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Abstract
Tasawwuf, known as Sufism is actually a broader style of worship
and inward dimensions of Islam. This phenomenon of mysticism and
tasawwuf flourished and developed in Algeria during 9th century.
The existence of Sufi orders in modern Algerian history was not
negative at all, but rather, it led Algerian society to confront the
French occupation. The Sufi movement has a prominent role in the
popular revolutions that took place in Algeria during the nineteenth
century and the resistance shown by the Algerians and their motives
to defend their country is due to the distinguished and effective role
that religious leaders played in mobilizing anxiety and reviving
religious enthusiasm in them, and this is what made the Sufi
movement of all kinds to play a vital role in the revolutions of the
nineteenth century. As for as this research is concerning, the origins
and development of Sufi orders in Algeria, it was during the 12th and
13th centuries, and this phenomenon is the result of religious, social,
political and economic advances, whose roots go back to the 9th
century, and with this emergence, several mystical methods were
introduced and flourished. It played a very vital role in reviving
religious enthusiasm and freedom. At the end, the researchers have
drawn various results.
Key Words: Sufism, Mysticism, Revolution, Religious Enthusiasm,
Alegerian, Orders.
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مدخل البحث
الطرق الصرفية كقرف سةاسرة برن اجلمراير الشرببة واإلدار االسرعبمارة
ابععباريرا قرف تسرةطق علر الكررق الشربي وهلرا نكرفاا كبررا علر احلةرا القوحةر وواحل أن
وجرفد الطرق الصرفية يف العرارة اجلزائرق احلردةث مل ةرر سرلبةا ابلرق برل ابلبرر
قراد

ويقرد

اجملعمر اجلزائرق جملاهبر االحرعل الكقنسر  .للعةرار الصرفيف دور ابرز يف الثرفرا

الشببة اليت قامت يف اجلزائق خل الققن العاس عشرق مرةلد و وةظهرق الر مر خرل
أمهةر قراد الطرق الصرفية يف تكجرر الثرفرا الشرببة ووان القاومر الريت أبردايا اجلزائقةرفن
واسرعماتعه يف الرديا عر بلردي مقديرا إىل الردور المةرز والكاعرل الرذ لببر الزعمرا
الدةنةفن يف اسعنكار اهلم وإحةا احلماس الدةين يف نكفسه و ويذا مرا جبرل العةرار الصرفيف
برل أنفاع ةلبب دورا ياما يف ثفرا الققن العاس عشق.
أما يف يذا البحث خيص نشأ وتطفر الطق الصفية يف اجلزائقو يقد كان خل
القرقنن  12و  13الةلدةرنو ويرذ الظرايق نعةجر إرياصرا دةنةر واجعماعةر وسةاسرة
واقعصادة و تبفد جذوريا إىل الققن 9مو وهبذا برقز عرد طرق صرفية و حاولنرا إن نعنراو
أبقزيا ابلنسب للدور الذ لببع يف القاوم الشببة .

العصفف نشأت وطقق يف اجلزائق

الطلب األو :عفامل ظهفر احلقك الصفية يف الغقب األوسط:
أن حقكر العصرفف الريت ظهرق

يف الغرقب األوسرط خرل القرقنةن 6و 7

اهلجرقةن برن  12و  13الةلدةرنو ويرذ الظرايق نعرا إرياصرا
وسةاسرة واقعصرادة

1

دةنةر واجعماعةر

تبرفد جرذوريا إىل القرقن الثالرث اهلجرق العاسر مرةلد

2

ومر

البفامل اليت متخض عنها مةلد احلقك الصفية يف الغقب األوسط:

أ-البفامل الدةنة
حقك الزيد

مثلمرا مهرد للعصرفف يف الشرق حبقكر زيدةر قبرل القرقن الثراي للهجرق الثامنر
للمرةلد و شرهد الغرقب األوسرط أةضرا بداةر مر القرقن الثراي إىل القرقن اخلرام

للهجرق و

الثام إىل احلاد عشق للمرةلد و حقكر زيدةر برقز ملحمهرا األوىل يف سرةا الكعفحرا
اإلسلمة لبلد الغقبو حةث اسعقق بعلمسران الزايرد ويرب بر منةر احرد الربرار العراببن
والصلحا ولا تفيف أصبح قرب حمل زاير العلمسانةنو وانطلقا مر القرقن الثالرث اهلجرق 9
مةلد و بقز حقك الزيد بشرل واضح مثلها سةد يةدور الذ اخترذ مر جبرل ويرقان
مرراا ةعببرد يةر نسرب الةر ببرد الر ويف القرقن اخلرام

اهلجرق و 11مةلد "انعشرق
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مظايق الزيد يف الدن للدو احلمادة إا نز ببفن أوائل يذا الققن الكقة الزايرد أبرف عبرد
الل مقوان ب حممد األندلس وكذل شهد جباة عرفد الزايرد امحرد بر واضرح الرذ
نقل الةها ما تبلم أثنا رحلت الشققة والقروانة العبدد

"3.

