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أ

  مقدمة

أدركت احلركة اإلصالحية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني منذ البداية بأن اإلعالم والصحافة هو 

نتيجة فه جاء هذا اإلحساس بأمهية الصحافة وتوظي ،أحد األسلحة الفعالة لنشر األفكار وحتقيق األهداف

، اليت كانت قائمة آن ذاك االستعماريةاحلركة اإلصالحية من قبل السياسات  املعانات والعراقيل اليت لقيتها

ففرنسا منذ أن وطأت قدمها أرض اجلزائر وهي تعمل بشىت الوسائل حملو هوية األمة اجلزائرية وإزالة 

خمتلف  باعتمادرجال اجلمعية التحرك ، فلهذا كان لزاما على ية اإلسالمية من الوجوداملقومات الشخص

  .ية وتصحيح ما كان قد أخطأه الزمنالوسائل لدفع هذه املسببات والدفاع عن القضية الوطن

مل على حث الشعب على العالطبقة الشعبية و طبقة املثقفة و ربط بني الال دور يف ،ةفاصحلل وكان 

���Ƿ�ƪرمزا للمقاومة الوطنية مثلتو التمسك مبقوماته األساسية  ƥÂƢš �ƢĔ¢�ƢǸǯ ع العامل العريب يف مهوم األمة

ثائرة جيب  اƢǰǧ¢�ƢēƢȇȂƬŰ�Ŀ�Ãǂȇ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ǾǰƬǧ°�و  االستعمارأماله، خالل تلك الفرتة غري مبالني ببطش و 

1.الثورة التحريرية  دعوات وطنية كانت سببا يف إشعال بني سطورها اليت كانت، و بتأن تك

مجعية العلماء جلريدة البصائر حتديا كبريا يف وقت شهدت فيه الصحافة العربية س يتأسكان   

لو تظاهر ربية يف اجلزائر حماربة شديدة، و الصحافة الع تحارب اليتاضطهادا كبريا من قبل اإلدارة الفرنسية 

ائر الذي يعد الصحافة اجل االستثنائيبالدميقراطية وحرية التعبري، وهو الذي قيد احلرية منذ البداية بالقانون 

 .اإليطاليةصحافة أجنبية أخرى كاإلسبانية و  العربية وهي يف بالدها صحافة أجنبية تعامل مبا تعامل به أية

الذي ال يتالءم مع العمل الصحفي الذي يسعى للتعبري عن ذاتية  االستعماريأثرت طبيعة النظام  فقد

ǳ¦�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷÂ�ƢȀǐƟƢǐş�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȋ¦�ǺǷ�ǾȈǳ¤�» ƾē�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƪ ǻƢǯ�Ŗ

Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�· ƢǨū¦Â�Ƣđ�µ ȂȀǼǳ¦Â�ƨȀƳ.

.384، ص 2000، اإلسالمي، بريوتالغرب ر الطبعة األوىل، دا، 2، احلركة الوطنية اجلزائرية ،  جبو القاسم سعد اهللاأ -1
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ب

من  فهذا ما يلتمس وعن أفكارها ƢȀǼǟ�̈ŐǠǷ�ƢēƾȇǂƳ�ÀȂǰƫ�À¢�ÀƢǰǷȍ¦�°ƾǫ حاولت اجلمعية  

�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�Ǧ ǠǓ�ǺǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ǿƥ�©ǄȈŤ�Ƣŭ�ƢǧȐƼǧ��ƢđȂǴǇ¢�¾Ȑƻجند البصائر قد واألسلوب ،

إن أسلوب البصائر كان أرقى ما يكون " :يف ذلك األستاذ عبد املالك مرتاض، ويقول ترفعت عن ذالك

ين ، سواء يف عهدها األول حتت إشراف الشيخ الطيب العقيب أم يف عهدها الثاوأمجل ما يكون كتابة عربية

1."حتت إشراف الشيخ مبارك امليلي

،ما مل تبلغه أي جريدة عربية يف اجلزائر واالنتشارسريا حثيثا منتظما وبلغت من الرقي  Ƣđسارت ف

زالة األنقاض مث طور البناء إسيس و أبتداءا بطور التمهيد مث طور التمن أطوارها إعن طور  اري تعب وكان

أسس جريدة البصائر ، الصراط رموزا ألطوارها األوىل لتالسنة، الشريعة:، فكانت أمساء جرائدهاوالتشييد

لتعمل على نزع الزيغ " البصائر"، وأهلمت اجلمعية تسمية خري وهو طور البناء والتشييداأل لتعرب عن الطور

 اإلصالحليه من إاجلمعية  فيما تدعوا  استبصار، لتكون الربهان القائم على والشكوك عن بصائر الناس

  .الديين والعلمي

 انتشارالتعريف جبمعية العلماء املسلمني اجلزائريني وتعميم فكان الدور األول جلريدة البصائر هو   

لتنتقل بعد ذلك إىل تركيزها على القضايا واملواضيع  .يف خمتلف جهات القطر اجلزائري اإلصالحيةالفكرة 

حماربة  على فركزت. سياسية منهاينية وحىت الالوطنية يف خمتلف جماالت احلياة االجتماعية والثقافية والد

فضح و  ،اخللقي والدفاع عن الشخصية الوطنية والبعد العريب اإلسالمي لالحنرافالتصدي و ، الطرقية

، يع أنشطة اجلمعيةمتابعة مجو  ،الرامية إىل مسخ اهلوية اجلزائرية بفرنستها وتنصريها االستعمارية األساليب

مساندة القضايا العربية باإلضافة إىل  ،ومؤسساته االستعمارالعناية بالشبيبة اجلزائرية ومحايتها من مسوم و 

  . القضية الفلسطينية خاصة فريقيا، إاإلسالمية يف مشال 

ملا حتتويه من  ومكانتهاتها مدى أمهي ما قمنا به من دراسة جلريدة البصائريظهر من خالل 

باإلضافة إىل   ،والسياسة واالقتصاديةوالثقافية  االجتماعيةيف خمتلف جماالت احلياة قيمة  معلومات وأخبار

، اجلزائـــر ، ســـبتمرب ، الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر والتوزيـــع34، ع الثقافـــة، جملـــة "وب الصـــحافة العربيـــة يف اجلزائـــر أســـل "عبـــد املالـــك مرتـــاض،-1

.40، ص 1976



  ........................................................................................................: .......................مقدمة

ت

فبعد مصادرة صحفها الثالثة  ،صالحإرساء قواعد اإلالذي كان لصحافة اجلمعية يف   الفعال دورال

وصل أصبحت يف أمّس احلاجة إىل جريدة تكون لسان حاهلا ومهزة " الصراط السوي"و"الشريعة"و"السنة"

ƨȈǠǸƴǴǳ�Ƥ البصائر ما إن مت إصدارف، بينها وبني الشعب Ű�ǲǯ�Ƣđ�ǂǇ�ŕƷ�   وجتسدت هذه املكانة

وأقالمها ا đƢƬǯ�ȆǸȈǿ¦ǂƥȍ¦�ŚǌƦǳ¦�ƺȈǌǳ¦�ǾƦǼف ،ليهإحبرص علماءها على تعزيزها  وكان هلم ما طمحوا 

  .النفوس مكافئة ملكانة اجلمعيةيف على أن تكون مكانتها  للحرصمحلة األقالم من أنصار اجلريدة  ناصحا

البصائر من " :اصر يف حديثه عن الصحف اجلزائريةحممد ن ين يقول الدكتوروبشهادة أحد املعاصر   

، ومن أعظمها أمهية ملا تركته من أثر عميق يف جمرى احلياة وانتشاراأكرب الصحف العربية اجلزائرية الشهرة 

1."الوطنية من مجيع نواحيها

، فكان بأمهية مبا كان أن ثريةسلمني اجلزائريني تعد جتربة الصحافة عند مجعية العلماء املإن جتربة 

�Â�Ƣē¦±Ƣų¤�ƨǧǂǠǷÂ�ƨƥǂƴƬǳ¦�Ǯ نقوم بدراسة Ǵƫكيفية متكنها من مواجهة حتديات اإلعالم احلديث مبا ميثله   معرفة

ة من الواجب أن جيد من يهتم ، وهذا السعي يف تلك املرحلة الصعبطور كبري يف الوسائط التكنولوجيةمن ت

. به ليربزه حىت نتعرف على املكانة اليت حيوزها النشاط الصحفي عند علماء احلركة اإلصالحية يف اجلزائر

يف  جريدة البصائر اعتمدتهمعرفة األسلوب الذي و  طرح القضايا الوطنية سه يفوكيف متكنت يف الوقت نف

  . عرض مثل تلك املواضيع احلساسة

  :الموضوع  اختيارأسباب 

» ǂǠƬǴǳ�ƢēƢǟȂǓȂǷ�ƾǏǂȇ�ȏ�ƨǴȇȂǗ�̈ŗǨǳ�ȆǬƥ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǧƢƸǐǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�À¤  على التوجهات

�ƢđƢƸǏȋ�ƨȇǂǰǨǳ¦ بل أغلب الدراسات تكرر نفس املعلومات اليت ال ختضع يف كثري من األحيان إىل 

جمهوال عند الكثري ممن  ، حجة ذلك أن تواريخ صدور تعطيل تلك الصحف ال يزال البعض منهاالدقة

الدراسات األكادميية الكثري من اخللط يف نسبة  ، بل إننا جند حىت يفدرسوا مواضيع الصحافة اجلزائرية

 باسموحىت اخللط بني الصحف الناطقة  فيمن كان سببا يف تعطيلها، الصحف وتواريخ ظهورها وحىت

.212، ص 1980، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1939-1847ناصر، الصحف العربية اجلزائريةحممد  -1
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ث

�Ǧ Ƹǐǳ¦Â�ƢđƢƸǏ¢ذلك من بني األسباب اليت دفعت بنا  ، فكانالناطقة بلسان اجلمعيات واألحزاب

علومات اليت حتتاج إىل لدراسة املشوار الطويل الذي خاضته صحيفة البصائر مبا حتتويه من كم غزير من امل

  .التمحيص فيها التدقيق و 

  : حدود البحث

، فبما أن دراستنا كانت شاملة ة يقتضي حتديدا إلطارها الزماينإن دراسة املواضيع املتعلقة بالصحاف

إال  م ،1956إىل غاية توقفها سنة  م1935والذي حدد منذ صدورها سنة لكامل أعداد جريدة البصائر 

أن جريدة البصائر توقفت لفرتة من الزمن دامت حوايل مثانية سنوات من سنة  أننا جيب أن نلفت النظر إىل

: فبذلك قسمت اجلريدة إىل سلسلتني ،ية الثانيةسبب ظروف احلرب العاملم ب1947م إىل غاية 1939

، والبصائر يف سلسلتها دامت حوايل أربع سنوات) م1939-م1935(البصائر يف سلسلتها األوىل 

  . مت تسع سنواتدا) م 1956 –م 1947(الثانية

ة سلسلتها األوىل  بقيادة الشيخ عبد احلميد ابن باديس فرتة نشاط واسع للجمعي عرفت البصائر يف

، أما السلسلة الثانية بقيادة الشيخ ونشر الوعي يف األوساط اجلزائريةومتثل دورها يف بعث احلركة اإلصالحية 

، بقتها زمنا وأكثرها نشاطا وتنوعا، وهي أطول فرتة من سامي فعرفت مرحلة البناء والتشييدالبشر اإلبراهي

م سنة 1956م إىل غاية سنة 1954الثورة التحريرية من سنة  اندالعخاصة عند معايشتها ألحداث 

، وهذه املرحلة غنية باألحداث ىل جبهة التحرير الوطين اجلزائريإ مامهاضانتوقف اجلريدة وإعالن اجلمعية 

، إال إن تركيزنا كان مقتصرا على قراءة ملوقف مجعية اليت شهدت تطورا واتساعا ومشوليةوالظواهر والعالقات 

  .كانت تكتبه وتنشره جريدة البصائرماء املسلمني من الثورة التحريرية من خالل ما  العل

  : إشكالية البحث

والثقافية والدينية  االجتماعيةتتطرق إىل نقطة هامة تتمثل يف إبراز القضايا الدراسةإن إشكالية

إبراز الدور الريادي للجمعية عرب ، فحاولنا من خالل هذه الدراسة سية اليت انربى هلا كتاب البصائروالسيا

، وخنص بالذكر جريدة البصائر واليت كانت مبثابة املنرب تعرب من جدها األسبوعي على صفحات جرائدهاتوا



  ........................................................................................................: .......................مقدمة

ج

، فاإلشكالية ا وتغطيتها لألخبار وشؤون الثورة��Ƣē¦°ȂǐƫÂ�Ƣǿ°Ƣǰǧ¢Â�ƢȀƟ¦°¡�ǺǟȀƬǠƥƢƬǷ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥخالله 

Ĕ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦ة عنها يف اخلامتةدف إىل اإلجاب:  

والثقافية  االجتماعيةما هو الدور الذي لعبته جريدة البصائر في طرح مختلف القضايا 

  ؟ عية العلماء المسلمين الجزائريينوالدينية والسياسة لجم

  :ولتوضيح هذه اإلشكالية ارتأينا طرح جمموعة من التساؤالت 

 كيف كانت بداية الصحافة اإلصالحية عامة وصحافة مجعية العلماء خاصة ؟ 

 هل كان لظهور الصحافة العربية اإلصالحية دور يف تأسيس احلركة اإلصالحية جلمعية العلماء

 املسلمني اجلزائريني ؟ 

كيف كانت بداية العمل الصحفي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ؟ 

اليت تناولتها جريدة البصائر ؟والثقافية والدينية  االجتماعية هي أهم القضايا ما 

 كيف كانت بداية العمل السياسي جلمعية العلماء املسلمني ؟ 

العلماء اليت عربت عنها يف جريدة البصائر ؟  هي أهم املواقف السياسية جلمعية ما 

اء املسلمني اجلزائريني كيف عربت جريدة البصائر عن املواقف املتضاربة ألعضاء مجعية العلم

  من الثورة التحريرية  ؟   

  :منهج البحث

يف دراستنا على املنهج التارخيي الوصفي الذي يندرج ضمن البحوث اليت تتضمن دراسة  اعتمدنا

احلقائق الراهنة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو جمموعة من الناس أو جمموعة من األحداث أو جمموعة من 

كلة األوضاع، أو هي حماولة التقرب من عناصر مشكلة أو ظاهرة قائمة للوصول إىل فهم أفضل وأدق للمش

الصحافة  املواقف اليت كانت تعرضهابع احلقائق و وهو ما تناسب مع موضوع دراستنا يف تت ،1املدروسة

اعتمدنا على املنهج التحليلي وهو من أهم األساليب البحثية اليت تستخدمها الدراسات  كما. اإلصالحية

.86، ص2002، 3، القاهرة، دار الفجر، طواالجتماعية، أساسيات البحوث اإلعالمية منري حجابحممد  -1
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ها ومناقشتها وربطها ببعضها البعض اإلعالمية  وذلك ملا قمنا به من دراسة ملختلف القضايا والوقائع وحتليل

  .واستنتاج األحكام منها اعتمادا على مصادر أخرى ناقدة أو مدعمة 

: خطوات البحث

تتكون دراسة القضايا الوطنية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني من خالل جريدة البصائر سنة 

ȏƢĐ¦�ƨǧƢǯ�ȄǴǟ�ƢŮȂſÂ�ƨ©�لطول فرتة الدراس أربعة أبوابمدخل و مقدمة و  م من1965- م 1935

بيبليوغرافية ، و ضوع اتصاال وثيقاتتصل باملو  ومالحق والدينية وحىت السياسية، وخامتة والثقافية االجتماعية

.، وفهرس  املوضوعاتالبحث

يف  يف اجلزائرالثقافية والدينية السائدة االجتماعية و األوضاع  :ولنا يف املدخل الذي سبق األبوابتنا

، إذ ال ميكن أن نتناول خمتلف م1931ء املسلمني اجلزائريني سنة الفرتة اليت سبقت تأسيس مجعية العلما

  .ع اليت كانت سائدة يف تلك الفرتةالقضايا الراهنة دون أن نعرج على األوضا 

ƨǳƢǘƦǳ¦Â�ǂǬǨǳ¦�ǾȈǧ�ȄǌǨƫ�Äǀǳ¦�Ä°Ǆŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǞǓÂ�ǲƻƾŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢǼŪƢǟ�Âة التفكك والعنصري��

 تدهور األوضاع الثقافية خاصة من ناحية التعليم الذي أمهلت فيه جلهل و األمية اليت كانت سببا يفوكذا ا

  .ة لطمس اهلوية العربية اإلسالميةكبداي  اللغة العربية

والقضاء اإلسالمي بعدما  اليت آلت إليه  املساجد واألوقافأما عن األوضاع الدينية تناولنا احلالة 

��ǶȀȈǴǟ�ƢēǂǘȈǇ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°¦®ȍ¦�Äǀǳ¦Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�©ǂƯ¢�Ŗǳ¦�ƨȇŚǌƦƬǳ¦�ƨǯǂū¦�¦ǀǯÂأحكمت 

قسمته إىل عدة فئات من بينها فئة أخذت تطالب باإلدماج والتجنيس مع التخلي عن األحوال الشخصية 

نشطت إلدخال  ضف إىل ذلك حركة الطرق الصوفية اليت. لديناإلسالمية، وفئة أخذت يف التنصر يف ا

ǸƬĐ¦ع يف اخلرافات والبدع والضالالت .   

تأسيس مجعية العلماء املسلمني  ي ودوره يفالعمل اإلعالمب: أما األبواب فعنونا الباب األول

:، والفصل الثاين بعنوانالصحافة اإلصالحية اجلزائرية:ويتألف من فصلني، الفصل األول بعنوان اجلزائريني

  .اإلصالحية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائرينيظهور احلركة 
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، وبوادر ظهور الصحافة اإلصالحية  تاريخ الصحافة العربية باجلزائر تناولنا يف الفصل األول

حية وأعالمها البارزين من وعّرجنا على أهم رواد الصحافة اإلصالعباء والعراقيل اليت تعرضت هلا، واأل

ديس ونشاطه الصحفي واإلصالحي من خالل صحافته قبل تأسيس مجعية الشيخ عبد احلميد بن با: بينهم

الذي يعد أبو الصحافة اإلصالحية وأول جزائري مؤسس  الشيخ أبو اليقظانالعلماء املسلمني اجلزائريني ،مث 

¦�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ƣđ�ǞƦǘƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǠƦǘǸǴǳإلصالحية من بينها جريدة البصائر .

  .تعرب عن مواقفه احلادة واجلريئة ا الشيخ حممد السعيد الزاهري املعروف بصحفه العديدة وكتاباته اليتوأخري 

، فعرجنا عية العلماء املسلمني اجلزائرينيمجالصحافة ودورها يف تأسيس فتناولنا فيه  الفصل الثاينأما 

�Ľ�ƢȀƬǯǂū�ƢēǂǘǇ�Ŗǳ¦�¥®ƢƦŭ¦Â�» ¦ƾǿȋ¦Â�ƨȈǠǸŪ¦�ǆ ȈǇƘƫ�ȄǴǟمجعية العلماء املسلمني ل نضال وسائ

�©ƢȈǠŦÂ�Ä®¦ȂǻÂ�² °¦ƾǷÂ�ƾƳƢǈǷ�ǺǷ�ƢȀǗƢǌǻ�Ŀ�ƢēƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦

تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني لصحافتها، فقسمناه إىل ثالثة : ـعنوناه بالباب الثاين أما 

   :فصول

مكانة تطرقنا فيه إىل  ، املسلمني اجلزائرينيبداية العمل الصحفي عند مجعية العلماء : لفصل األولا

ظروف و  أهداف اجلمعية من إصدار صحفهاو  العمل اإلعالمي عند مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

قانونية  عراقيل منمعية اجلصحافة  اليت واجهت معوقاتمجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و صدور صحف 

من سنة  م1933مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني لصحافتها سنة تأسيس  مث. ماديةعقبات فنية و و 

                     .وشريعة وصراط اليت مل يكتب هلا أن تستمر لسنة فقط 

والثانية سنة  م1939-م1935 سنة جريدة البصائر األوىلفتعرفنا على تأسيس الفصل الثاين أما 

.ƢȀƬǘƻÂ�ƢĔƢǯ°¢Â�ƢēēƢǷƢǸƬǿ¦Â¿ƢǠǳ¦�Ƣǿ¦ȂƬŰÂ�ƢȀǷȐǫ¢�Ƕǿ¢Â��Ƣظروف نشأ، و م1956-م 1947

جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني  والدينيةالقضايا االجتماعية والثقافية : ـفعنوناه ب الباب الثالثأما 

اليت  االجتماعية، تناولنا يف الفصل األول القضايا ، قسمناه إىل ثالثة فصولمن خالل جريدة البصائر

يس اجلمعيات فرأينا أبرزها قضايا الشباب وإصالحه بتحفيزه على تأس ،لبصائرتطرقت هلا جريدة ا
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القضية األمازيغية ومسألة الوحدة  ��ȇƢǔǫ�¦ǀǯÂ��ƢđƢƴƷÂ�ƢȀǸȈǴǠƫ�ƨǳƘǈǷÂ�̈¢ǂŭ¦�Ƣ¦ǀǯÂواملنضمات الشبانية

  . االجتماعية، اليت تعد من أهم املواضيع اليت ختص الوحدة الوطنية

بالتعليم العريب الذي يعد أبرز   امسها ارتبطأما الفصل الثاين فكان خاصا بالقضايا الثقافية  الذي 

صدور  قضية عند مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني والذي اشتد احلديث عنه على صفحات البصائر بعد

باديس ومسألة البعثات  ، وكذا مسألة التعليم الثانوي  وتأسيس معهد ابنم املشؤوم1938مارس  8قرار 

اإلدارة ملوقف البصائر ، وختمنا الفصل بقراءة عربية للفئات املتخرجة من املعهدالتعليمية إىل املعاهد ال

   .  االستعمارية من النشاط التعليمي للجمعية

بالقضايا الدينية للجمعية من خالل جريدة  لثالث من الباب الثالث فكان خاصاأما الفصل ا

ان من أبرز القضايا اليت تناولتها اجلمعية قضية تطهري العقيدة اإلسالمية بالعودة إىل القرآن البصائر فك

ǂǫ�°ÂƾǏ�ƾǠƥ�́¦ وإحياء السنة النبوية الشريفةالكرمي Ȃǐƻ�̈ƾȇǂŪ¦�Ƣē°ƢƯ¢�Ŗǳ¦�ƾƳƢǈŭ¦�ƨȈǔǫ�¦ǀǯÂ�� ر منع

، مسألة حماربة الطرقيةو  يقضية األوقاف والقضاء اإلسالم، باإلضافة إىل الوعظ واإلرشاد يف املساجد

  .قراءة ملوقف اإلدارة االستعمارية من النشاط الديين للجمعيةب وختمنا الفصل

لبصائر، وقسمناه إىل وأخريا الباب الرابع خصصناه للقضايا السياسية أكثر املواضيع اليت تناولتها ا

يف  جلزائريني يف امليدان السياسيإسهامات مجعية العلماء املسلمني االفصل األول على  احتوى، ثالثة فصول

جريدة  واقف، وتعرضنا أيضا ملفصل الشؤون اإلسالمية عن الدولة املؤمتر اإلسالمي ويف خوضها يف مسائل

  مشروع بلوم فيوليت و  قضية التجنيس واإلدماج خاصة موقفها من السياسية  البصائر

العالقات السياسية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني من خالل  فتناولنا فيه الفصل الثاينأما 

حزب الشعب وعالقة مجعية العلماء مع  عالقة اجلمعية مع النواب واألئمة احلكومينيالبصائر كجريدة 

          .االستعمارية، مث الصراع الذي كان قائما بني اجلمعية واإلدارة احلزب الشيوعي اجلزائريو  اجلزائري



  ........................................................................................................: .......................مقدمة

ذ

وقف من خالل قراءة مل الثورة التحريريةجريدة البصائر يف  فتناولنا مسامهةالفصل الثالث خريا وأ

الدعاية يف البصائر م، ودور الذي لعبته جريدة 1954نوفمرب  1 من ثورة عية العلماء املسلمني اجلزائرينيمج

đȂǴǇ¢�̈°ȂưǴǳاملضادة للثورة الفرنسيةدور البصائر يف مقاومة الدعاية و يف معاجلة أحداث الثورة  ا .   

واخلامتة تناولنا فيها إجابة على اإلشكالية املطروحة واملتمثلة يف إبراز دور اليت لعبته جريدة البصائر 

  .والثقافية والدينية والسياسية االجتماعيةيف خمتلف جماالت احلياة 

  :صعوبات البحث

  :اليت صادفتنا، فمن بني املعوقات ال خيلو أي حبث علمي من الصعوبات

 إىل سنة  1935اتساع نطاق البحث وشساعته وتشعبه لطول الفرتة املدروسة املمتدة من سنة

، باإلضافة إىل والسياسية االجتماعيةم وهي فرتة طويلة شهدت الكثري من األحداث 1956

 .تشابك وتداخل املواضيع ببعضها البعض وصعوبة الفصل بينها 

هذا للخلفية األدبية للكتاب الصحفيني، وذلك نظرا دة البصائرأسلوب التحرير يف جري صعوبة ،

من جهة ومن جهة أخرى راجع إىل سياسة اجلريدة اليت كانت تكتب بطريقة غري مباشرة حىت ال 

 .ا السلطات الرقابية الفرنسيةتوقفه

 ها مجعية العلماء والثقافية والدينية والسياسة اليت طرحت االجتماعيةقلة املراجع اليت تناولت القضايا

املسلمني اجلزائريني وتركيز معظم املراجع على النشاط اإلصالحي لزعمائها مركزين على الشيخ عبد 

.¶�¦Ƣǌǻ�ȄǴǟ�Â¢��Ƣē¦̄�ƾŞ�ƨǸƟƢǫ�ƨǯǂƸǯ�ƨȈǠǸŪد بن باديس دون غريه من املصلحنياحلمي

  : الدراسات السابقة 

فليغة نور ، كرسالة تقرتب من موضوع دراستناسات اليت لقد قمنا باإلطالع على جمموعة من الدرا

رسالة ماجستري يف قسم  الدعوة واإلعالم  ،"عية العلماء املسلمني اجلزائرينيالنشاط الصحفي جلم" الدين،

، فتطرق للمرحلة األوىل من تأسيس مجعية العلماء املسلمني لصحافتها إىل 2002، واالتصال، قسنطينة

ونضال اجلمعية يف امليدان الصحفي، ، ف صدور الصحافة اإلصالحيةعن ظرو  م وحتدث1939غاية سنة 
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Ƣǟ�²®¾رسالة  و  ƢǼđ��" معهد علوم اإلعالم  يف ، رسالة ماجستري"ودورها يف التعليم العريب احلرالبصائر

املواقف السياسية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني " ،علي شالفرسالة حل، و 2006، ، اجلزائرواالتصال

، 1994، ، اجلزائرواالتصال اإلعالم، يف علوم ، رسالة ماجستري"1939- 1931صحفها خاللمن 

ǳ¦�ƢēƢǫȐǠǳ�µ ǂǠƫÂ�«ƢǷ®ȍ¦Â�ǆ ȈǼƴƬǳ¦�ƢǏȂǐƻ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨȈǠǸŪ¦�Ǧ ǫ¦ȂǷ�±ǂƥ¢�Ǻǟ�ª ƾŢ�Äǀǳ¦ سياسة مع

بيقي التط عالمية تركز على اجلانب اإلعالمي، إال أن مثل هذه الدراسات اإلخمتلف األحزاب السياسية

  .  دون تركيزها على املنهج التارخيي على املنهج الوصفي باعتمادهابدراسة عينة حمددة من اجلريدة 

  :أهم مصادر البحث ومراجعه

 باختالفاعتمدنا يف هذا البحث على جمموعة من املصادر واملراجع ختتلف أمهيتها ختتلف أمهيتها 

�Â¢�Ƣđǂǫبعدها عن زمن األحداث نذكر أمهها :  

  :المصادر

:التقارير األرشيفية الوثائق و -

دولة املكلفة اعتمدنا على أرشيف ما وراء البحار من أكس أون بروفانس مبرسيليا واملتعلقة بوثائق ال

، بصائر من حيث ترمجة أغلب أعدادها، وهناك جمموعة من التقارير املتعلقة جبريدة البشؤون اجلزائريني

.¦°¦©�ƢēƢǗƢǌǻ�ǞƦƬƫÂ�̈ƾȇǂŪ¦�ǲƷر وتقارير حول صدور اجلريدة وق

الصحافة املعاصرة للحركة الوطنية مثل أغلب أعداد جريدة البصائر يف سلسلتها األوىل من سنة  - 

احبها الشيخ كذا جريدة الشهاب لصم  و 1956-  1947ا الثانية من سنة م وسلسلته1939- 1935

Ū¦�ȆǿÂ���Ŀ�ƢǼǸē�Ŗǳ¦�ƾƟ¦ǂوالصراط السويدة السنة والشريعة ، باإلضافة إىل جريعبد احلميد بن باديس

  .هذه الدراسة



  ........................................................................................................: .......................مقدمة

ز

:الكتب المصدرية-

آثار و  ،بد احلميد ابن باديس لعمار طاليبآثار الشيخ ع تمدنا على أهم الكتب املصدرية مناع

، ومقاالت وآراء علماء مجعية يف كامل أجزائه ألمحد طالب اإلبراهيميهيمي ابراالشيخ حممد البشري اإل

د توفيق املدين وحممد خري وكذا مذكرات كل من أمح ، اجلزائريني ألمحد رفاعي الشريفالعلماء املسلمني

  .الدين

الشيخ عبد احلميد بن باديس باعث النهضة سات تركي رابح عمامرة اأما املراجع فاعتمدنا على در 

 )1956 -1931(جلزائريني  التارخيية مجعية العلماء املسلمني اوكتاب  اإلسالمية العربية يف اجلزائر املعاصرة

  .)1956 -1931(الشخصية الوطنية التعليم القومي و ، وكتاب ورؤسائها الثالثة

مجعية  ، وكتاب ألمحد اخلطيب1939-1847،ناصر حممد، الصحف العربية اجلزائرية وكتاب

مجعية العلماء املسلمني ، وكتاب لعبد الكرمي بوصفصاف مني اجلزائريني ونشاطها اإلصالحيالعلماء املسل

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  وكتاب ،)1945 -1931(ودورها يف تطور احلركة الوطنية اجلزائرية 

��Ãǂƻȋ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�©ƢǯǂūƢƥ�ƢēƢǫȐǟÂ1931-1945.
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  االجتماعيةاألوضاع :  أوال

، أمرا ضروريا ملا يتضمنه من أحداث هامة كان هلا العامة للجزائر االجتماعيةتعد دراسة األوضاع         

احلركات اإلصالحية يف العصر احلديث يف تأثري كبري يف تاريخ اجلزائر احلديث، وإنه ملن الواضح أن ظهور 

املباشر أو غري  االستعمار، قد ارتبط إىل حد بعيد بوجود يب ويف العامل اإلسالمي بشكل عامالوطن العر 

، وختف عند االستعمارياملباشر، وكانت حّدة نشاط هذه احلركات اإلصالحية تشتد بقدر توغل الوجود 

  .هيمنته على مقومات األمة والوطن احنسار

 استعمارهاالفرنسي يف اجلزائر يف تكريس تبعية اجلزائر لفرنسا وجعل  االستعماريوتلخص املشروع        

الفرنسية يف اجلزائر تقوم بالعمل على حتطيم بنية  االستعماريةكانت املمارسة واقعا ال ميكن حمو آثاره، و 

��ǞǸƬĐ¦  و ذلك القيم احلضارية اليت يستند إليهاحتييد ملادية اليت يقوم عليها و األسس االقضاء على و ،

��ǾǬȇǄŤÂ�ǞǸƬĐ¦�Ǯالنزاعات اإلقليمية لتفكياللغة العربية وإحياء النعرات و  مبحاصرة الشعور الديين و حماربة

ن آثاره يف ترسيخه حبيث يصبح واقعا ال ميكن مقاومته والتخلص مو  االستعمارواهلدف منها إجناح عملية 

ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�̈ƢȈƷ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�Ǧ ǴƬű.1

، وذلك ألنه كما نعلم أن مجعية وثيقا رتباطااإصالح اجلانب االجتماعي باجلوانب األخرى  ارتبط         

من جهة، وإصالح  الديانةشؤون الفرد يف املعتقد و  لمني اجلزائريني سعت منذ بدايتها، إلصالحالعلماء املس

Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦Â�̈ǂǇȋ¦.

جل أن ذلك مل يكن من إ، فبه انطلقتوإذا كانت اجلمعية قد انطلقت من الدين وكان خري ما          

«��ƢŮȐƻ�ǺǷأولكن من  ،العبادة وحدها ƾē�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈƷȐǏȍ¦�Ƣǿ®ƢǠƥ¢�ǲƳىل إصالإ�ǞǸƬĐ¦�¬

، ويدعو إىل متجيد العقل والعدالة كبريا للمسلمني  احرتاما، على أساس أن خيلق بتصحيح عقيدته وديانته

  .االجتماعية وحمو الفوارق العنصرية  

.20، ص2000بريوت،،1ط، دار الغرب اإلسالمي، سعيدوين ناصر الدين، اجلزائر منطلقات وآفاق-1
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الناس وترك احلرية يف  ، وتنادي بالتآخي بنيإىل الثورة على الظلمكما كانت اجلمعية تدعو          

العادل بني  اكاالشرت ، بإقامة القضاء على الفقر وبناء احلياة على التفكري السليم، والدعوة إىل املعتقدات

 بشىت واالستغالل االستعباد، والثورة على لتعليم وحماربة اجلهل بكل أشكاله، واحلث على االفقراء واألغنياء

، وليس على أساس احلكم الفردي ائم على أساس الشورى بني اجلماعةوإقامة احلكم العادل الق أنواعه

1.املستبد

-، فقد عاش الشعبخطورة وأمهية عن احلياة الدينية احلديث عن احلياة االجتماعية ال يقلإن 

اضطرته قد ، فإلضافة إىل األوبئة واألمراض، باصنوفا شىت من احلرمان والتجويع - طوال فرتة االحتالل

عية العلماء  ، واملرحلة اليت  ظهرت فيها مججل لقمة العيشأالظروف للهجرة داخل اجلزائر وخارجها من 

مارس خالله االستعمار الفرنسي سياسته الوحشية  االحتاللتعكس لنا بوضوح النتائج املرة  لقرن كامل من 

.2واالستعبادإلبادة الشعب اجلزائري ووضعه حتت الذل 

�ƨǴƷǂǷ�¾Ȑƻ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�©ǄȈǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�ǂǿƢǜŭ¦�ǺǷÂهو كشف الرتدي ، االحتالل

.، وطبقة السكان األصلينيمها طبقة املستوطنني: إىل طبقتني¦�ǞǸƬĐ¦�¿ƢǈǬǻ نتج عنهجتماعي الذي اال

  .سياسته القمعية وحماوالته للتفريق بني العرب والرببر االستعمارمارس  االنقساممن خالل هذا ف

أن الشعب  ، فيذكر بعض الكتاب الفرنسيني1930لة الشعب اجلزائري خالل سنة أما بالنسبة حلا   

 لالضطهاد، باإلضافة كارها لثروة البالد وجهود العمالاجلزائري كان يعاين من وطأة الربجوازية الفرنسية واحت

.3املشاعر القومية كبحالسياسي و 

لى حماولة حتطيم الكيان عالنية عن فرنسا منذ دخول إىل اجلزائر، عملت سرا و إكما هو معروف فو 

«�Ǉȍ¦Â�ƨƥÂǂǠǳ¦�ǶǈƳ�ǺǷ�ƢȀƼǴǇقومات الشخصية العربية اإلسالميةالقضاء على مو  ،اجلزائري ƾđ�� الم

، دار البعـــث ،1ط ،1945-1931عبــد الكــرمي بــو الصفصـــاف ،مجعيــة العلمــاء املســـلمني ودورهــا يف تطــور احلركـــة الوطنيــة اجلزائريــة-1

.121، ص1981قسنطينة ، 

.87، ص املرجع نفسه -2

.82، ص نفسهاملرجع   -3
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منها سياسة التفقري والتجويع  االستعماريةاعتمدت سلسلة من السياسات إدماجها يف األمة الفرنسية، و و 

  . غراقهم يف ظلمات اجلهل إوكذا سياسة جتهيل اجلزائريني و 

 :  الفقر والبطالة - 1

���ƪمباشرة االحتاللفرنسا يف اجلزائر بعد  اتبعتهاتظهر سياسة التفقري اليت        ǷƢǫ�ƢĔ¢�Ŀ مبصادرة

و قامت بتوزيعها على املستعمرين األوروبيني الذين ، معظم األراضي الفالحية وأجودها من اجلزائريني

مقاومة الشعب  ضد االحتاللمن أجل توطيد عملية ، ذلك األوربيةجلبتهم معها من خمتلف البالد 

1.وما ميلك من قوةوواصل الكفاح  ضده بكل ما يستطيع  االستسالماجلزائري العريب املسلم الذي مل يقبل 

سالمية، وقد  من املعروف أن نظام امللكية الزراعية يف اجلزائر كان يسري حسب قوانني الشريعة اإلو         

 :نواع التالية تتمثل يف األمن األراضي الزراعية يف اجلزائر  العديدكانت هناك 

  .أراضي األوقاف اإلسالمية-1

 .تابعة للدولة اجلزائرية الراضي األ-2

 .تابعة للقبائل و العروش اجلزائرية الراضي األ-3

2. تابعة لألمالك الفردية للمواطنني اجلزائرينيالراضي األ - 4    

عب دورا فرنسا على كل األراضي األوقاف اإلسالمية اليت كانت تل استولتمباشرة  االحتاللوبعد 

��ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�Ǧ االجتماعيةالرعاية هاما يف توفري التعليم و  ǴƬƼŭعليها تدهور وضع الرتبية الءيوباالست 

، كما تدهورت الرعاية االجتماعية بالنسبة للفقراء، واحملتاجني، والعجزة والشيوخ وهكذا والتعليم تدهورا كبريا

�ƢȀƬǟ±ÂÂ�ǶȀǼǷ�Ƣē°®ƢǏ�Ŗǳ¦�ȆǓ¦°ȋ¦�Ƕǫ°�ǲǏÂ�Ʈعلى أراضي اجلزائريني الستعماريةااستولت اإلدارة  ȈŞ��

للنشـــر والتوزيـــع، ، مـــوفم 1ورؤســـائها الثالثـــة، ط )1956-1931(، مجعيـــة العلمـــاء املســـلمني اجلزائـــريني التارخييـــة تركـــي رابـــح عمـــامره - 1

.65، ص 2004اجلزائر، 

طبعيـة للنشـر، الشـيخ عبـد احلميـد بـن بـاديس باعـث النهضـة اإلسـالمية العربيـة يف اجلزائـر ، املؤسسـة الوطنيـة للفنـون امل، رابـح عمـامرةتركي  -2

.83-82، ص ص 2003، اجلزائر، 2ط
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هكتار، )  2.706.000(وستة آالف م إىل مليونني وسبعمائة 1940على أفراد اجلالية األوروبية يف عام 

عشرون ألف فالح أوريب هكتار وباجلملة وقد أصبح مخسة و مليون  11ىل إ االحتاللوصل ما متلكه إدارة و 

هكتارات فقط منتجة لكل فالح منها مخسة هكتار 108من اهلكتار مبعدل  2720.000ميلكون 

1.نتاج أو غري صاحلة للزراعة معظمها أراضي بور أو ضعيفة اإلو 

   الجهل واألمية  -2

من  ئريني التخلي على ثقافتهم ومنعهمفرض على اجلزاالفرنسي سياسة التجهيل، و  تعماراالسطبق         

فرنسا  اتبعتهاسياسة التجهيل اليت  جتلتو  2.ثقافة املستعمرمن حيث إىل املساواة مع األوروبيني  االرتقاء

خالل النصف على معظم رجال العلم والتعليم  هاقبضت يف إحكامأبناء الشعب اجلزائري  اجتاهيف اجلزائر 

رجال لعلماء ورجال الدين من الفقهاء و ، نظرا للمقاومة الشعبية الباسلة اليت قادها ام 19الثاين من القرن 

.م20الفرنسي حىت مطلع القرن  االحتاللالطرق الصوفية الصاحلون جيال بعد جيل ضد 

، االحتالل بداية منذاليت كانت قائمة يف اجلزائر ت بالقضاء على معظم معاهد العلم ǷƢǫ�ƢĔأكما   

.3اخلاصةاملكتبات العامة و و الكنائس القرآنية و  ملدارس واجلوامع والزوايايف ا ليت متثلتاو 

ذلك على أنقاض النظام بوي مسيحي جلبته معها من فرنسا و قامت فرنسا بفرض نظام تر كما 

إعراض خصصته يف الغالب ألبناء املستعمرين األوروبيني يف اجلزائر، قابله العريب اإلسالمي اجلزائري و بوي الرت 

فيها ليس فيه عدم رغبتها يف إرسال أبنائها للتعلم يف مدارس فرنسا ألن التعليم معظم العائالت اجلزائرية و 

عن جادة العروبة  االحنرافائر من بناء اجلز أالثقافة العربية اإلسالمية خوفا على شيء من العربية و 

4.واإلسالم

.83، ص  السابقاملرجع  ، العربية اإلسالميةالشيخ عبد احلميد بن باديس باعث النهضة  ،تركي رابح عمامرة -1

د، حممـد عبـاس ، دار القصـبة احلاج مسعود مسعو : ، ترالثورة املسلحة إىل األوىلاملية من احلرب الع حلركة الثورية يف اجلزائر، اأمحد مهساس -2

.404، ص 2003، للنشر، اجلزائر

.84، ص املرجع نفسه ، تركي رابح عمامرة -3

.، الصفحة نفسهااملرجع نفسه -4
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وتربز سياسة جتهيل أبناء اجلزائر  يف أن أوالد األوروبيني على سبيل املثال الذين هم يف سن التعليم   

 بتدائيةاال، يف  حني ال يتلقى أبناء اجلزائر يف املرحلة راقيةيتلقون مجيعهم تعليمهم يف مدارس  االبتدائي

فقد حكم عليهم بالتشرد ، بنتطفل و  400.000حوايل  وا غلفبما الباقون  أ، ائةسوى تسعة عشر بامل

أما الذين  .ارع أو محالني أو بائعني متجولنييعمل السواد األعظم منهم كماسحي أحذية يف الشو واجلهل، و 

ǴǠƬȇ�ǶĔƨǬƟȏ�Śǣ�Ƕđ�ƨǏƢƻ�²إساعدهم احلظ بدخول املدارس الفرنسية ف °¦ƾǷ�Ŀ�ÀȂǸ�   مخسني حيتوي و

،  كما يتبع مخسني باملائةكثر يف الفصل الواحدأو أتلميذة تلميذ و  50الفصول الدارسني على  باملائة من

.Ƕđ�ƨǏƢŬ¦�ǶȀǇ°¦ƾǷ�Ŀ�śȈƥÂ°Âȋ¦� ƢǼƥ¢�ƢȀǇ°ƾȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�©¦°1نها برامج ال تدرس إال نصف املقر م

 هي اجلامعة الوحيدة جامعة اجلزائر اليتيف واضحة كما تظهر سياسة جتهيل أبناء اجلزائريني بصورة   

�ƢēƢȈǴǰƥالثورة اجلزائرية كانت جامعة اجلزائر اندالع، حيث تذكر اإلحصائيات الفرنسية أنه عند يف اجلزائر

مشلت األوربيني فكانوا يبلغون اآلالف، و ، أما الطلبةال يفوق املئاتما األربعة تضم من الطلبة اجلزائر 

ǶēƢǐǐţ ب كالطب والصيدلة واحلقوق واآلداب خمتلف الشع  .  

  : التفكك والعنصرية -3

، فعملوا كخطوة أوىل   "سياسة فرق تسد"ذهم على اجلزائر انتهج الفرنسيون منذ أن بسطوا نفو           

، فسعوا  للرتكيز على اللهجات احلضاري لألمة العربية اإلسالمية، وانتمائها التشكيك يف هوية شعبهاعلى 

.، سعيا منها للتفريق بني األمة الواحدة ا واستبداهلا مكان اللغة العربيةاحمللية وحاولوا إحيائه

، واعتربوا لية والصراعات املذهبيةالعصبية القبت ذاته خللق اجلهوية والعنصرية و كما عمدوا يف الوق        

، ل الرببر وفصله عن العنصر العريبا لعز ، واختذوا من ذلك طريقاألمازيغية أكثر بعدا عن العربيةأن القبائل 

śǸǈǫ�ń¤��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǯوقسموا ب ǳǀ :وقامت بعد ذلك بفصل سكان األمازيغ عن . عرب وبربر

النواحي اجلزائرية األخرى بسلسلة من األنظمة والقوانني، وحاولوا من خالهلا إحياء العصبية األمازيغية

�ǶȀƬǧƢǬƯÂ�ǶǿƾȈǳƢǬƫÂ�Ƕē¦®ƢǟÂ،مازيغ لغتهم اخلاصةعم املستعمر أن لأل��Ƕđ�ƨǏƢŬ¦�ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â�Ǆǧ الرببرية

.67و رؤسائها الثالثة ، املرجع السابق ، ص )1956–1931(تركي رابح عمامرة ،  مجعية العلماء اجلزائريني التارخيية  -1
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، كما زعموا أن األمازيغ مل يعتنقوا اإلسالم إال ظاهريا جذريا عن عادات العرب اجلزائرينيختتلف اختالفا 

.1وليس عن اقتناع ودراية وإميانا به 

سات اخلاصة بتكوين األصل يعدون الدرا تعماراالسفأخذت جمموعة من العلماء املكلفني من طرف        

، وألف طبيبان فرنسيان يف ''معهد البحوث العليا املغربية للدراسات الرببرية''، فقد أسسوا يف املغرب الرببري

���ƨǳȐǇ�ǺǷ�ǶĔƘƥ�ǂƥŐǳ¦�̧ƢǼǫ¤�¦ȂǳÂƢƷ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƢǬǴǘǻ¦Â''مقاييس مجاجم الغاليني '' يف  تونس كتابا

.2أوروبية ، وإن هلم لغة خاصة ينبغي عدم التفريط فيها 

دوتيه أحد املتخصصني يف شؤون الرببر أن العامل املختص يف أمور الرببر املسيو فيكتور بيكييقول      

بأن  به مناط اآلمال يف " :وقال ،هذا الشعب الرببري، نوه مبحاسن وسجايا ني قبائل الرببرالذي جال ب

ال نعربه أىل املدنية الفرنسية، لذلك جيب علينا قبل كل شيء إنه شعب يظهر عليه امليل من نفسه إفريقيا و إ

3."وجيب أن حيمل الرببر على الثقافة الفرنسية... مما هو

Ƣǈǻǂǧ�ƨǳÂƢŰ�© ƢƳ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�ĿÂ منها قانون ينص على إخراج لتنفيذ خطتها فأصدرت عدة قوانني ،

والتقاليد  ، ويعلن عن أحكام سكان هذه املنطقة إىل األعرافبائل عن أحكام الشريعة اإلسالميةمنطقة الق

ختالف ثقايف بني ، ويهدف هذا القانون إىل زرع الشقاق والتأكيد على وجود االيت كانت سائدة فيها

، مث ألغت إلسالمية يف تلك املناطق بكاملها، كما أصدرت قانون آخر يلغي وجود احملاكم ازيغالعرب واألما

.4احملاكم العرفية وأعلنت تطبيق القانون الفرنسي يف كل األحوال اليت ختص املنطقة القبائلية

  .21-20ص  ص، يف اجلزائر، املرجع السابق اإلسالمية،  الشيخ عبد احلميد بن باديس باعت النهضة العربية تركي رابح عمامرة -  1

.86،  صم1985، ريني وأثرها اإلصالحي يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائرمجعية العلماء املسلمني اجلزائ، أمحد اخلطيب -  2

.67-86،  ص ص نفسه، املرجع أمحد اخلطيب -  3

21-20يف اجلزائر ، املرجع السابق ، ص ص  اإلسالمية، الشيخ عبد احلميد بن باديس باعت النهضة العربية تركي رابح عمامرة -  4
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، وأعلنت الفرنسيةيم اإلجباري يف املدارس ، وفرضوا التعلهة أخرى أغلقوا املدارس القرآنيةومن ج         

�ƢđǂƷفمنعت تعليم اللغة العربية ومنعت العلماء من دخول بالد القبائل ضد اللغة العربية يف تلك املناطق ،

.1، ومنعت السكان احملليني من التكلم بغري اللهجة الرببرية أو اللغة الفرنسيةوإلقاء احملاضرات وتعليم القرآن

أحد الكتاب الفرنسيني إىل تشجيع النزعة الرببرية، ملنع اجلزائريني وعشية احلرب العاملية األوىل، دعا

، اليت كانت قد انتشرت يف املشرق اليت تدعو إىل الوحدة اإلسالمية "اجلامعة اإلسالمية"من التأثر بفكرة  

عبد مام حممد عبده والسلطان ، واإلينفغامثال مجال الدين األأالعريب حتت دعوة املصلحني املعاصرين 

.2احلميد الثاين

الذي استعمل  جونيهمحل عدد كبري من الكتاب الفرنسيني لواء الدفاع عن الرببرية ويف مقدمتهم          

الذي دعا إىل تكوين أكادميية أو   ماستينون، وكذلكستعماريةاالأسلوب البحث العلمي خلدمة األهداف 

سا بنصائح هؤالء فأنشأت ما يعرف بظهري سبتمرب فعملت فرن. بربرية لتنافس اجلامعات العربية جامعة

كرب أماي الذي كان  16ظهري  1930، مث ظهر عام عا للحفاظ على التقاليد الرببريةالرببري الذي د

�ÃŐǯ�ƨȈŷ¢�ƢȀƟƢǘǟ¤Â�ƨǬǘǼŭ¦�ǽǀǿ�¾ǄǠǳ�ƨǳÂƢŰ�ĿÂ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̧ÂǂǌǷبعض الساسة عزهلا وجعلها   اقرتح

.3قط كإقليم رابع خاص بالرببر ف

، وكان جلرائدهم الناطقة بالفرنسية دور ندماجيةاوقام بعض املعلمني املتفرنسني حبملة سياسية          

La'' املتواضعنيصوت''واضح يف نشر هذه الدعاية بني سكان املنطقة كجريدة  Voix des Humbles

La  ''هليالصوت األ''وجريدة ، "الفاسي"للمعلم  Voix Indigène  واكلي"كما قام . "الزنايت"للمعلم" 

حتاد كذلك كان لإل. دعاية لصاحل جتنيس القبائلالمجعية املواطنني الفرنسيني بعمالة اجلزائر ب رئيس 

وهو جزائري من القبائل ، يدير نشرية جوزيف زنتار  بينما كانجياكوبيتي هلي نشرية يديرها الكاتوليكي األ

ن الرببرية ليست هلا أدبية باللهجة الرببرية ومبا أصدروا جملة أكما ) ي املتجنسأ('' المطرنن''خرى تسمى أ

.96، ص1965، قاهرة، الا، الدار القومية للطباعة والنشرالثقافة املعاصرة يف مشال إفريقيالفكر و  أنور اجلندي ،-1

  .163ص  ،2013، ، دار اهلدى، اجلزائر1املعاصر، جالكرمي، تاريخ اجلزائر احلديث و بو الصفصاف عبد  - 2

.237،  ص 1935جوان  1، 4، ج 11م  جملة الشهاب،،فريقياإسالمي ومشال اتب،  العامل اإلبدون ك - 3
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ركة ن هذه املطبوعات قد لعبت دورا بارزا يف تشجيع احلأ، ومما ال شك فيه عاروا حروفا التينيةأحروف فقد 

.1التجنيس باجلنسية الفرنسية ، وسياسة التنصري و الرببرية

،كتابا حتت عنوان رسائل جامعية  )املدعو حسناي حلمك("حسني حلمك"نشر  1931ويف سنة           

، تاند فيه الشعب الرببري  الذي أجنب يوغرطة وماسينيسا  والقديس أوغسوهو عبارة عن بيان بربري جمّ 

وقال أنه هو نفسه أقرب إىل أوغستان من سيدي عقبة ، وقد تأسف على أن اإلسالم قد فرض على وطنه 

ن أغلبية اجلزائريني الذين تنصروا على أيدي إلذلك ف، 2''فرنسا يف اجلزائر يتجسد يف الرببر أن مستقبل''و

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǶȈǈǬƬǳ�ǖǬǧ�ƨǤǴǳ¦�Â¢�¼ǂǠǳ¦�ǲǷƢǟ�Ƣǈǻǂǧ�ǲǸǠƬǈƫ�ŃÂ��ǲƟƢƦǬǳ¦�ǺǷ�¦ȂǻƢǯ��ǒ ȈƦǳ¦� Ƣƥȉ¦.

نقاشات وأثارت ال، الشكوك حول املذاهب السائدة خلق السياسة الفرنسية حاولتكما   

، كما حاولت عزل اإلباضيني عن املالكيني ل املذهب الصحيح الذي جيب إتباعهحو  ةاحلاد تواجلداال

�śƥ�ǂƷƢǼƬǳ¦Â�ƨǼƬǨǳ¦�¬Â°�Ʈ ƥ�ń¤�» ƾē�¦ǀđ�ȆǿÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǂǘȈǈŭ¦�Ƥ ǿǀŭ¦�§ ƢƸǏ¢�ǶǿÂباع املذاهب تأ

ليقظان وقصة أبو اليقظان مع اجلاسوس الفرنسي الذي تناول اخلمر وجاء أليب ا .املوجودة يف اجلزائر

الشؤون األهلية يف  مديرميو أن مسيو ''، فقال له وهو يف نشوة اخلمر ، أحسن دليل على ذلكليتجسس

، قائال إذا استطعتم أن تنفقوا تسعة أعشار عوانه من حكام املناطق اإلسالميةخاصته وأ اجلزائر أوصى

، أما واهللا ال تقوم ذه اجلماعات ففعلواوعزل ه �¦śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǶĔ¦Ȃƻ¤Â�śȈƥ¦Ǆŭلكيس األسود للتفريق بنيا

لفرنسا قائمة يف اجلزائر إذا احتد املالكية باإلباضية وتآخى املسلمني وتآزروا يف هذا القطر الذي جيب أن 

شلت فشال ذريعا يف تنفيذ خمططها ومع هذا كله ميكن القول أن فرنسا قد ف .3''يظل دائما لفرنسا 

ومن هنا نالحظ .ن الشعب اجلزائري كان حمصنا بدينه ولغته وقيمته احلضارية التجزيئي يف ذلك الوقت ، أل

يف اجلزائر قد تعرضت إىل انتقادات شديدة من قبل مؤرخي وكتاب فرنسا نفسها  االستعماريةأن السياسة 

. العلماء املسلمني اجلزائريني من القضية األمازيغية ؟ فماذا عن موقف مجعية . بسب هذا الفشل 

.163بو الصفصاف عبد الكرمي ، تاريخ اجلزائر احلديث و املعاصر، املرجع السابق  ،  ص -1

.165املرجع نفسه ، ص -2

، رسـالة ماجسـتري ، يف علـوم 1939-1931، املواقف السياسية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائـريني مـن خـالل صـحفهاحشالف علي -  3

.62، ص 1994واالتصال ، اجلزائر ،  اإلعالم
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  الوضع الثقافي :ثانيا

التعليم العربي - 1

كانت تعج باملساجد التعليمية واملدارس والزوايا اليت كان   االحتاللمن املعروف أن اجلزائر قبل 

كاملداخيل الوقفية وحمالت األوقاف وفرة الوسائل من أجل التعلم،  كذا الطالب يتلقون فيها التعليم العايل و 

ويف املدن كما يف األرياف كان التعليم جزءًا أساسًا من حياة الناس، وكان املعلم واملتعلم . واألجور العالية

موضع تقدير اجلميع، وحب العلم كان جزءًا من العبادة، وكان التعليم حرًا وخاصًا ويكاد يكون جمانياً 

وكان اجلميع تقريبا يعرفون القراءة و الكتابة، وتكاد . م1873نسا ألبنائها بعد وإجباريًا قبل أن تشرعه فر 

الطبقة اليت   إالّ .1اجلزائر ختلو عندئذ من األمية، ولكن الذين يواصلون دراستهم إىل التعليم العايل عدد قليل

ƥ�» ƢǓ¢�ƾǫÂ��Ǻȇƾǳ¦�ǶǴǟ�Ȃǿ�ƢǼǿ�®ȂǐǬŭ¦Â��ƨƯ¦°Â�ƢȀȈǧ�ƶƦǏ¢�ŕƷ��ǶǴǠǴǳ�ƢēƢȈƷ�ƪ Ǉǂǯ عضهم إىل مواد

أما اإلنفاق على التعليم، فكان أساساً . التعليم العايل اهلندسة وعلم الرسم والزخرفة واخلطابة و كتابة الوثائق

  .من دخل األوقاف

وهجرة  االحتاللوكان من الطبيعي أن تلحق باحلالة العلمية ارتباكات كبرية من جراء احلرب وأهوال 

بائل والقرى، وارحتال بعضها عن أراضيها واشتداد الضيق ببعضهم حىت مل العلماء وتشتت كثري من أهل الق

فلم حيافظ على احلركة العلمية اإلسالمية إال . تعد تفكر يف العلم والتعليم، واقتصر مهها على حتصيل القوت

خذت بعض املدرسني يف املساجد وبعض الزوايا يف جهات اجلنوب وبالد القبائل، أما الكتاتيب القرآنية أ

.2تتالشى شيئا فشيئا إىل أن اضمحلت من الوجود

الكتابات الفرنسية على هذا التحّول الذي أصاب التعليم العريب وأكدت خمتلف الدراسات و 

على األوقاف من جهة أخرى، وهجرة  واالستيالءلظروف احلرب من جهة  االحتاللواإلسالمي نتيجة 

.19، ص ، بريوت1، دار الغرب اإلسالمي، ط3، ج1954 -1830ريخ اجلزائر الثقايف  أبو القاسم سعد اهللا، تا-1

.94، ص 1984، اجلزائر، 1طد توفيق، كتاب اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، املدين أمح -2
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،االحتاللاملعلمني أو نفيهم من جهة ثالثة، وختريب املدارس ومغادرة املتعلمني الزوايا القريبة من مراكز 

1.اكتفى األساتذة بأداء الشعائر الدينية دون التعليم وانتقل البعض منهم إىل أماكن غري حمتلةو 

الوطين، فأصدرت بتاريخ  التعليم انتشارمن عودة  االستعماريةوعلى الرغم من ذلك ختوفت اإلدارة 

مرسوما يقضي بعدم فتح مدارس عربية إال برخصة من احلكومة و تذرعت اإلدارة  م1892أكتوبر  18

°̈¦®ȍ¦�śǟ¢�Ǻǟ�Å¦ƾȈǠƥ�ǂǈǳƢƥ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ń¤�ƢȀǼǷ�ŚƦǯ�Ƕǈǫ�¾ËȂƸƬǧ��ƨǴǷƢǠǳ¦�² °¦ƾŭ¦�¼Ȑǣȍ�ÀȂǻƢǬǳ¦�¦ǀđ.

البوليس عن سلوك طالبها  ال بد من حتري ، فقبل املوافقة كانأما الرخصة فكانت شروطها صعبة

وعدم  م1892التقيد بأحكام مرسوم عام «: رار الرخصة على شروط حمددة أمهها، وينص قدينياً و  سياسياً 

قات التعليم يف املدارس العامة ، وأن جتري الدروس خارج أو من مثانية تالميذ يف مدرسته قبول أكثر

، وعلى الرغم من نشاط اإلدارة أكثر من تلميذين يف املدرسة قبولوهناك رخص تفرض عدم  .)ةالفرنسي(

، فقد استمر ارًا آخر مينع التعليم بدون رخصةقر  م1904يف حماربة التعليم العريب احلر وإصدارها عام 

التعليمي ضمن حدود التعليم القرآين بواسطة اللوحة واملداد  ميف تكثيف نشاطه مأيضا من جهته وناجلزائري

وكانت هذه الطريقة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الشخصية العربية للجزائر أمام خطر ، )السمق(

يهددها، وكان اجلزائريون مرغمني على إتباع الطريقة املتأخرة يف التعليم بعد أن سدت  كان  الذي االندماج

2.لفرنسيةفتح أمامهم باب واحد هو باب املدارس اعليم العريب احلديث يف وجوههم، و سبل التم ظمع

قد كانوا أما الطالب الذين كانوا يرغبون يف متابعة تعليمهم يف تونس واملغرب أو يف املشرق العريب ف

خارقني بذلك قانون األندجيينا الذي كان مينع التنقل من منطقة إىل أخرى ، يضطرون إىل التسلل خلسة

  .كانت الرخصة لطلب العلم ممنوعة  بعدمابدون رخصة من اإلدارة 

هذا هو وضع التعليم الوطين يف بداية القرن العشرين، وقد جرت حماوالت شاقة إلدخال مناهج 

 :حديثة على هذا التعليم من قبل بعض األساتذة املتنورين الذين خترجوا من معهدي الزيتونة واألزهر أمثال

مث يف '' دي قموشسي''الذي كان يعطي دروسا دينية وعقلية يف مسجد  "عبد احلميد ابن باديس"الشيخ 

.25،  ص ، املرجع السابق3، ج1954-1830أبو القاسم سعد اهللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف-1

.64-62اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص ص -2
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يف قسنطينة، وكان بذلك يبين األسس األوىل يف احلركة اإلصالحية اجلزائرية، '' سيدي األخضر''مسجد 

.1حيث خترج على يده أفواج من الطلبة كانوا الدعاة املتحمسني لدعوة مجعية العلماء اإلصالحية

ئر إقامة بعض املدارس اليت وباإلضافة إىل حركة ابن باديس التعليمية يف قسنطينة شهدت اجلزا

حاولت قدر جهدها أن تكون حديثة مثل مدرسة الرتبية والتعليم يف قسنطينة، ومدرسة الشبيبة اإلسالمية 

يف العاصمة، واملدرسة  م1929، ومدرسة السالم املؤسسة عام م1927يف العاصمة اليت أسست عام 

ية اإلصالحية اخلريية يف مدينة غرداية املؤسسة عام يف العاصمة أيضاً، ومدرسة مجع م1929العربية القرآنية 

وقد حصلت هذه املدارس على ترخيص رمسي بالتعليم بفضل التساهل الذي أبداه الوايل العام . م1928

2.''فيوليتموريس ''

حاولت سياسة املستعمر إصالح التعليم بعدما كانت نسبة املدارس العربية ضئيلة جدا وكانت 

زائريني الذين مل يلتحقوا بصفوف املدارس، فحاولت استغالل هذا الفراغ بإنشاء مدارس نسبة كبرية من اجل

صفوفهم ليدافعوا  إىللتعلم اللغة الفرنسية للتضييق على التعليم العريب، وحماولة منها توجيه خنبة من العرب 

�ǂǨǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ǂǸǠƬǈŭ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ƲǷƾǳ�ƨǴȈǇÂ�ƢēŐƬǟ¦Â��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�Ǻǟ3نسي.

لألهايل، واليت مسيت  م1836 -م1830فأنشأت أول مدرسة بعد إمهال مطلق للتعليم بني 

��ƢĔȋ�ƨȈǈǻǂǧ�ȆǿÂ����ǖǬǧ�ƨǼȇƾŭ¦�ÀƢǰǇ�ń¤�ƪ "الفرنسية –احلضرية "باملدرسة  ȀƳÂ�Ŗǳ¦�Â�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǼȇƾǷ�Ŀ

ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�śȈǈǻǂǨǳ¦�Ŀ�śǸǴǈŭ¦�ƲǷ®�ń¤�» ƾē�ƪ ǻƢǯ4إجياد أعوان هلا من بني  ، وإىل

�ń¤�°®ƢǬǳ¦�ƾƦǟ�ŚǷȋ¦�ǞǷ�ƢđǂƷ� ƢȀƬǻ¦�ƾǠƥ�ƪ ǸƬǿƢǧ��Ƥ ǠǌǴǳ�ƢǿǂǷ¦Â¢�ƨŦǂƫ�ÀȂǳȂƬȇ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦» إجياد حل

خاليا  و هو جيل سيكون مغايرا للجيل السابق ،هلذا املوضوع بقدر ما يضمنون وضع جيل حتت طاعتهم

ÂǂǌǷ�ŀƢǠƫ�Ȇǰǳ�̧̧�لقد كان على احلكومة انتظا. من التعصب واخلرافة ƢǓÂȋ¦�ǾȈǧ�¢ƾē�Äǀǳ¦�¿ȂȈǳ¦�°

.31أبو قاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، املرجع السابق ، ص -1

.65-64اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص ص -2

3- Meynier Gilbert, La guerre d’Algérie 1954-1962, la transition d’une France à une autre le

passage de la IVe à la Ve République, Publishude, France, 1999, p 710.

.284، ص نفسهأبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، املرجع -4
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التعليم، ألنه حيتاج إىل كثري من الصرب واملهارة، نظرا إىل احلكم املسبق لدى األهايل و إىل التعصب 

سيحني الوقت لكسب  االحتاللوواضح  أن الفرنسيني ظنوا أنه بعد مرور عشرين سنة من . 1».اإلسالمي

¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǷƾƻ�ǶȀǧƾǿ�Ǻǰȇ�ŃÂ��ÀȂǳȂǬȇ�ƢǸǯ�ÄȂǼǠŭ¦�ŚƯƘƬǳاملدرسة و  جديد خيضع هلم عن طريقجيل 

قد أنشأت و . سا حيل حمل اجليل الذي قاومهاتابع لفرنإمنا كان هدفهم إنشاء جيل خاضع و  ،اإلسالمي

لذلك مجاعة من العائالت األرستقراطية اجلزائرية ميكنها بعد أن ختضع لرتبية مناسبة أن تصبح النواة األوىل 

ƲǷƾǼǷ�ǞǸƬĐ.2

�² اهتماموكان    °¦ƾŭ¦�¹¦ǂǧ¤�ƨǳÂƢƄ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦� ¦ǂǣȍ�ƨǬȇǂǗ�ƾȇƾŪ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�¦ǀđ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǷȂǰū¦

فرنسية  ابتدائية، وأسست يف هذا السبيل مدارس 3القرآنية من دارسيها وتوجيههم إىل املدارس الفرنسية

وى حمتكان عددها قليًال جدا و رنسية، و الف –خاص  وهو املدارس العربية  باسمموجهة للجزائريني مسيت 

ذبة األسرة قطعه عن جذوره وذبيل من اجلزائريني حنو الفرنسية و توجيه جبراجمها ال يتجاوز غسل املخ و 

ǽ ¦°Â�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦Â . غة الفرنسية ولكن الرتكيز الرئيسي كان على اللت تعطي دروسا باللغتني العربية و كانو

تضم معلما و  34ة يتوىل التدريس فيها مدرس) 17( م1863وبلغت هذه املدارس أوجها عام . الفرنسية

حوايل  م1870الفرنسية سنة  –بلغ عدد املدارس العربية « و. 4من اجلزائريني 506تلميذًا بينهم 689

بكثري مما وصلت فضًال عن أن عددهم كان أقل  1300مدرسة وبلغ عدد التالميذ املسلمني حوايل  36

5».إليه مدارس الفرنسيني

قسنطينة،  و  صدر مرسوم يقضي بإنشاء ثالث مدارس يف املدية، تلمسان م1850سبتمرب  30ويف        

التعليم اء، وإقامة الصالة يف املساجد، و القضمرشحني ملناصب دينية كاإلفتاء، و اهلدف منها تكوين 

.282، ص  السابقملرجع ، اأبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف-1

.65اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -2

3- Turin Yvonne, Affrontements culturel dans l’Algérie coloniale, écoles médecines, religion,

1830-1880, Edition HOUMA, Alger, 2003, p 251.

  .66 - 65ص ص  نفسه، اخلطيب أمحد، املرجع -4

5 - Agéron Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine, Tome II,(1871-1954)

,Presses Universitaires de France,1979, P 152.
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والوكيل ) م ومساعدين قضائيني للمحاكم الشرعية اإلسالميةرؤساء أقال(املسجدي و الباش عدل، العدل، 

).كاتب يف إدارة البلديات املختلطة(بعض الوظائف املدنية كاخلوجة و '' املدرسة''والعدول، ومعلم يف 

أئمة يف قضاة و  مساعدين وكتبة،(الثانية  وتؤهل هذه املدارس خرجييها للتعيني يف وظائف الدرجة       

درسة الثعالبية، حيث حيصل بعد املب االلتحاق، وال بد للوصول إىل رتبة مفيت وقاض من )املناطق النائية

¤®¦°�ǂǌǠǳ�Ƣē باختيارإىل الثعالبية هو رهن  االنتقاللكن ، ''شهادة العلوم العليا''يني على عامني دراس

  .طالب فقط من بني خرجيي املدارس الثالث

من مرسوم إنشاء هذه املدارس خيضعها ملراقبة السلطات  9و 8ارة بأن املادتني وجتدر اإلش

القواعد واألدب والقانون : أما برنامج الدراسة يف هذه املدارس فيشمل. العسكرية  ألن هلا طبيعة سياسية

فظ الصحة واجلغرافيا والتاريخ والنظام اإلداري واحلساب ومبادئ اهلندسة والعلوم الطبيعية والكونية وح

1.وكانت تعطى بالفرنسية، أما املواد اليت تعطى بالعربية فهي مبادئ اللغة العربية والتوحيد و الفقه اإلسالمي

أنه مل توجد أي فائدة حقيقية للتعليم  م1900 - م1830غري أن اجلزائريني الحظوا يف الفرتة 

اية متصفا بطابع التحدي الديين بالفرنسية، ألنه كان اهلدف من التعليم الفرنسي املوجه للجزائريني من البد

2.اللغوي و احلضاريو 

:التعليم الفرنسي-2

، وقد صاحب يقصد بالتعليم الفرنسي التعليم الذي تشرف عليه اإلدارة الفرنسية مهما كانت لغته

لكن للفرنسيني فقط، ومل يعرف هذا التعليم أية صعوبات مادية م احلملة الفرنسية منذ بدايتها و هذا التعلي

وال إدارية وال مالية، فامليزانية متوفرة دائمًا سواًء من الدولة أو من احلكومة العامة أو من البلديات، وقد 

وكانت بداية . تلبية مطالبهمطنني الفرنسيني وإسعادهم و املستو وصف بأنه تعليم مزدهر وكان موجه خلدمة 

.67-66اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص ص -1

.287أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، املرجع السابق ، ص -2
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 االبتدائيةالتعليم الفرنسي يف اجلزائر قد ترك يف أيدي اخلواص خالل السنتني األوىل، فأنشئوا بعض املدارس 

1.م1832 - م1830لتعليم األطفال األوربيني و اليهود بني 

املشرتك لتعليم القراءة ظهرت أول مدرسة رمسية فرنسية يف اجلزائر واليت مسيت مبدرسة التعليم 

األطفال  تلميذ، وقيل إن بعض200، وكانت تضم حوايل م1833احلساب يف أبريل عام و  والكتابة

�Ŀ�Ƣǔȇ¢�ƨǇ°ƾǷ�Ƣđ�ƪ احتالللكن عادوا وقاطعوها، وبعد اجلزائريني قد دخلوها و  ƸƬǧ�ƨƥƢǼǟ1833على  م

 االبتدائيةوتواصل إنشاء املدارس . موجهة بالدرجة األوىل لألطفال الفرنسيني) مدرسة مشرتكة(نفس النمط 

�ƨȈƥ°Âȋ¦�Â�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�©ƢȈǳƢŪ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƢĔƢǘȈƬǇ¦Â�ƢŮȐƬƷ¦�ǞǫÂ�ƢǸǴǯ�ÀƾǷ�̈ƾǟ�Ŀ�śȈǈǻǂǨǴǳ�ƨȀƳȂŭ¦باعتبارها 

يف املدن األخرى مثل وهران، قسنطينة وجباية والبليدة  االبتدائية، فانتشرت املدارس تالللالحهي املدعمة 

وتلمسان ومستغامن وأنشأت أيضا يف ضواحي هذه املدن واملستوطنات، وبلغ عدد تالميذ هذه املدارس سنة 

 م1848، وأنشأت مؤسسات تعليمية أخرى ألطفال األوربيني سنة تلميذ 4562حوايل  م1845

.تلميذ 3000و 2000تسمى املخيمات الزراعية، وكانت تضم يف تلك الفرتة بني و 

حوايل  م1845، وبلغ عدد املدارس سنة تلميذ 12766إىل  1851عدد التالميذ سنة  وازداد       

 االزدهارالفرنسي يف  االبتدائيستمر التعليم ا، و م1851مدرسة سنة  223العدد إىل  وارتفعمدرسة  52

والتقدم املستمر والذي كان جيد الدعم من السلطات العسكرية واملدنية على السواء، وجيد املال لبناء 

2.املدارس وجتهيزها، وحتضر له الربامج وتشرف عليه املصاحل املعنية بعناية فائقة

و ما ومن هنا ميكن أن يعرف الطابع احلقيقي ملوقف اإلدارة الفرنسية من التعليم يف اجلزائر، وه

3.يوصف بالطابع التمييزي والعنصري والذي اختذ أسلوب اإلمهال املتعمد

، إدراكًا منه ألمهية نشر التعليم الفرنسي بني اجلزائريني، ''جول فريي''حاول  م1883ويف سنة        

�ÀȂǳȂǰǳ¦�Ƥ 15إنشاء  ǔǤƥ�ƪ ǴƥȂǫ�ǾƬǳÂƢŰ�À¢�ȏ¤��ƢēƢǬǨǻ�̧ Ƣƥ°¢�ƨƯȐƯ�ǆ ȇ°Ƣƥ�¾ËȂŤ�ƨȈǷȂǰƷ�ƨǇ°ƾǷ

.67اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -1

.295-290، ص ص أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، املرجع السابق-2

.296، ص نفسهاملرجع   - 3
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ورغم ذلك كان عدد املدارس اخلاصة . عارضتهم ومجيع البلديات اليت اعتادت تقدمي املساعدات للمدارسوم

من % 5مع ذلك كانت نسبة اإلقبال على التعليم الفرنسي ضعيفة، حوايل . باجلزائريني يزداد ببطء شديد

  ).ولد 850000( الذين بلغوا سن التعليم  اجلزائريني عدد األوالد

بالنسبة للمرأة اجلزائرية، فقد كانت حمرومة من التعليم، فال الدولة تشجعها وال الوضع أما        

االجتماعي املتأخر يسمح هلا، ومل تكن املدارس الفرنسية اخلاصة بالبنات سوى مدارس التعليم لألوربيات، 

1.ومل تبدأ الفتاة اجلزائرية بولوج املدارس الرمسية بشكل ظاهر إال يف األربعينات

إن . يف أول أمرها ابتدائيةأما بالنسبة للتعليم الثانوي فإننا ذكرنا الكوليج العريب وقلنا إنه مدرسة   

إىل ثانوية فرنسية، وهي األوىل من نوعها يف  م1848، قد حتّول منذ م1836هذا الكوليج الذي بدأ سنة 

اجلزائر، ولكن خالل العشر سنوات أو حنوها اليت عاشها الكوليج كان تالميذه إما فرنسيني أو أوربيني، 

واملالحظ أن املسلمني مل يدخلوه،  وكانت مواده هي اللغة العربية الفصحى، والالتينية والفرنسية واإلغريقية 

كنه معهد فيه ريخ، والعلوم الطبيعية والرياضيات، فهو ليس بثانوية كما نفهمها اليوم و لواجلغرافيا والتا

2.تنتهي مبستوى الثانوية أو املتوسطخمتلف املستويات، و 

، وضم إىل وأثناء عهد اجلمهورية الثانية، فصل التعليم الفرنسي عن سلطة وزير احلربية واحلاكم العام

وقد مشل ذلك املدارس ). الريكتور(ممثله يف اجلزائر وهو مدير إدارة الرتبية ف و اختصاص وزير املعار 

مل يكونوا قد جتنسوا باجلنسية الفرنسية، ولذلك )م1848(اإلسرائيلية أيضا، رغم أن اليهود يف ذلك الوقت 

ƢȇƢǟ°Â�ŅƢǿ¢�ÀÂŐƬǠȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔƜǧ . يرتاسل مباشرة مع ونص القرار اجلديد على أن مسؤول التعليم يف اجلزائر

الوزير بشأن املدارس األوربية، أما بشأن املدارس اإلسالمية فيرتاسل نفس املسؤول مع احلاكم العام فقط، 

يف التمييز بني  االحتاللألن املدارس اجلزائرية  ما تزال خاضعة لسلطة وزير احلربية، وهذا من تفننات نظام 

يف اجلزائر، وكانت ) ريكتور(هو أول مدير الرتبية  Delacroix ''دوالكروا''وكان . اجلزائريني والفرنسيني

.69-67اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص ص -1

.298، املرجع السابق ، ص ...أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ جلزائر الثقايف-2
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مؤسسته تسمى األكادميية، وقد أعطي مدير الرتبية مكانا رئيسيا يف اإلدارة اجلزائرية إذ هو عضو رمسي يف 

.1جملس احلكومة العامة اليت تدير شؤون البالد

لكن مسخ اهلوية وغسل املخ التعليم الثانوي و لرتقي إىل سلم فقد كان الغرض منها ليس الثقافة وا   

 ȏƚǿ�ń¤�ȏÂ� ȏƚǿ�ń¤�ȏ�śƥǀƥǀǷ�°¦ƾǫȋ¦�Ƥ Ĕ�ǀȈǷȐƬǳ¦�½ǂƫ�Ľ2.

وحتضري اجلزائريني للعمل لصاحل  االستغاليلفالتعليم الفرنسي من األساس كان يهدف إىل الطابع      

ق الطرز ونسج الزرايب لبيعها للسواح كحذق بعض شؤون الزراعة ملساعدة املستوطنني، وحذ3الفرنسيني

أما التعليم الذي يكّون ويريب املواطن ويرفع املستوى .وتصديرها، أو ختريج بعض اجلنود والقضاة واملرتمجني

ومن املالحظ أن الثانويات والكليات إمنا . العقلي ويضمن له الوظائف، فذلك كان حكرًا على الفرنسيني

، وكان التعليم يعطى بالفرنسية وال يعطى بالعربية من اجلزائريني ا يدخلها غريهمأنشئت لألوربيني فقط و قّلم

.يف بالٍد شعبها عريب، ألن هدف اإلدارة االستعمارية هو إحداث الذبذبة العقلية و مسخ اهلوية

حقيقة أن السلطة الفرنسية أنشأت لألوربيني املؤسسات التعليمية يف مجيع املستويات، من 

¦Ƣǈǫȋ¦�ȄǸǈƫ�Ƕđ�ƨǏƢƻ�¿Ƣǈǫ¢�ȆǨǧ�©ƢȇȂǻƢưǳ¦�¾Ȃƻƾƥ�śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƶũ�¦̄¤Â��ŅƢǠǳ¿�التعليم إىل  االبتدائي

) الكوليجات(ألقاليم الثالثة، هناك املعاهد ومن املالحظ أنه باإلضافة إىل الثانويات يف عواصم ا. ''األهلية''

وبلعباس، وهذا بعد مرور قرن على يف كل من البليدة ومستغامن وتلمسان واملدية وسكيكدة وعنابة وسطيف 

4.)م1930أي ( االحتالل

ورغم أن التعليم العام يستلزم عدم التفريق بني التالميذ اجلزائريني والفرنسيني يف املؤسسة الواحدة         

ويف شروط القبول، إال أن السلطات اإلدارية ظلت متيز األطفال اجلزائريني عن سواهم بشىت الصور، فهي ال 

.299، ص  السابق، املرجع السابق ، املرجع ...أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ جلزائر الثقايف-1

 . 301ص  ،املرجع نفسه - 2

3- Jouin Serge, Lesne Marcel, Rigaud Louis, Simon Jacque, L’école en Algérie, 1830-1962 de

la régence aux centres sociaux éducatifs, éditions Publihsud, France, 2001, p 91.

 . 302ص ، املرجع السابق، أبو القاسم سعد اهللا - 4
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أبناء العائالت اليت خدمت فرنسا من ذلك  استثناءخاص، مث صدر ما يفيد  امتحانلهم إال بعد تقب

، وعلى هذا فإن العدد القليل الذي دخل املدرسة الفرنسية الثانوية من اجلزائريني إمنا كان من فئة االمتحان

القياد (ناصب الفرنسية ا املđƢƥ°¢�ńȂƫ�Ŗǳ¦�©ȐƟƢǠǳ¦Â'' اخليام الكبرية''معّينة، ال خترج عن أبناء 

جات واملرتمجني والعائالت املتنفذة اليت تبنت األفكار اكذلك املوظفني كأبناء اخلو ، و )اخل...واآلغوات

  .الفرنسية

 الذي حكم من سنة '' شارل لوتو''باخلصوص يف عهد احلاكم العام  وهذه السياسة قد ظهرت          

، 1أعداد التالميذ اجلزائريني يف الثانويات الفرنسية كان قليال جداً ، ورغم ذلك فإن م1918إىل  م1913

تلميذا جزائريا يف مجيع الثانويات  86سوى  م1899 -م1898ومن امللفت للنظر أنه مل يكن بني 

ال  م1951، ويف سنة م1930سنة  776وإىل  م1914سنة  386الفرنسية، وقد وصل العدد إىل 

.2)أوربيني 25500مقابل ( 3214اجلزائريني سوى  ثانوية منيوجد يف الدراسة ال

.303، ص ، املرجع السابق ...ائر الثقايفأبو القاسم سعد اهللا، تاريخ جلز -1

.304املرجع نفسه، ص -2
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  األوضاع الدينية  :ثالثا

ضغطه عليه، واهتم بضرب مقومات  االستعماريعترب الدين اإلسالمي من بني األهداف اليت ركز      

الشعب اجلزائري من الداخل وعمل على تشتيت وحدته وفصله عن حميطه العريب وانتمائه اإلسالمي 

وتطلعاته عن مسارها الطبيعي لتكون يف خدمة املصاحل  اهتماماتهوإدماجه يف بوتقة احلضارة الغربية، وحتويل 

على األوقاف اإلسالمية،  االستيالء، و ساجد أو تقليصهاقضاء على املاليت جتسدت يف الو  ،1الفرنسية

البدع من طرف الطرق ات و تشجيع اخلرافالسيطرة على القضاء اإلسالمي، ودعم التبشري املسيحي، و و 

  .الصوفية

والكنيسة الفرنسية إبعاد الشعب اجلزائري املسلم عن دينه اإلسالمي  االستعمارحماوالت وجتسدت         

الذي كان يهدف بعمله عند قدومه إىل اجلزائر، حتويل مسلميها "شارل ال فيجري" يف تصريح  للكاردينال

فعل عددا من البعثات اليت أرسل إليها بال القارة اإلفريقيةمعتربا اجلزائر بابا حنو ،الديانة املسيحيةإىل 

حية واجب مقدس ينبغي أن نرقي هذا الشعب يإن إدخال األهايل للديانة املس((:حني قال التبشريية،

ولنضرب صفحا عن غلطات املاضي، فأول ما جيب علينا معهم هو احليلولة بينهم وبني القرآن، بدال من 

إن القرآن هو الذي حيرض املسلمني على ((: حد النواب الفرنسيني يف الربملانوقال أ.  2)).غلطات أخرى

إىل اجلزائر  -يقصد الفرنسيني–إننا جئنا ((قال احلاكم العام الفرنسي  ويف نفس السياق ))إذاية الفرنسيني

.3))لندفن القرآن ال ليحي

.71، ص املرجع السابقسعيدوين ناصر الدين ، اجلزائر منطلقات وآفاق ، -1
،  ، املرجـــع الســـابق)1945-1931(عبـــد الكـــرمي بـــو الصفصـــاف ،مجعيـــة العلمـــاء املســـلمني ودورهـــا يف تطـــور احلركـــة الوطنيـــة اجلزائريـــة -2

  .120ص
 اجلمعيــة الدينيــة اإلســالمية يف تبســة عنــدما ذهــب إليــه احلــاج حــواس بــن إمساعيــل رئــيس صــرح بــذلك احلــاكم العــام الفرنســي عنــد تواجــده  -3

ȆºǈƦƬǳ¦�ĺǂºǠǳ¦�ƺȈºǌǳ¦�Ƣºđ�ǶºǴǠÉȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�śǼƦǳ¦�ƨǇ°ƾǷ�ƶƬǧ�̈®Ƣǟ¤�ǾǼǷ�ÀȂƦǴǘȇ�̈ƾǴƦǳ¦�ǆ ǨǼƥ�ǾƦƟƢǻÂ-حممـد امليلـي، ابـن بـاديس  :ينظـر، -رمحـه اهللا

.40،  ص1980، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2عروبة اجلزائر، طو 
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 :المساجد-1

«�¤ń احتالهلابعد  الفرنسيةكانت القوات          ƾē''ضم املستعمرة اجلديدة حتت راية الصليب''،

ريد وأدركت منذ البداية أن قوة الشعب وصالبته يف متسكه بدينه وعقيدته فبادرت إىل العمل على جت

  . ذلك  بتحويل املساجد إىل كنائس أو مستودعات عسكرية و هدم بعضهاالشعب من مؤسساته الدينية و 

��ń¤�°ȂǸǠŭ¦�ƲȈȀƦǳ¦�̈ÂƢǌƬǯ�ƾƴǈǷ�ǲȇȂŢ��ƨǸǏƢǠǳ¦�Ŀ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°¦®ȍ¦�Ƣđ�ƪ ưƦǟ�Ŗǳ¦�ƾƳƢǈŭ¦�Ƕǿ¢Â

، فنصب الصليب و علم فرنسا على الصومعة على أنغام حتية القوات م1831ديسمرب  18كنيسة يوم 

 فاقتحمبوابه موصدة قد جتمع حوايل أربعة آالف مسلم داخل املسجد وكانت أ''العسكرية الربية والبحرية، و

بعد أن قتل فيه حوايل أربعة آالف  م1832دشن املسجد كنيسًة سنة ''عليه و استوىلاجليش املسجد و 

.1بداخله منعاً لتحويله اعتصمواجزائري 

عنيفة مثل اخلطاب  استفزازيةوكان يرافق حتويل املساجد إىل كنائس يف أغلب األحيان خطابات 

إىل كنيسة، وجاء '' صاحل باي''بتحويل مسجد  االحتفالالذي ألقاه سكرتري احلاكم العام يف قسنطينة أثناء 

ه غري املسيح، و حنن إن آخر أيام اإلسالم قد دنت، ويف خالل عشرين عاما لن يكون للجزائر إال« :فيه

�ƪإذا أمكننا أن نشك يف أن هذه األرض متلكها فرنسا  ǟƢǓ�ƾǫ�ƢĔ¢�¾ƢƷ�Ä¢�ȄǴǟ�Ǯ ǌǻ�À¢�ƢǼǼǰŻ�Ȑǧ

.»من اإلسالم إىل األبد، أما العرب فلن يكونوا مواطنني لفرنسا إال إذا أصبحوا مسيحيني مجيعاً 

ولكي تتهرب اإلدارة من دفع نفقات املساجد املتبقية، اليت كانت أموال األوقاف اإلسالمية تتكفل 

�ǲƦǫ�ƢēƢǬǨǼƥسبعني مسجداً فقط مبوجب ا، أجرت تصنيفا لثمانية و أصبحت حتت سيطرة فرنس مث االحتالل

اعتربت نفسها غري مسؤولة عن أي ظم الدين اإلسالمي يف اجلزائر، و ، الذي ينم1851أفريل  30قرار

على دور العبادة وعلى املمتلكات املوقوفة على  استولتمسجد يدخل يف عداد املساجد املصنفة، ومبوجبها 

2.الشؤون الدينية اإلسالمية وضمتها إىل أمالك الدولة الفرنسية 

.18، دار هومة، اجلزائر، ص 1962-1830حباسي شاوش، من مظاهر الروح الصليبية لالستعمار الفرنسي باجلزائر -1

.36، ص 2010، اجلزائر ،األمل، دار  واإلصالحعمار بن مزوز، عبد احلميد بن باديس ومنهجه يف الدعوة -2
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1933فيفري16يفبريفي الجزائر إىل منع الوعظ واإلرشاد يف املساجد مبوجب قرار  انتقلتمث       

  .واإلرشاد وتعليم الدين باملساجد  من القيام بوظيفة الوعظ قضى مبنع العلماء الغري الرمسينيالذي 

:األوقاف - 2

فكرة عدم وجود امللكية اخلاصة يف اجلزائر ألجل ضم أكرب قسم من  االستعماريأوجد املشروع 

على  االقتصاديةالفرنسي يف سياسته  االستعمارفاعتمد  1األراضي اجلزائرية إىل أمالك الدولة املستعمرة

من و . من فرنسا و غريها إىل اجلزائرسلب ما بأيدي األهايل من أرض بشىت الوسائل، و منحها للمهجريني 

لعجز أغلبية اجلزائريني القاطنني  استغالهلاأبرز الوسائل اليت جلأت إليها السلطات االستعمارية لتحقيق ذلك 

2.احلق يف هذه األراضي عن تقدمي أوراق امللكية اليت تثبت هلم هذا

نفسه الذي وّقع '' دي بورمون''بدأت سيطرة اإلدارة الفرنسية على األوقاف اإلسالمية يف عهد        

��ǶēƢȇǂƷÂ�ÀƢǰǈǳ¦�Ǻȇƾƥ�² باحرتاماليت تعهد فيها  م1830جويلية  5معاهدة  Ƣǈŭ¦�¿ƾǟÂ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǂƟƢǠǌǳ¦

ديسمرب  7على األوقاف اإلسالمية، مث تبع ذلك أمر باالستيالءأصدر أمرًا  م1830سبتمرب  8ففي

، و تبعته قرارات أخرى 3الذي أعطى احلاكم  حق التصرف يف األمالك الدينية بالتأجري أو بالكراء م1830

¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦Â�ǺȇǄƟƢū¦�Â�śǯȐŭ¦�ǲǯ�ǂǷ¢�Äǀǳ م1833مارس  1سرعان ما مت نشرها مثل قرار

ń¤�ǶēƢȈǰǴǷ�©¦ƾǼǇ�ǶȈǴǈƬƥśȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈƦǴǣ¢�ǾǼǟ�Ǆƴǟ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��®ƾŰ�ǲƳ¢�Ŀ�ƨȇ°ƢǬǠǳ¦�½ȐǷȋ¦�̈°¦®¤�.4

بضم مؤسسات الوقف إىل أمالك الدولة '' بيجو''أن قرار  (Aumerat)'' أومريا''ويقول السيد         

، والظاهر أن التحضري هلذا الضم قد بدأ منذ جميء بيجو بعد حتديه إلدارة م1843مارس  23صدر يف 

�Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǶĔÂƚǌƥ�ǆو  ،فايت واألئمة املمثلني لألهايل الرافضني هلذا القرارامل Ť�Ǯ ǳǀƥ�ƪ ǻƢǯ اليت وعدت

، 1983جوزيف عبـد اهللا، الطبعـة األوىل، دار احلداثـة، لبنـان، :، ترمجة1960–1830اهلواري عدي، االستعمار الفرنسي يف اجلزائر -1

  .19 -15ص ص 

.217، ص 1994رسالة ماجستري ، اجلزائر، ، 1870 -1847القضايا الوطنية يف جريدة املبشر ،  لونيسي إبراهي -2

  .51ص املرجع السابق، اخلطيب أمحد، -3
4 - Kaddache Mahfoud, Sari Djilali, L’Algérie dans l’histoire, office des publications

universitaires, Alger, 1989, p. 138.
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«� واعتربتوعدم التدخل فيها شؤون املسلمني الدينية،  باحرتامها ƢǫÂȋ¦�ȄǴǟ�ƢēǂǘȈǇ�À¢�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°¦®ȍ¦

كها برقاب األئمة واملفايت والقضاة على املساجد اليت تدعمها ماديا وبالتايل إمسا  االستحواذميكنها من 

 . وغريهم من املوظفني الدينيني الذين  يتقاضون رواتبهم من عائدات األوقاف

وكل املوظفني التابعني له إن األمالك التابعة للجامع الكبري «: وجاء يف اإلجراء الذي أتى به بيجو

يزانية ، وإن كل املدخوالت واملصاريف التابعة هلذه املؤسسة أصبحت ملحقة بامل)الدومني( سلطة  هم حتت

كذلك كل املساعدات تعلقة مبوظفي اجلامع والصيانة والشؤون الدينية و إن كل املصاريف املاالستعمارية، و 

°̈¦®ȍ¦�́ ƢǐƬƻ¦�ǺǷ�ƶƦǐƬǇ�ƨǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�©Ƣǫƾǐǳ¦Â«.1

 جرى تطبيقه يف اجلزائر مبوجبالقاضي بفصل الدين عن الدولة و  1905د صدور قانون سنة وعن       

ل عمليًا املسيحية مل يشمل هذا القانون الدين اإلسالمي إال نظريًا بينما مش،1907سبتمرب  27مرسوم 

كما نص يف سعي اإلدارة لتفادي إنشاء مجعية دينية واحدة تتسلم شؤون الدين اإلسالمي  واليهودية، و 

أنشأت مجعيات دينية متعددة منحتها ظاهريًا حق اإلشراف على املساجد وتسمية ،م1905قانون 

�ƢēƢǻƢǟ¤�ƨŧ°�ƪااملوظفني الدينيني، و  Ţ�©ƢȈǠǸŪ¦�ǽǀǿ�ǲǠƴƬǳ�ƨȈǷȐǇȍ¦�» ƢǫÂȋƢƥ�ƢȀǈǨǼǳ�ƪ ǜǨƬƷ

م األوقاف اإلسالمية بتسليي بفصل الدين عمليا عن الدولة، و وعندما طالب األمري خالد اهلامش. السنوية

وال نعلم '' إىل مجعية دينية أسوة باملسيحيني واليهود، رّدت اإلدارة بأن هناك مجعيات إسالمية متعددة 

.2''بالضبط أيها أكثر متثيال للمسلمني

  :اإلسالميالقضاء - 3

هايل يف دارة األإدارة الفرنسية مشكلة وهي كيفية الفرنسي للجزائر طرحت على اإل االحتاللبعد 

نه مبثابة قانون يستوحي سالم ، ألكرب هو اإلن العائق األأ اعتربتن السلطات الفرنسية أال إجمال القضاء 

�ƾǬǳÂ���ǶēƢƦƳ¦ÂÂ�ǶȀǫȂǬƷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǾǼǷسالم كبريا بالقرآن الكرمي واإل  اهتماماوىل الضباط الفرنسيون أ

�ǾȈǴǟÂ���ǶēǂǘȈǇ�µ ǂǧ�ǺǷ�¦ȂǼǰǸƬȇ�ŕƷ�ƢǷȂǸǟصبح القاضي املسلم خيضع لسلطة املكتب العريب علما أ

.21-20، ص ص 2،1990ط  ،دار الغرب اإلسالمي، لبنان، 2ج آراء يف تاريخ اجلزائر، ، أحباث و القاسم سعد اهللاأبو  -1

.52-51، ص ص  قاملرجع الساب،  اخلطيب أمحد -2
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، وأصبح القضاء يف املكاتب العربية  تناقش فيها قضايا وكذلك مفتيها�Ƣđ�ƢǏƢƻ�ƢȈǓƢǫ�ƢŮ�ÀƢǯ�ƨǴȈƦǫ�ǲǯ�Àأ

وىل لتنظيم القضاء سس األاأل االستعماريةوضعت السلطات  م1934ومنذ ... رث والزواج والطالق اإل

، وخضعت اجلزائر م1842سبتمرب  26و م1941فرباير  28شكل مراسيم ملكية الفرنسي باجلزائر يف 

لغاء القانون إ، كما كانت تطبق قانون العقوبات الفرنسي مع ىل مؤسسات القضاء الفرنسيةإساعتئذ 

.سالمي اجلنائياإل

، وفما خيص املسائل املدنية فكان رئيس املكتب العريب يه فقد املسلمون سلطتهم القضائيةوعل

ت أبدم 1853، ومع بداية و احلجزأو بالغرامة والتعويض أما السجن إيفصل فيها وكانت العقوبات 

صبح الفرد اجلزائري مقيد أ، و االستعماريةهايل للسلطة القضائية وخضع األ اتساعاقاليم املدنية تزداد األ

«�ƨȈǈǻǂǧ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǲǠƳ  عادلبنظام قضائي غري ƾđ�ƾǫÂعن النظام القضائي اجلديد وفقا ملا شرع   انعكس��

صبحت القبلبية ختضع هلذه أله مبا يعرف بالعقوبات اجلماعية أي القمع اجلماعي لفرض اهليمنة الفرنسية، ف

صدر مرسوم يفرض على املسلمني حق م 1866راضيها ويف ديسمرب العقوبات بسبب ما حدث أل

.1ي لدى قضاة الصلح الفرنسينيالتقاض

القضاء بني املسلمني يف أحواهلم الشخصية واملالية واجلنائية جزء ال يتجزأ من دينهم، ألن احلكم «

ما فيهما فهو دين، بينهم فيها حكم من اهللا، وألن أصول تلك األحكام منصوصة يف الكتاب والسنة، كل

śǸǴǈǷ�ǶĔȂǯ�ƨǨǐƥ�ȏ¤�¿ƢǰƷȋ¦�Ǯ ǴƬǳ�¦ȂǠǔƻ�ƢǷ�ǶĔȋÂ«.2

يعد القضاء من القضايا احلساسة اليت شغلت جماال واسعا يف العالقات اجلزائرية الفرنسية أثناء          

ذلك ملا تعلق باهلوية اجلزائرية نفسها ممثلة يف احملاكم اإلسالمية واللغة العربية واألحكام الصادرة ، و االحتالل

3.والرتاث االستمراريةعن القضاة الذين كانوا ميثلون 

.172، ص1965،، قسنطينةر يف مرآة التاريخ ، مكتبة البعث، اجلزائعبد اهللا شريط، حممد امليلي-1

.40، اجلزء الثاين، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ص  مذكرا د،الدين حممخري  -2

، 2000، اجلـزء األّول، الطبعـة األوىل، دار الغـرب اإلسـالمي، بــريوت ، 1900-1860أبـو القاسـم سـعد اهللا، احلركـة الوطنيـة اجلزائريـة -3

  .360ص 
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وعملت من  ،خاصاً به  اهتماما االستعماريةوما دام القضاء مرتبطا بالسيادة فقد أولت السلطات          

«� االحتاللفأصدرت منذ . توجيهه ملا خيدم مصلحتهاليه و أجل السيطرة ع ƾđ�ǶȈǇ¦ǂǷÂ�©¦°¦ǂǫ�̈ƾǟ

الذي نص على حتجيم دور القاضي املسلم، إذا  "م1841فيفري  28قرار "تفكيك هذا اجلهاز، منها 

كما أن . نزعت عنه سلطة إصدار األحكام يف اجلنايات و اجلنح، وأوكلت هذه املهمة للقضاء الفرنسي

ملكاتب العربية كانوا يستمعون يوميا للشكاوي املقدمة هلم من طرف األهايل، فإذا كانت متعلقة ضباط ا

باإلرث أو الزواج أو العقود املكتوبة حتّول إىل القاضي املسلم الذي يصدر فيها حكما مبقتضى الشرع 

�ǆاإلسالمي حتت رقابة املكتب العريب، أما إذا كانت القضية جنحة خطرية أو جرمية ف ǴĐ¦�ń¤�¾ËȂŢ�ƢĔƜ

1».احلريب

ȂǇǂǷ�Ƥ¿��'' نابليون الثالث''لكن           ƳȂŠ�®ƢǟƘǧ�ƢēƢȈƷȐǏ�ǺǷ�®ǂÉƳ�ƢǷ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ǶǯƢƸǸǴǳ�®Ƣǟ¢

جاء ر يف قضايا الشريعة اإلسالمية، و خفف فقط من الصدمة اليت أحدثها التدخل الساف 2م1854أكتوبر 

 نص املرسوم علىعن القيادات احمللية األهلية، و  –من حيث املبدأ  -  استقالليةليمنحهم اآلن سلطات 

قسنطينة، كما ليت مل تقم سوى يف ثالثة أماكن وهي العاصمة، سطيف و اإنشاء مناطق قضائية يف البالد و 

ميكن لبعض املناطق القضائية أن تؤلف جملسا أو حمكمة استئنافية إسالمية تضم أربعة من العلماء أو 

�ǆ«، كما تشكل أيضا 3ومعهم العدول والشهود الفقهاء ǴĐ¦ونصت مواده » للفقه اإلسالمي االستشاري

املادة األوىل منه نصت على تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كل املعامالت اليت تتم بني املسلمني، «: مثال

كما . الفرنسية فلهم ذلكوكذلك يف النزاعات اليت تقوم بينهم، وإذا أراد املسلمون أن يتقاضوا لدى احملاكم 

¦�ǲǐǨƬǇ�ƢĔƜǧ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǸǰƄ¦�ń¤�ƢǸȀƬȈǔǫ�Ǟǧ°�ȄǴǟ�ÀƢǸǐŬ اتفقأن املادة الثانية تنص على أنه إذا 

أما املادة السابعة فتقول أن القضاة املسلمني ميارسون مهامهم حتت إشراف . بينهما وفق القانون الفرنسي

والذي تسببه املبشر بناظر . ووكيل الدولة –وهو فرنسي  -نية حلربية ورئيس احملكمة السلطاوزير الشؤون ا

.114لونيسي إبراهيم، املرجع السابق، ص -1

.53املرجع السابق، ص اخلطيب أمحد، -2

.366-365املرجع السابق ، ص ص ،1جسعد اهللا أبو القاسم، احلركة الوطنية اجلزائرية،-3
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وإذا كانت املنطقة واقعة حتت احلكم العسكري فإن احلكم  –وهو فرنسي كذلك  -  مجيع األحكام الشرعية

1.»سيتم كذلك حتت إشراف حاكم العمالة

 االسموالدارس هلذا القانون اجلديد واملتمعن فيه لن جيد فيه أي شيء من الشريعة اإلسالمية سوى        

والشكل فقط، وجيد مقابل ذلك مدى رغبة السلطات الفرنسية يف دفع األهايل للتقاضي لدى احملاكم 

2.الفرنسية، وأن يكون القاضي املسلم منفذا فقط ألحكام احملاكم الفرنسية

كن هذا التربير مل يدم، إذ عارضته بشدة السلطات املدنية و العسكرية يف اجلزائر، خوفا من ول«       

��ƨȈǠǇȂƬǳ¦�ÀȂǳȂǰǳ¦�ǞǷƢǘǷ�ǺǷ�ǶȀǼȈǐŢÂ�ƨȈƟƢǔǬǳ¦�ƨƥƢǫǂǳ¦�ǺǷ�ǶēȐǧ¤Â�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ȄǴǟ�ƢēǂǘȈǇ�ǎ ǴǬƫ

3.»م1859ديسمرب  30فعادت احلال إىل ما كانت عليه مبوجب مرسوم 

يف األحكام اليت يصدرها القضاة  االستئنافاألخري منح للمحاكم الفرنسية حق ومبقتضى هذا        

أن التصرفات الشرعية «: ، وجاء فيه4م1859ديسمرب  30وهذا حسب املادة الرابعة من قانون  ،املسلمون

املعرب عنها واحملكمة السلطانية '' برمييري انسطانس''الصادرة من القضاة وحمكمات املطلب األّول املعرب عنها بـ

، وأصبح من 5»بني املسلمني تكون باسم سلطان فرنسا ومبوجب ما تضمنه هذا القانون'' ال كور امبرييال''بـ

 اتفقإذا :"حق املتخاصمني املسلمني رفع نزاعهم إىل احملاكم الفرنسية حسب املادة الثانية من القانون

بينهما  *نساوية اليت يف قسميها الشرعي وهي تفضلاخلصمان جيوز هلما أيضا رفع نازلتهما لدى احملكمة الفر 

، وكان ذلك ضربة قوية توّجه إىل القضاء اإلسالمي بالتدخل يف 6."حسبما يقتضيه الشرع الفرنساوي

  .التنازع حول السيادة الفرنسيةاملقاومة من خالله و  استمرارخوفا من  استقالليته

.118لونيسي إبراهيم، املرجع السابق، ص -1

.118-115املرجع نفسه، ص ص -2

.53اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -3

  .1860جوان  15، يف 1859ديسمرب  30لصادر يف نشرت جريدة املبشر قانون القضاء اإلسالمي ا -4

.366، ص نفسهلونيسي إبراهيم، املرجع -5

.يف النص، نقلت كما هي لألمانة العلمية'' تفضل''ووردت '' تفصل'' -*

.366، ص نفسه لونيسي إبراهيم، املرجع -6



  األوضاع االجتماعية والثقـافية والدينية في الجزائر: ........................................................المدخل

25

، ذلك أن التقاضي أصبح مكلفاً هلم إذا رفعوا أمرهم م1859وكثرت شكاوي املسلمني من مرسوم        

وكان الوكالء يستغلون جهل العامة بالقوانني الفرنسية واإلجراءات، . أمام احملاكم الفرنسية استأنفواأو 

يعلمون أن ذلك كله ناشئ عن سوء التعليم القضائي، وعن إمهال الرتبية اإلسالمية الفاضلة اليت هي "و

القضاء الفرنسي على القضاء اإلسالمي، وعن عدم شعور  استعدادالقضاء، وعن  الشرط األساسي يف

.1."القضاة مبراقبة األمة هلم مراقبة دينية

صدر مرسوم حطم القضاء اإلسالمي بفرضه على املسلمني حق  م1866ديسمرب  13ويف        

ذ أحكام قضاة الصلح ال أصبحت مهمة القضاة املسلمني تنفياضي لدى قضاة الصلح الفرنسيني، و التق

2.أكثر

السياسة الفرنسية الرامية إىل تذويب القضاء اإلسالمي، حىت مل يبق للقاضي املسلم غري  استمرت       

منع على  م1873تسجيل عقود الزواج والطالق، واحنطت مسعة القاضي املسلم إىل احلضيض، فقانون 

، وقانون 3كية وسلمت كلها إىل القضاء الفرنسيواملل االستحقاقالقاضي املسلم حق النظر يف قضايا 

ȐƦǳ¦�Ŀ�ƨȈǷȐǇ¤�ƨȈƟƢǔǫ�ƨƠȈŮ�ǄǷ°�ǂƻ¡�Ȃǿ�Äǀǳ¦Â�ƢǷƢŤ�ȆǷȐǇȍ¦�ǾǬǨǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ®�� م1875 ǴĐ¦�ȄǤǳ¢

جعل قاضي الصلح الفرنسي هو الذي حيكم يف القضايا حىت بني املسلمني، وأكمل  م1889وقانون 

وصالحيات، فأصبح القضاء نفسه غري  إلغاء ما كان قد بقي للقاضي املسلم من مسعة م1892قانون سنة 

، ذلك أن الفرنسيني طبقوا جهاز قضائي 4موحد يف اجلزائر رغم وحدة الشعب ووحدة الشريعة اليت حتكمه

وا بني اليت كانوا يريدون تطبيقها يف تلك املنطقة، لذلك جندهم قد فرق االستعماريةيتماشى مع السياسة 

  : أربعة مناطق من الوطن هي

.41خري الدين حممد، املصدر السابق، ص -1

  .53ص  اخلطيب أمحد، املرجع السابق،-2

3 - Kharchi Djamel, colonisation et politique d’assimilation en Algérie, 1830-1962, Casbah

édition, Algérie, 2004, p 247.

.383-382، ص ص ، املرجع السابق 1ج ،أبو القاسم سعد اهللا، احلركة الوطنية اجلزائرية-4
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  .القضاء يف األرض املدنية. أ 

  .القضاء يف بالد القبائل. ب

 .القضاء يف اجلنوب اجلزائري. ج

 .القضاء اإلباضي. د

 :الحركة التبشيرية4-

الفرنسي يف اجلزائر لتحقيق غايات احلركة االستعمارية الصليبية العاملية،  االستيطاين االستعمارسعى        

رأى أن هذا األمر لن يتحقق إال بالقضاء على  . هدًا على تثبيت جذوره وتأصيلهاوأخذ يعمل جا

ȐǇȍ¦�§°ƢƸǧ��ƨȈǇƢǇȋ¦�ƢēƢǷȂǬǷ�Ƥ¿� واجتهالشخصية اجلزائرية وحمو أصالتها  ȇÂǀƫÂ�ǾȇȂǌƫÂ�ƺǈǷ�ń¤

��ǾƬǤǳÂ�Â�ǶĔƢǗÂ¢�Ŀ�² ƢǼǳ¦�Ǯ ǰǋÂوهكذا أصبحت أهدافه تدور حول التنصري والفرنسة . إليها انتمائهم

'' بنيامني كونستان''وللدين أثره اخلاص على اإلنسان، ويقول . وإخراجهم من دينهم 1وحمو الوطنية اجلزائرية

(Benyamin- Constant) على الدين من العوامل اليت سيطرت «: أحد مؤرخي األديان أن

.2»ومن املستحيل أن تتصور ماهية اإلنسان دون أن يتبادر إىل ذهننا فكرة الدين... البشر

غزو األرض مث غزو األفكار، : الفرنسي يف اجلزائر يهدف إىل غايتني أساسيتني االستعماروكان        

وبعد تنفيذ األّول أسند الغرض الثاين لرجال الدين والذي اقتصر عملهم بالدرجة األوىل بالعملية التبشريية، 

�ƢȀǼȈƥ�ǺǷ��©ȏƢĐ¦�Â�Ǻȇ®ƢȈŭ¦�Ǧ ǴƬű�ƪ Ǵſ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǇƢȈǈǴǳ�ƨǷƢǠǳ¦�¶ȂǘŬ¦�ƪ ǠǓȂǧسياسة التنصري،

حماولة إخراج اجلزائريني من دينهم اإلسالمي وتنصريهم كي يصبحوا مسيحيني حيملون عقيدة « وذلك بـ

.68الشيخ خري الدين ، املصدر السابق، ص -1

، 1991بن مرسلي حسني، الرد الرتبوي البن باديس على املشروع االستعماري، رسالة ماجستري يف علوم الرتبية، جامعة اجلزائر،-2

 .16ص
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احملتل لبالدهم وهذا يعين إحالل الديانة املسيحية حمل الديانة اإلسالمية يف اجلزائر، حىت ينهار مقوم آخر 

.1»من مقومات الشخصية اجلزائرية و هو اإلسالم 

، فعلى األقل العمل على خلق جمتمع جديد خليط ال هو حالة الفشل التام يف حتقيق ذلك ويف

2.مسلم عريب، و ال هو فرنسي أوريب

بأن من مجلة أهدافها من وراء  م1830حتالهلا لعاصمة البالد يف عام إوقد صرحت فرنسا غداة        

سكرتري  عن ذلك عملية غزو اجلزائر هو العمل على نشر املسيحية فيها والقضاء على اإلسالم، فقد أعلن

إن آخر أيام اإلسالم قد دنت ويف خالل عشرين «: قالف م1832احلاكم العام الفرنسي للجزائر يف عام 

3.»عاما لن يكون للجزائر إله غري املسيح

عملية التبشري يف اجلزائر بتعاون رجال الدين مع السياسيني والعسكريني املتحمسني هلا،  اشتملت       

قسيساً، وعندما  16مع اجلنود '' بورمون''اجلنرال  اصطحبم 1830فأثناء احلملة الفرنسية على اجلزائر يف 

ع نبيحية يف إفريقيا، ولنأمل أن تإنكم أعدمت معنا فتح الباب للمس«: سقطت مدينة اجلزائر صرح إليهم قائالً 

4.»قريبا احلضارة اليت انطفأت يف هذه الربوع

حضارية يقومون بنشرها حتت راية ن يعتقدون أن هلم رسالة متدنية و وكان العسكريون الفرنسيو         

 احتالليف عملية  استمرارههناك إجناز آخر يُعدُّ «: لهيف قو '' بيجو''املسيحية، كما كان يعتقد اجلنرال 

وحىت حنّضر فال بد من «، »وهذا اإلجناز كله ديين و كله أخالقي إنه حتضري السكان اجلزائريني... اجلزائر

، وسعوا يف ذلك 5وساند اجلنرال رجال الدين مساندة معنوية قوية ومادية سخية..." نشر األفكار اإلجنيلية

ǶŮȂǬƥ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ǲǤǴǤƬǴǳ :»اعتنقواسلمني إذا إن امل �ƨǟƢǘǳ¦�ƢǼǳ�ÀÂǂȀǜȈǇ�ǶĔƜǧ�ȆƸȈǈŭ¦�Ǻȇƾǳ¦

.107، ص 1975الوطنية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  الشخصية تركي رابح، التعليم القومي و -1

،1999، دار الشهاب، لبنان،1ط ،)1940 -1913(ضد االستعمار الفرنسي يف اجلزائر  زروقة عبد الرشيد، جهاد ابن باديس-2

.16ص

.107، ص نفسهتركي رابح، املرجع -3

.12، دار هومة ، اجلزائر، ص 1962 -1830الفرنسي باجلزائر  لالستعمارحباسي شاوش، من مظاهر الروح الصليبية -4

.24، ص نفسه املرجع  -5
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�ǶŮ�¿ƾǬǻ�ƢǷƾǼǟ�ƢǼǻ¤��ƨǳÂƢƄ¦�ǽǀđ�¿ȂǬǻ�À¢� ƢȈǬǋȋ¦� ȏƚǿ�̈®ƢǠǇ�Ƥ... ويصبحون إخوانا لنا ǴǘƬƫ�ȏ¢

العقيدة اجلديدة سنضع حّداً هلذا الفيض الشنيع لطبائعهم وأخالقهم و الذي ميتاز به هؤالء الذين يسّريهم 

1".رآنالق

بأنه بعد إحكام السيطرة على األرض بواسطة السالح، ال بد أن  االحتاللوبعدما أدركت سلطات   

ثالثية األركان، إذ هي تتمثل  االستعماريةتكمل بالسيطرة على عقول األجيال الصاعدة، وأكدوا أن املهمة 

هو عندما يكون ذلك الركن الثالث  االستعمارية، واألخطر يف هذه الثالثية »اجلندي و املعّمر واملعّلم« يف 

مبشرًا ال يعمل فقط على نشر لغة املستعمر وثقافته، بل يسعى كذلك إىل نشر الديانة -أي املعّلم -

حماربته بكل ما أويت من علم ووسائل مادية، وعملت على بناء ية مقابل الطعن يف دين األهايل و املسيح

2.منها شرعيته استمدواواملبادئ اليت نظامهم التعليمي يف اجلزائر 

De) ''األمريال دي قيدون''وكان أكرب متحمس لتمسيح اجلزائريني من احلكام العامني      

Gueydon) وقد أعلنها حربا مكشوفة على املسلمني واإلسالم يف اجلزائر مبراقبته الشديدة الدائمة ،

اجلزائريني من أداء فريضة احلج، ويف املقابل أطلق اليد للزوايا وإمهال املؤسسات الدينية اإلسالمية، ومنع

للنشاط الواسع يف اجلزائر وأمدهم بالدعم املادي '' ال فيجري''الطوىل للمبشرين بقيادة الكاردينال 

3.واحلماية

من معوقات  باعتبارهاوكان من أهداف سياسة التبشري القضاء على الدين اإلسالمي واللغة العربية 

البقاء  لالستعمارأدوات تسهل  باعتبارهابشريي، ونشر لغة وثقافة املستعمر بني اجلماهري اجلزائرية العمل الت

وسائل شىت كالتعليم والتطبيب  اعتمدتيف اجلزائر وتكوين خنبة يف اجلزائر موالية لفرنسا، ولتحقيق ذلك 

.68، ص 1999القادر، سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر، الطبعة األوىل، ، دار األمة، اجلزائر، حلوش عبد  -1

.56، منشورات دحلب، اجلزائر،ص 1904إىل  1830وعلي حممد الطاهر، التعليم التبشريي يف اجلزائر من -2

.31حباسي شاوش، املرجع السابق ، ص -3
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ائل املبشرين حنو األطفال خاصة وس واجتهتواألعمال اخلريية واملساعدات املالية إضافة إىل وسائل أخرى، 

.1منهم الفقراء و اليتامى

�ń¤�ǶēƢȈǨǌƬǈǷ�ÀÂ®Ƣƫǂȇ�Ǻȇǀǳ¦�ȄǓǂŭ¦�ÀȂǟƾȇ�¦ȂǻƢǰǧ��ŚǌƦƬǴǳ�ƨǴȈǇȂǯ�Ƥ واستعمل ȈƦǘƬǳ¦عتناقا 

«��ƨȇƢǼǠǳ¦�À¢Â�śȈƸȈǈǷ�ǶĔȂǯ�Ǻǟ�ƲƫƢǻ�«ȐǠǳ¦Â،املسيحية ƢǠǇȎǳ�ŉƾǬƫ�ǺǷ�Ǿƥ�¦ȂǷƢǫ�ƢǷ�ÀƘƥ�ǶĔȂŷȂȇÂ

�ƨǻƢȇƾǳƢƥ�ÅƢǷƢǸƬǿ¦�ÄƾƦȇ�ǺǷ�ǲǰǳ�Ƣȇ¦ƾŮ¦�ŉƾǬƫ�ń¤�ƨǧƢǓ¤��ƨǸȀŭ¦�ǽǀđ�¿ƢȈǬǳ¦�ǶȀȈǴǟ�ƪ ǴǷ¢�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨȈŮȍ¦

لني على الزواج من املتنصرين، باليتامى وتقدمي يد املساعدة للمقب كاالهتماماملسيحية، واألعمال اخلريية  

 استخدمهاوتقدمي املساعدات املالية على شكل هبات للمحتاجني من اجلزائريني وغريها من الوسائل 

2.املبشرون كأمور مساعدة هلم يف عملهم

لقد وجب إعادة بناء «: حد يف قولهأموضحًا سياسته اليت مل خيفها على '' ال فيجري''وقد صرح 

.به منذ زمن بعيد، مستعملني كل الوسائل املمكنة ارتبطحياته على القرآن الذي الشعب وفصم وقف 

ا نكما جيب على فرنسا أن تقدم إذ،ومن جهة أخرى جيب تلقني أبنائه على األقل مشاعر ومبادئ جديدة 

أخطئ، أو باألحرى تسمح بتقدمي اإلجنيل أو تعمل على طرد هذا الشعب إىل الصحراء بعيدًا عن  نمل

3.»...ال قدرة هلاشيء يصبح وسيلة ال تفي بالغرض و  عامل املتحضر وبغري هذا فكلال

 :الطرق الصوفية5-

تكونت الطرق الصوفية يف املغرب العريب يف بعض الرباطات اجلهادية اليت أقامها العلماء والقادة 

�ƪ ȈũÂ��ÀƢǰǈǳ¦�ƾȇƾē�Â�ǺǷȋ¦�ƨǟǄǟ±�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�Ŗǳ¦Â�¿ȐǇȎǳ�ƨȇ̄ƚŭ¦�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇȍ¦�©¦ǂǸŭ¦Â�°ȂǤưǳ¦�ƨȇƢǸū

املنطقة  باسم�Â¢�ƢđƢƸǏ¢Â�ƢȀȈǈوكانت تسمى هذه الزوايا بأمساء مؤس. هذه الرباطات فيما بعد بالزوايا

.80بق، ص وعلي حممد الطاهر، املرجع السا-1

.93-82، ص ص نفسهوعلي حممد الطاهر، املرجع -2

، ¦��ƨȈƥǂǤŭ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƨǴĐ" م19التفكري الديين و التبشريي لدى عدد من املسؤولني الفرنسيني يف اجلزائر يف القرن "، التميمي عبد اجلليل -3

.21-20، ص ص 1974، ، تونس1ع 
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وقد آلت هذه األخرية بعد عقود السنني يف تدينها تأخذ طابع الوراثة والتقليد واجلمود ال . 1املتواجدة فيها

.أكثر، وكانت تقدم صورة معّينة لإلسالم وفق وضع شيخ الطريقة املعينة

أخذت تتحّول بعد زوال مؤسسيها دينية  –وطنية  انطالقةيف البدء  انطلقتوإن بعض الزوايا اليت 

 امتيازاتمشايخ الطرق ألنفسهم  وادعىأدعية وصلوات خاصة،  اعتمدتاألولني إىل طرق صوفية، حيث 

�Ä®ƢȀŪ¦�ƢȀƴĔ�Ǻǟ احنرافهاعرف كيف يستغل  االستعمارلكن  ": 2ال تتوفر لغريهم من األفراد العاديني

3". لالستعماردات فاسدة تزيد من قابلية الشعب األصيل وجيعل منها مراصد لبث فكر ختديري و معتق

¦�ƢȀƦǻƢƳ�ń¤�ǶȀƦǈǰƫ�À¢�ǂƟ¦ǄŪ¦�ȄǴǟ�ƢēǂǘȈǇÂ�Ƣǿ̄ȂǨǻ�Ƕǟ®�ń¤�ƨȈǷ¦ǂǳ االحتاللسياسة  واستطاعت

�ƢǷƾǠƥ��ǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƨȈǷȂǬǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ÀƢȈǰǳ¦�ƾǓ�ƢȀǧ¦ƾǿ¢�ƨǷƾƻ�Ŀ�̈ واستخدامهم ¦®¢ǶēŐƬǟ¦

على  واالحنرافمثلني احلقيقيني لإلسالم يف اجلزائر، وقد ساعد هذا اجلمود السلطة الفعلية داخل البالد وامل

اإلدارة إىل نفور عدد  اتبعتهاحماولة إجناح سياسة الفرنسة يف اجلزائر، بعدما أدت هذه السياسة الدينية اليت 

.4إن صّح هذا التعبري الذي مثله هؤالء املشايخ املبتدعون) اخلرايف(من املثقفني بالفرنسية من اإلسالم 

فنجد مثًال من بني الطرق الصوفية اليت خسرت موقعها الديين من أجل موقعها الدنيوي الطريقة التيجانية 

  .ضييف عني ما'' أمحد التيجاين'' اليت ترأسها 

وفرع الطريقة التيجانية يف متاسني فكانت حتتاج إىل دعم السلطات الفرنسية هلا يف الصحراء ويف 

املدن الشمالية ويف غرب إفريقية، وكانت مستعدة هي األخرى لتقدمي املساعدة املماثلة للسلطات الفرنسية 

 ماضي يف غرب إفريقية ويف نفوذ عني االستعماريةالسلطة  استعملتأيضا يف مشاريعها اإلفريقية، وقد 

5.غريهااسني يف نواحي الطوارق وتونس وتشاد و نفوذ زاوية مت واستغلتاملغرب، 

.56اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -1

.60-57اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص ص -2

.47زروقة  عبد الرشيد، املرجع السابق، ص -3

  .120ص التعليم القومي والشخصية الوطنية ، املرجع السابق، تركي رابح،-4

.335املرجع نفسه، ص -5
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السحب عن املفاوضات اليت كانت جتري وراء الستار، وعن املؤامرات  انقشعتولكن سرعان ما      

) والطرقية االستعمار(زائر ان احلليفان على الكيد للجاليت حتاك يف اخلفاء ضد هذه األمة من طرف املتآمر 

.1للقضاء على اإلسالم

إضافة إىل الطرق األخرى واملتعددة اليت كانت تعمل على بسط نفوذهم على البسطاء من أبناء 

أمواهلم فقط يف مقابل أن يعملوا بدورهم على ختدير  ابتزازالدين والتصوف الزائف، بقصد  باسمالشعب 

2.استقاللهجلزائرية وحرية الوطن اجلزائري و ضد الشخصية ا االحتاللريع اجلزائريني وصرفهم عن مقاومة مشا

والنشر،  دار البعث للطباعة ،1، ط 3، جالعريب التبسي، مقاالت يف الدعوة إىل النهضة اإلسالمية يف اجلزائر، أمحد رفاعي الشريف -1

.210، ص 1981اجلزائر،

.120تركي رابح، املرجع السابق، ص -2



العمل اإلعالمي ودوره في تأسيس جمعية  : الباب األول  

  العلماء المسلمين الجزائريين

الصحافة اإلصالحية الجزائرية: الفصل األول  

ظهور الحركة اإلصالحية لجمعية العلماء   :الفصل الثاني

المسلمين الجزائريين
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  : الفصل األول

ظهور الصحافة اإلصالحية الجزائرية

  الصحافة العربية الجزائرية :  أوال-

  رواد الصحافة اإلصالحية في الجزائر: ثانيا-
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  الصحافة العربية الجزائرية: أوال

الجزائريةنشأة الصحافة العربية  - 1

اليت  االستعماريةم مع احلمالت 19دخلت الصحافة الوطن العريب عامة واجلزائر خاصة القرن 

Ƣǈǻǂǧ�Ƣđ�ƪ ǷƢǫ ) فكان من بني ما محل ضمن احلمالت  ،على مصر مث اجلزائر) بونابارت ننابليو محلة

ما للصحافة من أثر تشرف على إصدار اجلرائد إدراكا منهم اليت الفرنسية على اجلزائر املطبعة وهيئة التحرير 

فكانت أول جريدة تصدر  ،االستعمارهدفها خدمة  استعماريةومتيزت بطابع خاص ذو صبغة . وأمهية بالغة

Lestafethe»  : بالفرنسية تسمى  de sidi fredj ».

، وكانت توزع على اجلنود ومل تدم طويال لتستبدل االستعماريةوقد تضمنت اجلريدة أخبارا عن احلملة       

التنوع ذا النوع من الصحافة يف التطور و ، ليبدأ هم1839سنة " األخبار"كجريدة   أخرى استعماريةجبرائد 

وخصت الصحافة اليومية  املدن الكربى وبلغ ما . ، وجمالت عامة ومتخصصةإىل صحف يومية، وأسبوعية

م ،بينما مل تزد الصحف العربية يف تلك الفرتة عن 1939-1847رتة مابني جريدة ويزيد يف ف 150تعداده

الصحافة ركن من ":يف قوله" نابليون بونابرت"ومما كان للصحافة من أثر وتأثري  فقد وصفها . 1جريدة 66

-الصحف ":، وقال عنها أحد الصحفيني العرب"أعظم األركان اليت تشيد عليها دعائم احلضارة والعمران

غايتها،  ستقامتاولكن إذا  ،صحت مبادئها، وألسنة الصدق، ولكن إذا أقالم احلق -على ما قيل

أما الشيخ . "ودواء أدوائها ،لسان األمة ومرآة أحواهلا - ة هذهواحلال - بل هي  ،وأخلصت للوطن خدمتها

كالصحائف  ،ن الصحف يف لسان العرفإ":ول وهو يصف حال الصحف يف اجلزائرالبشري اإلبراهيمي فيق

.2"بالتعطيل والتعويق االبتالءلذلك كان من حظ األوىل  ،صحف الفجار منها ،يف لسان الدين

اليت بدأ  االستعماريةيضم الصحافة : ، القسم األوليف الصحافة يف اجلزائر إىل قسمنيميكن تصن       

يضم الصحافة : ، أما القسم الثاينم1882م، وصحافة أحباب األهايل بدأت سنة 1874صدورها عام 

  . م1903عام  االستقالليةم، و الصحافة الوطنية 1893األهلية اليت بدأت بالصدور سنة 

.7، ص1980،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، 1939-1847الصحف العربية اجلزائرية ،حممد ناصر ،-1
.24-23م ، ص ص1978يناير  –، ديسمرب 42، العدد الثقافةجملة  ، "نظرة على الصحافة العربية اجلزائرية"علي مرحوم ، -2
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 تكن سوى ، ولكن هذه الصحافة ملباالستمرارية متازتاو  االستعماريةأشرفت فرنسا على الصحافة       

ركيزة لتثبيت الوجود الفرنسي رغم أن بعضها كان يصدر باللغة العربية للتأثري على اجلزائريني ، من بني هذه 

، "فرنسا اجلزائرية"، "اجلزائر"، "األخبار" ،"النشرة الرمسية"، "مرن اجلزائريامل"، "بريد اجلزائر"الصحف 

أما صحافة أحباب .  1وغريها من الصحف "حارسة اجلمهورية"، "الفرنسيتان" ،"فريقيا الفرنسيةإ"، "املبشر"

�ÀÂǂǸǠƬǈǷ�ƢđƢƸǏ¢�À¢�ń¤�ƨȈǸǈƬǳ¦�Śǌƫ�̄¤�ŅƢǿȋ¦ة ، فأرادوا إعانة خنب االستعماريةمن السياسة  استاءوا

وغريها من "منرب األهايل"،  "األخبار" ،"املنتخب"، من بني هذه اجلرائد معينة من املسامهني اجلزائريني

  .الصحف 

�ƪ ǬǴǠƬǧ���Ä°¦®ȍ¦�ŚȈǈƬǳ¦Â�Ǟȇ±ȂƬǳ¦�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ŅƢǿȋ¦�ƨǧƢƸǐǳ�ƨƦǈǼǳƢƥÂ

رز جرائد هذه مواضيعها بالقضايا الوطنية اجلزائرية والشؤون العامة للجزائريني وعالقتهم بالفرنسيني، من أب

غري أن الصحافة األهلية  .2م1907سنة " باجلزائرفريقيا إكوكب "وأمهها جريدة ، املغربالفئة جريدة احلق و 

، وكذا ما تقدمه من لإلدارة الفرنسية نتمائهابطابعها اإلعالمي  امتازحبيث  ، تكن ذات بعد وطين حقيقيمل

، الشيء الذي جعلها تعيش نوعا من  االستعماريةودفاعا عن الرسالة  ستعمارياالخدمات جليلة للوجود 

اليت كانت ذات قيمة ووزن ما عدا القليل منها  ،لك الناطقة بالفرنسية أو العربيةني تدون متييز ب االستقرار

الصحافة  Ƣđ�®¦ǂȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǯǂū¦�ƨǧوصحا 3.ريها على احلياة الفكرية والسياسية للجزائرينيثبسبب تأ

�ƪ اجلزائرية اليت ال ƥ°ƢƷ�ƢĔƜǧ��ȆǈǻǂǨǳ¦�®ȂƳȂǳƢƥ�» ŗǠƫكل ما يقوي الوعي ونشرت   الفرنسي االستعمار

 .حىت ولو كان بالقوة االستقالل سرتجاعادعت لضرورة جلزائرية، و السياسي وعززت وجود األمة ا

،  م1930، األمة م1919جريدة اإلقدام : كانت ناطقة باللغتني العربية والفرنسية ،وأهم صحفها

  .م1939، الربملان اجلزائري م1937الشعب 

13، تاريخ الصحافة يف اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ، ص اإلسالمالزبري سيف   -1
 119-113ص ص ،1992،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،االتصالعزي عبد الرمحان وآخرون ،عامل -2
102،ص 2006،السنة 13،العددملصادر، جملة ا"تطور الصحافة الوطنية"، عبد القادر كرليل  -3
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ما بالنسبة حلركة مجعية العلماء اإلصالحية وصحافتها فهي تدخل ضمن الصحافة الوطنية، ألن أ       

�©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�¬ȐǏȎǳ�ƨƦǐǼǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢȀƬǯǂƷوالثقافية، وحىت السياسية اليت كانت ختفيه  االجتماعية

عن ادئها للتعبري ، معتمدة على الصحافة لتعلن من خالهلا عن مبديه حسب األوضاع والظروف الراهنةوتب

.�ǺǗȂǳ¦� ƢƳ°¢�ǲǷƢǯ�Ŀ�ƢēȂǟ®�ǢȈǴƦƫÂ،رأيها ونشر أفكارها اإلصالحية

ية للمدرسة اإلصالحية الصحيفة الرمس"الشهاب"من أهم صحف احلركة اإلصالحية وأشهرها جملة        

وبالغات يف البداية عن أخبار وأهداف وبيانات حيث عربت  م،1935- 1925هرت مابني ، ظيف اجلزائر

، مث ماء املسلمني، أوهلا جريدة السنة، إىل أن ظهرت جرائد ناطقة بلسان حال مجعية العل1وأنشطة اجلمعية

�ǺǷ�¾ȂǗ¢�ƢēƾǷ�ƪ 1935 أخريا جريدة البصائر سنة و  1933الشريعة مث الصراط السوي سنة  ǻƢǯ�Ŗǳ¦Â

ƢēƢǬƥƢǇ.

