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ملخص:
يتن ـ ــاول ه ـ ــذا املق ـ ــال موض ـ ــوعا مهم ـ ــا م ـ ــن موض ـ ــوعات الـ ـ ـرتاجم يف ت ـ ــاريخ اجلزائ ـ ــر املعاص ـ ــرة،
لكون ـ ـ ــه يع ـ ـ ــاجل بالبح ـ ـ ــث ،والتنقي ـ ـ ــب جه ـ ـ ــود أح ـ ـ ــد األقط ـ ـ ــاب الب ـ ـ ــارزين يف عي ـ ـ ــة العلم ـ ـ ــاء املس ـ ـ ــلمني
اجلزائـ ـريني ،والث ــورة التحريري ــة اجلزائري ــة وه ــو الش ــيخ حمم ــد خ ــري ال ــدين .واهل ــدف م ــن ه ــده الدراس ــة ه ــو
إب ـ ـراز موقـ ــف ودور هـ ــدا الرجـ ــل يف الثـ ــورة التحريريـ ــة خاصـ ــة وأنـ ــه كـ ــان ممـ ــثال جلبهـ ــة التحريـ ــر الـ ــوطين يف
املغـ ــرب األقصـ ــى ،وعض ـ ـوا يف اجمللـ ــس الـ ــوطين للثـ ــورة ،وكـ ــان مـ ــن بـ ــني الـ ــدين صـ ــوتوا علـ ــى الئحـ ــة وقـ ــف
إطالق النار اليت طبقت رمسيا يف  19مارس .1962
Résumé :
Cet article aborde l’un des plus importants thèmes des œuvres dans
l’histoire de l’Algérie contemporaine puisqu’il traite , à l’aide de
recherche et de prospection , les efforts d’un illustre personnage de
l’association des ulémas musulmans algériens (association des savants
théologiens musulmans algériens) et de la révolution algérienne , en
l’occurrence cheikh Mohamed kheiredine.
L’objectif de cette étude est de faire apparaitre l’attitude et le rôle
de cet homme durant la guerre de libération nationale surtout il était
un représentant du front de libération nationale au Maroc et membre
du conseil national de la révolution .il était aussi de ceux qui ont voté
la motion du cessez-le feu mise en vigueur officiellement le 19
Mars1962.
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مقدمة:
كان لرجال عية العلماء املسلمني اجلزائريني دور كبري يف الثورة التحريرية ،وذلك بتجهيزها
لكتائب من اجلنود الذين دربتهم على التمسك مبقومات شخصيتهم الوطنية ،ومن بني هؤالء اجلنود
الشيخ حممد خري الدين* الذي يعد من أبرز قادة عية العلماء وقد أدى دورا مهما يف مسريته
اإلصالحية الدينية و الوطنية ليختم نضاله ضد االستعمار باالنضمام إىل الثورة التحريرية ،وهو احلل الذي
التف حوله الشعب اجلزائري بعد أن حضر له طويال ليعلن بذلك حربا ضد املستعمر الفرنسي شعارها
النصر واالستقالل ،ما هو موقف عية العلماء من اندالع الثورة؟ كيف انضم الشيخ حممد خري الدين
إىل صفوف الثورة؟ ما هو الدور الذي لعبه النشاطات خالل الثورة؟
أوال-موقف جمعية العلماء من اندالع الثورة:
واحلق أنه أثناء اندالع الثورة ويف أيامها األوىل ونظرا لسرية اإلعداد هلا فقد تفاجأ اجلميع لتلك
اهلجومات املسلحة مما جعل املواقف ختتلف ،ويقول يف ذلك الدكتور حممد العر الزبريي(<<:)1إن
السرية التامة اليت حرص املعدون للثورة على التحلي هبا طوال الفرتة اليت تطلبتها األعمال التحضريية هي
اليت ساعدت على مضاعفة املفاجأة وزرع الشك واحلرية يف نفوس املواطنني بصفة عامة والطليعة الوطنية
بصفة خاصة >> ،وبالنسبة جلمعية العلماء فبعد يومني من الفاتح نوفمرب أعلن الشيخ الفضيل
الورتيالين()2

نداءا من القاهرة يوم  3نوفمرب سنة 1954م نشرته اجلرائد املصرية وغري املصرية بارك من

خالله اجلهاد الثوري يف اجلزائر ومما جاء فيه <<:حياكم اهلل أيها الثائرون األبطال ،وبارك اهلل يف
جهادكم ...لقد أثبتم بثورتكم املقدسة هذه عدة حقائق ...إن اجلهاد للخالص من هذا االستعباد قد
أصبح اليوم واجبا عاما مقدسا ...ألنكم اليوم أمام أمرين :إما حياة أو موت أم بقاء كرمي أو فناء
شريف>> .ويف  15نوفمرب من نفس الشهر ومن القاهرة وجه الشيخ البشري اإلبراهيمي والفضيل
الورتيالين()3

نداء إىل الشعب اجلزائري فيه دعوة صرحية إىل اجلهاد و مما جاء فيه ...<<:هلموا إىل

الكفاح املسلح،إننا كلما ذكرنا ما فعلت فرنسا بالدين اإلسالمي يف اجلزائر ،وذكرنا فضائعها يف معاملة
املسلمني ...إمنا هو الكفاح املسلح فهو الذي يسقط علينا الواجب ،ويدفع عنا وعن ديننا العار ،فسريوا
على بركة اهلل وبعونه وتوفيقه إىل ميدان الكفاح املسلح ،فهو السبيل الواحد إىل إحدى احلسنني ،إما
املوت وراء اجلنة وإما حياة وراءها العزة والكرامة>>.
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إن املوقف الذي اختذه مكتب اجلمعية قد صدر من اخلارج إال أن الظروف اليت كانت يف
الداخل قد ميزها كما ذكرنا سابقا احلرية و الدهشة نظرا لسرية اإلعداد للثورة ،لذلك كان موقف اجلمعية
يف الداخل حمل انتقاد البعض ،فالدكتور حممد العر الزبريي يذهب إىل أن اجلمعية ارتكبت أول غلطة يف
الثورة مبعارضتها العفوية والالشعورية لبيان أول نوفمرب وكان من املفروض أن تواصل مالزمة الصمت
مادامت غري مقتنعة أو غري مؤمنة مبا حدث (.)4
وحسب ما ذكر عبد الرلان العقون

