاجهي  المعقي  قي ئال فعظل  منه  النيييح  فالرالد لليهالت 

أع يج  تسيلي  المديني  لهي  عالتعقيي  ةليى م  هيدة  فم  اليعا  معايل  الم  عم  هد الفرنسيي 
ل ي  الح هيرع  عجيدعا أنفسيه  في  حييرة ألنهي  يجهليع  مي  ي نيه اليدانف لال أنهي  لي   ف5االستسال 
ستراتيجي  عه   خظ  ايستظي ع  ر مي  ةري لليى لسين داعهي ا  ف6مح م  لمعاجه  الجييش الفرنسي  عا 

تمخيض ةنيه ريرعز  فف   االجتمي ا الي ن ة يد رم ي   قير  سييدن فير " :ةنه حمدا  خعج  ر عله

                              
 .303ص ف المرآة :حمدا  خعج  -1
 .303ف ص المرجع السابق :محمد ر  ةرد ال ري  -2
 .335ف ص المرجع السابق :مس عدن أحمد -3
 .11ص  فالجزائرمحاضرا  في تاريخ : اهللارع ال  س  س د -4
 .33ص . 3555المحمدي ف الجزائرف  الم  يرة للنخر عالتعزي ف دار الوجيز في تاريخ الجزائر، :محمد رل ر ا:  5
 .50ص  المرجع السابق، :ةم ر رعحعش -6
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 فعتزعييده  رميداف  ف    يرى أنه يجي  رني ل حييع  ةليى الخي ظ  لرراهي  ف ألغ ارال مته رر ف 
 .1"  حتى تمن  الفرنسيي  م  النزعلقعي

ل ننيي  ال نسييتظي  ال مييل رييه  فدالييرأن سييديل  هيي ا "  :حمييدا  خعجيي  ف ييد أرييدى ررأيييه ر علييهأميي      
ف  مييي   ييي   يء يييد "حيييي  ييييت  ةرقلتيييه فع  رم  عمييي  ال يييدعف عمييي  المستحسييي  أ  يريييدأ الجزائرييييحينييي 

فيي ن    فعالحيييع  فعهيي ن   ييل أملنيي  فيي  لق ميي  التراسييي  ل ا" حمييدا  خعجيي  داخييل المجلييا ر علييه
عال عاةيييد ال سيي ري  رسيييرة   فزاتأل  نييييرا  المرا يي  الفرنسييي  ست هييي  ةلييى المنجيي تنتيييرعاليي  

 .2"عت ع  ر لي أةم ل    له   هرت سداف    لن   ل  تتم نعا م  تسليع الحيع 

  عهيي ا ميي   يي   ي يير  ةلييى حمييدا  خعجييي     ئييه عفظنتييه عحن تييه ال سيي ري  ميي  أجييل لن ييي      
 .عتجني  الجزائر لراق  الدم ل فلخعانه م  مخ ل  الفرنسيي 

رعح الهزيميييي  تييييد  فيييي  أعسيييي ظ الجهيييي ز اإلدارنف حييييي   يييي   للري نيييي ت ميييي  رييييدأت   عسييييرة      
أهمهي  تليي التي  ع  ف3نفعا الجزائيريي  تأ يرا  ريرا ةلىف الت  عزةه  الفرنسيع  رمه رة -عالنخري ت

الحمليييي  تسييييتهد  ر للغيييي  ال ررييييي    يييير فيهيييي  رييييأ   (debourmont) رمااااوو بدظر هيييي  الجنييييرال 
أمييعال    سنهييم  احتييرا ..." :ةييده  ر علييهع  ميي  عهييالييدان ع   هيي ل ةلييى الح يي  التر يي  عتأدييي لا

 .4"عأمال    عدين   الم دا

                              
 .153ف ص المرجع السابق :جم ل قن   -1
 .57ف ص المرجع السابق :ةم ر رعحعش -2
 .351فص 3  3533ف ف الخر   العظني  للنخر عالتعزي ف الجزائرف وأراء في تاريخ الجزائرأبحاث أرع ال  س  س دا هللف  -3
 ف ةييي  عزيييرا 1773هييع لييعيا أعغسييت في تعرفالمل يي  رييي ال عنييت دن رعرمييع ف علييد فيي  (: 3311 -3711: ) دي بورمااون 

 ف رغ  نج حه للى لنه  استدةته 3315الجزائر سن   ف ر د أ  اخت ر  الملي خ رل ال  خر ل ي دة الحمل  ةلى 3330للحرري  ف  
العااادوان  :أنظييير غيي ل  غررييي  عاخيييرع  . 3311ح عميي  المليييي اليييعيا عةينيييت م  نيييه الليييعال  لعزيييلف حيييي  تيييعف  ر يييير  سييين  

 .     155ف ص 3557ف دار هعم ف للنخر عالتعزي ف الجزائرفالجزائر خلفيا  وابعاد الفرنسي على
 .311ص  ،المرآة :حمدا  خعج  -4
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ةظي ئه  انظر ةي  ريأ   فالجزائريي خلق رلرل  ري   للىتهد   فرم  ر  خظ    نته   النخري ت   عا 
أ  فرنسييي  فت عنيييت ليييدى األةيييي   ف يييرة  فرنسييي  جييي لت مييي  أجيييل تخليييييه  مييي  السييييظرة التر يييي ف

يم   أ  ت د رخ ل لال ل ا   نت راغر  ف  تنفيي  ف أييرع هيءالل مي  أنيي ر الحيل المتحهرة ال 
 .1السلم 

يم ليع  أرري   ال ميل عالتجي ر ال ري ر عقيررعا أ  هيي ا   ي نعاةدد م  األةي   الي ي   اجتم      
 عينهرييع  سيسييترحنه سييي ع  لميي  سييلم  أع ةنييعةف فييأنه   الفرنسيييي المدينيي  أمييرا محتميي  عأ  دخييعل 

ف 2تف دي  ل لي قرعل اقتيراح الر خي  الي ن يينص ةليى االستسيال  عرأعاعته  عي تدع  ةلى نس ئن ف  ر 
ع    ترريره  ل رعل ف رة م  هدة االستسال  هيع أ  أمي  خيريف  م يل فرنسي  ال تن ي  ر هعدهي  أنني  

ةييييد  م  عمييييي   لليييييىأدى فيييي  النه ييييي  ف عهيييي ا هيييييع التف ييييير الييييي ن ةييييدل يييييل سنسييييتمت  رحريتنيييي  عر
 .3الفرنسيي 

عره ا أرسل األةي   عفدا للى اليدان ر ل يير   إلظالةيه ةليى مختلي  الت ي رير مي  أعهي ا      
تخع  عفرار الس    حي ملي  ةي ئالته  عأخيي ئه  ال ميني ف عأنهي  ت يرر ليديه  قريعل تعقيي  الرءا ع ال

 .4م  هدة االستسال 

     

 

                              
 . 353ص   المرآة، :حمدا  خعج  -1
 .33ص  ف( 3573)ف  137ال ددف المج هد األسرعةي ف "سطورمن حياة حمدان خوجة" :ال رر  الزريرن -2
 .55ص  المرجع السابق، :ةم ر رعحعش -3
 .301ف ص المرجع السابق: محمد ر  ةرد ال ري  -4
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م ير  لليى  تره ميظفى ميحعر  ر ل نييل االنجلييزن  أرسل الدان  3315جعيلي   1عف  يع   
ف عحسيي  ريي  أحمااد بوضااربةحييي   يي   هييم  العفييد  ف1ال ييي دة الفرنسييي  لتفيي عض ميي  دعررمييع 

حميييدا  رييي  ة مييي   خعجييي ف لال أ  حسيييي  ر خييي  لييي  ي ييي  ي لييي  أ    تريييه  ييي   ةهيييع فييي  ميييءامرة 
رأا  للييهالخزن ج  ةليهف حي  ريدأت المف عهي ت ر سي  الخزني ج  عاةيدا دعررميع  رأنيه سييحمل 

 أج ريهرفيض  ليي ع  ف غيير أ  دعررميع 2الدان عأنيه مسيت د ةليى التفي ه  مي  فرنسي  ةليى مي  تخي ل
سيأعافق  لنم  أتيت م  اجل خعض الحر ف عال ي  م  أتيت م  اجل تخجي  االغتي التف" : ر عله

ةلى اقتراح حسي  ر خ  ال ن ظل  لررا  م  هدة السل ف عسيأرح  رمخي ةر اإلنسي ني  التي  دف يت 
ف عقرييل ري قتراح الييدان الي ن ييينص "  يسييت مل هي   العسيييل ف ل ي  يح يي    ييرا ميي  اليدم لأ ريه لليى

 .3سال ةلى االست

يخيتمل ةلييه مي   نيعز  عل د     أعل خرظ خرظه الفرنسيع  هيع تسيلي  حيي  ال يير  عمي      
 :له ف  للى ر ض الخرعظ ري  الج نري 

 .تسلي  حي  ال ير  ع ل الحيع  الت ر   لمدين  الجزائر/ 3

 .رممتل  تهيت هد ال  ئد األةلى للجيش الفرنس  رهم   حري  دان الجزائر عةد  الما / 3

                              
 .351ف ص 3557 زغدارف منخعرات متح  المج هدف الجزائرفحس   ف ترفح ي ة غزو الجزائر :ةم ر حميدان  -1
 م  حهر مدين  الجزائر عم   ر ر تج ره  ف عال ن ل  ي   ةلى ةالقي  حسين  مي  الح ي   ال  م نيي ف  مي   :أحمد بوضربة    

جعيلي   51 ل  هم  العفد ال ن أرسله الدان حسي  للتف عض م  ق ئد الحمل  ال عنت دن رعرمع ف ق ئد الجيعش الفرنسي  يع  
نسيي ف  م  يعيفه المءرخع  رغرار  أظعار ل  ي ر  معقفه م  االحتالل ف للتف عض ةلى خرعظ تسلي  مدين  الجزائر للفر 3315
 .71ص  محاضرا  في تاريخ الجزائر، :أنظر أرع ق س  س د اهلل .الفرنس 

   
ف 3557دييعا  مظر ي  الج م ي ف الجزائيرف  ،(0111-0181)نصاوص ووثاائق تااريخ الجزائار المعاصار :ةرد الحمييد زعزع -2

 .71ص 
 .333ف ص المرجع السابق: مس عد أحمد -3
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 .1يخت ر الدان حر ف  أ  ينسح  م  ة ئلته ع رعاته للى الم    ال ن / 1

اليرالد  يغي درعاأ   ا ل  ي   حميدا  خعجي  يهيع  ةليى الجزائيريي  الي ي  أرادع عف  ه ته األ ني      
حيييي   ييي   يجيييد فييي  نييييحه  عي يييرظ ةيييزائمه  ةليييى ةيييد   ،2خعفييي  ةليييى ديييينه  عأميييعاله  عخيييرفه 

يرئسين   اعال فرق ري  أ  يح من  زييد أع يرئسين  ةميرف لنمي  نظ لي  مي  يح مني  "  :ر علهالمغ درة 
الفرنسييييي  التيييي   ال ييييعاني التيييي  ف عا   األسييييا التيييي  رنيييييت ةليهيييي   عاإلنييييي  ر ل داليييي  االجتم ةييييي  

مح رري  فيهي ف عهي  رخير  ت ته  ةد  ما دينن  عة  ئدن  أل  الدي  أمر ة ل  عاألميعر ال  ليي  ال
 الحهي رةف ي  نخ   م  ام  له  ر ا ظعييل في   3ف"  عقد جم  رينن  عرينه  األخعة اإلنس ني م لن

 .4اإلنس ني  عقد  راسخ  ف  التمد  الرخرن

عل لييى ةريي رات ه تييه الف ييرات تييعه  عتييزرا ريي عر الخييي عالريريي  فيي  نفييعا ر ييض األخييخ صف     
لال أنيييه ر يييد  5فييي  لخالييييه ألرنييي ل عظنيييهف ففيييتج له  يهييي ع  حميييدا  خعجييي  هيييم  دائيييرة الخيييي

 لحس سيييهاإلم ييي   عالنظييير فييي  مراحيييل سييييرته الن يييي ف عت يييييه  لمعاقفيييه السي سيييي  المنر  ييي  مييي  
قييييد اتهمييييعا أعل رجييييل نيييي دن ريييييعت مملييييعل سيييييجدع  أنفسييييه   فعخيييي عر  ر لمسييييءعلي  فر لعظنييييي 

 ."الجزائر للجزائريي " : ر عله فر لخج ة  عاإلخالص

 

                              
 .131ف ص (د ا) ف م تر  النهه ف الجزائرف 1 تاريخ الجزائر في ال ديم والحديث،  :مر ري ر  محمد الميل  -1
 .30ف ص 3531ف مءسس   نعز الح م ف الجزائرف دراسا  وابحاث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر :احمد مريعشف -2
 .301ف ص السابقالمرجع  :محمد ر  ةرد ال ري  -3
 .153ف ص المرجع السابق :مس عد ةعادن -4
 . 353 ف صالمرجع السابق :خي ر ةرد النعر-5
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عالتييي  أظليييق ةليهييي  لسييي  حيييز   بلجناااة المغارباااةحيييز  عظنييي  سي سييي  ي ييير   أعلرتزةميييه ع  
 .1ر إله ف  لنييحته لل لم ل عاألةي   رلزع  رالده  عةد  مف رقته الم  عم ف 

أل  فرنسييي  نفسيييه    نيييت تسييي ى رخيييتى العسييي ئل إلخيييرا  ه تيييه الفئييي  إلظفييي ل خيييمعا الجزائييير مييي   
 .ةلم ل عأةي  ف ل  يتسنى له  ف ل م  تخ ل ر  م  الخ  

 يحيررعا ي   ا  يته  في  ةهيعد فرنسي  ريأنه  جي لع  اال ي  عه ع  فعي ترر حمدا  م  الهح ي      
هي  أةيي   الجزائير يء يدع  في  ري د  األمير ريأ  فرنسي  م  الهيمن  التر ي ف  مي   ي   أي فالجزائر

 .2أم  خريف  ال تن   ر هعده 

ل د ق   ق ئيد الحملي  دعررميع  رظمأني  أةيي   الجزائير ر يد مغي درة اليدان لليى منزليه الخي صف      
ةظ ئه  انظر ةي  ري   الجييش الفرنسي  لي  ير يى في  الجزائير أ  ير مي  سيت  أخيهرف عأنيه سييتري  عا 

 ض األخيخ ص الظي محي  رري حيي  أحييظ  3  أيديه  عتحت تيرفه  ر يد ظيرد األتيرايفالرالد ري
 .4إلخالص لمعايل  مخ ري ه  عتح يق رغر ته له ا السلظ  عاظهرعا العيعل للى ف 

أمي  فئي  . 5فخ رت مخ ري ه  ع اهمحلت ظمعحي ته فم  تأ دت ني  فرنس  ف  الر  ل   عسرة     
فيعدرت أراهيه  عاحتليت  ففئ  الحهر     مييره  مم  ال لحمدا  خعج  العقعا  هحي     

                              
 50ه  أعل حز  سي س  نظمه الجزائريع  رزة م  حمدا  خعج ف تخ لت ر د تعقي  م  هيدة اإلستسيال  في   :بلجنة المغاربة 

ف عهع حز  م ع  م  أةي   عالرعرجعازيي  ال ي    نعا ةلى عة  ردعره  السي س  العظن  ف عر إله ف  للى  لي 3315جعيلي  
ليي  عال ييرائض التيي   يي   ير يي  رهيي  للييى السييلظ ت الفرنسييي   يي   أعل حر يي  سي سييي  منظميي  هييد فرنسيي  عظهيير نخيي ظه فيي  المظ 

 .35ف ص 3  الحرحة الوطنية،: ينظر أرع ال  س  س د اهلل. ر لجزائر ي  ره  رنيعص م  هدة اإلستسال 
 .300ف ص المرجع السابق: محمد ر  ةرد ال ري   -1
 .03ف ص 3ف  أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر :أرع ال  س  س دا هلل -2
 .370ف ص المرجع السابق :احمد تعفيق المدن  -3
 .71ص  المرجع السابق، :ةرد الحميد زعزع -4
 .353ف ص المرجع السابق :رعحعشةم ر  -5
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 : ن ئا ع أقيمت ره  يالة ر لمسييحي  عخظي  فيهي   ريير ال س عسي  قي ئال للىمس جده  عحعلت 
 .1"لفري ي ل د فتحت ر   للمسيحي  ةلى خ ظ  " 

 ري  ععقي  ةليى ح ي ي  مم رسي ته    االسيت مغير أ  حمدا  خعج  ايظد  فيم  ر د رنعايي  فرنسي 
فيي  الجزائيير التيي  داسييت ةلييى حرميي  م  هييدة االستسييال  عخ لفييت  لدارتهيي ف عةنيي د نسيي ني اإلغييير ال

 ييل الت هييدات التيي  قييدمته  للجزائيير ةلييى لسيي   ق ئييد الحمليي ف اليي ن عةييده  ر ألميي   عالحرييي  فيي  
  .2 يل تح ق ف  العاق غير أنه الخ ل م  ه ا ال ر مم رس  نخ ظه  عة  ئده 

خ لفت تلي ال هعد عانته ت  يل ال يعاني   له ف  للى م  ن دت ره فرنس  م  لحترامه  للمدني      
ف فمجييرد دخيعل جيخييه  لليهي عتييدةع  عالخيرائ  عداسيت ةلييى ال يي  اإلنسيي ني  التي    نييت تفتخير رهي 

ف 3مسي    لل سي ريي  أعمحيالت  لليى  الةتدال ةلى المسي جد عتحعيلهي   الم دس ت ق مت رنته ي
رح يي  ةيي   عاألهييرح حييد فييتع ال رييعر  للييىميي  تييدنيا عانحييظ مسييتعاه   األمييعات ميي  يسييل  حتييى 

ف ر إلهيي ف  4   المييعتى الييى فرنسيي  لري هيي   لم  مييل مسييحعق ال ظيي  ظييعاليي ه ف عن ييل ة األمييعال
 .5قبيلة العوفيةممتل  ت عارت    المج زر ع    أخده  عق   لر دة لالسل  

                              
 .150ف ص المرجع السابق :ةرد الرحم   الجيالل  -1
 .315ص  فالمرآة :حمدا  خعج  -2
 .10ص  المرجع السابق، :رخير رالح -3
ف 3535ف المءسسيي  العظنييي  لل تيي  ف الجزائييرف (0311 -0381)الجزائاار فااي متلفااا  الااراحلين ا لمااان  :أرييع ال يييد دعدع -4

 .31ص 
  :جعاسيييا أ هيي  قريليي  يييغيرةف   نييت تخييي  رهييعاح  الحييراشف عسيير  استئييي ل الجنييعد الفرنسيييي  لهيي  ف: قبيلااة العوفيااة  

اليدعي )رجعةه  م  الجزائير ةليى اييدن ر يض األةيرا ف علمي  ةلي  قد قتلعا رهته النعاح  ةند ( ةميل فرنس ) فرح ت ار  الس يد
ري لي أرسيل جنيعد لليهيي  فيأفنته  ةي  أخيره ف أميي  خيي  ال ريلي  الرريي  ريي  سييدن غي ن ف قيد  هيي  ريه لليى الجزائيرف عقييد  ( دعرعفي يع

   .335ف ص المرجع السابق: أنظر محمد ر  ةرد ال ري . ةزعز للمح  م ف    قتل رر  
 .335نفسهف ص  المرج  -5
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عنتيجي  له تيه الم ظيي ت الجديييدة تغييرت نظيرة حمييدا  خعجي  لفرنسي  أيييرع ينظير لليهي  ةلييى     
دف ييت أنهيي  رمييز لظليي  اليي ن مييعرا ةلييى أرنيي ل عظنييهف عميي ال لسييل  عاالسييتردادف عهيي  تيييرف ت 

 .  لمم رس ته  حمدا  للى النه ل م  أجل فهع

 :بداية نشاطه السياسي/ 8

عا   ييي    فالسي سيييي  ريييي  الجزائيييريي  أ  ت يييع  من دمييي  سييي ة  احيييتالل الجزائيييرت ييي د ال يييي دة      
 اقتيي دنهن ي نعا م  ال ي دة فه  منحيرة في  الج ني  اليدين  ريي  ةلمي ل عمرارظيع ف عج ني  

 ري لظهعرعأخ  ه ا الت تل  فلجنة الحضر أع م  ي رر ةنه  ر ألةي   ف1رري  أغني ل ع ر ر التج 
 لليىف ريل لي  ينظيرعا عالظمعح ل  أنه  ل  ي عنعا ةلى درج  عاحدة م  التف ه  ف2م  رداي  االحتالل

ليي ن عفيييه  الهيي ي  ا فاإلم  نييي تف ييد  يي   فيييه  ر يييد النظيير رغيي  هيي    فالغرييي  ر ييي  عاحييدة
ع ييي   مييي  الريييديه  أ  يتعليييد مييي  العهييي  السييي ئد  يييال  تيييي رات  رعةيييد  ييي   ف ر سيييتم لتهي تفييي  

 3:عه    آلت  سعد اهلل اسم أبو السي سي  حس  ت سي  

                              
 .353ص ف 3ف  3553دار الغر  اإلسالم ف ريرعتف   ،0111-0311ة الحرحة الوطنية الجزائري :ارعق س  س د اهلل -1
  هي  لجني  م عني  مي  حهير " رلجني  المغ رريي "اع االةيي   هي   اللجني  التي  أظليق ةليهي  أريع ال  سي  سي د اهلل  :لجنة الحضر

الجزائرفه  ظر   غني  منحدرة م  اهل الرالد عم  مه جرن األندلاف ع  نعا سي سي  المرتر  ال  ل   ر د األترايف عال راغلي  ع ي نعا 
مالي ف  مدين  الجزائر فع  نعا راهي  رعهي ه  عال يظمحيع  في  السيلظ ف عال ي  يمل ع  االراه  ف  سهل متيج ف عر ض األ

ف المرجاع نفساه  أنظر. خعج  منه  م  ت لد ر ض المن ي    إلفت ل عال ت ر ف عر هه      محل     لدى الر خ فم  ل حمدا 
 .35ف ص 3 
ف ص 3557المتح  اليعظن  للمج هيدف الجزائيرف  ف مظرعة ت( 3315-3755)ف العالقا  الجزائرية الفرنسية :جم ل قن   -2

173. 
 .335 -355ص ص  ف3 ف الحرحة الوطنية الجزائرية :أرع ال  س  س د اهلل -3
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 فعت ميييل ليييي لع ال يي   عتحريييير اليييعظ  فالتييي ر اليييعظن  عالييي ن يهيي  ةن يييير تنظييير داخلييي : أعال
 .1عاست م ل  ل األس لي  لجم  الخمل

عتحريير الجزائير مي  ييد  فالتي ر ال  م ن  الي ن حي عل الحفي ظ ةليى اليعالل للخالفي  ال  م نيي :   ني 
 .الفرنسيي 

حيييي  عجيييد نفسيييه  فالتيييي ر الييي ن ارترظيييت ميييي لع أييييح ره رميييي لع اإلدارة الفرنسيييي هيييع :   ل ييي 
 .2مستفيدا م  العه  الجديد