:                       حافة اإلصالحية الص - أ     

معرتك العمل اإلعالمي دخلت احلركة اإلصالحية اجلزائرية بقيادة الزعماء والعلماء الوطنيني         

بضرورة توظيفه سالحا ووسيلة يف سبيل حتقيق مشروعها يف اإلصالح والتغيري ،فكانت  قتنعتوا، الصحفي

آلة الصحافة من هذه الوسائل احملدثة املعاصرة ،فاستعملتها إلشاعة الفكرة اإلصالحية بني اجلماهري على 

ƢȈƳ°ƢƻÂ�ƢȈǴƻ¦®�Ƣđ�ƨǫƾƄ¦�ǂǗƢƼŭ¦�ƨƥ°ƢŰÂ�Ƥأوسع نطاق، Ǡǌǳ¦�ǲǯƢǌǷ�ǲū�ÄƾǐƬǴǳ2.

األوىل والفعلية للصحافة العربية وباخلصوص اليت هلا طابع الوطين حبث سنة  االنطالقةبدأت 

املمتلئ باحلماس الوطين  "عمر راسم"م، أي قبل اندالع احلرب العاملية األوىل من قبل الرسام الكبري 1908

عامل نتيجة عدة عوامل أثرت فيه، من أبرزها تأثره بالزعيم األول للحركة اإلصالحية يف الوطن العريب وال

الناطقة باللغة  "املغرب"الذي زار اجلزائر يف تلك الفرتة،  وكذا ظهور جريدة اإلسالمي الشيخ حممد عبده و 

" .عبد احلليم بن مساية"و" ÄÂƢĐ¦�°®ƢǬǳ¦�ƾƦǟ"ائر، مثل ماء اجلز العربية اليت كان يكتب فيها عدد من عل

296، ص املصدر السابق، 1ج، مذكرات حممد خري الدين،-1
.139، املرجع السابق ، ص...عبد الكرمي بو الصفصاف ،مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها -2
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مل تدم طويال للصعوبات املادية اليت واجهتها وإيقاف ، "اجلزائر" باسمأسس عمر راسم أول جريدة   

جبريدة احلق ليستقل عنها  م1912مت إلتحق سنة  ،فرنسية بعد مرور سنتني من صدورهامن قبل احلكومة ال

مني اجلزائريني يده ليعرب عن موقفه من األحداث ،وخصوصا معارضته الشديدة لتجنيد املسلويكتب خبط 

يف شكل جملة مصورة  م1913سنة " ذو الفقار"لتتوقف يف نفس السنة ليصدر جريدة  ،يف اجليش الفرنسي

الدين خر من املتأثرين بفكر ودعوة مجال وقد كان هو اآل"إبن منصور الصنهاجي"حتت إسم مستعار 

وحممد عبده ، حىت أنه نشر فيها وكانت جريدة كما وصفها أمحد توفيق املدين أول جريدة عربية األفغاين

اخلطر الصهيوين ونبهت عليه ، وملا أعلنت احلرب العاملية األوىل ألقت السلطات الفرنسية القبض  اكتشفت

يه باألشغال الشاقة، وأوقفت بالعدو، وحوكم أمام حمكمة عسكرية فحكمت عل االتصالعليه بتهمة 

§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ŕƷ�ǾƷ¦ǂǇ�ǪǴǘȇ�ŃÂ�ǾƫƾȇǂƳ1.

الذي يعترب من أتباع املدرسة اإلصالحية اإلسالمية  "عمر بن قدور"إضافة إىل جريدة الفاروق للشيخ       

املتأثرة بالشيخ حممد عبده وجملة املنار للشيخ رشيد رضا، وكان ينقل يف جريدته بعض املقاالت من جملة 

، ومل تعش هذه اجلريدة سوى املشرق العريب والعامل اإلسالمي املنار كما كان يعتين عناية خاصة بأخبار

، وبات واضحا أن ة وقامت بنفي صاحبها إىل األغواطمث أغلقتها احلكومة الفرنسيبضعة أشهر، و  عام

،  ويكفيها أن تالحظ وجود ستعماريةاالتكون بداية ظهور الصحافة العربية اإلصالحية  بتعرض السلطة 

��Ǯ ǳ̄Â�Ƣē°®ƢǐǷ�ń¤�°®ƢƦƫ�ŕƷ�ƨȈƷȐǏ¤�Â¢�ƨȈǼǗÂ��ƨǟǄǻذي ال"حممد فريد بك"ما وصفه الزعيم املصري ك

كما ال جيوز هلم تأسيس مطبعة أو جريدة ،فال يوجد يف مجيع إقليم اجلزائر إال جريدة :"زار اجلزائر حني قال

وهي جريدة رمسية تنشر األوامر وبعض الفصول يف بيان فضل فرنسا على العرب، واحلض على " املبشر"

.2"التعامل بالوالء هلا وقد منعت عنهم اجلرائد العربية 

،موقع الشيخ عبد احلميد بن باديس  رائد النهضة العلمية  "مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينيأمهية الصحافة عند "مربوك سعدي ، -1

    :   املوقع االلكرتوين ، 2012-06-02:يوم االطالع عليه.  1940-1889واإلصالحية يف اجلزائر 

aoma.htm-studies/aoma/312-and-http://www.binbadis.net/research
.160،ص1986،اجلزائر، 21، العدد التاريخ، جملة  "الفرنسي حتاللاالبان إالصحافة اجلزائرية "مليكة سالمي ،-2
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شط الصحافة العربية ذات التوجه العريب والوطين واإلصالحي إال يف أعقاب احلرب العاملية األوىل، ومل تن    

هذه الصحافة  صطدمتاوزاد عدد اجلرائد املكتوبة باللغة العربية وحددت احلركة اإلصالحية مطالبها، حىت 

1.بالصعوبات نفسها

أصدر األمري خالد أول جريدة عربية بلهجة حارة عربت عن أوجاع اجلزائريني  م1919ففي سنة       

ونادت حبقوقهم، وكان األمري خالد واعيا بالدور املهم الذي كانت تؤديه الصحافة يف اجلزائر، فكانت 

 سالح خالد املفضل وكانت متثل له ثالث سنوات من الكفاح من أجل القضية اجلزائرية والدفاع" اإلقدام"

عن مصاحل املسلمني ، وكان على علم بأن اجلداالت الصحافية تستهوي القراء ومتثل العنصر األكثر جاذبية 

للحياة السياسية ، كما لعبت جريدة اإلقدام دورا كبريا يف فضح تعسف اإلدارة وكان خالد يهاجم بضراوة 

أساسا مبشكلة التجنيد فاضحة اجلرائد  اإلقدام هتمتاو ، ايل الذين باعوا أنفسهم لإلدارةالسيما القادة األه

م بعد نفي 1925ودام صدورها إىل غاية سنة . األوربية واملنتخبني املعمرين الذين كانوا يطالبون بإلغائه

.2األمري خالد إىل اإلسكندرية مبصر

وهي " حلفيظ بن اهلامشيعبد ا"يف مدينة قسنطينة لصاحبها  م1919كما صدرت جريدة النجاح سنة      

ل اليومي ألحداث اجلزائر من أهم اجلرائد اليت ظهرت يف تلك املرحلة اهلامة، واليت تعترب مبثابة السج

�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ƪواالقتصاديةقسنطينة باألخص من الناحية السياسية و  ǳÂƢǼƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯوالثقافية  االجتماعية��

Ƣƻ��œȇǀē�ȆƷȐǏ¤�°ƢǗ¤�Ŀ�ǲƻƾƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦Â اجتاههاصة يف فرتة العشرينيات عندما كانت اجلريدة يف 

اإلصالحي الوطين، وضمت إليها ثلة من خرية املصلحني البارزين الذين أسهموا كثريا يف شهرة اجلريدة 

�Ƥورواجها ،أمثال اإلمام عبد احلميد بن باديس Ÿ�ƢǷÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�̈Śưǯ�©ȏƢǬǷ�Ƥ Ƭǯ�Äǀǳ¦

كذلك بالعامل اإلسالمي بعد نكبة سقوط اخلالفة اإلسالمية   هتموالقيام به إلصالحه والنهوض به، ا

حممد بن السعيد "، "ولود بن الصديق احلافظي الزاهريامل"، " أمحد بلعابد اجلياليل"،باإلضافة إىل كل من 

39، ص2011مة ، اجلزائر ،، دار األ1939-1،1919حمفوظ قداش ،تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية ،ج-1
.124-122املرجع نفسه ،ص ص -2
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لتصبح لسانا من ألسنة  هاحنرافاوذلك قبل " حممد الصاحل خبشاش"،واألديب الشاعر " أبو يعلى الزواوي

.1يف اجلزائر االستعماريةاإلدارة 

يف صورة جملة "الفاروق"جريدة" عمر بن قدور"أصدر  م1924وبعد ذلك وحتديدا يف سنة          

�ƢđǂǌŠ�ÀȂǰƬǳ"الفاروق  اسمهلا  اختار، ة العربية خاصة واإلسالمية عامةبقضايا األم هتمتاأسبوعية واليت 

، كان عمر بن قدور صحفيا متحمسا 2"، وآمرة باملعروف ناهية عن املنكرفارقة بني احلق والباطلإلعتدايل ا

حاول من خالل جتربته الصحفية إيصال صوت اجلزائر إىل املسلمني يف كل مكان، وكان يؤمن بأن العمل 

الشعرية يف سخر موهبته ،3من أجل اإلصالح هو عمل جيب أن يهتم بصالح اجلزء كما يهتم بصالح الكل

 .حنرافاالو هوض باألمة، وحماربة اخلمول سبيل اإلصالح و حماربة البدع، فكان شاعرا ملتزما بفكرة الن

اليت مل تعمر طويال هي األخرى، باإلضافة "الصديق"يف إصدار جريدة "حممد بن بكري"مع األستاذ  شرتكا

عبد  بنا"و" مصطفى بن احلافظ"السيدان وهي أسبوعية دينية سياسية أصدرها ، "لسان الدين"إىل جريدة 

.4"العزيز حسن

باديس لصحفه قبل تأسيس  بناكما ظهرت بعض صحف العلماء املصلحني موازاة مع تأسيس          

اء الذي كان من بني املؤسسني جلمعية العلم "الشيخ الزاهري"مجعية العلماء املسلمني لصحفها ، أمثال 

" جلزائرا"جريدة : لعبته جرائد ابن باديس واجلمعية، أمهها ولعبت صحفه نفس الدور الذي ،فيما بعد

وكتب يف " اجلزائر للجزائريني"وجعل شعارها  األدب والصحافة للجزائر املعاصرةشيخ شرف على إصدارها أ

وعطلت اجلريدة بسبب خطئ يف الرتمجة الفرنسية ، أما " أسست اجلزائر إلعالء اجلزائريني"أعلى صدرها 

أما الصحف األخرى . م1937سنة " الربق"اجلريدة الثانية يف السجل الصحفي للزاهري فهي جريدة

1-�¾Ȑƻ�ǺǷ�řȈǘǼǈǬǳ¦�ǞǸƬĐ¦��ƨƦǗȂƥ�°ƢǸǟ 12،ص2009 ،قسنطينة، ري،رسالة ماجست1956-1919جريدة النجاح.
.36،املرجع السابق ، ص 1939-1847، الصحف العربية اجلزائرية،حممد ناصر  -2
،1983، دار العربية للكتاب ،اجلزائر ،1962-1900حممد صاحل اجلابري ،النشاط العلمي والفكري للمهاجرين اجلزائريني يف تونس-3

 .154ص 
 .املرجع السابق خ عبد احلميد بن باديس ،ي، موقع الش "أمهية الصحافة عند مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"مربوك سعدي ، -4
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جلزائريني ، ومبعية الشيخ الطيب العقيب ، وبرئاسة اإلمام عبد احلميد  مجعية العلماء املسلمني ا باسمفكانت 

1.بن باديس

ي أصدر جمموعة الذ"أبو اليقضان"إضافة إىل جرائد أعمدة الصحافة اإلصالحية يف اجلزائر الشيخ      

.2و الفرقانوادي مزاب ،املغرب، النور ، البستان ، النرباس ، األمة : من الصحف من بينها

: أعباء الصحافة العربية - 2

إن كل "م  قانونا بشأن حرية الصحافة الذي يقول 1881 يكن إصدار  احلكومة الفرنسية سنة مل  

، إال مقصدا "دون رخصة مسبقة أو كفالة ماديةجريدة أو نشرة دورية ميكن أن تكون موزعة على اجلمهور ب

«�¤�ǺǷ��̈°®Ƣǐǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦Â�ǶȈǳƢǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢƸǨǏ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǴǘȇ�À¢�ń استعمارياسياسيا  ƾȀȇ

حرمة هذا القانون ملا أصدرت أول جريدة عربية عن مصدر غري حكومي   نتهاكا، بدليل والية العامةال

ا من قبل صاحبه الفرنسي، الذي كان يدعو  اليت كانت تصدر باللغتني العربية والفرنسية "املنتخب"كجريدة 

ني واألهايل يف احلقوق نتهاج سياسة تعتمد على العدل بني األوروبيإاحلكومة الفرنسية إىل من خالهلا 

به للسجن  نتهىاعلى أمالك املسلمني اجلزائريني، والذي  ستيالءاال، وتنديده جبشع املعمرين يف والواجبات

.3والتغرمي وتوقيف جريدته 

واضحا منذ بداية ظهور الصحافة العربية يف اجلزائر ، وأوضح ذليل على هذا   نتهاكاالوأصبح هذا         

العنابية يف سنة " الحق"و  م1883يف "المبصر"التعسف هو مصادرة معظم اجلرائد العربية مثل جريدة 

"قداماإل"، و م1913" ذو الفقار"، و م1915" الفاروق"و  م1912 "الحق الوهراني"و م1894

 "وادي ميزاب"و م1925سنة " الجزائر"، م1925" المنتقد"وم 1922" الصديق"و م1923

ومما زاد الطني بلة منع السلطات احلاكمة باجلزائر إصدار الصحف العربية منعا باتا  4...و غريها م 1929

،  األدب العريب احلديثأدب املقاومة عند حممد السعيد الزاهري من خالل جريدة الربق،أطروحة املاجستري يفحممد العيد تاورته،-1

 .48ص، 2007،قسنطينة
.، الصفحة نفسها املرجع نفسه -2
 .45-44ص صاملرجع السابق، ، املقالة الصحفية اجلزائرية ،حممد ناصر -3
.70املرجع السابق ، ص ،الثقافة،جملة  "الفرنسي ستعمارواالالصحافة العربية اجلزائرية "حممد ناصر، -4
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احلرب الكربى ،كما حرمت دخول اجلرائد العربية الشرقية وفرضت عليها رقابة مشددة مدة  ندالعاعند 

  ).                   م1919-1915(مخس سنوات كاملة 

الفرنسي باحلرية للصحافة الوطنية إال بالقدر الضئيل وإذا ما الحظت أي حترك  ستعماراالمل يسمح        

�ǀƼƬƫ�ƢĔƢȈǯÂ�ƢȀǈŻوقد عرب وفد جزائري للجنة جملس الشيوخ الفرنسي اب خلنقها أو إيقافهابسط األسبأ ،

وال ننسى أن نشكو لكم :"عما تعانيه الصحافة من ضغط وإرهاق فقال  م1931اليت حلت باجلزائر سنة 

®Ȑƥ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢƸǐǳ¦�Ƣđ�ǲǷƢǠƫ�Ŗǳ¦��ƨǷ°Ƣǐǳ¦�̈ǂƟƢŪ¦�ƨǴǷƢǠŭ¦�ǺǷƨȈƦǼƳ¢�ƨǧƢƸǏ�ŐƬǠƫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈŞ�Ƣǻ�

سمع ، وال تكاد متر مدة وجيزة حىت نالداخلية بدون حماكمة وال إنذار يكفي لتعطيلها جمرد قرار من وزير

Ƹǐǳ¦�ȄǴǟ�Ƥبأن اإلدارة عطلت واحدة منها ȇǂǤǳ¦�ǪȈȈǔƬǳ¦�¦ǀđÂألهلي فة العربية ال جيد الرأي العام اا��

ال تتمتع صاحبة اجلاللة :"ويقول توفيق املدين حول حرية الصحافة " .وسيلة إلبالغ صوته للحكومة

حرية يف اجلزائر ، إذا كانت لغتها عربية أما إن كانت لغتها فرنسية فهي تتمتع املسكينة بأي حق ، وال بأي

، يف ميادين رية، ليس إال تاريخ نضال متواصل، وسقوط متتابعبأقصى احلقوق وتاريخ الصحافة العربية اجلزائ

.1"الشرف

ان ظوكان تركيزها بصفة مبالغ فيها على الصحافة اإلصالحية مثل ما حدث جلرائد الزاهري و أيب اليق      

، ويف مقال للزاهري منوذجا لذلك حني إلصالح يف اجلزائروالشيخ عبد احلميد بن باديس من أهم دعاة ا

، كان من أسباب ها يف العاصمة منذ تسع سنواتأصدر وملا عطلت السلطة جريدة اجلزائر اليت كنت ":قال

وترجم كلمة فرنسا الظافرة ) الثورة( هضة بكلمة فرنسية معناهاالتعطيل أن املرتجم ترجم عنها كلمة الن

2".ا البيئة ضحية جهل بعض املرتمجنيوهكذا تذهب صحافتن) ...فرنسا الظاملة الغاصبة(ا معناه املنتصرة مب

اليت عطلتها السلطة بسبب  م1931ن الصادرة سنة ظالصاحبها أيب اليق"النور"وكذلك حصل جلريدة 

خطاب خمطر لرجل (فرتجم مبا معناه "خطاب خطري لرجل خطري" سوء الرتمجة لعنوان خطبة الكاتب العام

 27- 26ص ص  ،، املرجع السابق الثقافة  جملة ،علي مرحوم ، نظرة على تاريخ الصحافة العربية اجلزائرية -1
.48،ص السابق حممد ناصر ، املقالة الصحفية اجلزائرية ،املرجع -2



  ظهور الصحافة اإلصالحية الجزائرية........................................... : ............................الفصل األول

42

يف مجيع مظاهرها وقدمت  ستعماراالان جريئا يف التنديد جبرائم ظوالواقع كان قلم الشيخ أيب اليق ،)مشوش

.1صالحية واالجتماعية والوطنية صحفه مسامهة كربى يف بناء النهضة اإل

واليت تأسف الشيخ عبد ) م1938- 1933(اليت تأسست سنة  "األمة"وكذلك حدث جلريدة        

جريدة األمة خلف جرائد عدة كلها :"لة الشهاب يقول فيه احلميد بن باديس عند حلها فنشر مقاال يف جم

يف سبيل واجبها ،واألستاذ أبو اليقظان يتحمل يف كل مرة ما يتحمل من أضرار مالية وأدبية  ستشهدتا

�ǂǜƬǼǻ�ǺŴÂ�̄ƢƬǇȋ¦�°ƾǏ�ń¤�¦ƾȇƾƳ�ƢǷƢǇÂ�ƪ Ǹǔǧ�ƢĔ¦Ȃƻ¤�ǲưǷ�ƨǷȋ¦�̈ƾȇǂƳ�ƪ Ǵǘǟ�ƾǫÂ��®ƢȀƴǴǳ�®ȂǠȇÂ

 للصحافة العربية أن تبقى هكذا حتقارواالن من الظلم إ. ع على قرائه يف أمد قريبه أن يطلمن مهته ومضائ

وإننا لنرجو أن يعاد إىل احلق واإلنصاف يوما ما فتعامل الصحافة  .حتت سيف التعطيل دون سؤال وجواب

.2..."العربية معاملة قانونية وحياكم املخالف للقانون

ليه التهم وقامت مبحكامته إوجهت  "مني العموديحممد األ"للصاحبها  "الدفاع"وكذلك جريدة 

.3والعامل معه يف اجلريدة  "حممد الشريف"هو وصاحبه 

وما .وقعت يف هذا الشرك عندما فوجئ بقرار حجزها "ملنتقدا"كما ظن الشيخ ابن باديس أن        

لقب  العبسيو القسنطينيدلت أيضا على كتابة عدد كبري من الكتاب املصلحني حتت أمساء مستعارة مثل 

، مني العموديأل السمهري، ويحملمد السعيد الزاهر  الراصدو الرقيب، للشيخ عبد احلميد بن باديس

4.لقب ملبارك امليلي  البيضاوي

كرب من ذلك مشكلة املطابع أوزيادة على هذه املعوقات اليت أرهقت كاهل الصحافة جند عائقا       

فاملواطن اجلزائري ال سند له من ، يصعب شراء مطبعة حىت ولو كانت مستعملة  حيث الباهظة التكاليف

عكس ما هو للمعمرين الفرنسيني الذين يلقون الدعم املادي واملعنوي وكل  ستعماريةاالقبل السلطات 

 . 33صاملرجع السابق، ائرية،علي مرحوم ،نظرة على تاريخ الصحافة العربية اجلز -1
 .152ص ،14م ،3ج، 1938 جوان ،جملة الشهاب -2
.، الصفحة نفسها املصدر نفسه -3
.49-48،ص ص السابق ، املقالة الصحفية اجلزائرية ، املرجع حممد ناصر -4
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ومثل هذه املصاعب جعلت بعض الصحف ،جل توسيع نطاق اللغة والثقافة الفرنسية أالتسهيالت من 

سبق إرسال ، وعلينا أن نتصور مثل هذه املصاعب اليت تية تعمد إىل طبع أعدادها يف تونساجلزائرية العرب

ذلك وحتمل أتعاب سحب اجلريدة وعملية إدخاهلا إىل أرض  نتظارواجناز الطبع إريدة ومتابعة مادة اجل

الوطن ومصاعب النقل البسيطة والباهظة التكاليف وإجهاد السفر الدائم وما ينجم عنه من أخطار كثرية ، 

اجلريدة واإلخالل  مبواعيد صدور نضباطاالكرب األخطار املعنوية هو ما ينجز عن ذلك من خلل يف عدم أو 

املعنوية حنو قرائها وما ينجم عن تأخري صدور الصحيفة من إعراض القراء وفقدان اجلريدة  ƢēƢǷ¦ǄƬǳاب

1.ستالمها نتظاماملصداقيتها وضعف املردود املادي وعدم 

 .45ص اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ،،1955-1920صحف التصوف اجلزائرية من  يت عجلت ،آحممد صاحل   - 1
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أعالم الصحافة اإلصالحية:ثانيا

:الشيخ عبد الحميد بن باديس-1

 :نشاطه الصحفي  -أ  

َعَلًما من أعالم اإلسالم وأحد كبار املصلحني يف القرن الشيخ عبد الحميد بن باديسيعد اإلمام        

ومما وجب علينا أن ندركه ثقل األمانة اليت .العشرين، وآثاره مازالت زاًدا علمًيا وثقافة لطالب العلم واملعرفة

تكبد الشيخ ابن باديس عناء محلها، وكذا الغاية اليت ضحى من أجلها، فكان رمحه اهللا قدوة ألهل العلم ، 

.ونارًا على املستعمر وأتباعه، وخزيًا ألهل البدع واألهواء

ه اليت سعى لتحقيقها احملافظة على الشخصية العربية اإلسالمية للشعب اجلزائري، اتهودجمبرز أمن          

وتربية تلك األجيال اليت صارعت املستعمر تربية صحيحة وسليمة، مستخدما بذلك خمتلف الطرق 

®�ƨǔĔ�ǲǯ�ǶƟƢǟإحدى اليت تعد يف الواقع  "الصحافة"واملتاحة ،ومن أجنع الوسائل  واألساليب املمكنة

وسياسية وثقافية اليت كانت لكل شعب ينشد التقدم والتطور والرقي ويطمح إىل احلرية  جتماعيةا

الشيخ عبد احلميد ابن باديس يف حركته اإلصالحية،بعد  عتمدهاأو  ختارهاا،وهي الطريقة اليت 1ستقاللواال

��Ƣē ¦ǂǬƥ�ƢǧȂǤǋ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ǧ ƸǐǳƢƥ�ǽǂƯƘƫللخطيب وكذا جريدة  لفتحلرشيد رضا وجملة ا كالمنار

.2وغريها للواءوا المؤيد

يف جريدة  ،م1919األوىل يف ممارسة العمل الصحفي سنة ة الشيخ ابن باديسنطالقإكانت         

أبو  بعدما ساهم يف تأسيسها كما ذكر بعض املؤرخني من بينهم �ǾƫȏƢǬǷ�Ƣđ�ǂǌǼكان يالذي " النجاح"

عبد احلفيظ الشيخ  )جريدة النجاح( أصدرها:" والدكتور ناصر حممد حني قال القاسم سعد اهللا رمحه اهللا،

 .88صاملرجع السابق ، تركي رابح عمامرة ،الشيخ عبد احلميد بن باديس،-1
 .195صاملرجع السابق ، ، عمار بن مزوز -2
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Â¢�Ŀ�ƢēȏƢǬǷ�ǂȇǂŢ�Ŀ�Ƣǯ°ƢǌǷÂ�ƢȀǈȈǇƘƫ�Ŀ�¦ƾǟƢǈǷ�ǆ¾�بن اهلامشي وكان  ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ�ƾȈǸū¦�ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦

ƢȀǼǟ�ȄǴţ�À¢�ƪ Ʀǳ�ƢǷ�ǾǼǰǳÂ�Ƣđ�ƾȀǠǳ¦."1

مل يكن كذلك بل كان مشاركا فيها مبقاالته وحتت إمضاء مستعار  أما البعض األخر فيقول بأنه

خطرات األسبوع ، ":باديس حني قال من الشيخ عبد احلميد بنبذليل تصريح ) القسنطيين، العبسي(

     نتقاداتاالو كون درسا جامعا للعرب واحلوادث حتت هذا العنوان رغب منا أحد الكتاب أن نفسح له جماال ي

اللمح التارخيية وغري ذلك من القواعد املتنوعة خدمة للعلوم واحلقائق وسعيا وراء الواجب الذي يقضي و 

متحاشيا اإلعالن  ،2"اجلليل حتت اإلمضاء أسفله العبسي قرتاحاالبالعمل املتواصل، وعليه فقد لبينا هذا 

كان يف بداية مشواره الدعوي نه  أليبعد عنه أعني اإلدارة املرتصدة لكل جديد يصدره خصوصا  مسهاعن 

  . واإلصالحي

أوىل  عتبارهاابي الذي كان نادرا يف تلك األيام تشجيعه للعمل الصحف وما دفعه للكتابة يف اجلريدة  

اجلرائد العربية الصادرة يف اجلزائر، والدعوة اإلصالحية تستوجب العمل اإلعالمي وهذا ما تفطن له الشيخ 

ملصارعة اإلدارة  ستعدادهاحني علم بدوره وبقيمة هذه الوسيلة الفعالة خلدمة القضية الوطنية من جهة وعن 

ǾǠǧ®�ƢǷÂ���ƢĔȂǼǬƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�ǆ ǨǼƥ�¿ȂǐŬ¦Â�ƨȈǈǻǂǨǳ¦  أيضا العالقة اليت كانت تربطه مبدير اجلريدة الشيخ

الذي كانت جتمع بينهما قواسم مشرتكة ألن الرجالن يشرتكان يف تكوينهما  "بن اهلامشيإعبد احلفيظ "

ƨǻȂƬȇǄǳ¦�ǞǷƢƳÂ��ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�²حي والعلمي ومها من خرجيي املالرو  °¦ƾ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�śƫǀǧƢǻ�śƫǂǇ¢�ǺǷ�ƢǸĔ¢�ƢǸǯ��

بن اهلامشي من أسرة فاعلة يف بسكرة إ، و  قسنطينة منذ القدم من جاه ومالمن أسرة فاعلة يفبن باديس إ

.3"مامي إمساعيل"، وحىت عالقته برئيس حتريرهاأسرة دينية بزاويتها الرمحانية عتبارهااب

 .36ص  ،املرجع السابق ،  وطبةعمار ب -1
.53،ص املرجع نفسه -2
بن الشيخ عبد احلميد  ، تعلم على يد شيوخ أجالء أمثال 1899كتوبرأ18ولد بقسنطينة يف  :مساعيل بن عالوة بن عبديإمامي  -3

معه يف العمل جبريدة  شرتكاو بالشيخ عبد احلفيظ بن اهلامشي  تصلاناء عودته وأث.نه غادرها بسرعة أال إ، واصل تعليمه جبامع الزيتونة باديس

دارة ميد ابن باديس ويأتيه بأسرار اإلكان مامي إمساعيل حيب الشيخ عبد احل.  مدير مطبعتها ومكتبتهاالنجاح فكان رئيس حتريرها مث

.54أنظر عمار بوطبة ،املرجع السابق، ص .صلته بهيقطع  الفرنسية ويطلعه على بعض ما يدبر من مكائد وهذا ما جعله ال
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الفاجعة :"ومن بني املقاالت اليت نشرها الشيخ عبد احلميد بن باديس يف هذه اجلريدة مقال بعنوان  

سنة  152ستمر حلقات عديدة يف العدد إوالذي " الكربى أو جنايات الكماليني على اإلسالم واملسلمني

،1 م1925سنة  242د  العد" اجلمهورية الرتكية يف نظر العامل اإلسالمي:"خر بعنوان آ، مث مقال 1924

رمبا ذلك راجع إىل التوجه الذي حادت به اجلريدة حنو الطرقية بشكل  ،ولكنه سرعان ما ختلى تدرجييا عنها

  . م1925سنة " المنتقد"، وتأسيسه جلريدة  2رتباطها باحلكومة الفرنسية إستعمار و ملفت والتملق لإل

:تأسيس جريدة المنتقد - 

الحق :"شعارا هلا عتمداو جريدة يصدرها الشيخ عبد احلميد بن باديس ،ول أ جريدة املنتقد  تعد  

�ǾȈƳȂƬǳ¦�ȄǴǟ�̈°ȂƯ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¾ƾȇ مسهااوكان " اعتقد وال تنتقد"،"فوق كل أحد ، والوطن قبل كل شيء 

قام " املنتقد"فتتاحية العدد األول من إالسائد لدى الطرق الصوفية وجتاوزات اإلدارة االستعمارية، ويف 

�Ƣđ¦Ȃƥ¢�ǺǷ�ƨǧƢƸǐǳ¦�ŃƢǠǳ�ǾǳȂƻ®�ǺǴǟ¢�ƢȀȈǧÂ" نا مبدؤنا وغايتنا وشعار :"بتوضيح سياسة اجلريدة بعنوان 

باسم اهللا مث باسم احلق والوطن، ندخل عامل الصحافة العظيم شاعرين :"ƢƦǠǳ¦�ǽǀđ�ǾƸƬƬǧ°̈�إالواسعة والذي 

بعظمة املسؤولية اليت نتحملها فيه ،مستسهلني كل صعب يف سبيل الغاية اليت حنن إليها ساعون ،واملبدأ 

املون ،وها حنن نعرض على العموم مبادئنا اليت عقدنا العزم على السري عليها ال مقصرين الذي حنن عليه ع

3".وال متوانني

 ستعمارياالهذه اجلريدة منربا للتوجيه وتوعية اجلزائريني ،وقناة لنقد الوضع  الشيخ ابن باديس اختذ

املفروض على اجلزائر، وصوتا ملناصرة القضايا الكربى للمسلمني يف فرتة العشرينيات كثورة األمري عبد الكرمي 

وقد نشرت املنتقد يف عددها السادس مقاًال للميلي .اخلطايب يف الريف املغريب ومساندة الشعب اللييب

إىل «حتت عنوان   ن قصيدة للعقيب، كما نشرت يف عددها الثام»العقل اجلزائري يف خطر«حتت عنوان 

 .59-56ص ص السابق،املرجع  عمار بوطبة،-1
 . 57ص، الشركة اجلزائرية ،اجلزائر ،  3ط، 1ج ثار ابن باديس ،آ،  عمار الطاليب -2
.141، ص املرجع السابق أمحد اخلطيب،-3
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ومثل هذه القصيدة وذلك املقال يعدان جراءة كربى يف ذلك العهد لتناوهلما العادات » الدين اخلالص

.املألوفة بالنقد والتجريح

بتعطيل اجلريدة بعد صدور العدد   ولكن فرنسا فطنت إىل خطورة هذه املقاالت، وأصدرت قراراً 

، محمد عبده، وجمال الدين األفغانيالثامن عشر منها، فكان مصريها كالعروة الوثقى اليت أنشأها 

1.وأوقفتها السلطات الفرنسية والربيطانية بعد صدور العدد الثامن عشر

باديس على الصحافة إنشاؤه للمطبعة اإلسالمية اجلزائرية  بنالى التعويل الواضح دون أن ننس      

دارة الفرنسية املالية والفنية للصحف لتجنب ضغط اإل ستقالليةاالبقسنطينة مع جمموعة من رفاقه ليضمن 

.2على أصحاب اجلرائد ملساومتهم على مضامينها 

:تأسيس جريدة الشهاب  - 

صدر أنشاطه و  ستمرابل  "املنتقد"باديس الصحفي بتوقيف  بنامع ذلك مل يتوقف نشاط الشيخ 

إىل جملة شهرية ، م1929اليت تعد خلفا له ،وحتولت عام م 1925يف نفس السنة  "لشهابا"جريدة 

Ǐ¦ÂÂ���ƾǬƬǼŭ¦�Ŀ�Ƥ ستلمتاو  Ƭǰƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�¿Ȑǫȋ¦�ƪ Ư°ÂÂ��¿Ȃȇ�¾Â¢�ǺǷ�ƨǯǂū¦�̈®ƢȈǫ��̈ƾȇǂŪ¦�ƢđǂƷ�ƪ Ǵ

، 3على الباطل وأهله وكانت هلا مواقف شريفة يف خدمة احلركة اإلصالحية وكذا النهضة العلمية واألدبية 

شهاب يف شكل جريدة مث يف شكل جملة جعل هلا شعارا يبعدها قليال ولو بصفة مؤقتة عن املواجهة مع و 

أوساط الناس وختلق للتيار اإلصالحي الوطين اإلدارة واخلصوم حىت تتمكن من مواصلة رسالتها وتتغلغل يف 

.شرحية عريضة من القرّاء واألنصار

 .املرجع السابق ، "أمهية الصحافة عند مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني "،مربوك سعدي  -1
 .196ص  ،السابقاملرجع  مار بن مزوز،ع -2

3-Mejaoued Mohamed , le rôle de l’association des oulémas musulmans algériens , édition

errached , Sidi Bel Abbés , 2009, p148 .
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آنية ومن الرتاث العريب الشيخ عبد احلميد بن باديس شعارات للشهاب من اآليات القر  ختذالقد        

 ..)احلسنةدع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة أ(: ، بل حىت من الثورة الفرنسية على سبيل املثالاإلسالمي

.، كان الشيخ يهدف بتلك الشعارات ختفيف النقمة عليها) ..ه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصريةقل هذ(

غة العربية يف وقت مل لباديس يف جعل الشهاب تتبىن الفن الصحفي واإلعالمي بال بناوقد جنح 

لت إىل جريدة كجريدة مستقلة فتحوّ اليت مل تستطع الصمود  ) النجاح(تكن تعرف فيه اجلزائر سوى جريدة 

¿����Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ƢĔ¤�Â 1927حوايل سنة  ختفتااليت ) املبشر(، يف وضع شبيه جبريدة للموظفني الرمسيني

ƢȀƬƴŮÂ�ĺƢƬǰǳ¦�ƢđȂǴǇ¢Â�ƢȀƦȇȂƦƫÂ�ƢēƢǟȂǓȂǷ�Ŀ�ƨǸȈǸǏ�ƨȇǂƟ¦ǄƳ�ƨǴů�ƪ ǻƢǯ.

من خرجيي املشرق  اجلزائريني ماءباديس نفسه وعلى بعض العل بناالشهاب على قلم  عتمدتا         

العقيب ، وعلى قلم أمحد توفيق املدين الذي مجع بني ثقافة الزيتونة ثل الشيخ اإلبراهيمي واحلافظي و م

1.واخللدونية 

�ƢǷ�ÃȂƬǈǷ�Ǻǟ�ŐǠƫ�ƪ،عّدة نواح يفمثلت الشهاب مدرسة متكاملة  ǻƢǯ�ƢđƢǘƻÂ�ƢđȂǴǇ¢Â�ƢȀƬǤǴǧ

الفكري واللغوي والثقايف أكثر من قرن ، فكانت اللغة  ستعمارلالوصلت إليه اللغة العربية يف وطن خضع 

العربية يف الشهاب متثل الكفاح املستمر من أجل البقاء ومتثل التحدي للغة الفرنسية الرمسية اليت غزت 

2.ألقالم العقول واأللسنة وا

:صالحي من خالل الصحافةعمله اإل- ب

لسان األمة الذي تعرب به عن آماهلا وآالمها،وسالح قوي حملاربة العدو، وسراج  تعدالصحافة  مبا أن      

فيه مما ال شك فإنه و  .منري إلضاءة الدرب القومي أمام األمة،وعامل فّعال يف الرتبية والتوجيه،وصنع التاريخ

يف جهاده العلمي واإلصالحي واالجتماعي، إمنا يعود إىل ابن باديس أن معظم النجاح الذي حققه اإلمام 

.                      2014-09 -04شوهد يوم  :  املوقع االلكرتوين  ،" جملة الشهاب" القاسم  سعد اهللا،بو أ -1

http://www.ahlalhdeeth.com
  .املرجع نفسه  -2
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،وكذا صحف مجعية العلماء املسلمني »الشهاب«م مث 1925سنة » المنتقد«الصحافة اليت أنشأها كـ

.البصائراجلزائريني خصوصا جريدة 

ومن خالل املقاالت اليت كان يكتبها  ،الشيخ يف صحفه ختذهااومن خالل قراءة الشعارات اليت          

ضد طرفني ركز عليهما يف حركته اإلصالحية ،هي  اإلمام عتمدهااتتوضح لدينا اللهجة العنيفة اليت 

انت ختشاه ما كونقد بعض الفرق الضالة من الطرق الصوفية، وذلك النقد هو  ستعماريةاالتصرفات اإلدارة 

نتقادي يف جريدته املنتقد ثالث مبادئ ، املبدأ السياسي والتهدييب و اإل ختذاوقد .أرباب الطرقية وتقاومه

،ومما جاء يف مبدأ  النقد أنه ال يتعرض لألشخاص فيما خيص أحواهلم الشخصية وإمنا يتوجه إىل سلوكهم 

فننقد :"وذكر على سبيل املثال . المة مبدأهالذي ميس شؤون األمة ،وهذا دليل على رقيه الفكري وس

صغر صغري ىل أإاحلكام واملديرين والنواب والقضاة والعلماء واملقادمي وكل من يتوىل شأنا عاما من أكرب كبري 

ننصر الضعيف واملظلوم بنشر ، و دين و املستبدين من الناس أمجعنيونناهض املفس ،من الفرنسيني والوطنيني

فإذا قمنا بالواجب  ،هلم، ال إىل أقدارهمظامله كائنا من كان ألننا ننظر من الناس إىل أعما، والتنديد بشكواه

1". حرتاماكل  فألشخاصهم منا 

بن باديس ومبشروعه اإلصالحي يف اجلزائر،الذي خلفت وواصلت إلقد كانت الشهاب جملة خاصة ب      

فهي ليست . الذي هو يف نفس الوقت مشروع حضاري بالنسبة لألمة اإلسالمية ما بدأته املنتقد ،و 

��ǶēȂǟ®�ǲǸū� ¦ȂǳÂ�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢�¬ǂǘǳ�ȏƢů�ƢȀȈǧ�ÀÂƾŸ�¦ȂǻƢǯ�À¤Â�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�śƸǴǐŭ¦�ÀƢǈǴƥ�ƨǬǗƢǼǳ¦  إمنا

 .ة من الوطنية حبا وتضحي ختذاالشيخ عبد احلميد بن باديس منها وسيلة للسياسة وللتهذيب  كما  ختذا

 :الوطن وما يتوجب حنوه حني قال ، وأخذ يعرف األمة بقيمة" يءالوطن قبل كل ش" حني قال يف شعاره

إمنا ينسب للوطن أفراده الذين ربطتهم ذكريات املاضي ومصاحل احلاضر وآمال املستقبل والنسبة للوطن "

 .83-82ص صاملصدر السابق ، ،1ج ،ثار ابن باديسآ ، عمار الطاليب -1
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�ƨȈǸǴǟ�ƨǔĔ�ǺǷ�ǾƫƢƦƳ¦Ȃƥ�¿ƢȈǬǳ¦Â�Ǿź°Ƣƫ�ǶǴǟ�Ƥ ƳȂƫ ومسعة  مسهاوعمرانية ، واحملافظة على شرف  قتصاديةاو

1"بنيه، فال شرف ملن ال حيافظ على شرف وطنه ، وال مسعة ملن ال مسعة لقومه

على صفحات العدد األول من جريدة املنتقد معىن اإلنسانية الكاملة ومقته للعنصرية كما وضح  

إننا حنب اإلنسانية ونعتربها كال، وحنب وطننا :"حني قال وثيقا رتباطااومتجيده للوطنية اليت ترتبط ببعضها 

ونعتربه جزءا،وحنب من حيب اإلنسانية وخيدمها ،ونبغض من يبغضها ويظلمها وباألحرى حنب من حيب 

وحتبيب بنيه وطننا وخيدمه ،ونبغض من يبغضه ويظلمه ،فلهذا نبذل غاية اجلهد يف خدمة وطننا اجلزائري ،

2."، ونناوئ كل مناوئيه من بنيه ومن غري بنيه، وخنلص لكل من خيلص له فيه

:، متثل األول يف موقفني أساسيني وقفباديس الصحفي  بنامشروع  ونستخلص من كل ذلك أن  

موقف اهلجوم ضد فتمثل يف :و الثاين ، حلضارة اإلسالمية واللغة العربيةموقف الدفاع عن هوية اجلزائر وا

  .يف فرنسا وإذالل اجلزائريني ندماجاالمشاريع 

وكانت فتوى ابن باديس ضد التجنس باجلنسية الفرنسية أقصى ما وصل إليه التحدي ضد مشاريع          

3.هويتهم إسالم وعروبة اجلزائريني وتغييب اإلدارة االستعمارية إذ كان التجنس يهدف إىل إلغاء

كان اإلمام طوال فرتة جهاده  واقفا باملرصاد لكل من يتعرض أو يشك يف ثوابت اجلزائر وهويتها العربية 

�ǆ ǴĐ¦�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ ƟƢǼǳ¦�ȄǴǟ�Ǧ ȈǼǠǳ¦Â�ŚȀǌǳ¦�ǽ®°�Ǯ ǳ̄�ǺǷÂ�ǪƟƢǬū¦�ǾȈǧ�Ǧ ȇǄȇ�ƢŹǂǐƫ�ǂǌǼȇ�Â¢�ƨȈǷȐǇȍ¦

ما ميكن أن يسمى باألمة اجلزائرية أو ستقرأ التاريخ فلم يستطع أن يعثر على إالفرنسي ،الذي قال بأنه 

إن  :"قائال"  كلمة صرحية"فرد عليه اإلمام ابن باديس يف مقال يف جريدة الشهاب بعنوان . الوطن اجلزائري

¦�ÀȂƠǘű�Ƕǿ�ƢŶ¤�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀđ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¿ƢǠǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�ÀÂ°Ȃǐȇ�Ǻȇǀǳ¦Â�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ سمابهؤالء املتكلمني 

Ƣē°ȂǏ�ŚǤƥ�°ȂǷȋ¦�ÀÂ°Ȃǐȇ …ال يا ساديت نقول لكم :�ÀȂǸǴǰƬƫ�ȏÂ��ƢĔȂǴưŤ�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�Ƕǰǻ¤

-10-06شوهد يوم :املوقع االلكرتوين ،" عبد احلميد بن باديس يف جمال الصحافة والوطنية اإلمامجهاد  "الصديق،حممد صاحل  -1

2014.

http://www.binbadis.net/research-and-studies/aoma/312-aoma.html
 .97ص،2010،اجلزائر دار هومة،،مام عبد احلميد بن باديسالشذرات من مواقف اإل حممد احلسن فضالء،-2
 .رجع السابق امل، " جملة الشهاب" م  سعد اهللا،بو القاسأ -3
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ضرة فوجدنا األمة ، وال تعربون عن شعورنا، إننا حنن فتشنا يف صحف التاريخ، وفتشنا يف احلالة احلامسنااب

اجلزائرية املسلمة متكونة موجودة كما تكونت ووجدت كل أمم الدنيا، وهلذه األمة تارخيها احلافل جبالئل 

ƢȀǫȐƻ¢Â�ƢǿƾƟ¦ȂǟÂ��ƨǏƢŬ¦�ƢȀƬǧƢǬƯ�ƢŮÂ��ƨȇȂǤǴǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƢēƾƷÂ�ƢŮÂ��¾ƢǸǟȋ¦ … مث إن هذه األمة

كون فرنسا، وال تريد أن تصري فرنسا، وال تستطيع أن اجلزائرية اإلسالمية ليست هي فرنسا وال ميكن أن ت

تصري فرنسا، ولو أرادت، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد يف لغتها ويف أخالقها ويف عنصرها، ويف 

1"دينها، ال تريد أن تندمج، وهلا وطن حمدود ومعني هو الوطن اجلزائري حبدوده احلالية املعروفة

والتجنس، ألنه يرى يف هذين التيارين  ندماجاالكما شن ابن باديس حربا ال هوادة فيها على دعاة       

أكرب خطر يهدد اجلزائر، ألن نتيجة الفكرتني بالنسبة إليه شيء واحد،و أكد أن لألمة اجلزائرية مجيع 

�ƨǜǧƢƄ¦Â�Ƣđ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�Ǯ ǈŤ�ȄǴǟ�¾¦ȂƷȋ¦Â�ǺǷǄǳ¦�§°Ƣš �ƪ ǳ®Â��ƨȈǷȂǬǳ¦�ƨȈǈǼƴǴǳ�©¦ǄȈǸŭ¦Â�©ƢǷȂǬŭ¦

.2عليها

�ÀȂǴǐŹÂ�ǶȀǫȂǬƷ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�Ǿƥ�ǪǬŹ�Äǀǳ¦�Ǫȇǂǘǳ¦�ƢĔ¢�ƢđƢƸǏ¢�Ãǂȇ�ÀƢǯ�Ŗال ندماجاالففكرة   

�ǆ ȈǼƴƬǳ¦�̈ǂǰǧ�¦ǀǯÂ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�Ǻǟ�ȏ±ƢǼƫ�ƢĔȂǯ�Ǻǟ�«ǂţ�ȏ�ÀȂȈǈǻǂǨǳ¦�Ƣđ�ǞǼƬŻ�Ŗǳ¦�©¦±ƢȈƬǷȏ¦�ȄǴǟ

وبعض  غري أن األوىل متثل مطلبا مجاعيا نادت به بعض األحزابفهي األخرى تؤدي إىل النتيجة نفسها 

املثقفني، وأما الثانية فهي متثل مطلبا فرديا ، فكل من أراد أن حيصل على اجلنسية الفرنسية عليه أن يتقدم 

�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�¼ȂǬū¦�¾ƢǼȇ�ȏ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�À¢�ȄǴǟ�ǎم،1865لذلك حسبما ينص قانون  Ǽȇ�Äǀǳ¦

من : "، حيث قال يف ذلك اإلمام يف جملة الشهاب3املواطن الفرنسي إال إذا جتنس باجلنسية الفرنسية

به من اجلنسية  رتبطاااملمكن أن يدوم اإلحتاد بني شعبني خمتلفني يف اجلنسية القومية إذا تناصفا وختالصا مما 

�» Âǂǜǳ¦�Ƣđ�ƪ ǔǫ�Ŗǳ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦Â املصلحة املشرتكة، فإذا مل يربطا باجلنسية السياسية فال بد هلما  قتضتهااو

من مقوماته ومميزاته فينعدم من الوجود، أو يبقى  نسالخهابإما أن يندمج أضعفهما يف أقوامهما : من أمرين

اجلزائرية لنا  ةوبعد فنحن األم نفصالاالإىل  -وال بد –الضعيف حمافظا على مقوماته ومميزاته فيؤول أمره 

 .41صم،12،1936جملد ،1اجلزء ،الشهاب،جملة  "كلمة صرحية"عبد احلميد بن باديس ، -1
.129،ص السابقاملرجع ،ء فضال حممد احلسن -2
 .71ص املرجع السابق ،رابح تركي ،الشيخ عبد احلميد بن باديس،-3
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حوال على أننا أشد حمافظة على مجيع املقومات واملميزات جلنسيتنا القومية، وقد دلت جتارب الزمان واأل

هذه اجلنسية القومية وأننا ما زدنا مع الزمان إال قوة فيها وتشبثا بأهدافها، وأنه من املستحيل إضعافنا فيها 

.1"فضال عن إدماجنا أو حمونا

) النخبة(البديل لفكرة االندماج اليت شغلت بال الشبان اجلزائريني " ابن باديس"ومع ذلك طرح 

ه يف جريدة ، على غرار ما كتبهذا ما نلمسه يف بعض من كتاباته ن األوروبيني على حد سواء،واملعمري

أفظننتم أن األمة اجلزائرية ذات التاريخ العظيم تقضي قرنا كامال يف حجر فرنسا املتمدنة مث ال : " الشريعة

ما لكل فتاة أجنبتها أو ربتها تنهض جبنب فرنسا حتت كنفها ، يدها يف يدها ، فتاة هلا من اجلمال واحليوية 

2..."مثل تلك األمم ، أخطأمت يا هؤالء التقدير

وكتب يف إحدى املناسبات وقد أظهر يف خطابه اجلانب العملي، دور فرنسا وواجب القيام به جتاه 

مشاركة اجلزائريني سيما األمتني الفرنسية واجلزائرية، الاجلزائريني ، موظفا يف ذلك عامل التاريخ املشرتك بني 

وألننا مستعمرة من مستعمرات اجلمهورية : " ليت خاضتها منذ القرن التاسع عشرفرنسا يف احلروب ا

الفرنسية نسعى لربط أواصل املودة بيننا وبني األمة الفرنسية وحتسني العالئق بني األمتني املرتبطتني بروابط 

�ǺǷ�ǺǗȂǷ�ƢǷ�Śǣ�Ŀ�Ƣē¦ǂťÂ�ƢȀǴƟȏ®�©ǂȀǛ�Ŗǳ¦�ǖƥ¦Âǂǳ¦�Ǯواملنافع املتبادلة من اجلانبني املصلحة املشرتكة Ǵƫ��

.3"مواطن احلرب والسلم 

إن األمة اجلزائرية أمة ضعيفة : " يطالب حسب قوله" ابن باديس"كان   ويف نفس السياق األخري        

Ŀ�ƢȀƬȈǫŗǳ�ƨǻƾǸƬǷ�ƨǳ®Ƣǟ�ƨȇȂǫ�ƨǷ¢�Ǧ Ǽǯ�Ŀ�ÀȂǰƫ�À¢�ƨȇȂȈū¦�Ƣē°ÂǂǓ�ǺǷ�Ãŗǧ�̈ǂƻƘƬǷÂ  سلم املدنية والعمران

��Ȃǳ¦Â�ƨƸǴǐŭ¦�ǖƥ¦Â°�Ƣđ�ƢȀƬǘƥ�¬ǂǌǻÂ�śƬǷȋ¦�śƥ�ǶǿƢǨƬǴǳ�¿ƾŵ�ǺƸǼǧ®¦®وترى هذا يف فرنسا اليت ر 

 .املصدر السابق ، احلميد بن باديسعبد  -1
.1ص ،1933جويلية  17نني ، االث1، عددالشريعة -2
.278،ص ملصدر السابق ، ا2اجلزء  ثار ابن باديس،آ، عمار الطاليب -3
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للحكومة رغائب الشعب اجلزائري ونطالبها بصدق وصراحة حبقوقه لديها وال نرفع مطالبنا أبدا إال إليها ، 

1"وال نستعني عليها إال باملنصفني من أبنائها

��ǂǌŭ¦�Ŀ�ÄǂƴŮ¦�ňƢưǳ¦�Â¢�¾Âȋ¦�ÀǂǬǳ¦�ń¤�ƢēƘǌǻ�ƺȇ°Ƣƫ�®ȂǠȇ�ƨǟƢŦ�ȆȀǧ¼�ما بالنسبة للطرقيةأ        

العريب، وكانت مجاعة الطرقية هذه موجودة يف اجلزائر يف هذه الفرتة وقد انتسب إليها ابن باديس يف بادئ 

�Ľ�ƢǈǻǂǨǳ�ƢēƾǻƢǈǷÂ�ƢŮ̄ ƢţÂ�ƢȀǧ¦ƾǿ¢�» ǂǠȇ�À¢�ǲƦǫ�ǂǷȋ¦وشن عليها محلة شعواء، ومجاعة الطرقية  عتزهلاا

�ǺǷ�Ƣđ�ƅ¦�¾Ǆǻ¢�ƢǷ�Ŗǳ¦�̧ ƾƦǳ¦Â��½ŐƬǴǳ� ƢȈǳÂȋ¦Â�°ȂƦǬǳ¦�̈°Ƣȇ±Â��ǶƟƢǸƬǳ¦Â��©Ƣǧ¦ǂŬ¦Â��̈ Ȃ̄ǠǌǳƢƥ�ÀȂǼǷƚȇ

، وقد شوهوا الدين اإلسالمي احلنيف بآرائهم التعسفية " عتقد وال تنتقدإ "   سلطان، وكان شعارهم

فما دام اُهللا قادرًا على كل :، بقوهلم]إنَّ اهللا َعَلى ُكّل َشيء َقِدير[  :ون قوله تعايلتكالية، فهم يفسر واإل

اجلزائر وهو الذي يقدر أن خيرجها من اجلزائر مىت  حتاللاشيء فهو الذي أعطى املقدرة والقوة لفرنسا على 

.اإلسالمي احلنيف منها براءوديننا ... تكاليةإختاذلية،  ستعماريةاشاء من دون حرب وهي فكرة، كما نرى 

،وحاول يف مقدمة مقاصده أن  جتاههااغري  جتاهابن باديس الطرقية املنحرفة، وسار يف إناهض 

يفلح يف تقريب أهل الطرق إىل اجلادة ويدجمهم يف سياق حركة اإلصالح ، فلقد كان يدرك أن احللم 

ر بإزاء مواقف أرباب الطرق ،يدعو نبعاثي ال يستغين عن جهد أي طرف من أطراف األمة،لذا سااإل

2.وينتقد وخياصم ويسرتضي ويؤلف القلوب على أمل أن ترجح كفة احلق على الباطل 

كرد فعل لشعار الطرقية الذي م   م1925سنة ) املنتقد(ولذا أّسس عبد احلميد بن باديس جريدة 

إنَّ منهجنا يف عملنا هو الّنقد لألوضاع : يقول  ، وكأنَّه من اختياره هلذا العنوان" اعتقد وال تنتقد" :يقول

بدأ محلته على الطرق الصوفية كما  م1925ومن هذه السنة، أي سنة ...الّسائدة وألفكار الطرق الصوفية

لتخلفها الشهاب وحتارب  3...كاجلهل والفقر والبطالة وما إىل ذلك  حارب اآلفات االجتماعية األخرى

ملاذا حارب الشهاب "قال اإلمام يف مقال له نشره يف جملة الشهاب حتت عنوان الطرقية بشكل مباشر حني 

.279ص  ،ملصدر السابق، ا2باديس،اجلزء ثار ابن آعمار الطاليب ، -1
.103ص ،2010اجلزائر ،،دار الغرب للنشر والتوزيع،1خرى ،جىل الدعوة األإليمان، ابن باديس خماضات العبور عشرايت س -2
:، املوقع اإللكرتوين  2014-09-14:شوهد يوم  ، "حملات وجوانب من جهوده اإلصالحية والرتبوية:ابن باديس "سعد بوفالقة ، -3

http://www.ahlalhdeeth.com
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من بالء على األمة من الداخل ومن اخلارج فعملنا على   -علم اهللا-حاربنا الطرقية ملا عرفنا فيها" :"الطرقية؟

.1"كشفها وهدمها مهما حتملنا يف ذلك من صعاب وقد بلغنا غايتنا واحلمد هللا

جتماعي يف ردها على الطرقيني وكان النهي صالح اإلتعين عناية شديدة باإل الشهاب كما كانت  

  .               جتماعية املختلفة نفاق يف احلفالت واملناسبات اإلفيها عن التبذير، واملبالغة يف اإل

ȂƷ�©ȏƢǬǷ�ǺǷ�ƨǴĐ¦�ǆ¾�إإضافة  Ǩǻ�Ŀ�ȆǴȈŭ¦�½°ƢƦǷ�ƺȈǌǳ¦�ǾƦƬǰȇ�ÀƢǯ�ƢǷ�ń" رسائل الشرك

عتربها مالذا ملن أراد تصحيح عقيدته من مسائل النزاع بني املصلحني والطرقيني وما يتصل إالذي  "ومظاهره

ǳ¦Â�ƨǸȈǸƬǳ¦Â�ǂƸǈǳ¦Â�ƨǻƢȀǰǳ¦Â�ƨǷ¦ǂǰǳ¦Â�ƨȇȏȂǳ¦Â�ƨǯŐǳ¦Â�̈®ƢƦǠǳ¦Â�½ǂǌǳ¦�ǲưǷ�Ƣđرقية والعزمية والدعاء والوسيلة،

.2إلقامة احلجة وكشف الشبهة 

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،حيث قام اإلمام بنشر مقال  سمابالناطقة دون أن ننسى اجلرائد 

له يف جريدة السنة، قدم فيه أراء جمموعة من العلماء املتقدمني السابقني الذين أنكروا على املدعني لطريقة 

من ضالهلم، أمثال الزهد املتمسكني بالبدعة كما قال اإلمام ابن باديس ليعرفوا مواقف العلماء يف التحذير 

، اإلمام أبي بكر الطرطوشي المالكيصاحب الرسالة القشريية يف القرن اخلامس واإلمام  القشيرياإلمام 

من أهل  عبد الرحمان األخضري الجزائريوالشيخ  أبي إسحاق الشاطبياإلمام  ،أبي حيان األندلسي

أمكنتهم وعصورهم الذين أنكروا على أهل البدعة والضاللة  ، ليعلموا أن ما  ختالفاالقرن العاشر، على 

على سنة سلفهم املتقدمني لنصح  فرضه عليهم الدين ، وما جاءوا إالّ يقوم به العلماء املعاصرين إال مبا ي

، والعمل بتعريف األّمة بدينها احلقّ زد على ذلك نشره للمقاالت اليت تقوم  3املسلمني وإرشاد الضالني،

ǞǸƬĐ¦Â�Ǻȇƾǳ¦�¬ȐǏ¤�°ƢǗ¤�Ŀ�̈°Ƣǔū¦Â�ƨǔȀǼǳ¦�ń¤�̈Ȃǟƾǳ¦Â��Ǿƥ¦®¡Â�ǾǴƟƢǔǨƥ�ȆǴƸƬǳ¦Â��ǾǷƢǰƷ¢Â�ǾǸȈǳƢǠƬƥ.

بذلك خطط ابن باديس لرسالته اإلصالحية والفكرية بتأسيس اجلرائد أو شارك يف البعض منها ،مث أنشأ 

مجعية (ناطقة باسم اهليئة اليت كان يرأسها ومل يتوان يف إصدار صحف متتالية  جملة شهرية خاصة به،

.100ص، املرجع السابق ،مية سالالشيخ عبد احلميد بن باديس باعث النهضة اإل تركي رابح عمامرة،-1
.61، ص13، م1،ج1937مارس14جملة الشهاب ، -2
.1، ص1933ماي 1، 4جريدة السنة ، العدد-3
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لنا مكتوبا يف أفكاره ورواجها ، بفضل ما تركه  نتشاراولعل هذه املآثرة اإلعالمية هي ما مسح يف ) العلماء

ن ننسى فضل تالميذه الذين مل يقصروا من أالسنة والشريعة والصراط والبصائر ،دون املنتقد والشهاب و 

.اإلصالحية النرية ،وما كانوا يروجون هلذا الفكر عن طريق ما كانوا يكتبونه يف البصائربعده يف نشر أفكاره 

  :أبو اليقظانالشيخ - 2

  :التعريف به-أ      

يعد أبو الصحافة اإلصالحية إبراهيم أبو اليقظان بن احلاج عيسى محدي من املسامهني يف احلركة         

اإلصالحية الوطنية والعربية، ممن قل ذكرهم على غرار املصلحني الذي برزوا وركزت عليهم األحباث 

نشر أعماله املخطوطة  فحرٌي بتالميذ الشيخ أيب اليقظان وطلبة العلم والباحثني أن يعملوا علىوالدراسات، 

وإخراجها إىل الوجود ليستفيد منها كل مسلم، ففيها العلم الغزير والتجربة الواسعة، واملواقف اإلسالمية 

اإلسالم جمده واملسلمني كرامتهم  ستعادةاالشجاعة ، واإلخالص يف النية والعمل، واألمل العريض يف 

�ǶēǄǟÂطالعنا على ما كتب عنه وهو قليل إطبوعة أو خمطوطة ، و ألننا بعد معرفتنا ملا تركه من مؤلفات م

�Ŀ�¾ȐǓÂ�Ǣȇ±�ǺǷ�ǾȈǧ�Ƕǿ�ƢŲ�śǸǴǈŭ¦�̄ƢǬǻȍ�ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏȍ�ȄǠǇ�¦ŚƦǯ�ƨȈǟ¦®�ƨǬȈǬū¦�Ŀ�ÀƢǯ�Ǿǻ¢���¦ƾƳ

  .                                               الدين وفساد يف األخالق 

 29نة القرارة بوادي ميزاب بغرداية الواقعة يف اجلنوب اجلزائري يوم ولد هذا الناشط الصحفي مبدي         

من اإلمام الرستمي اخلامس  قتبسهاا) أبو اليقظان(كنيته م،  1888نوفمرب  5 ـهجري املوافق ل1306صفر

ابا بعدله و علو مهته كرجل ، إعج)أيب اليقظان حممد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم ( 

                           .دين ودولةو علم 

دخل الكتاب وحفظ القرآن مث أخد يف تعلم العربية والشريعة على يد أستاذه الشيخ احلاج عمر بن       

مث سافر إىل مدينة بين يسجن ليكمل دراسته على يد قطب األئمة الشيخ    ) م1921- 1858(حيي

.1طفيش احلاج حممد بن يوسفأ

أحممد بن يوسف بن عيسى بن صاحل بن عبد الرمحن بن عيسى بن إمساعيل بن حممَّد بن عبد العزيز بن بكري  هو: الشيخ أطفيش -1

ه  1236وهو أشهر عامل إباضي باملغرب اإلسالمي يف العصر احلديث ، ولد مبدينة غرداية سنة ،قطب األئمة: شهرته ،طفيَّشأفصي، احل

 =من ات كالنحو والصرف واملنطق والفقهتعاىل وهو ابن مثاين سنوات، مث أخذ مبادئ العلوم املتعددة التخصصحفظ كتاب اهللا  م 1820/ 
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سافر إىل تونس ليواصل دراسته يف جامع الزيتونة مث اخللدونية ، ليرتأس سنة  م1912يف سنة          

،كان الشيخ م1925أول بعثة علمية جزائرية إىل اخلارج واليت كانت وجهتها إىل تونس إىل غاية  م1914

�ƨǔĔ�Ƕđ�µاجلهل حملاولة حمو األمية عن  مدركا ألمهية العلم ومكانته فسعى جاهدا حملاربة ȂȀǼǳ¦Â�śǸǴǈŭ¦

ملا رأيت املستوى العلمي والفين منحطا يف بالدنا وسجلت : " ، حيث يقول الشيخ أبو اليقظانعلمية

عروق قليب بأن عواصف هوجاء تنذر باخلطر وتتقارب إىل بالدنا يف أثناء احلرب األوىل شعرت بأن خطرا 

نا ال ينجينا منه إال احلصانة العلمية والفنية واخللقية بتكوين كتلة من الشباب متينة أخذ حيبوا حنو بالد

  ".                   فيها لتواءامرتاصة لتدرأ عن البالد ما أتوقعه من األخطار املهددة هلا بأساليب عصرية ال 

 :دوافع املستقبلية فكانت حسب قولهكان هذا من الدوافع القريبة إلنشاء البعثة العلمية بتونس أما ال        

وإمنا هي لتدعيم  -كما تظهر  - أما إنشاء البعثة العلمية بتونس فليست لتدعيم الغاية العاجلة الدنيا "

الغايتني العاجلة منها واآلجلة معا ملا فيها من التزود بالعلم واملعرفة وتنمية امللكات العلمية فيها لتساعد 

.1..."رآنعلى تفهم القرآن ولغة الق

مارس أثناء تواجده بتونس الكتابة والنشاط الطاليب وكان عضوا بارزا يف احلزب احلر الدستوري          

صداقة شخصية وله  عبد العزيز الثعالبيواليت كانت تربطه بزعيمه  م1920فيه سنة  خنرطاالتونسي الذي 

  .                                       فيه قصائد

=�ǾċǴǯ�§ ¦ǄȈǷ�ǶǴǠǳƢƥ�ŚǼƫ�ƾǿƢǠǷ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ǶēȂȈƥ�ĿÂ�ƾƴǈŭƢƥ�ǆ ȇ°ƾƫ�©ƢǬǴƷ�¦ȂǸǜǻ�ƺȇƢǌǷ�̈ċƾǟ  جلس إىل تعليم أبناء املسلمني باملعهد

وز السادسة عشر من عمره، فكان الكفء يف تلك الرسالة املهمة، بغزارة علمه ومسايرة عصره وقناعته االذي أسسه يف بيته، وهو مل يتج

، فما أن بلغ لمني باملعهد الذي أسسه يف بيتهجلس إىل تعليم أبناء املس برسالته التكوينية اإلصالحية، ، فكان عاِمل وادي ميزاب كله

، مث بلغ درجة االجتهاد يف كهولته، وخترج على يديه العشرات من العلماء قادوا األمة  كله  حىت ذاع صيته يف وادي مزاب العشرين من عمره

ه املوافق لشهر مارس  1332ربيع الثاين  23مبدينة بين يزجن، يوم السبت رأسه تويف مبسقط  ورفعوا راية العلم يف وادي مزاب وخارجه،

فرصوص األديب والكاتب  محد حممدأيقظان إبراهيم كما عرفته للمؤلف أبو الالشيخ : انظر كتاب  .م، بعد مرض مل يقعده طويال1914

                                                          2014- 12-21شوهد يوم : املوقع االلكرتوين. بن الروحي للشيخ أبو اليقظان اخلاص واإل

http://www.aboulyakdan.com
.432-416، ص ص 1996سنة  ،5عدد ،موافقات، جملة "الدعوة ووسائلها عند الشيخ أيب اليقظانأسلوب "يوسف حسني، -1

                                                                                                      2014- 12-21:  املوقع االلكرتوين

http://www.aboulyakdan.com/muafakat_3.htm
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، فكان يرتصد كل صحيفة تصدر مولعا بقراءة الصحف منذ صغر سنه وقد كان أبو اليقظان       

الزهرة "و" املصرياللواء: "طالع على كل ما فيها ، مثل ومتلهفا لإل قتناءهااباملشرق وكان حريصا على 

، فدفعه محاسه "الشباب املسلمإلخوان املسلمني و ا"وجملة " املنار والعرفان"وجملة " احلق"وجريدة " الطرابلسية

أ مبمارسة العمل الصحفي ليبد م1926سنة " وادي ميزاب"عند رجوعه إىل اجلزائر ليصدر أوىل جرائده 

، وكانت جريدة وادي ميزاب حترر وتوزع يف اجلزائر وتطبع يف تونس ،وتوزع بالعامل اإلسالمي اإلصالحي

.1"الفرقان"، "األمة" ،"النرباس"، "البستان"، "النور"، "املغرب"، "ميزاب: "ومن جرائده أيضا. مغربامشرقا و 

وهي تعد من أسس املطبعة العربية باجلزائر العاصمة ، م1931وبعد مرور مخسة سنوات يف سنة      

مت خدمات جليلة للحركة الوطنية والثقافية، وهو يعد أول جزائري املطابع العربية األوىل يف اجلزائر قد

إىل مجعية العلماء  نضماواصل الشيخ جهاده اإلصالحي عندما مطبعة وطنية حديثة يف اجلزائر،  يؤسس

أما . م1934نتخب عضوا يف جملسها اإلداري سنة ا، و  م1931املسلمني اجلزائريني منذ تأسيسها سنة 

احمللي، فقد عني عضوا يف حلقة العزابة مبدينة القرارة مسقط رأسه، وعضوا يف مجعية احلياة على الصعيد 

  .وبرز مبواقفه وأعماله اإلصالحية اخلالدة

"     املنري"يف اجلزائر و "اإلقدام"و "الفاروق"منها ) زيادة إىل جرائده(نشر يف أكثر من جريدة و جملة           

، ترك للمكتبة العربية  عن الصحافة نقطاعهاتفرّغ للتأليف بعد ،يف القاهرة   "املنهاج"يف تونس و "اإلرادة"و

: من مؤلفاتهاألشعار و املذكرات ، ورسالة، عدا املقاالت و     كتاباإلسالمية أكثر من ستني مؤلفا بنيو 

، "يف أطوار حياتهسليمان الباروين باشا "، "م، فتح نوافذ القرآن1931سنة  1ج "ديوان أيب اليقظان"

اجلزائر بني "،  "وحي الوجدان يف ديوان أيب اليقظان": م، أما ما تركه من خمطوط1923 "إرشاد احلائرين"

 "ستقامةاالسلم "، "ملحق سري الشماخي"، 1ج"تفسري القرآن الكرمي ""، "ستقاللاالو  ستغاللاالعهدين 

مارس  30وقد سقط الشيخ أبو اليقظان مريضًا مقعداً، حيث لقي ربه يف  ).سلسلة فقهية مدرسية(

، دار اهلدى، اجلزائر 1رين،جالصفصاف وجمموعة من املؤلفني، معجم أعالم اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعش عبد الكرمي بو -1

.111،ص2002
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بعد نضال فكري طويل، أسهم يف احلياة األدبية بنثره وبشعره الذي ال يفارقه فيه وطنه، وقضايا  م1973

ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢǟȂǓȂŠ��Ǿǻ¦Ȃȇ®�̈®ƢǷ�Ǯ ǳ̄�ƪ ǈǰǟ�ƢǸǯ�ǾǠǸƬů.1

:نشاطه اإلصالحي - ب

جانب كونه شاعرا    شخصية متعددة املواهب الفكرية، والقدرات العقلية، فإىل" أبا اليقظان"إن          

وأبو :"ومؤرخا وأديبا، فقد كان مفكرا مصلحا،وخري ما وصفه به الشيخ عبد احلميد بن باديس حني قال 

¦�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƾǿƢŸ�ƾǿƢů�ĺǂǟ��Ǫū¦�ǾǳÂ�Ƣđ�ǂƻƢǨȇ�Ŗǳ¦�ǾƬȈƥ¦ǄȈǷ�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�ÀƢǜǬȈǳ¦�ǲǓƢǼȇ�řǗÂÂ��ƨƥÂǂǠǳ

".وينازع يف سبيل الوطنية ومسلم أخلص هللا دينه جيعل اإلسالم يف الصف األول من كل أعماله

كانت للشيخ أيب اليقظان عالقة مبكرة باحلركة اإلصالحية يف تونس، فقد درس على كبار علماء عصره 

حممد "، "حممد صادق الشاذيل"،"حممد العزيز جعيط"، الشيخ "الشيخ حممد الطاهر بن عاشور"أمثال 

.، ودرس السياسة أو فقه السياسة على األستاذ عبد العزيز الثعاليب"حسن حسين عبد الوهاب"و "النخلي

،جتاوزت حدود اجلزائرية وإسالمية واملالحظ أن الشيخ أبا اليقظان عاش مبكرا يف أجواء مغارب        

وتفاعل مع حركة اإلصالح يف العامل العريب،فقد وردت يف جرائده أمساء كثرية من رّواد اإلصالح والفكر 

وجتسد هذا التواصل يف أشكال خمتلفة، من خالل رحالته إىل املشرق العريب ، وتواصله . اإلسالمي املعاصر

إىل املستوى العايل، وذلك بالتغلب  رتقاءاالكان طموحا إىل مع غريه من رواد اإلصالح يف العامل العريب ، و 

كما سافر الشيخ أبو اليقظان إىل احلجاز . والتحرر من القيود السياسية املفروضة جتماعيةاالعلى املعّوقات 

واطلع خالل هذه الرحالت . ألداء فريضة احلج فزار مكة واملدينة، ودمشق وبريوت وطرابلس وأزمري يف تركيا

واّتصل بعدد من على احلراك العلمي والفكري والسياسي السائد آنذاك يف هذه احلواضر العربية واإلسالمية، 

2.املصلحني والعلماء

  :2014-12-22: شوهد يوم،املوقع االلكرتوين  "أبو اليقظان من أعالم الفكر القومي املغمورين "عمر بن قينة ،-1

elamoudi.html-reform/451-of-studies/advocates-and-http://www.binbadis.net/research
-12-22شوهد يوم :  اجلزائريني العلماء املسلمنيموقع مجعية  ، "اليقظان وحركة اإلصالح يف العامل العريب بوأ الشيخ" مولود عومير ،-2

2014

http://www.oulama.dz/?p=456
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�ƢȈǼǗÂ�ÀƢǯÂ���ƨȈƷȐǏȍ¦�ƢȀǼǷ�ƨǏƢƻ�©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�ƺȈǌǳ¦�ǺȇȂǰƫ�Ŀ�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǽǀǿ�ǲǯ�©ǂƯ¢

((متحمسا شغوفا إىل اإلصالح، حني قال :�Ƣđ�Ƥ ȀƬǴȈǧ�ǆ ǨǼǳ¦�Ŀ�ƅ¦�ƢȀǧǀǬȇ�ƨȇ°Ƣǻ�̈°¦ǂǋ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƢŶ¤

ǴǬǳ¦�ń¤�Ƣǿ°Ȃǻ�ƨǠǋ¢�ǲǇǂȇÂ��¹ƢǷƾǳ¦�ǪȇǂǗ�ƢȀǷƢǷ¢�ƨǠǗƢǈǳ¦�ƨǠǋȋ¦�ŚǼƫÂ� Ƣǔǟȋ¦�Ƣē°¦ǂƷ�½ǂƸƬǧ��Ƥ

وقال   .))إن الوطنية احلقة يشقى اإلنسان ليسعد وطنه، ويذل ليعز، ويفقر ليستغين، وميوت ليحيا.. العمل

ال يبايل إذا خدم وطنه إن أصيب يف ماله أو نفسه أو عرضه ألجله، ...  احلقيقي ولكن الوطّين (( :أيضا

يزيده ذلك إال تنشيطا و تشجيعا و إقداما و ثباتا و جتلدا ملا يعلم من أنه ما أصيب مبا أصيب به إال بل ال 

إلصابته شاكلة الرأي وكبد احلقيقة، فما دام مل ميس بشيء ألجله فما زال مل يعرتف بوجوده و ال بشيء 

و أىن لنا حنن من مثل  قيقي،من األثر يف عمله و أي شيء ألذ من جناحه يف عمله، هذه نفسية الوطين احل

.1))!الوفاء و   هذا الصدق

ندماج والتجنيس، حيث نوه من خالل قلمه  لة  اإلأومن مواقفه املرتبطة بالقضية الوطنية  رفضه مس         

خبطورة هذه املؤامرة رابطا إياها حبكم الشريعة اإلسالمية، ولقد جتلى حكمه من خالل  لتوعية بين وطنه

أن الكالم عن مسألة التجنيس، وبيان ((:حيث قال "رأينا يف التجنيس"مقال عنيف صدر له بعنوان 

ǳ¦�ǶǇÂ��ǲǜǼū¦�̈°¦ǂǷÂ��ǲȈǴǳ¦�¿ȐǛ�ȄǴǟ�¿ȐǰǳƢǯ��ƨȈǼǗȂǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƨȀƳȂǳ¦�ǺǷ�Ƣē°ȂǘƻÂ�Ƣǿ®Ƣǈǧ عقرب

.2))وفرقعة الدينامت

وغريها من املواقف اليت أبدى رأيه وموقفه منها ، وكان يرى أن البالد وحال املسلمني فيها ال يقتصر 

إن حالة املسلمني املادية واملعنوية : ((، حني قالعلى املوعظة والتوجيه فقط، بل حتتاج إىل إصالح معمم

قد التخاذل و  فرتاقاالو ��ǞǫƾǷ�ǂǬǨǳ¦Â��¿Ƣǟ�ǲȀŪƢǧ�Ƣđ عتناءإلاو   بإصالحهاستدعي االهتمام التام األسيفة ت

اخلمور قد سرت عدواها يف جسم األمة مسخت النفوس وطمست أذهب برحيهم،و أمراض الفجور و 

وكثر األشرار وتعددت اجلرائم  شرور،و  العقول، وعطلت املواهب واملزايا من األمة، فأجنزت بذلك مفاسد

يلعبون يف ع بالعاطلني، واألغنياء يلهون و امتألت الشوار املهملني، و و   وتقاذفت األزقة بالشرداآلثام، و 

http://www.aboulyakdan.com.بو اليقظانأموقع الشيخ ، 07/10/1927يدة وادي ميزاب، العددبو اليقظان، جر أ -1
.السابقاملرجع موقع الشيخ أبو اليقظان ،،  "وصالبة االستجابة... إبراهيم أبو اليقظان خطورة التحدي"،عبد الرزاق قسوم -2
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األعيان منصرفون إىل مصاحلهم اخلاصة، و العلماء وامجون ساكتون يائسون من الشهوات، و و  اللذائذ

((و ،)) ممع أنه ال أحد بعد اهللا يقوم بذلك غري املسلمني أنفسه إصالح احلالة، إال من رحم ربك إن :

إصالح تلك احلالة يستدعي علما، يستدعي ماال، يستدعي نفوسا عظيمة، و رؤوسا كبرية، و أدمغة 

مفكرة، وصدورا واسعة، و أين جند هذه؟ ومىت جندها؟ نعم جندها يف املدارس عندما نعتقد مجيعا أن العلم 

1.))ضروري للحياة

يف  تغرق يتخاصة، ال ة¤ȇǂƟ¦ǄŪ¦Â�ƨǷƢǟ�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�Ƣǿ°Âƾƥ�ǾǼǷ�ƢǻƢŻأكد أبو اليقظان على املدرسة          

إليها على يد املستعمر،فقام بإعطاء بعض احللول إلصالح ذلك الوضع، تاجلهل واألمية واحلالة اليت آل

بالعلماء ودورهم  بتدأفا ،ستعدادافجزئها إىل عشرة فروع وكل فرع منها طبقة من الرجال تقوم به مبا هلا من 

لرفع املستوى العلمي يف األمة، مث رجال الشرع الرمسيون لضبط سري العامة واحملافظة على عوائدها وتقاليدها 

، والكتاب واألدباء بواسطة  فكرون عن طريق الدعوة واإلرشادوالدعاة املرشدون واملصلحون امل ،جتماعيةاال

ȈǷ�ƨǷƢǫƜƥ� ƢǔǬǳ¦�¾ƢƳ°Â�ƨǷȋ¦�ń¤�ǶēƢƥƢƬǯ�ȄǴǟ�Ƕē°¦®¤�ŚȈǈƬƥ�ÀȂȇ°¦®ȍ¦�ÀȂǨǛȂŭ¦��² ƢǼǳ¦�śƥ�ƨǳ¦ƾǠǳ¦�À¦Ǆ

ƢǠǳ¦�ǺǷȋ¦�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦Â��̈¦Â�ŁƢǐǷ�Ǻǟ�®ÂǀǳƢƥ�ƨȇƾǴƦǳ¦�ǆ¿الضبط والنظام والعدل واملسا ǳƢĐ¦�§ ¦ȂǻÂ��

السهر على مصاحل من العائالت بم ويوفر راحتهم،ورؤساء القبائل و مندوبيهم و السهر فيما جيلب هناءه

ƘǗÂ�Ǧ̈�حقهم و عليهم  ȈǨţÂ�ƨȇŚŬ¦�Ǟȇ°Ƣǌŭ¦�ǆ ȈǇƘƫÂ�ƾĐ¦�ŃƢǠǷ�ƾȈȈǌƬƥ� ƢȈǼǣȋ¦�Â�ǶĔÂƚǌƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦

ل كرم وسخاء ، التجار و الصناع البؤس و الشقاء على الفقراء واملساكني بأداء احلقوق الواجبة والبذل بك

حمصوالته عن اخلارج فتبقى ه و قيته حىت يستغين الوطن بنتائجالفالحون، فهؤالء بإتقان عملهم وإجادته وتر و 

.2الثروة الوطنية يف أبناء البالد

إىل حركة مجعية العلماء  نضماملالكان أبو اليقظان متأثرا باحلركة اإلصالحية الباديسية مما رشحه         

�ƨǼǇ�Ä°¦®ȍ¦�ǆأ،مث م1931املسلمني اجلزائريني منذ بدايتها سنة  ǴĐ¦�Ŀ�¦Ȃǔǟ�Ƥ ƼƬǻ1934 م ،وجتسد

هذا التأثر يف الدعائم األساسية اليت وضعها الشيخ أبو اليقظان  لضمان جناح املنهج اإلصالحي، واليت هي 

  :         املوقع االلكرتوين.1927جانفي 07،يوم15،عدد وادي ميزاب، جريدة  "اإلصالح"أبو اليقظان ،-1

http://www.aboulyakdan.com/makal_al_islah.htm
. نفسهاملرجع  -2
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اخلرافات، والعناية بالتعليم مبا و  جتماعيةاالاملتمثلة يف مكافحة اآلفات نفس منطلقات مجعية العلماء و 

مي اجلديد نشأة قوية، وميثل يف إصالح األخالق والتعليم وحماربة الطرق الصوفية اليت يكفل للنشء اإلسال

.1هي  من بني أسس ومبادئ اجلمعية

وكان يدعو إىل الوحدة بعد الفرقة اليت زرعت يف أوساط اجلزائريني،يف مقال نشره أبو اليقظان يف 

إعلم أن القطر اجلزائري مدينة ! أيها اجلزائري املاجد ((:، حيث قالالعدد األول من جريدة وادي ميزاب

حنياز كل يف داره إواحدة تارخيية مسورة بسور واحد هو اإلسالم، وسكان دورها هم سكانه، فال مينع 

و التعاضد على جلب املصلحة هلا حمافظته على مميزات عائلته فيه سائر سكان املدينة من التعاون و 

�ǞȈǸŪ¦�ȄǴǠǧ�°ƢȀǼǳ¦�ǲƦǫ¢�¦̄Ɯǧ�ƢēǂǔǷ�ƢēǂǔǷÂ�Ƣǿ°Ƣȇ®�ƨƸǴǐǷ�Ȇǿ   صلحة املدينةاملضرة عنها، فإن م  درءو 

) ميزايب و هذا قبائلي هذا عريب و هذا(أمل تر أن التداعي بالقبائل و الطوائف .وإذا هجم الليل فعلى اجلميع

2.))العباد غري اهلالك و اخلراب و الدمار؟مل جير على البالد و 

لإلسالم والقيم اإلنسانية وليس لذاته ، وتبىن ثقافة التسامح والتفتح على اإلنسانية ، عاش الشيخ        

إن رساليت إنسانية، ال يقظانية، وال مذهبية، إذا كتبت أو وعظت، أوجه ":حيث قال يف هذا السياق

ىل جادة نصائحي ووعظي وإرشادي إىل كل املسلمني، ويعلم اهللا كم يكون فرحي شديدا برجوع املسلمني إ

ƨƴđÂ�°ÂǂǇÂ�¬ǂǧ�ǺǷ�řǬƸǴȇ�Ƕǯ�°ƢǼǳ¦�ǺǷ�ǽ̄ƢǬǻ¤�Ŀ�Ƥ. احلق واإلسالم Ʀǈǳ¦�Ƣǻ¢�ƪ Ǽǯ�®ǂǧ�ǲǯ�Â".   متتع كما

رجل االقتصاد وباين املؤسسات، بكل ما حتمل هذه وكان  الشيخ بالصمود واإلصرار على املقاومة والعمل، 

، ومن بني ما أسسه املطبعة العربية اليت من الزمنالكلمة من معاٍن ألن من مميزات املؤسسة هو الصمود عرب 

.3كسر االحتكار الذي كانت متارسه آنذاك املطابع الفرنسيةخالهلا 

وطنه،   ارقه فيهبعد نضال فكري طويل، أسهم به يف احلياة األدبية، بنثره، وبشعره الذي ال يف

ديوانه الذي عرب فيه عن مهومه القومية و الوطنية والشخصية، وعكست مقاالته الصحفية وقضايا جمتمعه، و 

.السابق، املرجع ... بو اليقظان أبراهيم إعبد الرزاق قسوم، -1
.، املرجع السابق  بو اليقظانأانظر موقع الشيخ .01/10/1926سنة ، ال1، العددوادي ميزاب، جريدة "أيها اجلزائري"أبو اليقظان، -2
   .املرجع السابق ،" يف العامل العريب اإلصالحبو اليقظان وحركة أيخ شال" مولود عومير ،-3
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الفرنسي،جعله من  حتاللاالاإلصالحية، وجهوده املختلفة، يف اإلعالم الوطين الشعيب أثناء  شخصيته

سواه،  ، ومل حيظى بالدراسة كما حظي الرجل أبقاه مغموراً   التعتيم علىأعالم الفكر القومي، غري أن 

.شبابه وجهده بالرأي والكلمةو  جل الذي وهب  خلدمة أمته العربيةالر   فالواجب على الباحثني  إنصاف

:نشاطه الصحفي - ج

شخصية أبو اليقظان  شخصية تعددت جوانبها لدرجة تلفت النظر وتستدعي منا الوقوف عندها    

على نفسه  ستحوذتا، والعمل الدائب املستمر، ع فيها بني العلم الغزير املتجددواليت مجوقفة متأنية، 

العقلية ، ومواهبه ، وسخر هلا كل إمكاناته صدر عنهاأ، و منها انطلقفاهتمامات أمته اإلسالمية أينما كانت 

   .            الفكرية

املؤرخ اليقظ الذي سجل كل صغري وكبري من األحداث يف مذاكرته اليت مل فهو الشاعر احلساس، و 

احلريص على أن ينفض الغبار عن تاريخ الدول و اجلماعات، واألفراد، رقه حىت آخر يوم يف حياته، و تفا

فة العربية وهو قبل هذا وذاك صحفي مقتدر أعطى للصحا .ل ذلكارنا، ومستخرجا العربة من كمؤلفا ومق

باجلماهري العريضة داخل القطر  تصاللال�ƨǼǷƢǔǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�Ȇǿ�ƢĔƘƥ عتقداو آمن الوطنية بعدما أدرك و 

ƨȈǷȐǇ¤�ƨȈƥǂǟ�̈ǂƷ�ƨǔĔ�ǲȈƦǇ�Ŀ�ǾƳ°ƢƻÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦1.

ȐĐ¦Â�Ǧ©� طلعا ،حيثلشيخ أبو اليقظان منذ صغره ا بدأ احلس الصحفي عند          Ƹǐǳ¦�ǂȀǋ¢�ȄǴǟ

كان ميلي إىل الصحافة منذ طفوليت فطريا غريزيا، وكنت شغوفا ((:العربية  يف زمانه، فقال يف هذا الشأن

Ƣđ�ǂŻ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǠȇǂǈǳ¦�©¦°ȂǘƬخاصة اليت تتناول أخبارا عن العامل اإلسالمي وال ))مبطالعة اجلرائد العربية

الصحافة بعد هجرته إىل تونس ملواصلة دراساته العليا يف جامع الزيتونة واملدرسة وازداد شغفه ب. آنذاك

.2اخللدونية حيث وجد نفسه منغمسا يف عامل الصحافة

.،املرجع السابق بو اليقظانأ،موقع الشيخ  "يقظان وجهاد الكلمةأبو ال"حممد ناصر ، -1
.مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، املرجع السابق موقع  ،" بو اليقظان يف عامل الصحافة أالشيخ "مولود عومير، -2



  ظهور الصحافة اإلصالحية الجزائرية........................................... : ............................الفصل األول

63

«�¦�Őǐǳ¦Â�ǲǸǠǳ¦Â�ƨƥǂƴƬǳƢƥ�Ƣǿ°¦ǂǇ¢Â�ƢĔȂǼǧ�ǶǴǠƫÂ�ƨǧƢƸǐǳ¦�ŃƢǟ�ǲƻ®�Ǿǻ¢�ÀƢǜǬȈǳ¦�Ȃƥ¢�ƺȈǌǳو           ŗǠȇ

. بالشيخ عبد العزيز الثعاليب الذي فتح ذهنه على املسألة السياسية وعاملها املعقد حتكاكهامن   ستفادةواال

أنا مل أتتلمذ عند صحايف فآخذ عنه أسلوبه وإمنا أخذت دروسا يف  ((: فقال أبو اليقظان يف هذا السياق

قراءة اجلرائد السياسة عن األستاذ عبد العزيز الثعاليب بتونس ودروسا يف أساليب الكتابة بإدماين على 

مث إين بعد ذلك أتبع . املصرية والسيما جريدة اللواء املصري اليومية لسان حال احلزب الوطين املصري

حتريره  لصحيفة كاملة بيده سنة بدليل )).خطوايت الصحافية مبا توحي به إيل فطريت وما تلهمين إليه غريزيت

.1القوي تعبريا عن هذا امليل "قوت األرواح " أمساها  م1913

أحب الشيخ أبو اليقظان الصحافة واختذها مهنة، وكرس هلا ربع قرن من حياته، مشاركا يف 

"وادي ميزاب":، وهيم1938وم 1926ومؤسسا لثماين صحف بني عام  الصحف اجلزائرية والتونسية،

اجلريدة  هلا قام باستعراض أسسومن خالم 1926 كتوبر من سنة أول أيف  أتنش  )1926-1929(

2مسلكها و غايتها،وقواعدها وبرناجمها، وحقيقتها، وشعارها، ومبدئها، وسياستها اخلاصة والعامة، و 

احلجر عن قلم أيب اليقظان ، فبادر مبوجبه   ستعماريةاالفكانت بعد أن رفعت اإلدارة ) 1930( "ميزاب"

حافال  م1930جانفي  25وصدرت يف وطبع العدد  األول منه يف تونس ، ميزاب اسمبإىل إصدار جريدة 

من جريدة  م1930ماي  26برز العدد األول يف )م1931- 1930( "المغرب"باملواضيع القيمة، 

باملطبعة اإلرشادية ، أما األعداد الستة األخرية 32املغرب األسبوعية باجلزائر العاصمة، وطبعت أعدادها 

برز ) م1933-1931( "النور"، م1931 فيفري فطبعت باملطبعة العربية اليت أسسها أبو اليقظان يف

إصالحي كما أوضح  جتاهاوهي جريدة ذات م 1931سبتمرب  15العدد األول من جريدة النور باجلزائر يف 

وإرسال أشعته إىل  "النور"إمنا الغرض من إنشاء جريدة .. ((ذلك وهو يذكر بعض أغراض جريدة النور 

ÀƢǿ̄ ȋ¦�ǂȇȂǼƫ�Ȃǿ��°ȂǐǬǳ¦Â�°Âƾǳ¦�Â���³ ƢǠǻ¤Â�śǸǴǈǸǴǳ�śǸǴǈŭ¦�Ǧ ȇǂǠƫÂ�² ȂǨǼǳ¦�Ƥ ȇǀēÂ�¾ȂǬǠǳ¦�Ǧ ȈǬưƫ

حيث جلأ من خالل هذه اجلريدة )م1933( "البستان"، ))روح املؤمنني بانتعاش روح املخلصني الصادقني 

فحاول على غري عادته وطبيعته  أن يبتعد قليال عن املقاالت  ،فكاهي نتقادياإىل أسلوب صحايف جديد 

.مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، املرجع السابق موقع  ،" بو اليقظان يف عامل الصحافة أالشيخ "مولود عومير، -1
.، املرجع السابق بو اليقظانأ، موقع الشيخ " قظان قراءة حتليليةتاريخ صحف أيب الي"حممد ناصر، -2
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 م1933جويلية 21صدر العدد األول منها يف ) م1933( "النبراس"اضيع اجلدية الدمسة ، املطولة واملو 

يف العمل الصحفي رغم ما أبدته اإلدارة  ستمراراالبني من خالل هذه اجلريدة إصراره وعزميته على 

"األمة"يف حكمها املسبق باإلعدام على كل ما حيرره أبو اليقظان ومنعه من التداول،  ستعماريةاال

للنرباس  متدادااوكانت  م1933سبتمرب 08برز العدد األول من جريدة األمة يف ) م1933-1938(

 م1938جويلية  5صدرت يف)م1938( "الفرقان"و1938املصادرة أسلوبا ومضمونا دامت إىل غاية 

1.وجاءت لتحل حمل اجلريدة السابقة 

الشيخ من الصحافة موطنا وجماال إلبراز مواقفه الفكرية من بعض القضايا ذات الطابع  ختذا  

، فقد أوضح منذ البداية بأن قتصادياالالقومي واإلسالمي و الوطين، و السياسي ، و جتماعياالاإلصالحي 

ري ، والتفكنا صحيحا من حيث األخالق الفاضلةالسعي يف تكوين األمة تكوي((:رسالته الصحفية هي

الصحيح وذلك مبقاومة األوهام والرذائل وبث روح الوئام والتفاؤل بني املتساكنني على خطة اإلسالم ضمن 

.))الكتاب والسنة وآثار السلف الصاحل 

التحريض الدائم على و    والدعوة احلارة إىل التعليم،قاومة اجلهل مل جتماعياافراح الشيخ يسخر قلمه 

، امليوعة، والكسل، والالمباالة، والتنديد مبظاهراحليوية قتصاداالالعمل املنتج يف مجيع جماالت 

، رية، والتمرد على اخلالفات العنصاد بني كل املواطنني اجلزائرينيحتاإلحلاح املستمر على التضامن واإلو 

.والصراعات الطائفية ، واملذهبية 

منذ البداية جنده يويل أمهية ذات بال إىل الواقع اجلزائري فأما إصالحه يف اجلانب السياسي الوطين          

والسياسي هادفا من خالل كتاباته  إىل إيقاظ الشعب اجلزائري وجعله واعيا مباضيه ، وحاضره  جتماعياال

الرتبية الفاضلة والتهذيب  واألخذ بأهداف" العلوم واملعارف"  اإلقبال على ومستقبله موجها إياه إىل

.2القومي

  . املرجع السابق،  "بو اليقظان وجهاد الكلمةأ"اصر ، حممد ن -1

.نفسهاملرجع  -2
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، يالحظ عنايته تتبع إلنتاج أيب اليقظان الصحفيوفيما يتعلق باإلنتاج اإلسالمي والقومي فإن امل

ة املقاالت عنده يف كثر  هتماماالال يتمثل هذا ، و الطابع اإلسالمي والقومي معاالفائقة باملوضوعات ذات 

ƢȇƢǔǬǳ¦�ǽǀđ�ƨȈǼǠŭ¦¤Â�� وغين عن البيان بأن . أكثر يف األسلوب احلار، املتدفق من خالل سطورهامنا يتمثل

هذا التعاطف القوي من أيب اليقظان مع كل ما ميت إىل اإلسالم والعروبة بصلة إمنا جاء استجابة لعواطفه 

والوطن العريب فيها معرضا  ألنه عايش ظروفا كان اإلسالملك ذ. الشخصية، ومكمال لرسالته اإلصالحية

  . ستعمارااو  حنالالاو إحلادا وتبشريا  وكل أساليب الغزو الصلييب احلاقد ل

ن صحافة إف  قتصاديةاالقليلة العناية بالقضايا م  1930وإذا كانت الصحافة اإلصالحية قبل سنة          

�ÄȂȈū¦�Ƥ هتمتا�ƾǫ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ƢĔȋ��Ƕǰū¦�¦ǀǿ يفأيب اليقظان ميكن أن تكون مستثناة  ǻƢŪ¦�¦ǀđ

، ولو أن التفوق الكمي والكيفي يبقى دائما لصاحل القضايا ذات الطابع باجلوانب األخرى هتمامهاا

.1.جتماعياال

الذين وقفوا   لقد أولت الصحافة اليقظانية أمهية كبرية لسرية الزعماء والعظماء يف العامل اإلسالمي      

ȋ¦�ƨǷƾƻ�Ŀ�ǶēƢȈƷ�ƪ ǧǂǠǧ��ƨǷǶē¦±Ƣų¤Â�ǶŮƢǸǟƘƥ�Ƕē¦Ȃǟ®�ƨƥƢƳ¤Â�ǶȀŻǂǰƫ�ȄǴǟ�ƨǷȋ¦�ƪ ưƷÂ�� قتفاءاو 

الشيخ و    الشيخ عبد احلميد بن باديسو  ومن هؤالء نذكر بعض أعالم اجلزائر أمثال األمري خالد. آثارهم 

.غريهمو الشيخ احلاج حيي بن صاحل  و  2احلاج إبراهيم بن حيي

.املرجع السابق،  "بو اليقظان وجهاد الكلمةأ"اصر ، حممد ن -1

م واصل تعلمه يف مسقط رأسه وحفظ القرآن الكرمي ، 1923مارس  31يوم ولد عامل علم من مواليد العطف، : براهيم إالشيخ احلاج  -2

الشيخ : واألدب على يد مشايخ أعالم منهم مبدرسة احلياة بالقرارة، مثَّ معهد احلياة، فتضلَّع يف علوم الشريعة لتحقام 1937ويف سنة 

وكان عضوا بارزا يف النشاطات الثقافية واألدبية واالجتماعية احمليطة باملعهد، فسعى يف تأسيس أوَّل .إبراهيم  بيوض، والشيخ شريفي سعيد

برز الشيخ يف احلركة اإلصالحية، ، بكتاباته الغزيرة وقصائده» الشباب«م، وشارك يف جملَّة 1943ية اجلزائرية سنة فوج للكشَّافة اإلسالم

وكان للشيخ صالت بشخصيات بارزة منها الشيخ البشري  فكان من روَّادها سندا للشيخ إبراهيم بيوض، والشيخ إبراهيم أيب اليقظان

تويف رمحه . م  1966م و1963، ولقد الزم حلقاته الفكرية اليت كان ينظِّمها يف داره، وخباصَّة بني سنة اإلبراهيمي؛ واملفكِّر مالك ابن نيب

، ودفن يف البقيع، وذلك يوم صلى اهللا عليه وسلم  اهللا باملدينة املنوَّرة، وهو يتأهَّب ألداء فريضة احلجِّ للمرَّة التاسعة، وذلك مبسجد رسول اهللا

  .م1989جويلية  04/ هـ 1409جَّة ذو احل 01الثالثاء 
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و تتسم . من أهم ما نشرته الصحافة اليقظانية كذلك هي املقاالت اليت تعاجل مواضيع تارخيية حبتة          

بعض هذه الدراسات بالعمق والطول حيث تعاجل املوضوع معاجلة علمية منهجية بعد حتليله إىل عناصره 

�ƨǨȈƸǏ�Ƣēǂǌǻ�Ŗǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�Ǯ. األساسية Ǵƫ�Ȇǿ�ÀƘǌǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�« Ȃ̄Ŷ�ǺǈƷ¢�ǲǠǳÂ" ادي ميزابو "  ،

وطبيعة نظامها اإلداري ، كما    تناولت تاريخ الرستميني وعاجلت فيها  عدة عناصر منها تأسيس اإلمامة

والعمران ، إضافة إىل عرض سرية األئمة وأخبارهم  قتصادواالتعرض فيها إىل مقومات الدولة مثل القضاء 

1.خ اجلزائر الناصعةوغريها من العناصر املهمة اليت تضيء صفحة من صفحات تاري

املفكر اجلزائري الشاعر الصحفي أبو اليقظان مكانة معتربة، لنضاله بالكلمة الشجاعة على  حتلا          

جتاربه وعكس شخصيته  ، كما صورمهومه الوطنية والقومية والشخصية، و لقد محل آماله. جلبهة اإلعالمية ا

. مثلما عكست مقاالته الصحفية شخصيته اإلصالحية ، خصوصًا منها اجلانب اإلنساين، بكل أبعادها

ȐȈǴǠƫÂ�ȐȈǴŢ�ƢȀǴȈǏƢǨƫ�Ŀ�Ƥ ȀǈȇÂ��ƢēƢȈƟǄƳ�ǎ ǸǬƬȇÂ��ƢȀǿȂƳÂ�ȄǴǟ�ƢȀƦǴǬȇÂ�Ǿƥ�ƨǏƢŬ¦� ¦°ȉ¦�µ ǂǠƬǈȇ

بتدرج منطقي، حيث تتوالد أفكاره وتتواىل نتائجه من األسباب، فال يشعر القارئ بالضجر منها أو امللل 

أهم مسات مقاالته لعمق حتليله وإميانه برسالته الصحفية اإلصالحية، وقوة إرادته،  مما جعل الطول مسة من

كما شكلت صحافته قناة هامة لتواصل املهتمني بشؤون اجلزائر عامة   .ورسوخه على مبادئه وقوة صربه

  .  حتالللالواحلركة الوطنية على وجه اخلصوص حىت غدت منربا داعما لألصوات املعادية 

مبداد الفخر ":قرب زمالئه قائالأعن الشيخ أبو اليقظان وهو  "الرمحان البكري عبد"  سجل

واإلعجاب جهاد أيب اليقظان العظيم يف ميدان الصحافة، وبطولته النادرة يف مضمار الوطنية، والثبات على 

ه، وعلى ظلمه، وعلى الطغيان عتو  ستعماراالفلقد رفع عقريته باحلق ونعى على . مبدأ احلق والتصريح به

يف وقت  ،التبشري تضليله، وعلى اجلمود مخوله وتنطعه، بكيفية أكسبته إعجاب الصديق والعدو

:اجلربوت سيفه على رؤوس العباد، وخنقت فيه أنفاس احلريةتَ ْصلَ ، وأَ ستبداداالفيه حلقات  ستحكمتا

.، املرجع السابق  بو اليقظانأ، موقع الشيخ "يب اليقظانأاريخ اجلزائر من خالل صحف الشيخ ت"بن عمر، إى احلاج موس -1
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التماسيح، فهو حرية الصحافة والنشر، وأصبح من خيوض غمارها من األهايل كمن يقطع مسبح 

1".سِّيهَصبِّحه أو متُ لخطر يف كل حلظة وحني، ال يدري أي داهية تُ ل معّرض

:  محمد سعيد الزاهري -3

  :النشأة والتكوين -أ

،دخل م1988قرية ببسكرة سنة " بليانة"ولد حممد السعيد الزاهري بن البشري بن علي بوزاهر          

القرية أين حفظ القران ، أخد مبادئ الفقه و التوحيد والنحو على يد اب يف سن السابعة من عمره يف الكتّ 

ما كان له همّ : (( تابع دروسه عن علماء قريته من بينهم عمه عبد الرحيم الزاهري الذي قال عنه . جده

، مث درس 2))ال سلكها إ، وال بعيدة لتفهيمي يدع سبيال قريبةال ، فيبلغين ما بلغ هو من العلم إال أن

 .وهو أحد مشايخ القرية علي بن عابد السنوسي الشيخبعض العلوم عن 

الزاهري إىل قسنطينة حيث املساجد واملعاهد العامرة اليت أقام فيها زهاء أربعة أشهر طالبا  نتقلا        

تفسري  باجلامع األخضر ينهل العلوم واملعارف يف دروس احللقات الباديسية اليت كانت تقدم دروسا يف

.، والفقه والعقائد الدينية ،واآلداب واألخالق اإلسالميةوجتويده ،و احلديث النبوي الشريفالقرآن الكرمي 

�Ƣđ�¾Ƣǻ�À¢�ń¤�Ƣđ�Ʈ لته إىل قسنطينة للهجرة إىل تونسواضطر بعد رح ǰǷÂ���ƨǻȂƬȇǄǳ¦�ǞǷƢƳ�Ŀ�ƨǇ¦°ƾǴǳ

الشيخ حممد النخلي ، : يوخها من بينهم شهادة التطويع  وأثناء مكوثه فيها الزم وصاحب أعالمها وش

.3، و الشيخ معاوية التميمي  ستاذ عثمان بن خوجةواأل

ووضع " لجزائرا"وقام بتحرير جريدة  م1925عاد الشيخ حممد السعيد الزاهري إىل اجلزائر سنة         

ƾǏÂ�Ƣē°¦ǂƷ�ȄǴǟ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°¦®ȍ¦�Őǐƫ�Ń�®¦ƾǟ¢�ƨƯȐƯ�ƢȀǼǷ�°ƾǏ¢Â¼�" اجلزائر للجزائريني " عارا هلا هو ش

.، املرجع السابق بو اليقظانأموقع الشيخ  ، "رمحان البكرييب اليقظان يف عني الشيخ عبد الأصحافة "حممد صاحل باجو ، -1
نظـر كتـاب صـاحل أ. 5، ص 2006قسـنطينة، ،يد الزاهـري ،رسـالة ماجسـتريصـالحي عنـد الشـيخ حممـد السـع، اخلطـاب اإلأمحد بلعجـال -2

مد السـعيد الزاهـري ،جامعـة ،ورسـالة املاجسـتري  لعبـد السـالم ضـيف،حم1986املؤسسة الوطنيـة للكتـاب،اجلزائر،خريف،حممد السعيد الزاهري،

.1994-1993،باتنة

.61ص، 2007، قسنطينة  ،، رسالة املاجستريهري من خالل جريدة الربقدب املقاومة عند حممد السعيد الزاأعبد الكرمي طبيش، -3
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ها منربا يدوي منها صوت ، وجعلم1927سنة  "البرق"ليصدر جريدته الثانية  .وطنيتها فعطلتها

مبدينة تلمسان  ستقراإىل أن  ."الشبيبة القرآنية " �ƨǇ°ƾǷ�Ƣđ، وانتقل إىل مدينة األغواط لينشأاملصلحني

  .                                         غري منقطع عن أخبار بقية مدن الوطن

، وأصبح  إفريقياالزاهري إىل حزب جنم مشال  مضناوقبل ميالد مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني          

إىل  مضنا، م1930ويف سنة . إرساء قواعدهبرز مناضليه العاملني على أا من عضوا فعاال فيه وواحد

، مث اشتغل معلما يف عض جرائدهاب، وأصبح عضوا مؤسسا ورئيسا لعية العلماء املسلمني اجلزائرينياجلم

1.املدارس احلرة اليت تشرف عليها مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 

النبوية  الشريعةسند إليه الشيخ الطيب العقيب رئاسة حترير ثالث جرائد هي م أ1933ويف عام        

، البرق، الجزائر:السوي، إضافة إىل اجلرائد اليت أسسها منهاالصراط، والنبوية احملمدية السنةاحملمدية، و

 نسحباوبعد املؤمتر اإلسالمي م  1936يف عام و . المغرب العربي الجديد، المغرب العربي، الوفاق

2.من مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

  :   نشاطه اإلصالحي والصحفي  - ب  

يف بث الوعي الّديين الصحيح، ونشر الفكر  جتهداكان الزّاهري كغريه من رّواد النهضة مصلحا، 

:اإلصالحي املستنري يف صفوف أفراد األّمة، داعيًا إىل تصحيح العقيدة بالّرجوع فيها إىل منابعها األوىل 

).الكتاب، والّسنة، وهدي السلف الصاحل(

من اإلصالح صر على نوع ، ومل يقتها الواسعلقد فهم الزاهري مشولية الدعوة إىل اإلصالح مبفهوم  

حبيث وظف الزاهري كتاباته وشعره لغاية . ته جوانب عديدة من الدين واحلياة، ومشلت دعو دون األخر

ƥ�ǾǼǷ�ƢǻƢŻ¤���ƨȈƷȐǏȍ¦�ǾƫƢȇƢǣ�ƨǷƾƻ�ȆǿÂ�ƨȈǇƢǇ¢�¾ȂǬǠǳ¦�ƨƠȈēÂ��¬ȐǏȍ¦�ƨȇȂǳÂƘقبل رفع الشعارات ،

  .61ص، املرجع السابق، ي من خالل جريدة الربقعيد الزاهر دب املقاومة عند حممد السأعبد الكرمي طبيش، -1

.املرجع نفسه-2
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يف البالد ، وحماربة املستعمر الذي   نتشرتاوكانت جلها مليئة حبب الوطن ، وحماربة البدع واخلرافات اليت 

1.كان يسعى لسلخ هذا البلد عن عروبته و إسالمه 

، والعودة نقية الدين من الشوائب واألوهامكانت الدعوة هي أساس الفكرة اإلصالحية الداعية إىل ت         

سالم يف حاجة اإل«صول كتابه وقد أّكد الزاهري على هذه الناحية اهلامة يف إحدى فبه إىل صفائه األول ، 

، فلو هي أساس الدعوة إليه والتبشري بهبالدين، والقناعة به وبتعاليمه،  عتزازاال، وهي أن »إىل دعاية وتبشري

 آلمن من يف األرض كلهم لمني واملسلمات يعتزون باإلسالم  وينفتحون عنه  ويبشرون به أن مجيع املس

، ولكننا نرى من املسلمني من خيجل من كونه مسلمًا ، ويرى النواقص يف دينه ، ويدعو للتشبه مجيعاً 

به املسلمون بسبب ضعفهم وعدم  بتليا، وهذا بالء كبري األفهم واألحسن واألمجل اعتبارهبالغرب على 

هؤالء الشبان ، يزود لو أننا أسسنا يف اجلزائر معهدًا إسالمياً ((:م بأنفسهم، فيقول يف ذلك الزاهريثقته

، لكانوا نصروا اإلسالم ن يعرفوه عن اإلسالم بأسلوب مجيل، ويعرفهم بكل ما جيب أباملعلومات الكافية

2.))بأقالمهم ، ولكتبوا عنه يومئذ ما فيه بالغ مبني

، كي الكذب، البعيد عن التزييف و تعليم شباننا الدين بشكله الصحيحمؤكدا بذلك على ضرورة   

.يساعدهم على فهم دينهم ، وميكنهم من الدفاع عنه والتبشري به 

كتسب إ، فقد  األدب والصحافة للجزائر املعاصرةأما عن نشاطه الصحفي  فيعترب الزاهري شيخ          

وهي  "النهضة"، حني أتيحت له فرصة الكتابة يف إحدى صحفها مثل صحيفة خربته أثناء تواجده بتونس

،  م1925إىل سنة  م1923، واليت ضل يراسلها يف الفرتة املمتدة مابني نشرت له كتاباته ل صحيفةأو 

اجلزائر " وجعل شعارهام1925سنة " الجزائر"نشأ أول جريدة مساها أوبعد عودته مباشرة من تونس 

د صدور ثالثة Ǡƥ�ƢȀƬǨǫÂƘǧ�Ƣē°¦ǂƷ�ȄǴǟ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈°¦®ȍ¦�Őǐƫ�ŃÂ�ƨƠȇǂƳ�ƨȈǼǗÂ�̈ƾȇǂƳ�ȆǿÂ"  للجزائريني

¢�ƢȀƬȈǼǗÂ�¼ƾǏÂ�Ƣē°¦ǂƷ�ȄǴǟ�̈°¦®ȍ¦�Őǐƫ�Ń�ƨƯȐƯ�¦®¦ƾǟ¢�ƢȀǼǷ�©°ƾǏ((: أعداد منها  كما ذكر الزاهري 

  :املوقع االلكرتوين، "دعاية وتبشري إىليف حاجة  اإلسالمحممد السعيد الزاهري وكتابه "رغداء حممد أديب زيدان، -1

http://www.binbadis.net/research-and-studies/aoma/312-aoma.html

.، املرجع السابق"دعاية وتبشري إىليف حاجة  اإلسالمحممد السعيد الزاهري وكتابه "رغداء حممد أديب زيدان، -2
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كان و  عددا، 23والذي صدر منها  1927ة سن "البرق"بعدها جريدة  ليؤسس، 1))فعطلتها وشيكا

، فاتك، تأبط شرا، طالع الثنايا،حساس، الرقيب، الراصد: الزاهري يكتب يف هذه اجلريدة بأمساء مستعارة

 األمني، الطيب العقيب، مبارك امليلي: كان من بني هؤالء، و يرها خنبة من العلماء اجلزائرينيوشارك يف حتر 

2.اخل ...، املولود احلافظي العمودي

أن يصدر يف مدينة وهران العدد األول من صحيفته  م1938واستطاع الشيخ الزاهري يف مارس       

كانت هذه اجلريدة متثل اللسان املعرب عن كتلة اجلمعيات اإلسالمية لعمالة وهران اليت  ، و "الوفاق": الثالثة

ƾȇǂƳ�Ƣđ�ƪ̈�. كان يرتأسها الشيخ الزاهري يف تلك الفرتة ƦƷ°�ƾǫÂ"األمة"�¦Śưǯ�¦Śƻ�Ƣđ�©ǂǌƦƬǇ¦Â��

�Ƣđ�ƨȇƢǼǠǳ¦�ȄǴǟ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƪد ƢēŐƬǟاحيث  ưƷÂ�� ƢƸǸǈǳ¦�¿ȐǇȍ¦�ǶËȈǫ�ǂǌǻÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�̈ǂǐǼǳ�¦ƾȇƾƳ�ƢǸǟ

  .واإلقبال عليها

، كانت م 1947جوان  13فقد صدرت يف   "المغرب العربي"بـ  سماةجريدته الرابعة املأما          

أخبارا عن  ستمرارابتعرب عن آراء حركة انتصار احلريات الدميقراطية اليت كان يرأسها مصايل احلاج، وتقدم 

ودخلت املغرب العريب يف سجال مع البصائر، فانتقدت بشدة الشيخ اإلبراهيمي . نشاطاته املختلفة

Ƣē¦ Ƣǟ®.3إعليها وتفنيد كل ومل يرتدد الشيخ اإلبراهيمي يف الرد . واألستاذ الفضيل الورتالين

سم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، ومبعية الطيب العقيب ، إأما الصحف األخرى فكانت ب        

الشريعة النبوية "،"السنة النبوية المحمدية"وبرئاسة الشيخ عبد احلميد بن باديس ، وهي جريدة 

حممد السعيد الزاهري من حيث األفكار ، اهلجوم وما ميز كتابات .  "الصراط السوي"و  "المحمدية

ل الطرق الصوفية ن الصراع قد حدث بني رجال اإلصالح و رجاعلى الطرقية وكشف سلوك شيوخها ، أل

ومن سار يف ركبهم من املتفرجنني وأذيال  ،ء اإلسالم املبشرين واملالحدةمث ضد أعدا ،يف املقام األول

.19، صاملرجع السابق ، أمحد بلعجال -1

الشـيخ عبـد احلميـد بـن بـاديس  رائـد النهضـة العلميـة :، املوقـع االلكـرتوين  "عـامل الصـحافةالشيخ حممد السـعيد الزاهـري يف " ،مولود عومير -2

و للتفصـيل أكثـر انظـر مـذكرة املاجسـتري . السـابق  املرجـع، 2012-06-02:يوم االطالع عليـه.  1940-1889يف اجلزائر  واإلصالحية

  .املرجع السابق لعبد اهللا طبيش ، 
.، املرجع نفسه " حممد السعيد الزاهري يف عامل الصحافةالشيخ "مولود عومير ،-3
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رجال اإلصالح من نبه  املسلمني من خطر التنصري من خالل كتاباته  ، فقد كان الزاهري أحدستعماراال

مبناسبة تنصري حوايل  م1933ماي  23الذي أقيم يوم  حتفالاالحول  الشريعةمثلما نشره يف جريدة 

مؤثر جدا ، يثري منظر  ((: ستوقفه منظر املتنصرين البائس  فوصفه بأنه إألف وسبعمائة مسلم ، الذي 

تدل على أن هلم نفوس  كتئاباال و و يف وجوههم سحب سوداء من الغم فقد كانت تعل... واألحزاناهلموم 

الرضى ، ال خيالطها شيئا من االطمئنان و  يأكلها العذاب ويلح عليها وعلى أن بني جواحنهم قلوبا مضطربة

1.)) إليه رتاحوااو �ƾȇƾŪ¦�Ǻȇƾǳ¦�¦ǀǿ�ǶȀǈǨǻȋ�¦ȂǓ°�ƾǫ�ǶĔأوليس على وجوههم عالمة واحدة تدل على 

فهؤالء ((: هؤالء النصرانية إىل الفقر واجلهل والعجز أو الضعف أو القصور حيث قال  عتناقاوأرجع سبب 

وتركوا ... املرتدون مل يرتكوا دينهم القيم حبا يف النصرانية ولكنهم تنصروا ضعفا وجهال و حبا يف اخلبز 

�̈°Âǂǔǳ¦Â���̈ƾȇƾǌǳ¦�ƨƳƢū¦�ƾǼǟ�ǶĔȂǇ¦Ȃȇ�� ƢȈǳÂ¢�ǺǷ�ǶŮ�ƢǷ�ƢǧƢǠǓ�ƨȇ°̄ �ƢǸǼȈƷ�ƨȈǻ¦ǂǐǼǳ¦�ń¤�¿ȐǇȍ¦

.القصوى  ((2

ين يأكلون أموال الناس بالباطل ذلك إىل شيوخ الطرقية الذ وقد محل الشيخ الزاهري مسؤولية كل       

ǧ�Ƥو  ƦǇ�ƢĔ¢وكذلك عامة املسلمني الذين مل يقوموا بواجبهم جتاه األمة  يما أوصل املسلمني إىل هذه احلال ،

�Ƣǔȇ¢�ǾƳÂÂ��ǶĔ¦Ȃƻ¤�¾¦ȂƷ¢�śǈƸƬǳ�ǶŮ¦ȂǷ¢�¼ƢǨǻ¤�ȄǴǟ�¦ȂǨƸƳ¢�ÂاǾǷƢē  اليت مل تقم للحكومة املسؤولة ،

.3بواجبها يف كفالة أبناء املسلمني ورعايتهم ، فأصبحوا ضحايا للبؤس والتعاسة والتشرد 

وإغرائهم ببهرج احلياة  ،ين حاولوا تشكيك املسلمني بدينهمكما تصدى الزاهري إىل دعاة اإلحلاد الذ       

يف رسول اهللا صلى اهللا عليه اب اهللا و ، منها الطعن يف كتستعملني يف ذلك كل احليل الدنيئة، مالغربية

املصائب اليت حتل  غاللستاو ، ، كخطف األطفالا هؤالء املبشرينالوسائل اليت يستخدمه ستنكراو ، وسلم

، ة الشـريعة، جريـد"الكاثوليكيـةويعتقـدون النصـرانية . ائة مسـلم يرتـدون عـن ديـنهم احلنيـفأكثر من ألـف وسـبعم" حممد السعيد الزاهري ،-1

.6، ص1933-04-24،  2العدد

.املصدر نفسه -2

.99، صرجع السابق، املأمحد بلعجال -3
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وا يستخدمون وسائل إنسانية  ، فصار املثمتلة يف اجلهل والفقر واملرضوضعيتهم املأساوية ، و باملسلمني

1.اجلزائريني يف دينهم ، واملدارس  واملالجئ  حملاربة كالطب

، نشره يف ثالثة أعداد "التفرنج اآلثم"مبقال مطول حتت عنوان " البرق"خص الزاهري يف جريدته          

عادات األمة  ذلك خروجا عن عترباو ، ة املسلمة لعادات الغرب وتقاليدهحيث عاجل فيه خطر تقليد املرأ

ذلك ما أمثرته املدارس الفرنسية، ووجودها خطر على ،العربيةد عن التقالي نسالخااو ، العربية اإلسالمية

، ومن خالل والقومية العربية للشعب اجلزائري، املتكررة حملو الشخصية اإلسالمية، وحماولتها الوطن العريب

�ǲƦǫ�ŚǘŬ¦� ¦ƾǳ¦�¦ǀǿ�ǲưŭ�ÄƾǐƬǳ¦�» ƾđ���ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�¾ȂǬǠǳ¦�Ƥ ǗƢƻ�¾ƢǬŭ¦�¦ǀǿ2.ستفحالها

عن سنة  بتعادواالالزاهري اإلسالم الطرقي ومرتكزاته األساسية ، ويصفه بالتبدع و الضالل  نتقداكما      

الطرقيون مهما كانوا على أصلها بدعة وضالل، و ((رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيقول بأن الطرقية 

ƢǼǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ÀȂǟƾƬƦǷ�ǶȀǧ�śȈǫǂǗ�¦ȂǷ¦®ƢǷ�ǶĔƜǧ�¦°ƢȈƻ¢�̈°ǂƥÂ�ƨƬƥƢƯ�ƨǼǇفالشرط األساسي للمؤمن حية ،

3))....ن ال يؤمن خبرافة وال طريق أالسين 

رأى رواد  ،يف ظل االحتاللولآلثار السلبية املرتتبة عن أفكار الطرقية يف واقع اإلنسان اجلزائري        

اليت احلركة اإلصالحية والوطنية ومن بينهم الشيخ الزاهري إدراج الطرق الصوفية ضمن أولويات القضايا 

، وخاصة ملا أدركوا حجم الفائدة اليت جتنيها حكومة احملتل 4جيب أن جيتهدوا يف حماربتها واحلد من فاعليتها 

هي ((يف توجيه الرأي العام لصاحله  الفاسدة للمعتقدات ستغالهلااة على مجيع األصعدة عند دعمها و القائم

حد يطلب منها أن تأذن له يف زاوية أ، فما من وعمايةضاللة اليت أعانت  أرباب الزوايا على ما هم فيه من 

.104، ص السابقاملرجع -1

املوافـق  1345شـوال  1يف  ، واخلـامس1927مـارس  28املوافـق ل ه 1345رمضـان  24نشر الزاهري املقـال يف العـدد الرابـع بتـاريخ   -2

  . 1927فريل أ 18املوافق ل  1345شوال 16السابع، و  1927افريل  04: ـل

.52،ص السابقأمحد بلعجال ، املرجع -3

.162،صاملرجع السابق عبد الكرمي طبيش ، -4
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ان ذلك وسام ، ورمبا كله بكل سرعة، وأذنت له، ورمبا منحته وساما استجابت، إال يفتحها لنشر اخلرافات

1.، جراء ما قتل من العقول وأمات من الفكر والشعورعلم ورمبا كان ذهبيا

، إدراكا منه خلطورة ركته اإلصالحية للجانب االجتماعيكما خصص الزاهري جماال يف دعوته وح          

ǞǸƬĐ¦�Ǯدعوات التفسخ و  ȈǰǨƫ�ń¤�ƨȈǷ¦ǂǳ¦�ƺǈŭ¦�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�Ƕǿ¢�ǺǷÂ���ƨȈǷȐǇȍ¦�Ǿƫ°ƢǔƷÂ�ǾȈǓƢǷ�Ǻǟ��

السفور واحلجاب، (، قضايا املرأة ، الرتبية والتعليمخبصوص هذا الشأن، سياسة التفقريتناوهلا الزاهري 

 نقالبا، فأما عن سياسة التفقري فهي متثل )اجلزائر والعامل اإلسالمي ( ألة التفرنج والتجديد مسو ) التعليم

، ن مصادر رزقه، وتفقريه وإذالله، وإخضاعه، وبالتايل إدماجه وتغريبهالتمدين إىل التهدمي ، حبرمان املواطن م

2.وهو اهلدف الذي سعى االستعمار إىل حتقيقه بكل الوسائل والسبل 

ن أ عترباو  ��ǾǨǴţÂ�ǾƬǼŰ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�«¦ǂƻإجل أصالح شامل من إىل إكما كان يهدف الزاهري        

موال الزكاة لتحسني أوضاع أعانات من إتقدمي   3الشيخ قرتحا، حبيث هم الوسائل لتحقيق ذلكأالتعليم من 

.التعليم الزيتوين بالنسبة للجزائريني ، وكذلك لطلبة التعليم العلي يف جامعة اجلزائر

�ǺǷ�ǂưǯ¢�Ŀ�¦̄ƢƬǇ¢�ÀƢǰǧ��ǾǨȈǬưƫÂ�ǾƦȇǀēÂ� Ǌالزّاهري انطلقوقد          Ǽǳ¦�ƨȈƥǂƫ�ȄǴǟ�ǂȀǈȇ�ȄǔǷÂ

�ƢĔƢȈǟ¢�ƨȈǠŠ�ǲǸǟ�Ǻȇ¢�Ƣƥǂǣ) تلمسان ووهران(بـ جنوبا، و ) األغواط(مدينة من مدن البالد ، فقد عّلم مبدينة 

ملدرس األول واحملاضر وكان مديرها وا" اإلصالحية" سماطلق عليها أومثقفيها على إنشاء مجعية تعليمية 

إّال أّن نشاطه يف هذا امليدان مل يعمر طويال، ولعّل مرّد ذلك لغلبة . مشاال) اجلزائر العاصمة(، وبـ الفذ فيها

.79،ص  السابق، املرجع أمحد بلعجال -1

.94، صاملرجع السابق -2

 بالقاعة اخللدونية بتونس بتاريخ نعقدافريقيا املسلمني الذي إيف املؤمتر الرابع لطلبة مشال  قرتاحاتاالقدم الزاهري هذه  -3

كانت تعقد ، و رأةالتعليم واملو العربية غة ل، واليس كانت هلا عدة مواقف من التجنسبار سست يف أوهذه اجلمعية اليت ت ،02/05/1934

ƢȇȂǼǇ�Ƣē¦ǂŤƚǷ�Ŀوموقف ية والعلمية باجلزائرالزاهري خطابا تناول فيه  احلياة التعليم رجتلا، ويف هذا املؤمتر ملغرب العريبحدى مدن اإ�� ،

  .املرجع نفسه .منه ستعماراال
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امليول األدبية والسياسة والصحفية على نفسه، ممّا جعل نشاطه يف احلقل الرتبوي أقل من نشاطه يف غريه 

.1امليادينمن 

، مصلحا ومربيا وصحفيا هذه النشاطات اإلصالحية الوطنية إىل جانب مشاركته يف - كان الزاهري         

¦�Ǟǧƾƫ�ȆǿÂ��ǶȀƬǷ¢�̈ƢǇƘǷ�ȄǴǟ�ǶĔȂȈǟ�¦ȂƸƬǧ�Ǻȇǀǳأديبا المعا من أدباء جيل الّنهضة يف اجلزائر، هؤالء-

Ƭǳ¦�ǶēƢǘǘű�¶ƢƦƷȍ�ÃƾËǐƬƫÂ��śȈǈǻǂǨǳ¦�ǺȇǂǷƾƬǈŭ¦�̈¦ǄǤǳ¦�ƨǸƴǿ�ƢȀǈǨǻ�Ǻǟ غريبية ضد قيمهم ومقومات

ƾǿƢĐ¦�ƨǸǴǰǳƢƥ�ÀȂƸǧƢǼȇ�̧̈�� ندمجاف، شخصيتهم ¦ǂËǐǳ¦�¦ǀǿ�ƨƦǴƷ�Ŀ� Ƣƥ®ȋ¦� ȏƚǿ ،الكلمة املسؤولة

2.، ويواكبون حركة جهادها، ويرمسون الطريق أمامها حنو الّنهوض والتحرر والتقدم عن أمتهم  الكلمة املعربة

الزاهري من مدرسة األمري اخلالد وجريدة اإلقدام اليت كان  كتسبهاا جعلت الوطنية الصادقة اليت         

�ƢȀƟ®ƢƦǷÂ�ƨȈǼǗȂǳ¦�©ƢȈǇƢǇ¢�ƢȀǼǷ�ǲĔÂ���Ǻȇ±°ƢƦǳ¦�ƢēƢƸǨǏ�Ä°ǂŰ�ƾƷ¢ نفسه وقلمه  ، فسخرفيها ندمجاو

، فكان ته ،وكان عامال خلري هذا الوطنخدمة هلذا الوطن ، فقد أصبحت آالمه وآماله هي آالم وآمال أم

، وكان يقرتح احللول ملصلحة اجلزائر ، ومل يف كثري من األحيان  ستعماريةاالينتقد النواب ويعارض السياسة 

3.هداف، بل كان يرى العربة يف املبادئ واألاملسميات وال باهليئات واملنظماتيكن يعترب باملظاهر و 

اجلزائر، يف  يف نتخاباتاالمعاجلة مشكلة " البرق"كما تسىن للشيخ الزاهري عند تأسيسه جلريدة        

الذي ساهم من خالهلا إىل تنوير الرأي العام  عددها اخلامس عشر والثامن عشر والواحد والعشرون،

�§ ¦ȂǼǳ¦�Ŀ�ǺǸǰȇ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨƦȈǐǷ�² ƢǇ¢�À¢�Ãǂȇ�ÀƢǰǧ���ƨȈƥƢȈǼǳ¦�ǆ ǳƢĐ¦�ǆ Ȉǳ¦Ȃǯ�Ŀ�Ƥ ǠǌǴǳ�½ƢŹ�Ƣŭ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦

، خصوصا مصادقتهم على ما النيابية ألجل خدمة أبناء احملتلاجلزائريني الذين كرسوا جهودهم يف جلسات 

ن يطلب للجزائر أن ختلع وليس هناك يف النواب أشد محقا مم ((:زائري حني قالال يرضى به الشعب اجل

جاهل مسكني من يطلب من أمتنا أن خترج من إسالمها ((:وقال أيضا))، وأن تتفرنج كرها جنسيتها

  .104-103صص ، السابق أمحد بلعجال ، املرجع -1

، البصــائرجريــدة ، )" م1956/هـــ1370 –م  1899/هـــ 1317( حممــد الســعيد الزاهــري : مــن أعــالم اجلزائـــر " بــن مسينــة ،إحممــد  -2

  .16ص ،737 العدد 2015 جانفي 11 -05/هـ  1436  ربيع الثاين 20 - 14 االثنني

  .153-152ص ص  ، السابقاملرجع  جال ،أمحد بلع  -3
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 فلريح . وحلومها ودمائها وعظامها وأخماخها ، ولن يكون ذلك حبال من األحوال أبد الدهر وأخرى الليايل 

اجلادون يف هذا األمر أنفسهم وال يتعبوا يف طلب ما ال يرجعون منه بغري اخليبة واإلخفاق، وال يرجع على 

املعروف  التهامي ابن، شخصية الزاهري نتقدهاا، ومن أبرز الشخصيات اليت ))األمة إال باخلسران املبني 

فعني عن ، وكذا يعد من أشد املداخالداألمري ائريني األحرار أمثال عمر راسم و حبركته ضد الوطنيني اجلز 

1.وقانون التجنس قانون التجنيد اإلجباري 

، فالقضايا حدة العربية والقضية الفلسطينية، خصوصا الو بالشؤون العربية اهتمامهكما أوىل الزاهري          

ل اجلزائر عن زائرية رغم احلصار الذي فرضه املستعمر لعز األمة العربية مل تنفصل يوما عن القضية الوطنية اجل

§�¦�ȂǳÂ¢��Ǻȇǀǳباقي الدول العربية ƢƬǰǳ¦�±ǂƥ¢��ǺǷ�Äǂǿ¦Ǆǳ¦�ÀƢǯÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǽǀđ�ǶȀǷƢǸƬǿ¦�¦�� أن  عترباو

اخلطر الصهيوين الداهم على األمة اإلسالمية ال ميس فلسطني وحدها بل على سائر بالد املسلمني  وحذر 

وبذلك يكون من أوائل الشخصيات اجلزائرية يف تاريخ احلركة الوطنية تنبه إىل أطماع اليهود  بلفورمن وعد 

اليت صرح يف إحدى نقاطها أنه جيتهد يف  "البرق"يف العاملني العريب واإلسالمي ونوه إىل ذلك يف جريدته 

.2أن تكون اجلريدة صوتا لألمة عامة و اجلزائر خاصة 

ومنهم من بقي  بق لنا ذكرهم أو مل يسبق لنا ذلك،هكذا سعى الزاهري وغريه من العلماء سواء س      

ارها وقيودها اليت للعمل خارج إط نسحبامجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ومنهم من  سماينشط حتت 

، ومنهم من أسس صحفه لتكون داعمةستعماريةاالاليت فرضتها عليها اإلدارة  بالشروط لتزاماالفرضت 

الدفاع الناطقة باللغة  ، أمثال حممد األمني العمودي صاحب جريدةوناشرة ألفكار اجلمعية ومبادئها

ملثقفة والناطقة توجيه رسالته إىل الفئة اجلزائرية ا، قصد علماء الذين نشطوا يف الصحافةبرز الأمن  الفرنسية

لإلصالح واملشاركة يف إبداء الرأي يف خمتلف  هد القلم والنشر من خالل الصحافة، جبباللغة الفرنسية

  . قتصاديةاحىت سواء كانت اجتماعية أو سياسية و  القضايا الوطنية اجلزائرية

.145-144، ص ص ، املرجع السابقد الكرمي طبيشعب  -1

.146، صاملرجع السابق ،د الكرمي طبيشعب  -2
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  : الفصل الثاني

  ظهور الحركة اإلصالحية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

   جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الصحافة ودورها في تأسيس : أوال 

  نشوء الحركة اإلصالحية في الجزائر  : :ثانيا 

  وسائل نضال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: ثالثا 
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العلماء : هيرئيسية يف البالد و  جتاهاتاعرف العقد الثالث من هذا القرن صراعا بني ثالثة        

�Â�ÀÂ®ƾĐ¦�ÀȂƸǴǐŭ¦ فقد نادى الفريق األول بتوحيد )6(التغريبن  التقليديون ودعاة الفرنسية و احملافظو ،

 الرتاثالشعوذة، و بعث من اخلرافات و  اإلسالمي  الدين تطهريزائريني إلحياء اللغة العربية و اجلاملثقفني 

بني الطرفني و دعاة الفرنسية حرب كالمية و فكرية، فحدثت بينهم و  سالمي وجتديد يف بالد،العريب  اإل

�ƾǬǠǳ¦�Ǧ ǐƬǼǷ�Ŀ�ƢēÂ°̄ �ƪ ǤǴƥ  1.املصلحني نتصاراب نتهتاالرابع و

بني املدرستني حدث عرفته اجلزائر يف سنوات  العشرينيات و تناقلته الصحف  همأن ألذلك جند         

نصار املدرسة  العربية الشرقية كانوا ينزعون حنو أالفرنسية الغربية حول مستقبل اجلزائر، فالعربية الشرقية و 

ملدرسة الفرنسية  فكانوا يرون ضرورة ربط Ƣǟ®�ƢǷ¢��ƨȈǷȐǇȍ¦�Ƣē¦°ƢǔƷÂ���ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȋƢƥ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǖƥ°�̈®Ƣǟ̈�¦إ

يف بادئ األمر حول مفهوم اإلدماج ، فاملصلحون كانوا يفسرون  ختلفوااوقد اجلزائر باحلضارة الفرنسية

�Â��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȈǈǼŪƢƥ�ǆسياسته على أ ǼƴƬǳ¦�ƢĔ  فنعين  ندماجاالما أرفض العمل بقانون الشريعة اإلسالمية

كان بالديانة اإلسالمية واجلنسية اجلزائرية العربية و  حتفاظاالالفرنسي مع  باإلقليمسياسيا  رتباطاال

سكان اجلزائر قسمان قسم أوريب وقسم أهلي قسم يتمتع بكل احلقوق  ندماجيون يربرون سياستهم بأناإل

.2قسم حمروم من مجيعهاو 

وبينها  ئرية املثقفة من جهة ،الصراع واخلالف بني الفئات االجتماعية والسياسية اجلزا ستمراوهكذا       

خرى حىت عشية احلرب العاملية الثانية، فكانت تلك أخطر مرحلة تارخيية يف أوبني اإلدارة الفرنسية من جهة 

̧�¡�Ǻȇ®ƾĐ¦�śƸǴǐŭ¦�śƥ�ǂƻ باإلضافة إىلاجلزائر املعاصرة، احلياة الدينية والثقافية يف Ȃǻ�ǺǷ�̧ ¦ǂǐǳ¦

 الثقافيةو  ذلك راجع للتناقضات االجتماعيةوصل إىل حد خطري يف اجلزائر و ذي واحملافظني التقليديني ال

والتدخل املباشر لإلدارة الفرنسية  3الفرنسي ستعمارااليف عهد  اليت عرفتها اجلزائر قتصاديةواالوالسياسية 

  . يف اجلزائر ستعماريةااليف هذا الصراع لتستطيع كبح مجاح احلركة اإلصالحية لتنفيذ سياستها  

، 2001اجلزائر، ،طنية لالتصالاملؤسسة الو ، 2ط ، والرتبية يف اجلزائر د بن باديس رائد اإلصالح ، الشيخ عبد احلميرابح تركي -1

  . 199ص
2-�Ǻƥ¦���ŃƢǇ�Ǻȇƾǳ¦�Ȇđ�ƾǸŰ���ǂȇȂǼƬǳ¦�Â�¬ȐǏȍ¦�² °Ƣǧ�ǆ ȇ®Ƣƥ���©ÂŚƥ���¼Âǂǌǳ¦�°¦®199966، ص.