()5

فإن الشيخ خري الدين أكد أنه ال أحد من أعضاء

اجلمعية كان يعلم بأمر الثورة قبل اندالعها وأهنم عرفوا ذلك من خالل جريدة " الديباش" القسنطينية
حيث يقول << :ويف أثناء هذا االجتماع الذي انعقد يف صباح يوم فاتح نوفمرب بدار الطلبة بقسنطينة
دخل علينا موظفا من موظفي الدار وبيده جريدة "ال ديباش" القسنطينة ومنها علمنا أول أخبار الثورة
املتفجرة يف منتصف ليل ذلك اليوم>>.
ويضيف أنه اتفق مع الشيخ العباس واألستاذ إبراهيم مزهودي على العمل يف الثورة باسم
عية العلماء املسلمني اجلزائريني (.)6
لكن املؤرخ حممد حر إهتم الشيخ خري الدين بعدم وطنيته وذكر أن الشيخ احلسني امليلي
طلب إعانة مادية من الشيخ خري الدين باسم جبهة التحرير الوطين فكان رده الرفض  <<:إننا ال نريد
أن نعترب كأعداء ،لكننا حني حتالفنا يف ماي  /أيار 1945م مع حزب الشعب اجلزائري يف إطار منظمة
أنصار البيان واحلرية دفعنا مثن تصرفات هذا احلزب ،أما اليوم فإن الوضع خيتلف ،إننا لسنا طرفا فيما وقع
لقد حتركتم وحدكم فادفعوا الثمن وحدكم>> (.)7
يبدو أن الشيخ خري الدين قد أنضم إىل حتالف مهم بعد 1945م وهو جبهة الدفاع عن
احلرية وإحرتامها واليت ضمت كل االجتاهات الوطنية وحسب الدكتور ألد صاري

()8

فإن حممد حر

كثري االنتقاد ملواقف عية العلماء واإلحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري واحلزب الشيوعي اجتاه جبهة
التحرير الوطين ،بينما تظهر مواقفه من جانب آخر شديدة التحفظ عندما يتعلق األمر بوضعية املصاليني
وعالقاهتم الالحقة مع جبهة التحرير الوطين.
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واحلق أن أنصار عية العلماء مل يكونوا املتهمني بالتقصري اجتاه الثورة بل حىت التشكيالت
السياسية األخرى تأثرت بذات املوقف ،ألن جبهة التحرير الوطين رمبا كان هدفها هو جتنيد كل اجلزائريني
سواء من الطبقة الشعبية واألحزاب واجلمعيات ما دام الكفاح املسلح هو احلل األنسب.
كما أن جناح الثورة يف الفيتنام وانتصارها على الفرنسيني قد منح ثقة أكثر ملفجري الثورة
لتحقيق االستقالل ،كما أن السرية يف اإلعداد والتحضري للثورة هي اليت حريت اجلميع ،لذلك
فاهلجومات اليت قام هبا اجملاهدون يف األشهر األوىل كانت حمل تساؤل اجلميع ،وإن كان التأكيد على أهنا
ثورة حقيقية كان يزداد يوما بعد يوم خاصة بعد هجومات  20أوت 1955م .
ويف ظل الدهشة والرتدد الذي أصاب اجلمعية يف الداخل وحىت التشكيالت األخرى حاول
الفرنسيون التقليل من أمهية اهلجومات وذلك باستعمال طريقة املفاوضات اليت أتبعها احلاكم العام اجلديد
للجزائر جاك سوستيل حيث عني منذ بداية فرباير 1955م وقام بإجراء عدة اتصاالت مع بعض قادة
األحزاب واجلمعيات السياسية اجلزائرية أو ما يسمون باملعتدلني ،حماولة منه إلهناء احلرب الدائرة رحاها
باجلزائر وقد عني أحد مساعديه الرائد فانسان مونتاي ( ،)9( )Vincent Monteilحيث توجت
مساعيه مبقابلة جرت بينه وبني وفد يضم احملامي وكواك عن االجتاه املصايل واحلاج شرشايل عن املركزيني
وألد فرنسيس عن (إ.د.ب.ج) والشيخ خري الدين عن العلماء

()10

 ،ويضيف حممد حر ( )11أن

اللقاء مت يف شهر أفريل(.)12
كما أن حممد العر الزبريي ذكر أنه حتصل شخصيا على معلومات من الشيخ احلسني بن
امليلي