لنعاييي  االسييت م ر رر  ئييه فيي   عم رفيي ر ةلييى الييرغ  ميي  تييداري عه يي ا  يي   حيي ل لجنيي  الحهيي     
عميي  ميي  تهيي ر  للمييي لعف  االنخيي  ق تالجزائيير عن هييه لم  هييدة االستسييال ف   نييت حريسيي  هيي   

يهيييي  فيييي  هيييي   التييييي رات هييييع التر يييييز ةلييييى دعر حمييييدا  خعجيييي  عم لييييه ميييي  أهمييييي  فيييي  الم  عميييي  
 .السي سي 

أميييي  حمييييدا  خعجيييي  ف يييي   يالحييييظ ةلييييى معاقفييييه فيييي  السيييينعات األعلييييى ميييي  االحييييتالل ظيييي ر      
غمييييعض السي سييي  الفرنسييييي  رييييي  الم  هييييدات عاإلغييييرالاتف حييييي   للييييىعي ييييعد سييييرره  3الغميييعضف
 اهلل رائيييدال  سييي  سييي د ا أريييع النظييير حيييعل خخييييي  حميييدا  خعجييي  الييي ن اةترييير عجهييي ت  اختلفيييت

ف مييي  الن حيييي  ن ترييير حميييدا  خعجييي  أ مييي  المم ييي  ": ع ليييي مييي  خيييالل قعليييه فللحر ييي  العظنيييي 

                              
ف منخيعرات ج م ي  الجزائيرف  ليي  األد  مسااهمة بعاا المفحارين الجزائاريين فاي النإلضاة ا ساالمية :أرع ال  سي  سي د اهلل -1

 .1ف ص 3573عال لع  اإلنس ني ف الجزائرف 
 .335ص ف 3  فالحرحة الوطنية الجزائرية: أرع ال  س  س د اهلل -2

3 -. pichon (le baron), alger de sous la domination francaise son etat persent et son avenir, 

paris, 1833, p .07  
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 فييأةترر  بشااون أميي  1ف..."عل يي  رائييد ال عمييي  ليييا رائييد للحر يي  العظنييي ف المعهييعةي  عالت ريخييي ف
حمييدا  خعجيي  رجييل نزيييه عقييديرف عميي  االته ميي ت التيي  عجههيي  لييه اليهييعد ل  " :رجييال نزيهيي  ر علييه

 ف2لم  قدمه ل دارة الفرنسي  فف عاةترر  م  خيرة األةي  "سعى أةم ل مغره 

ل  حميدا  خعجي  هيع الرجيل العحييد "  :الي ن قي ل ةنيه دروفي وانجد ةند ةدع  الجنرال   م     
عاليييراح  الت ميي  فيي   فعالنزاهيي  الح ي ييي  ففيي  هيي ا الرلييد ميي  حييي  التف ييير السييلي  فعالم ييعل ةليييه

 ليي  لليىاألقعال عاألف  لف عه ته اليف ت قلم  م  تعجد ف  خخص م  أرني ل الرخيرف عر إلهي ف  
ف نه  ع مه رة عيي ح  حن ي ف ع ليي مي  ييعأ ليه أ  ي يع  في  زمي  اليدان مستخي را خ يي  في  

 .3..."مين  ةلى أسرار ح عمته عمخلي  له أ

 م  ي ترر حمدا  خعج  مي  الخخييي ت الري رزة التي   ي   لهي  دعر هي   مي  ردايي  االحيتالل     
 لالجتميي الييه اليييد فيي  الييدةعة  قيييل   نييت عل يي  ميي  عرال سييت رف فهييع اليي ن حسيي  ميي  ف4الفرنسيي 
 م   ي   محيل  فتسال ةلى ل ر  م  الر خ  االس اظلرع   ال ي حي  أمر ارنه مراف   العفدف فرالحه

ن   ال تيييي ل ر ييييد لرييييراهي  لي ن ييييه ر سييييتئ للييييى يييييهر  األغيييي  هيييي ا األخييييير ليييي لي أرسييييله  يييي  الر خيييي ف 
ليدف  ت عيهي ت ةي  ال يرعض  ف مي  أسيندت ليه مهمي  دراسي  مظ لي  اليهيعد مي  فرنسي  ف5الهزيم 

                              
 .17 صف 3 ف الحرحة الوطنية الجزائرية :أرع ال  س  س د اهلل -1

2- pichon (le baron),op, cit, p 85. 
 ف رمدينييي  أردا ف ميي  أ  هييي رظ فييي  الخي ليي  عتحييييل الييدعق ةليييى ن جحيي ت ه مييي ف فييي  3771عليييد سيين  : الاادوق دروفي اااوا 

ةي     ف عر يده  ةيي  حي   3133 ف ترقيى لليى رتري  ن يي ف ةيي  سيفير لفرنسي  في  رعسيي  ةي  3755ت ليمهف التحق ر لجيش سن 
 .131ف ص المرجع السابق :أنظر غ ل  غرر .  3313ةلى الجزائر ف  سرتمرر

 .353ف ص المرجع السابق :خي ر ةرد النعر 3-
 .335ف ص المرجع السابق :محمد ر  ةرد ال ري  -4
 .55ف ص المرجع السابق :ةم ر رعحعش -5
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لل راغلييي ف حيييي  أييييرع متعليييي  فييي  خيييءع  المراسيييالت ريييي  رييي ن قسييينظين   التييي   ييي نعا ييييدف عنه 
 .1عالسلظ ت االست م ري 

عقييد اسييتظ ةت السييلظ ت الفرنسييي  اسييتم لت ر ييض الخخيييي ت التيي   يي   لهيي    ييل سي سيي       
 .2حه  ر ض العظ ئ  عالمن ي  اله م ةلى الس ح  رمن

   :حمدان خوجة ي ود الم اومة السياسية :ثانيا

الجزائييير ر يييد المهييي  ةليييى م  هيييدة  رييي حتاللتم نيييت الحملييي  الفرنسيييي  مييي  تح ييييق أهيييدافه       
ظ نظي   الح ي  التر ي ف عردايي  ح ي  جدييد م لتيه اإلدارة االستسال  قدمه  الدانف عرهي ا ي يع  سي ع 

التي  اسيتظ ةت اسيتم ل  ر يض الخخييي ت التي  منحيته  عظي ئ  سي مي  لييدخل ريي لي  فالفرنسيي 
 .حمدا  خعج  ف  رحر م  ال الق ت م  جنراالت فرنس 

ر ييييض  ر سييين دلمييي  دخييييل دعررميييع  الجزائييير عجيييد نفسييييه ملزمييي  : عالقتاااه باااالجنرال دوبرمااااون/0
لتسيييهيل ةمليييي   ف4الفرنسيييي الييي ي  قيييد  ييي نعا يحسييينع  اللغييي   ف3العظييي ئ  السي سيييي  ألةيييي   اليييرالد

االحييتالل عالت  مييل ميي  السيي     ييعنه  همييزة عيييل رييي  السييلظ  عالخيي   ع يي   ةلييى رأا هييءالل 
فأسييند اليييه رئ سيي  المجلييا الرلييدنف  يي   ف5حمييدا  خعجيي  اليي ن  يي   يييت   اللغيي  الفرنسييي  عالتر ييي 

مي ئه  لييعزا ةلييه  أ  يسيجل ليه أسيم ل عجهي ل الجزائير عةل" دعرينيعسي" ظل  منه مدير الخرظ 
  نرهييى ر لييدع   ييي"  :من ييي  المءسسيي ت الدينييي ف ف يي رض اليير ض ميي  رجيي ل الييدي  ر ييعله 

                              
 .333ص  فالمرآة :حمدا  خعج  -1
 .353ص  فالمرجع السابق :خي ر ةرد النعر -2
 .305ف ص المرجع السابق :محمد ر  ةرد ال ري  -3
ف منخعرات عزارة الخءع  الديني ف 35ف مجل  األي ل ف ال دد"(0383-0381)الم اومة في الجزائر " :محمد  ال رر  الزريرن -4

 .33ف ص (3533)الجزائرف 
 .317ف ص المرجع السابق :رخير رالح -5
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ريييراهي  مييي  ال  يييلف ف ييي عدعا اليييرأن ال ه  حميييدا  خعجييي  رأدلييي  مييي  الن يييل ع فيييأقن 1؟"األةليييع عنحييي  
مينه  دعررميع  أ  ي فييه خير اليهيعد الي ي  أخي عا يظي لرع   اليتما مي   ف2عقرلعا م    نعا يرفهيع 

ف عقرييل حمييدا  ريي لي فييراح يسييلي رهيي  ظري يي  االحييتاللريي ألمعال التيي  قييدمعه  لل راغليي  أ نيي ل أييي   
أمي  دعررميع  فيراح يييرح ر يد  ري ل عدةف عرهيعاالسير فيه فيأحجمعا  استي رعادرلعم سي  لال أنه  

ظ قييي  عاحيييدة خيييالل  أندع   للينييي ممل ييي  الجزائريييي  ستخهييي  دخعليييه الجزائييير يييييرح أ  جميييي  ال
 .3 خمس  ةخرة يع ف حي  ل   ه ا تأييدا  ريرا م  أعس ظ فرنسي  مت ددة

عةميييل دعررميييع  ةليييى اسيييت ر ل مم لييي  اليييدعل األعرعريييي  ر ل  ييييم ف  ييي  ان ييي  ةليييى تنظيييي      
لغي لالمدين ف  نفي  ال يزا   لليى ر إلهي ف   أهي  العظي ئ  م يل عظيفي  الخزني ج  عق ئيد الخيرظ ف عا 

ف عخيييردعا رمختلييي  أتيييعاالييي ي  اجريييرعا ةليييى ال يييعدة مييي  حيييي   خييي ر  اليييرالدف االنحشااااريين مييي 
انييت  " :ر علييه فيي  رسيي ل  للييى السييلظ   محمييعد ال يي ن  لليييه حمييدا  خعجيي  أخيي رالمييعان ف عهييع ميي  

ةليييييى ةلييييي  رت ريخنييييي  عرمييييي  حيييييد  لنييييي  ةنيييييدم  تفيييييرق خيييييمل االن خييييي ريي  ععق يييييعا تحيييييت ةرعديييييي  
فييي  االحتفييي ظ رهييي ف عسيييع  ي هيييد رتر ييييته  للرييي   يرغييي   ال األخييييرهييي ا  أ عيريييدعا ...الفرنسييييي 

 ر  ييي الخزينيي  ال معمييي ف عتييير  دعررمييع  هيي ا هييع ال هيي ل ةلييى  ف عةملييعا ةلييى نهيي 4"ال يي ل 

                              
 .305ف ص المرجع السابق :محمد ر  ةرد ال ري  -1
 .31ف ص المرجع السابق :محمد الظي  ة    -2
 .305ف ص المرجع السابق: محمد ر  ةرد ال ري  -3
 خ لعا تنظيمً  خ ييً  لهي    ني ته   ال  م نيي ظ ئف  ةس ري  م  المخ ة " الجيش الجديد"أع " الجنعد الجدد: "ت ن : االنحشاريون

االن خي ري  مي    ف حيي   ي   يجمي  أفيرادعامتيي زاته ف ع ي نعا أقيعى فيرق الجييش ال  مي ن  عأ  رهي  نفيع اً ال س ري  عخ راته  عرتره  
حيااف ساا ط  : أنظيير سييليم   ريي  ييي لع الخراخيي . األسيير المسيييحي  عفييق مرييدأ التجنيييدف عالتيي  ت ييع   ييل سيين  أع  ال يي  سيينعات

 .31ف ص 3135الس عدي ف ف دار ال  س  للنخرف الممل   ال رري  الدولة العثمانية؟
مخرير الدراسي ت عاألرحي   االجتم ةيي  حيعل الهجيرة عالرحلي ف  االنحشارية في الجزائر بين الإلجارة والتإلجيار، :م  خ  جميل  -4

 .35ف ص 3553ج م   منتعرنف قسنظين ف 
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نظييي   فرنسييي  جدييييدف عالييي ن يزييييد مييي  التأ ييييد هييي ا انخييي ء  لجنييي   لليييىعالتمهييييد مييي ن  النظييي   ال  
 .1ف مهمته  دراس  لم  ن ت الرالدف عالسرل للتح   ف  خءعنه 3315جعيلي   51الح عم  ف  

ظيل  2ف3315فيفيرن  35غ يي   للى 3315سرتمرر 53 م  :Clauzel عالقته بالجنرال حلوزيل
الجناارال العظيي ئ  التيي   ليي  رهيي  فيي  ةهييد دعررمييع  للييى غ ييي  تييعل   تليييحمييدا  خعجيي  يميي را 

عالتي   ف3ةهيع ر للجني  الت عيهي ت  لعزييلنه يةال ن أسندت لليه عظ ئ  أخرى حي   حلوزيل
رهد  ممتل  ته  عسيل   يرعاته  لف ئيدة النفي   امهم  ت عيض األخخ ص ال ي  تهررع  لليه ةهدت 

 .4ال   ف  رن ل الخعارا عالمستخفي ت

 للييىميي  تغييير عأدى عحمييدا  ليي  يسييتمر ظييعيال رييل سييرة    لال أ  يييف ل الجييع رييي   لعزيييل     
ةزل حمدا  خعج  ة  ةهعيته ف  الرلدنف  م  ةيزل مي  اللجني  لم  رهي  مخي ري ه  فمي   ي   

في   ف"قيد عهي ه اهلل ةي    هلني  ع ليي مي   ني  نرغي هي ا حميل   ييل " :أ  سرا ري لي ر عليه لالمنه 
حميدا  خعجي  هي  عخي ي  مي  أحميد رعهيرر   لر ي دسير   األعرعرييي حي  ييته  ر يض الميءرخي  

السييم  عأنيه  ف5ي يق في  حميدا  خعجي  م  ت د  في    لعزييل ال للىالجنرال  لعزيلف ر إله ف   للى
للغ ئيه  لليىقد ة رههف عحرض الجزائريي  ةلى االحتج   ةندم  سج  المفت  الحنف  ر إلهي ف  

                              
 .53ف ص حمدان خوجة دور :ةميراعنحميدة ا -1
ف منخيعرات المر يز الييعظن  01وا باادة الجماعيااة فاي الجزائار خااالل ال ارن الجارائم الفرنسااية  :ريعةزة رعهرسي ي   عاخيرع  -2

 .77ف ص 3557عالرح  ف  الحر   العظني ف الجزائرف 
 سيين ف 03ف عقييد  يي   ةميير  ةنييدم  تييعلى عظيفتييه فيي  الجزائيير حييعال  3773هييع ال عنييت  لعزيييل المعلييعد سيين   :الجناارال حلوزياال

عالمغيي مرة عال نيي  هييد الجزائييريي  فيي  المييد  عالرييي ف عةيير  ةنييه التييرجع عالظمييعح الخييي ل ف امتيي ز ةهييد  ر لغظرسيي  عاالرتجيي ل 
عليي  يسيي ه للييى . 3331  سيين عحيي  التسييلظ االسييت م رنف أراد ريي الي أ  ي فيير ةيي   نعرييه ال سيي ري  ر ييد أ  ح يي  ةليييه ر إلةييدا

 .11 ف ص3ف  الحرحة الوطنية الجزائرية :أنظر أرع ال  س  س د اهلل. الفرار
 .11ص ف المرآة: حمدا  خعج  -3
 .11ف ص المرجع السابق :ةم ر ةمعرة -4
 .313ف ص المرجع السابق :محمد ر  ةرد ال ري  -5
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ر لمح مي  اإلسيرائيلي ف عرسير  امتن ةيه ةليى معاف ي  رأن  لعزييل في   عت عيهيه  م  الحنفي  للمح
الزرارييي  عال ريييي ت عمنرييير الرخييي   لمسيييجد السييييدة فييي  خييي  أع  مسيييرحف لليييىتحعييييل مسيييجد المسيييم   

قيع  في  عجيه الجنيرال الي ن  ليي دف ةيه ةليى أميالي م ي  عالمديني  عالع  للىعيه    ف1ال  يم 
عقييي  يسيييتفيد منهييي  الف يييرال عال يجيييعز التيييدخل عالتيييير   أنهييي ةليهييي ف مء يييدا ةليييى  لأراد االسيييتيال

 .2فيه 

عمم  زاد ف  غه   لعزيل ةلى حمدا  خعج  تخهير هي ا األخيير رخسي رة الجييش الفرنسي      
 لليييىفييي  م ر ييي  المديييي  التييي  خييينه  األهييي ل  ةليييى  يييال  أال  جنيييدن فأهيييظر الجنيييرال  لعزييييل 

 .3األةي  عنف  لر ض  المدين  لخالل

عاليهيعد الم يميي   المسييحيي  ىعال يفعتن  أ  حمدا  خعج  قد     مرغعه  رغهي  خيديدا ليد     
ف عأ  اليدان في  تليي الفتيرة ليه عالم يرري ر لجزائرف عالسر  ف   لي أنه     م  مستخ ري  اليدان 

   يراقريييه فييي  جميييي   مييي   ييي    لعزييييل خيييديد ال ييير  لحميييدا ف حيييي   ييي ف4 ييي   ين يييل ر لظييي ئفتي 
لفسي د سيم ته ليدى الخي   الجزائيرنف فتنتيزا ال  ي   ينع  رهي  قييدف فحر  تهف ع    يت يى ة راته
ر يييض األميييعال مييي  أرملييي  يحييييى أغييي  أيييي   ةهيييعيته فييي   رييي ختالامييي  قليييعره  فييييهف فهيييع يتهميييه 

ديي  لفرنسي ف م   أةمي لعاتهمه أيه  أنه اتفيق مي  السيفير التر ي  رري ريا ةليى  ف5المجلا الرلدن
منيييه عييييأمر  ريييأ  يراقييي  جميييي  الرسييي ئل التييي    نيييت تتيييداعل ريييي  حميييدا  راباتيااال عيحييي ر الجنيييرال 

ر دة رس ئل م  ه ا النيعا فأمت يل رار تييل ألمير  لعزييل رأنيه  لليهخعج  عأحمد رعهرر ف عسير   

                              
للنخيير  اإلرخيي ددار  ،(م0192 -0381)دراسااا  وأبحاااث فااي تاااريخ الجزائاار الحااديث والمعاصاار :ق يييرن محمييد السيي يد -1

 .70ف ص 3533عالتعزي ف الجزائرف 
 .311ف ص 3535ف دار النف ئاف ريرعتف "0383-0381"الم اومة الجزائرية لالستعمار الفرنسي :ال سل رس    -2

3
  : Julian (ch,andre) histoire dealgerie contemporaine, T, l p u f p. paris ,1979,pp 73-74. 

 .313ف ص المرجع السابق :محمد ر  ةرد ال ري  -4
 .355ف ص خوجةحمدان  دور :حميدة ةميرعان -5
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  ييته   لعزييل ف  ميةليهي  عأظل يه أحيي ه  لالال يدا  ريرة عال يغيرة تمر ري  هي ي  المتراسيلي  
عأنهميي   حميدا  خعجيي  عالسيييد عاليي  لعر سيي   رأنهميي  ي عمي   ريي لترعيي عالدة ييي  لألمييير ةرييد ال يي در

عالتخييهير رخسييي رة الفرنسيييي  فيي  ال ديييد مييي   هيي ا األمييير لليييىيحرهيي   الخيي   ةلييى االنهييم   
 .1الم  ري

ه   الته  نجده  ترف  ف  خأ  حمدا  خعج ف ألنهي  تحميل العفي ل  للىف  النظر  عالمتم        
األميعالف ف يد  ري ختالا ف أم  ة  قهي  اته مه  للعظ  عحره له عأهله عأرن ل جلدته عالس   إلن  

يرح حمدا  رأنه دف  تليي األميعال لير ض الهير ظ الفرنسييي  ليتغي فلعا ةليى اري  األرملي  عي فيع  
 ف عفيي  تيييريع لحمييدا  أنييه قييد دفيي  ن ييعدا ليير ض المسييءعلي  فيي  ةييدة الخدميي  ال سيي ري أدالميي  

 .2من سر ت ألنه الدره      م رعدا لدى الهر ظ عالجنعد

نم أم  حمدا  خعج      ال يرغض  لعزيل        لخعانيهف اتجي   اللنسي ني     يفهع أةم ليه ال عا 
عهني ي مي   ف3عال أظفي ل ال نسي لع الجزائريي ف م  خالل لحدا  مج زر رهير  ل  ينجعا فيه  رج ل 

ييي  ر انييه تيي  ت ظييي  ر ييض الرهيي  ةلييى يييدعر أمهيي ته  ععقيي  النهيي  فيي   ييل م يي  ف عليي  يتسيي  
 "المييراة" عفيي  هيي ا اليييدد ي ريير حمييدا  خعجيي  فيي   ت رييه ف4للجزائييريي  اليي ي  حيي علعا الفييرار النجيي ة

أنييي  ال :"  مييي  يييي  ر" هنييي  ر يييل نزاهييي  عال أرعن عقييي ئ  األحيييدا  لال  مييي  جيييرت أت لييي  لنييي " :ر عليييه
نم  قلت فيه مي  قليت ر يد مي  خي هدت ر ل يي   أةم ليه  أتح مل ةلى  لعزيل عال أرغض خخييته عا 

الجزائيييريي ف عر يييدم  قيييرأت  ت ر تيييه المظللييي  ليييرأن ال ييي   الفرنسييي ف فييي ن  قيييد  لخيييعان السييييئ  اتجييي   

                              
1- Julian (ch,andre)  , op-cit  , p .07  

 .311ص  المرجع السابق، :محمد ر  ةرد ال ري  -2
منخيعرات المر يز اليعظن  للدراسي ت عالرحي  في   ،(م0118 -0381) منطل ا  واسس الحرحاة الوطنياة :ارعق س  سي د اهلل -3

 .353ف ص 3551ف 3501 الحر   العظني  ع عرة أعل نعفمرر
 .35ص  المرجع السابق، :مريعش احمد -4
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الاللنسي ني ف حيي   ي   يرجيع حميدا  خعجي  مي   أةم ليهة    ر ال  يير مي   ينت  ت ر  المراة
فلييع  نييت حييرا فيي  "  :رييدال ميي  أ  يلييع  قلمييهف عفيي  معهيي  اخيير ي ييعل هييمير  لعزيييل أ  يييعر  

غي رييي  أقيييعال   لهييي  لتفعهيييت ريييأ  ر رمييي  تفعهيييت ريييه مييي  األسييي  فيييأن  أخخيييى أ  يزجيييى رييي  فييي  
 .1..."السجع  أر د ة  أعالدن

عحن يي  حمييدا  خعجيي  فيي  م  لجيي  األمييعر  ده ئييهخييالل هيي   النيييعص يترييي  لنيي  مييدى  عميي     
  .رح م  عرعي ف عل  ي   ر لمغ مر ر لنفا الى التهل   ألنه ي ل  المخ ظر

غ يييييييي   لليييييييى  3313 فيفيييييييرن 35 مييييييي  :(Berthezeme)ن عالقتاااااااه باااااااالجنرال بيرتإلاااااااوزا 
 لال ف3ر ييدم  تسييل  الجنييرال ريرتهييعزا  السييلظ  اتسيي  العهيي  ر لهييدعل عاالسييت رار ف2 3313ديسييمرر

أ  ال القيي  رييي  حمييدا  خعجيي  ع ريرتهييعزا  خييره من دميي  أل  هيي ا األخييير ليي  ت يي  لييه خخيييي  
 اإلداريي ةس ري ف رل  ي   ميدني  رظر يه ليني  في  ت  مليه مي  الرةيي  متسي مح  في  أغلي  تييرف ته 