3- Ali Merad, Le Réformisme Musulman en Algérie de 1920 à 1940, Maron Paris, France,

1967,pp 42 -43.
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�Ŀ�ÄǂŸ�ƢǸǟ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�¾Ǆǟ�ƾǐǬƥ�Ƣȇ¦ÂǄǳ¦�ȂȈǋ حتاللاالفكان من البديهي أن تؤيد إدارة      

الدينية والسياسية، فكان من حسن خط اجلزائر أن ح و جتديد يف احلياة الثقافية و صالاملشرق العريب من اإل

1.لفرنسيبرز فيها رجال مصلحون أنقذوها من أنياب االستدمار ا

61، ص2005،، دار الغرب االسالمي ، لبنان2، ط 4ج ،، أحباث و آراء يف تاريخ اجلزائرأبو القاسم سعد اهللا -1
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  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينالصحافة ودورها في تأسيس : أوال

ǾƴĔ�Ŀ�Śǈǳ¦Â�ƅ¦�ǪȇǂǗ�̧إصالح هو الدعوة إىل التغيري حنو األفضل و اإل         ƢƦƫ مال مجيع جوانب شا

ƢȈū¦�ǪƟ¦Ȃǟ��ƨđƢů̈�الفرد من والثقافية وحىت السياسة حىت يتمكن  قتصاديةواال 1االجتماعية احلياة الدينية و 

اخلوض يف معارك احلياة بكل قوة وعزم و ثقة وعزة ، ليمكنه ذلك من متثيل بالده ومتثيل اإلسالم يف العامل و 

.2صالح هو رفض اجلمود و اخلمول  واخلرافات والطرقية الضالة عن مسارها احلقيقيواإل

سالمي خالل القرن التاسع عشر وبدايته اإل الذي عاشه العامل العريب حنطاطواال حنداراالظل  يف       

صالحية وثورية حيوية إظهرت حركات   مربياليةاإلمصارعة و  ستعماريةاالالقرن العشرين، و يف ظل السيطرة 

، سالميوالتدخل األجنيب يف العامل اإل ستعماريةاالسالمية حتارب ضد السيطرة تنبع جذورها من الشريعة اإل

 على مؤسسات ووسائل ثقافية تعليمية لتوجه رسالتها العلمية عتماداالصالح جيب ولنجاح اإل    

وربية ، وخلق الوعي سالمي من الذوبان يف احلضارة األواالجتماعية إىل الناس كافة حلماية الرتاث اإل

.�ǞǸƬĐ¦�Ŀ ستعماراالاالجتماعي وحماربة رجال الدين املزيفني الذين بّتهم 

ركة اإلصالحية الصحيحة يف اجلزائر للوجود إال عقب احلرب العاملية األوىل، مل يظهر ميالد احل

براهيمي وغريمها يف العمل املباشر مع اجلماهري الشعبية ضد املوالني اإلبدأ العلماء بقيادة ابن باديس و  عندما

من جهة أخرى،  ندماجينياالمن شيوخ الزوايا و الطرق الصوفية من جهة  و النخبة  ستعماريةاالدارة لإل

وصحيفة الشهاب بعدها إيذانا باندالع حرب طويلة املدى  م1925فكان تأسيس جريدة املنتقد سنة 

.3االحنراف عن جادة اإلسالم وحماوالت املسخ و التشويه للشخصية الوطنيةلت كل مظاهر الشعوذة و غش

¦�ǶēȂǟƾǳ�¾Âȋ¦�ƾǧ¦ǂǳ عتربوهاعلماء اجلمعية قبل تأسيسها باإلعالم كان شديدا ، ورمبا  هتماماإن 

طالق هذا كانت منربا للعلماء إل  م1931فيها العلماء قبل سنة  شتغلاصالحية و الصحافة الذي اإل

.76، ص2008و الدعوة ، مجعية الرتاث، غرداية ،  اإلصالححممد بن قاسم بوحجام ، منهج الشيخ بيوض رمحه اهللا يف -1

.351، ص املصدر السابق  2،ج2مابن باديس ، آثارعمار طاليب ،-2

.312، ص2009، دار اهلدى ، عني مليلة ، 2تاريخ اجلزائر و العرب ، جحيي بوعزيز ، موضوعات و قضايا من -3
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 والذين مارسوا العمل الصحفياجلزائر  علماءفيه جمموعة من خرية  لتقىاصالحي  واملخرب الذي احلزب اإل

.1فكانت سببا جلمع مشلهم حتت راية واحدة

ىل ما قصدناه من غاية إمضينا على ما رمسناه من خطة وصمدنا :" بادس  بنايقول يف ذلك الشيخ       

، فلما كملت العشر أو ظهر حبمد اهللا لدرس مل خنلط به غريه من عمل آخروقضيناه عشر سنوات يف ا

ىل الكتاب والسنة إ، صالح اخلالص العلم الصحيحىل اإلإنتيجتها رأينا واجبا علينا أن نقوم بالدعوة العامة 

ن نؤسس لدعوتنا صحافة أ، فكان لزاما البدع والضالالت ومفاسد العادات مة وطرحوهدي السلف األ

�¿ƢȈǫ�Śƻ�̈ȂǟƾǳƢƥ�Ǧ Ƹǐǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ǽÂǂǰǨǷÂ�ǂǘǬǳ¦�§ ƢƬǯ�ǒ ĔÂ�§ ƢȀǌǳ¦�ÀƢǯÂ�ƾǬƬǼŭ¦�ÀƢǰǧ�² ƢǼǴǳ�ƢȀǤǴƦƫ

2"ميانا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفتحوا بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعينا ع

مساع إعطائه العلماء فرصة إعطاء دفع قوي للعمل الصحفي ،و عالم احلقيقي يف إوهنا يربز دور اإل     

�Ƕē¦ȂǏ¢صالحي لسنوات طويلة حبيس ىل أكرب قدر ممكن من الناس بعد أن ظل النشاط الدعوي اإلإ

  .رشاد ها دروس الوعظ واإلجدران املساجد أو القاعات اليت كانت تلقى في

من العام واخلاص  ليتناول  مهوم أفراد األمة اجلزائرية  قرتابهاصالحي فرصة عالم اإلاإل غتنماف       

ومشاكلها لتوعيته دينيا واجتماعيا بطريقة غري مباشرة ،وكانت صفحات تلك اجلرائد املكان الذي يلتقي 

املولود اجلديد  ستقبالالليمهد الطريق  والدروس ، وكان ذلك كفيالحاديث فيه العلماء ويتبادلون فيه األ

ǂǰǧ�ƢĔ̈�إ: " باديس يف قوله  بناكد عليه الشيخ أ، والذي  مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينيالذي هو 

كتب ليها الكتاب يف الصحف العربية اجلزائرية وتداوهلا املفكرون يف احملافل اخلاصة والعامة ، و إقدمية دعا 

�ǺǷ�ƢĔȂƳǂź�¿¦ƾǫإرادة و إو رجال ذوي أىل رجل إعدة مقاالت وبقيت يف حاجة " الشهاب"فيها كتاب

فكان فضل العمل مدخرا هلم   )ةيسيسأعضاء اللجنة التأ(ىل الفعل حىت قيض اهللا هؤالء الفضالء إالقول 

3".كما كان فضل التفكري والقول لكل من فكر يف املوضوع 

.12، ص  2015ديسمرب  28، 788التهامي جموري ، يف ذكرى البصائر ، جريدة البصائر ، ع -1

.84، ص 1984حممد الطاهر فضالء ، دعائم النهضة الوطنية اجلزائرية ،دار البعث ، قسنطينة، -2

، بريوت ، 1، دار الغرب اإلسالمي ، ط )1940-1929(1حممد البشري اإلبراهيمي ، جأمحد طالب اإلبراهيمي ، آثار اإلمام -3

.73، ص 1997
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 اإلصالحية في الجزائر نشوء الحركة: ثانيا

 :   تأسيس جمعية العلماء المسلمين اإلصالحية.1

�Ŗǳ¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�ƾǠƦǧ��śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨȈǇƢȈǇ�ƨǔĔ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ�©ƢȈǼȇǂǌǠǳ¦�ƨǴƷǂǷ�©ƾȀǋ

�Ǧ ǴƬű�ǺǷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǺǷ�ƨƦŵ�±Âǂƥ�Â�ńÂȋ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�ƨȇƢĔ�Ƥ Ǭǟ�ŃƢǠǳ¦�©ƾȀǋمن النواب  جتاهاتاال

واملصلحني و العمال املهاجرين بدأ الوعي السياسي يتبلور بتأسيس أحزاب و تشكيالت سياسية متعددة 

  .من بينها مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

 جتهتاال مثيل هلا يف تاريخ اجلزائر، فقد  صالحية ذات قاعدة شعبيةإإذ تعترب هذه اجلمعية حركة 

تعريفهم برتاثهم العريب وطنية يف نفوس الشباب اجلزائري وتعليمهم لغة آبائهم و منذ البداية إىل غرس الروح ال

.1سالمياإل

  إطار الصحوة ذلك يفكحركة إسالمية ذات جذور قوية   و منذ البداية برزت اجلمعية إىل الوجود  و 

��ƪحركات التحرير العربية اليت عمت العامل العاإلسالمية و  ǫÂ�Ŀ�®ȂƳȂǳ¦�ń¤�©ǂȀǛ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ȆǷȐǇȍ¦�Â�ĺǂ

  .كثر فيه احلديث عن إدماج اجلزائر يف فرنسا

أوضاعها، ها وأعماهلا جزائرية يف مدارها و إن مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني مجعية إسالمية  يف سر 

طبيعة أهله و يستلزمه تارخيه علمية يف مبادئها وغايتها أسست لغرض شريف تستدعيه ضرورة هذا الوطن و 

املمتد يف القدم إىل قرون وأجيال ،وهذا الغرض هو تعليم الدين ولغة العرب اليت هي لسان املعرب عن 

حقائقه للكبار يف املساجد اليت هي بيوت اهللا وللصغار يف املدارس على وفق أنظمة ال تصادم قانونا جاريا 

ة على الدين حة أحد وال تسيء إىل مسعت فجميع أعماهلا دائر وال تزاحم نظاما ما رمسيا وال تضر مبصل

مجيع قوانني احلضارة على  تفقتاعلى التعليم مهنة  مجيع احلضارة على محايتها و  تفقتاالدين عقيدة و 

2.إكبارا ألهلها حرتامهاا

.251، ص1997، بريوت، اإلسالمي، دار الغرب 1،ط1962بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية عمار   -1
، 1، ج) 1936 -1920(معاصر الفرتة األوىل براهيم بن العقون ، الكفاح القومي و السياسي من خالل مذكرات إ عبد الرمحان بن -2

.186، ص1984، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر،  1ط
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نيا، تأكد لديه أن جماهدا مبفرده يعّلم الناس ويرشدهم دي'' ابن باديس''وبعد عشر سنوات اليت قضاها       

®ƾǠǳ¦�̈®ÂƾŰ�ƨǟƢŦ�Â¢��ƾƷ¦Â�ǎ Ƽǋ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�À¢�ǺǰŻ�ȏ�ǾƫƢǷȂǬǷ�ǺǟÂ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ǻǟ�̧ Ƣǧƾǳ¦�ƨǯǂǠǷ1.

أن جهودهم الوطنية يف املاضي كانت بال مثرة، بدءوا يعدون من أجل '' ديبارمي''وبعدما أيقنوا حسب قول 

أن تدهور اجلزائر  قتناعهمامناورات جديدة، بعد بينهم وبني الفرنسيني، معركة تقوم على'' معركة فاصلة''

من الفراغ  م1920بعدما عانت اجلزائر املسلمة حىت سنة « ، 2االجتماعي والديين أصبح منذرا باخلطر

�µ ƢĔ¤�ǲƳ¢�ǺǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÄǂǿȂŪ¦Â�Ä°Âǂǔǳ¦�ȆǠǈǳ¦Â�ǲǸǠǳ¦�ǲƳȋ�ƢǇƢǇ¢� ƢǸǴǠǳ¦�Ǆǯ°�Ǯ ǳǀǳ��ĿƢǬưǳ¦

3».ت ومالت إىل الزوال يف اجلزائرالثقافة العربية اليت أسقط

وإن ميالد أي حركة هو عملية طويلة ويف بعض األحيان مؤملة، قبل أن يستطيع الناس رؤيتها 

، وهي ال تطلق إال على كل مبدأ تعتنقه مجاعة وتتساند لنصرته ونشره والدعاية والعمل له عن 4وتقديرها

�ƨǷȂǇǂǷ�ƨǘƻÂ�¦®ƾŰ�ƢǷƢǜǻ�Ǿǳ�ƞȈēÂ��̈ƾȈǬǟ�µ °ȋ¦�Ǿǳ�©ƾȀǷ�¦̄¤�ȏ¤�Ƣǿ°ÂǀƳ�ƺǇǂƫ��̈®ȂǐǬǷ�ƨȇƢǣÂ

  .ونقيت

فبعد عودة فئة من أبناء اجلزائر الربرة املخلصني من احلجاز مهد اإلسالم األّول ومنبت الدعوة إىل 

، كان ال 5احلق و مبعث اإلصالح اإلنساين العام، بعد أن تلقوا العلم هناك بفكرة إصالحية ناضجة خمتمرة

الفكرة املسيطرة على  م1924إنشاء مجعية دينية جتمع مشلهم وتوحد جهودهم، فكان ذلك سنة بد من 

حينما زاره يف مدينة سطيف وأخربه بأنه '' البشري اإلبراهيمي''باديس واليت عرضها على الشيخ  بناتفكري 

مناحيهم يف التعليم والطلبة وتوحد جهودهم، وتقارب بني  عاقد العزم على تأسيس مجعية جتمع مشل العلماء

.41-40، ص ص 1998بن باديس، دار األمة ، اجلزائر، إفضيل عبد القادر، رمضان حممد، إمام اجلزائر عبد احلميد -1

.385، ص 2000دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، ،1، ط 2أبو القاسم سعد اهللا ، احلركة الوطنية اجلزائرية ، ج-2

3- Charles Robert Ageron , tome2 , Op.cit , p.328.

.95اخلطيب أمحد ، املرجع السابق، ص -4

م ، ص 1935اإلسالمية، قسنطينة، اإلبراهيمي حممد البشري ، سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، املطبعة اجلزائرية -5

  .43 -40ص
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 عتباراتالومل يكن الشيخ البشري اإلبراهيمي متحمسا هلذه الفكرة إذ استبعده عمال وواقعا . 1والتفكري

ȂȈǳ¦�Ŀ�ǽƾǟ¢�Äǀǳ¦�ȆǇƢǇȋ¦�ƢĔȂǻƢǫ�ǞǓÂ�ǲƦǫ�ǆ¿� بناذهبت بذهاب وقتها، وبعد إحلاح من الشيخ  ȇ®Ƣƥ

ملثل هذه  ستعداداالب اإلبراهيمي لعلمه أن الثاين من زيارته، حدثت حوادث عطلت املشروع ومل يستغر 

يف األذهان وال بد له من زمن واسع حىت خيتمر وتأنس  ستقرارهااألعمال مل ينضج بعد، وال يتم إال بعد 

2.فكان السكوت وترك الزمان يفعل فعله جتماعاالإليه نفوس ألفت التفرق حىت نكرت 

 :نشأتها-أ

 :الخطوة األولى-

 ستعداداو تكونت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني بعدما نضجت الفكرة وهيأت هلا الظروف املمكنة      

الدين فصممت على التفلت  منها  استيقنت سفه األيدي اليت كانت تقودها باسم«األمة اجلزائرية اليت 

.3»ة¤�ŚǐƥÂ�Ãƾǿ�ȄǴǟ�ƢȀƬǔĔ�Ŀ�Śǈǳ¦�¢ƾƦƬǳ� ƢǸǴǠǳ¦�Äƾȇ¢�ń¤�̈®ƢǬŭ¦� ƢǬǳو 

ورغم أن الفكرة كانت ناضجة، فإن خلق مجعية للعلماء اجلزائريني كان سيبقى حلمًا لوال قيادة ابن «

الشيخ ''��4�Ƣđ�¬ǂǏÂ�ƢȀǼǟ�ǺǴǟ¢�Ŗǳ¦�ǪƟƢǬū¦�śƥ�ǺǷ�ǾǼËȈƥÂ�ǾƸËǓÂ�ƢǷ�¦ǀǿÂ»باديس احليوية والديناميكية

يف جريدة الشهاب دعوة إىل العلماء يف مذكراته حيث قال أن الشيخ ابن باديس وّجه '' خري الدين

ويليب الدعوة من أهل العلم أو حميب  قرتاحاالإننا نرغب من كل من يستحسن هذا « : املصلحني قال فيها

وقبوال كافيا  ستحساناااإلصالح أن يكاتبنا مبّينا رأيه ويرسل به إلينا على عنوان اجلريدة حىت إذا ما رأينا 

'' مبارك امليلي''بعد ذلك وّضح الشيخ خري الدين أنه كان و الشيخ و . »التوفيق اهللا ويلّ شرعنا يف التأسيس و 

طلب إليه أن يقوم بالدعوة إىل «و 5''حممد عبابسة'' مبكتب اإلمام ابن باديس بقسنطينة يوم دعا الشيخ 

.46، ص  السابقاملصدر  -1

ادة الدراسات ، رسالة لنيل شه1935-1931قورصو حممد، تأسيس و نشاط مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف عمالة وهران -2

.38، ص 1977املعمقة، وهران، 

.51، ص نفسه املصدر  ،...اإلبراهيمي حممد البشري، سجل مؤمتر مجعية -3

.390،املرجع السابق ، ص 2أبو القاسم سعد اهللا، احلركة الوطنية اجلزائرية ، ج-4

.105-104خري الدين حممد، املصدر السابق، ص ص -5
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أمساءهم شكوك كّلفه أن خيتار مجاعة من الذين ال يثري ذكر ة العلماء املسلمني يف العاصمة و تأسيس مجعي

تتوىل هذه اجلماعة توجيه الدعوة إىل العلماء لتأسيس اجلمعية بنادي كومة، أو خماوف أصحاب الزوايا، و احل

ونفذ . 1»يف سالم وهدوء، وتتحقق الغاية املرجوة من جناح التأسيس جتماعاالبالعاصمة حىت يتم '' الرتقي'' 

الشيخ و '' عمر بن إمساعيل الدلسي''سيد ليه الحممد عبابسة ما طلبه منه اإلمام ابن باديس وضم إ

، وأفضى ابن باديس بسّر إىل الشيخ خري الدين و مبارك امليلي أنه ''أمحد توفيق املدين''والسيد '' العاصمي''

رمسيا للحضور، ليتجنب ردود  ستدعاءها�ÀȂǠǸƬĐ¦�°ǂǬȇ�ŕƷ�¾ËÂȋ¦�ǾǷȂȇ�Ŀ جتماعاالسوف لن يليب دعوة 

§�¦�Ǻƥ¦�Ǿƥ�¿ȂǬȇ�ǲǸǟ�ǲǯ�ǺǷ�ÀȂƳǂƸƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�Ƣȇ¦ÂǄǳالفعل اليت تقوم  ƢƸǏ¢Â��®ȐƦǳ¦�Ŀ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�Ƣđ

2.باديس

 :الجلسة التمهيدية لتأسيس الجمعية- ب

 على بساحة العود سابقاً '' قينادي الرت '' بعاصمة اجلزائر يف احملل الثقايف اإلسالمي  العلماء اجتمع     

هـ املوافق للخامس من شهر ماي 1349الثالثاء السابع عشر من ذي احلجة لساعة الثامنة من صباح يوم ا

الذي قال عنه الشيخ ابن باديس أنه '' عمر إمساعيل''وقد أجاب الدعوة املوقعة من طرف . 3م1931

الساعي والعامل على تكوين وتأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني والذي يعد من أحد كبار التجار 

وسبعون من علماء القطر  ثناناومبساعداته املالية كان له التأثري الكبري يف ذلك، وحضر حوايل  األغنياء

بصفة مجعية عمومية لوضع القانون األساسي للجمعية وعينوا  جتماعهماوكان « اجلزائري وطلبة العلم، 

وتلى كاتب اجللسة '' العموديحممد األمني ''وللكتابة األستاذ '' أبا يعلى الزواوي'' للرئاسة املؤقتة الشيخ 

4».القانون على احلاضرين فأقرّته اجلمعية العمومية باإلمجاع وانفّضت اجللسة على الساعة احلادية عشرة

.105، ص السابقاملصدر خري الدين حممد، -1

.صدر نفسه، الصفحة نفسهاامل -2

.185، املرجع السابق ، ص 1، ج...السياسي ون عبد الرمحن ، الكفاح القومي و بن ابراهيم بن العق -3

.106، املصدر السابق، ص 2خري الدين حممد،ج-4
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 ختياراب قرتاحا، فألقي عليها قرتاحاالاهليئة اإلدارية بطريقة  نتخابالالعمومي  جتماعاالويف املساء أعيد      

1.اجللسة على الساعة اخلامسة من مساء ذلك اليوم نفضتاو  ختيارهاالى مجاعة معينة ووقع اإلمجاع ع

 :المجلس اإلداري-

�ƨǼǇ�ÄƢǷ�ǂȀǋ�ǺǷ�ǆ ǷƢŬ¦�Ŀ�ƢēƘǌǻ�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠǸŪ�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�ÀËȂǰƫ1931على  م

لرئاسة اجلمعية عبد احلميد ابن  نتخبافاهليئة اإلدارية،  جتماعاالساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم بعد 

باديس وللنيابة عنه الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي وللكتابة العامة األستاذ األمني العمودي وملساعدته 

، وللعضوية ''إبراهيم بيوض''، وألمانة املال األستاذ مبارك امليلي، وملساعدته ''الطيب العقيب''األستاذ 

، ''السعيد البحري''، ''الطيب املهاجي''، ''موالي بن شريف''، ''افظياملولود احل''كل من   ستشارةواال

، وانفضت اجللسة على الساعة ''حممد الفضيل الورتيالين''، ''عبد القادر القامسي''، ''احلسن الطرابلسي''

2.التاسعة والنصف مساءً 

ام، وقد حرص أعوان الع جتماعاالوهكذا تأسست اجلمعية وتشكل جملسها اإلداري املنبثق عن      

�ŚǌƦǳ¦�ƺȈǌǳ¦�ƢȀǼǟ�¾ƢǬǧ��ǆ ǴĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǻƢǰǷ�ƢȀǼǟ�ÀȂǓǂȇ�Ŗǳ¦�ǽȂƳȂǴǳ�ÀȂǰƫ�À¢�ǶȀǠǷ�ǺǷÂ�ƨǷȂǰū¦

فما كان من تلك اجلماعات إال أن سايرت اجلمعية يف الظاهر وأسّرت هلا الكيد يف الباطن، «:اإلبراهيمي

�Ǧ ǳƘƫ�Ŗǳ¦�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�ÀƢǯÂوىل غري منقح وال منسجم ملكان العجلة والتسامح، يف السنة األ ختيارباال

�̈°¦®ȍ¦�ǆ Ǵů�Ŀ�Ƕǿ®ȂƳÂ�ÀƢǯÂ��ƢƦǿ°Â�ƢƦǣ°�ƢđƢƸǏ¢Â�Ƣȇ¦ÂǄǴǳ�ÀȂǠǔź�ƨȈǬƥ�Ȃǳ�Â¢�ǾƟƢǔǟ¢�śƥ�ǺǷ�ÀƢǰǧ

هلم عند احلاجة، فإما أن يتخذوهم  ستخدامهمامسليا لشيوخ الطرق وخمففا من تشاؤمهم باجلمعية لسهولة 

ǶȀƟ¦Ȃǿ¢�Â�ǶȀūƢǐǷ�Ŀ�ƢȀǨȇǂǐƬǳ�Ƕđ�¦Ȃǟ°ǀƬȇ�À¢�ƢǷ¤Â��ƢȀǗƢǬǇ¤Â�ƨȈǠǸŪ¦�®Ƣǈǧȍ�©¦Â®¢.«3

.106، املصدر السابق، ص 2خري الدين حممد،ج-1

.202، ص  ملرجع السابقبد احلميد بن باديس باعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر املعاصرة ، االشيخ عتركي رابح، -2

.51، املصدر السابق ، ص 1أمحد طالب اإلبراهيمي، آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ، ج -3
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األعضاء خيبت آماهلم ومساعيهم، فقد فاز العلماء املصلحون املوالون حلركة  نتخابوا اختيارولكن      

، و ال حىت أتباع الطريقة ستعماريةاالتُرض أعوان اإلدارة ابن باديس بأهم املناصب فيه، وهذه النتيجة مل 

1.العليوية باخلصوص

 :القانون األساسي-

هـ املوافق  1349يف مساء اليوم التايل من تأسيس اجلمعية، األربعاء الثامن عشر من ذي احلجة 

م، عقدت اهليئة اإلدارية أول جلسة بنادي الرتقي برئاسة الشيخ البشري  1931للسادس ماي سنة 

ظر يف القانون اإلبراهيمي حضرها مجيع األعضاء ما عدا األستاذين ابن باديس والطرابلسي إلعادة الن

األساسي، فأقرت باإلمجاع وقررت ترمجته باللغة الفرنساوية وتقدميه للحكومة طالبة منها التصديق عليه، 

2.نقضت اجللسة على الساعة السادسة مساءً إو 

حدد هذا القانون قواعد العمل و ضبط املهام املنوطة باجلمعية، ومن املواد اليت أوضحت رسالة 

:3ا ما يلياجلمعية وخطته

يقول هذا القسم أن اجلمعية خاضعة ملبادئ قانون : فصول) 3(حتوى القسم األّول على ثالثة إ - 

م املتعلق باجلمعيات، وأن كل معاطاة للسياسة أو أي تدخل يف قضية سياسية ممنوعة 1901الفاتح جويلية 

.منعاً باتاً يف اجلمعية

-�ǲǯ�¦ǀǯÂ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƢȇȐƦǳ¦�ǲǯ�ƨƥ°ƢŰ�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƢǿƾǏƢǬǷÂ�ƨȈǠǸŪ¦�ƨȇƢǣ�ňƢưǳ¦�ǶǈǬǳ¦�ǺǸǔƫÂ

وللوصول إىل أهدافها فهي مستعدة . ما هو ممنوع بطبيعته دينياً، أو حتجره ومتنعه القوانني والقرارات اجلارية

منها أن تقوم جبوالت يف القطر يف األوقات  مجيع الوسائل الصاحلة دون خمالفة القوانني اجلارية، ستعمالال

وقد . عرب الوطن بتدائياالمراكز ونوادي و مدارس للتعليم  مسهااباملناسبة، ومن حق اجلمعية أيضا أن تفتح 

وضح الشيخ عبد احلميد بن باديس يف خطابه مقصد اجلمعية مساء يوم اخلميس عندما أقامت اللجنة 

.45املرجع السابق ، ص ،ل عبد القادر، رمضان حممد الصاحلفضي -1

.108، املصدر السابق ، ص 2حممد، ج خري الدين -2

.46، ص نفسه فضيل عبد القادر و رمضان حممد الصاحل ، املرجع -3
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إصالح الفاسد وتقومي املعوج وإرشاد : أما غاية اجلمعية فهي«: رتقيالتحضريية حفلة شاي يف نادي ال

هم وتنظيم هدايتهم، فهي لالوئام، وإصالح شؤون أهل العلم وملّ مشداية واحلكمة يف دائرة احملبة و الضال باهل

1».القانون مما هو منتشر فيناعى يف إزالة كل شر حيرمه الشرع و تس

:ل تتكلم كلها عن أعضاء اجلمعية، قسمت إىل ثالثة أنواع هيوتضمن القسم الثالث سبعة فصو  - 

كل واحد منها، و حدد لألعضاء العاملني   شرتاكاأعضاء شرفيون وعاملون ومستشارون، وحددت مبالغ 

�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦Â��Ä°¦®ȍ¦�ǆ شرتاكاالفقط حق  ǴĐ¦�ĿإƨǼǇ�ǲǯ�ǆ ǴĐ¦�§ ƢƼƬǻ . وحدد أيضا للجمعية جلنة

ن مركزها بالعاصمة يرتأسها مدير ملباشرة تسيري قضايا ومصاحل اجلمعية، وللجمعية أن دائمة للعمل وأن يكو 

تؤسس فروعا يف القطر وأن تفتح نوادي ومكاتب حرة تكون مرتبطة مباشرة مع املكتب الرئيسي مبركز 

تأييد اجلمعية، ولألعضاء الشرفيني واملستشارين الذين حتصلوا على الصفة املتقدمة لألعضاء العاملني 

  .اجلمعية وأهدافها وإعانتها بوسائل مالية أو أي مساعدات أخرى

على مالية و مداخيل اجلمعية و نظامها، تكلمت عنها ست فصول من  حتوىافأما القسم الرابع  - 

حيث االشرتاكات واإلعانات املالية واملصرف احمللي وقوانني وضوابط إلخراج املال، واملصاحل اليت تصرف 

2.إىل غايتها فيه للوصول

-�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�Ǻǟ�ª ƾŢ��ȆǇƢǇȋ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǺǷ�Śƻȋ¦�Â�ǆ ǷƢŬ¦�ǶǈǬǳ¦�ƢǷ¢العامة  جتماعاتواال

أن تدون بسجل خاص، وكل قرار ال  شرتطايف أربعة فصول حول اجتماعاته وجلساته وقراراته الصادرة عنه 

يدّون يف السجل يعترب الغياً، وجيب أن يوقع على احملضر رئيس اجللسة و كاتبها، وعلى األعضاء العاملني 

يف وقت آخر  من السنة حيضره   جتماعاالموجه من رئيس اجلمعية و هلم  ستدعاءاكل سنة بعد   جتماعاال

. طالعهم بدورهم على احلالة املالية و األدبية للجمعيةاملساعدين إلكل من العاملني والشرفيني واملستشارين 

ثنني أو أكثر من أعضاء اجلمعية، أو حدث تبدل يف سرية أي أحد إو يف حالة حدوث خالف أو نزاع بني 

� ËśǠȇ�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�ÀƜǧ��ƨȈǠǸŪ¦�̈ ƢȈƷ�ȄǴǟ�¦ǂǘƻ�ÀȂǰȇ�À¢�ǺǰŻ�ǲǸǟ�Ä¢�Â¢�ǶȀǼǷ '' جلنة حبث

مخسة أعضاء عاملني ومخسة مؤيدين، وتعطي هذه اللجنة نتيجة حبثها يف تقرير : شرة أعضاءمن ع'' وحتكيم

.194، ص ، املرجع السابق1بن إبراهيم بن العقون عبد الرمحن، ج -1

.267اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -2
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�¿ƢǜǼǳ¦�ƢȀȈǴǟ�ǎ Ǽȇ�Ŗǳ¦�©ƢƥȂǬǠǳ¦�Ƥ ǈƷ�ǽ°¦ǂǫ�°ƾǐȇ�Â�ǞǸƬŸ��ǽ°Âƾƥ�Äǀǳ¦�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�ń¤�ǾǸǴǈƫ

لني على إال إذا صدر عن ثلث األعضاء العام عتباراالويف حالة حّل اجلمعية ال يؤخذ بعني . الداخلي

األقل، مث ال ميكن تنفيذه إال إذا حصل على وفاق أربعة أمخاس األعضاء العاملني، ويف حالة حل اجلمعية 

ƨȈǠǸƴǴǳ�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�ƢȀȈǴǟ�ǪǨƬȇ��ƨȈǷȐǇ¤�ƨȇŚƻ�ƨȈǠǸŪ�ȄǘǠƫ�ƨȈǳƢŭ¦Â�ƨȇ®Ƣŭ¦�ƢēƢǰǴƬŲ�ÀƜǧ.1

 :لجنة العمل الدائمة-

اء جملسها اإلداري من سكان العاصمة، ظهرت مشكلة الدوام مل يكن رئيس اجلمعية و ال معظم أعض     

مبركز العاصمة وتصريف شؤون اجلمعية ومالحقة قضاياها لدى اإلدارة نظرا لكون  ستمرارابومباشرة العمل 

�¿Ǆǳ�Ǯ ǳǀǳ��ƨǸǏƢǠǳ¦�Ǻǟ�Å¦ƾȈǠƥ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǶēƢǗƢǌǻ�Â�ƨȈǼǰǈǳ¦�ǶȀǧÂǂǛ�ǶǰŞ�ÀÂƾƳ¦ȂƬȇ�Ƣǿ Ƣǔǟ¢�Ƥ Ǵǣ¢

تعيني جلنة عمل دائمة يكون أفرادها من سكان العاصمة تتوىل التنسيق وتصريف األعمال، وتكون على 

Ä°¦®ȍ¦�ǆ التصا ǴĐ¦�ŅÂƚǈǷ�ƨȈǬƦƥÂ��ƨǼȈǘǼǈǫ�Ŀ�ƨȈǠǸŪ¦�ǆ ȈƟǂƥ�ǶƟ¦®2فعينت على هذه الصورة ،:

السيد عمر امساعيل رئيساً، السيد حممد املهدي كاتباً، السيد آيت سي أمحد عبد العزيز أميناً 

3.للمال، السيد حممد الزمريل عضواً، السيد احلاج عمر العنق عضواً 

4.جنة حبفظ الوثائق وضبط امليزانية، وحتضر لالجتماعات الدورية للمجلس اإلداريوتقوم هذه الل     

 :الترخيص للجمعية-

تعد مصادقة احلكومة بصفة رمسية مبثل تلك السرعة من أظهر املظاهر املشرفة للجزائر وحكومتها، إذ 

Š�ǒ Ĕ�ǺǷ�ƾȈȇƘƫÂ�̈ƾǟƢǈŭ�¿¦Âƾǳ¦�ȄǴǟ�̈ƾǠƬǈǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǴǸǟ�ƨǨǐƥ�ƪ Ǽǿǂƥ�ƪ ǼǿǂƥÂ��ǾǷ¦ƾǫ¢�ȄǴǟ�ǽ®ǂǨ

» ƾŮ¦�» ǂǟ�ǺǷ�ǲǯ�Ǿǳ�ǾƥƘȇ�Äǀǳ¦�̧ȂǼǳ¦�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�̈ƾƷÂ�ǺȇȂǰƬǳ�ǲǿ¢�ƢĔ¢�ȄǴǟ�Ƣǔȇ¢5 . ماي  31وبتاريخ

.188-186، املرجع السابق ، ص ص  الرمحن  بن إبراهيم بن العقون عبد -1

.111، املرجع السابق، ص اخلطيب أمحد -2

.354م ،  ص 2001بريوت ،، دار الغرب اإلسالمي ، 1ط، ) م1931جوان ( ،  6ج،  7مبن باديس عبد احلميد ، الشهاب ، -3

.54فضيل عبد القادر ورمضان حممد الصاحل، املرجع السابق، ص -4

.396املصدر نفسه ، ص ، 6، ج 7مبن باديس عبد احلميد ، الشهاب ، -5
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: " جرى التصريح يف مركز عمالة العاصمة يف اجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية التصريح التايل م1931

«�¤Ū�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǳƢǸǟ�Ŀ�ǺǴǟ¢���ƨƥ°ƢŰ�ńم1931ماي  22يف تاريخ  ƾē�Ŗǳ¦�ǂƟ¦ǄŪƢƥ�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠǸ

اخل، وكل ما حيّرمه الشرع و ينكره العقل وحتجره القوانني واملراسيم اجلاري ...اآلفات االجتماعية، واإلدمان

ǲǸǠǳ¦�Ƣđ."

«�ƾǟƢǈŭ̈�¦ م1931ماي  22يف « : وجاء أيضا      ƾē�Ŗǳ¦�̈ƢǯǄǳ¦�ƨȈǠŦ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǳƢǸǟ�Ŀ�ǂȇǂǬƫ لتعليم

قتصادية واالجتماعية للمسلمني اجلزائريني مركز اجلمعية االجتماعي يف العاصمة،  والدراسة التعليمية اإل

1".ساحة اجلمهورية

وقد بدت رغبة احلكومة يف املسارعة بالتصديق عليها وعلى حسن النية املتبادل أن القانون األساسي      

أخربت بذلك رئيس اللجنة الدائمة السيد أبو حفص عمر مل ترتيث احلكومة يف التصديق عليه، بل 

2.إمساعيل يف اليوم الذي هو يف أسبوعني تقريبا منذ تقدميه

املئوي  حتفالاالوحسب رأي أمحد اخلطيب يف العوامل اليت سهلت الرتخيص للجمعية هي يف مناسبة      

�ƨǧƢǰƥ�Ƥ ستفزازااجلزائر وما رافقها من  حتاللال Ǡǌǳ¦�ǲŧ�ƢŲ��ǶȀƬǷ¦ǂǯÂ�ǶēƾȈǬǟ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈǸǴǳ

، فكان الرتخيص جلمعية العلماء خطوة معتدلة من جانب اإلدارة للتخفيف من حتجاجواالفئاته على التربم 

جديد حلركة اجلمعيات اجلزائرية، إضافة إىل إظهار  ندفاعاأثر التململ الشعيب وأعطى هذا احلدث 

'' جان مريانت'' وبوجود شخصية فرنسية معتدلة  هو. 3حتفاللبعض التسامح عقب هذا اإل املستعمرين

J.Mirante  على رأس مديرية الشؤون اإلسالمية املعروف بتساحمه جتاه احلركات اإلصالحية وعداوته الغري

دة على الساحة اجلزائرية املعلنة للطرقية واملرابطني، إضافة إىل مشول كافة القطاعات الدينية اإلسالمية املتواج

�śǨǛȂŭ¦Â�ƨǴǬƬǈŭ¦�Ƣȇ¦ÂǄǳ¦�§ ƢƸǏ¢Â�śȈǫǂǘǳ¦Â�śƸǴǐŭ¦�ƪ Ǹǔǧ��ƨȇ°¦®ȍ¦Â�ƨǷƢǠǳ¦�ƢȀƬƠȈđ�ƨȈǠǸŪ¦�ǺȇȂǰƫ�Ŀ

1 - journal Officiel de la République Française, 31 Mai 1931, N 6056, l’administration et les

fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.
.396، ص بق ، املصدر السا6، ج 7بن باديس عبد احلميد ، الشهاب ، م -2

3 - Lanasri Ahmed, La littérature algérienne de l’entre –deux- guerres, Genèse et

fonctionnement, publisud, Algérie, p 399.
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الدينيني يف إدارة احلكومة والعلماء املستقلني، وبذلك مل تظهر معارضة من أية فئة ميكن لإلدارة أن حتتج 

ǺǷ�» ƾē�̈°¦®ȍ¦�ƪ ǻƢǯ�ƢŠǂǴǧ��Ƣđ 1.خالل ذلك تكثيف تواجد املوالني هلا يف اجلمعية للهيمنة عليها

 :أهداف الجمعية و مبادئها - 2

بعد ظهور احلركة اإلصالحية يف اجلزائر مع رائديها الشيخ عبد احلميد بن باديس والشيخ البشري      

اإلبراهيمي، حددوا هلا جمموعة من األهداف والغايات واليت أبرزت يف القانون األساسي جلمعية العلماء 

ية كاخلمر وامليسر والبطالة املسلمني كأهداف أولية واضحة كمحاربة البدع واملنكرات واآلفات االجتماع

.واجلهل وكل ما حيّرمه صريح الشرع وينكره العقل و حتجره القوانني

أن مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني « : ومما أوضحه الشيخ عبد احلميد بن باديس يف جملة الشهاب      

وقد أسست من أجل حتقيق . وغايتها علمية يف مبدئهاهي مجعية إسالمية جزائرية يف مدارها وأوضاعها، 

هدف تتطلبه ظروف اجلزائر وأوضاعها السياسية والثقافية واالجتماعية، وهو تعليم الدين واللغة العربية، 

2.وبعث الثقافة العربية اإلسالمية يف البالد، واحملافظة على مقومات الشخصية القومية للجزائر

إن مجعيتكم « : العام للجمعية، قال جتماعاالاهيمي يف ويف اخلطاب الذي ألقاه الشيخ البشري اإلبر       

� ƢȈƷ¤�ƢŷÂ�ƨǻƢǰǷ�ƢȀȇÂƢǈƫ�ȏ�ƨǻƢǰǷ�ǺǗȂǳ¦�¦ǀđ�ǶǴǈǷ�ĺǂǟ�ǲǯ�Ƥ Ǵǫ�Ŀ�ƢǸŮ�śƬǨȇǂǋ�śƬȇƢǤǳ�ƪ ǈǇ¢�ǽǀǿ

3».جمد الدين اإلسالمي وإحياء جمد اللغة العربية

�ÀƢǯ°¢Â�ƨǔȀǼǳ¦�ÀƢǯ°¢�ƢĔ¢�¾ƢǫÂ��ƨǴȈǔǨǳكما خلصها الشيخ عبد احلميد يف العروبة واإلسالم و العلم وا       

4.اجلمعية

.113-112أمحد اخلطيب، املرجع السابق، ص ص -1

.203املرجع السابق، ص يف اجلزائر،الرتبية و  اإلسالميالشيخ عبد احلميد بن باديس رائد اإلصالح  تركي رابح،-2

.353، ص 1933، أوت 9، م 9بن باديس عبد احلميد، جملة الشهاب، ج -3

.202املرجع السابق، ص ، ...اإلسالميالشيخ عبد احلميد بن باديس رائد اإلصالح  تركي رابح،-4
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كانت هذه الغاية اليت أعلنتها اجلمعية، لكن يف العام التايل وبعد تصفية أنصار م   1931وحىت عام       

الثاين الذي أجرته اهليئة العامة للجمعية، أخذت  نتخاباالاإلدارة احلكومية وأعوان الطرقية املشبوهة يف 

: ة إىل سرية السلف الصاحل فقالغاية اجلمعية تتضح أكثر، فضمن اإلطار الديين دعا ابن باديس للعود

»��Ƕđ�¼ȂƯȂŭ¦�ǲǬǼǳ¦�ǲǿ¢�ƾǼǟ�ƪ ƥƢưǳƢƥ�ǀƻȋ¦�ƢǼƬǘƻبفهم األئمة املعتمد عليهم ودعوة املسلمني   هتداءواال

�Ŀ�ǶȀȈƦǻ�Äƾđ�ǺȇƾƬȀǷ�ÀȂǸǴǈŭ¦�ÀȂǰȇ�À¢�ƢǼƬȇƢǣÂ��ǶȀǼȈƥ�ǪȇǂǨƫ�ÀÂ®�ƨȇƾǸƄ¦�ƨȇȂƦكافة إىل السنة الن

األقوال واألفعال والسري واألحوال حىت يكونوا للناس كما كان هو صّلى اهللا عليه وسلم مثاال أعلى يف 

: األربعة ، وذلك بإحياء جمد الدين اإلسالمي بإقامته كما أمر اهللا أن يقام بتصحيح أركانه1».الكمال

أوقعنا فيما ترون من  ختالهلااأن هذه األركان قد كانت خمتلة وأن و و اخللق،  العقيدة و العبادة واملعاملة

2.مصائب و باليا و آفات

قام الشيخ البشري اإلبراهيمي بتوضيح وحتديد غاية اجلمعية يف عدة جماالت، وذكر  م1935ويف سنة      

ومبدأ اجلمعية هو . بدع واملنكرات واإلحلاد والتبشري ومن بقية الرذائلمواقفها من الطرق والتعليم وال

�ȆǿÂ�°Âǂǌǳ¦�ǞƦǼǷ�Â�®Ƣǈǧȍ¦�Ŀ�ǲǴǠǳ¦�ƨǴǟ�ƢĔ¢�Ȇǿ�¼ǂǘǳ¦�Ŀ�ǶēƾȈǬǟÂ�ǾȈǻƢǠǷ�ǞǇÂƘƥ�řȇƾǳ¦�¬ȐǏȍ¦

Ȇǿ�ƢĔ¤Â��ǾǠǧƾȇ�Â¢�¦ǀǿ�Ŀ�ǂƥƢǰȇ�À¢�ƢȀǷƢǿÂƘƥ�ǲƬƦȇ�ŃÂ�ƢȀǼǷ�ǶǴǇسبب تفريق املسلمني، ال يستطيع عاقل

السبب األكرب يف ضالهلم يف الدين  والدنيا، وآثارها ختتلف يف القوة والضعف اختالفا يسريا باختالف 

وزيادة على ذلك أنه ال يتم يف . األقطار، وأنه حني يُقضى عليها يقضى على كل باطل ومنكر وضالل

ومة ومع ما هلا من سلطان األمة اجلزائرية إصالح يف أي فرع من فروع احلياة مع وجود هذه الطرقية املشئ

3.على األرواح واألبدان و مع ما فيها من إفساد للعقول و قتل للمواهب

سالحا بلجوئها إىل القرارات  Ƣēǀţاوأما عن موقفها من التعليم نتيجة ألساليب اإلدارة الفرنسية اليت      

ية بالتضييق على تعليمها ومطاردة اإلدارية، فأنشأت عدة منها ترمي إىل غرض واحد وهو قتل اللغة العرب

.114اخلطيب أمحد ، املرجع السابق ، ص -1

  .353ص املصدر السابق ، ، الشهابجملة ، بن باديس عبد احلميد -2

  . 55-54ص ص املصدر السابق ، ، ...اإلبراهيمي حممد البشري ، سجل مؤمتر مجعية -3



  اإلصالحية الجزائرية  حركةظهور ال....................... ...............: ...............................ثانيفصل الال

92

فسعت اجلمعية مبا استطاعت من أسباب أن توسع دائرة األمكنة بإحداث . 1رجاهلا وإجلام صحافتها

مكاتب حرة للتعليم املكتيب للصغار، وبتنظيم دروس الوعظ واإلرشاد الديين يف املساجد، وتنظيم حماضرات 

النوادي، كما سعت أيضا إىل إصالح أساليب التعليم، فقضت يف يف التهذيب وشؤون احلياة العامة يف 

�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ ǠƦƫ¦Â��ǶȈǴǠƬǳ¦�Ƣđ�ǂǋƢƦȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǬȈƬǠǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�Ǯ Ǵƫ�ȄǴǟ�Äƾƴǈŭ¦Â�œƬǰŭ¦�ǾȈǸǈǬƥ�ƢȀǸȈǴǠƫ

يف املساجد طريقة السلف يف الوعظ والتذكري، ويف التعليم املكتيب فكان تلقينها للعربية هو أحد مفاخرها 

2.تلقني التالميذ أبسط القواعد بالتمرينات التطبيقية و يف إصالح اللهجات اليت حرّفتها العامية يف

ووقفت اجلمعية مع البدع واملنكرات العامة وقفة املنِكر املشتد الذي ال خيشى يف احلق لومة الئم يف 

اء على البقية الباقية من فيه البدع، وقد أماتت بدع كثرية وكانت ترجو وتسعى للقض ستحكمتاوقت 

أن اإلحلاد حّل يف اجلزائر عن طريق الثقافة األوربية،  عتقادهااأما عن موقفها من اإلحلاد ففي . 3البدع

.والتعليم الالديين أو التقليد األعمى، وأن غفلة آباء وأولياء الطالب اجلزائريني غّذت فيهم هذه الناحية

الشبان املتعلمني، يف رأي اجلمعية، كما يقول الشيخ البشري كذلك فإن اإلحلاد قد متكن يف نفوس 

" اخلرافات وأضاليل الطرق بني األمة جعل  نتشارااإلبراهيمي بسبب نفور رجال الدين اجلامدين منهم وأن 

غر فكرة أن هذه األضاليل حيملون من الص... لما أوربيا اجلاهلني حقائق دينهمأبناءها املتعلمني تع

��ȏƾǟÂ�ƢǬƷ�ƢǿÂǂǰǻƘǧ��ǲǬǟ�ȏÂ�ǶǴǟ�ǶȀǼǷ�ƢȀǤǈƬǈȇ�Ń�ǲǬǠǳ¦Â�ǶǴǠǳ¦�Ƕđ�¿ƾǬƫ�¦̄Ɯǧ...ي الدينه... الطرقية

4."وأنكروا معها الدين ظلما وجهال

وقد كان جلمعية العلماء اآلثار احملمودة يف مقاومة اإلحلاد مبا يبثه رجاهلا من حقائق الدين، ومبا 

ǬƥƢǘǷ�ǺǷ�Ƕē¦ǂǓƢŰÂ�ǶȀǇÂ°®�Ŀ�ǾǻȂƷǂǌȇ�ƢŠÂ��ƨȈǻƾŭ¦�̈ƢȈƸǴǳ�ǾƫǂȇƢǈǷÂ�ǶǴǠǳ¦�ƢȇƢǔǫ�ǞǷ�ǾǫƢǨƫ¦Â�ǲǬǠǴǳ�ǾƬ

5.أرشدوا إليه من رعاية األبناء والظهور أمامهم مبظهر القدوة الصاحلة يف الدين و اخلري والفضيلة

1-ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǠƦǘŭ¦���śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�ǂȇǂǬƫ���ŚǌƦǳ¦�ƾǸŰ�ȆǸȈǿ¦ǂƥȍ¦ ، 18م، ص1944اإلسالمية ، قسنطينة.

.58-57، املصدر السابق ، ص ص ...اإلبراهيمي حممد البشري ، سجل مؤمتر مجعية -2

.61املصدر نفسه ، ص -3

.116-115اخلطيب أمحد ، املرجع السابق ، ص ص -4

.63، املصدر السابق ، ص ...اإلبراهيمي حممد البشري ، سجل مؤمتر اجلمعية -5
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أما عن موقفها من التبشري فهو نتيجة من نتائج التعصب املسيحي املسلح، وقد كان من املعقول 

أوال : عتباراتاالتبشري يف القطر اجلزائري ويأيت بنتائج أكثر مما يأيت به يف األقطار األخرى لعدة  أن يثري

الذي حيميه، ثالثا فشو اجلهل واألمية والفقر يف األمة اليت هي فريسة  ستعماراالتقادم عهده، وثانيا صولة 

الطرقية اليت هي ظئر التبشري وكافلته و املمهدة له، وإن جهل هذا قوم فعدوا من  نتشاراالتبشري، رابعا 

�ƨȈǠŦ�ǲƦǫ�ƨǓ°ƢǠŭ¦�Ǻǟ�ǶēǂǰǇÂ�ƨǷÂƢǬŭ¦�Ǻǟ�Ǻȇƾǳ¦� ƢǸǴǟ�®ȂǠǫ�ƢǈǷƢƻ��ŚǌƦƬǳ¦�ƨǷÂƢǬǷ�ƢēƢǼǈƷ

1.العلماء

فجور ومسارعة مخر و وباجلملة، فقد وقفت اجلمعية من مجيع الرذائل املتفشية يف األمة اجلزائرية؛ من 

وشهادة زور؛ موقف اخلصم اجلبار ومحلت عليها محالت صادقة شكرها هلا  يف اإلميان الفاجرة وترك الصالة

ÀȂǨǈǠƬŭ¦�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ǲËǴǫ�À¤Â��ÀȂǨǐǼŭ¦.2

  :أما أهدافها اليت كانت ترمي إىل حتقيقها يف اجلزائر فيمكن إمجاهلا يف األمور التالية      

إلسالمي مما حلق به من خرافات و بدع يف عصور التأخر اليت أعثرت املسلمني لعدة تطهري الدين ا -1

من أجل إطفائها   حتاللاالقرون، وحماولة إيقاد شعلته الوهاجة يف القلوب تلك الشعلة اليت بذل 

  .نفيس حىت تنهار مقاومة اجلزائريني الصلبة ضدهكل غال و 

على وأدها  حتاللاالى نشرها يف البالد بعد أن عمل إحياء اللغة العربية وثقافتها، والعمل عل-2

.®ǺǷǄǳ¦�ǺǷ�Àǂǫ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�Ƣē°ƢǔƷ�Ǻǧو 

العمل عن طريق خفي حتت ستار تعليم الدين والوعظ واإلرشاد، على القضاء على سياسة -3

  .يف اجلزائر حتاللاالالفرنسة والتنصري والتجنيس واإلدماج اليت يسري عليها 

اجلزائر وضمها إىل األسرة العربية الكربى وهو اهلدف البعيد من وراء  ستقاللال العمل من أج -4

إن « : م1936حركة مجعية العلماء، والدليل على ذلك هو قول رئيسها اإلمام ابن باديس يف عام 

حق طبيعي لكل أمة من أمم الدنيا واحلضارة، ولسنا من الذين يّدعون علم الغيب مع  ستقاللاال

.66، ص ، املصدر السابق...مؤمتر اجلمعية اإلبراهيمي حممد البشري ، سجل -1

.67، ص  نفسهاملصدر  -2
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اهللا ويقولون إن حالة اجلزائر احلاضرة ستدوم إىل األبد، فكما تقلبت اجلزائر مع التاريخ، فمن 

�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǾȈǧ�ǢǴƦƫ�¿Ȃȇ�ļƘȇ�À¢�ǺǰǸŭ¦�ǺǷ�Ǿǻ¤�ǲƥ�ŚǈǠǳ¦�ǺǷ�ǆ ȈǳÂ��ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǞǷ�ƢƦǴǬƫ�®¦®Ǆƫ�ƢĔ¢�ǺǰǸŭ¦

صبح البالد اجلزائرية ، وتستعماريةاالدرجة عالية من الرقي املادي  واألديب وتتغري فيه السياسة 

  ».احلر على احلر عتماداواسعا، تعتمد عليها فرنسا  ستقالالامستقلة 

¦�Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷ�ǲǰƥ�ƨȇǂƟ¦Ǆ��ƨȈǼǗȂǳ¦Â�ƨȈź°ƢƬǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȇ°Ƣǔūاحملافظة على الشخصية اجل-5

1.الرامية إىل القضاء عليها حتاللاالو مقاومة سياسة 

.204، ص  املرجع السابق،  ...اإلسالميالشيخ عبد احلميد بن باديس رائد اإلصالح  رابح،تركي  - 1
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وسائل نضال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين                : لثاثا

إن ظهور احلركات اإلصالحية يف العصر احلديث يف الوطن العريب ويف العامل اإلسالمي بشكل عام  

ه احلركات مباشر أو غري مباشر، وكانت حّدة نشاط هذ ستعمارياإىل حد بعيد بوجود  رتبطاقد 

هيمنته على مقومات األمة والوطن ،  حنساراوختف عند  ستعمارياالاإلصالحية تشتد بقدر توغل الوجود 

 ستعمارهااالفرنسي يف اجلزائر يف تكريس تبعية اجلزائر لفرنسا وجعل  ستعمارياالحيث تلخص املشروع 

الفرنسية يف اجلزائر تقوم بالعمل على حتطيم بنية  ستعماريةاالواقعا ال ميكن حمو آثاره ، وكانت املمارسة 

�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦ حتييد القيم احلضارية اليت يستند إليها ، وذلك األسس املادية اليت يقوم عليها و

مبحاصرة الشعور الديين وحماربة اللغة العربية وإحياء النعرات والنزعات اإلقليمية ، واهلدف منها إجناح عملية 

وترسيخه حبيث يصبح واقعا ال ميكن مقاومته والتخلص من آثاره يف خمتلف جوانب حياة  رستعمااال

. الشعب اجلزائري 

ستعمار ضغطه عليه ، واهتم بضرب ويعترب الدين اإلسالمي من بني األهداف اليت ركز اإل     

نتمائه إفصله عن حميطه العريب و مقومات الشعب اجلزائري من الداخل والعمل على تشتيت وحدته و 

هتماماته وتطلعاته عن مسارها الطبيعي لتكون يف إاإلسالمي وإدماجه يف بوتقة احلضارة الغربية، وحتويل 

ستيالء القضاء على املساجد أو تقليصها، اإل:��1�ƨȈǳƢƬǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�©ǂȀǛ�Ŗǳ¦�Âخدمة املصاحل الفرنسية

املسيحي، تشجيع اخلرافات على القضاء اإلسالمي، دعم التبشري على األوقاف اإلسالمية، السيطرة

.البدعو 

 :المساجد - 1

«�¤�ńإكانت القوات الفرنسية بعد        ƾē�ƢŮȐƬƷ ''و على ''ضم املستعمرة اجلديدة حتت راية الصليب ،

  . هذا األساس كانت تعطي األوامر بتحويل املساجد إىل كنائس أو مستودعات عسكرية و هدم بعضها

.71، ص املرجع السابق سعيدوين ناصر الدين، -1
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��ń¤�°ȂǸǠŭ¦�ƲȈȀƦǳ¦�̈ÂƢǌƬǯ�ƾƴǈǷ�ǲȇȂŢ��ƨǸǏƢǠǳ¦�Ŀ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°¦®ȍ¦�Ƣđ�ƪ ưƦǟ�Ŗǳ¦�ƾƳƢǈŭ¦�Ƕǿ¢Â

، فنّصب الصليب و علم فرنسا على الصومعة على أنغام حتية القوات م1831ديسمرب  18يوم  كنيسة

قتحم إقد جتمع حوايل أربعة آالف مسلم داخل املسجد وكانت أبوابه موصدة ف''العسكرية الربية والبحرية، و

 أربعة آالف بعد أن قتل فيه حوايلم  1832دشن املسجد كنيسًة سنة ''ستوىل عليه وإاجليش املسجد و 

.1جزائري اعتصموا بداخله منعاً لتحويله

ستفزازية عنيفة مثل اخلطاب إوكان يرافق حتويل املساجد إىل كنائس يف أغلب األحيان خطابات 

إىل كنيسة، وجاء '' صاحل باي''حتفال بتحويل مسجد الذي ألقاه سكرتري احلاكم العام يف قسنطينة أثناء اإل

سالم قد دنت، ويف خالل عشرين عاما لن يكون للجزائر إله غري املسيح، و حنن إن آخر أيام اإل ":فيه 

�ƪ ǟƢǓ�ƾǫ�ƢĔ¢�¾ƢƷ�Ä¢�ȄǴǟ�Ǯ ǌǻ�À¢�ƢǼǼǰŻ�Ȑǧ�Ƣǈǻǂǧ�ƢȀǰǴŤ�µ °ȋ¦�ǽǀǿ�À¢�Ŀ�Ǯ ǌǻ�À¢�ƢǼǼǰǷ¢�¦̄¤

."من اإلسالم إىل األبد، أما العرب فلن يكونوا مواطنني لفرنسا إال إذا أصبحوا مسيحيني مجيعاً 

ولكي تتهرب اإلدارة من دفع نفقات املساجد املتبقية، اليت كانت أموال األوقاف اإلسالمية تتكفل 

ȍ¦�ǲƦǫ�ƢēƢǬǨǼƥسبعني مسجداً فقط مبوجب رة فرنسا، أجرت تصنيفا لثمانية و حتالل مث أصبحت حتت سيط

ها غري مسؤولة عن أي نفس عتربتوا ، الذي ينظم الدين اإلسالمي يف اجلزائر،م1851أفريل  30قرار

2.مسجد يدخل يف عداد املساجد املصنفة

عتمدت إستعمارية ، ورغم كل ما حدث لعدد معترب من املساجد من تعسف من قبل اإلدارة اإل

نطلقت إ، فكانت أول وسيلة الغ رسالتها الرتبوية والتعليميةمجعية العلماء عليها  كوسيلة ضرورية للدعوة إلب

́���اجلمعية  منها ǂǨǳ¦�Ǿǳ�śƸƬƫ�ƪ ǻƢǯÂ��řȇƾǳ¦�ǶȈǴǠƬǳƢƥ�¿ȂǬƫ�ƨȈǼȇ®�ƨȈǴǯ�ǆ ȈǇƘƫ��ƢēƢȇƢǣ�Ȅũ¢�ǺǷ�ÀƢǯÂ

Ŷ¤Â�ƨǴƟƢǘǳ¦�©ƢǬǨǼǳ¦�Ǧ Ǵǰȇ�ȐǬƬǈǷ� ƢǼƥ�ÀȂǰƫ�À¢�ƨȈǴǰǳ¦�ǽǀđ�řǠƫ�ŃÂ��Ǯ ǳǀƥ�¿ȂǬƬǳ�©ƢƦǇƢǼŭ¦Â ا تعين أن

مساجد  تكون مجيع، من مساجد العاصمة العظمى أو مساجد قسنطينة مث تكون هذه الكلية مسجد

، فتشرف اجلمعية على التعليم الديين فيها وعلى تنظيمه وإعطاء الشهادات القانونية فيه القطر فروعا هلا

.18، ص املرجع السابق حباسي شاوش، -1

.50املرجع السابق، ص اخلطيب أمحد، -2
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، وقد دعى الشيخ ابن باديس 1وختصيص الوظائف الدينية باملتخرجني على ذلك النظام احلاملني لشهاداته

والبد هلذا كله من التعليم الديين، ...": فقال أول األمر يف إحدى مقاالته إىل ضرورة إقامة التعليم يف األمة

.2"الذي حمله املساجد وبدونه ال سبيل إىل شيء من هذا كله

منه التعليم اإلصالحي املسجدي يف  نطلقاويعد اجلامع األخضر بقسنطينة املركز األول الذي 

التفسري، احلديث ، الفقه ، : هي اجلزائر وكان التدريس فيه مير بأربعة مراحل، واملواد اليت كانت تدرس فيه

.الفرائض ، العقائد ، األدب، املواعظ، التجويد وغري ذلك

جرومية، املوطأ، أقرب املسالك، الرسالة، األ: أما الكتب اليت كان يعتمد عليها يف ذلك الوقت هي  

 تبسة كانت هناك مساجد أخرى يف  األخضرمن ديوان احلماسة وغريها من الكتب، إضافة إىل اجلامع 

وسطيف، وتلمسان، مازونة وغريها يتعلم فيها عدد كبري من الطلبة الكبار يف املستوى الثانوي على الطريقة 

.3والكتب واألسلوب املعروف يف اجلوامع اإلسالمية الكربى كاألزهر والزيتونة والقرويني

وهذا النوع من أنواع التعليم اليت كانت تقوم به اجلمعية يف اجلوامع، أما النوع الثاين فيتمثل يف دروس 

الوعظ واإلرشاد اليت كانت توجه إىل عامة املواطنني وهي غالبا ما تلقى بالليل بني صالة املغرب وصالة 

.4العشاء، وأيام اجلمعة من كل أسبوع

:  المدارس - 2

تتظاهر بشيء من التساهل مع التعليم العريب احلر  م1914كانت اإلدارة الفرنسية  قبل حرب 

وكان املسؤولني الفرنسيني  5هنا وال يغذي عقال وال يريب ملكة لغوية لتفهم دينهاألنه كان قاصرا، ال يفتح د

 .99ص ، اخلطيب أمحد، املرجع السابق-1
 .114ص   السابق ،بن مرسلي حسني، ، املرجع -2
.209-208، ص ص  نفسهاخلطيب أمحد، املرجع -3
.228، ص  ملرجع السابق، ا تركي رابح - 4

، الطبعة الثانية، مطبوعات مديرية الوثائق )1944-1931(أرشيف والية قسنطينة، وثائق احلركة الوطنية، نصوص أساسية ووثائق من -5

.11، ص 1982لوالية قسنطينة، 
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يأملون أن هذا السلوك املتسامح جتاه املسلمني وجتاه التعليم العريب سيهدئ ضغينتهم وهو نوع من التهدئة 

.1النفسية املتبادلة

التعليم العريب احلر لصاحلها  مجعية العلماء هذا الظرف ملصاحلها وحاولت تطوير هذا ستغلتاوقد   

بفضل اجلهود اليت بدهلا رؤساء اجلمعية وعلماءها، وكانت من  م1931وقد عرفت تطورا هاما يف عام 

�ŉƾǬƬƥ�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ ǷƢǬǧ��¼ǂǘǳ¦Â�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǞȈǸŝ�ǾǸȈǸǠƬǳ�ȆǠǈǳ¦Â�Ǿǟ¦Ȃǻ¢�ƨǧƢǰƥ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǂǌǻ�ǶēƢȇƢǣ�Ȅũ¢

مسلمني اجلزائريني يف فتح الكتاتيب القرآنية واملكاتب العربية مطالب من احلكومة بأن ترتك احلرية التامة لل

ƾǟƢǈŭ¦Â�ƾȇƚŭ¦�Ǧ ǫȂǷ�Ǟȇ°Ƣǌŭ¦�ǽǀđ�śǸƟƢǬǳ¦� ¦±¤�Ǧ Ǭƫ�À¢Â�̈ǂū¦2 . وكانت اجلمعية حبكم األمانة والدين

من لذلك يُلتمس ،3تعترب نفسها مسؤولة عند اهللا وأمام األمة اجلزائرية عن اإلسالم ومعابده وتعليمه ولغته

رجاهلا وأنصارها طرازا جديدا من العلماء القادة الذين يعرفون كيف يعملون إىل الوصول إىل أهدافهم كما 

هذا  ستغاللايتمتعون بقدرة فائقة على إثارة محاس الشعب حنو املشاريع اليت يدعون إليها، ويستطيعون 

ثابرة ونظام من أجل حتقيق عمليا فعال لتحقيق خططهم ويواصلون العمل بدأب وم ستغالالااحلماس 

اهلدف الذي يرمسونه ألنفسهم خطوة خطوة، دون أن تؤثر يف عزميتهم أية عقبات أو عراقيل  أو وعد أو 

.4وعيد

مل يكن هدف مجعية العلماء املسلمني مقتصرا على الدعوة إىل اإلصالح الديين فقط، إمنا كان 

هو بعث الثقافة التعليمية  العربية يف بلد فرضت  للجمعية هدف على جانب كبري من األمهية واخلطورة

ǾȈǧ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǂǌǻ�ƨǸȀǷ�ƢǿƾƷÂ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�ńȂƬƫ�À¢Â�Ƣđ�ƢȈǴǯ�Ǿů®�¦ȂǳÂƢƷÂ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǾȈǧ5.

وقد سارت اجلمعية على هدى احلركة اإلصالحية يف طريقها إىل اإلصالح التعليمي والفكري يف 

  : عدة مراحل هي

، ترمجة حممد عبد الكرمي 1880-1830توران إيفون، املواجهات الثقافية يف اجلزائر املستعمرة، املدارس واملمارسات الطبية والدين -1

.220، ص 2005أوزغلة، دار القصبة للنشر،اجلزائر، 
.8، ص 1933نوفمرب  27، السنة األوىل، 11يدة الصراط السّوي ، العدد جر   -2
3-�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�ǂȇǂǬƫ��ŚǌƦǳ¦�ƾǸŰ�ȆǸȈǿ¦ǂƥȍ¦...3، ص ، املصدر السابق.
.208، ص  املرجع السابق تركي رابح، التعليم القومي والشخصية الوطنية،-4
.197، املرجع السابق ، ص  اخلطيب أمحد -5
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)م1940 - 1931: (األولىالمرحلة 

�ƨǳÂƢŰÂ�ƢȀƟ®ƢƦŠ�ƢǨȇǂǠƫ��ƨȈǠǸŪ¦�ƢǸđ�ƪ ǷƢǫ�ǺȇŚƦǯ�ȆǷȐǟ¤Â�ĿƢǬƯ�¶Ƣǌǻ�ƨǴƷǂǷ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�ƪ ǻƢǯ

�ƾƳƢǈŭ¦Â�² °¦ƾŭ¦�ǺǷ�®ƾǟ�ƪ ǈǇ¢�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�ĿÂ��Ƣǿ¦Âƾŝ�ǶȀǟƢǼǫ¤Â�śǼǗ¦Ȃŭ¦�śƥ�ƢēȂǟ®�ǂǌǻ

املرحلة نوعني من التعليم، التعليم املدرسي وقد مشلت هذه . 1والنوادي يف أهم املدن والقرى اجلزائرية

.2والتعليم املسجدي

)م1950 - 1940: (المرحلة الثانية

الواسع للجمعية يف جمال بعث النهضة التعليمية ونشر التعليم  نطالقاالوتعترب هذه الفرتة فرتة   

معهد عبد احلميد بن (ة العريب احلر، وتكوين املدارس وإقامة النوادي، وتأسيس املساجد واملعاهد الكبري 

مث التكميلي  بتدائياالمرحلة التعليم : ، وأصبح لديه مراحل هيǶȈǴǠƬǳ¦�¿Ƣǜǻ�Ƣđ�°ȂǘƫÂ3) باديس

.، مث أخريا الثانوي)اإلعدادي(

يدور يف دائرة ) عند تأسيس مجعية العلماء(كان التعليم العريب احلر   "كما يقول الشيخ اإلبراهيمي   

ه وكتبه، فسعت اجلمعية مبا استطاعت من أسباب، أو توسع دائرة األمكنة ضيقة من أمكنته وأساليب

للصغار وتنظيم دروس الوعظ واإلرشاد الديين يف ) املدرسي(للتعليم املكتيب ) مدارس(بإحداث مكاتب حرة 

مؤمتر رجال التعليم العريب احلر بنادي الرتقي  نعقاداوالواقع أن هذا التطور مل يربز بوضوح إال بعد . "املساجد

.4لتبادل اآلراء والتوصل إىل توحيد مناهج التعليم العريب م1937باجلزائر عام 

املعلمني واألشراف على سلوكهم ونشاطهم كما يشمل  ختيارابمشل دور اجلمعية يف املدارس 

أمني الكتب الالزمة للتالمذة، والتفتيش الرتبوي الربامج التعليمية وت ختياراكاإلشراف الفين على املدارس  

.209، ص السابق املرجع ،  التعليم القومي والشخصية الوطنيةكي رابح، تر  -1
.198، ص نفسه اخلطيب أمحد، املرجع -2
.213، ص نفسه ، املرجع  تركي رابح -3
، أطروحة ماجستري، دار الغرب للنشر 1956-1931جاكر حلسن، نشاط مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف مدينة معسكر، -4

.191، ص 2003والتوزيع، وهران، 
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، وسعت اجلمعية إىل إصالح أساليب التعليم فقضت يف تعليمها املدرسي على تلك 1واملراقبة الدورية

�śǼǗ¦Ȃŭ¦�Ãƾǳ�ƨȈǷȋ¦�ƨƸǧƢǰǷ�ń¤�Ƣǔȇ¢�ƪ ǠǇÂ��ǶȈǴǠƬǳ¦�Ƣđ�ǂǋƢƦȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǸȈǬǠǳ¦�ƨǬȈƬǠǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦

عليمهم مقدار ما يرفع األمية عنهم، وكانت اجلمعية خالل هذه املرحلة تعتمد املتقدمني يف السن وذلك بت

الكتب الدراسية اليت تعترب أقرب إىل اإلفادة وأعون على حتصيل امللكة العلمية وجتتنب الكتب اجلامدة 

ها املعقدة اليت ال تتفق ذهنا وال تبعث يف نفس الدارس نشاطا، واهتمت أيضا بنوعية املعلمني مبدارس

فكانت ختتارهم من بني خرجيي اجلامعات اإلسالمية يف الوطن العريب، خاصة جامعي الزيتونة والقرويني 

.2وكان ابن باديس يؤهل طالبه يف اجلامع األخضر مبهمة التعليم

«�ƢǸȈǧ� ¦°ȉ¦�¾®ƢƦƫو  ƾđ�ƨȇ°Â®�©¦ǂŤƚǷ�ń¤�ƢȀǇ°¦ƾǷ�ȆǸǴǠǷ�Ȃǟƾƫ��ƪ ǻƢǯ  يهم التعليم العريب احلر

ومدارسه ومساجده ونظمه وأساليبه، وذلك من أجل التوصل إىل توحيد مناهج التعليم العريب، وكانت 

�ƢĔƘǌƥ�ǶȀƟ¦°¡�ŉƾǬƫÂ�ƢȀǇ°ƾǳ�ƢȇƢǔǫÂ قرتاحاتاتطرح على املعلمني قبل حضورهم إىل هذه املؤمترات عدة 

محمد رأي ) املكتيب(يف هذه املؤمترات عن التعليم املدرسي ، ومن بني اآلراء اليت قدمت 3املؤمتر نعقاداعند 

هو أن يكّون يف اجلزائر وسطا مثقفا لسانا ":الذي شرح الغرض من التعليم العريب، فقالالعابد الجاللي

وفكرا وروحا بالثقافة اإلسالمية العربية، ومادمنا ال حنس أثر هذه الثقافة بيننا فليس لنا أن ندعي بأن لنا 

.4"يما عربيا صحيحا تعل

:االبتدائيالتعليم -

بعدما شهدت اجلمعية مرحلة من اجلمود يف  م1944تطور التعليم عند اجلمعية بعد حلول سنة 

نشاطها نظرا لظروف احلرب العاملية، وخضوع البالد لألحكام العرفية وحرمان اجلزائريني من كل نشاط عام، 

، فنشطت اجلمعية منذ هذا التاريخ على الرغم من العقبات اليت كانت تعرتض 5سواء كان سياسي أو غريه

.199اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -1
.202، ص  نفسهاملرجع  -2
.املرجع نفسه، والصفحة نفسها-3
.103، ص السابق اإلبراهيمي حممد البشري، سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، املصدر -4
.212، ص  السابق ملصدرا - 5
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�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǲȈǰǌƬƥ�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ƢȀǷƢǜǻ�ǂȇȂǘƬƥ�ƪ ǷƢǬǧ��ƢēŚǈǷواإلعدادي، فشمل هذا التعليم عدة  االبتدائي

 البتدائيةا، فبلغ عدد مدارس مجعية العلماء 1عناصر أمهها املدارس واملعلمون والتالمذة والشهادات التعليمية

  .مدرسة تغطي معظم مدن القطر وقراه 140حوايل  م1948يف عام 

فصل دراسي، وضم  300على  شتملتاو مدرسة  125بلغ عدد مدارسها  م1951أما يف عام 

التالميذ النهاريني،  سمامن التالميذ املتفرغني للدراسة يف مدارس اجلمعية بالنهار وهم الذين يطلق عليهم 

اجلزائريني الذين حيضرون للدراسة يف مدارس اجلمعية بعد . أما اآلخرون فهم من تالميذ املدارس الفرنسية

،  وقد سهلت هلم اجلمعية أمر متابعتهم الدراسة يف مدارسها بأن 2من الدراسة يف املدارس الفرنسية نتهائهما

بعة إّال الربع وحىت السابعة والنصف صباحا حيث ينصرفون إىل جعلت هلم دوامني للتعليم، األول من السا

املدارس احلكومية وحيل حملهم تالمذة النهار الذين يتعلمون حىت الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر موعد 

ستئنافهم دروسهم العربية من الساعة اخلامسة حىت السابعة إخروج تالمذة املساء من املدارس الرمسية و 

.3مساء

انت اجلمعية ختتار معلميها من بني الطلبة احلاصلني على دراسات كافية تؤهلهم ملهنة التعليم ك

شرتاط الشهادات ولكنها كانت يف نفس الوقت تشدد بضرورة متتع املعلمني بقوة شخصية املعلم إدون 

 التعليم الذين سم املعلمني األحرار نسبة إىلإ، ويعرف املعلمون يف مدارس التعليم احلر ب4وحسن أخالقه

يعلمون فيه، وقد وجدت هناك معاهد خاصة بتكوين هؤالء املعلمني علميا وتربويا، وإمنا املعول على 

² °¦ƾŭ¦�Ŀ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǴǳ�ǶȀƬǇ°ƢŲ�¾Ȃǘƥ�ƢĔȂƦǈƬǰȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�̈ŐŬ¦�Ȃǿ�ǶȀǼȇȂǰƫ5 فأسست ،

، وحاولت حل املشاكل الرتبوية اليت كانت اجلمعية جلنة التعليم العليا لإلشراف على شؤون التعليم فيها

ختيار املعلمني واملديرين مبدارسها حىت ال تتأثر حركتها بأي خدش ومن هنا إ، ودققت يف 6تعرتض املعلمني

.210اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -1
.214، ص تركي رابح، التعليم القومي والشخصية الوطنية ، املرجع السابق-2
.214، ص  نفسهاملرجع اخلطيب أمحد، -3
.212، ص  نفسهاملرجع  -4
.218-217، ص ص  نفسهتركي رابح، املرجع -5
212، ص  املرجع السابقاخلطيب أمحد، -6
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هذا الوضع منذ تأسيس اجلمعية حىت عام  ستمراو هنا مل تكن تشرتط الشهادات العلمية يف املعلمني 

الشهادات العلمية كشهادة التحصيل من جامع  عتبارالى ، حيث قررت اللجنة باإلمجاع من ع1951

  .الزيتونة شرطا أساسيا يف قبول املعلمني مبدارس اجلمعية

قررت مجعة العلماء املسلمني ألول مرة يف تاريخ نشاطها التعليمي إحداث شهادة  1952ويف عام 

�ǶȀǇÂ°®�¨ǀǷȐƬǳ¦�ǞƥƢƬȇ�À¢�Ȃǿ�Ǯبتدائيةاال ǳ̄�ǲƦǫ�Ä°ƢŪ¦�ǲǸǠǳ¦�ÀƢǯÂ���ƨǇ®Ƣǈǳ¦�ƨǼǈǳ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ

،  مث يغادرون املدارس دون أن يكون هلم أمل مبتابعة تعليمهم الثانوي يف اجلزائر، لكن اجلمعية االبتدائية

�ƨǴƷǂŭ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ƨǇ¦°ƾǴǳ�ǶȀƬǠƥƢƬǷ�ƪ Ʀưƫ�̈®ƢȀǋ�ƢȀǇ°¦ƾǷ�Ŀ�ÀȂǇ°ƾȇ�Ǻȇǀǳ¦�ǀȈǷȐƬǳ¦�ƶǼǷ�̈°ÂǂǓ�©¢°

.1وآخر ثانوي، يف معهد عبد احلميد بن باديساالبتدائية بعدما أصبح هلا تعليم إعدادي 

  : التعليم الثانوي-

معاهد ثانوية، يتابع خطت مجعية العلماء خطوة أخرى إىل األمام، فقررت تكوين م1947يف عام   

التكميلية دراستهم فيها، واستقر رأيها يف البداية على تكوين معهد ثانوي  بتدائيةاالمدارسها  فيها خرجيو

 عرتافاايف قسنطينة يكون نواة لغريه حيمل اسم أول رئيس جلمعة العلماء وهو الشيخ عبد احلميد بن باديس 

.2بتدائيةاالبفضله، ويعترب املعهد اخلطوة الثانية إىل النهضة العلمية العتيدة بعد املدارس 

ملعهد اجلامع األخضر مع تطور يف اإلدارة والتجهيز واألسلوب  ستمراراايعترب معهد ابن باديس   

التعليمي وأصبح املعهد هو املنطلق للتعليم، وحتول اجلامع األخضر وجامع بومعزة باإلضافة إىل وظيفتها 

كان معهد ابن باديس الدينية إىل قاعتني فسيحتني تنتشر فيها حلقات الدروس النظرية لطالب املعهد،  

ȂǼǇ�Ǟƥ°¢�ȄǴǟ�ƾƬŤ�ƾȀǠŭ¦�Ŀ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƪ¦©��إجنازا باهرا من إ ǻƢǯÂ�ĿƢǬưǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�©¦±Ƣų

�ƨǼǇ�ǲǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ�§ Ȑǘǳ¦�Ǟǔźمرور إىل السنة األعلى، وكان خرجيو املعهد يوفدون يف عداد  متحانال

البعثات التعليمية إىل معاهد وجامعات املشرق العريب، رغبة من اجلمعية يف تكوين إطارات مثقفة ثقافة 

.221-218، ص ص السابق املرجع ، التعليم القومي والشخصية الوطنية  تركي رابح،-1
.216-215، ص ص  نفسهاملرجع - 2



  اإلصالحية الجزائرية  حركةظهور ال....................... ...............: ...............................ثانيفصل الال

103

عربية عصرية، تتمكن يف املستقبل من املشاركة يف قيادة الشعب العريب يف اجلزائر، والسري به حنو احلياة 

.1األفضل

  الهجرات الطالبية إلى المعاهد العربية - 3

ال شك بأن هجرة اجلزائريني إىل اخلارج لعبت دورا مهما يف تسريع التقدم الفكري والسياسي يف   

اجلزائر ولكن اهلجرات اجلماعية األوىل إىل املغرب واملشرق العريب اليت حدثت خالل احلروب والثورات 

�ŚƯƘƫ�Ƣđ�Ǻǰȇ�Ń�ƨȇǂȇǂƸƬǳ¦�ǺȇǂƳƢȀŭ¦� ȏƚǿ�Ƥ Ǵǣ¢�Àȋ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƶǓ¦Âيف الوسط العريب  ندجمواا

.2الذي عاشوا فيه ومل يعد يشدهم إىل اجلزائر سوى ذكريات اجلهاد

طابعا مأساويا يف حياة اجلزائريني عامة تبعا للهجرات اجلماعية واليت  ختذتاورغم أن هجرة الوطن   

 قرتناكبريا  عن تلك اهلجرات السابقة إذ   ختالفااخمتلفة، فإن هذه اهلجرة كانت ختتلف  جتاهاتا اجتهت

  . فيها طلب العلم بالفرار من الظلم وجتنب الوقوع حتت سلطة االستعمار

وقد أتاحت هذه اهلجرة للروح اجلزائرية أسباب قوة جديدة لتعود بعد ذلك فتنفتح يف اجلزائر ما يرد   

�Â��ƢēƢȈƷ�ƢȀȈǳ¤ 3شخصيتها سرتدادايدفعها يف سبيل.

وحينما بدأ اإلقبال على العلوم العربية يشكل ظاهرة فطرية يف املناطق الشرقية واجلنوبية من اجلزائر، 

أن يساعد على تنمية هذا اإلقبال التلقائي وجيعله إحدى اخلصائص  ستطاعافإن ابن باديس بعمله الرائد 

.4ابع اهلجرة الفردية العشوائية إىل البعثة املنظمة الواعيةاملميزة هلذه املناطق وحيوله من ط

ونوعية عودته من مصر وتونس نقلة كبرية تعد البعثات العلمية اليت سعى هلا الشيخ ابن باديس فور         

لبعث النهضة التعليمية باجلزائر، وهذا ما خطط وحضر له الشيخ ابن باديس، وهو خلق خنبة مثقفة ثقافة 

إسالمية تستمد علومها من املنبع أو إن صح القول املنبعني الكبريين واملتمثلني يف جامع الزيتونة عربية 

.216اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -1
.84املرجع نفسه، ص -2
 .35ص  ،املرجع السابق اجلابري حممد صاحل، -3
.41، ص املرجع نفسه  - 4
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واألزهر الشريف، الذي كّون مجاعة من حاملي فكرة صحيحة وراقية هدفها اإلصالح وتطوير التعليم يف 

واخلرافات اليت حاول املستعمر اجلزائر وبثه يف األوساط اجلزائرية اليت كانت تغرق يف ساحة من اجلمل والبدع 

.غرسها يف أذهان اجلزائريني، و ما كانت تسعى إليه من جتهيل نسبة كبرية من اجلزائريني

معارف لتحقيق سعى مبا لديه من قوة  و دافع عنه و مل جديد تبناه الشيخ ابن باديس و بتعاث عفاإل      

املصلحني ليمهد لظروف جيدة ومواتية للطلبة ذلك و جتسيده يف أرض الواقع و بإقامة عالقات بني كبار 

بذل جهده يف حماولة توجيه هذه اهلجرات الطالبية وتنظيمها إىل ن باألزهر أو بالزيتونة، و اجلزائريني سواًء كا

  .مرافق هلماج البعثات الطالبية رفقة مرشد و جمموعة من أفو 

واجه الشيخ عبد احلميد كل العثرات والعراقيل اليت حالت دون تنفيذ مشروعه و عمله اجلديد، رغم  

�À¦ȂǟȋƢƥ�Ǿƫ¦ ƢǬǳÂ�ǾƫȐǬǼƬƥ�Ƣē¦ǂƥƢű�ƨǗƢƷ¤Â��ƢĔȂȈǟ�ǾȈǴǟ�ƢȀǘȈǴǈƫÂ�ǂǸǠƬǈŭ¦�ǺǷ�ƢǿƢǬǴƫ�Ŗǳ¦�©ƢǬȇƢǔŭ¦�ǲǯ

ل هذه الشخصية الكبرية اليت والرجال يف كل مكان حيل به وخصصت له ملفات ضخمة تدور كلها حو 

  .أعادت ترميم ما حطمته يد املستعمر

كانت هذه بداية محيدة من الشيخ ابن باديس، ليتقلد أمانتها الشيخ البشري اإلبراهيمي فيما بعد، 

�Å¦ƾȇƾǇ�Â�ÅƢǸǰŰ�ÅƢȀȈƳȂƫ�ƢĔ¦ƾȈǷ�Ŀ�ƢȀȀƳÂ�Â�ƢǿƢǟ°Â�ǽ®ȂȀƳ�ǲǰƥ�ƢȀȈǧ�ȄǠǇÂ�ǶǜǼǷ�Â�Ȇũ°�ǲǰǌƥÂ.

العلماء املسلمني باختاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيم البعثة وجتهيزها وذلك بوضع الشروط الالزمة  قامت مجعية

لاللتحاق بالبعثات العلمية، ففرضت لذلك دستورا أخالقيا والتزامات على الطلبة أن يوقعوها ويلتزموا 

ومنظم ليظهروا مبظهر  أفواج البعثات العلمية بشكل جيد نطالقابأوامرها و ينتهوا بنواهيها، لتضمن 

عودية، و ميثلوها اململكة السمن مصر، العراق، سوريا، الكويت و يف كل  تفاقاالمجعيتهم يف البلدان اليت مت 

ليتوسعوا يف العلوم الدينية ما أمكنهم، فاحتاجت اجلمعية لذلك إىل دعم مادي للطلبة متام التمثيل و 

Ǵǧ��ǶȀǼǷ�©¦ƾǟƢǈŭ¦�Ƥ Ǵǘǳ�©ƢǷȂǰū¦�ń¤�©ƘƴǴǧ�ƢēƾǟƢǈǷ�ƪ ǼƦƫ�À¢�ń¤�ƨȈǠǸŪ¦�ȄǴǟ�Ƣǿ°Âƾƥ�ǲƼƦƫ�Ƕ

اجلبهة، مث بعد ذلك احلكومة املؤقتة بفضل مساعي األستاذ املدين وما قدمه من جمهود يف سبيل طلبة البعثة 

وضمان راحتهم وسري تعليمهم بشكل جيد، إلدراكه هو اآلخر ألمهية تنشئة هذه النخبة للمستقبل وخلري 
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ن الوطن كان يف حاجة ماسة إىل كفاءات فنية من هذا القبيل لتدير البالد اجلزائرية يف البالد والعباد، أل

.1. املستقبل

يف إنشاء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وما تقوم به من التجمعات ى املستعمر ألقد ر 

عليه خمططاته يف ارض فسد منا يهدد كيانه ويإالشخصية اجلزائرية ،  إحياءوالفعاليات الشعبية املعربة عن 

، الذي قامت به ونظمته القرين الصارخ االحتفالشهور من  نه تزامن ميالدها بعد بضعةأ، خاصة اجلزائر

اجلزائر ،  حتاللاضخمة عسكرية ومدنية رمسية مبرور مائة سنة من  حتفاالتايف  ستعماريةاالالسلطات 

الذي  م1930جويلية  5يف  نعقدااملسيحي الذي  ستعمارياالوكان تأسيسها ردا على عمليا على املؤمتر 

.2 األوروبيةحضره مئات املشاركني من رجال الدين والقساوسة املسيحيني من خمتلف البالد 

الفرنسية قوانني جائرة يف حق اجلمعية وروادها القياديني وذلك من  ستعماريةاالصدرت السلطات أ

، فدفعت بعمالئها من اإلصالحيةعل حدا لسري احلركة ن جتأعليها يف مهدها حماولة بذلك  جل القضاءأ

، وكان من بني وسائل احلرب اليت شنها عية وتشتيت جهودها والقضاء عليهافساد هذه اجلماجلزائريني إل

ىل املؤامرات إضافة إ. صدار القوانني اجلائرة يف حقها والتضييق على علمائها النشطني داخلها إاملستعمر 

رئيس الطريقة العليوية الذي  "محد بن عليوةأ"ن قبل رجال الطرقية من بينهم حماولة الشيخ اليت تتعرض هلا م

  .ثارة فتنه عاقبتها وخيمة إدارة اجلمعية و إعلى  الءيستاالتباعه قصد أجند 

155،ص 2009بوسعيد مسية ، البعثات التعليمية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، رسالة ماجستري ، سيدي بلعباس ،-1
.112-110، املصدر السابق ، ص ص 1حممد خري الدين ،مذكرات ، ج-2



تأسيس جمعية العلماء المسلمين  : الباب الثاني  

  الجزائريين  لصحافتها  

بداية العمل الصحفي عند جمعية العلماء المسلمين  : الفصل األول

.الجزائريين

م1939-م1935جريدة البصائر األولى  : الفصل الثاني

.م1965 م1947سيس جريدة البصائر الثانية  تأ: الفصل الثالث  
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 : الفصل األول

  بداية العمل الصحفي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

  صدور صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  : أوال

                    ظهور صحافة جمعية العلماء بعد تأسيسها: ثانيا
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  صدور صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين     : أوال

عليها مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني لنشر  عتمدتايعد العمل الصحفي أحد الوسائل اليت 

Ȃǿ�ƢǷ�ǲǰǳ�ǞǴǘƬƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǷƢǠǴǳ�ƢēȂǏ�̧Ƣũ¤Â�ƢēȂǟ® جديد خيص اجلمعية وعلماءها ، إال أن الصحافة

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀƬǳƢǇ°�Ä®ƚƫ�ŕƷ�Ƣđ�ƪوخصاال محيدة من أصحاتتطلب جمهودات  Ǩǳ�ƢǷÂعلماء  نتباها��

اإلصالح هو  دورها وأمهيتها يف توعية الرأي العام ، وإن إنشاء  مؤسسة صحفية كان من بني األهداف 

اليت سعى هلا الشيخ عبد احلميد بن باديس كوسيلة من الوسائل الضرورية لتحقيق مشروعه وتوسيعه للتقرب 

، بعد التجربة احملتكرة تعماريةساالأكثر من اجلماهري األهلية ، ويف نفس الوقت للرد على الصحافة 

قبل إنشاء اجلمعية، فكيف كانت جتربته بعد الشهابو المنتقدالصحفية اليت خاضها من قبل مع جريدة 

  .                                              تأسيسها ؟

اليت دامت مرحلة التأسيس و  جتيازهااكان هذا هو مسعى مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني بعد 

الصراط "و"المحمديةالشريعة"مث  م1933سنة  "السنة النبوية"سنتني، حيث أنشأت صحيفتها األوىل 

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  1935سنة  "البصائر"، مت جريدة يف نفس السنة "السوي

�̈°¦®ȍ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ǲƸǴǳ�ƪ ǓǂǠƫ�ƢǷƾǠƥ�ƢēƢǬƥƢǇ�ǺǷ�¾ȂǗ¢�©ǂǸǟ�Ŗǳ¦مت أنشأت سلسلتها الثانية  ماريةستعاال

  .كما سنتعرف عليها الحقا م   1956لتدوم إىل الغاية م 1945 سنة 

  :عالمي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريينمكانة العمل اإل- 1

من البديهي أن تكون لألحزاب و اجلمعيات يف مثل حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني جريدة أو       

جرائد لتعلن فيها عما تريد أن ترمسه من خطط وما ترمي إليه من الغايات ، لتدافع وتدحض عن نفسها ما 

��©¢°�Ǯ ǳǀǳ���ƢȀƬǷ¦ǂǯÂ�ƢȀƬǸȈǫ�ǺǷ�ǖŢ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�©ƢǷƾǏ�ǺǷ�ƢȀȀƳ¦Ȃȇ�ǞȈǘƬǈƫ�ȏ�ƢĔ¢� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ

بإنشاء جريدة تكون مهزة وصل بينها وبني األمة لتنشر فيها ما تسعى إليه "أن تبلغ رسالتها كما جيب إال 
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النشريات اليت قد تقتضيها من الغايات وما تراه مالئما لألمة من التهذيب والتعليم وما قد تذيعه من 

1"احلاجة

كانت حركة اإلصالح اجلزائرية متفقة مع أسالفها من احلركات اإلصالحية األخرى يف األهداف         

�ƢĔ¢�ȏ¤��ȆǷ¦ǂŭ¦Âعلماءها   بتدأهااعنها يف الوسائل واإلمكانيات ، فاحلركة اإلصالحية اجلزائرية اليت  ختلفتا

ر  ديهم أخذت طريقها حنو التطو بالوعظ واإلرشاد عن طريق الدروس يف املساجد بني تالميذهم ومري

كل الوسائل املمكنة   ختاذاب، مما دعت الضرورة إىل تعميمها يف كل األوساط والرواج يف األوساط اجلزائرية

وقد  ،يا للحركة يف كامل أحناء البالدلتحقيق هذا التطور، فدعت احلاجة إىل تنظيم صحافة وتأسيس خال

يف إحدى مقاالته اليت كتبها يف العدد الثالث من جريدة  قال يف ذلك الشيخ عبد احلميد بن باديس

والعلم الصحيح إىل الكتاب والسنة، ، نقوم بالدعوة إىل اإلسالم اخلالصرأينا واجبا علينا أن ":"السنة"

وكان " املنتقد" وطرح البدع والضالالت ومفاسد العادات، فكان لزاما ،فكان  وهدي سلف األمة

§�¦�ƨǼǇÂ�ƅ" الشهاب" ƢƬǰƥ�¦ȂƸƬǧÂ�¿ƢȈǫ�Śƻ�̈ȂǟƾǳƢƥ�Ǧ Ƹǐǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ǽÂǂǰǨǷÂ�ǂǘǬǳ¦�§ ƢƬǯ�ǒ ĔÂ

2".، وقلوبا غلفا ا عميا وآذانا صمارسوله صلى اهللا عليه وسلم أعين

�ƢȀȈǧ�ǆ تها أخطرشك يف أن الصحافة مسؤوليوليس من      ǰǠǼƫ�Ŗǳ¦�̈¡ǂŭ¦�ƢĔȋ��Ƕǜǟ¢�ƢȀƬǳƢǇ°Â

ƢȀǷȏ¡Â�ƢŮƢǷ¢�Ǻǟ�ŐǠŭ¦Â�ƢēƢȈŞ�ǪǗƢǼǳ¦�ÀƢǈǴǳ¦Â��ƨǷȋ¦�̈°ȂǏ�ƢǷƾǠƦǧ��  قام دعاة وعلماء اإلصالح يف اجلزائر

، تنبهوا إىل الدور اخلطري واملهم الذي ميكن أن اإلصالحية الشاملة مدة من الزمن حبملتهم

يف اخلروج بالدعوة اإلصالحية اليت شرعوا فيها من حدود املدن اليت كانوا ميارسون فيها  الصحافة  تلعبه

�ǺȇǂǷ¢�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǞƦǼǷ�ÀƢǯ�Â��ǾǴǯ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǺǗȂǳ¦�°ȂȀŦ�ÃȂƬǈǷ�ń¤��ǶēȂǟ®اتصاهلم وتأثرهم  ثنني، أوهلماإ

األعداد الكبرية للصحف اليت أنشأها   ثانيهماق واليت كان هلا صحفها اخلاصة، و يف املشر باحلركة الفكرية 

  .                            املستوطنون أو اليت كانت تصدر يف فرنسا وتوزع يف اجلزائر 

.6، ص 1935ديسمرب  1،27، العدد جريدة البصائر-1

.1، ص1933أفريل   24، 3السنة ،العدد -2
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��Ƕđ�ƨǏƢƻ�ƢǨƸǏ�ƪ¤̄�إعلى     ǈǇ¢�Ǯ ǳ̄�ǂƯ صاحب املطبعة يف حديثه على  أبو اليقظانيؤكد

ȂǬȈǧ�ǂǐǠǳ¦�Ǯ¾أمهية الصح ǳ̄Â�ƨǴƷǂŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ƢǏȂǐƻ�Ƣē°ÂǂǓÂ�ƨǧƢ:))  ومن املعلوم أن السلف الصاحل

كانوا ينظمون األسفار ويؤلفون القوافل للبالد للقيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ونشر العلم 

العصر أن الصحافة هي  وحل املشاكل وإصالح ذات البني وغري ذلك من املقاصد النبيلة فرأينا حنن يف هذا

وسيلة ميسورة يقوم منها عدد واحد، مما ال تقوم قوافل عديدة بذلك النفع العام ملا يتسىن هلا من سهولة 

:"الصحافة"السياق ينظم شعرا يف قصيدة له حتت عنوان ، ويف نفس ))نتشارواالالذيوع 

  ان                                     ـــــــــــــــــــــــــــوالشعب من غري لس               اةـــــــــــــــــــإن الصحافة للشعوب حي        

  ات                              ـــموات بيبانه  تتدارك الغاي         للسان املفصح الذلق الذي    فهي ا        

  اة                                 ـــــــــــــــوإىل الفضائل والعال مرق           ا    ـــــــــــــــــــالوسيلة للسعادة واهلن فهي        

 فبها إىل األمم وتبلغ األصوات            رغبات من ـــــــــــــــــــــــــــــــــالضعيفة ترفع ال       

إميان منه بالرسالة الصحفية ودورها  حمد توفيق المدنيأواليت طاملا كان يردد هذه األبيات 

عترب نفسي جمرما ، إذا أنا ين ألإو ...  ((:اجلهادي، وخدمتها لتطلعات الشعب ، وجتلى ذلك يف قوله 

1))عمرت بياض صحيفة بكالم ال يكون من ورائه أي نفع للشعب والبالد 

«�¦�ǪǴǠȇ�ǽƢǟ®�ƢǷ���ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏ¤Â�̈ȂǟƾǴǳ�ƢǷ®Ƣƻ�ÀƢǜǬȈǳ¦�ĺ¢�ƺȈǌǳو       ǂǗ�ǺǷ�ƨǧƢƸǐǳ¦�ƪ ǴǠƳ�ƾǫ

ومن أجل هذا كانت فصول أغلب صحفنا ... ((: على موقف اإلخوة املشارقة من جرائده فيقول

إن فصول صحف أيب اليقظان : أكثر منها سياسية حىت ضج بعض إخواننا منها يف الشرق وقالوا جتماعيةا

2.))هي أليق بعرصات املسجد منها بأعمدة الصحف

، رســـالة املاجســـتري يف 1983-1899عبـــد القـــادر خليفـــي ، أمحـــد توفيـــق املـــدين ودوره يف احليـــاة السياســـية والثقافيـــة بتـــونس واجلزائـــر -1

.94، ص 2007التاريخ احلديث واملعاصر ، قسنطينة ،
 . 432إىل ص  416م من ص1996 -هـ1417/  5س/  5، عاملوافقات ، جملة" سلوب الدعوة ووسائلهاأ "يوسف حسني،-2

http://www.aboulyakdan.com/muafakat_3.htm
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كان الشيخ أبو اليقظان يؤمن أن الكلمة الصرحية الصحيحة واللفظة الواضحة اهلادفة احلرة، هي 

�ª ƾŢ�ƢĔ¢Â��°Ƣǰǧȋ¦Â�ȆǓ¦°ȋ¦�ȄǴǟ�ǞƥƢǬǳ¦�ǂǸǠƬǈǸǴǳ�ƨǫ°Ƣū¦�°ƢǼǳ¦�̈ÂǀƳ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�°ȂȀǸŪ¦�Ŀ�ȆǸǼƫ�Ŗǳ¦

أي سالح ناري متطور، وال ميكن حتقق هذا اهلدف النبيل السامي إال بإنشاء  من األفاعيل ما ال حيدثه

تثبت يف األمة هذه الروح العالية روح االعتناء باملعنويات وتكوين شعور حي عام فيها، تربز (( صحافة حرة

ية يف وترقى بالشعب اجلزائري إىل مصاف الدول اإلسالمية املثال )).  به شخصيتها يف عامل األمم احلية

يف مصاف    ، فتكون أمةموازيا للتقدم العلمي واالقتصاديالشموخ األخالقي والسمو االجتماعي، 

1.يف غرفة اإلنعاش حتتضر ستعماراالتفتخر، بعدما كانت ترزح حتت نري  نتعاشاال

�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǧƢƸǐǳ¦��ÃŚǧ�œǬǠǳ¦�Ƥ Ȉǘǳ¦�ƢǷ¢))مهنة شريفة�ǄǟÂ���Ƣǿ°ƾǫ�ńƢǠƫ�ƨǟƢǼǏÂ���Ǻǟ�ƢĔƘǋ

² ƢǼǳ¦�ƨǫȂǇ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�À¢�§ȂǠǌǳ¦� ƢǘǈƥÂ�ǶǷȋ¦�¿¦Ȃǟ�Â¢��(( ، برأيه يف ذلك   حممد سعيد الزاهريوأدىل

نه ليس  أنه ليس كمثلها من سبيل إىل نفع األمة ،و أ، و أعتقد أن الصحافة مهمة شريفة جداوأنا  ((:قائال

2))كمثل أقالم الكتاب من رافع لشأن الشعوب 

الناطقة بالفرنسية يف عددها  "لدفاعا"أما حممد األمني العمودي فقد ذكر يف مستهل جريدته 

أن اجلريدة تتوخى املسامهة يف  ((:األول، أمهية الصحافة واألهداف الرامية اليت سعى من وراء حتقيقها فقال

بد من حتمل املصاعب الشاقة  نه لن تكون املهمة هينة وسهلة ، فالإترقية الشعب اجلزائري ماديا ومعنويا و 

... خاصة إذا كنا نعرف أن اجلهاز اإلداري الفرنسي أوقف نفسه شخصيا على دعاة اإلصالح املسلمني 

صورة صحفية حىت لو مل أن كل احملرومني من الكلمة جيدون يف هذه اجلريدة منربا حرا لبسط أفكارهم يف 

جل إقامة أة أفكار مسبقة وسوف نبذل ما يف وسعنا من إننا دعاة التفاهم ال تنتابنا أي... نكن نؤيدها

.3))متييز يف العرق أو الدين  عالقات حسن اجلوار مع غرينا فوق هذه األرض الطيبة دون

   .السابق املرجع  موقع الشيخ أبو اليقظان،،" بو اليقظان واملطبعة العربيةأالشيخ "  األستاذ إبراهيم باحريز،-1

.45، ص  السابق، املرجع شعبد الكرمي طبي -2

.63،ص 2009العمودي ودوره يف اإلصالح من خالل جريدة الدفاع ، رسالة ماجستري، باتنة، األمنيحممد بك، حممد -3
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، والذين جيمع على أن أهداف الصحافة  راء فان كلها تصب يف مفهوم واحدوحسب هذه اآل

، وربطه بالعامل العه على أسرار السياسة الداخليةطإو ومنافعها تتمثل يف توعية الشعب اجلزائري وتثقيفه 

مكانة اللغة  سرتجاعال، ودعوة مجيع اجلزائريني إىل الوئام ونبذ الشقاق واخلصام وسعي اجلميع اخلارجي

  . العربية وتكوين جيل جديد 

�ƨǧƢƸǐǳ¦�ƪ ǧǂǟ�¦ǀđǺǷÂ���̈°ȂƬƦǷ�Śǣ�ƨǴǷƢǯ�ƢȀƬǳƢǇ°�Ä®ƚƫ�À¢�Ƥ Ÿ�¥®ƢƦŭ¦�ǽǀǿ�ǲȈƦǇ�ĿÂ  أجل

  .وعبئا ثقيال  لها الشعب والتاريخ مهمة عسرية هذه املعاين مح

  ظروف صدور صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين         -2 

الوطن العريب خالل وقفت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف طليعة اجلمعيات الدينية اليت عرفها 

�Ƣē¦®ȂȀĐ�Ǯالقرن العشرين ǳ̄Â���ǺǷ�řǗȂǳ¦�ƾȈǠǐǳ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�̈±°ƢƦǳ¦�ƨȇ°Ƣǔū¦�ƢŮƢǸǟ¢Â�̈®ƾǠƬŭ¦

ارير السلطة جهة وعلى املستوى املغاريب والعريب من جهة أخرى، واملتصفح لقوانني ورسائل رجاهلا ولتق

ا هذه ته، يالحظ املشروعات الثقافية و الدينية واالجتماعية وحىت السياسية اليت وضعالفرنسية يف اجلزائر

، وتطهريه من الشوائب اليت علقت به، نذكر من بينها إحياؤها للدين اإلسالمي اجلمعية على مدى ربع قرن

، وتوحيدها للشعب اجلزائري المية ويف مقدمتها اللغة العربيةو عملها على بعث وتطوير الثقافة العربية اإلس

بني األجيال اليت رفعت راية الكفاح املسلح  السياسي والوطين إلسالم والعروبة، ونشرها للوعيحتت راية ا

1.م1954سنة 

�ƾƳƢǈǷÂ�² °¦ƾǷ�ǺǷ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢǈǇƚǷ� Ƣǌǻȍ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠǸŝ�Ǟǧ®�ƢŲÂ

الظروف واألوضاع  املختلفة اليت كانت سائدة يف أوساط  وكتاتيب قرآنية ونوادي وفروعا وشعبا وصحافة،

�ǞǸƬĐ¦ƨǻ°ƢǬŭƢƥ�Ƣǿ°ȂǿƾƫÂ���ÄǂƟ¦ǄŪ¦ واليت وصفها  الشيخ البشري على ما كانت عليه قبل االحتالل ،

((حني قال  "عيون البصائر"اإلبراهيمي مما كتبه يف كتابه  الفرنسي هلا يف سنة  حتاللاالكانت اجلزائر قبل   :

وفيها من ر وأمهها العلم بالدين والدنيا دولة مستقلة غنية متلك خصائص الدولة يف ذلك العص م1831

«����Ãǂºƻȋ¦�ƨºȇǂƟ¦ǄŪ¦�©ƢºǯǂūƢƥ�ƢºēƢǫȐǟÂ�śȇǂºƟ¦ǄŪ¦�śǸǴºǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ عبد الكرمي بو -1 ƢǐǨǐǳ¦1931-1945،  املؤسسـة الوطنيـة

  .126-125ص ص ،1996لالتصال والنشر ، اجلزائر ، 
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كما ، ))األوقاف اإلسالمية الدارة على العلم والدين ووجوه الرب ،ما ال يوجد مثله يف قطر اإلسالمي آخر 

 15و 14نه كان يف اجلزائر يف القرنني إ :((مثال  "تعليم األهايل يف اجلزائر "يف كتابه موريس بوالر ذكر 

ية باهرة وكان فيها أساتذة متمكنني يف علوم الفلسفة والفقه واألدب والنحو والطب ميالديني مراكز ثقاف

1.))والفلك وكانت املدارس منتشرة يف ربوع البالد والتعليم ديين ومدين

ومنذ تغلب ... ((:فقال  حتاللاالووصف الشيخ اإلبراهيمي الوضع الذي آلت إليه اجلزائر بعد   

، وهو يعمل جاهدا على قتل شخصيتها بالقضاء على الدين واللغة العربية الفريد يف اخلبث ستعماراالعليها 

، عة هلا ، من مساجد ومدارس وزواياوكان أول عمل قام به هو مصادرة األوقاف اإلسالمية ، واملعاهد التاب

وما خلفته الديين، وخصوصا الوضع ))...وحتويلها إىل كنائس وثكنات وإسطبالت وميادين ومرافق عامة 

أفكار الشرك واإلحلاد بني صفوف الشعب، وما صاحب عمليات التبشري  نتشاراو البدع واملنكرات 

املسيحي  دخول أفواج من اجلزائريني يف الديانة املسيحية، مستغلني األيتام والفقراء واليت أقيمت هلم  دور 

مث ((:، فقال الشيخ اإلبراهيمي يف ذلك اصمة ووهرانومراكز برعاية املبشرين يف أماكن خمتلفة يف اجلزائر الع

ثر لإلسالم والعربية وقطع كل صلة بينهما وبني أمن مائة ونيف وعشرين على طمس كل  ستعماراالدأب 

2.))...يف األمة الفرنسية  ماجهادوإالشرق ليتم له بذلك مسخ األمة اجلزائرية 

فرنسا عملت على ضرب اإلسالم وجتفيف منابعه، وحتجيم دوره  نتهجتهاافالسياسة املزدوجة اليت   

���Ǻǟ�śǸǴǈŭ¦�«¦ǂƻ¤�ȄǴǟ�ǲǸǠǴǳ�ƨǇÂƢǈǬǴǳ�¾ƢĐ¦�¬Ƣǈǧ¤Âحتاللاالوإبقائه حتت السلطة املباشرة إلدارة 

لصعبة اليت وضعت ،  وكذا تكلم عن وضعية التعليم والشروط اال مث إدخاهلم يف املسيحية ثانيادينهم أو 

لفتح املدارس واملعاهد للتعليم العريب بعد طغيان التعليم الفرنسي، وجلوء عدد كبري  رخصةللحصول على 

إدراكا منه ألمهية نشر التعليم  جول فيريمن اجلزائريني للمدارس واملعاهد الفرنسية اليت أسست حماولة من 

�ȆǈǻǂǨǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǶȀůدالفرنسي بني اجلزائريني كوسيلة للقضاء على ثقافتهم الوطنية وبالتايل تسهيل 

((، فوصف الشيخ اإلبراهيمي هذه  الطرق الشنيعة حني قالبسهولة يقضي ...صدر قانونا أمث ... :

.125، ص املرجع السابق والرتبية يف اجلزائر ،  اإلصالحباديس رائد  بنارابح تركي، الشيخ -1

.55، املرجع السابق ، صأمحد اخلطيب -2
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زادت ، يتوقف تعليمها على إذن خاص وشروط ثقيلة و اللغة العربية لغة أجنبية يف وطنها وبني أهلها عتباراب

�śǯƢǨǈǳ¦Â�́العربية يقف يف قفص اإلوأصبح معلم  ... تلك الشروط على األيام ثقال ȂǐǴǳ¦�ǞǷ�¿Ƣē

، ومل تتوقف عند ذلك بل سعت للعبت 1))التعذيب لعقوبات مثلهم بالسجن والتغرمي و وجتري عليه ا

�Ƥ Ƭǰǳ¦�ƨǫǂǇÂ�Ƥ Ĕ�ȄǴǟ�ƪ ǴǸǠǧ���ĿƢǬưǳ¦�ƢȀȈǓƢǷÂ�ƨǷȋ¦�śƥ�ǲǏȂǳ¦�ƨǴǏ�ŐƬǠȇ�Äǀǳ¦�ĿƢǬưǳ¦�ª ¦ŗǳƢƥ

ن عليها يف خمتلف جهات القطر سواء كانت عامة وخاصة ، ويرسلون واملخطوطات والوثائق اليت يعثرو 

�°ȂǏ�ǺǷÂ���ƢƥÂ°Â¢�ń¤�ƢĔÂǀƻƘȇ�Ǻȇǀǳ¦�śȈƥÂ°Âȋ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�°ƢƴƬǳ�ƢĔȂǠȈƦȇ�Â¢���Ƣǈǻǂǧ�Ŀ�ǶȀȇÂ̄�ń¤�ƢēƢȇȂƬŰ

ثروها جلزائر فقد بعمبكتبة األمري عبد القادر اليت كانت تعترب من أهم املكتبات يف ا حتاللاالذلك ما فعله 

�Ʈ على الطرقات  Ʀǟ�ƢŻ¢�Ƣđ�¦ȂưƦǟÂ2.

وهذا ما كانت تسعى اجلمعية اإلصالحية حملاولة تصحيحه أو التخفيف من حدته ، بعد تشكيل 

منظمتهم  بتدبري من مجاعة العلماء املسلمني بعد التأثري الكبري بأفكار مجال الدين األفغاين ودعوة الشيخ  

بالعديد من العلماء واملثقفني اجلزائريني  لتقائهاو ، م1903الذي زار اجلزائر سنة  حممد عبده اإلصالحية

الذين كانوا يشعرون بان اإلسالم يف اجلزائر أصبح يعيش يف عزلة جغرافية بعيدا عن كل تأثري جديد ، عن 

ايخ يف اجلزائر، أو طريق مؤلفاته وآثاره الفكرية، ومنها رسالة التوحيد اليت كانت تدرس من قبل كثري من املش

لثورة التفكري  نطالقا، فكانت دعوته نقطة محمد الطاهر بن عاشورعن طريق أساتذة املتأثرين به مثل 

�¦±°Ƣƥ�¦°Â®�ƪ ƦǠǳ�ƾǬǧ���ǂƟ¦ǄŪ¦�ń¤�ǲǐƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǫǂǌŭ¦�©ȐĐ¦Â�ƾƟ¦ǂŪ¦�°Â®�ȄǈǼǻ�À¢�ÀÂ®���Ʈ ȇƾū¦

جلمال الدين األفغاين وحممد عبده اليت   "العروة الوثقى": يف نشر الوعي اإلصالحي ومن بني هذه اجلرائد 

�ƨǴůÂ��śǸǴǈŭ¦Â�§ǂǠǳ¦�Ãƾǳ�ȆƷȐǏȍ¦�ȆǟȂǳ¦�Ʈ ƥ�ń¤�» ƾē�ƪ ǻƢǯ"اليت أصدرها الشيخ رشيد  "المنار

ملصطفى كامل اليت كانت منربا قوميا دافعت عن  "اللواء"رضا وكانت ترمجانا ألفكار حممد عبده وكذا 

الصحافة تأثريها يف ظهور اجلمعية وصحفها ، فقد عرفت اجلزائر  نتشارالما ، وكان ك  3قضايا الوطن العريب

.39، ص ، املرجع السابق تركي رابح عمامرة ، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني التارخيية -1

.48، ص املرجع السابق عمار بن مزوز، -2
55،ص، املرجع السابق  ودورها يف تطور احلركة الوطنية اجلزائرية نيعبد الكرمي بو الصفصاف ، مجعية العلماء املسلمني اجلزائري-3
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الصحافة عن طريق املستعمرين كما فصلنا فيها سابقا، أسهمت يف حتفيز اجلزائريني إلنشاء صحف خاصة 

�ƨǏƢŬ¦Â�ƨǷƢǠǴǳ�ǾǤȈǴƦƫ�®Ȃƫ�ƢǷ�¾Ƣǐȇȍ�Ƕđ.

