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مأساويا في حدثا  1941ماي  27ل تاريخ يشك   
ل  وكفاحه المرير  للشعب الجزائريسيرة النضالية  المسج 

 إعدام تاريخمع   تزامني ألنهضد أعتى قوة استعمارية، 
رميا مؤس س الكشافة اإلسالمية الجزائرية  محمد بوراس
اصلت عناصرها الوطنية و هورغم استشهاد بالرصاص.

كت بمبادئها ومطالبها  سها، وتمس  إلى السير على نهج مؤس 
 . ةالوطني غاية استرجاع السيادة 

 ورواد عمداء يحيي، هاستشهاد تخليدا لذكرىو
ذكرى  1972منذ سنة  الجزائرية اإلسالميةالكشافة 
من  وتقديرا لتضحياته الطاهرة ترحما على روحه إعدامه

النضالية للعناصر  دواراأل. وتنويها بزائرأجل تحرير الج
بعد  في الحركة الوطنية والثورة التحريرية الكشفية

سها ، ومرافقتها المتمي زة للنشء وحمايته استشهاد مؤس 
 استقاللقبل وبعد  توجيها سليما في المجتمع  وتوجيهه
 16وبموجب مرسوم رئاسي صادر في  ،الجزائر
تم   2021أفريل  28هـ الموافق لـ  1442ان ـرمض

ماي يوما وطنيا للكشافة  27ترسيم وألول مرة تاريخ 
تجسيدا إلرادة الدولة  في الحفاظ  ،اإلسالمية الجزائرية

على الذاكرة الوطنية،  وفي تطوير هذه الحركة  وتعزيز  
 المجتمع. في دورها التربوي  
التعريف بمؤس س الكشافة  يفوتنا ال السياق وفي هذا

 نشاطه الدؤوبالذي ساهم من خالل   لجزائريةاإلسالمية ا
في  إنماء الوعي السياسيغرس الروح الوطنية و في

  . الوطني همإيقاظ حسو الجزائري أوساط الشباب
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  محمد بوراس: مولد ونشأة 
حي العناصر ـب 1908ري ـفيف 26واليد ـمن م

بدأ تعليمه  ف عائلة فقيرة.ـ، ترعرع في  كندينة مليانةمب
ين اإلسالمي. ـعاليم الدـتوفظ القرآن الكريم األول بح

في نفس  بمدرسة الفالح، التحق العربي وزيادة على تعليمه
بمسقط  تدائية الفرنسية "موبورجي"ـاالب مدرسةالب وقتـال

ا كر  ذي كان ح  ـمه الـولم يسعفه الحظ لمواصلة تعلي، رأسه
 رعايةاة والده تحم ل مسؤولية ـبعد وف على المستوطنين. 

ارـإخ عدها ـب، (بمليانة) وانه، واضطر للعمل في منجم  زك 
بوب ـطحنة الحـمل بمـعوزائر العاصمة ـقل إلى الجـانت

اجتاز مسابقة ، وكمحاسب (Maison Carré) راشـبالح
 Amirauté) توظيف كاتب على اآللة الراقنة باألميرالية

d’Alger) ل على هذه الوظيفة بجدارة واستحقاق و تحص 
 شحين فرنسيين.أمام مر

ه وتمسك   ُعرف بخصاله الحميدة وقوة شخصيته
ورغم  .تمي ز بالفطنة والذكاء، كما الحنيفبتعاليم الدين 

كان إال أنه )متزوج وأب لعدة أطفال( التزاماته العائلية 
لتعل م اللغة  مواظبا على الدروس المسائية بمدرسة الشبيبة

)الرمي  به على الرمايةوزيادة على تدر   . العربية
 النشاط الرياضيبممارسة  أيضا شغوفا كانبالبندقية(، 

دم بمسقط رأسه، ـعضوا بجمعية رياضية لكرة الق بصفته
بالجزائر العاصمة  دم ـرة القـك  ريقـف  العبا فيثم  

 Mouloudia Club d’Alger "الجزائر ولوديةنادي م"
(M.C.A) كان مولعا أيضا بممارسة كما  ، في جناح أيسر