 .4مدا  حعج  رسعلف ألنه     يم ل الرأن ال    الجزائرنفل  يت رض لخخيي  ح

ر يض الخخييي ت التي    نيت  ات  السيتم ل حي  اتري  ريرتهيعزا  سي سي  قريري  مي  النزاهي      
" المييراة"عهييع ميي  يييرح رييه فيي   ت رييه  ف5م  نيي  سي سييي  عهيي ا ميي  ج لييه محترميي  ةنييد حمييدا  خعجيي 

                              
 .133ص  فالمرآة :حمدا  خعج  -1
 ف ر ري  ف ندراأ   نت ردايته م  الجييش الجمهيعرن الفرنسي ف خي ري في   3773هع خليف   لعزيل علد سن  : الجنرال بيرتإلوزان
أنظيير .  ديييد ميي  الحييرع  التيي  خ هييته  فرنسيي ف هييد الجزائيير ع يي   ح قييدا ةلييى الجزائيير عيتعةييد رسييل  ممتل يي ت الجزائييريي ال

 .130 ف صالمرجع السابق: ميظفى األخر 
 .77 ف صالمرجع السابق :رعةزة رعهرس ي  عاخرع  -2
ف ص 3551ات المتحي  اليعظن ف الجزائيرفف منخيعر 3ظ ثاورا  الجزائار فاي ال ارن التاساع عشار والعشارون، :يحي  ريعةزيز -3

33. 
 .373ف ص المرجع السابق :محمد ر  ةرد ال ري  -4
 .357ف ص ( 3573)ف أ تعرر 1مجل  األي ل ف ال دد ،"م ابال  مع المترخ الفرنسي اجرون: "خ رل رعرر اجرع  -5



 بداية االحتالل الفرنسي  لنشاط السياسي لحمدان خوجةا ..........................................: الفصل الثاني

 

03 
 

سيجد قرائ  هم  الجزل ال  ن  م  تأليف  أنني  خيييته لي  ر أةمي ل خييرة قيد قي   رهي  : "ر عله
عل يد   نيت مغ درتهمي  للجزائير أسيف  " ريرتهيعزا ع "" ريخيع "ف  الجزائر هي ا  الح  مي   الف هيال  

رنزاهتيييه الالئ ييي  " :  ر عليييه مييي  ييييي  حميييدا  خعجييي  ريخيييع  ف1"خيييديدا فييي  ييييفع  أرنييي ل عظنييي 
ح لي  الجزائيريي  أنفسيه  الرءسي لف  رمنيرهف عيراحته الت م  ر لميه فهيع ةنيد  أييدق مي  عيي 

ع خيييفه ةييي  ظلييي  السيييلظ ت ال سييي ري  الت سيييفي  الفرنسيييي  ريييأرض الجزائييير ع ييي   ييييته  الررلمييي   
هم له الفرنس  عمجلا ال دال  عالدعل ر لتغ فل ة  مخ  ل الجزائريي   ف  زاعي  النسي   ألجيل  عا 

 ال القيي  ةرفيييت نعةيي  ميي  الت ييي ظ  نتيجيي  للسي سييي  التيي  اتر هييي  أ عنخليييص . 2"غييير مسييمى
 .3ريرتهعزا 

الي ن تغييرت في  ةهيد  السي سي  رأسي  : (duc de revigo) عالقتاه باالجنرال الادوق دروفي اوا
لجزائيريي ف عةميل مييدر ال يعة ل اإلسيال أل   اإلسيالمي عةمل ةلى هير  الم ي ل   4ةلى ة  ف

عيييي ف  مييي  زا ا نييي  ةخيييرج م ييي  ع ا نيييي  ع ال يييي   ج نييي  لليييى ا ريييير  امسيييجد  ال ييي  ةخييير غليييق ةليييى
استعل ةلى مسجد  تخ عةف عت  ر ر ض المراج  انه س ى لدى المسلمي  ليتن زلعا ةنه عتي   ليي 

 لييئ  تحعلييت:" ررهييى مفتيي  المدينيي ف عهييع ميييظفى ريي  ال ريي رظ  عاليي ن ييي  ر فيي  هيي ا اليييدد
الخ  ئر ف  مسجدن  ف   رره ل  يتحعلف عقد     في  اسيتظ ةت   أ  تأخي ع  قسيراف ل ين   فهيلت  

لييي  ت ييي  ظري ييي  االسيييتيالل رهتيييه  ف5"الظلييي  ةليييى ال يييعةف عهييي ا مظهييير التسييي معف هيهييي ت أ  ننسييي  
مييييل  قيييد  الم ييي رض للسييي   ف ر يييد مح ييييرة أرر ييي  أال  ال يفيييي  ريييل   نيييت ةنيييعة ر يييد المعقييي 

                              
 .310ف ص المرجع السابق :محمد ر  ةرد ال ري  -1
 .377ص  المرآة، :حمدا  خعج  -2
 .33ف ص المرجع السابق :يح  رعةزيز -3
 .353ف ص المرجع السابق :خي ر ةرد النعر -4
 .13ص ف المرجع السابق :خديج  ر ظ ش -5
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 31ت يييييييي  يييييييع  عتيييييي  الحيييييييعل ةليييييييه ع ف للييييييى أنهيييييي  ت رهييييييعا لل تييييييل عالسييييييج ف اةتيييييييمعا رييييييه
 .1ه  من سر  ةيد ميالد المسيع لج ل مسجد  تخ عة   تدرائي  ال ديا فيلي   ف3313ديسمرر

مي  زخي ر  عسيت ئر مي  أقمخي  الرفي ي  تخيص  ت  ر   هداي  للرلرعات المسيحي ره ا الحد  ع    
ييييدل ةليييى تيييةزر السيييلظ  الرسيييمي  فييي  رييي رياف عال سييي ري   المسيييجدف عا  دل ةليييى خييي لف ف نمييي 

  .2ر لجزائرف عالرعحي  ررعم  ةلى لحي ل ال نيس  اإلفري ي 

السيلظ ت الفرنسيي  لليى قسيمي ف عالتي    نيت تحيت قيي دة  للى  ليي ةميل ةليى ت سيي  له ف      
تحيييت تيييير  ييييد ميييدن ف عمهمتيييه  لحيييداهم عاحيييدةف عهيييع ال  ئيييد ال ييي   للجييييعش حيييي  أييييرحت 

المدنييي  عالم لييي  عال هيي ئي  عقييد  يي   هيي ا األخييير مسييت ال اسييت الال  اإلداراتاإلخييرا  ةلييى جمييي  
ةي  أمي  اإلي لي ف  عاإلخيرا ال سي ري   الخيءع ري دارة  اخيتصت م  ة  ال  ئد ال ي   للجييعش الي ن 

مجليا الدعلي  عالي ن  ي     لأةهيريخيع  ألنيه  ي   ةهيعا مي   لليىحي  أسندت اإلدارة المدني  
درعفي ييعا أميي  ال ييي دة ال سيي ري  ف ييد أسييندت الييى  ف3 رييرى أهمييي يراةيي  لل ييعاني  الدعلييي  عي ظيهيي  

علهييي ا نجيييد حميييدا  يميييدح ريخيييع  فييي  ال دالييي  فييي  تييييرف ته  ف4حييير  مت جييير  الييي ن  ييي   ق ئيييد
 .5عيه ج  درعفي عا عين ته ر لظل  عالظغي   عاالسترداد

ليييه دار  التييي   أةييي دف يييد  ف6مييي  هييي ا فييي   درعفي يييعا  ييي   ي يييق رحميييدا    ييي  ت مييي عةليييى اليييرغ      
سيين د حييي  ي تريير  ميي  خيييرة األةييي   اليي ن يم يي  عهيي    تييه ةليييهف  اسييت رره  احييد الهيير ظف  عا 

                              
 .351 ف ص1ف  تاريخ الجزائر الث افي :ارع ق س  س د اهلل -1
 .11ص ف المرجع السابق :خديج  ر ظ ش -2
 .310ف ص المرجع السابق: محمد ر  ةرد ال ري  -3
ف دار المغييير  اإلسيييالم ف رييييرعتف (0192 -0381)خالصاااة تااااريخ الجزائااار الم اوماااة والتحااارر  :اريييع ال  سييي  سييي د اهلل -4

 .13ف ص 3557
 .51ص  فحمدان خوجة دور :حميدة ةميراعنا -5
 .353ف ص المرجع السابق :ةرد النعر خي ر عاخرع  -6
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قييد عقيي  اختييي رن : "في يعل ف1أحمييد ريي ن  للييىةنييدم  أرسيله  ر ل  يي  لمهي   أقييل ميي  ي يي ل ةليهي  جييديرة
الريي ن ر ييدم   للييى  خخيييي  محترميي ف عميي هرة ميي  رييي  الجزائييريي  فأعفييدتعا ييي حره  ةلييى أةظيي

 يفيه في ل مي  نالحيظ ت  ف2"زعدته رأسيرار يفيرد رهي  الري ن عحيد ف ع ليي لم رفي  سي ر     نيت رينهمي 
حييي  سيي فر حمييدا   فمهمي  اليييلع رينييه عريي  محيي  الييدي  ر ل لي يي ف عالحي   أحمييد ريي ن ر سينظين 

مي  نفييا  أ تيعررفي  خيهر  خييرعاآلقسيينظين  ميرتي  لحيداهم  في  خيهر أعت  لليىفي  هي   المهمي  
 .33133السن  

فر يد تسيلي  حميدا  خعجي  الرسي ل   :قسينظين  لليىالتي  قي   رهي   األعليىرخييعص الرحلي    أم    
استسييلمعا لفرنسيي  التيي  عهرهيي  اإللييه " :عالتيي    نييت تتهييم  ال ريي رة الت لييي  ف4الحيي   احمييد ريي ن للييى

ت عيه  ةلى خس رة فرنسي  في   ف عأ  تدف عا  ال  ماليي  م  الفرن  ت ن دالفري ي سلظ ن  خم ل 
التفييي عض عف ييي   للييييه ليييت ةنييي  فييي  التفييي ه  م  ييي  ألننييي  ع  ينيييع ف عهييي ا حميييدا  مر يييع   الحييير 

أ   ر سيتظ ةت مي  الرةيي  علييا  دعاحي أني  لال م " :يل  حمد م أف    جعا  الح    ف5"لت ليم ت 
فجميي  أحميد ريي ن أةهي ل اليديعا  عتييدارا م هي  هيي    ف"أري  في  أميير لليى عجم ييت عجهي ل اليرالد

 أ الخيييرعظ عرفيييض دفييي  غرامييي  الحيييرع  السييي ر   عقريييعل مريييدأ اليييدف  الهيييرير  السييينعن خيييريظ  
اليييدعق  لليييى ينسيييح  الفرنسييييع  مييي  ةن رييي  مييي  معاف ييي  السيييلظ   ال  مييي ن ف فحميييل حميييدا  اليييرد

 .6درعفي عا عال ن تري  ف  اخ  أن قرار

                              
 .33ص  ،الحديثمحاضرا  في تاريخ الجزائر  :ارع ق س  س د اهلل -1

2
-hamdan ben othman khodja: apercu hestorique et statistique sur la regence dALger, intitule 

en arabe le miroire, traduit, par hassouna derise tome premier,paris, 1830, p  .291  
 .310ف ص المرجع السابق :ةم ر ةمعرة -3
 .الدراس م  ه   33:أنظر الملحق رق  -4
 .11 -13ص ص  مذحرا  احمد باي وحمدان خوجة وبوضربة،: د ال رر  الزريرنمحم -5
 .333ف ص المرجع السابق :محمد ر  ةرد ال ري  -6
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ل  يتأخر الجنرال درعفي عا ري لرد ةليى أحميد ري ن : قسنظين  للىأم  رخيعص الرحل  ال  ني       
ظلي  خمسيي  : يلي  تتهيم  مي  ف1رخرعظ مغ يرةف فأرسيل حميدا  ر يد رهي   أيي   محميال ررسي ل 

الهييرير  السيينعي ف عا  ت ييع  فرنسيي  العسيييظ رينييه  للييىألي  دعرع رييدال ميي   ال ييي  مليييع ف لهيي ف  
عريييي  الرييي   ال ييي ل  عمييينع احميييد رييي ن ال فظيييي  ف عل ييي  رخيييرظ أ  يسيييمع لفرنسييي  ر ق مييي    نتييييي  

ر يي للجنعدهيي   قعرييل هيي ا الظليي  ريي لرفض ميي  ظيير  احمييد ريي ن  2مينيي ل ةن ريي  تحييت تيييرفه ف عا 
ض مظ لي  فرنسي  رهي   الييراح  ل  ي   تيرف لني مخظيأ فيال ينرغي " :عتدخل حمدا  خعج  ر عله

ف  يي  "الت ميي ف ف نييت ةلييى األقييل تسييت مل أسييلعر  درلعم سييي ف فزعدنيي  ر ييال  لظييي  أرقييى ميي  هيي ا
غي در حميدا  خعجيي  قسينظين ف عليي  ييتم   ميي  التعييل لحيل عسييظ يرهي  فرنسيي  عالري ن عريي لت 

ي رسيير  تييدخل ل يي  سييرة  نميي  درييرت هييد  مييءامرات ف زلييه الييدعق درعفي ييعا ع ليي ف3جهييعد  ر لفخييل
غراقييه فيي  ديييع  م لييي  ج لييت السييلظ ت الفرنسييي  تالح ييه عت مييل ةلييى نفيييه   للييىاليهييعدن ر ييرن عا 

 .4فرنس 

لي  تتعقي  فر لميه علسي نه  ف5الدرلعم سيي  عأم    ل ه   االته م ت ف   مس ة  حمدا  خعج      
الخيي   علسيي نه ل يي  دعرا فيي ةال فيي  تعةييي  الييرأن ال يي   رميي  يجييرن ميي  تجيي عزات مرت ريي  فيي  حييق 

ف مييل ةلييى االتييي ل ريير ض الخخيييي ت  ف6عنييرش لل رييعر فيي  تهييدي  للممتل يي ت عسييل  لألمييعال
الملييي  ر يي  رهيي  الييى ألييتالفرنسييي  عاالنجليزييي  عال  م نييي  فم لهيي  فيي  مختليي  الرسيي ئل عال ييرائض 

                              
 ف(3533)ف 3دمجلي  ريعلي رعم ف ال يد ،"(0382) وصاف رحلاة مان الجزائار الاى قسانطينة عبار الجباال" :احميدة ةميراعن -1

 .33ص 
 .351ف ص المرجع السابق :اخرع ةرد النعر خي ر ع  -2
 .17صمذحرا  احمد باي وحمدان خوجة وبضربة، :  رر  الزريرنمحمد ال -3
 .37ص  المرجع السابق، :لزهر رديدة -4
 الجزائريااة، دراسااا  وبحااوث تطااور الدبلوماسااية 0192 إلااى 0381الدبلوماسااية الجزائريااة ماان  :ييي لع رل ريي  عاخييرع  - 5

 .333ف ص 3557ف الجزائرف3501منخعرات المر ز العظن  للدراس ت عالرح  ف  الحر   العظني  ع عرة أعل نعفمرر
 .311 ف صالمرجع السابق :ارع ةمرا  الخي  عاخرع  -6
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المحيي     للييىف عيترجيي   ررف هيي  ين خييد  ر لتييدخل لرفيي  هيي   االنته  يي ت عالتجيي عزات ف1لييعيا فيلييي 
 .2تني  الجزائريي  أ الفرنسي  الت  م  خأنه  

 :التمثيل الدبلوماسي للجزائر في فرنسا/2

 ف3ل ييد حهيي  حمييدا  خعجيي  رمنييي  المم ييل العحيييد لخيي   الجزائييرن فيي  ة يييم  فرنسييي      
عاليدف ا ةي   ةي   ال  يم  ري لت ل  ني ري  ةينه أ لي   لي م  خالل التفعيض ال ن منحه  عيظهر
ل يد فعهين  نحي  الميعق ي  حميدا  ري  ة مي   خعجي  لت يدي  "  : م  ةررعا ةنه  ر يعله  ف4مظ لره 

 ةدالي  ح عمي  أمي  ه   الخ  عن لجاللت  ف  م  تخعله يالحي  تم يلن  عالدف ا ة  ح عقن  سيعال 
 الجزائيريي أم   ملي الفرنسيي  ال ن هع   لي أ  الخي ع ف فليت   ح ميي  عميداف   ةي   اعفرنس  

 .5"م  خيرة الملعي ال ن يتحلى ر ل أنعاا الفه ئل نأملهفه ا م  ن ت ق عس ةده  ةلى اإل

الس ح  السي سي  التي   يالئ عرظري   الح ل ف   جهعد  ف  تح يق  ليف اتخ ت الخ ل ال ن     
رمجيرد "... :ر عليهالخي  عن للح عمي  الفرنسيي ف  لرسي لعيتهع دعر حميدا  خعجي  في   مل فيه  ي

هييع مخييهعر ع ائيي   ريي ريا قييدمت للييى رئيييا المجلييا الييعظن  ةريهيي  تتهييم  ميي  للييىعيييعل  
م  خ  عن أرن ل عظن ف دع  أ  أت ل  ةي  قهييت  الخ يي ف التي  هي  اآل  م ل ي  أمي   مجليا 

 .6..."الدعل 

 

                              
 م  ه   الدراس  57رق : أنظر الملحق -1
 .353ف ص 3555مظرعة ت المتح  العظن  للمج هدف الجزائرف  دراسا  في الم اومة واالستعمار، :جم ل قن   -2
 .33ف ص المرجع السابق :سليم   رير -3
 .33ص  محاضرا  في تاريخ الجزائر الحديث، :عق س  س د اهللار - 4
 .313ف ص المرجع السابق: محمد ر  ةرد ال ري  -5
 .15ف ص المرجع السابق :محمد الظي  ة    -6
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ف حيي  جمي  فيهي  1 3311  جيعا 51للعزير الفرنس  الم ريخ ل سعلت   م  أرسل الر ض منه  
 .ةلى  لي الجنراالت الفرنسي  عظل  منه رداالجرائ  المرت ر  م  ظر  

أعال مي  عقي  مي  مخ لفي ت ر يد  ف2ةرائهيه ةليى  م نيي  ةخيرة خي  ي  ع ي   أررزهي  احتعت ل د    
ر ييد أ  اسيييتعلعا ةلييى أعقيي   م يي  عالمدينيي ف عهيي  يييدق  منييي  نفيي  ال  هيي  الحنفيي  لغييير حييقف 

ف   ل ييي  أخييي عا جعام نييي  عمسييي جدن  الخيييعارا للف يييرالف   نيييي  هيييد  أمال نييي  عادةيييعا أ  الهيييد  لتعسييي  
 حفييرعا نيي ئا عليي  يرييق ريييد المسييلمي  لال أرريي  جعاميي  عةييدة مسيي جد يييغيرةف رار يي   للييىعحعلعهيي  

 .3فر ةعه  مه   ظةم  رر أجدادن  عاستخرجعا 

  نيييت لهييي   الخييي  عن األ ييير ال ريييير ةليييى مسييي م  السيييلظ  ف ةترفيييت رأخظييي ل جنراالتهييي  فييي       
تسيييير أمعرهيي  فيي  الجزائيير ع يي   الييرد رأسييلع  فيييه نييعا ميي  المراعغيي ف ر ج ريي  عزييير الحررييي  ةلييى 

ل  هييي   المسييي جد قيييد خييييدت عأقيميييت ةليييى رة يتهييي  جم ةييي  مييي  : " تهيييدي  ر يييض الجعامييي  ر عليييه
ف "تراي رحي  له  عحده  الحق أ  يخ لعا لجن  خ يي  رهي  للمظ لري  ر لت عيهي تاالن خ ري  عاأل

ع يي   الييرد ةلييى خيي  عن حمييدا  خعجيي  مراعغيي  لمح عليي  لسيي  ت الم  رهيي  عالنيييل ميي  سي سييته  
 .4الخ رجي  ف  تخعيه يعرة فرنس  أم   الرأن ال   

 

                              
 .م  هته الدراس   53رق : أنظر الملحق -1
ف منخييعرات مر ييز 3ف ظم0380-0309"الجزائاار تااونس لبيااا" بحااوث ووثااائق فااي التاااريخ المغربااي :ةرييد الجليييل التميميي  -2

 .310ف ص 3530الدراس ت عالرحع ف زغعا ف تعناف 
 .301ص ف المرآة: حمدا  خعج  -3
 .355ف ص المرجع السابق :ةرد الجليل التميم  -4
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 :أمام اللجنة ا فري ية تمثيل أعيان الجزائر/ 8

حميدا  خعجي  ةليى السي سي  الفرنسيي ف  خي  عن ةيرائض عخي  عن المنفييي  عخ يي  رتل د أ ي    
الت  دف تهي  لليى ترني  سي سي  جدييدة مي  خيالل ت يعي  لجني  ت يي  الح ي ئق عمجريي ت األحيدا  

حيييي  ت يييددت األسييير   التييي  ج ليييت الح عمييي  الفرنسيييي  ترسيييل لجنييي  تح ييييق لليييى  ف1فييي  الجزائييير
يي  لمعاييل  الحير  في  تعايل  داخل الررلمي   حيعل تخيييص ميزانالجزائرف منه  المن قخ ت الم

 .2الجزائر

عمن خييدته لتييدخل عت يييي  لجنيي   ف3الم ريخيي ل سييعلت للييىمراسييالت حمييدا  خعجيي   للييى لهيي ف     
ف انظالقيي  ميي  م  رتييه التيي  ر يي  رهيي  عالتيي  تتهييم  جمييي  المخ لفيي ت التيي  ارت رييت فيي  4تح يييق

لجنييي  تح ييييق مح ييييدة عنزيهييي   يجييي  أ  ت يييي "  :عظلييي  حميييدا  خعجييي  ر عليييه ف5حيييق الجزائيييريي 
هييغظ الييرأن ال يي    للييىف ر إلهيي ف  "للنظيير فيي  الظليي  اليي ن يت ييرض لييه الخيي   الجزائييرن يييعم 

ف عخ يييي  رريظ نيييي  التييي  ةريييرة منييي  العهلييي  األعليييى ةييي  رفهيييه  لالحيييتالل ةليييى فرنسييي  األعرعرييي 
                              

 ه  لجن   عنته  السلظ  الفرنسي  ةلى خلفي  المن قخ  الحي دة في  الررلمي   الفرنسي  حيعل تخيييص ميزانيي   :اللجنة ا فري ية
لمعايييل  الحيير  فيي  الجزائييرف علدراسيي  خيي  عن التيي  ت ييد  رهيي  ر ييض المنفيييي ف خيعييي  حمييدا  خعجيي ف هييد تيييرف ت االدارة 

ريي  ةلييى فرنسيي  ل ةييال  ةيي  معقفهيي  الرسييم  ميي  االحتفيي ظ اع التخليي  ةيي  ع ال يي   األعر الفرنسييي  فيي  الجزائييرف عهييغظ الييران 
ييي ف عتأسسييت رتيي ري  الجزائيير ف فعافييق الملييي الفرنسيي  لييعيا فلييي  ةلييى هتييه اللجنيي ف التيي  أيييرحت ت يير  ر سيي  اللجنيي  اإلفري 