()13

الذي كان عبان رمضان قد أرسله يف شهر ماي لدعوة أعضاء اجلمعية إىل االنضمام للثورة

ويضيف أن الشيخ احلسني قد تقابل مع الشيخ خري الدين الذي أجابه بأن هناك أماال كبرية يف التوصل
إىل نتائج من خالل احملادثات اليت كانت جارية مع الوايل العام ،وأن الثورة ليس مبقدورها مواجهة القوات
الفرنسية واالنتصار عليها.
ليس مبقدورنا التصديق أو التكذيب ملا نقله الشيخ احلسني امليلي ألن هناك معلومات قليلة وال
نعرف إن كانت هناك خلفيات بني الشخصني ،وحىت الذين عاصروا الفرتة وقابلتهم كانت إجابتهم
سطحية بعيدة عن اهلدف وإن انشغاهلم كان بالثورة اليت دخلت يف شهرها السابع ،كما أن الوايل العام
يف حد ذاته تأكد بأن تلك املفاوضات ليس هلا أي نتيجة فأوقفها وطالب بزيادة عدد اجلنود(.)14
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ومن جهة أخرى فقد أصدرت املنطقة الثانية تعليمات بإعدام مسؤولني من عية العلماء،
وإ.د.ب.ج ،واحلزب الشيوعي ،وقد جنا الشيخ خري الدين من ذلك إضافة اىل الكثري ممن مل يعثر عليهم
فدائيو جيش التحرير ،كالشيخ بن احلسني،فرحات عباس،الدكتور بن جلول وغريهم(.)15
وحسب حممد العر الزبريي( )16فان الشيخ خري الدين قد سئل عن موضوع التفاوض مع
سوستيل ( )Soustelleفلم ينكر،وأن جبهة التحرير قد اتصلت به وبباقي الوفد عن طريق عبان
رمضان وطلبت منهم مواصلة التفاوض دون التورط مع العدو ،لكن العر الزبريي يضع هذا االتصال يف
حمل الشك ألن عبان رمضان مل يرتك وثائق أو مذكرات تؤكد ما ذهب إليه الشيخ خري الدين ،ويضيف
أن عبان رمضان قد اتصل فعال بالتشكيالت املختلفة لكن لالستجابة لنداء الفاتح نوفمرب ،ومع توقيف
املفاوضات( )17من طرف سوستيل ( ) Soustelleحول عبان رمضان حكم اإلعدام إىل نوع من العفو
شرط اعرتاف اجلمعية بأخطائها ودعوة أعضائها لالنضمام إىل صفوف جبهة التحرير الوطين.
ميكن القول أن املوقف الذي اختذه الشيخ خري الدين من الفاتح نوفمرب كان يف البداية
مشاهبا لتلك املواقف اليت صدرت من التشكيالت السياسية ،ومن الطبقة الشعبية فالكل كان مرتددا نظرا
لسرية اإلعداد للثورة كما ذكرنا سابقا ،أما يف ما خيب املوقف السريع واإلجيا للشيخ البشري اإلبراهيمي
والفضيل الورتيالين من القاهرة فيعود إىل الوضع الذي كان سائدا يف املشرق و نشاط احلركات التحريرية
يف البالد العربية كما أن الثورة املصرية مل مير على جناحها سوى عامني لذلك فانطالق اهلجومات جعلت
موقف الشيخني إجيابيا أما يف الداخل فالوضع كان مغايرا نظرا للطريقة اليت متت هبا األحداث خاصة إذا
نظرنا إىل التطورات السياسية اليت سبقت اندالع الثورة ،وفيما خيب انضمامه إىل الوفد املفاوض مع
سوستيل ال ميكن اعتباره من باب عدم وجود روح وطنية ،ألنه حسب رأيي قد استمر يف النضال السابق
الذي نادت به كل التشكيالت كاملطالبة باحلقوق الشرعية وبوقف القمع واالستغالل ،كما أن تلك
املفاوضات قد علق عليها سوستيل ( )Soustelleوالفرنسيون آماال لوقف ما أ مسوه بالعمليات اإلرهابية
ألهنا متت مع أبرز ممثلي التشكيالت الذين كانوا قد مثلوا خمتلف التحالفات واحلركات السابقة ،وبالتايل
فقد مسحت تلك الظروف باتساع الثورة إن مل نقل بداية جناحها يف تلك الفرتة حىت وإن كانت قصرية
ألهنا وجهت أنظار الفرنسيني ،وما قامت به جبهة التحرير يبدو أنه من باب إقناع اجلميع بأنه قد حان
الوقت ليجتمع أبناء اجلزائر يف صف واحد حىت وإن كان ذلك بتنفيذ اإلعدام والتهديدات وأن تقنع
اجلميع بأن العمل املسلح هو طريق االستقالل.
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ولكن أن هنمش دور اجلمعية حبجة أهنا كانت دينية ال غري فهذا من باب اإلجحاف يف حق
من حافظوا و بدون منازع وباعرتاف اجلميع على مقومات الشخصية الوطنية ويف هذا يقول الدكتور عبد
الكرمي بوصفصاف( ... << :)18ومع ذلك كله فإن حركة العلماء كانت تبدو عشية الثورة التحريرية
كحركة حمافظة بل ورجعية يف نظر الشباب الوطين الثوري ،إن هذا احلكم األخري يبدو قاسيا جدا على
العلماء الذين مل يكونوا خيتلفون (سنة 1954م) عن غريهم من احلركات الوطنية األخرى حيث كان
فيهم الثوريون واحملافظون  ...وإذا كان بعض زعماء ومناضلي حركة االنتصار قد وقفوا ضد الثورة فان
بعض العلماء الذين مل يبادروا باالنضمام إىل الثورة يف أول األمر بل فإن بعضهم مل يقفوا ضدها
.>>...
وتبقى قضية املفاوضات وما حدث يف األشهر األوىل الندالع الثورة حباجة إىل أكثر دراسة
وحتقيق نظرا لآلراء املختلفة وشح املصادر الشفوية نظرا لقرب فرتة حدوثها ،كما أن املعلومات القليلة
تعيقنا للوصول إىل اهلدف املنشود.
ثانيا-انضمام الشيخ محمد خير الدين للثورة:
ومنذ توقيف املفاوضات وبداية توسع نطاق الثورة أنضم الشيخ خري الدين إىل العمل املسلح
،وبدأت اخلطوات األوىل النضمام شيخنا عندما اتصل عبان رمضان به عن طريق سعد دحلب كما ذكر
الشيخ خري الدين( )19يف مذكراته حيث يقول << :وذات يوم أتصل