 الجزائر تاريخ في خالدة أيام 
 

 7 

إنقاذه لعدة  بعد مكافئته بوسام االستحقاق سباحة، وتم  ال
 ميرالأ ابنة منهمو جزائريين وأوروبيين من الغرق

  .فرنسي
الجزائر باستقراره  فترة محمد بوراس استغل 

حيث ناضل  ،السياسيةالوطنية ليندمج في الحركة العاصمة 
على  دالترد   كثيروكان  إفريقيا،في صفوف نجم شمال 

ه جمعية العلماء المسلمين تسالذي أس    قينادي التر
مما سمح له  ،اليوم ه بساحة الشهداءالكائن مقر   الجزائريين

أن يكون على اتصال مستمر بالوطنيين أبرزهم رواد 
  الحركة اإلصالحية وعلى رأسهم عبد الحميد بن باديس

  . الخ.والطيب العقبي..
الل من خ ُعرف بفكره المناوئ لالستعمار الفرنسي  

المستعمر بسياسة  ةدشعبية مند  في عدة مظاهرات مشاركته 
على  هاواعتراض ،المناهضة للهوية الجزائرية اإلسالمية

 في  اإلصالحيينمن قبل  والمواعظ دروسلقاء الإ
ومنع التعليم  غلق المدارس العربية، وتماديها في المساجد

  العربي الحر بها.
 

 ة: كشافة اإلسالمية الجزائريلا تأسيس
دفعت العروض االستفزازية للسلطات االستعمارية 

ذكرى المئوية الحتالل لل المخل دة حتفاالتاالالفرنسية أثناء 
بحي الثغريين )موقع نزل  تأقيم 1930الجزائر عام 

بالوطنيين إلى التفكير الجدي لتأسيس  ،األوراسي حاليا(
 حركة كشفية جزائرية مستقلة عن الكشافة الفرنسية، حفاظا
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ناء ـأبتقطاب ـزائرية والسـنية الجــوطـخصية الـالش على
 شفية الفرنسيةـظيمات الكـنـفي الت ينـمنخرطالزائريين ـجال
 . من القرن الماضي ناتـالثيـالثإلى  يسهاـأسـود تــتي يعـال

وتجسيدا لهذه المبادرة اتفق محمد بوراس رفقة  
وع صديقه الحميم صادق الفول على رفع التحدي والشر

في تشكيل أول فوج كشفي جزائري "ابن خلدون"  بمدينة  
عشرة عناصر. إال أن هذا ، ال يتجاوز 1930  سنةمليانة 

بعدما  مشاكل مع اإلدارة الفرنسية خاصةالفوج عرف عدة 
 في صفوفه فرضت انضمام بعض األوروبيين واليهود

ر ، لذا كجواسيس مالستخدامه فوج تأسيس  محد بوراس قر 
بقلب القصبة "الفالح"  أسماه  1934عام  رآخ يكشف

وأعد  قانونه  ،عناصرثمانية  يضم )الجزائر العاصمة(  
مه لوالية الجزائر   (Préfecture d’Alger)األساسي وقد 

ل على تصريح إداري  1936أفريل  16بتاريخ  وتحص 
 .   2458تحت رقم  1936جوان  5يوم 

مناطق  عدة أفواج كشفية في العديد منتأسيس بعد 
"الفالح" ، و"الصباح" بقسنطينة "الرجاء"  منها، الوطن

، "القطب" بالجزائر العاصمة (1936)عام بمستغانم 
تيزي وزو ب "الهالل" "الحياة" بسطيف،(، 1937)
 (1939)بقالمة  "النجوم"، (1938) عام بباتنة "الرجاء"

في  هار محمد بوراس في توحيدوغيرها من األفواج، فك  
ولتحقيق ذلك  .ي واحد  والتنسيق بين نشاطاتهااتجاه وطن

السلطات الفرنسية  قانونا أساسيا عرضه على أعد  
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للمصادقة عليه، لكنها رفضته لما فيه من طابع مميز 
  ، وتكوينها شبه عسكري.للشخصية الجزائرية

م  ،ت الجبهة الشعبية الحكم في فرنساولما تول   قد 
جامعة الكشافة  نونمحمد بوراس للمرة الثانية مشروع قا