.   عه  ال عة األعلى ف  لفري يي  ةليى  ليي ال هيد  نت رديف  له  ال  الجزائر ه  رعار  افري ي: افري ية ف ع لم 3311جعيلي  57
 . 57ص  محاضرا  في تاريخ الجزائر الحديث، :أرع ال  س  س د اهللينظر 

الم  عمي  العظنيي  "ر ف  الت ري  الم  ييرم  رة لنيل درج  الم جستي ،(م0388 -0388)اللجنة ا فري ية  :مخت رن الظي  -1
 .15ف ص 3535ف 3  الت ري ف ج م   الجزائرف قس" عال عرة التحريري 

 .333ف ص المرجع السابق :ةم ر رعحعش -2
 .م  ه   الدراس  53رق  : أنظر الملحق -3
ف جيي نف  3ف تيي ف التميميي ف المجليي  الت ريخييي  المغررييي ف ال ييدد"اسااتغالل عمااام الساالمين فااي تصاافية السااحر: "مرسيي ل امييرى -4
 .35ف ص (3571)
 
 .57ف ص محاضرا  في تاريخ الجزائر الحديث :اهللارع ال  س  س د  -5
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ل ةيال  ةي  معقفهي  الرسيم  ع   هي  مي  تعاجيده  ري لجزائرعظ لرت م  فرنسي  هيرعرة تعهييع نعاي
 .1أع التخل  ة  الجزائر االحتف ظم  

جعيليي   57عافق الملي الفرنس  لعيا فيلي  ةلى ه   اللجن  عأظليق ةليهي  اللجني  اإلفري يي      
هد  ه ته اللجني  هيع جمي  الم لعمي ت عم  يني  العهي  ال ي ئ  عت يدي   أ عأةل  رسمي   ف33112

عل يد حي عل حميدا  خعجي  التيأ ير ةليى  ف3ت  رير تتهم  اقتراح ت عاهح  حعل مست رل الجزائير
ل ا  يي   ميي  يجييرن فيي  الجزائيير منيي   ييال  "  :لييي لع األميي  الجزائرييي  ر علييهأةهيي ل هتييه اللجنيي  

ععةي  ل لي ر  ت ح عمي  جاللي  المليي  فنس  سي ع  ف  خظرسنعات سيستمرف ف   الخر  الفر 
لجنيي  تت ييع  ميي  رجيي ل خييرف ل ليخترييرعا ةيي  قيير  الح ليي  الم  ينيي ف عا  ( لييعيا فلييي ) الفرنسيييي 

ف لهي ف  لليى مختلي  رسي ئله التي  4..."عاإلنسي ني اإلنس   لينظر مي  هي   اللجني  انتيي ر ال يدل 
 .5ح عل فيه  لستم ل  هته اللجن 

 اسيت رلتحيي   فترأسيه  الجنيرال ريعن   ف3311 سيرتمرر 53    عيعل اللجني  للجزائير في      
 لليييىاللجنييي  ر يييد عييييعله  مم لييي  السيييلظ ت المدنيييي  عال سييي ري  عر يييض األةيييي   ال ييير  لهييي ف  

 ف6اللجنيي  هييد  ميي  هيي ا االجتميي ا هييع تعهيييع أةميي لع يي   العدةييت للييى ة ييد اجتميي اف اليهييعدف 
عتهدئ  النفعا الح ئرة جرال المم رس  السلري  لالسيت م رف  مي  تفي دت اللجني  أن تسيريح ت حتيى 

                              
ف 31ف مجلي  الدراسي ت الت ريخيي ف ال يدد"البرلمان الفرنسي وقضايا الجزائريين خالل ال رن التاساع عشار" :حي ة سيدن يي لع -1

 .01ف ص (3533) لي  ال لع  اإلنس ني  عاالجتم ةي ف ج م   الجزائرف 
 .311ف ص المرجع السابق :رس   ال سل  -2
تيرف ةريد ال ي در ري  الحي ر ف ، 0111 -0118ة الجزائر في التااريخ، الم اوماة السياسايالجالل  ي رن عمحفعظ قداشف  -3

 .35ف ص 3537المءسس  العظني  لل ت  ف الجزائرف 
  .30ف ص 3 الحرحة الوطنية الجزائرية،  :ارع ال  س  س د اهلل -4
 .م  ه   الدراس  33رق  : أنظر الملحق -5
 .57ص  محاضرا  في تاريخ الجزائر الحديث، :ارع ق س  س د اهلل -6
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زيييي رات اللجنييي  لل دييييد مييي  المنييي ظق ةن رييي  ععهيييرا  عرج يييي   عر يييديييين  ا  ليييي ةييي  ةملهييي ف  ال
عتعييلت  ف1جلسي 35ة يدت  ارال مت يددة أدليت رهي  ر يض خخييي ت قيررت ةليى للىعاستم عا 

ت  رير حعل المه   الحرريي ف عالتجي رة عالخيءع  ال  مي ف  مي  تعييلت لنتيجي  جيد ليي غ  ر ض ال
جدييد يسي ةد ةليى تخي يل  لدارنمهم  عه  هرعرة االحتفي ظ ري لجزائرف عهيرعرة تخي يل مجليا 

 أعرييد الجزائيريي   األخي  لليىلي  تخير  أنهي ال  ي  مي  ليعحظ في  ت  ريرهي   قي دة ميدنيي  عةسي ريي ف
  ف2 ض األخخ ص مسيءعلي  م  ني ة الخي   م  حملت رم  استرج ا ح عقه ف  الي  تم نه  ليج د
ف عمي  جمليت االقتراحي ت التي  قيدمته  3311 تيعررا 30 تي  ة يدت ييع  ال األخييرةجلا  ف أم  

للح عم  الفرنسي ف هرعرة االحتف ظ ر لجزائر عتظريق النظي   الفرنسي  خلفي  للتر ي ف  مي  خيج ت 
فيي  الررررييي   تجعالنيي ل ييد " :اللجنيي  أةهيي ل ميي  ي ييعل احييد  عر ختييي رةلييى االسييتيظ   األعرعريي ف 
ف عيم ي  لدراي أ  مجي ل اللجني  لي  ي ي  اةتر ظيي  حيي    نيت تيدف  3"هءالل ال ي  جئن  لتميدينه 

للييى نتيجيي  مسيير   هيي  لسيي  ت الم  رهيي  فيي  فرنسيي  عاالحتفيي ظ ريي لجزائرف  ميي  ةملييت ةلييى رسيي  
  .عف ه خريظ  ظريق ل مل الح عم  

 ف عر ييد لتميي   اللجنيي  األعلييى ميي  ةملهيي  عت ييدي  الت يي رير للملييي اليي ن رف هيي  الييدعق دع دالميي    
 4ف3311ديسيمرر  33تي  ت ييي  لجني    نيي  ييع   مي  فأمر رتخ يل لجن    ني  ر يد ةيعدة األعليىف 

حيييي   خيييخص ع  نيييت ررئ سييي  اليييدعق دي ييي زيا35مييي   عتتيييأل ف التييي   ييي   م رهييي  فييي  رييي ريا
  ف5.استندت ه   ةلى ت  رير اللجن  األعلى

                              
 .53ف ص مذحرا  احمد باي وحمدان خوجة وبوضربة :محمد ال رر  الزريرن -1
 .305ص  ،حمدان خوجة دور :حميدة ةميراعن -2
 313ف ص المرجع السابق :ةرر  منعر -3
فيفيرنف الجزائيرف  -ف جي نف (15 -35)ف مجلي  األيي ل ف ال يدد"(0383 -0381)الم اومة في الجزائار: "محمد ال رر  الزريرن -4
 .31ف ص (3571)
 .351ص  محاضرا  في تاريخ الجزائر الحديث، :أرع ال  س  س د اهلل -5
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ست ر ل اللجن   ال   خخيي ت عه  م  حهر الجزائرف حي  تيي د  ةم لهي  للى ا له ف      
حمدا  ري  ة مي   خعجي ف عةريرعا الس  ف احمد رعهرر ف  أمي رعجعده  ف  الجزائرف حمدا  ر  

رعهييرر   يي   أ  يير مييعاالة عميييال للييى  ةيي  رأيهيي  فيي  العجييعد الفرنسيي  ريي لجزائرف عالمالحظيي  ا 
الفرنسييييي  ظييييرق اسييييتم لت ال ر ئييييل عحلييييعل لتسييييهيل  اإلدارةالفرنسيييييي  اسييييتن د ةلييييى م ترحييييه ةلييييى 

حمييدا  خعجيي  فيي   مخيي ةر  الم  دييي   أميي  السيي   فلتييز  االةتييدالف أمييي حمييدا  ريي   أميي االنييدم  ف 
 .1للفرنسيي    نت ر دي  ةليه

 ال يي  ةخييرة  هععجهيت ليي اسييت رلت حمييدا  فيي  الجلسي  رقيي  أرر يي  يد رخيييعص اللجنيي  ف أمي       
تسييتند  ف عانييه مجييرد ةمعمييي ت ال"المييراة" رييدأه  رئيسييه  ر خيي  ر حمييدا  رميي  جيي ل فيي   ت رييه سييءالف

الخيي  عن سييت مل ال داليي  ةلييى  أميي لح يي ئق عال يم يي  الت ليييق ةليييه ألنييه ليييا ميي  اختي يييه ف 
عفييي  ختييي    فعاجتم ةيييي ةليييى مسيييت رل الجزائييير لداريييي    ييي  فيييتع م يييه حيييعار أخييي  عرد الفييييل فيهييي  

حمييدا   امتنيي افليي  يرييدن حمييدا  أن رد حييي  رأى  لهيي ف الجلسيي  ظليي  الييرئيا ميي  حمييدا  أن 
 .2  ف  ة  رد " المراة"ة  اإله ف ت أنه م  ج ل ف   ت ره 

تجن  خيئ  مي   أ  فرنس  ل "  :لال أ  حمدا  ةررا ة  رأيه عال ن أدل ره أم   اللجن  ر عله     
الجزائييير رييي حالل النظييي   الفرنسييي  محيييل النظييي   التر ييي  اإلسيييالم  أع التظييي هر  لغيييراقمحعالتهييي  
ف عييرى أنيه مي  المسيتحيل الت ي يش ريي  الفرنسييي  عالجزائيريي  في   ييل "اليدي  عالم ت يدات ري حترا 
 .3خ ل

                              
 .351ف ص مذحرا  احمد باي وحمدان خوجة وبوضربة :محمد ال رر  الزريرن -1
  .331ص  الحديث،محاضرا  في تاريخ الجزائر  :أرع ال  س  س د اهلل -2
 .317ف ص المرجع السابق :رس   ال سل  -3
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انيه في  ح ي ي   لليى خعج فحمدا   فخلت ه   اللجن  ف  تح يق المظ ل  الت  ن دت ره  ل د     
عليي  تظرييق الح عميي  الفرنسييي  ميي  م ترح تهيي   ف1االحييتالل خييرةي  خيي لت هيي   اللجنيي  لتررييير األميير

 مييي  ةمليييت فييي  النه يييي  ةليييى احيييتالل الجزائييير فالحيييي  عتج ريييي  تحيييت  يخيييد  ميييي لحه ف مييي  لال
تييه السي سييي   نييه عايييل م ر ل حمييدا  خعجيي ف أمييلخيريي   للييىدى أ ميي  عهيي االحم ييي  ال سيي ري ف 

 .2ر ل ل  عاللس   هد االحتالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .301ص  المرجع السابق، :حي ة سيدن ي لع -1
 .31ف ص 3555ف ديعا  المظرعة ت الج م ي ف (0181 -0381)الجزائر بين فرنسا والمستوطنين :ي لع ةر د -2
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 عالقاته بالشخصيا  الوطنية ونشاطه بالمنفى: ثالثا

ع  يرة  فل  الحدي  ة  الم  عمي  العظنيي  رخي يه  يظيعل نظيرا لخييعر  المعهيعا مي  جهي       
أخرىف ه ا م  أدى رحميدا  خعجي  لليى رريظ ةالقي ت مي  األحدا  خالل فترة االحتالل م  جه  

 .1للى ت  ي  نخ ظه هم  نه له السي س  له ف ر ض الخخيي ت العظني ف 

  :عالقته بأحمد باي/ 0

ر نيه االحيتاللدي  ع ارتري ظ سي سي  قريل ل د   نت ال الق  تتس  ر ليداق  الع        أ   لهي ف  فعا 
خديجي  رنيت ة مي   خعجي   ف  نيت ف2رييل  ميي هرة خعجي  حميدا  لليىأحمد ري ن قيد  ي   يميت 

حمييدا  هيي  ر ينهيي  زعجيي  أحمييد ريي ن عالييدليل ةلييى ه تييه الرارظيي  هييع عجييعد قريير أحمييد ريي ن  أخييت
ر ير  -هي ا قرير المرحعمي  " قرير  م  قرره  عةلى يمي  الزائر ةند دخعليهف حيي   تي  ةليى قررهي 

 –زعجيي  الحيي   أحمييد ريي نف تعفيييت  رنييت المرحييع  ة ميي   خعجيي  خديجيي الجليليي   -الحيي  ال يييع 
 .3 3303ف   -رحمه  اهلل

  3303جتيييه فأحميييد رييي ن   نيييت عف تيييه فييي  ةييي   أمييي  ةييي  الميييدة التييي  ريييي  عفييي ة الرجيييل عزع      
عريي لنظر لرسيي ئل المتر دليي  رييي  حمييدا  خعجيي  عأحمييد  فعزعجتييه   نييت عف تهيي  فيي  الخييهر الميي  عر

 لرسيي لهلي ف  ميي  ةريير ةنهيي  حمييدا  خعجيي  قرييل يسييتعح  منهيي  يييل  قراريي  عرحيي  رييي  الييرج ف4ريي ن
 نت يدي ه عل   ف  السي س  أن أنيه في  ال هيد التي   ي   فييه  لن : "ر عله فدرعفي عام  ظر  

األتييراي هيي  السيي دة فيي  هيي   الييرالد ع يي   أحمييد ريي ن يحيظنيي  رمحرتييه فيي  العقييت اليي ن  يي   فيييه 

                              
 .301ف ص حمدان خوجة دور :أحميدة ةميرعان -1
 .33ص  ،رحلة من الجزائر إلى قسنطينةوصف  :حميدة ةميرعانأ -2
 .311ف ص المرجع السابق :محمد ر  ةرد ال ري  -3
 .م  هته الدراس  35رق  : أنظر الملحق -4



 بداية االحتالل الفرنسي  لنشاط السياسي لحمدان خوجةا ..........................................: الفصل الثاني

 

11 
 

أميي  رخيييعص تلييي الرحيي الت التيي   يي   ي ييع  رهيي  حمييدا   ف1"يييزعرع  الجزائيير  ييل سيين  الر ريي عات
 لق متني عفي  أ ني ل : " قسنظين  ف د أحس  الر ن است ر له  م  عيفه ار  حمدا ف ر عليه للىخعج  

ننيي  أةجريييت ر  ليييه عظري ييي  من قخييته فم  نييي  هنييي ي ميييدة " ةنييد  أح ظنييي  رتخيييري   ريييير  ييييع  30عا 
 .2لتف عض

  :ن العنابيعالقته بالمفتي الحنفي محمد ب/2

ريي   أ يتهييع ع  ف3  ريي لجزائر3770حسييي  الم ييرع  ريي ر  ال نيي ر  فيي  سيين   علييد محمييد ريي      
عقيدا ه ليه مي   ي    ف4ال ن ر  ل  ي   مجرد ة لم  ر لف هف رل  ي   درلعم سيي  ن جحي  رخيءع  الدعلي 

ل ييعرة تتنيي فى ميي  خييرعظ التسييلي  عتتنيي قض ميي  مريي د  ا عأةميي ليجييرن فيي  الييرالد ميي  مم رسيي ت 
الجنيرال  لعزييل عيي  ر  فيهي  رنييعص ي ت  عين يد ل ف5الفرنسي ف  م  ح عل تزة  الحز  ال  م ن 

السي س  المتر   ف  انتهي ي الحرمي تف  لليه ال عاق  الت  قد تجر    للىم  هدة االستسال ف عينره 
تي له م  ال ر  ف ختل ت له تهم  رأنه     يتةمر هده  عا لر  د السلظ ت الفرنسي   أرادتعهن  

 .6   نف   أي  ف فحرسه ره   حي  أل ى ةليه  لعزيل ال رض

حيي عل حمييدا  خعجيي  الت ييي  فيي  ح ي يي  هيي   التهميي  المعجهيي  ليييدي ه ال نيي ر  ف يي   ييي ه      
ريأ  المفتي  يحيرض ال ر ئيل هيد الفرنسييي ف  األخيير لعزييلف حيي  أخرير  هي ا  لليىعميرة  للييهميرة 

ل ييد :" ر علييهءامرة عتأ ييد حمييدا  رييأ  التهميي  هيي  مجييرد ميي لليييهميي  المنسييعر  لال أ  المفتيي  نفييى الته

                              
 .311ص  فالمرجع السابق: محمد ر  ةرد ال ري  -1
 .33ص  وصف رحلة من الجزائر إلى قسنطينة، :حميدة ةميرعان -2
 .751ص  ف1  ف3551مءسس  الرس ل ف ريرعتف ف معجم المتلفين :ةمر ره   ح ل  -3
 .10ف ص محمد ابن العنابي رائد التجديد ا سالمي :اهللارعق س  س د  -4
 .353ف ص 3  الحرحة الوطنية،: أرع ق س  س د اهلل -5
 .311ف ص المرجع السابق :رس   ال سل  -6
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 لعزيييل سيييغ در الجزائيير عأنييه  أ زار أحييد مترجميي  الجيييش الفرنسيي  المفتيي  الحنفيي ف عأةليي  لييه 
ف فهيل ر سيتظ ةتي أ  تينظ  جيخي  تحمي  ريه اليرالدف ف ي   رد  رأنيه لليييينعن تسلي  م  ليد الح   
هيل ستييلي الجنيعد مي  داخييل "ف  ي  سيأله المتيرج  "ي  حينمي  يحيي  العقيتسيير ل جهيدا في  التنظي

الرالد فأج ره سأجند حينم  يحيي  العقيت مي  جميي  أنحي ل اليرالد عر سيتظ ةت  تجنييد  ال يي  ألي  
 .1"رجل

خعجيي  أ  المتييرج  أخفييى خخييييته ليخييهد هييد المفتيي ف عرهيي   المييةمرة أعجييد  حمييدا  عيء ييد     
حييي  تييدخل حمييدا  خعجيي  عظليي  ميي  الجنييرال  لعزيييل   لعزيييل الحجيي  لنفيي  المفتيي  ميي  الييرالدف

عليي  يحيييل لال ةلييى ةخييرة أييي   رخييق  التزام تييهعينهيي   ممتل  تييهميينع المفتيي  ر ييض العقييت ليرييي  
رجي ل  لليىحيي   ي   هي ا اإلجيرال مي   لعزييل لر ي  رسي ل   ف2خخيي  هم ن تاألنفا عرت دي  

فييييييييي   أميييييييييراالييييييييي ن اييييييييييدر ع  ف3 ييييييييييدعا االحتجييييييييي   ةليييييييييى أةمييييييييي ل  لعزييييييييييلل ييييييييي  ال ي اإلفتييييييييي ل
عقهييي  ارييي  ف 4رييي لري  أع ال يييرال الدينيييي  األمييياليفييييدل  رحيييق التيييير  التييي   فييي  3315ديسيييمرر

 .5 3303ال ن ر  ر ي  حي ته ف  مير للى أ  تعف  سن 

 مراسال  حمدان خوجة من فرنسا/ 8

 6فالمجي عرة حظييرة اليدعل لليىل  يحير حمدا  نخ ظه ف  دائرة العسظ الفرنسي  ريل عسي ه      
ةرفيييه فيهييي  ر لعهييي ي   فاالنجلييييزن GREYف الليييعرد قيييران3311جيييعا   35حيييي  راسيييل رتييي ري  

                              
 .13ص  فمحمد ابن العنابي رائد التجديد ا سالمي :أرع ال  س  س د اهلل -1
 .355ف ص المرجع السابق :خي ر ةرد النعر -2
 .310ف ص المرجع السابق :رس   ال سل  -3
 .31ف ص3535ف دار الم رف ف الجزائرف 3  ،(م0131 -0381)تاريخ الجزائر المعاصر  :رارع لعنيس  عاخرع : 4
 .10ف ص محمد ابن العنابي رائد التجديد ا سالمي :أرع ال  س  س د اهلل -5
 .311 ف صالمرجع السابق :ال رر  منعر -6
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ج نيييي  ميييي  المزرييييي  التيييي  ت يخييييه  الجزائيييير تحييييت عظييييأة االسييييت م ر الفرنسيييي ف عأح ظييييه ةلميييي  ر
المخظظ ت الفرنسي  الرامي  لل ه ل ةلى الخ   الجزائرن عأرف يه مي  هي   ال ريهي  عنسيخ  مي  

 .1لدى الرأن ال    االنجليزن لنس ني ال لفهع المم رس ت " المراة"  ره  ت

ررجيي ل السييلظ  االنجليزييي  اةت يي دا منييه انييه سيييل ى الييدة  ميي  عي ييعد سيير  اتييي ل حمييدا       
ل  األةمييي ل الت سيييفي  عالجيييعر التييي  ت يييع  رهييي  " :ف عيعهيييع  اليييي ر عليييهل نسييي ني اليييدعل المحرييي  

 .2"المنددة ر ألةم ل الغير ق نعني السلظ  الفرنسي  ستدينه  الدعل المحر  ل نس ني  ع 

السيلظ    لليىعأهمه  تلي الت  ر  ه   3فالر   ال  ل  للى أم  مراسالته األخرى ف  نت معجه     
ف عالت  تخر  األست   التميمي  رترجمتهي  مي  اللغي  3311أعت  31رت ري   ف4محمعد خ   ال  ن 

عهي  ةليى غ يي  مي  األهميي   6ف5ال رريي  عنخيره  في  أظرعحتيه رحيع  ع ع ي ئق لليىاللغ  التر ي  
 ا الجزائر عسع  يسيأل أمي   اهلل عالني ا ةي   ليي ل  أنه  تحمل السلظ   ال  م ن  مسءعلي  هي

الليه قي ئلي  لني  سيلظ نن  قيد تخليى ةني ف رحيي  جلنن  ييع  ال ي مي  سينتعجه ال ي ل  جيال :" حي  ق ل
أ  السييييلظ   سيييييجي ف ل ييييد  نييييت مخييييغعال رمخيييي  ل أخييييرف عل يييي  اهلل سييييع  ليييي  ي رييييل منييييه هيييي ا 

 :السلظ   تتمييز ر ل  ظفي  عتي  ر  ري آلخرةف ر يعل حميدا  للى  نت رس ئل حمدا   م   ف7"الجعا 
ل  المسييلمي  اليي ي  استخييهدعا عدفنييعا فيي  هيي   الترريي  سييع  يسييألعن   يييع  الحسيي   لميي  ا تخليييت  "

                              
 .310 ف ص3555دار الري ئرف الجزائرف  ابطال الم اومة الجزائرية، :احمد تعفيق المدن  -1

2 - hamdan ben othman khodja ,op - cit ,p99. 
 .30ص  المرجع السابق، :احمد مريعش -3
الت ري  المر ز الجي م  ف  قس ف 37ال ددمجل  المي در ف "الفرنسيالتواصل العثماني الجزائري خالل االحتالل " :خظع محمد -4