دور القابط
ةرشف يف الغقب األوسط دارس حقك اجلهاد والقابط ظايقتن ابرزتنو
األوىل يف شنفا __ ندر القابط قبل الققن وةعبل األمق ابلصقا بن الكاطمةن الشةب
ويقها الالرة و الذة محل

دعائة اختذ

طاب الكعفى منبهن إىل خطق الذيب

الشةب االمساعةل ووداعن إىل حماربعه بن اجلهاد وضدي كجهاد القوم بل أن ببضه
اععربوا يذا اجلهاد أيضل م اخلقو إىل الثغفرللمقابط .
وإاا كانت القبط يف السفاحل الشققة تراد تبد عل األصاب يإن الفض
خيعلف يف ابق سفاحل وأحنا الغقب األوسط و يقد دلعنا إشارا البرق اخلكةك ع
جممفع م القبط"منها رابط مدةن شقشا الذ كان الناس ةعفايدون إلة برثق كل
سن وومل تر القبط تقام عل السفاحل يحسب بل وعل ضكاف األودة أةضا يقد أشار
البرق إىل القابط أقة عل ضكاف ياواد ما بن بندروم

"4.

ونعةج أحرام الفحد بن سةطقهت عل البحق العفسط و وأتمن سفاحل الغقب
األوسط بداة النصف األو م الققن السادس للهجق و تلشت وظةك احلقاس وانعظار
البدو اليت كان ةقفم هبا القابط و ياجت أيل إىل ممارس البباد والذكق و "وهبذ الرةكة نشأ
العصفف وانعشق وابلعايل يإن احلقك الصفية اليت شهديا الغقب األوسط يف الققنن  12و
 13الةلدةن اللذ ةطاب السادس والساب اهلجقةن ي نعا عمل القابط والقابط "

5.

الصنكا الصفية
الثابت م الناحة العارخية أن العصفف اتضحت تةارات ومدارس يف الشق
بد ا م الققن الثاي للهجق و إىل غاة الققن الساحل و ونظقا للفحد البقائدة ةعنب
مشقف البامل اإلسلم ومغقب و اب العلقح بةنهما بدةهةا و إا ع طقة رحل احلج
والقحل البلمة و دخلت جممفع كبر م الصنكا الصفية الشققة إىل الغقب و"
وأبقزيا وأكثقيا أتثرا يف احلةا الصفية كعاب " القعاة " للحادث ب أسد و "قف
القلف "ال يب طالب حممد ب عل اللر القسال القشرة " ال يب القاس القشر
وأحةا علفم الدة " حامد الغزايل(وغريا م الؤلكا

و يانعصب البلما والصفية

لعدرةسها ببد أن كانفا تلقفيا ع مؤلكةها و أو مسبفيا يف جمال
والصفية

6".

الدرس ع الشاة
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ب -البفامل السةاسة
شرل الناخ السةاس يف الدولعن الصنهاجةعن احلمادة والقابطن و عامل
أساس أدى إىل نشأ العصفف يف الغقب األوسط خل النصف األو م الققن السادس
اهلجق الثاي عشق الةلد – يالقابطفن كانفا قبل بداة دعفهت ويف أثنائها أيل ربط
ملعزمن ابلسن عل الذيب الالر وةبر

يذا حبه للدة م خل اجلهاد دعل

كلم احل و لذا كان أمقاؤي عل درج عالة م الزيد و وأمثل ال تلمسان حةث
زيد األمر أو زكقاي حي بفغانو يف الدنةا واقبل عل العصفف مقعداي بشةخ عبد السلم
العفنس و الذ كلما جا أحد ةطلب من الدعا و أشار علة ابألمر العصفف أبف
زكقاي ب ةفغان "وكذل
وكان منه م سل

كان احلمادةفن حيرتمفن أيل القبط وال ةعدخلفن يف شؤوهن و
طقة العصفف مثل أيب ةفسف ةبقفب الصنهاج و م أسق

علناس7".