سعد دحلب وأخربين أن عبان

رمضان يريد مقابليت فحددت له موعدا نلتقي فيه  ...يف العاصمة ...ويف هذا اللقاء حتدثنا طويال طيلة
ليلة كاملة وقال يل عبان رمضان أننا كونا جبهة التحرير و ن مصممون على الكفاح ونطلب من كل
جزائري أن يشارك معنا مهما كان إنتماؤه احلز ألن القضية أصبحت قضية واحدة وقد رأيت االتصال
بك واحلديث معك ملا أعرفه عنك من كفاءة ولثقيت بأنك تستطيع القيام معنا بدور كبري ،وتقدم لنا من
تثق فيهم من العلماء وغريهم لكي يشاركوا معنا...ويف هذه املقابلة عرف صلة عية العلماء املسلمني
اجلزائريني مبلك املغرب ورجال السلطة هناك فطلب مين أن أقوم بالعمل ممثال جلبهة حترير اجلزائري
باملغرب>>.
ويبدو أن عبان رمضان قد عرف أن الشيخ خري الدين من الرجال الذين ميكن أن تعتمد
عليهم اجلبهة ،كما أن أحد تالميذه اجلمعية ( )20ممن عاصروا احلدث ذكر يل<< :أن عبان رمضان كان
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يعرف جيدا أن الشيخ خري الدين هو الواسطة و مهزة وصل بني األحزاب ،كما عرف أفكاره وأدرك
قيمته>>.
وهكذا كلف عبان رمضان وابن خدة الشيخ خري الدين بتعيني ثالثة من أعضاء اجلمعية
إليفادهم إىل اخلارج لينضموا إىل جبهة التحرير الوطين ،كما كلف باالتصال بفرحات عباس ليوفد ثالثة
من أعضاء حزب البيان ليذهب اجلميع إىل القاهرة ،ومت إرسال ممثلني عن اجلمعية ومها العباس بن الشيخ
احلسني وألد توفيق املدين لينضما إىل رئيس اجلمعية الشيخ البشري اإلبراهيمي ( ،)21ويؤكد الشيخ العباس
احلسني أنه قد اجتمع مع عبان رمضان وابن يوسف بن خدة بوساطة الشيخ خري الدين ،ومت إيفاد ممثلني
عن اجلمعية و ثالثة عن حزب البيان وفرحات عباس ،ألد فرنسيس وألد بومنجل(.)22
أما بالنسبة للشيخ خري الدين فقد عني يف املغرب األقصى كممثل جلبهة التحرير الوطين
،وعالقة شيخنا باملغرب تعود إىل ذلك التضامن الذي أبدته عية العلماء أثناء نفي امللك حممد
اخلامس( )23يف شهر أوت 1953م وقد نشرت بيانا يف البصائر ( ،)24أيدت فيه امللك كانت بإمضاء
الشيخ خري الدين ،وقد تركت انطباعا حسنا لدى الشعب املغر والقصر امللكي وملا عاد امللك إىل بالده
بعثت اجلمعية وفدا تكون من :الشيخ العر التبسي الشيخ حممد خري الدين ،ألد توفيق املدين ،وعبد
اللطيف سلطاين ،وذلك لتهنئة امللك على عودته السعيدة وتضامنا مع الشعب املغر ( ،)25وقد ذكر يل
الشيخ حممد الصاحل رمضان()26أن الشيخ خري الدين قد حظي مبكانة هامة لدى امللك حممد اخلامس
ألنه بعد زيارة الوفد لتهنئة امللك رجع الوفد وبقى الشيخ خري الدين أياما أخرى يف املغرب لذلك
أصبحت له مكانة لدى امللك ومسح له بالدخول يف أي وقت شاء إىل القصر وكان يسميه "الفقيه".
ثالثا -دوره في الثورة (ممثال جبهة التحرير في المغرب):
وهكذا مت إرسال الشيخ خري الدين كممثل جلبهة التحرير الوطين يف املغرب منذ ربيع 1956م
واستمرت املهمة إىل غاية االستقالل سنة 1962م ،ويقول الشيخ خري الدين( )27يف ذلك << :ومن
هناك شرعت يف العمل على تأسيس مكتب جلبهة التحرير الوطين واكرتيت مكانا مناسبا ( ،)28وطلبت
من السلطات املغربية أن تعريين األستاذ عبد القادر بوسلهاب ،وهو جزائري يعمل أستاذا بإحدى املدارس
املغربية وذلك ليعينين يف عملي ويقوم بعمل الكاتب مبركز اجلبهة ،فوافقت السلطة املغربية على
طليب ،>>...وكان على مرت نا أن يقوم بعدة مهام ألن الثورة إتسع نطاقها كما أن استقالل املغرب قد
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فتح بابا واسعا للتحرك يف اجلهة الغربية ومساعدة الثورة داخليا ،وفيما خيب األعمال اليت كان يقوم هبا
الشيخ فيقول( <<" :)29وأخذ جمال العمل باملغرب يتسع نطاقه ويشمل عدة جماالت أمهها:
 -1إحصاء اجلزائريني العاملني واملقيمني ببالد املغرب وتوثيق االتصال هبم وحل مشاكلهم
ورعايتهم.
-2تكوين جلان جلميع األموال بصورة منتظمة وتقدميها إىل قادة الثورة واملسؤولني عن ع
األموال فيها سواء من املواطنني اجلزائريني وغريهم.
-3إعداد مراكز لتدريب اجلنود