 .31 ف ص3553فف الجزائرم س ر
 .م  ه   الدراس  51رق  : أنظر الملحق -5
 .311ف ص المرجع السابق: ةرد الجليل  تميم  -6
 .311 ف صحمدان خوجة دور :حميدة ةميراعن -7
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الخي   عييي  مأسي ة الجزائيريي  رأنيه لي  ي ير   ر س عيفه  م  ه   الرس ئل أنه يخ ظ  " ةنه 
 .1م يال له 

ةرفييعا "ف قيي ئال لييه2السيي   أمييي يييدي ه محمييعد اريي   للييىأميي  الرسيي ل  ال  ل يي  هيي  التيي  ر  هيي       
ج هييدت ر لميي ف  لننيي ...سييلظ نن  عاةرهييعا ةليييه ح لنيي ف اسييت ظفعا لنيي  خييف ته عرحمتييه السييلظ ني 

حيييي  أجميييل فيهييي  مييي  ييييدعر مييي  أقيييعال فييي  الييييح   ف3..."عالرةيييي  رسييييعفه ف فج هيييدعا رألسييينت  
ميييييلح  لفرنسيييي  فيييي  ر  ئهيييي  ريييي لجزائر رسيييير  االخييييتال  فيييي  اللغيييي  عالييييدي  عال يييي دات  المف دهيييي  

نه ال يم   استرج ا الجزائر   .4أ  يمتل ه  ر ل عة عال يحق ألن     لالعالت  ليدف عا 

حتييى ال  ةيي  أحمييد رعهييرر  رأنييه سيي ةد الفرنسيييي  ةلييى الر يي ل فيي  الجزائيير أيهيي  قيي ل ميي       
 معاهدة ديمشالإلمه ل  را مير عبد ال ادةلى التف عض م   األترايف  م  س ةده  لليه ي عد 

 السيفير مييظفى رخييد  ر رسي لع رد ف ل م  الدعل  ال  م ني  ةلى رس ئل حميدا  خعجي  ق ميت

                              
السي ني ف فج م ي  31ال يددمجل  ال لي ف  ،"الجزائر من خالل حتابه المرآة موقف حمدان خوجة من يإلود" :ر  اليحراعن  م ل -1

 .333ف ص (3533) فعهرا 
 .م  هته الدراس  50رق  : أنظر الملحق -2
 .30ص  المرجع السابق، :سليم   رير -3
 .335ف ص المرجع السابق :محمد ر  ةرد ال ري  -4
 ف رمدينيي  م سيي ر ريي لغر  الجزائييرن ععهييع رائييد 3357سييرتمرر 31علييد ةرييد ال يي در اريي  محيي  الييدي  يييع  : ا مياار عبااد ال ااادر 

عرميز للم  عمي  الجزائريي   الدعلي  الجزائريي  الحدي ي ع مءسيا ف ييعف عالهيعت  ع  فيلسيع ع  خي ةرع    تي أيهي  سي س  ةسي رن 
للييدف ا ةيي   حييتالل الفرنسيي م يي ري هييد االخيي ض ف "الحييدي  يعغرظيي "الفرنسيييع   اةتريير . الفرنسيي هييد االسييت م ر عاالهييظه د 

لفحاار أعااالم ا: يحيييى رييعةزيز: ينظيير. ردمخييق 3331ميي يع  31يييع  ف عتييعف  فيهيي  ةرييد ال يي در دمخييقالييعظ  عر ييده  نفيي  للييى 
 . 310ف ص 3ف  3550اإلسالم ف ريرعتف  دار المغر والث افة في الجزائر المحروسة، 

 ر يد اهيظرار الفرنسييي   األميير ةريد ال ي در ل الجنيرال دن ميخي ل ع  رعهرا   ف3311يعليع  1عق ه  ف   :معاهدة دي ميشال
الم  هييدةف فيي   فرنسيي  ت تيير  ر ميي رة ةرييد ال يي در ةلييى حسيي  . للتحيي عر ميي  األمييير اليي ن أميير رمنيي  أن م  مليي  تج رييي  ميي  الغييزاة

حياااة  :أنظيير خيي رل هنييرن تخرخييل. ل يي  تظريييق الم  هييدة عاجييه ييي عر ت ةييدة فالغيير  الجزائييرن ةييدا عهييرا  عأرزيييع عمسييتغ ن 
 .155ف ص 3501ارع ال  س  س د اهللف الدار التعنسي  للنخرف تعناف  ترف االمير عبد ال ادر،
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ميي  اجييل التفيي عض عمح عليي  اسييترج ا الجزائيير حييي   ف33111جييعا   51ريي ريا فيي   للييىريي ن 
ت عنت ةالق  متين  رينه عري  حمدا  حي  عجد هي ا األخيير فييه سيندا قعيي  ف  ي  نخي ظه عرف يه 

 2.الح عم  الفرنسي  يظ ل  فيه  ررف  الظل  للىل دد م  ال رائض 

 لليى أرسيلف مي   سي يت ليق ر لج ني  السي نه  اله   الرس ئل   نت هن ي الر ض م للى له ف    
ف  م  راسيل ارنيه الحي   لليه يي  فيه  الح ل  السيئ  الت  ال  ر إلس ندري الس     ف3أغ  لرراهي 

سيري  خعفي  مي  عقعةهي  في   سي ئله ظري ي حسي  عغير  م  أةي   الجزائرف عقد اتر  ف  مختل  ر 
 .4يد الفرنسيي 

 لال أةدائييهعه ي ا يريدعا حمييدا  ةليى اليرغ  ميي  المخي ظر التي    نييت تحييظ ريه فيي  ة ييم       
لع أ  ال ف ر ي لمع  خظر م  ف ليت " :مراسالته   نت محعر نخ ظه ةلى يدق ت رير  ر عله ل 

عغييير  لييي مميي  ال أقييدر ةلييى تحرييير ف  ييل  لييي  األجنيي اميي  تحريييرات عتييألي  عمراسييالت ميي  
: ر علييه أيهيي ف  ميي  ةريير 5"أعق ييعا ريي  عالحمييد هلل سييترن  اهللع  ا لحميي أل لييع  فالييرالد أن يي ضألجييل 

حملتني  ةليى  اإلسيالمي     يسي ن  مي  عسي  غييرن عأسي ت عأحميل ةي ئلت  عأغي در ل ي  الغييرة "
ف ع ييييل هتيييه الرسيييي ئل ميييي  حمييييدا  خعجييي  هيييي  مح عليييي  السييييتنه ض 6"أ تييي  عأخيييي ظر رنفسيييي  أ 

 .7ه لت دي  يد المس ةدةالهمير السلظ   ال  م ن ف ر سترح م

                              
 .13ف ص المرجع السابق :محمد الجيالل ةرد الرحم   ر   -1
ف 3تيرف ةريد الجلييل التميمي ف ظ، (م0388 -0328)لسياسة العثمانياة اتجااه االحاتالل الفرنساي للجزائارا :ارجمنت  يعرا  -2

 .35ف ص 3571تعناف 
 .م  هته الدراس  55رق  : أنظر الملحق -3
 .373صف حمدان خوجة دور :حميدة ةميراعن -4
 .375ف ص المرجع السابق :التميم ةرد الجليل  -5
 .31ف ص المرجع السابق: سليم   رير -6
 .71ف ص المرجع السابق: ارجمنت  عرا  -7
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 :سطنبولنشاطه با/ 8

ر د م  الت  ل مس ةيه ر لفخل عخ له الجمي  ع ريت االحيتالل الفرنسي  قعاةيد  في  الجزائير      
ة ييييم  الخالفييي   لليييىمتجهييي   1ف 3311قيييرر مغييي درة الجزائييير الفرنسيييي ف فييي  نه يييي  خيييهر مييي ن 

 يي   فيي  سيي  متييأخرة محظيي   لليهيي عل يي  عيييعله  2فقرليي  أنظيي ر المسييلمي " اسييظنرعل" اإلسييالمي 
رالد  زي دة ةلى  ليي سيعل حهيه مي  جيرال ظيرد السيلظ ت  لليهالت  ةلى م األمل  ال ل  خ ئ 

عخيالل لق متيه ر سيظنرعل خييص  ف3ر لتيةمر هيده  ليي  حس  م  الجزائير متهمي   الرنهالفرنسي  
ف أمي  الجزائيريي  لخعانيهةليى  ألميهد له منزالف عأجرن له رات  خهرن ري لي ت لييت مخي  لهف عازدا

نخ ظه في  اسيظنرعل فتمحيعر حيعل ال هيي  الجزائريي  لال انيه  ي   مختلفي  ةي  نخي ظه في  فرنسي  
أن ل  ي   يلع ةلى رج ل الر   ال  ل  رنفا الحرارة الت  أليع رهي  ةليى السيلظ ت الفرنسيي   ي  

 4.يتدخلعا مر خرة لي لع ال هي  الجزائري 

النخي ظ السي سي  لحميدا  خعجي  ل  أ  في  اسيظنرعل ال يعجيد نخي ظ  اختال  م  ي عد سر      
ع ل األمعر مراقر  م  ظر  السلظ  عالت  تمن  ال  يير مي   أحزا سي س ف عال يح ف  حرة عال 

حرييي  الت ريييرف ةلييى ة ييا ميي  تييعفر لييه فيي  فرنسيي  ميي  حرييي  الييرأن عاألحييزا  عن ييده  للح عميي ت 
 5.م  ن  فرنس  ر لنسر  لسي س  الدعلي  للىر إله ف   عت دد اليح ف ف

                              
 .33ف ص المرجع السابق :ر  اليحراعن  م ل -1
 .30ف ص المرجع السابق :سليم   رير -2
 .351ف ص المرجع السابق :خي ر ةرد النعر -3
 جسييتير تخيييص دة الم لنيييل خييه ف رسيي ل  م دميي الجزائريااة فااي إطااار منممااة االتحاااد ا فري اايالدبلوماسااية  :سييلي  ال  ييي  -4

 .13ف غير منخعرةف ص 3533ج م   الح   لخهر ر تن ف ت ري  م  يرف 
 .151ف ص المرجع السابق: مس عد ةعادن -5
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ف ع ليييي عف ييي  لييير ض الم ظيييي ت عال يييدرة ةليييى تفهييي  1االةتيييدالحيييي  ترنيييى هييي ا األخيييير سي سييي    
مييي  حر ييي ت  ال  م نيييي لدعلييي   مجريييي ت األحيييدا  التييي    نيييت ةليييى السييي ح  الداخليييي  عالخ رجيييي 

 .2 را م  تهدد الر   ال  لانفي لي  عهغظ ت الدعل  الفرنسي  الت    نت   ي

لييي  تمنييي  حميييدا  مييي  رييي ل الجهيييد عالنخييي ظ ليييي لع الجزائييير عهنييي ي  ييي   ع يييل هييي   الظيييرع      
االجتم ةيي ت الرسييمي  عينيي قش أهيي  ال هيي ي  المت ل يي  رعالييي ت المغيير  ال رريي  رعجييه  للييىيسييتدةى 

مي  يتييل ر لسي سي  ف    يزعد المجتم ي  رخررته عييدل  رعجيه نظير  في ة   عالجزائر رعجه خ ص
 ف3.تتر ه  الدعل  ال  م ني  لزال العه  ال  ئ  أ الت  يم   

أسيييندت ليييه مهمييي  ترجمييي  ف  مييي  4اخيييتغل ر لتيييألي  عالترجمييي  عالتحريييير ر لمظر ييي  ال ييي مرة  مييي     
عقيد ن خيد الري   ال ي ل  ل ي  ي يد   فالرس ئل العاردة م  الجزائر عالرد ةليه  منه  رس ل  أحمد ر ن

م  دف  السلظ   رمح عالت درلعم سي  ةس ري  قيد مسي ةدته لال أ  الظيرع   5يد المس ةدة لهف
 . ني  م  ه   عتدهعر ل  تسمع ر ليال  م الدعل  لليه الظرع  الت  الت 

 

 

 

 

                              
 .375ص  حمدان خوجة، دور :ةميراعن حميدةا -1
 .351 ف صالمرجع السابق :خي ر ةرد النعر -2
 .311 ف ص3553ف دار الحه ن ف الجزائرف الجزائريين موسوعة العلماء وا دباء :رارع خدعس  -3
 .57ف صحمدان خوجة حياته وأثاره :أحميدة ةميرعان -4
 .37 ف صالمرجع السابق :سليم   رير -5
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 :خالصة 

المني  ال ن خغله حمدا  خعج  خالل فترة ح   الدان حسي  ج ل منه رجيال  ع  في لة  ل  -
 اآلغيي  ه زلييلالييدان حسييي   حييي  تيي مر  ميي  عحن يي  سي سييي ف هيي ا ميي  أهلييه أ  يرييدن رأيييهف ةسيي ري 

  يف يه خيييئ  فيي  الحيير  ال لريراهي اآلغيي   يييهر  عج ييل م  نيه يحيي  اليي ن ي يير  ر درتيه ال سيي ري ف
حييي  اتهمييه رأنييه يخظييظ لالن ييال  ةلييى هييد األغيي  يحييي  عزييير الم لييي   ميي    دررهيي التيي عمءامرتييه

 .الدان

ل ي    ليدى الجزائيريي     قرعل حمدا  خعج  رم  هدة االستسال  عالت  ج لت منه محل خييل -
يريييد لراقيي  دميي ل لخعانييه عتجنييي   فيي  ح ي يي  األميير أ  هيي ا نيي ر  ميي     ئييه عفظنتييه حييي   يي   ال

الفرنسييييي  عالييدليل ةلييى  ليييي أنييه ر ييد ن يييض الم  هييدة اييييظد   مخ ليي الجزائيير ميي  العقيييعا فيي  
 النه ل م  أجل فهع مم رسي ته  للىحمدا  خعج  رنعاي  فرنس  عتغيرة نظرته له  عه ا م  دف ه 

  .ال نس ني  

ييييي  أظهيييير أسييييلعر    ييييي  ميييي  الجنييييراالت ل ييييد تييييزة  حمييييدا  خعجيييي  لييييعال الم  عميييي  السي سييييي  ح -
عاليييي ن أرييييدى فيييييه نعةيييي  ميييي  الت يييي ع  ميييي  اإلدارة  االجتميييي ة الفرنسيييييي ف للحفيييي ظ ةلييييى منيييييره 

 .خ ي  المس جد م  ما م دس ت الخ   لي ه الفرنسي ف مح را 

يييداف   ان يي ف عفيي  ة يييم  أةدائييه ف ييد  سيي  الخيييخعخ  حمييدا  خعجيي رلييعأ عةلييى الييرغ  ميي   -
متزةمي  ليعال الحر ي    ن ندد ر لنظ   الفرنس  ر لجزائرة  ال هي  الجزائري  عهع اليعة العحيد ال

 . األعرعر ألف ته الرأن ال    ي ف ل  راسل أ  ر م  جه  مخ ظ  رمالعظن

ميي  يخييص الم  عميي  العظنييي  المسييلح ف ف ييد   نييت خيي مل  أييي  عظييأت أقييدا  الفرنسيييي ف أميي  فيي   -
ظر  الخيع  ال ي  مزجعا السي س  ر لدي  عهدفه  الدف ا ة  العظ  أم  ل أحمد ري ن ع  نت م  

  .عغير  م  رج ل الم  عم  ع  نعا ةلى ةالق  م  حمدا  خعج 



 

 

ث الثقافي واإلصالحي لحمدان خوجةالترا: 3الفصل  

أهم مؤلفاته: أوال  

تأليفه لكتاب المرآة/1  

تأليفه لكتاب اتحاد المنصفين/ 2  

باقي أعمال حمدان خوجة/ 3  

عند حمدان خوجة من خالل  ةالنظرة االصطالحي: ثانيا

 كتاباته

نظرته في طريقة عالج مشكل الجزائر/ 1  

الدعوة إلى القومية/2  

.نبوغه الثقافي والفكريعالمات / 3  

وفاته/ 4  
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التراث الثقافي واإلصالحي لحمدان خوجة: الفصل الثالث  

 تمهيد 

لم تبعده عن االهتمام ها حمدان بن عثمان خوجة والفطنة التي تمتع ب إن الحنكة السياسية     
والبايات واألغوات حيث لم يهتموا بالجانب الثقافي هذا األخير الذي شهد ضعف فترة الدايات 

بهذا الجانب، حيث كانت جل الوثائق العربية والعثمانية صعبة القراءة لما اشتملت عليه من 
واطالع واسعين  بثقافةمتنوعة، حيث كان حمدان خوجة الشخصية الوحيدة التي تمتعت  أخطاء

 .الناتجة عن تكوينه الثقافي والديني منذ الصغر

والمميز الوحيد في شخصية حمدان خوجة انه كان يجيد اللغة العربية والتركية وهو ما  
، ويتكلم باللغة الفرنسية واالنجليزية بطالقة كل هذا جعل حمدان صنع االستثناء في كتاباته

قافي ، وما عرف عنه من تحرير وطالقة و وضوح في الرأي خوجة مؤهال في النبوغ الفكري والث
وتالعب بالمفردات، كل هذا كان له انعكاس على شخصيته حيث ألف مجموعة من الكتب 

خالل أواخر العهد التركي وبداية االحتالل الفرنسي، والرسائل التي تتحدث عن أحداث الجزائر 
، وكيف كانت نظرته اإلصالحية لعالج مشكل فيا ترى فيما تمثل المنتوج الثقافي لحمدان خوجة

 الجزائر؟ 
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 المنتوج الثقافي: أوال

بعيدا عن الجانب السياسي كان حمدان خوجة يستغل أوقات فراغه في الكتابة والتأليف، 
حيث أفرغ على صفحات الورق خالصة تجاربه وصفوة ما تعلمه إضافة الى المواقف التي 

 :يلي الكتب ومن أبرزها ما عاشها والتي دونها في صفحات

  :1تأليفه لكتاب المرآة/ 1

م، باللغة العربية 3377، في باريس سنة 2ألف حمدان بن عثمان خوجة كتابه المرآة
 aprcu histroique et"ترجمة إلى الفرنسية على يد صديقه حسونة الدغيسي، تحت عنوان

statistique sur la regence dalger, untuie miroir." ، حصائية عن ايالة لمحة تاريخية وا 
م، أي بعد مغادرة مؤلفه الجزائر بنحو خمسة 3377، وذلك في أواخر أكتوبر سنة 3الجزائر

أشهر ونصف شهر، فهو من أوائل الكتب التي صدرت بعد االحتالل وذلك حين أعلنت 
ان خوجة والشكاوي التي قدمها األعيان ومنهم حمد الحكومة الفرنسية، بإلحاح من العرائض

 .4نفسه، عن إرسال لجنة تحقيق

كان غرض حمدان خوجة من كتابه أن يقدم إلى اللجنة كتاب يضم معارف ووثائق و 
اللجنة التي ضن فيها  هتهإحصاءات عن الجزائر، قبل أن تتوجه إليها ألنه كان يعلم علما أن 

ستعمار والمستعمرين العدل ستواجه أكداسا من الوثائق المغالطة لحقائق الوضع من أنصار اال
إال أن حمدان كان يأمل أن اللجنة ستحكم بعد التحقيق  .فسهم محاولين تشويه صورة الجزائرأن

                              
 .من هذه الدراسة 02رقم : أنظر الملحق -1
 .632ص  المرآة،: حمدان بن عثمان خوجة -2
 .73، ص المرجع السابق: عبد الجليل التميمي -3
 .373، ص المرجع السابق: محمد العربي الزبيري -4
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التي " عواطف المساواة، واالستقامة والعدالة" واالطالع على كتابه الذي كان مليئا بالثناء على
ضاع والممثل ألهل باته من موقع الجدير باألو ا، باإلضافة لكت1يتصف بها أعضاء اللجنة

البالد، بجالء الجيش الفرنسي ووقف االستيطان ووضع حد لمصادرة األوقاف، ولكن حلمه 
تحطم عندما حكمت اللجنة عكس ما توقع، بتدعيمها للجيش وتثبيت اإلدارة الفرنسية واعتبار 

 .2الجزائر بلد حيوي لفرنسا

الفرنسي على الحقائق المشوه في وهنا عمل حمدان على نشر كتابه واطالع الرأي العام     
الجزائر وكذلك إظهار مراحل تاريخية وعوائد أهل البالد وأخالقهم وطبائعهم التي تأسى 

 .3الخضوع لمن يخالفهم في الجنس والدين، كما احتوى الكتاب على مقدمة وكتابين وملحق

اإلثارة ما له من القدر وهي تمهيد لفصول كتابه المرآة بأسلوب عاطفي جذاب فيه من : المقدمة
في استنهاض الضمير اإلنساني لدى الرأي العام الفرنسي، الذي يدفعهم إلى التعاطف التلقائي 

عطف عندما يدركوا وهل في استطاعة هؤالء الرجال أن يتفضلوا ببصيص من الشفقة وال: "فيقول
 ".أوضاع الجزائر

اء وطني ال تسك مسامعي من حين إن األالم التي يقاسيها أبن: "كما يقول في موضع أخر
إلى حين وهي التي دفعت بي أن جدد شجاعة بعض التعساء منهم، وأنهض معنوياتهم الخامدة 
نه لمن الصعب أن أرى في الجزائر ناحية آمنة يطمئن فيها أبناء وطني فلقد بحثت عن شيء  وا 

جدت أنه لم يحظى بأي يسلي أبناء هذا الشعب عن حقوقه المغتصبة ويعزيه في آماله الخائبة و 
، حيث حاول حمدان في عديد من المرات لفت القارئ األوروبي وتوجيهه "رحمة وال أدنى عدل

                              
، دار األمة، الجزائر، 3مج ،(1211 -1281)تاريخ الجزائر المعاصر الغزو وبداية االستعمار: شارل اندري جوليان -1

 .397، ص6003
 .799ص  ،3، جتاريخ الجزائر الثقافي: قاسم سعد اهللالابو  -2
 .363، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -3
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 اإلنساني اإلحساسلرؤية ما أبتلي به أبناء وطنه، ويختم مقدمته بتعليق على مدى رجائه على 
ضم : ه األولكتاب ، أما1الضمائر الحية ليرفعوا كلمة الحق أمام الطغيان أصحابباستنهاض 

ثالثة عشر فصال تناول فيه حالة البدو وأخالق البربر وعادات، التي حذر منها حمدان خوجة 
تخضعهم، والى جانب ذلك  أنغيرها من الدول  أوومن الصعب على فرنسا : "الفرنسيين، بقوله

 .2..."فإن هذا االحتالل بالنسبة لفرنسا لن يكون في مستوى عظمتها

كان السهول وركز بالخصوص على أهل متيجة القريبين من العاصمة ثم كما عبر عن س     
تحدث عن سكان غرب البالد وعاداتهم وسكان مدينة الجزائر، ووصف الحكومة في العهد 
العثماني وأصل النظام السياسي واإلداري والجيش أثناء حكم الدايات كما ولم يغفل عن سياسة 

 .3الحكم و سقوط النظام في نهاية المطافالضرائب وأسباب تدهور  وأنواعاألرض 

عشرة فصال وكلها تتحدث عن عالقة الجزائر وفرنسا، وكان الحديث  اضم اثن: الكتاب الثاني
على مدينة  االستيالءيعة التي ارتكبت أثناء ظعن الحملة والنزول في سيدي فرج واألعمال الف