م زاوة أخقى أدى عامل سةطق الكقها عل مجة مظايق احلةا السةاسة
واالقعصادة والكرقة يف الدولعن ياحعرقوا يف الدول احلمادة الناصب القضائة
والبسرقة البلةا و وتدرجفا حىت أصبحفا م خفاص جمال

ملفك احلمادةن و وال عظ

نكفاي يف دول القابطن.

البفامل االقعصادة واالجعماعةنب الببض م الباحثن إىل العلزم بن الثقا االقعصاد و وظهفر الزيد
والعصفف م ال

أن مدن الغقب األوسط اليت شهد

حقك زيدة كطبن والسةل

وقلب ب مجاد وورجلن وتقق قبل الققن السادس اهلجق و الثاي عشق الةلد ي يف
الزم اات مقاكز جتارة ومبابق حلقك العجار بن الغقب والشق وبلد السفدان و وقم
الثقا االقعصادة هلذ الدنو كان ل دور يف حتفةل الناس إىل االيعمام ابلا و ما خعل
بذل العفازن االجعماع لصاحل األثقاي والعجار وصار اععبارا

تقةة األيقاد وحتدةد

مقكز يف اجملعم بنا ا ابلدنةا وزةنعها و مما أدى إىل ظهفر أيرار تدعفا إىل الزيد و "وةبدو
أهن كانفا م الرثق يف طبن ما جبل اب حفقل ةصف طبن ابلبةئ البامق ابلصلحا منه
عبد القمحان ب زايد هللا الطبين أما يف السةل يقد ظهق ملمح الزيد خملفف السةل
وكذل

يف قلب ب محاد ظهق الزايد قاس ب مال

ويف تقق

ظهق حقك الزيد

اإلابضة حيث هلا أبف عبد هللا حممد ب أيب برق ويف
جباة يذ األيرار أوىل نكحا العصفف البين اليت اد هبا أبف حممد عبد احل
االشبةل

8".
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الطلب الثاي :نشأ وتطفر الطق الصفية يف اجلزائق
"ود

الطق الصفية يف اجلزائقو منذ عهد ببةد يف حفايل الققن السادس

اهلجق إا ميرننا العأرة هلا منذ عهد أيب مدة الغفثويهف واض أو طقةق عقيت ينا
ابجلزائق وي الطقةق الدةنة اليت نشقيا يف جباة وضفاحةها وانعقلت إىل تلمسان ومنطق
الغقب اجلزائق وجند يةها أبقز ملمح الطقة الصفيف"

9.

وةقف الشة عبد القمحان اجلةليل"أبننا عل ةقن أبن انعشار يذ الطق
وتبدديا وتققعها إىل يقو عدةد منعشق يف مجة اجلها إمنا كان ال منذ الققن الثام
اهلجق و القاب عشق الةلد و يقط واشعهق م يذ الطق ابجلزائق عل اخلصفص تس
طق و وي القادرة و والشاالة واخللفتة و والقمحانة و العجانة و البسماوة والطةبة
والسنفسة والبمارة "

10

وقد حاز يذ الطق الصفية درج ريةب ل طبقا اجملعم اجلزائق أبسقيا
وال

بسبب مشاركعها يف احلةا الةفمة للمجعم وقةامها أبدوار عدةد يام منها "و

العبلة الكصل بن الناس يف النازعا و اإلرشاد والعفجة يف إصلح اا الدة و اإلةفا
اإلطبام"

11.

ولبل م أي أسباب جناح الطق الصفية اجلزائقو يف العمس
اإلسلم رغ حل الصبفاب

ابلدة

ومشاركعها الشبب يف آمال وطمفحات ومهفم وتطلبات و

مشاركعها ل يف ةفمةات وتكاصةل احلةا البادة يف البادا

والعقالةد و األيقاح والآس و

الناسبا الربر منها والصغر و "وما إلةها ايعرفنت كل القابط القفة اليت ال انكصا
هلا و بن أيل الطق والزوااي و والطبقا الشببة "
"ونلم
واألعقاش لزارا

يذا العلح يف الناسبا

12.