 ستقراراالقرن العشرين اليت هزت  يفجية واألحداث اليت شهدها العامل اخلار كما أثرت العوامل       

 م1916وكذا قيام الثورة العربية يف مكة سنة  م1914األوضاع اليت كانت نتيجتها احلرب العاملية األوىل 

أحدثت واليت  ،يت تفاعل معها اجلزائريون خنبة ومجاهريا، العان ودالالت حول إمكانية التغيريوما محلته من م

.   نقلة نوعية يف تطور الوعي عند اجلماهري اجلزائرية  عموما وعند النخبة خصوصا 

ن هذا الوضع السيئ الذي كان يسود اجلزائر عندما ظهرت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، دفعها أل

���ƨƦǣ°�ƨđƢůÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨđƢůÂ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǂǌǻ�ń¤�¦ȂǟƾƫÂاجلزائر من براثن اجلهل واألمية تكافح إلنقاذ

ذلك التكوين السريع والوعي املوجه حنو ضرورة التجديد عن طريق الثورة الكولون التجهيلية ، فساعدهم

�² Â°ƾǳƢƥ�ǆ ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ�ƾȈǸū¦�ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦�ƢēƾƷ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦لتعاليم اليت كان يبثها والرتبية الصحيحة وا

كاتب حرة للتعليم ، وكانت من بني أهداف تأسيس اجلمعية أن توسع يف دائرة األمكنة بإحداث ملتالمذته

، وبتنظيم دروس يف الوعظ واإلرشاد الديين يف املساجد وبتنظيم حماضرات يف التهذيب املكتيب للصغار

، كبدع البدع العامة والشعائر املستحدثةي، ومن أهدافها أيضا القضاء على وشؤون احلياة العامة يف النواد

1.املساجد ،اجلنائز،  املقابر، و بدع احلج  والنذور، وكذا التبشري واإلحلاد وبقية الرذائل

وقد ساعدت كل هذه الظروف جمتمعة على إصرار مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف تطوير   

على ما ذكرناه من قدرات وكفاءات مجاعة من النخبة اإلصالحية املثقفة بعد  عتمادااأساليب الكفاح 

وعة نذكر منها رجوعهم إىل اجلزائر عائدين من املشرق العريب بزاد من التجارب واخلربات يف جماالت متن

الصحافة ودورها يف إحياء وبعت اليقظة القومية اجلزائرية وإبالغ األصوات ملا هلا من أمهية ودور كبريين يف 

  . احلركة الوطنية واإلصالحية  معا 

.65-57، املصدر السابق ، ص ص ...، سجل مؤمتر مجعية  حممد البشري اإلبراهيمي -1
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، وكما ذكرنا أن اجلزائر عرفت ا على ظهور اجلمعية وصدور صحفها¦ē¦ŚƯƘƫ�ƨǧƢƸǐǳ نتشارالوكان       

بدأ  م1847، ومنذ لبون الصحف الفرنسية إىل اجلزائرطريق املستعمرين الذين كانوا جيالصحافة عن 

سبب الضغوط اخلارجية ، وبكانت على لسان حال املستعمرينبإصدار صحفه العديدة اليت   ستعماراال

طالع ر لإلالنهضة العربية إىل اجلزائر ومالحظات اللجان الربملانية الفرنسية اليت زارت اجلزائ ودخول أفكار

، اليت رأت أن السلطات اإلدارية م1891سنة  جول فيريعلى أمور املستعمرة وخاصة اللجنة اليت ترأسها 

�ǂƟ¦ǄŪ¦�¿ƢǠǳ¦�Ä¢ǂǴǳ�¾ƢĐ¦�ƶǈǨƫ�Ń�Ŗǳ¦�ƨȈǴƄ¦ƨȈƥǂǠǳ¦�©ȐĐ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦� Ƣǌǻȍ�Ä�ƨȈǴƄ¦�̈°¦®ȍ¦�©ǄǟÂ¢�¦ǀŮ��

�¿Ƣǟ�ƢĔ¦Ȃǟ¢�ǒ Ǡƥ�ń¤�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ1900ن األهايل لتوجيههم يدة عربية سعيا منها للتقرب مبإنشاء جر  م

ƢēƢǘǘű�Ƥ ǈƷ�ƨǼǇ�Ƣǿ®ƾǟ�ǢǴƥ�ŕƷ��1894ومضامينها  ستعماريالكن مصدرها  جريدة،150حوايل  م

�¾ƢưǷ¢�śȇǂƟ¦ǄƳ�¦ȂǻƢǯ�ƢđƢƬǯ�ǒ Ǡƥ�À¢�Ƕǣ°�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƢȀƬǤǳ�ń¤�ƨǧƢǓ¤�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈ƢȈū¦�ȄǴǟ�Ǆǯǂƫ سليمان بن

.1محد بن بريهمات وغريهم من الكتابأسعيد بن علي الشريف ، حممد بوزار ، ، وحممد ال الصيام امللياين

، ولقد سعى بعض املثقفني اجلزائريني منذ زائريني إىل هذه الوسيلة اهلامةوهذا ما لفت أنظار اجل      

لك سكيكدة عاصمة وقسنطينة وجيجل وكذإىل إصدار الصحف يف العديد من املدن اجلزائرية كال م1892

 افة النخبة وصحافة الطرق الصوفيةكصحعديدة   اجتاهاتت هذه الصحف متثل ومستغامن وأصبح

، فكانت صحافة النخبة متثل حركة الشبان اجلزائري التنظيم الثقايف الذي اإلصالحية والوطنيةوالصحافة 

، وكان ندماجاالسبق ظهور مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني لكن مداها كان ضيقا وكانت تدعوا إىل 

أوهلا سعى للمطالبة حبقوق اجلزائريني والنضال يف سبيل ذلك وهذا التوجه يشرتك مع سعي  جتاهنيالديها 

ألجل التمثيل السياسي واحلفاظ على النظام اخلاص باملسلمني  �ǾƸƬǨƫÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦2 ظالعلماء إليقا

 وقد  بن تهاميإالثاين الذي ميثله  جتاهاالمن خالل صحيفته اإلقدام ، أما األمير خالدمثل ما قام به 

.21-20، ص ص املرجع السابق الزبري سيف اإلسالم ، -1

2- Mohamed el- korso . Structures Islahistes Dynamique Culturelle Dans Le Mouvement

Nationale Algérien 1931-1954.Dans lettre et intellectuels et militants en Algérie (1880-1950)

Office des publications universitaires – Alger -1988 .P 14 .
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يف دعوته إىل اإلدماج والتجنس والتخلي عن النظام اخلاص باملسلمني ، 1عدة جرائد لتأييده  تأصدر 

سنة الصادرة باللغة الفرنسية  للربيع الزناتي" الصوت األهلي "  ليعرب من خالل صحيفة اهجتاالوتطور هذا 

أما صحافة الطرق الصوفية   فكان لبعض رجالتها دور كبري . عن املتجنسني باجلنسية الفرنسية   م1929

وكانت هذه ) م1939-1923(ومن أشهرها صحيفة لسان الدين   جتاههماو إلصدار صحف متثل رأيهم 

- 1926(البالغ اجلزائري اجلريدة متجد الطريقة العليوية وتعد أوىل جرائد الطرقية جاءت بعدها جريدة 

لسان )م1933-1932(، وكانت البالغ وجريدة اإلخالص الصحف الطرقية رقيأواليت تعد ) م1943

مع  صطدمتاو اليت دخلت يف صراع مع مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني " مجعية العلماء السنة"حال 

.2احلركة اإلصالحية 

املسلمني  لتأسيس جريدة تكون لسان حاهلا متثلها ألجل كل تلك العوامل سعت مجعية العلماء   

��ȂǴǰǋ�ǶĔ¢�ƨƳ°ƾǳ¦�أشد عداوة من املستعمر وتدافع عنها ضد الطرقيني الذين كانوا هلا  جتاهااوتعرب عن 

¦�ǲưŻ�ǺǷ�Ȇǿ�ƢĔ¢�ǾǳȐƻ�ǺǷ�ƾǐǬƫ�ƨǼǈǳ سمابإضافة " مجعية علماء السنة"تقريبا  سماالمجعية حتمل نفس 

سنة " السنة النبوية " سمابتأسيس أول جريدة حتمل  عية العلماء املسلمني اجلزائرينيالسنة ، لرتد عليها مج

  .  م1933

أهداف ودور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من إصدار صحفها - 3

، وكانت اية صدمته األوىل بالعامل الغريبالتحديات مع بدواجه العامل اإلسالمي جمموعة ضخمة من         

األسئلة األوىل مطروحة حول التقدم ووسائل النهوض احلضاري، لكنها مل تكن ضاغطة بالدرجة اليت عاىن 

 .منها املفكرون واملصلحون يف القرن التاسع عشر والعشرين امليالديني

اإلصالحية يف أطراف العامل اإلسالمي ففي القرن التاسع عشر  ظهرت جمموعة من الدعوات 

» ƾē�ƨȈƷȐǏ¤�ƨȇƾȇƾš �ƢȀǴǯ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�©Ƣǯǂū¦�ƪ ǻƢǯÂ - إىل العودة إىل أصول الدين  - يف غالبيتها

نظـر حممـد ناصـر ، الصـحف العربيـة اجلزائريـة  ، أ .لألسـتاذ صـواحل )  1921(ة النصـيح وجريد) 1920(اجلزائري  قبالستاالمثل جريدة  -1

.50املرجع السابق ، ص 

.81، ص حممد ناصر، املرجع السابق-2
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�ƾǬƬǠŭ¦�ƨȈǬǼƫÂ�ƾȇƾƴƬǳ¦�ń¤�» ƾē�ƪ ǫȂǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƨǷƢǟ�̈ǂǿƢǛ�ƨȈƷȐǏȍ¦�©¦Ȃǟƾǳ¦�ƪ ǻƢǰǧ��ƢȀƬȈǬǼƬǳ

  .جتهاداالوفتح باب 

فكانت مطروحة عليها جمموعة ضخمة من التحديات واألسئلة، وكانت رواد اإلصالح أما موجة 

ما  - الذي يعترب هو املستعمر وهو النموذج الواجب احتذاؤه - التحديات معقدة ومتداخلة مع الغرب

حتمل طابع  ƢǷƢē©ا¦�ǶǴǈŭ¦�ǲǬǠǳ¦�ƢȀȈǧ�Ƕē¦�Ŗǳإرنست رينانخلق نوعا من األرق بدأ مع حماضرة 

  . ن قدره والتقليل م حتقاراال

�ÀȂǰƬŭ¦�Ǧ ǫȂŭ¦� ƢĔ¤�ńÂȋ¦��ƾƷ¦Â�ƪ ǫÂ�Ŀ�śƬȀƦƳ�ȄǴǟ�ƨȀƳ¦Ȃŭ¦�śƸǴǐŭ¦Â� ƢǸǴǠǳ¦�ȄǴǟ�ÀƢǯÂ

عرب عصور اجلمود والذي خلق خصومة بني املسلمني والعلوم، وعلى اجلانب اآلخر حماولة دفع املسلمني 

تنوع الذي فرضه الغرب على العامل من العلوم الغربية واللحاق بالغرب، ونظرا لطبيعة التحدي امل ستفادةلال

وترسيخ للتخلف وتفكيك للعامل اإلسالمي وإعادة نشر القيم الغربية فيه،  حتاللااإلسالمي، ما بني 

تعددت مداخل الرؤى اإلصالحية والتجديدية اإلسالمية ما بني التجديد الديين والفقهي والتشريعي، 

  .   قتصاديواالعي واإلصالح للواقع السياسي والتعليمي واالجتما

لذا فإن الفكر اإلصالحي  شيد حتت خط النار، فاألفغاين كان واضع اللبنات األوىل لفكرة 

وضع النموذج الفكري ملا ميكن تسميته مقاومة القابلية  ، أما اإلمام حممد عبدهالستعمارامقاومة 

والرواد واملدارس واألفكار واملصلحني سائر األعمال، ، ويبقى هلذين الرائدين األثر األكرب يفستعمارلال

1.الذين ظهروا بعد ذلك، والذين كانوا جتليات هلاتني املدرستني الكبريتني

أما احلركة اإلصالحية يف اجلزائر فكان ظهورها تعبريًا عن مرحلة تارخيية بأبعادها االجتماعية 

Ȑƻ�ǺǷ�ª¾� ستطاعتاوالدينية والثقافية والسياسية،  ¦ƾƷȋ¦�ǞǷ�ǲǟƢǨƬǳ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫÂ�Ƣǿ®ȂƳÂ�ƾǯƚƫ�À¢

��̈®ƾǠƬŭ¦�ƢŮƢǸǟ¢Â�ƢēƢǗƢǌǻ ستعماراالالتصدي واملقاومة ملشاريع  ستطاعتاو �ƨǯǂū¦�ƪ ǔĔÂ�ǾƦȈǳƢǇ¢Â

، 07/03/2015:طالع يوم اإل:  ، املوقع االلكرتوين2010-09-03، 532، العددالوعي اإلسالميمصطفى عاشور، جملة -1

 .                                               18:46: التوقيت 

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=2699&issue
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��©ƾǗÂÂ���ƨǧƢƸǐǳ¦Â�ƾƳƢǈŭ¦Â�² °¦ƾŭ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�Ä®¦ȂǼǳ¦Â�ƨȇŚŬ¦�©ƢȈǠǸŪ¦�©ƘǌǻƘǧ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƢēƢȈǳÂƚǈŠ

�ȄǴǟ�ƪمعامل ا ǧǂǋ¢Â�ƢēǄų¢�Ŗǳ¦�̈®ƾǠƬŭ¦Â�̈Śưǰǳ¦�©ƢǗƢǌǼǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈƥ®ȋ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨǔȀǼǳ

 .أعماهلا مما أكسب اجلمعية مكانة مرموقة بني الشعب اجلزائري

وكانت الصحافة من أهم األدوات اليت جلأ إليها املصلحون يف تلك الفرتة سواء كوسيلة ملقاومة 

لبعث روح اليقظة والنهوض والتجديد يف نفوس املسلمني، متأثرين بالصحف املشرقية االستعمار أو وسيلة 

�ƨǨȈƸǏ��Ƣǿ±ǂƥ¢Â�� ƢǸǴǠǳ¦�Ƣđ�ǂƯƘƫ�Ŗǳ¦�Ǧ Ƹǐǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ƕǿ¢�ǺǷ�ÀƢǯÂ»اليت أصدرها الشيخ » العروة الوثقى

هم كما واإلمام الشيخ حممد عبده يف باريس، اليت أزعجت اإلجنليز، وأثارت خماوفجمال الدين األفغاني

والتحرر الوطين، لكن اإلجنليز أمخدوا  ستعماراالأثارت هواجس الفرنسيني، إذ كانت تدعو إىل مناهضة 

�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƾƟ¦ǂŪ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ�ȆǿÂ��ǂȀǋ¢�ƨȈǻƢť�Ŀ�¦®ƾǟ�ǂǌǟ�ƨȈǻƢť�ƢȀǼǷ�°ƾǏ�À¢�ƾǠƥ�ƪ ƦƴƬƷƢǧ��ƢēȂǏ

��śǸǴǈŭ¦Â�§ǂǠǳ¦�ƨǔĔ ستهدفتاتصل إىل اجلزائر وكان هلا قراء كثريون مبا كانت حتتويه من مواضيع  

�ǂƟƢǸǔǳ¦�· ƢǬȇ¤Â���Ʈ ȇƾū¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�¿ƢǠǳ¦�ȆǷȐǇȍ¦�ĺǂǠǳ¦�Ʈ ǠƦǳ¦�ƨǯǂƷ�Ŀ�¿Ƣǿ�°Â®�ƨǴĐ¦�ǽǀŮ�ÀƢǯ�ƾǫÂ

الوطنية يف النفوس وعملت على توطيد الصلة بني املسلمني وفتح عيون العرب على اخلطر املشرتك وهو 

له إىل شرايني تغدي العامل الغريب باملواد اخلام واملنتوجات العامل العريب وحو  كتسحا الذي  ستعماراال

.1الزراعية

ولكن إدراك اإلمام حممد عبده ألمهية الصحافة يف إطار املشروع اإلصالحي جعله يغتنم الفرصة 

اليت كانت تنشر القوانني » الوقائع المصرية«للتفاعل مع الصحافة، فعندما أسند إليه حترير صحيفة 

على هذا احلال قرابة  ستمراو املصرية، خصص جزءا منها لينطق باملبادئ اإلصالحية اليت كان يدعو إليها، 

.2العام والنصف

تعرب عن التيار اإلصالحي الذي  كأهم جملة   رشيد رضااليت أنشأها الشيخ » لمنارا«وتأيت جملة 

كان له أكرب األثر يف حياة املسلمني، فلم يكد ميضي شهر على نزول الشيخ رشيد رضا القاهرة قادما من 

  .27ص، 2008قسنطينة ،، رسالة املاجستري ، 1954-1908يف اجلزائر  اإلصالحيةرابح فالحي ، جامع الزيتونة واحلركة -1

.، املرجع السابق مصطفى عاشور -2
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الشام، حىت صارح شيخه حممد عبده بأنه ينوي أن جيعل من الصحافة ميدانًا للعمل اإلصالحي، ودارت 

�ÀƘƥ�ǾƼȈǋ�ƾȈǋ°�ǞǼǫ¢Â��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢǿǂƯ¢Â�Ǧمناقشات طويلة بني اإلمامني اجلليلني حول سيا Ƹǐǳ¦�ƨǇ

اهلدف من إنشائه الصحيفة هو الرتبية والتعليم، ونقل األفكار الصحيحة ملقاومة اجلهل واخلرافات والبدع، 

، وصدر العدد األول من جملة املنار ربح منها نتظاراوأنه مستعد لإلنفاق عليها سنة أو سنتني دون 

، وحرص الشيخ رشيد على تأكيد أن هدفه من املنار هو )م1898رس ما -هـ 1315شوال (يف

اإلصالح الديين واالجتماعي لألمة، وبيان أن اإلسالم يتفق مع العقل والعلم ومصاحل البشر، وإبطال 

إىل جانب املقاالت » املنار«الشبهات الواردة على اإلسالم، وتفنيد ما يعزى إليه من خرافات وأفردت 

صالح يف ميادينه املختلفة بابًا لنشر تفسري الشيخ حممد عبده، وأفردت أقساًما ألخبار األمم اليت تعاجل اإل

اإلسالمية، والتعريف بأعالم الفكر واحلكم والسياسة يف العاملني العريب واإلسالمي، وتناول قضايا احلرية 

 أقبل عليها الناس، ومل متض مخس سنوات على صدور املنار حىت.يف املغرب واجلزائر والشام واهلند

، )م1935-هـ1354( إىل سنة) م1899-هـ 1316(من سنة واستمرتواسًعا،  انتشارا انتشرتو 

.1ألف صفحة 160ثالثة وثالثني جملًدا ضمت  ستغرقتاو 

، أما عن الصحافة اإلصالحية باجلزائر شرقية وأثرها على العامل العريبذلك فيما يتعلق بالصحافة امل

مري خالد اليقظة بعد احلرب العاملية األوىل أخد بعض املصلحني املتأثرين أمثال األفمع بداية عهد 

الناهضة من أمضى أصبح سالحا عند األمم  نا قيمته وبأنهللعمل الصحفي مبي باستنهاض مهم األهايل

ريدة ، فكان األمري خالد من خالل كتاباته يدعوا من أجل أن تساهم األمة يف إنشاء ج األسلحة وأقواها

وكذلك . يومية بالعربية والفرنسية تكون ناطقا رمسيا تتحدث عن األهايل لتطالب وتدافع عن حقوقهم 

من خالل كتاباته يف هذه اجلريدة" الصديق"رئيس حترير جريدة  المولود الزريبي األزهريجاءت دعوة 

اللغة العربية  وطنية تكون وسيلة لنشرلتأسيس صحيفة م1921كتوبر أ 25يف عددها السابع يف 

ǶȀƬȈǷȂǫ�ŁƢǐǳ�ǲǸǠƫÂ�ǶĔƢǈǴƥ�ǶȀƦǗƢţ2 )) الفرنسية وأمهيتها يف هذا  حد فضل الصحافةأال ينكر

  .املرجع السابق -1

نشـأ يف  الـزاب الشـرقي مـن واليـة بسـكرة  سه وهي قرية عربيـة واقعـة يفأزريبة الوادي مسقط ر نسبة ل :زهري األالعالمة الشيخ املولود الزرييب -2

 =دخلـه للمكتـب القـرآين فلـم متـض عليـه سـنوات حـىت حفـظأك القرية وجتارها فأحسـن تربيتـه و لسيد حممد بن عمار من وجهاء تلحجر أبيه ا
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ا السابقني اليت ، لكن أملنا الوحيد أن نسعى يف ترقية لغتنا اليت هي لسان أبائنا األولني وأجدادنالعصر

ǲȇǄǼƬǳ¦�Ƣđ� ƢƳ�Ƥ ƬǰǻÂ�śǻƢǈǴǳƢƥ�ǶǴǰƬǻ�À¢�Ŀ�ƾƥȏÂ���ǲǸĔ�À¢�Ȃǿ�°ƢǠǳ¦�ƢŶ¤�śƬǧƢƸǐǳƢƥ�ǂǨǜǻÂ�śǸǴǬǳƢƥ

�ƢǻƾůÂ�ƢǼǧǂǋ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǏȋ¦�ƢǼƬǤǳ((...1.

وكان للشيخ عبد احلميد بن باديس من أهم الشخصيات اجلزائرية كما نعرفه أثر عظيم يف النهوض 

�ƢđƢƷ°�ǞȈǇȂƫÂ�ƨȈƷȐǏȍ¦�ƨǯǂū¦�ǶȈǿƢǨǷ�ǪȈǸǠƫÂ�©ƢǸȀŭ¦�ǽǀǿ� Ƥ Ǡƥ اوƢē¦®¦ƾƬǷ الذي  اجلزائرينيبني ،

ما ئل واليت تعد الصحافة من بينها و أخد على عاتقه  مقاومة االستعمار مبختلف األساليب والطرق والوسا

ǀǿ�ƨȇȂǬƫ�ȄǴǟ�ǂǏ¢�Äǀǳ¦Â��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�Ƣē¦ŚƯƘƫÂ�ƢȀƬȈŷȋ��ǾǼǷ�ƢȈǟÂ¦�حنن بصدد إبراز دوره ،

المنتقد ة والضيق والتنكيل الذي كانت تواجهه صحفه املنرب وتوظيفه يف نشر رسالته على رغم املعانا

ǂƳ�ƢǷƾǠƥ���ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈǷȂǬǳ¦�ƨǜǬȈǳ¦�Ʈ§�، ملا أحدثته من الشهابو ǠƥÂ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǔĔ�Ŀ�² ȂǸǴǷ�» ƢǘǠǻ¦

الوسائل األخرى اليت كانت ضيقة اآلفاق حمدودة ال تتعدى الزوايا الدينية والكتاتيب اليت كانت منتشرة يف 

.، سائرا يف ركب البلدان العربية الشقيقة بتونس واملشرق العريب  القرى واألرياف

حد كتاب جريدة البصائر من املغرب تعليقا على دور الصحافة اليت تأخر املغرب أوقد قال        

إحداث الصحافة بنس واجلزائر، أن الضرورة الوقتية هي اليت قضت ها على غرار تو األقصى يف اعتماده علي

©ȐĐ¦Â�ƾƟ¦ǂŪ¦Â  هذا األثر  اقتفاءألقصى املتأخر وجب على املغرب ايف كل من تونس واجلزائر لدى

أمر يبحث عما يرقي الشعب ويسري به إىل مصاف األمم املتمدنة وينفث ((اليت تعد الصحافة  باعتماده

بن سعيد مث تلقى مبادئ العلوم العربية على العامل املصلح سيدي حامـد العبيـدي يف الزاويـة إالقرءان الكرمي على شيخه الفاضل السيد عمار =

وكـان مـن ربعـة سـنوات ليتحصـل علـى الشـهادة العلميـة أمن جامع األزهر العلوم دام فيهـا توجه إىل الديار املصرية ليأخذ  انة،احلفناوية بقرية الي

وم بـني عشـريته مـدة سـنتني لينتقـل سـه يبـث العلـأىل مسـقط ر إمث رجـع .قا والشـيخ حممـود احلطـاب سـكندرية سـابشيوخه حممد خبيث قاضي اإل

بـن بكـري إحممد دارة مؤسسها إاليت كانت تصدر يف اجلزائر حتت  هلها ، مث بعدها توىل حترير جريدة الصديقأمن  وراس للتدريس بطلبىل األإ

ملوطــأ لنحــو والفقــه والتوحيــد وكانــت حلقــة درســه تكــتظ باحلاضــرين يف درس اىل تــدريس اإالتــاجر اليســجين املــزايب وبعــد حــل اجلريــدة  توجــه 

.احملاربني للبدع والطرقيةشد أباملسجد العظيم ، وكان من 

  .64-63ص صاملرجع السابق ، لصحفية اجلزائرية حممد ناصر ، املقالة ا-1
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)) ويبدد مشل التفرق ضطهادواال نشقاقاال�ǲǴǟÂ�ǂƻƘƬǳ¦�ǶȈƯ¦ǂƳ�Ƣđ�§°ƢŹ�ƨȈǻƾŭ¦�ǺǷ فيه روحا جديدة

1.الذي كان يعاين من املغرب

، واحلاجة إليها خاص يف إرشاد األمة يف أمر دينهابرز من خالله دور الصحافة الدينية بوجه أكما 

.أمر دينه ليعلم ما كان عليه السلف الصاحل يكون على بصرية يف ن املسلم جيب أنشد ألأ

�ÀÂ®�ÀƢǰǷ�Ƣđ�ǎإولطاملا  Ƭź�ȏÂ�À¦°ƾƳ�śƥ�̈°ȂǐŰ�ƪ ǈȈǳ�À¦ƾǴƦǳ¦�Ŀ�ƨǳȂƴƬǷ�² °¦ƾǷ�ƾƟ¦ǂŪ¦�©ŐƬǟ

مم إذا وجدت أقالما خملصة وأمة صادقة ، وهلا فضل على تنهض باألمكان وهي أوسع دائرة لإلرشاد 

العلم  إذ جعلته ميسور التناول يستفيد منه القاصي والداين ، وبينت أسلوبا جديدا  ميكن أن يستغله 

2.رجال الدين يف سبيل نشر كلمة اهللا بني خمتلف األوساط بدون كلفة أو عناء 

ومن املعلوم أن السلف الصاحل كانوا ينظمون : ((ويؤكد على ذلك الشيخ أبو اليقظان  فيقول

األسفار ويؤلفون القوافل للبالد للقيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ونشر العلم وحل 

املشاكل وإصالح ذات البني وغري ذلك من املقاصد النبيلة فرأينا حنن يف هذا العصر أن الصحافة هي 

حد، مما ال تقوم قوافل عديدة بذلك النفع العام ملا يتسىن هلا من سهولة وسيلة ميسورة يقوم منها عدد وا

3)).نتشارواالالذيوع 

كما كان جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني الدور الفعال يف القضية الوطنية وإيقاظ الشعب   

ىل العمل ، ودعت إوالوطنلقيام بالعربية لغة الدين اجلزائري ودعوته إىل املطالبة باحلقوق املهضومة وا

�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ�®¦ƾǟ¢�ǎإحياء الشخصية الوطنية اجلزائرية، و بالقرآن والسنة الشريفة ȈǴƼƬƥ�ƪ ǷƢǫ�ƢǸǯ��

رفة، وألمهية دور اجلزائري من ضالالت البدع واخلرافات اليت كان يدعوا إليها الطرقيون ورجال الزوايا املنح

ظوا الرأي العام األهلي من كان العلماء هم الذين أيق((ن مجعية العلماء يقول شارل أندري جوليا

  .03ص، 1937جانفي  49،01،العدد  وىلالسنة األالسلسلة  األوىل، البصائر،-1

.نفسهاملصدر -2

.، املرجع السابق يوسف حسني -3
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من الصحافة سالحا لنشر أفكارها وبث أسلوب عملها والدعاية للعلماء وحركة  ختذتاو  .1))سباته

�ƨǸǴǰǳ¦�Ǿƥ�ǲǏȂƫ�Äǀǳ¦�ƢǿŐǼǷ�ƪ مسهااباإلصالح ، وأسست جرائد تنطق  ǻƢǯ�ƢǸǯ�ƢŮƢǠǧ¢Â�ƢēƢǯǂŢ�ƾǏǂƫÂ

إىل شىت أحناء العامل باعتبار أن الصحافة كانت هي أكثر الوسائل اإلعالمية رواجا ومتثل سالحا فعاال إذا 

.جيدا  ستغالالا ستغلا

العقلية املوروثة اليت  نعداماو ، لى عقلية اجلزائريني بني احلربنيوكانت التغيريات اجلديدة اليت طرأت ع     

�Ǧ Ƹǐǳ�ƢƦǐƻ�Ƣǻ¦ƾȈǷ��¿Ȃȇ�ƾǠƥ�ƢǷȂȇ�Ƣđ�®¦®Ǆȇ�¿ƢǠǳ¦�°ȂǠǌǳ¦�ƶƦǏ¢Â��ƪ ǫȂǴǳ�ƨǠȈǔǷ�Ǧ Ƹǐǳ¦�̈ ¦ǂǫ�À¢�ŐƬǠƫ

Ȃǈǫ�ǺǷ�ǾȈǻƢǠƫ�ƪ̈�اجلمعية و  ǻƢǯ�ƢǷ�Ƕǣ°�ƢēƢȇǂǌǻ ضطهاداو �©ƢȈƸǔƬǳ¦�Ƕǣ°�¾ƢǔǼǳ¦�ƨǴǏ¦Ȃŭ�ƪ ǷÂƢǫ�ƢĔ¢�ȏ¤

العربية العامة بني األهايل املسلمني وحثهم على املطالبة حبقوقهم من املادية واملعنوية يف سبيل بعث اليقظة 

وحققت  2. االستعماريةل البقاء مع اإلدارة الفرنسيني بواسطة هذه الصحف اليت كانت تتصارع من أج

، وأدت صحفها دورا بارزا يف تعريف اجلزائريني بتارخيهم ودينهم ووطنهم جنازات شهد هلا التاريخإخالهلا  من

�ǶȀǼǗÂÂ�ǶȀǼȇ®Â�ǶȀǈǨǻ¢�ǽƢš، وعرفتهم بالواجبات املنوطةاحلضاري ونشرت الوعي الوطين ائهمنتماو  �Ƕđ.

أثر أعمالنا : (( ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǟǫ¦Â�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ǲǸǟ�ǂƯ¢�ƢǼȈƦǷ�ȆǸȈǿ¦ǂƥȍ¦�ŚǌƦǳ¦�ƾǸŰ��ƺȈǌǳ¦�¾ȂǬȇو 

فمن آثارنا بث . وخصومنا من إخواننا السياسيني ستعمارينيااليف الشعب بارز ال ينكره حىت أعداؤنا من 

ومنها إحياء تاريخ اإلسالم وأجماد العرب اليت  . الوعي واليقظة يف الشعب حىت أصبح يعرف ما له وما عليه

ومنها تطهري عقائد  ،إليه شيء من ذلك الشعاعال يتسرب يسد علينا منافذ شعاعها حىت  ستعماراالكان 

وإبراز فضائل اإلسالم، وأوهلا االعتماد على النفس، وإيثار  بتداعواالاإلسالم وعباداته من أوضار الضالل 

ومنها العلم، هذه . ومنها أخذ كل شيء بالقوة. ستسالمواال ستكانةواالالعزة والكرامة والنفور من الذلة 

ومنها . ومنها بذل املال والنفس يف سبيل الدين والوطن.  تنطوي حتتها مجيع الفضائلالكلمة الصغرية اليت

ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ȆƻƖƬǳ¦Â�Ƥ ƥƢƸƬǳ¦�ǂǌǻ .فكل هذه . ومنها التمسك باحلقائق ال باخلياالت واألوهام

ــــةمســــامهة مجعيــــة العلمــــاء "، كمــــال عجــــايل  -1 ، 16،عــــدد جملــــة العلــــوم اإلنســــانية،  "املســــلمني اجلزائــــريني يف احلفــــاظ علــــى اهلويــــة الوطني

.104-103،ص2001

املرجـع السـابق ، ،1945-1931بو الصفصاف عبد الكرمي ،مجعية العلماء املسـلمني اجلزائـريني ودورهـا يف تطـور احلركـة الوطنيـة اجلزائريـة -2

  .145-144ص ص 
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العقل  نزواءاو الفضائل كان االستعمار يغطيها عن قصد لينساها املسلمون على مر الزمان، بواسطة التجهيل 

1)).والفكر

وإعصار شديد من قبل اإلدارة اليت سعت  ضطهاداوعلى الرغم ما تعرضت له صحف اجلمعية من 

، مع ذلك نالت إقباال وتأييدا االستعمارية�ƢēƢȀƳȂƫ�ǂȇƢǈƫ�ȏ املطبوعات العربية اليت انتشارة إىل مقاوم

ن األمر  أفكارها بشكل سريع و الفت للنظر ،أل نتشرتاو ، ومساندة حىت من غري قراء العربيةوتشجيعا 

  . كان متعلقا مبصري الوطن والعروبة واإلسالم

معوقات صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين - 4

  :العراقيل القانونية -أ

الواقع االجتماعي والسياسي الشاذ الذي فرضه  من ة العربية يف اجلزائر كانت تعاينإن الصحاف

�ƢēƢȈƷ�ǲȈƦǇ�Ŀ�Äƾƥ¢�̧¦ǂǏ�Ŀ�Ǌالفرنسي على اجلزائر، ستعماراال ȈǠƫ�À¢�ƨǧƢƸǐǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ÀƢǯ�Ľ�ǺǷÂ

فقد كانت تواجه يف آن واحد مستعمرا حقودا يهددها خبنق األنفاس كلما . لتشق طريقها ستمرارابوتناضل 

أميا جاهال ال ميد هلا يد املساعدة األدبية بل املادية إال يف أندر احلاالت، حال له أن يفعل ذلك، وشعبا 

ȍ¦�ÀÂǂǫ�ƲȈǈǻ�ǺǷ�̈ÂƢǌǣ�ǶđȂǴǫ�ȄǴǟ�ƪ ǻ¦°��śƬǷǄƬǷ�ǺȇƾǷƢƳÂ��śƦǐǠƬǷ�śȈǫǂǗÂ�² ƢǼǳ¦�¦ȂǳǀƼǧ��¶ƢǘŴ

تياز معنها، وسعوا لدى الدوائر احلاكمة ضدها بالوشاية وعقبات فنية وإدارية عديدة، تبدأ من رخصة اإل

.��ƢĔ¦ƾǬǧ�Â¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǟƢƦǘǳ¦�ǲƟƢǇÂ�̈°ƾǼƥ�ȆȀƬǼƫÂستجداءاو اليت ال حيصل عليها األهايل إال بعد طول تدلل 

، فإننا نتكلم عن املعانات عية العلماء املسلمني اجلزائرينيإذا تكلمنا عن املعوقات اليت واجهت مج      

¢Ȃǫ�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢǷ���©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�ƢŮ�ÃƾǐƬƫ�À̈�¤°¦®̈� ستطاعتاوالعقبات اليت تلقتها واملواجهات اليت 

فالوسيلة احلديثة اليت قررت اجلمعية . جل حتقيق غايتهم وأهدافهمأهم من علمائها وشيوخها وتبات عزميت

االعتماد عليها ، وسيلة تتطلب جمهودات وإمكانيات كبرية ، فالصحافة تعتمد بالدرجة األوىل على اخلربة 

نيات احلديثة لتتمكن من إيصال رسالتها للعام واخلاص بشكل سليم ودقيق ، وكل ذلك يتطلب العالية والف

.، املرجع السابق  موقع الشيخ عبد احلميد بن باديس ، "يف اجلزائر االستعماريع دور مجعية العلماء يف مواجهة املشرو "مسعود فلوسي، -1
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�À¢�ǺǷ�Ƕǣ°�ȄǴǟ�ŅƢŭ¦�®°Ȃŭ¦�ǎ ǬǼǳ�ƞƳƢǨŭ¦�Ǧ ǫȂƬǳ¦�Ƥ ǼƴƬƬǳÂ�ƢēŚǈǷ�ǲǏ¦ȂƬǳ�̈ŐƬǠǷ�ƨȇ®ƢǷ�©ƢȈǻƢǰǷ¤�ǂǧȂƫ

ƾǫ�ƪأله دور ثانوي إال  ǫƚǷ�Â¢�ȆƟƢĔ�ǲǰǌƥ�ƢȀǨǫȂƫ�ń¤�Ä®ƚƫ�ƨǷ±¢�ª ƾŹ�À¢�ǺǰŻ�Ǿǻ  تودي بقرائها أو

�ƢǿŚȈǤƫ�ń¤� ƢȈǧÂȋ¦�ƢȀȈǴǇ¦ǂǷÂ�ƢđƢƬǯ�ŕƷ ستبداهلااو      .  

كما يعلم اجلميع أن الصحافة وظهورها احلديث يف اجلزائر املستعمرة ، وخنص بالذكر الصحافة 

رض الواقع، ونعين به طلب الرتخيص من أالعربية كانت تتطلب املرور بعدة مراحل لتتمكن من الظهور على 

���Ǻǳ�ƢĔƜǧمتيازاالن  حتصلت على ترخيص إوحىت و . ستوفاء الشروط الالزمة لذلك إ، بستعماريةاالاإلدارة 

  .   تسلم من الرقابة اليت قد توقفها من دون سبب وجيه وألتفه األسباب 

الفرنسي حارب الصحافة العربية يف اجلزائر حماربة شديدة، و لو تظاهر بالدميقراطية  ستعمارفاال       

اجلائر الذي يعد الصحافة العربية وهي  ستثنائياالوحرية التعبري، وهو الذي قيد احلرية منذ البداية بالقانون 

دعاء إو اإليطالية رغم  يف بالدها صحافة أجنبية تعامل مبا تعامل به أية صحافة أجنبية أخرى كاإلسبانية

�śǻ¦ȂǬǳ¦�ƪ Ǥǳ¢�ƢĔ¢�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°¦®ȍ¦تأسيس  وحىت بعد .م1930املئوية سنة  حتفاالتاالمبناسبة  ستثنائيةاال

�Ǯ Ǵƫ� ƢǬƥ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�Ń�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢȀƦǻ¦ȂƳ�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�» ÂǂǛ�ÀƜǧ��ƨǏƢŬ¦�Ǧ ƸǐǴǳ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦

حىت أن عمر أغلبها ال يعد  ستمراراباقط تباعا وتتوقف املشاريع، فنجدها يف كثري من األحيان تتس

الذي ال يتالءم مع العمل الصحفي  ستعمارياالبالسنوات ولكن بالشهور واأليام، كما أثرت طبيعة النظام 

�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷÂ�ƢȀǐƟƢǐş�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȋ¦�ƨȈƫ¦̄�Ǻǟ�ŚƦǠƬǴǳ�ȄǠǈȇ�Äǀǳ¦

Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�· ƢǨū¦Â�Ƣđ�µ ȂȀǼǳ¦Â�ƨȀƳ�ǺǷ�ǾȈǳ¤�» ƾē�śȇǂƟ¦ǄŪ¦ . فكان للتشريعات الفرنسية اليت

أجنبية يف اجلزائر فقد أحلقت ضررا كبريا على العمل الصحفي إضافة إىل حرية اللغة العربية لغة  عتربتا

Ǫū¦�¦ǀđ�ǂǬƫ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�À¢�Ƕǣ°�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƢȀǼǷ�¿ǂƷ�Ŗǳ¦�ŚƦǠƬǳ¦1 ال تعطى  متيازاال، فكانت رخصة

  . لألهايل إال بعد جهود شاقة  وطلبات مستمرة

على حرية التعبري ، ونص على أن كل جريدة أو نشرة دورية ميكن أن تكـون موزعـة علـى اجلمهـور بـدون  1881جويلية  29ينص قانون  -1

ناصـر ، الصـحف العربيـة اجلزائريـة ، نظـر حممـد أ. سريان هذا القانون يف اجلزائر منه على  69املادة  مسبقة أو كفالة مادية ، كما تنص رخصة

10املرجع السابق، ص
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Ƣǰȇ�ƢǬƟƢǟ�ƢēƢȇȂƬǈǷ�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ƨƥƢǫǂǳ¦�ƾǠƫ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ƨƥƢǫǂǳƢǧ���ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǧƢƸǐǴǳ�ȄǬƦƫ�ƢǷ�ȄǴǟ�ȄǔǬȇ�®

تقيد حرية  الكاتب وتضع أمام عينيه مجلة من احملرمات ينبغي عليه أال يقرتب منها فهي حتشره يف إطار 

حركة ضيقة صفتها الزجر والقمع فيتعرض إما حلجر الصحيفة وتوقيفها من جهة وبوابة السجن آو غرامة 

الذي يضع احلواجز أمام الرسالة  خرى، مث تأيت الرقابة اخلارجية اليت تعد املعيق األكربمالية من جهة أ

اإلعالمية بعد والدة الفكرة، فهذا الواقع الرقايب بنوعيه الذايت والرمسي يلغي إمكانية التفاعل والتواصل، إذ ال 

سلسلة من النصوص  ن خضوع الصحفي إىلإهلذه الظروف القهرية أن تسري العمل الصحفي، و  ميكن

.Ƕē¦ ƢǸƬǻ1ابل عليه أن يراعي طبائع احلكام و والتشريعات اليت تعده بالعقوبات مبختلف أشكاهلا 

 م1935إىل سنة  م1931وقد عرفت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف الفرتة املمتدة مابني سنة        

وكان أول من جاهر مبحاربة احلركة اإلصالحية  نوع من الصراع الصحفي بني العلماء والسلطة اإلدارية،

ƢǔǬǳ¦�ȏÂƢŰ�Ƣđǂū�ƨƠȇǂŪ¦�ǖǘŬ¦�ǞǓÂÂ� ¦ƾǠǳ¦�ƢȀƦǏƢǻÂ�ƨǏƢƻ �عية العلماء املسلمني اجلزائريني عامة ومج

الذي يرى يف هذه احلركة الداعية  ستعماريةاالالذي ميثل الفكرة " مريانت.م" عليها هو مدير الشؤون األهلية

فحني أنشأت اجلمعية  ،2كرب خطر يهدد تواجد فرنسا يف اجلزائرأللرجوع إىل الدين اإلسالمي الصحيح 

أوقفتها احلكومة بقرار من وزير الداخلية وقيام الشرطة حبجز  م1933سنة " السنة النبوية"صحيفتها األوىل 

 سماب م1933جويلية  7جريدة أخرى يف نفس السنة يف  أسيسالسوق، فأعادت ت األعداد املوجودة يف

الصراط "، مث أسست جريدة م1933أوت  20رها يف نفس السنة يف ، وصودرت بدو "الشريعة احملمدية"

3.م1934وأوقفت يف جانفي  م1933سبتمرب 11يف " السوي

اد اجلرائد الصادرة عن طريقة تعسفية أخرى ومتثلت يف ترمجة كامل أعد ستعماريةاالاإلدارة  عتمدتا

، فجعلت منها مربرا ملعاقبة وء الرتمجة يؤدي إىل توقيف الصحف، وغالبا ما كان س4مجعية العلماء

، قسـنطينة ، تصـالواالتري يف قسم  الـدعوة واإلعـالم نور الدين فليغة ، النشاط الصحفي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،رسالة ماجس-1

.70، ص2002

  .  2ص ،1957جانفي  7، 50، ع البصائر جريدة،"رماذا يالقي املصلحون ؟ مجعية العلماء املسلمني وحكومة اجلزائ"الطيب العقيب ،-2

.299، ص املصدر السابق، 1حممد خري الدين ، مذكرات ، ج -3

  .أنظر مناذج للرتمجة الواردة يف املالحق  -4
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ƢđƢƸǏ¢ . ونقول " اجلهاد"فيفهمونه " اجلهد"فقد ذكر الشيخ البشري اإلبراهيمي أنه عندما نقول ،

�ƾȇƾǠǳ¦�ƪ"السياسة" فيفهمون " األساس" ǨǫȂƫ�Ƥ Ʀǈǳ¦�¦ǀđÂ�� من الصحف اإلصالحية فالزاهري يذكر أن

" أن املرتجم ترجم عنها كلمة النهضة بكلمة فرنسية تعين  م1925من أسباب تعطيل  جريدة اجلزائر 

، وقد أشار إيل ذلك أيضا الشيخ "فرنسا الظاملة الغاصبة"مبعىن "فرنسا الظافرة املنتصرة"وترجم كلمة " الثورة

ولعل هذا ما ) م1931(والنور ) م1926(توقيف جريدة وادي ميزاب إبراهيم أبو اليقظان يف أسباب 

1.تعود إىل سوء الرتمجة" املنتقد"ثر توقيف جريدته األوىل أجعل الشيخ عبد احلميد يقول 

  ) :قضية المطبعة( العقبات الفنية والمادية  - ب

عائق فّين واجه الصحافة  متثلت الطباعة اكربهلا طابع مادي وفين، و  عتباراتالحافة ختضع الص

Ƣē°ǀǼǳ�ǲǬǻ�Ń�̄¤�ƢȀƬǴǬǳ�ƨȇǂƟ¦ǄÀƢǜǬȈǳ¦�Ȃƥ¢�ƺȈǌǳ¦�Ǟǧ®�Äǀǳ¦�Ƥاإلصالحية اجل Ʀǈǳ¦�ȂǿÂ��2  إىل تنفيذ مشروعه

ول جزائري  جسد مثل هذا املشروع خلدمة املسلمني عامة وخدمة أ، وهو يعد 3يف تأسيس مطبعة خاصة

، فاملطابع هي السبب يف التفكري والنهوض وح الباعثة إىل، فإذا كانت اجلرائد هي الر خاصةمجعية العلماء 

وأما إنشاء املطبعة " :كما يقول الشيخ أبو اليقظان .وسيلة لتنشيط الصحافة  ذلك الباعث ، وهي أعظم

العربية فهي كذلك غايتنا هي غاية الصحافة، وهي غاية أدبية صرفة المادية وهي وسيلة واسعة للنشر ال 

نه ليس من أعلى "  :ويضيف أيضا "هلا وللكتب أيضا وللوسائل حكم املقاصد للصحافة فقط ولكن

املعقول وال من الصواب أن توجد صحيفة بدون مطبعة بل أرى من الشروط الضرورية  اإلسراع بتأسيس  

.17رجع السابق ، ص امل، 1939إىل  1847حممد ناصر ، الصحف العربية اجلزائرية من -1

ادي احلسين كلـف ألمانتـه وحرصـه  نه كما يقول الدكتور حممد اهلألعلماء املسلمني اجلزائريني كما من كبار أعضاء مجعية ايعد أبو اليقضان  -2

ن الشـيخ مبـارك امليلـي كـان بعيـدا ومتواجـدا مبيلـة وبسـب مرضـه العلمـاء املسـلمني اجلزائـريني أل ةن يكون تقريبا هو أمني املالية احلقيقي جلمعيـأب

"  إبـراهيم أبـو اليقظـان"زائريـة نظـر ورقـة خاصـة عـن ملتقـى شـيخ الصـحافة اجلأ.توىل أبو اليقظـان  بصـفته نائـب أمـني املـال مهمـة ماليـة اجلمعيـة 

  . 2013 نوفمرب ، اجلزائريةقناة القرآن الكرمي يف 

  –ذبـيح شـريف  حاليـا  –�ȂºǬǧÂ°�ƲºĔ 70ب  -فاشـرتى الشـيخ احملـل الكـائن  ،م1931يقظـان مطبعتـه يف أوائـل سـنة نشأ الشيخ أبـو الأ -3

مـــرت مربـــع رغـــم أن فيـــه طابقــا أرضـــيا ينـــزل إليـــه بســـلم خشــيب يكـــاد يكـــون واقفـــا وكانـــت حـــروف  40وكــان حمـــال ضـــيقا جـــدا فهـــو ال يتجــاوز 

نظـــرأ. 1931بتــاريخ فــاتح فيفــري  314قــم لتجــاري ر ،وأنشــئت املطبعــة رمسيـــا بســجلها االتصــفيف وتوابعهــا مث آالت  الطباعــة يف الــدهليز

.، املرجع السابق ، حماضرات يف موقع الشيخ أبو اليقظان "الشيخ أبو اليقظان واملطبعة العربية"إبراهيم باحريز ، 
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مطبعة قبل إنشاء جريدة أو جملة ، والذي ينشئ جريدة  قبل تأسيس مطبعة كالذي يتسارع للبناء قبل 

1."معداته إعداد 

املسلمني مجعية العلماء فمن العوائق اليت تعرضت هلا املطبعة الوحيدة اليت كانت تعتمد عليها 

اليت كانت تستمع إىل الوشايات املغرضة وكانت  ستعماريةاالاملدامهات من طرف السلطات  اجلزائريني 

، وكذلك مجعية العلماء نتاجاتهإباديس وأن مطبعته تطبع  تشتكي من أنه يتصل بالشيخ عبد احلميد بن

طنية والثورية من نشيد ، وكذلك املطبوعات الو يت كانت تطبع فيها جريدة البصائراملسلمني اجلزائريني ال

وإشاعات غريها ، فصبت جام غضبها على الشيخ بإيقاف جمالته  حزب الشعب اجلزائري  ومنشورات 

للقهر  االستسالمم لشيخ وطول نفسه من عدن املرء ليعجب من صالبة اأو . الواحدة تلو األخرى

إىل  ستعمارباالمما أدى ملواصلة املسرية واجلهاد،  مسهاالضغوطات يف كل األحوال فاضطر إىل إخفاء و 

2.مدامهة  املطبعة مرارا

كانت هذه الظروف التعسفية اليت كانت تتعرض هلا صحافة مجعية العلماء املسلمني دافع لرغبة 

ǌǳ¦�ǲǤǌǳ¦�ƪاملسلمني اجلزائريني مجعية العلماء  ǻƢǯÂ�Ƣđ�ƨǏƢƻ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨǠƦǘǷ� Ƣǌǻ¤�Ŀ اغل لدى الشيخ

حيث ناقش فيها ما أمساه بقضية مطبعة " املطبعة واملدفع"، فقد كتب مقاال بعنوان البشري اإلبراهيمي

وأنصارها أن ومازلت جريدة البصائر منذ نشأت تتطلب من قرائها " البصائر اليت كان يطمح يف إنشائها 

ءم مع مسعتها ومنزلتها يف ينشئوا هلا  العنصر الضروري الذي ال تعيش وال تنمو إال به وهو مطبعة كاملة تتال

ƢĔƢȈƥ�ƨǇ°ƢƷ�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǷ¦ǂǯ�ǞǷÂ��ƢĔƢȈǼƥ�ƨǠǧ¦°Â���ƨǷȋ¦�ƨǷ̄�Ŀ�ƢǼȇ®�ǂƟƢǐƦǳ¦�ƨǠƦǘǷ�ƪنفوسهم ǳ¦±ƢǷÂ��

وما زالت قضية : "مث يضيف الشيخ اإلبراهيمي" متهاائر قياجلزائرية العربية ويف ذمة كل من يعرف البص

، فأمست شيئا ل منذ نشأت البصائر، كانت أمنية، فأصبحت فكرة، فأضحت عقيدةاملطبعة شغلنا الشاغ

.3" ضروريا البد منه 

. السابقاملرجع إبراهيم باحريز ،-1

.نفسهاملرجع -2

.1، ص  1954سبتمرب  3، 283، ع البصائر  جريدة، "املطبعة واملدفع"حممد البشري اإلبراهيمي ، -3
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كن كل تلك احملاوالت باءت وتعدت حماوالت اجلمعية إلنشاء مطبعة خاصة يف الكثري من املرات ل

 وافرتضت، الرأي إلبرازها إىل حيز التنفيذ طاملا قلبوا وجوه ¢��ǶĔاإلبراهيميفيقول الشيخ  ،بالفشل

، لكن ضعف الرأي أضاع علينا فرصتني يف وقتني مناسبني وإننا لو ركبنا احلزم املناسبات الصاحلة لذلك

ما : فيتساءل . اريع نافعةونبذنا اآلراء املثبطة، لكانت املطبعة اليوم قد أتت مثارها كاملة وولدت عدة مش

���ƨǴǬƬǈǷ�ƨǠƦǘǷ�ƢŮ�ÀȂǰƫ�À¢�Ƣđ�ǪƸƬǈƫ�Ŗǳ¦�ƨǳǄǼŭ¦�Ǻǟ�ǂƟƢǐƦǳ¦�Ǟǧƾȇ�Äǀǳ¦1 . فهو العائق املادي الذي مل

من إنشاء املطبعة ،رغم ما قام به أحد األعضاء والشركاء املهتمني املسلمني اجلزائريني ميكن مجعية العلماء 

� ¦ǂǋ�ȄǴǟ�ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀđعلى  –وما هي ) انرتتيب(يف جهاز املطبعة وهي آلة التصفيف من نوع كرب آلة أ

.2إال جزء من األجزاء اليت تنقص ما تبقى من املطبعة  –عظمها وقيمتها بني آالت املطبعة 

..1، ص البصائر  جريدة، "املطبعة واملدفع"حممد البشري اإلبراهيمي ، -1
  .املصدر نفسه  -2
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  م1931بعد تأسيسها سنة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  ظهور صحافة: ثانيا

  م 1933سنة " السنة النبوية المحمدية"جريدةتأسيس -1

  التعريف بالجريدة-أ

من  3 ـه  املوافق ل1351ذي احلجة عام   8ظهر أول عدد من هذه اجلريدة األسبوعية بتاريخ 

3عددا، وكان توقفها يف )13(، دامت حوايل أربعة أشهر ونشرت ثالثة عشرة  م1933شهر أفريل سنة 

  .ه1332األول  ربيع 10املوافق لم 1933جويلية 

، واحلديث 1"لََّقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ :" شعارها من قوله تعاىل  عتمدتا 

2).َمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّيت فـََلْيَس ِمينِّ (الشريف 

وأسندت رئاسة حتريرها إىل األستاذان البارزان يف امليدان الصحفي الشيخ الطيب العقيب والشيخ 

أسباب  فتتاحياالالسعيد الزاهري حتت إشراف اإلمام عبد احلميد بن باديس الذي كتب يف مقاهلا 

لتنشر بني الناس ما  " السنة النبوية احملمدية"أسسنا هذه الصحيفة الزكية وأمسيناها :" صدورها ومما جاء فيه 

3".يف سريته العظمى وسلوكه القومي وهديه العظيم ) ص(كان عليه النيب 

لألمة كلها �ƨǨȈƸǐǳ¦�ǽǀđ�¿ƾǬƬǻ�¿ȂȈǳ¦�ǺŴ�ƢȀǧ"وأشار يف موضع آخر إىل الغاية من إنشائها قائال 

عملنا نشر السنة النبوية احملمدية ومحايتها ، وخطتنا دعوة املسلمني كافة :على هذا القصد وعلى هذه النية 

�¾ƢǠǧȋ¦Â�¾¦Ȃǫȋ¦�Ŀ�ǶȀȈƦǻ�Äƾđ�ǺȇƾƬȀǷ�¦ȂǻȂǰȇ�À¢�ƢǼƬȇƢǣÂ���ǶȀǼȈƥ�ǪȇǂǨƫ�ÀÂ®�ƨȇƾǸƄ¦�ƨǼǈǳ¦�ń¤".4  لعل

معية العلماء جلتسمية هو وقوفها أمام النشاط املعادي هذه ال ختاذهااو الدافع من إنشاء جريدة السنة 

بعض  نشقامن قبل مجاعة الطرقيني الذي " مجعية علماء السنة"الذي بدأت تنتهجه املسلمني اجلزائريني 

.21(سورة األحزاب ، اآلية -1 (

.5063فتح الباري حديث  -10/130أخرجه البخاري يف الصحيح -2

.1، ص1933، مارس 01، ع السنة، جريدة  "غايتنا-خطتنا-عملنا-بواعثنا"عبد احلميد بن باديس ، -3

.8املصدر نفسه ،ص -4
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تعريض واضح هلا ، " مجعية علماء السنة" سما ختاذاو ، م 1932سنة  مجعية العلماء املسلمنيأعضائها عن 

عملنا :" كما أكد على ذلك يف قوله  1. فكان أن ردت عليها مجعية ابن باديس بتسمية صحيفة السنة 

  ".نشر السنة النبوية احملمدية ومحايتها 

على أساس  لتزامهااب، نظرا لطبيعة مبادئها اليت تعهدت أكثر ة السنة الطابع الديينغلب على جريد

�ƨȈǠŦ�ƢĔ¢واملالحظ من خالل تصفح األعداد املنشورة فيها ، متسكها دينية بعيدة كل البعد عن السياسة ،

" تحدث عن السنة مثلجند على سبيل املثال مقاالت  ت Ƣē¢ƾƬƥامبا دعت إليه،  فمن املواضيع الدينية اليت 

،"وال صبح إال سنة نبوية "، قصيدة بعنوان "نة من آثار خمالفة الس" ، " السنة عند النساء اجلزائريات

إىل الكتابة املقاالت اليت تدعو إىل اإلصالح اليت تكفل الشيخ الطيب  نتقلتا، مث "حول إماتة السنة "

أال " ، " األمة يف حاجة إىل اإلصالح " ،"حاجة إىل اإلصالح اليوم هل حنن يف:"العقيب بكتابتها  مثال 

اجلزائر اليوم ودعوتنا �ƨǔĔ"،"يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا  ال"، "فليعش املصلحون

  " . اإلصالحية

جريدة السنة إىل تلمس النقاط احلساسة إلصالح بعض اجلوانب من القضايا الدينية  نتقلتامث 

التغليط " ، "ضاللةالبدعة " ، "اإلسالم واملسلمون" : بني تلك املواضيع مقاالت بعنوان من. ¦ƨǷȋ¦�Ƕē�Ŗǳو 

وزيارة  اخلالف يف شؤون الزوايا" ، " ليس سوى القرآن من حكم" ، "جتماعواالوالتخليط آفة يف الدين 

."اإلسالم عقد بني العبد وربّه"،"مهمة العلماء الدينيني ومسؤوليتهم" ،"الوسيلةقبور األولياء والتوسل و 

أسئلة " ،"النواب املسلمني  كلمة اجلزائر املسلمة إىل" :املتفرقة نذكر على سبيل املثالومن املواضيع 

ة ضد قرار العلماء من القيام بوظيف حتجاجاال" ،"ع الوعظ واإلرشاد يف املساجدحول من"،"ةبرملانية كتاب

  " . الوعظ واإلرشاد يف املساجد

.131، املرجع السابق ، ص1939إىل  1847حممد ناصر ، الصحف العربية اجلزائرية من -1
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  :"السنة النبوية المحمدية"جريدة  قضية حل - ب

Ǵǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠǸŪ�Ä°¦®ȍ¦�ǆ م1933جوان  22يف  ǴĐ¦�®ƢǬǠǻ¦�¿Ȃȇ��ƨǸǏƢǠǳƢƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸ

لسان حاهلا والناطقة " سنةال"اجلمعية قرارا من الوزارة الداخلية للجزائر ينص على حجر جريدة  تسلمت

كان هلا ، خصوصا وأن اجلريدة  ستيائهماو وتعجب أعضاء اجلمعية  ستغرابا، وقد أدى هذا القرار إىل بامسها

1.توجه ديين وبعيدة كل البعد عن السياسة

م أرجعها ألسباب أمنية 1933جويلية  17جاء طلب وزير الداخلية لتعطيل جريدة السنة بتاريخ 

م حبملة ضد احلضارة الغربية وضد 1933أفريل  4بتداءا من تاريخ إذكرها من بينها قيام جريدة السنة 

���ƾǓ�ƨȈƥǂǠǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�ƾȈƷȂƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠǴǳ�ƢēȂǟ®�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥباجلزائر اري الذي تقوم به فرنساالعمل احلض

.2الوجود الفرنسي

االنقالب املفاجئ  من بعض اإلدارات حنو اجلمعية  منه الشيخ ابن باديس هو التبدل و وما تعجب    

قابلنا إدارة الشؤون الوطنية ... : "يف بداية مشوارها حني قال بعدما كانت تشهد عالقات حسنة معها

 ستثقالايف اجلمعية أو  رتيابابالعاصمة فلم نسمع على خطتنا أدىن إنكار ومل نتلمح أقل إشارة إىل 

، ومحل بريفي العاصمة على ابتداء منازلة اجلمعية ومضايقة فما الذي بدل العقول وحول النياتألعماهلا 

3".السنة لغري ما سبب ةرجاهلا وعرقلة أعماهلا حىت عطلوا جريد

البالغ  ستيائهاإىل وزير الداخلية وأعرب فيه عن  حتجاجاالقام الشيخ ابن باديس بإرسال تلغراف 

ينشأ عنه ضرر ، وأبلغه أن مجعية العلماء حتتج مبا هلا من قوة على القرار الذي عن تعطيل جريدة السنة

§مادي وأديب للجمعية ƢƦǇ¢�ǲȀš �ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ƾȇǄȇÂ�� وأكد يف األخري التعطيل اليت مل توضح يف القرار ،

أن اجلريدة املعطلة مل تنشر إال ما كتب يف مواضيع دينية حبثة ويف مسائل ال خترج عن دائرة العقائد 

4.والعبادات

.2، ص 1933جويلية  17، 1جريدة الشريعة ، ع -1
2- G.G.A, presse arabe « ES SOUNAH » proposition d’interdiction , le Ministre de l’intérieur ,

le 17 juin 1933.
.1، ص 1933جويلية  17، 1، ع الشريعة جريدة،"" الشريعة"وإصدار " السنة"تعطيل "بن باديس ، إ-3
.2، ص 1933جويلية  17، 1، ع الشريعة جريدة، "تلغراف االحتجاج"بن باديس ، إ -4
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ويف نفس الوقت كلفت اجلمعية حماميها لرفع قضية ضد التعطيل لدى جملس الدولة األعلى، 

ة من قبل خمتلف فئات األمة اجلزائرية ، وذلك من خالل الكم اهلائل من اجلوابات ووجدت القضية مساند

اجلمعية "ضد القرار ، و من أبرزها  حتجاجهماو  ستيائهمااليت أرسلت إىل إدارة اجلمعية واليت عربت عن 

إىل  " حامدي خوجة"بتوقيع من رئيسها  حتجاجاالببونة  اليت بدورها قامت برفع برقية " الدينية اإلسالمية

املسلمني ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�©ȂǏ�ń¤�ƢēȂǏ�ǶǔƬǳ �)  شوطان(و وزير الداخلية ) دالدي(كل من رئيس الوزراء 

1.اجلزائريني

  :"الشريعة النبوية المحمدية"جريدة تأسيس  - 2

  :التعريف بالجريدة-أ

م ، أصدرت مجعية 1933جوان  23يف " السنة"جريدة  ستعماريةاالبعد أن أوقفت السلطات 

�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨȈǟȂƦǇȋ¦�ƢēƾȇǂƳ� ƢǸǴǠǳ¦"وتعد 2يوما من التعطيل 14أي بعد  1933جويلية  17يف " الشريعة ،

ستعمارية ȍ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�Ƣǟ®�ƢŲ�©ȏƢĐ¦�ǲǯ�Ŀ�ƢȀƬǬƥƢǈǳ�ƢȈǠȈƦǗ�¦®¦ƾƬǷإ" الشريعة النبوية احملمدية"جريدة 

.3أعداد منها ) 6(إليقافها بعد شهر وبضعة أيام  بعد إصدار ستة 

يها إىل سند التحرير فأالشيخ ابن باديس ، و  مجعية العلماءأشرف على جريدة الشريعة رئيس 

اآلية الكرمية ، وكان شعارها متياز فكان األستاذ أمحد بومشال، وأما صاحب االالشيخان العقيب والزاهري

.5نسخة 4.000يقارب  ، كانت تطبع منها ما4﴾ ُمثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة مَِّن اْألَْمِر فَاتَِّبْعَها ﴿:اىلقوله تع

.5، ص 1933جويلية  17، 1الشريعة ، ع جريدة -1

2-C.A.O.M , G.G.A , Télégramme Officiel, Gouverneur Général à Ministre Intérieur ,

PARIS.
.1، ص 1933جويلية  17، 1جريدة الشريعة ، ع -3

  .18اآلية ، سورة اجلاتية  -4

5- C.A.O.M , G.G.A , Notice sur le journal publie a Constantine « ACH CHRIA » ,

24 juil 1933.
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ƾƫ�ǞȈǓ¦ȂǷ�ƢȀǴǸů�Ŀ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�Â��ƨǠȇǂǌǳ¦�̈ƾȇǂƳ�ƢȀƬǳÂƢǼƫ�Ŗǳ¦�ƨǟȂǼƬŭ¦�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�¾ƢĐ¦�Ŀ�°Â

ألف "،"العلماء العاملون محاة األمة"،"واملبتدعنيسالمي بني املبشرين الدين اإل" الديين نذكر أبرزها

وغريها من املواضيع اليت تناولت األخبار واألحداث "اعتداءات النواب اجلاهلني"،"سلم يرتدونوسبعمائة م

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǷȋ¦�Ƕē�Ŗǳ¦.1

":الشريعة"حل جريدة  - ب

، وما فاجئ أعضاء 2أصدر وزير الداخلية قرار حل جريدة الشريعة  م1933أوت  9يف يوم 

، وتبينت اجلمعية أن طلب بعد صدور العدد األول من اجلريدةاجلمعية  هو أن تاريخ صدور القرار جاء 

احلل كان قبل أن يتوجه الوايل العام بنفسه ملعرفة احلقائق ودخائل الشئون اجلزائرية بعد قدومه األخري من 

3.افرنس

عتربت اجلمعية أن تكرار تعطيل جريدة مجعية علمية كربى ليس مما يهدئ اخلواطر وال مما يوطد إ

��Â���ǞȈǸŪ¦�ƨƸǴǐŭ�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�ń¤�ƨƳƢƷ�Ŀ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢Â�ƢǏȂǐƻ���² ȂǨǼǳ¦�ǾǴǸƸƬƫ�ƢŲ�ȏÂ�ƨǬưǳ¦

خذ بالثابت عند أهل كانت اجلمعية تسري يف خطة ترضي اجلميع كما حددها الشيخ ابن باديس وهي األ

ȍ¦Â�Ƕđ�¼ȂƯȂŭ¦�ǲǬǼǳ¦ هتداء بفهم األئمة املعتمد عليهم ودعوة املسلمني كافة إىل الدين الصحيح دون

التفريق بينهم  وتسعى إىل غايتها من نشر العلم واخلري وخدمة الصاحل العام دون أن تتدخل يف الشؤون 

لسنا أعداء لفرنسا وال نحن نعمل "عنوانه ، وقد كتبت يف إحدى صفحات جرائدها شعارا 4السياسية

، لتتجنب أية عراقيل قد 5"بل نعينها على تمدين الشعب وتهذيب األمة ونساعدها. ضد مصلحتها

  .قتالعها من جذورها إتتعرض إليها ، لكن دون جدوى مع تعنت األعداء وإصرارهم على حماربة اجلمعية و 

  .أنظر أعداد جريدة الشريعة  -1

2 - C.A.O.M , G.G.A , presse arabe « ACH CHRIA » interdiction du journal ,9 aout 1933.

.2، ص  1933سبتمرب  11، 1جريدة الصراط ،ع -3

.نفسه، الصفحة نفسها املصدر  -4

.1، ص  1933أفريل  17، 2،ع جريدة السنة  -5
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  :جريدة الصراط السويتأسيس  - 3

  :بالجريدةالتعريف -أ

 سماجريدة ثالثة حتمل املسلمني اجلزائريني مجعية العلماء أصدرت  م1933سبتمرب  11يف 

، وكان يشرف عليها الشيخ ابن باديس "الشريعة و ةالسن"جلريدة  متدادااكانت ، و " الصراط السوي"

)17(، صدر منها سبعة عشر  متيازهااوأمحد بومشال صاحب ريرها الشيخان العقيب والزاهري ويرتأس حت

ديد والوعيد جتلى ومحلت شعار يفيد معىن التن1،م1934جانفي  08ستعمارية يف عددا وأوقفتها اإلدارة اإل

من ، 2﴾ )ُقْل ُكّل ُمتَـرَّبص فـَتَـرَبَُّصوا َفَستَـْعَلُموَن َمْن َأْصَحاب الّصرَاط السَّوّي َوَمْن اْهَتَدى﴿ يف قوله تعاىل 

ملاذا مننع من تعليم ":مثل الجانب الثقافي املواضيع اليت تناولتها اجلريدة جند مقاالت تكلمت عن 

بعد عشرين سنة يف "،"مدارس احلكومة العلمانية  "،"سؤول عن املنع من تعليم أوالدنامن امل" ،"أوالدنا

واصوا باحلق وتواصو وت: " التالية جند منها املقاالت  مواضيع دينية و" هل عندنا رخصة ؟: نسأل .التعليم 

الوهابيون سنيون " ،"الكتاتيب القرآنية " ،"أيها املسلمون " ،"عة الطريق يف اإلسالمبد"،"بالصرب

ومن املواضيع اليت ،" دينكم كما حتافظون على جنسكمأال حتافظون على "،"السنة تنتشر وتنتصر"،"حنابلة

براءة القبائليني " ،"طريقة احللولية بالد القبائل وال": مثل طرقيةالركزت عليها متثلت يف تعليقات حول بعض 

مجعية العلماء املسلمني " ،"ىل زيارة سيدي عابد إ" ،"ومن تبعهما افظيمن شيخ احللول وتلميذه احل

خدمة " ،"أجوبة وزيرية " :مقاالت حتمل عنوانجنداملتفرقةومن املواضيع  ".أوشاب القوم املفسدينو 

وغريها من املقاالت اليت تدور " سالمية اجلزائرية املسألة الدينية اإل"،"ليس يف سب العلماء والزعماء طن الو 

ƢēȏƢů�Ǧحول اجلوانب اإل ǴƬű�Ŀ�ƨȈƷȐǏ3.

.1، ص 1933سبتمرب  11، 1، ع جريدة الصراط -1

.135سورة طه ، اآلية -2

  .نظر أعداد جريدة الصراط ي -3
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  :حل جريدة الصراط  - ب

رغم ما أبداه الوايل العام من تصرحيات بشأن موقفه من اجلمعية والذي نشر يف العدد األول من 

Ƣƥ¦ȂŪ¦�ȄǴǟ�¦®°���ǖǇȂƬƬǳ�ƨȈǠǸŪ¦� Ƣǔǟ¢�Ƣđ�Ʈ©�¦الصراط نقال عن جريدة الشهابيدة جر  ǠƦȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ

يؤكد أنه ليس أما من العلماء فسمو الوايل : "، أكد الشيخ ابن باديس قائاللديه معلنة والئها لفرنسا

ول من خالهلا التملص ، لكن هذه املناورة من الوايل العام حا1"، وال يقاومها بأي نوع من املقاومة ضدها

ية على للجمع) الصراط(، بدليل إيقاف اجلريدة الثالثة اقيل اليت تطال اجلمعية وجرائدهامن مسؤولية العر 

األكثر من ذلك وهو أن قرار تعطيل من اجلريدة ، و عددا  17بعد صدور م 1934يناير  8التوايل يف 

متنع اجلمعية مبوجبها من إصدار أي صحيفة  ستثنائيةإم جاء بصفة 1933ديسمرب  23الصراط املؤرخ يف 

 –إن هذا اإلجراء سيتخذ ضد كل الصحف احلاملة هلذه النزعة "، وقد ورد فيه 2أخرى وبأية صفة كانت

أينما وجدت من الرتاب اجلزائري ، مهما يكن صاحب امتيازها ومهما تكن املطبعة اليت  –الوطنية 

3". تستحب فيها 

إيقاف هذه الصحف تباعا من طرف اإلدارة االستعمارية سببه الدعاية ضد يرى علي مرّاد أن 

السياسي للسكان الذين هم حتت ني املعارضني للتطور االجتماعي و املرابطني وبدرجة أقل ضد القادة األهلي

.4مراقبتهم

، 1933ســـبتمرب  11، 1، ع الصـــراط الســـويجريـــدة ، " تصـــرحيات الـــوايل العـــام يف شـــأن مجعيـــة العلمـــاء" عبـــد احلميـــد بـــن بـــاديس، -1

  . 1ص

  .    23ص املرجع السابق ، ،الثقافة ، جملة " نظرة على تاريخ الصحافة العربية يف اجلزائر " علي مرحوم ، -2

-G.G.A ,Presse arabe « ES SIRATE » Interdiction , Le président du Conseil Ministre de

l’intérieur à Monsieur le Gouverneur Général de l’Algérie ,26 Décembre 1933.
.181، املرجع السابق ، ص ...حممد ناصر ، الصحف العربية -3

حممـد حييـاتن ، :، تـر  1940 – 1925مـن  جتماعيواالحبث يف التاريخ الديين  –ائر سالمية يف اجلز صالحية اإلعلي مرّاد ، احلركة اإل-4

.178، ص 2007، دار احلكمة ، اجلزائر ، ط.د
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�Ƕǣ°�ƢēƢǬƥƢǇ�ǺǷ�̈Ȃǈǫ�ƾǋ¢�̈ǂŭ¦�ǽǀǿ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨƥǂǔǳ¦�© ƢƳÂاالحتجاجات �Ƣđ�¿ƾǬƫ�Ŗǳ¦ العديد

وما حتمله من حقد ضد  ستعماريةاالدارة ، دّلت على نوايا اإل1من اجلزائريني ضد توقيف جريدة الصراط

ن اجلمعية ورجاهلا ، ونتيجة لذلك حرم على مجعية العلماء أن تعرب عن آرائها وتنشر أفكارها اإلصالحية أل

ودام حتجري . 2كان وال يزال خيشى حرية الفكر و التعبري واجلهر بكلمة احلق اليت تكسر القيود  ستعماراال

صدار جريدة ȍ�¾ƢĐ¦�ƢŮ�ƶǸǈǧ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȇȏȂǳ¦�Ǻǟ" مريانت"غاية رحيل  إىلإصدار أي جريدة على اجلمعية 

  ."البصائر"مسيت  م1935واخر سنة أجديدة يف 

1 -G.G.A ,Presse arabe protestation contre Interdiction de « ES SIRATE », Le préfet du

département de Constantine à Monsieur le Gouverneur Général , 6 Mars 1934.

  . الصفحة نفسها علي مرحوم ، املرجع السابق ، -2
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مبناسبة الذكرى السابعة والسبعني مليالد جريدة البصائر، اليت صدر  حتفاليةااليف إحدى اجللسات        

، هنأ  الدكتور عمار طاليب  البصائر بذكرى م1935ديسمرب  27معة املوافق ليوم عددها األول يوم اجل

اريخ اإلعالم اجلزائري،  ، ووصفها بالصرح اإلعالمي الكبري، ملا حتتله هذه الصحيفة العريقة يف تميالدها

ȀǼǳ¦�®ƾů�ǆ ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ¦�ƾȈǸū¦�ƾƦǟ�ƨǷȐǠǳ¦�ƢȀǈǇ¢�ǀǼǸǧ�ƢēƾȈǸǟÂ�ƾƟ¦ǂŪ¦�¿¢�ǪŞ�ȆȀǧ ضة العربية اإلسالمية

قتدار ووعي، كما  إويف الشمال اإلفريقي، وهي تؤدي رسالتها يف اإلصالح والبناء احلضاري ب يف اجلزائر

ميذها، الذين كان هلم شرف الدراسة يف مدارسها، والتتلمذ توالت شهادات من أبناء مجعية العلماء وتال

مجعوا على مكانة البصائر والدور الرائد الذي لعبته يف تشكيل وعي اجلزائريني أعلى علمائها، فكلهم 

، ومل يكن ذلك سوى ستعماراالبقضيتهم الوطنية والقومية، فكان جيل الثورة الذي حرر البالد من نري 

�ƢđƢǻ̄¢Â�Ƣǈǻǂǧ�ƪ حتاللامعية الذي انطلق بعد مرور مائة سنة على حلقة يف مشروع اجل ǻƢǯ�ƾǬǧ��ǂƟ¦ǄŪ¦

يظنون أن الشعب اجلزائري قد نسي قضيته، وأنه استسلم لقدر حمتوم، لكن فرنسا ومن وقف معها من أبناء 

ن والذل الشعب، غاب عن وعيهم أن الشعب اجلزائري الذي ينتمي حضاريا إىل دين ال يرضى أبدا باهلوا

، تسجن بعض ستعماريةاال، و بدأ الشعب يسرتد عافيته ويستوعب الدرس، لذا راحت اإلدارة ستكانةواال

توقف بعض وسائلها اإلعالمية مرة أخرى، حىت يتسىن هلا تعطيل املشروع اإلصالحي أعضاء اجلمعية مرة، و 

ره، ومل تعد وسائل التعطيل بذات زمام أم متلكاو للجمعية، ولكن أىن هلا ذلك والشعب قد اسرتد عافيته 

.1جدوى

قول الدكتور حممد ناصر يف حديثه عن يوخ واألساتذة عن جريدة البصائر ومن بني شهادات الش        

، ومن أعظمها أمهية ملا تركته  نتشارااو البصائر من أكرب الصحف العربية اجلزائرية الشهرة :"الصحف اجلزائرية 

2."من أثر عميق يف جمرى احلياة الوطنية من مجيع نواحيها

نــوفمرب  03: لكــرتوين جلمعيــة العلمــاء املســلمني اجلزائــريني ، لــوحظ يــوم يســها الســابعة والســبعني ، موقــع اإلالبصــائر بــذكرى تأس حتفاليــةا -1

2015.

http://www.oulama.dz/?p=2083

.212، ص الصحف العربية اجلزائرية ، املرجع السابقناصر ، حممد  -2
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وإذا كانت هذه اجلريدة تعد أطول جرائد مجعية العلماء عمرا ، :" ويضيف الدكتور عبد املالك مرتاض     

�ǲǯ�Ǻǟ�» ǂǘǳ¦�ǒ ǤƥÂ�ƢĔƜǧ���ƨƥƢƬǯ�ƢǿƢǫ°¢Â��̈ǂȀǋ�ƢȀǓǂǟ¢Âقد تكون أرقى جريدة عربية  عتباراتاال ،

األقالم اجلزائرية  أن تستقطب أهم ستطاعتاعرفتها اجلزائر يف تارخيها احلديث إىل سنة توقفها ، فقد 

فهذه الكوكبة من أدباء اجلزائر واملغرب هي اليت جعلت ... ، وأرصنها تفكريا ، وأمجلها إبداعا وأكربها شأنا

1".رية يف نفوس عامة املثقفني يف املغرب العريب كلههذه اجلريدة تتبوأ مكانة أدبية  أث

، رصــد لصــور املقاومــة يف الشــعر اجلزائــري ، منشــورات املركــز ) 1962-1930( مــة الوطنيــة يف اجلزائــر، أدب املقاو عبــد املالــك مرتــاض -1

.259، ص 2003، 1954الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
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  تأسيس جريدة البصائر األولى: أوال

:ظروف نشأة البصائـر - 1

�ƢēƘǌǻ�¾Â¢�Ŀ�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƨǧƢƸǏ�Ǿǳ�ƪ ضطهادااللقد كان          ǓǂǠƫ�Äǀǳ¦ عامل مهم يف

ط ،الصادرة ، الصـراكل مـن السنة ، الشريعـة  تعطيل ، حيث متثل هذا االضطهاد يفظهور البصائر األوىل

دام هذا التحجري عية  من إصدار أية صحيفـة أخرى و ، مث صـدور قـرار مينـع اجلمعلي التوايل 1933سنة 

مدة سنتني كاملتني غري أن مجعية العلماء اغتنموا فرصة  رحيل جان مريانت املعروف بنزعته املعادية 

يقول عنه الشيخ  اليقظان معروفة ومشهورة، و موافقة مع أيبالوطنية و  وللصحافة اإلصالحية لإلصالح

ال يقبل من أحد و ... ية إىل الفريق املعاكس لنا توجهاته السامرجل عرف مبيوله اخلاصة و "العقيب الطيب 

1... "منا أية كلمة حىت تربئ ساحة هذه اجلمعية 

م به ، وتظاهروا بنوع حسنوا عالقتهفما كان منهم إال إن اتصلوا و   ميومسيو وبعد جميء املدير اجلديد      

حلكومتهم، واجلبهة الشعبية يف فرنسا وعربوا عن مقصد مجعيتهم وهو العناية برتبية الشعب  من الوالء

ƾȇǂŪ¦�ǽǀǿ�°¦ƾǏ¤�ǎ̈���هذيبهو  ƻǂǧ���ƢđÂ°®Â�ƨǇƢȈǈǳ¦�Ǻǟ�ȆǴǰǳ¦�®ƢǠƬƥȏ¦�Ƕǿ®ƢǠƬƥ¦Â�ǾǼȇ®Â�ǾƬǤǳ�ǾǸȈǴǠƫÂ��

2. م27/12/1935ز العدد األول منها سنة فرب 

ظهور الصحافة اإلصالحية، و هي تلك الصحف اليت تبنت ة إىل ظروف أخرى واليت تتمثل يف إضاف       

مثقفة بثقافة ¦�Â�̈ǂƟƢƯ�ƨȇǂƟ¦ǄƳ�¿ȐǫƘƥÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ĿƢǬưǳمبدأ اإلصالح الديين واالجتماعي و 

  .الوطنيةسالمي و مية يدفعها، حب الدين اإلإسال

ة الذين تأثروا بروح احلركة اإلصالحيإلصالح كبار كما ذكرنا سابقا ، و قد قاد هذه احلركة رواد او   

،ستعماريةاال¦�ƨǇƢȈǈǳ¦� ¦ǂƳ�¼ǂǌŭ¦�ȂŴ�Ƕēǂƴǿ�ƾǼǟ�ƢȀǼǷ�¦ȂǠƦǌƫ�Ŗǳللجامعة اإلسالمية يف املشرق و 

قانون التجنيد اإلجباري فقضى هؤالء كل فرتة حرب بعيدين عن وطنهم،وبعد أن وضعت احلرب أوزارها و 

ثقايف يستهدف إىل و  اجتماعيوشرعوا يف وضع برنامج رجع املهاجرين إىل وطنهم بنظريات معادية لفرنسا 

  . ستعماريةاالتوعية األهايل وفضح السياسة 

.2، ص 1937ديسمرب  1،27البصائر ، ع الطيب العقيب ، -1
212ناصر ، الصحف العربية اجلزائرية ، املرجع السابق، ص حممد  -2
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، فة واملدارس والنوادي الثقافيةنشر أفكارهم عن طريق الصحاصالحي و ما دفعهم إىل التوجه اإل هذاو       

�ƨǔĔ�̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ�©ƾȀǋ�Ʈودة بدينهم الصحيح وتوجيه أمتهمالعتنوير العقول الفاسدة و  قصد ȈƷ��

ستعمارية تقف منها موقف متحيزا فأقدمت على مصادرة كل جريدة إصالحية جعلت من السلطات اإل

Ƣē®ƢȈǈƥ�®ƾǼƫ�ƨȈƷȐǏ¤.

طبقة املثقفة و الطبقة هي اليت ربطت بني الف متثل رمزا للمقاومة الوطنية، و كانت هذه الصحو        

�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ŃƢǠǳ¦�ǞǷ�ƪالشعبية و  ƥÂƢš �ƢĔ¢�ƢǸǯ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ǾƫƢǷȂǬŠ�Ǯ ǈǸƬǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ Ǡǌǳ¦�Ʈ Ʒ�ȄǴǟ�ƪ ǴǸǟ

Ƣǰǧ¢�ƢēƢȇȂƬŰ�Ŀ�Ãǂȇ�ÀƢǯ�Äǀ°�فتكه الستعمار و مهوم األمة و أماله، خالل تلك الفرتة غري مبالني ببطش اإل

1.أن بني سطورها دعوات وطنية كانت سببا يف إشعال  الثورة التحريرية ، و  بتثائرة جيب أن تك

  :الترخيص للجريدة –أ 

خطرها التوقيف املتتايل أصالحية خاصة  عراقيل املختلفة ، لقيت الصحافة العربية عامة والصحافة اإل       

، وهو م1933، وهو ما حدت جلرائد مجعية العلماء املتتالية سنة ستعماريةدارة اإلللصحف من قبل اإل

ملدة سنتني أي بعد توقيف جريدة الصراط  مسهاابن تصدر اجلمعية لصحيفة ناطقة أاألمر الذي حال دون 

وقف جراءات التعسفية ، ومل تتمل تستسلم  اجلمعية ملثل هذه اإل. 1935واخر سنة أىل غاية إ 1934سنة 

دارة ملنح الرخصة  مغتنمة كل الفرص املتاحة ويف كل مرة يتسىن هلا التعبري عن ىل اإلإعن تقدمي طلبها 

من ميرانت جان، فبعد رحيل باجلماهري واالتصاليف التعبري  ƢȀǬƷ�ǺǷ�ƢĔƢǷǂŞ�ŚǯǀƬǳ¦Â�̈ƾȇǂƳ�ńإحاجتها 

صالحي وميوله اخلاص اإل جتاهلالدارة الشؤون األهلية بالوالية العامة وهو الذي عرف مبعاداته إعلى  رأس 

مدير عميد كلية العلوم الكربى باجلزائر2ميو.م، وتويل الفريق املعاكس للعلماء إىلامية وتوجهاته الس

وعرض مطالب اجلمعية عليه ومن  جلمعية العلماء زيارته اإلداريالشؤون األهلية بالوالية العامة فقرر املكتب 

.384، املرجع السابق، ص 2، احلركة الوطنية اجلزائرية ،  جبو القاسم سعد اهللاأ -1

، ولـد بـاجلزائر وتكلـم بلسـان أهلهـا ودرس نصـافإوخـربة وقـانون و  نـه رجـل عظـيم ورجـل علـمأن مسيو ميو يقول الشيخ الطيب العقيب  ع -2

سـالمي ، وهو رجل املعارف الواسـعة يف الفقـه اإلوالرغبة يف فعل اخلري والتعاون واإلخالصال الصدق إنفسية أمة مؤمنة مسلمة فما عرف منها 

،  1935ديسـمرب  27، 1، عالبصـائر ،  "الباطـل ومـا يعيـدجاء احلق وزهـق الباطـل ومـا يبـدئ "الطيب العقيب ، نظر مقال أ.وعلم احلقوق 

.2ص 
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يف كل مجعية   صدار جريدة هلا تكون لسان حاهلا كما هو الشأنإبينها رفع احلجر عن مجعية العلماء يف 

.1كربى

مور بقيت ن األأال إالذي أبداه هذا املسؤول اجلديد وموافقته على طلب اجلمعية ،  ستقبالاالرغم   

صدار إصدار جريدة فقررت إمجعية العلماء بعد ذلك أكثر من سنة مث أذن هلا ب نتظرتاعلى حاهلا ، فقد 

دارة البصائر إ، فيقول يف ذلك  مدير  م1935البصائر يف السابع والعشرين من شهر ديسمرب من سنة 

صدار جريدة كانت مجعية إأذن لنا املدير احلازم والرجل احلكيم :" ومسؤول حتريرها الشيخ الطيب العقيب

.2"البصائر" سمابصدارها إلعلماء قررت ا

جناز هذا اإلول عن ، فكتبوا يف العدد األ رحب أعضاء مجعية العلماء بعودة ما أمسوه جبريدة العلماء        

�Â���ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƾȇƾŪ¦�°ȂȀǜǳ¦�¦ǀǿ�śƠǼȀǷ�ŚƦǰǳ¦منها بنور  لتستضيء ستقبالهالمة مستعدة ن األإ

أسباب ودوافع اجلمعية من الصحافة يف " فرحات بن الدراجي"ووضح . 3رشاد احليالعلم الصحيح واإل

�ÀȂǳȂǬƬŭ¦�Ƣđ�ǾǬǐǴȇ�ƾلتدفع عن نفسها ما ق"جريدة  إىلمجعية العلماء وحاجتها :" مقاله الذي كتبه بعنوان 

.4آخر إىل، ولتستغين عن أكثر النشريات اليت تذيعها من آن واملرجفون

  :ـدة البصائر التعريـف بالجري - 2

  :التعريف الظاهري  -أ

هي أهم صحف هذه اجلمعية �Â��śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�Ƣē°ƾتعد البصائر الصحيفة الرابعة اليت أص     

أعظمها، ملا تركته من أثر عميق يف جمرى احلياة الوطنية ربية اجلزائرية شهرة و انتشارا و ومن أكرب الصحف الع

.5من مجيع نواحيها

.1، ص  السابقالطيب العقيب ، املصدر -1

.2، ص نفسه املصدر -2

.3، ص 1935ديسمرب  27، 1، عالبصائر ، "جريدة العلماء "الفىت الزواوي  ،-3

.6، ص 1935ديسمرب  27، 1، عالبصائر،  "ىل جريدةإمجعية العلماء وحاجتها "فرحات بن الدراجي ، -4

.212ناصر ، الصحف العربية اجلزائرية ، املرجع السابق، ص حممد  -5
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نتظام إيل إوهي جريدة أفلتت من التوقيف حيث ظلت تصدر ب م1935ديسمرب  27صدرت عام         

َقْد َجاءَُكْم َبَصائُِر «ذلك حسب ما تنصه اآلية الكرمية يف  قوله تعاىل  "البصائــر"ومسيت  م 1939عام 

َها ِمنْ  و كانت اآلية الكرمية مكتوبة  1.»َوَما أَنَا َعَلْيُكْم ِحبَِفيظٍ رَبُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َعِمَي فـََعَليـْ

إىل  1حتت العنوان و ذالك يف أعداد البصائر اليت صدرت يف عاصمة اجلزائر و ذاك إبتداءا من العدد 

، ليتسلم  م1937سبتمرب  30، وكان يديرها ويرتأس حتريرها الشيخ الطيب العقيب إىل غاية 83العدد 

¢�œǬǠǳ¦�Ƕē¢�Àدارة اجلمعية بعد إستقالة العقيب من إرئاسة حترريها الشيخ مبارك حممد امليلي بعد  ®¦°Â�Ƣēإ

سنةاحلذر فتخلى عن إدارة البصائر ختذاإىل التقليل من نشاطه و  طرضاوسجن و   محمود كحولمبقتل 

19372.

أسبوع، وكان مدير مالية اجلمعية العاصمة يوم اجلمعة من كل  كانت البصائر  تصدر يف اجلزائر        

الشيخ مبارك امليلي يتكفل بتوزيع نسخ البصائر إىل الباعة يف خمتلف القطر اجلزائري وخارجه خاصة يف 

صدر العدد األول يوم اجلمعة ،3"حممد بن أمحد العمراين"املغرب األقصى من طرف مبعوث مدينة فاس 

باجلزائر  نتهى الصدورإ 110و بعد العدد ، خري الدينالشيخ  حممـد  متيازاالصاحب  م1935ديسمرب27

، أما صاحب االمتياز فبقي الشيخ حممـد خري الدين¤��ƾǠƥ�½°ƢƦǷ�ȆºǴȈŭ¦�ń¤�Ƣē°¦®¤�ŚǤƬƥ�ƨǼȈǘǼǈǫ�ń انتقلو 

قد صدر منها ت يف هذا التاريخ و حيث توقفم  1939أوت 25ستمرت اجلريدة بالصدور إىل تاريخ إ

ابتدأت و ، م1937جانفي08بتاريخ  50انتهت سنتها األوىل بعدد  ،سنوات 4عددا يف ظرف  180

ديسمرب  3بتاريخ  89، و انتهت السنة الثانية بعدد م1937جانفي 15بتاريخ  51سنتها الثانية بعدد 

 18بتاريخ  140بعدد و انتهت م 1973ديسمرب  10بتاريخ 90، وابتدأت السنة الثالثة بعدد م1937

ƾǠƥ�ƢȈƟƢĔ�ƪ®�م 1938نوفمرب 25بتاريخ  141 دبعد 4السنة  بتدأتاو ،م 1938نوفمرب  ȀƬǻ¦�Â180

).104(سورة األنعام ، آية -1

.2-1، ص ص 1937 أكتوبر 19، 84البصائر ، العدد -2

3- C.A.O.M ; G.G.A, Rapport , le Chef de la Police Spécial Départementale , Constantine , le

1er Decembre 1938.
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28(، ومن الناحية الشكلية فجريدة البصائر من احلجم املتوسط بقياس م1939أوت  25بتاريخ 

.وتقع يف مثاين صفحات )سم40 عالمة يف

اء ان أحد أعضظميلكها الشيخ أبو يقاليت كان "سالمية باملطبعة العربية اإل"كانت تطبع بالعاصمة        

��Ƕǫ°�ŚƦǷȏ�̧°Ƣǌƥ�Ƣē°¦®¤�ƪإ نتقلتا، وعندما إدارة اجلمعية يف ذالك احلني  ǻƢǯ��ƨǼȈǘǼǈǫ�ń13.1

ما ، سياسيا و أدبيا، أ، دينيا جتماعيااالبصائر باملواضيع املختلفة و احلافلة بألوان الفكر  تمتألا  

�ȆȀǧ�Ƣē¦°ƢǠǋآن والسنة النبوية أحاديث نبوية أو حكم عربية مقتبسة جلها من آداب القر ، ما آيات قرآنيةإ

.2، وتارة ال تدرج  ذلك حسب الظروفومن حكم العرب

ƢȀǼǟ�̈ŐǠǷ�ƢēƾȇǂƳ�ÀȂǰƫ�À¢�ÀƢǰǷȍ¦�°ƾǫ��ƨȈǠǸŪ¦�ƪ ǳÂƢƷƢđȂǴǇ¢�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǆ ǸƬǴȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��

ن ، جند البصائر قد ترفعت ع واألسلوبفخالفا ملا متيزت به بعض الصحف العربية من ضعف يف اللغة 

يكون عربية وأمجل  إن أسلوب البصائر كان أرقى ما:" ، ويقول يف ذلك األستاذ عبد املالك مرتاض ذالك

، سواء يف عهدها األول حتت إشراف الشيخ الطيب العقيب أم يف عهدها الثاين حتت إشراف ما يكون كتابة

3."الشيخ مبارك امليلي 

ركزت من  ، حيثماء من وراء تأسيس جريدة البصائر لتحقيق أبعادها وأهدافهاالعل حرصت مجعية  

Ŗǳ¦�®Ƣǋ°ȍ¦Â�ǚǟȂǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǞǸƬĐ¦�Ǧخالهلا للدعاية للجمعية ȈǬưƫÂ�§ ƢƦǌǳ¦�ƨȈǟȂƫÂ�� كانت تقوم به يف 

  .منرب البصائر  إىل، لتتحول به منابر املساجد

.213، صالسابق العربية اجلزائرية ، املرجع حممد ناصر ، الصحف -1

، منشـــورات جامعـــة 16، ع عصـــور، جملـــة "البصـــائر والـــبالغ أمنوذجـــا  –صـــالحي والتقليـــدي صـــحافة التيـــارين اإل"الشـــيخ بوشـــيخي ، -2

.69ص  ،2010ديسمرب /وهران ، جوان

.40ص املرجع السابق ،، "الصحافة العربية يف اجلزائر أسلوب "املالك مرتاض،عبد -3
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مواضيع البصائر اليت توضح أبعاد مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني من وراء تأسيس جريدة  ):1(جدول 

  :البصائر 

  %النسبة المئوية   التكرار  الفئات

 دعاية للجمعية 

��ǞǸƬĐ¦�ƨȈǟȂƫ

  تثقيف الشباب  

  دعوة وإرشاد العامة 

�̧ȂǸĐ¦

91

69

22

11

193

47.17%

35.75%

11.39%

5.69%

100%

  : أركان البصائر األولى  –ب   

لكن كان يف جمملها يرتكب من مواضيع متنوعة يف خمتلف مل يكن للبصائر األوىل أركان ثابتة       

��ƨȈǼȇƾǳ¦�©ȏƢĐ¦والسياسية والثقافية  واالجتماعية.  

، مثل تابثوبعد صدور األعداد األوىل للبصائر بدأت تظهر أركان جديدة بعناوين البعض منها   

وغريها من نداء وبشرى ، صفحة األخبار واألنباء، منبر البصائر، تحية البصائر، بريد البصائر: ركن 

لنقل األخبار وركن آخر كما خصصت ركن خاص  .بتقدم صدور أعدادها داألركان الذي كانت تتجد

�ǺǷ�ǲǯ�ń¤��ƢēƢȀȈƳȂƫÂ�ƢȀǴƟƢǇ°�ǾǳȐƻ�ǺǷ�ǾƳȂƫ�ƪمن إدارة البصائر، وكذا ركن لإلعالنات ǻƢǯالقراء ،

كانت تدرج ، البصائر الفتتاحياتفبالنسبة.إلى رؤساء الشعبو إلى باعة الجريدة، وإلى الكتابو

نحن وخصماؤنا غير ـب ستبدلتهااو بعض أعدادها ،  فتتاحيةايف بعض األحيان يف سير الجمعية وأعمالها  

غالبا  جتماعيةاكانت تطرح فيه مواضيع للنشر الحر  واحتوت على ركن آخر غري ثابت بعنوان ،الشرفاء

كما طغى على مواضيعها اجلانب السياسي ، كانت تتناول موضوع حجاب املرأة وغريها من املواضيع ما
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 اإلسالمير الذي حتدث عن أحاديث مجعية العلماء وحوادثها مع احلكومة الفرنسية ، وأحداثها يف  املؤمت

  .م1939م إىل غاية 1936اجلزائري من سنة 

  يوضح مصادر أخبار جريدة البصائر   ):2(جدول

  %النسبة المئوية   التكرار  الفئات

 مراسلون 

  إدارة الصحيفة 

�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦

  صحافة أخرى

�̧ȂǸĐ¦

79

53

19

12

163

48.46%

32.51%

11.65%

7.38%

100%

  : األولىجريدة البصائر  اهتمامات –ج   

تبلغه أي جريدة عربية يف ما مل  نتشارواالسارت البصائر سريا حثيثا منتظما وبلغت من الرقي        

.1أالف نسخة وهو رقم قلما بلغته جريدة أخرى يف تلك الظروف 4، إذ كانت تطبع حوايل اجلزائر

�ǆأما يف ميادين الكتابة يف اجلريدة فقد جاء بيا          ǴĐ¦�Àاإلبراهيمياحملرر من طرف البشري  اإلداري 

�Ƥ Ÿ�ƢǷ�ń¤��Ƕđ°®�ŚǼȈǳ��ǂƟƢǐƦǳ¦�§ ƢËƬǯ�ƢȀǠƦƬȇ�À¢�Ƥ Ÿ�Äǀǳ¦�¶ƢǬǼǳ¦�ǞǔȈǳبه من مواضيع مهمة  االهتمام

والتشبث به واليت ال جيب أن خترج عن إطارها الديين ، ومن  االتعاظفسد وإحياء ما جيب  إلصالح ما

  : مجلة ما مت التوجه إليه 

  .شرح وتبيان حقائق الدين وفضائله  -   

288ناصر ، الصحف العربية اجلزائرية ، املرجع السابق، ص حممد  -1
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  .إحياء السنن امليتة قوال وعمال واملطالبة بلزوم إحيائها -   

  .إحياء التاريخ اإلسالمي والنهل من أجماده واالستفادة من عربه وعظاته -   

  .واالهتمام باجلانب اخللقي للفرد املسلم االجتماعيةمراض كشف األ  -   

  . بالعلم واحلث على طلبه هتماماال -   

.1.الغوص يف حبر العربية والسعي لبيان فضلها وتعليمها خاصة ناشئة األمة -   

وّجه إليها كّتاب البصائر  كلها ميادين تدور يف جماالت  التفكري والبحث هذه امليادين اليت  

والذي ال يتم إال إذا سعت أقالم كتاب اجلريدة إىل شرح احلقائق الكلية  اإلصالح، حىت يكتمل واإلنتاج

هامه ، والسمو عن من دينية وعلمية وتبني احلق بدالئله وتسميته بامسه وتشريح الباطل وفضحه بشبهاته وأو 

فال  –أيها الكتاب الكرام  –إلحسان اإلحسان ، ا: " يف األخري قائال اإلبراهيميونصحهم . النبذ والتلويح

.2"تكتبوا ال فيما حتسنون موضوعه

  :1939- 1935أما عن النقاط اليت ركزت عليها جريدة البصائر األوىل   

يف خمتلف جهات  اإلصالحيةالفكرة  انتشارالتعريف جبمعية العلماء املسلمني اجلزائريني وتعميم  -    

  .القطر اجلزائري

.3حماربة الطرقية حيث خصصت هلا صحافة اجلمعية وباألخص البصائر العديد من املقاالت -    

�ǆ"،  اإلبراهيميحممد البشري -1 ǴĐ¦�ǺǷ�ƨǸǴǯ10، 2، عالبصـائرجريـدة ، "جلمعية العلماء املسـلمني إىل كتـاب البصـائر الكـرام  اإلداري

.02، ص  1935جانفي 
، دار 1، ط اإلبراهيمــي، تقــدمي أمحــد طالــب ) 1940-1929( 1ج  اإلبراهيمــيحممــد البشــري  اإلمــام، آثــار  اإلبراهيمــيحممــد البشــري -2

.211، بريوت ، ص  اإلسالميالغرب 
ا هـو عـدم اخلـوض يف مواضـيع مث جتاوزهـا خصوصـا فيمـا ¦ºđƢƬǯÂ�ǂƟƢºǐƦǳ إلدارة اإلبراهيميكان من بني اخلطة والضوابط اليت وضعها الشيخ -3

أشـخاص بأمسـائهم ،وذلـك يعـرب عـن مـدى تطـاوهلم  إىليتعلق خبصـومها مـن رجـال الطرقيـة لكـن وجـدنا العديـد مـن املواضـيع الـيت كانـت توجـه 

انظــر بالتفصــيل مواضــيع .مــي نفســه علــى رجــال اجلمعيــة فوجــب عليهــا الــرد املكثــف مــن قبــل كتــاب البصــائر ومــن قبــل الشــيخ البشــري االبراهي

  .البصائر حول الطرقية يف الفصل األول من الباب الثالث لألطروحة 
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  .اخللقي والدفاع عن الشخصية الوطنية والبعد العريب اإلسالمي حنرافلالالتصدي  -    

  .الرامية إىل مسخ اهلوية اجلزائرية بفرنستها وتنصريها االستعمارية األساليبفضح  -    

  .م1936"سالمياملؤمتر اإل"متابعة مجيع أنشطة اجلمعية خاصة السياسية مثل أعمال -

  .ومؤسساته ستعماراالالعناية بالشبيبة اجلزائرية ومحايتها من مسوم  -    

1.فريقيا، إضافة إىل القضية الفلسطينيةإمساندة القضايا العربية اإلسالمية يف مشال  -  

  :م1939 -1935جريدة البصائر األوىل  اهتماميشري إىل مواضيع : )3(جدول

  %النسبة المئوية   التكرار  الفئات

 املواضيع السياسية 

الثقافية  –املواضيع الرتبوية 

  املواضيع االجتماعية

  املواضيع الدينية 

�̧ȂǸĐ¦

68

61

47

17

193

35.25%

31.60%

24.35%

%8.80

100%

جريدة البصائر األوىل املائة والثمانني هو طابعها النضايل  والالفت للنظر من خالل حمتويات أعداد  

مجيع امليادين األدبية  قليمية والدولية كما مشلتالوطنية ، اإل: يف مجيع اجلبهات واليت اختذت عدة أبعاد منها

لوحظ  وإذا ، ستعماريةاالجراءات والقوانني ، القضايا العربية ، وحىت اإلوالفكرية، الدينية، الثقافية، السياسية

ولويات العمل يف تلك أألن  ،لألوضاع مراعاةمهاال له بل إيعين  فذلك ال  قتصادياالغياب اجلانب 

�ÀƢǰǧ�ƢǿƾȀǷ�Ŀ�ÀÂǂǸǠƬǈŭ¦�Ƣđ�Ǌ ǘƦȇ�ȏ�ŕƷ�ǶȈǴǠƬǳ¦�°ƢǠǋ�Ʈ Ţ�ŗǈƬƫ�À¢�ƨȈǠǸŪ¦�ȄǴǟ�ƪ Ǔǂǧ�©¦ŗǨǳ¦

ســــة يف البــــاب الرابــــع مــــن نظــــر تفاصــــيل القضــــايا واملواضــــيع الدينيــــة واالجتماعيــــة والثقافيــــة  بالبصــــائر يف البــــاب الثالــــث واملواضــــيع السياأ-1

 .األطروحة
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ي حبفظ دينه ولغته ، ألن الوضعية حتقيقها خدمة الشعب اجلزائر  إىلمن جماالت العمل اليت سعت اجلمعية 

، فرضت على اجلمعية ستعماريةاالالصعبة املعقدة اليت كان يعاين منها الشعب اجلزائري يف ظل السيطرة 

.1وضع أهداف تسعى من خالهلا للحفاظ على اهلوية والشخصية اجلزائرية 

  : خطة الجريدة وضوابطها - د

جمريات  قتضتهاائدها ظروف وأسباب خاصة أوجبتها و العلماء يف جراإن لكل ما كانت تنشره مجعية        

ȋ¦�Ƥن يسميها رجال اجلمعية باملفاجآت، وكثريا ما كااألحداث ǈƷ�Ǯ ǳ̄�ǲǯ����Ƣđ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�°¦ȂǗبتداءا إ

السنة، : فكانت أمساء جرائدها، طور البناء والتشييد زالة األنقاض مثإسيس و أبطور التمهيد مث طور الت

خري وهو طور البناء أسس جريدة البصائر لتعرب عن الطور األ، لتصراط رموزا ألطوارها األوىل، الالشريعة

، لتكون زع الزيغ والشكوك عن بصائر الناسلتعمل على ن" البصائر"، وأهلمت اجلمعية تسمية والتشييد

لذلك كان على  .2والعلمي صالح الديينليه من اإلإاجلمعية  فيما تدعوا  ستبصاراالربهان القائم على 

�ƢȀǷȐǫ¢Â�ƢđƢƬǯ�ƢȀȈǴǟ�ŚǈȇÂ�̈ƾȇǂŪ¦�ƢȀȈǴǟ�Śǈƫ��ǖƥ¦ȂǓÂ�ƨǘƻ�Ǟǔƫ�À¢�ƨȈǠǸŪ¦وفق الطور املرسوم له ،

  .ىل بيان احلقائق العلمية والدينية بالدروس واحملاضرات والكتابة إوتوجيه اجلهود كلها 

  :اخلطة يف األصول اآلتية  شتملتاف

العالقة باإلدارة االستعمارية عالقة صفو ومساملة باليت هي أحسن يف خصوص  عتبارا:  األول  

، والنظر يف هذه العالقة وحتديدها يف مجلة من خصائص مل هلا اجلمعية وهي العلم والدينالدائرة اليت تع

ȍ¦�ǆ ǴĐ¦دون التغاضي عن أي حق ديين أو علمي لألمة قد ختوله القوانني واملبادئداري للجمعية ،

.اجلمهورية ، وال يسكت حيث جيب النطق ، وال ييأس من إنصاف احلكومة وعدهلا

�À¢�ȏÂ�ƢēƢǯ°ƾǳ�¾ǄǼȇ�ȏ�ÀƘƥ�ƪ:الثاني   ǏÂƘǧ���Ǿƫƾǈǧ¢�ȏ¤�ǂǷ¢�Ŀ�ƪ Ǵƻ®�ƢǷ�Ŗǳ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦

ƢēƘŧ�Ŀ�§ ƢƬǰǳ¦�¿Ȑǫ¢�ǆ ǸǤǼƫ.

.107-106، املصدر السابق ، ص ص  2ج حممد خري الدين مذكرات ، -1

�ǆ"براهيمي ، حممد البشري اإل-2 ǴĐ¦�ǺǷ�ƨǸǴǯجـانفي  10، 2، عالبصـائر،  "جلمعية العلماء املسلمني إىل كتاب البصائر الكـرام اإلداري

.02، ص 1935
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وامن الدفينة ، فال جيب حتامل املتحاملني على اجلمعية واجلريدة بقصد الشغب وإثارة الك: الثالث  

.أن ينشغل الكتاب  وال أن يضيعوا أوقاتكم يف الرد عليهم ، إال أن يكون يف الرد عليهم درء لضرر حمقق

 األصل، وهذا )ƨȈǫǂǘǳ¦�¾ƢƳ°�Ƕđ�ƾǐǬƫ(أصل النزاع بني اجلمعية وبني خصوم اإلصالح : الرابع  

، وكانت تضطر )وىل يف صحافتها األ(ميادينها قالم وجالت فيها هو أدق  املواضيع اليت كتبت فيها األ

وىل ، فنبهت شياء بأمسائها ،  فكتبت عنهم يف أطوارها األأحيانا حبكم البيان للحقيقة إىل تسمية األ

�ƢĔȋ�©ƢƥƢƬǰǳ¦�Ǯإالكتاب لعدم الرجوع  Ǵƫ�ǲưǷ�ń كتفتا ȋ¦�ƢȀǴƷ¦ǂǷ�Ŀ�Ƕđ وىل ودعتهم ملا هو أهم

.1وأوىل

�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈°¦®¤Â�§ ƢƬǰǳ¦�ƪ ǟ®Â�ƨȈǠǸŪ¦�Ƣē®ƾƷ�Ŗǳ¦�ǖƥ¦Ȃǔǳ¦�Ȇǿ�ǽǀǿلتزاماال ���Ƣđ�ƾȈǬƬǳ¦Â�Ƣđ

�Ƣđ°Ƣš �Ŀ�ƢŮ�ǲǐƷ�ƢǷ�ǾǴǫ¢Â�ǾǼǷ�«ÂǂŬ¦�ǞȈǘƬǈƫ�ȏ�ƾǫ�¼±ƘǷ�Ŀ�ƢȀǠǫȂƫ�ƾǫ�ƨǸȈǈƳ� Ƣǘƻ¢�Ŀ�ǞǬƫ�ȏ�Ȇǰǳ

  .   السابقة من حل جلرائدها 

  :مكانة الجريدة  -ه  

، ومريدي مجعية العلماء املسلمني يف قلوب تالمذة املدرسة البادسيةتها اخلالدة مكان كانت للبصائر      

�ȄǴǟ�Ƣǿ ƢǸǴǟ�́ ǂŞ��ƨǻƢǰŭ¦�ǽǀǿ�©ƾǈšÂ��ƨȈǠǸƴǴǳ�Ƥ Ű�ǲǯ�Ƣđ�ǂǇ�ŕƷ�Ƣǿ°¦ƾǏ¤�Ļ�À¤�ƢǷÂ��śȇǂƟ¦ǄŪ¦

: " قالمها ناصحاليه حينما نبه الشيخ البشري اإلبراهيمي كتاب البصائر وأإتعزيزها ، وكان هلم ما طمحوا 

إىل محلة األقالم من أنصار اجلريدة والذاذة عنها واحلريصني على أن تكون مكانتها يف النفوس مكافئة 

�Ǿƥ�ÀȂǧ¦Ȃȇ�ƢǸȈǧ�ǽȂǟ¦ǂȇ�À¢�Ƥ Ÿ�ƢǷ�ȄǴǟ�ƢȀȈƦǼƫÂ�Ƕē¦ǂǔū�¦Śǯǀƫ�ƨȈƫȉ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�¼Ȃǈǻ���ƨȈǠǸŪ¦�ƨǻƢǰŭ

2".اجلريدة من مثرات أقالمهم

.210ص ، املصدر السابق ،  1ج  اإلبراهيمي،حممد البشري  ماماإل، آثار  اإلبراهيميحممد البشري -1

�ǆ"، اإلبراهيميحممد البشري -2 ǴĐ¦�ǺǷ�ƨǸǴǯ02املصدر السابق ، ص ،  "جلمعية العلماء املسلمني إىل كتاب البصائر الكرام اإلداري.
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بصدورها ، ومن أوائل من   استبشاراتها توالت املقاالت واألشعار على صفحات اجلريدة وملكان          

مرحبا بالبصائر تزيل الغشاوة عن األبصار وتنري "¦�ƢĔƘǋ�Ŀ�¾Ƣǫ�Äǀǳباعزيز بن عمر كتبوا فيها  الشيخ 

.1"البصائر بنور العلم الصحيح والدين القومي وتنشر الفضيلة اإلسالمية 

  :م قصيدة واليت أنشدها بأبيات منها ظبن2مبارك بن محمد جلواحوقام الشاعر السيد   

  والضاد               إنا حنييك يا ذا الكوكب البادي  واإلسالماجلزائر  سماب          

3حييت مؤتلقا يف أفق إرشاد   إنا حنييك يا نور البصائر ما                 

لقد طال تشوقنا إىل : " عن اجلريدة قائال  4بلقاسم بن أرواقويف موضع آخر كتب الشيخ        

فهاهي ... جريدة علمية دينية إرشادية تنري العقول وتغسل األفكار وتعرج بنا على سلم احلياة من جديد 

5".أمنيتنا بربوز البصائر وطلوع فجر العلم  تتحقق 

مدى أمهية اجلريدة ومكانتها بالنسبة جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ملا يظهر من خالل ما سبق         

" الصراط السوي"و"الشريعة"و"لسنةا"فبعد مصادرة صحفها الثالثة صالح ،هلا من دور إلرساء قواعد اإل

.03،ص 1935ديسمرب  01،27ع  ،البصائر،  "جريدة العلماء"، )باعزيز بن عمر(الفىت الزواوي  -1

قــرأ ،عــاش يف اجلزائــر واملغـرب وفرنســا ) منطقــة سـطيف(يف قلعــة بــين عبـاس م  1943 – 1908ولـد : مبـارك بــن حممـد جلــواح العباســي  -2

مث انضــم إىل مجعيــة م  1928القــرآن الكــرمي علــى والــده، ودرس علــى يديــه العلــوم الدينيــة واللغويــة ، أدى خدمتــه العســكرية يف املغــرب ســنة 

يف م  1939زائريني وأرسل إىل فرنسا للرتويج ملبادئها والتعريف بقضـايا وطنـه ، مث أحلـق باخلدمـة العسـكرية مـرة ثانيـة سـنة العلماء املسلمني اجل

، عاد إىل باريس طواعية، أشرف على أنشطة مجعيـة التهـذيب الـيت تأسسـت بفرنسـا م 1941نتهاء خدمته سنة إاحلرب العاملية الثانية ، وبعد 

�ǂººĔ�Ŀ�ƢººÅǬȇǂǣ�ǾººƫƢǧÂ�ŕººƷ�Ƣººđ�ǲººǛÂ���ǶººǴǬǴǳ�ƢººÅǷƢǟ�ƢººÅƦƫƢǯ�ÀƢººǯ�Ǿººǻ¢�ƢººǸǯ��śȇǂººƟ¦ǄŪ¦� ƢººǸǴǠǳ¦�ƨººȈǠŦ�Ŀ�ǾƬȇȂººǔǟÂ�ǾƫƢȈǳÂƚººǈ، إضــافة ملم1936ســنة 

  20/01/2016لوحظ يوم : نظر معجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني التاسع عشر والعشرين ، املوقع االلكرتوين أ. السني 

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=5570

.08،  1935جانفي  17، 03، ع البصائر،  "ورود البشائر بصدور البصائر" ،مبارك بن حممد جلواح -3

ȍ¦�ǆ«املتفرَِّعـة عـن »جلنـِة الدِّعايـة«تلميذ اإلمام ابن باديس، وهو الكاتِـب العـام لــ:الّشيخ بلقاسم بن أْرواق-4 ºǴĐ¦ ِّلــجمعّية العلمـاء»داري

م إىل وفاتـه سـنة 1963وبـاب الـوادي مـن سـنة " أعايل بولـوغني-بَربـَْوِة َمَداْم الَْفرِيكْ "املسلمني اجلزائريِّني، وهو إماُم وخطيُب مسجد الشُّهداء

20/01/2016http://www.ilmmasabih.comلوحظ يوم : أنظر مصابيح العلم ، املوقع االلكرتوين . م1993

.08، ص 1936جانفي  10، 02،ع البصائر،  "اآلن قد طلع الفجر"بلقاسم بن أرواق ، -5
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من وهو ما ملسناه  ، أصبحت يف أمّس احلاجة إىل جريدة تكون لسان حاهلا ومهزة وصل بينها وبني الشعب

من البديهي أن اجلمعيات : "له بالبصائر ، ومما جاء فيه  يف مقال 1فرحات بن دراجي خالل ما عرب عنه

يف مثل هذا العصر بطبيعة حاهلا يف حاجة ماسة إىل جريدة أو جرائد لتعلن فيها ما ترمسه من اخلطط وما 

2".ويزري كرامتهاترمي إليه من الغايات وتدحض عن نفسها ما من شأنه أن حيط من قيمتها 

�ƢĔ¢�Ǧ:" أما عن دورها جتاه األمة قال فرحات        ǐǼǷÂ�ǂǰǨǷ�ǲǯ�ƢȀǠǷ�Ã¢°Â� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�©¢°�Ǯ ǳǀǳ

مة لتنشر فيها ما ال تستطيع أن تبلغ رسالتها كما جيب إال بإنشاء جريدة تكون مهزة وصل بينها وبني األ

.3" مة من التهذيب والتعليمتسعى إليه من الغايات وما تراه مالئما حلال األ

من اجلريدة غاية ووسيلة يف آن واحد  تذاختإليه من خالل ما تقدم هو أن اجلمعية مما جيب اإلشارة       

صحيفة ويف نفس الوقت جلعلها معربا تصل عربه إىل ماتصبوا إليه على أرض  المتالكفهي كانت تسعى 

  .الواقع

تعد من أكرب الصحف العربية اجلزائرية شهرة  ائرجريدة البصأن محمد ناصر يقول الدكتور و     

.4، ومن أعظمها أمهية ملا تركته من أثر عميق يف جمرى احلياة الوطنية من مجيع نواحيها نتشارااو 

وهي قرية أجنبت العلماء العديد من العلمـاء والـرواد ، أمثـال  بسكرةبقرية ليشانة قرب مدينة  1906ولد فرحات أبو حامد الدراجي سنة -1

الــدرقاوي والشــيخ الزعاطشــة ، مــنهم الشــيخ بــو زيــان و أســعد الرمحــاين والشــيخ بــولقرون، ،الشــيخ األســتاذ عبــد الرمحــان األخــذري وزعمــاء ثــورة 

م بشـهادة  1931فتخـرج منـه سـنة  الزيتونـةم، ملواصـلة الدراسـة جبـامع  1924سـنة  لتـونس، متكـن مـن السـفر  أمحـد سـحنونالشاعر الداعية 

العــريب خلفــا للشــيخ  ســيقليعــني معلمــا يف مدرســة مدينــة  مجعيــة العلمــاء املســلمني اجلزائــرينيليســري يف ركــب  اجلزائــرالتطويــع ، وعــاد بعــدها إىل 

وفضال عن مهمة التدريس ، فقد صال وجال يف إلقاء احملاضرات، والكتابة األدبية التنويريـة يف النصـف األول مـن القـرن العشـرين، يف . التبسي

-01-21:لـــوحظ يـــوم : ظـــر املوســـوعة احلـــرة نأ). الســـنة، الشـــريعة، الصـــراط، الشـــهاب، البصـــائر(العديـــد مـــن املنـــابر اإلعالميـــة اإلصـــالحية 

https://ar.wikipedia.org/wiki: املوقع االلكرتوين .2016

.املصدر السابق ،  "مجعية العلماء وحاجتها اىل جريدة"فرحات بن الدراجي ، -2

. نفسهاملصدر  -3

.14، ص 2015ديسمرب  28،  788ع  ،جريدة البصائر -4



  م1939 - 1935تأسيس جريدة البصائر األولى  : ...............................................الفصل الثاني

154

�ƢŮ�ƪ"الزبير الطوالبي"وبشهادة أحد قرائها أمثال الشيخ         ǻƢǯ�ƢĔƘƥ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�Ǧ ǏÂ�Äǀǳ¦

�Ƕǿ¢��ƢēƢȈǗ�Ŀ��ÄȂŢ���ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�¶ƢǇÂȋ¦�Ŀ�ŚƦǯ�ƪ ستعماريةاالمكانة عريقة جدا يف الفرتة  ȈǏ�ƢŮ�ÀƢǯÂ��

األحداث واحملطات من تاريخ اجلزائر، و تناولت املواضيع والقضايا السياسية واالجتماعية بأسلوب راقي 

ƾƥ���ƨǤǳƢƥ�ƨȈǧǂŞÂ Ƣƥ®ȋ¦Â� ƢǸǴǠǳ¦�̧ ¦ƾƥ¤�ǞǸš �ǖŰ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ǲȈǳ1 وكان قرائها من مجيع أحناء العامل سواء ،

ذاخل الوطن أو خارجه خصوصا يف املغرب وتونس حىت يف املشرق العريب كانوا يرتقبون صدورها ويراسلون 

ǟ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ƺȇ°ƢƬǴǳ�ƢǷƢǿ�ƢǻÂǄű�ƾǠƫ�ȆȀǧ���ƢđƢƬǯ�ÀȂƦƫƢǠȇÂ�ǂƻƘƬǳ¦�ƾǼǟ�Ƣē°¦®¤ ما وتاريخ مجعية العلماء مو

ومجيع حركاته السياسية ، وكانت تغطي أحداث العامل ث كانت تدون مجيع نشاطات اجلمعية، حيخصوصا

§�¦Â�ƢȀƻȂȈǋÂ�ǂƟ¦ǄŪ¢® إىل، باإلضافة والثقافية ƢƬǯ�ǂǿ¦ȂƳ�ǺǷ�¦ȂǻƢǯ�ƢđƢƬǯ�À¢ابن : بائها الالمعني أمثال

.2وغريهم... ، أمحد رضا حوحوبراهيمي، أمحد توفيق املدينالعقيب، مبارك امليلي، البشري اإل، الطيب باديس

وإذا كانت هذه اجلريدة تعد أطول جرائد مجعية العلماء : "عبد المالك مرتاض وقال فيها الدكتور   

�ǲǯ�Ǻǟ�» ǂǘǳ¦�ǒ ǤƥÂ�ƢĔƜǧ�ƨƥƢƬǯ�ƢǿƢǫ°¢Â�̈ǂȀǋ�ƢȀǓǂǟ¢Â��¦ǂǸǟقد تكون أرقى جريدة عربية . عتباراتاال

ة قالم اجلزائريأن تستقطب أهم األ ستطاعتاىل سنة توقفها ، فقد إعرفتها اجلزائر يف تارخيها احلديث 

، وأمجلها إبداعا فهذه الكوكبة من أدباء اجلزائر واملغرب هي اليت جعلت هذه وأكربها شأنا، وأرصنها تفكريا

3".عامة املثقفني يف املغرب العريب كلهاجلريدة تتبوأ مكانة أثرية يف نفوس 

نرقب فجره من بني  تالبصائر ذلك احللم الذي كنا نبي":محمد بن سمينة ويقول الدكتور 

�ÄÂǂƫÂ�©ƢȀȈƳȂƫÂ�©ƢǫƢǗ�ǺǷ�ƢēƢƸǨǏ�Ǿƥ�ƶǨǘƫ�ƢŲ�ǶƟ¦ǄǠǳ¦�ƾشحهب ليل دامس طال ظالمه وظلمه لنغيا

، حة والفكر الراشد والسلوك القوميالصحي العقيدةوس العطشى من فيض مناهلها العذبة، من ظمأ النف

4".والوطنية الصميمة 

17:، بـاملقر الـوطين  جلمعيـة العلمـاء املسـلمني اجلزائـريني 09:00السـاعة .2015ديسمرب  27الزبري الطواليب ، يوم مقابلة مع الشيخ -1

) الطابق األول ( ، رع  حممد مربوش حسني داي اجلزائرشا

.املرجع السابق ،  "يف ذكرى البصائر"، التهامي جموري -2

.14ص ، 2015ديسمرب  28،  788ع ، جريدة البصائر -3

. نفسه  املصدر -4



  م1939 - 1935تأسيس جريدة البصائر األولى  : ...............................................الفصل الثاني

155

:األولى كتاب البصائر: ثانيا 

وأرصنها تفكريا، ، األقالم اجلزائرية وأكربها شأنا جريدة البصائر أن تستقطب أهم ستطاعتا        

��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ǧ سامهوا يف الكتابة يف البصائر ،بداعاإوأمجلها  ǴƬű�Ŀالشيخ البشري : لمثاأ

أمحد توفيق املدين والفضيل الورتالين وحممد خري الدين وعمر باعزيز وأبو يعلي و ،اإلبراهيمي، العريب التبسي

�Ƥ Ȉǘǳ¦�¿ȐǫƘƥ�ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�¦ȂƦƬǯ�ǺǷ�Ƣǔȇ¢�ƾųÂ��ÀƢƦȈǋ�Ǻŧǂǳ¦�ƾƦǟÂ�ÄÂ¦ÂǄǳ¦

والصحيفة غنية  .شرفوباعزيز عمر وأيب يعلي الزواوي واهلامشي التيجاين وحممد األكحل األ العقيب

بالدراسات التارخيية أعدها املؤرخون اجلزائريون مبارك امليلي وعبد الوهاب بن منصور وأمحد توفيق املدين 

ائر القدمي واحلديث وجوانب  وعبد الرمحن اجلياليل ورابح بونار وحممد علي دبوز ومشلت املقاالت تاريخ اجلز 

  .كثرية من التاريخ اإلسالمي

كبريا باألدب والشعر وال خيلو عدد منها من القصص وقصائد شعرية   هتمامااالبصائر  هتمتاو 

دباء والشعراء اجلزائريني ونذكر منهم أمحد رضا حوحو وحممد العيد آل خليفة وأمحد سحنون لكبار األ

  .ومبارك جلواح وفرحات الدراجي وامحد ذياب وعبد الكرمي العفونوالربيع بوشامة ومحزة بوكوشة 

  :جتماعيةو اإلالكتابات الدينية  -1

  :يف صحيفة البصائر وأبرزهم  واالجتماعيةميكن ذكر أهم أعمدة الكتابات الدينية 

  :الطيب العقبي -أ

قبيلة أوالد عبد الرمحن األوراسية، الطيب العقيب هو الطيب بن حممد بن إبراهيم ، ينتهي نسبه إىل 

وإليها ينسب ، قضى الشيخ سنواته األوىل من عمره "سيدي عقبة"قرب بلدة م1890جانفي  15ولد يف 

�ǺǇ�ǢǴƥ�ƢŭÂ��ǽƾȈǳƢǬƫÂ�ǂǸǠƬǈŭ¦�̈°ƢǔƷ�Ǻǟ�ƾȈǠƥ�ǚǧƢŰ�ȂƳ�Ŀ��̧ǂǟǂƫÂ�Ƙǌǻ�ƢđÂ�ƨƦǬǠǳ¦�ÄƾȈǇ�̈ƾǴƥ�Ŀ

قيب كلها إىل احلجاز، وذلك أثناء محالت اهلجرة الواسعة اخلامسة من عمر هاجرت أسرة الشيخ الطيب الع

اليت فرقت اجلزائريني يف بلدان عربية خمتلفة من احلجاز ومصر والشام وغريها، هجرة كان سببها ظلم 
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املستعمر الغاشم وتعسفه ومن ذلك حماولته فرض التجنيد اإلجباري على اجلزائريني يف صفوف اجليش 

  .الفرنسي

أسرته يف املدينة النبوية حيث نشأ الشيخ نشأته العلمية، فحفظ القرآن الكرمي على يد  ستقرتاو       

أساتذة مصريني، ودرس العلوم الشرعية يف احلرم املدين على يد مشايخ ذلك الزمان ومنهم محدان الونيسي 

وىل تغص ، وكانت املدينة قبل احلرب العاملية األم1911شيخ ابن باديس الذي هاجر إىل احلجاز عام 

حبلق العلم، وكانت أيضا تتوفر على مكتبات جامعة كثرية ، ورغم أن والده كان قد تويف وهو يف سن الثالثة 

عشر، فإنه مل ينقطع عن طلب العلم، وقد كان ألمه أثر واضح يف تفريغه للطلب حيث أعفته من مهام 

األصغر، وكان ذلك من عناية اهللا تعاىل األكرب وكلفت بذلك أخاه  االبنالقيام بشؤون األسرة مع أنه كان 

ÀƢǷǄǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ǻȇ®ƾĐ¦�°ƢƦǯ�ǺǷ�ÀȂǰȇ�Àȋ�ƾǠȇ�ÀƢǯ�Ǻȇǀǳ¦�ǶȈǜǠǳ¦�ǲƳǂǳ¦�¦ǀđ.

مث إنه سرعان ما حتول من طالب إىل معلم يف احلرم النبوي، وكاتب صحفي متميز حىت عد أحد 

اخرتقت اآلفاق، وصداقة مع كبار املصلحني يف دعاة النهضة العربية يف احلجاز، وقد أكسبته كاتباته شهرة 

1.ذلك الزمان وعلى رأسهم شكيب أرسالن وحمب الدين اخلطيب

يف أرض الوطن وانطلق يف خطته  ستقراراال، وقرر م1920إال أنه قرر الرجوع إىل اجلزائر عام         

اإلصالحية اليت كان جاء من أجلها، حيث حيكي بعضهم أن شكيب أرسالن هو من أشار عليه بالذهاب 

�Ǿǻ¢�ǲǸƬŹÂ��Ƣđ�ƨȈƷȐǏȍ¦�̈Ȃǟƾǳ¦�Ʈ ƥÂ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȋ¦�Ʈ Ǡƥ�ǲƳ¢�ǺǷ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ń¤بعدما عاين الوضع  ستقرا

والضالالت، ووجد وحال الشرك والبدع، واخلرافاتالذي آلت على اجلزائر حيث وجدها غارقة يف أ

جهل األمة  ستغلواارين من طرف عدو صلييب غاشم ومستعبدين من طرف الطرقية الذي معاجلزائريني مست

.وأميتها

¦�ƨǔĔ�Ŀ�Őǯȋ¦�°Âƾǳوكان الشيخ حريصا على الكتابة يف الصحف وكان يرى يف العمل الصحفي 

¤�Ŀ�ÄȂǬǳ¦�ǲǷƢǠǳ¦Â���§ȂǠǌǳ¦�ƨǔĔ�¢ƾƦǷ�Ȇǿ�̈Śƻȋ¦�ǂǐǟȋ¦�Ŀ�ƾƟ¦ǂŪ¦�À" :قوله يف املنتقد  األمة، حسب

  .10/02/2016: لوحظ يوم : املوقع االلكرتوين . 14ص،  2016 فيفري 14 - 08 ،794جريدة البصائر، ع -1

http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&file=article&sid=473
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رقيها، واحلبل املتني يف اتصال أفرادها، والسبب األول يف تقدمها، والصحافة هي املدرسة السيارة والواعظ 

، البليغ، وهي اخلطيب املصقع والنذير العريان لذوي الكسل والبطالة، وهي سالح الضعيف ضد القوي

ونصرة من ال ناصر له، وهي تأخذ احلق وتعطيه، وترمي الغرض فال ختطيه وهي احملامي القدير عن كل 

     ".قضية حق وعدل

لذلك ما إن جاء إىل اجلزائر بدأ الكتابة يف بعض الصحف التونسية نظرا للفراغ الذي وجده يف 

، مث م1925يف » جريدة صدى الصحراء « مع مجاعته ببسكرة  شرتاكباالامليدان الصحفي، مث أسس 

1.م1948صدورها يف مدد متفرقة إىل سنة  ستمراو ، م1927أسس جريدة اإلصالح عام 

وملا أنشأ ابن باديس جريدة املنتقد دعاه للمشاركة لىب ندائه ومل يتأخر وملا تأسست الشهاب بعدها         

�Ǯكان العقيب من السباقني إىل تلب Ǵǧ�Ŀ�ƢƦǳƢǣ�°Âƾƫ�Ŗǳ¦�̈Śưŭ¦�ǽƾƟƢǐǫÂ�̈°Ƣū¦�ǾƫȏƢǬǷ�ǂǌǼǧ�ƢēȂǟ®�ƨȈ

�©ȏȐǓ�¬ÂǂǏ�¿ƾē�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȋ��ƨȇ°ƢǼǳ¦�©ȏƢǬŭƢƥ�Ǧ ǏÉȂƫ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�©ȏƢǬŭ¦�Ǯ Ǵƫ��ÄƾƟƢǬǠǳ¦�¬ȐǏȍ¦

2.عن الصراط املستقيم وخمالفتها جوهر الدين حنرافهااالطرقية صرحا صرحا وتكشف عن 

يف جريدة البصائر اليت كانت مشاركته يف كتابة  املقاالت اليت تدور يف جمملها حول وهو ما قام به 

�¼ǂǘǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ƣđ�¿ȂǬƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�² ȂǬǘǳ¦Â�©Ƣǧ¦ǂŬ¦Â�̧ ƾƦǳ¦�ǀƦǻÂ�̈ƾȈǬǠǳ¦�ƶȈƸǐƬƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦

  .الصوفية املنحرفة

:يعلي الزواويأبي - ب

 من قبيلة آيت سيدي حممد احلاج الساكنة يف إغيل زكري من هو السعيد بن حممد الشريف بن العريب      

حفظ القرآن الكرمي، وأتقنه م، 1862هـ، املوافق لـ  1279حيث ولد عام ناحية عزازقة مبنطقة القبائل ،

والده، واحلاج أمحد : أبرز شيوخه، "اإليلويل " رمسا وجتويدا، وهو ابن اثين عشر سنة، ّمث خترّج من زاوية 

طق عّدة، ، وحممد بن بلقاسم البوجليلي،رحل يف شبابه إىل منا)املفيت(أجذيذ، وحمّمد السعيد بن زكري 

.14السابق ، ص املرجع  -1

، 2011، دار اهلـــدى، اجلزائـــر ، 2مقـــاالت وآراء علمـــاء مجعيـــة العلمـــاء املســـلمني  الشـــيخ الطيـــب العقـــيب، ج ،محـــد الرفـــاعي الشـــريف أ -2

.4ص
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، ّمث ارحتل بعدها إىل تونس، ّمث إىل مصر والّشام، وبقي يف دمشق إىل غاية سنة "سدراته"فأقام مّدة يف 

، م 1920إىل اجلزائر سنة  م، ويف مدة إقامته هناك منى معارفه باألخذ عن علماء الشام، ورجع1915

1.بالقصبة بصفة رمسية" جامع سيدي رمضان " وتوّىل إمامة 

ا كان مقيما يف الّشام، فكتب يف جريدة 
ّ
الدمشقية، ويف جريدة " املقتبس " دخل ميدان الّصحافة مل

البريوتية " ول مثرات العق" املصريّة، و"املؤيّد "اليت كانت تصدر بطرابلس الشام، ويف جريدة " الربهان"

ا رجع إىل اجلزائر "¦�ƨȈǨǴËǈǳ¦�ƨǴĐ"و
ّ
يف نشر مقاالته وآرائه يف الّصحف، فنشر يف جريدة  ستمرامبصر،  ومل

للطيب العقيب ، ونشر يف كل جرائد " اإلصالح"بن باديس ويف جريدة إل" الّشهاب"، ّمث يف جمّلة "الّنجاح"

 ستقالليةواالمام جيدها تتميز باملوضوعية واملتتبع ملقاالت اإلاجلمعية بعد تأسيسها خاصة جريدة البصائر ، 

2.نصاف خصوصا يف التيار الصويف الطرائقي وانكاره للتطرف من طريف الصراعيف الرأي واإل

  :الكتابات السياسية - 2  

أبرز أعضاء مجعية العلماء الذين  كتبوا يف اجلانب السياسي  بكل ثقة وجرأة ، ومل يكن كغريه  من

ňƾŭ¦�ǪȈǧȂƫ�ƾŧ¢�ȆǇƢȈǈǳ¦�ǂǰǨŭ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǂǋƢƦŭ¦�µمن الكتاب اإل ȂŬ¦�¦ȂǼš �Ǻȇǀǳ¦�śȈƷȐǏ.