، وتم تشكيل لجنة المية الجزائرية  وحظي بالموافقةاإلس
  ن.يديرة له على رأسها محمد بوراس وأعضاء آخرمُ 

وسعيا لتوحيد األفواج الكشفية الجزائرية المنتشرة في 
 ها، ـوالتنسيق بين نشاطاتها وطرق عمل ربوع الوطن

ع تنظ من أجل سيهالمؤس  ه محمد بوراس نداء ـوج   يم تجم 
 -الجزائر العاصمة -بالحراش  1939كشفي في جويلية 

لرئيس جمعية العلماء المسلمين   تحت الرئاسة الشرفية
، وكان شعاره "لشيخ عبد الحميد بن باديسالجزائريين  "ا

فدرس   ،"اإلسالم ديننا، والعربية لغتنا والجزائر وطننا"
روا  برامج العمل  المؤتمرون أهداف الحركة وسط 
المشترك، كما تم تعيين القيادة العامة التي تسند إليها مهمة 

وتوحيد القانون الكشفي والزي  ،تربية النشء تربية وطنية
الكشفي والشارات وتطبيق البرامج الكشفية وتكوين 

 المخيمات الكشفية. 
بمساعدة  الحركة الكشفية  الجزائرية حظيتلقد و

ضور أئمتها في ، وبحفي الجزائر وتشجيع علماء اإلصالح
"عبد الحميد بن باديس"  في مقدمتهم ،التجمعات الكشفية

بقسنطينة، و"الطيب العقبي" بالجزائر العاصمة، و"البشير 
بعض  اإلبراهيمي" في تلمسان، كما حظيت بدعم وتأييد

 "فرحات عباس".  منهمالسياسيين الجزائريين 
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ونظرا لنشاطاتها اإلصالحية والتربوية المكثفة، 
سابها شعبية كبيرة لتعل ق عامة الناس بها ودفع أبنائهم واكت

ضت  هالالنضمام في صفوف لمضايقات السلطات تعر 
لة ـاالستعمارية التي انتهجت سلسلة من المناورات لعرق

س ؤس  ـدام مـوية، أخطرها على اإلطالق إعـاتها التربـنشاط
ية ـالكشافة اإلسالمية الجزائرية "محمد بوراس" بتهمة واه

 والجوسسة" لصالح النازية.   الخيانة "
 
  بوراس:  محمد  استشهاد

نشاطات محمد  منسلطات االحتالل  انزعاجبعد 
 ومساهمته في غرس، بوراس المناهضة لسياسة االستعمار

الروح الوطنية في أوساط الشباب إلعداد جيل ثوري 
ر الوطن من قبضة االستعمار الفرنسي، ومطالبته   يحر 

 ق االعتراف رسميا بالتنظيم الكشفيالمستمرة بح
اإلسالمي  واستقالليته عن الكشافة الفرنسية الجزائري 

لحذف الساعية لمناورات المستعمر  هاكتشافبعد  خاصة
، خط طت لتصفيته " عن الكشافة الجزائريةاإلسالميةكلمة "

إلعداد الثورة  لنشاطاته السرية تفطنهابعد خاصة 
بهدف   لتزويده باألسلحة لمانبمساعدة األوالتخطيط لها  
  . تحرير الجزائر

دة من طرف أصبح محمد بوراس تحت مراقبة مشد  
مصالح الجوسسة الفرنسية المضادة خاصة بعد سفره إلى 

اتصاالته باللجنة األلمانية للمراقبة الكائن استغلت فرنسا، و
)فندق السفير حاليا بالجزائر  ALETTIمقرها بفندق آليتي 
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على  1941 ماي  8في القبض عليه  أُلقيف العاصمة(
وفي اليوم التالي تم مداهمة منزله  ،الساعة العاشرة صباحا

 وبعد تفتيشه.قامت بفي حدود الساعة الواحدة صباحا و
، تم محاكمته في ثكنة عسكرية إخضاعه لتعذيب وحشي

إدانته، ودون  يثبتبصفة سريعة وجائرة ودون أدنى دليل 
حيث رفضت تعيين محامين دفاع احترام أدنى حقوق ال