الدةنة ويف الزايرا

العرقر للقبائل

األولةا والصاحلن و أدي رمفز الطقة والدالفن احلقةقةفن عل يذا

االجتا وولقد كانت الطق مبثاب النقط اليت تلعق عنديا مجة األطقاف و مقكز الدائق
وحمفر ايعمام احلرام واجلماير عل حد سفا يف احلةا الدةنة واالجعماعة والثقاية

الطلب الثالث :أي الطق الصفية يف اجلزائق

"13.

تنقس الطق الصفية ابجلزائق إىل نفعن اثنن أساسن وابرزة .
النف األو خلفايت  :وةدع شةفخها البقي أبسقار دةنة غةةل خاص و والقدر عل
تلقةنها
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ألتباعه و يةكقضفن علةه أاكار خاص ةعلفهنا يف اخللفا اخلاص البزول والظلم لد
مبةن و حىت ةرشف هللا علةه ومث خيقجفهن لةصبحفا القةدة احلقةقةن و وببد ال
ةكقضفن علةه أاكارا خاص تدع " الفرد".

النف الثاي  :غر خلفايت
"وال ةدع شةفخها مبقي أسقار و ولر جيبلفن ألنكسه وإتباعه وردا مبةنا
و األاكار و ةعلفهنا ورا الصلفا

م الصلفا

لألطكا الصغار وتبلة ببض علفم الدة واللغ

و وةعصدون لعحكةظ الققآن الرقمي

14".

"ولقد اشعهق م يذ الطق ابجلزائق عل اخلصفص حسب عبد القمحان ب
حممد اجلةليل تس طق وي  :القادرة والشادلة واخللفقة والقمحانة والعةجانة
والبةساوة و والطةبة والسنفسة والبمارة

15".

"أما القادرة يإهنا أو طقةق دةنة صفية ظهق يف البامل اإلسلم

16".

"نشأ ابلبقا يف الققن الثاي عشق وصلت إىل ايقةقة يف أواخق الققن اخلام
عشق(17".

"وتنعسب القادرة إىل البامل العصفف الشة عبد القادر

اجلةليل18".

أما ع دخف يذ الطقةق إىل اجلزائق يةبفد إىل الشة سةد أيب مدة
شبةب دين تلمسان والعفيف  ( 594ه )يهف الذ أدخلها أ تعلمد عل شةخها وأخذ
عن العصفف و كما كان قدوم اجلةلي إبقاية ب عبد القادر م الشق إىل الغقب
األقص و مث انعقال إىل اجلزائق لةسعقق ابألوراس حةث ببلد منب " وحسب إحصائةا
لفة

رة لبام  1884و يإن عدد أتبا القادرة يف  14842و وعدد زوااييا  29و أما
دةربن كفبفالي لبام  1897و يإن عدد أتبا الطقةق القادرة وصل إىل

إحصائةا

21056و وعدد النسا اإلتبا "2695

19

وأما الطقةق الشادلة و يه تنعسب إىل أيب احلس عل الشاديل الذ ولد يف الغقب
األقص 593ه  - 1196م )وتعلمذ عل الشة عبد السلم ب مشةش واخذ عن
تبالة العصفف  20وةبفداترة أتسة

يذ الطقةق إىل النصف األو م الققن الثالث

عشق الةلد و" وتبعرب يذ الطقةق م سابقعها القادرة م أقدم الطق الصفية
اسعققارا ابلغقب وانطلقت الطقةق الشاالة م مقكزيا الذكفر لعنعشق انعشارا واسبا يف
اجلزائق".

21

والطقة الشاايل يذا يقو وشبب كثر تنعسب عاد إىل مقدميها ورؤسائها
ودعاهتا البشقة هبا يف خمعلف األقطار اإلسلمة مثل الطقةق الزروقة نسب إىل الشة أيب

100

االاسحن،امشرہ،1۴ہبعشولعماالسہیمورعیب،وگرٹنمناکجلویینوریٹس،لصیفآابد

البباس أمحد زرو الربنس العفيف سن  899ه  1493مو والطقةق الدرقاوة نسب إىل
الشة مفال البقيب الدرقاو العفيف حفايل سن  1022ه  - 1613م والزاينة ي
األخقى أةضا م يقو الشاالة منسفب إىل الشة حممد ب عبد القمحان ب أيب زاين
القنادس العفيف سن 1145هو 1732م .
"أما الطقةق اخللفتة يه تنعسب إىل الشة عمق اخلفيت العفيف بقةصقة الشام سن 800
ه  -1397م وإىل الشة كقمي الدة اخللفيت الصفيف الصق العفيف سن  986ه -
1577مو كما أهن

ةنسبفهنا إىل آخقة منه الشة حممد البالس اخللفيت والشة

قطب الدة أمحد ب حممد البهق

22".