  :أحمد توفيق المدني -أ

- 1889(الباحث الكاتب اجلزائري أمحد توفيق املدين الفكر السياسي، من أعالم الفكر واألدب و         

املوهبة الفذة اليت تكونت ثقافيًا بعصامية نادرة، مث دخلت معرتك احلياة الفكرية واألدبية من ). م1983

، لتكون إحدى القالع الشاخمة يف الفكر الوطين واإلصالحي املقاوم، يف )م1925(باب السياسة منذ سنة 

بعد إعالن ) جبهة التحرير(مث يف صفوف ) مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني(خندق اإلطار الصحفي، ويف 

أداته قلمه ولسانه، مث جهوده كوزير وسفري، وكباحث مؤلف، وكاتب ) م1962- 1954(الكفاح املسلح 

:يـــوم  لــوحظ. املكتبـــة اجلزائريــة الشــاملة ، تــراجم أعــالم اجلزائــر ،   "العالمــة أيب بعلـــى الــزواوي اجلزائــري عليــه رمحـــة اهللا"ســعيد بــويزري ، -1

  :املوقع االلكرتوين ، 2014جوان  09األحد 

http://www.shamela-dz.com/index.php/tarjama/tarjama/334-2013-06-09-17-17-59.html

.4املصدر السابق ، ص ،4ج، "مام أيب يعلى الزواويعلماء مجعية العلماء املسلمني  اإل مقاالت وآراء"أمحد الرفاعي الشريف ،-2
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كره، متميز يف املقالة الصحفية، والسياسية، واألدبية، فكان املسلم العريب اجلزائري األصيل بعمله، وبف

.وبقلمه، منافحاً عن وطنه الصغري، وأمته اإلسالمية الكربى

م انتقلت أسرة أمحد توفيق املدين إىل 1871م وفشل ثورة 1830الفرنسي يف اجلزائر  حتاللاالبعد         

ودرس ) م1889نوفمرب  1/هـ1317مجادى الثانية  24(تونس هروبًا من بطش احملتلني، حيث ولد، يوم 

إنغمس تدرجييًا يف احلياة الفكرية والسياسية، حىت أبعدته من أجل ذلك السلطات زيتونة، يف جامعة ال

فوجد املناخ مهيأ سياسيًا وفكرياً  م�ƨǼǇ�Ƣđ�ËǲƷ�Ŗǳ¦��ǂƟ¦ǄŪ¦�ǽƾǴƥ1925 ىلإالفرنسية من تونس لريحل 

تلفة يف القضايا الستقبال قلمه، وحيويته السياسية، فشرع يؤلف يف تاريخ وطنه، ويكتب املقاالت املخ

الوطنية والعربية واإلسالمية عموماً، كما صار عضوًا يف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني فكان من أهّم 

�² ¢ǂƫ�Ŗǳ¦�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�Ŀ�ÄÂƾŭ¦Â�ǲǟƢǨǳ¦�ǾǷƢȀǇƜƥ�ÅƢǏȂǐƻ��ƢȀǨƸǏ�Ŀ�¿Ȑǫȋ¦�±ǂƥ¢�ǺǷÂ��ƢēƢȈǐƼǋ

جبهة التحرير ليكون عضوًا يف الوفد اخلارجي لـاهرة م حيث أمر بالسفر إىل الق1956حىت سنة "حتريرها، 

الوطين مث صار عضواً يف احلكومة املؤقتة حىت االستقالل، فأسندت إليه حينئذ وزارة األوقاف، كما عّني بعد 

جاهد أمحد توفيق املدين  . سفريًا  ووزيرًا مفوضًا ، يف أكثر من بلد إسالمي م1965جوان  19 نقالبا

، فعرب عن  آرائه ، ومواقفه ، اليت تعكسها آثاره املنشورة ككتب، وكمقاالت يف صحف سياسيًا وفكرياً 

.1عربية وإسالمية، و جزائرية، أّمهها البصائر

عبد املالك مرتاض  فإن أمحد توفيق املدين يشكل القطب الثاين يف البصائر بعد وحسب الدكتور         

، "ة العامليةمنرب السياس"البصائر أسبوعيا ، ويشرف على حترير ركن ، حيث كان يكتب يف اإلبراهيميالبشري 

أن  عبد الرحمان شيبان، ويرى األستاذ يتابعون كتاباته أنصاره الكثريون من القراء الذينوكان هلذا املنرب 

يف  واإلصـالحيةموقـع الشـيخ عبـد احلميـد بـن بـاديس رائـد النهضـة العلميـة ، "الكاتب املنسـي.. املفكر ق املدين يأمحد توف "عمر بن قينة ،-1

  :املوقع اإللكرتوين .  10/02/2016: ، لوحظ يوم  1940-1889اجلزائر 

madani.html-el-toufik-reform/ahmed-of-http://www.binbadis.net/advocates
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رير ، ويف ركنه الشهري ومن خالل التحاالفتتاحياتكبريا مبا يكتبه يف   ازدهاراالبصائر قد عرفت يف عهده 

.1.العام للجريدة

إىل أن  اخلطاب السياسي الذي جسده توفيق " أبو القاسم سعد اهللا"ومن جهته يذهب الدكتور         

، ذلك مبعاجلته قضايا العصر بقلم سياسي وهو يف ز يف طرحه رواد احلركة اإلصالحيةاملدين بالبصائر قد جاو 

أن يطور أركان البصائر  ستطاعالوب األديب، وقد ذلك كان معاكسا لإلبراهيمي الذي ركن إىل األس

.2.م1951رمسيا باجلمعية وتوىل األمانة العامة سنة  التحاقهخصوصا بعد 

وعن غياب القضايا جاوب مع القضايا الراهنة لألمة ،اجلريدة كانت تت هتماماتاواحلقيقة أن 

̈�¦��ƾȇƾŪ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�ŐǼǷ�ƢēƢƸǨǏ�Ŀ�Ǿƫǂǌǻ�¾ƢǬŠ�ǂƟƢǐƦǳ اجلزائرية املعاجلة يف ركن ƾȇǂƳ�ƪ ȀƦǻ

القضية  عتبارهاابسبب غياب القضية اجلزائرية ، عن خلفيات و ) املدين(ن أبو حممد فيه كاتب الرك نتقدتا

  .   األساسية اليت تكافح من أجلها مجيع العناصر اجلزائرية 

من أبي "إىل رد املدين 3"إلى أبي محمد"ومن رسالة البصائر بقلم عبد اللطيف القنيطري      

ǂǰǼǷÂ� ¦ȂǠǋ�ƨǴŧ�ƢĔƘƥ�ƢǼǠǗ�Ǯ̈�إرسلت أوتعجب من الرسالة اليت  ستغرباالذي  4"محمد ǳ̄�¦ŐƬǠǷ�ǾȈǳ

ن األمر ال يعدو كونه تقسيما للعمل إوالطعن يف عضه الصحفي، و ، هدفها حماولة النيل من شرفه السياسي

هب ؟ أ أخاف وأر وممن أخاف أيها السادة: "قال أسند إليه القسم اخلارجي حيثمن قبل الرئيس الذي 

؟ أم أخاف مد على قوة احلراب وسواعد اجلنود، يعتأجنيب حتاللا، هي إدارة ظاملة وغامشة استعماريةإدارة 

ƢƯ¡�ǺǷ�ƨȈǫƢƦǳ¦�ƨȈǬƦǳ¦�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦�ȏ¤�ƢȀů¦ǂƥ�Ŀ�ƢŮ�ǆ°�¦ االستعمارحكومة هي  ȈǳÂ�ǶǈĐ¦�ļƢǠǳ¦ إلسالم

.98، ص املرجع السابق  ، ...عبد القادر خليفي ، أمحد توفيق املدين-1

.98، ص املرجع السابق  ، ...عبد القادر خليفي ، أمحد توفيق املدين-2

.5، ص 1949جويلية  25، 88، ع البصائر،  "إىل أيب حممد"عبد اللطيف القنيطري ، -3

.5، ص  1949أوت  8، 89، ع البصائر،  "حممدمن أيب "، ) أمحد توفيق املدين(أبو حممد  -4
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، إال احلرب دارة، وهذه احلكومة وهذا النظامكال واهللا ليس بيين وبني هذه اإل...األقطار؟واملسلمني يف هذه 

.1..."والكفاح والنضال

، حيث م1947البصائر منذ سنة ويف الواقع كان أمحد توفيق املدين قد أوضح خطه السياسي  ب       

، فإذا ال يضع أمامه إال احلقائق كلماتهمه وأخذ يسطر فوق القرطاس  بقل –أبو حممد  –إذا أمسك : "قال

أثري ، غري خاضع لألي توال حيكم فيها إال فكره وضمريه. ..يستجلي أسرارها، ويسرب أغوارها،الناصعة

.2"، أو عاطفيا أجنيب، حزبيا كان أو دوليا

ي م و أأو متسلط غاش ،ذا القسم طائلة أي مستعمر ظاملكما ال خياف حمرر ه" :وأضاف يقول     

ونصرة كل  ، وحماربة كل تسلطفقلمه وقف على مقاومة كل استعمار، مستعبد للشعوب قاهر لألمم

3."، وخدمة كل شعب جياهد يف سبيل حريته و استقاللهمظلوم

 واستقالليةرية الكتابة ، ، وأبرز شعاره وأهدافه ، أكد على حخطة التحرير بالصحيفةوبعد أن رسم 

أما أن نقيد أنفسنا حبزبية ضيقة ، وأن ننظر الدنيا مبنظار رمسي واحد ال :" يقول ، ويف هذا الصدد املوقف

، ذلك أمر إليه، أو نكره كل من تكره موسكو  فذلك أمر ال سبيل تغري ، كأن حنب كل من حتب واشنطني

.4"وما كنا ولن نكون ألي حزب ، وألي حكومة من املسخرين ... جيعلنا آلة مسخرة 

  :الكتابات األدبية والمقاالت الشعرية  - 3

جريدة البصائر اهتماما كبريا باألدب والشعر ، وإن املتصفح ألعدادها يالحظ أنه ال يكاد  هتمتا        

أحمد خيلو عدد من أعدادها من القصص والقصائد الشعرية لكبار األدباء والشعراء اجلزائريني ونذكر منهم 

مبارك جلواح وحمزة بوكوشة والربيع بوشامة وأحمد سحنون والعيد آل خليفة محمدو رضا حوحو

.وغريهم من األدباء والشعراء الكريم العفون عبدوأحمد ذياب وفرحات الدراجي و

  .5ص، السابقاملصدر  -1

.4، ص1947 أكتوبر 13، 10، ع البصائر، "" كلمة هادئة"منرب السياسة العاملية "أبو حممد ، -2

.4، ص نفسهاملصدر   -3

.، الصفحة نفسهاسهاملصدر نف  -4
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  :أحمد رضا حوحو-أ

ببا كان احلب والتقدير الذي يكنه الشباب اجلزائري جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت كانت س       

�ǶȀǠǧ®�Äǀǳ¦�Ƥ Ʀǈǳ¦�Ȃǿ���Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ�² °¦ƾŭ¦��ƶƬǧ�Ŀ�ƪ ŷƢǇ�ǺǷ�¾Â¢�ƪ ǻƢǯ�ƢĔƘƥ�ǶǿǂȇȂǼƬǳ

املطلع على ) م1956- 1910( 1أحمد رضا حوحوالشاب للكتابة يف صحافتها وكان من أشهرهم 

�ƢŮ�̈°ÂƢĐ¦�̈ǂǰǈƥ�ƨǼȇƾǷ حركة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف مسقط رأسه بلدة سيدي عقبة أو يف

وال شك أيضا أنه واصل متابعة نشاطها بعد هجرته إىل . واليت كانت من أكرب حواضر اإلصالح ومصادره

من خالل خمتلف وسائل االتصال وقنوات التواصل بني اجلزائريني كاحلج والتجارة ) م1934(احلجاز 

2.اإلصالحية والصحافة وأبرزها جريدة البصائر لسان حال هذه اجلمعية

أمحد رضا حوحو بالشيخ البشري اإلبراهيمي عدة مرات يف مكة املكرمة وحثه الشيخ يف كل  التقى         

مرة على اإلنضمام إىل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني بعدما رأى فيه محاسه وتطابق أفكاره وإخالصه 

وكلفته بإدارة  م1946ته إىل اجلزائر يف صيفلتحق أمحد رضا حوحو جبمعية العلماء بعد عودإ. للجمعية

 م1947مدرسة الرتبية والتعليم بقسنطينة ، مث اإلشراف على مدرسة التهذيب بشلغوم العيد، ويف سبتمرب 

29عينته أمينا عاما ملعهد عبد احلميد بن باديس بقسنطينة ،وبقى يف هذا املنصب حىت استشهاده يف 

.3ستقاللهإبسبب نضاله الثوري لتحرير البالد و  ستعمارياالعلى أيدي األمن م 1956مارس 

دب والشريعة هناك ، ، درس األ1934أخذ ثقافته ، هاجر مع عائلته إىل احلجاز ومنها ) بسكرة(ولد بقرية سيدي عقبة : رضا حوحو- 1

حيث انضم إىل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، توىل رئاسة حترير جريدة الشعلة ، توىل مهمة كاتب عام  1946عاد إىل اجلزائر عام 

،  1956مارس  20شوهت جثته ووجد الرعاة جثته متناثرة يوم  ملعهد عبد احلميد بن باديس ألقي القبض من قبل املستعمر وعذب مت

ديسمرب  28العدد ، جملة العلوم اإلنسانية ،1962-1954، دور مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف الثورة اجلزائرية نظر صاحل فركوس ي

.261ص  ،2007

اخلـــريف ،شـــهيد الثـــورة اجلزائريـــة أمحـــد رضـــا حوحـــو يف احلجـــازأنظـــر تفاصـــيل عـــن حيـــاة أمحـــد رضـــا حوحـــو يف احلجـــاز يف كتـــاب صـــاحل  -2

.1992،، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت)م1934-1945(

  :لكرتوين، املوقع اإل" يف جريدة البصائر) م1956-1910(محد رضا حوحو أاألديب " مولود عومير،-3

studies-and-www.binbadis.net/research
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جتسدت حماوالته األوىل يف الكتابة الصحفية عندما كان طالبا يف مدرسة العلوم الشرعية باملدينة          

، وهو م1937سبتمرب 17الصادر يف  81املنورة بإرسال مقال إىل جريدة البصائر الذي نشر يف العدد 

�ń¤�Ƣđ�Ʈعبارة عن كلمة تش Ǡƥ�ǂȇƾǬƫÂ�ǞȈƴ"القصائد  طالعه على عدد منإبعد  "مجعية الشباب العقيب

من أبناء بلدته بسيدي  1النشيد احلماسي نتباههالفت  والذي  واملوضوعات  اليت كانت تنشر يف اجلريدة

�ƢŲ��ǶȈǴǈǳ¦�ƲȀǼǳ¦�ȄǴǟ�Ƣǿ°¦ǂǸƬǇ¦Â��¥®ƢƦŭ¦�ȄǴǟ�ƢēƢƦƯÂعقبة عربت من خالله عن وطنيتها الصادقة،

�¾ȂǏȂǴǳ�Ȇǫǂǳ¦Â�µ ȂȀǼǳ¦�ǲȈƦǇ�Ŀ�Ƕǿ®ȂȀů�ǶǟƾȇÂ�ǶēȂǏ�ń¤�ǾƫȂǏ�ǶǔȈǳ�ǾǠƴǋىل الغاية املنشودة ، وقد إ

ثر فيه هذا أوقد . ، لكنه بقي وفيا لذكراهام1934سره نشاط شباب بلدته اليت تركها مرغما يف عام 

وال أكتمكم أنه هزين هذا النشيد الوطين وأطريب :" فقال يف هذا الشأن . عانيه الساميةالنشيد وتفاعل مع م

�̈ǂǰǨǳ¦�̈ƾƷÂ�Ǻȇƾǳ¦�̈ƾƷÂ�ǺǗȂǳ¦�̈ƾƷÂ�Ƕđ�řǠǸš �À¦Ȃƻ¤Â���ƢĔƢǔƷ¢�śƥ�ƪ ǟǂǟǂƫ�̈ƾǴƦƥ�ňǂǯ̄ �Ʈ ȈƷ"2 ،

.¤ƢēƾǻƢǈǷÂ�ƨȈǠǸŪ¦�ǽǀǿ�ń نضمامهاوأعلن من املدينة املنورة 

خالص األديب أمحد رضا حوحو جلمعية العلماء كتب مقاال يف جريدة الرابطة العربية ويف سياق إ        

يتطابق فيه مع أفكار شيوخ هذه اجلمعية احملررين للعقول  والنفوس، " ستعماراالالطرقية يف خدمة :"بعنوان 

دليل واضح على  واحملاربني للبدع واآلفات املختلفة، وأعاد نشره يف بداية اخلمسينات يف جريدة الشعلة،

.śǼǈǳ¦�Őǟ�ƢĔ¦Ǆƫإرسوخ مبادئه و 

مل يعرف لألديب أن نشر له مقال غريه يف جريدة البصائر خالل الثالثينات بينما ساهم بإسهاب   

�ǞǷ�ÄǂǰǨǳ¦�¾ƢĐ¦Â��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǒ كتاباته  يف حترير ǠƥÂ��ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�©ƢǼȈǈǸŬ¦Â�©ƢǼȈǠƥ°ȋ¦�Ŀ

 .   اخل... بعض الكتاب املعاصرين، والرتاجم

بتداء إدخل األستاذ أمحد رضا بقوة مبقاالته املتنوعة يف جريدة البصائر خاصة بعد عودته إىل اجلزائر         

يف العدد األول يف  " خواطر حائر"لسلة متكونة من ثالثة حلقات من ،و استأنفها بسم 1947من سنة 

باله من زيف احلياة وبؤسها  ضطراباو عرب فيها األديب عن أمله  السنة األوىل من السلسلة اجلديدة،

  .1937جويلية 16،  الصادر يف 75العدد نظر جريدة البصائر ، أ  -1

  .املصدر نفسه   -2
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أنا ال أشك يف أين أنظر إىل هذه  احلياة مبنظار أسود ،ال أستطيع : "عن نضرته للحياة حني قالشقائها و و 

ال أريد نزعه ألين أعتقد أن النظرة الصادقة إىل احلياة ال تكون إال من وراء زجاجه القامت الذي خيفف نزعه و 

من وقع أشعتها الرباقة الكاذبة فتبدو عارية على حقيقتها كالشمس حينما يعرتيها الكسوف ال يبدو لك  

خواطره بنوع من  تبعاو . 1"كسوفها واضحا جليا إال إذا ما نظرت إليها من خلف الزجاج حالك السواد

اإلصالح والتهذيب ليتحدث عن السعادة ونصح كل متلهف باحث عن السعادة أن يبتعد عن حب الدنيا 

حاول أن "وطلبها والسعادة ليست إرضاء النفس ألن النفس ال يرضيها شيء وال يشبع مطامعها شيء بل 

Ȉǻ®Â�śǻƢĐ¦�ƢȈǻ®�Ŀ�̈®ƢǠǈǳ¦�ÀƢǧ�Ǯ ǼǰǷ¢�ƢǷ� ƢǬǋ�ǲǫ¢�ÀȂǰƫال حيث ال عقل وال قلب وال ا األطف

.2"مطامع

الفقراء يف   طالع  حيث كتب يف سلسلة خواطره عن رحلته اليت عاشها معكان األديب واسع اإل          

هليجو الذي حتدث مطوال عن قصة معانات امرأة مع أطفاهلا ليسرد بالتفصيل " سري الدهور"كتاب 

�ǶēƾǬǧ¢�Ǻȇǀǳ¦� ƢȈǼǣ¢�ƨȈǟȂƫÂ�ƢȀǼǷ�ƨǸǰū¦�ƢƸǓȂǷ�ȂƴȈǿ�ƢȀƦƬǯ�Ŗǳ¦�ƨǐǬǳ¦��ǪȈǌǳ¦�ĺ®ȋ¦�ǾƥȂǴǇƘƥÂ

�ƨǬȇǂǘƥ�ǾƷȐǏ¤Â�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǟȂƫ�Ŀ�ǽǂǔǻ�ƾǠƥÂ�ǽŚǰǨƫ�ƨǠǇ�ȄǴǟ�ǺǿŐȇ�ƢǷ��ǂǐƦǳ¦Â�ǞǸǈǳ¦�ƨǠƟƢŪ¦�©¦ȂȀǌǳ¦

  .                                                                                    ري مباشرة و بأسلوب أديب مؤثرغ

محاري قال "طالعه على كتاب إبعد " ساعة مع احلمار احلكيم"لينتقل لسلسلة أخرى من مقاالته يف      

لنفسه لتصطحبه يف  صطنعهاامار، الشخصية اليت لتوفيق احلكيم  لينقل إىل القراء حكايته مع احل" يل

تأمالته وليتناقش يف مواضيع عديدة  ليعرب عن مواقفه، منها رأيه يف السياسة اليت مل تنفع البالد واليت تعتمد 

على املبادئ واألفكار واملصلحة العامة،لينتقل  عتمادهااعلى املصاحل الشخصية واحلزازات الفردية أكثر من 

 نقساماو ¦ȂȈƦǳ¦�Ŀ�Ƣđ�ǚǨƬŹ�ǂƯƢǰƬǳ¦Â�ǲǈǼǴǳ�ƨǳ¡�®ǂů�ȆǿÂ�®ȐƦǳ¦�Ŀ�ƢŮ�®ȂƳÂ�ȏ�Ŗǳ¦�̈¢ǂŭ©��للحديث عن 

الدين إىل قسمني دين الرمسي تشرف عليه احلكومة  ينفذه  العاصمي ودين حر يعتقده الشعب ويتزعمه 

  .10ص  1947جويلية  25 ،  1العدد ،  البصائر  -1

  .19ص 1947أوت  1،  2العدد البصائر،-2
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فس الوقت وهي تعلم ناإلبراهيمي ،أما التعليم فهناك التعليم الرمسي قاعدته فلسفية عميقة وغامضة يف 

Ǯلتجهل ƫƢƷŗǬǷÂ�½ ¦°¡��ƢŮ�¿ƾǬƬǳ�Ƣđ�ǲǐƬƫ�À¢�ǞȈǘƬǈƫ�ƢȈǴǟ�ƨǼŪ�Ǿǳ�ÀƜǧ�ǂū¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƢǷ¢Â��1.

ƪاو من قبل القراء  الذعة نتقاداتالقي األديب      ǳƢĔ  عليه رسائل النقد والشتم واإلعجاب ونعت احلمار

®¦ƾǟȋ¦�ƾƷ¢�Ŀ�ƢȀǼǟ�§ ƢƳ¢�Ŗǳ¦Â�ÀȂǼĐƢƥ�ǶȈǰū¦2.

  "عبد الرمحن شيبان"مث توقف لفرتة عن الكتابة حىت تساءل عنه القراء وقلقوا عليه ، فكتب الشيخ 

الذي عود " أين  محار احلكيم:" صديقه وزميله يف معهد عبد احلميد بن باديس مقاال يف البصائر متسائال 

ه على العودة إىل الكتابة ومواصلة ، وحث3قراءه مبوضوعات هامة يف خمتلف الفنون بأسلوب طريف وجذاب

وبعد عدة شهور عاد إىل مواصلة كتاباته لكن خصص عودته باإلجابة عن أسئلة القراء  نضال الكلمة،

وإننا نكتب فيما نرى فيه الفائدة لعموم القراء، وقد بدا لنا أن :" دون أن يربر سبب تأخره Ƕē¦°ƢǈǨƬǇاو 

.4".بالقراء ومعاجلة مشاكلهم املختلفة العامة واخلاصة  تصاللالهذه أحسن طريقة 

فاآلداب والفنون هي املقياس :" أمحد رضا حوحو موقف ورأي يف األدب فعرفه قائال كان لألديب     

فهي جديرة إذن . الصادق ألحوال األمم وهي امليزان الصحيح لقوة إنسانيتها وشرف عاطفتها ومسو روحها

بحث والتقدير وليست من الكماليات، ليست طالءا خارجيا بل هي أساس ضروري بالعناية وجديرة بال

ƢĔƢȈǯ�ǚǨƷÂ�ƨǷȋ¦�Ȇǫǂǳ ."هي التعبري الصادق عن مشاعر :" وأعطى تعريفا صحيحا لآلداب والفنون فقال

5"املرء وخواطره وأخيلته وخلجات نفسه 

مـــع احلمـــار "صـــفحة  بعنـــوان  100محـــد رضـــا حوحـــو كتـــاب يتكـــون مـــن أأصـــدر  ،7،ص1949جـــانفي  24 ، 64البصـــائر، العـــدد -1

  .   منه عدد معترب من النسخ بعد طلب وإحلاح من القراء بتاعاالذي " احلكيم

، 1951جوليــة 30، 165عــدد" ÀȂººǼĐ¦�œƷƢººǏ"أمحــد رضــا حوحــو، ،ومقــال  6ص  1949فيفــري  69،28نظــر البصــائر ، العــدد أ  -2

  . 3ص

  .السابقمولود عومير، املرجع -3

.3، ص  1949ديسمرب  26، 100دد البصائر الع  -4

  .نفسهر املصد  -5
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صاحلة كامنة يف تربة صاحلة حتتاج إىل الري  أنه عبارة عن بذور:" ووصف األدب العريب يف اجلزائر          

واألدب : "رتكازه فقالإاألدب ونقص وقلة توجيهه و  ضطرابا شتكىاو  ".والعناية لتنبت وترتعرع وتتمر

تينة، بل تسريه ثورة فكرية مل يرتكز بعد على أسس ثابتة م يف الشرق رغم تقدمه وكثرة إنتاجهالعريب 

قل مباشرة إىل وملا  الكاتب حني يتكلم عن األدب العريب ينت، وملاذا خص األدب يف الشرق 1"عنيفة

ويوجد اإلنتاج وتوجد املذاهب األدبية القدمية واحلديثة  حسب قوله هناك يوجد األدب املشرق؟ ذلك ألنه

ي احلركة واحليوية على السواء،وتوجد مدارس النقد املختلفة والقصة املتنوعة ومما زادها نشاطا وحّدة ه

2.والصراع العنيف احملتدم ما بني مذاهب األدب املختلفة 

Â°¢�Ƣđ�Ƥ¦¬�:" وتكلم عن األديب فقال عنه       ǗƢź�ƨȈƷÂ°�ƨǤǳ�Ǿƥ®¢�ǺǷ�ǲǠŸ�À¢��ǞȈǘƬǈȇ�Äǀǳ¦�Ȃǿ

¦ǂȇȂǐƫ�Ƣđ�°ȂǐȇÂ�ǾƫƢǇƢǈƷ¤Â�ǾǈǨǻ�©ƢƴǴƻ�Ǻǟ�ƢǬȈǫ®�¦ŚƦǠƫ��ǽǂǟƢǌǷ�Ǻǟ�Ƣǫ®ƢǏ�¦ŚƦǠƫ�Ƣđ�ŐǠȇ��ŚǤǳ¦

األديب هو الذي يستطيع . واضحا جليا أخيلته وتصوراته،دون أن حيسب حسابا لسخط هذا ورضا ذاك

.3"أن يصل إىل أعماق النفوس فيحللها و إىل دقائق األشياء ويصورها 

هو خملوق مثايل وهو أشبه مبلك منه إىل ابن آدم، حيث "واألديب كما وصفه أمحد رضا حوحو        

فهذا املبدع يسعد و يتلذذ على حساب . يشيع النور، ويشقى من أجل أن يسعد غريه حيرتق من أجل أن 

نفسه وصحته، ينحت متعته من عقله وجسمه ،جيد يف ألوان العذاب لذة، وجيد كذلك يف ضروب الشقاء 

شف له متعة بل جيد يف هذه اآلالم اليت يقاسيها وهذه املآسي اليت يعيش يف أكنافها نرباسا ينري تفكريه ويك

.4" عن زيف احلياة وغشها

.3،ص1949جانفي  31، 65البصائر، العدد-1

  .املصدر نفسه  -2

.6، ص1948نوفمرب  8، 55البصائر، العدد-3

.2، ص1948أكتوبر  18، 53البصائر، العدد-4 .
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ذلك . كما أكد يف العديد من مقاالته أن مهنة األدب هي متصلة دائما بالشقاء واملخاطر والنكران       

�ǺǷ�Ƣđ�śǴǤƬǌǸǴǳ�Ƥ"أن اهللا كتب  Ƭǯ�ƢǷ�°ƾǬƥ�ƢȈǻƾǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�®ȂǴŬ¦Â�ƨǸǜǠǳ¦Â�̈ǂȀǌǳ¦�ÀȂǼǨǳ¦�Â�§ ¦®Ȋǳ

1"البؤس والشقاء والنكران

أما يف اجلزائر فال يوجد أديب يتطابق مع تعريفه السابق، وإمنا يوجد املشتغلني باألدب ومواهب يف 

عبارة عن مواد خام يف حاجة إىل "حاجة إىل التوجيه والتشجيع، فالكتاب والشعراء والفنانون اجلزائريون هم 

ال من املقالة األدبية إىل صناعة أدب نتقواحلل يكمن يف التوجيه الصحيح، واإل.2"الصناعة والتهذيب 

وتبدأ اخلطوة ". أوسع أرجاء، وأعم نفعا، وأوقع يف النفوس من أدب املقالة " القصة ألن القصة األدبية هي

طلبة تقوية مدارك ال" األوىل يف مسار هذا البناء اجلديد من املدرسة حيث جيب على املعلم أن يهتم ب 

حتت توقيع كاتب إدارة املعهد ابن احلل الذي كتبه أمحد رضا حوحو بالبصائر  "باخلطابة والكتابة والتمثيل

3. باديس

نعيم :سلسلة من املقاالت على ستة أساتذة معهد ابن باديس وهم كتب األستاذ أمحد رضا حوحو          

.احلسني، محزة بوكوشةالشيخ العباس بن  أمحد محاين، عبد الرمحن شيبان، عبد القادر الباجوري،نعيمي،

القراء الذين  ستحسانافلقيت هذه املقاالت . ورسم لكل واحد منهم بورتريا مزج فيه بني اجلد والفكاهة 

 .جوانب إنسانية جمهولة عند هؤالء العلماء املعروفني باجلد واملشهورين بالصرامة  كتشفواا 

م 1948أفريل  4 انتخاباتأما كتاباته يف السياسة فكان له رأي يف بعض جوانبها ،من بينها 

ƾȇƾŪ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ نتخابال ǴĐ¦واليت أصبحت واضحة  ستعماراالاليت كشفت لعبة  نتخاباتاال��

ة محد رضا حوحو بإبداء رأيه فيها بل قام  برتمجة ما نشرته بعض الصحف الفرنسيأمل يكتف ،للعيان

،اجلريدة اليومية الفرنسية اليت عرضت  "اجلزائر اجلمهورية "وعرضها يف جريدة البصائر، مثلما جاء يف جريدة 

للرأي العام ما حدث من أنواع الغش والضغط  احلكومي الذي لعب دوره حتت اإلدارة العليا للوايل العام 

.2، ص1948أكتوبر  18، 53البصائر، العدد-1

.، املصدر السابق  65لعدداالبصائر، -2

.11،ص 1949سبتمرب  5، 90البصائر العدد   -3
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اليت فاقت حدود املألوف وأصبح الغش  الذي كان له الباع الطويل يف السلطة والعبث والتجاوزات نجالن

مقال بعنوان " فرانتريوز"يف جريدة " جورج التمان " كما كتب امليسيو. بضاعة دارجة يف سوق السياسة

حيتار اإلنسان حينما يتساءل عن هذا املصري احملزن للجزائر ،هل تعترب مقاطعة من : "املخادعة فقال

ء، إال أن تكون مسرحا تعرض عليه رسوم الدميقراطية اهلزلية اجلمهورية؟ أم هي مقاطعة غري صاحلة لشي

1"املشبوهة ؟

مل تقتصر جريدة البصائر على كتابة املقاالت األدبية أو النصوص الشعرية فقط ،بل كانت حمط 

باجلزائر على نتقاد من قبل األدباء فيما بينهم بدافع التحفيز وتنشيط احلركة الفكرية النائمة تبادل اآلراء واإل

.غرار بلدان املشرق العريب

، قال 2" ماهلم ال ينطقون"يف هذا الصدد مقال بعنوان  عبد الوهاب بن منصوركتب األستاذ         

���ǪǘǼǳ¦�Ǻǟ�ǶȀƬǼǈǳ¢�²:" فيه ǂƻƘǧ�ȆǠǳ¦� ¦®�ǶđƢǏ¢¢���ÀȂƦƬǰȇ�ȏ�ǶŮƢǷ�ǲƥ���ÀȂǬǘǼȇ�ȏ�ǂƟ¦ǄŪ¦� Ƣƥ®ȋ�ƢǷ

عن الكتابة ؟ أم سرت يف شرايينهم جراثيم العظمة فصاروا يربأون بأنفسهم أم خنر الكسل أقالمهم فمنعها 

أن جتود على هذا الشعب البؤس خبطاب أو تتكرم عليه بكتاب؟ أم هي دنيا املادة صرفهم عن دنيا األدب 

��ǲǧƢƄ¦�Ŀ�¿ƢȈǬǳ¦�ÀȂƥƢȀȇ�¦ȂƸƦǏƘǧ�ǶȀȈǳ¤�§ǂǈƫ�ǒ ȈǤƦǳ¦�ǎ ǬǼǳ¦�Ƥ ǯǂǷ�Ȃǿ�¿¢��ÀÂ°ƢƬŹ�ȏ�Ƣđ�ǶȀǧ�ǺǨǳ¦Â

�» Ƣǐǻ¢�Â¢� ƢƦǘƻ�ǶȀǼǷ�ǲǠŸ�À¢�ĹƘȇ�ĿƢǬƯ�Ǧ ǠǓ�Ȃǿ�¿¢��ƾƟ¦ǂŪ¦Â�©ȐĐ¦�©ƢƸǨǏ�ȄǴǟ�°ȂȀǜǳ¦Â

ختادل األدباء وبلهجة حادة أثار فيه النقاش بني األدباء منهم  نتقداو ، 3"خطباء،وكتابا أو أرباع كتاب ؟ 

مل أجد بدا من محل ما :" األستاذ أمحد رضا حوحو الذي رد عليه وبنفس العنوان وأجابه عن أسئلته قائال

بقي من قلمي وأنا مكره ألشرح لألستاذ منصور أننا عزفنا كثريا ومألنا أعمدة ما لقينا من الصحف بالكالم 

فهل من . الفارغ وال نريد أن نعود إىل ذلك مرة ثانية ألن ما فعلناه حىت اآلن ال ميت إىل األدب بصلة 

Ƿ�ƨȇ®ƢǷ�ǆ Ǉ¢�ȄǴǟ�Ǆǰƫǂƫ�ƨƸȈƸǏ�ƨȈƥ®¢�ƨǔĔ�¦̄¤�ȏ¤�ǾǳƢƷ�ǶȈǬƬǈȇ�ȏÂ�ǾǼȈǠǷ�ǂƻǄȇ�ȏ�§ ®ȋ¦�Àȋ��ƨǼȈƬ

.4،ص1948ماي  3،  34العدد  ،البصائر، " أفريل يف الصحافة الفرنسية 4 انتخابات" أمحد رضا حوحو ،-1

.2، ص1952نوفمرب  17، 207ائر، العدد البص ،" م ال ينطقونهل ما"عبد الوهاب بن منصور ، -2

.2، ص نفسهاملصدر  -3



  م1939 - 1935تأسيس جريدة البصائر األولى  : ...............................................الفصل الثاني

169

فهل منلك . ǂǌǼǳ¦�Â�ǞƦǘǳ¦�ǲƟƢǇÂ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�ƨȇ®Ƣŭ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǽǀđ�řǟ¢Â�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�ƨȇ®Ƣŭ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ȄǴǟ ستندا

1".من وسائل النشر شيئا ؟

،الذي وجه كلمته صالح بوغزال وكذا األستاذ  حمد بن أبي زيد قصيبهأمما أوجب تدخل األستاذ         

، وموافقا األستاذ بن منصور على ستيائهاو األستاذ رضا حوحو  ستسالمايف هذا الشأن إىل كليهما منتقدا 

 أسلوبه ووصفه نتقدايف حني  ،ب واألدباء يف اجلزائر بصفة عامةروح مقاله وتوجيهه املالم إىل الكتا

ومن جهة أخرى وجه كلمته ، لذين يطالبهم بالقيام بواجبهماجلارح الذي ال يليق  باألدباء ا باألسلوب

ونداءه وألقى مسؤولية ذلك على اهليأة العليا كجمعية العلماء وجلنة التعليم وإدارة البصائر وإدارة املعهد 

للقيام مبهمته أحسن قيام بطلب الدعم املادي و التشجيع املعنوي للنهوض باألدب بدل التصدي له 

.2وألدبائه

أعلن األستاذ أمحد رضا حوحو يف جريدة البصائر عن مشروع ثقايف ضخم  م1956فرباير  3يف         

وأرسل يف هذا السياق إىل العديد من املثقفني  ،" حاضر الثقافة واألدب يف اجلزائر:"وطموح بعنوان 

ǶēƢǗȂǘű�Â¢�ǶȀƦƬǯ�ǺǷ�ƢƼǈǻ�Ǿǳ�¦ȂǴǇǂȇÂ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ǶēŚǇ�Ǿǳ�¦ȂǷƾǬȇ�À¢�ǲƳ¢�ǺǷ� ƢǸǴǠǳ¦Â.

جناز عمل أديب من هذا النوع ،بعد حممد إوهو يعد األديب اجلزائري الثاين الذي أقدم على           

، فأنقد به كنزا مثينا من الشعر اجلزائري "ائر يف العصر احلاضرشعراء اجلز "اهلادي السنوسي صاحب كتاب 

 ستعمارياالحتت التعذيب  ستشهداأما األستاذ حوحو فلم يتمكن من تأليف كتابه املنشود،إذ ، احلديث

3.بعد شهر ونصف من اإلعالن  عن هذا املشروع الثقايف النبيل 

.8، ص1952ديسمرب  29 ،211، العدد البصائر عبد الوهاب بن منصور، إىل األستاذ"ماالهم ال ينطقون"أمحد رضا حوحو ، -1

نظـر جريـدة البصـائر،  أعطى كل من صـاحل بـوغزال رأيـه يف هـذا الشـأن للتفصـيل أ و ،3، ص1953جانفي  23، 214البصائر، العدد -2

نظــر البصــائر ، أ" مــاهلم ال ينطقــون بــني اإلجيــاب والســلب"، واألســتاذ أبــو قاســم ســعد اهللا بعنــوان 3، ص 1953فيفــري  6،   216العــدد 

.9-6، ص 1953فيفري  13، 218دالعد

.مولود عومير ، املرجع السابق -3
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  الكتابات التاريخية - 4

عبد الوهاب و مبارك الميلي أعدها املؤرخون اجلزائريون أمثالالصحيفة غنية بالدراسات التارخيية 

ومشلت  محمد علي دبوزو بن منصور، أحمد توفيق المدني، عبد الرحمن الجياللي، رابح بونار

األشد تعلقا ���ƢđƢƬǯ�ǂƥ¢Âجوانب كثرية من التاريخ اإلسالمياملقاالت تاريخ اجلزائر القدمي واحلديث و 

:بالكتابة يف البصائر  نذكر 

  :مبارك الميلي - أ

من بني الرجال الذين سامهوا بفعالية يف إرساء أركان احلركة اإلصالحية يف اجلزائر وعملوا بفعالية على        

نشر أفكارها مبختلف الوسائل؛ من تأسيس املدارس للتعليم، والوعظ واإلرشاد يف املساجد، واملسامهة 

تاريخ اجلزائر يف "قاالت املختلفة يف الصحافة اإلصالحية نذكر الشيخ مبارك امليلي صاحب كتاب بامل

فقد لعب دورا كبريا يف احلركة اإلصالحية، وختطى صعوبات ". رسالة الشرك ومظاهره"و" القدمي واحلديث

ى مؤرخي املدرسة عديدة إلخراج كتاب يف جزأين حول تاريخ اجلزائر من وجهة النظر الوطنية، ردا عل

أن يؤلف يف ميدان كانت احلركة  ستطاعازيادة على ذلك فهو املصلح الوحيد الذي . االستعمارية

ونظرا  1".الشرك ومظاهره"اإلصالحية يف أشد احلاجة إليه، وهو ميدان العقيدة، فكانت رسالته حول 

، م1940لتكوينه الرزين وتبحره يف العلوم الدينية فقد عوض امليلي أستاذه ابن باديس، عند وفاته يف أفريل 

إال أن األجل مل يطل به كثريا، فقد حلق (يف إدارة شؤون اجلامع األخضر واإلشراف على الدروس به 

فهي الصفة " املبارك"وأما ) . اين منه بأستاذه بعد أقل من مخس سنوات، متأثرا بداء السكري الذي كان يع

اليت أطلقها عليه شيوخه يف جامع الزيتونة بعدما أعجبوا به وهم ميتحنونه يف شهادة التطويع اليت ناهلا 

"بامتياز، فقد قالوا له وهم يبشرونه بنجاحه ، وقد كررت "أنت مبارك علينا، وعلى أمتك، وعلى وطنك:

ƾǼǟ�ƨȈǻȂƬȇǄǳ¦�ƨǴĐ¦�ƨǨǐǳ¦�ǽǀǿ وعّرب عن هذا املعىن "الشخصية املباركة"ما أبّنت الشيخ امليلي فوصفته بـ ،

: لـوحظ يــوم :، املوقـع اإللكـرتوين  2015ايـر فرب  19: ، نشــر يف اخلـرب، جريـدة " يف الـذكرى السـبعني لوفــاة مبـارك امليلـي"،  أمحـد صـاري-1

10/02/2016.

http://www.elkhabar.com/press/article/7839/#sthash.h5WGvo8D.dpuf
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ميأل معناه : "اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي بأسلوبه الفريد، حيث كتب عنه يف الذكرى الثالثة لوفاته قائال

د إليه ال تؤتى اجلمعية من الثغر الذي تكل إليه سّده، وال ختشى اخلصم الذي تسن"، ولذلك "لفظه

، وقد جتّلى ذلك يف اجلبهتني الرئيستني اللتني رابط فيهما "فحل ِعراك، وِجْذل حكاك"، فقد كان "مراسله

1".مبارك املبارك

، وكذا كانت له سلسلة من املقاالت يف جريدة ن جريدة املنتقد مث صحيفة الشهابكتب يف كل م         

، وإن امللم باملقاالت اليت كتبها  "رسالة الشرك ومظاهره"شهورة حول البصائر اليت نشر فيها سلسلته امل

مع بعض  اختالفه، من مظاهرها قوية استقالليةاإلمام تتضح له أن اإلمام كان كاتبا غري مقلد وذو نزعة 

يالحظ عليه تركيزه على اجلانب الدعوي العقائدي والفكري،  وتعد كتاباته  العلماء يف قضية التجنيس، و 

، ن رؤى وما يتسم به من أصالة وعمقنية وأساليبها البيانية إنتاجا علميا أصيال مبا يعرب عنه مببنيتها الف

.2حبيث ميكن أن ينشر الكثري منها على أنه رسائل علمية ذات قيمة تارخيية وفكرية مهمة

  :                م1939توقف الجريدة سنة : ثالثا

، فكانت عقيدة مشدودة العقد بربهان القرآن ، مث حقيقتها فكرة استولت على العقول إن البصائر يف      

كالما مشرق اجلوانب بنور   : "اإلبراهيميفاضت على األلسنة فكانت كما تفنن يف وصفها الشيخ البشري 

3."، مث جاشت على أسنة األقالم فكانت كتابة يف صحيفة احلكمة

ƢǷ�¦Â°ǂǬȈǳ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠǸŪ�Ä°¦®ȍ¦�ǆ جتمعاملا أعلنت احلرب العاملية الثانية          ǴĐ¦� Ƣǔǟ¢  يلزم ملستقبل

ملا قد حيصل أثناء احلرب ، اليت مل تقم اجلمعية وال علمائها بتقدمي موقف أو تأييد هلا ملا  حتياطاا، اجلمعية

ا من أن متنعهم التدابري العسكرية من املستعجل نتيجة خشيته جتماعاال، فكان هذا أهدافها خيالف

 -1889صــالحية يف اجلزائــر النهضــة العلميــة و اإلالشــيخ عبــد احلميــد بــن بــاديس رائــد ، موقــع " املبــارك"حممــد اهلــادي احلســين ، مبــارك -1

   02/06/2012طلع عليه يوم إ: املوقع اإللكرتوين : م 1940

aoma.html-studies/aoma/312-and-http://www.binbadis.net/research
-15ص ص  ،، املصـدر السـابق1 جمام مبارك بن حممد امليلـي ،اإل  علماء مجعية العلماء املسلمني أمحد الرفاعي الشريف ،مقاالت وآراء-2

61.
.1، ص1947جويلية  25، 1، البصائر ، ع "ستهاللإ"،  اإلبراهيميحممد البشري  -3
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ال يتفق ورمبا كلف كل عضو  بتصريح أو بإبداء رأي ، واللقاء ويكون كل عضو حمبوسا يف بلدته  جتماعاال

، فاتفقوا على تقرير السكوت سّدا للباب ، ويف نفس الوقت قررت اجلمعية توقيف مع مبادئ اجلمعية

، كي ال 180م وكان آخر أعدادها 1939أوت  25ه 1358رجب  9جريدة البصائر يف يوم اجلمعة 

، خاصة بعد خوضها جتربتها السياسية مع فرنسا ضمن 1تكلفها اإلدارة بنشر تصريح لتأييد فرنسا يف احلرب

�ƪاملؤمتر اإل ǻƢǯ�ƢǷ�©ƾǯ¢Â��¿ȂǸǠǳƢƥ�śȇǂƟ¦ǄƴǴǳÂ�́ ȂǐŬƢƥ�ƢŮ�ƢǇ°®�ƢȀƬǘǟ¢Â�ǲǷ¢�ƨƦȈƻ�Ƣđ�ƪ Ǭū¢Â�ȆǷȐǇ

.2تعتقده بأن فرنسا لن تقوم بتحقيق مطالب اجلزائريني ال حاضرا وال مستقبال 

فقد وقاها ذلك ... من غرر أعمال مجعية العلماء" كوتتقرير الس"إذ : "براهيمييف ذلك يقول اإل  

خمتارا ، يف وقت حيسن السكوت وألن يسكت العاقل ، القى فيها رضا اهللا برضا املخلوقمزالق ال يتالتقرير 

3".، خري من أن ينطق خمتارا يف وقت ال حيسن الكالم فيهفيه

م  بإمجاع أعضاء مجعية العلماء املسلمني، ومل تكن  1939جاء قرار تعطيل جريدة البصائر سنة         

Ū¦�ǺǷ�ƢēƢǬƥƢǈǯ يعين أن جريدة  ، لكن هذا الحبلها بدون أسباب تذكر ستعماريةاالرائد اليت قامت اإلدارة

املتكررة لتوقيفها وهذا ما الحظناه يف بعض التقارير  االستعماريةمل تسلم من حماوالت اإلدارة  البصائر

 3مارس و 13فيفري، و 28الفرنسية اليت رأت يف بعض ما نشر يف اجلريدة يف األعداد الصادرة بتاريخ 

، فطلب ما ميس بالسياسة املتبعة يف املغرب األقصى بالتعاون مع الشباب املغاربة  م1936من سنة أفريل 

اإلجراءات الالزمة  ذاختاب احلكومة الفرنسية باملغرب األقصى من احلاكم العام باجلزائر و دالوزير املفوض ومن

، دار الغـرب  1ط  ،)عيـون البصـائر(3، ج  اإلبراهيمـيدمي أمحـد طالـب ، مجـع وتقـاإلبراهيمـي، آثار البشري  اإلبراهيميحممد البشري  -1

.43، ص 1997وت  ، بري ، اإلسالمي
بـدار احلـديث بتلمسـان يـوم ) نائـب رئـيس مجعيـة العلمـاء املسـلمني اجلزائـريني يف الوقـت احلـايل (مقابلة مع  الشـيخ بـن يـونس آيـت سـامل   -2

)مبكتبه الطابق األول .(صباحا  11:00على الساعة . 2016جانفي  05
،الصفحة نفسها ، املصدر السابق3، ج براهيميبراهيمي ، آثار البشري اإلحممد البشري اإل -3
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سببا يدعوا إىل من جريدة البصائر مل يرى فيها  لكن عند دراسة ترمجة األعداد املذكورة. 1لتوقيف اجلريدة 

.2توقيف اجلريدة فألغي قرار التعطيل 

د قام أحد رجال احلكم من أصحاب السلطة املدنية والعسكرية وقد حصل ما توقعه رجال اجلمعية فق      

اجلمعية ، فأجابه  باسمأو  بامسهكي يقوم بنشر تأييد لفرنسا سواء   اإلبراهيميعلى الشيخ البشري  باإلحلاح

، ا سكتنا يف احلرب فأقلقكم سكوتنا، وإننا يف السلم نتكلم فيقلقكم كالمناإننا كن:" الشيخ بكل وضوح 

3".موضع نكون بني هذين ؟ ففي أي 

1- G.G.A, Interdiction du journal EL BASSAIR d’Alger, le Ministre Plénipotentiaire, Délégué

à la résidence générale de la République Françaises au Maroc à Monsieur le Gouverneur

général de l’Algérie, Rabat,9 Mai 1936. Monsieur le Gouverneur général
2-G.G.A, de l’Interdiction du journal EL BASSAIR , résidence générale de la République

Françaises au Maroc ,Rabat ,26 Mai 1936.
.44، ص ، املصدر السابق3، جبراهيميلبشري اإل، آثار اهيميبراحممد البشري اإل -3
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  : الفصل الثالث  

  م1965- م1947تأسيس جريدة البصائر الثانية  

  التعريف بجريدة البصائر الثانية :أوال

  المحتوى العام للبصائر الثانية:  ثانيا 

  كتاب البصائر الثانية:ثالثا

  1956 توقف جريدة البصائر: رابعا 
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  :التعريف بجريدة البصائر الثانية :أوال 

  النشأة وأسباب الصدور  -أ  

نشطة املتنوعة ألقطاب احلركة احلرب العاملية الثانية عادت الساحة السياسية اجلزائرية واأل نتهاءابعد       

كثر من ذي قبل، وأعادت مجعية العلماء املسلمني أومحاس  باستعدادىل الربوز والظهور مرة أخرى  إالوطنية 

اليت كانت ، براهيمي  تأسيس وإنشاء جريدة البصائر طالق سراح رئيسها الشيخ البشري اإلإاجلزائريني بعد 

لتفتح صفحة جديدة مستفيدة من جتربتها  والذي دام قرابة التسع سنوات قد أوقفت لظروف احلرب 

 ) .م1939 –م 1935(يف البصائر األوىل سنة  –رمحه اهللا  -باديس  السابقة اليت قادها الشيخ ابن

كيز ليت دعى الكتاب للرت براهيمي للبصائر الثانية ؟ وماهي املواضيع افكيف ستكون قيادة الشيخ البشري اإل

  .  يف  البصائر  الثانية ؟ ستحدثهااو ماهي األركان اليت أضافها عليها ؟ و 

  :وسبب الصدورالنشأة  -أ  

، سالمرتكب من كلمتني العروبة واإلم ، حاملة شعارا ي1947صدرت السلسلة الثانية للبصائر سنة       

�À¢�ǂƟƢǐƦǳ¦��ƢĔ¦ȂǼǟ�ƪ Ţ�ƪ ƦƬǯÂ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�©ǂȀǛ�Ŀ�ƢĔ¦ȂǼǟ�ÀƢǯ��ƢŮƢƷ�ÀƢǈǳÂ�ƨȈǠǸŪ¦�Ǯ ǴǷ�̈ƾȇǂŪ¦)12

œǷȂƥ�ƲĔ . متيازها ورئيس إن اجلريدة وصاحب ، كان الشيخ البشري اإلبراهيمي املدير املسؤول ع)اجلزائر

الثورة التحريرية تسلم أمحد توفيق املدين  ندالعام ، إال أن بعد 1956ىل توقفها سنة إحتريرها منذ تأسيسها 

ىل مصر سنة إرئاسة حتريرها بسبب غياب الشيخ البشري اإلبراهيمي وعدم تواجده يف اجلزائر ، حيث سافر 

ئريني املبعوثني من قبل اجلمعية ملواصلة تعليمهم العايل باملشرق العريب م ليهتم بشؤون الطلبة اجلزا1952

.1وكذا بقائه لظروفه الصحية و اغتنام فرصة تواجده مبصر ليقوم بالدعاية للقضية اجلزائرية 

،م1947جويلية  25 ـه املوافق ل1366رمضان  7ظهر العدد األول من اجلريدة يوم اجلمعة بتاريخ       

لتعود  211إىل غاية  10بتداءا من العدد إيوم اإلثنني  ىلإريدة يوم صدورها مرتني من يوم اجلمعة غريت اجل

، مكتبـة  03العـدد ، جتماعيـةواال¦���ƨºȈź°ƢƬǳ¦�©ƢºǇ¦°ƾǴǳ�ƨºȈƥ°ƢǤŭ¦�ƨǴĐ" براهيمي والدعاية للقضية اجلزائريةالشيخ البشري اإل" ،بوسعيد مسية -1

.96، ص 2011ائر، جوان الرشاد للطباعة النشر والتوزيع ،اجلز 
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 06غاية توقفها بتاريخ  إىلم 1953جانفي  23من تاريخ  212بتداءا من عدد إللظهور كل يوم اجلمعة 

  .م 1956أفريل 

دارة من عراقيل ملطبعته ملا سببته اإلان ونتيجة ظكانت اجلريدة األوىل تطبع باجلزائر مبطبعة أبو اليق

دارة مبارك امليلي ، أما البصائر إىل قسنطينة حتث إاجلمعية تغري مكان طباعة البصائر لتتحول  ضطرتا

بوميب ، ويرجع القائمون على اجلريدة أسباب  12الثانية فكانت تطبع باجلزائر العاصمة وكان مرها بنهج 

بريدية ومطبعية قاهرة ، وصل إىل حد الّشح يف تقدمي الورق هلا إال ما  نه راجع إىل معوقاتأهذا التحول ب

فرنك يف السنة  15فرنك يف السنة األوىل، و 10مثنها ب ، وحددت اإلدارة 1يكفي لنشر ست صفحات

فرنك بداية السنة اخلامسة  30فرنك يف السنة الرابعة ، وأخريا بسعر 25، ويف السنة الثالثة 20الثانية، مث 

.2 غاية توقفها ىلإ

سم البصائر يف وسط إ،  جاء م الكبري، تقع يف مثاين صفحاتأما شكل اجلريدة فهي من احلج        

، خصص لكتابة آية 2سم 48.73وجد مربع مساحته حوايل ، وإىل جانب االسم على اليمني يالصفحة

، ) األول الذي كتب على اليسار ماعدا العدد ( أو حكمة عربية أو أبيات شعرية  قرآنية أو حديث نبوي ،

ما يناسب املقال اإلفتتاحي للعدد وأحيانا كان هذا املربع املخصص  ختياراحيث حرصت اجلريدة على 

.3لعرض أهم عناوين ومواضيع العدد

.1، ص1947أكتوبر  03، 9، ع البصائر، جريدة "ىل القراء إ "إدارة اجلريدة ،-1

دارة االســـتعمارية ملنصـــب أن والـــده كـــان مـــن خرجيـــي املدرســـة الثعالبيـــة ، وعينتـــه اإل) م1930ولدســـنة (يـــروي لنـــا الباحـــث خالـــد مـــرزوق  -2

فتتــاح دار احلــديث ، عــني مــديرا إج منــذ بــدايتها ، وبعــد .م.ع.صــالحية لألمــري خالــد ، وشــهد تأســيس جىل احلركــة اإلإنظــم إالقاضــي ، مت 

الدفعـة األوىل مبدرسـة دار احلـديث ، يقـول  يف) لشدة حبـه وتـأثره بزميلـه األمـري خالـد سماال ǀđ¦الذي مساه (خالد مرزوق  بنهإعليها مث أدخل 

�ǾǼǰǳ��� ¦ǂǋ�ÀÂ®�®ƾǟ�ƢȀǼǷ�ȄǬƦȇ�Ǻǰȇ�Ń�Ŗǳ¦��ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�ȄǴǟ� ¦ǂǬǳ¦�ƪأخالد مرزوق  ǧƢē�ƾȀǋ�Ǿǻستغرب من سـعر جريـدة البصـائر أن إ

مقابلـة مــع الباحـث خالــد مـرزوق بـدار احلــديث بتلمسـان بتــاريخ . فرنــك فقـط  �ƢºȀǼť�±ÂƢººƴƬȇ�Ń�ƢºĔ¢�ȄºǴǟ�ƾººǯƘ0,5ف 30فرنـك أو  20يبلـغ 

  .   11:30م على الساعة 2016جانفي  27األربعاء 

  .أنظر امللحق اخلاص جبريدة البصائر  -3
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  :أسباب الصدور النشأة و  - ب

لفرتة األوىل الصادرة يف امتدادا للبصائر األوىل إ) م 1956/م 1947( تعد البصائر الصادرة مابني       

فتتاحية اليت كتبها يف العدد األول إيؤكده الشيخ البشري اإلبراهيمي يف  ، وهذا ما)م1939/م1935(لسنة 

جريدة البصائر هي إحدى األلسنة األربعة الصامتة جلمعية العلماء املسلمني ، تلك األلسنة اليت: "قائال

، واليت كانت ترمي بالشرر على )ص(الم اهللا وكالم رسوله دة من كتمكانت تفيض باحلكمة اإلهلية امل

.، وكانت كلما أغمد الظلم لسانا سل احلق لسانا ال يثلم وال ينبو لنياملبطلني واملعط "

براهيمي يتضح لنا أن جريدة البصائر الثانية جعل منها الشيخ منربا ومن خالل ما تقدم به اإل  

لتحقق هدفها الرامي إىل مباشرة املبطلني واملعطلني وهو هدف  جتاههااو لتكون معربة عن أفكار اجلمعية 

  . دفاعي وهجومي يف الوقت نفسه 

جريدة البصائر  هي جريدة املبادئ الصحيحة واألفكار القومية وهي " ويقول يف ذلك فرحات دراجي       

 اإلسالمهليئة الوحيدة اليت تكل إحدى الدعائم اليت تقوم عليها رسالة مجعية  العلماء ، هذه األخرية هي ا

والعربية يف اجلزائر وحتمل راية العروبة يف ربوعها وتشرف على عشرات املدارس العربية يف القطر وتسوس 

�ƢȀƦǘƻÂ�ƢēƢƥƢƬǯ�Ŀ�Ƣǿǂǌǻ�ȄǴǟ�ǲǸǠƫÂ���ĺǂǠǳ¦�ÀƢȈƦǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦�Ǟȇǀƫ�À¢�ƢȀƦƳ¦Ȃǧ���śǸǴǠŭ¦�©ƢƠǷ

ǟ�Ƥ ȇǂưƫ�ȏÂ�Ƣē¦°ȂǌǼǷÂ�ƢȀǨƸǏÂ�śƦŻ�§ǂǟ�ÀƢǈǴƥ�ƢēƾȇǂƳ�©°ƾǏ¢�¦̄¤�ƢȀȈǴ"1.

، ومن هؤالء جند صاحل بوغزال الذي قال طال أمده احتجابد هذا وقد سر حمبوها عند إحياءها بع      

�ƢĔƘǋ�Ŀ " فلقد كانت جريدة البصائر الغراء منذ أن ظهرت إىل يوم أن احتجت الصحيفة الوحيدة اليت

جلزائر بصدق وإخالص وتطلع قراءها باألفكار احلرة واآلراء السديدة لذلك  تنافح عن اإلسالم والعربية وا

.2" عظيما بقدر ما كان ابتهاجهم بظهورها عظيما  ƢđƢƴƬƷالكان تأمل املصلحني 

.05، ص 1947جويلية  2، 162، ع البصائرجريدة ، " البيان العريب شعار البصائر"فرحات بن الدراجي ، -1

.07، ص 1947سبتمرب  05، 05، ع البصائرجريدة ، " عودة البصائر"صاحل بوغزال ، -2
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  : بيات شعرية قال فيها أأما عبد الرمحان املسعدي فعرب عن ذلك ب  

  ل مث العشائراــــــــــــــوعّم السرور األه  ظللنا نتاوي مذ رأينا البصائرا                                

�������������������ǺǷ�ǲǯ�ƨǬȈǬū¦�ƲĔ�ń¤�ÄƾēÂ غدا يف ظالم الّشك والوهم حائرا

1داء وأخرا  ـــــــــــــــــــــــــبتإوأخلصها مين   إليك ومن حيذوك أزكى حتية                              

  :المذهب الفني للجريدة   - 2

، ذلك حلرص إدارة حترير اجلريدة وعلى رأسها راقية األسلوبكانت البصائر من الناحية الفنية         

�ƢđƢƬǰǳ�ƪن يكتبهاالشيخ البشري اإلبراهيمي أال تنشر أي مقالة كتبها صاحبها كيفما شاء له أ ǷƾǬǧ��

بني تلك الشروط، تنقيح املعاين، ، ومنالتفوق واإلبداعم إىل اإلجادة و وقواعد فنية مضبوطة لتدفعهشروطا 

، فقد كانت االبتكاريق يف معاجلة املوضوعات وتنويعها، والنزوع إىل ، واإلجياز الدقوالعناية باللغة واألسلوب

، فجعلوا من أن جريدتكم مدرسة علمواا:" ائلة ق إليهم، فكتب ترى يف نفسها مدرسة أدبية قائمة البصائر

.2"العريب ، فال تنزلوا دون منزلتهاالكتابة فيها وسيلة لرتقية ملكاتكم الكتابية ، وإن جريدتكم مظهر للبيان 

للبصائر طرفان ، أعلى وهو معرض العربية : " وعن املذهب الفين حتدثت البصائر عن نفسها 

 االستعمالساليب وهو السوق اليت جتلب إليه كرائم اللغة من ناموس صريه لفاظ واملعاين واألالراقية يف األ

ناموسا وهو جملس الصحافة والبالغة يف منطها العايل ، وهو أيضا الذي  االستعمالفصيحا وغريب  يصريه 

ǶēƢǰǴǷ�ƪإختده الناشئون من أبنائنا الكّتاب لفحلت أساليبهم و إلو  ǸǰƸƬǇ  مع إتقان القواعد ووفرة

 الطرفني أوساط ، وطرف أدىن وهو ما ينحط عن تلك املنزلة وال يصل إىل درجة اإلسفاف وبنياحملفوظ

، وهي مضطرب واسع يتقلب فيه كتابنا من سابق للغاية مستشرف لبلوغها ومقصر عن ورتب تعلو وتنزل

ساليب األنيقة الراقية اليت ال يتمكن احلق أن جريدة البصائر كانت شديدة احلرص على األو  3."ذلك 

.07، ص 1947أكتوبر  27، 12، ع البصائرجريدة ، " حتية البصائر"، ان املسعدي مححممد بن عبد الر  -1

.08، ص 1947أوت  01، 02، ع البصائر جريدة ،"إىل كتاب البصائر"، إدارة البصائر -2

.05، ص 1949جويلية  11، 86، ع البصائر جريدة ،"إىل كتاب البصائر"البصائر،  إدارة -3
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الكاتب منها وال جتري على قلمه جمرا سهال إال إذا أمعن القراءة ألروع اآلثار األدبية وال تكون أروع اآلثار 

.األدبية إال لكبار الكّتاب األقدمني واحملدثني 

ة ألن رسالتها أعظم هذا ما حاولت أن تكون عليه صحف مجعية العلماء عامة والبصائر خاص        

�ƢȀǷȏ¡Â�ƢŮƢǷ¡�ǲǯ�Ǻǟ�̈ŐǠǷ�̈¦®¢Â�ƢēƢȈŞ�ǪǗƢǻ�ÀƢǈǳÂ�ƨǷȋ¦�̈°ȂǏ�ƢȀȈǧ�ǆ ǰǠƫ�̈¡ǂǷ�ȆȀǧ�Ƥ Ƴ¦Â.1

  :إمكانيات الجريدة - 3

ان ، ظسالمية اليت كان ميلكها الشيخ أبو اليقاملطبعة العربية اإل يفكانت أعداد جريدة البصائر تطبع        

سبب هلا كثريا من  ياألمر الذ ،ا يباع من اجلريدة أو االشرتاكاتعن طريق موكان مصادر متويلها تأيت 

، وظهر ذلك جليا من خالل تذبذب صدورها أحيانا وكأمثلة على ذلك األزمات خاصة مع قلة الدعاية هلا

وعني وذلك بتاريخ إال بعد أسب 13م ، ومل يصدر عدد 1947أكتوبر  27 بتاريخ  12، صدور العدد 

هذا التذبذب يف  ستمرا، وقد إىل الفاتح ديسمرب من العام نفسه 15، وتأخر العدد م1947نوفمرب 10

، قد م1950أفريل  24يف  116م والعدد 1950أفريل  10بتاريخ  115، حيث صدر العددالصدور

 19ول يف ، حيث صدر األ 125و  124تراوحت املدة بني أسبوعني إىل ثالثة أسابيع بني العددين 

من طاقم اجلريدة للقراء عن  عتذارا، والذي جاء فيها م1950جويلية  03، والثاين يف  م1950جوان 

ƢđƢȈǣ.2

�ǲǬǻ�Ʈ ȈƷÂ���¦°ȂƳ¢�ÀȂǓƢǬƬȇ�¦ȂǻȂǰȇ�ŃÂ�ǂƟƢǐƦǳƢƥ�ǶēƢƥƢƬǯ�Ŀ�śǟȂǘƬǷ�ÀȂȈǨƸǐǳ¦�§ ƢƬǰǳ¦�ÀƢǯ

�ǶƬȇÂ���ƨǏƢŬ¦�ƢēƢȈǻƢǰǷ¤�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ إىلالبصائر  ǻƢǰǧ�ǺǗȂǳ¦�ǪǗƢǼǷ�Ǧ ǴƬűبالقراء عرب  االتصال

:أما عن توزيع اجلريدة فال توجد أرقام رمسية فيم خيص سحبها ، فبسام العسلي يقول .الربيد أو الرسل الثقاة

.06، ص 1948ماي  17، 36، ع البصائر جريدة،" رسالة الصحافة أو الصحافة والشعب "الكامل احلناشي ، -1

2-���¾®Ƣººººǟ�² ƢººººǼđ" 2006واالتصــــال ،  اإلعــــالمعلــــوم ، رســــالة ماجســــتري ، اجلزائــــر ، معهــــد  "العــــريب احلــــرالبصــــائر ودورهــــا يف التعلــــيم ،

  .222ص
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��¢1�Ņ¦ȂƷ�ƢȀǼǷ�ǞƦǘȇ�ÀƢǯ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�Śǌƫ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǂȇ°ƢǬƬǳ¦�ƢǷ"ألف  30بلغ عدد ما يطبع منها أسبوعيا "

2.م1947 نوفمرب 15ألف نسخة أسبوعيا وذلك يف  15

تصل إىل خمتلف أحناء القطر اجلزائري بدليل أن الكثريين ما زالوا " البصائر"وقد كانت جريدة        

، ن بين ميزاب بإيصاهلا إىل اجلنوبوقد تكفل اإلخوة م 3حيتفظون بأعدادها يف خمتلف ربوع القطر،

جريدة البصائر أن جتد هلا قراء يف تونس واملغرب،كما كانت توزع اجلريدة يف فرنسا ويف كثري من  ستطاعتاو 

4.اإلسالمية األقطار

دراسـة )م1956-1954(موقف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني من الثـورة التحريريـة مـن خـالل جريـدة البصـائر "عبد الغفور شريف ، -1

.220، ص 2011،  واالتصال عالماإل، اجلزائر ، شهادة ماجستري يف  علوم "وصفية حتليلية 

2 -G.G.A ,Série 15h/ 8/24/1, revue de la presse Algérienne de langue arabe, Période du 1 er au

15 Novembre 1947 , C.L.N.A.

مقابلــة مــع األســتاذين خالــد مــرزوق والــزبري . بشــهادة كــل مــن خالــد مــرزوق وزبــري الطــواليب الــذين مــازاال حيتفظــان بأعــداد جريــدة البصــائر   -3

.طواليب 

   29/08/2014:شوهد يوم  .، املوقع االلكرتوين  "من خالل جريدة البصائر "مولود عومير ، -4

http://www.oulama.dz/?p=456
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  المحتوى العام للبصائر الثانية:  ثانيا

  أركان البصائر الثانية - 1

صدورها إىل غاية ساسي والذي مل ختل منه اجلريدة طوال فرتة يعترب الركن األ: المقال االفتتاحي-

الصفحة  إىل األوىل، وكان يف الغالب ما يتجاوز الصفحة غالب يشمل صفحة كاملة، وكان يف التوقفها

ن باديس ، كما كان الشيخ ابشري اإلبراهيمي املتكفل  بكتابتهالشيخ البمجعية العلماء  انية، وكان رئيسالث

ىل املشرق العريب توىل كتابة االفتتاحية كل من إمي براهيوبعد مغادرة الشيخ اإل ،يف جريدة البصائر األوىل

حممد "، و"باعزيز بوبكر"ىل إوأمحد توفيق املدين، إضافة الشيخ العريب التبسي نائب رئيس مجعية العلماء 

  " .خري الدين

  :  فتتاحيةاالوكان هناك نوعان من املقاالت 

  .الذي يقدم توجيهات ومعلومات للقارئ : فتتاحياالالخطاب  -         

اجلمعية  ذوهو املقال الذي يقوم مبعاجلة قضية من القضايا املعاصرة وتتخ:  االفتتاحيالمقال  -         

�Ƣđ�́ ƢŬ¦�ƢȀǨǫȂǷ�ǾǳȐƻ�ǺǷ.

" بو حممدأ"مستعار بتوقيع  سماحتت " أمحد توفيق املدين"كان يكتبه : منبر السياسة العالمية  - 

يعاجل فيه أخبارا متفرقة من العامل مع تقدمي تعليق وجيز عليها مركزا على الدول الكربى فقد كان ، كان 

.يواكب خمتلف األحداث كاحلرب الباردة ، والعالقات بني الدول و مكان املشرق منها 

من البصائر الثانية ، وفيه  13ظهر هذا الركن يف بداية العدد : المشرق في صحف الغرب  - 

  .خاطفة  ملا تتناوله الصحف الغربية خبصوص قضايا املشرق قراءة

تظهر أحيانا يف شكل نفحات من الشعر  احلديث ، وكان من بني من :صفحة الشعر  - 

.جلول البدوي ، الربيع بوشامة ، أمحد سحنون  وعبد الكرمي العفون : ينشرون فيه 
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و تناول إسهامات املعلمني يف املدارس ظهر هذا الركن يف السنة الثانية ، وه:بريد البصائر  - 

�ƨȈǠǸŪ¦�Ƥ Ǡǋ� Ƣǔǟ¢�©¦ ƢǬǳÂ�ƢēȐǨƷÂ.

 نشغاالتاهو اآلخر يف نقل  ختصارافق هذا الركن ركن بريد البصائر وقد : صفحة القراء - 

  .القراء

ظهر هذا الركن بداية من العدد اخلامس والثمانني ، ويذكر أنباء عن اجلزائر :الشمال اإلفريقي  - 

  .اسية والدينية يغرب وتونس وطرابلس ، وهذا يف خمتلف جماالت احلياة اإلجتماعية والسوامل

هذا الركن من الصفحة األخرية موقعا له ، و ويتناول أنباء عن شعب  ذختا: أخبار الشعب  - 

  .اجلمعية وخمتلف أنشطتها اإلصالحية والرتبوية 

" أمحد سحنون" اخلامسة ، كان يكتبه الشيخ وهو عمود ظهر يف السنة : منبر الوعظ واإلرشاد - 

  .ويتناول من خالله قضايا دينية واألمور املتعلقة باألخالق 

 ذذ قد يأخإوهو ركن غري ثابت احلجم ، :أعمال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  - 

  .255وأخرى نصفها كما جاء يف العدد  245أحيانا صفحة كاملة ، مثل العدد 

ظهر هذا الركن بداية السنة السادسة حيث أرادت جريدة البصائر  : واالختراعلفنون العلوم وا - 

  .أن تواكب العصر من خالل هذا الركن 

وواكب هذا الركن الثورة اجلزائرية بذكر  298صدر إبتداءا من العدد : يوميات األزمة الجزائرية  - 

ن إذ جتاوز  الصفحتني يف أواخر أعداد مساحة هذا الرك ازدادتهم األحداث و األحاديث ، وطاملا أ

.م 1955جويلية  01املصادف لتاريخ  325البصائر مثلما حدث يف العدد 

تدرج فيه مقاالت وأخبار ختص القضية اجلزائرية اليت ترد يف : ماذا تقوله الصحافة األجنبية - 

  .خمتلف الصحف الفرنسية والعاملية 
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باإلضافة إىل نشر كتابات املتطوعني و املعلمني واألدباء ، والرتويج ألمهات الكتب ، كما قامت 

لعبد الرمحان اجلياليل ، أو " تاريخ اجلزائر العام"جريدة البصائر بنشر الكتب الصادرة حديثا مثل كتاب 

  .  لألديب أمحد رضا حوحو " محار"

  : الجريدة هتماماتا - 2

�ǲǐǨƥ�ƨƦǳƢǘŭ¦�Ƣǿ±ǂƥ¢�ǺǷ�©ȏƢĐ¦�Ǧلالبصائر يف سلس اهتمت        ǴƬű�ǺǷ�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦Â�ƢȇƢǔǬǳƢƥ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƢȀƬ

واملناسبات الدينية  القضاء اإلسالمي ، واألعياد  واستقالل، سالمي عن الدولة من مساجد وأوقافالدين اإل

  ثن زواج وطالق ومرياǷ�Ƣđ�ǪǴǠƫ�ƢǷÂ�̈ǂǇȋ¦�¬ȐǏƜǯ  االجتماعيباجلانب  هتمتا، كما كاحلج وغريها

  .وتصدت اجلريدة لإلحنراف اخللقي وذلك بالدعوة إىل األخالق الفاضلة ونبذ األخالق الفاسدة 

بالنهوض بالتعليم و الذي يربز بشكل واضح يف سلسلتها الثانية حول  اهتمتفقد  أما اجلانب الثقايفو      

متويل، وبرامج التنظيم  دارس ومعلمني ومصادربامل رتبطا، وكل ما ضوع التعليم العريب احلر ومدارسهمو 

وقد ضمن الشيخ البشري مة الفرنسية ،سبل تأطريه وحتديات هذا التعليم للحكو  ، إضافة إىلالداخلي

وكذا تعليم املرأة ، "التعليم العريب واحلكومة"حول موضوع  افتتاحيةدة البصائر عشر مقاالت اإلبراهيمي جري

تضيه الدين اإلسالمي ، وكشفها ملكائد أعداء الدين والوطن من املستعمرين والسعي لتفعيلها وفق ما يق

�śȈǫǂǘǳ¦�ǺǷ�ǶĔȂǳ¦Ȃȇ�ǺǷÂ.

�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�Ƣđ�ƪوكان من املواضي     ǸƬǿ¦�Ŗǳ¦�Ǟية من خالل ركن السياسة العامليةهي القضايا العامل ،

Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�§ȂǠǌǳ¦�ƢȇƢǔǫ�Ǻǟ�̧ Ƣǧƾǳ¦�Ŀ�ƢȀƴĔ�ƪ ǴǏ¦ÂÂفاحها ضد اإلمربيالية والصهيونية ك ،

  .والتنويه باحلركة الثقافية يف املغرب العريب خاصة الصحف الوطنية اإلصالحية 

أما التوجه الذي طغى على صفحات اجلريدة فهو اجلانب التوعوي الثقايف مبختلف قضاياه ، هذا 

العالية نظرا ملبادئ مجعية العلماء وشعارها  Ƕē ƢǨǯوقد أحسن كتاب البصائر اختيار مواضيعهم بسبب  

  .   وتركيبة إعالمها  وتكوينهم  وماضيهم املشرف 
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  كتاب البصائر الثانية:ثالثا

:الكتاب الشباب - 1

�ǶǿǂȀǋ¢�ÀƢǯÂ�§ ƢƦǌǳ¦�ƨƦǴǘǴǳ�Ƣǔȇ¢�¾ƢĐ¦�ǂƟƢǐƦǳ¦�ƪ ƸƬǧÂعبد اهللا الركيبي، أبو القاسم سعد اهللا ،

.وغريهم من الشباب محمد الطاهر فضالء و محمد الصالح رمضان، أبو مدين الشافعي

، تتلمذ على يد الشيخ عبد م بالقنطرة بباتنة1914من مواليد  :الشيخ محمد صالح رمضان-   

ǯÂ��©ƢǼȈƯȐưǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǶȈǴǠƬǳ¦Â�ƨȈƥŗǳ¦�ƨǇ°ƾŠ�Ľ��ǆ ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ�ƾȈǸū¦ م1944ان معلم مبدرسة غيليزان سنة ،

هناك إىل غاية سنة  ستقراو م 1946ليصبح مديرا ملدرسة دار احلديث بتلمسان خلفا لإلبراهيمي عام 

ليم  ومفتش ملدارس مجعية العلماء، ويف التعم ليعود إىل اجلزائر العاصمة، وهو عضو جلنة الرتبية و 1953

�ǾǬȇǂǗ�Ǻǟ�Ƣđ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ǖƥ°�ƨȈǳƢǐŭ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǒم1955سنة  Ǡƥ�ƪ ǳÂƢƷ�� تصالاولكنه كان على  

بني املصاليني وعبان رمضان وأمثر ذلك  االتصالهذه العالقة حملاولة ربط  ستغلاو جببهة التحرير الوطين 

يف حقل الثقافة وهو من  ستقاللاال، عمل بعد وطين بالعاصمةدخول هذه العناصر يف جبهة التحرير ال

الذين  3"الشيخ عبد الرمحان شيبان"و 2"حممد الطاهر فضالء"كل من   إىلباإلضافة .1الشعراء والكتاب

  .سامهوا بقلمهم لكون أول جتربة هلم على صفحات البصائر 

.296، املرجع السابق ، ص ...نظر عبد الغفور شريف ، موقف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني من الثورة التحريرية أ -1
حفـظ القـرآن ). العاصـمة(، وتـويف يف اجلزائـر )جباية -بين وغليس (ولد يف تنبدار ) م2005-1918: (حممد الطاهر بن السعيد فضالء  -2

سـافر إىل مدينـة قسـنطينة ودرس يف اجلـامع األخضـر علـى شـيخه عبداحلميـد  م1935الكرمي وتلقى مبادئ التعليم يف ُكّتاب العائلـة، ويف عـام 

ني، كمـا تنقـل بـني عـدة باشر التعليم واإلدارة باملدارس احلرة جلمعية العلماء املسـلمني اجلزائـري.بن باديس وآخرين من علماء عصره حىت أجازوه

تعرض للسجن والتعذيب على أيدي السـلطة االسـتعمارية .وظائف تعليمية يف وزارة الرتبية، كان آخرها مديرًا حمافظًا للمكتبة املركزية احلكومية 

، ولــه مشــاركات واســعة يف كــان عضــًوا يف مجعيــة العلمــاء املســلمني اجلزائــريني، وعضــًوا يف احتــاد الُكّتــاب اجلزائــريني.1945عــدة مــرات عــام  -

، وكـان لـه نشـاط مسـرحي مكثـف،  )هـواة املسـرح العـريب اجلزائـري(، كمـا أنشـأ فرقـة )املـىن والرجـاء(أسس فرقتني كشـفيتني .املؤمترات اإلسالمية 

نظــر أ.احلضـاري لـبالدهكمـا أشـرف علـى تقـدمي بــرامج ثقافيـة وتربويـة يف اإلذاعـة والتلفزيــون لعـدة سـنوات، إذ نشـط يف جمـاالت العمــل الثقـايف و 

.، املرجع السابق معجم البابطني لشعراء العربية 
نتقـل للدراسـة يف إم ، تعلم بقسنطينة علـى يـد الشـيخ عبـد احلميـد بـن بـاديس ، مث  1918ولد مبشدالة عام : الشيخ عبد الرمحان شيبان  -3

هلــا ، أســتاذ مبعهــد عبــد احلميــد بــن بــاديس ، ممــن أمضــوا بيــاين بفرنســا الزيتونــة ، وكــان مــن مؤسســي مجعيــة الطلبــة الزيتــونيني اجلزائــريني ورئيســا

=م ، عــني مبدرســة البليــدة1954م مث عــاد خــالل احلــرب العامليــة ليباشــر التعلــيم و الــوعظ بعــدة مــدارس ومســاجد حــرة ، ويف أوت 1938



  م1956 - 1947  ثانيةتأسيس جريدة البصائر ال............................................... :ثالثفصل الال

185

:أقالم نسوية  - 2

، أمهيته الذي ال ميكن التغاضي عنهكان للنضال النسوي يف صفوف احلركة اإلصالحية يف اجلزائر        

�ƢēƢǷƢȀǇ¤�¾ƢǔǼǳ¦�Ǯأومن  ǳ̄�±ǂƥ يف مسرية  طهااخنر او ، ائرية ملقاومة االستعمار الثقايفيف الصحافة العربية اجلز

� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ÀƢǈǳ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�ƢēƢƸǨǏ�ƢŮ�ƪ ƸƬǧ�Ŗǳ¦�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǽǀǿ�±ǂƥ¢�ǺǷ�ƪ ǻƢǯÂ�řǗȂǳ¦�¬ƢǨǰǳ¦

 .املسلمني اجلزائريني

سة الرتبية والتعليم بقسنطينة اليت  ن أغلب النساء املناضالت يف احلركة الوطنية  خترجن من مدر إ           

اليت كتب مقاالت كثرية يف  ليلى بن ذيابكان يشرف عليها اإلمام عبد احلميد بن باديس، من بينهن 

ومليكة معلمة مبدرسة دار احلديث بتلمسان، زليخة عثمان إبراهيمبالبصائر، و  جتماعيةاو قضايا تربوية 

العيد ، اليت كان هلا مقاالت وآراء و مسامهات يف جريدة  معلمة يف مدرسة التهذيب بشلغوم بن عامر

البصائر، فمنهن كاتبات دأبن على نشر عدة مقاالت يف قضايا خمتلفة كليلى بن ذياب وزهور ونيسي وباية 

�̈ƾȇǂǧÂ�ȂǏ°ȂǬǳ¦�ƨƸȈƬǧ�ǺȀǼȈƥ�ǺǷ��ǺēȐȈǷ±�ǞǷ�©ȐǟƢǨƬǷ�©ƢƟ°Ƣǫ�ǺȀǼǷÂ��ÀƢǸưǟ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƨƼȈǳ±Â�ƨǨȈǴƻ

  .لعباس ولويزة قال

كما قامت البصائر بنشر الرسائل املتبادلة بني بعض املثقفات كرساليت زهور الونيسي وعائشة 

اجلزائريات فرصا خمتلفة للتعبري عن  بعض املثقفاتسحنون، مبناسبة جناحهما يف امتحان التخرج، واستغلت 

�ƢǸǴưǷ���©ƢȈǧȂƬŭ¦�ǺēƢǬȇƾǏ� Ƣƥǂǫȋ�Ä±ƢǠƬǳ¦�ŉƾǬƬǳ�ŕƷÂ�ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ǲǏ¦ȂƬǳ�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨƷƢǈǳ¦�Ŀ�Ƣǿ®ȂƳÂ

وكذلك ، اليت وافتها املنية  نجيبة أولبصيراليت كتبت  مقالة مؤثرة عن صديقتها  خديجة بوكثرةفعلت 

وكانت املقاالت وقفات للتذكري . عابدة خير الدينيقتها الراحلة اليت كتبت عن صد مليكة بن عامر

باخلصال احلميدة للمتوفية وإبراز مناذج من جناح البنت يف التحصيل العلمي ووعيها بقيمة العلم الذي ميثل 

هتمام  وكانت الكاتبات تنبهن من خالل البصائر إىل اإل.الوسيلة الناجعة للخروج من الغنب االجتماعي

كتشـــفت الســـلطات الفرنســـية أمـــره فاعتقلتـــه إعـــة ، و تصـــاالت مـــع قيـــادة الثـــورة بالناحيـــة كســـويداين بومجومســـاجدها احلـــرة ، وهنـــاك ربـــط اإل=

أنظــر عبــد الغفــور الشــريف ،املرجــع .ىل اإلســتقالل إم مــع بقــاء الرقابــة الشــديدة عليــه 1960وأودعتــه عــدة ســجون إىل أن أطلــق صــراحه عــام 

.289، ص  السابق
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نصر األنثوي وعدم التقصري يف التعريف بالتلميذات الناجحات واملعلمات املتميزات دون أن يصل بالع

خطاب املسامهات يف جريدة البصائر إىل املطالبة بنفس احلقوق كعضوات يف املكتب اإلداري جلمعية 

ىل من يتقاعس يف ƢǬƬǻ¦�ǾȈƳȂƫ�ǺǷ�¾ƾƬǠŭ¦�ǺđƢǘƻ�ǞǼŻ�Ń�Ǻǰǳ®¦©�¤ .العلماء أو مديرات ملدارسها احلرة

ȍ�ǺēȂǟ®Â�ƨȈƷȐǏȍ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦��ƨǯ°Ƣǌŭ¦�Ŀ�ǺȀǬƷ�Â¢�ǾƫƢƦƳ¦Â� ¦®¢ براز وجودهن يف النشاطات اليت تقيمها

ǳ¦�ǺēƢŷƢǈŠ�ƨȈǠǸŪ¦�©¦ǀȈǸǴƫ�ǺǷ�ǚƷȂǳ�ƢǷ�Ǯ ǳ̄�ƲƟƢƬǻ�ǺǷ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ ستقبال وفود مجعية إيف كثرية

  .العلماء

باية خليفةيت تناولتها الكاتبات يف البصائر وقد صّورت كما كان موضوع املرأة من أهم القضايا ال

احلياة البائسة للمرأة اجلزائرية يف البادية اليت ختلو من املدارس اليت ترفع عنها اجلهل والتخلف ، وناقشت 

¼ƢȈǈǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƪ ǳƢǬǧ���ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈¢ǂŭ¦�ƨǻƢǰǷ " :ذا إن املرأة من األمة كالروح من اجلسد والراحة من اليد إ

وهي املدرسة األوىل اليت تلقى دروسها ".صلحت صلحت األمة كلها، وإذا فسدت فسدت األمة كلها

  .احلية على الطفولة يف طور األمومة ومنار يهتدى به يف الظلمات

زهور ونيسي و 1ليلى بن ذيابأما عن األمية املنتشرة بني البنات اجلزائريات كتبت كل من 

تأخر تعليم املرأة بسبب العادات البالية وسوء فهم للدين اإلسالمي، وأكدّن  عن2زليخاء عثمان إبراهيمو

.Ƣē®ƢǠǇ�ǪǬŢÂ�ƢȀƬǷ¦ǂǯ�ǺǸǔƫÂ�ƢȀƬȇǂƷ�¾ƢǼƬǳ�ǶȈǴǠƬǳƢƥ�¼ƢƸƬǳعلى ضرورة التعبئة إلقناع النساء باإل

ىل مجعية العلماء إفزهور ونيسي تأكد وتقول أن الفضل يف تعليها وتعليم البنات اجلزائريات يرجع 

�̈ƾȈǌǷ���ƨǇ¦°ƾǳƢƥ��ǶēƢǼƦǳ�¬ƢǸǈǳ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦� Ƣƥȉ¦�ȄǴǟ�ǲȀǈǳ¦�ǺǷ�Ǻǰȇ�Ń�ƪ ǫÂ�Ŀ���śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦

بتوجيه الشيخ عبد احلميد بن باديس الذي كان حيمل فكرا تنويريا حيث سن يف مدارس اجلمعية جمانية 

لتعليم يف األسرة اجلزائرية عن طريق التعليم لإلناث يف مقابل دفع الذكور حلقوق التعليم تشجيعا على غرس ا

هو ما  نغالقاتعليم النساء ، وأضافت بأن الرؤية الثاقبة اليت كان حيملها الشيخ ابن باديس و الرافضة لكل 

.6، ص 1949أكتوبر  31، 93، عالبصائر جريدة ، "التعليم املرأة  "بن ذياب   ،إنظر مقال ليلى أ -1

.14، املصدر نفسه ، ص  "التعليم وحظ املرأة منه "نظر مقال زليخاء عثمان ابراهيم  ، أ -2
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ضافة التعليم اللغة والدين كان منفتحا على األدب والشعر واملسرح إعدته اجلمعية  أيفسر الربنامج الذي 

�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ÀȂǸȀƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�ƾǓ�ȐȇȂǗ�ƪأواجلغرافيا والتاريخ، كما  Ǡǧ¦°�ƢĔ1.ماجيةدنباال

نتباه هو غياب األقالم النسوية عن مناقشة مسألة احلجاب اليت كثريا ما نوقشت يف ومما يلفت اإل

لتزام باألخالق اإلسالمية والدعوة إىل عدم التشبه يصرن دائما على اإلكّن دة البصائر ، بينما  صفحات جري

  .باملرأة األوروبية

كانت هذه األصوات القليلة يف جريدة البصائر والغائبة يف اجلرائد العربية األخرى موجهة إىل املرأة 

  .املشاركة يف احلياة اإلصالحية يف جوانبها املختلفةاجلزائرية يف املقام األول لتلتحق مبدارس احلرة للتعلم و 

وهي موجهة أيضا إىل كل املعارضني لتعليم املرأة الذين يؤسسون مواقفهم على فهم مغلوط للدين وعادات 

، "أمحد بن ذياب"خت العامل املصلح فليلى بن ذياب وهي أ 2.بالية ال صلة هلا بسنن احلياة وأسباب الرقي

دّرست يف عدة مدارس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، منها مدرسة إحياء العلوم اإلسالمية بالعلمة ،  

§��ƢĔ¦ȂǼǟ�©ȏƢǬŭ¦�ǺǷ�ƨǴǈǴǇب كان لليلى Ƣȇ̄�Ǻ"كانت ختتار يف كل مرة موضوعا يف ".لك خرتتا

ن الشرق والغرب، مث ختتمه األخالق واالجتماع متهد له مبقدمات مث تقتبس نصوصا من األدباء والعلماء م

أما زهور ونيسي فقامت بنشر سلسلة من املقاالت عناوينها من صميم واقعنا تنتقد  .بتوجيهات ونصائح 

  .فيها األوضاع السائدة يف اجلزائر

�ƢēƢƥƢƬǯ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƪ ȀƳÂ�ƢĔ¢�ƢǸǯالذعة للشباب اجلزائري ووصفته بالكسل واخلمول  نتقاداتا

�śǨǬưŭ¦�ǺǷ�®ƾǟ�ǞǷ�ȏƢƴǇÂ�¾ƢǠǧ¢�®Â®°�ƢēȏƢǬǷ�°ƢƯ¢Â���ǾƫƢȈǳÂƚǈŠ�°ȂǠǌǳ¦�¿ƾǟوعدم الوعي برسالته و 

.3الشباب، فمنهم من أيدها، ومنهم من عارضها بقوة

–02-23:للقنــاة اجلزائريــة األوىل ، لــوحظ  يــوم " حــوار يف الــذاكرة "لقــاء  تلفزيــوين مــع زهــور ونيســي  يف احللقــة الثانيــة مــن برنــامج  -1

2015.

موقع الشيخ عبد احلميد بن باديس ، لوحظ يوم :، املوقع االلكرتوين م1956 -1947د عومير ، أقالم نسوية يف جريدة البصائر مولو -2

http://www.binbadis.net.  2014ماي  18

. السابق، املرجع " 1956 -1947أقالم نسوية يف جريدة البصائر  "مولود عومير ،-3
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  الجريدة  مراسلو - 3

�ǺǷ�ǲǯ�Ŀ��ǾƳ°ƢƻÂ�®ȐƦǳ¦�ǪǗƢǼǷ�Ǧكان للجريدة البصائر        ǴƬű�Ŀ�ǺǗȂǳ¦�ǲƻ¦̄�Ƣđ�ÀȂǏƢƻ�ÀȂǴǇ¦ǂǷ

أبو ، أبو القاسم سعد اهللالقاهرة  يف، و علي الجندوبيفكان من تونس ،وحىت يف املشرق 1املغرب العريب

، سعيد البيانيو  محمد الزاهي، أحمد بن عاشورفرنسا  يف، و عبد الكريم محمد، مدين الشافعي

يزودون اجلريدة بأهم األحداث املوجودة يف الساحة السياسية واحلياة الثقافية، ويقومون مبتابعة وتغطية 

من الرحالت عرب اجلزائر مبجموعة  علي مرحومنشاطات مجعية العلماء اجلزائريني يف الداخل واخلارج، وقام 

  .يف املشرق العريب فنشرت عل شكل حتقيقات ومحمد الغسيري

كان ، و 2خصصت اجلريدة ركن خاص باملراسالت اليت كانت تأتيها من خمتلف القطر اجلزائري        

جنازات فروع مجعية العلماء املسلمني ، من تأسيس إاخل الوطن جيمعون هلا أخبار شعب و دمراسلو البصائر 

ǸǓ�¿ƾǬƫ�Ŗǳ¦�²فتح فروع جديدة أوللنوادي  Â°ƾǳ¦Â� ƢǸǴǠǳ¦�½ǂŢ�ŕƷÂ�ǶēƢǗƢǌǻ�±ǂƥ¢Â�� ن التجمعات

.3حتفاالت اليت كانت تنظم يف بعض املناسبات واألعياد الدينية واإل

  :في تونس  –أ  

مراسل جريدة البصائر بتونس ، وهو كاتب وصحفي ولد بتونس سنة علي الجندوبيكان       

ونشرها ، ختصص يف التحقيقات وتغطية األحداث الثقافية يف تونس، مƢǟ�Ŀ�Ƣđ�ĿȂƫÂ��1966¿�م1909

يف صحف عديدة ، واختذته جريدة البصائر اجلزائرية وجريدة العلم املغربية مراسال هلا يف تونس، ويف هذا 

وكشف عن أهم نشاطاته اليت  م1948السياق كتب عن زيارة الشيخ العريب التبسي إىل تونس يف نوفمرب 

حممد الطاهر بن عاشور لتفعيل الرابطة  تصال بعلمائه وعلى رأسهم الشيخمتثلت يف زيارة جامع الزيتونة واإل

  .العلمية اليت جتمع بني هذا الصرح العلمي القدمي ومعهد عبد احلميد بن باديس يف قسنطينة

.2، ص 1936نوفمرب  20، 44ع ،لبصائرجريدة ا، " الوطين بفاسمهرجان العمل "، مراسل-1

.5، ص  1936ماي  1، 17، البصائر ، ع  "مراسالت"مراسلكم  ، -2

.7، ص  1936فيفري  21، 8، ع البصائر -3
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لتقى الشيخ التبسي بكوكبة من العلماء والصحافيني التونسيني، وأقام ندوة صحفية إلنارة الرأي إكما       

ء املسلمني اجلزائريني ووصف احلالة العامة للجزائر، ودعا إىل العام التونسي حول أعمال مجعية العلما

تأسيس شركة إخبارية إفريقية توحد الصحافيني املغاربة ، كما قدم حماضرة يف اجلمعية اخللدونية بدعوة 

أحد األنفار "و" اهلمام النابغة"اجلزائري بـ  رئيسها الشيخ حممد الفاضل بن عاشور الذي وصفه الضيف

،  وأسهب الشيخ التبسي يف احلديث عن أعمال مجعية العلماء يف إحياء "عوا منار العلمالذين رفاملربزين 

  .رتقاء مبستوى األمة اجلزائرية الثقايف واالجتماعي الذي يبشر مبستقبل أفضلالدين وخدمة اللغة العربية واإل

�ŚǈǤǳ¦�ƾǸŰ�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�̈°ƢȇǄǳ¦�Ǻǟ�Ǯ ǳǀǯ�ĺÂƾǼŪ¦�ȆǴǟ�Ƥ Ƭǯ ي مفتش مدارس مجعية العلماء

�² °ƢǷ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǆ ǻȂƫ�ń¤1949م وتقدمهم طالع على أحواهل، واليت قادته إىل تفقد الطلبة اجلزائريني واإلم

تصل مبدير جامع الزيتونة الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ليبلغه حتيات رئيس مجعية إ، كما يف دراستهم

إلبراهيمي ويطلعه على أهم إجنازات هذه اجلمعية اإلصالحية ، العلماء اجلزائريني الشيخ حممد البشري ا

هتمامه الدائم باحلركة إتصل الشيخ الغسريي كذلك بالشيخ حممد الفاضل بن عاشور الذي أكد له إو 

، ونزل الشيخ الغسريي ضيفا على عدد من اجلرائد ه املستمر لفائدة القطر اجلزائرياإلصالحية اجلزائرية وعمل

  .تعريف باحلالة العلمية يف اجلزائرالتونسية لل

وصف علي اجلندويب احملاضرة اليت قدمها مالك بن نيب يف مجعية قدماء الصادقية يف أوت   

، وكان اجلندويب من املثقفني العرب األوائل الذين تنبهوا مبكرا لنبوغ مالك بن نيب وهو مازال يف م1948

بنابغة جزائري هو  تصالناابلقد حصل لنا كامل الشرف "  :فقال عنه . بداية مساره الفكري وكاتبا جمهوال

فهو شعلة  نزوائهاو وهذا النابغة رغم تقشفه . املهندس األستاذ مالك بن نيب أحد أفذاذ ونوابغ القطر الشقيق

  ."ذكاء ومادة أساسية لنهضة الشمال اإلفريقي املفتقر ألمثال هؤالء النوابغ املؤمنني بالواقع بدون خيال

 - شقيق أمحد توفيق املدين –كتب علي اجلندويب أيضا عن احملاضرة اليت قدمها األستاذ اهلادي املدين      

يف قصر اجلمعيات الفرنسية بدعوة مجعية الشباب السوسي  جميل صدقي الزهاويعن الشاعر العراقي 

لقضية الفلسطينية عن ا محمد الفاضل بن عاشورالزيتوين، وخلص اجلندويب لقراء البصائر حماضرة الشيخ 

على  حتجوااكما تابع اجلندويب إضرابات الطلبة الزيتونيني الذين . بن عاشور قضية اإلسالمإ عتربهاااليت 
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ستطاع إجتماعية السيئة، وكشف عن أهم ما حققوه من آمال وما نالوه من مكاسب، وهكذا ظروفهم اإل

لنخبة التونسية واجلزائرية يف تونس بفضل ما كان القارئ اجلزائري أن يتابع النشاطات الثقافية واألدبية ل

1.يرسله علي اجلندويب من مقاالت إىل جريدة البصائر

قطار اإلسالمية وحتتوي على أبواب ثابتة كثر من األأكانت اجلريدة توزع يف اجلزائر ويف فرنسا ويف        

الشعب، نفحات من الشعر اجلزائري من بينها  صفحة للقراء، األدب وفوائده، شؤون وشجون، أخبار 

.، يوميات القضية اجلزائرية احلديث، منرب السياسة العاملية، منرب الوعظ واإلرشاد

�§ǂǤŭ¦�ǺǷ� ƢǸǴǟ�̈ǂǋƢƦǷ�ƢȀȈǧ�Ƥ Ƭǰǧ�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦Â�ǺȇǂǰǨǸǴǳ�ƢēƢƸǨǏ�ƪ ƸƬǧ�̈ƾȇǂŪ¦�À¢�ƢǸǯ

من علماء املغرب ، إبراهيم الكتاني، نوناهللا كعبد، عالل الفاسيومصر والشام ، نذكر منهم وتونس

واألمري  عمر بهاء الدين األميري ، والشاعر السوري  محيي الدين القليبيواملناضل السياسي التونسي 

.مالك بن نبيووسيد قطبشكيب أرسالن

وتعزيزاً بأربع مقاالت تدعيًما لنشاط مجعية العلماء اإلصالحي،   البصائر  خصَّ سيد قطب صحيفة

ƢȀȈǧ�¾ȂǬƫ�©ƢǸǴǰƥ�̈ƾȇǂŪ¦�ǾƬǷƾǫ�À¢�ƾǠƥ�Ƣēǂǌǻ�ƾǫÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢƸǐǴǳ " : سيد (وجد األستاذ

يف صحيفة البصائر اليت هي اللسان املعربِّ عن كفاح اجلزائر يف سبيل احملافظة على إسالمها وعروبتها ) قطب

ƷƘǧ�ƨƻ°Ƣǐǳ¦�ǾƫȂǟ®�ÃƾǏ�ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳƢƥ�ƢȀƬǔĔ�ǖƥ°Â�ƨǠǷƢŪ¦�ƨǤȈǴƦǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�¾ƢǇ°Ɯƥ�°®ƢƥÂ��ƢȀƦ

ƨǔȀǼǳ¦�ǽǀǿ�¿Ȑǟ¢�ǺǷ�śǴǷƢǠǳ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƾƷ¢�®ƢȀƳ�ǺǷ�ƨƸǨǏ�ǂǌǼƫ�ƢŶ¤��Ƣđ�Ƣǿ°ƾǏ�ȆǴŢ�̄¤�ȆǿÂ�ƢȀȈǳ¤"2.

: قدمته بكلمات تقول فيه" كفاح اجلزائر"نشرت البصائر املقال األول لسيد قطب حتت عنوان        

حيفة البصائر اليت هي اللسان املعرب عن كفاح اجلزائر يف سبيل احملافظة سيد قطب يف ص وجد األستاذ"

�ǽǀǿ�¾ƢǇ°Ɯƥ�°®ƢƥÂ�ƢȀƦƷƘǧ�ƨƻ°Ƣǐǳ¦�ǾƫȂǟ®�ÃƾǏ�ȆǷȐǇȍ¦�ǲǷƢǠǳƢƥ�ƢȀƬǔĔ�ǖƥ°Â�ƢȀƬȇȂǿÂ�ƢȀǷȐǇ¤�ȄǴǟ

مـاي  18موقع الشيخ عبد احلميد بن باديس ، لوحظ يـوم : لكرتوين ، املوقع اإل "الصحافة اجلزائريةكتابات التونسيني يف "مولود عومير ، -1

2014.http://www.binbadis.net
29، لــوحظ يــوم يــة العلمــاء املســلمني اجلزائــرينيموقــع مجع: ، املوقــع االلكــرتوين  "ســيد قطــب يف رحــاب جريــدة البصــائر"مولــود عــومير ، -2

/08/2014.http://www.oulama.dz/?p=456
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�ǽǀǿ�¿Ȑǟ¢�ǺǷ�śǴǷƢǠǳ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƾƷ¢�®ƢȀƳ�ƨƸǨǏ�ǂǌǼƫ�ƢŶ¤��Ƣđ�Ƣǿ°ƾǏ�ȆǴÉŢ�̄¤�ƢȀȈǳ¤�ƨǤȈǴƦǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦

.1"نهضةال

، اليت "اإلخوان املسلمون"نشرت مقاالت لكتاب آخرين، نقًال عن جريدة  "البصائر"ن أكما 

كما أقدمت صحف جزائرية أخرى على إعادة نشر مقاالت سيد قطب على . يشرف عليها سيد قطب

ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨƦȈǗ�ƨǠũÂ��ƨǠǇ¦Â�̈ǂȀǋ�ǺǷ�Ǿƥ�ǞƬǸƬȇ�Ƣŭ��ƢēƢƸǨǏ.

؛ بَّني فيه سياسة فرنسا اليت "كفاح اجلزائر"البصائر لسيد قطب، حتت عنوان  إن املقال الذي نشرته       

�ǖŶ�ȄǴǟ�ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳ¦�ǺǷ�ƢȀƼǴǇ�Ŀ�ȐǷ¢��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â��ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ȂŰ�ń¤�» ƾē

هذا . مسلمةكفاح اجلزائر يف سبيل البقاء، وكفاحها يف أن تظل عربية وأن تظل ":األندلس، وقد جاء فيه

البالد العربية أو البالد  من آخر الكفاح له يف نفسي داللة خاصة قد ال ختلص يل من كفاح أي بلد

�ĺǂǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦�ǶǈƳ�ǺǷ�ƺǴǈǼƫ�À¢�Ƣđ�ƾȇ°¢��̈ƾȇƾƳ�ÅƢǈǳƾǻ¢�ÀȂǰƫ�À¢�ǂƟ¦ǄŪƢƥ�ƾȇ°¢�ƾǬǳ. اإلسالمية

ن من احملاوالت اجلبَّارة ال تين حلظة ومضى أكثر من قر . اإلسالمي، وأن تبتلعها الصليبية األوروبية اجلديدة

2. "ستخدمت كل الوسائل اليت ال تعرف البشرية أقسى منها وال أمكر منها وال أفتك منهإوال تكف و 

جاء فيه على   "للناس حنن خري أمة أُخرجت" :قطب مقاله الثاين حتت عنوان سيد كتبو        

هذه األوطان املتعددة اليت . ستعمار الغريباإلسالمي بفعل اإلهذه املزق اليت صار إليها الوطن " :اخلصوص

. من مزق الراية الواحدة ختذناهااهذه الرايات املختلفة اليت  .أنشأها االستعمار من الوطن اإلسالمي الواحد

انعكس هذا التفرق على واقع املسلمني فأضاعوا القدس  "  . "هذه كلها قد أحالتنا بعضنا عن بعض غرباء

ȂǠŦÂ�ǶȀǧȂǨǏ�¦ÂƾƷÂ�ǶĔƢǗÂ¢�®ƾǠƫÂ�ǶēƢȈǈǼƳ¦� ختالفافقدوا باألمس األندلس، فاليهود رغم كما 

�Ƕē¦Ȃǫوهذه األرض املقدسة حررها من الصليبيني صالح الدين األيويب الذي ليست . فلسطني غتصابال

له جنسية إال وليس له وطن إال الوطن اإلسالمي يدفع عنه وليست . له راية سوى راية اإلسالم يدفع عنها

ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǷȋ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�ƅ¦�ǺċǷ�Ŗǳ¦�ÃŐǰǳ¦�ƨȈǈǼŪ¦."

   .السابقاملرجع  -1

.نفسهاملرجع  -2
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�ƢđƢƦǇ¢�ƅ¦�śċƥ�ƢŶ¤�ƨƯ¦°Â�Ǻǰƫ�ŃÂ�̈ ƢƥƢŰ�Ǻǰƫ�Ń�Ƥ ǘǫ�ƾȈǇ�ǂǜǻ�Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǷȋ¦�ƨȇŚƻÂ

َر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعرُ " :وقواعدها يف اآلية الكرمية  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن ُكْنُتْم َخيـْ وِف َوتـَنـْ

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَرُُهُم اْلَفاِسُقونَ  رًا َهلُْم  ِمنـْ 1﴾١١٠﴿" بِاللَِّه  َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْ

على   ستعماريةاالوهل ميكن للمسلمني أن يتوحدوا يف ظل التآمر العاملي على اإلسالم وهيمنة الدول        

ȐƟƢǫ�Ƥ ǘǫ�ƾȈǇ�Ƥ ȈŸ��ƢđȂǠǋ�ȄǴǟ�ƨǸǯƢū¦�ƨǸǜǻȋ¦�ǖǴǈƫÂ��ƨȈǷȐǇȍ¦�°Ƣǘǫȋ¦�ǺǷ�Śưǯ" : إن العقبات

 ستعماراالمنلك أن نغلب ولكننا منلك أن حنطم العقبات و . لنا باملرصاد ستعماراالوإن . يف طريقنا شىت

ال ميلك أن يقيم جنديا  ستعمارفاال. احلديد والنار ستعماراإن االستعمار الذي يغلبنا ليس هو . على أمره

ستعمار هو ذلك الذي يف إمنا اإل. من جنوده على كل فرد من املاليني الكثرية يف ذلك الوطن اإلسالمي

 ".باخلوف والطمع متالؤهااو ميان باهللا، صدورنا وقلوبنا والسبب هو خلو ضمائرنا من اإل

، بَّني فيه سنن "طريق النصر"  ، حتت عنوانم1953مارس  13 نشر سيد قطب مقاله الثالث يف      

َوَلْوَال َدْفُع اللَِّه ﴿الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم ِبَغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقولُوا رَبـَُّنا اللَُّه   :النصر منطلقا من قوله تعاىل

لَيَـْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثريًا وَ 

 اْألَْرِض أَقَاُموا الصََّالَة َوَآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف )40(يـَْنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز 

2﴾) 41(َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلَِّه َعاِقَبُة اْألُُموِر 

ǶēƾȈǬǟ�Ǻǟ�ÀȂǧǂƸǼȇ�śƷ�ÀȂǷǄȀǼȇÂ��ǶȀǼȇƾƥ�ÀȂưƦǌƬȇ�ƢǸǼȈƷ�ǶȀƟ¦ƾǟ¢�ȄǴǟ�ÀÂǂǐƬǼȇ�ÀȂǸǴǈŭƢǧ.

والعقيدة اإلسالمية كما عرَّفها سيد قطب هنا ويف .اعدة يف غزوة أحد ويوَم حننيوقد جتسدت هذه الق

ليست عقيدة الهوتية، تنزوي يف املسجد، وتنتهي بأداء العبادات، إمنا هي نظام حياة، " :مجيع مؤلفاته

سخة يف وختم سيد قطب مقالته بتأكيد هذه القناعات، اليت جيب أن تظل را ".ودستور جمتمع وقانون دولة

ستعداد، فكان لنا النصر ألننا إإذا حنن آمنا حق اإلميان أدينا ما ُحيتمه علينا إمياننا من " :أذهان املسلمني

وليس لنا طريق … وهو أمامنا مفتوح … هذا هو طريق النصر… نزيد على قوة أعدائنا قوة العقيدة 

. 110سورة آل عمران اآلية  -1

.41-40سورة احلج اآلية  -2
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مقاله الرابع، بالتفاؤل مبستقبل  سيد قطب ستهلاو  ".فلنعرف الطريق، مث نطلب النصر من اهللا…سواه

الدعاة، والعلماء على منهج دعوي، يتسم بالواقعية، والوسطية، ودعا إىل وضع  عتمدااإلسالم، وخاصة إذا 

مؤتمر الدعوة "فرصة احلج، غتناماوليس أفضل من . إطار يرشد مسار الدعوة، وحيمي مكاسبها

، ودراسة مشكالت املسلمني يف مجيع أبعادها؛ ال العلماء جتماعالكما مساه سيد قطب، ،"اإلسالمية

ليكون مهرجانًا للخطب، وإمنا جلسات علمية منظمة، وجلان تعد البحوث حول كل مشكلة، وتتألف كل 

Ƕē®ƢǫÂ�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǟ�Ƣđ�¿ǄƬǴȇ�©¦°¦ǂǬƥ�ȆȀƬǼƫÂ�� ¦Őƻ�ǺǷ�ƨǼŪ.

سيد  ختاراو  "قيدًة ونظامًا وشعورًا وعمالً اخلطوة األوىل إلحياء اإلسالم ع" ويكون هذا املؤمتر          

قطب أن يعقد املؤمتر يف مكة وليس يف غريها من املدن اإلسالمية ويف فرتة احلج وليس يف األيام األخرى 

ولقد كان يف وسعي أن أدعو إىل عقد هذا املؤمتر يف القاهرة مثًال، وهي مركز العامل . "لسبب ديين حمض

دعوة ميسرة من صحافة وإذاعة وطرق اتصال، ولكنين دعوت إىل عقد هذا اإلسالمي، وفيها وسائل ال

وحنن حني … جتاه إسالمياملؤمتر يف موسم احلج، ألن يف إقامته هناك إحياء لفريضة إسالمية، وتنفيذًا إل

1".نبدأ بإحياء اإلسالم جيب أن نبدأ بشعائره وفرائضه وسننه وتوجيهاته

خاصة به عرضتها من خالل  مالك بن نيب فقد كان للبصائر عدة مواقف  اإلسالميأما عن املفكر 

ƢēƢƥƢƬǯ�ÀƢǯÂمالك بن نيب مواظبا على مطالعة صحيفة البصائر وحريصا على الكتابة فيها��. 

، نشر املقال األول  م1953-1949ثالث مقاالت ملالك بن نيب بني " البصائر"نشرت صحيفة         

، أرسله إىل اجلريدة من تبسة سجل فيه خواطره عن "ميالد املسيح عند املسلمني" بعنوان م1949يف فرباير 

وهذا ما يدل على أن املقال ُكتب يف الشهر نفسه  م1947حتفل به املسيحيون يف ديسمرب إامليالد الذي 

ȈǴǟ�ƶȈǈŭ¦�Ƣđ�Ã®Ƣǻ�Ŗǳ¦�ƢȈǴǠǳ¦�ǶȈǬǳ¦Â�ƨƦǇƢǼŭ¦�ǽǀŮ�řȇƾǳ¦�ƾǠƦǴǳ�µ ǂǠƫ��ǺȇǂȀǋ�ǽǂǌǼƥ�ǂƻƘƫÂ ه السالم مث

تساءل بن نيب عن حاله املسلم اجلزائري واملسيحي الفلسطيين يف هذا اليوم الذي ميثل عيدا للفرنسيني يف 

 . اجلزائر املستعمرة ويوما جديدا يف سجل دولة إسرائيل على األراضي الفلسطينية منذ نصف عام

.مولود عومير ، املرجع السابق  -1
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مارس  6، ظهر املقال الثاين يف "مدينةق ظهور يف طري"محل املقال الثاين والثالث عنوانا واحدا        

، ويبدو من العنوان واألسلوب أن املقالتني مرتمجتني من الفرنسية م1953ونشر الثالث يف أبريل  م1953

 .بن نيب ستعماهلااإىل العربية باإلضافة إىل املصطلحات اليت ختتلف متاما عن املرادفات اليت تعود على 

وضعه " البصائر"أنه سبق له أن أرسل مقاال إىل " يف مهب املعركة"ه قد ذكر بن نيب يف كتاب        

من " البصائر"بالفرنسية ليقوم جهازها الصحايف برتمجته إىل العربية، وحيتمل أن يكون املقالني نقلتهما 

لسان حال شباب مجعية العلماء الصادرة بالفرنسية واليت كان يكتب فيها بن نيب  "الشاب المسلم"جريدة 

، صديق مالك بن نيب، واملسلم عبد العزيز خالدينشر مقاالت الدكتور " البصائر"، وقد أعادت نتظاماب

 .بعد أن ترمجتهما إىل العربية سلمان بنواالفرنسي الدكتور 

النظريات التارخيية، وأشاد  حبديث موجز عن مفهوم التاريخ و مالك بن نيب املقال الثاين ستهلا      

يف بناء احلضارات وتأسيس الدول ومل يكتف  جتماعيةاالخلدون الذي أبرز دور العالقات  بنابالعالمة 

 .بالنظريات القدمية اليت متجد الفرد وتفسر مسرية اإلنسان احلضارية تفسريا بطوليا

ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ©� قتصادياال زدهارواالواصل مالك بن نيب يف املقالة الثالثة حديثه عن التطور العلمي        

الغربية من دون العامل الذي يدنو من التكتل احلتمي ولو على الرغم منه مل يبق فيه، تقريبا جمال األفكار 

بعد املوازنة بني التصور العريب واإلسالمي و  .اهلرمة املناقضة للغاية اليت يتجسم فيها بقاء اجلنس البشري

تفاؤل ألن اإلسالم جاء من أول يوم كمشروع حضاري فرض للثقافة واحلضارة خيتم مالك بن نيب مقاله بال

واحلضور  ،األزمنة والشهور يقتضي احلضور متداداو األوطان  ختالفابالشهادة على املدنيات القائمة على 

وتعمري األرض إن املسلم إذا أدرك أنه سيكون شاهدا  ستخالفااليف مفهوم اإلسالم متكني وأداء لوظيفة 

وكان رغم كل ويالته صابرا طامعا يف رمحة  ستعماراالنه كان ضحية مدى قرون لثقافة على الناس وأدرك أ

فقد يؤمن أن النصر سيكون حليفه وإن املدنية ، يبع دينه بدنياه إذا أدرك كل ذلكاهللا ومل تغره املادة ومل 

الدنيا دور إنشاء وتعمري املقبلة يف خدمته وأن املسلم واملؤاخاة ال يتحققان إال على يديه وأنه سيكون له يف 
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¦�ǶƬē�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨǧƢǬưǳن أع العلم م.  يتمدن فيه وميدن وذلك يف عامل متحد ال يصبوا إال إىل الرقي الصحيح

.1للقيم الروحية واألخالق عتبارافقط باجلانب املادي دون 

 :في القاهرة  - ب

دراسته دائما يف  حريصا على النجاح والتفوق على أقرانه ،رغم أنه كانأبو  القاسم سعد اهللاكان       

��ǶǏ¦ȂǠǳ¦�ŃƢǟ�ǾƬǴƻ®Ƙǧ�Ƣđ�ǲƷ�̈ǂǓƢƷ�¾Â¢�ƨǬȇǂǠǳ¦�ǆيريد إال أن  يركب الصعاب ǻȂƫ�ƨǼȇƾǷ�ƪ ǻƢǯÂ��  مبا

الراقي غري أن تونس علمته أصول الدين اإلسالمي احلنيف،و روافد األدب العريب فيهم من تناقضات،

التعليم املتوسط والثانوي أو ما يعادل اليوم تقريبا شهاديت  لىعحىت حتصل من مناهل املعرفة  ففاغرت 

رجع األستاذ سعد اهللا إىل أرض الوطن، فعينته مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف وظيفة معلم  .لوريااكالب

بن منطقته الشيخ إزميله و ب ستأنساف ،م1954/1955اش يف السنة الدراسية باملدرسة العربية باحلر 

 حتكاكهاباألجنيب وهذا  غتصبها كتشف غربته يف وطنه الذيإعندما  غري أن فاجعته كانت كبرية األزهاري

قد فتحت له باب  –مرة أخرى  –ستعمار الفرنسي حيث المسه بوعي ثاقب غري أن األقدار املباشر باإل

لتحق بكلية دار العلوم إالعلماء مبنحة دراسية إىل مصر، فآخر للعلم واملعرفة ، فوجهته هذه املرة مجعية 

م بشهادة اللسانس يف األدب العريب والعلوم اإلسالمية ، وبعد عام 1959جبامعة القاهرة، وخترج منها سنة 

  .حصل منها على سنة أوىل ماجستري يف النقد األديب

ǄǯǂǷ�ƪ  عاش سعد اهللا        ǻƢǯ�ƢĔȋ��ƨǴȇȂǗ�̈ƾǷ�̈ǂǿƢǬǳ¦�Ŀ ، إشعاع فكري وسياسي يف ذلك العهد

�Ǌ ختلطافجعلته يؤمن بالتاريخ الواحد واملصري املشرتك لألمة العربية ، كما عرفته بشرائح األدب  ǫƢǻÂ�Ƣđ

مع " النصر للجزائر "   م أول مقال حتت عنوان1957سنة  كتشف ذاته، فنشر له يف القاهرةإونشر و 

موضوع  عتباراب ،"دار الفكر"فد جبهة التحرير عند القاهرة لو ، رئيس مكتب ألمحد توفيق املدينمقدمة 

.، فشجع الشاب اجلزائري الثائر مع الثوار بفكره وقلمهرة اجلزائرية كان ذو أمهية بالغةالثو 
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لعام للطلبة حتاد اومن نشاط األستاذ سعد اهللا يف القاهرة أنه كان عضوا نشيطا يف فرع القاهرة لإل      

حتاد يف عدة التحرير الوطين، وقد مثل هذا اإل الذي كانت تشرف عليه جبهة ،اجلزائرينياملسلمني 

1.م1958حتاد طالب فلسطني بالقاهرة سنة إمؤمترات،منها املؤمتر التأسيسي االحتاد العام للطلبة العرب و 

، يعين أكثر من بزخم زاخر يف التأليف والتأريخ والبحث والتنقيب أبو القاسم سعد اهللا  عاش        

ر الفكرية، ، وقد ترك العديد من اآلثايكتب، بدأ الكتابة يف وقت مبكرنصف قرن وهو يبحث وينقب و 

، بدأ سعد اهللا الكتابة يف الصحافة منذ اخلمسينيات، وأثناء تواجده مبصر كلفته مجعية الثقافية والتارخيية

لكتابات واملقاالت القيمة  يف هذه اجلريدة ، كما   وله العديد من ا ،ماء ليكون مراسال جلريدة البصائرالعل

�©ȐĐ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ŀ�Ƥ Ƭǰȇ�ÀƢǯ2.املشرقية

رسلته اجلمعية أالدارس بدار احلديث بتلمسان ، 3"أبو مدين الشافعي"ومن طلبة اجلمعية النجباء        

ومل جيد الشاب اجلزائري . ملواصلة دراساته العليا جبامعة فؤاد األول بالقاهرة م1938ىل مصر  يف عام إ

، املوقــع   2016فيفــري  07، 793أبــو القاســم ســعد اهللا ، جريــدة البصــائر ، ع : " مــع مــؤرخ األجيــال ..ذكريــات  "بــراهيم مياســي ،إ -1

  .04/03/2016: لوحظ يوم : اإللكرتوين 

http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&file=article&sid=483

.،املرجع السابق  "من خالل جريدة البصائر"مولود عومير ، -2

تــابع الــدروس الدينيــة يف تفســري القــرآن . م بتلمســان يف أســرة كرميــة معروفــة حببهــا للعلــم والعلمــاء1921مــن مواليــد : أبــو مــدين الشــافعي  -3

كمــا درس النحــو والصــرف يف جــامع ســيدي اليــدون، وحفــظ . وشــرح احلــديث النبــوي يف جملــس الشــيخ أمحــد بــوعروق مبســجد ســيدي اجلبــار

نتقـل إىل إلتحق باملدرسة الفرنسـية بسـيدي بومجعـة مث إالشرفاء على الشيخ سيدي الداودي ، ملا بلغ سن التمدرس، جزءا من القرآن يف جامع 

وواصــل دراســته حــىت نـال شــهادة الباكالوريــا، وملـا افتتحــت دار احلــديث بتلمســان يف . مدرسـة أخــرى تســمى مدرسـة ديســبو يف منطقــة العرعـار

األب العطـوف، "وم اإلسالمية على الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي الذي أثر فيه كثـريا، وكـان يصـفه بــ نتسب إليها لدراسة العلإ م1937عام 

يف عيادتـه  م1958فربايـر  25إال  الـدكتور أبـو مـدين  قتـل يف يـوم . وكان الشيخ اإلبراهيمـي يعتـربه أقـرب طلبتـه املغاربـة إليـه،" والوجه احلكيم

غتيالـه كالصـاعقة علـى اجلزائـريني الـذين أحبـوه ألخالقـه العاليـة وجهـوده يف خــدمتهم إبالقـاهرة، ونـزل خـرب اخلاصـة الواقعـة يف حـي قـاردن سـييت 

لـذي  وأدركوا خسارته للعلم الذي أبدع فيه، وخسارة للقضية اجلزائرية اليت وجد فيه أبناؤها سـندا قويـا هلـا يف املهجـر ا. والنضال يف سبيل الوطن

حضــر مراســيم الــدفن وفــد مــن جبهــة التحريــر برئاســة فرحــات . ودفــن يف مقــربة القرافــة حبــي احلســني بالقــاهرة.كســب فيــه ثقــة أهلهــا وتقــديرهم

Ȃºȇ� ƢºǈǷ�ĻƘºǷ�ƨºǴǨƷ�ƨºǸȈǳȋ¦�ƨƦºǇƢǼŭ¦�ǽǀºđ�ƪ¿�=عباس والعقيد  ºǸȈǫ¢�ƢǸǯ�Ǻǻ¦ǂǸǟÂ¢26  م السـتقبال العـزاء حضـرها الشخصـيات 1958فربايـر

بـو مـدين أالـدكتور "مولـود عـومير ،أنظـر  .وغـريهم...راهيمي، أمحـد توفيـق املـدين حممـد األمـني دبـاغنياجلزائرية املعروفة كالشيخ حممد البشري اإلب

.16، ص 2013ديسمرب  22، 683، ع البصائر، جريدة  "عامل النفس اجلزائري املغمور.. الشافعي 
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إىل اجلامعة املصرية بفضل انتسابه إىل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت  نضماماالصعوبات كثرية يف 

  .يرتأسها الشيخ عبد احلميد بن باديس

ة حىت راسل جريدة البصائر ليخرب من خالهلا أساتذته ومل تدم إقامته يف القاهرة إال مدة قصري        

ودعا مجعية العلماء إىل إرسال بعثات . وأصدقاءه عن وصوله إىل مصر وإقدامه على التحصيل العلمي

علمية إىل مصر للدراسة يف املعاهد املصرية خاصة وأن هذه اجلمعية تتمتع بسمعة عالية يف املشرق العريب 

طلبة اجلزائريني اخلرجيني من مدارسها اليت ال ختتلف براجمها عن املقررات يف املدارس واستعداده الستقبال ال

  .املشرقية

فنال شهادة املاجستري مث . درس أبو مدين يف كلية اآلداب جبامعة القاهرة وختصص يف علم النفس  

عمل بعد . يد جدامبالحظة ج" التنبه اإلرادي" بعد أن ناقش رسالة علمية حول  1947الدكتوراه يف عام 

  .كما فتح عيادة للعالج النفسي يف القاهرة وأخرى يف بريوت. خترجه مدرسا لعلم النفس جبامعة القاهرة

يف  ستمرارابوكانت له صلة قوية بوفد جبهة التحرير الوطين والطلبة اجلزائريني الذين كان يستقبلهم       

نوفمرب  22فقد ألقى يوم . م األديب إللقاء احملاضراتوحرص هؤالء على استضافته يف ناديه. عيادته ومنزله

1957ƢĔ¦ȂǼǟ�ĺǂǤŭ¦�ƨƦǴǘǳ¦�Ä®Ƣǻ�Ŀ�̈ǂǓƢŰ " :حضرها عدد كبري من النخبة اجلزائرية " الكفاح النفسي

1.اخل...لقاسم سعد اهللا،منهم حممد العريب دماغ العرتوس، الشيخ عمر دردور، ومن الطلبة أبو

كرا مبقاالت يف األدب والرتبية يف جريدة البصائر وجملة الشهاب وهو مازال طالبا ساهم أبو مدين مب       

، وهو عبارة عن رسالة وجهها إىل م1936ره يف جريدة البصائر يف عام وكان أول مقال نش. بدار احلديث

�À¢�¦ƾǯƚǷ��¾ȂǸŬƢƥ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�§ ƢƦǌǳ¦�ƢȀȈǧ�Ƕē¦�Äǀǳ¦�ǾǳƢǬǷ�ȄǴǟ�ƢƦǬǠǷ�³ ȂǴƷ�Ǻƥ�ȄǨǘǐǷ�̄ƢƬǇȋ¦ جهود

وكتب مقاالت يف األدب املقارن، فقارن  اب يف القطر حىت أصبح من كوادرهامجعية العلماء حركت الشب

بني املرأتني اخلالدتني، األوىل  ختالفواالبني الشاعرة اخلنساء والبطلة الفرنسية جان دارك وبني أوجه الشبه 

Ƣƴǌǳ¦Â�Őǐǳ¦�Ŀ�ƨȈǳƢǟ�̈Â°̄ �Ǻǟ�ŐǠŭ¦�ÄǂǠǌǳ¦�ƢĔ¦Ȃȇ®�ƢǿƾǴƻ عة والزعامة حينما فرحت باستشهاد أبنائها

  .املرجع السابق -1
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�Ƣǈǻǂǧ�Ŀ�©ƢƸǼǳ¦�ƢŮ�ƢȀǷƢǫ¢�Ŗǳ¦�ǲȈƯƢǸƬǳ¦�ƢēƾǴƻ�ƨȈǻƢưǳ¦Â��ƨȈǇ®ƢǬǳ¦�ƨǠǫÂ�Ŀ�ƨǠƥ°ȋ¦بتضحيتها يف  عرتافلال

  .سبيل وطنها والدفاع عنه حىت املوت

ث العريب والرتاث وكتب سلسلة طويلة يف األدب وفوائده مستشهدا بنماذج راقية مستوحاة من الرتا       

اجلاحظ، األصفهاين، جوته، فولتري، مونتسكيو، المارتني، رابلي، وألكسندر : األورويب أذكر منهم

وأبدع يف مقالني، .اخل ، وخصص الشافعي مقاال آخر درس فيه جوانب اإلبداع يف شعر املتنيب...دوما

دب العريب عن التمثيل على عكس األدب ستغناء األإتناول يف األول موضوع التمثيل يف القرآن، شرح فيه 

ǶǿǂȀǋ¢�ÀƢǯÂ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǽ£Ƣƥ®¢�̧ ƾƥ¢�Äǀǳ¦�ĺÂ°Âȋ¦:حتواءاوبّني الشافعي .موليري، كورنيل وراسني 

  .القرآن الكرمي على مناذج كثرية يف التصوير الفين

الشاعر العريب يف التعبري عن وتطرق يف املقال الثاين إىل العالقة بني الشعر والنفس، مربزا ريادة 

مارتني الذي تفتخر به احلضارة الغربية بوصفه رائد هذا النوع إحساسه والتصوير خلياله قبل ظهور الشاعر أل

  .الشعري

ويف جمال علم النفس الرتبوي نشر يف البصائر مقاالت موجهة إىل املعلمني حيثهم على جتنب         

وكان من وراء نشاطه  . هتمام التالميذ للدرسإناء بالطرق السليمة جلذب عتالتوتر، ويدعوهم إىل ضرورة اإل

، ذلك أنه يعتربه من أملع األقالم  دعم الشيخ مبارك امليلي رئيس حترير البصائر وتشجيعه على الكتابة

 الشاب هو أحد أبناء اجلزائر الربرة وأعضاء اجلمعية املخلصني: "وقد كتب عنه مرة فقال. املتألقة يف اجلزائر

النجيب السيد أبو مدين الشافعي من تالمذة األستاذ الشيخ البشري اإلبراهيمي نائب رئيس مجعية العلماء 

وقراء البصائر يعرفون هذا الشاب بفصوله األدبية الناطقة مبا له من روح . ومؤسس دار احلديث بتلمسان

.1."ابتكار املواضع وولوعه بإذاعة جمد العرب التالد

.،املرجع السابق ."..الدكتور أبو مدين الشافعي  "مولود عومير ،-1
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  : في فرنسا - ج  

من طلبة مجعية العلماء  1محمد الزاهي الميلي و السعيد البيانيو  أحمد بن عاشوريعد كل من         

،سافروا إلكمال دراستهم ب باخلارج وبعد عودة حممد الزاهي من تونس بعد املسلمني اجلزائريني الناشطني 

،إىل أن  مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينيم ، اشتغل معلما مبدارس 1932أن نال شهادة التطويع سنة 

اجلمعية مراسال جلريدة  عتمدتهاو م ،  1937يف مطلع سنة  بباريسنتدبته  اجلمعية للعمل ضمن حركتها إ

البصائر يف فرنسا ليوافيها باألخبار املتعلقة بنشاط فروعها بباريس ، له عدة مقاالت يف جريدة البصائر ومن 

، احملطة ،  باريس:   قسنطينةأربعون يوما يف الطريق من باريس إىل : "أمهها سبع حلقات منشورة فيها بعنوان

ومالحظاته أثناء رحلة  نطباعاتها، سجل فيها "تونس، طولون ، مارسيليا ، البحر ، ، سانت اتيانليون

أين  بقسنطينةستقر إم  1938يف منتصف سنة  فرنسام ، وملا عاد من  1938سنة  باريسعودته من 

لفرتة  نقطعامث  ،رة وخاصة مدرسة الرتبية والتعليمواصل رسالته الرتبوية فكان حياضر يف النوادي واملدارس احل

، وفتح مدرسة أخرى حبي أوالد ارين فكان يعلم ويدير فيها بنفسهليعاود النشاط بفتح مدرسة حبي اجلز 

، وفضال ت ويوجهها ويربطها باملدرسة األم، وكان يتصل بالرجال ويشكل اجلمعياوأخرى حبي باردو إبراهيم

كأستاذ   ستدعياعن كل ذلك فقد كان له نشاط خفي يف حقل السياسة الوطنية، ويف أوائل اخلمسينات 

.2يف معهد بن باديس فاستجاب واخنرط يف سلك التعليم باجلمعية 

وأخــذ مبــادئ  امليليــة�ń¤�¬Ǆººǻ�Ľ�ŉǂººǰǳ¦�À¡ǂººǬǳ¦�ǚººǨƷ�ƢººđÂ بواليــة جيجــل امليليــةم بقريــة أزيــار بــدائرة  1904ولــد يف : حممــد الزاهــي امليلــي  -1

ودرس فيـه مخـس سـنوات حـىت نـال شـهادة التطويـع سـنة  جبامع الزيتونـةوالتحق  تونسإىل  رحتلام  1927الفقه واللغة على مشاخيها ويف سنة 

ل أيـــام العطــــل  يعمـــ جبـــامع الزيتونـــةلقـــد كـــان وهــــو طالـــب : " حممــــد الصـــاحل بـــن عتيـــقم ، وكتـــب عنـــه وهـــو يف تلـــك املرحلـــة زميلـــه 1932

و بنشـوب الثـورة التحريريـة املباركـة سـنة ". كمستخلص يف احلافالت أو كعامل بسـيط يف أحـد املتـاجر حـىت يضـمن لنفسـه النفقـة أيـام الدراسـة

م  1957كتشــف أمــره ســنة إوتكــتم وبقــي كــذلك حــىت  ذرحــم كــان حممــد الزاهــي أحــد مناضــليها يقــوم بــدوره الثــوري والعلمــي يف  1954

كــذلك إىل أن ســقط   ســتمراو يغــادر املدينــة ويلتحــق باجلبــال رغــم تقــدم ســنه ، حيــث كلــف بالتوجيــه والتنظــيم والشــؤون العامــة ، فوجــب أن 

م وهو ال يعرف له قرب وال جثة إىل يومنا هذا ، ويقـال أن الثـورة خريتـه بـني البقـاء يف اجلبـال أو اإللتحـاق بتـونس  1960شهيدا شهر جويلية 

  .04/02/2016لوحظ يوم :نظر املوقع اإللكرتوين أ.يف اجلهادفكان قراره البقاء 

https://ar.wikipedia.org/wiki

.لكرتوين ، املرجع السابق وكيبيديا املوسوعة احلرة ، املوقع اإل-2
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   م1956حل جريدة البصائر الثانية سنة : رابعا

بالصحف اليت كانت تصدرها احلركة اإلصالحية عامة وصحف حركة  االستعماريةالسلطات  اهتمت       

وذلك حسب ما نقرأه يف التقارير اإلدارية والذي جاء فيها بأن الصحف اإلصالحية  ،مجعية العلماء خاصة 

�Ȃƫ�ń¤�Ȃǟƾƫ�ƪمع مسائل النظام العام معظمهاكانت تتعامل يف  ǻƢǯ�ƢĔ¢Â�� حيد املسلمني ضد األفكار

�ƾǓ�®ƢƬǠŭ¦�ƢȀǸƴē�ƪبالدفاع عن الدين الغربية، ونادت ȀƳÂÂ1والصهيونية  االستعمار��.