محاميا فرنسيا بصفة بدلهم  عي نتوعنه،  لدفاعلجزائريين 
بتهمة  1941ماي  15في  باإلعدامكم عليه وحُ   .تلقائية

 التعاون مع األلمان ضد فرنسا ومحاولة القيام بالثورة.
ماي  27رميا بالرصاص في  اإلعدامحكم فيه نفذ و

)الجزائر  حسين دايب "خروبة"البساحة الرمي   1941
 . العاصمة(
 

 دورها في الحركة الوطنية: 
ساهمت الكشافة اإلسالمية الجزائرية من خالل  

نشاطاتها الثقافية والتربوية المختلفة في تحفيز الهمم 
والعروض  وإذكاء الحماس الوطني باألناشيد الوطنية

المسرحية المعب رة عن أوضاع الجزائريين المزرية تحت 
مت خدمات نير االس للنشء بتدريباتها  هادفة تعمار. وقد 

مدرسة للتكوين النظامية، إذ يراها الكثير من المسي رين "
" بجاذبية العسكري، وعناصرها جنود العروبة واإلسالم

من لعديد لودراستها وانتهاجها  زي ها، حياة مخي مها،
 التقنيات شبه العسكرية. 
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ا السلطات التي انتهجته من سياسة الخنق وبالرغم
 الكشافة اإلسالمية الجزائريةمسي ري  إزاء  االستعمارية
عن  هملتصد   تثبيط عزائمهممحاولة و ،الوطنية وعناصرها

تأدية رسالتهم التربوية وتعطيل نشاطاتهم وغلق مقراتهم، 
تربية النشء تربية وطنية  فية هام أدوراوا أد  إال أنهم 

  من خالل:   وإعداده للمرحلة النضالية
في  وترسيخ أفكارها   نشر مبادئ الحركة الوطنية -

واألعياد   أوساط الشباب الجزائري في مختلف المناسبات
 توجيها سليما.الدينية  لتوجيهم 

حركة أحباب البيان األحزاب الوطنية " توزيع منشورات -
حركة انتصار  -الجزائري  حزب الشعب"و  "والحرية

سياسة  مجملها تنتقد ، وهي في "الحريات الديمقراطية
على وضعية  الوخيمةوانعكاساتها  المستعمر الفرنسي

 .الجزائريين اجتماعيا وثقافيا  واقتصاديا وسياسيا
 "ساواةـالم" ريدةـج منهاد الوطنية ـتوزيع الجرائ  -
(Egalitéلسان حال حركة  أحباب البيان والحرية ) شر ــلن
 .نيــوعي الوطـــال
بيـــوت   السرية في ت التكــوينيـةاالجــتماعاعــقد   -

 المناضلين.  
ية لحزب الشعب الجزائري مزاولة  -  -النشاطات السر 

اتفي   حركة انتصار الحريات الديمقراطية  المقر 
( La Pêcherieي الصيد )أحدهما بح  والمخيمات الكشفية
ل من اتخذ مقرا لالذي قرب ميناء الجزائر  رقَن  العدد األو 



 الجزائر تاريخ في خالدة أيام 
 

 13 

( لسان حال اللجنة الثورية Le Patriote) "طنيالو"جريدة 
 . للوحدة والعمل

للمناضلين  انآم ملجئا " سيدي فرج" مخي ماستخدام  -
  .الفرنسية الشرطة طرفطاردين من المُ 
 أبرزها مظاهرات المشاركة في المظاهرات الشعبية، -

كانت وفي مختلف مناطق الوطن  1945ماي الثامن 
ي مقدمة موكب المتظاهرين، ف حاضرة بزي ها الرسمي

دة األناشيد الوطنية المشب عة بالروح الوطنية واالنتماء  مرد 
 االستعماريةاألمنية ت السلطات وتحد   .القومي العربي

 ،الشعارات الوطنيةرفع و برفع العلم الجزائري المحظور
المتمث لة في  ،الجزائري شعبالمشروعة لل طالبالم وترديد

ية وتقرير المصيرفي ا هاالعتراف بحق   انتهاء  بعد لحر 
  الحرب العالمية الثانية واالنتصار على الفاشية والنازية. 