 .رة أوقاف مكة والمدينةالجزائر ثم الحديث عن غزوة كلوزيل لمدينة لمدية ومصاد

ويضم ستة عشرة وثيقة تاريخية والتي تعد على جانب كبير من األهمية نظرا لما : الملحق
تحتوي عليه من حقائق وفي مجملها عبارة عن رسائل وشكاوي وعرائض مطولة لمختلف 

 .4األغراض

                              
، 3993، الجزائر، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد: جمال قنان -1

 .326ص 
 .70، ص المرآة :حمدان خوجة -2
 .90، ص المرجع السابق: عبد الحميد زوزو -3
 .363، ص المرجع السابق: ريممحمد بن عبد الك -4
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لما وقع فيه  ورغم موضوعية الكتاب واعتماده أسلوب الوصف والتحليل فإن صاحبه يعتذر     
وهذه اللمحة قد كتبتها بسرعة ولعلى قرائي يسئمون : "من تكرار لبعض الحوادث التاريخية فيقول

من تكرار الحوادث، ثم لعلهم يضنون أن هذا األسلوب ميزة من ميزات األدب الشرقي، ولكن 
تابة ليكن في علمهم أن لكل شخص تحت وطأة االستعمار ال يستطيع أن يتابعة سيره في الك

، كما تنبه "وهو رابط الجياش دون أن يتوقف عند كل حادثة تصور له استئصال سكان بلده
حمدان حوجة من استنقاص الكتاب األوربيين ألفكار العرب والمسلمين فرد التهمة في كتابه 

فال ينبغي أن يتبادر لألذهان القراء الفرنسيين أن األدب الشرقي العربي مشحون بتكرار : "بقوله
 .1..."لمعاني واأللفاظا

أما بالنسبة لالتهامات والشكوك في عدم كتابته بنفسه فهو يعطي دليال قاطعا في كتابه      
أن ما يرسف فيه وطني كان يقلقني باستمرار، وكثيرا ما كنت خالل تسجيلي لهذه : "بقوله

 .لكتابة بقلمه، فكلمة قلمي تنبأ بأنه حرر ا2..."التعاسة أضع القلمي ألترك دموعي تنهمر

يعتبر الكتاب المرآة ذو أهمية بالغة جدا لما أثاره من ضجة كبيرة في الوسط الفرنسي : ميتقي
وخاصة الرأي العام، كما يعتبر مصدرا أساسي لتاريخ الجزائر في أواخر العهد العثماني وبداية 

والثقافية، وحسب أبو القاسم االحتالل الفرنسي، وهذا إن دل فيدل عن مكانة المؤلف االجتماعية 
سعد اهلل فهو أول وثيقة سياسية وتاريخية كتبها أحد الجزائريين وقدم فيها أحكام عن النظام 

 .ني من جهة واالحتالل من جهة أخرىالعثما

 

 
                              

 .363، المرجع السابق :محمد بن عبد الكريم -1
 .73، ص المرجع السابق: عبد الجليل التميمي -2
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  :1تأليفه لكتاب إتحاف المنصفين واألدباء في االحتراز من الوباء /6

الث أبواب، الباب األول فإنه يشتمل على أحاديث وهو كتيب صغير يتضمن هذا الكتاب ث    
، ر من الضرر السيما الوباء الفتاكوآيات وأثار الصحابة و أقوال العلماء في شأن إباحة الفرا

أما الباب الثاني فإنه يشتمل على جواز االحتراز والوقاية بطريقة االستدالل أما الباب الثالث 
لتزمه اإلفرنج أما الخاتمة فكانت تضم إحتماء الذي فإنه يتضمن كيفية ترتيب تطبيق هذا اال

 .قاصد واألخذ بكل ما يهم المسلمينجميع الم

أما في مضمون الكتاب أشار حمدان إلى وجوب األخذ بالحضارة األوروبية في مجال  
والذي اظهر فيه حمدان خوجة ثقافته الواسعة  2الوقاية من األمراض وسبل معالجة البعض منها

العلمية ومدى تشبعه بأوجه الحضارة األوروبية المختلفة فقد كان يرمي من تأليفه سنة ومقدرته 
، وتناول في مقدمته قصيدة يمدح 3محمود الثاني خانم، هو تقدم هدية الى السلطان 3373

فيها السلطان ويستنجد به على نوائب الدهر ومرارة الغربة وفراق األهل والبالد ثم ترجم هذا 
اللغة التركية وطبع بالقسطنطينية، والهدف من تأليف هذه الرسالة هو ما رآه حمدان األخير إلى 

 ، ولو كان فيه رقي ألمتهم4من بعض الفقهاء اإلسالم ونبذهم لجميع ما جاء عن اإلفرنج
وصالحها بل ولو ان ذلك لم يمس بشاعر دينهم وروح عقيدتها حيث آل بهم هذا التعصب 

                              
، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، لبنان، معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر: عادل نويهض -1

 .373، ص 3933
 .369، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -2
 بأن قلد مصطفى باشا بتنظيم أمر االنكشارية، التي انتشر فيها  أعمالهم، وفتح 3333يوليو  60ولد في : محمود الثاني خان

، تح، حسان تاريخ الدولة العلية العثمانية: فريد بيك المحامي ينظر. إضافة إلصالح بعض المجاالتالفساد والعصيان، 
 .793، ص 3933ئس، بيروت، حقي، دار النفا

 .97، ص المرجع السابق: عبد الحميد زوزو -3
 .62 ، صالمرجع السابق: محمد الطيب عقاب -4
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لتوكل والمغاالة في ترك األسباب التي حثنا عليها الشرع وحذرنا من والتشدد إلى اإلفراط في ا
عواقب التفريط فيها والتواكل ومن بين هذه األسباب التمسك بعري الوقاية واألخذ بمقبض 

 .1االحتماء، من جيوش الوباء التي اجتاحت العالم اإلسالمي وأفنت معظم الشعوب

ولما رأيت الخلل الداخل على المسلمين : "...ولهكما تناول حمدان في مقدمة رسالته بق     
نكارها، والتزام التقشف والتعصب في عدم دفع المضرة في كثير مما ابتكره  بإهمال هذه القواعد وا 

 ."اإلفرنج بدعواهم واشتهرت نسبته إليه مما يتعلق بأمر دنياهم

الذي أدى بفتك م ونجا منه و 3330كما شهد حمدان وقوع مرض الطاعون في الجزائر      
الكثير منهم وعلى رأسهم الداي علي خوجة، فتدهورت أحوال العباد واضمحل العلم وفشى فيها 
الفساد ومبدأها إيراد ممرض على مصح، إال أن البالد اإلفرنجية قد التزموا غاية االحتراز فلم 

 .2عن أولهمتطرق ساحاتهم، فاغتنموا راحاتهم فتوارثوا الصنائع المهمة وزاد فيها آخرهم 

وقد اكتفوا بقلة حزمنا عن قتلنا حيث ضعفت قوانا واستأصلنا معظم رجالنا، فيا للعجب 
وانتدبت لجمعي ما : "من قوم يخربون بيوتهم ويجعلون الضعف قوتهم، ويقول في هذا الصدد

فاستقدحت فكرة اإلكليل وجاهدت الفهم العليل، وأضرمت عن طول ...عندي في هذه المسألة
المطالعة والتحصيل واستخرجت من بين الفرث واللبن القليل فهاك رسالة يشد إليها العهد ب
، "كل البقل وال تسأل عن المبقلة : "، فدع عنك حقيقة القائل واغتنم حقيقة المسألة بقوله"الرحال

وهنا يحث حمدان العلماء المحافظين الذين أخذوا بظاهر الحديث وأغلقوا باب االجتهاد وارتضوا 

                              
 .70، ص المرجع السابق: سليمة كبير -1
 .73، ص7، جالمرجع السابق: عبد الرحمان بن محمد الجياللي -2
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تقليد عن التجديد في دينهم ودنياهم بدعوتهم للبحث في باطن األحاديث واألخذ بكل ما بال
 .1يلزمهم من بالد اإلفرنج والذي يكون غير معارض لشرع

 :باقي أعمال حمدان خوجة/ 7

 :كتابه إمداد الفتاح -أ 

لشيخ علي الشرنبالني وهو كتاب في الفقه الحنفي " نور اإليضاح"وهو ترجمت لكتاب  
، بالحجم المتوسط وفيه مقدمة بالعربية كتبها حمدان خوجة كتبها 2صفحة 333يحتوي على 

انتهت الترجمة المباركة : "، أي بعد الهجرة بثالث سنوات وجاء في خاتمة الترجمة3م3379سنة 
بعون اهلل وحسن عنايته لكتابها ونشأتها بتوفيق اهلل وسر هدايته الفقير إلى مواله حيث ما توجه 

 .4..."دان ابن المرحوم عثمان خوجة الجزائري المولد والدارحم

 " حكمة العارف بوجه ينفع لمسألة ليس في اإلمكان أبدع مما كان": رسالة -ب

ليس في : "، شرح فيها قول الغزالي5م3373لقد فرغ حمدان من تحرير هذه الرسالة سنة 
عزز رأيه كعادته بالحجج الدامغة حيث بين إصابة الغزالي في قوله و " اإلمكان أبدع مما كان

 .6"واألدلة القاطعة مستدال على النقل األمين والمنطق المبين

 
                              

 .703، ص المرجع السابق: مسعود عوادي -1
 .36، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم  -2
 .62، ص المرجع السابق: محمد الطيب عقاب -3
 .73، ص المرجع السابق: سليمة كبير -4
 .62، ص المرجع السابق: محمد الطيب عقاب -5
شهادة  مذكرة مقدمة لنيل ،(1281 -1111)الكراغلة والسلطة في الجزائر خالل العهد العثماني  :محمد مقصودة -6

 .600، ص 6037الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران، الجزائر، 
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 : مذكرة سي حمدان -ج

هي خالصة لكتاب المرآة فقد حذف منها عبارات العنف وجردها من التحامل على بعض 
فيها من اللجنة ، كما سلم نسخة منها إلى اللجنة اإلفريقية وعززها برسالة يلتمس 1األشخاص

قناع الدولة الفرنسية بما لهم وما عليهم وأن تقوم  عادة حقوق الجزائريين، وا  العدالة اإلنسانية وا 
بتفحص تقارير حيادية ذات مصداقية خاصة بالبدو والقبائل الذين كانوا خارج السيطرة الفرنسية 

 .2ويعتبرهم القاعدة األساسية لثروة

 : مخطوط ضخم -د

عمائة وأربعة وخمسين صفحة من الحجم الكبير، تحتوي على كم هائل من يحتوي على أرب
، في شتى المجاالت حيث لخص بعضها أيام كان مقيما بباريس 3تلخيص لعديد من الكتب

مكلفا من الطرف المجلس الوطني، للدفاع بقلمه عن مصالح أبناء وطنه المسلوبة وفي هذه 
ته في المطالعة والتحصيل على ما هو جدير الفترة من إقامته هناك كان يستثمر كل وق

باالطالع، ونقل ما هو مفيد بالنقل من داخل المكتبة الوطنية بباريس أما عن بعض الكتب التي 
المعارف العقلية "البن عطاء اهلل االسكندروني، وكتاب " التنوير في إسقاط التدبير"نقلها لنا 

يكن فالمخطوط يعد من المصادر الهامة في تاريخ ، ومهما 4ألبي حامد الغزالي" والحكم األلوهية
 .     تاريخ الجزائر حيث يبرز لنا مدى ثقافة واطالع حمدان خوجة

                              
 .369، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -1
 .97، ص المرجع السابق: عبد الحميد زوزو -2
 .73، ص المرجع السابق: سليمة كبير -3
 .339، المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -4
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 1"جواب عن الرد على تأليف حمدان خوجة: "ورسالة أسماها -و

فقد سلك في جوابه هذا طريقا منطقيا من حيث دفاعه عن أرائه التي أثبتها في كتابه  
امل عاطفي وال هجوم عصبي فقد اشتمل جواب حمدان على اثنتا المرآة بحجج دامغة دون تح

 .2عشر صفحة أما الرد على كتابه فال يقل عن تسعة وخمسون صفحة

كما ال يفوتنا أن حمدان خوجة قد نضم الشعر وتفنن في مدح صديقه محمد بن علي  -ه
خصية متنورة القاطن في الجزائر، ولقد أثبتت هذه المصادر وغيرها أن حمدان خوجة كان ش

 .3وأنه قام بدور إيجابي في سبيل تحرير وطنه من االحتالل

 :مصادر حمدان خوجة ودورها في الكتابة التاريخية/ 4

المراسالت "والسياسية " المرآة"إن مؤلفات حمدان مختلفة المواضيع منها التاريخية    
للمؤرخ والباحث لكونها ، حيث تعد المصادر األولى "إتحاف المنصفين"والعلمية " والمذكرات

 .استندت على مصادر من الدرجة األولى

  :المشاهدة المباشرة -أ

تحاف المنصفين ويصفها هو  وهي األساس الذي اعتمده حمدان خوجة في كتابته للمرآة وا 
نفسه بالوثائق ألنه في الوقت الذي تكونت لديه فكرة الكتابة عن الجزائر زار مناطق داخلية 

لو لم أكن متخوفا : "ولم يكن قد زارها من قبل ليتأكد من صحة ما سيكتبه، فيقوللهاته األخيرة 
ومتألما من وضعية بلدي البائس باإلضافة إلى المتاعب التي سببتها شيخوختي لجمعت مزيدا 

                              
 .62، ص المرجع السابق: محمد الطيب عقاب -1
 .603، المرجع السابق: محمد مقصودة -2
 .96، المرجع السابق: عبد الحميد زوزو -3
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، إذن كان يدرك بنفسه أهمية المشاهدة "من عجيب الوثائق حول هاته المنطقة من إفريقيا
التاريخية، ويعتبرها من باب الوثائق، وحتى في كتابه إتحاف المنصفين المباشرة في الكتابة 

ويصف ما شهده من خالل أسفاره وخصوصا لمثل " الكرتينية"عندما ينصح فيه بتطبيق نظام 
 .1هذه األنظمة المعمول بها

 : األخذ عن الثقات -ب

ت، وكثيرا ما كان حمدان يأخذ من ذوي المكانة المباشرين ألعمالهم كالبايات والدايا
نما أخذه عن غيره من الثقاة كما هو الحال بالنسبة لسكان ال  يصرح لم يشاهد ما رواه بنفسه وا 

أما بالنسبة لسكان الصحراء فأنا لم أقم بزيارة هذه المنطقة : "صحراء من بدو ورحل فيقول
نما تحصلت على أخبارهم وأحوال المنطقة من أشخاص ذوي ثقة، كما يعبر ف ي بنفسي وا 

إن هذه الجزئيات أخذتها عن باي تولى : "موضع آخر عندما يتعرض لرسم حدود والية الغرب
، وكذلك في شأن مؤسسة بوشناق وبكري اللذان كان مشكلة النزاع "إدارة وهران ثم قسنطينة
لقد أخذت عن هذا الشريك نفسه هذه المعلومات ويقصد النزاع الذي : "الفرنسي الجزائري فيقول

 .2الشركاء الثالثة عندما تضخم الربح تحول بين

 

 

 

 

                              
 .96، ص المرجع السابق: زوزو: عبد الحميد -1
 .97، ص المرجع السابق: زوزو: عبد الحميد -2
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 النظرة اإلصالحية من خالل منتوجه الثقافي ووفاته: ثانيا

 نظرته في طريقة عالج مشكل الجزائر: 1

كان حمدان خوجة يصف سكان القبائل والبدو بالشجاعة والبطولة والغيرة عن الوطن،     
همية الكبرى لهم ألنهم الرصيد حيث كان يرى أن الطريق األمثل للعالج هي إعطاء األ

األساسي للقطر الوطني من حيث امتالكهم لثروة المادية ومقوماته المعنوية فال راحة وال سكون 
وال هدوء ما دام هؤالء القبائل والبدو آخذين لمقابض السالح خائضين في معارك الكفاح 

كرامتهم ممن عازاهم في  مستعدين للتضحية بالنفس والنفيس في سبيل تحرير أوطانهم وصيانة
 .1عقر ديارهم حيث أنهم على أهبة االستعداد لكل خطر خارجي

إن حمدان خوجة يرى أن أسباب تواصل المعارك في الجزائر، محصور في بعض      
العناصر التي كونت بين أمتين فرنسية وجزائرية، وأحقاد ال تنطفئ ما دام الفرنسيون لم يتركوا 

ل شيء إال برحيلهم ورجوعهم إلى أوطانهم و استحالة اندماج بين شعبين الجزائر التي تأبى ك
 :2الختالف في بعض العناصر

 اختالف الشعبين في الجنس والدين والثقافة  -3

خوف الجزائريين من مآلهم إلى الفقر الكادح، عندما رأوا الفرنسيين يغتصبون أموالهم  -6
 .في حرياتهموينهبون ثروتهم، إضافة إلى تضييق الخناق 

 .غيرة الجزائريين عن أوطانهم وأنفتهم من أن يحكمهم جنس أجنبي -7

                              
 .99، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -1
 .363، ص حمدان خوجة دور: اويحميدة عمير  -2
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وقوع الحوادث المؤسفة على يد االحتالل وانتشارها في مختلف أرجاء الوطن بصفة مؤلمة  -7
ومحزنة، وقد أدت بالشعب إلى اعتقاد جازم بأن الفرنسيون لم يرتكبوا هاته اإلعمال إال بدافع 

 .1العنصري والتعصب الديني اتجاه اإلسالم في محبة لنشر المسيحية في ديار اإلسالماالنتقام 

 .إن حمدان يضع اإلدارة الفرنسية أمام خيارين ال ثالث لهما أمام األمر الراهن  

أن تدفع الشعب البائس أحضان الصحاري وقلب الفالت، كي يخلوا لها الجو ويتسع لها  -3
إال أن هذا الفعل ال تسمح بسلوكه القوانين اإلنسانية كما ال يتفق الميدان فتنقر متى شاءت، 

 .2"الحرية، العدل، المساواة"انتهاجه مع مبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية التي  تتغنى بها 

أن تختار أميرا مسلما، يعرف بحنكته السياسية وجدارته بما يكلف به، ويشترط فيه ان يكون  -6
سند له شؤون هذه األمة، بعد اتفاق معه على الحفاظ على مصالح فرنسا في شجاعا محنكا ثم ي

معة حسنة في سلو أن فرنسا سلكت هذا السبيل لحازت على : " الجزائر، كما يعبر حمدان بقوله
العالم وأصبحت قدوة حسنة لغيرها من الدول المستعمرة ويتحول خطاياها إلى أعمال مرضية 

ومن األحسن لفرنسا : " حمدان نصيحة إلى اإلدارة الفرنسية إذ يقول، ولقد أسدى "لكافة الناس
أن تخلي البالد من جنودها، وتترك الحكم لسكانها  فلماذا لم تسلك سبيلها في الجزائر مثلما 

، كما يرى أننا في وقت ال يسمح ألي دولة من الدول أن تحتل شعب من "سلكته في مصر
 .3الشعوب وطمس مقومات حضارته

 

  
                              

1- hamdan ben othman khodja: op, cit, p 322. 
 . 73، ص المرآة: حمدان خوجة -2
 .600، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -3
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 :الدعوة إلى القومية/ 8

، 1القومية والى االستقالل بالشخصية الجزائرية إلىيعتبر حمدان خوجة من أوائل الدعاة  
خالصه وحبه للوطن، كما تأثر بالفكر القومي والوطني الذي كان سائدا  فهو يعبر بجزائريته وا 

رف بلدان وتعرف على قوميات وكيفية تحقيق القومية من ط ،م39في أوروبا خالل القرن
أوروبية عديدة، فتعمق في فهم عناصر تكوينها وأدرك بأن الحرية أساس لتجسيد القومية، ويؤكد 
على أن لكل شعوب العالم الحق في الحرية وتأسيس امة متحضرة وقومية متحررة، إن كان ذلك 

 ، 2.الشعب مؤهال لقيادة نفسه دون اللجوء الى قوة خارجية

عب لغة ودين وعادات يختلف بها عن الشعوب األخرى، لكل ش إنحيث يعتبر حمدان  
وال يمكن لشعبين يختلفان في ...إن الجزائر غير فرنسا،: "كما يعبر لفرنسا في هذا الصدد بقوله

، كم يرى أنه يحق لكل شعب أن يتطلع لمستقبله وقومية تمثل هويته "الدين واللغة أن يلتقيان
عكس الشعب الجزائري الذي حرم من ذلك وطمست  وهو ما حققته عدة دول على أرض الواقع،

 .3أدنى مقوماته

عندما أتأمل في أوضاع الشعوب األخرى، ال أجد من : " ويذكر في كتابه المرآة حين قال
بينها شعبا محكوم عليه بأن يقاسي مثلنا فأرى اليونان قد أستجيب الى استغاثته وجمع شمله، 

ندا بسبب اختالف بعض أصول سياسيتهما وديانتهما وأرى الشعب البلجيكي قد أنفصل عن هول

                              
 .76، ص7، جالمرجع السابق: عبد الرحمان بن محمد الجياللي -1
 .77، ص المرجع السابق: محمد الطيب عقاب -2
 .699، ص المرجع السابق: مسعود عوادي -3
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عادة جنسيتها إلى الوجود،  وأرى جميع الشعوب الحرة تعتني ببولونيا من أجل جبري خاطرها وا 
 .1"كما أن حكومة انجلترا فتصرف الماليير قصد تحرير الزنوج

في استقالله  أراد حمدان من خالل طرحه لهذه المعطيات أن يثبت أحقية الشعب الجزائري     
وتكوين قومية متحررة فنوه إلى االختالف بين الشعبين الجزائري والفرنسي في جميع المجاالت 
وهي اختالفات تشكل حاجز بينهما ويستحيل على فرنسا أن تفرض أفكارها وهويتها على األمة 

 .2الجزائرية ولهذا يجب عليها قبول مطالب الجزائر المتمثلة في الحرية واالستقالل

أبو الحركة " تأثر حمدان بفكرة القومية الوطنية، حيث أعتبر أبو القاسم سعد اهلللقد  
والتي دعا إلى استقالل الشخصية الجزائرية عن المستبد وكان غيورا على وطنه " الوطنية

متحسرا على ما لحق به من ظلم فنجده يعتز بجزائريته في جميع مؤلفاته مستعدا لدفاع عن 
وتي من قوة، ومستعدا للتضحية في سبيله بأمواله وجهده، وهو ما جسده إلى حد وطنه بكل ما أ

 .3كبير من خالل نضاله السياسي المستميت

كما أن وطنيته هي التي فرضت عليه تأليف كتابه المرآة الذي أبرز من خالله معاناة 
ء اآلالم التي إن أنبا: "شعبه وفضح وحشية االستعمار وحاول استنهاض همم الجزائريين بقوله

يقاسيها أبناء وطني ال تصك مسامعي من حين ألخر وهي التي دفعت بي أن أجدد شجاعة 
، كما يعتبر حمدان من بين الشخصيات التي 4"بعض التعساء منهم، وأنهض بمعنوياتهم

سواء فترة الحكم العثماني أو إبان االحتالل وكان دافع إلى هذا فساد " الجزائر للجزائريين"نادت
لنظام التركي في أواخر عهده من عدالة ودفاع عن المسلمين، كما رفض الفرنسيين ألنهم ا