مبصادرة العديد من حيث قامت اإلدارة  البصائر إىل العديد من العراقيل واملصاعبتعرضت       

، ولقد أشارت إىل هذه م1955سبتمرب 02احلامل لتاريخ يوم  331مبصادرة  العدد  رقم أعددها، فقامت

فقد حجزت " : " ال رجوع إىل الوراء"بعنوان  م 1955سبتمرب  09العدد الصادر يوم  فتتاحيةا العملية يف

على الباعة  – ستعماريةاالأي رجال السلطة  - ، وطاف رجاهلا ريدة قبل أن تصل إىل أيدي الباعةاجل

اجلزائرية صادرت  ، أما يف بقية البالد العاصمة وبعض مدن العمالةجيمعون ما بقي من بني أيديهم منها يف

سبق فقد صودر يف ، وكذلك كان احلال بالنسبة للعدد األكومية جريدتنا يف األسبوع املاضيالسلطة احل

..."، ومل يتسرب إىل أيدي القراء إال اجلزء اليسري منه اغلب جهات القطر

 16يوم الذي كان مقرر أن يصدر  333أيضا مبصادرة العدد  ستعماريةاالوقامت السلطات       

�ǞǼǷÂ���ƨǠƦǘŭ¦�Ŀ�ƢȀƦǳ¦Ȃǫ�ǶȈǘŢÂ�̈ƾȇǂŪ¦�ǄƴƷ�ń¤�©ƾǸǟ�ƢĔ¤�ǲƥ��ǖǬǧ�¦ǀđ�Ǧ 1955سبتمرب  Ƭǰƫ�ŃÂ

وصول أي نسخة منها إىل القراء بأمر من حاكم العمالة ، وهذا على حسب ما جاء يف العدد الصادر يوم 

2.  1955سبتمرب  23

1- C.A.O.M ; G.G.A , revue de la presse Algérienne de langue arabe, Période du 1 er au 15

Novembre 1947 , C.L.N.A .
، 2، العــــددƾººººǴĐ¦��7جملــــة الواحـــات للبحــــوث و الدراســـات، " 1956-1954جريـــدة البصــــائر والثـــورة اجلزائريــــة "،  إبــــراهيملونيســـي  -2

.67، ص 2014، غرداية



الدينية  و  االجتماعية والثقـافية  القضايا:الباب الثالث  

  من خالل جريدة البصائر
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  الثقـافية من خالل البصائر  قضاياال :الفصل الثاني

القضايا الدينية من خالل جريدة البصائر  :الفصل الثالث
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 :الفصل األول

  لجمعية العلماء المسلمين  من خالل جريدة البصائر  االجتماعيةالقضايا  

  .االجتماعيةمسألة التوعية : أوال 

  .مسألة التربية : ثانيا 

.قضية إصالح الشباب البصائر و : ثالثا 

  .قضايا المرأة والطفل البصائر و :رابعا 

.القضية األمازيغية ومسألة الوحدة الوطنية: خامسا 
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   جتماعيةاالمسألة التوعية :أوال 

، إال أن تفشي بعض ح الديين الذي أثرى الرتكيز عليهكان جلمعية العلماء دورا بارزا يف اإلصال

�ƾȈƷȂƫ�ń¤�ƢǿƢǟ®�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�©ƢǧȊǳ�ǂǿƢǜŭ¦هتمامهاا �§ ƢƦǇ¢�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏ¤�ń¤

داعية إىل ، الذي حلق باملسلمني يف عصر ظهرت فيه املدنية احلديثة الالعلة اليت أدت إىل هذا االحنطاط

  .للجهل وملظاهر التخلف...، وكالالرقي والتمدن احلضاري

تعترب حركة عميقة التأثر باحلياة االجتماعية  � �¦ƨȈǼȇƾǳ¦�ƢēƘǌǻ�ǶǰŞ�śǸǴǈŭإن مجعية العلما

�ƢēƢƦƳ¦Â�Ǻǟ�śǼǗ¦Ȃŭ¦�ƨȈȀǴƫ�ƢȀƬǸȀǷ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǧȂǐǳ¦�¼ǂǘǳ¦�ǆ ǰǠƥ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ ǠǌǴǳبإتباع  جتماعيةاال

  .بعض الطقوس اليت جتمد تفكري وعقول الناس وتبعدهم عن كل ما هو متصل باحلضارة والتطور

  : جمعية العلماء المسلمين الجزائرييناإلصالحي عند  االجتماعيالفكر  - 1

لدى مجعية العلماء املسلمني  االجتماعيجريدة البصائر بتوضيح الفكر اإلصالحي  هتمتا

أصول العمران ولقد اتفق علماء  ضروري من ضروريات احلياة وأصل من جتماعالا"ني، ويعد اجلزائري

ا فإن األمة احملافظة على ¦đǀȀǷÂ�ǶǷȋ¦�ĺǂǷÂ�Ȇǫǂǳاة وسلم هو روح احلي جتماعاالاالجتماع كلهم على أن 

ƢĔ¦ǂǸǟ�¿ƢǜǻÂ�ƢȀƬȈǻƾǷÂ�ƢēƢȈƷ�ȄǴǟ�ƪأهذا الركن العظيم هلي  ǜǧƢƷ�ƾǫ�ƨǷ."1

الدينية  اإلصالحيةعند مجعية العلماء املسلمني مثلها يف ذلك احلركات  جتماعياالوكان الفكر 

يدة السلطية اليت تدعو إىل عودة املسلمني إىل أيام خرى اليت ظهرت يف الوطن العريب ، يعتمد على العقاأل

ȍ¦�¥®ƢƦŭ�ƢǬǧÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶēƢȈƷ�ǶȈǜǼƫÂ��œǿǀǳ¦�ǂǐǠǳ¦�ǂǐǠǳ¦�©ƢƦǴǘƬǷ�ǲǿƢƴƬƫ�À¢�ÀÂ®��ƨȈǧƢǐǳ¦�¿ȐǇ

ȆǓƢŭ¦�ǺǷ�¦ƾǸƬǈǷ�ȐƷ�ƨǬǳƢǠǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�ǲƷ�̈°Âǂǔƥ�ǪǴǘŭ¦�ƪ(احلديث  ƦǌƬǳ¦�ƨȈǘǴǈǳ¦�ƢēȂǟ®�řǠƫ�ȏÂ( ،

، منذ بداية ƨȈƷȐǏȍ¦�ƢēƾȈǬǟ�Ŀ�ƶǓ¦Â�ŚƯƘƫ�ƢŮ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�̈ǂǏƢǠŭ¦�̈ƢȈū¦�̈°ÂǂǓ�°ƢƦƬǟȏ¦2وإمنا تأخذ بعني 

.8، ص 1938أكتوبر  28، 137العدد ، البصائر، جريدة " روح احلياة جتماعاال"حممد أكلي سليمان  -1

  222ص املرجع السابق ، أمحد اخلطيب، -2
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يقول اجلاهلون حبقيقة " :ماء املسلمني الشيخ الطيب العقيبتأسيسها كما قال أحد أقطاب مجعية العل

ال غبار عليه وال مرية اإلسالم أن تعاملية ال تتفق مع روح العصر احلاضر، وباطل ما يقولون بل احلق الذي 

لدى املضعف فيه هو أن اإلسالم دين كل تقدم ورقي يأمر بكل فضيلة وينهي عن كل رذيلة، أساسه 

، يف قوله دليل الرد على شعار فرنسا الذي يدعو إىل احلرية العدالة ، املساواة رمز "1املساواة بني بين البشر

�Ƣē°ƢǔƷÂ�ƢȀȈǫ°والذي نفاه الشيخ الطيب العقيب يف مقاله الذي نشره يف نهاليت خترج اإلسالم واملسلمني م ،

ووقف عند نقاط التمدن والرقي الذي يدعوا إليه اإلسالم " اإلسالم والتمدن العصري"جريدة السنة بعنوان 

ومن عرف اإلسالم حبقيقته ونظر إىل حال أمم العرب املتقدمة اليوم يف :" الذي هو دين احلضارة حني قال 

حكم ألول وهلة بأن هذه األمم هي دين اإلسالم ) متدنا وحضارة(وحرية تفكريها مبا تسميه أعماهلا 

ويساير املدينة الصحيحة يف كل أدوارها ، وأطوارها النافعة لبين اإلنسان ، ومل ... العملي أقرب من أهله إليه

.2"يعرف اإلسالم بغري هذا ال يف القدمي وال يف احلديث

ت إليه اجلمعية إىل تثقيف الشعب اجلزائري الذي غطت على معظمه بوادر بدليل الواقع ما مسع

اجلهل واألمية ، مث عمدت إىل تطوير جمال التعليم ووسائله وأساليبه فتأثرت على الطرق التعليمية القدمية ، 

ƨưȇƾū¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�¼ǂǘǳ¦�̈ƢǌŲ�ƨǳÂƢŰ�ƢĔȂǼǧÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ�¾Ƣů�Ŀ�ƨưȇƾƷ�ƨǔĔ�ƪ ƯƾƷ¢Â  يف أقطار

3�ȂŴ�ǾƳȂƬǳ¦�ƢǸƟ¦®�ƨȈǠǸŪ¦�Ƣē¦°ƢǠǋ�ƪالوطن العريب ǻƢǯ�ƢǸǯ���©¦°ƢƦǠǧ���ǲƦǬƬǈŭ¦" النهضة"، و"التقدم "

كانت مالزمة لكل توجه خطايب أو كتايب حنو الشعب كما كانت هذه العبارات تطلق على " الرتقي"و

  .والثقافية جتماعيةاالبعض املؤسسات 

�Ŀ�ƢŠ��ƢȀƷȐǏ¤�ƪ ǳÂƢƷÂ�ǞǸƬĐƢƥ�ƪ ǴƷ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǂǿƢǜŭ¦�§ ƢƦǇ¢�Ǻǟ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƪ ǨǫÂ

ذلك اجلهل والفقر وفساد األخالق وتفشي اآلفات االجتماعية مثل اإلحلاد والتبشري واخلمر وارتكاب 

ا فيما دمن صراع حا الطرق الصوفية أو ما أوجب عليها ستحدثتهااالرذائل والبدع واملنكرات العامة اليت 

  .4ص  م،1933، ه1351ذي احلجة  8 ،1، العدد  "اإلسالم والتمدن العصري"، الطيب العقيب  - 1

5املصدر نفسه ، ص -2

.226نفسه ، ص املرجع ، اخلطيب أمحد- 3
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من  ستعماراال ستحدثها، إال أن ما 1بينها كما ذكرنا سابقا فأبطلت بعضهما وسعت إىل البقعة الباقية

�ǾƬƥÂǂǟ�Ǻǟ�ǾƳ¦ǂƻ¤Â�ǾƼǈŠ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǄƟƢǯ°�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦�» ƾđ�ŚǐǼƬǳ¦Â�®ƢūȍƢǯ�̈ƾȇƾƳ�©Ƣǧ¡

إليها وتركيزها لتفتح النوادي واملدارس واملعاهد   اجلمعية نتباهاودينه الذي مس باخلصوص فئة الشباب لفت 

كبديل عما تلقوه يف املدارس الفرنسية الذي أخذوا عنها التقليد األعمى والثأر مبظاهر التمدن ، وكذا 

دعوات التبشري من جهة ونفور بعض الشيوخ والعلماء واألئمة من هذه الفئة اخلارجة عن الدين وعدم 

�ǶēǂȇƢǈǷÂ�ǶǿƾȈǳ�§ǂǬƬǳ¦ الداعي للتفكيك والتفرقة والذي  ستعمارياالخرى هدفا للمخطط أمن جهة

، ووقفت عند كل سبب داعية للوحدة بالتمسك بالدين اإلسالمي 2نبهت إليه اجلمعية يف مؤمترها اخلامس

ǀđ�ǪƦǘǷ�ǲȀƳ�ȄǴǟ�À¡ǂǬǳ¦�ǲƦǫ�²¦�:" وبكتابة وسنة نبيه فقالت ƢǼǳ¦�ÀƢǯ�ƾǫÂالفكري حىت بينه  االستعمار

آن ووضع قواعده، وأرشدها ألول مرة يف التاريخ أن اإلنسان أخو اإلنسان ال سيده وال عبده ، وإن القر 

فضله يف املواهب وأن تساوي الناس يف استعمار األرض تابع لتساويهم يف النشأة ، وهذا تقرير ملبدأ 

.3..."ن زعم املثجحوناملساواة وهو املبدأ الذي مل يسبق اإلسالم إليه سابق ، ومل يلحقه فيه الحق وأ

مجعية العلماء كما ذكرنا آنفا بقضايا الشباب وحىت قضايا املرأة يف جمال تعليمها وإلتزامها  هتمتا

�ǞǸƬĐ¦�ƢȇƢǔǫ�ǺǷ�̈ƾȇƾǟ�Ƥ. وتربيتها وأخالقها كما سنعرض له الحقا ǻ¦ȂŪ�ƢŮƢŷ¤�ǽƢƦƬǻȏ¦�ƪ ǨǴȇ�ƢǷ�À¢�ȏ¤

أسرية العقائد الكالسيكية ،  جتماعيةاالجعلت أفكارهم بالدعوة اإلصالحية السلفية ،  التزامهابسبب 

�ǲƟƢǈŭ¦�Â¢�ƨȇ®Ƣŭ¦�ǲƟƢǈŭ¦�Ŀ�µ ȂŬ¦�¦ȂǳÂƢŹ�Ń�ǶĔƜǧ�ŅƢƬǳƢƥÂتبعواا، وإمنا كالعمل ، ورأس املايل  االقتصادية 

، ومل يتمكنوا من درس البنية كانت تواجه الشعب اجلزائري  اليت جتماعيةاالطرقا تقليدية حلل املشاكل 

¦�Ƣđ�ǞǴǗ�Ŗǳ قتصاديةاال جتماعيةاال، ومعاجلتها باملعطيات للمجتمع اجلزائري يف دراسة علميةالتقليدية 

، فهؤالء مل يكونوا مؤهلني علميا وسياسيا ديين للعلماءم، وقد ساعد على ذلك الوضع العلمي وال20 القرن

�µ، ورغم4ملثل هذه الدراسة ǂǠƫ�ƢĔ¢ ها من اجلائرة وما نتج عن ستعماريةااليف كثري من مواضيعها للقوانني

.223، ص ، املصدر السابق...سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمنيالبشري اإلبراهيمي ، -1

18، ص  السابقاملصدر - 2

7املصدر نفسه ، ص-3

  223ص  ، املرجع السابق ،أمحد اخلطيب - 4
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��¤���ǲǸǠǳ¦�§ǂƥ�ǲǷƢǠǳ¦�ƨǫȐǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ŅƢǸǠǳ¦�¾ƢǔǼǳ¦�ǶȀǨƫ�¾ÂƢŢ�Ń�ƢĔ¢�ȏفقر وتدين املستوى املعيشي

ة للرأمسالي نتقادهااجل حتسني مستوى معيشة مجاهري الفالحني وعدم أمن  نضاهلاويأخذ عليها البعض عدم 

 جتماعيةاال نتفاضاتباال هتماماال، ومل حتاول ، وعدم شنها حربا مقدسة ضد الفقراإلسالمية يف اجلزائر

�¿Ƣǟ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦1933م�śǠƥ�ǂǜǼƫ�Ń�ƢĔ¢�ƢǸǯإىل القضايا الربوليتاريا املتواجدة يف املدن  عتباراال��

، م1934الرئيسية ، ومل تكرتث األحوال الفالحني املزرية اليت أدت إىل األحداث الدامية خالل شهر أوت 

.1ورمبا ذلك راجع إىل تبنيها الرواية القائلة بأن املتظاهرين املسلمني كانوا مدفوعني من قبل احملرضني

صالحيون مبعاجلة حمتمة لقضية وضعية األراضي الفالحية املغتصبة، وما مث عنها الكتاب اإل كتفىا 

���ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƨƠȈǇ�°ƢƯ¡�ǺǷوكشفوا عن الظلم الذي سلطه  ستعماريةاالاألساليب  نتقدوااف

 الكتابة عنها يف بعض جرائد وجمالت اخلاصة بزعماء قتصرتاني اجلزائريني والذي لى الفالحالكولون ع

السنة، الشريعة، والصراط، والبصائر، وهذا ال يعين عدم "يف جرائد اجلمعية األربعة  امهانعداو اإلصالح، 

رئيس اجلمعية الشيخ عبد احلميد بن  هتماماأعضاء اجلمعية مبثل هذه املواضيع فعلى سبيل املثال  هتماما

ملكية األرضي منها مقال ول حول ضايا تدابق هتمامهاباديس بنشر مقاالته يف جريدة الشهاب مناذج عن 

نريد عدال يف عمارة األراضي حىت ال نرى األرض تزرع من قوم وتعطى آلخرين وحىت ألخرى " :جاء فيه

إيثار يف منح األراضي لقوم على قوم وحىت ال نرى القروض الفالحية تتقزز على الفالح األهلي الضعيف 

ǴǨƥ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ǲǸǠƫ�ƢĔƘǯ��ÄȂǬǳ¦�ǽŚǣ�ȄǴǟ�ǞǇȂƫÂǲȇǄŮ¦�ǲȇǄēÂ�śǸǈǳ¦�śǸǈƫ�ƨǨǈ"2  وما يستخلص منه

لسياسة إدارة  نتقادهااو ، باحلالة األليمة للفالح اجلزائرياملصلحني مبوضوع األراضي الفالحية و  هتماما

لألوروبيني فيما  بإيثارهابتخليها عن مبادئ العدل واملساواة وسلوكها لسياسة عنصرية إزاء األهايل  حتاللاال

يتعلق بتوزيع األراضي الفالحية ومنح القروض واملساعدات املالية هلم دون غريهم من األهايل داعيا بذلك 

للحد من سياستها العنصرية جتاه الفالحني اجلزائريني، كما كتب أيضا عما يقاسيه  ستعماريةاالاإلدارة 

واب الرزق يف وجه ، ومتديد ساعات العمل اليومي العامل األهلي من إجحاف املعمرين حلقوقه وسدهم أب

.225، ص  املرجع السابق- 1
.1926-04-08الشهاب ، جملة نظر ، أ - 2
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إىل إحدى عشرة ساعة قسرا عليه، وأجرته اليومية ترتاوح من مثاين إىل عشرة فرنكات ، وأقصى ما تنتهي 

.1إليه مخسة عشرة فرنكات

ول من أجمدد كان  جتماعيايقول رابح تركي عن الشيخ عبد احلميد بن باديس أنه مصلح ديين 

صالح على الطريقة السلطية يف املغرب اإلسالمي وكان داعية حضارة وتقدم ورقي وخري حمبة دعا إىل اإل

أنا زارع حمبة ولكن على :" بني مجيع أبناء البشر وحيث أتباعه وتالمذته على احملبة واألخوة البشرية فيقول

لألخوة ولكن  عملواافأساس العدل واإلنصاف واالحرتام مع كل احد من أي جنسني ومن أي دين كان 

.2"مع من يعمل لألخوة فبذلك تكون األخوة الصادقة

مقتصرا على وصف وشرح  جتماعياالوكان أسلوب الشيخ عبد احلميد بن باديس يف اإلصالح 

أو إىل السلطة احلاكمة  ستعماريةاالسواء إىل اإلدارة  واحتجاجاتاعية ومع تقدمي رسائل احلالة االجتم

���śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�ȆǌȈǠŭ¦�ÃȂƬǈŭ¦�śǈŢ�ƢĔƘǋ�ǺǷ قرتاحاتاإلصالح األحوال دون إعطاء حلول إصالحية أو 

دون أن نستثين نص اخلطاب الذي ألقاه الشيخ البشري اإلبراهيمي بنادي الرتقي الذي ضرب لنا مثال عن 

��¦ÀȂǳȂǰǳ¦�Ƣđ�ÀȂŧ¦ǄȈǧ�śȇǂƟ¦ǄŪعلى الفالحني  قتصاديةا جتماعيةاعرض العلماء اجلزائريني املصلحني خلطة 

الذي تقتضيه احلكمة اهلادئة لنحفظ أنفسنا من هذه املزامحة هو تأسيس شركات التعاون بني :" حني قال 

حتكم األجانب يف أمالكهم .... الفالحني وشركات التعاون بني التجار لتقي الصغار من اجلانبني 

ǆ ȈǇƘƫ�Ľ�Ƕē¦®ȂȀůÂ  مصاريف مالية صغرية تكون واسطة بني اجلميع وتكون بذلك مستودعا لألموال

 هتمامان دل ذلك على شيء إمنا يدل على إ، و 3"حتياطواالاملخزونة املعطلة ، ومرجعا لصناديق التوفري 

�Â�ǶǌƬŰ�ǲǰǌƥ�ǺǰǳÂ���ǶȀȈǫ°Â�śƷȐǨǳ¦�ƨǔĔ�ȄǴǟ�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ� Ƣǔǟ¢�́ ǂƷÂ ذلك راجع إىل

مجعية العلماء املسلمني حول حمور واحد وهو إصالح الذهنية  الحنصار، وذلك ة عوامل وأسبابعد

، ساجد واملدارس واملؤامرات والصحفوتصحيح العقيدة ، امليول الديين الذي حصرها يف مواقع حمددة يف امل

، ص5، العدد 2010مرب، معسكر، ديس، املواقف، جملة ")األهلية(املسألة الزراعية اجلزائرية يف الصحافة الوطنية "، بن داهة عدة -1

  .245 -244ص

.151-150ص  املرجع السابق ،رؤسائها الثالثة ، التارخيية و اجلزائريني مجعية العلماء املسلمني، تركي رابح عمامرة-2

.245، ص بن داهة عدة، املرجع نفسه-3
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والوسائل والطرق اليت مل تكن تشكل أدوات علمية ناجعة أمام املعارف الفنية اإلدارية ، النيابية ، القانونية ، 

يف صاحل تأسيس أخالق اقتصادية ، وليس يف  جتهادهما قتصرا، حيث احلداثيون تبعهاااليت  قتصاديةواال

، مصانع، شركات تأمني ، ومن املالحظ نوكاد آليات تساعد على إنتاج الثروة، وتراكم رأمسال مجاعي، بإجي

 قتصاديةاالللدعوة السلفية مل حتقق ما كانت تطمح إليه من جتديد للبنيات  جتماعيةاالأن املشاريع 

، وفق الرؤية واإليديولوجية الدينية اليت تبنوها، وذلك مرده إىل أنه مل تكن الفاعل جتماعيةواالوالسياسية 

§�¦�ƨƯ¦ƾūالوحيد الذي خيط جتماعياال ƢƸǏ¢�Ǿƥ�¿Ƣǫ�ƢǷ�ǞǷ�À°Ȃǫ�ƢǷ�¦̄¤�ŉƾǬƬǳ¦�ǪȈǬŢ�» ƾđ�¬ȐǏȍ¦�ǖ

الذين تبنوا النهج الغريب وتقليده لتحقيق التطور للخروج من بؤرة اجلمود الفكري واحلضاري ، وإقصاء الدين 

، ريب اإلسالمييف دراسة الرتاث العكان وراء ذلك التوقع ، وتطبيقهم ملناهج البحث العلمية الغربية   عتبارهاب

مبا يف ذلك بالنصوص املقدسة والتشكيك يف صحتها ، كما ظهرت خنب ثورية تبنت إيديولوجية سياسية 

أعداد كبرية  ستوعبتا، وكذلك ظهور املدارس احلديثة  اليت ستعماراالحداثية، أفتكت مقاليد احلكم من 

يث السعة وال املضمون بثقافة الكتاتيب من األطفال والشباب الذين اخضعوا لثقافة ال عالقة هلا ال من ح

القرآنية والزوايا ، وأنشئت اجلامعات واملعاهد العلمية ، وأرسلت البعثات إىل اخلارج لتنهل من الثقافة 

.1الغربية، وتتشبع بأفكارها وتتكيف وفق منطها احليايت

على اجلانب الرتبوي دون  جتماعياالإن تركيز مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف جمال اإلصالح 

العلماء أن التعليم يعد اللبنة األوىل اليت كانت تسعى من وراءه إيقاظ  عتبارالاجلوانب األخرى ذلك 

�©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�¬ȐǏ¤�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ǾƦǴǘƬȇ�ƢǷ�ȄǴǟ�ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�ǾǈǨǼƥ�» ŗǠȈǳ�ȏÂ¢�Ƥ Ǡǌǳ¦االقتصادية  

، قد أوشكت على واليت تربط الفرد مباضيه وحاضره ئرذلك أن الثقافة العربية يف اجلزا  واالجتماعية

، وكاد املسلم اجلزائري أن يفقد شخصيته العربية اليت متيزه عن شخصيته األوروبية الذين يستهدفون ندثاراال

�Ŀ�ƨȇȂǳÂȋ¦�Ǯ ǳǀƥ�ƪ ǬƸƬǇƢǧ�ƨǨȈǼǟ�ǲȀŪ¦�ȄǴǟ�ǶȀƬǴŧ�ƪ ǻƢǯ�Ǯ ǳǀǳ���ȆǈǻǂǨǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ÀƢȈǯ�Ŀ�ǾƳƢǷ®¤

.2برناجمها

¦���ƨȈź°ƢƬǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǴǳ�ƨȈƥ°ƢǤŭ¦�ƨǴĐ")مجعية العلماء املسلمني أمنوذجا(صالحي وإشكالية النهضة الفعل اإل"، بن عون بن عتو-1

.220-219، ص ص 2010، جوان 2، العدد جتماعيةواال

  .237ص  املرجع السابق، ،...�ƢēƢǫȐǟÂ وصفصاف، مجعية العلماء املسلمني ال عبد الكرمي بو- 2
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  :مسألة اإلتحاد والتعاون الجماعي  - 2

�ƨǷƾŬ¦�Ȇǿ�ĺǂǤǳ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ƨǏƢƻ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢȈǠŦ�ƢȀǇ°ƢŤ�Ŗǳ¦�¿ƾǬƬǳ¦�ǆ Ǉ¢�ǺǷ�À¤

�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�©ƢǫȐǠǳ¦�ǂǏ¦Â¢�ƨȇȂǬƫ�Ŀ�ǶǿƢǈƫ جتماعيةاالوالتضامن ملا هلا دور يف القضاء على اآلفات 

وهذا زمن " :مبكرا إىل هذه املعاين ملا قال اإلبراهيميالشيخ  وتعزز اجلهود يف جمال التنمية ولقد تنبه

فيه  نتقلتا، وقد ا يف حكم وال يعول عليها يف عمل، وال خيضع هلال يؤمن للفردية بوجود جتماعيا

، تلك القاعدة متكنا وتأكدا زدادتاف، راد إىل أيدي اجلماعات واجلمعياتاألعمال العامة من أيدي األف

.1"اجلماعات العاملة أن تزاعيمها يف أعماهلا حىت ال تفشل وختيبووجب على 

ȂȀŪ¦�ƾȈƷȂƫÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�®ƢŢ®�وكثريا ما كان دعاة اإلصالح يدعون إىل التعاون واإل

مسألة التعاون ككل املسائل اليت :" يف مقاله بالبصائر  محبوب محمد بن بلقاسمففي ذلك يقول األستاذ 

عتناءا باملسائل الدنيوية أو على إكثر منهم أوىل أن يكون ��ÀȂǸǴǈŭ¦�ƢȀǴŷ¢Â�§ǂǤǳ¦�ǶǷ¢�Ƣđȋ¦�ÀƢǯÂ فازت

ولو علم هؤالء ما يف التعاون من خري وما يف الشركات من  ...سيما فيما يتعلق مبسألة التعاون األقل مثلهم

.2..."صالح وعملوا به لكنا غري ما حنن عليه اآلن

يف مقاله  الحفناوي هالياإلصالح أن اإلفالس سببه التفرقة ونبذ التعاون كما قال وقد أرجع رجال 

ȏƢĐ¦�ǞȈŦ�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǿǳ�µ©� جتماعيةاالمراض بالبصائر والذي تكلم عن األ ǂǠƬȇ�Äǀǳ¦

فإفالس جتارنا مثال إمنا سببه تفرقهم وسوء تدبريهم وال ميكن أن "  :واالجتماعية والثقافية االقتصادية

تتحسن حاهلم إال بتأسيس شركات جتمع مشلهم وتوحد كلمتهم وتقوى صفوفهم ومتكنهم مما ال يتوصلون 

.3"دائرة عمله أو غري ذلك تساعاإليه فرادى لضعف الفرد يف ناحية اجلاه أو املال أو املعرفة أو 

�Ƣȇ®ƢǷ�ǒمحمد بن بلقاسمب كما يذكر عيو  Ǡƥ�ǺǷ�ǒ ǠƦǳ¦�Ƣđ�ǞǨƬǼȇ�¾Ƣů�ƢĔ¢�Ŀ�ƨǯ¦ǂǌǳ¦�Ƣȇ¦ǄǷ

وملن ال  للمبذرين، بالبعيد ، ويف الشركة ردع القريب تصالواالوأدبيا ويكثر من خالهلا التعارف بني الناس 

  .املرجع السابق  -1

.6، ص 1937أفريل  9، 62، العدد البصائر،جريدة " يف تعاون األفراد وتوحيد اجلهود األمةسعادة "،حمبوب حممد بن بلقاسم -2

.2، ص 1949جويلية  25، 88، العدد البصائرجريدة  ، " جتماعيةاالمراضنا أمن "، احلفناوي هايل -3
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اليت تبين  يعرفون قيمة املال لو كانوا مستقلني ألن الشركة حريصة على ينمي ال على ما ينقص والشروط

  .ستهتارواالعليها الشركة من احلواجز املنيعة ضد العبث 

�ĿÂ���¦°®Ƣǻ�ȏ¤�ƨƥȂǴǘŭ¦�ƨȇƢǤǳ¦�ƲƬǼȇ�ȏ�Ä®ǂǨǳ¦�®ȂȀĐ¦�À¢�ȄǴǟ�ƪ ǳ®�̈ƾȇƾǠǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦�À¢�ƢǸǯ

¾ȐƸǸǓȏ¦�ń¤�ǽǂǷ¢�¾ÂƚȇÂ�®ȂȀĐ¦�Ǯ ǳ̄�ǶǘƸƬȇ�Ƥ ǳƢǤǳ¦1 حيث قال  الحفناوي هالي، أكد على ذلك ":

�Ãǂƻ¢�©ƢǸȀŭ�Ǿǧǂǐƥ�ǾǼǷ�ÀÂƾȈǨƬǈȇ�ƢǼȈť�ƢƬǫÂ�ǶȀȈǴǟ�ǂǧȂƫÂ�ŚƦǯ� ƢǼǟ�Ŀ�ƢđƢƸǏ¢�ƶȇǂƫ�Ȇأما الشركات فه

ƢǷ�ǂǇȋ¦Â�®¦ǂǧȋ¦�ǺǷ�» ȏȉ�©ȂǬǳ¦Â�ǲǸǠǳ¦�ÀÂŚǈȇ�ǶĔ¢�śƷ�Ŀ  كانوا ليعملوا وبالتايل ليأكلوا قوتا كامال

.2"لوال تلك املؤسسات

لتنعدم البطالة فيسعد الوطن سعادة كما أن ما مييز الشركة دورها يف خلق مناصب شغل للعمال 

أبو أبنائه وتنتهي اجلرائم واملوبقات ، وطاملا جاءت دعوة رجال اإلصالح حملاربة البطالة والتسول كرسالة 

األمة اجلزائرية إليقاظ النائمني  ستنهاضالإىل أعضاء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  القاسم البيضاوي

ركني األرض لغريه يستغلها عن العمل والشغل الذين استبد املستعمر بثرواته وخرياته ألن وجد أهله غافلني تا

، الغين الذي ميلك املال قفهم وهم يف فوضى وال رأي وال جد، ألن ال عقول وال قلوب متفكرة تو لصاحله

رة من غري ضبط وال تقدير ال يفقهم معىن للتعاون وهو جيهل معىن يعمل وحده منفردا بالربح واخلسا

ما الفقري يتخبط يف أ، شغال العاطلني من أهلهم ومواطنهمالشركات التعاونية وما ينتج عنها من ثروة وأ

الشقاء هو ومن يعوله فاقد األمانة والثقة والصدق فال يرى إال اخليانة يف العمل والكذب يف القول وغريها 

شر األخالق وتفشي البطالة وصاروا أكداسا يف املقاهي للقمار وديننا اإلسالمي يأمر باجلد والعمل  من

.3للدارين ويريد املسلمني أن يكونوا يف الدرجة العليا والشرف الرفيع من العيش الدنيوي واألخروي

   .السابقاملصدر  ،"مة يف تعاون األفراد وتوحيد اجلهودسعادة األ"حمبوب حممد بن القاسم ، -1

  .السابقاملصدر " من أمراضنا االجتماعية "،احلفناوي هايل - 2

.8، ص 1939جوان  30، 172، العدد البصائر ، جريدة"بوا البطالة والتسول احملرمر حا"، أبو القاسم البيضاوي  - 3
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لزيغ واهلوى ومجع وترك ا ئتالفواالحتاد أكثر من اإل جتماعياالمل جيد رجال اإلصالح يف اجلانب 

، احلياة باجلماعات واألمم  طمئناناو حتت راية احلق سببا للسعادة والقوة  ستقامةواالالكلمة يف اإلخالص 

.1حتاد كلمتهاإأبنائها و  ئتالفاو وإن ببناء األمة مهيبة الوجود منيعة اجلانب كل ذلك رهن باجتماع مشلها 

الذي  جتماعياالرجال اإلصالح أيضا إذا وقعت الشراكة إىل ضرورة التأمني  قرتحهاغري أن ما 

�ǆ،باعزيز عمر تكلم عنه وأطنب فيه األستاذ  ǴĐ¦�ǲǤǋ�Äǀǳ¦�̧Âǂǌŭ¦�¦ǀǿ�ǪȈƦǘƫ�̈°ÂǂǓ�ń¤�Ä®Ƣǻ�Äǀǳ¦

نة إذ أن هذا املشروع يرمي إىل تأمني العامل على صحته وصيا، اجلزائري والذي وعد بأنه سيدرس املوضوع 

وأهم ،ودفع الطوارئ اليت يتعرض هلا عادة أثناء العمل والدأب على كسب قوته اليومي  جتماعيةاالحقوقه 

�¦̄¤�Ǿǳ�ŅƢǷ�ǒ ȇȂǠƫ�Ǟǧ®Â��ƨȈǻƢĐ¦�ƨȈƦǘǳ¦�ƨŪƢǠŭ¦�Ȃǿ�ǲǷƢǠǳ¦�ȄǴǟ�̧Âǂǌŭ¦�ǽǂǧȂȇ�ƢǷعن العمل بسبب  نقطعا

وإذا كان العامل عضوا :" Ƣǫ�śƷ�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�̧Âǂǌŭ¦�¦ǀǿ�̈ƾƟƢǧ¾باعزيز عمر املرض وحنوه ، وقد رأى 

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȈǈȈƟ°ستفادا ȈǴǟ�̧ Âǂǌŭ¦�ǪȈƦǘƫ�ǺǷ�Ǯ ǳǀǯ�ǞǸƬĐ¦ينموا ، ه وحتسني حالته املدنية والفكرية

، ƨǯŗǌŭ¦�̈ƾƟƢǨǳƢƥ�ǲǷƢǠǳ¦�ȄǴǟÂ�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�¦ǀđ�̧Âǂǌŭ¦�®Ƣǟ�ƾǫÂ��ǾȈǧ�ǾǏȐƻ¤Â�ǂǸưŭ¦�ǲǸǠǴل ستعدادها

وإرشادهم إىل ما جيب السري عليه يف  ،وزاد فنبه طوائف العمال إىل العناية بصحتهم وتنظيم معيشتهم

�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǫǂƫ�Ŀ�ǞǨǼǳ¦�ŚƦǯ�̈ƾƟƢǨǳ¦�ǶȈǜǟ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�śǷƘƬǳ¦�̧ÂǂǌǷ�À¢�¦ǀđ�ÀƢƥ�ƾǫÂ��µ ǂŭ¦Â�ƨƸǐǳ¦�ŖǳƢƷ

.ǶēƢǬƦǗ"2 ختالفاورفع مستوى العمال على 

.5، ص 1937ديسمرب  3، 89، العدد البصائر، جريدة "االحتاد " ،احلبيب بن احلاج حممد - 1

.1، ص 1949أفريل  25، 77العدد ، البصائر، جريدة " التأمني االجتماعي يف اجلزائر" ،باعزيز بن عمر- 2
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  مسألة التربية : ثانيا

¦ȂǠǌǳ¦�¦ǀǿ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ°�مة و إن من مراحل اإلصالح هو الشعور بسوء احلال اليت آلت إليها األ

ƪالذي أحس به جمموع من العلماء والذي جسدته بالعمل يف  ǳƢǬǧ�ƨǷƢǠǳ¦�ƢēƢȈƷ�ǺǷ�¬¦Ȃǻ�̈ƾǟ: " فتجلى

فقا على غري املسلم اجلزائري، وجتلى يف بالدخول يف ميادين الكسب اليت كانت و  قتصاديةااليف الناحية 

، وبالبدل على العلم والتقرب يف عليم باللغتني العربية والفرنسيةالناحية العلمية باإلقبال على القراءة والت

سبيله ويف الناحية الدينية بتشييد املساجد يف القرى واإلنفاق عليها من مال األمة اخلالص ويف الناحية 

على النفس يف األعمال اليت ذكرنا واإلميان بوجود  عتماداالجلدي املستقيم ومن مظاهره النفسية بالتفكري ا

1�ȄǠǈƫ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǷȋƢƥ�ƾǐǬƫ�ƪ"األمة مسهاشيء  ǻƢǯÂبعد أن  يف إصالحه و تكوينه تكوينا حديثا�� ،

، ويف أموره األخروية الدينية على املرابطني وشيوخ الطرق، وكان د يف شؤونه الدنيوية على احلكومةكان يعتم

ومن احلق :" فقالت، العام والشامل منذ تأسيسهاهدف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني مسطرة لإلصالح 

ه رجل اإلصالح الديين ثكان يب أيضا أن تقول أن أكثر الفضل يف تنبيه ذلك الشعور يف األمة يرجع إىل ما

دي بني األمة  فلم ميضي إال قليل من الزمن حىت غمر األمة شعور عام بلزوم إصالح عام يشمل الدين فرا

.2"جتماعواالوالعلم 

إن من أهم جماالت اإلصالح اإلسالمي للمجتمع اجلزائري اليت عملت فيها مجعية العلماء 

.ǶȀǫȐƻ¢Â�ǶēƾȈǬǟاملسلمني اجلزائريني وعلماء ما هو إصالح عقلية اجلزائريني وإصالح 

�Ǻƥ�ƾȈǸū¦�ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦�ǶȀǼȈƥ�ǺǷ� ƢǸǴǠǳ¦�Ãƾǳ�̈ŚƦǯ�ƨȇƢǼǟ�ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏȍ¦�ƨȈǔǫ�©ǀƻ¢�ƾǫÂ

وهو دليل واضح ���ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǞƳƢǻ�¬ȐǏ¤�ǲǰǳ�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�ƨǷƾǬŭ¦�Ȃǿ�¾ȂǬǠǳ¦�¬ȐǏ¤�Àأ عترباباديس الذي 

ة ومؤثرة لدى اليت حتتل مكانة جد هام 3الشيخ عبد احلميد بن باديس البالغ بأمور الرتبية هتماماعلى 

�ǂƯ¢�ǺǷ�ƢŮ�Ƣŭ�Ƣđ هتماماال��ÂǂǓ�¾ȂƷ�ǶēƢƥƢƬǯÂ�Ƕē¦Ȃǟ®�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾǨǌƬǈǻ�ƢǷ�ȂǿÂ°̈�العلماء اإلصالحيني

50، ص ، املصدر السابق...سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينيالبشري اإلبراهيمي ،-1

.املصدر نفسه ، الصفحة نفسها -2

.89، ص ، املرجع السابق...الشيخ عبد احلميد بن باديس، تركي رابح عمامرة - 3
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نا أعليها  تفقنااكانت الطريقة اليت :" فيقول الشيخ البشري اإلبراهيمي يف هذا الصدد .عظيم يف حياة األمم

يف تربية النشء هي أال تتوسع له يف العلم وإمنا  م1913باملدينة املنورة يف عام  ناجتماعاتابن باديس يف إو 

.1"تربية على فكرة صحيحة ، فتمت لنا التجربة يف اجليش الذي أعددناه من تالمذتنا

�ƨƦȈǯǂƫÂ�½ȂǴǈǳ¦�Ƥ ȇǀēÂ�ǲǬǠǳ¦�ƨȈƥǂƫ�ƢȀǧƾǿ�Ǻǰȇ�Ń�À¤�śǸǴǠƬǸǴǳ�ȆǘǠƫ�Ŗǳ¦�ƨǧǂǠŭ¦�À¢�řǠȇ�Ǯ ǳ̄

قيمة هلا واحلقيقة فإن هذا الفكر الرتبوي الذي جنده عند أبن باديس نابع من الروح اإلسالمية  النفس فال

.2..."اليت تعيش يف فكره وسلوكه ووجدانه واليت كان يستلهمها يف كل عمل من أعماله

حول فكرة  االلتفافوللنهوض باألمة اجلزائرية سعت مجعية العلماء اجلزائريني من خالل جهودها 

كتاب البصائر حول هذه املسألة وذلك من خالل نشر مقاالت غري ... فعمدت" لرتبية أساس كل شيءا"

�Ǧ النفصالصفحات جرائدها  ȇǂǠƫ�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�Ǯ ǳ̄Â�ƢȀǼǟ�śǴǧƢǤǳ¦�ǾȈƦǌƬǳ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǞȈǸŪ�ȆǟȂǳ¦

لقد محل العلماء بقضية الرتبية وتبيان األسس الصحيحة القائمة عليها واعتماد الرتبية أساس التعليم، 

�Ƥ Ǵǫ�Ƕǿ�Ƕǿ°ƢƦƬǟƢƥ�ƢȀǬƫƢǟ�ȄǴǟ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȋ¦Â�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǳÂƚǈǷالنابض ورأسها املفكر وهم املسؤولني  األمة

ويصلح ما أفسد "نقاذها من كل ذلك إ�Ŀ�ǶȀƦƳ¦Ȃƥ�¦ȂǻÂƢē�¦̄¤�ƢȀǗȂǬǇÂ حنطاطهااعنها قبل كل أحد وعن 

ļÂ¢�ƢǷ�°ƾǬƥ�ǾǼǟ�¾ÂƚǈǷ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ كما قال الشيخ الطيب العقيب يف 3"من علم ومقدرة ،

مذكرا واجب العلماء " ال يصلح أخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا" :أجزاء بعنوان 3مقالة الذي نشره يف 

�ǲǛ�Ŀ�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǷȋ¦�ȂŴحنطاطاال �©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǾǌȈǠȇ�Äǀǳ¦�� على اإلصالح  هوجاء تركيز

.4والرتبية الدينية تزامنا مع سيطرة البدع والضالالت والتبشري واإلحلاد الذي كان يدب يف أوساط اجلزائريني

وضح الشيخ البشري اإلبراهيمي دعوة اجلمعية وغايتها من خالل ذكره ووقوفه على أبرز النقاط اليت 

śƬǨȇǂǋ�śƬȇƢǣ�Ŀ�ƢȀǐŬ�Ŗǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�°Ȃǿƾƫ�ń¤�©®¢ وإحياء جمد اللغة  ،إحياء جمد الدين اإلسالمي :مها

.189، ص 2010، زائر، اجلللنشر األمةط ، دار .، دمام اجلزائر عبد احلميد بن باديسإعبد القادر فضيل ، وحممد الصاحل رمضان ، -1

174-173املرجع نفسه ، ص ص -2

3، ص 1933جوان  12، 10السنة ، العدد -3

3-2، ص 1933جوان  26، 12العدد ،السنة  - 4
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�ǾǓȂĔÂ�ǞǸƬĐ¦�¿¦Ȃǫ�² ƢǇ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦� تها اخلرافات واملعتقدات الباطلة بسبت اليتبعدما اختلت العقائد و ،

الباعث العبادات فخوت النفوس من تلك اآلثار اجلليلة اليت هي سر العبادة واليت هي  ختلتاو " :فقال

احملرمات وتفككت روابط  ستبيحتاو األحكام فانتهكت احلرمات  ختلتاو ، الروحي األكرب على الكمال

األسرة اإلسالمية وقطعت األرحام وتعادي املسلمون وتباغضوا وتنكر األخ ألخيه وضعف الوازع الديين 

بطابع واحد فأصبحت مستعدة للتكثيف مبا يقبح على ما حيسن فخرجت  لالنطباعالنفوس  يهيئالذي 

واختلت األخالق ويف اختالهلا ...اإلسالمية عن عقل املسلم ومن نفسه وحلت حملها الرذيلة  الفضيلة

براهيمي أن األخالق هي شعب اإلميان فال خيتل خلق إال وتضيع وأكد الشيخ البشري اإل   .1"البالء املبني

ال حتفظ وجودها إال تقوم و  من اإلميان شعبة، وقد أمجع العلماء وحكماء األمم على حقيقة أن األمم ال

لو مل يكن من أصول دينكم :" اإلبراهيميبرسوخ األخالق الفاضلة يف نفوس أفرادها ، كما قال الشيخ 

مر املعروف والنهي عن املنكر لكفان داللة على أنه دين وتعامليه، إال هذا األصل ، وهو األ اإلخوةأيها 

ل إال هذا األصل لكفانا مقتا واستحقاقا لغضبه مجاع وعمران وحياة، وبقاء فيما أضعنا من تلك األصو إ

.2"بنا قوما غرينا ستبدالهاو 

اللغة العربية الذي أضاعتها القوانني اليت  ستعادةاكما أكد الشيخ البشري اإلبراهيمي على ضرورة 

وكلكم يعلم أن هذا اللسان ضاع من :" لغة أجنبية وقد عرب عنها الشيخ اإلبراهيمي قائال  عتبارهاابتقول 

وإن اللغة هي املقوم األكرب من –بيننا فأضعنا بضياعه كل ذلك الرتاث الغايل النفيس من دين وتاريخ 

للغة ضياع ضياع ا ستتبعاو مة أضاعت لغتها إال وأضاعت وجودها ، أالبشري وما من  جتماعاالمقومات 

.3"املقومات األخرى

.2، ص 1933ويلية ج 31، 3الشريعة ، العدد -1

.2، ص 1933أوت  7، 4الشريعة ، العدد -2

.2، ص  السابقاملصدر - 3
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  مفهوم التربية عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  - 1

�ƨȈƥǂƫÂ�ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏȍ�½ǂƸƬǴǳ�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳƢƥ�Ǟǧ®�Äǀǳ¦�Ȃǿ�¼Ȑƻȋ¦�®ƢǈǧÂ�Ǻȇƾǳ¦�Ǧ ǠǓ�À¤

املرآة اليت تعكس  عتبارهااب، ظر إىل مسألة الرتبية نظرة خاصةوكانت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني تن

ƢǠǳ¦Â�́¿� عتنتاشخصية األمة ، وقد  ƢŬ¦�Ãƾǳ�ƶǓȂƫÂ�±ŐƬǳ�ƢēƢƸǨǏ�ȄǴǟ�©ȏƢǬǷ�ǂǌǼƥ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ

مجعية العلماء املسلمني  هتماماحول ماهية الرتبية وكان أول ما نشر يف أعدادها األوىل رغم قلتها بسبب 

الرتبية "ينية والسياسية األخرى ، وأهم ما نشر مقال بعنوان اجلزائريني باملسائل والقضايا املتعلقة باجلوانب الد

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢǿǂƯ¢Â�ƨȈǇ°ƾŭ¦ " محمد العيدللكاتب ȐƟƢǫ�Ƣđ�» ǂǟ�Ʈ ȈƷ�� ": الرتبية تنشئة امللكات وتنمية

و هلذه الرتبية عوامل ...الغرائز على خلق ما ، وهي من أظهر مظاهر اإلنسان وأعظم مميزاته عن احليوان

�Ǻǟ�°ƾǐȇ�ƢǷ�Ƣǿ°ƢƯ¡�ǺǷÂ�ǲǬǠǳ¦Â�ǶǈŪ¦�ƢȀǼǗ¦ȂǷ�ǺǷÂ�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǇ°ƾŭ¦Â�¾ǄǼŭ¦�ƢȀǴǷ¦Ȃǟ�ǺǸǓ�°ƢƯ¡Âومواطن 

املرتيب من األعمال العظيمة واألخالق الكرمية وتقوى وتضعف آثار الرتبية يف اإلنسان حبسب قوة وضعف 

.1"عواملها ومواطنها

الرتبية مصدر ريب يريب :" باته قائالأكثر من أعطوها فسحة يف كتا علي شرفيكما جند األستاذ   

باإلنسان وجدناه أحوج كائن  هتمامنااعرنا أوإذا ... وكلمة تربية تستعمل يف النبات واحليوان واإلنسان، 

بأن الرتبية هي تعهد الطفل ، مث يضيف 2..."وإىل تربية صاحلة نافذة إىل صميم اإلنسانية  عتناءاالحي إىل 

كثر منها نظرية والرتبية النظرية يقوم أأرجع أن الرتبية عملية  و�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȐǷƢǟ�¦ƾȈǠǇ�¦Ȃǔǟ�ÀȂǰȈǳ�Ǿوتنشئ

���Ƣđ�¿ȂǬȇ�À¢�Ǧ ǬưǷ�ǲǰǳ�ǆ ȈǳÂ�ƢƦǠǏ�ÀȂǰȇ�ǪȈƦǘƬǳ¦Â�ƨȈǠǫ¦Â�ƨǳƘǈŭ¦�À¢�ȏ¤�ǺǨǳ¦�Ǯ ǳǀƥ�¿Ƣŭ¤�Ǿǳ�ǺǷ�ǲǯ�Ƣđ

.3ية وخلفيةلدى قسم علماء الرتبية النواحي اليت تكون الطفل إىل جسمية وعقل

اليت تتحدث عن الرتبية من خالل مجلة من آراء  سماعيل العربيإوخري ما نشر عن الرتبية ما كتبه  

وذلك  ،وم املساعدة لعلم الرتبية احلديثتركيزه على العلو  جتماعاالبعض املدارس حوهلا خاصة مدرسة علم 

03، ص 1936جانفي  10، 2البصائر ، العدد "¦ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢǿǂƯ¢Â�ƨȈǇ°ƾŭ¦�ƨȈƥŗǳ"،حممد العيد- 1

  .3ص ، 1948جانفي 10، 63، العدد البصائر ، جريدة"على هامش الرتبية والتعليم" ، علي شريف- 2

  .الصفحة نفسهااملصدر نفسه ، -3
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العلماء بالرتبية هو  هتماماوالعوامل اليت أدت إىل ، راجع بسبب التقدم السريع الذي أحرزه هذا العلم 

�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�¿ƾǬƫ�ƨƴȈƬǻ�ǞǸƬĐ¦�ǆ Ǉȋ�ƾȇƾŪ¦�ǶȀǨǳ¦مساعيل يف إ ستدلفا ،والدراسات النفسية جتماعيةاال

دور"و" جيمس ميل ستيوارث"و "ايمانويل كانت:" تعريفه الرتبية على ثالثة من كبار الفالسفة منهم 

مكانيات الكمال إمية نƫ�ƢĔ¢�ƨȈƥŗǳ¦�Ǻǟكانتفقال  ،ولكل واحد منهم مدرسة وطريقته يف التفكري ،"كايم

داة صاحلة أغرض الرتبية أن جتعل من الفرد  :ميلستيوارثوعرفها الفيلسوف االجنليزي ، الكامنة يف الفرد 

احلديث فإنه حتدث  جتماعاالالفيلسوف الفرنسي وعميد علم  دور كايمما أليبحث عن سعادته اخلاصة ، 

حوال الفيزيكية وتنمية عدد من األ بإظهارعضاء صاحلني للمجتمع وذلك أعن الرتبية كوسيلة لتكوين 

®ǂǨǳ¦�ǾȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�À¢�Ǿǳ�Ƥ Ƭǯ�Äǀǳ¦�́ ƢŬ¦�ǖȈƄ¦Â�ȆǇƢȈǈǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀƦǴǘƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǬǠǳ¦Â�ƨȈǻ¦ƾƳȂǳ¦Â1.

يل العريب يف حبثه يف ذكر العلوم املساعدة اليت يعتمد عليها علم الرتبية منها علم اعمسإوقد أفاض 

وطرق املعيشة والدين  قتصاديةواالمبا يقوم به من تزويد املعلومات عن النظم السياسية  جتماعاالاحلياة وعلم 

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾƟƢǈǳ¦�©¦®ƢǠǳ¦Â�¼Ȑƻȋ¦Â��Đ¦�Ǯ ǳ̄�ǾǼǷ�ÀȂǰƬȇ�Äǀǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ǞǷƢǘǷÂ تمع ومستواه الثقايف

والتعليمي ونظامه العائلي ومؤسساته العامة هذا العلم الذي قال عنه الكاتب أنه  يوضح فكرتنا عن جيل 

، وكذا علم النفس الرتبوي الذي يقدم أسس العمل الرتبوي وميد 2املستقبل الذي يطلب من املدرسة إعداده

اليت هي مبثابة القيادة العامة اليت "وأخرا فلسفة الرتبية  نسان وغريه من الكائناتمن التجارب القيمة يف اإل

.3"توضع فيها خطط اهلجوم والدفاع النظرية يف ميدان الرتبية

بوضع أسس  هتمتاكما  بالغا، هتماماااإلصالحيني مبسألة الرتبية  هتماماهذا البحث دليل على 

، فمن بامسهالى صفحات جرائدها الناطقة نشر من مقاالت ع الرتبية الصحيحة وذلك من خالل ما

  .األسس اليت بين عليها رجال اإلصالح رسالة الرتبية املنشودة الرتبية الدينية والرتبية القومية والرتبية املدرسية 

.3-2، ص ص 1947أوت  8، 3، العدد البصائرجريدة  ،"حبث يف علم الرتبية " ،  مساعيل العريبإ - 1

.3املصدر نفسه ، ص -2

  .نفسهاملصدر - 3
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مراحلها على أمهية  ختالفا، فقد أمجع الباحثون يف شؤون الرتبية على ما بالنسبة للرتبية الدينيةأ

¢�ǶđȂǴǫ�Ŀ�ƢȀǟ°Ǆƫ�Ŗǳ¦�ƢȈǴǠǳ¦�ǲưŭ¦�ń¤�ƨǳȂǨǘǳ¦�ǀǼǷ�ǶȀȀȈƳȂƫÂ�®¦ǂǧȋ¦�ƨƠǌǼƫ�Ŀ�Ǻǈū¦�ƢǿǂƯالرتبية الدينية و 

وتغرسها يف نفوسهم وهو ما سعى إليه رجال اإلصالح ودعوا إىل طبع الناشئة اإلسالمية بطابع الدين يف 

وهو  –على الدين اإلسالمي ��1�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƨǳÂƚǈŭ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�©ƾǯ¢�ƢǷƾǠƦǧمجيع مراحل احلياة

  .بشأن الرتبية الدينية اإلسالمية لالهتمامفقد سعى رجال اجلمعية  – 2ما أكدته التقارير الفرنسية

أال :" قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فمرجعية فلسفة ابن باديس الرتبوية دينية حبثة يلخصها  

إن " :، لذلك يقول3"دت فسد اجلسد كلهوإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فس

فالباطن  ،األعظم يف تربية أنفسنا وتربية غرينا هو تصحيح العقائد وتقومي األخالق هتماماالالذي نوجه إليه 

.4"أساس الظاهر ويف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله

فالرتبية أن ينشأ الولد :" كما قال الشيخ أبو بعلي الزواوي يف مقال له بالبصائر يف هذا الصدد   

والتعليم مثل الرتبية بأن يعلم كتاب اهللا وفرائض الدين وسنن ... بأوامر الدين اإلسالمي عند سن التمييز

.5..."الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومنهج السلف الصاحل 

كما   جتماعياالالطفل وسايرت منوه قام عليها سلوكه  صحبتاليت إذا  األساسيةهذه هي الرتبية 

كما يريد   زدهرتاذا إ، والرتبية الدينية:"وأضاف قائال ،يف مقال له بالبصائر باعزيز بن عمر تكلم عنها

��ƢȈǫ�ȄǴǟ�ǞǸƬĐ¦�̈®ƢǠǇ�řƦȇ�Ǿǻȋ���ƨȇȂǼǠŭ¦Â�ƨȇ®Ƣŭ¦�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ǶƴǈǼǷ�¼¦°�ǞǸƬů� ƢǼƥ�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ¿��اإلسالم

ضيف أن العناية التامة بتهذيب الفرد وإعداده ي، و 6..."جتماعيةاكل فرد بواجباته وتكاليفه فردية كانت أو 

.2، ص  1949مارس  21، 72، العدد البصائر ، جريدة "الرتبية الدينية وحظ شبابنا منها"  ،باعزيز بن عمر-1
2 -C.A.O.M , G.G.A , Surveillance politique des indigènes , Série 9h46, rapport , Assemblée

générale de Association des Oulémas réformateurs d’Algérie , le départementale d’Alger , N

6521 ,le 25 Septembre1937.
3

31، ص 1986النووية، اجلزائر نشر وتوزيع مكتبة رحاب، منت األربعني  -

4
.90، املرجع السابق ، ص دعوة واإلصالحعمار بن مزوز، عبد احلميد بن باديس ومنهجه يف ال-

.5، ص  1947أوت  29، 4، العدد ، البصائر ، جريدة"األصل يف تربية اإلنسان ومنشئه" ،أبو يعلي الزواوي -5

.2، ص 1949مارس  21، 72، العدد البصائر ، جريدة"¦�ƢȀǼǷ�ƢđƢƦǋ�ǚƷÂ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƨȈƥŗǳ"،باعزيز بن عمر-6
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هي اليت تكون يف نفوسهم ذلك الوازع الديين  ،ما تتطلبه الواجبات والتكاليف ضىقتمبغمار احلياة  ضخلو 

�ƢȀȇŗǠȇ�ȏ�ƨǸƟƢǫ�ǾƫƢǬƦǗÂ�ǽǂǏƢǼǟ�śƥ�ÀÂƢǠƬǳ¦�ǲǠŸÂ���¿ƢƯȉ¦Â�°Âǂǌǳ¦�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�² ǂŹ�Äǀǳ¦���ǺǿÂ وهي

ومها مصدر التهذيب اإلنساين ومناط سعادة األفراد ، واألخالق، خوف اهللا: سني عظيمنيام على أستقو 

 ميةمن التعاليم القو  هالقائمة على الدين الصحيح وما سنا باملدينة الصحيحة موربطه، واجلماعات واألمم 

�ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏȍه وتوجيه.  

األمية والفقر  إىل�ǾǠƳ°¢�Äǀǳ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀكما تكلم عن أسباب ضعف الرتبية الدينية  

جيل صاحل للنهوض باإلسالم وجهل األفراد لواجبهم حنو دينهم ، وفقد املدارس الدينية اليت تعين بتنشئة 

�Â�ǞǸƬĐ¦Âمع مراعاة مطالب احلياة اجلديدة حداث تغيري يف نظام األسرة العتيق على ضوء الدين الصحيحإ ،

وبذلك جرفت احلياة احلديثة ���ǞǸƬĐ¦Â�̈ǂǇȋ¦�Ŀ�ƢǿŚƯƘƫÂ ستعماريةاالوأضف إىل هذا كله تغلب الثقافة 

:"، وينصح باعزيز بن عمر ويقول 1سافلها ، وصريت فضائلها رذائلهااألسرة اإلسالمية ، فجعلت عاليها 

�ǶȀǼȇ®�ǺǷ�ǶŮ�śǸǴǈǸǯ�ǶȀȈǴǟ�µ ǂǧ�ƢŠ�ƅ�¦ȂǷȂǬȈǧ�ǶȀǼȇ®�ȂŴ�ǶȀƦƳ¦Â�ÀÂƚǋƢǼǳ¦�½°ƾȇ�À¢�Ƣđ�ƾȇ°¢�ƢŶ¤Â

 العالج عترباويف هذه احلالة " الذي علم الناس مبادئ احلرية والدميقراطية ودعا إىل العلم بسائر أنواعه

تحقيق هذه الرتبية ليف النهضة العلمية الدينية القائمة على يد مجعية العلماء يف البالد اليت تسعى  يكمن 

عداد جيل صاحل ألبنائهم إل ان أرادوا خري أوعلى اآلباء إعانتها ،وتلك القومية ألبناء هذا اجليل اجلديد 

.2مصلح لوطنهم

يف مقال  أحمد بوروحكتبه ونشره  من خالل ما رجال اإلصالح عتمدهاافمن وسائل الرتبية اليت 

ومها ، الرجوع إىل العوامل املؤثرة يف عقل الطفل واملسيطرة عليه بقوة التقليد واحملاكاة هو ، 3له بالبصائر

فيميل بفطرته متأثرا مبا يراه يف  ،املنزل واملدرسة ، فاملنزل وساكنيه أول األشياء اليت تقع عليها عني الطفل

 :باحلديث ستدالالاوبالطبيعة مها اللذان يربيانه أو يهمالنه ، ا وتقليدمها ممنزل والديه إىل حماكاة أعماهل

  .السابقاملصدر - 1

6، ص  السابقر دباعزيز بن عمر ، املص-2

.8، ص 1947أكتوبر  3 ، 9البصائر ، العدد -3
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، فرأى من الضرورة حرص 1.."كل مولود يولد على الفطرة وإمنا أبواه يهودانه أو ميجسانه أو ينصرانه"

ين واملواظبة عليها واحملافظة على الفضائل اإلسالمية كالصدق واإلخالص شعائر الد حرتامااألبوين على 

  .واألمانة والوفاء والتعاون

مما هو واجب على األب املسلم أن يكون قدوة حسنة لإلبن يف :"الطاهر الزواغيويقول الشيخ  

ولدا صاحلا يف حال  أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وأن يؤدبه باآلداب اإلسالمية يف حال صغره فيكون 

.2"كربه

ذا أمهل إما �¢�Ƣēƾǟ�̈ƢȈƸلليب وتغذي بالعلوم الصحيحة فيعد اليت تلقن الرتبية والتهذهي واملدرسة 

�Ƣƥ¦ǀǯ�¼Ȑƻȋ¦� Ä®°�Ƥ Ǵǣȋ¦�Ŀ�Ƙǌǻ�ǲǬǠǳ¦�Ƥ ȇǀēمياال إىل  ،ة النفسز حسودا فيصبح عدمي الكرامة وع

رسة ملا هلا من عالقة وطيدة البيت باملد "أمحد بوروح"بط وقد ر  .نزاعا إىل سفاسف األمور ورذائلهاالشرور 

ه عبفالرتبية العائلية يتسرب مفعوهلا إىل املدرسة فرييح املعلم ويسعده عند تعاطي التدريس أو يت:" فقال

جه الطاهر الزواغي رسالة إىل اآلباء واملعلمني وقد و  3"عراضهم عنهمإويشقيه نظرا مليول األطفال إليه أو 

فليكن :" علمني فيقولسالمية بأن جيعلوا أنفسهم قدوة لألبناء واملتإيني إلتباع طريقة لرتبية األبناء تربية املرب

.4" ل األعلى الذي يقتدي به كي يكون املتعلم مستقيمااملعلم املث

مذاهب ومقاصد غري أن األليق أن تكون مذهبا روحيا " أمحد بوروح"فالغاية من الرتبية حسب نظر 

فليس أمجل من احلياة الروحية أن يسعد بالسعادتني على أن تكون يف ،عل أداة موصلة للحياة املعنوية جتبأن 

فمن أجل ذلك يلزم على الشباب الثائر بالفكرة اإلسالمية  ،الدين اإلسالمي السائر مع قوانينه ونظمه

.5اءويكون مياال إىل آداب اإلسالم وفضائله كي ال يقع يف مزالق الشرور واألهو 

  .)3/308و 348و  1/341(أخرجه البخاري  -1

.6، ص 1936مارس  3، 3، العدد البصائر  ، جريدة"ال نعتين برتبية أبنائنا حنن قوم" ،الطاهر الزواغي -2

.8، ص 1947أكتوبر  3، 9، العدد البصائر ، جريدة"وسائل الرتبية" ،أمحد بوروح -3

.7، ص  السابقاملصدر -4

.8، ص  السابقاملصدر أمحد بوروح ، -5
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وا اح، ومل يكتفوا بذلك بل ر هتماماالمن املالحظ أن املصلحون أعطوا للرتبية الدينية جانبا من 

تنمية الشعور الوطين يف نفوس اجلزائريني بصفة  ىمي هلذه الرتبية من باب احلرص عليؤكدون على البعد القو 

فيها على هذا النوع  ملبصائر تتكلعامة والناشئة بصفة خاصة ، وقد نشرت العديد من املقاالت يف جريدة ا

مساعيل العريب اإلشارة إليه بوضع منهاج للرتبية إاجلديد من الرتبية وما أمسوه بالرتبية القومية، وقد حاول 

فيقول يف هذا الصدد مفاده أن الرتبية القومية هي اليت يرجع هلا الفضل يف حتويل تفكري اإلنسان  ،القومية

�Ǫǧ¢�ǞǇȂƫ�ÀƘƥ�ƨǬȈǴƻ�ȆǿÂ��ǾǴǯ�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǷالعائلة إىل القبيلة مث إىل األ يتعدى حدود هتمامهاوجعل 

ويضيف ، وثقايف واسع  قتصادياو قومية يف نطاق سياسي الالتفكري  حبيث يتجه إىل خدمة مبادئ 

وجيدر مبنهاج الرتبية :" فيقول ،الدين:وهلا أستمد منها الرتبية القومية تإمساعيل العريب بإبرازه للعناصر اليت 

اللغة :، وثانيها 1"الشعور الديين وتأثريه القوي يف توجيه اجلماهري عتباراالالقومية يف هذا البلد أن يأخذ يف  

�ń¤�Ä®ƚƫÂ�ƢȀȈǧ�Ǯ ǋȏ�ƨȇǂǰǧÂ�ƨȈǇƢȈǇ�̈ƾƷÂ�ÀȂǰƫ�ȆȀǧ�ǶǿƢǨƬǳ¦�ǲǷ¦Ȃǟ�ǺǷ�ǲǷƢǟ�ƢĔȋووحدة  رتباطاال

اليت هلا األثر الكبري على الظروف  قتصاديةواالالظروف السياسية وحدة  :، وثالثهاالشعور القومي

ȂǠǌǳ¦�ǺǷ�ƾƸƬǷ�°ƢȈƫ�ǾȈǧ�Äǂǈȇ�À¢�ƾƥȏÂ�̈ǂǘȈǈǳ¦Â�̈ȂǬǳ¦�ǄǯǂǷ�Ŀ�ƢƦǠǋ�ǾǼǷ�ǲǠš°�أمن ش جتماعيةاال �À¢�ƢĔ

.2الذي جيب أن تستطيع الرتبية القومية أن تستغله

النهوض بوطنهم وجعل  ستطاعتهمابكبرية اهلدف منها خلق أفراد   جتماعيةافالرتبية هلا مسؤولية 

�Ãǂƻȋ¦�©ƢǠǸƬĐƢƥ�ǲǐƬȇ�À¢�ǞȈǘƬǈȇ�ƢƷȂƬǨǷ�ƢǠǸƬů�ǶȀǠǸƬů�� ب تربية الشعو . وأن يتأثر ويؤثر فيها

خمتلفة يف  مزجتها وعقلياتأ، ألن املخاطب فيها نفسيات متباينة يف أشق فنون الرتبية وأخطرها شانا

معينة ، مشكلة ال  لوجهةوتنسيق املصاحل وتوجيه العقول  حلتقريب بني خمتلف امليول واملطام، فاتكوينها

: "أمحد بن ذياب"كما يقول ،3، وال منشورات توزع أو خطب ترجتلنوال دروس تلق ىتعاجل مبحاضرات تلق

له حمطة  كمسافر ميتطي إحدى وسائل النقل دون أن تكون   إن هي إالّ ،والرتبية اليت ال ترمي هلدف"

يهيم  اية هلǂƸǐǳ¦�ƨǟÂǂƥ�°ȂƸǈŭƢǯ�Â¢���Ƣǿ Ƣǔǫ�ǄƴǼƬǈȇ�ƨǷȂƬŰ��ƨƳƢƷ�Â¢��ƢĔ�ȏÂ¦ �معلومة يقف عندها

2، ص 1947ديسمرب  19، 7، العدد البصائر، جريدة " منهاج الرتبية القومية" ،   مساعيل العريبإ - 1

.3-2املصدر نفسه ، ص ص -2

6، ص 1948مارس  28، ،  28العدد  ،البصائر ، جريدة"مثال أعلى نريد" ،أمحد بن ذياب- 3
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�ȄǴǟ�ǾƫȂǷÂ�ƨǧƾǐǳ¦�Ǻǿ°�ǾƫƢƴǼǧ�©ƢƷ¦Ȃǳ¦�Ǟǫ¦ȂŠ�̈Őƻ�ǪƥƢǇ�Śǣ�ǺǷ�Ƣǿ±ÂƢǨǷ�ǞǘǬȇÂ���ƪ Ƴǂƻ�ǲȈǳ®�ÀÂ®�Ƣđ

1"وشك اليقني

�ȄǴǟ�®Ȃǈƫ�ƢĔȋ،من أقوى آثار الرتبية يف اإلنسان وأشدها رسوخا وظهورا آثار الرتبية املدرسيةإن 

�ƨȈƥ®¢�ƨǸȈǫ�ƨȈǇ°ƾŭ¦�ƨȈƥŗǳƢǧ�ƢƸȈƸǏ�ƢǻƢŻ¤�Ƣđ�ǺǷƚȈǧ�ǂǜǻÂ�̈Śǐƥ�Ǻǟ�ĺŗŭ¦�ƢǿƢǬǴƬȇÂ�ƨȈǬǘǼǷ�̈®ƢȈǇ�¾ȂǬǠǳ¦

Ǡǳ¦�¿ƾǬƬǳ¦Â�ŚƦǰǳ¦�ÄǂǌƦǳ¦�Ȇǫǂǳ¦�Ŀ�ǲǔǨǳ¦�ƢȀȈǳ¤�ǞƳǂȇÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ لمي العظيم الذي شكل ووسع العمران

وفتح البلدان وخمتلف األوطان، كما هلا الفضل فيما تقوم به اهليآت الدينية واملدنية من محاية احلقوق وإقامة 

الذي كتبه يف البصائر ويؤكد  ، كما قال حممد العيد يف مقاله2احلدود وكف النفس عن اخلبائث واملنكرات

.3..."ا فرطوا يف جنب الرتبية املدرسيةمبريني يف أزمة اجتماعية أخالقية شديدة أن املسلمني اجلزائ"  :فيه

جاء هذا املقال يف السنوات األوىل من تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت كانت يف فرتة 

 :قولهبدايات مشروعها الرتبوي اليت تبنته اجلمعية والذي وضحه زعيمها الشيخ عبد احلميد بن باديس يف 

�ƨǜǧƢƄƢƥ�ƨȈǷȐǇ¤�ƨȈƥǂƫ�ǶēƢǼƥÂ�śǸǴǈالقانون األساسي للجمعية من الوجهة الرتبوية على تربية أبناء امل بين"

 تثقيفعلى دينهم ولغتهم وشخصيتهم أي حتقيق كينونة الفرد وكينونة اجلماعة ، ومن الوجهة التعليمية على 

.، وكان قوله على إثر تأسيس مجعية الرتبية والتعليم اإلسالمية4"أفكارهم بالعلم واملعرفة

  : قضية معالجة اآلفات االجتماعية - 2

�ǞǸƬĐ¦�ƢǿƾȀǋ�Ŗǳ¦�̈ŚǘŬ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©Ƣǧȉ¦Â�µا ¦ǂǷȋ¦�Ǻǟ�ǶȀưȇƾƷ�Ŀ�¬ȐǏȍ¦�¾ƢƳ°�ǲǇŗǇ

وباحلق فقد طال ":من خالل ما نشر يف صفحات جريدة البصائر ،فقال يف ذلك الشيخ الطيب العقيب 

حىت أصبح الكثري من عقالء األمم وكتاب ...م عهده ادتقتيه وأصبحت يف  احنطاطهاأمد  األمةعلى 

املسلمني وتناولوا البحث عن عللنا االجتماعية وأسباب تأخرنا  حنن ناإذا حاولوا الكتابة فيما خيص ماعتاالج

  .السابقاملصدر   - 1

.3، ص 1936جانفي  10، 2، العدد "¦ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢǿǂƯ¢Â�ƨȈǇ°ƾŭ¦�ƨȈƥŗǳ"حممد العيد ،-2

  .املصدر نفسه  - 3

.182عبد القادر فضيل ، حممد الصاحل رمضان ، املرجع السابق ، ص -4
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معة على أن ال صالح وال إصالح إال جماإلسالمية كلها  األمةفإن ...الدين اإلسالمي ينسبون احنطاطنا إىل

فجاء حديثهم متنوعا بتنوع  1"إليه تعاليم القرآن السامية ترشدأه مبادئ الدين احلنيف و فيما جاءت ب

§�ÂǂǓ�ń¤Â�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƢȀƟÂƢǈǷ�ǺǟÂ°̈�األاملتعلقة باملواضيع  ƢȀǇƜƥ�ƢȀȈǳ¤�¼ǂǘƬǳ¦�Ľ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�µ ¦ǂǷ

 يدعو إليها الدين احلنيف م عنها من احنطاط خلقي بالدعوة إىل مكارم األخالق اليتجنحماربتها ومعاجلة ما 

  .للحصول على الرقي االجتماعي 

االحتاد يف العمل والدعوة إىل التعاون  باقرتاحوحاول من خالل ذلك رجال اإلصالح إجياد احللول 

وأول بناء جيب "بدل العمل الفردي لضمان جمتمع مستقر متضامن ويقول يف ذلك الشيخ العريب التبسي 

ا يسمى بلسان الدين التعاون على الرب والتقوى وهذا التعاون من لوازمه توحيد علينا أن نضع أساس هو م

ƢǜǼǳ¦�ǾȈǧ�±ƢǧÂ�ȄǓȂǨǳ¦�ǾȈǧ�ƪ¿�لاجلهود وتوحيد السبل املوصلة إىل إقا ƥƢƻ�¦ǀǿ�Ƣǻǂǐǟ�À¢Â�Ƣēǂưǟ�ǺǷ�ƨǷȋ¦�ƨ

¿ƢǜǼǳ¦�Ƣđ�Ǧ Ʒ�Ŗǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦Â�¥®ƢƦŭ¦�Ƥ Ƭǰƫ�ƢŶ¤�̈ƢȈū¦�©°ƢǏÂ�ÀȂȈǷƢǜǼǳ¦Â"2االجتماعية  ، فمن اآلفات

ة احلديثة من بعض العادات السيئة اخلارجة عن نياليت أثارت اهتمام رجال اإلصالح اآلثار اليت خلفتها املد

امها واليت أصبح ال يرى آث افة الغربية واقرت ني¦ƾŭ¦�ǽǀǿ�ǂǿƢǜŭ�ǞǸƬĐ ةالدين اإلسالمي واملخالفة له واستعار 

عزيز بن  ذلك با حكما وض،يا وذلك راجع إىل سوء التوجيهئا باليف الدين واللغة والتقاليد القومية إال شي

مستواه األخالقي  حنط، واالصاحل فساءت تربيته االجتماعية إن شبابنا قد فقد التوجيه":عمر يف قوله

��Ǿƫ¦ȂȀǋÂ�ǾǇ¦ȂƷ�ȏ¤�ǾȈǧ�Ǿȇƾē�ȏ�ƢǼǠǸƬů�À¢�ǾǴǯ�¦ǀǿ�ƨǴǟÂ فتنكب طريق احلياة احلقة وختبط يف معرتك حياة

ا ومعاكسة االستعمار هلما ، فانتشر مđƢƦǇ¢�ƾǬǨǳ�ǲǷƢǌǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�¬ȐǏȍ¦Â�ǶǜǼŭ¦�°ȂǘƬǳ¦�ǺǷ قد خال

ويف نفس  3"واملرض بصورة عامة ، واحنطت البيئة احنطاطا مشل سائر عناصر احلياة االجتماعية قراجلهل والف

مع اجلزائري املسلم من عشية الذل ƬĐ¦�ƢȀȈǳ¤�¾¡�Ŗǳ¦�ƨǳƢū¦�ǂȇȂǐƬƥ "حممد املنصوري الغسريي"السياق قام 

واهلوان ، والعبودية بانتشار حانات اخلمور على أيادي املسلمني ، وكذا دور البغاء واللهو العلين والسري 

:اليت تكاثرت يف البالد اإلسالمية عامة واجلزائرية خاصة دون أن حيرك ذوي القلوب احلية ساكنا ، فيقول 

1
.31ني اجلزائريني ، الطيب العقيب ، املصدر السابق ، ص لماء املسلمأمحد الرفاعي الشريف ، مقاالت وآراء علماء مجعية الع-

70، ص ، املرجع السابق ...مجعية العلماء  وآراء علماء قفاو العريب التبسي ، مأمحد الرفاعي الشريف ،_2

2، ص 1949فيفري  21، 68العدد ،البصائرجريدة  ،"...الرقي االجتماعي وخطنا" ،باعزيز بن عمر-3
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ية املختلفة يف التجارة واملصانع واملغازل واملناسج والشركات التعاضد فبدل تأسيس املعاهد العلمية"

دونا نكثر غ، بدل كل ذلك أكفاءالقيادة ملسريين  وإعطاءوف ، وبذل ضم الشتات وتوحيد الصفوالفالحة

، داللة على عجزنا وافالسنا يف تكوين أسرة واقية توفر كثريا من ذلكتأسيس املقاهي واملطاهي واملالهيمن 

صالح الوضع إجل أتكاثف اجلهود من إىل وكانت دعوته صرحية إىل رجال وعلماء اإلصالح . 1"علينا مجلة

بادة تلك العاهات اليت إو  تثاثالجعان النظر يف االجتاه اجلديد إىل اليأس بإم ستسالمواالبدل السكوت 

�ǾǳȂǫ�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ƪ ƥƢǏ¢ ":إن الدواء كل الدواء يف رأي املصلحني االجتماعيني هو أن ! يا قوم

، بأنفسناأدويتها  عكشف أدواءنا بأنفسنا ، ونعاجلها بأجنحىت ن، فنفحصها فحصا جديا أنفسنانعمد إىل 

ضاعنا البالية وتقاليدنا الثقيلة نستبدهلا مبا يوائم احلياة ، نأيت على أو شنا حنسنها ونقومهاينأيت على معا

ŮƢŦÂ�ƢēȂǫÂ�ƢȀƬǷ¦ǂǏ�Ŀ�̈ǂǓƢū¦وال يتنكر لديننا وصاحل تقاليدنا وعاداتنا ، وذلك باستحداث ثورة ا ،

2..."بالرتبية والتعليم وحسن التوجيه–داخلية جتعل 

ي عرف تفشي  زمان احلرية والنور الذويضيف أيضا الطيب املرزوقي موقفه من التقهقر والفجور يف

وال يسعين :" بسبب التقليد األعمى الذي طغى بسيله اجلارف على الشعوب فقالاء االحنطاط اخللقي د

اآلن إال أن أوجه ندائي على صفحات هاته اجلريدة الغراء إىل السادة الكتاب واملعلمني والعلماء املرشدين 

الداء ويعز الدواء ويعملوا ملقاومة هذا العدو األلد الذي يريد القضاء أن يتداركوا األمر قبل أن يستفحل 

السكوت على مثل هاته املصائب وترك حبل املخازي  أماđ���Ȑȇƾƥ�Ƣنريد  السامية اليت ال أخالقنالى ع

على الغارب فذلك ماال نرتضيه أبدا وال ميكننا السكوت عليه ، ألن هذا الداء إذا تفشى يف امة تالشت 

.3"أوصاهلا وذهبت أدراج الرياح

� ƢǸǴǠǳ¦�ƢȀǔǿƢǻÂ�Ƣđ°ƢƷ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©Ƣǧȉ¦�Ƕǿ¢�ǺǷÂ ما  الشباب املصلح آفة اخلمر وكثريا و

صحة الحتوائها على للها اخلمر بكتبت مقاالت ونشرت على صفحات اجلرائد حول املضار اليت يتسب

�ƢĔ¢�ÀȂǳȂǬȇ�ǺŲÂ�ǾǼǟ�ÀȂǠǧ¦ƾȇ�Ǻممكما حذروا  ،وآثاره السيئة على اجلسم والعقل السموم القاتلة وعواقبه

.6، ص 1949فيفري  7، 66، العدد البصائر جريدة،"صور من جمتمعنا احلاضر"حممد املنصوري العسري، -1

  .املصدر نفسه  - 2

.2، ص 1948أوت  30، 47، العدد البصائر ، جريدة"جيب معاجلة االحنطاط اخللقي قبل كل شيء" ،الطيب املرزوقي- 3
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العلماء باحلكم الشرعي ملثل تزيد الصحة والقوة وتنمي احلرارة يف اجلسم والسرور يف النفوس ، كما ذكر 

هذه العادة السيئة وتنبيه كل من مل يشرب  تحذير الشباب والكهول لإلقالع عنهذه املشروبات وقاموا ب

 مناالخنداع بكالم غريه، وكان حتذيرهم للشباب  دوناخلمر لتجنبها واحملافظة على طهارته واستقامته 

يأيها الذين أمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم :" ىلاستنادا بقوله تعا 1ارتكاب املعاصي واملوبقات

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف 

  ".اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون

نستها وهدمت دفسلمني حىت بلغت إىل أشرف البيوت ها بني املاؤ خاصة أن هذه الظاهرة انتشر د

اخلطب واحملاضرات  إلقاءمبجرد  بادرة إىل حماربة الظاهرة الللماملصلحون  تنبهف ، صرح األخالق فيها

فحسب أو نشر الدعاية ضدها على صفحات اجلرائد فقط ، بل بالفعل والعمل ، ملا اقرتح أحد كتاب 

ر دنفوسنا ومنع شبابنا من التخ زوأول عمل يتعني علينا القيام به هو حف:" البصائر يف املسألة قائال

ثانيا بتجنب شرب  ،إليها بالكلية تلتفااالأوال عن حانات باعة اخلمر وعدم  باالبتعادواإلسكار وذلك 

ثالثا بتأسيس جلان يقوم أفرادها ، وأن اتفق ألحدنا دخوهلا فليطلب شرابا حالال  األهليةالبرية باملقاهي 

�ǲǯ�¦ÂǂƳǄȈǳ�©ƢƥÂǂǌŭ¦�ǺǷ�ÀȂǸǴǈŭ¦�ǾǳÂƢǼƬȇ�ƢǷ�ȄǴǟ�̧ أوقاتبالطوف على هذه املقاهي يف  ȐǗȍ¦Â�Ƣē°ƢǸǟ

.2"من وجدوا بني يديه مخرا

من  وأأما آفة البغاء فكانت حديث الكثري من رجال اإلصالح سواء كانوا من داخل اجلزائر 

 نشر من مراكش بكتابة مقال "عبد الكرمي الزمراين"فقد قام  -جزائريني أو من العامل اإلسالمي- خارجه 

طريق الزواج ، وخطره بالبصائر حول البغاء ومفاسده يف نظر البشرية مجعاء ، وما ينجم عنه من الوقوف يف 

�ǽǀǿ�Ƣđ�Ƥ النسليف فقد سر األبوة واحلد من  ƦǈƬƫ�Ŗǳ¦�µ ¦ǂǷȋ¦Â�§ ƢƦǌǳ¦�ȄǴǟ�Őǯȋ¦�ǽ°ǂǓÂاآلفة 

7-6، ص ص 1936أوت  7، 31، العدد البصائر، جريدة " وخطره العظيماخلمر "، حممد اهلادي التازي - 1

5، ص 1937نوفمرب 5، 85البصائر ، العدد  2" حديث عن اخلمر"حماربة اآلفات االجتماعية بدون كاتب، -2
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رمسية هلذا العمل  وأماكن ، خصوصا عند خلق دور1والظاهرة اجلديدة اليت برزت يف العامل اإلسالمي

  .الشنيع

حول البغاء الرمسي وأضراره افتضح فيه الدسائس اليت  "إبراهيمعمر بن عيسى بن "ويف مقال كتبه 

�ǽǀǿ�¬ǂǌȇ�¿Ƣǫ�Ʈ ȈƷ�ǶȀȈǴǟ� ƢǔǬǳ¦Â�ǶȀƬȈƬǌƬǳ�ƢĔȂƦǐǼȇ�Ŗǳ¦�ǲƟƢƦū¦Â�śǸǴǈŭ¦Â�¿ȐǇȍ¦�®Ȑƥ�ƾǓ�½ƢŢ

عندما قامت مبطالبة  اإلسالمية مةاأل إيقاظدور مصر يف ، و الظاهرة اليت انتشرت يف مصر وبالد املغرب 

عطاء رأيها فيه ، فقال عمر إه الظاهرة وذلك بتشكيل جلنة للبحث يف أمر البغاء الرمسي و احلكومة بإلغاء هذ

وهنا قدمت له نسخة من الفصل السادس من مطالبنا اليت قدمناها للوزارة احلالية يف شهر :"  إبراهيمبن 

د ودليل وهو الفصل املتعلق بطلب منع البغاء الرمسي ومنع بيع الكحول للمسلمني كشاه 1936أوت 

فضال عن أن دينهم –على أن املسلمني يعارضون هذه املوبقات ويطالبون احلكومة بإلغائها إذ هم 

يدركون حق اإلدراك األضرار الفادحة الناشئة –اإلسالمي حيرمها ويفرض العقاب الشنيع على مرتكبيها 

لبالد األوروبية مبا بتسببه ، خصوصا أن أضراره بدأت باالنتشار والظهور يف ا2"عنها يف صحتهم وجمتمعهم

من اجلرائم الواقعة % 90إىل % 80ألف شخص سنويا و140بانتشار مرض الزهري والذي يتسبب بوفاة 

بفرنسا بتقدمي تقرير للربملان الفرنسي يطلب ) سيليي.م(وزير الصحة العمومية  اضطرسببها البغاء الرمسي مما 

.3يبه التوفيق على إصدار قرار مبنع البغاء الرمس

ملساجد واحملاضرات ومل يتواىن العلماء واألئمة اجلزائريني مبحاربة هذا الوباء بدروسهم ووعظهم يف ا

يف النوادي لتوعية الشباب عن األضرار النامجة عنه، وطلبوا من جملس النواب يف نفس  ىاليت كانت تلق

الوقت بالتصديق على طلب وزير الصحة العمومية الذي قدمه ، كما باملناسبة قدم بن إبراهيم شكره 

Ǉȍ¦�ŃƢǠǳ¦�ń¤�ƢȀƬǠǋ¢�ƪ ǴǇ°¢�¦®ȂȀƳ�ƢȀȈǧ�©ǂȀǛ¢�Ŗǳ¦Â�ƨǳƘǈŭ¦�ǽǀđ�ƪ ǸƬǿ¦�Ŗǳ¦�ǂǐŠ�ǾƥƢƴǟ¤Â المي

��ƪ ǸǴǟÂ�ǲȀŪ¦Â�ƨǴǨǤǳ¦�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ƪ Ǡǧǂǧ��Ƣđ�Ʈ ǠƦƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƢǿƾƟ¦ǂƳÂ�ƢēȐůÂ�ƢȀƦƬǯÂ�ƢēƢǠǷƢƳ�ǲǔǨƥ

كيف ميكن مكافحة وضرب الفساد وضرورة السعي للحياة السعيدة والصحيحة يف ظل هذا االستعمار 

7، ص 1936ماي  29، 21، العدد البصائر ، جريدة"البغاء ومفاسده"،عبد الكرمي الزمراين - 1

4، ص 1937مارس  19-59، العدد البصائر، جريدة " البغاء الرمسي وأضراره" ،عمر بن عيسى بن براهيم- 2

.4املصدر نفسه ، ص -3
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نه بإحياء التشريع حماس وإظهارالغاشم على البالد اإلسالمية، من اجل خدمة اإلسالم وبث مبادئه 

.1اإلسالمي وتنفيذ أحكامه الكفيلة بالقضاء على أمثال هذه املوبقات اليت تزري بكرامته وتغض من شأنه

دام استمرار رجال العلماء يف الوعظ الديين حىت ما بعد اخلمسينات اليت سطت على النفوس  

اخلمر وامليسر والزنا باعتبارها أمهات  والعقول فعطلتها عن التفكري ظواهر احلضارة الغربية من تفشي آفة

اآلفات االجتماعية اليت حلقت بالشعب اجلزائري ، فكان تذكري الوعاظ من آثار الزنا يف ختريب البيوت ، 

ها رتحل والتنفري والتحذير منه، كطريقة للنهي وتصوير غضب اهللا وسخطه ملن  يقرتفها وجيهذا العم وتقبيح

خصوصا يف هذه الفرتة املتقدمة اليت شهدت تسارع مثل  ،ي بالغرضفمل تعد تمن األساليب القدمية اليت 

حماربة اآلفات أن فرأى باعزيز بن عمر . عن مثلها  دحياتلك اآلفات وعدم القدرة يف إقناع الشباب لإل

�©¦®ȂȀů�Ƥ ǴǘƬȇ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦ة وذلك بتعمري أوقات الشباب وفتح اآلمال يف وجهه بإنشاء ر اجب

األندية وتنظيم دروس ليلية لفهم العربية واإلسالم وتارخيه الذي حاذوا عنه فهما صحيحا حىت يعمل 

.2الشباب ويفكر وهو مسلم

§� ومن ǀǰǳ¦�Ȇǿ�¬ȐǏȍ¦�¾ƢƳ°�ƢŮ�ǺǘǨƫÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�©ǂȀǛ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�µ ¦ǂǷȋ¦

العتباره أقوى العوامل اهلدامة يف اهليئة اجلزائريني املسلمني واليت تعرضت هلا صحافة مجعية العلماء 

فاسدة الخالق األاالجتماعية وأفتك األمراض األخالقية اليت قاومها الدين اإلسالمي فيما قاوم من 

 الناس تعطيال سيئة اليت ال يكون من ورائها غري زوال الثقة لكان كافيا ألن يف زوال الثقة بنيالعادات الو 

�Ǻƥ�ƾŧ¢�¿Ƣǫ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�Ǻǟ�²نظام ملصاحلهم وفساد  ƢǼǳ¦�ǲǿƢǈƫÂ�ÀÂƢē�śƸǴǐŭ¦�Ã¢°�ƢŭÂ�ǞǸƬĐ¦

§�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ǽǂǘƻÂ:"سحنون بكتابة مقال حول ǀǰǳ¦ " وأرسله لينشر إىل جريدة البصائر لتعم الفائدة

هذه ل ال أرى شيئا يتساهل الناس فيه مثيؤملين أن  كمهذا و :" وينتبه إليها العلماء واملصلحني حني قال

¦�ƢǷ�¦ǀǿÂ��Ǿǳ�Ǿƥƚȇ�ȏ�ƢƠƦǿ�ƢƠȈǋ�ÀȂƫƘȇ�ǶĔƘǯ�ǾǸȈǴǠƫÂ�Ǻȇƾǳ آلداباخللة اجلامعة ألشتات الرذائل واملنافية 

  .الصفحة نفسها ،  السابقاملصدر - 1

.2-1ص ص ، 1950جويلية  10، 126، العدد البصائر جريدة ، "شبيبتنا واآلفات االجتماعية" باعزيز بن عمر ،-2
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اب الكرام حملاربة مثل هذه األدواء الفتاكة اليت دعاين إىل كتابة هذه الكلمة الصغرية كصرخة إىل الكتّ 

ǲƳƢǟ� ƢǼǧÂ�ǞȇǂǇ�ǂǘş�ƢǼǠǸƬů�®ƾē�ƪ ƸƦǏ¢"...1

النساء و الشباب والكهول املوجه إىل التوعية واإلرشاد واإلصالح  :دور جريدة البصائرهكذا كان 

�ǞǸƬĐ¦�ƶƟ¦ǂǋ�Ǧ ǴƬűÂ�ȂȈǌǳ¦Â ليت كانت توجه إىل املصلحني الكتابات واملقاالت والرسائل اعن طريق

فكان ، ¦ƨȈǟȂƫÂ�Śǯǀƫ�Â¢�¬ȐǏ¤�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ǾƦǴǘƬȇ�ƢŠ�ǶȀǔǠƥ�ǂǯǀȇ�ǲǯ���ǶȀǈǨǻ¢� ƢǸǴǠǳ¦Â�ƨǸƟȋو 

�Ʈ ȇƾū¦�ǞǸƬĐ¦�ƪ ǈǷ�Ŗǳ¦�µ ¦ǂǷȋ¦Â�©Ƣǧȉ¦�Ǧ ǴƬű�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦ تفكيك األسرة  يفالطالق وأثره من بينها

�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ǾǬǴź�Äǀǳ¦�§ ¦ǂǘǓȏ¦Â�ȄǓȂǨǳ¦Â. كما قال الشيخ البشري اإلبراهيمي يف مقاله الذي كتبه

بأحكامه كما ذكّر بامليثاق ق ، فذكر اليت حتدث فيه عن الطال" االجتماعيةمن مشاكلنا "بالبصائر بعنوان 

ǣ�®ǂĐ�¼Ȑǘǳ¦�Ŀ�̧ǂǈƬǳ¦��¿ƾǠǳ�Ȅǟ®Â�śƳÂǄǳ¦�śƥ�ǚȈǴǤǳ¦ خلالف شجر بينه وبني غريه ضب الرجل أو

�Â¢�Ʈ فيتلفظ ȇƾƷ�ƨǷ±ȏ�ƢĔƘǯ�¼Ȑǘǳ¦�ƨǸǴǰƥأيها املسلمون إن :" فقال الشيخ اإلبراهيمي . داة اليمني أ

العصمة امتياز لرجالكم وإن حيافظ عليه األحرار ويتالعب به الفجار عقدة الزواج عقدة متينة وعهد مؤكد 

يه أوال ويشقى به ق، وأن أباه يشلمون إنه ال أشقى من ابن املطلقةأيها املس... مامل تطغوا فيه وتظلوا

يف أحضان اآلباء  متقلبني واƘǌǻ�¦̄¤�ȏ¤�¦°ƢƦǯ�Ƕđ�ǞǨǼƫ�ȏÂ ال تنعم بأطفاهلا صغارا األمةإن ...أخريا

.2"ني لدروس العطف واحلنان من قلبني متعاطفني ال من قلب واحدقلتواألمهات، م

املدارس  لىين عددل ذلك راجع إىل اجلهل واألمية املتفشية يف األمة اجلزائرية وقلة القراء واملرت كو 

وبينما :" الزواوي يف مقاله الذي كتبه بالبصائر ىففي ذلك يقول الشيخ أبو يعل.طلب التعلم والتثقيف ل

ا على ابالة فتمادى عدم الغرض ثضغ األمرأهل مشال افريقية كذلك إذا استولت علينا فرنسا فصار –ن حن

�Ǿƫ±ǄǟÂ�Ǿƫƾȇ¢Â�ǾƬƬƦǧ�ƢĔƢǈǴƥ�ƪععلى طلب العلم وفقدان البا ǼƬǟ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǷȂǰūƢǧ�ƢǨǻ¡�Ƣǻǂǯ̄ �ƢŠ�Ʈ

§�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ǽǂǘƻÂ  األمراض االجتماعية" ،أمحد بن بن سحنون- 1 ǀǰǳ¦"5، ص 1936ديسمرب 4، 46، العدد البصائر ، جريدة

3، ص 1941سبتمرب  19، 7، العدد البصائر جريدة،"2من مشاكلنا االجتماعية "حممد البشري اإلبراهيمي ، -2
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وا ويتفرنسوا ويتخلقوا خبلق اإلفرنج املباينة للعربية جنومل يرغبوا فيه خشية أن يتفر فتوقف الكثري من الناس 

.1"واإلسالمية

�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�œǴǈǳ¦�ǽǂƯ¢Â يف حديثه عن اجلهل "كحل القليعمار األ"ويضيف أيضا الكاتب 

�Äǀǳ¦�¾ƢǔǠǳ¦�µجال "  :فيقول ǂŭ¦Â�¿Őŭ¦� ƢǔǬǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƨȈǓƢǬǳ¦�̈ŚǘŬ¦�ƨǧȉ¦Â�ǲȈƥȂǳ¦� ¦ƾǳ¦�À¢�¿ǂ

هو اجلهل الشنيع الذي ماساد أمة من األمم إال ذهب ...وجيتثها من لوح الوجود ويقطع دابرها  األمةميحو 

�Ƣđ...ش احلرية وخمرب لقصور السعادة ومهدم لعرو  صروحل إذ أن اجلهل جرثومة وخيمة ووباء فتاك مقوض

�©ƢǠǸƬĐ¦� ƢǬǋ�Ŀ�ƾȈƷȂǳ¦�Ƥ Ʀǈǳ¦�Ǿǻ¢�ƢưȈǸƬǈǷ�¦°ǂǓÂ�¦ǂǘȈǈǷ�¦ǂǋ�ǲȀŪƢƥ�½ƢǨǯÂ�®®ƚǈǳ¦Â�ƾĐ¦واحنطاطها 

ǞǸƬĐƢƥ�̈ǂǔǷ�ƨǧ¡�Őǯ¢�ȂȀǧ�ǲǨǇȋ¦�½°ƾǳ¦�ń¤"...2 وفصل الكاتب عن أضرار ما إذا سرى اجلهل من ،

�©ƢǠǸƬĐ¦�ń¤�®¦ǂǧȋ¦ف والتفرقة واالضطراب والفوضى ، وحذر إذا ما مل يعتىن نشأ الشقاق والنزاع واخلال�

وسوء مصريها، وأكرب ذنب  األمة إخفاقهم السبب الوحيد يف  الذين حق العناية برتبية األوالد واألبناء

ليبث فيهم التعاليم الشريفة املفضية  الكفاءةيرتكبه اآلباء إذا أمهلوا تربية أبنائهم ومل يسندوها إىل مرب فيه 

đ ة والفالح ضمانا لنجا حم إىل سبل اخلري والصالح ويغرس فيهم املبادئ السامية املوصلة إىل طرق النجا

�Ǧهوتالشي الضمحاللهالوطن وجتنبا  ȈǨƼƬǳ¦Â�ǶȈǴǠƬǳƢƥ�ȏ¤�ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏ¤�Ƥ ƫƢǰǳ¦�ǂǜǻ�Ƥ ǈƷ�ÀȂǰȇ�Ȑǧ��

 جتماعاال تعريفه لعلم يف "حممد أكلي وسليمان"من تفشي اجلهل واألمية يف أوساط اجلزائريني، ويضيف 

ƢȈū¦�À¦ƾȈǷ�ń¤�ǂǰǨǳ¦�ǪǴǘǼȇÂ�¾ȂǸŬ¦Â�®Ƣǫǂǳ¦�ǺǷ�ƨǷȋ¦�Ƥ̈�أتنفتح  باالجتماع:" قائال ēÂ�¾ȂǬǠǳ¦�¿ƢǸǯ

 اإلخاءيف مجيع األقطار والشعوب وإذا انتشر  اإلخاءالقلوب انتشر  تحتداوالتأمل وبه تتحد القلوب وإذا 

.3"زالت العداوة واحلروب

اهرة اليت كانت تالحظ يف بالتحذير من خطر الظ "أمحد املكي بن أمحد عبادة"كما قام الشيخ 

ه ملعاجلة هذه املساجد كما أكد على ضرورة التنبالثينات واملتمثلة يف فرار الشبيبة من التعليم ومن ثفرتة ال

.2، ص 1948مارس  1، 25، العدد البصائرجريدة  ،"مية يف أمتنا اجلزائرية وقلة القراءةاأل"،أبو يعلي الزواوي - 1

.5، ص 1948فيفري  2، 21، العدد البصائر ،جريدة"جمتمعنا وكيف نصلحه" ، كحل القليعمار األ- 2

.8، ص1938 أكتوبر 28، 137، العدد البصائر ، جريدة"وروح احلياة االجتماع"،حممد أكلي وسليمان - 3
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حلياة الشعوب وهو شعار األمم احلية  ىمسهو األساس الوحيد واملقصد األ على أن التعليم كما أكد .احلالة

.1"ومصباحها املنري

، تعددت أسبابه وظروفه ودوافعه ومع ذلك تعالت هل واألمية يف األوساط اجلزائريةوتفشي اجل

أصوات اجلزائريني لنبذ الظاهرة باالحتجاجات واملطالبة بتمكني األبناء من التعليم وفك القيود على التعليم 

 املدارس أو املساجد مثلما جاء يف جريدة البصائر اليت نشرت احتجاجا مقدم من العريب سواء كان يف

إىل رجال احلكومة الفرنسية بباريس عموما ووزيرا املعارف  "كسوسي حممد بن احلاج الساسي"السيد 

وحىت  آالف من أبناء املنطقة العسكرية بأوالد جالل احملرومون من العلم والتعليم العريب إىلخصوصا للنظر 

إننا نطلب منكم أن ترتكونا أحرار يف ديننا وتعلم لغته كما تركتم غري املسلمني من :" الفرنسي فيقول

ƢǼǔǠƥ�ƪ ǟƢǓ¢Â�Ƣǻ¦ȂǬƥ�ƪ Ʀǿ̄ �Ŗǳ¦�ƨǟƢĐ¦�ƶƦǋ�ƢǼǟ�¦ȂǠǧǂƫ�À¢Â���Ǯ ǳ̄�Ŀ�¦°¦ǂƷ¢�ƢǼǳ�Ǻȇ°ÂƢĐ¦�Ƥ ǻƢƳȋ¦"2.

موضوع العلم وحماربة  من خالل منرب البصائر حول "مصطفى بن حلوش"ويضيف أيضا الكاتب 

إن أهم ما تعتين به األمم احلية وتبذل فيه أقصى جهدها هو تعليم :" ...اجلهل ملواكبة األمم الراقية قائال

.3"أطفاهلا من بنني وبنات تعليما يتفق مع ما لألمة من مفاخر تارخيية وتقاليد دينية ، وعوائد قومية

ورد يف جريدة البصائر يف احلياة الفردية  سب ماما حرص عليه رجال اإلصالح وح جلّ أولعل من 

�ƨǼǈƷ�ǾǫȐƻ¢�ƪ رقيواالجتماعية هو العمل على حتصيل مكارم األخالق باعتبارها عنوان  ǻƢǯ�¦̄¤�ǞǸƬĐ¦

لذلك  واالضمحاللبلوغه أوج الكمال ، وإذا كانت سيئة كانت آية بينة على أخذها بأسباب الفناء ل

رضا أمسى يرمي إليه يف كل زمان ومكان حسب ما أكده الكاتب غأخذها العلماء واملصلحون احملددون 

وإذا حبثنا عن ما أصاب املسلمني يف هذه العصور املظلمة من الفقر واملذلة واهلوان :" قائال "محزة أبو كوشة"

�ǂǟ�ǲǠǨƫ�ƪ األخالقجند منشأة العزوف عن مكارم  ǴǠǧ�¦̄¤�ƢĔ¢�ŕƷذاتا ووسيلة ال غاية إن مل أقل  ضا ال

من امة نسجت عليها عناكب اجلهل و التضليل واخلزعبالت واألباطيل   قاألخالقدرا وكيف ترجى مكارم 

.3،ص 1938سبتمرب  19، 131العدد  ،البصائر ، جريدة"إن بالعلم حياة االمم" ، أمحد املكي بن أمحد عبادة- 1

.2، ص 1939جوان  2، 168البصائر ، العدد -2

8، ص 1936جانفي 24،  4، العددالبصائر، جريدة " العلم واالحتاد" ،مصطفى بن حلوش- 3
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، ألجل ذلك جاءت دعوة العلماء إىل 1"كأمتنا الفقرية من املدارس الدينية بل من املكاتب اإلبتدائية

ƨȈǫ¦ǂǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǂǏƢǠȇ�ǞǸƬů� ƢǼƦǳ�ǶȈǴǠƬǳ¦�²الطرقية الضالة وتأسيس بدال من حماربة °¦ƾǷÂ�̈ƾǿƢǠǷ�ƢȀ.

والذي ال خالف فيه أن غذاء اجلسم والروح واإلنسانية هو العلم الصحيح واألخالق العالية 

السامية فجاءت دعوة املصلحني جاهزة لتغذية العقل بالعلوم واملعارف وكل ما يرقى  باآلدابب دوالتأ

وقد ربط العلماء العلم بالعمل ألن . 2 بصرته و يطهر قلبه من الضغائن واألحقاداإلنسان ومييزه وينري

إخفاقه  وأالعمل وكل من فكر أقدم على العمل وإن اختلفت درجة جهده ونصيب جناحه  يسبقالتفكري 

ها فقد وضعت قدمها يف ة تفكر فيما ينفعإذا أخذت األم:" باديس ملا قال  وهذا ما قصده الشيخ ابن

.3"، ومن أخذ يفكر كان وشيكا أن يعمل ولو بعد حنيق العملطري

�ƺȈǌǳ¦�ǂǜǻ�Ƥ االحنطاطوإن   ǈƷ�ǞƳǂȇ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǿǧǂǟ�Äǀǳ¦�ȆǬǴŬ¦" أبو القاسم

ما إذا استمر املسلم يف إمهال وصاية أ:" عن الدين اإلسالمي وإمهاله حيث قال  االبتعادإىل  "ضاوييالب

�Ǿƥ°�ÀƢȈǐǟÂ� ȂǈǳƢƥ�̈°ƢǷȋ¦�ǾǈǨǻ�ƨǟƢǗ�Ŀ�Ǯ ǸĔ¦Â��Ǿǻ¡ǂǫ�ƶƟƢǐǻÂ�ǾǼȇ®شهواته فإنه يتجرد من  بإتباع

 وهذا تطرياألخالق الفاضلة اإلنسانية فسدت األخالق وكثرت البطالة وعم الفقر وسرى هذا الشر املس

يل من يتمسك بآداب الدين ، وممن انبعث فيهم صفات املتقني الداء اخللقي يف جمتمع املسلمني إال قل

.4"بسبب الرجوع إىل األخذ والتمسك بتعاليم الكتاب يف هذه السنني

ǠǸƬĐ¦�ǺǷ�ǞǸƬů�ǲǰǳ�À¤ويثبتون أركانه وينهضون به من ات اإلنسانية رجال يقيمون دعائمه ،

ا فسد من أخالقه وعاداته وتوجيهه الوجهة وهدة السقوط، ويقومون بتقومي ما إعوج من سلوكه، وإصالح م

  .ضي به إىل النجاحفاليت ت

8، ص 1936جانفي  17، 3، عالبصائر ، جريدة"األخالق" ،محزة أبو كوشة- 1

8، ص 1938وت أ 12، 126، العدد البصائر جريدة ،" ذاء اجلسم والروحغ"مرشد ، -2

، موقع عبد احلميد بن باديس ، 2015جوان  ،براهيمي امللتقى الدويل اجلزائرني ابن باديس واإلخعومير من أسس التقدم عند الشمولود - 3

.، املرجع السابق 21-15، الساعة 2015-09-21يوم 

، 1938جويلية  22، 123العدد  البصائر ، جريدة"وحماسن الدين أيها املسلمون األخالقإىل مكارم " ،  أبو القاسم البيضاوي- 4

  .5ص
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باعث  عبد الحميد بن باديسوال يكون أولئك الرجال إال من املصلحني الكبار أمثال الشيخ 

األستاذ والقائد الذي مهد للكثري من املصلحني للعمل وتسطري برنامج إلنقاذ الشعب النهضة الوطنية، 

، ومن الرجال األحرار والعلماء وجمده وكرامته هر األباطيل واألوهام السرتجاع عز حب الذي كان غارقا يف

األبرار الذين آثروا مصلحة األمة على كل مصلحة أخرى، وضحوا براحتهم الشخصية من اجل بناء جمتمع 

البشير ، الطيب العقبي، العربي التبسي، مثالأعضاء ورجال مجعية العلماء أهم  قوي الدعائم 

دعائم �ÃȂǫ¢�ǺǷ�ƾǠȇÂ�ƾȇƾŪ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ƨينركان املتاألأحد  مبارك الميلي، وأبرزهم األستاذ اإلبراهيمي

وهكذا  :" قائالعلي مرحوم عليها مستقبله احلر الشريف كما وصفه  ويبىن،ة دالعلم اليت يقوم عليها عما

، وجاء 1"واحلياة احلقة لدينه ولغته ووطنهعامال مباركا من عوامل اخلري والنهضة  كامسهكان مبارك امليلي  

ده وأعماله اليت جمايف العدد الذي نشر جبريدة البصائر اخلاص بتعظيم الرجل وبالتذكري بأ علي مرحوم مقال 

�ƺȈǌǳ¦�¾Ƣǫ�ƢǸǯ�Ǿǻȋ�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�Ƣđ�¿Ƣǫ العمراني إدريسالمكي بن":�µ ȂĔ�ǄǷ°�¾¦Ǆƫ�ȏÂ�©Ƣȇǂǯǀǳ¦�ƪ ǻƢǯ

، لذلك كانت األمم الغربية املتمدنة تقيم يف كل شهر 2"وتقديرها العظماء حق قدرهماألمم وعنوان رقيها 

حفالت لعظمائها وزعمائها وشعرائها وأدبائها ، وبدأت بذلك دول املغرب العريب تستشعر هذه الظاهرة 

تكنه ، وما األولنياليت تدل على ما للشعب من شعور وميول حنو قادته الغابرين ومنقديه  االجتماعية

.3الصدور هلم من تبجيل وتعظيم

.6، ص 1948مارس  8، 26، العدد البصائر ، جريدة"¢ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ȆǴȈŭ¦�½°ƢƦǷ�̄ƢƬǇȋ¦�°ƢƯ"، علي مرحوم - 1

ƢȀȈǫ°�À¦ȂǼǟÂ�ǶǷȋ¦�µ"، العمراوي إدريساملكي بن - 2 ȂĔ�ǄǷ°�ƨūƢǐǳ¦�©Ƣȇǂǯǀǳ¦"1948ماي 28، 69، العدد البصائر  ، جريدة ،

  .8ص

  .املصدر نفسه - 3
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 البصائر وقضية إصالح الشباب : ثالثا

استوىف احلديث عن الشباب وقضاياه الشائكة يف أغلب أعداد جريدة البصائر والذي كانت 

قضاياه الشغل الشاغل جلمعية العلماء فلم يشهد خلو أعدادها اليت تكلمت عن ضرورة العناية بالشباب يف 

لحة إىل تعليم وتثقيف خمتلف نواحي احلياة االجتماعية والثقافية والدينية واليت جاءت دعوة مجعية العلماء امل

فئات الوحماربة اآلفات اليت تقمصتها فئة الشباب أكثر من غريها من  النهوضالشباب وإىل ضرورة 

   .األخرى

ألساس ايدعون إىل تغيري وإصالح الشباب من خالل جريدة البصائر كما كان رجال اإلصالح 

�ƺȈǌǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƦǧ�ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏ¤�ń¤�ǲƻƾŭ¦Â ن يعول على شيخ املصلحني  فكا عبد الحميد بن باديس

و يرى أن تربية الفرد وبناء  1العربية اإلسالمية يةالثقافة العربية وشخصيته اجلزائر  عثالشباب اجلزائري يف ب

شخصيته أوىل من أي تغيري آخر على عكس غريه من دعاة اإلصالح والتغيري ، فإذا كان البعض يظن أن 

تغيري القوانني كفيل بأن يعيد للشعب حقه املسلوب وكرامته املهانة ، ويعتقد البعض اآلخر النضال من أجل 

ȈǼǳ¦�ǆ ǳƢĐ¦�¾Ȃƻ®Â�©ƢƥƢƼƬǻȏ¦�ƨƳȂǷ�§Ȃǯ°�À¢خل لإلصالح دامل هابية حتت املظلة االستعمارية وحد

خلي أوال، ألن أن توجه احلركة اإلصالحية رسالتها إلصالح الدا ييرى من الضرور ابن باديس والتغيري فإن 

��2�ƾƷ¢�Ƣđ�¬ǂǏ�ƢǸǯاالنقيادالتحرر من نري االستعمار إمنا يبدأ من حترر النفس من ذل التبعية والتقليد و 

إن من أمعن النظر يف كتب التاريخ جيد أن سبب "الشباب الغيور يف مقاله الذي نشره يف البصائر حني قال 

Ȃǿ�ƢŶ¤�ƾĐ¦�̈Â°̄ Â�¾ƢǸǰǳ¦�«Â¢�ń¤�ǶǷȋ¦� ƢǬƫ°¦  العلوم واألخالق ولكننا مع األسف الشديد أرى شبابنا- 

حظ وال نصيب، فأكثرهم ال هم هلم إال التأنق يف املالبس  واألخالقليس هلم من العلوم –إال قليال منهم 

�ȏÂ���®ƢǈǨǳ¦Â�ǪǈǨǳ¦�ǺǗ¦ȂǷ�ȏ¤�ÀÂ®Ƣƫǂȇ�ȏ���ƨǬū¦�ǶȀƬǼȇƾǷ�Ŀ�ȏ�ƨƠȈǈǳ¦�Ƕē¦®Ƣǟ�Ŀ األجانبوتقليد 

 إيصال خليفة بن عمارالشاب  أراد، 3" النكت السخيفة اليت تشني املروءة وختذش الكرامةيتساجلون إال

1-���ǂȇȂǼƬǳ¦Â�¬ȐǏȍ¦�² °Ƣǧ�ǆ ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ¦���ŃƢǇ�Ǻȇƾǳ¦�Ȇđ�ƾǸŰ 108 ص، املرجع السابق ،

.121، ص  السابقعمار بن مزوز، عبد احلميد بن باديس ، املرجع -2

.3، ص 1936جانفي  17، 3، العدد البصائرجريدة ،  "خالق الفاضلةهل لشبابنا حظ من العلوم واأل"خليفة بن عمار ، -3
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ثقافة اإلسالمية من خالل جريدة البصائر مذكرا المن الشباب يف تنديده باملعرضني عن  أترابهصوته إىل 

وتفتح هلم طريق لشباب لسعادة البفضل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت تسعى جاهدة ألن حتقق 

يف الواقع الذي يشهد منوا وتطورا مستمرا ،  ونسا يعيشأنا مالتعلم وتغلق هوة اجلهل والشقاء لتجعل منه

نادى غريه من املصلحني كما  عبد الحميد بن باديسوليؤثر ويتأثر بأحداثه وتطوراته، فقد نادى الشيخ 

عود ي وصل إليها املسلمون يف القرون األخرية إمنا ورد يف البصائر بأن حالة التدهور العام اليت من خالل ما

إىل تدهور العقيدة لدى الفرد املسلم وتطرق الشرك اخلفي إليها ولذلك ليس هناك عالج هلذه احلالة إال 

ال تقدم لألمة اجلزائرية املسلمة إال :" الشباب يف مقاله بالبصائر بعنوان، كما قال أحد 1صالح والتغيرياإلب

¦�ǶēƢȈƷ�©ǂǐƬǫ¦Â�ƨǳȐǔǳ¦Â�ǲȀŪ املزري الذي يعيشه اجلزائريون يفعندما شرح الوضع " سالميبدينها اإل

على اللذائذ والشهوات اليت حطمت عزائمهم وكسرت أجنحتهم وقلت الثقة يف نفوسهم فأضاف 

الفتاكة وما هو العامل الذي ينشط عزميتهم وميهد  األمراضهو الدواء الذي يشفيه من هذه  فما:" متسائال

.2)"الدين اإلسالمي(له طريق التقدم ال ريب أن هذا العامل إمنا هو 

وعند رجال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  ابن باديس فالورقة املعول عليها يف اإلصالح عند 

ا وبناء شخصيته بناء متزنا متوازيا يؤهله لتبؤ هو الفرد والشباب املسلم من خالل تكوينه عقائديا وأخالقي

فالشباب رمز وباكورة احلياة فكل األمم تعلق عليهم أمانيهم ،املكانة الالئقة يف نسيج البناء االجتماعي 

الشاذلي وآماهلم إن هو دبت فيه روح النهضة والتفاين عن قوميته وجنسيته ووطنه، كما قال عنهم الشيخ 

الذل واهلوان وتلك اجلدوة املنقدة اليت ال ختمد  تأىبالشباب هو تلك الروح اليت  قالمكي بن محمد الصاد

، وكل 3واضطراما التهاباوال يهدأ تأججها ولو مخدت نار فارس واليت ال تزيدها األعاصري والزوابع إال 

يبددها وخياالت سرعان ما  يافاخلوف إن دبت يف روحه الركود زاعمة بأن احلياة أحالم ولذائذها أط

.4جيديه نفعا وال يرفع عنه ضرا أمر ال تهوضوح النهار وإن تفاين اإلنسان يف السعي وراء مرغوبا

.123-122السابق، ص صعمار بن مزوز، املرجع -1

.7، ص 1936جانفي  17، 3، العدد البصائرجريدة  ،"صحيفة الشباب" ،الشباب اجلزائري- 2

.123عمار بن مزوز، املرجع نفسه ، ص -3

.4، ص 1936سبتمرب  25، 36، العدد البصائرجريدة ، " وإىل الشباب"،الشاذيل املكي بن حممد بن الصادق  - 4
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فكل الشعب أضاع شعبه فقد قضى "كما تقول البصائر على األمهية واملكانة اليت حيتلها الشباب، 

بنا األدبية وثوراتنا على على حاضره ومستقبله وجىن على ماضيه فلنعنت بالشباب ليكونا جندا بواسل يف حر 

.1"أقالمنا اليت هي سيوف هذا امليدان ناجلهل واجلمود الذين مها عدا الشعب ولنره

م اض مههمن تونس إىل جريدة البصائر الستن الشيخ البشير بن أحمد يحياويوكما يضيف أيضا 

حنو به  شأنه ورفع مستواه والسريإلعالء الشباب الذي حيمل الرسالة السامية إىل هذا العامل العريب وجياهد 

أيها الشباب إن :" املثل العليا اليت تضمن للوطن السعادة ولألمة اهلناء واملدنية مزيد التقدم والرقي قائال

فاحلياة يا شباب هي ...احلياة السامية بال شك تعتمد على الشباب أكثر مما تعتمد على الشيوخ والكهول

�¦ȂǔĔƢǧ���ǺǗȂǳ¦�ƨǷƾƻ�ȄǴǟ�Ǧ ǫÂ إىل ما يرقيه ويعلي شأنه وحيفظ سعادته وقودوا الرأي العام إىل ما يعود

بالنفع العميم إىل الوطن وبالنعيم السرمدي إىل األمة فبالشباب يفوز الوطن بنصيبه من احلياة وحيظى 

وأين  بقسطه من احلرية وحيرز على نصيبه من احلضارة واملدنية ، واعلموا أن اإلنسان ألمته الوطنية مىت كان

إىل أن الشباب باكورة احلياة وما احلياة إال حياة الدين  عيسى بن محمد الدراجي، ويرجع الشيخ 2".حل

الهتمام الشباب خلدمة  وإرشاداتهواللغة والوطن فيها تسعد األمم وتفوز وترقى إىل النجاح وأعطى نصائحه 

ه حلاجة األمة والوطن واللغة والدين إىل الدين واألمة والوطن ، وحثه على اجلد والعمل ، ووجه نداءه إلي

ƾȀǠƥ�ƢǗȂǼǷ�ÀƢǯ�ƢƦƳ¦Â�Ƣȇ®ƚǷ�ƢȀǴȈƦǇ�Ŀ�œǴȈǳ�ǾǓȂĔ3هت.

كثر احلديث عن حتفيز الشباب على العمل وفتح املشاريع والنوادي واجلمعيات الكشفية فكان 

�Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�ƨȈǨǌǰǳ¦�ƢēƢȈǠŦÂ�ƢȀǇ°¦ƾǷÂ�ƢȀȇ®¦Ȃǻ�ƨȇȏÂ�ǲǰǳ� مت فتح العديد وبتحفيز من رجال اإلصالح

منها وحتفيزهم للنهوض والعمل كرجال الغد وقادة األمة واملستقبل بأيديهم والذين سيكونون هم املتحكمني 

، على عكس الشباب الفاشل الذي والعمل باالجتهاد، ولكن ال يكون إال 4يف زمام البالد ومستقبلها

يح وافسدوا يف األرض وأغواهم املال وسنوا مذهبهم ودينهم واعتقادهم الصح وااستهوته ملذات احلياة وترك

7، ، ص 1937ديسمرب  3 ، 89العدد  البصائر ،-4

8، ص 1938مارس  4، 102، العدد البصائر، جريدة " اإلنسان ألمته الوطنية"احلديث عن الشباب  "البشري بن أمحد حيياوي ،-2

6، ص 1936أفريل  24، 16، العدد البصائر جريدة،"عيسى بن حممد الدراجي ، الشباب ياكورة احلياة-3

8، ص 1939فيفري 4، 151، العدد البصائر ، جريدة"احلديث عن الشباب هيا بنا إىل العمل" ، زمريلمصطفى - 4
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لة غفواجبهم حنو الوطن ، كما كانت دعوة أحد املصلحني هلؤالء الفئة من الشباب لليقظة واحلذر من ال

،  جلباب فشلك وفك قيود نزعا، أيها الشباب الفاشل:"بصائر قائاليف مقاله ال أحمد شقارمثلما كتبه 

جز الذي اعرتاك عاليأس الذي غزاك ودواء قلبك من أوصاب الك من جنود نفسكسلك ووكلك حصن 

، نيك العقباتث، وإياك أن توصاب ولغتك من احملو والذهابدينك من األ إلنقاذواستعد متام االستعداد، 

ومنك  االستغاثةك وحدك بأو تستهويك البذرات ، فترتك وطنك دنف وشرفك راسف، وجمدك كاسف ، ف

.1..."الرجاء

عبد الكريم بن  ا الشباب نصيب من الشعر يف جريدة البصائر مثل الشعر الذي كتبهقضايل وكان

  :" م الشباب من سباته العميق ومما قال فيه الذي حتدث عن ايقاض مه العقون

  ومخوال واقطع عليك النزاعـا ***   باب الشمال دع عنك جبنا   يا ش

  اـــــــوالفخار املضاعـ�ƾĐ¦�ǞƳ°¦Â  ***   ونشـاط    ىشباب كن ذا حج يا

��ǒ يا ºĔƢǧ�ǖǷȂǻ�¾ƢǗ�ƾǫ�§ ƢƦǋ    ***  2"للمساعي فالدهر جيري سراعا

  : العزائم يضيف تبيثوال يقاض اهلمم وت

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــولنوحــد صفوفنـا لنراع***          داــــــــــــــــــــشباب لنعتــصم باحت يا"

3"ـاـــــــــــــــونقوى يف املعضالت ذرع***      لم حنـي   ـــــــــــــوبالعبالتآخي نرقى 

كما أثارت قضايا الشباب العاطل اهتمام رجال اإلصالح وهي تعد من احلقوق اإلنسانية 

�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ǢǳƢƦǳ¦�ǂƯȋ¦�ǺǷ�ƢŮ�Ƣŭ�ƨǷȂǔȀŭ¦من خالل شعره أحمد بن سحنون اجلزائرية كما يقول  واألمة

  :ي نشره يف البصائرالذ

.6، ص 1948سبتمرب  6، 48العدد ، البصائر ، جريدة"الشباب الفاشل" ،أمحد شقار- 1

ǒ ياشبابا قد طال"، عبد الكرمي بن العقون - 2 ĔƢǧ�Ǯ ǷȂǻ"2، ص1938جانفي  4، 95، العدد البصائر ، جريدة.