()30

من الشباب اجلزائري واملتطوعني للجهاد من كافة

املواطنني اجلزائريني.
-4إنشاء مركز طيب للعالج وتقدمي الدواء وتعيني أطباء جزائريني لتسيريه واملعاجلة فيه جملاريح
اجليش ومرضاهم.
-5االتصاالت السياسية سواء بالسلطة املغربية أو السفارات العربية واإلسالمية املوجودة
باملغرب.
-6جهاز اتصال السلكي لتلقي املعلومات وإرساهلا.
 -7إنشاء خمازن للعتاد والتموين.
لقد كان للشيخ خري الدين دور هام يف حل عدة مشاكل و قضايا اعرتضت الثورة يف األراضي
املغربية ومنها مشكلة تلك الباخرة اليت وصلت إىل ميناء طنجة حمملة بالسالح وتعذر اإلفراج عنها
فاتصل الشيخ خري الدين بالسلطان حممد اخلامس مباشرة ( ،)31فاصدر أمرا مبقتضاه تقوم حافالت
وشاحنات القوات امللكية العسكرية بتفريغ الشحنة من الباخرة الراسية يف ميناء طنجة ونقلها إىل وجدة
وتسليمها إىل مراكز قيادة جيش التحرير الوطين ،كما أنه اهتم باملهاجرين إىل األراضي املغربية واتصل
بالسلطان وشرح له الوضعية فوفر هلم األعمال املناسبة واملقام الطيب بني إخواهنم املغاربة(.)32
ويذكر مرت نا أيضا أن وزير الصحة املغر استدعاه وأخربه أن هناك شكوى من املواطنني
املغاربة املقيمني يف البالد احملاذية للحدود اجلزائرية وهي عدم متكنهم من احلصول على الدواء من
الصيدليات ألن اجلزائريني يسارعون إىل شرائها مبجرد أن يوزع فطلب منه أن يعمل على حل هذا
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املشكل ،فاقرتح عليه الشيخ خري الدين أن يقدم قائمة األدوية املطلوبة للجنود اجلزائريني ويشرتيها
حلساهبم ،فاستحسن الوزير االقرتاح ،وعندما وصل اخلرب إىل السلطان أمر وزير الصحة أن يشرتي الدواء
وتتحمل خزانة الدولة املغربية دفع الثمن(.)33
واحلق أن نشاط الشيخ خري الدين وبقية املناضلني قد سامهت يف احملافظة على تفعيل التضامن
الشعيب واستطاعت تنظيم نشاطها السياسي وتأطري اجلالية اجلزائرية ،واالستفادة من القواعد اخللفية رغم
املضايقات اليت تسببها القوات الفرنسية املتواجدة باملغرب على ضرورة توفري وسائل مواصلة احلرب
واحلفاظ على عالقات الصداقة مع السلطات املغربية لالستفادة من تسهيالهتا ،ومساعداهتا املادية،
واملعنوية ،والتصرف حبرية يف القواعد اخللفية (.)34
وجتدر اإلشارة إىل أن العالقات بني املغرب وجبهة التحرير قد عرفت عدة خالفات فألد
توفيق املدين ذكر أنه يف شهر فيفري 1957م وردت أنباء مفادها أن ممثلي جبهة التحرير الوطين يلقون
القبض على اخلصوم وينقلون األسلحة دون علم السلطات املغربية لذلك قام وفد عن جبهة التحرير
الوطين ممثال يف الدكتور األمني دباغني وتوفيق املدين وسارا إىل املغرب يف  18فيفري من نفس السنة
وإجتمعا باإلخوان املربوك وخري الدين والثعاليب ،وأهنم تفاوضوا يف تفاصيل الوضعية املستجدة ،واتصلوا
حبكومة (البكاي والغزاوي) و اعة حزب االستقالل وجيش التحرير وسرعان ما زال سوء التفاهم كما
متت مقابلة امللك الطالعه على االتفاق وكذلك فعلوا مع الزعيم عالل الفاسي بطنجة.
ويضيف ألد توفيق املدين أن ملك املغرب طلب التفاوض مع وفد رمسي ميثل جبهة التحرير
الوطين ملناقشة حلول عرضها األمريكيون ،فمثل جبهة التحرير:األمني دباغني ،وعباس فرحات ،وتوفيق
املدين ،انظم إليهم يف اسبانيا املربوك وعمران ،والشيخ خري الدين ،والثعاليب وقابلوا يف تطوان ويل العهد
املغر بتاريخ  23أفريل1957م إلعالمه بأن األمريكيني مستعدون للتدخل بواسطة امللك على أن
يكون العمل باتفاق مع جبهة التحرير فطلب ويل العهد برنامج اجلبهة لوضع حد للقتال وإرجاع السالم
للجزائر لكن ويل العهد رأى بأن الوفد غري مستعد للتنازل لذلك فشل اللقاء(.)35
ويبدو أن مطالبة املغرب بإقرار سيادته على املناطق اجلنوبية الغربية اليت يدعي مغربيتها أدى إىل
عقد عدة اجتماعات حلل املشكل ألن الثورة ليست حباجة إىل مثل هذه التصرفات واملشاكل بقدر ما
هي يف حاجة إىل املدد وبقدر ما هي يف حاجة إىل تنظيم ،لذلك ساهم الشيخ خري الدين يف إجياد أية
تسوية ففي  8أفريل 1958م عقد اجتماع بالرباط بني الشيخ خري الدين ،وعبد القادر معاشو ،وحسني
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قادري مع ابن بركة وحممد البصري عن اجلانب املغر  ،لكنه فشل مما جعل املوقف املغر يتحفظ يف
دعم الثورة اجلزائرية (.)36
ويف نفس شهر أفريل انعقد مؤمتر طنجة الذي دام من  27إىل  30أفريل 1958م وقد شارك
مرت نا يف املؤمتر إىل جانب ممثلني آخرين ( )37عن جبهة التحرير الوطين،وحضر أيضا حزب االستقالل
املغر  ،احلزب الدستوري احلر،وقد أكد املؤمترون على خماطر السياسة االستعمارية وحتمية التنسيق
املشرتك ووحدة أقطار املغرب العر ،واإلحلاح على مساعدة اجلزائر وختليصها من االستعمار الفرنسي،
ومن خالل قرارات مؤمتر طنجة

()38

يظهر أن القضية اجلزائرية نالت اهتمامات املناقشني ،فضال عن

جتسيد فكرة وحدة املغرب العر (.)39
وفضال عن مهام الشيخ خري الدين داخل املغرب فإنه كان حيضر إجتماعات اجمللس الوطين
للثورة بطرابلس بليبيا الذي صار أحد أعضائه وشارك يف االجتماع الذي عقد من  10ديسمرب1959م
إىل  20جانفي  1960م وذلك من أجل دراسة الوضعية الداخلية للمجلس واحلكومة ( )40كما أنه
أستدعي عدة مرات وذلك بطلب من اجمللس لدراسة عدة قضايا ومستجدات الثورة (.)41
ونظرا لتنقالته إىل ليبيا فقد كانت له فرصة مقابلة الشيخ البشري اإلبراهيمي رئيس عية
العلماء بالقاهرة سنة 1958م الذي كان ممثال جلبهة التحرير الوطين هناك.
كما أن مرت نا مل ينس دور الطلبة اجلزائريني الذين كانوا يدرسون يف املغرب ،فقد ذكر ألد
توفيق املدين