"أما الطقةق القمحانة و كان الذ جا هبا إىل اجلزائق يف الشة حممد ب عبد القمحان ب
امحد ب ةفسف اجلقجق الزواو األزيق

"23

أن اب عبد القمحان مد نشاط أةضا إىل إقلة الشق اجلزائق "حةث نصت عد مقادمي
أشهقي الشة حممد ب عزوز ومل تقعصق الطقةق القمحانة عل تبلة ال رآن والبلفم
الشقعة والرتبة القوحة بل كانت إىل جانب تبلةمها وتقبةعها طقةق جهاد حاهلا رجا
ابق الطق الصفية الذكفر و يأتبا الطقةق مل ةعفقكفا ع حمارب السعبمق و طةل وجدود
يف اجلزائق إىل أن خق منها مذمفما مدحفرا"

24.

أما الطقةق البةساوة و رائد يذ الطقةق يف الشة أبف عبد هللا حممد ب عةس الذ
ةنحدر م قبةل وي إحدى القبائل البقوي ابجلزةق البقبة و وقد عر

الشة الذكفر

يف الققن العاس اهلجق أ حفايل  ( 872ه )ابلغقب األقص الشقة و "والبةساوة ي
يق م الشاالة و ويف عام 978ه  1570م و جا م الغقب األقص شخص ةدع
عل إىل بلد وزر ققب مدةن الدة و وكفن أسق يةها تنعسب إىل البةساوة
والطقةق الطبة قام بعأسة

يذ الطقةق الصفيف الغقيب البقوف مفال عبد هللا ب

إبقاية الفزار م إشقاف الغقب األقص اللف لذل
الفاي

"25.

ابلشقةف والعفيف  ( 1089ه

 1678مو غر أن الطقةق نسبت إىل أحد أبنائ مفال الطةب وكانت الطقةق

الطةبة مشرل يف الغقب اجلزائق م طق مقدمها احلا العهام ب عمق و "ويف الغقب
ال تزا تنشط وتض )  ( 22.000وشةخها شقةف وزان ابلغقب األقص ووحسب
إحصا ا لفة

رة لبام  1884يإن عدد إتباعها يف"16045

26.

أما العجانة مسةت ابلعجانة نسب إىل مؤسسها الشة أيب البباس أمحد ب حممد ب سامل
الخعارالعجاي الفلفد عام  1150ه  - 1737م مبدةن عن ماض ققب مدةن األغفاط
و م بلد اجلزائق والعفيف بكاس سن  1230ه  1815م.
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"وم جهعها الطقةق العةجانة و أعلنت ي أةضا مبارضعها للسلط البثمانة إا قاد
شةخها حممد العةجاي سن 1806م"27و إا وق يجفمن بن الطقين و "أحدمها م اب
ويقان مبنطق عن ماض بضفاح األغفط و والثاي م اب العةطق اللذ أد ابلعةجاي
إىل االنسحاب م اجلزائق و م أيل وأتباع وخقجه إىل بلد الغقب األقص

"28.

اسعطا أوالد سةد الشة أن ةضمفا إىل صكفيه و إخفاهن العةجانةنو اللذ وقكفا إىل
جانبه يف خند اجلهاد يف مبقك عن ماض العارخية عام 1869م و الليت اسعطا يةها
القائد سةد األعل ب أيب برق و أن جيم حف  6000يارس و  3000م الشا يف
مبقك اسعمل يةها البدو أحدث األسلح ألو مق .
" يمبارض رجا الدة والعصفي مل تعفقف ةفماو إا أن أايم تفىل حسن ابشا آخق دااي
اجلزائق احلر منذ 1818م" 29و شهد يذ الكرت اضطقااب كثر يف مناط خمعلك م
الفط و قادهتا قبائل اثئق ومعحالك م رجا الطق و يك منطق القبائل مثل و وقكت
اضطقااب خل أكعفبق م سن 1823م.
وةقى العجانةفن أن طقةقعه أيضل الطق عل اإلطل لذا تغلب علةه صك الررباي
وةبعربون أنكسه أبتنه أيضل اخلل كاي " .وةعضح مما سب أن الطقةق العجانة اا
طاب أرسعققاط حةث اتببت البلة م الناس كببض السلطن يف الغقب األقص
واباي تفن

وكذل طبق العجار"

30.