  .نفسهاملصدر - 3



لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خالل جريدة البصائر    االجتماعيةالقضايا  : .........الفصل األول

235

  لـــــــــوتذوذها عنها سياسة باطـ***    ا    ـــــــــــــع حقوقهضيياللجزائر كم ت"

1"ويح اجلزائر من شباب عاطـل ***    حىت شباب العلم أصبح عاطال    

واالعتزاز وقد أرجع هذا الفشل لطغيان املدنية الغريبة على عقول الشباب اجلزائري وأنستهم دينهم 

Ƿ�À¢�ǶēƢǧÂ�ǶȀƬƥÂǂǠƥنية العرب هي أعظم مددني�ȄǴǟ�ƨǸǟƾǷ�Ƣǿƾǟ¦ȂǫÂ�ƢǔǿƢǻ�ƢđƢƦǋ�ÀƢǯ�¿Ȃȇ�Ŀ�ƨ

وإن االعتكاف على الشهوات واإلنكباب على اخلرافات والرتدد على احلانات وتقليد  ،األخالق الفاضلة

انكبوا وأجادوا يف السري وعزموا على ة يف حني أن الغرب نيلغربيني األجانب ال تعد مدلالعادات الرذيلة 

بلوغ غايتهم من الرقي واحلضارة، فمن الضروري لشباب اجلزائر أن ينهضوا ويلتفتوا إىل تارخيهم احلافل 

ليأخذوا منه العربة اخلالدة ) األمري عبد القادر اجلزائري(مائهم األجماد مثل حامل لواء اجلزائر اخلالد ظعب

عبد العبقري الفد والعالمة اجلليل  إىل عربية والعروبة الكاملة والشجاعة النادرة، أوة النيواملثل السامي للمد

، ومن ذلك  احلقة اإلنسانيةوأعطى مثال كامال يف  وإخالصهاجلزائر بأعماله  الذي مأل الحميد بن باديس

الغبار عن الشباب  كله الرجوع إىل القرآن والعربية والعروبة وتعاليم الدين احلنيف والسرية النبوية لنفض

.2عقوهلم باحلقيقة املتلى بذل الزيغ والضياعة والستنار 

، عية العلماء املسلمني اجلزائرينيوما شهدته فئة من الشباب من تطور علمي وأديب بفضل رجال مج

املعايل  تساباكشباب اجلزائر من مرقد اخلمول إىل العلوم والفضائل وإىل ني نشطوا اهلمم والعزائم وبعثوا ح

بالتدرج املدارس ،وأنشؤوا املصلحني الفتية شهادة أحد ب�Ȇǫǂǳ¦�Ŀ�ǶĔ¦ǂǫ¢Â�Ƕđ¦ǂتوأصبح بذلك ينافسون أ

والنوادي واجلمعيات حىت أصبح للشباب دافع لريحل للعلم ويغادر األوطان ويغرتب عن األهل واألصحاب 

بقسنطينة إىل جامع الزيتونة  ألخضرليكون عاملا عامال وواعظا مرشدا إىل معاهد العلم من اجلامع ا

الزيتونة من خالل امع ف ذلك أحد التالمذة جبص، كما ي3رويني حىت جامع األزهر باملشرف العريبقوال

  :"شعره قائال

8، ص 1937أفريل  16، 63، العدد البصائر ، جريدة"الشباب العاطل " ، أمحد بن سحنون- 1

7، ص 1948أفريل  19، 32، العدد البصائر ، جريدة"شبابنا املتمدن" ، جاجيحممد احل- 2

ǶđƢƦǋ�ȂŴ�ƨǼȇƾŭ¦�ǲǿ¢�Ƥ" صالحيإ فىت- 3 Ƴ¦Â" 8، ص 1936ديسمرب 4، 46البصائر ، العدد
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����ƢđƢƦǋ�§ȂǠǌǳ¦� ƢǼƥ¢�ǞȈƥ°Â     ***  فطموحه يبين هلا املصطـافا  

  ا اغالفاموتى الضمائر تبعـ  ***     ومن البلية أن نرى شبابنا     

  متخنثــني ضعافا ملبدأن       ***   ملون عقيدة أو يعملوا    حي ال

  ذلة ضــيافاأمتمسكني       ***   - إحيائهمويف -فكأمنا نشأوا 

  فانعوا إليها بندها الرفرافـا   ***        يف أمة أفلستوإذا الشبيبة 

1إنصــافاوعقيدة مملوءة      ***      إن الشباب عزمية جبـارة   

من أكرب قادة اجلزائر ورجال اإلصالح دفاعا عن مقومات  عبد الحميد بن باديسويعترب الشيخ  

اإلسالمية الشخصية اجلزائرية ، ومن أكرب الذين عملوا بدون كلل وال ملل على إحياء اللغة العربية والثقافة 

املقومات األساسية الشخصية اجلزائرية اجلزائريني عامة بعدما كان يرى أن من و يف نفوس الشباب خاصة 

هي اإلسالم كدين وأخالق وسلوك وحضارة ، والعروبة كلغة وثقافة وتاريخ وانتماء ، واجلزائر كوطن عريب 

، وقد أمثرت جهوده بعد فرتة من اجلهد 2إسالمي هو جزء ال يتجزأ من الوطن العريب واإلسالمي األكرب

  .الدور الذي يستطيع أن يلعبه يف سبيل إعالء شأن بالده وترقيتهاوالعمل ليخرج شبابا شاعرا بقوته وب

§��Ƣđ�ǽǂǏƢƷ�Äǀǳ¦�̈ǂƟƢŪ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǖǇÂ�Ŀ� ƢǬǌǳ¦Â�ƨǇƢǠƬǳ¦�ǺǷ رغم ما  ƢƦǌǳ¦�ǾȈǻƢǠȇ�ÀƢǯ

املستعمر فكان حيضر دروس العلم واإلرشاد باملعاهد واملساجد والنوادي ويعمل جاهدا لريقى ويسعى ليزيل 

، بل أخذ يتحرك ليقوم بتنظيم وحضور الدروس باالستماعلتعاسة والشقاء ، ومل يكتفي ما ألصق به من ا

" الشبيبة اإلسالمية اجلزائرية"اجلمعيات والنوادي الكشفية واليت شهدت كامل القطر اجلزائري مثل منظمة 

وكان هدفها ومقصدها رفع مستوى الشباب العلمي واالجتماعي واملطالبة بتنفيذ  1937بقسنطينة سنة 

7، ص 1937ديسمرب  3،  89العدد  ،البصائر، جريدة "ƢđƢƦǋ�§ȂǠǌǳ¦� ƢǼƥ¢�ǞȈƥ°Â"،ياب أمحد القنطريذبن إ - 1

.94، ص  السابق رجعامل ، زائر املعاصرةث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلعتركي رابح عمامرة ، الشيخ عبد احلميد بن باديس ، با-2
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وهي حتمل " شباب املؤمتر اإلسالمي اجلزائري" بيبة منظمة مستهاعريضة املؤمتر اإلسالمي ، وباجلزائر نظم الش

.1نفس اهلدف واملقصد وباإلضافة إىل سعيها لتنظيم الشعب وتثقيفه

  :تأسيس الجمعيات والمنظمات الشبانية  - 1

كثريا ما كانت جريدة البصائر تقوم بنشر املقاالت والكتابات حول أنشطة الشباب املختلفة 

ǬȈǳ¦Â�µواملتنوعة لتحف ȂȀǼǴǳ�ǶĔ¦ǂǫ¢�ǄȈظ�ǪȈǬŢÂ�ȆǫǂǴǳ�ǆ ǧƢǼƬǳ¦Â�ǪƥƢǈƬǳ¦�Ŀ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǾȈǧ�©ǀƻ¢�ǺǷ±�Ŀ�ƨ

لى ǟ�ǶǿǄǨŢÂ�ƢȀȈǻƢē�ƨǷƾǬǷعن الشباب الناجح وتنشر أمساءهم  أمثلةاحلضارة املنشودة ، وكانت تعطي 

:"... لبة الناجحني قائالبالبصائر ألحد الط علي مرحوم، مثل املقال الذي نشره املزيد من املثابرة واالجتهاد

من دواعي الغبطة والسرور أن نرى الشباب يتقدم تقدما حمسوسا يف سبيل الثقافة العلمية بينما هو جاد يف 

على أساس العلم واملعرفة ال تكون من ورائه مثرة ، وال ترجى منه  بىنمال الوطنية ، ألن كل عمل ال ياألع

§�ǬȇǂǗ�Ŀ ةفائد ƢƦǌǳ¦�Ƣđ�Ǧ Ǡǈǻ�À¢�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�ƨǴȀǈǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǺǷ�À¤�Ľالعلمية والعملية هو أن نعرتف  ه

.2"بأعماله ونقدر به جهوده اليت يبذهلا لفائدة أمته

نظرا النتشار وكثرة أعمال " احلديث عن الشباب"خصصت جريدة البصائر ركنا خاصا يسمى 

ل منظمة الشباب اإلسالمي اليت تأسست يف قسنطينة وكانت هلا الشباب اجلزائري يف الداخل واخلارج مث

تاجه اجلزائريون يف حيأعمال كثرية يف باريس وجل ماكانت تطالبه هذه املنظمة هو لصاحل الوطن وتدافع عما 

الداخل واخلارج ، وكانت تعقد االجتماعات احلافلة واالجتماعية الشبه عمومية مرة كل أسبوع حيضره 

وضواحيها حيث تتبادل فيها اخلطب اجلدية وتطرح فيه اآلراء النافعة ، وتقرر فيه األمور سكان باريس 

بباريس اليت نص اجتماعها على عدة  راريبين أو من " النهضة"املمكنة إقامتها أو تنفيذها ، ومثل مجعية 

ا باخلارج والداخل مسائل مقررة منها إضافة مادة القانون األساسي اجلمعية توضح نيتها يف تأسيس فروع هل

كما كانت اجلمعية تنشط لرتميم   وريرا،أ ةبسبب العراقيل اليت ينصبها والة األمور احملليني يف طريق شعب

املساجد مثل املسجد الكبري بقرية أوريرا  وتقرر أيضا إرسال بعثات علمية إىل قسنطينة أو تونس على 

6، ص  1937مارس  12، 58العدد ، البصائر، جريدة " الشباب اإلسالمي اجلزائري"،مصطفى بن يلس  - 1

§�¦�ǂǰǨŭ"،علي مرحوم- 2 ƢƦǌǳ¦�ń¤�ǂȇƾǬƫÂ�ƨƠǼē" 5، ص 1937جويلية  9، 74، العدد البصائر، جريدة
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يواجهها التعليم العريب يف اجلزائر واملضايقات اليت  نفقتها اخلاصة كما كان احتجاجهم على العراقيل اليت

ان ببتشكيل مجعيتهم املشكلة من أبناء بلدة البي" انبحياة البي"، وكذا نشط شباب فرع مجعية 1يتعرض هلا

بباريس بتأسيس مجعية للتضامن والدفاع واالحتاد بني اجلزائريني بفرنسا والقطر اجلزائري وقد صادقت  عليها 

Ƣǧƾǳ¦�Ǯ̧�احلكومة  ǳ̄� ¦°Â�ǺǷ�ȄǠǈƫ�ƪ ǻƢǯÂ�ƨȈũǂǳ¦�̈ƾȇǂŪ¦�Ŀ�ƢŠ�ƪ ǼǴǟ¢Â�ȆǇƢǇȋ¦�ƢĔȂǻƢǫ�ȄǴǟÂ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦

  .عن مظامل اجلزائريني وبالقوانني املشروعة 

Ƣǔǟ¢�̈ǂǌǟ�ǺǷ�Ƣē°¦®2 إويرتكب جملس 

3يوضح قائمة أمساء أعضاء مجعية البيان بباريس :)4(جدول

  الرتبة  إسم العضو

د راشدي راش

  مناصرية احلسني 

  بن ضيف اهللا سليمان 

  عرقوب أمحد 

  بن رزوق حممد بن املسعود

  مناصرية السيد حممد وعلي

  خلضر خالد

  سي حممد عمار

  عجناق ابراهيم

  ديلمي حممد السعيد

  بن حالة الشيخ التوايت

  بن مرية السيد أرزقي

رئيس

  نائب أول 

  نائب ثاين 

  كاتب

  نائبه األول

  نائبه الثاين

  املالأمني 

  نائبه االول

  نائبه الثاين

  مراقب عام

  مراقب شريف

  مراقب شريف

8، ص 1938ماي  3، 116العدد  البصائر ، جريدة"الشباب اإلسالمي بباريس" ، حبايل حسني - 1

.8،ص 1938جوان  17، 118، العدد البصائر، جريدة " احلديث عن الشباب اإلسالمي بباريس" ،بن مرزوق حممد املسعودإ - 2

  .املصدر نفسه - 3
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األمين العمودي والذي يرتأسها األستاذ " شباب املؤمتر اإلسالمي اجلزائري"أما بالنسبة ملنظمة 

ƢǟƢǸƬƳȏ¦�ƾǬǠƫ�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ƪ©�فقد   ǻƢǰǧ�̈ǂǌƬǼŭ¦�ƢȀǟÂǂǨǳ�Ƣē°Ƣȇ±�ƢȀǼȈƥ�ǺǷ�©ƢǗƢǌǻ�̈ƾǟ�ƨǸǜǼǸǴǳ�ÀƢǯ

والذي كان عدد أعضائها واملنتمني إليها يفوق األربعني وكان مجهورها عظيما ينتظرون قدوم أعضائها 

ن بني أعضائها السيد الرئيسيون باجلزائر بشغف ويستمعون إىل اخلطب اليت كان يلقيها أعضاءها ، وكان م

نائب كاتب بشباب املؤمتر وكل من  أحمد هنقومراقب عام بشباب املؤمتر اإلسالمي والسيد  عمر عيشون

عضوا بشباب املؤمتر ، السيد أحمد العمودي،وابن الرئيس  عبد الرحيم والسيد مصطفى الزياري السيد 

وعلى توحيد الكلمة وترك  األخالقكارم وغالبا ما كانت خطبهم حتت الشباب املصلح على االحتاد وم

.1العنصرية املمقوتة بعيدا

�ȆǇƢȈǈǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�§ ƢƦǌǳ¦�¶ƢǌǼƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ�¦ǀǿأما �ƨȈǠǸŪ�ÀƢǰǧ�řǨǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ

العلماء املسلمني اجلزائريني دور يف حتفيز الشباب على النشاطات الفنية فهي من النواحي املهمة اليت هلا 

�À¢�©®¦°¢�ƨȈǼǨǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�ǎاتصال كب ǬǼƥ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȋ¦�©ǂǠǋ�ƢǸǴǧ�ƢēƢȈŞ�śƬǷ�¶ƢƦƫ°¦Â�ǶǷȋ¦�ƨǔȀǼƥ�Ś

من علم ودين وسياسة  األخرى�ȆƷ¦ȂǼǳ¦�Ŀ�̈ǂǓƢū¦�ƢȀƬǔĔ�ǾȈǔƬǬƫ�ƢǷ�̈ǂƟ¦®�Ŀ�Ǿيمتكمله وتعمل على تتم

كبة من رت اليت كانت م ،2"مجعية الشباب الفين" 1937وعمران وغري ذلك ، وقد تأسست بقسنطينة سنة 

من خرية الشباب القسنطيين الذي  طيبة عدة فروع ، الفرع التمثيلي والفرع املوسيقي وهو يتكون من خنبة 

، كان الدور املوسيقي يشتمل على 3كان يظهر يف احلفالت واألعياد واملناسبات مثل املولد النبوي الشريف

السليمة واألفكار املستقيمة وتتخلله أناشيد داعية إىل النهوض  األذواقالطرب الذي يستهوي مجيع 

منها  ،الروايات اليت كان يألفها شباب اجلمعية املذكورة على متثيل  الدور التمثيلي فقد اشتمل أماوالتقدم، 

الروايات الشعبية اليت تعرب عن روح الشعب وعاداته احلاضرة اليت تتناول املشاكل االجتماعية وتصوير 

8، ص 1938مارس  25، 105، العدد البصائر جريدة، "يف حياة اجلزائريني  احلديث عن الشباب "أمحد سحنون ،-1

§��Ǿƥ"، علي مرحوم- 2 ƢƦǌǳ¦�µ ȂĔÂ�ǺǨǳ¦�̈ƢȈƷ"  5، ص 1938جانفي  7، 94، العدد البصائر ،جريدة

يتكون أعضاء الفرع التمثيلي جلمعية الشباب الفين من السادة ، بن تليس العريب، .8، ص 1938ماي  3، 116البصائر ، العدد -3

  .املصدر نفسه  علي مرحوم ، أنظر .باغ، ابن البجاوي عبد احلميد وغريهمصاحل بن الس
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واليت " الشباب الفين"من بني الروايات اليت كتبتها مجعية " شبان اليوم"، وقد كانت رواية 1أضرارها للناس

على املسرح البلدي بقسنطينة ،  1938أفريل  10اعت جريدة البصائر يوم متثيلها اليت حتدد يف تاريخ ذأ

اجتماعية عاجلت مشكلة ، 2الثة فصولوهذه الرواية اليت بذلت اجلمعية إلنتاجها جمهودا كبريا وقعت على ث

.3اد عن متثيل هذه الرواية بأنه جدير بأن تفخر به اجلمعيةقت الند، وقد حتخطرية وهي مشكلة التزوج

�ÃƾǷ�ƶǓȂƫ�ƨǟȂǼƬŭ¦�ǶēƢǗƢǌǼǳÂ�§ ƢƦǌǴǳ�ƨǨǴƬű�ƢȇƢǔǫ�ǺǷ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�Ǿƫǂǌǻ�ƢǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ

ƢȀȈǫ°Â�ƨǷȋ¦�µ بالشباب باعتبارهم رمز اهتمام مجعية العلماء املسلمني ȂĔ�  وبتكوينهم ميكن أن تعتمد

  .عليهم يف املستقبل لتحقيق ما ميكن أن يسطر من أهداف وغايات يرجى حتقيقها

�ǞǷƢŪ¦Â�ƨǇ°ƾŭ¦�śƥ�ǖǇÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƢēƘǌǻ¢�Ŗǳ¦�©ƢǸǜǼŭ¦Â�Ä®¦ȂǼǳ¦�ƾǠƫ

§��Ŀ�ǶȀǸȈǜǼƫÂ�ǶȀƦȇǀēÂ األوىلتها بالدرجة عناي هافي توجه منيوكانت مجعية العلماء املسل ƢƦǌǳ¦�ƨȈƥŗǳ

وكان اهلدف من تكوين هذه ،كشافة واجلمعيات الرياضية والفنية والثقافية املتنوعة كالمنظمات عامة  

املنظمات للشباب أو املسامهة يف تكوينها هو ربطهم يف شبكة واسعة النطاق من العالقات االجتماعية 

جل حتقيق الغايات اليت كانت ترسم هلا حلماية الشباب من عوامل أوالوطنية والعربية واإلسالمية من 

االحنراف والفساد اخللقي االجتماعي خصوصا يف مرحلة املراهقة ، واستغالل طاقات الشباب فيما يعود 

ة حىت ال جيرفهم تيار الفرنسة والوطن بالنفع والفائدة ، وتربية الشباب تربية قومية ووطنية سليم األمةعلى 

والتغريب الذي كان يهدد الوطن اجلزائري كله يف الثالثينات واألربعينات واخلمسينات من القرن العشرين 

البشير اإلبراهيمي والشيخ  عبد الحميد بن باديس ، ويقول تركي رابح أن قادة اجلمعية الشيخ 4امليالدي

وسيلة ) املسجداملدرسة والنوادي و (هذه املؤسسات الرتبوية الثالثة اختذوا  بلقاسم العربي التبسيوالشيخ 

صالحية السلفية من ناحية ولنشر التعليم العريب والديين احملاربني من طرف فرنسا اإلة دعو الفعالة لنشر 

مدرسة للرتبية والتثقيف والوطنية منها االستعمارية من ناحية أخرى باإلضافة إىل الصحافة اليت جعلت 

5، ص 1938جانفي  7، 94البصائر ، العدد -1

5، ص 1938أفريل  8، 107البصائر ، العدد -2

8، ص 1938ماي  3، 116البصائر ، العدد -3

108-107، ص ص  السابقتركي رابح عمامرة ، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ورؤسائها الثالثة ، املصدر -4
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، وللتحقيق اإلصالح االجتماعي كان 1مبا كانت تصدره من صحف وتنشره من مقاالت ،صحيحةال

وسط بني املدرسة وبني اجلامع ألن هناك طائفة عظيمة " البشير اإلبراهيميكما يقول   2تأسيس النوادي

وذلك بفضل ، 3"جتد اجلمعية وسيلة لتبليغهم دعوة الدين والعلم إال يف تلك النوادي ال األمةمن شباب 

يل عوقد أثارت جناحا كبريا يف تف، واضيع التوعية والرتبية والتثقيفاحملاضرات والدروس اليت كانت تتناول م

دور النوادي خلدمة أهدافها اإلصالحية بدليل مضايقة االستعمار لنشاطها لعلمه بتأثريها على توجهات 

مر الذي تطلب تدخل وزير الداخلية ئر األيف اجلزاخيدم أهداف السياسة االستعمارية الشباب مبا ال 

Ä®¦ȂǼǳ¦�¶Ƣǌǻ�ƨǴǫǂǟ�ń¤�» ƾē�©ƢǸȈǴǠƬǳ¦�ǺǷ�ƨǴŦ�ǺǸǔƬȇ�°¦ǂǫ�°¦ƾǏ¤Â4،  باإلضافة إىل ما شهدته من

، فالتعليم والنوادي 5هم مسدد للقضاء على النهضة اجلزائريةسغالق وعرقلة وجه إىل اجلمعية كإ

ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƾǼǟ�¬ȐǏȍ¦Â�̈Ȃǟƾǳ¦�ƲȀǼǷ�Ŀ�ǞǸƬĐ¦Â � أهم سبل إصالح الفرد نت من واالحتجاجات كا

  .املسلمني اجلزائريني

إىل جانب املؤسسات واجلمعيات والنوادي كانت هناك وسائل أخرى استخدمتها اجلمعية للدفاع 

ǳ¦�©ƢǠǸƴƬǳ¦�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦Â�ǲƟƢǇǂǳ¦Â�®ȂǧȂǳ¦Â�̈ƾȇƾǌǳ¦�©ƢƳƢƴƬƷȏ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢȀƟƢǬƥ�ƨȈǟǂǋÂ�ƢĔƢȈǯ�Ǻǟمة عا

�ȏ�̈Ȃǫ�Ǯاإلجراءات اليت كانت تصدرها اإل على ǳǀƥ�ƪ ƸƦǏ¢�ŕƷ���ƢēƢǈǇƚǷ�ƾǓ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈°¦®

ȍ¦�ƢȀȈǳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǨǈǠƬǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ƾǓ�ƢȀǨǫȂǷ�Ŀ�Ƣđ�ÀƢȀƬǈȇ دارة االستعمارية ضد الوطنيني واملؤسسات

ا يف جريدة البصائر نشرت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني بيان 1938اإلسالمية ، ففي شهر فيفري 

هانة تلحق بالدين يف إمة تقع عليهم يف أمر التعليم وكل لظه  مجيع الوطنيني إىل تسجيل كل مدعت في

�ƨǨȈƸǏ�Ŀ�ǲȈƴǈƬǳ¦�¦ǀǿ�ÀȂǰȇ�À¢Â�ƨȈƷȐǏȍ¦�ǶȀƬǯǂƷ�ǲǌǳ�Ƕđ�ǪǐǴƫ�ƨǸē�ǲǯÂ�ƾƳƢǈŭ¦"البصائر"،

املكررة حىت من  باالحتجاجات قتصر على الداخل فحسب بل ارتفعت األصواتتاالحتجاجات مل  إنو 

108، ص  السابقاملصدر - 1

2 - C.A.O.M, création Association Musulmanes « Nadi Chabab» Arba ,le 30 mars 1938.

3، ص 1947جانفي  25 -10البصائر ، العدد -3

227، ص  السابقمار بن مزوز، عبد احلميد بن باديس ومنهجه يف الدعوة واإلصالح ، املرجع ع- 4

.3، ص 1938أفريل ، 15، 108، العدد البصائر جريدة، "خر سهم مسدد للقضاء على النهضة اجلزائريةآ" أبو بكر بلقاسم ، -5
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1938�ȆǸǴǈǷ�ǶȈǴǠƫÂ�Ƥباريس نفسها ، ففي شهر فيفري  ȇǀē�ƨȈǠŦ�ǄǯǂŠ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ÀȂǸǴǈŭ¦�ǞǸƬƳ¦

الكائن بباريس ونشر بيانا باللغة الفرنسية احتجوا فيه بشدة على العقوبات اليت كانت تسلطها  إفريقيامشال 

، واستمرت 1938حىت سنة  1933ني ورجاهلا من سنة االحتالل ضد مجعية العلماء املسلم إدارة

احتجاجات اجلمعية بواسطة الوفود والتجمعات العامة وإرسال الربقيات والعرائض إىل املسؤولني الفرنسيني 

.1يف اجلزائر و فرنسا

وجه ابن باديس نداء للحكومة الفرنسية حذر فيه سلطات  1938ويف شهر فيفري من سنة 

يب غلطة فادحة مبحو تكاري من أن تر دفح:" سلمة حني قال بالشخصية اجلزائرية املاالحتالل من املس 

2"رها يف العامل اإلسالمي كلهثالشخصية اإلسالمية ، ال يسوء أثرها يف األمة اجلزائرية وحدها بل يسوء أ

�ȆǬȈǬū¦�ǲưǸŭ¦�ƢĔƘƥ�ǂǠǌƫ�ƪ ƸƦǏ¢�ƢĔȋ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǷȂǰƸǴǳ�Ƣƻ°ƢǏ�ƢȇƾŢÂ�¦ƾȇƾē�ÀƢȈƦǳ¦�¦ǀǿ�ŐƬǠȇÂ

�ǞƬǸƬƫ�ƪثقفجلماهري الشعب من امل ƸƦǏ¢�ƢĔȋ���Ƥ Ǡǌǳ¦�©ƢƠǧ�ǺǷ�ǶǿŚǣÂ�°ƢƴƬǳ¦Â�¾ƢǸǠǳ¦Â�śƷȐǨǳ¦Â�ś

راءات التعسفية اليت لذلك صارت ترفع من حني آلخر االحتجاجات على كل اإلج، هامة ية شعب ةقاعدب

  .تصدرها اإلدارة االستعمارية خبصوص املؤسسات الدينية واملراكز الثقافية للجمعية

مارس فقد قام ابن باديس رئيس اجلمعية بتوجيه برقية احتجاج إىل رئيس  8أما بعد صدور قرار 

لدعم ، ووجهت نداءها لطلب ا3وزراء فرنسا نشرت يف الصحف وتضمنت الشكوى خبصوص القرار

بكتابات مفتوحة إىل كل من النواب اجلزائريني األحرار وإىل قضاة الشرع اإلسالمي وإىل معلمي الفرنسية 

مارس للوقوف ضده وتقدمي االحتجاجات والعرائض  8األحرار وإىل مجعية قدماء احملاربني للنظر يف قرار 

1937، ففي شهر سبتمرب قسنطينةحتفاالت املئوية الحتالل دون أن ننسى اال.4إىل احلكومة الفرنسية

اجتمعت أربع عشرة مجعية إسالمية من مجعيات قسنطينة يف نادي االحتاد استنكرت بشدة احتفاالت 

  .175ص  املرجع السابق، احلركات الوطنية ، تطورعبد الكرمي بوصفصاف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف - 1

فيفري  18، 100العدد ، البصائر ،جريدة" بيان وحتذير إىل األمة اجلزائرية املسلمة واحلكومة الفرنسية" ، عبد احلميد بن باديس- 2

.1، ص 1938

.1، ص 1938أفريل  8، 107لعدد البصائر ، ا-3

.3، ص 1938أفريل  22، 110البصائر ، العدد -4



لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خالل جريدة البصائر    االجتماعيةالقضايا  : .........الفصل األول

243

الذكرى املئوية الحتالل قسنطينة وقررت مقاطعتها باإلمجاع وقام ابن باديس بنشر بيان املقاطعة يف جملة 

نرى احرتاما ألنفسنا واحرتاما –ن املمثلني جلمعياتنا حن" الشهاب إىل سكان مدينة قسنطينة ، جاء فيه 

.1..."أن ال نشارك يف هذه االحتفاالت وال حنضرها... ألجدادنا واحرتاما لإلنسانية 

طاملا كانت اجلمعية حتت الشعب على االحتجاج ضد كل اإلجراءات التعسفية واختاذ احليطة من  

وكل كيد، أعلن مقتك للكائدين  إجرامكل   ضد باالحتجاجأرفع صوتك "...كل ما حياك ضده 

.2..."املاكرين

احلضاري يف نفوس  االنتماءجنحت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف حبث وترسيخ مقومات  

بعدما كان هذا الشعور متدنيا عند أفراد الشعب يف مطلع القرن العشرين بسبب التجهيل  األمةأفراد 

ح الشيخ عبد احلميد بن باديس يف حفل حاشد  صر ، وقد على اجلزائريني االستعمارمارسه  والتضليل الذي

حوربت فيكم العروبة حىت "...كان قد أقيم حبضور مخسة آالف عضو من أعضاء اجلمعية وأنصارها فقال 

، فتثري أشعارهابعد قرن تصدح بالبلكم بمات منكم عرقها ، ومسخ فيكم نطاقها فجئتم  ظن أن قد

كم أقالمها فتصيب ، ويهز كتابفتدك احلصون واملعاقل، بشقاشقها���Ƕǯ£ƢƦǘƻ�°ƾēÂاملشاعرالشعور و 

، وانتزعت منكم عقائده حىت ظن أن قد طمست أمامكم معاملهوحوربت فيكم اإلسالم ، الكلى واملفاصل

، وتدعون إىل وتنشرون من اإلصالح لواء التجديد، جئتم بعد قرن ترفعون علم التوحيدومكارمه ف

.3..."اإلسالم

.128، ص 1937، نوفمرب 9، ج13، أنظر الشهاب، م 179، ص السابق، املرجع  بوصفصافعبد الكرمي - 1

.180املرجع نفسه ، ص ، بوصفصافعبد الكرمي  - 2

.9، ص 1937، سبتمرب 83البصائر ، العدد -3
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  البصائر وقضايا المرأة والطفل : رابعا

ودورها  يف الفكر اإلصالحي اجلزائري هي قضية املرأة اجلزائرية من املواضيع اليت أثارت جدال كبريا 

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�  وقد عاجلها العلماء اجلزائريون على صفحات اجلرائد اإلصالحية ملا للمرأة من دور هام يف سري

، وأخذت هذه ، وصارت حمل جدل ونقاشاحلياة اإلنسانية واستمرارها وقد أثريت حوهلا عدة إشكاليات

  .النقاشات طابع اجلدل واألخذ والرد 

ورها ال جيب أن يتعدى حدود ال يرى أن دغواختلفت بني معلى املرأة ودورها تعددت الرؤى  

ضرورة والسياسية واالجتماعية  االقتصادية، وبني غال آخر يرى أن إقحامها يف مجيع مناحي احلياة البيت

ǞǸƬĐƢƥ�µلل هاالبد من ȂȀǼ.

ǞǷ�Ǧ إال أن للتاريخ قول ǗƢǠƬȇ�ȏ�ǶǰƷ�Ȃǿ�ǞȈǸŪ¦�ǶǴǠȇ�ƢǸǯ�ƺȇ°ƢƬǳ¦Â�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǂƻ¡  أحد

، هو أيضا من يصنفها ويقيمها فمن أحسن التصرف سجلت له الشعوب بفباإلضافة إىل أنه سجل جتار 

ت أمساء الكثريات نقشحسناته ، ومن أخطأ عاقبه ، واملرأة اجلزائرية ممن حكم هلا التاريخ وليس عليها، فقد 

  .ذهب نمنهن يف سجل التاريخ بأحرف م

�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�¾ÂƢǼƫ�À¤Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢǏȂǐƻ�ƨǇوموضوع املرأة من املواضيع احلسا

ȋƢƥ�ǆ Ȉǳ�ƢȀǴǣƢǌŭ�¼ǂǘƬǳ¦�Â¢�ÀƘǌǳ¦�¦ǀđ وقد مشل هذا واالحتشاممر اليسري فكان يف غاية التحفظ ،

تناول املواضيع املتعلقة باملرأة إال القليل منها مثل التحدث عن تالتحفظ جريدة البصائر اليت كانت قليال ما 

�Ǻǟ�ªقيم ƾƸƬǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈¢ǂŭ¦�ƨ�ƪ ǫȂǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈǴǬǟ�ǞǷ�ȄǋƢǸƬȇ�ƢŲ�ƢȀƬǸǌƷÂ�ƢđƢƴƷ

والرتكيز على تعليم املرأة وخروجها إىل املساجد لسماع الوعظ واإلرشاد الذي أصبح قضية العصر فإن 

بريا بني رجال خروج املرأة بعدما كانت ال تتخطى حدود جدران البيت األربعة ، قد أثارت جدال ك

وبني الذين يقولون يف ذلك أنه غلو يف الدين  واالحتشاماإلصالح الداعيني إىل تعليم املرأة يف حدود العفة 

  .وأن دور املرأة يكون يف اإلجناب والرتبية وخدمة الرجل فقط
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  قضية تعليم المرأة -1

وائل إىل تعليم املرأة اجلزائرية بصفة كان شيخ املصلحني عبد احلميد بن باديس من الداعيني األ

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀƬǨȈǛÂ�ń¤Â�ƢȀȈǳ¤�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�̈ǂǜǻ�ƨȇÂ¦±�ǺǷ�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ƨǸǴǈŭ¦�̈¢ǂŭ¦�ǶȈǴǠƫ�ń¤Â�ƨǏƢƻ

وهلذا فهو من دعاة تعليمها املتحمسني ولكن بشرط أن يكون هذا التعليم يف دائرة ، 1ودورها يف احلياة 

خالق واحلشمة حبيث ال جيعل منها التعليم نصف رجل وال نصف امرأة كما يقول األاملثل الدينية والقومية و 

والقيام بشؤون اإلنسان يشرح وظيفتها يف احلياة وهي النسل وتربية " املرأة"يف جملة الشهاب حتت عنوان 

فهي " شهرااملرأة خلقت حلفظ النسل وتربية اإلنسان يف أضعف أطواره ومحله وفصاله ثالثون " املنزل فقال 

ربة البيت وراعيته واملضطرة مبقتضى هذه اخللقة للقيام به فعلينا أن نعلمها كل ما حتتاج إليه للقيام بوظيفتها 

�ȐƳ°�ƢǼǳ�ƾǴƫ�ŖǳƢǧ�̈¢ǂǷ¦�Ǧ األخالقوتربيتها على  ǐǻ�ȏÂ�ǲƳ°�Ǧ ǐǻ�ȏ�̈¢ǂǷ¦�̈¢ǂŭ¦�Ƣđ�ÀȂǰƫ�Ŗǳ¦�ƨȇȂǈǼǳ¦

.2"يطري خري من اليت تطري بنفسها

 الكالم عن املرأة اجلزائرية بالتحديد ليربز من هي؟ وما هو دورها املطلوب منها بالنسبة ويتطرق إىل

اجلزائرية بدينها ولغتها وقوميتها فعلينا أن نعرفها حقائق ذلك لتلد لنا أوالدا منا :" لألجيال القادمة فيقول 

وإن أنكرهم العامل بأسره وال يتنكرون ولنا حيفظون أمانة األجيال املاضية لألجيال اآلتية وال ينكرون أصلهم 

.3"ألمتهم ولو تنكر هلم الناس أمجعون

أدعياء التجديد الذين  إتباعفقد حرص رجال اإلصالح يف احملافظة على أصلها وعفتها وعدم 

الغربيات املنحالت أمثال قول أحد الشعراء حممد عبد اهللا األنصاري يف شعره الذي  وإتباعينادون بتربجها 

  :"يف جريدة البصائر قائال نشره

، سبتمرب 34، العدد جملة احلقيقة،  "1939 -1931إشكالية املرأة اجلزائرية يف أدبيات صحيفة الشهاب اجلزائرية "،  مرغيت حممد- 1

.10، ص ، أدرار 2015

.175، ص  السابق رجعرابح تركي عمامرة ، عبد احلميد بن باديس ، امل-2

.، الصفحة نفسها نفسه  رجعامل- 3
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   عناين دون نيل مرادي ينفأت***      أجول بطريف ال أرى ما يسرين      

  على غري ما أصل وغري سناد ***     فمن يهرج يعيش العيون بريقه       

��������Ǯ ƬĔ�¶ǂǧÂ�Ä°Ǆȇ�ǂǜǼǷ�ǺǷÂ     ***ومن منكب عارى النواشر بادي  

.1وضرب يواد يف الفساد ووادي***     ومسلك ريبة         وإسرافجمون 

ى برأيه ونظره فيها فيقول الشيخ فضة يف جمالس أركان اإلصالح وكل أوقد نوقشت مسألة تعليم املرأ

إذا اعرتفنا بضرورة تعليم البنت ، فال وجه للنزاع يف لزوم تعليمها الكتابة ، :" مبارك حممد امليلي يف ذلك 

نا أن نفكر يف طريقة اجلمع بني تعليمها واحملافظة على أنوثتها وعدم ترجلها وهذه هي الناحية اليت وإمنا علي

، بل جيب أن يكون ال جيمل إدماجها يف موضوع حديثناأراها جديرة بالبحث وتقليب وجوه القول فيها طو 

الكتابة وذلك بإعطاء ، وكان قوله ردا على الفريق الذي نادى مبنع البنت من تعلم 2"موضوعا مستقال

ما خنشى عاقبته وخطره  االختالطقول بأن إدخاهلا املكتب مجع بينها وبني اإلبن ، ويف ذلك تحلجج اليت ا

، ويقرب منها ما هل عليها الوصول إىل وساوس نفسهاعلى العفاف والفضيلة ، وإن تعليمها الكتابة يس

، وقد رد عليهم 3"املرأة املدادة حتتاج إىل قواده" هيدعوها إليه هواها ، وعرب بعضهم عن هذه النقطة بقول

رجال اإلصالح الذين يدعون إىل تعليم املرأة إىل أن فساد القلوب واحنطاط العقول كان شاملني لألمة 

ذكورها وإناثها فيجب أن يكون إصالح القلوب وترقية العقول عامني يف الذكور واإلناث، وإن املرأة شقيقة 

م املدرسة األوىل يتلقى فيها األبناء ، وإن األلرتبية والتهذيبية فلتكن شريكته يف االرجل يف اإلنسان

�ƢȀȈǴǟ�ȄǗƢǠƬȇ�ȏ� ƢǼƥ¢�ƢǼǳ�ƞȈȀƬǳ�ƨǇ°ƾŭ¦�ǽǀǿ�ƶǴǐǻ�À¢�ƢǼȈǴǠǧ�ǶŮ�ƨǠȈƦǘǯ�Śǐƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂȋ¦�ǶēƢǷȂǴǠǷ

يما يرجع إىل القوة ال يفرتقان إال ف لم اإلسالم مبثل ما يكلف به الرجإصالحهم وإن األنثى مكلفة يف حك

، كإمامة ووالية مناصب احلكم وإال فيما يعود إىل الضعف واحلنان فيختص  لادة ، فيختص بالرجيوالس

باألنثى كاحلضانة وتنزل إثنني منزلة واحد يف الشهادة ، وإن األنثى شريكة الرجل يف منزله وقرينته يف حياته 

3، ص 1936ديسمرب  25، 48، العدد البصائر جريدة، "املرأة كما أرادها أدعياء التجديد"نصاري ، حممد عبد اهللا األ- 1

.257، ص السابق ، املصدر " مبارك امليلي مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينيمقاالت وأراء علماء "، أمحد الرفاعي الشريف  - 2

.255، ص نفسهاملصدر - 3
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�ƢǸȀǯ°Ƣǌƫ�ǺǷ�ƾƥ�Ȑǧ��ǂƻȉ¦�Ǻǟ�ƢŷƾƷȋ�Řǣ�ȏ�̈ƢƬǨǳ¦�Ŀ�ŕǨǳ¦�Ƥ ǣŚǳ�Ǧ ȈǬưƬǳ¦�Ŀ�ƢǸđ°ƢǬƫÂ�Ƥ ȇǀȀƬǳ¦�Ŀ

وتعرف الفتاة كيف تعاشر الفىت ، مث يكونا ومها زوجان أقرب إىل الوفاق وأبعد عن الشقاق ، فأما العناية 

�ƢǸĔȂǰǇ�ȄǴǟ�̈®ƢǠǈǳ¦�Ǧ ǫȂƬƫ�ǺǷ�śƥ�̈ǂǨǼǳ¦Â�ƢǸđ°ƢǬƫ�Ƥ Ÿ�ǺǷ�śƥ�ƾǠƦǳ¦�ƢǸȀǼǟ�ƘǌǼȈǧ�̈ƢƬǨǳ¦�¾Ƣŷ¤Â�ŕǨǳƢƥ

.1ا إىل اآلخرأحدمه

وقد كانت املرأة يف ذلك العصر ال ختلو من أحد األمرين فهي إما حمرومة حرمانا عاما من التعليم 

�ŚǬŢ�ȄǴǟ�ǲǸǠȇ�ƢȈƸǘǇ�ƢȈƦǼƳ¢�ƢǸȈǴǠƫ�ǺǰǳÂ� Ȇǌǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƨǸǴǠƬǷ�ƢĔ¤�ƢǷ¤Â�ƨƥƢƬǯ�ȏÂ�̈ ¦ǂǫ�» ǂǠƫ�ȏ�Ʈ ȈŞ

يف عينها حىت تصبح متنكرة ألصلها وأمتها  شعبها رية وحتقري دينها اإلسالمي وقوميتها العربية اجلزائ

وقوميتها وهذا ما ال يريده شيوخ اإلصالح عامة والشيخ عبد احلميد بن باديس خصوصا وهو املناضل 

تلد بصالبة عن الشخصية اجلزائرية العربية اإلسالمية لذلك بلغ به األمر إىل حد القول بإبقائها جاهلة 

�ǂǰǼƬȇ�ȏÂ�ƢĔȂǧǂǠȇ�¦ ƢǼƥ¢�ƨǷȌǳعلم تعليما أجنبيا تت أنو تنكر هلم الناس أمجعون على ون ألمتهم حىت ول

�¦ ƢǼƥ¢�ƨǷȌǳ�ƾǴƫ�À¢�ń¤�Ƣđ�ȆǔǨȇ�ƢǏƢƻ ال�ǒ Ǡƥ�ǺǷ�ǲǐƷ�ƢǸǯ�ǶȀƬǷ¢Â�ǶȀǴǏȋ�ÀÂǂǰǼƬȇÂ�ƢĔȂǧǂǠȇ

.2اجلزائريني الذين أنكروا وجود الشخصية اجلزائرية يف التاريخ

كالروح من اجلسد والراحة من اليد إذا صلحت " بوكوشة واملرأة من األمة كما يقول الكاتب محزة 

على  األمومة، وهي املدرسة األوىل اليت تلقي يف طور 3"صلحت األمة كلها وإذا فسدت فسدت األمة كلها

لذلك كانت نصف الرجل الذي تتوقف عليه الرجولة ، وسا علمية يتخذها منارا يهتدي بهولدها در 

يه يف تدبري املنزل املهين للراحة ، ومقدمة عليه يف تربية صغار األبناء ، لذا  ، وهي بدورها قوامة علالكاملة

كان عليها أن تتعلم املرأة صغرية وتسمع الوعظ واإلرشاد كبرية ليبلغها أن الدين اإلسالمي جعلها راعية يف 

ت به املرأة وعملت بيت زوجها وأن الدين يأمرها أن تغض من بصرها وهذا ما يزيدها بريقا وملعانا إذا اقتنع

فإذ أردنا أن نكون رجاال فعلينا :" ، ويف ذلك يقول الشيخ عبد احلميد بن باديس 4مبا أمرها دينها القيام به

254، ص  املصدر السابق - 1

176، ص  السابق رجعث النهضة اإلسالمية العربية ، املعتركي رابح عمامرة ، الشيخ عبد احلميد بن باديس با-2

3، ص 1936فيفري  21، 8، العدد البصائر جريدة،"ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈¢ǂŭ¦�ƨǸȈǫ"،محزة بكوشة - 3

6املصدر نفسه ، ص -4
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دينيات وال سبيل لذلك إال بتعليم البنات تعليما دينيا ، وتربيتهن تربية إسالمية وإذا تركنا  أمهاتأن نكون 

عظماء الرجال ، مث برؤية  ن لنافمحال أن نرجوا منهن أن يكو  ين ،على ما هن عليه من اجلهل بالدهن 

مث يسوق مالحظة يف غاية األمهية مفادها أن . 1"إىل اخلطر احملدق بنا إن مل نبادر إليه ينبهنظر  عدذات ب

�ƾǐǬȇ�ȏ�ƢēǂǘȈǇ�ƪ Ţ�ǞǬƫ�Ŗǳ¦�§ȂǠǌǳ¦�©ƢǼƥ�ǶȈǴǠƬƥ�řƬǠƫ�ƪ ƸƦǏ¢�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�¾Âƾǳ¦مبستواهن  االرتفاع

ا وثقافيا وحضاريا ولكن بقصد أن جتعل من تعليمهم تعليما سطحيا ممسوخا ليصبحن عامل ختريب فكري

�ƨǘǇ¦Ȃƥ�ǂǘŬ¦�½°¦ƾƫ�ǆ ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ¦�ƺȈǌǳ¦�¾ÂƢƷ�¦ǀǳ���ǺđȂǠǋ�©ƢǷȂǬǷÂ�©ƢȇȂǼǠŭ�ǶȈǘŢÂ" مجعية الرتبية

ائرية تعليما جمانيا حيث وجه عناية اجلمعية بتعليم البنت اجلز  1930اليت أسسها سنة " والتعليم اإلسالمية

2ȐƟƢǫ�ƨȈǠǸŪ¦�ǽǀđ�ƪمبدارسها لاللتحاقحتفيزا هلا  ǷƢǫ�Äǀǳ¦�°ÂƾǳƢƥ�®Ƣǋ¢�ƾǫÂ�� ": ومن دواعي اإلعجاب

Ƭȇ���ƢƸȈƸǏ�ƢȈǼȇ®�ƢǸȈǴǠƫ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ƢƬǨǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ�ƢȀƬȇƢǼǟ�ƪ ǧǂǏ�ƢĔ¢�ƨȈǠǸŪ¦�ǽǀđوما تصبوا إليه من اقرتان  فق

ال هذه اجلمعية احلازمة مما يدل على أن باكورة أعم مماوالعفة والصيانة ، و ة والفضيلة ذلك التعليم باحلشم

3"ا نعتقد تسرب روحها الفياضة إىل البلدان األخرىنجيعل

فتاة، ) 80(وقد قدرت أعداد البنات املنتسبني إىل اجلمعية منذ أشهر قليلة من فتحها حنو مثانني 

�ƨǧǂǠŭ¦�ǺǷ�ƢĔƢǷǂƷ�̈ƢƬǨǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ ومثل هذا اإلقبال يدل على أن اجلزائر متأهبة ƳȂƫ�Ŗǳ¦�̈®ƢǠǳ¦�½ǂƫ�ń¤

، وقد ذكرت الطالبة 4والثقافة العلمية الدينية الصحيحة ومن كل ما يؤهلها ألن تكون فتاة جديرة باحلياة

«�ƢǇ¿�مجأن  بديعة بن هابيلي ƾǿ�ƢŮ�ÀƢǯ�ƪ ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ƢĔ¢Â�̈¢ǂŭ¦�ǶȈǴǠƫ�Ŀ�ŚƦǯ�°Â®�ƢŮ�ÀƢǯ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠ

و التثقيف والوعي وزرع األخوة بني األفراد فكان الطلبة من الذكور يعتربون إخوة بالنسبة للبنات بفضل وه

.5ما قامت به اجلمعية

65، ص  السابقر حممد احلسن فضالء ، الشدرات ، املصد-1
.179-178نفسه ، ص ص  رجعتركي رابح عمامرة ، امل-2
.66املصدر نفسه ، ص ، حممد احلسن فضالء - 3
، 8، أنظر املقال يف جملة الشهاب اجلزء 180-179، ص ص  السابقتركي رابح عمامرة ، الشيخ عبد احلميد بن باديس ، املصدر -4

�ƾǴĐ¦7 1931، أوت
  :شريط وثائقي للموقع اإللكرتوين يف بديعة بن هابيلي مقابلة صحفية  - 5

-http//oumma.com/20340/l’association oulamas-musulmans algériens (reportage partie1.
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منذ زمن طويل هي مجعية ه حرمت مناليت بإحياء تعليم املرأة  ول من بدأأوقد شهد التاريخ أن 

معية اليت كتبت مقاهلا يف جريدة البصائر اجل العلماء املسلمني اجلزائريني ، وهذا تصريح من أحد شبالت

نعم ستقوم املرأة لتدافع عن :"... قائلة" التعليم وحظ املرأة منه"بعنوان  إبراهيمزليخاء عثمان الكاتبة 

نعم سأكون من هؤالء النساء  ،حقها وحتمي أختها الضعيفة وسط قومها باملساعدة لبنات جنسها ودينها

تعارضين يف طريقي ألبلغ مقصدي ،  ىسأنفذ ما أضمرته ألميت وأنزع كل حص عوة الشريفة ،يف هذه الد

أيها الظالم أفل راجعا خائبا فقد طلع الصباح والواجب صاح ، ال ! سأقدم النفس والنفيس يف هذا السبيل 

ننا مستعدات حملاربتك إننا قائدات مسلحات حامالت راية العلم ومنقذات لو غائب الشعب إمقام لك ، 

.1"إلسالم إنك يف احتضار وأننا يف حياةوا

كانت جريدة البصائر حتفز املرأة على الكتابة يف الصحافة وذلك من خالل نشرها ملقاالت 

�ƢĔ¦ǂǫ¢�ǄȈǨƸƬǳ�̈¢ǂŭ¦�ǶȈǴǠƫ�ȄǴǟ�Ƥ Ƭǰƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣÂ�ƨȈǠǸŪ¦�² °¦ƾŠ�©¦ǀȈǸǴƫ� Ƣǌǻ¤�ǺǷ�«¯ƢǸǼǳ¦�ÃƾƷȍ

ليلى ابن والكاتبة  زليخاء عثمان ابراهيما ذكرنا آنفا للكاتبة من النساء على طلب العلم ونبذ اجلهل مثلم

، فيشهد التايخ أن الغالبية للنساء 2"تعليم املرأة"يف املقال الذي نشر يف نفس العدد بعنوان  ذياب

املسامهات يف العمل اإلصالحي والنشاط التنويري ، رائدات يف النضال بالقلم غالبيتهم خترجن من مدرسة 

والتعليم بقسنطينة مثلما ذكرنا أخت العامل املصلح أمحد بن ذياب واليت درست يف عدة مدارس الرتبية 

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني منها مدرسة إحياء العلوم اإلسالمية بالعلمة ، وأيضا ممن سامهن يف 

سان ، ومليكة بن عامر معلمة مبدرسة دار احلديث بتلم إبراهيمالكتابة يف جريدة البصائر زليخاء عثمان 

معلمة يف مدرسة التهذيب بشلغوم العيد ، فمنهن كاتبات دأبن على نشر عدة مقاالت يف قضايا خمتلفة  

�ǺēȐȈǷ±�ǞǷ�©ȐǟƢǨƬǷ كزهور ونيسي وباية خليفة وزوليخة ابراهيم عثمان وليلى بن ذياب ومنهن قارئات

ت البصائر الرسائل املتبادلة بني بعض املثقفات  منهن فتيحة القورصو وفريدة عباس ولويزة قالل كما نشر 

  .كرساليت زهور ونيسي وعائشة سحنون مبناسبة جناحهما يف امتحان التخرج

6، ص 1949أكتوبر  31، 93العدد ، البصائر ، جريدة"التعليم وخط املرأة منه" ، إبراهيمزليخاء عثمان - 1

14، ص 1949كتوبر أ 31، 93البصائر ، العدد -2
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�Ŀ�ǺǈǟƢǬƬȇ�ǺǷ�ń¤�©¦®ƢǬƬǻȏ¦�ǾȈƳȂƫ�ń¤�ƨǳƾƬǠŭ¦�ǺēƢƥƢǘƻ�Ŀ�©ƢƦƫƢǰǳ¦�ǺǷ�ǞǼŻ�ŃÂواجباته  أداء

وأحقهن يف املشاركة يف العملية اإلصالحية وبروزهن يف النشاطات اليت تقيمها مجعية العلماء ، وقد كتبت  

كل من ليلى بن ذياب وزهور ونيسي وزليخاء عثمان ابراهيم عن األمية املنتشرة بني البنات اجلزائريات 

التعبئة إلقناع النساء باإللتحاق  بسبب عادات بالية وسوء فهم للدين اإلسالمي وأكدن على ضرورة

متهد مبقدمات " اخرتت لك"يف سلسلة املقاالت بعنوان  واالجتماعبالتعليم لتنال حريتها وتضمن باألخالق 

مت تقتبس نصوصا عن األدباء والعلماء من الشرق والغرب مت ختتمه بتوجيهات ونصائح ، كما نشرت زهور 

�ƢĔ¦ȂǼǟ�©ȏƢǬŭ¦�ǺǷ�ƨǴǈǴǇ�ȆǈȈǻÂ"تنتقد فيه األوضاع السائدة يف اجلزائر كما وجهت " صميم واقعنا من

، برسالته وعدم الشعور مبسؤولياته انتقادات الدعة للشباب اجلزائري ووصفته بالكسل واخلمول وعدم الوعي

.1وأثار املقال ردود أفعال وسجاال مع عدد من املثقفني الشباب من مؤيد ومعارض بشدة

  :مسألة حجاب المرأة  - 2

هو غياب األقالم النسوية عن مناقشة مسألة احلجاب اليت كثريا ما نوقشت يف  االنتباهومما يلفت 

باألخالق اإلسالمية والدعوة إىل عدم التشبه باملرأة  االلتزامصفحات جريدة البصائر ، وكان يصرن على 

وقد (اإلصالح أنفسهم األوروبية، فأما مسألة حجاب املرأة فقد أثار جدال شديدا بني علماء ورجال 

خصوصا بني الكاتبني محزة بوكوشة وبني مصطفى حلوش اليت تعددت  ) نشرت جريدة البصائر اخلالف

�Ǻƥ�ȄǨǘǐǷ�ǂǯ̄ �ƢǸǯ�ǶƬǌǳ¦Â�Ƥ ǈǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢǻƢȈƷ¢�ǒ ǠƦǳ¦�ǶȀǔǠƥ�ȄǴǟ�®ǂǳ¦Â�ÀƘǌǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǶēƢƥƢƬǯ

قرأناه يف جريدة البصائر ملقال ، ولكن ما 2حلوش أنه تعرض من طرف األستاذ محزة بوكوشة للسب والشتم

اوي للفصل بينهما ولتهدأة ، وقد كلف الشيخ أبو يعلي الزو 3"سوء مغبتة"بوكوشة مل يكن إال كلمة 

، فكان منشأ اخلالف بينهما عدم التسامح يف التعبري إذ قال مصطفى حلوش إن احلجاب عادة النفوس

¦°ƢƳÂ�Ǻē¦ȂƻƘǯ�©ƢǸǴǈŭ¦� ƢǈǼǳ¦�°ȂǔƷ�ǺǷ�ƪ ǠǼǷ�ƨǴȈǬƯ�ǲǧƢū¦�ǲǨƄ¦�Ŀ�©ƢȈǻǂǐǼǳ¦Â�©Ƣȇ®ȂȀȈǳ¦�Ǻē

18موقع الشيخ عبد احلميد بن باديس ، األحد : املوقع اإللكرتوين  ، "1956، 1947أقالم نوسية يف جريدة البصائر  "،مولود عومير- 1

  .19:33الساعة  2014ماي 

.4، ص 1937مارس  26، 60، العدد البصائرجريدة  ، "حول عادة احلجاب"، مصطفى بن حلوش- 2

.4، ص 1937مارس  12، 58، العدد البصائرجريدة  محزة بوكوشة ، حجاب املرأة دين واملبالغة فيه عادة شريفة يف اإلسالم وقبله،-3
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فعندها له " الثقيلة"دين ولفظة يف لفظه أن احلجاب عادة ال" محزة"مجعية العلماء فناقشته السيد "بشعبه 

، وأن السيد يد حلوش مل يقل ولن يقول بالسفورقوال الزما للسفور، وفصل الشيخ أبو يعلي الزواوي أن الس

، يف مصر وتركيا كاندفاعهنالنسواين يف اجلزائر   االندفاعمحزة محلته الغرية العربية واحلمية اإلسالمية وخشية 

.1وبأن العمل على طريقة السلف البد منه

  :حقوق األطفال الجزائريين  - 3

ſ�ǲƥ�ǖǬǧ� ƢǈǼǳ¦Â�§ ƢƦǌǳ¦�Ƕē�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǫ�Ǻǟ�ª ƾƸƬǳƢƥ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�Ǧ Ƭǰƫ�ŃÂ لت حىت

 األمةوإن عناية  األطفالالروحية يف نفوس  واألحاسيسمواضيع األطفال واليت تنوعت بالطرق إىل املشاعر 

واهتمامها وتغذيتها هلذا الشعور باألغذية الصاحلة من إرشاد وتوجيه وتنمية بالكيفية اليت ميكن بسببها أن 

نطبع عليها نفسية الطفل حىت تصبح إميانا راسخا وعقيدة ثابتة تنمو معه منو اجلسم وتكرب فيه بكرب 

ترجى من احلكومة الدميقراطية  ولطاملا كانت األطفال، وكان رجال اإلصالح حريصون على تعليم 2الفعل

عام من اجلهل  ، لتحمي الطفولة بوجهيف املدن واألرياف واألوىللتنفيذ مشروع تعميم التعليم اإللزامي 

جتماعية ولكن تنفيذ هذا املشروع مل يرله أثر يف القرى وال يف املدن وقد قال الدميقراطيون الفتاك واآلفات اال

ƢĔ¢�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�©ƢǼǈƷ�ǺǷ�À¢  إجباريا يف كل جمتمع حىت  يتسىن لكل طفل  األوىلتدعوا إىل جعل التعليم

أن يقرأ حسب استعداده للرقي والكمال ويرجع سبب عزوفها عن تنفيذ ذلك هو أن االستعمار الذي يبين 

ع عنها سياسته يف البلدان املستعمرة على التفوق اجلنسي واالمتياز العنصري ال يؤمن بالدميقراطية وال مبا تفر 

مبادئ اليت متس اإلنسانية من بعيد أو من قريب بل قامت ببناء سياستها التعليمية على التفريق بني أبناء 

  .الفرنسيني وأبناء اجلزائريني وخصت بعضهم التعليم العايل وحرمت البعض اآلخر

5، ص 1937مارس  19، 59، العدد البصائرجريدة  ، "حول حجاب املرأة"أبو يعلي الزواوي ، -1

5، ص 1947أوت 1، 2، العدد البصائرجريدة " لشعور احلي يف نفوس أطفالنا ا "، عمر شكريي- 2
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يم والذي قدرها الذي جتاوزا سن التعل األطفالاألرقام الكبرية لعدد " عزيز عمر با"وما أزعج السيد 

�Ǫȇǂǘǳ¦�Ǿǳ�ǲȀǈȇÂ�ƨǏƢƻ�ƨȇƢǼǟ�ǾƬƠǌǼƬƥ�řǠȇ�À¢�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ǲǨǘǳ¦�ǪƷ�ǺǷ�Ǿǻ¢�Ƕǣ°��ǲǨǗ�ÀȂȈǴǷ�¼ȂǨȇ�ƢŠ

.1إىل املدرسة ، خصوصا ما للطفل القروي الذي جهله القانون املدين

 الشغل الشاغل لدى رجال مجعية علماء املسلمني اجلزائريني فنشرت األطفالفكان قضية تعليم 

الطفولة "، "مواهب الطفولة"ا املقال بعنوان مقاالت عديدة تدعو للنظر يف حقوق الطفل املهضومة منه

.2"ربيتهاتملكة التفكري يف الطفل وكيف "، "البائسة

̈�¦�ǂƟƢǐƦǳ:)5(جدول ƾȇǂƳ�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨȈǈǼŪ¦�©ƢƠǨǳƢƥ�ƨǏƢŬ¦�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦

  م1939-م1935السلسلة األوىل 

  %النسبة المئوية   التكرار  الفئات

 الشباب 

  املرأة 

  الطفل

�̧ȂǸĐ¦

82

16

05

103

79.61%

15.53%

4.86%

100%

3، ص 1948نوفمرب  29، 57، العدد البصائر جريدة،"الطفولة البائسة " باعزيز بن عمر ،-1

.8، ص 1949أفريل  18، 76البصائر، العدد -2
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  القضية األمازيغية ومسألة الوحدة الوطنية                 : خامسا 

:القضية األمازيغية-1

ƢēǀǣÂ�ƢȀƬǨǴƻ�Ŗǳ¦�ǲƟƢƦǬǳ¦�Ãƾǳ�ƨȈǸȈǴǫȍ¦�ƨǟǄǼǳ¦�À¤  مل تلبث وضخمتها كتابات احلرب الكالمية ،

عب القبائل منحدرا من الغاليني والرومان الفرنسيون ش عترباأن نشأت عنها أسطورة قبائلية حقيقية ، وعليه 

، " ندماجلالأكثر قابلية "القبائل  عتربوااو  .هد الروماين وحىت من عهد الوندالالرببر املسيحيني من العو 

وهلذا فان الفرنسيني علقوا ، "��ǂǠǴǳ�ÀȂȇǂǘǧ� ¦ƾǟ¢�ǶĔ¢Â§ إسالمهم كان ما يزال سطحياأن "وكانوا يرون 

حسب قول شارل روبري أجريون  - وهذا ما يفسر " ¢�ȆƸȈǈŭ¦�ǶĔƢŻ¤�ǶȀȈǳ¤�¦ÂƾȈǠȇ�À" آماال عريضة على 

.18701إىل  1863ما قام به الكاردينال الفيجري من سنة  - 

خالل مائة عام ،  مارستعاال نتهجهااسياسة التجزئة الوطنية اليت  لقد وقف مجعية العلماء من

وأن . من أصل واحد  حندرواايتزعزع طيلة ثلث قرن ، وقد أكدوا على أن األمازيغ والعرب قد  مل ثابتاموقفا 

يشرتك يف الدين واللغة  ، فهم شعب واحدبوتقة واحدة خالل بضعة عشر قرنا اإلسالم قد مزج بينهما يف

، وال ميكن فصمه عن بعضه البعض ، وكثريا ما كتب الشيخ عبد احلميد بن باديس يف مقاالته يف تاريخوال

�¿ȐǇȍ¦�ƨǳƢǇǂƥ�§ǂǠǳ¦� ƢƳ�Ƣŭ�ƢĔ¢Â�ȆǤȇ±ƢǷȋ¦�ǲǏȋ¦�ń¤�Ƣǿ°ÂǀƳ�®ȂǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȋ¦�Ǻǟ�§ ƢȀǌǳ¦�ƨǴů

، 2فيما بينهم مدة طويلة من الزمن متزجوااو نزع الفوارق بني العرب والرببر ومتكن من توحيد األمة اجلزائرية ل

تعبري واضح وصريح من الشيخ ابن باديس '' ما مجعته يد اهللا ال تفرقه يد الشيطان '' ويف مقال آخر بعنوان 

لتحام إاملدبرة حملاولة التفريق بني اجلزائريني ، فأكد من خالله على  ستعماريةاالعن كشفه لسياسة اإلدارة 

.3األمازيغي يف اجلزائر حتت راية واحدة هي راية اإلسالمالشعب العريب و 

.161،  ص  املرجع السابق، 1بو الصفصاف عبد الكرمي ، تاريخ اجلزائر احلديث و املعاصر، ج -1

، 1938، فيفـري 12، ج 13، م ''كيف صـارت اجلزائـر عربيـة'' نظر املقال للشيخ عبد احلميد بن باديس يف جملة الشهاب بعنوان أ -  2

  .511-510ص ص 

.605، ص 1936، فيفري 11، م 11الشهاب ،ج -3
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نه قد حكم مسبقا بفشل هذه أومن خالل هذين املقالني الذين كتبهما الشيخ ابن باديس يتضح 

�ƨȈǠǸŪ¦�¥®ƢƦŠ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦Â�ȆǟȂǳ¦�ǂǌǼǳ�ǺǗȂǳ¦� ƢŴ¢�ǲǯ�Ŀ�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨǴǸū¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�¦ƾǯƚǷ�ƨǳÂƢƄ¦

، داعيا إياهم 1الوحدة والتضامن واحملبة والتآخي والتعاون بني مجيع سكان القطروأهدافها حيث الناس على 

.2إىل نبذ كل تفرقة عنصرية أو مذهبية

العلماء بشدة فكرة االستعمار العريب الذي جاء إىل مشال إفريقيا مستعمرين ال ناشرين  ستنكرا  

الرامية إىل إضعاف اللغة العربية ، بواسطة  ستعماريةاالللدين اإلسالمي وحضارته ، كما أدانوا احملاوالت 

القبائلية يف اإلذاعة  اللهجات الرببرية على أمواج األثري كإنشاء قناة إذاعية خاصة باللهجة ستعمالا

، ورفع العلماء أقالمهم وحتركت ألسنتهم لكتابة املقاالت وتأليف الكتب ليحاربوا السياسة الرببرية اجلزائرية

محد توفيق املدين يف أ، مثل ما بينه 3ئل املمكنة عن طريق املؤلفات والصحافة والدعاية املختلفةبكل الوسا

¢�śƻ°ƚŭ¦�ǶƳƢǿÂ���̈ƾƷ¦Â�ƨǳȐǇ�ǺǷ�ÀÂ°ƾƸǼȇ�ǶĔ¢�ȄǴǟ�ƾǯ¢Â�ǂƥŐǳ¦Â�§ǂǠǳ¦�¾ȂǏ'' كتاب اجلزائر''مؤلفه 

4.صلهم اآلسيوي األوربيني الذين حاولوا ترسيخ معلومات خاطئة عن الرببر قصد حتويلهم عن أ

وقد حترك العلماء وشنوا محالت  كان هلا نتائج اجيابية ، ولعل ما ساعد العلماء على الوقوف يف 

دون أن  -، هو وجود دعاة مصلحني من القبائل أنفسهم بني العلماء 5ستعماريةاالوجه السياسة الرببرية 

باإلضافة إىل أن كثريا من  –مجعية العلماء الشيخ ابن باديسس ننسى األصول األمازيغية اليت يعود إليها  رئي

�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǟȂƬǳ�ƨȈǇƢǇȋ¦Â جتماعيةاالمن أهم قضاياها  عتربتهابه و ركزت عليه جريدة البصائر ، واليت  هتمتاالتآخي والتعاون وهو ما  - 1

  . اجلزائري كما فصلنا فيها سابقا 
2
- Mahfoud Kaddache, Histoire du Nationalisme Algérien question nationale et politique

Algérienne,1919-1951, SKED , Alger, 1980, p 333

،  42العـدد، البصـائر جريـدة ،'' موجـة جديـدة '' نظر مقـال الشـيخ البشـري اإلبراهيمـي حـول اإلذاعـة اجلزائريـة باللهجـة الرببريـة بعنـوان أ -  3

.1، ص  1948جويلية  5

.169-168املرجع نفسه ، ص ص ،1تاريخ اجلزائر احلديث و املعاصر، ج بو الصفصاف عبد الكرمي ،-4

يف اجلزائــر ، فقــام العلمــاء مبهامجتهــا  و إضــعافها ، حيــث أدخلــوا  م1936لتأســيس مجعيــة القبائــل ســنة   ســتعماريةاالســاعدت اإلدارة  -  5

أنظـــر بـــو . عناصـــر مـــنهم يف عضـــويتها ، متكنـــت مـــن أخـــذ زمـــام القيـــادة ، وبـــذلك جنحـــوا يف خطـــتهم الوحدويـــة  وإفشـــال مشـــروع التجزئـــة 

.170الصفصاف عبد الكرمي ، املرجع نفسه ، ص 
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، حيث كان للعلماء يف تلك املنطقة واحد وثالثون القبائل كانت من أتباع املصلحني الزوايا الصغرية يف بالد

.�ǶēȂǟƾǳ ستجابتامدرسة وثالثة وثالثون زاوية إصالحية 

أن جيمع بني العمل  ستطاعامن بالد القبائل الذي كان الشيخ أبو يعلى الزواوي أحد العلماء         

اإلصالحي يف إطار مجعية العلماء وبني إصالح الزوايا وبني عربيته وأصوله الرببرية ، إنكارا منه للتطرف 

فقد كان من رأيه . وهذه املالحظة املهمة تبني ما كان عليه اإلمام من حكمة وبعد نظر وحب اإلنصاف 

�ƢǷ�ǲǯ�ǀƦǻÂ���śƦǳ¦�©¦̄�¬ȐǏ¤�ȆǔƬǬƫ���ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨƸǴǐǷÂ�¿ȐǇȍ¦�ƨƸيف هذه القضية أن مصل

�̧±ƢǼƬǳ¦�¾ƾƥ�¾±ƢǼƬǳ¦�¾®ƢƦƫ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǾȈǔƬǬȇ�ƢŠ���ǶēƾƷÂÂ�śǸǴǈŭ¦�ƨǸǴǯ�¼ǂǨȇ.1

الواضح يف جريدة البصائر سواء  هتماموااللك األثر البارز املسألة األمازيغية مل يكن هلا ذكما أن         

يف فرتة اإلمام ابن باديس أو يف فرتة اإلبراهيمي ، فلم تورد عناوين مباشرة حول القضية لعدة عوامل لعل 

أبرزها حكمة رجاهلا ، فكان ابن باديس يتجنب قدر املستطاع احلديث عن العروبة حبضور الرببر ويركز على 

نه يضيف ويركز على العربية  لكي يربز التمايز أكثر عن إف ستعمارلالنه عند مواجهته أاإلسالم، إال 

، ليس إنكارا هلويته بل كان يبحث عما جيمع اجلزائريني وهو الدين والوطن ، وكثريا ما كان يؤكد 2فرنسا

، فبهما تكتمل )لى اهللا عليه وسلمص(وبة صاحب الرسالة سيدنا حممد باإلسالم وبعر  عتزازاالعلى ضرورة 

�ƨȇǂƟ¦ǄƳ�ƨȈǨǴƻ�Ȇǿ�Ŗǳ¦�Â�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨȇȂȀǴǳ�Ƣēǂǜǻ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƢȀȈǴǟ�ƪالوحد Ǽƥ�Ŗǳ¦�ƨȈǨǴŬ¦�ȆǿÂ�ƨȈǼǗȂǳ¦�̈

عربية أمازيغية إسالمية ، فاجلمعية تعترب الدين اإلسالمي و ما جاء به من لغة عربية عامال جامعا بني 

.¢�ǶēƢƴŮ�̧ȂǼƫÂ�ǶȀǫ¦ǂǟ ختالفااجلزائريني على 

كان الشيخ ابن باديس يبحث دائما عما جيمع اجلزائريني وهو اإلسالم واجلزائر ، ويؤكد كل مرة 

إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد مجع بينهم '' :على ضرورة متسك الشعب بعروبته وإسالمه ، فكتب قائال 

اء وتؤلف بينهم يف اإلسالم منذ بضعة عشر قرنا، مث دأبت تلك القرون متزج ما بينهم يف الشدة و الرخ

العسر واليسر وتوحد بينهم يف السراء والضراء ، حىت كونوا منهم منذ أحقاب عنصرا مسلما جزائريا أبوه 

.13مام أيب يعلى الزواوي ، املرجع السابق، ص ء علماء مجعية العلماء املسلمني ، اإلأمحد الرفاعي الشريف ، مقاالت وآرا-1
دار كوكـــب العلـــوم للنشـــر ، ، 1، ط  1954-1920 خـــتالفواال تفـــاقاالرابـــح لونيســـي ، التيـــارات الفكريـــة يف اجلزائـــر املعاصـــرة بـــني -2

.338، ص 2009، اجلزائر
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اإلسالم وأمه اجلزائر ، يا عجبا مل يفرتقوا وهم األقوياء فكيف يفرتقون وغريهم القوي ، كال واهللا بل تزيد  

.1''وقوة لرابطتهم  حتادهمإكل حماولة للتفريق بينهم إال شدة يف 

ȍ¦�©ƢǇƢȈǈǳ¦�ǺǷ�ƨǇƢȈǇ�ƢĔ¢�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨȈǤȇ±ƢǷȋ¦�ƨȈǔǬǳ¦��¬ȐǏȍ¦�¾ƢƳ°�¾ÂƢǼƫ ستعمارية الداعية

لتفكيك الوحدة اجلزائرية ، مثلما عملت على التفريق بني شيوخ العلماء وشيوخ الزوايا والطرق الصوفية ، 

�ǖƥ¦ŗǳ¦Â�̈ƾƷȂǳ¦�ŚǷƾƬǳ�ƨǴȈǇÂ�ǶēƾǸƬǟ�ǶȈǈǬƬǳ�ƢȀƟ¦°Â�ǺǷ�ȄǠǈƫ�Ãǂƻ¢�ƨȈǔǫ�ǪǴş�ƪإو  ǷƢǫ��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śƥ

وقال الشيخ البشري . األمة اجلزائرية، فكان هذا سببا كافيا ليقف رجال اإلصالح موقفا حازما من القضية

¢�ƢȀǇǂǣ�ƨưȈƦƻ�̈ǂƴǋ�ǺǷ�̧ǂǧ�ƢĔ¤���ÀȂŷȂƬȇ�ƢŲ�Ƕǜǟ¢�ƨǳƘǈŭ¦�ǽǀǿ�ǂǷ¢�À... '':اإلبراهيمي يف هذا الشأن 

.2''عرب والرببرالتفريق بني األخوين ال''تعمار وتعهدها بالعناية والرتبية وامسها احلقيقي االس

كما عمدت على خلق عامل آخر حملاربة و القضاء على اللغة العربية بالدرجة األوىل ، وكما قامت 

لغة مستقلة عن  ƢēŐƬǟاو ، - ما نسميه بالدارجة - لغة أمازيغية جديدة قامت أيضا خبلق لغة العامية  بتكاراب

اللغة العربية ، ولتنفيذ هذه اخلطة عهدت إىل طائفة من األساتذة فألفوا يف اللغة العامية كتبا خمتلفة ملئت 

.3باحلكايات املكذوبة تقرأ  للتسلية 

أو '' أمازيغ''من يطلع على عناوين مقاالت جريدة البصائر ال يكاد يرى عنوان حيمل مصطلح        

، ألن املسألة كانت حساسة ويف غاية  اخلطورة و ليس كما يعتقد البعض، وقد نوقشت القضية على ''بربر''

أساس قضية حماربة اللغة العربية وسبل إنقاذها من الزوال، وإن املطلع يف طيات بعض املقاالت اليت كتبها 

معظمها وكانت حمل نقاشات  الشيخ البشري اإلبراهيمي جيد أن املسألة األمازيغية كانت طاغية على

وإستفهامات عديدة، و مبا أن القضية األمازيغية ظهرت لتفرق بني األمة، فإن رجال اإلصالح رأوا  أنه ال 

�ǞǓÂÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�� ƢȈƷ¤�ǪȇǂǗ�Ǻǟ��ƨǨǴƬƼŭ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǂǏƢǼǟ�ƾȈƷȂƬƥ��ȏ¤�ƨȈǔǬǴǳ�ǲƷ�ƾƳȂȇ

  .        ستعماريةلنعرات  أكثر مما خلقته السياسة اإلاجلزائر آن ذاك مل يكن حباجة إىل إثارة ا

.605، ص 1936، فيفري 11، م 11،ج الشهاب،جملة  '' ما مجعته يد اهللا ال تفرقه يد الشيطان''عبد احلميد بن باديس ، -1

.1، ص  1948جويلية  05، 42،ع البصائرجريدة  ، "موجة جديدة "براهيمي  ، حممد البشري اإل -  2

.2،  ص  1937أكتوبر  13، 10، عالبصائر، جريدة ''انوية اللغة العربية  باملدارس الث'' باعزيز بن عمر ، -3
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موجة ''سم إأعطاها تكلم الشيخ البشري اإلبراهيمي عن القضية األمازيغية وكتب عنها مقاال و         

اجلديدة سالح ) العملية(إن هذه '':، منبها فيها على السالح الذي وجه إىل اللغة العربية ، قائال ''جديدة

العربية ومكيدة مدبرة للتقليل من أمهيتها وحجة مصطنعة إلسكات املطالبني حبقها يف وطنها ، مبتكر حلرب 

ستعمار ولكنه سالح مفلول ومكيدة فاشلة وحجة داحضة سخر منها القبائلي قبل العريب وسيعلم اإل

يف األثري ال حترك وال وأعوانه أن هذه املوجه ستبتلعها أمواج وأن املذيعني فيها كاملغنني يف املقربة ، أصداء 

.1''تثري 

ستعمارية اليت ما إن املتمعن يف القوانني الفرنسية الصادرة يف اجلزائر يرى بوضوح هذه السياسة اإل  

هتمامها باللغة القبائلية ليس ألصالتها إمجعت إال لتفرق وما سكتت إال ألن هذا ال يناقض مصاحلها ، وما 

ƢǸǯ�Ʈإو  ȈƦƻ�µ ǂǤǳ�ƢŶ¤Â�Ƣđ�Ƣǧ¦ŗǟ  أكل هذا إنصاف للقبائلية وإكرام '' :وصفه الشيخ البشري اإلبراهيمي

نه تدجيل سياسي على طائفة من هذه األمة ، إحبقها يف احلياة وبأصالتها يف الوطن ؟ كال  عرتافااو ألهلها 

.�ƢǸđ�ƨǬȈǸǟ�ƨȇǂƼǇÂ�ƢǸȀǼȈƥ�ƨǠȈǼǋ�ƨǫǂǨƫÂ�Ãǂƻ¢�ƨǨƟƢǘƥ�Ä°ƢǸǠƬǇ''2إومكر 

بصائر وعلمائها على القطر اجلزائري فقط بل تعداه إىل الشمال اإلفريقي، ألن مل يقتصر دفاع ال       

ȈǬȇǂǨƬǳ¦�ƢēƢǘǘű�ǪȈƦǘƫ�Ŀ�ǂƻ¡Â�ǂǘǫ�śƥ�¼ǂǨƫ�ȏ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇ�ȆǸȈǿ¦ǂƥȍ¦�¾ȂǬȇ��Ǯالسياسة اإل ǳ̄�ĿÂ��ƨ:

ينكر ...  منها الدماء  حندرتا، كيفما كانت األصول اليت ال اإلفريقي جبميع أجزائه طبيعيةعروبة الشم''

ستعمار عروبة الشمال اإلفريقي بالقول  ويعمل حملوها الفعل ، وهو يف مجيع أعماله يرمي إىل توهني اإل

.3''ستعمال هلما معا إالعربية بالرببرية، وقتل املوجود باملعدوم ليتم له ما يريد من حمو و 

إلحياء ما  ستعماريةاالإىل ما تسعى إليه اإلدارة محيدة إبراهيم مقال له بالبصائر فأشار  كتب أبو      

هذا العمل منشورات ، وقد صاحب للنفوس يسمى باألسطورة القبائلية حتث غطاء ما يسمى عملية إحصاء

ƨȈǼȈƫȐǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ƪ األدهى واألمرباألمازيغية و  ƦƬǯ�ƢĔ¢��'' وإذا رأينا أن ال بأس يف وجود القبائلية إزاء اللغتني

  .السابق،املصدر  "موجة جديدة "حممد البشري اإلبراهيمي  ، -1

.1، ص  1948جوان  28، 41،عالبصائر جريدة،"اللغة العربية يف اجلزائر  "ي ،حممد البشري اإلبراهيم -  2

.1، ص  1951أفريل  09، 150،ع البصائر جريدة، "الشمال اإلفريقيعروبة "اهيمي ، حممد البشري اإلبر  -  3
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، ألزعمهم زورا أن الّسادة القبائل ينتسبون الالتينية؟ وهذا بيت القصيد فما باهلا تكتب باألحرفاملتقدمتني 

؟ فاشهد لغة أولئك بالّشمال اإلفريقي قبل الفتح اإلسالمي، أن لغتهم تنتسب إىل ستقرارهمالإىل الرومان 

و محيدة على أن اللغة القبائلية  أكد أب. 1''والفسوق  فرتاءاال، وأنه لضرب من ضروب لباطل زهوقاللهم أنه 

�Ƣē¦ȂƻƘǯ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǺǷ�̧ǂǧ�ƨȇǂƥŐǳ¦�ĺǂǠǳ¦�¿Ȑǰǳ¦�®¦ȂǷ�ǺǷ�ȏ¤�ǂƥǂƥ�ƨǸǴǯ�Ǻǰƫ�ŃÂ�ƢēƾȈǳÂ�ȏ¤�Ȇǿ�ƢǷÂ

��ÀȂǸǐƬǠȇ�ȄǬƯȂǳ¦�ǶēÂǂǠƥÂ��ÀȂǴǐƬȇ�ƨƥÂǂǠǳƢƥÂ�§ǂǟ�ǶȀƦǿ¦ǀǷÂ�Ƕ�ĿÂعناصره ختالفاإن الرببر على ''

�ǶĔƢǗÂ¢ولن تستطيع أية قوة مهما بلغت يف الدهاء واملكر . ب وكره من كره احملبوبة ينعمون حب من ح

2'' .والغدر أن تفرق قوما مجعتهم اليد اإلهلية

وعهدي "وإن اإلخوة األمازيغيني لن تنطوي عليهم مثل تلك احملاوالت اإلفسادية وال تثري هلم خاطرا        

� ƢƳ°ȋ¦�¦ÂǄǿ�ƢŠ°Â���¿¦ǂǯ�¾Ƣǘƥ¢Â�¿Ƣǜǟ�¾ƢƳ°�Ƕđ3.''على هذا الصنيع الغريب حتجاجااو  ستنكاراا

Ƣđ�̈ǂū¦�²وللخروج من هذه املكيدة قامت اجلمعية بإرسال وفود للوعظ واإلرشاد إىل ا °¦ƾŭ¦�ƨǷƢǫ¤Â�ƨǬǘǼŭ��

ألرض الرببر بل كان ختليصا هلم  حتاللا وتذكريهم بأن الفتح العريب اإلسالمي للشمال اإلفريقي مل يكن

محمد عن ذلك  من براثني الوثنية وتوجيها للفطرة حنو التوحيد ، كما عرب نتزاعااو من حكم الرومان اجلائر 

�ǂƥŐǳ¦�Ƕǔē�À¢�ƨȈǇƢȈǈǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƢȀƬȇǂǬƦǠƥ ستطاعتاإن األمة الوحيدة اليت  ":قائال  الصادق بسيبس

.4"هضما أبديا هي األمة العربية الفاحتة املنقذة للمظامل اجلبارين

وهكذا حقق العلماء فوزا كبريا يف هذه القضية اجلوهرية للشخصية الوطنية اجلزائرية ، حيث بقيت 

من القبائل ومل جتد صدى واسعا بني اجلماهري وال  احلركة الرببرية ودعاية التجنيس قاصرة على بعض املثقفني

�ǽƢš ȏ¦�¦ǀđ�Ä®ƢǼƫ�ƨǼȈǠǷ�ƨǸǜǼǷ�Ãƾǳ.

.6، ص  1948ديسمرب  6، 59،ع البصائر جريدة، "ستعماري جديدإمكرا "إبراهيم أبو محيدة ، -1

  نفسه املصدر  -  2

  .      نفسهاملصدر   -  3

.3، ص  1947ديسمرب  29، 17،ع البصائر  جريدة،" اإلحتاد الفرنسي مصرعه باملغرب املسلم العريب "حممد الصادق بسيبس ،-4
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  :الوطنية القومية  - 2

ƢēŐƬǟ�Ŀ�ƢȀǴƳȋ�ƪاو ، و رؤساءهامجعية العلماء  هتمامابيت قضية الوطنية ظح       ǠǇ�Ŗǳ¦�ƢēƢȇȂǳÂ¢�ǺǷ

�©ȐĐ¦�ŕǋإحياء الوطنية وكانت تصب كلها خلدمة الوطن و  ،والثقافية حىت السياسية منها عيةاالجتما

، وإن احلركة اإلصالحية يف اجلزائر منذ بدء نشاطها حتاول االبتعاد ما أمكن عن زج نفسها يف اخلالصة

، فهذا أمر ال تنازل فيه ، فقد كان الشيخ ابن ين إمهال الشؤون الوطنية القوميةالشؤون السياسية فهذا ال يع

ه قد أبدى رأيه يف ذلك رغم الظروف الصعبة وحساسية من يتجرأ وينطق بكلمة باديس منذ بدأ حركت

  .الوطن أو الوطنية 

كيف :" كتب الشيخ ابن باديس مقاال يف جملة الشهاب حيمل عنوان   مجعية العلماء فقبل تأسيس   

ذكريات املاضي، م إمنا ينتسب للوطن أفراده الذين ربطته:" فأجاب بقوله " ينتسب اإلنسان إىل الوطن

ƦƳ¦Ȃƥ�¿ƢȈǬǳ¦Â�Ǿź°Ƣƫ�ǶǴǟ�Ƥستقبل، وآمال املومصاحل احلاضر ƳȂƫ�ǺǗȂǴǳ�ƨƦǈǼǳ¦Â����ƨȈǸǴǟ�ƨǔĔ�ǺǷ��ǾƫƢ

،  شرف ملن ال حيافظ على شرف وطنه، ومسعة أبنائه ، فالامسهمرانية، واحملافظة على شرف ، وعواقتصادية

1"وال مسعة ملن ال مسعة لقومه

إلحياء القومية وللنهضة من خالل ذلك عن العناصر املكونة للشخصية الوطنية  الشيخ يبحث فأخذ       

الوطنية وحتريرها للعناصر املكونة للشخصية  باالنتماءإىل وطن اجلزائر الذي ال يكون إال  باالنتماءالوطنية 

�ȆǷȐǇȍ¦�ǾǼȇ®�°ȂǷ¢Â�řǗȂǳ¦�Ǿź°ƢƫÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǾƬǤǳ�ǾǸȈǴǠƫÂ�ǞǸƬĐ¦�Ǧمن أشكال اجلهل ȈǬưƫÂ�� الذي جيمعه

إننا جزائريون نعمل للم شعب األمة اجلزائرية وإحياء روح القومية يف أبنائها : " حني  قال  ،ويوحده

يف العامل وعليها واجب  واالنتفاعوترغيبهم يف العلم النافع والعمل املفيد حىت ينهضوا كأمة هلا حق احلياة 

.2"اخلدمة والنفع يف اإلنسانية 

.99، املصدر السابق ، ص ...حممد احلسن فضالء  ، الشذرات -1

.1، ص ) 1925جويلية  2(، نقال عن الشهاب ، العدد األول 235، ص  السابقأمحد اخلطيب ، املرجع -2
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،1"حنب من حيب وطننا وخيدمه" ويشدد يف حبه لوطنه اجلزائر والتمسك مبقوماته الشخصية بقوله   

أما اجلزائر فهي وطين اخلاص وتفرض علي تلك الروابط ألجله كجزء منه فروضا خاصة ، وأنا :" مث يقول

شخصية مستمدة منه مباشرة ، فأرى من الواجب أن تكون خدمايت أول ما تتصل أشعر بأن كل مقومايت ال

.2"بشيء به مباشرة 

بالواقع  عرتافاايف كثري من تصرحياته تبدي  تضحتاكانت مساملة ابن باديس للحكومة الفرنسية اليت        

السياسي مع التأكيد على الشخصية الوطنية للجزائر اليت كانت فرنسا حتاول طمس معاملها ، فكان 

Ƿ�Ǧ ȈǰƬǳ¦Â�ƨǻÂǂŭƢƥ�¶ƢǌǼǳ¦�¦ǀǿ�Ƕǈƫ¦�¦ǀǳ�®ȐƦǳ¦�Ƣđ�ǂǌƬǼƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦Â�» ÂǂǜǴǳ�ƢǠǓƢƻ ع

، بعبارات التورية واملساملة انتهمستعاخيف نشاط العلماء وتظهر  ستعمارياال، فعندما يشتد الضغط الظروف

مبادئها ، وعلى الرغم من كل الظروف فإن  وعندما يسود التسامح يعود النشاط إىل الربوز بوسائل خمتلفة

ومل يتخذ العلماء موقفا معاديا واضحا مراعاة للظروف ، مل تتغري يف جوهرها ماء وأهدافهمالوطنية للعل

بة األمل ليكشفوا عن مشاعرهم احلقيقية إزاء ما كان يدبره من خمططات منتظرين الوقت الذي حتني فيه خي

3.تدمريية لكل البىن يف الوطن اجلزائري 

لقد لعبت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني دورا مهما يف احلفاظ على اهلوية الوطنية للشعب        

اجلزائري، وعملت كل ما يف وسعها لصيانة عناصر تكوينها من دين ولغة وعادات وتقاليد، إذ تصدت 

يف وجه املشروع  الشرسة، وكانت لكل مشاريعها اهلدامة باملرصاد، ووقفت سندا منيعا االستعماريةللهجمة 

    .إىل حتقيقه على أرض اجلزائر العربية املسلمة االستعمارالذي كانت تطمع قوى  االستعماري

من التغلغل يف النفوس ملالئمتها للعقيدة التكوين النفسي واحلضاري  مجعية العلماءوقد متكنت أفكار        

يقول شارل روبري  .اجلمعيات واألحزابللشعب اجلزائري يف سنوات ليلة جدا بالقياس على غريها من 

  .1ص، لسابقااملرجع  - 1

.110، ص السابقحممد حسن فضالء ، املصدر -2

شــارل أنــدري جوليــان، إفريقيــا الشــمالية تســري، القوميــات اإلســالمية والســيادة الفرنســية، ترمجــة املنجــي ســليم وآخــرون، الــدار التونســية -3

.148م، ص1976 -هـ  1396للنشر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
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، م1936حىت حزيران  م1933وما من شك فإن العلماء يف مناخ املعارضة القوي من أعوام '' :أجريون 

.1''قد وطدوا نفوذهم ووجهوا الرأي العام اإلسالمي لصاحلهم 

، وكل واحملاضرات والوعظافة  واخلطب، جندت اجلمعية وسائل عديدة منها التعليم  واملدرسة والصح      

من كانت تتوسم فيهم اإلخالص للدين والوطن حفاظا على كيانه من التالشي والذوبان أمام ضربات 

، وكانت كما فكانت البصائر املتصدية لكل ذلك ،املصممة على ضربه يف العمق االستعماريةالقوى 

، األربعة الصامتة جلمعية العلماء سنةجريدة البصائر هي إحدى األل'': فها الشيخ البشري اإلبراهيميوص

، واليت كانت ترمي ستمدة من كالم اهللا وكالم رسولهتلك األلسنة اليت كانت تفيض باحلكمة اإلهلية امل

، انا ال ينثلم وال ينبوبالشرر على املبطلني واملعطلني ، وكانت كلما أغمد الظلم لسانا منها سل احلق لس

2'' ...صراط والبصائر السنة والشريعة وال": وتلك هي

مي للشعب اجلزائري بتصريح شهد التاريخ لدور جريدة البصائر يف بعث وإحياء النازع الوطين والقو   

يف الناس فكرهم ، ومحلت ) البصائر(بعثت :" ... يف قوله 3األستاذ عبد الرزاق قسوم  عية العلماءرئيس مج

من مقاالت مثقلة بالتوعية والتحسيس ، مبشرة ) العلماء(للشعب اجلزائري ولألمة اإلسالمية ما دجبه هؤالء

.142، ص 21982شارل روبري آجرون، تاريخ اجلزائر املعاصرة، عيسى عصفور، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط-1

.1، ص  1947جويلية   25، 1، ع البصائر  جريدة،  "ستهاللا "، اإلبراهيميحممد البشري  -  2

زاول دراسته مبسقط رأسه، فحفظ م مبدينة املغري والية الوادي،1933بن عبد اهللا من مواليد سنة : األستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم-3

  األستاذيعترب . م، بعد عامني من إنشائه1949القرآن الكرمي ، أحلقه والده بصفوف طلبة معهد ابن باديس يف قسنطينة ملزاولة دراسته سنة 

زاق مرحلة التعليم يف املعهد من أهم حمطات حياته، حيث تعرف فيه على شبان جدد من أترابه وغري أترابه، من خمتلف أحناء القطر عبد الر 

�Ǯ. اجلزائري Ǵƫ�ǲǔǨƥ�Ǯ ǳ̄��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ǽ°Ƣǰǧ¢�©°ȂǴƦƫÂ��ƨȈǼǗȂǳ¦�ǾǈȈǇƢƷ¢�ƪ ŶÂ��ƨȈǸǴǠǳ¦�Ǿǯ°¦ƾǷ�©®¦®±¦Â��ƨȇǂǰǨǳ¦�ǾǫƢǧ¡�¦ǀđ�ƪ ǠǈËƫ¦Â

اليت كان يتلقاها، على أيدي أساتذة كانوا حريصني على غرس الروح الوطنية يف طلبتهم، وتطوير القيم الدينية واخلُلقية يف الدروس املتميزة 

بعد مرور أربع .  اخل... أمحد محاين، أمحد احلسني، عبد الرمحن شيبان، أمحد رضا حوحو،عمر جغري : من بينهم املشايخ . نفوسهم

د عدة مناصب مهمة لق،ت-تونس–د وفد من جامع الزيتونة بن باديس، حصل على الشهادة األهلية، على يسنوات من التعلم يف معهد ا

بعد الشيخ عبد   -حفظه اهللا -الشيخ عبد الرزاق قسوم  مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينينظر مقابلة مع رئيس أ.آخرها تراس ج ع م ج 

صباحا املصادف لذكرى الثمانني من تأسيس جريدة البصائر ، 09:00، الساعة  2015ديسمرب  27يوم : -رمحه اهللا-الرمحان شيبان 

�ǂǳ¦�ǽǀđ�ǽȂǬƦǇ�ǺǷ�ǂƯ¢�ƢȈǨƬǬǷ�ƾȀǠǳƢƥ� ƢǧȂǳ¦Â���ƾǟȂǳ¦�ƨǻƢȈǏ�ȄǴǟ�ƾȀǟÂ�śǻƢǸưǳ¦�ƢǿƾȈǟ�Ŀ�̈ƾȇǂƴǴǳ�ƨƠǼē�¿Ȃǈǫ�¼¦±ǂǳ¦�ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦�Ƥ Ƭǰǧ سالة

.11، ص  2015ديسمرب  28، 788جريدة البصائر ،ع : نظرأ.
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مبنهجية إصالح وثورية ابن باديس حمذرة من خماطر الغزو الفكري والسياسي القادم من موسكو أو من 

  .'' ...باريس

��Ƣđ�ǚǨǴƬȇ�À¢�ÀƢǰŠ�Ƥكم   Ǡǐǳ¦�ǺǷ�ƪ ǻƢǯ�ǺǗ¦Ȃŭ¦�Â¢�ƨȈǼǗȂǳ¦�Â¢�ǺǗȂǳ¦�ƶǴǘǐǷ�ÀƢǧ�ǪƥƢǇ�Ƣǻǂǯ̄ �Ƣ

وأن يكتب عنها يف عناوين املقاالت ، خاصة الصحفية منها  خلطورة الوضع الراهن آن ذاك ، على األقل 

 مجعية العلماءا يف السنوات األوىل من ظهور  البصائر األوىل ، حتسبا وجتنبا لعدة مطبات قد تقع فيه

وصحافتها ، وعند تصفح األعداد األوىل جلريدة البصائر يوجد  يف ظاهرها نسبة تكاد تنعدم ملصطلح 

الوطنية لكن عند قراءة مضامينها جيد يف معضمها مقاالت تنتعش بالوطنية ، وإن وردت ترد على شكل 

ومن العلم للمواطن ''مثل قصيدة بعنوان قصائد شعرية تبعد عن أصحابه ما قد يوقعها يف الشك  و الريبة ، 

  '' : لصاحبها حممد العيد الذي مزج بني العلم و املواطنة حني  قال '' تاج

اد ــــــــــــــما جد فستقله األجم                   ومن   العلم   للمواطن   تاج         

1حلادإمل يشبه زيغ وال من العلم حظا                   أيها الشعب خذ        

، فاللغة هي من بني أسس الوطنية اجلزائرية اليت وضعها ''اللغة أساس احلياة القومية''ومن العلم إىل   

البصائر  ختذتا، ومنها '' لعربية لغتنا و اجلزائر وطننااإلسالم ديننا ، وا'' الشيخ عبد احلميد بن باديس 

وبتغري الوقائع  م1937، وعند حلول السنة الثانية للبصائر املصادفة لتاريخ '' العروبة واإلسالم '' شعارها 

وما نتج عنه من التغيري يف وجهات م 1936سنة  املؤمتر اإلسالمي نعقاداواألحداث اليت تزامنت مع 

ئر ، فنذكر على سبيل املثال مقال الذي أعضاءها بدأ مصطلح الوطنية والقومية يطفوا على صفحات البصا

، هذا '' مجعية العلماء و الوطنية إىل حكومة اجلبهة الشعبية''مجعية العلماء مع الوطنية بعنوان  سماقرتن فيه إ

املقال الذي كتبه مبارك بن حممد امليلي ، عبارة عن رسالة وطنية من ج ع م ج إىل احلكومة الفرنسية يؤكد 

�ƨȈǐƼǌǳ¦�¾¦ȂƷȋ¦�Ǻǟ�ȆǴƼƬǳ¦�¾Ƣǰǋȋ¦�ǺǷ�ǲǰǋ�ÄƘƥ�ƢŮ�ǺǰŻ�ȏ�ƢĔ¢Â�ƨȈǠǸŪ¦�ƨȈفيها على صدق وطن

هلا  ƢǷƢē©ااجلزائرية ووطنيتها يف ظل أي حكومة قائمة أو اليت ستقام ، ورغم ما يتفوه به اخلصوم من 

.5، ص  1935ديسمرب  27، 1، ع البصائر جريدة،  "ومن العلم للمواطن تاج"حممد العيد ، -1
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عند ' 'الوطنية''فان كان هذا العمل هو معىن '': خبروج مصطلح الوطنية من صمته ، فريد عليهم ويقول 

1.''خصومنا فنحن به معرتفون وبسبته متشرفون ولكل أدى يلحقنا يف سبيله مستعدون 

�ÀƢȈǰǯ�Ƣđ�ȏ���Ƣǿ®ȂƳȂƥ عرتفتاج ع م ج هذه اجلمعية اليت نشأت يف كنف فرنسا واليت  عتربتا       

قبل أن تتمكن من قدر له أن يتحكم وحيكم اجلزائر بالقوة اليت كان تفتقدها اجلزائر، فأجهزت عليها 

ا على األقل يف فرتة đ عرتافاال، فما كان على أعضاء النخبة املثقفة يف اجلزائر إال النهوض لتقاومها

ها للحفاظ على الوطنية ج ع م ج بالتعاون مع ساملة واملهادنة لفرنسا ترمجتها، فطريقة املالثالثينيات

ارك امليلي عند قدوم جلنة البحث الربملانية حلكومة اجلبهة ، مثلما صرح به أمني مال مجعية العلماء مباجلزائرية

الشعبية لتحقق يف وطنية اجلزائريني املنتمية إىل فرنسا من بينه ج ع م ج اليت أكدت بصريح العبارة 

2''. إصالح احلياة االجتماعية بالتعاون مع احلكومة والعناصر املتساكنة على وجه حيقق اإلصالح املنشود''

منها للوطنية كما كان يضن مل حين أوانه بعد وليس نفيا  عن فرنسا االنفصالج ع م ج  اعتربت  

تراوغ فرنسا  مجعية العلماءكانت   3، كما يقول األستاذ واملفكر اإلسالمي حممد اهلادي احلسينخصومها

Ĕȋ�©ƢƷȐǏȍƢƥ�ƨƦǳƢǘŭƢƥǮ ǳǀƥ�¿ȂǬƫ�Ǻǳ�ƢĔƘƥ�ǶǴǠƫ�ƪ ǻƢǯ�Ƣ�ƾǫ�śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƢȀƬǇƢȈǇ�Ǧ ǌǰǧ�� ينهض

، وقد أحرج الشيخ البشري اإلبراهيمي بوطنيته يه اهلمم والروح الوطنية املغيبةاجلزائريني من رقدته وتنهض ف

، وهي دولة، القضية الدينية السياسيةالصادقة فرنسا عندما أخد يطالبها بفصل الدين اإلسالمي عن ال

، عندما علم أنه  يستحيل منها أن تقوم نسيةدين اإلسالمي  واحلكومة الفر القضية الوطنية اليت مجعت بني ال

يف بلد واحد كاجلزائر ) ، اليهودية واإلسالمية املسيحية(بني الديانات الثالثة  بذلك ويستحيل أن تساوي

نسب عالية  ليس كباقي الديانات غم ما يبلغه الدين اإلسالمي من مثلما فعلت مع باقي الديانات ر 

�ǆنظرتنا إىل '' :األخرى ، فقال  Ǉ¢�ǺǷ�śƬǷ�² ƢǇ¢�ƢĔ¢�ƨǳÂƾǳ¦�Ǻǟ�Ǻȇƾǳ¦�ǲǐǧ�ƨȈǔǫ�Ä¢�̧ȂǓȂŭ¦�ƨȈǔǬǳ¦

.1، ص1937أفريل  20، 65، ع البصائر جريدة، "مجعية العلماء والوطنية إىل حكومة اجلبهة الشعبية "مبارك بن حممد امليلي ، -1
  .املصدر نفسه  -  2
.، مبقـر مجعيـة العلمـاء املسـلمني اجلزائـرينيصـباحا  09:00السـاعة  .2015ديسـمرب  27د اهلـادي احلسـين يـوم مقابلة مع األستاذ حممـ - 3

    .بالعاصمة 
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ƢǸǟȋ�ƢǼǻ±ÂÂ���ƨȈǼǗȂǳ¦ƨȈǳÂ¢�ƨȈǼǗÂ�¾ƢǸǟ¢�ƢĔ¢�ƢȀȈǧ�ƢǼǳǶǴǈŭ¦�ǺǗȂǳ¦�ÀƜǧ��  عريق اإلسالم عريب أصيل

.1''.العروبة

للبصائر  مع أول عدد صدر ذلك التحفظ يف التعبري عن الوطنية الذي مشل البصائر األوىل تغري       

ال بتداء من مقإ، من دعوة وتوعية للشباب الغافل الذي فطن مع فطنة رجال اجلمعية وعلمائها الثانية

الذي كتبه يف آخر مراحل مسريته  2''هل آن األوان اليأس من فرنسا ''الشيخ عبد احلميد بن باديس 

س على قيد احلياة لدعى إىل جهاد النضالية ، وانه حسبما قاله رفقائه وحفاظ سره لو بقي الشيخ ابن بادي

  .  فرنسا 

دعى الشيخ البشري اإلبراهيمي الشباب يف املرحلة الثانية من احلركة الوطنية من خالل جريدة البصائر        

األخالق، العلم والوطنية وكثريا ما كانت اجلمعية تدعو إيل الوطنية من اجل : أمورلإلقبال على ثالثة 

�ƨȈǼǗȂǳ¦�ń¤�¦Ȃǟƾƫ�Ŗǳ¦Â��ƢēƢȀƳȂƫ ختالفائه ، ووردت له العديد من املقاالت على النهوض بالوطن وأبنا

إىل أبنائي ''حيث دعا فيها  إىل الوطنية احلقة وجهها   3''ثالثة كلمات صرحية''من بينها مقال بعنوان 

فخرج إىل  5''دعوة صارخة إىل احتاد األحزاب واهليئات''، ووجه بذلك  4'' الطلبة املهاجرين يف سبيل العلم

śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠǸŪ�Ä°¦®ȍ¦�ǆ''تقدمي   ǴĐ¦�ǺǷ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȋ¦�ń¤�¹ Ȑƥ''6.

: نية قائالويشري املؤرخ الفرنسي شارل روبري أجريون إىل دور املدرسة اإلصالحية يف بعث الروح الوط       

مدارس مجعية العلماء كانت مدارس للوطنية تبذل فيها اجلهود اليت تبعث يف التالميذ عظمة هذا املثل '' 

.1، ص 1951ماي  07، 154، ع البصائر،  "نظرتنا إليها –قضية فصل الدين عن الدولة  "براهيمي ،حممد البشري اإل - 1

وهــل يف األدب تفيــد '' ...قــد آن األوان ''يقصــد بــه '' هــل آن األوان اليــأس مــن فرنســا''يضــيف األســتاذ املفكــر حممــد اهلــادي احلســين أن - 2

  .مقابلة مع األستاذ حممد اهلادي احلسين ).  أي قد( التأكيد 

.2، ص 1948كتوبرأ 25، 54، ع البصائر جريدة،"ثالث كلمات صرحية  "حممد البشري اإلبراهيمي ،-3

.1، ص 1951ماي  07، 154، ع البصائر جريدة، "إىل أبنائي الطلبة املهاجرين يف سبيل العلم"حممد البشري اإلبراهيمي ،-4

.2، ص 1947اكتوبر 13، 10، ع البصائر جريدة،  دعوة صارخة إىل احتاد األحزاب واهليئات حممد البشري اإلبراهيمي ،-5

śȇǂºƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠǸŪ�Ä°¦®ȍ¦�ǆ"حممد البشري اإلبراهيمي ، -6 ǴĐ¦�ǺǷ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǷȋ¦�ń¤�¹ Ȑƥ" ،ع البصـائر جريـدة ،

.1، ص 1948مارس  29، 29
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، وهو ما أكد عليه  أبو القاسم اهللا الذي نوه بدور مجعية 1''جل اإلسالم واجلزائرأاحلياة من ''األعلى 

Ŀ�ƨȇȂƥŗǳ¦�ƢēƢǈǇƚǷ�°Â®Â�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦ كثرت املدارس واملساجد احلرة :"  زرع الوطنية قائال

2''، وكان التعليم يقوم على زرع الروح الوطنية يف النشئ اجلديداليت أصبحت معاقل للفكر اإلصالحي

.142شارل روبري أجريون ،تاريخ اجلزائر املعاصر ، تر عيسى عصفور ، املرجع السابق ، -1

، الثقافـة، جملـة " –دراسـة مركـزة علـى مدينـة اجلزائـر  -  1954-1930مدارس الثقافة العربية يف املغرب العـريب  "م سعد اهللا ،أبو قاس - 2

.8-7، ص ص  1984فرباير  -، اجلزائر، جانفي 79ع 
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 :الفصل الثاني

  قضايا الثقـافية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خالل البصائر

  م1938مارس  8قضية التعليم العربي الحر وقرار :  أوال

  مسألة التعليم الثانوي: ثانيا

  )النوادي (الثقافية األخرى إنشاء المؤسسات : ثالثا

  مسألة البعثات الطالبية إلى الخارج : رابعا 

 من النشاط التعليمي للجمعية االستعماريةالبصائر في مواجهة  مواقف اإلدارة :خامسا 
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عاجلت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني مشاكل األمة اجلزائرية الثقافية كالتعليم العريب وطالبت 

،  املوضوعة لتصفية اللغة العربية، كما عارضت القواننيالذي هو أساس التعليم الديينحبرية التعليم العريب

، وفتح املؤسسات التعليمية  اليت ختدم قضية ملزاولة مهنة التدريسوطالبت بتسهيل منح الرخص للمعلمني 

  .   التعليم العريب الذي يعد إحدى ضرورات األمة اجلزائرية  

تتظاهر بشيء من التساهل مع التعليم العريب احلر ألنه  م1914وكانت اإلدارة الفرنسية ما قبل حرب 

كان قاصرا، ال يفتح دهنا وال يغذي عقال وال يريب ملكة لغوية لتفهم دينها وكان املسؤولني الفرنسيني 

دئ ضغينتهم وهو نوع من التهدئة يأملون أن هذا السلوك املتسامح جتاه املسلمني وجتاه التعليم العريب سيه

.1النفسية املتبادلة

وقد استغلت مجعية العلماء هذا الظرف ملصاحلها وحاولت تطوير هذا التعليم العريب احلر لصاحلها   

بفضل اجلهود اليت بدهلا رؤساء اجلمعية وعلماءها، وكانت من أمسى  1931وقد عرفت تطورا هاما يف عام 

ǰƥ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǂǌǻ�ǶēƢȇƢǣ�Ƥ ǳƢǘǷ�ŉƾǬƬƥ�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ ǷƢǬǧ��¼ǂǘǳ¦Â�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǞȈǸŝ�ǾǸȈǸǠƬǳ�ȆǠǈǳ¦Â�Ǿǟ¦Ȃǻ¢�ƨǧƢ

من احلكومة بأن ترتك احلرية التامة للمسلمني اجلزائريني يف فتح الكتاتيب القرآنية واملكاتب العربية احلرة وأن 

ƾǟƢǈŭ¦Â�ƾȇƚŭ¦�Ǧ ǫȂǷ�Ǟȇ°Ƣǌŭ¦�ǽǀđ�śǸƟƢǬǳ¦� ¦±¤�Ǧ Ǭƫ2 .ألمانة والدين تعترب نفسها وكانت اجلمعية حبكم ا

لذلك يُلتمس من رجاهلا ،3مسؤولة عند اهللا وأمام األمة اجلزائرية عن اإلسالم ومعابده وتعليمه ولغته

وأنصارها طرازا جديدا من العلماء القادة الذين يعرفون كيف يعملون إىل الوصول إىل أهدافهم كما يتمتعون 

هذا احلماس  ستغاللاعلى إثارة محاس الشعب حنو املشاريع اليت يدعون إليها، ويستطيعون  بقدرة فائقة

عمليا فعال لتحقيق خططهم ويواصلون العمل بدأب ومثابرة ونظام من أجل حتقيق اهلدف الذي  ستغالالا

.4ديرمسونه ألنفسهم خطوة خطوة، دون أن تؤثر يف عزميتهم أية عقبات أو عراقيل  أو وعد أو وعي

 .220ص املرجع السابق، توران إيفون، املواجهات الثقافية يف اجلزائر املستعمرة، -1
.8، ص 1933نوفمرب  27، ، 11العدد  ، الصراط السّويجريدة  عبد احلميد بن باديس،-2
ƨȈǠǸŪ�Ä°¦®ȍ¦�ǆاإلبراهيمي حممد البش- 3 ǴĐ¦�ǂȇǂǬƫ��Ś��ǪƥƢǈǳ¦�°ƾǐŭ¦�� 3ص. 
 .208ص  املرجع السابق، تركي رابح، التعليم القومي والشخصية الوطنية،-4
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  :م 1938مارس  8قضية التعليم العربي الحر وقرار  - أوال

مل يكن هدف مجعية العلماء املسلمني مقتصرا على الدعوة إىل اإلصالح الديين فقط، إمنا كان 

للجمعية هدف على جانب كبري من األمهية واخلطورة هو بعث الثقافة التعليمية  العربية يف بلد فرضت فيه 

.ǾȈǧ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǂǌǻ�ƨǸȀǷ�ƢǿƾƷÂ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�ńȂƬƫ�À¢Â�Ƣđ�ƢȈǴǯ�Ǿů®�¦ȂǳÂƢƷÂ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦1القوانني 

يوجه للتالميذ ليتفاعلوا ، و املعلم بقصد تنظيم مواد التعليم فالتعليم هو نشاط فكري هادف يبذله  

باديس، هو عمل معها و يستخلصوا منها ما يقودهم إليه جهد من املعارك و اخلربات، والتعلم عند ابن

وينظر ابن باديس إىل املعرفة على . ¤°ƢȈū¦�ƲĔ�ń¤�Ƕǿ®Ƣǋ¨أوجب اهللا عليهم هداية  الناس و  العلماء الذي

Ĕ¢ وم العلم هي وسيلة ضرورية  جيب أن حيدد بدقة عند بناء املناهج، أما مفها مادة الرتبية وأداة للتثقيف و

كلمة جامعة ألشكال املعرفة و ال ينسى ابن باديس الرتبية   أعم من املعرفة و هوعنده فهو أوسع و أمشل و 

.2فهي يف نظره ما حيدثه النشاط التعليمي من أثر  يف شخصية املتعلم، فمن اثر التعليم على اإلنسان

ǺǬǴȇ�Ʈ اء األمة هلداية الناس وتوجيههموالتعليم هو إرشاد العلم       ȈŞ��ƶȈƸǐǳ¦�¿ȐǇȍ¦�ƲĔ�ȄǴǟ

و يف هذا الصدد يقول ابن  .هتفسري �Â�À¡ǂǬǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬƫ�Â�ƨȈǼȇكانت دواع املعرفة سواء  للمتعلم كل أن

�ǶĔȂǠƦǘȇ�ƢŠ�Â�Ƣđ�ÀÂ®ÂǄƬȇ�Â بناتنا أن يعلموهم  هذه احلقائق الشرعية ليتزودواعلى املربني ألبنائنا و '' باديس

وقد سارت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني .ƢȈū¦�Ǻȇ®ƢȈǸǴǳ�ƨȈŭƢǠǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂƫ�ǺǷ�ǾȈǴǟ�ǶĔȂǠƦǘȇ''3¨و 

على هدى احلركة اإلصالحية يف طريقها إىل اإلصالح التعليمي والفكري يف عدة مراحل هي املرحلة األوىل 

)1931-1940(���ƢǨȇǂǠƫ��ƨȈǠǸŪ¦�ƢǸđ�ƪ ǷƢǫ�ǺȇŚƦǯ�ȆǷȐǟ¤Â�ĿƢǬƯ�¶Ƣǌǻ�ƨǴƷǂǷ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�ƪ ǻƢǯÂ

ēȂǟ®�ǂǌǻ�ƨǳÂƢŰÂ�ƢȀƟ®ƢƦŠ�®ƾǟ�ƪ ǈǇ¢�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�ĿÂ��Ƣǿ¦Âƾŝ�ǶȀǟƢǼǫ¤Â�śǼǗ¦Ȃŭ¦�śƥ�Ƣ من املدارس

 .197ص  املرجع السابق، ، اخلطيب أمحد -1
.28، ص2004للنشر ، اجلزائر هر الزرهوين، التعليم يف اجلزائر قبل و بعد االستقالل ، املوفم طا -2
.186حممد صاحل رمضان، املرجع السابق، صعبد القادر الفضيل، و -3
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التعليم  :، وقد مشلت هذه املرحلة نوعني من التعليم1أهم املدن والقرى اجلزائرية واملساجد والنوادي يف

.2املدرسي والتعليم املسجدي

نطالق الواسع للجمعية يف جمال وتعترب هذه الفرتة فرتة اإل) 1950 - 1940(أما املرحلة الثانية     

بعث النهضة التعليمية ونشر التعليم العريب احلر، وتكوين املدارس وإقامة النوادي، وتأسيس املساجد 

مرحلة : ، وأصبح لديه مراحل هيǶȈǴǠƬǳ¦�¿Ƣǜǻ�Ƣđ�°ȂǘƫÂ3) معهد عبد احلميد بن باديس(واملعاهد الكبرية 

.، مث أخريا الثانوي)دياإلعدا(بتدائي مث التكميلي التعليم اإل

«�¢±��ǶēƢƴŮÂ�ǶȀǫ¦ǂǟ¢Â�ǶĔƢǷإوتعليم اللغة العربية ب  ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ƾƷȂǴǳ�śƬŭ¦�ǖƥ¦ǂǳ¦�Ƣǿ°ƢƦƬǟ

�ǂǣȋ¦�ƢǻǂǓƢŞ�ƾȈĐ¦�ƢǼȈǓƢǷ�ǖƥǂƫ�ǖƥ¦°�ȏ:(( كما يقول الشيخ عبد احلميد بن باديس يف جريدة البصائر 

.  اللغة العربية لغة الدين لغة اجلنس لغة القومية لغة الوطنية املغروسة واملستقبل السعيد إال هذا احلبل املتني

�Äǀǳ¦�² ƢȈǬŭ¦�ƢǿƾƷÂ�ȆǿÂ�ƢǼȈǓƢǷ�śƥÂ�ƢǼǼȈƥ�ƨǘƥ¦ǂǳ¦�ƢĔ¢ƢǼǧȐǇ¢�¬¦Â°Ƙƥ�ƢǼƷ¦Â°¢�Ƣđ�ǆ ȈǬǻ��đÂ ا وحدها

النفس من وما يف الرتمجان عما يف القلب من عقائد وما يف العقل من أفكار  اللسان الذي نعتز به وهي

4)).آالم وآمال

وقد خصها رجال اإلصالح مكانة مرموقة يف املشروع اإلصالحي جلمعية العلماء ودليل ذلك 

ونشرها وتعليمها لألجيال  " ، العربية لغتنا و اجلزائر وطننا ديننا اإلسالم"إدراجها ضمن بنود شعارها الوطين 

ت اجلمعية برناجما صاحلا لتعليم الصغار اللسان العريب لقد وضع:(( كان هدفا وغاية ، كما قال ابن باديس 

، وقد ركزت مجعية العلماء 5))وتكميل معلومات من تعلموا باللسان األجنيب، كما خصصت دروسا للكبار

على أربعة أنواع من التعليم والذي تتمثل يف التعليم املسجدي والذي كانت تستغله اجلمعية يف الدروس 

، وتعليم الطلبة بتدائيوالتعليم املكتيب اإل.بقا يم القرآن والوعظ واإلرشاد كما ذكرنا ساالعامة واخلاصة وتعل

.209تركي رابح، املرجع السابق، ص -1
.198اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -2
.213السابق، ص تركي رابح، املرجع-3
.5، ص1939جوان 23  ـاملوافق ل 1358وىلمجادى األ5اجلمعة  ،171، ع البصائر -4
.332، ص2، م 2عبد احلميد ابن باديس، آثار ابن باديس ، املصدر السابق ، ج-5
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عتماد إو  .يتواله ابن باديس شخصيا ومنه خترج خنبة من املشايخ وكذا تعليم الكبار املختص حملو األمية 

ة رغم حمدودية معية عناية معترب هذا املسلك املهم من الوسائل اليت أولتها اجلوسيلة املكاتب واملعاهد القرآنية

، كل فني الالزمني النتظام سري املعهد، وعقبات فقدان سكىن التالميذ وغذائهم وزيادة املوظامليزانية املالية

�ǽǀđ�¼ƢƸƬǳشروطا حتتفي بالقرآن لإل شرتطتاهذا مل يكن مانعا لرجال اجلمعية من مواصلة املسري، بل 

�ǄǨŢ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ���ƾǿƢǠŭ¦ الطالب وأوليائهم للعناية بكتاب اهللا تعاىل وتعليمهم إياه.  

تسعى ((: صد اجلمعية  وغاياته و أعماهلا حد املواد من مقاأوقال الشيخ البشري اإلبراهيمي يف 

اجلمعية يف تكثري عدد املكاتب القرآنية على التدريج يف أهم مراكز القطر، وحيتوي برناجمها على تعليم اخلط 

لنحو والصرف وحفظ القرآن مع تفهيم مفرداته وضروريات الدين واألخالق اإلسالمية، وختتار من  العريب وا

�ƨǫƾǳ¦�ǾƳÂ�ȄǴǟ�ƲǷƢǻŐǳ¦�Ǯ ǳ̄�ǀȈǨǼƬƥ�̈ǀƫƢǇȋ¦�ǀƻƘƫÂ��̈®ƢǧȎǳ�Ƣđǂǫ¢�ǶȈǴǠƬǳ¦�Ƥ Ƭǯ((1.