()42

أنه كان هو والشيخ خري الدين يقومان بتفقد املدارس ووضعية الطلبة اجلزائريني لرفع

معنوياهتم فيقول...<<:وهم كمثل بقية طلبة تونس واملشرق متشبعون بفكرة الثورة ومستعدون لكل
تضحية وقد عقدت هلم اجتماعا عاما توجيهيا بفاس أرجع هلم الثقة بالنفس وأصبحت معنوياهتم تتغلب
على مادياهتم الضعيفة وكان إىل جانيب يومئذ ممثلنا اجملاهد الشهم الشيخ حممد خري الدين>>.
ويبدو أن الشيخ خري الدين قد استغل املناسبات الثقافية يف املغرب ليحث املفكرين والعلماء
على مساندة ثورة اجلزائر ،ففي امللتقى العلمي املخلد للذكرى املائة بعد األلف لتأسيس جامع القرويني
سنة 1960م ألقى مرت

نا()43

خطابا مطوال أشاد فيه بفضل اجلامع العلمي والثقايف على الطلبة

اجلزائريني كما نوه مبساعدة الشعب املغر وعلمائه للثورة ،ومما جاء فيه << :أيها السادة ن اآلن ال
نقاوم فرنسا وحدها بل نقاوم معها استعمارا غريبا يتمثل يف احللف األطلسي ...فكونوا لنا رسل احلق
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ودعاة احلرية واصرخوا يف وجه املتخاذلني ،واكشفوا مأساة هذه احلرب اليت يقرتفها غالة االستعمار فإننا
ال نعتمد بعد اهلل إال على أنفسنا وعلى أمثالكم من أرباب الفكر احلر يف العامل >>.
لقد كللت جهود الشيخ خري الدين وباقي املناضلني يف ثورتنا التحريرية اجمليدة بإرغام
االستعمار الفرنسي على الرضوخ للمفاوضات ،والوقوف أمام األمر الواقع ،وذلك بتوقيع إتفاقية وقف
إطالق النار ،حيث كان مرت نا من الذين صوتوا

()44

على الئحة وقف إطالق النار يف إطار اجمللس

الوطين للثورة أثناء إجتماعه من  22إىل  27فيفري  ،1962ومت وقف إطالق النار رمسيا يف  19مارس
.)45(1962

خاتمة:
وميكن القول أن املوقف الذي اختذه العلماء علنا يف بداية الثورة إمنا كان هدفه لاية هياكل
اجلمعية واستمرار نشاطها ،خاصة مع املراقبة الشديدة هلا من طرف اإلدارة الفرنسية ،لكن هناك من
اخنرط سرا يف بداية الثورة بشهادة ممن عايشوا الفرتة ،ورغم حتفظ الشيخ حممد خري الدين يف بداية الثورة
إال أن االتصاالت اليت قام هبا قادة الثورة أدت إىل انضمام الشيخ خري الدين يف سنة 1956
ومت تعيني الشيخ خري الدين ممثال جلبهة التحرير الوطين يف املغرب واحلق أنه كان تصرفا سديدا نظرا
للحنكة السياسية والدبلوماسية اليت كان يتمتع هبما وكذلك لتصحيح األحكام اخلاطئة حوله أثناء اندالع
الثورة ،ألن مرور األيام بعد انطالق الرصاصة األوىل كشفت أن مليونا ونصف مليون شهيد من أبناء
اجلزائر قد وهبوا أنفسهم يف سبيل احلرية واالستقالل.
ويضاف إىل ذلك املكانة اليت حظي هبا الشيخ خري الدين لدى سلطان املغرب وشعبه حيث
مكنته من التحرك يف كل االجتاهات ما ا للثورة أكثر فعالية يف املنطقة الغربية كما أن ثقة جبهة التحرير
الوطين يف الشيخ جعلتها تعينه عضوا يف اجمللس الوطين للثورة ليكمل نشاطه النضايل بالتصويت على
الئحة وقف إطالق النار اليت طبقت رمسيا كما ذكرنا يف  19مارس 1962م ،واليت أرغمت الفرنسيني
على الرضوخ وإعالن استقالل اجلزائر يف 5جويلية 1962م.
الهوامش:
(*) ولــد حممــد خــري الــدين يف  1902ببلــدة فرفــار ببســكرة  ،وقــد اهــتم والــده بتنشــئته علــى الرتبيــة الدينيــة  ،تتلمــذ علــى يــد شــيوخ منطقتــه أمثــال الشــيخ
العابـد الســمايت وغــريه  ،مث انتقــل إىل قســنطينة وتعلــم علــى يــد الشــيخ الطهــر بـن زقوطــة  ،ومنهــا ســافر إىل تــونس والتحــق جبــامع الزيتونــة حيــث ختــرج منهــا
بشهادة التطويع سنة  1925ليلتحق باحلركة اإلصالحية اليت قادها اإلمام عبد احلميد بن باديس اليت كان هلـا دور يف احلركـة الوطنيـة اجلزائريـة ،كمـا كـان
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له دور يف الثورة التحريرية اجلزائرية ممثال جلبهة التحرير الـوطين يف املغـرب األقصـى إىل أن اسـتقلت اجلزائـر يف  5جويليـة  ، 1962وبعـد االسـتقالل شـارك
يف أول جملـس تأسيسـي لينسـحب مـن احليـاة السياسـية ليتفـرغ حلياتــه اخلاصـة إىل أن تـويف يف  11ديسـمرب  1993وقـد خلـف مكتبـة ضـخمة أهــداها إىل
جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة.

-1حممد العر الزبريي :الثورة الجزائرية في عامها األول ،ط ،1دار البعث قسنطينة ،اجلزائر  ،1984ص.181

-2الفضيل الورتيالين :الجزائر الثائرة :دار اهلدى للطباعة والنشر ،عني مليلة ،اجلزائر1982:م ،ص ص.171-170
 3ـ املصدر نفسه ،ص.178
-4حممد العر الزبريي :املرجع السابق ،ص.181