                              
 .33، ص المرآة: حمدان خوجة -1
 307، صالمرجع السابق: عبد الجليل التميمي -2
 .703ص  المرآة،حمدان خوجة،  -3
 .33، ص المرجع نفسه -4
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ال يقل عدد : " شعب مستبد وظالم، ولذلك كان يسعى إلعادة الحكم للجزائريين أنفسهم بقوله
 .1"الجزائريين الجديرين بتنظيم دولة تظم المبادئ اإلسالمية والقيم اإلنسانية

وبهذا يعتبر حمدان أبا روحيا للقومية  المعاصرة فهو من أوائل المفكرين الذين اطلعوا  
، فقام بتدوينها عبر سطور مؤلفاته في إطار رده عن 2على مفهوم القومية الوطنية الحديثة

 .االستعمار، فأصبح بذلك أحد أبطال القومية ومن رواد الحركة الوطنية

 :كريعالمة نبوغه الثقافي والف/ 8

  :رأي حمدان في السياسة العثمانية في الجزائر/ أ  

ضمن حمدان خوجة مؤلفاته بالعديد منن األفكار حول مختلف جوانب الحياة التي  
عايشها ولعلى من أهم تلك الجوانب رأيه في السياسة العثمانية في الجزائر والتي اختلفت من 

 .مثقفي الكراغلة واصفا حكم أبائه العثمانيين فترة إلى أخرى، ويكمن هذا الرأي في أحد أعيان و

يرى حمدان خوجة أن حكم األتراك بالنسبة للحكام األوليين قد كان مبنيا غلى قوانيين  
إسالمية، رائدها العدالة واإلنصاف وهدفها بناء دولة على مبادئ معتدلة تدعوا لتفاهم مع الرعية 

 .3كما وصفوا بالقناعة والشرف والكرم

ا بالنسبة للحكام اآلخرين السيما الحكام االنكشاريون فإنه قد كان يصفهم باللؤم أم     
قد شبهوا بالقمحة : " والخارجون عن القانون سافكون لدماء األبرياء حيث شبههم حمدان بقوله

كما أن حبة القمح مسوسة يمكن : " إذ يقول أيضا في كتابه المرآة" المسوسة في أهراء الحبوب
                              

 .397 -390، ص ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -1
، مجلة المجاهد الثقافي، إصدار جبهة "المدن سي حمدان بن عثمان خوجةمن زعماء المقاومة في ": مصطفى األشرف -2

 .39، ص (3922جويلية  30)، 767التحرير الوطني، ع
 .37، ص المرآة :حمدان خوجة -3
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ية كبيرة من القمح إذ كانت فيه، كذلك الرجل الفاسد الشك أنه يجذب الفساد إلى كل أن تفسد كم
، والتي حكمت البالد بال قوانين "من يصطحبه أو يحيط به، مثل ذلك هذه االنكشارية العسكرية

وأخذت ترتكب الظلم وتعتدي على األتراك وتشوش في آذانهم بقدرتهم على الوصول إلى 
 .1الحكم فراحوا يتآمرون ضد حكامهم السلطة وتقلد مناصب

كما يتناول حمدان خوجة في كتابه المرآة عالقة الكراغلة بالسلطة العثمانية من خالل  
م والتي كانت سبب في 3270إبراز بعض األحداث المهمة في مسار هاته العالقة خاصة سنة 

عثمانيين الشديد على إبعاد الكراغلة من السلطة، كما يرى أن الكراغلة كانوا ضحية حرص ال
استحواذهم على السلطة بالجزائر مما خلق حالة من االنشقاق بين الطرفين، حيث فوتت على 
األتراك االستفادة من خبرة أبنائهم في العلوم والتجارة ونفوذهم في البالد لما لهم من أقارب 

 .2فيها

روط لم تكن أما موقف حمدان خوجة كان معارض للحرب حيث كان يدعوا للصلح بش  
سوى تمهيدا لنواياه التي كان يخفيها، ويتربص بها الفرصة المتيحة الستقالل بالده من كل نفوذ 
أجنبي كيفما كان نوعه، فكان يرى انتصار الفرنسيين على األتراك الجزائريين هو انتصار 

يما أن للجزائريين أنفسهم على االنكشارية والتي استبدت بالحكم واستحوذت على السلطة الس
نما انتقاما  الفكر المنتشر في أوساط الجزائيين، أن فرنسا بغزوها ال تريد أن تستعمر الجزائر وا 

 .3لشرفها من األتراك وتأخذ بثأر قنصلها دوفال

                              
 .393، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -1
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كما يعبر حمدان من جهة أخر أن االنهيار السريع للحكم العثماني هو عدم القدرة على   
 :داخل النظام العثماني المتمثل ما يلي مجابهة االستعمار الفرنسي بسبب الخلل

سياسة التهميش التي مورست في حق السكان األصليين ومنهم الكراغلة من طرف  -3
السلطات السياسية والعسكرية العثمانية مما أدى إلى خلق حاجز بين السكان والسلطة وتوسيع 

لتهميش واإلقصاء استغلته فئة الهوة بين الجزائريين واألتراك، وفقدان الثقة بين الطرفين وهذا ا
 .1اليهود المتواجدة بالجزائر من خالل تقربها من السلطة الحاكمة

سناد 2سوء التسيير داخل نظام الحكم العثماني -6 ، من خالل فقدان القيم العسكرية وا 
مسؤوليات إلى من هو ليس أهال بها من اإلنكشارية، مثال ذلك ما فعله الداي عندما عزل األغا 

سنادها لآلغا إبراهيم يحي  .3قائد الجيش لمدة اثنتا عشر سنة وا 

كما تطرق حمدان في مؤلفاته الى الوضعية االقتصادية والمالية خاصة مع بداية ضعف  
الحكم العثماني، كما كانوا يمثلون كبار التجار والمالك كتعويض على ما فاتهم من وظائف 

كنت احد المالكين في سهل متيجة و ازرع لحسابي : " سياسية و يؤكد حمدان بنفسه قائال
 .4"ل من القمح الخاص مئة حمولة جم

ومن زاوية أخرى كان حمدان يفضل حكم األتراك على الفرنسيين من ناحية الظلم والشدة      
، وهذا ما يالحظ على حمدان من "اللهم ظلم األتراك وال عدل الفرنسيين: "والقسوة ويصرح بقوله

                              
: ، الملتقى الدولي الثاني حولدور النخبة المثقفة الجزائرية في التعريف بالدولة العثمانية وتوجيهها: سميرة أنساعد -1

 .70، ص 6037فيفري، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة بسكرة،  39 -33العالقات الجزائرية التركية، 
 .70، ص المرجع السابق: سميرة أنساعد -2
 .336، ص المرجع السابق: مسعودي أحمد -3
 .67، ص المرجع السابق: لزهر بديدة -4
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ني أحسن توجهه في السنوات األخيرة إلى القسطنطينية حيث وجد سلطانها محمود خان الثا
 .معيين له فذلك ال يقدح في سلوكه وال يتنافى مع رأيه األول في حكم األتراك في الجزائر

 :رأيه في السياسة الفرنسية بالجزائر/ ب

كان حمدان خوجة يراقب السياسة الفرنسية من زاويتين مختلفتين زاوية العدل والقوانين      
 .رييناإلنسانية وزاوية الظلم والجور في حق الجزائ

تلك التي كان يبصر بها عدالة اجتماعية وقوانين إنسانية وتلك كلها كانت ظاهرة في : أولها
مفعولها ممثلة مبادئ ثورتها ومعمول بمقتضاها في مجتمعاتهم، حيث كان هذا النوع من 
سياستها قد شغل فكر حمدان حوجة من حيث الرضى واالعتبار بل شيد بذكره وجعله مساويا 

سالمية من حيث العدالة والمساواة في الحقوق والرعاية للقيم اإلنسانية كما جاء في لسياسة اإل
كتابه المرآة الذي عبر فيه أثناء سفره إلى أوروبا ورأيته لألسس التي بنيت عليها قوانينهم 

، واستخرجوا منها رصيد حكوماتهم الجمهورية شبيهة باألسس الحقيقة التي بنيت 1وحرياتهم
يعة اإلسالمية، ما عدا بعض االختالفات في طريقة التطبيق لو أن هؤالء السادة قد عليها الشر 

عرفوا جيدا أسس شريعتنا وقوانين ديننا وما يحتويه من ترغيب في تحرير العباد وترهيب من 
االستعباد ، لوجدنا فيهم يد المساعدة، بدل من المتعصبين الذين يقفون حجر عثرة أمام 

 .2طريقنا

حيث كان حمدان يعتبر أن جميع الشعائر والديانات السماوية متحدة العناصر   
إال أن األوربيين قد فهموها فهما مالئما  واألهداف في الرقي باإلنسان والحفاظ على كرامته

                              
 .3، صالمرجع السابق: بن الصحراوي كمال -1
 .396، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -2
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لعصرهم وبيئتهم فأحسنوا استخدامها وكيفية تطبيقها أما المسلمين فقد تناسوا مقتضيات 
 .1شريعاتهم شيئا فشيئا

تلك التي يبصر بها ظلما مصبوبا على أبناء وطنه واالعتداء على إخوانه وهضم للحقوق : ثانيا
وسلب لألموال ونفيهم في فالت الصحاري أو بلدان مجاورة وكل هذه األعمال جعلت حمدان 
يتألم ويغتاض لخيانة فرنسا العظمة للشروط التي ألزمت بها نفسها يوم وقعت معاهدة االستسالم 

لداي حسين إال أنها أساءت للشعب الجزائري وآذته في كرامته، ويرجع حمدان هذا األمر مع ا
 :2لعاملين

جهل الرؤساء الفرنسيين لشريعتنا السمحاء وما تحمله من تحرير العباد وترهيب عن  -3
 .استعبادهم وعدالة اجتماعية

فرنسيين في جمعهم للمال إن تعطش ال: "حبهم للمال وجمعه كما جاء في كتابه المرآة بقوله -6
 .  3..."وهيامهم بأحالم الغنى قد نزع من قلوبهم الحنان والرحمة و طغى على عقولهم

إال أن حمدان خوجة يحمل جميع عواقب الحرب الجزائرية وما يتمخض عنها من سفك  
  لدماء ونفي وتشريد وسجن وتعذيب إلى جنراالت فرنسا التي حكمت الجزائر بداية من ديبرمون

إن السيد ديبرمون يزعم أنه جاءنا ليقضي على التعسف ويطبق القانون وفقا : "بقول حمدان
للعدالة واإلنصاف فلو أن هذه األخطاء ارتكبها شخص آخر غير السيد ديبرمون لكان يمكن 

أين هم أولئك الفرنسيين المشهورين تالميذ نابليون : " غفرانها، ولذلك صار كل واحد منا يقول
، أين هم أولئك الجنراالت المتصرفون والمواطنون والقضاة النزهاء؟ ماذا فعلوا بعلمهم؟ العظيم

                              
 .702، ص المرجع السابق: مسعود عوادي -1
 .396، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -2
 .336، ص المرآة: حمدان خوجة -3
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بأخبث : "ونفس الشيء بالنسبة لدريفيقوا وباألخص كلوزيل السفاح الذي ينعته حمدان بقوله 
الشياطين اإلنس من حكام الفرنسيين بالجزائر كما يتهم سبب مكوث فرنسا بالجزائر إلى كلوزيل 

، 1"إن فرنسا لم تنوي المكوث بالجزائر لوال ثبات كلوزيل و إرغام الشعب على الخضوع: " بقوله
 .إال أنه يصف بريتن هوزان وبيشون ببعض العدالة والنزاهة الالئقة بمنصبهما والصراحة التامة

همالها ف     ي كما يتهم البرلمان الفرنسي ومجلس العدالة والدول بالتغافل عن مشاكل الجزائر وا 
زاوية النسيان إلى أجل غير مسمى وأعتبرها حمدان أعمال تخزي الضمير إلى من له ضمير 
حيث كانت تعارض جميع ما يتقدم من عرائض وشكاوي ثم تأخذ بأرآة ذو المصالح الشخصية 

 . من المسيحيين واليهود القاطنين بالجزائر وبعض الجزائريين الذين باعوا ضمائرهم لالستعمار

 :وفاته/ 7

أما عن تاريخ وفاته فال يعرف على وجه التحديد على الرغم من أن جورج إيفار       
(georges yver)  في حين قال محمد بن عبد الكريم ثبوت 2م3373م و3370حدده ما بين ،

م وبناءا على 3373م و3370م والراجح أن وفاته كانت في الفترة ما بين 3370وفاته أواخر 
اني لمحمد ثرية من جهة، ومن جهة أخرى فإن األمير عبد القادر كان ما جاء في السجل العثم

، ولم يعثر على رد لهذه الرسالة وال 3م3373ديسمبر  30قد بعث برسالته إلى حمدان بتاريخ 
نعلم إن كانت هذه الرسالة وجدت حمدان حوجة حيا لكان رد عليها ألن حمدان كان مشغوال  

ئر خاصة ولم يعثر على أي أثر لنشاطه بعد هذا التاريخ بأحداث المغرب عامة وشؤون الجزا

                              
 .397، ص المرجع السابق: محمد بن عبد الكريم -1
 .92، ص (3937)، 33مجلة اإلفريقية، مج، "مذكرات حمدان بن عثمان خوجة:"جورج إيفار -2
 .300 ،99ص ص ، "حمدان خوجة حياته وأثاره: "حميدة عميراوي -3
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، سقي اهلل ضريحه وجاد 2، أما مدفنه فمدينة اسطنبول1وهكذا يكون قد عاش سبعون سنة
 . بالرحمة ثراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 .76، صالمرجع السابق: محمد الطيب عقاب -1
 .77، ص 7، جالمرجع السابق: يالليعبد الرحمان الج -2
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 :خالصة الفصل

  ان الرحالت التي قام بها حمدان خوجة بين فرنسا واسطنبول والجزائر جعلته يستوعب
أحداث في العالم االسالمي واألوروبي، باإلضافة الى الحركات الفكرية ما يجري من 

 .والصراع بين النظم وهو االمر الذي أثر في بناء شخصيته الثقافية والفكرية
  تعتبر مؤلفات حمدان خوجة من األثار العلمية القيمة التي تعتبر من أمهات المصادر

ذ عن الثقات و والمشاهدة المباشرة كيف ال وقد انتهج حمدان خوجة في كتابتها األخ
لمختلف األحداث خاصة في قترة االحتالل والفطنة التي تمتع بها حمدان خوجة ساعدته 

 .في اخفاء الكثير من مواقفه 
 م مؤلفات حمدان خوجة كانت تحمل في طياتها بذور التقدم والرقي بالحظارة ظمع

حظارات، كما نادى بمسألة الحوار والرغبة في التغيير والتجديد و األخذ من مختلف ال
بين الحضارتين األوروبية واالسالمية،كما نادى بفكرة القومية من خالل دعوته لكل أمة 

 .بأن تكون وحدة سياسية مستقلة
  يعتبر حمدان خوجة من كبار دعاة اإلصالح حيث نادى بضرورة تطبيق الحجر

شيء فالموت والمرض  أن اهلل خلق كل: الصحي، وكسر بذلك الفكرة التي تقول 
 . مقدران

 

 



 
 

 ـةــــــــــخاتمـال
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 خاتمة

ال نشنن   الشلصننيحالدمننخمخالل  ننحالفننهالاننلمالملم انن عالملم   نن ال الإلينن التمننخاللننا المنن ال    نن     
م م عنننحالمنننخالمي ننن ن    تالالإلننن ال  صننن تالأ ملننن المل انننخالمل ومننن نهال ال خمينننحالميدننن ا المل  ن نننه

ال: منا 

ئحالمل هالنشأالفيا الدمخمخالل  حال مل  ئ حالمل هالداهال ان الالا ننتاللان الملنخ  المي   نهالفنهاليمل ال-
شلصنيحال ي  نيحالل  نتالخ  مالالإلنه ن ا ال ا ينن الملنخينهال مل  منهال ن ل  هال ن الال امال، ن ءالشلصي  

ال.مخاللا الملمن صبالمل في حالمل هالشغ ا ملدا المل  اهالالأي     زمال

انل الملوقنحالال،ملق ينحاليا بالوقحالملخميالد نيخ،المنخاللنا الشلصني  الأخ    عالدمخمخالل  حالمال-
 شننن رالد اننحالمل اننن خالانننخال لمالإ ننن ماي الغنن مآل نظننني ال ننني المننن ال الملنننخميالمل ننهال   نننختالفننهال  نننب

خملنن الم  ننحالملدنن ب،ال م نن ام  الفننهالمل  فينن ال ننيخالملننخميالالما ينن الالمملم نن  م ،الامنن الانن خاللنن الخ  ال
ال.  م خالفهال   يعالم  اخرالمي   ا يال مل ن م الخ

ملنا  المل ي  هالاخالميدن ا المل  ن نهالمنخالأ ن الالأ   بي خالدمخمخالل  حالأ  المخالم للالال-
ملننننخف عالعننننخالملقاننننيحالمل زمئ يننننحال  ننننخال  غنننن الملم نننن  م الخملنننن المخينننننحالمل زمئنننن ،ال  انننن الدنا نننن ال

لاينن المننعالمل ننن ميتالمل  ن ننييخ،ال    ننتالمننن الي  ننهالانن الشلصننيحالالأ نن    م  ننعالال،الفقننخمل ي  ننيح
ال. زمئ يحالأ العوم نيحالنصي ا المخالمل  م حالأ   مءالف ن يحال

دمنننخمخالل  نننحالموننن يالي نننن ءال  نننن ال خف عننن العنننخالملقانننيحالمل  نينننحال صننن تالعننن  المننننخخمالالي نننخال-
د انننحال  نينننحال زعمنننتاللننن مءالالإلننن  مم   ننن تالملنظننن  المل  ن نننه،اللي  ننن  الانننلمالملصننن تالفيمننن ال  نننخال

ملمق  مننحالمل ي  ننيحال مل ننهال مو ننفالأ   نن الفننهالم م عننحالم م نناتال  ألي نن تال مننلا متال مقنن يتال
ال. مل  لمهالل  بال ا المل أيالمل   المي    ه

ال
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ملنننخمعيخالال ملنن  نييخالمل ي  ننييخيماننخالميف لنن  ال شلصننيحالدمننخمخالل  ننحال عنننخ المننخالصننن الال-
المإلصننا  مؤل نن تال يمننحالفننهالالمإل نناميح،الديننفالأونن مالملما  ننحالمإل ننامهفننهالمل نن ل الاللإلصننا 
ال."ملم آر" "الملمنص يخالإ د  " مل ي  هالمو الا  بالمي  م عه

ع نن الملد نن الالر  مننخانن   المل خيننخرالملمأف،ال اللم   دننحمال   دننلدمننخمخالل  ننح،ال الالملشلصننيحالملق يننحال-
ال.ملق يحال مل  مايخال     الين لالمخالا الملشا كال مي ا م تالمل هال  ا ا الل المل   حالمل  ن يح

مل  مينننحاللمن ننن نالدمنننخمخالل  نننحالم  ينننحالل   ننن ال مل  فننن خالدينننفال انننمنتالفنننهالالمآلوننن    نننخالاننن الال-
،الفأن قنننخالملم ننن ميخالمللننن   يخالعنننخال مل  خينننخ اليننن  قنننخ ال مل غ نننحالفنننهالمل غيل ي  اننن ال نننل  الملنننخع رال

ال.مل  ي الملم  قي ال  ن ا  ا المل   يحال عخ الميللال  ل   ال مل   المل    المل   ي يحالميل م

ي ننخالدمننخمخالل  ننحالشلصننيحال  نيننحال ي  ننيحالي ننبالميف لنن  ال انن الديننفالم نن   عالأخالي نن  الال-
المإل ناميحان رالمل  م نحال ملنخع رالل ق مينحال  ن  الفالمإل نامهم  ميخالفهال ايحالمل  خيخالملع م ءال

ال. لملكال   الغي  المخال  ضالمل  م ءالملم  ميخ

ال

ال
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 .ُيوضح صورة حمدان خوجة 01:الملحق رقم

 

 
 .931المرجع السابق، ص : عبد الجليل التميمي
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 .لحمدان خوجة" المرأة"صورة ُتوضح الصفحة األولى من كتاب  20:قمالملحق ر 

 931المرجع السابق، ص : عبد الجليل التميمي
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" الفرنسيرسالة شكوى من حمدان إلى وزير الحربية وضح يُ  23 :الملحق رقم
 ".المارشال سولت

 .042حمدان خوجة ودوره في تطوير القضية الجزائرية، ص : حميدة عميراويأ     
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 .بالجزائر العاصمة الداخلي صورة ُتوضح  منزل حمدان خوجة 24: الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 .951المرجع السابق، ص : محمد بن عبد الكريم
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 .حمدان خوجة الخارجي بالجزائر العاصمةصورة توضح منزل  24: الملحق رقم

 
  .951المرجع السابق، ص : محمد بن عبد الكريم
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 ."محمود بن أمين السكة"يوضح رسالة حمدان خوجة إلى صديقه  50: الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .914ص ، بحوث ووثائق :عبد الجليل التميمي
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 .السلطان محمود الثاني ن خوجة إلىُيوضح رسالة من حمدا 22 :الملحق رقم

 

 .924بحوث ووثائق، ص : عبد الجليل التميمي
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" لويس فيليب"ُيوضح رسالة من حمدان خوجة إلى ملك فرنسا  21 :الملحق رقم
 .م9135جوان  91بتاريخ 

 

 .005حمدان خوجة ودوره في تطوير القضية الجزائرية، ص : حميدة عميراويأ

 

 



.....................................................................................المالحق   
 

109 
 

 المارشال سولت الوزير الفرنسي إلىرسالة حمدان خوجة يوضح  21:الملحق رقم

 

 
 .044دور حمدان خوجة، ص : حميدة عميراويأ
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 (م9133جوان )يوضح رسالة من حمدان خوجة إلى إبراهيم آغا  50: الملحق رقم

 
 .052دور حمدان خوجة، ص : أحميدة عميراوي
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يوضح الرموز التي استخدمها حمدان خوجة في رسالته ألحمد  رسم 09 :الملحق رقم
 .باي

 
 052دور حمدان خوجة، ص : حميدة عميراويأ                
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 وثيقة توضح رسالة حمدان خوجة إلى احمد باي 11:الملحق الرقم

 

 
 .054دور حمدان خوجة، ص : حميدة عمراويأ
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 إلى اللجنة اإلفريقيةيوضح رسالة حمدان خوجة   12:الملحق رقم

 

 
 .910بحوث ووثائق، ص : عبد الجليل التميمي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادرـــالمص قائمة  

راجعـــالمو    
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 :قائمة المصادر والمراجع
 المصادر :أوال
محمددد  خ عدددي ب، علددد  ، ب، ددد    ، تددد ، 2ط ،"المرررر  : "حمددد بن عدددن خومددد ن    ددد  (1

 .م1892ب، طنل  ،لن    ب،ت  ل ، ب،  بئ ، 
إتحرررال الميصرررألدب وافد رررار سررر  االحتررررا  مرررب : خومددد ن    ددد  حمددد بن عدددن (2

 . ب،ت  ل ، ب،  بئ ، ت ، محم  عن خع  ب،  لم، ب،     ب، طنل  ،ن   الو ار
 :المراجع :ثايدا
، (0311 -0381)الجزائررر سرر  متلألرراح الررراحادب افلمرراب : أعدد  ب،دلدد       (3

 .1898ب،مؤسس  ب، طنل  ،ل ت ب، ب،  بئ ، 
،  ب  4، ط(م0081-0011)الحركة الوطيدرة الجزائردرة : أع  ب،ق سم سدد  به (4

 (ت. )، 1882ب،غ ب بإلسالمي، عل  ت ،عن ن، 
 -0381)خالصرررة تررراردا الجزائرررر المتاومرررة والتحررررر : ب،ق سدددم سدددد  به أعددد  (5

 .2002،  ب  ب،مغ ب بإلسالمي، عل  ت، (0091
، محاضررراح سرر  ترراردا الجزائررر الحررددح  دادررة االحررتال : أعدد  ب،ق سددم سددد  به (6

 .1826ب،     ب، طنل  ،ن    ب،ت  ل  ب،  بئ ، 
الجزائرررررددب سرررر  الي ضررررة  مسررررابمة  لرررري المألكررررردب: أعدددد  ب،ق سددددم سددددد  به (2

، من دد  بت   مددد  ب،  بئدد ،  للدد  بل ب  ب،دلدد م بإلنسدد نل ، ب،  بئدد ، اإلسررالمدة
1822. 