ت سلطات االحتاللولقد   بمختلف قواتها الردعية رد 
وفي  ،بهم على هذا التحدي بقمع المتظاهرين والتنكيل

 ،اإلعداماتالتي نفذت في حقهم لعناصر الكشفية ا مقدمتهم 
  بعدة مدن جزائرية: على االختطاف واالعتقاالت زيادة

سطيف، قالمة، فج مزالة، جيجل، القالة، عنابة، البليدة ، 
 ذ قرار حل  ااتخ زيادة علىسيدي بلعباس، تيزي وزو ، 

 مالحقةو الكشافة اإلسالمية الجزائرية وإلغاء نشاطاتها
  .قيادييها وعناصرها

  نشءبعض القادة الكشفيين أداء مهام  تربية المواصلة  -
ية ، ولكن هم انسحبوا  ’ L’OSوهم أعضاء في المنظمة السر 

غا للعمل السياسي  السري تدريجيا من األفواج الكشفية  تفر 
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في الفوج الكشفي بعين  يت أحمدآحسين من بينهم: 
محمد في الفوج الكشفي بقالمة،  باجي مختارالحمام، 

ديدوش ، الفوج الكشفي ببسكرةفي  مهيديالعربي بن 
 العاصمة ،الجزائر  - الفوج الكشفي بالمرادية في  مراد

  بوقرةأحمد  ،الفوج الكشفي بوهران في  بوتليليسحمو 
الفوج  في شورةقبومراد ، مليانة الفوج الكشفي بخميس في

في  ذبيح الشريف، العاصمةالجزائر  –ولوغين ـالكشفي بب
، مةـاصـالعر ـزائـالج –رادية  ـالفوج الكشفي بالم

محمد ة، ـالمـفي بقــشـوج الكـــالف في ةــمعـي بوجدانـسوي
 الجزائر العاصمة،  –في الفوج الكشفي ببلكور  يوسفي
 في الفوج الكشفي في كوندي سمندو.... الخ.  يوسف زيغود

 
 : ريةـورة التحريــثـالل الـخ  هادور

 تسابقت 1954ثورة الفاتح نوفمبر اندالع  منذ 
مت رة، الثو معاقلبالعناصر الكشفية لاللتحاق  فتدع 

  العناصر الواعيةب صفوف جيش وجبهة التحرير الوطنيين
المشبعة  ،والنظامنضباطية االروح الو ربة على العملالمد  

عن فهم واقتناع، المدركة لكل  العالية بالروح الوطنية
 قيادة الثورةنت منهم األبعاد الثورية التحريرية، فكو  

وأثبتوا جدارتهم  ، والعسكريةاإلطارات النضالية السياسية 
 .المدن والقرىوفي   بمعاقل الثورة

جيش التحرير الوطني بخبرة كثير  واستعان ضباط
من القادة الكشفيين في مجال التدريب العسكري والتالحم 
القتالي والمجال الصحي المتالكهم خبرات في ميدان 
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شفية استعانت بمقراتهم الكواإلنقاذ.  كما  ات األوليةاإلسعاف
 لعقد اجتماعات المجاهدينأماكن آمنة واتخذتها  ،السرية

مخابئ للذخيرة  كما استعملتها  والمناضلين وإيوائهم،
 واألدوية.   

فكانت  خارج الوطن،  العناصر الكشفية أما عن دور 
ر سي  وتُ  إشرافهاالثورة والعمل تحت  قيادةتتمتع برعاية 

رت، لذا ابتوجيهاته فية إلى معاهد إرسال عناصر كش قر 
وكليات حربية بالعديد من الدول العربية لالستفادة من 

كما اتخذت  ،تؤهلهم لخدمة قضية وطنهم التكوين العسكري
قرار تكوين أفواج كشفية  بكل أقسامها )جوالة، كشافة، 

 تونس والمغرب،بالخلفية  الثورة أشبال، فتيات( بقواعد
راء األزياء ش ،والتكفل بكل احتياجاتها منها اإليواء

بهدف  توفير النقل لمزاولة نشاطاتها الكشفية  ،الرسمية
تكوين شباب أكفاء وصالحين خلقيا وروحيا واجتماعيا 