-5عبد الرلن بن إبراهيم بن العقـون :الكفـاح القـومي والسياسـي مـن خـالل مـذكرات معاصـر ،ج ،)1954 1947( ،3م .و ك ،اجلزائـر ،1986
ص .511
-6املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
7-Mohamed Harbi : 1954la guerre commence en Algérie ,édition complexe , Bruxelles,
1998, p.45.
8 - Ahmed sari : l’association des ulama musulman algériens et l’administration
française en Algérie de 1931 à 1956, thèse doctorat, université de Provence ,centre d’Aix
Marseille ,I ,u, f,r ,histoire, juillet 1990.P.355.
9 Ahmd Sari :op. cit,p348.
10 -Mohamed Harbi : op.cit,p144.
11 - Mohamed Harbi: une vie debout, mémoires politiques. tome 1, 1945-1962, casbah
éditions , Alger : 2001,P.189.
-12لقـ ـ ــد ذكـ ـ ــر حممـ ـ ــد العـ ـ ــر ال ـ ـ ـزبريي أن املفاوضـ ـ ــات قـ ـ ــد متـ ـ ــت يف شـ ـ ــهر مـ ـ ــاي ،أنظـ ـ ــر حممـ ـ ــد العـ ـ ــر ال ـ ـ ـزبريي :املرجـ ـ ــع نفسـ ـ ــه ،ص .188أمـ ـ ــا
بنجامني سطورا فقد ذكر يوم  28مارس 1955م أنظر:
Benjamin Stora, Zakia Daoud : Ferhat Abbas une autre Algérie ,édition Casbah,1995.P
.212.
 13ـمحمد العر الزبريي :املرجع السابق ،ص.188
14ـ املرجع نفسه ،ص .189
15 - Mohamed Harbi :la guerre commence en Algérie ,op.cit , p. 146.
-16حممد العر الزبريي :املرجع السابق ،ص ص .190-189
 -17لق ـ ــد فش ـ ــل مونت ـ ــاي يف مهمت ـ ــه ألن احلكوم ـ ــة الفرنس ـ ــية مل تكلف ـ ــه رمسي ـ ــا بأي ـ ــة مهم ـ ــة للتف ـ ــاوض م ـ ــع اجلزائ ـ ـريني ،وبالنس ـ ــبة لسوس ـ ــتيل فإن ـ ــه ك ـ ــان
يريـ ــد إرض ـ ــاء األوربي ـ ــني يف اجلزائ ـ ــر وال ـ ــتخلب م ـ ــن الفك ـ ــرة ال ـ ــيت أخ ـ ــذوها عنـ ــه وه ـ ــي أن ـ ــه يه ـ ــودي إمس ـ ــه"بن ساس ـ ــون" ،أنظ ـ ــر عم ـ ــار بوح ـ ــوش :املرج ـ ــع
السابق ،ص .511
-18عب ـ ـ ــد الك ـ ـ ــرمي بوصفص ـ ـ ــاف :جمعي ـ ـ ــة العلم ـ ـ ــاء المس ـ ـ ــلمين الجزائـ ـ ـ ـريين وعالقاته ـ ـ ــا بالحرك ـ ـ ــات الجزائري ـ ـ ــة األخ ـ ـ ــر ( 1931ـ ـ ـ ـ)1945

دراسة تاريخية وإديولوجية مقارنة ،منشورات املتحف الوطين للمجاهد ،1996 ،ص .149
-19حممد خري الدين :مذكرات ،ج ،2املصدر السابق ،ص ص.137-136
-20املصدر نفسه ،ص.137
-21عبد الرلن بن إبراهيم بن العقون :املصدر السابق ،ص ص.512-511

-22حممد الطاهر فضالء :التحريف والتزييف في كتاب حياة كفاح ،ط ،1دار البعث قسنطينة ،اجلزائر ،ص.191
-23حمم ـ ــد اخل ـ ــامس(1911-1961م):ه ـ ــو حمم ـ ــد ب ـ ــن يوس ـ ــف ب ـ ــن احلس ـ ــن ب ـ ــن عب ـ ــد ال ـ ــرلن احلس ـ ــيين العل ـ ــوي أب ـ ــو احلس ـ ــن املنص ـ ــور باهلل،مل ـ ــك
املغ ـ ــرب ورم ـ ــز النهض ـ ــة احلديث ـ ــة ،ول ـ ــد بف ـ ــاس وتعل ـ ــم هب ـ ــا وبالرب ـ ــاط و ك ـ ــان بف ـ ــاس ي ـ ــوم بوي ـ ــع ل ـ ــه بع ـ ــد وف ـ ــاة وال ـ ــده س ـ ــنة 1927م،وانتق ـ ــل إىل الرب ـ ــاط
عاصـ ـ ـ ــمة املغـ ـ ـ ــرب يف عه ـ ـ ـ ــد أبيـ ـ ـ ــه ،وكـ ـ ـ ــان حيرض ـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ــعبه علـ ـ ـ ــى املطالب ـ ـ ـ ــة جبـ ـ ـ ــالء الفرنسـ ـ ـ ــيني فنف ـ ـ ـ ــي يف  20أوت 1953م اىل جزيـ ـ ـ ــرة أجاكس ـ ـ ـ ــيو
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(كورس ـ ــيكا) مث إىل مدغش ـ ــقر،و ع ـ ــاد م ـ ــن منف ـ ــاه ع ـ ــام 1955م،ل ـ ــه جمموع ـ ــة خط ـ ــب بعن ـ ـ ـوان :انبع ـ ــاث ام ـ ــة يف مخس ـ ــة أج ـ ـ ـزاء ،أنظ ـ ــر خ ـ ــري ال ـ ـ ـدين

الزركلي :األعالم ،مج ، 7ط  ، 7دار العلم للماليني  ،بريوت  1986 :م  ،ص ص  158ـ . 159
-24جري ــدة البص ــائر :مق ــال" ب ــال م ــن جمعي ــة العلم ــاء المس ــلمين الجزائـ ـريين" ،الع ــدد

 4 ،239س ــبتمرب ،1953

ص .1

أنظ ــر أيض ــا

ألد لاين :املصدر السابق ،ص.284

-25جري ـ ـ ـ ــدة البص ـ ـ ـ ــائر :مق ـ ـ ـ ــال " جمعي ـ ـ ـ ــة العلم ـ ـ ـ ــاء المس ـ ـ ـ ــلمين الجزائـ ـ ـ ـ ـريين ش ـ ـ ـ ــكر ووالء وتق ـ ـ ـ ــدير " ،الع ـ ـ ـ ــدد  2، 343ديس ـ ـ ـ ــمرب ،1955
ص.01
-26املصدر نفسه.