 ،(م0011 -0381) الحركرة الوطيدرة وأسر ميطاتراح  :ق سدم سدد  بهأعد  ب، (9
من ددد  بت ب،م  ددد  ب،ددد طني ،ل  بسددد ت  ب،عحدددط يدددي ب،ح  ددد  ب، طنلددد   وددد    أ   

 .2003، 1854ن يمع  
،  ب  2، طمحمرررد ا رررب الليرررا   رائرررد التجددرررد اإلسرررالم : أعددد  ب،ق سدددم سدددد ب ه (8

 (.ت ، )ب،غ ب بإلسالمي، عل  ت، 
، ب، دد    ب، طنلدد  ،لن دد  أ حرراح وأرار سرر  ترراردا الجزائرررب،ق سددم سددد ب ه،  عدد أ (10

 .1891 ب،ت  ل ، ب،  بئ ، 
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ب،غد ب  ب    ،0011-0311الحركرة الوطيدرة الجزائردرة : ق سدم سدد  به أعد  (11
 .1882بإلسالمي، عل  ت، 

،  ب  2ط ،(م0381-0111)ترراردا الجزائررر الثترراس  : أعدد ب ،ق سددم سددد ب ه  (12
 (ت. )، ب،غ ب بإلسالمي، ،عن ن

،  لد بن ب،مطع خد ت ب،  مدلد ، ب،  بئد ، تاردا مددية الجزائرر: بحم  ب،سدللم ني (13
 (.  ت)
 ب  ب،عصدددد ئ ، ب،  بئدددد ،  المتاومررررة الجزائردررررة، إ طررررا : حمدددد  ت يلدددد  ب،مدددد نيأ (14

2008. 
ذخررائر المبرررع اللر رر  مررذكراح الحررار احمررد ال ررردل : بحمدد  ت يلدد  ب،مدد ني (15

 .1880، ب،     ب، طنل  ،لن    ب،ت  ل ، ب،  بئ ، اف رالالزبار يتدع 
، ملت مدددد  ب،ن دددد   ب،طعدددد ، ب،قدددد    ، بررررذ  برررر  الجزائررررر: أحمدددد  ت يلدددد  ب،مدددد ني (16

1856. 
، ح سررر  تررراردا الجزائرررر الحرررددح والملاصرررردراسررراح وا حرررا: بحمددد  م لددد  ، (12

 .2013مؤسس   ن   ب،ح م ، ب،  بئ ، 
-0311)التضردة الجزائردرة  حمداب خوجة س  تطودر دور: حمل   خمل   ب (19

 .1892،  ب  ب،عدط ،طع خ   ب،ن  ، قسنطلن ، ب،  بئ ، (م0311
لسداسررررررررة اللثمايدررررررررة اتجررررررررا  االحررررررررتال  الألريسرررررررر  ب:   منددددددددت  دددددددد  بنأ (18

 .1824، ت نس، 2ت ، خع  ب، لل  ب،تملمي، ط، (م0311 -0311)لاجزائر
لسداسررررررررة اللثمايدررررررررة اتجررررررررا  االحررررررررتال  الألريسرررررررر  ب: آ  منددددددددت  دددددددد  بن (20

 .1824، ت نس، 2ت ، خع  ب، لل  ب،تملمي، ط، (م0311 -0311)لاجزائر
،  ب  ب،مسد،، ال خصداح الجزائردة مئة  خصدة تاردخدة وسكردرة: أسل  تملم (21

 .2009، ،ن    ب،ت  ل ، ب،  بئ 
، تد ، سدل   اد بن خلدي، اسطي و  وحضرار  الخالسرة اإلسرالمدة: ع ن    ، لس (22

 .م1892، ب، ب  ب،سد  ل  ،لن    ب،ت  ل ، 2ط
،  ب  "0383-0381"المتاومة الجزائردة لالسرتلمار الألريسر : عس م ب،دسلي (23

 .1890ب،نف ئس، عل  ت، 
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ب،مد يددد ، ،  ب  1، ج0030-0381تررراردا الجزائرررر الملاصرررر : ع دددل  عدددال  (24
 .2002ب،  بئ ، 

، م0011-0381موسررو ة أ ررالم الجزائررر: عددن ندلمدد  خعدد  ب،م لدد   آ دد  ن (25
من ددد  بت ب،م  ددد  ب،ددد طني ،ل  بسددد ت  ب،عحدددط يدددي ب،ح  ددد  ب، طنلددد   وددد    أ   

 .2002، ب،  بئ ، 1854ن يمع 
الجررائم الألريسردة واإل راد  الجما درة سر  الجزائرر :  آ د  نع خ   ع ا سد ل    (26

، من ددد  بت ب،م  ددد  ب،ددد طني  ب،عحدددط يدددي ب،ح  ددد  ب، طنلددد ، 00ب خرررال  الترررر
 .2002ب،  بئ ، 

الجزائررر سرر  الترراردا، المتاومررة السداسرردة ب، ال،ددي صدد     محفدد ، قدد ب ،  (22
تددد ، خعددد  ب،قددد    عدددن ب،حددد  ط، ب،مؤسسددد  ب، طنلددد  ،ل تددد ب، ، 0011 -0011

 .1892ب،  بئ ، 
، مطع خددد ت (م1930-1280)، اللالقررراح الجزائردرررة الألريسررردة:  مددد   قنددد ن (29

 .1882ب،متحف ب، طني ،لم    ، ب،  بئ ، 
مطع خدد ت ب،متحددف ب،دد طني  دراسرراح سرر  المتاومررة واالسررتلمار،:  مدد   قندد ن (28

 .1888،لم    ، ب،  بئ ، 
قضادا ودراساح س  تاردا الجزائر الحددح والملاصر، مي روراح :  م   قند ن (30

 .1882، ب،  بئ ، المتحل الوطي  لامجابد
، ب،مؤسسد  ب،  بئ لد  يصوص ووثائق س  تراردا الجزائرر الحرددح :قند ن م    (31

 .1892،لطع خ ، ب،  بئ ، 
، (م0011-0381)ميطاتررراح وأسررر  الحركرررة الوطيدرررة :  لوددد  خعددد  ب،نددد   (32

من ددد  بت ب،م  ددد  ب،ددد طني ،ل  بسددد ت  ب،عحدددط يدددي ب،ح  ددد  ب، طنلددد   وددد    أ   
 .2002، ب،  بئ ، 1854ن يمع 

، 2ج ،(م0030 -0381)تررراردا الجزائرررر الملاصرررر :  بعددل ، نلسدددي  آ ددد  ن (33
 .2010 ب  ب،مد ي ، ب،  بئ ، 

مؤسسد   لمد ت تخادص اإل ردز سر  تاخردص  رارد ، :  ي خ   بي  ب،طهط    (34
 .2011خ عل  ،ت  م   ب،ن  ، ب،ق    ، 
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رواد " م،0091-0381 خصرررداح  رررارز  سررر  كألرررا  الجزائرررر: سددددل  ع  نددد ن (35
 ب  بلمددددد  ،طع خدددد   ب،ن ددددد   ب،ت  لددددد ،  ،2ط، "00المتاومرررررة الوطيدرررررة سررررر  ق

 .2004ب،  بئ ، 
،  ب  ب،ق سدددم كدرررل سرررتطح الدولرررة اللثمايدرررة : سدددللم ن عدددن صددد ،ل ب،  ب دددي (36

 1420،لن  ، ب،ممل   ب،د عل  ب،سد  ل ، 
ترررررررراردا الجزائررررررررر الملاصررررررررر البررررررررزو و دادررررررررة :  دددددددد    بندددددددد      ،لدددددددد ن (32

 .2009،  ب  بلم ، ب،  بئ ، (0310 -0311)االستلمار
عد  ب،ق سدم سدد  به، ب،د ب  أ: ت  حدا  االمدر   د التادر، :      ن   ت     (39

 .1854ب،ت نسل  ،لن  ، ت نس، 
 0091إلرررر   0381الد اوماسرررردة الجزائردررررة مررررب :  آ دددد  نصدددد ،ل علقعددددي  (38

من ددد  بت ب،م  ددد  ب،ددد طني  الجزائردرررة، دراسررراح و حررروح تطرررور الد اوماسررردة
، ، ب،  بئدددد 1854،ل  بسدددد ت  ب،عحددددط يددددي ب،ح  دددد  ب، طنلدددد   ودددد    أ   ندددد يمع 

2002. 
،  لددد بن (0081 -0381)الجزائرررر  ررردب سريسرررا والمسرررتوطيدب :صددد ،ل خعددد   (40

 .1888ب،مطع خ ت ب،  مدل ، 
الجزائررر ترروي  "  حرروح ووثررائق سرر  الترراردا المبر رر : خعدد  ب، للدد  ب،تملمددي (41

، من ددددد  بت م  ددددد  ب،  بسددددد ت  ب،عحددددد ط،   ددددد بن، 2، طم3100-0309"ل درررررا
 .1895ت نس، 

-0081)يصرررروص ووثررررائق ترررراردا الجزائررررر الملاصررررر: خعدددد  ب،حملدددد       (42
 .2002 ل بن مطعد  ب،  مد ، ب،  بئ ،  ،(0011

 ل بن ب،مطع خد ت  ،4، جتاردا الجزائر اللام: خع  ب، حم ن عن محم  ب، لال،ي (43
 ..1884عن خ ن ن، ب،  بئ ،  ب،  مدل ، ب،س ح  ب،م   ل ،

صألحاح مب تاردا مددية الجزائر مرب أقردم  صروربا : خع  ب،ق    ن   ب،د لن  (44
 . 1865، مطعد  ب،عدط قسنطلن ، ب،  بئ ، إل  إيت ار الل د الترك 

، تد ، محمد   خلدي افتراك اللثمايدوب س  أسردتدرا ال رمالدة: خ ل  س مل ب،ت  (45
 . 1898خ م ،  ب  ب،نها  ب،د عل  ،لطع خ   ب،ن  ، عل  ت، 
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،  ب  0091التاردا السداس  لاجزائر مرب ال دادرة الر  يالدرة : خم   عح   (46
 .1882ب،غ ب بإلسالمي، 

، تدد ، حسددن   دد ب ، من دد  بت متحددف حتدتررة يررزو الجزائررر: خمدد   حملدد بني (42
 .2002ب،م    ، ب،  بئ ، 

 ب   ،2ج ،م0091الجزائررر  وا ررة الترراردا ماق رر  الترراردا الرر  : خمدد   خمدد    (49
 .2006 ب،مد ي ، ب،  بئ ،

،  ب  ب، لح ند  ،ن د   ب،ت  لد ، ب،قعد ، الموجز س  تراردا الجزائرر: خم   خمد    (48
 .2002ب،  بئ ، 

 ب  ب،هد ،،  أ حاح س  الألكرر والتراردا، الجزائرر وساسرطدب،: حمل  أخمل ب    (50
 .2003خلن مللل ، ب،  بئ ، 

جوايررع مررب السداسررة الألريسرردة وردود الأللرر  الوطيدررة سرر  : حملدد  أخملدد ب    (51
 .2005،  ب  ب،ه ،، ب،  بئ ، 2، طقطاع ال رق

،  ب  الجزائررر خاألدرراح وا لرراد اللرردواب الألريسرر   ارر :  دد ،ي   عددي  آ دد  ن (52
 .2002  م ، ،لن    ب،ت  ل ، ب،  بئ ،

، تددل، حسدد ن حقددي،  ب  اللثمايدررةترراردا الدولررة اللادررة : ي لدد  علدد، ب،محدد مي (53
 .1891ب،نف ئس، عل  ت، 

دراسررررراح وأ حررررراح سررررر  تررررراردا الجزائرررررر الحرررررددح : ق صددددد   محمددددد  ب،سددددددل  (54
 .2012 ب  بإل     ،لن    ب،ت  ل ، ب،  بئ ،  ،(م0091 -0381)والملاصر

  .2010ب،  بئ ،    ب   ب،وق ي ، ،6ج ،رجا  مب ذاكر  الجزائر: ،    ع ل   (55
، من دد  بت   ب   حمررداب خوجررة رائررد التجددررد اإلسررالم : قدد بمحمدد  ب،طلددب خ (56

حل ء ب،ت بط، ب،  بئ ،   .1823ب،وق ي   ب،سل ح ، م ل ل  ب،  بس ت ب،ت  ل ل   ب 
 ،2، طمررذكراح أحمررد  رراا وحمررداب خوجررة و وضررر ة: محمدد  ب،د عددي ب، علدد   (52

 (.ت. )، ب،     ب، طنل  ،ن    ب،ت  ل ، ب،  بئ 
ب،مد صددد   ،لن ددد   ب،ت  لددد ،   ب  سررر  تررراردا الجزائرررر،الررروجدز : محمدد  علدعددد س (59

 .2008ب،محم ل ، ب،  بئ ، 
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إر ررراد الحرررائر إلررر  أثرررار أد رررار  :محمددد  عدددن  ماددد ن  ددد     ب،غددد وي محمددد  (58
 .2002، ب،مؤسس  ب، طنل  ،التص    ب،ن  ، ب،  بئ ، الجزائر

 ب   ،حمرررداب  ررب  ثمرراب خوجرررة الجزائرررا ومذكراتررر : محمدد  عددن خعدد  ب، دد لم (60
 .(ت. ) ي  ،طع خ   ب،ن    ب،ت  ل ، عل  ت، ب،وق

الحمارررررة الألريسررررردة  اررررر  الجزائرررررر، والمواقرررررل الدولدرررررة : مسدددددد    أحمددددد  (61
 (. ، ت)،  ب  ب، لل  ب،دلمل ، ب،  بئ ، م0381-0101مي ا

م ع  ب،  بس ت  االيك اردة س  الجزائر  دب ال جر  والت جدر،: مد  ي  ملل  (62
 .2009 بلعح ط بال تم خل  ح   ب،ه     ب، حل ،   مد  منت   ، قسنطلن ، 

،  ب  تررراردا المتاومرررة الجزائردرررة سررر  التررررب التاسرررع   رررر: منددد   ب،د عدددي (63
 . 2006ب،مد ي ، ب،  بئ ، 

،  ب  التررراح الترراردخ  والجبراسرر  لابرررع اإلسررالم : نصدد  ب،دد لن سدددل   نددي (64
 .1880  ت، ،عن ن، ب،غ ب بإلسالمي، عل

، مؤسسد   د ئ   خعد  ب،د لد   صر افمدرر   رد الترادر: نص  ب، لن سدل   ني (65
 .2000سد   ب،ع علطلن ،إلع بع ب، د  ، 

، 2ط ثررروراح الجزائرررر سررر  التررررب التاسرررع   رررر والل رررروب،: لحدددي عددد خ ل  (66
 .1884من   بت ب،متحف ب، طني، ب،  بئ ،

 ب  ب،مغدد ب الألكررر والثتاسررة سرر  الجزائررر المحروسررة،  أ ررالم :لحلددب عدد خ ل  (62
 .1885بإلسالمي، عل  ت، 

 

   المجالت والمقاالت: ثالثا 

، بلسدددع خل ، ب،م   ددد  "مرررب حدرررا  حمرررداب خوجرررة سرررطور: "ب،د عدددي ب، علددد   (1
 (.م1822)، 622ب،د  

 

مرب ز مرار المتاومرة سر  المردب سر  حمرداب  رب  ثمراب ":  د فلمصطفب ب (2
 10)،323 عهددد  ب،تح لددد  ب،ددد طني، ع إصددد ب ، م لددد  ب،م   ددد  ب،وقددد يي، "خوجرررة
 (.1866  للل  
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تأثر   الألكر افورو ر  التيرودرا ويترتر  إلر  حمداب خوجة و : "مسد   خ ب ل، (3
 (.2012)، 16-15، م ل  ب،  بس ت ب،ت  ل ل ، ب،د  "االحتال  الألريس 

، م لدددد  ("0313 -0381)المتاومررررة سرررر  الجزائررررر: "محمدددد  ب،د عددددي ب، علدددد   (4
 (.1826)يلف  ، ب،  بئ ،  -،   نفي(30 -28)بالص ، ، ب،د  

، م لد  ب،م   د  "حمداب خوجرة أصرا  وي رأت  وثتاستر : "محم  ب،د عي ب، عل   (5
 (.1822)، 629بلسع خي، ع

، م لدددد  "حمررررداب خوجررررة ومي جرررر  سرررر  كتا ررررة الترررراردا: "خعدددد  ب،حملدددد       (6
 (.2011)ن ب، لنل  ب،  بئ ، ، من   بت   ب   ب، ؤ  4بلص ، ، ب،د  

، م لدد  "التواصرر  اللثمرراي  الجزائرررا خررال  االحررتال  الألريسرر : " ددط  محمدد  (2
 .2009، قسم ب،ت  لخ ب،م    ب،  مدي، مدس  ، ب،  بئ ،12ب،مص    ب،د  

موقل حمداب خوجة مب د ود الجزائر مب خرال  كتا ر  : "عن ب،صح ب    م   (9
 (.2012)،  مد  ب،س نل ،    بن، 23م ل  ب،قلم، ب،د   ،"المر  

ال رلماب الألريس  وقضادا الجزائرددب خال  الترب التاسرع : "حل   سل   ص ،ل (8
،  للد  ب،دلد م بإلنسد نل   بال تم خلد ، 13، م ل  ب،  بس ت ب،ت  ل ل ، ب،د  "  ر

 (.2011)  مد  ب،  بئ ، 
وصررررررل رحاررررررة مررررررب الجزائررررررر الرررررر  قسرررررريطدية   ررررررر : "بحملدددددد   خملدددددد ب   (10

 (.م2012)، 1م ل  ع ،ل   مي، ب،د   ،("0381)ا الج 
، م لددد  ("0313-0381)المتاومرررة سررر  الجزائرررر ": محمددد   ب،د عدددي ب، علددد   (11

  .(2011)، من   بت   ب   ب، ؤ ن ب، لنل ، ب،  بئ ، 28بلص ، ، ب،د  
، تدد ، ب،تملمددي، "اسررتبال   تررام السررامدب سرر  تصررألدة السرركر: "م سدد   بمدد ، (12

 ،(1824)،   نفي 1ب،مغ عل ، ب،د  ب،م ل  ب،ت  ل ل  
، 80، م لدددد  ب،وق يدددد ، ع"حمررررداب خوجررررة حداترررر  و  ثررررار : "بحملدددد   خملدددد  ب  (13

 (.1895)من   بت   ب   ب،سل ح   ب،وق ي ، ب،  بئ ، 
م لدددددد  بالي لقلدددددد ، ، "مررررررذكراح حمررررررداب  ررررررب  ثمرررررراب خوجررررررة:" ددددد  ج إلفدددددد   (14

 (.1813)،92مج



.........................................................................قائمة المصادر والمراجع  
 

121 
 

م لد  بلصد ، ،  ،"الألريسر  اجرروبمتا الح مع المترخ : "   نأ       ع   (15
 (. م1821)، أ ت ع  4ب،د  

الرسائل والمذكرات الجامعية: اعراب  

مدددة    ،نلددد     ددد   ،(م0381 -0388)الاجيرررة اإلسردتدرررة : م تددد    ب،طلدددب (1
، قسددددم "  مدددد  ب، طنلدددد   ب،ودددد    ب،تح ل لدددد ب،مق"ب،م  سددددتل  يددددي ب،تدددد  لخ ب،مد صدددد 

 .2010ب،ت  لخ،   مد  ب،  بئ ، 
الكراياررررة والسرررراطة سرررر  الجزائررررر خررررال  الل ررررد اللثمرررراي   :مقصدددد   محمدددد   (2

مدة    مق مدد  ،نلدد   دده    ب،م  سددتل  يددي ب،تدد  لخ ب،حدد لط  ،(0381 -0100)
 .2014 ب،مد ص ،   مد     بن، ب،  بئ ، 

،  سد ،  الد اوماسدة الجزائردة س  اطار ميتمة االتحاد االسردت : ب،د لب سدللم (3
  مدد  ب،حد ج ، اد   ل  ت صد  تد  لخ مد صد ،مق م  ،نلد   ده    ب،م  سدت

 .،  ل  من    2011ع تن ، 
أط  حد  مق مد  ،نلد   افسر  س  الجزائرر خرال  الل رد اللثمراي ،:  للف  حم   (4

 .2006 ه      ت  به   ، ، يي ب،ت  لخ ب،ح لط،   مد  متن    قسنطلن ، 
 الملاجم والموسو اح: خامسا

ب،د علد  ،ل  بسد ت  ب،مؤسسد ، 5ج، السداسردةموسرو ة : خع  ب،  د ب  لد ،ي (1
 .2001 ب،ن  ، بال  ن، 

  .1883مؤسس  ب، س ، ، عل  ت،  3ج ،ملجم المتلألدب: خم   ا   ح ،   (2
،  ب  ب،حاددد ن ، الجزائررررددب وافد رررارموسرررو ة اللامرررار :  بعدددل    سدددي (3

 .2002ب،  بئ ، 
ملجرررم أ رررالم الجزائرررر مرررب صررردر اإلسرررالم حتررر  اللصرررر : خددد    نددد له  (4

 .1895، مؤسس  ن له  ب،وق يل ، عل  ت، ،عن ن، الحاضر
، موتأل  الدولة الجزائردرة سر  التررب التاسرع   رر: نص  ب، لن سدل  ني (5

 .1894ب،م س خ  ب،ت  ل ل  ، ع ب، ب،  بئ ، 
 .1885،   مد  ب،  بئ ، ملجم م ابدر المبار ة: خلي خل ب   آ   ن (6
 :الماتتداحسادسا 



.........................................................................قائمة المصادر والمراجع  
 

122 
 

المثتألرة الجزائردرة سر  التلردرل  الدولرة اللثمايدرة  دور اليخ رة: سمل   أنس خ  (1
 18 -19ب،دالقد ت ب،  بئ لد  ب،ت  لد ، : ، ب،ملتقب ب،  ،ي ب،و ني حد  وتوجد  ا

 .2014 بال تم خل ،   مد  عس   ،  بإلنس نل يلف  ،  لل  ب،دل م 
 
 
 
 

 :المراجع  الابة افجي دة:  لاسا
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T, l p u f p. paris ,1979 
3) hamdan ben othman khodja: apercu hestorique et 

statistique sur la regence dALger, intitule en arabe 

le miroire, traduit, par hassouna derise tome 

premier,paris, 1830 
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