وحرصت أيضا على تكوين اإلطارات الكشفية وسياسيا.  
العليا بدراسة "الشارة الخشبية" بالخارج لقيادة مخيمات 

 يا.  تكوينية وتسليم شهادات قيادية معترف بها عالم
دت الثقافية والتربوية، وفي إطار أدوارها  تعد 

 عتوتنو   عناصر الكشافة اإلسالمية الجزائرية نشاطات
 ، نوجزها فيما يلي:  خالل الثورة

حول تلقين الشباب خالل اللقاءات واالجتماعات دروس  -
التعريف الثورة ومستجداتها في ساحة المعارك، و اندالع

سها  محمد ومؤس    الجزائرية الكشافة اإلسالميةبتاريخ 
 بوراس.  
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التدريب على بعض الحركات حفظ قانون الكشاف و  -
الرياضية للعناية بالصحة واالستعداد البدني للدفاع عن 

 النفس في حالة اعتداء محتمل.
تضميد الجروح  منها: إلسعافا اكتساب مهاراتو تعل م  -

 .والكسور... الخ
لصالح القضية  دعائيةال والخطابات محاضراتال إلقاء -

 . قاعات العمومية والخاصةبال الجزائرية
 ناشيداألتقديم عروض مسرحية  ثورية  وترديد   -

   في المخيمات. الوطنية
 عرض أفالم هادفة يعود مردودها إلى التنظيم الكشفي.  -
ة داخلية "جوهرة الشبل" تتضمن حكم يإصدار نشر -

 ونصائح هادفة للنشء.  
عارض تاريخية، ُعرضت فيها أعداد من جريدة تنظيم م -

المجاهد، مناشير ومنشورات قيادة الثورة  لشرح كفاح  
 الشعب الجزائري وأهدافه. 

إصدار مجلة "الشباب الجزائري"، تضمنت مقاالتها  -
أهمية تربية الشباب وتزويده بمعلومات حول نشأة الحركة 

الثورة منها: الكشفية الجزائرية والتعريف بنشاطاتها خالل 
تنظيم المخيمات وتسييرها، تنظيم الرحالت، وإجراء 

 مباريات رياضية ودية... الخ.
تنظيم  مخيمات كشفية  بالبلدان العربية  وتوعية  -

المشاركين في التجمعات الكشفية بعدالة القضية الجزائرية 
 والتعريف بها.    
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ب في المهرجانات العالمية للشبا المنتظمة المشاركة -
 -المغرب -)تونس بحضور كشافة الدول العربيةوالطلبة، 

، فلسطين ، لبنان –ليبيا، الجمهورية العربية المتحدة 
 العراق، الكويت، السودان، السعودية.. الخ(

خالل ورفعه العلم الجزائري  إبرازالحرص على  -
رغم  بمختلف البلدان الكشفية والرحالت التجمعات

  .رية الفرنسيةاعتراض السلطات االستعما
صفحات  لكشافة اإلسالمية الجزائريةا لقد خطت

كانت فعال مدرسة وطنية و ،ناصعة من النضال الوطني
، ولها عنه والدفاععلى حب الوطن  النشء حقيقية لتربية
لألمة العربية الجزائريين  الحفاظ على انتماء الفضل في

في أوساط  نشر الوعي الوطني اإلسالمية، والعمل  على
 أيضا وساهمت بكشف حقيقة المستعمر ودسائسه. الشباب

 "العلم الجزائري"في الحفاظ على رمز السيادة الوطنية 
، في التجمعات الكشفية العربية واألجنبية  التعريف بهو
 دروسا في التضحية والنضال أجيال االستقالللق نت و

مت قوافل من الشهداء من أجل استقالل الجزائر  بعدما قد 
من  وغيره  محمد بوراس الشهيد مؤسسها ببدءا  ،تهاوسياد

من  17ويكفينا فخرا أن . الجزائريةالثورة شهداء 
روا الثورة التحريرية  22مجموعة الـ  التاريخية الذين فج 

ا كانوا  في صفوف الكشافة اإلسالمية  الجزائرية.   رواد 
 