"يذا وقد قام سران جباة أبسق الكيت احلنك البثماي وجبلف ريةن ووعندما تدخلت
الدول البثمانة القكزة و اتصلفا ابلقناصل األوروبة لطلب احلماة

"31.

وأما السنفسة و يعنعسب إىل مؤسسها اإلمام الصاحل حممد ب عل السنفس اخلاطايب
احلس اإلدرةس و واتبا الطقةق السنفسة ومقةدويا ةؤمنفن أبن اإلمام السنفس كان
عل اتصا بقسف هللا صل هللا علة وسل مباشق و "وقد اكق اإلمام أبن القسف أمق
بعأسة

الزوااي و الدعف إىل هللا وع احصائةا

السنفسة لبام 184

احصائةا

لفة

رة التبا الطقةق

يهف32."511

وتفيف الشة حممد ب عل السنفس بزاوة جغبفب أبرض بقق سن  1276ه -
1859م و ومتعاز طقةقع اا طاب إجيايب سةاس وحزيب أةضا.
والليت كانت ملجأ لرل اجلزائقةن الهاجقة والنكن م بلدي و كما ةظهق كذل
القاسل

م

الليت كانت بةن وبن السنفس و ببد عفدت م الشق وأتةةد يذا األخر

ودعم ل يف ثفرت ضد االحعل و ةبدو م كل ال أن الشقةف حممد ب عبدهللا زعة
الثفر كان سنفس الطقةق كماأن هلذ الطقةق و دورا ابرزا يف كثر م الثفرا

و وببد
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مباةبع م طقف القبائل العفاحد يف نفاح ورقل وتقق عل السم والطاع و أعل
حممد ب عبدهللا الثفر عل الكقنسةن و شارك يذا الصفيف اجملايد يف ثفر أوال سةد
الشة سن 1864م و وكذل م اب شهق وبفشفش واجملايدة م أوالد خلةك بنفاح
تبس يف عملةا القاوم و وتفيف سن 1895م ابلراف العفنسة .
لببت الطقةق السنفسة دورا كبرا يف دع الشة بف عمام و وتشجب يف ثفرت و كما كانت
ورا الرثر م الثفار يف مناط الصحقا  .وقد كانت ثفرت امعدادا لثفر سبقعها بقةاد
أوالد سةد الشة

الليت انطلقت م واح البةض و

حةث تفجد زاوة وضقةح سةد عبد القادر ب حممد و البقوف بسةد الشة و وقد اسعطا
أوالد سةد الشة بكضل مقكزي الدةين ونكفي القوح و أن ةبطفا هلذ الثفر ديبا قفاي
جبلها م أي الثفرا

الليت عقيها اترة القاوم الفطنة .

وأما البمارة  :يه منسفب إىل شةخها عمار بفسن الفلفد بزمال ب مقاد حفايل سن
1123ه 1712مو
والعفيف " بف محام " ببشر ب قائد مدةقة مشاة ( .
خامت البحث
خلص القف قدقام شةفخ الطق الصفية ورجا الزوااي بدور كبر يف الركاحو ضد
االسعبمار ومقاوم محل

الغزو واالحعل  .كما كان دور دول القابطن م قبل عل

مسقح السةاس عظةماو يقد قاد شةفخ ومقدمف الطق كالقادرة والقمحانة والسنفسة
والدرقاوة والطةب و كل الثفرا

الليت نشبت ضد االحعل الكقنس يف اجلزائق وقبلها و

ضداالنسان والربتغا والبثمانةن و وكان أتبا الطقةقعن الدرقاوة والقمحانة و أشد الناس
عداو للكقنسةن وأكثىقي حقاب هل .ةذكق السةد محدان خفج أن شةفخ الطق الصفية و
أمقوا مجة الفاطنةن اجلزائقةن أايم الغزو الكقنس للجزائق ابلعببئ البام والفقفف صكا
واحدا لإلطاح ابلباصم ومقاوم الغزا  .لذل جند كل الثفرا اليت قامت ضد االحعل
الكقنس و م صن وتدبر وختطةط وقةاد مشائ الطق ورجا الزواايو يلي ندا ي
البباد.
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