-27حممد خري الدين :مذكرات ،2 ،املصدر السابق ،ص.143
-28املصدر السابق ،ص.143
-29حممد خريالدين :مذكرات ،ج ،2املصدر السابق ،ص ص.146-143
-30املصدر نفسه.
 -31ـ ـرغـ ــم أن الش ــيخ خـ ــري الـ ــدين ه ــو الـ ــذي كـ ــان مقرب ــا مـ ــن الس ــلطان إال أن توفيـ ــق املـ ــدين ق ــد ذكـ ــر أن الش ــيخ خـ ــري الـ ــدين وامل ــربوك مهـ ــا اللـ ــذان
أخ ـ ـرباه أن هنـ ــاك بـ ــاخرة حمملـ ــة بالسـ ــالح راسـ ــية مبينـ ــاء طنجـ ــة وأن صـ ــاحبها يريـ ــد بيعهـ ــا ولـ ــيس هلمـ ــا مـ ــن النقـ ــود مـ ــا يكفـ ــي لش ـ ـرائها ،فـ ــاغتنم فرصـ ــة

مقابلتك للملك وأخربه باألمر .أنظر الد توفيق املدين ،حياة كفاح ،ج ،3املصدر السابق ،ص.284
-32حممد خري الدين :مذكرات ج ،2املصدر السابق ،ص .146
ـ -33املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
-34عب ـ ــد اهلل مق ـ ــاليت :دور بل ـ ــدان المغ ـ ــرب العرب ـ ــي ف ـ ــي دع ـ ــم الث ـ ــورة الجزائري ـ ــة (1954-1962م) ،م ـ ــذكرة لني ـ ــل ش ـ ــهادة ماجس ـ ــتري ،كلي ـ ــة
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسنطينة 2002:م ،ص.67

-35ألد توفيق املدين :حياة كفاح ،ج ،3املصدر السابق ،ص ص.340-336

 -36عبد اهلل مقاليت :املرجع السابق ،ص.79
-37مث ـ ــل الوف ـ ــد اجلزائ ـ ــري :عب ـ ــاس فرح ـ ــات عض ـ ــو اللجن ـ ــة التنفيذي ـ ــة هليئ ـ ــة التحري ـ ــر (رئيس ـ ــا احلكوم ـ ــة املؤقت ـ ــة) ال ـ ــيت تأسس ـ ــت فيم ـ ــا بع ـ ــد ي ـ ــوم 19
س ـ ــبتمرب 1958م بالقاهرة،الش ـ ــيخ حمم ـ ــد خ ـ ــري ال ـ ــدين عض ـ ــو اجملل ـ ــس ال ـ ــوطين للث ـ ــورة اجلزائري ـ ــة وممث ـ ــل جبه ـ ــة التحري ـ ــر باملغرب،عب ـ ــد احلف ـ ــيظ بوص ـ ــوف
عض ـ ــو اللجن ـ ــة التنفيذي ـ ــة جلبه ـ ــة التحري ـ ــر ال ـ ــوطين واملس ـ ــؤول العس ـ ــكري ع ـ ــن الوالي ـ ــة اخلامس ـ ــة ،عب ـ ــد احلمي ـ ــد مه ـ ــري عض ـ ــو اللجن ـ ــة التنفيذي ـ ــة جلبه ـ ــة
التحريـ ــر أل ـ ــد فرنس ـ ــيس الن ـ ــاطق الرمس ـ ــي باس ـ ــم جبه ـ ــة التحرير،أل ـ ــد بومنج ـ ــل النـ ــاطق الرمس ـ ــي باس ـ ــم جبه ـ ــة التحري ـ ــر ،رش ـ ــيد قائ ـ ــد.أنظر حمم ـ ــد خ ـ ــري

الدين:مذكرات ،ج،2املصدر السابق،ص.151
 -38قرارات مؤمتر طنجة:
-

الئحة حول حرب التحرير اجلزائري.
إعالن حول مساعدة عدد من الدول العظمى لفرنسا يف حرهبا ضد الشعب اجلزائري.
الئحة حول رواسب االستعمار الفرنسي يف املغرب العر .
الئحة حول وحدة املغرب العر .
الئحة حول السكريتارية الدائمة.

ميثاق طنجة  ...أنظر حممد خري الدين :مذكرات ،ج ،2املصدر السابق ،ص.152

-39عبد اهلل مقاليت :املرجع السابق ،ص ص.72-71

 -40عية أول نوفمرب ولاية مآثر الثورة يف األوراس :المرحلة االنتقالية للثورة الجزائرية من  19مارس 1962م إلى سبتمبر 1962م ،منشورات
املتحف الوطين للمجاهد 1995م ،ص ص.333-332
-41لقد شارك الشيخ خري الدين يف عدة إجتماعات خاصة باجمللس الوطين للثورة ،وذلك من خالل االستدعاءات الرمسية املوثقة يف مذكراته .أنظر
حممد خري الدين :مذكرات ،ج ،2املصدر السابق ،ص ص.170-160
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-42ألد توفيق املدين :حياة كفاح ،ج ،3املصدر السابق ،ص.474
-43حممد خري الدين :مذكرات ،ج  ،1املصدر السابق ،ص .264
 -44األعضاء اآلخرون يف اجمللس الوطين للثورة الذين صوتوا :فرحات عباس ،بن مصطفى ،بن عودة ،حممد بن سامل ،حممد بن حيي ،ألد بومنجل،
سليمان دهيلس ،حممد لادي (املدعو قاسي) ،علي كايف ،حممد خري الدين ،عبيدي حاج األخضر ،عبد احلميد مهري ،عمار أوعمران ،عمر
أوصديق ،الطيب الثعاليب ،حممد يازوران (املدعو السعيد) .أنظر بن خدة بن يوسف :نهاية حرب التحرير بالجزائر ،اتفاقيات إيفيان حمل العني

حبائلي ،مراجعة عبد احلكيم بن الشيخ احلسني ،ديوان املطبوعات ،د_ ت ،ص.57
 -45ابن يوسف بن خدة :املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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