حد مفاخرها فهي تعهد إىل األساتذة الذين أفأسلوب اجلمعية يف تلقني العربية هو  ((:وقال أيضا 

ويدخل يف باب التعليم املكتيب قراءة ... بسط القواعد يف أسهل الرتاكيب أهم لنظرها بتلقني التالمذة 

�ƢȀǨȈǇÂ��ǲǓƢǼƫ�Ǿƥ�Äǀǳ¦�ƢȀƷȐǇ�ȂǿÂ�À¡ǂǬǳƢƥ�ǶƬē�ȏ�Ǧهتمامهااالقرآن، فاجلمعية تعطيه جزءا من  ȈǯÂ��

ǌǳ¦�Ŀ�ƢēƾǟÂ��¾Ȃǐƫ�Ǿƥ�Äǀǳ¦�ƪ ȈǬǳ�ǾȈǳ¤�̈Ȃǟƾǳ¦�ĿÂ��ȆƷȐǏȍ¦�Ƣǿ¢ƾƦǷ�ƪ Ǽƥ�ǾȈǳ¤�̈Ȃǟƾǳ¦�ȄǴǟÂ��̈ƾ

.2))!األذى، ورميت بالعظائم؟

وقام رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الشيخ عبد احلميد بن باديس بتقدمي نص للمطالب 

اخلاصة بالدين واللغة العربية ملكتب املؤمتر اإلسالمي والذي نشرته جريدة البصائر والشهاب يطالب ويدعو 

Ǩǳ¦�ǞǷ�Ƣđ�Ƥ عتبارافيه  ƬǰƫÂ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǲưǷ�ƨȈũ°�ƨǤǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦ رنسية مجيع املناشري الرمسية وتعامل

.3صحافتها مثل الصحافة الفرنسية وتعطى احلرية يف تعليمها يف املدارس احلرة مثل اللغة الفرنسية

.88، ص 1، ج  اإلبراهيميمام حممد البشري ثار اإلآبراهيمي ، البشري اإل -1
.192، ص املصدر نفسه  -2
  .212-210ص ص  ،1936، جويلية 12، م 4والشهاب ،ج.2،ص 1936جوان  24،19البصائر ، ع -3
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كما عرفت اجلمعية نوعني من أنواع التعليم اليت كانت تقوم به يف اجلوامع، والذي يتمثل يف دروس 

ملواطنني وهي غالبا ما تلقى بالليل بني صالة املغرب وصالة الوعظ واإلرشاد اليت كانت توجه إىل عامة ا

.1العشاء، وأيام اجلمعة من كل أسبوع

بعدما شهدت م 1944وتطور التعليم وكذا املؤسسات التعليمية عند اجلمعية بعد حلول سنة 

عرفية وحرمان اجلمعية مرحلة من اجلمود يف نشاطها نظرا لظروف احلرب العاملية، وخضوع البالد لألحكام ال

فنشطت اجلمعية منذ هذا التاريخ على الرغم ،2اجلزائريني من كل نشاط عام، سواء كان سياسي أو غريه

�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǲȈǰǌƬƥ�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ƢȀǷƢǜǻ�ǂȇȂǘƬƥ�ƪ ǷƢǬǧ��ƢēŚǈǷ�µ ŗǠƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�©ƢƦǬǠǳ¦�ǺǷاالبتدائي 

، فبلغ 3والتالمذة والشهادات التعليمية واإلعدادي، فشمل هذا التعليم عدة عناصر أمهها املدارس واملعلمون

  .مدرسة تغطي معظم مدن القطر وقراه 140حوايل  م1948يف عام  االبتدائيةعدد مدارس مجعية العلماء 

فصل دراسي، وضم  300مدرسة واشتملت على  125بلغ عدد مدارسها  م1951أما يف عام 

التالميذ النهاريني،  سماوهم الذين يطلق عليهم  ،من التالميذ املتفرغني للدراسة يف مدارس اجلمعية بالنهار

اجلزائريني الذين حيضرون للدراسة يف مدارس اجلمعية بعد . أما اآلخرون فهم من تالميذ املدارس الفرنسية

،  وقد سهلت هلم اجلمعية أمر متابعتهم الدراسة يف مدارسها بأن 4انتهائهم من الدراسة يف املدارس الفرنسية

جعلت هلم دوامني للتعليم، األول من السابعة إّال الربع وحىت السابعة والنصف صباحا حيث ينصرفون إىل 

لساعة الرابعة والنصف بعد الظهر موعد املدارس احلكومية وحيل حملهم تالمذة النهار الذين يتعلمون حىت ا

دروسهم العربية من الساعة اخلامسة حىت السابعة  ستئنافهماو خروج تالمذة املساء من املدارس الرمسية 

.5مساء

.228تركي رابح، املرجع السابق، ص -1
.212، ص نفسهاملرجع - 2
.210اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -3
.214تركي رابح، املرجع السابق، ص -4
.214، ص  املرجع السابقاخلطيب أمحد، -5
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كانت اجلمعية ختتار معلميها من بني الطلبة احلاصلني على دراسات كافية تؤهلهم ملهنة التعليم 

ت يف نفس الوقت تشدد بضرورة متتع املعلمني بقوة شخصية املعلم ولكنها كان، شرتاط الشهاداتإدون 

، ويعرف املعلمون يف مدارس التعليم احلر باسم املعلمني األحرار نسبة إىل التعليم الذين 1وحسن أخالقه

يعلمون فيه، وقد وجدت هناك معاهد خاصة بتكوين هؤالء املعلمني علميا وتربويا،     

�Ŀ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǴǳ�ǶȀƬǇ°ƢŲ�¾Ȃǘƥ�ƢĔȂƦǈƬǰȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�̈ŐŬ¦�Ȃǿ�ǶȀوإمنا املعول على تكوين

، فأسست اجلمعية جلنة التعليم العليا لإلشراف على شؤون التعليم فيها، وحاولت حل املشاكل 2املدارس

حركتها  املعلمني واملديرين مبدارسها حىت ال تتأثر ختيارا، ودققت يف 3الرتبوية اليت كانت تعرتض املعلمني

هذا الوضع منذ تأسيس اجلمعية  ستمراو بأي خدش ومن هنا مل تكن تشرتط الشهادات العلمية يف املعلمني 

الشهادات العلمية كشهادة التحصيل من  عتبارا، حيث قررت اللجنة باإلمجاع من على 1951حىت عام 

  .جامع الزيتونة شرطا أساسيا يف قبول املعلمني مبدارس اجلمعية

التعليم عاملني أساسيني يف حتقيق الشخصية القومية للجماعة فإن اجلمعية قد كانت الرتبية و وملا  

ها ابن أنشأكانت املدارس اليت ة يف شىت أحناء القطر اجلزائري و منذ البدء بإنشاء املدارس العربي هتمتا

ا أكثر من مخسني يه، يتعلم ف مائة و مخسني مدرسة م1954تالميذه قد بلغ عددها سنة باديس وزمالئه و 

، طبقا اإلسالمو التاريخ اجلزائري و و أصول الدين �ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�¥®ƢƦǷ�ƨǇ¦°ƾǳ��©ƢǼƦǳ¦Ƣđ¦®¡Âألف من البنني و 

.4القومية و الوطنية الصحيحةسالمية و جيابيات الرتبية اإلإلربنامج جيمع بني ضرورات العلم و بني 

، 5م1930مدرسة الرتبية و التعليم بقسنطينة، يف سنة : اجلمعيةسستها أوكانت أول املدارس اليت       

املؤسسني عشرة   أعضائهاو كان عدد  م�ƨǼǇ�Ŀ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǷȂǰū¦�ǲƦǫ�ǺǷ�Ƣđ1931 عرتافاالقد صدر و 

فرع أوالد براهم، :يرأسهم عبد احلميد بن باديس، و كان مبدرسة الرتبية و التعليم بقسنطينة عدة فروع منها

.212، ص املرجع السابقاخلطيب أمحد، -1
.218-217تركي رابح، املرجع السابق ، ص ص -2
212، ص  املرجع السابقاخلطيب أمحد، -3
.173،ص1971املطبعة العربية،اجلزائر ،،ƨǔĔ«��ƨǯ°ƢƦŭ¦�Ƣē°ȂƯÂ�ƨưȇƾū¦�ǂƟ¦ǄŪ¦2،علي دبوز حممد -4

.81،ص2009اجلزائر، املعرفة،،دارني اجلزائريني من وثائق مجعية العلماء املسلم ،الرمحان شيبان عبد -5
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تلميذ و تلميذة  400اردو، و هذه كلها احياء تابعة  ملدينة قسنطينة، وبلغ عدد الطلبة فيها حوايل و فرع ب

الرتبية ببسكرة حيث تأسست هذه املدرسة يف شهر ،و هناك أيضا مدرسة التعليم و م1934يف سنة 

و كان  '' حممد خري الدين'' على رأسهم الشيخ من قبل رجال من مجعية العلماء و  م1933رمضان عام 

ما اإلشراف العام فكان لرئيس أالبنني و البنات، لتعليم، تأسيسها حتت إشراف اجلمعية اخلريية ببسكرة 

1.اجلمعية الشيخ  ابن باديس

مدرسة ذات القسم  70بـ  م1934-1931مدارس اجلمعية سنة '' الشهاب''وقدرت جملة 

، أي حوايل مائة قسم و ثالثة آالف تلميذ، و لكن اإلدارة الفرنسية مل تعرتف إال بـ الواحد أو القسمني

مدرسة إصالحية منها سبع مؤسسات  هامة ذات أقسام عديدة تتواجد يف املدن الكربى هامة ذات  61

نطينة أقسام عديدة تتواجد يف املدن  الكربى باجلزائر، و قد بلغ عدد املدارس اإلصالحية يف مدينة  قس

مجعية "وقد تتبعت التقارير الفرنسية املدارس اليت كانت تفتحها اجلمعية وبرعاية  ،2وحدها مخس مدارس

.3وخاصة اليت كان يشرف عليها الشيخ عبد احلميد بن باديس" الرتبية والتعليم

هدم مقومات وقد جاءت هذه املدارس كرد فعل العلماء على املدارس الفرنسية اليت كانت حتاول 

و ذلك تطبيقا لتوصيات غالة  ،الشخصية اجلزائرية بتعليم اجلزائريني آداب الغربيني و تاريخ و لغة الفرنسيني

علموا لغتنا و انشروها '' : بقوهلم م 1956إىل غاية  م1830االحتالل الذين حثوا جيشهم منذ سنة 

و هذا قول آخر ألحد القادة ،'' حقيقةحىت حتكم اجلزائر، فإذا حكمت لغتنا اجلزائر، فقد حكمناها 

 –إننا جئنا '' : الفرنسيني الذين  كانوا يعربون بصدق عن أهداف فرنسا احلقيقة يف اجلزائر حيث قال

4.'' إىل اجلزائر لندفن القرآن ال ليحيا - يقصد الفرنسيني

قررت مجعة العلماء املسلمني ألول مرة يف تاريخ نشاطها التعليمي إحداث  م1952ويف عام 

�ƨǇ®Ƣǈǳ¦�ƨǼǈǳ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ�ǶȀǇÂ°®�̈ǀǷȐƬǳ¦�ǞƥƢƬȇ�À¢�Ȃǿ�Ǯبتدائيةاالشهادة  ǳ̄�ǲƦǫ�Ä°ƢŪ¦�ǲǸǠǳ¦�ÀƢǯÂ��

.38،ص السابق املصدر، ... 2مذكرات ج،الدين  خري حممد - 1
07، ص1936جانفي  24. 4البصائر،العدد-2

3- CAOM -Ulémas Ouverture d’écoles coraniques, Constantine, le 6 Décembre 1937.
.47-46،ص ص 1979قسنطينة  مطبعة البعث،،1ط ،2،ج)1975-1921(عالم اإلصالح يف اجلزائر أ ،علي دبوز حممد - 4
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جلمعية رأت مث يغادرون املدارس دون أن يكون هلم أمل مبتابعة تعليمهم الثانوي يف اجلزائر، لكن ا،االبتدائية

�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�ƨǇ¦°ƾǴǳ�ǶȀƬǠƥƢƬǷ�ƪ Ʀưƫ�̈®ƢȀǋ�ƢȀǇ°¦ƾǷ�Ŀ�ÀȂǇ°ƾȇ�Ǻȇǀǳ¦�ǀȈǷȐƬǳ¦�ƶǼǷ�̈°ÂǂǓ

.1بعدما أصبح هلا تعليم إعدادي وآخر ثانوي، يف معهد عبد احلميد بن باديس

، رشاد يف املساجدبقضية الوعظ واإل¦�Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǲƟƢǈŭƢƥ�ńÂȋ¦�Ƣē¦ȂǼǇ�Ŀ�ƨȈǠǸŪ¦�ƾƟ¦ǂŪ هتمتا

خاصة بعد صدور قرار منع املساجد عن أعضاء اجلمعية ، وكانت قضايا إصالح العقيدة الدينية  وحماربة 

،   خمتلف املناطق يف الوطنتزال  يف مرحلة بناء املدارس يف أعدائها من الطرقيني شغلها الشاغل ، وكانت ال

احلرب العاملية ، لتدخل بعد 2ائرة يف حق التعليم العريب احلر باإلضافة  إىل تصديها للقوانني االستعمارية اجل

  .يف مرحلة تطوير التعليم يف أمكنته  وأساليبه   الثانية

، سنوات 9ام قرابة ، بعد توقف د3م1947عنونت جريدة البصائر الثانية مبناسبة سنتها اجلديدة 

ƢēƢȇȂǳÂ¢�ǺǷ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ÀȂǰȈǇ�Ǿǻ�Â�ǾƷȐǏƜƥ�ƪأ ƦǳƢǘǧوسعت مجعية العلماء إىل بذل جهود جبارة ستكماله إ��

من أجل تطوير مستويات مدارسها وتنظيمها ملسايرة املدارس بكل من املشرق العريب، فنشرت البصائر 

�¿Ȃȇ�ƨǼȈǘǼǈǬƥ�ƾǬǠǼŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠǸŪ�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�©¦°¦ǂǫ13  وقد تقرر فيه إنشاء م1948سبتمرب ،

، تتوىل كل ما يتعلق بالتعليم من برامج ، ولوائح، ومراقبة "ليم العليا جلنة التع" جلنة خاصة بالتعليم مسيت

.4وتفتيش وتلقي الشكايات وتعيني املعلمني بإشراف رئيس اجلمعية

ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�ǲǰǋ العباس بن الشيخ احلسني ، وعبد : داريني مها إداري هذه اللجنة من عضوين

  : ساتذة األ من القدماء املعلمني وهم 11القادر الياجوري و

مساعيل العريب، حممد الغسريي، أبو بكر األغواطي، حممد الصاحل رمضان، أمحد محاين امليلي، علي إ

.صنامي، حممد بابا أمحدأمحد رضا حوحو، الصادق محاين،  امحد بن ذياب القنطري، اجلياليل األمرحوم،

.221-218تركي رابح، املرجع السابق، ص ص -1
 .من التعليم العريب احلر  ستعماريةاالحقا يف موقف اإلدارة من كما سنذكر ال  1938مارس  8مثل قرار  - 2
.01، ص 1948أوت 23، 46، ع البصائر، جريدة "سنة البصائر اجلديدة "براهيمي ، حممد البشري اإل - 3
�ǆ"حممد البشري اإلبراهيمي ، -4 ǴĐ¦�ǺǷ�©¦°¦ǂǫ03، ص  1948نوفمرب   22، 57، ع البصائر، جريدة "  اإلداري.
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  :من املشايخ  خصص هلا  مكتب دائم مقره مبركز مجعية العلماء باجلزائر ويتألف

  إمساعيل العريب رئيسا  -1

  حممد منصور الغسريي عضوا -2

  . أبو بكر بن بلقاسم األغواطي عضوا -3

طبقا لربنامج خاص يضعونه لذلك ، وتقوم اللجنة   بأنفسهمتوىل أعضاء هذا املكتب  التفتيش 

يف الدروس ، واملرة الثانية بعد مرتني يف السنة باملركز،  املرة األوىل تكون قبل الشروع  جتماعباالكاملة 

.1من االمتحانات يف أيام يعينها وحيددها رئيس املكتب  نتهاءا

كان للجنة التعليم العليا دور كبري فيما وصل إليه التعليم العريب خصوصا يف فرتة الشيخ البشري 

نه ولد خرى ،ألمم األظم األن نظامنا بعيد الشبه بنإ: "مساعيل العريب إاإلبراهيمي ، واليت قال عنها رئيسها 

، ومهما ينهم سوى بيئتنا وشخصيتنا اخلاصةعأيف هذه الرتبة ومنا فيها ومل يضع قط املشرفون عليه نصب 

 نطلقتاو 2."ىل درجة توثر على مالحمها إن يصل أنه ال ميكن إبلغ بنا الطموح لتحديد هذه الشخصية ف

�Ƣđ�ƨǗȂǼŭ¦�ƢȀƬǸȀǷ� ¦®¢�Ŀ��ƢȀǴȈǰǌƫ�ƾǠƥ�ƨǼƴǴǳ¦ملا كتبه رئيسها  عن مهام جلنته يف البصائر حني  تأكيدا

، فوحدت برامج التعليم يف  جتهاداالاللجنة فيما وسعها من  جتهدتاما من الناحية الفنية فقد أ:"قال 

ى وجه التعريب ووضعت الئحة وقات علشرافها ، وعينت الكتب ونسب احلصص واألإاملدارس اليت حتت 

داخلية تتناول نصوصها يف كل ما حيدث يف املدرسة كتحصيل التالميذ والغيابات والنظام يف 

3..."ىل فرتات الراحة إضافة إالفصل،والعقوبات 

الفرتة  تزايد عدد املدارس اليت طاملا كانت اجلمعية حترص على  ذهذلك شهدت ه إىلضافة باإل

هي جنة الدنيا " :براهيمي جيال ورقيها ،فاملدرسة كما يقول الشيخ البشري اإلمهيتها لنهضة األذلك نظرا أل

مة ال تصنع احلياة يصنع هلا املوت ، مة اليت ال تبين املدارس تبىن هلا سجون ، واأل، واألوالسجن هو نارها

 .املصدر السابق  - 1
.02، ص 1949كتوبر أ31، 93، عالبصائرجريدة  ،"نظام التعليم تقوم به األمة"، إمساعيل العريب - 2
 .03ص  ،املصدر نفسه - 3
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ن املدرسة هي إ... ا ويضرها مة اليت ال تعمل لنفسها ما ينفعها ويسعدها يعمل هلا غريها ما يشقيهواأل

1"طريق احلياة والنجاة و السعادة 

فحياة األمم يف هذا العصر باملدارس :" وقد كتب اإلبراهيمي مقاال خاصا مبدارس اجلمعية قال فيه 

ما يف هذا شك ، إال يف قلوب ران عليها اجلهل ونفوس ختم عليها الضالل ، فاحلياة بالعلم واملدرسة منبع 

ريق اهلداية إىل احلياة الشريفة ، فمن طلب هذا النوع من احلياة من غري طريق العلم زل، زمن العلم وط

2."التمس اهلداية من غريها ضل ، وحياة األمم اليت نراها ونعاشرها دالة على ذلك 

هم مدارس اجلمعية ، ففي الطور األول جند مدرسة وقام الشيخ من خالل تقريره بعرض مناذج أل

�ƨǈƦƬƥ�śǼƦǳ¦�Ƥاحلديث بتلدار  ȇǀē�ƨǇ°ƾǷÂ�ÀƢǈǸ رسة احلياة جبيجل ومدرسة أما الطور الثاين جند مد

، وغريها األصنامق، مدرسة وهران ،بلعباس، تيهرت و ، أما الطور األخري جند مدارس ندرومة، سيشاطودان

،رين مدرسةمائة ومخسا وعش حسب قول اإلبراهيمي م1949بتدائية سنة حيت بلغ عدد املدارس اإل

، وبلغ عدد التالميذ سبعة وثالثني ألف تلميذ، جمزئني   ر من ثالمثائة فصالوتشمل هده املدارس على أكث

 :    كاآليت 

3م 1948لسنة  الليليني وعدد التالميذ النهاريني إحصاء جريدة البصائر أل:  )4(جدول

  %النسبة المئوية   أعداد التالميذ   الفئات

 الذكور 

  اإلناث 

  التالميذ الليليني 

�̧ȂǸĐ¦

10590

5696

20000

36286

29.20%

15.69%

55.11%

100%

.03أكتوبر ، ص 15، 173-172، ع البصائر،جريدة  "التقرير األديب "حممد البشري اإلبراهيمي ، -1
.01، ص 1949كتوبر أ31، 93، ع البصائرحممد البشري اإلبراهيمي ، مدارس مجعية العلماء  ،جريدة -2
املسلمني ة العلماء التالميذ الليليني هم التالميذ الذين تشغلهم املكاتب الفرنسية بالنهار فيطرون إىل الدراسة يف املساء يف مدارس  مجعي - 3

ȍ¦�ǆ"، مد البشري اإلبراهيميحم .اجلزائريني ǴĐ¦�ǺǷ�©¦°¦ǂǫ املصدر السابق ،" داري. 
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بفئة املعلمني نظرا للمسؤولية الكبرية امللقاة  هتمامهااكما أننا جند أن جريدة البصائر أولت    

لتجهيزهم ملهمة التدريس، كما وصفهم الشيخ ع الفضل إىل مجعية العلماء يف سعيها عليهم، والذي يرج

��ǶĔƘƥ�ȆǸȈǿ¦ǂƥȍ¦ فهؤالء هم املربون وهؤالء هم جنود " حلرب األمية قادة اجليل اجلديد وكتائب جندوا

�¦ǂƼǧÂ�Ƣǧǂǋ�©ƢǨǐǳ¦�ǽƾđ�ȄǨǯÂ�ǶǴǠǳ¦ ... فليعلم أبناءنا املعلمون هذه احلقيقة ليدركوا شرف ما كلفوا به

ǲǷƢǯ�ǲȈƳ�Ǻǟ�ÀȂǳÂƚǈǷ�ǶĔ¢�¦ÂŐƬǠ�Ƥأنفسهم على حتمل لوائه ولي ومشقة ما محلوه ليوطنوا Ƭǰȇ�Ȑǧ��

�¦ƾȀǟ�¦ÂËŗƻ�Â¢�ƨǻƢǷ¢�¦ȂǻƢƻ�Â¢�Ƥ Ƴ¦Â�Ŀ�¦Âǂǐǫ�ǶĔ¢�ƺȇ°ƢƬǳ¦"1 دليل على عظم املهنة فدعوة اإلبراهيمي 

حلديثة علم بتلقينه األساليب ا، وقد أبدت اجلمعية سهرها على توفري كل ما يلزم املعلى عاتقهم  امللقاة

" املعلم وأزمة الكتب املدرسية  "، ففي املقال الذي كتبه عبد القادر اجلوبر األدوات الالزمة للتدريس واقتناء

�ǞǷ�Ǿǧ°ƢǠǷÂ�ǾƬƥǂš قرتحاالذي  �ȄǴǟ�ƾǸƬǠȇ�ÀƢǯ�ƢǷƾǠƥ�² °ƾŭ¦�Ƣđ�ƾȈǬƬȈǳ�ƨȈǇ°ƾǷ�Ƥ Ƭǯ�ǞǓÂ�ƨȈǠǸŪ¦�ȄǴǟ

.2 تنتاجاتهساو شبه كلي للكتاب املدرسي معتمدا على حتصيله  نعداما

كانت جريدة البصائر مهزة وصل بني جلنة التعليم العليا  واملعلمني، فكثريا ما كانت تنشر من 

خالهلا بالغات خاصة باملعلمني، وتشجع فيها املتفوقني وتوبخ يف نفس الوقت املقصرين ، وما ذلك إال

�ƨǬȇǂǗ�ǂǌǼƥ�Ä°¦®ȍ¦�ǆدليل على املتابعة املستمرة ǴĐ¦�¿Ƣǫ�ƾǫÂاليت جيب أن يتبعها املعلمون والذي  العمل��

 سلبية وقع فيها بعض املعلمني وهياألقدمية كتحفيز هلم، وأشار أيضا لظاهرة قر إتباع نظام الكفاءة و أ

سنة   ƢēƢǟƢǸƬƳا، وقد نادت جلنة التعليم العليا جبملة من القرارات يف إحدى 3بالنزاعات السياسية  ǶĔƢƬƬǧا

مني يف حالة تسدد منه أجور املعل" جتماعياالالضمان "  سماباء صندوق ، من بينها إنشم1949

́�التعرض حلادث أو مرض ƢŬ¦�ŅƢŭ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�ȄǴǟ�» ¦ǂǋȍ¦�ƨǸȀŠ�¿ȂǬƫ�ƢĔ¢�ƢŠ�ƨȈǴƄ¦�©ƢȈǠǸŪ¦�ń¤�ǾȈƦǼƫÂ��

وأصبح هلا مبرور الوقت صالحية مجع األموال مباشرة من مستحقيها للحفاظ على سري  -مبدارس اجلمعية 

دث اليت تعرتض إىل االشرتاك يف صندوق التأمني ضد احلوا-التعليم وبناء املدارس وتسديد أجور املعلمني 

.01، ص 1948نوفمرب  15، 56، ع البصائرجريدة ، "قادة اجليل اجلديد يف ميادين املعلم "حممد البشري اإلبراهيمي ،-1
.01، ص 1949اكتوبر 31، 93، ع البصائر، جريدة "املعلم وأزمة الكتب املدرسية "، عبد القادر اجلوبر  - 2
.08، ص 1948سبتمرب  27، 51، ع البصائر، جريدة "ىل مشايخ املعلمنيإ "،اإلبراهيميحممد البشري  - 3
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، والعمل باملادة اجلديدة وهي النظر مبسألة الرتقية بعد قضاء ثالثة سنوات يف كل درجة 1األطفال يوميا 

بآخر جديد يكون جهوي لتسهيل مهمة املفتشني وتقريبهم  الذي كان عاما نظام التفتيش القدمي ستبدالا

الدائم عند الزيارة التفقدية للمدارس املوجودة يف  مبدارسهم ، على أن يرفع كل واحد منهم تقريرا إىل املكتب

جهته احملددة له ، فنظام التفتيش عملت به اجلمعية نظرا الشتماله على عدة مزايا منها تقومي املدارس 

.2وتنظيمها وتوجيه املسؤولني عليها إضافة إىل متابعة سري الدروس املوحدة 

مجاع على  لسان كاتبها العام الشيخ باعزيز بن عمر اإلعلنت اللجنة و بأزدياد عدد املعلمني إوبعد 

نشر يف جريدة البصائر على أنه سيتم قبول املعلمني حسب النوعية املمتازة وهو مرهون باحلصول على 

خاص أطلق عليه  امتحان داثستحا، وسعت إىل 3الشهادة العلمية كشهادة التحصيل من جامع الزيتونة 

مجع من  يف جريدة البصائر على ثالثة مواد، منها إلقاء درس علىكما جاء   شتملاو " أهلية التعليم" امتحان

الطلبة من منهاج التعليم مبدارس مجعية العلماء وإضافة إىل موضوع إنشائي واآلخر عبارة عن سؤال 

يف تقريره  م1951 حىت سنة راهيمي العدد الذي بلغه املعلمني، وقد أحصى الشيخ البشري اإلب4تربوي

.5معلما  275يب األد

وكانت مما واجهته اجلمعية من عراقيل يف مشروعها الرتبوي هو اجلانب املادي الذي يعد أساس كل 

، ومل تتواىن  جريدة البصائر من طرح هذا املشكل ، فكانت مدارس اجلمعية تعتمد  ستمرارهاعمل لضمان 

واليت تبقى يف جمملها مصادر دخل غري ثابتة وهو ما ،والتربعات اليت جتود به األمة  شرتاكاتاالإما على 

فاملوارد املالية للمدارس احلرة منحصرة عند :" حينما نشر مقاله بالبصائر قائال " عمر الشكريي"يؤكده 

السنوية من احملسنني أو يف  شرتاكاتاالالشهري من التالميذ أو يف  ستخالصاالاغلب املدارس يف 

ولقد عانت املدارس من عقم هذه الطريقة املتوقفة ... ات مالية أو تؤول إىل املال التربعات سواء هذه التربع

.05، ص 1949فيفري  4، 67، ع البصائر، جريدة  "إىل اجلمعيات القائمة بشؤون املدارس"مساعيل العريب  ، إ - 1
مساعيل إ، و 03، ص 1949اكتوبر 31، 93، ع البصائر، جريدة  "التفتيش وأتره يف سري التعليم باملدارس  "الغسريي   ،حممد  - 2

.08، ص1949اكتوبر 31، 93، ع البصائر ، جريدة "قرارات جلنة التعليم العليا"العريب ، 
.08، ص 1951سبتمرب  03، 168، ع البصائر، جريدة  "بالغ من جلنة التعليم العليا"باعزيز بن عمر ، -3
.07، ص 1953سبتمرب  4، 239، ع البصائر، جريدة " –بالغ –جلنة التعليم  "العريب التبسي ،-4
 .سابق ، املصدر ال  "التقرير األديب "حممد البشري اإلبراهيمي ،-5
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على الصدقات وما جتود به مهم ذوي اإلحسان من األمة ألن املدارس هلا حاجيات وضروريات وعليها 

جيب أن نعرتف صراحة :" ويؤكد أيضا علي مرحوم على إجحاف هذه املوارد قائال   1." لوازم وواجبات

أن هذه الطرائق اليت اتبعت حلد اآلن يف مجع املال لفائدة املدارس بصفة خاصة ولفائدة املشاريع القومية ب

�ƨƳƢū¦�ƪبصفة عام  ǫÂ�ƢȀȈǳ¤�ƘƴǴȇ�ƨȈƬǫÂ�ǪƟ¦ǂǗ�ƢĔȋ�ƶȈƸǏ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ȏ�  ونتيجتها تتحسن

�Ƣđ�ÀÂ®ȂŸ�Ǻȇǀǳ¦�ȄǴǟ�ǂǘȈǈƫ�Ŗǳ¦�©Ƣǟ¦ǄǼǳ¦Â� ¦ȂǿȌǳ�ƢǠƦƫ� ȂǈƫÂ" .2

متنع من طلب إ�Â�ƢȀƬȇ®ÂƾŰ�Ƕǣ°�®°¦Ȃŭ¦�ǽǀđ�ƢȈǨƬǰǷ�ÀƢǯ�Ǿǻأخالل ما صرح به رئيس اجلمعية  ومن

ى فيها الشيخ عواقب وخيمة منها التدخل والتحكم ألسباب كان ير  ستعماريةاالاإلعانة من اإلدارة 

¤ȄǴǟÂ�Ä®Ƣŭ¦�ƢȀǇƢǇ¢�Ŀ�ƢēƾǻƢǈŭ�ƨǷȋ¦�ȄǴǟ�Ŀ�Ƣē¦°ƢǗ عتماداال، وقررت اجلمعية والتسلط واإلفساد

3.أساسها األديب العلمي

  : جمعية التربية والتعليم تأسيس  - 1

إن لفظ الرتبية تستعمل للداللة على العناية بتنشئة اإلنسان والكائنات وتوسع مفهومها يف عصر  

يف اللغة العربية فإن  أماالنهضة وتطورات لتشمل معىن التعليم والتهذيب إىل جانب داللتها على العناية ، 

يزال معظم املعنيني  لفظ الرتبية مل يصبح بعد مصطلحا علميا واضح الداللة يف أذهان املتعلمني ، وال

مما يدل على أن استعمال هذه الكلمة للداللة ) الرتبوي(بالرتبية أنفسهم يرددون يف استعمال الوصف منه 

إن هناك شعورا حمسوسا لدى :" العريب ذلك فيقول عيلإمساعلى التغذية والتنشئة يف هذه اللغة فيحلل 

إليها كلمة املعنيني ، ولذلك يضيفون  ألداءبعض الناس والسيما عندنا يف اجلزائر بأن هذه الكلمة ال تكفي 

وكان   مدارس الرتبية بالتعليم،تسمية، وعلى هذا جاء اقرتان 4"مجعية الرتبية والتعليم" :التعليم فيقولون مثال

.10، ص 1949اكتوبر 31، 93، ع البصائر ، جريدة  "املدارس  و مواردها املالية"عمر شكريي ، -1
.11، ص 1949كتوبر أ 31، 93، ع البصائر ، جريدة "ل املايل يف  مدارس مجعية العلماء مالعا "،علي مرحوم   - 2
.01، ص 1949مارس  28، 73، ع البصائر، جريدة  ")9(التعليم العريب واحلكومة  "،براهيمي حممد البشري اإل - 3
.3، ص 1947أوت  8، سلسلة 1، س3، العدد البصائر،" حبث يف علم الرتبية:" مساعيل العريبإ-4
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يف حالة تعرضت  االجتماعاتمن بني مهام اجلمعية  النظر يف مسائل تتعلق بشؤون املدارس وكانت تعقد 

.1أية واحدة منها ملشاكل اإلغالق مثلما حدث للبعض منها

�ƢǸǯ�ǶȈǴǠƬǳ¦�² أكدوقد   ƢǇ¢�Ȇǿ�ƢĔȋ�ȆǸȈǴǠƫ�ǲǸǟ�ǲǯ�ǲƦǫ�ƨȈƥŗǳ¦�ƨȈǬƦǇ¢�ȄǴǟ�¬ȐǏȍ¦�¾ƢƳ°

إذا كان لكل شيء أساس عليه ينب بوبه يقوم :" مقاله الذي نشره بالبصائر  يف 2قال الشيخ أمحد الشيوكي

ه إال به ، وما ذلك ترامثين تظهر فوائد التعليم وال جت تثقيفها ألساسا عظيم االعتبار الفإن لتعليم الناشئة و 

�  تربية الناشئة وتغذيتها بكل مااألساس إال Ś̈Ǥǐǳ¦�ƢȀǇȂǨǻ�ȆǸǼȇÂ�¾ƢǸǰǳ¦�ń¤�Ƣđ�«°ƾƬȇ معاين

.3..."الفضيلة

وكثريا ما كان الشيخ البشري اإلبراهيمي ينبه إىل العناية بالرتبية قبل التعليم فهو يرى أنه جيب 

االهتمام باجلانب السلوكي األخالقي قبل كل شيء ، هلذا كان يشدد يف احلرص على أن ينال التلميذ 

احرصوا كل احلرص على أن تكون الرتبية قبل التعليم وجعلوا احلقيقة :" قبل التعلم فيقول األخالقحظه من 

اآلتية نصب أعينكم واجعلواها حاديكم يف تربية هذا اجليل الصغري وهاديكم يف تكوينه وهي أن هذا اجليل 

من نقص يف  الذين أنتم منه مل يأت يف خيبة يف احلياة من نقص يف العلم وإمنا خاب أكثر من خاب

للقائمني  اإلبراهيميجاء هذا التشبيه من الشيخ  4"األخالق ، فمنهما كانت اخليبة ومنهما كان اإلخفاق

املتعلم املفتقر إىل الرتبية  اإلنسانعلى التعليم لالعتماد على مسلك الرتبية قبل التعلم ، ألنه كان يدرك أن 

" لناس ومن نفس الفكرة انطلق الكاتب العيد مطروحالصاحلة ال ينفع وقد يكون وباألعلى صاحبه وعلى ا

1 - G.G.A, Rapport , Association des Ouléma , Constantine, le 25 Avril 1938, et la fermeture

de la médersa Dar-El-Hadits de Tlemcen , Oran , le 19 janvier 1937.
4، ص 1947أوت  1، 2، سنة أوىل ، سلسلة 2، العدد البصائر ، جريدة"ية أساس التعليمالرتب" ،حممد الشبوكي- 2

1915�ǀƻ¢�Ʈحممد الشبوكي ، أديب وشاعر ولد سنة -3 ȈƷ�ǆ ǻȂƫ�ń¤�ƢǿƾǠƥ�ǂǧƢǇ�Ľ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǚǨƷ�ƢđÂ���ƨǈƦƬƥ�ƨǠȇǂǌǳ¦�̈ƾǴƦƥ

، والتحق 1937 الوطن فواصل دراسته على يد الشيخ العريب التبسي سنة الدروس األولية يف العلوم العربية واإلسالمية ، وبعدها عاد إىل

�ȄǴǟ�ǲǐŢ�ƢđÂ�ƨǻȂƬȇǄǳ¦�ǞǷƢŝ�ƢǿƾǠƥعمل أستاذا مة ابن باديسوشهادة لتحصيل التحق  به طالب اجلامع األخضر بعد وفاة العال األهلية ،

شارك يف الثورة التحريرية للمزيد انظر، أمحد دوغان، شخصيات يف كما ) تاورته، باتنة، شريعة(ومديرا للعديد من مدارس مجعية العلماء 

.139، ص 1989األدب اجلزائري ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ، 

.2، ص1939كتوبرأ 9، 132عدد ، البصائرجريدة ،" ة ألبنائها املعلمنيظكلمات واع" ،حممد البشري اإلبراهيمي- 4
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لقد أنيطت :" الثقيلة امللقاة على عاتقه عندما قال  األمانةيناشد فيه " إىل املعلم"من مقاله الصريح 

املعلم أمهية الرتبية  أدركوإذا ما ...للحياة  وإعدادهابعهدتك مسؤولية كربى وأمانة عظمة هي تربية الناشئة 

�ƢǈǨǻ¢�řƦȇ�Ǿǻ¢Â�²وقيمتها االج ƾǬǷ�ňƢǈǻ¤�Ƥ Ƴ¦Â�¿ƢǷ¢�Ǿǻ¢�ǶǴǟÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǽǄǯǂǷ�ǂǘƻ�Ǿǳ�ÀƘƥ�ƨȈǟƢǸƬ

جيال صاحلا ألن خيوض غمار  يهيئله أن  أمكنالرتبوية ،  األمانةوعقوال ، وبأن له أنه إذا قام بواجب 

.1"احلياة الذي يتطلب منه أن يكون معدا أمث األعداد ومسلحا أمث التسليح

فوظيفة املعلم حينئذ ذات طرفني تربية وتعليم وال :" لشيخ حممد الشركي يف ذلك قائالكما يضيف ا

�ňƢǨƫ�ǂǇ�ǶǴǠǻ�ƢǼǿ�ǺǷÂ�ƢēƢǷƾǬŠ�ȏ¤�ƨƴȈƬǼǳ¦�ÀȂǰƫ�ȏ�ƢǸǯ  األولحيصل الطرف الثاين إال حبصول الطرف 

 أغوارها حىت وامض النفس وسربغعلماء الرتبية والتعليم يف بذل الثلثني من جهودهم تقريبا يف استكشاف 

كونوا بذلك شعاع يهتدي به املعلم يف طريقة إىل كشف جماهل الطفل والسري به إىل حيث الكماالت 

.2"املمكنة

ويف املذكرة التوجيهية يف الرتبية قدم إمساعيل العريب نصائح للمعلمني حول العالقة الرتبوية بني املعلم 

�Ƥ ȈǳƢǇ¢Â�ƨȇƢǟǂǳ¦�¾ȂƷ�°ȂƸǸƬƫ�Ŗǳ¦Â���ǶǴǠƬŭ¦Â�Àȋ���ǾƬȈǐƼǋ�±¦ǂƥȍ�ǲǨǘǴǳ�¾ƢĐ¦�½ǂƫ�ń¤�ƨǧƢǓ¤�̧®ǂǳ¦

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǶȈǜǠǳ¦�ǂƯȋ¦�ƢŮ�ƨǘȈǈƦǳ¦�©¦ȂǘŬ¦�ǽǀǿ3.

�Ƥ ȇǀē�ÀÂƾƥ�ǶȈǴǠƬǳ¦�À¢�ƪ ǼǬȇ¢�ƢǷƾǠƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ǾȈǳ¤�ȄǠǈƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ�¦ǀǿÂ

وإرشاد وتربية باملعىن األصح ال خيدم مشروعها اإلصالحي الساعي لتكوين جيل مستقبلي واع يكون 

تماء قومي الذي ال مصدر تربيته الدين اإلسالمي وما يشتمل عليه من أخالق وفضائل محيدة وله شعور وان

.4ميكن أن يدرك معناه إال بالرتبية املدرسية والتعليم السليم

01، ص 1947نوفمرب 15، 56، ع البصائرجريدة ،" إىل املعلم"، العيد مطروح - 1

04، ص 1947أوت  01، اجلمعية 02البصائر ، ع، جريدة " الرتبية أساس التعليم"، حممد الشبوكي - 2

18، ص 1949أكتوبر  31، االثنني 93، ع البصائرجريدة مذكرة توجيهية يف الرتبية ، "مساعيل العريب إ- 3

  .31ص  املصدر السابق ، الطيب العقيب ،علماء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني   مقاالت وأراء أمحد الرفاعي الشريف ،-4
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:                                                                     التعليم الثانوي مسألة  :ثانيا

:                   معهد الشيخ عبد الحميد بن باديس - 1

تطورا هاما بفضل اجلهود اليت  م1931بعد تأسيس مجعية العلماء يف عام  عرف التعليم العريب احلر

عند تأسيس مجعية (كان التعليم العريب احلر "بدلتها مدارسها ومساجدها، كما يقول الشيخ اإلبراهيمي 

يدور يف دائرة ضيقة من أمكنته وأساليبه وكتبه، فسعت اجلمعية مبا استطاعت من أسباب، أو ) العلماء

دروس للصغار وتنظيم) املدرسي(للتعليم املكتيب ) مدارس(توسع دائرة األمكنة بإحداث مكاتب حرة 

والواقع أن هذا التطور مل يربز بوضوح إال بعد انعقاد مؤمتر رجال ،"الوعظ واإلرشاد الديين يف املساجد

لتبادل اآلراء والتواصل إىل توحيد مناهج التعليم  م1937التعليم العريب احلر بنادي الرتقي باجلزائر عام 

.1العريب

كما يشمل ،املعلمني واألشراف على سلوكهم ونشاطهم  ختيارابل دور اجلمعية يف املدارس ومش

والتفتيش الرتبوي  ة وتأمني الكتب الالزمة للتالمذةالربامج التعليمي ختياراكاإلشراف الفين على املدارس  

درسي على تلك ، وسعت اجلمعية إىل إصالح أساليب التعليم فقضت يف تعليمها امل2واملراقبة الدورية

�śǼǗ¦Ȃŭ¦�Ãƾǳ�ƨȈǷȋ¦�ƨƸǧƢǰǷ�ń¤�Ƣǔȇ¢�ƪ ǠǇÂ��ǶȈǴǠƬǳ¦�Ƣđ�ǂǋƢƦȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǸȈǬǠǳ¦�ƨǬȈƬǠǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦

املتقدمني يف السن وذلك بتعليمهم مقدار ما يرفع األمية عنهم، وكانت اجلمعية خالل هذه املرحلة تعتمد 

ى حتصيل امللكة العلمية وجتتنب الكتب اجلامدةالكتب الدراسية اليت تعترب أقرب إىل اإلفادة وأعون عل

أيضا بنوعية املعلمني مبدارسها  هتمتاو املعقدة اليت ال تتفق ذهنا وال تبعث يف نفس الدارس نشاطا، 

فكانت ختتارهم من بني خرجيي اجلامعات اإلسالمية يف الوطن العريب، خاصة جامعي الزيتونة والقرويني 

.3يف اجلامع األخضر مبهمة التعليموكان ابن باديس يؤهل طالبه 

 .191ص  ، املرجع السابق ،جاكر حلسن، نشاط مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف مدينة معسكر-1
.199أمحد اخلطيب ، املرجع السابق، ص -2
.202، ص  نفسهاملرجع  -3
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�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǶȀȇ�ƢȀȈǧ� ¦°ȉ¦�¾®ƢƦƫ�» ƾđ�ƨȇ°Â®�©¦ǂŤƚǷ�ń¤�ƢȀǇ°¦ƾǷ�ȆǸǴǠǷ�Ȃǟƾƫ�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ ǻƢǯÂ

العريب احلر ومدارسه ومساجده ونظمه وأساليبه، وذلك من أجل التوصل إىل توحيد مناهج التعليم العريب، 

رسها وتقدمي آرائهم وقضايا لد قرتاحاتاوكانت تطرح على املعلمني قبل حضورهم إىل هذه املؤمترات عدة 

ǂŤƚŭ¦�®ƢǬǠǻ¦�ƾǼǟ�ƢĔƘǌƥ1 ،هو أن يكّون "حني قال  محمد العابد الجالليحسب رأي  والغرض من ذلك

يف اجلزائر وسطا مثقفا لسانا وفكرا وروحا بالثقافة اإلسالمية العربية، ومادمنا ال حنس أثر هذه الثقافة بيننا 

.2"حا فليس لنا أن ندعي بأن لنا تعليما عربيا صحي

�́ ǂǨǳ¦�Ǿǳ�śƸƬƫ�ƪ ǻƢǯÂ��řȇƾǳ¦�ǶȈǴǠƬǳƢƥ�¿ȂǬƫ�ƨȈǼȇ®�ƨȈǴǯ�ǆ ȈǇƘƫ�ń¤�» ƾē� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƪ ǻƢǯ

�À¢�řǠƫ�ƢŶ¤Â�ƨǴƟƢǘǳ¦�©ƢǬǨǼǳ¦�Ǧ Ǵǰȇ�ȐǬƬǈǷ� ƢǼƥ�ÀȂǰƫ�À¢�ƨȈǴǰǳ¦�ǽǀđ�řǠƫ�ŃÂ��Ǯ ǳǀƥ�¿ȂǬƬǳ�©ƢƦǇƢǼŭ¦Â

طينة، مث تكون مجيع مساجد أو مساجد قسن مساجد العاصمة العظمىتكون هذه الكلية مسجد  من 

القطر فروعا هلا، فتشرف اجلمعية على التعليم الديين فيها وعلى تنظيمه وإعطاء الشهادات القانونية فيه 

، وقد دعى الشيخ ابن باديس 3وختصيص الوظائف الدينية باملتخرجني على ذلك النظام احلاملني لشهاداته

والبد هلذا كله من التعليم الديين، : "... التعليم يف األمة فقال أول األمر يف إحدى مقاالته إىل ضرورة إقامة

.4"الذي حمله املساجد وبدونه ال سبيل إىل شيء من هذا كله

معاهد ثانوية، يتابع فيها خطت مجعية العلماء هذه اخلطوة ، فقررت تكوين م1947ويف عام 

رأيها يف البداية على تكوين معهد ثانوي يف  ستقراو التكميلية دراستهم فيها،  بتدائيةاالمدارسها  خرجيو

 عرتافااأول رئيس جلمعة العلماء وهو الشيخ عبد احلميد بن باديس  سماقسنطينة يكون نواة لغريه حيمل 

.5بتدائيةاالبفضله، ويعترب املعهد اخلطوة الثانية إىل النهضة العلمية العتيدة بعد املدارس 

 .202ص ، اخلطيب ، املرجع السابقأمحد  -1
 .103ص  املصدر السابق، حممد البشري، سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، اإلبراهيمي -2
.99املصدر نفسه، ص -3

 .114ص  املرجع السابق،،ستعمارياالالرد الرتبوي البن باديس على املشروع بن مرسلي حسني، -4

.216-215املرجع نفسه، ص ص-5
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مع تطور يف اإلدارة والتجهيز واألسلوب  1ملعهد اجلامع األخضر ستمرارااباديس  بنايعترب معهد 

التعليمي وأصبح املعهد هو املنطلق للتعليم، وحتول اجلامع األخضر وجامع بومعزة باإلضافة إىل وظيفتهما 

الدينية إىل قاعتني فسيحتني تنتشر فيها حلقات الدروس النظرية لطالب املعهد، كان معهد ابن باديس 

وكانت الدراسة يف املعهد متتد على أربع سنوات، �ĿƢǬưǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�©¦±Ƣųإجنازا باهرا من إ

�ƨǼǇ�ǲǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ�§ Ȑǘǳ¦�Ǟǔźمرور إىل السنة األعلى، وكان خرجيو املعهد يوفدون يف عداد  متحانال

عية يف تكوين إطارات مثقفة ثقافة البعثات التعليمية إىل معاهد وجامعات املشرق العريب، رغبة من اجلم

والسري به حنو احلياة   قيادة الشعب العريب يف اجلزائرعربية عصرية، تتمكن يف املستقبل من املشاركة يف

.2األفضل

، فقد كان  بني اجلزائريني على خمتلف أعمارهم هذه املؤسسات التعليمية و نظرا للصلة الوثيقة بنيو        

ƢǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǆ©��علماء اجلمعية  ȇ°ƾƬǴǳ�ǶēƢȈƷ�ǺǷ� ¦ǄƳ¢�¦ȂǨǫÂ¢�ǶĔ¢�ǲƥ��Äƾƴǈŭ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ń¤�ÀȂǟƾȇ

ربطه بالصلوات، فكما أن املسجد يقرتن بالصالة فينبغي أيضا أن يقرتن تقويته و د حتسني هذا التعليم و قص

هذه أمهية  مدى ايد املساجد كانت تدل علىأن حتذيرات اإلدارة الفرنسية من تز  والشكبالتعليم، 

وعزل املسلمني عن الدوائر احلكومية نظرا ملا تقوم به من توعية يف شؤون ،املؤسسات يف ميدان املقاومة 

منذ سقوط البالد حتت والة  ستعمارواالمشله رجال الطرق الصوفية  ياة و توحيد كلمة الشعب الذي مزقاحل

واطن اجلزائري العريب املسلم تتبعها خطوات شخصية امل طوة أساسية يف سبيل بناءهذا األخري وكان ذلك خ

يعد اجلامع األخضر بقسنطينة املركز األول الذي انطلق منه التعليم اإلصالحي املسجدي يف اجلزائر وكان التدريس فيه مير بأربعة  -  1

أما الكتب . التفسري، احلديث، الفقه، الفرائض، العقائد، األدب، املواعظ، التجويد، وغري ذلك:مراحل، واملواد اليت كانت تدرس فيه هي

املوطأ، أقرب املسالك ، الرسالة ، االجرومية ، من ديوان احلماسة وغريها من الكتب ، إضافة :عتمد عليها يف ذلك الوقت هي اليت كان ي

إىل اجلامع األخضر كانت هناك مساجد أخرى يف تبسة ، سطيف ، وتلمسان ، مازونة وغريها يتعلم فيها عدد كبري من الطلبة الكبار يف 

نظر اخلطيب أمحد، أ.لطريقة والكتب واألسلوب املعروف يف اجلوامع اإلسالمية الكربى كاألزهر والزيتونة والقروينياملستوى الثانوي على ا

م  حسب البيان عن احلركة العلمية 1936عدد التالميذ  يف اجلامع األخضر وحده سنة وقد كان . 209-208السابق، ص ص  املرجع 

.5، ص1936ديسمرب  11، 47نظر البصائر العدد أ.بثالمثائة طالب باجلامع الذي نشرته جريدة البصائر يقدر 
.216ب أمحد ، املرجع السابق ، ص اخلطي - 2
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�Â�ƨƠȈē�» ƾđ��Ãǂƻ¢ ستعماراالتكوين مناضلني و جماهدين من أجل بالدهم  ضد �ƨǷȋ¦�ÀƢȈǯ�Ǯ Ĕ¢�Äǀǳ¦

Ǻȇ®ƢȈŭ¦�Â�©ȏƢĐ¦�ǲǯ�Ŀ�ǺǷǄǳ¦�ǺǷ��ƨǴȇȂǗ�̈ŗǨǳ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦1.

املعضلة وحتقق ما كانت بالرغم من الصعوبات املالية إال أن قوة اإلرادة وجتاوب األمة حلت 

سم رجل النهضة اجلزائرية عبد احلميد بن باديس  إبإنشاء معهد محل  ، تصبو إليه نفوس علماء وأبناء األمة

وملا بلغ عدد املتخرجني من مدارسنا : " يمي من خالل جريدة البصائر قائالكما وصفه الشيخ البشر اإلبراه

سي أمام معضلة يتعسر حلها ، ذلك أن حاملي الشهادة عشرات اآلالف وجدت نف بتدائيةاالبالشهادة 

�À¢�ƨǷȋƢƥ�ƪ...ذاقوا حالوة العلم فطلبوا املزيد  ƦǿƘǧ���ÄȂǻƢưǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ń¤�Ƕđ�¦Ȃǘƻ¢�À¢�ȆǴǟ�ƢƦƳ¦Â�ÀƢǰǧ

Ƣǿ ƢǼƥ¢�µت ǂǣ�Ƣđ�ǢǴƥ¢�̈ȂǬƥ�řǼȈǠلك مشجعا على إنشاء معهد ثانوي مبدينة قسنطينة فكان ذ استجابتف��

.2" ام النهضة ابن باديسنسبناه إىل إم

�ƢĔȋ�ƢŮƢǸǟ¢�ǺǷ�Ǯ ǳ¦̄�ƾǠƫÂ���ƢēƢƸǨǏ�Őǟ�ǾǻƘǌƥ�ǾȇȂǼƬǳ¦Â�ƾȀǠŭ¦�¦ǀǿ�±Âǂƥ�Ŀ�ŚƦǯ�°Â®�ǂƟƢǐƦǴǳÂ

تعتقد أن هذا املعهد هو املرحلة الثانية من مراحل النهضة العلمية اليت بنا  دعائمها رجال مجعية العلماء 

.3املسلمني يف عقد ونصف عقد من السنني 

  :وقد نظمت يف شأنه أبيات شعرية تقول  

  د ـــــــــــــــــــحصن حصني للحنيف ومعقل           ومناط آمال لقوم هج                

«��ƾƬē�ǽƢǼǇ�ǺǷ رنا           ـــــــــــــــــــــاملعهد املعمور كعبة قط                 °ƢǠŭ¦�ǆ ſ

  يد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذ ال حياة بفكر ج           ز حياتناهو معقل اإلسالم رم                

4د ـــــــــــــــــــهو حبة القلب اليت تنموا على          مر السنني مبنقذ أو مرش                

.94، ص املصدر السابق، 3، ابن باديس حياته وآثاره ، ج عمار طاليب - 1
 . 36 -11ص ص  ، 1985جوان-، اجلزائر ماي87، جملة الثقافة ، العدد " أنا " حممد البشري اإلبراهيمي ، -2
.3، ص  1948جوان  28، 41، ع البصائر،جريدة "البصائر ومعهد ابن باديس  "حممد البشري اإلبراهيمي،-3
.9، ص  1948جويلية  26، 44، ع البصائر، جريدة  "حتية املعهد"عمر شكريي ، -4
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تتكون من  واليتتألفت إدارة املعهد من ثالثة هيئات متضامنة تدعى اهليئة األوىل باهليئة العلمية 

التالميذ وتوزيعهم على  متحاناو الكتب  ختياراو ، وضيفتها وضع الربامج وتنفيذها املشايخ املدرسني

، واهليئة الثانية تسمى هيئة املراقبة تقوم بتسجيل أمساء التالميذ واالستحقاق السنوات حسب األهلية

التدخل يف وقت ، و عوجاجاو  ستقامةا، مع مالحظة سلوكهم من اقبتهم خارج املعهد مراقبة دقيقةومر 

.1، أما اهليئة املالية فتقوم جبمع املال وضبطه يف مصاحل املعهد اخلالف لفض النزاع

كما أن املعهد يقوم على مخس قواعد متناسقة لو اختلفت واحدة منها ظهر اخللل فيها مجيعا وهي  

القاعدة األوىل تتمثل يف اإلدارة اليت أوكلت كما حددها الشيخ البشري اإلبراهيمي يف مقاله بالبصائر، فإن 

ل سند إىل مجاعة قارب بينها العلم والعمأ، والثانية التدريس الذي ئاستها إىل  الشيخ العريب التبسيمهمة ر 

لوجه اهللا ولنشر العلم وخري  حتساباا، والثالثة فئة أعضاء اللجان اليت تعمل إضافة إىل حرم اإلدارة وجديتها

رة فجعل منهم الوطن ،و الرابعة التالميذ الذين قّرب حب العلم بينهم فكون منهم هيكال صقله حسن اإلدا

، وعلى وضع الصحيحة اإلسالم على الوطنية واخلامسة كرام حمسنون طبعهم، جسما ملتحم األجزاء

.2اإلحسان يف حمله لنفع العلم 

القائمة على املعهد بوضع برنامج الدراسة واليت متتد على أربع سنوات، وتنتهي قامت اإلدارة      

السنوات  األربعة حبصول على شهادة تساوي قيمتها كاليت جبامع الزيتونة ، وختول حلامها الدخول يف 

درس  القسم الثانوي من اجلامع، أما الدروس اليومية فكانت ستة، ثالثة يف الصباح وثالثة يف املساء وكل

يستغرق ساعة إال عشر دقائق، وكل هذا الربنامج الدراسي وكتبه وضعت كما هو معمول به تقريبا يف 

يف جامع الزيتونة، وما نقص منها يعوض بدروس يف مبادئ الرياضيات والطبيعيات  بتدائيةاالبرنامج السنة 

طباء والصيادلة واحملامني ويؤدي فيها واجلغرافيا والتاريخ والصحة، ويقوم به طائفة ممتازة من األساتذة واأل

.01، ص  1947سبتمرب  26، 08، ع البصائر، جريدة "معهد قسنطينة  "،حممد البشري اإلبراهيمي - 1
.01، ص  1949أكتوبر 17، 92، ع البصائر، جريدة " املعهد واملدارس"، هيميحممد البشري اإلبرا - 2
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السنوي، ويقوم مجاعة من األطباء بفحص التالميذ وأماكن الدراسة والسكن يوما كل  متحاناتاالالتالميذ 

1.أسبوع ، وختصص لذلك حجرة خاصة جمهزة بالضروريات الالزمة

اجلمعية على عدة أماكن تابعة للمعهد للدراسة للسنوات األربعة ، املسجد األخضر ،  عتمدتا

كغريه من . 2مسجد سيدي بومعزة احلر، مسجد سيدي قموش، الدار املشرتاة من طرف مجعية العلماء 

بن باديس شروطا لقبول التالميذ وكانت جريدة البصائر تقوم يف كل سنة إاملعاهد وضع مسريو معهد 

ها أن ال ينقص عمر يدة بإعادة نشر شروط القبول، واليت ختتلف موادها حسب الظروف املتاحة ، منجد

، أن يقدم أبوه أو وليه مبرض معدي بشهادة من طبيب املعهد، أن ال يكون مصابا 16التلميذ عن 

 من القرآن  ، أن يكون حافظا جلزء معترببنهإوبتعهد فيه توفري ما حيتاجه ، ه ورضاهمبكتوب يتضمن قبول

قل منه وحافظ القرآن يقدم على غريه ، أن يكون قادرا على نفقات األكل أكالربع وال يقبل من حيفظ 

 - التلميذ - جيب أن يكون((  : 3والسكن ، فاملعهد غري ملزم بذالك نظرا لشح موارده  إال للمعوزين 

.  كون حافظا للربع من القرآن الكرميمتأهال ملطالعة الكتب، وحترير كتابة ما ميلى عليه مع فهمه، وأن ي

يف السنة األوىل، وعلى مدعي السنة الثانية تسعة  االخنراطويرخص ملن كان حافظا ستة أحزاب حفظا متقنا 

.4))حزبا 12، والسنة الثالثة  أحزاب

، من قبل شيوخه م1947ديسمرب 1الربنامج والتجهيزات فتح املعهد أبوابه يف  ستكمالاوبعد 

، ووصل عددهم خالل طالب يف البداية 320التبسي، حيث مث تسجيل حوايل وعلى رأسه الشيخ العريب 

5.طالب 720إىل م 1951-1950السنة الدراسية 

عقائد الصحيحة يف ، عن طريق غرس الكان جيمع إىل جانب التعليم مهمة  إن معهد ابن باديس

، حيث أورد اإلبراهيمي يف هذا الصدد معلقا على مسألة الرتبية وتراجعها شيئا فشيئا يف أذهان التالميذ

.2-1، املصدر السابق ، ص صالبصائر، جريدة "معهد قسنطينة "،حممد البشري اإلبراهيمي - 1
.2،ص 1948جانفي  05، 18، ع البصائر ، جريدة   "بن باديسإفتتاح معهد إ " ،أمحد محاين امليلي - 2
.2، املصدر السابق ، صالبصائر، جريدة "معهد قسنطينة "، حممد البشري اإلبراهيمي - 3
.1م ، ص1950سبتمرب11 ،130البصائر، عدد ، -4
.3، ص1951أوت  13،  167، ع البصائر، جريدة  "ختم الدروس مبعهد ابن باديس  بقسنطينة"، حممد الغسريي - 5
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وأصبحت تتطلب الساحة الرتبوية التعليمية احلرة يف اجلزائر معاهد لتخريج  :"معاهد اإلسالمية قائال 

مت مقصرة يف إمدادنا املعلمني ما دامت معاهدنا من األزهر إىل القرويني خترج لنا املعلم ال املريب وما دا

.1" بالكفاية والكفاءة 

ǌǼǳ�ƢēƢƸǨǏ�ÃƾƷ¤�Ŀ�ƪية كبرية ملشروع التعليم الثانويأولت جريدة البصائر أمه ǐǐƼǧ�� ر

���ƾȀǠŭ¦�̈ǀƫƢǇƘƥ�ƨǏƢƻ�©ȏƢǬǷ�®ƾǠǳ¦�ƪ ǐǐƻ�ƢĔ¢�ƢǸǯ44  من سنة  90العدد و2م1948من سنة

" صفحة املعهد " كانا عددان خاصان باملعهد فقط  ، إضافة إىل ختصيص ركن جديد يسمى م  1949

، تعليم باملعهد الباديسي بقسنطينةوخصص لنشر ما يرد عليها من هيئة ال182من العدد  بتداءااليت ظهرت 

التعديل ،  وكانت جل  املواضيع اليت كان يكتبها أساتذة املعهد يف البصائر تتحدث إما عن اإلصالح أو

املؤسسات ر اإلدارة والنظام احلسن يف سري الذي أشار إىل دو  عبد اللطيف القنطريومن هؤالء جند 

�Ǧ Ǡǔǳ¦Â�̈ȂǬǳ¦��Ƥ ƦǇ�ƢǸĔ¢Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦حناللواال نسجامواال �Ƥ Ȉƫ¦ŗǳ¦Â�ǶǜǼǳ¦�Ǟǔƫ�À¢�ƢēƢƦƳ¦Â�ǺǷ�̈°¦®ȍƢǧ��

عبد المجيد بينما يرى  ،3هداف الشريفةوتعمل على تطبيقها بكل دقة واضعة أمامها املثل العليا واأل

، ا الفضل يف تأسيس العمل الرتبويأن نظام اجلمعيات احمللية اليت تعتمده إدارة مجعية العلماء اليت  هل حيرش

يف العمل إىل طالب املعهد فهم رجال الغد وهم  أحوج إىل  ستمرارهاإىل ضرورة نقل هذا النموذج لضمان 

.4التنظيم لتعويدهم على فكرة النظام وغرس فيهم روح املسؤولية 

���ƾȀǠŭ¦�ƢȀǷǄǴƬǇ�Ŗǳ¦�©ƢƦǴǘƬǷ�ń¤�ƢđƢƬǯ�¼ǂǘƫ�ǂƟƢǐƦǳ¦�ǺǷ�Äȋ�À¢�ƢǸǰǧ 90كما حتدث العدد 

بعض التذبذب خاصة من الناحية  من شتكىا، فمعهد ابن باديس كغريه من املعاهد مؤسسة نقائص

حينما نبه عل مسألة مهمة وهي ضرورة تدريس علوم احلياة  أحمد حماني، كما أشار إىل ذلك اغوجيةالبيد

يف املعهد على خالف ما هو موجود باملعاهد العربية األخرى ، ومبا أن املعهد مرتبط بالزيتونة  فهو مطالب 

.2، ص1950سبتمرب  18،  131، ع البصائر، جريدة  "املعهد  الباديسي  "،حممد البشري اإلبراهيمي  - 1
.1، ص1948جويلية  26،  44، عميد بن باديس، جريدة البصائراص مبعهد  عبد احلاخلعدد النظر  للتفصيل أكثر أ - 2
.6، ص1949سبتمرب  5،  90، عالبصائر، جريدة "اإلدارة والنظام وما جيب أن يكونا عليه "، عبد الطيف القنطري  - 3
4-���³ ŚƷ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ"8، ص1949سبتمرب  5،  90، عالبصائر، جريدة "فائدة تدريب الطلبة على نظم اجلمعيات.
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عبد القادر ، كما أن 1بالعلوم الدينية كتفاءاال راهنة النافعة وعدم بالسري على خطاها يف تدريس العلوم ال

يضيف إىل ذلك إىل ضرورة النظر يف الكتب املدرسية اليت يعتمد عليها يف املنظومة الرتبوية  الياجوري 

جلمعية العلماء ، وقد دعا إىل تدارك  األمر للخروج من هذا املشكل وهي إنشاء جلنة من رجال واثقني 

.2مضطلعني إلصالح الفاسد من الكتب وتأليف كتب أخرى تتفق مع روح العصر

إىل دعوة األساتذة إىل ضرورة العناية باجلانب اجلسماين للتلميذ ، وما يعرف بالرياضة باإلضافة 

وقد دعا يف سياق حديثه إىل ضرورة أن يف مقاله من نفس العدد  عمر جعفرالبدنية اليت حتدث عنها 

دراك ، متني يشمل برنامج التدريس هذا النوع من الرتبية البدنية فيكون بذلك املعهد قد أعد  نشأ قوي اإل

ǾǼǗÂÂ�ǾƬǷ¢�ǲȈƦǇ�Ŀ�ǶǇƢƥ�ǂǤƯÂ�ÄȂǫ�³ Ƙŝ�ƢđÂǂǯÂ�̈ƢȈū¦�Ƥ Ɵ¦Ȃǻ�ȆǫȐȇ�©ȐǔǠǳ¦�ÄȂǫ�¼Ȑƻȋ¦3.

، جلهاأكان للبصائر دور كبري يف جتسيد هذا املشروع الرتبوي نظرا للعمل اإلعالمي الذي قامت به من 

درسي أو ثانوي  مل يكن يف من إعالنات ومقاالت روجت لذلك، وما التعليم سواء كان مسجدي أو م

نظر مجعية العلماء غاية يف حد ذاته ولكنه كان وسيلة للذود عن هوية الوطنية اجلزائرية ذات البعد العريب 

  .الساعية إىل طمسها  ستعماريةاالاإلسالمي ، وللوقوف يف وجه السياسة 

.3، ص1949سبتمرب  5  ،90، عالبصائر، جريدة   "معهدنا وعلوم احلياة  "أمحد محاين  ،-1
.4، ص1949سبتمرب  5،  90، جريدة البصائر ، ع "رأي يف الكتب املدرسية"جوري  ، عبد القادر اليا - 2
.10، ص1949سبتمرب  5،  90، جريدة البصائر ، ع "الرياضة البدنية باملعهد "عمر جعفر  ، -3
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  ):  النوادي (إنشاء المؤسسات الثقافية األخرى : ثالثا

الصحافة يف نشر الوعي ية إىل جانب  املدرسة، واملسجد و وسائل اجلمعلقد كانت النوادي من أهم 

حيث أن القوانني  جتماعاتاال، بعد أن كان اجلزائريون جيهلون بني  الشباب املسلمني اجلزائرينيالثقافة و 

لقطر اعرقلتها فكانت مجيع احلركات اجلزائرية داخل هذه اللقاءات و ، حرمت  ''كاألندجيينا''ستثنائية اإل

تأسيس أندية عربية لعشرين أصبح الشعور قويا بضرورة لكن حبلول القرن اسم بقلة النظام وسوء التسيري، و تت

تساعد على نشر و ب على تكوين عالقات جديدة بينهم ، كما كانت هذه النوادي تساعد الشبا1يف البالد

كان أول السياسية والدينية، و و  االجتماعيةالقضايا مناقشة آلراء، و اتبادل املعارف و ة، و يقظة الوطنياللوعي و ا

من بني أهم األندية  اليت ل هذا القرن هو إنشاء النوادي و خالمجهور الشباب اجلزائريني  استدعىما 

2.تأسست خالل العشرينيات نادي الرتقي

املسجد، ألن هناك مهزة وصل بني املدرسة و كانت مجعية العلماء تعترب النوادي العربية اإلسالمية  و 

الثقافة العربية إال تلكلتبليغهم املبادئ اإلسالمية، و   أعداد هائلة من اجلزائريني مل جتد اجلمعية أية وسيلة

ȈƳȂƫ�ǾȀȈƳȂƫÂ�§ ƢƦǌǳ¦�Ƥ ȇǀē�Ŀ�ƢǷƢǿ�¦°Â®�ƪ ƦǠǳ�ƢǼǿ�ǺǷÂ��Ä®¦ȂǼǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƾŸ�§ ƢƦǌǳ¦�ÀƢǰǧ��ƢȈǷȐǇ¤�ƢȀ

والرياضية عن طريق احملاضرات والدروس وما يعتمد فيها  جتماعيةواالالنوادي خمتلف أشكال  الثقافة الدينية 

واجتماعات ومؤمترات وقد كان املصدر املادي الذي تعتمد عليه النوادي يف أداء رسالتها من ندوات

اليت يدفعها أعضائها من ناحية وعلى أرباح بيع  شرتاكاتاالاجلديد على  الثقافية والرتبوية وتوعية اجليل

احية أخرى، ومن هذين املوردين املاليني كانت اجلمعية تنفق على أوجه أعماهلا ن لروادها من املشروبات

.3الثقافية واالجتماعية

ختاذ إوهلذا الدور الفعال عملت إدارة االحتالل على عرقلة نشاطها و إغالق عددا منها، ولعل 

مجعية العلماء املسلمني  اجلزائريني من نادي الرتقي مقرا هلا، ألفضل دليل على ما تقوم به النوادي الوطنية 

.81حممد صاحل اجلابري ، املرجع السابق ، ص-1
.144املرجع السابق ، ص، ...بو القاسم سعد اهللا، أحباث وآراء أ- 2
.181السابق ، ص املرجع، ...رابح تركي عمامرة ، التعليم القومي -3
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على املدارس واملساجد  جعل  لحتالااليف نشر رسالة اإلصالح، كما أن لسياسة العرقلة اليت فرضتها إدارة 

، و يقول الشيخ 1توعيتهملواصلة عملية تثقيف الشباب و العلماء و املثقفني يتوجهون حنو هذه النوادي 

هي وسط جامع بني املدرسة وبني اجلامع ألن هناك :" ج .م.ع.اإلبراهيمي عن النوادي اليت تنشأها ج

2".لة لتبليغه دعوة الدين والعلم إال يف تلك النوادي طائفة عظيمة من شباب األمة ال جتد اجلمعية وسي

�Ŀ�ǶȀǸȈǜǼƫÂ�ǶȀƦȇǀēÂ�§ ƢƦǌǳ¦�ƨȈƥǂƫ�ń¤�ńÂȋ¦�ƨƳ°ƾǳƢƥ�ƢȀƬȇƢǼǟ�ǾƳȂƫ�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ ǻƢǯ�ƢŮȐƻ�ǺǷÂ

منظمات عامة كالكشافة، واجلمعيات الرياضية، والفنية والثقافية املتنوعة ، وقد كان اهلدف من تكوين هذه 

 االجتماعيةمن العالقات  املنظمات للشباب أو املسامهة يف تكوينها هو ربطهم يف شبكة واسعة النطاق

§�ƢȀǈǨǼǳ�ƢēǂǘǇ�Ŗǳ¦�©ƢȇƢǣ�ǪȈǬŢ�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǏƢƻ الوطنية والعربية واإلسالمية من أجلو  ƢƦǌǳ�ƨȇƢǸū��

طاقات  ستغاللاو . خصوصا يف مرحلة املراهقة جتماعيواال، ن عوامل االحنراف والفساد اخللقيعامة م

وتربية الشباب تربية قومية ووطنية سليمة حىت ال . دةالشباب فيما يعود على األمة والوطن بالنفع والفائ

جيرفهم تيار الفرنسة والتغريب الذي كان يهدد الوطن اجلزائري كله يف الثالثينات واألربعينات واخلمسينات 

3.من القرن العشرين امليالدي

من هذه  ختذتاج بقيادة الشيخني عبد احلميد بن باديس والشيخ البشري اإلبراهيمي .م.ع.إن ج        

� ƢȈƷƜƥ�ƨȈǷȐǇȍ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�¥®ƢƦŭ¦�ǂǌǼǳ�ƨȈǨǴǈǳ¦�ƨȈƷȐǏȍ¦�ƢēȂǟ®�ǂǌǼǳ�ƨǳƢǠǧ�ƨǴȈǇÂ�ƨȇȂƥŗǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦

  .من ناحية أخرى  ستعماريةاالالدين اإلسالمي من ناحية ، ولتعليم اللغة العربية احملاربني من طرف فرنسا 

ومل يقتصر نشاطها على إنشاء هذه املؤسسات الرتبوية والتثقيفية فقط بل جعلت من الصحافة اليت   

�ŚǐǼƬǳ¦Â�ǲȀŪ¦�ƨƥ°ƢƄÂ��ȏÂ¢�ȆǷȐǇȍ¦�ĺǂǠǳ¦�ǾȈƳȂƬǳ¦Â�ƨȈǼǗȂǳ¦Â�Ǧ ȈǬưƬǳ¦Â�ƨȈƥŗǴǳ�ƨǴƟƢǿ�ƨǇ°ƾǷ�Ƣē°ƾǏ¢

  .والفرنسة واالستعمار وأذنابه ثانيا

.166املرجع السابق ، ص،...عبد الكرمي بوصفصاف ،مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها-1
.92السابق ، ص ا ملرجع،...املسلمني اجلزائريني التارخيية تركي رابح عمامرة ،مجعية العلماء -2
.108، ص نفسه  املرجع - 3
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�ƢĔ¢�ȏ¤عتمدتا �Ņ¤�ȆǸƬǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǧƢǬưǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦Â�Ä®¦ȂǼǳ¦�ǺǷ�ƢȀƬǟȂǸĐ�ƨȇƢǟƾǴǳ�ǂƟƢǐƦǳ¦�ƨǨȈƸǏ

�ǄȈǨƸƬǳ�©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ƨǟȂǼƬŭ¦�ƢēƢǗƢǌǻÂ�ƢŮƢǸǟ¢�ǂǌǼƥ�ƪ ǷƢǬǧ��®ȐƦǳ¦� ƢŴ¢�Ǧ ǴƬű�Ŀ�̈ǂǌƬǼŭ¦Â�ƨȈǠǸŪ¦

.إليها  نضمامواال�Ƣđ لتحاقلالالشباب 

م1938جانفي  20النوادي مجابهة قانون  - 1

والذي يقضي بتشديد  م1938جانفي  20احلكومة الفرنسية سرعان ما أصدرت مرسوما يف لكن       

املراقبة اإلدارية على اجلمعيات والنوادي اليت يفرض عليها القانون تقدمي رخصة مسبقة تسمح هلم ببيع 

رة الفرنسية صاحبة الشأن للموافقة عليه، وهو املشروبات غري الكحولية حتصل عليها بعد طلب يوجه لإلدا

فريل سنة أ 15يقع يف مخسة فصول ، وقد ترمجته جريدة البصائر ونشرته يف عددها الصادر بتاريخ 

.1م1938

غلق النوادي وبالتايل  وهو البصائر األمر اجلديد املتعلق بالنوادي إمنا يرمي إىل هدف واحد، عتربتا        

نشاط اجلمعية احليوي، ألن احلكومة كانت ترى فيها ميدانا لرعاية الشباب وتربيتهم، القضاء على 

  .وتوجيههم توجيها عربيا إسالميا

من وراء إصدارها لتلك القوانني، وقد  ستعماريةاالقد تفطنت مجعية العلماء ألهداف احلكومة           

النوادي يف عدة نقاط من بينها أن احلكومة تعلم أن خلصتها يف جريدة البصائر توعية لقرءاها من اجلزائريني 

، ألنه يف النوادي احملركني لدوالب النهضة، وإمنا هي ملجأ لكل القائمني و عادية اجتماعليست حمالت 

، وترسم اخلطط لصاحل األمة وتقرر األعمال اهلامة لتسيري حملاضرات والدروس وتؤسس اجلمعياتتلقى ا

مهما بلغ ال يفي وحده بتسديد ما يلزم النادي من مصاريف، وتوقف حياته  اكشرت االن معلوم إاحلركة ، و 

من هذا القرار حيتم على أصحاب النادي  2، وإذا كان الفصل األولعلى مثن ما يباع به من املشروبات

.3، ص 1938افريل  15، 108، ع البصائرجريدة ، "آخر سهم مسدد للقضاء على النهضة اجلزائرية  "أبو بكر بن بلقاسم ، -1
املـأخوذة  جتماعـاتاالمن غري أن متس حريـة : "الصادر من وزير الداخلية ما مضمونه  1938جانفي  20ينص الفصل األول من قرار  - 2

ألعضـــائها أو الـــواردين عليهـــا أي  –أو بيعـــا  -فـــإن أيـــة مجعيـــة جزائريـــة ال يبـــاح هلـــا أن تقـــدم جمانـــا .  1901مـــن تنفيـــذ قـــانون أول جويليـــة 

.، املصدر نفسه 108نظر نص القرار كامال يف جريدة البصائر ، ع أ".ال بإذن من الوايل العام للقطر اجلزائري مشروب يشرب هناك إ
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أم  لنوادي حصلوا عليها، فمعناه القضاء على اروبات أن يطلبوا رخصة هلذا البيعالذين يريدون بيع هذه املش

) احلانات(على نواديهم القوانني اليت جترى على املقاهي ، و نصبتا، فإن حصلوا على الرخصة مل حيصلوا

، ويف هذا مس خطري ألعماله، ودخله السنوي) الضرائب(¤®¦°̈�¦�ĺƢĐمن تدخل البوليس يف شؤونه ومراقبة 

، ونشأ نقص مستمر ضؤل دخل الناديعلى الرخصة نقس و  حلياة النادي األدبية واملادية، وإذا مل حيصلوا

، إذ ال ميكن أن ي إىل العجز املادي عن القيام بهيف حركة النادي ويف عدد من يرتدده من الناس حىت يؤد

 عتداءاأن هذا القرار  تضحاف  1.يستغين النادي عن مثن ما يباع به من املشروبات مبعلوم اشرتاكات أعضائه

 ومقاومة عنيفة للنهضة بكافة الوسائل ويف - إسالمها ولغتها -فظيع على مقدسات األمة العربية املسلمة 

ثر ذلك وجهت البصائر ندائها إىل األمة العربية اجلزائرية للتحرك ضد ذلك كله إ، وعلى مجيع النواحي

أليس :" قائلة . املنتهكة  ج بالعاصمة دفاعا عن حرمات النوادي.م.ع.اليت ستعقده ج جتماعلالودعتهم 

أعلنوا عن وجودكم كعرب ...من املخجل أن تتكرر هذه االعتداءات عليكم وأنتم سكوت ال حتريون 

 1901فقط بل هتك وهدم لقانون  عتداءااجلديد الذي ليس هو  عتداءاالمسلمني ، وقوموا ضد هذا 

2".املتعلق بالنوادي واجلمعيات 

 .    السابق املصدر  - 1
 .    املصدر نفسه - 2
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  :الطالبية إلى الخارج البعثات مسألة : رابعا

ال شك بأن هجرة اجلزائريني إىل اخلارج لعبت دورا مهما يف تسريع التقدم الفكري والسياسي يف 

اجلزائر ولكن اهلجرات اجلماعية األوىل إىل املغرب واملشرق العريب اليت حدثت خالل احلروب والثورات 

ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƶǓ¦Â�ŚƯƘƫ�Ƣđ�Ǻǰȇ�Ń�ƨȇǂȇǂƸƬǳ¦  يف الوسط العريب  ندجموااألن أغلب هؤالء املهاجرين

  .الذي عاشوا فيه ومل يعد يشدهم إىل اجلزائر سوى ذكريات اجلهاد

طابعا مأساويا يف حياة اجلزائريني عامة تبعا للهجرات اجلماعية واليت  ختذتاورغم أن هجرة الوطن 

 قرتناعن تلك اهلجرات السابقة إذ كبريا   اختالفاهلجرة كانت ختتلف خمتلفة، فإن هذه ا جتاهاتا جتهتا

  . ستعماراالفيها طلب العلم بالفرار من الظلم وجتنب الوقوع حتت سلطة 

وقد أتاحت هذه اهلجرة للروح اجلزائرية أسباب قوة جديدة لتعود بعد ذلك فتنفتح يف اجلزائر ما يرد   

�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƢȀǠǧƾȇÂ��ƢēƢȈƷ�ƢȀȈǳ¤1شخصيتها سرتدادا.

ينما بدأ اإلقبال على العلوم العربية يشكل ظاهرة فطرية يف املناطق الشرقية واجلنوبية من اجلزائر، وح  

أن يساعد على تنمية هذا اإلقبال التلقائي وجيعله إحدى اخلصائص  ستطاعافإن ابن باديس بعمله الرائد 

.2عثة املنظمة الواعيةاملميزة هلذه املناطق وحيوله من طابع اهلجرة الفردية العشوائية إىل الب

م1952-1947البعثة الطالبية إلى جامع الزيتونة مسألة -1

شهدت اجلزائر منذ مطلع القرن العشرين هجرات طالبية حمدودة، توجهت يف بدايتها إىل البلدان 

�ǂǿ±ȋ¦�ǞǷƢƳ�ń¤�ǶȀǼǷ�ƨǴǫ�ƪ ȀƳȂƫÂ�§ǂǤŭƢƥ�śȇÂǂǬǳ¦Â�ǆ ǻȂƬƥ�ƨǻȂƬȇǄǳ¦�ȆǠǷƢƳ�ȂŴ�ƨȈǈȈƟ°�̈°Ȃǐƥ�Â�̈°ÂƢĐ¦

ابة الفتية على أساس رواحهم الوثدراستهم العالية لتغذية أ ستكمالالكانت رغبة الطلبة املهاجرين . بالقاهرة

من املنبع احلقيقي لبناء علمي حمكم، وكانت هذه اهلجرات نتيجة رغبة شخصية أو مبادرة علمي صحيح و 

 .35ص  املرجع السابق ،، 1962-1900اجلابري حممد صاحل، النشاط العلمي و الفكري للمهاجرين اجلزائريني بتونس -1
.41، ص ملرجع نفسه ا - 2
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فردية، إذ مل تشهد البالد اجلزائرية قبل اخلمسينات بعثات طالبية منظمة عدى ما كان ينظمه الشيخ ابن 

.1متباعدة و غري منظمة بتحفيز و حتريض منهباديس من فرتة إىل أخرى ويف فرتات زمنية 

اليت أشرف عليها الشيخ ابن  م1914لبعثة علمية على مستوى البلد هي سنة  نطالقةاكانت أول         

�Ŗǳ¦Â�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǺǷ�Ƣđǂǫ�ǶǰŞ�ǆ ǻȂƬƥ�ƨǻȂƬȇǄǳ¦�ǞǷƢƳ�ń¤�ƨȀƴƬǷ�ǆ ȇ®Ƣƥمن الشرق اجلزائري احمليط  نطلقتا

¦�Ƕđ�Ƣũ�ǺŲ�śǇ°¦ƾǳ¦�ǲǓƢǧ¢�ǺǷ�̈ƢǬƬǼǷ�ƨǴȈǴǫ�©ƢǟȂǸů�Ŀ�ƢǟƢƦƫ�©ƢưǠƦǳ¦�ƪ ǳ¦Ȃƫ�Ľ��ƨǼȈǘǼǈǫ�ƨǼȇƾŠ لطموح

النجابة، لتتسع موجة التعبئة من الشرق اجلزائري إىل اجلنوب الصحراوي إضافة إىل العلمي ومتيزوا باحليوية و 

هو مسار الوسط الذي و  دارس الواقعة على مقربة من احلدود اجلزائرية التونسيةاملرتياد الزوايا والكتاتيب و إ

بسكرة ووادي : مال و جمموع مدن اجلنوبمتثله مدينة تبسة مبوقعها اجلغرايف املتألق بني قسنطينة يف الش

يغري يبة و ور إىل املدن التونسية القر كان هذا املسار يتخذ من مدينة تبسة منفذا للعبميزاب ووادي سوف، و 

خاصة اجلنوب ر تركيز الشيخ على هذه املناطق و يفسبصورة مستمرة، و  أبناء هذه املنطقة على اهلجرة العلمية

�ƢĔƢǰǷƜƥ�ƨȈǈǻȂƬǳ¦�®ÂƾƸǴǳ�ƨŨƢƬǷ� ƾ̈ȇƾƳ�©ƢȀƦƳ�ƶƬǧ�ń¤�ǾȈǠǇ�ÄÂ¦ǂƸǐǳ¦املسارب عرب نفالتاال 

س، وكذلك إعادة اجلسور العلمية اليت بالزوايا و املعاهد العلمية بتون لتحاقاالالصحراوية و اجلبلية و 

.2جنويب تونس و اجلزائر منذ العهود الفاطمية نقطعتا

ƥ�ŕƷ�Ƥيخ ابن باديس يرعى هذه البعثات ويباركها و ظل الش ǯ¦Ȃŭ¦�ȂǴƫ�Ƥ ǯ¦ȂǷ�Ƣđ�Ǟǧƾȇ عد تأسيس

سعت اجلمعية لتنظيم البعثات العلمية وتوسيع جماهلا اجلغرايف  م1938، ففي سنة مجعية العلماء املسلمني

خاصة إىل جامع األزهر ئر واملغرب إىل املشرق العريب و اجلزاالعريب يف تونس و  بدول املغرب حنصراالذي 

.3الكبري بالقاهرة لكن ظروف احلرب و عوامل شىت حالت دون تنفيذ ذلك

.217-216اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص ص -1
.39-37، ص ص السابقاجلابري حممد صاحل، املرجع -2
  .23ص  املصدر السابق ،،2اإلبراهيمي أمحد طالب، آثار اإلمام اإلبراهيمي، ج-3
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 من وراء هذه البعثات، تكوين إطارات مثقفة ثقافة عربية عصرية، كانت رغبة مجعية العلماء املسلمني       

بعد حصوهلا على  1السري به حنو احلياة األفضلشاركة يف قيادة الشعب اجلزائري و تتمكن يف املستقبل من امل

  .ختلصها من املستعمر الغاصبو  ستقاللاال

إذ يكن يف مقدور اجلمعية أن متارس و  واره لدى أقسام مجعية العلماء،نظرا لتطور التعليم و أط        

نشاطا تعليميًا أعلى مما وصل إليه مستوى التعليم يف معهد ابن باديس، رأت إدارة اجلمعية أن تبعث 

بتالميذها خارج البالد ملتابعة دروسهم يف خمتلف البلدان الشقيقة، و قد وجدوا صدور رحبة من املسؤولني 

الطلبة بادئ األمر إىل  نطلقاو تحوا هلم أبواب املدارس واملعاهد واجلامعات، يف البلدان العربية اإلسالمية، وف

جامع الزيتونة أقرب دور العلم إىل اجلزائر، وأوثقها صلة، وهم الطلبة الذين أمتوا دروسهم يف معهد ابن 

.2باديس ملتابعة تعليمهم العايل

وت  على سوقها واستغلظ عودها بلغت اجلمعية بعد عشرين سنة من تأسيسها أشدها واست«

�ŚȈǤƬǳ¦�ǶƴƷ�ǶǿǂƟƢǐƦƥ�¦Ȃǯ°®¢Â�ǶȀǼȈǟƘƥ�¦Â¢°�À¢�ƾǠƥ�ǶđȂǴǫ�Ŀ�ƪ ƼǇ°Â�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�¾ȂǬǟ�Ŀ�ƢȀƟ®ƢƦǷ�©°ƾšÂ

النفسي والتطور العلمي و الوعي السياسي الذي أحدثته فعلقوا عليها آماهلم، و أدركت اجلمعية أن 

�ƢȀȀƳÂ�ƪعلميا و لقاة على عاتقها دينيا و املسؤولية م ǳȂǧ��ƢēƢǻƢǰǷ¤�ǺǷ�ǶƼǓ¢�Â�ƢȀƬǫƢǗ�ǺǷ�Őǯ¢�ƢȈǇƢȈǇ

�ǂǫÂ�ƢēȂƻ¤�ń¤ 3.»هو العامل العريب واإلسالميرت أن تستغل عمقها اإلسرتاتيجي و

واجلدير بالذكر هو أن البصائر قد أولت أمهية كبرية ملسألة البعثات الطالبية وأعطتها حيزا مهما يف    

¢�©ƢƥƢƬǯ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢēƢƸǨǏ�Ŀ�ƨƦǴǘǳ¦�ȆǴưŲ�ǂȇ°ƢǬƫ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ���śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ� Ƣǔǟ

  ".املغرب  -بريد تونس" املعاهد اإلسالمية ،وخصصت ركنا خاصا بالبعثات يسمى 

مع رغبة مجعية العلماء  اإلشراف من جديد على  م1947تزامن إحياء جريدة البصائر سنة 

عاهد اإلسالمية باملغرب وتونس ، وقد نال جامع الزيتونة بتونس احلظ األوفر البعثات الطالبية يف كل من امل

.216اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -1
.204، ص السابق  صدرخري الدين، مذكرات، امل-2
.10، ، ص السابق املرجع  ،4ج اإلبراهيمي أمحد طالب،-3
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�«°ƢŬƢƥ�ƨƦǴǘǳ¦�śƥÂ�ƢȀǼȈƥ�ǲǏ¦ȂƬǴǳ�ƨǴȈǇÂ�ƨȈǠǸŪ¦�ƢēƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦Â���ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂŝ�ƨȈǠǸŪ¦�¾ƢƳ°�©ƢƥƢƬǯ�ǺǷ

ǳ¦�¾ȂǬǯ��ǶȀƷȐǏ�ǾȈǧ�ƢŲÂ�ǶēƢƦƳ¦ÂÂ�ǶȀǫȂǬƷ�ÀƢȈƦƬǳ�©¦®Ƣǋ°ȍ¦Â�ƶƟƢǐǼǳ¦�ŉƾǬƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ شيخ البشري

": الطلبة املهاجرين يف سبيل العلم إىل أبنائي" اإلبراهيمي املوجه إىل الطلبة يف مقاله الذي كتبه حتت عنوان 

نكم يا أبنائنا مناط آمالنا و مستودع أمانينا نعدكم حلمل األمانة وهي ثقيلة والستحقاق اإلرث وهو ذو إ"

.1"الظالم من تباشري الصبح تكاليف، وهو ينتظر منكم ما ينتظره املدجل يف 

اخلارج ببالد املهجر ، وسعت إىل  إىلمل يقتصر اهتمام اجلمعية بالطلبة اجلزائريني بالداخل بل تعداه 

، وكان سبب " مجعية الطلبة اجلزائريني الزيتونيني"حتسني حاهلم وتنظيمهم وذلك بتشكيل ما يسمى ب 

طلبة تكوينا أدبيا صرفا وتوجيهه  توجيها إصالحيا ليلتحق إنشائها حسب ما تقوله البصائر هو تكوين ال

ǶēƢƦǴǘƬǷÂ�ǶŮ¦ȂƷ¢�ǂǯ̄Â�ƨƦǴǘǳ¦�¾ƢŞ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�Ǯ ǳ¦ǀǯÂ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�¾ƢƳ°�ǺǷ�ǽȂǬƦǇ�ǺǷ�Ƥ ǯǂƥ.2.

سباب أوتوفري  فواج التالميذ املقبلني على جامع الزيتونة ، إضافة إىل مراقبة سريهمأأولت اجلمعية تنظيم 

مجعية الطلبة :" قائال " الطاهر السعدي"يؤكده الكاتب العام جلمعية الطلبة آنذاك  وهو ماالراحة هلم 

.3"اجلزائريني الزيتونيني تسهر على مصاحل الطلبة وتوجيههم إىل ما فيه اخلري و السداد لألمة والوطن 

حه للطلبة هو ن أكثر ما كان يركز عليه رئيس اجلمعية الشيخ البشري اإلبراهيمي من خالل نصائإ

الشاذلي التفاهم والتوافق وعدم االختالف فيما بينهم ، وقد عرفت مجعية الطلبة أزهى عصورها  يف فرتة 

، حيث شهدت عالقة جيدة بينها وبني مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني عبد الرحمان شيبانوالمكي 

يخ عبد احلميد بن باديس ،إن دل على ذكرى الش ا الوافدين إىل تونس وكانت حتييفكانت تستقبل رجاهل

واعترب اإلبراهيمي أن الدخول يف متاهات   4، الء التام للجمعية وتقديرهم هلاشيء إمنا يدل على مدى الو 

تركوا املناقشات أ"كرب عدو للطالب الزيتوين بدليل ما أورده الشيخ اإلبراهيمي يف جريدة البصائر أالسياسة 

.1، ص  1947كتوبرأ 09،03، ع،البصائرجريدة ،" إىل أبنائي الطلبة املهاجرين يف سبيل العلم "،اإلبراهيميالبشري - 1
  .7ص  ، 1948مارس  22 ،28،ع،البصائرجريدة  ، "من مجعية الطلبة اجلزائريني إىل األدباء والكتاب" عمار النجار،-2
.7، ص  1947كتوبرأ 27، 12،عالبصائرجريدة الطاهر السعدي، الطلبة اجلزائريون بتونس،-3
.3، ص  1948جوان 28، 41،عالبصائرجريدة ،"الشيخ خري الدين  يف تونس"، بدون كاتب - 4
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وينادي  �ƢȀǬȇǂǗ�Ŀ�Śǈƫ�ƨǴǧƢǫ�ǲǯ�¦Ȃǟ®Â�ƢŮ�śǠǘǬǼŭ¦�Ƣđ�śǠǴǘǔŭ¦�ƢȀǴǿȋ�ƨ"1احلزبية واخلالفات السياسي

وأن األقدار قد وضعت يف طريقكم إىل العلم "يف موضع آخر الطلبة بضرورة الثبات على طريق العلم  

سة عائقا جديدا هو شر العوائق وأضرها هو هؤالء الدعاة الغامشون والسماسرة املضلون يدعونكم للسيا

��¦ƨǇƢȈǈǳ¦� ¦®�ǶđƢǏ¢�Ǻȇǀǳمن بعض الطلبة  هتماماالكن هذا النداء مل يلقى  ،2"ليصدوكم عن العلم

.3واحنرفوا عن مبادئهم اإلصالحية بسب حبهم للرياسة والتزعم 

، النهائي نفصالاالمجعية العلماء إىل ت بني مجعية الطلبة الزيتونيني و أدت اخلالفات اليت وقع

مجعية "اإلصالحي أمستها  اجتاههارب عن تعكيل مجعية جديدة ممثلة لطلبتها و العلماء بتشوقامت مجعية 

، للتفرغ للعلم مل تفسدهم سفاسف األمور وجعلتها منارة للطلبة اليت "البعثة الزيتونية جلمعية العلماء

واصلت كل من . 5التعليمي، فواصلت اجلمعية أعماهلا اإلصالحية خاصة يف امليدان الثقايف 4واالجتهاد فيه

، بدأ باإلشراف على الطلبة باملعهد الزيتوين وحل مشاكلهم ،أما العمل الثاين فهو سعي  اجلمعيتني عمليهما

كل اجلمعيتني إىل التوسط لدى إدارة املعهد للسماح للطلبة للدراسة به ، وذلك بعد إثبات حسن سريهم ،  

.6ألدبية والرياضية كما أدرجت إضافة إىل العديد من النشاطات ا

  .2ص،  السابق، املصدر البصائر جريدة ، "املهاجرين يف سبيل العلمإىل أبنائي الطلبة "، البشري اإلبراهيمي - 1
  .املصدر نفسه   - 2

إىل " أمحـد مزغنــة"تعتـرب اجلمعيـة أن انضـمام الطلبـة إىل حركـة انتصــار احلريـات الدميقراطيـة راجـع إىل أن احلـزب قـام بإرسـال عضـوه البـارز  - 3

�ƨººƦǴǘǳ¦�ÀÂƚººǋ�Ŀ�¦ǂǧƢººǇ�Ȑƻƾººƫ�ǲººǸǠǳ¦�¦ǀººǿ�ƨººȈǠǸŪ¦�©ŐººƬǟ¦�ƾººǫÂ���§Ǆººū¦�¦ǀººǿ�°ƢººǗ¤�Ŀ�¾ƢººǔǼǴǳ�ǶēȂººǟ®Â�śȇǂººƟ¦ǄŪ¦�ƨººƦǴǘǳ¦�§ ƢǘǬƬººǇȏ�ǆ ǻȂººƫ

ني هلا ، وحماولة حزب مصايل احلاج  جذب الطلبة الزيتونيني يف صفها جعلت بعضهم يهـاجرون مـن اجلهـا وأهلـتهم عـن املسـؤولية األوىل التابع

بيــان مــن وفــد مجعيــة العلمــاء إىل "للمزيــد انظــر عبــد الرمحــان شــيبان ونعــيم النعيمــي وآخــرون .الــيت ألقيــت علــى عــاتقهم والــيت هــي طلــب العلــم 

وقد ذكـر عبـد الرمحـان شـيبان أن الطلبـة ابتلـوا حبـب الرياسـة والتـزعم وذلـك ردا علـى مـا كتبـه . 2، ص1949ماي  79،9، ع البصائر"تونس

تعقيـب "نظـر عبـد الرمحـان شـيبان ، أ.رجع سبب املشـاكل الـيت كـان يعيشـها الطالـب الزيتـوين إىل املـال أمحزة بوكوشة يف مقاله بالبصائر والذي 

.2،ص1948ماي  10، 35، ع البصائر ة، جريد"على تلويح هام 
.2، ص 1949فريل أ18، 76، ع البصائر، جريدة "مجعية البعثة الزيتونية جلمعية العلماء"حممد البشري اإلبراهيمي ،-4

، ع البصــائر ، جريــدة "1950-1949مجعيــة البعثــة الزيتونيــة جلمعيــة العلمــاء وأعماهلــا خــالل الســنة احلاليــة " رابــح بــن حممــد بونــار،-5

.2، ص 1950ماي  22، 120
  .07ص  1953سبتمرب  240،11، ع البصائر، جريدة "موجز لعمل بعثة مجعية العلماء بتونس"أبو القاسم سعد اهللا، -6
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      1956 - 1952مسألة البعثات الطالبية إلى المشرق العربي  - 2

بدأت مجعية العلماء املسلمني بالتفكري يف إرسال بعثات طالبية إىل املشرق من جديد بعد فشل  

�ƨǼǇ�ǺǷ�ƢēȏÂƢŰ1938ذلك، فلما وضعت  نظرا لظروف احلرب العاملية الثانية اليت حالت دون تنفيذ م

ƢĔÂƚǋ�ǶȈǜǼƫ�ƨȈǴǸǟ�ǺǷ�ƪفت اجلمعية نشاطها و استأناحلرب أوزارها و  ȀƬǻ¦1 فكرت من جديد يف مسألة ،

  .م1951ذلك سنة هذه املرة كان بشكل أكثر حرصا وتنظيماً و  البعثات لكن

�Â��ƢȈǼȇ®Â�ƢȈǧƢǬƯÂ�ƢȈǸǴǟ�ȐǿƚǷ�ÀƢǯ�ǺǷ�ƢȀƬƦǴǗ�Â�ƢēǀǷȐƫ�ǺǷ�ȆǬƬǼƫ�ƨȈǠǸŪ¦�©ǀƻ¢ من كان يؤمن

بتدائية اجلامعية وحىت اإلخلارج ليستأنف دراسته الثانوية و مببادئها حىت وإن مل يدرس يف معاهدها لرتسله إىل ا

وكانت  2.يف املعاهد واجلامعات العربية يف كل من مصر، العراق، سوريا، الكويت واململكة العربية السعودية

، مث م1952 -1951ألّول إىل مصر يف السنة الدراسية أول حماولة هلا هي متكنها من إرسال الفوج ا

، و يف نفس العام م1953 - 1952توالت البعثات يف السنوات التالية إىل كل من العراق يف العام 

أرسلت بعثة ثالثة إىل سوريا مث بعثة رابعة إىل الكويت مث اململكة العربية السعودية، وهي تعد أوىل البعثات 

بأعداد معية العلماء اإلصالحية، مث توالت الوفود الطالبية اجلزائرية إىل هذه البلدان العربية املنظمة والرمسية جل

مستمر  ازدياد، وكانت هذه األعداد يف ستيعابهاقدرة احلكومات العربية على معتربة حسب طلب اجلمعية و 

.3ملحوظ بشكلحريرية اجلزائرية بسنوات قالئل و خاصة بعد قيام الثورة الت رتفاعااليف و 

ط املطابقني للشرو  نتقاءواال ختياراالتكفلت جلنة التعليم العليا باالهتمام بالطلبة املؤهلني من حيث 

��ƨǏƢƻ�ƨȇƢǼǟ�Ƣđ عتناءواالأوكلت مكتبها الدائم بالتدقيق يف هذه األمور اليت وضعتها للطالب املبعوث، و 

�ƨǼǇ�ƪ ǷƢǬǧ��ƨưǠƦǳ¦�ƨƦǴǗ�ǽƢš �ƢēƢȈǳÂƚǈǷ�ƾȇƾŢÂ1952باإلعالن عن تنظيم بعثات ورحالت علمية ملن  م

األحرار إلرساهلم يف بعثات طلوبة لقبول الطلبة النظاميني و يريد أن يشارك فيها و وضعت رفقته الشروط امل

.23، ص 2اإلبراهيمي أمحد طالب، املرجع السابق، ج-1
2- A .W.O, Envoi au moyen orient d’étudiants membres de l’Association des Oulema

Réformistes, Alger, 17 Novembre 1954.
.223، ص السابق رابح تركي، التعليم القومي و الشخصية الوطنية، املرجع -3

-A.W.O , rapport du capitaine Joulie , commandant la section de gendarmerie , le 18

novembre 1954.
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، وذلك عند احتياجها إىل كفاءات علمية تباشرها وكفاءات فنية تديرها يف احلاضر، 1إىل البلدان العربية

اتساعها، ويف املستقبل ليتقلدوا منها فغي املستقبل شعبها و تكة التعليمية عند اجلمعية و احلر  نتيجة لتقدم

  .األمانة اليت حتملها  وإيصاهلا إىل أفراد اجليل اجلديد

�Â�Ƣē¦®ȂȀů�ǲǰƥ�ƨȈǠǸŪ¦�ƪوبذ       ǷƢǫ�Ǯ ǳ��ƢǼǳ�ƶǓȂƬȈǇ�ƢǸǯ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢưǠƦǳ¦�ǶȈǜǼƫ�ǲƳ¢�ǺǷ�ƢȀȈǟƢǈǷ

فمّهدت لذلك بطريقة تدرجيية حمكمة تدل على حنكة مدبريها يف تسيريلتسري بشكل منظم و رمسي، 

األمور، وبدأت أوال بسعيها لدى احلكومات العربية مث تأسيس مكتب هلا يف اخلارج لينظم أمور البعثة هناك 

بالتنسيق مع املكتب الدائم يف اجلزائر، مث إرسال سفري هلا ليستقر هناك ويكون حكيما وذو مكانة كبرية

إن اإلعداد البعيد املدى  .ليتوىل أمور البعثة حبكمة و تبصر، وهو الشيخ الكبري حممد البشري اإلبراهيمي

وفقوا �Â��ǾƷȐǏ¤�Â�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦� Ƣالذي خطط له زعماء اإلصالح كان يرمي بالدرجة األوىل إلعادة بن

عنهم وتستخلفهم لتحامي عن  إىل حد بعيد يف حتقيق ذلك، و ألزمهم بعد النظر التحضري لفئة ترث

ل أدواته املستمدة من فكر صحيح التوسع فيه لتستكم، وال يتم ذلك إال بالتعّلم  و 2اإلسالم وفضائله

.3عقول نّرية ونفوس طاحمة وعزائم صادقة، تعد طالئع العهد اجلديد الزاهر ملستقبل اجلزائرو 

 معاهدها و مراكزها، وتطلعت إىل توسيع معارفهم أعدت مجعية العلماء هلذه الفئة اإلعداد احملكم يف      

�ȆǴǏȋ¦�ǞƦǼŭ¦�ǺǷ�ƾǸƬǈÉȇ��ÅƢǸǰŰ�Å ƢǼƥ�ÅƢȈǼƦǷ�ƶȈƸǏ�ȆǸǴǟ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ǶēƢǷȂǴǠǷ�¾ƢǸǰƬǇȏ�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢Â

الذي أخذ منه معظم علماءنا املصلحني الذين نفروا إىل البلدان العربية اليت ذاع فيها اإلصالح و انتشر، 

صلحني الكبار أمثال الشيخ حممد عبده وتلميذه و وارث علومه حممد رشيد رضا، وتدفق من بني أيدي امل

حىت وصل صيتهم إىل أمساع علماءنا املصلحني، فهاجروا إليهم وأخذوا منهم مثرة أفكارهم الدينية اهلادفة 

ǾǼǟ�¾Ȑǔǳ¦�Â�ǂǨǰǳ¦�̈Ƣǟ®�Ë®°Â�¿ȐǇȍ¦�Ǻǟ�̧ƢǧƾǳƢƥ�ǞǸƬĐ¦�¬ȐǏ¤�ń¤.

علماءنا الفرار إىل املواطن األصلية للعلم و الدين كاحلجاز املنبع احلي الذي ُتدرس كان ال بد على        

وُتطبق فيه تعاليمنا اإلسالمية، مث تأيت معاهد كل من مصر وتونس واملتمثلة يف جامعي األزهر والزيتونة أكرب 

.7، ص 2004شيخ العلماء وفارس البيان ، دار األفاق ، اجلزائر " حممد البشري اإلبراهيمي "بشري كاشة الفرجي كاشة بشري، -1
.1، ص 1954سبتمرب  10، ، السنة السابعة284البصائر، عدد -2
.41، ص السابق  صدرسجل مؤمتر مجعية العلماء، امل-3
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ة يف تلك الفرتة املعاصرة املعاهد اليت تدرس فيه العلوم الدينية الصحيحة، واللذان عرفا حركة علمية رائد

�©ƢǈǇƚŭ¦�ǽǀđ�ƪ ǘȈǻ¢�Ŗǳ¦�ƨǳƢǇǂǳƢƥ�ȆǟȂǳ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ�ƨƳ°®�ȄǴǟ�¦ȂǻƢǯ�Ǻȇǀǳ¦�ǂǐǠǳ¦� ƢǸǴǟ�®ȂȀƳ�ǲǔǨƥ

  .فأصبحت مالذ طالب العلم و املعرفة

ومبا أن اجلزائر مل متلك مؤسسات علمية يف مستوى اجلامع األزهر الشريف أو القرويني بفاس أو 

��ƢđȂǏ�ǾƴƬƫ�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢưǠƦǳ¦�ǺǷ�«¦Ȃǧ¢�ǶȈǜǼƬǳ�ŚǰǨƬǳ¦�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�©ƾȀǟ��ǆجامع  ǻȂƬƥ�ƨǻȂƬȇǄǳ¦

.1و معارف®ȂǴǟ�ǺǷ�ǶēƾǟƢǈǷ�ǺǰŻ�ƢŠ�¦Â¿�لتصبح بذلك قبلة اجلزائريني ليتزو 

ثينات، بدأ عمله هذا منذ الثالكان الشيخ البشري اإلبراهيمي املشرف على هذا التنظيم و املسّري له، و 

فوفق بالقدر الضئيل من اهلجرات الطالبية املتوجهة إىل جامع الزيتونة بتونس، و مل تكن هناك حماوالت 

، عندما اتسعت حركتها م1951إيفاد بعثات تعليمية إىل املشرق العريب وخاصة جامع األزهر إّال يف عام 

.2و اجلامعية يف املعاهد واجلامعات العربية التعليمية وأصبح لديها طلبة مؤهلني الستئناف دراستهم الثانوية

�ƢŲ��Ƕđ� ƢǼƬǟȐǳ�ǽ®ȂȀƳ�ƺȈǌǳ¦�Ǧ ưǯ��«°ƢŬ¦�ń¤�ǾƳȂƬǳ¦�Ŀ�śƦǣ¦ǂǳ¦�ƨƦǴǘǳ¦�®ƾǟ�®Ƣȇ®±¦�¿ƢǷ¢Âبه إىل  ضطرا

م  1950السفر إىل القاهرة لتداول أمور البعثة بنفسه، وفتح بذلك مكتبا خاصا للجمعية بالقاهرة سنة 

لقي تعليمهم يُهيئ  الظروف املواتية لضمان راحتهم وت�Â��Ƕđ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ǲǯÂ�ǶȀƴƟ¦ȂƷÂبة يعتين بأمور الطل

.حتسني أمورهم إذا تطلب األمر فيما خيص املنح و اإليواء واقتناء املادة األولية للتعّلمبشكل جيد ومالئم، و 

Ƣǿ ƢǸǟ±�Â�ƨȈǠǸŪ¦�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�ǲǌǨǳ¦�ƨƥǂš �ƾǠƥ��ȆǸȈǿ¦ǂƥȍ¦�ƺȈǌǳ¦�ǺËǬȈƫ  يف السابق فيما خيص أمور

فسعى لتنظيم البعثة . البعثة إىل املشرق، للصعوبات و العوائق اليت واجهتهم واليت منعت من حدوث ذلك

والتخطيط هلا بشكل حمكم، تضمن له جناح العمل واستمراريته، بعدما أعدت ذلك اجليل إعدادا حمكما 

¦�Ƣēǂǰǧ�ǾƬǴËŧÂ�ƨƸȈƸǐǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�Ƣǿ°ƢǰǧƘƥ�ǾƫǀǣÂ حلية، وألقت على عاتقهم محل األمانة وكلفت كتيبة منهم

  .لتنفر إىل اجلامعات واملعاهد الكربى ليتفقهوا يف الدين وليحملوا بعد رجوعهم لواء اإلصالح و أعباءه

.77، ص 2001، اجلزائر ،  1ط  اصر ، دراسات ووثائق ، دار البالغ ،بلغيث حممد األمني ، تاريخ اجلزائر املع-1

.217اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -2
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من األسباب الظاهرة والباطنة اليت دفعت إىل هذا العمل اجلديد واليت قام الشيخ اإلبراهيمي         

بتعاث عمل جديد من أعمال مجعية اإل« : ى مقاالته اليت نشرها يف جريدة البصائر قائالً بتحديدها يف إحد

العلماء، وهو يف ظاهره الذي يراه الناس نتيجة الزمة لتقدم احلركة التعليمية اليت تديرها اجلمعية و تشعبها 

واقعه و حقيقته املستمدة واتساعها، واحتياجها إىل كفاءات علمية تباشرها وكفاءات فنية تديرها، أما يف 

ُهْم طَائَِفٌة ﴿ :من روح مجعية العلماء و مبادئها فهو تفسري عملي لقوله تعاىل فـََلْوَال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ

يِن َولِيُـْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ  .1"﴾ لَِيتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّ

حمطًا لنشاطها، أهداف اجلمعية بالدرجة األوىل و  كان تطوير احلركة التعليمية العربية باجلزائر من        

ومتكنت بفضل جهودها و ختطيطها الواعي أن تعزز اللغة العربية بني اجلزائريني الذين فرضت عليهم اللغة 

 من الطلبة املتخرجني من فنجحت يف تأهيل عدد كبري. 2األجنبية، واعتربت لغتهم القومية غريبة عنهم

مدارسها الستكمال دراستهم يف املعاهد و اجلامعات العربية سعيا منها لتوسيع وبعث النهضة التعليمية 

املعرفة للتفقه أكثر يف الدين لرتشحهم للوراثة عنهم و إعدادهم حلمل لواء بالوطن و األخذ من منابع العلم و 

  .اإلصالح بعدهم

جليا فهو مستمد من روح اجلمعية ومبادئها اليت تبتدئ بالدين وتنتهي إىل ضحا و وهدفها يبدو وا        

�ƢȀȈǴǟ�¿ȂǬȇ�ÄǀǳƢǯ�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǺǷ�ƢȀƬƳƢƷ�̧ȂƳǂǳ¦�ƾǠƥ�Ƕđ�ƾǈƬǳ�©ƢưǠƦǳ¦�Ʈ Ǡƥ�Ŀ�ƢȀƬƦǣ°�Ǻǰƫ�ǶǴǧ��Ǻȇƾǳ¦

  .املاجلهاز احلكومي اآليل، إمنا حركت هذه الفئة حلماية الدين و إحياء اإلسالم يف النفوس مبعناه الك

للوصول إىل هذه الغاية جلأ الشيخ اإلبراهيمي إىل إخواننا يف املشرق العريب وأكد على حاجته         

Ƣǫ�Ʈ¾ تصاللال ȈƷ�ƨƦǴǘǳ¦�®ƢǨȇȍ��Ƕđ : » منتج طالبنا و روادنا وسوق الشرق العريب هو مسرح آمالنا و

، وأحل على ضرورة إمدادهم بالطلبة اجلزائريني لتعزيز التواصل معهم للحاجة املاسة إليهم يف الوقت 3»امتيازنا

الراهن، ونبههم على موقعهم منا و موقعنا منهم، وعرفهم بأحوالنا حىت يتم التعارف والتعاون على بصرية 

  .122اآلية  ،سورة التوبة - 1
.219اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص -2
.7، ص 1951سبتمرب  10، 176البصائر، العدد -3
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ل شىت و بتدخل أيدي وإعادة جسور التواصل بني إخواننا العرب اليت أوشكت أن تتقطع بفعل عوام

الدوائر الغربية كل حسب درجته ومسؤوليته، حيث أن الدول العربية كانت يف حاجة ماسة إىل مثل هذا 

والوسائل اليت بعض األساليب  1التعاون، وقد حّدد األستاذ حممد فهمي حممد عوض يف إحدى مقاالته

بالتعاون الثقايف ونشره بني مجيع بلدان الشرق  هتماماال: تساعد على التعاون بني البلدان العربية، فاقرتح أوال

املؤمترات  ưǳ¦�ƨȈƷƢǼǳƢƥ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǠǷƢŪ¦�ǶƬē�À¢ÂƾǬǠƬǧ��ƨȈǧƢǬمجيع البلدان الناطقة بالعربية، عموما بل بني

االجتماعية والدينية وس التارخيية و وخصوصًا الدر العلمية، وأن توحد منهج التعليم واالجتماعات  الثقافية

العمل على التقريب بني أنظمة التعليم يف البلدان العربية يف مجيع : ثانياً . قتصادية واجلغرافية على األقلواال

تسهيل االنتقال وقبول الطلبة احملولني من أي مدرسة أو كلية عربية إىل حل التعليم، وتعادل الشهادات، و مرا

االنتقال واإلكثار تسهيل السفر و : ثالثاً . شرط د أواملدارس و الكليات يف البلدان العربية األخرى بدون قي

كل من يهتمون بشؤون الثقافة يف البلدان ¦�Â�ÀȂǸǴǠŭ¦Â�ƨƦǴǘǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǸǴǠǳ من الزيارات و الرحالت

أن ينظر إليه بعني االهتمام الالئق به، و العربية ألجل تبادل الثقافة بني البلدان العربية جيب أن حيتل املكان 

2.بار و جيب أن يتعلم الطالب العريب كل شيء عن بالد العرب كلهاواالعت

وكل ذلك ألن الشيخ اإلبراهيمي كان يقدر قيمة الشباب حق قدره و يدرك أنه الطاقة اخلالقة اليت 

Ƿ�Ǿƥ�«ÂǂŬ¦�Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐƢƥ�µ عتماداالسيكون عليها  ȂȀǼǴǳ التبعية إىل حالة اليقظة ن حالة الركود و

واملنهج الذي سار عليه والغرض الذي كان يرمي إليه من كل هذا، طلب العلم 3لذي يسبق التغيريوالوعي ا

إلحياء اإلسالم ودراسة العربية لفهمه، والولوذ بأكتاف الشرق العريب، ألنه مطلع النبوة ومنبت اإلسالم، 

يق للوعد الكرمي يف قبل وحتقومن النتائج احملققة اليت كان يرجوها من هذا العمل هو التحضري لقادة املست

ِذيَن َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ ﴿:قوله تعاىل

، بقلـم حممـد فهمـي حممـد عـوض بالقـاهرة، نشـر املقـال جبريـدة ''العربيـة جيـب أن حيتـل املكـان الالئـق بـهالتعاون الثقايف بـني البلـدان ''مقال  -1

 .1951البصائر سنة 
 .السابقاملصدر البصائر، -2
.83، ص 1995الزبريي العريب، املثقفون اجلزائريون و الثورة، منشورات املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر، -3
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لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يـَْعُبُدوَنِين َال يُْشرُِكوَن ِيب ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى َهلُْم  َولَيَُبدِّ

.1﴾َشْيًئا

والرتبية والتعليم مها السالح الوحيد الذي يدعم به أركان السلم يف البالد العربية، لذلك وجب 

البلدان العربية كلها و أن يدرس  تعليم الطالب العريب يف مراحل دراسته الثانوية والعالية تاريخ و جغرافية

�ƨȈǧƢǬƯ�ƨǘƥ¦°�ǆ ȈǇƘƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦�Ľ�ƢȀǧ¦ƾǿ¢Â�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢĔƢŪÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǠǷƢŪ¦�ƨǸǜǻ¢�¼ǂǌŭ¦�Ŀ�Ƥ ǳƢǘǳ¦

اجتماعية ألجل اهتمام بالتعاون الثقايف بني البلدان العربية وتوطيد أواصر املودة والصداقة بني أبناء تلك 

رات والرحالت العلمية وعقد مؤمترات ومعسكرات صيفية يف خمتلف بلدان البلدان وتسهيل تبادل الزيا

الشرق حتت إشراف ورعاية احلكومات العربية لتتم الفائدة املوجودة وتنشر راية األمان والسالم على ربوع 

2.الشرق كله وتصبح األمم العربية كلها متماسكة متحدة بفضل هذا التعاون والتآزر ملا فيه اخلري والصالح

�Ȇũ°�Ƥ ƬǰǷ�ǆ ȈǇƘƫ��ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨưǠƦǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ȆǸȈǿ¦ǂƥȍ¦�ŚǌƦǳ¦�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�̈Ȃǘƻ�¾Â¢�ƪ ǻƢǯ

، تألف املكتب من ثالثة من م1950سنة '' مكتب مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني'' ، مسي 3بالقاهرة

بلدان العربية األخرى ليكون سفريا أبناء اجلزائر املقيمني يف القاهرة، وهو يشكل مهزة وصل بني اجلزائر وال

�ǾȈǧ�¦ȂǴǸǟ�ƾǫÂ��ǶȀǴǯ�śǸǴǈŭ¦�ȄǬƬǴǷ�ƢĔȋ�ǶŮ�Å¦ǂǬǷ�̈ǂǿƢǬǳ¦�°ƢȈƬƻ¦�ĻÂ��©ƢǷȂǰū¦Â�§ȂǠǌǳ¦�śƥ�ƢǼȈǷ¢

أعماال جليلة باسم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، و رفعوا ذكرها وكانوا صلة بينها وبني العامل اإلسالمي  

.كله

إن أشرف ما قام به املكتب يف املرحلة األوىل من تكوينه، السعي يف قبول بعثات من أبناء اجلزائر 

باسم مجعية العلماء يف املعاهد العلمية الكربى على نفقة احلكومة املصرية، وبعض احلكومات الشرقية، وكان 

فيما بعد حبسب تغري هذا السبب هو الدافع الرئيسي و األساسي لتأسيسه، إىل أن توسعت مهامه 

 . 29ية سورة النور اآل- 1
 .السابق، املصدر 176العدد : البصائر -2
املصـــدر  ،5آثــار اإلمـــام اإلبراهيمـــي، ج:، القـــاهرة، اإلبراهيمــي أمحـــد طالـــب51شـــقة  7شـــارع شــريف باشـــا، دور  36: عنــوان املكتـــب -3
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¦�ƨưǠƥ�¾Â¢�ǺǷ�ǶĔÂƚǋ�Ŀ�ǂǜǼǳاألوىل كان الرتكيز على الطلبة و ففي السنوات . 1األحداث احلاصلة يف اجلزائر

،2لغرض التعلم، مزودين بشهادات من معاهد اجلمعية و مدارسها 1951علمية وصلت إىل القاهرة سنة 

�Ƣđ�Ǧ Ǵǯ�Ŗǳ¦�¿ƢȀŭ¦�ǺǷ   و مجع اإلعانة املالية من حكومات العرب  واملسلمني املكتب بالقاهرة هالشيخ

�ǢǴƦǷ�ŉƾǬƫ�ȄǴǟ�©ƢǷȂǰū¦�ƪ Ǭǧ¦Ȃǧ��ƨȇȂǼǇ�Â¢�ƨȇǂȀǋ�ƶǼǷ�ǲǰǋ�ȄǴǟ�Ƣđ�¦ȂǠǨƬǼȈǳ�śƯȂǠƦŭ¦�ƨƦǴǘǴǳ�ƢȀŻƾǬƫÂ

تقدمي إعانة أخرى إىل مكتب مجعية العلماء واليت تقوم هي ال للطلبة الدارسني يف معاهدها و مقدر من امل

نصف جنيه مصري لكل طالب، إضافة إىل اإلعانات الفردية للطلبة والذي يقدر جبنيهان و حه بدورها مبن

م  1953مثل إعانة إمام اليمن الذي قرر اإلنفاق على طالبني من بعثة مجعية العلماء مبصر يف شهر مارس 

اقتناء مكان اإليواء  ، كما اعتىن املكتب باختيار و3وأرسل قراره هذا بربقية رمسية إىل مكتب اجلمعية بالقاهرة

و جتهيزه للطلبة وتكلف إجيار الشقق بالقاهرة من مال اجلمعية و املكتب اخلاص لتوفر لكافة الطلبة الراحة 

واالستقرار، فكانت مصر عكس البلدان العربية األخرى اليت تكفلت بنفسها بتوفري السكن واإليواء للطلبة 

تتبع ودليل ذلك مسعته و جناحه يف عمله اجلديد باملشرق  يبراهيمكان للشيخ اإلو  .على نفقتهم اخلاصة 

العراقية تتبع خطوات عمله وتنقله وكانت خترب عن تنقل '' السجل''الصحافة العربية له، حيث كانت جريدة 

.4ومكان الشيخ يف الشرق العريب والتعريف به و بأعماله هناك

ر الطلبة ليكون سندا له يف الورتيالين ملساعدته يف أمو كّلف الشيخ اإلبراهيمي زميله الشيخ الفضيل 

ربية و أعد هلم اجتماعات مع أعضاء البعثات التعليمية يف البلدان الععقد عدة لقاءات و ،  الذي مهمته

احلكمة، كانت تدوم عدة أشهر من باب التذكري الديين لتوعية الطلبة و قمع اإلرشاد و جمالس من الوعظ و 

.5محاية للصاحلني منهمنتشر يف ذلك الوقت و ل الفساد املعوام

�Ƣǿ°ƢȈƬƻƢƥ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƪو وىل البعثات يف مصر أومتثلت   ǷƢǫ��ǶȀǴǯ�śǸǴǈŭ¦�ȄǬƬǴǷ�ƢĔ¢�ƢŠ

موطنا واختاذها منطلقا لنشاطها وعملها اجلديد الذي تُرعى فيها أوىل البعثات الطالبية اجلزائرية، و كّونت 

  .م1956دين سنة كانت تعقد فيه بعض اجتماعات الوفد اخلارجي جلبهة التحرير مع األستاذ توفيق امل  - 1
.6-2، ص ص 1951أكتوبر  15، السنة الرابعة، 173-172البصائر، العدد -2
.159، ص املصدر السابق  ، اإلبراهيمي أمحد طالب - 3
.1، ص 1954ماي  21، السنة السابعة، 272البصائر، العدد -4
.5، ص1954سبتمرب  10، السنة السابعة، 284البصائر، العدد -5
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عية العلماء املسلمني اجلزائريني بالقاهرة، وأوفدت إليها عاملها اجلليل الشيخ فيها مكتبا خاصا حتت اسم مج

�¾ƢǬǧ��½ƢǼǿ�Ƣđ�Ǧ Ǵǯ�Ŗǳ¦�ǾƬǳƢǇ°Â�ǾǳƢǔǻ�̈ƾǷ�©¦ȂǼǇ�ǂǌǟ�ƢȀȈǧ�¿Ƣǫ¢�Ʈ ȈƷ��½ƢǼǿ�ƢŮ�¦ŚǨǇ�ȆǸȈǿ¦ǂƥȍ¦

ƾƠǧȋ¦�ǾȈǳ¤�ÃȂē�Äǀǳ¦�±Őǳ¦�Â�ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳ¦�Ƥ« :الشيخ البشري اإلبراهيمي فيها Ǵǫ�Ȇǿ�ǂǐǷ ة و يلتقي

فيه األخ بأخيه حرًا طليقاً، و هي كذلك منبع من منابع الثقافة، ومهجر ألبنائنا الطالبني للعلم، و فيها 

عدد وافر من أبناء اجلزائر طلبوا العلم و حصلوا على درجات عالية فيه، و قد استدرجناهم لريجعوا إىل 

و الثقايف، فلم  خدمته يف هذا امليدان العلمي وطنهم، وينضموا إىل صفوف العاملني فيه، ويعاونونا على

ال شكرناهم، ألن من حيب وطنه جيب عليه أن بلد العبودية، فما عذرناهم و  إىليرضوا أن يفارقوا بلد احلرية 

1».يستهني يف خدمته بكل شيء

في أحد املقابالت بني رئيس حكومة ف،وقد وجدت البعثة العلمية اجلزائر من مصر كل الرتحيب 

الذي كان ، و م1954املسلمني اجلزائريني سنة مصر البكباشي مجال عبد الناصر و وفد مجعية العلماء 

البشري اإلبراهيمي الرئيس األول، والعريب التبسي الرئيس الثاين، والفضيل : يشمل كل من األساتذة الشيوخ

�Â��ǶȈǜǠǳ¦�ƨȈǟ¦ƾǳ¦�ƾǸƬǠŭ¦�ňȐȈƫ°Ȃǳ¦Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�Ȃǔǟ�¾ƢſȂƥ�ƾŧ¢ . فرغم األشغال الكبرية اليت كان

الوفد عنده  ستبقىايكرس هلا رجل مصر الكبري أوقاته واملشاكل الداخلية واخلارجية اليت كان ميارسها يوميا، 

ȂƷ� ¦°ȉ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦�ƨƷ¦ǂǐǳ¦�ƨȇƢǤƥ�ƢȀȈǧ�ƪ¾�¦ما يزيد عن الساعة و  ǳ®ƢƦƫ��Ǧ ǐǼǳ¦�Ƕē�Ŗǳ¦�ǲƟƢǈŭ العامل

�ǂǐǷ�À¢�ǆعامة و  اإلسالمي ȈƟǂǳ¦�ǶŮ�ƾǯ¢Â��ǎ ƻ¢�ƨǨǐƥ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǂǘǬǳ¦�Â�ĺǂǠǳ¦�§ǂǤŭ¦�Ƕē�Ŗǳ¦ مستعدة

مع احلكومات  شرتاكباالأن احلكومة املصرية عون قابل للنمو دائما، و أن هذا اللبذل كل عون تقدر عليه، و 

نشر الثقافة العربية فيها، وبة كل دولة و هد للمحافظة على عر بأقصى ما ميكنها من جاألخرى ستعمل بقوة و 

ا،  من خري اإلنسانية كلهأن اجتماع كلمتهم من خريهم و رى أن العرب كلهم عائلة واحدة، و فكان الرئيس ي

اعترب السيد الرئيس تلك اجللسة كبداية إلسعاف إخوانه اجلزائريني لقبول عدد معترب منهم يف معاهد مصر و 

.2املصرية املختلفة على نفقة احلكومة

.5، ص1951أكتوبر  15، السنة الرابعة، 173-172البصائر، العدد -1
.5، ص 1954أكتوبر  20، السنة السابعة، 290البصائر، العدد -2



الثقـافي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خالل جريدة البصائر  النشاط: ...........الفصل الثاني

307

مل يكتف الشيخ اإلبراهيمي و أعضاء البعثة هناك بطلبهم لدى رئيسها و وزراء معارفهم لقبول       

ر أو الشبان اجلزائريني فقط، بل خص بالطلب أيضا للفتيات اجلزائريات ليكملن دراستهن باملعاهد مبص

التعليم مع وزير الرتبية و  م1954 جريت سنةهذا ما وضحته املقابلة اليت أباملعاهد العربية األخرى، و 

يف منزله، حني ألزمته وعكة خفيفة فراشه، فاغتبط الوزير للقرارات اليت كان '' الصاغ كمال الدين حسني''

يصدرها السيد رئيس احلكومة املصرية مجال عبد الناصر يف حق بعثة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 

رر مع ذلك قبول أي عدد من قتنفيذ ما أمر به رئيس احلكومة، و املتواجدة مبصر، وأكد الوزير بدوره 

.1الفتيات اجلزائريات تستطيع مجعية العلماء أن جتلبه إىل مصر

مل يقتصر عمل الشيخ البشري اإلبراهيمي يف جمال البعثة العلمية على مصر بل تعداه لينتقل إىل        

ى لدى رؤساء كان يسعو . وسوريا والكويت والسعوديةعواصم الدول العربية األخرى يف كل من العراق 

Ŀ�¦ȂǇ°ƾȈǳ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨƦǴǘǳ¦�¾ȂƦǬǳ�ƢēƢǷȂǰƷ باالستقبالظى لديها كان حيمعاهدها و على نفقتها اخلاصة، و 

الذين  ألدباء والشعراء ورجال الفكر و ذلك ملكانته الكبرية يف قلوب عارفيه من العلماء واوالرتحيب اخلاص، و 

يهم اخلطب و احملاضرات يف مواضيع خمتلفة، و خاصة كانوا يلتفون حوله منذ حلوله ببلدهم، فيلقي لد

�ƨǟƢŦ�ƢȀǼǰǈȇ�ƨǴƷƢǫ� ¦ǂƸǏ�ƢĔƘǯ�ƢȀȈǳ¤�ÀÂǂǜǼȇ�ÀȂȈǫǂǌǳ¦�ƢǼǻ¦Ȃƻ¤�ÀƢǯ�ƢǷƾǠƥ�ǂƟ¦ǄŪƢƥ�ǶȀǧËǂǠƫ�Ŗǳ¦�Ƥ ǘŬ¦

من البدو، خليط من العرب والرببر انسلخ أكثرهم من عروبته وإسالمه، بعيدين عن املدنية و كل ما يتصل 

�Â�ƨǧƢǬƯ�ǺǷ�Ƣđ�Â�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǬȈǬŞ�ǶȀƬǧǂǠǷ�ƨǴǫ�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƨǴƠǇ¢�ǶŮȂǏÂ�ƾǼǟ�ƨƦǴǘǳ¦�Ǟũ�ƢǷ�¦ŚưǯÂ��À¦ǂǸǟ

أوضاعها، وكانوا يعتقدون أن اجلزائر تأيت يف الدرجة األخرية بعد اليمن وغريها من اإلمارات الصغرية، وقد 

العربية الفصحى أدركهم العجب عندما كانوا يستمعون لفضيلة الشيخ اإلبراهيمي وهو خيطب ويتكلم ب

 زالوا حيتفظون بصميم عروبتهم إن يف اجلزائر أحد عشر مليونا من السكان ال« : ببيان قوي وحيدثهم قائالً 

إسالمهم وهم يف نشاط مستمر يف بناء املدارس ونشر الثقافة و إشاعة الوعي وهم ال يقبلون بغري حريتهم و 

��ƨǠȈƦǘǳ¦Â�ǲȈŦ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƢǼǷ�À¤Â��Ȑȇƾƥ�ƨǴǷƢǰǳ¦ƢȀƦǿ¦ȂǷ�Â�ƢēÂǂưƥ�ƨȈǼǣ�ȆǿÂ��̈ǂƷƢǇ�ƢȀȈǧ.«2

  .السابقاملصدر  - 1
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وكان يف  بالت شخصية مع اهليئات اإلداريةإضافة إىل ذلك أجرى الشيخ اإلبراهيمي عدة مقا         

�ƨȈǷȂǰū¦�ǆن يبعث إليهم بالرسائل الكتابية،بعض األحيا ǳƢĐ¦Â�¾Âƾǳ¦� ƢǇ£°�ǺǷ�©¦ƾǟƢǈŭ¦�ƢȀȈǧ�Ƥ Ǵǘȇ

ورئيس جملس اجلامعة العربية حممد فاضل  ها إىل رئيس الوزارة العراقيةليت قدمووزرائها، منها أحد الرسائل ا

رساليت اليت أمحلها من األمة اجلزائرية العربية إىل « : ، و أوضح فيها طلبهم1954اجلمايل، يف جانفي 

�©ƢǻƢǟƜƥ�ƨǠȇǂǈǳ¦�̈ƾƴǼǳ¦�Ƥ ǴǗÂ��ƢȀƬǬȈǬƷ�ȄǴǟ�ƨǳƢū¦�¬ǂǋ�Ȇǿ�ĺǂǠǳ¦�¼ǂǌǳ¦�Ŀ�©ƢȈƥǂǠǳ¦�Ƣē¦Ȃƻ¢ مالية

حتفظ الوجود يف اجلزائر وتدفعه خطوات إىل األمام و تعني هذه اجلمعية على إكمال رسالتها اليت ال تتم إال 

مبئات أخرى من املدارس تستوعب أكرب عدد من األطفال احملرومني الذين يريد هلم االستعمار أن يبقوا 

بتدائية العربية إىل معاهد الشرق العريب مشردين، وبإيفاد مئات من الطلبة احلاصلني على الشهادة اإل

ǰƷ�ƨǬǨǻ�ȄǴǟ�ƢȀȈǧ�ǶēƢǇ¦°®�¦ȂǴǸǰȈǳ�Â�ƢēƢǷȂǺȇƾǿƢů�śǸǴǠǷ�ǶĔƢǗÂ¢�ń¤�¦ȂǠƳŚǳ.«1 . يف شهر أوت من و

وصل الشيخ البشري اإلبراهيمي من القاهرة لالجتماع مع نائب رئيس مجعية العلماء املسلمني  1954سنة 

الشيخ التبسي بسوريا تكاثرت عليه الزيارات  مبجرد حلولدمشق، و  يف اجلزائر، الشيخ العريب التبسيب

بفارس اخلوري، وزيارة وزير  تصالاالوتعددت االتصاالت برجال احلكومة  وذوي النفوذ، فتم املآدب،و 

حالة له الشيخان وضع اجلزائر الشاذ و  املعارف، حيث تبادل البحث خالهلا فيما يتعلق بالبعثات، و وصف

ب كما قبلت ، و كان من نتائج هذا االجتماع أن قبلت احلكومة السورية عددا جديدا من الطالالتعليم

2.على نفقتها اخلاصةعشرة آخرين يدرسون يف معاهدها و  السورية'' اجلمعية الغراء''

تقدم أيضا إىل احلكومة السعودية يف بطلبه، و  1953مي إىل الكويت سنة كما تقدم الشيخ اإلبراهي       

، و قابل مستشار جاللة املرحوم عبد العزيز آل سعود، السيد فؤاد محزة، األستاذ 1954جانفي لسنة 

الفضيل الورتيالين، و وّقعوا على قبول عدد معترب من الطالب باملعهد العلمي بالرياض، و أعاد الشيخ 

الثانية لسمو األمري عبد و أرسل ثالثة رسائل، إحداهن جلاللة امللك و  1955اإلبراهيمي طلبه إليهم سنة 

3.اهللا بن عبد الرمحن والثالثة لفضيلة الشيخ حممد ابن إبراهيم

.169، ص السابق املرجع : فضالء حممد طاهر - 1
.4، ص 1954أكتوبر  8 ، السنة السابعة،288البصائر، العدد -2
.66-64، ص ص ، املصدر السابق  كاشة بشري   - 3
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19541باملشرق العريب سنة  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني طلبة بعثة قائمة أمساء: ) 07(جدول رقم 

المعهدالسنةاالسم

بعثة مصر 

  تركي رابح عمامرة

  حيي خليفة

  محدادوحممد اهلادي 

  رشيد جنار

  أرزقي صاحلي

  سعدي عثمان

  حممد شيوخ

  سعدي الدين نويوات

  التارزي شريف

  املربوك بن سعد

  عيسى بوضياف

  املدين أبو الرزق

  حممد قصوري

  مسعود خليل

  الثانية

  الثانية

  األوىل

  األوىل

  األوىل

  الثانية

  األوىل

  األوىل

  األوىل

  األوىل

  األوىل

  األوىل

  الثالثة

  الثالثة ثانوي

  )جامعة القاهرة( كلية دار العلوم 

  )جامعة القاهرة( كلية دار العلوم 

  )جامعة القاهرة( كلية دار العلوم 

  )جامعة القاهرة( كلية دار العلوم 

  )جامعة القاهرة( كلية دار العلوم 

  )جامعة القاهرة( كلية اآلداب 

  )جامعة القاهرة( كلية اآلداب 

  )جامعة القاهرة( كلية اآلداب 

  )جامعة القاهرة( كلية اآلداب 

  )جامعة القاهرة( كلية اآلداب 

  كلية اآلداب جامعة إبراهيم بالقاهرة

  )األزهر( كلية اللغة 

  )األزهر( كلية أصول الدين 

  )األزهر( معهد القاهرة الديين 

.8، ص 1954مارس  12، 262املصدر، البصائر، العدد -1
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  املنور مروش

  البشري عمر كعسيس

  حمي الدين اهلاليل عميمور

  أمحد الدخيلي

  حممد الطاهر زعروري

  حسن حمفوف

  بوذنعبد احلميد 

  حممد التوايت

  املدين حواس

بعثة العراق

  مسعود حممد العباسي

  املولود شرحبيل

  رابح منصر

  دودو أبو العليد

  الرزق موساوي

¸¦°̄ Ȃƥ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ

  اجلموعي املشري

  األخضر أبو الطمني

  )2(البكالوريا

  البكالوريا

  البكالوريا

  الثانية ثانوي

  )1(البكالوريا

  أوىل ثانوي

  الثانية ثانوي

  )2(البكالوريا 

  الثانية ثانوي

  الثانية

  الثانية

  الثانية

  الثانية

  الثانية

  الثانية

  الثانية

  الثانية

  الثانية

  األول الثانويةمدرسة فؤاد 

  مدرسة حلوان الثانوية

  مدرسة خليل آغا الثانوية

  مدرسة النهضة املصرية

  مدرسة الفجالة الثانوية

  مدرسة الفجالة الثانوية

  مدرسة حممد علي الثانوية

  مدرسة فاروق الثانوية

  مدرسة ليلة حرة

  كلية احلقوق ببغداد

  دار املعلمني العلية ببغداد

  ببغداددار املعلمني العلية 

  دار املعلمني العلية ببغداد

  دار املعلمني العلية ببغداد

  دار املعلمني العلية ببغداد

  دار املعلمني العلية ببغداد

  دار املعلمني العلية ببغداد

  دار املعلمني العلية ببغداد
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  عبد العزيز خليفة

  عبد القادر قريصات

بعثة  سوريا

  أبو القاسم نعيمي

  عبد السالم العريب

  الرياحيعلي 

  عبد الرمحن

  العريب طوتان

  مرتضى يقاش

  عبد الرمحن زناقي

  حنفي بن عيسى

  حممد مخار

  بن عبد اهللا ولد عوايل

بعثة الكويت

  حممد الشريف سيسبان

  الصديق قشي

  اجلياليل محاين

  خريبط

  عبد الرمحن األزعر

  الثانية

  األوىل

  األوىل

  األوىل

  األوىل

  األوىل

  األوىل

  األوىل

  األوىل

  األوىل

  الرابعة ثانوي

  الثالثة ثانوي

  الثالثة ثانوي

  الثالثة ثانوي

  الثالثة ثانوي

  ثانويالثالثة 

  دار املعلمني العلية ببغداد

  دار املعلمني دمشق

  دار املعلمني دمشق

  دار املعلمني دمشق

  املعلمني دمشقدار 

  دار املعلمني دمشق

  دار املعلمني دمشق

  دار املعلمني دمشق

  دار املعلمني دمشق

  دار املعلمني دمشق

  دار املعلمني دمشق

  مدرسة الشيوخ الثانوية

  مدرسة الشيوخ الثانوية

  مدرسة الشيوخ الثانوية

  مدرسة الشيوخ الثانوية

  مدرسة الشيوخ الثانوية
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  أيوب الربيعي

  حسن ونوس

  الصاحل تاليليه

  اهلامشي قدوري

  األخضر ادريس

  الصاحل باويةحممد 

  حممد معمري

  حممد الشريف جواد

 عبد العزيز سعد

  الثانية

  الثانية

  الثانية

  الثانية

  الثانية

  الثانية

  الثانية

  الثانية

 الثانية

  مدرسة الشيوخ الثانوية

  مدرسة الشيوخ الثانوية

  مدرسة الشيوخ الثانوية

  مدرسة الشيوخ الثانوية

  مدرسة الشيوخ الثانوية

  مدرسة الشيوخ الثانوية

  مدرسة الشيوخ الثانوية

  مدرسة الشيوخ الثانوية

 مدرسة الشيوخ الثانوية

ذلك بوضع الزمة لتنظيم البعثة وجتهيزها و قامت مجعية العلماء املسلمني باختاذ اإلجراءات الو 

لتزامات على الطلبة أن ، ففرضت لذلك دستورا أخالقيا وا1الشروط الالزمة لاللتحاق بالبعثات العلمية

منظم فواج البعثات العلمية بشكل جيد و يلتزموا بأوامرها وينتهوا بنواهيها، لتضمن انطالق أيوقعوها و 

ملكة ر، العراق، سوريا، الكويت واملليظهروا مبظهر مجعيتهم يف البلدان اليت مت االتفاق يف كل من مص

براهيمي كثريا ما وكان  الشيخ اإلميثلوها متام التمثيل وليتوسعوا يف العلوم الدينية ما أمكنهم، السعودية، و 

حياة علمية وحياة عملية، وكلتا احلياتني : يكرر على مسامع طلبته أن حياة طالب العلم مقسمة إىل قسمني

، فإذا كانت حياة الطالب العلمية قوية ومتينة، ومبنية على أسس سليمة ،  تصالاالتتصالن ببعضهما أوثق 

كانت حياته العلمية يف ميدان اخلدمة الوطنية العامة كذلك والعكس صحيح، وقد عرب عن هذه الفكرة يف 

5،ص  1954سبتمرب  2، السنة السابعة  283العدد : نظر البصائر يللتفصيل  -1
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عملية، لمية وحياة حياة ع: يا أبناءنا إن احلياة قسمان:" ووضحها توضيحا دقيقا يقول 1إحدى مقاالته

ئ على األوىل قوة وضعفا وإنتاجا وعمقا، وأنكم ال تكونون أقوياء يف العمل إال إذا كنتم وأن منهما تنب

أنتم :" أقوياء يف العلم، وال تكونون أقوياء يف العلم إال إذا انقطعتم له، ووقفتم عليه الوقت كله، مث أضاف

فإن الوطن يرجو أن يبين بكم جبال قوي األسر، اليوم جنود العلم، فاستعدوا لتكونوا غدا جنود العمل، 

،يدفع عنه هذه الفوضى السائدة يف اآلراء، األجزاء، متني العلم، متماسكشديد العزائم، سديد اآلراء

فاحتاجت اجلمعية لذلك إىل دعم  ،2"أفكارعلىاملخيماخلمولوهذااألعمالعلىالباديالفتوروهذا

املساعدات منهم، فلم تبخل بدورها على اجلمعية إىل أن تبنت  مات لطلبمادي للطلبة فلجأت إىل احلكو 

�ǲȈƦǇ�Ŀ�®ȂȀů�ǺǷ�ǾǷƾǫ�ƢǷÂ�ňƾŭ¦�̄ƢƬǇȋ¦�ȆǟƢǈǷ�ǲǔǨƥ�ƨƬǫƚŭ¦�ƨǷȂǰū¦�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�Ľ��ƨȀƦŪ¦�ƢēƾǟƢǈǷ

ه النخبة طلبة البعثة وضمان راحتهم وسري تعليمهم بشكل جيد، إلدراكه هو اآلخر ألمهية تنشئة هذ

والعباد، ألن الوطن كان يف حاجة ماسة إىل كفاءات فنية من هذا القبيل لتدير البالد  بل وخلري البالدللمستق

  . اجلزائرية يف املستقبل

وأناملذكورةاملعاينسبيليفواجلهادواملبدأالفكرةنظرةاجلمعيةإىلالطالبينظرأنااللتزاماتومن

نفسهيعتربوأنالناصح،األستاذإىلاملهذبوالتلميذالرحيمأبيهإىلالربالولدنظرةوممثليهاƢē®Ƣǫإىلينظر

حلملصاحلةوتربيةوعمالعلمانفسههيئةلتيكافحوأن،املصلحنيƢēȏƢƳ°Âاجلمعيةرايةحتتخملصاجنديا

الشعبأبناءكافةإىلوتبليغهاوبلدهولغتهسالمياإلالدينرايةورفعاإلصالحأمانةوهياملقدسةاألمانة

.3اجلزائري

بتقصي أخبار الطلبة اجلزائريني املهاجرين إىل اخلارج بشكل  هتمامهااركزت السلطة االستعمارية 

م مباشرة وبالفئة الطالبية اليت كانت ترسلها مجعية العلماء 1954مكثف عقب اندالع غرة نوفمرب 

3، 9، ع 1947البصائر سنة  افتتاحياتيف إحدى " يف سبيل العلم املهاجرين إىل أبنائي الطلبة اجلزائريني: " املقال حتت عنوان -1

  .1ص  ،1947أكتوبر 

2
، 2ط األمة،الشيخ البشري اإلبراهيمي بأقالمه معاصريه، دار ،قالم معاصريهاإلبراهيمي يف املشرق العريب، بأالشيح البشري  ،تركي رابح-

  .234-231ص ص  ،2007
  .6ص  ، 1954سبتمرب  3، السنة السابعة،  283عدد  ،البصائر -3
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�ƢēŐƬǟ¦Â��ƢǏƢƻ هتماماا�Ƣđ هتمتاو املسلمني إىل املشرق العريب بإشراف رئيسها الشيخ البشري اإلبراهيمي، 

وجودها يف اجلزائر، فالحقتهم أينما حلوا وأخضعتهم إىل مراقبة صارمة ومستمرة وتتبع خطاهم خطرا يهدد 

1.الدراسية وغري الدراسية، يف الداخل واخلارج

�Ƥ ƬǰŠ�ƨǼȈǠƬǈǷ��Ƣđ�ƨǏƢƻ�©ƢǷȐǠƬǇ¦Â�ǂȇ°ƢǬƬƥ�ƢǿƾƷȂǳ�ƨǠǗƢǬǷ�ǲǯ�ƨȇǂǈǳ¦�©¦ǂƥƢƼŭ¦�ƪ ǐƻ

العامة ملفوضية كل مقاطعة باجلزائر،  ستعالماتاالوبشرطة  S.L.N.Aمشال إفريقيا تصاالتامصلحة 

وبالدرك الوطين وغريها من أجهزة األمن والشرطة الفرنسية املنتشرة يف البالد، وتكثفت بشكل كبري بعد قيام 

�ń¤� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�Ƣđ�Ʈ ǠƦƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�©ƢưǠƦǳ¦�ǲǰǳ�ƨǠƦƬƬǷ�ǂȇ°ƢǬƫ�©ƾƳÉȂǧ��ƢȀǷƢȈǫ�ǲƦǫ�ŕƷÂ�Ƣǿ ƢǼƯ¢Â�̈°Ȃưǳ¦

�ń¤�ǶǴǈÉƬǧ�ǶēȐƟƢǟÂ�ǶȀȈǳƢǿ¢� Ƣũ¢Â�ƨƦǴǘǳ¦� Ƣũ¢�ȄǴǟ�ƨǠǗƢǬǷ�ǲǯ�ȆǜǧƢŰ�ǲƦǫ�ǺǷ�ǲǐŢ�ƪاملشرق فك ǻƢ

مشال إفريقيا لتنظر فيها، وتقدم نبذة عنهم مثال عن يوم خروجهم من اجلزائر  اتصاالتمكتب مصلحة 

لى من ساهم يف ووقت دخوهلم يف البلد الذي خرجوا إليه والطريق الذي اتبعوه والبلدان اليت دخلها، وع

2.إرساهلم، ومكان إقامتهم يف املشرق

تقرير سري خيرب ويعلم عن وجود بعثة من   S.L.Nقدم مكتب باجلزائر  م1954ويف أكتوبر   

حبلب، وأعلن عن أمسائهم وميالدهم  بتدائيةاالالطلبة اجلزائريني بسوريا، يداولون حاليا دروسهم باملدرسة 

.3)اجلزائر، وهران، وقسنطينة(ومكان إقامتهم باجلزائر، باملقاطعات الثالث

1953.4تعد هذه األمساء من أعضاء البعثة األوىل جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني لسنة 

ي أخبار الطلبة وبعد اندالع الثورة مباشرة كثفت املخابرات السرية جهودها يف حبث وتقص  

املهاجرين واملبعوثني والرؤساء واجلمعيات املكلفة بإرساهلم ، ووجدت تقارير عن الطلية الذين خرجوا بعد 

طلبة من مقاطعة وهران خرجوا يف  5عن أمساء  م1954نوفمرب  17اندالع الثورة مباشرة مثل تقرير 

  . 70-69ص  ،ص2004دار هومة، اجلزائر 1954، نشاط الطلبة اجلزائريون إبان احلرب التحرير هالل عمار -1

2- A.W.O , rapport du commissaire Ppal chef de la b.s.t Oran , Etudiants Musulmans

Originaires du département d’Oran séjournant dans les pays arabe , le 5 mars 1955.

.135، ص املرجع السابق  بوسعيد مسية ،البعثات التعليمية جلمعية العلماء املسلمني  اجلزائريني  باملشرق العريب- 3

.8، ص  1954مارس  12،  262العدد  يف البصائر ،) سوريا(نشرت قائمة الطلبة اجلزائريني باملشرق  -4
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بوهران ويقول   S.L.Nسلم إىل مكتب ني ،ن بعثة مجعية العلماء املسلمنوفمرب متسربني إىل القاهرة م

التقرير أن الطلبة األصليني مبقاطعة وهران الواردة أمساءهم عينتهم مجعية العلماء اإلصالحية ليواصلوا 

تعليمهم يف جامعات الشرق األوسط وهو تتبع واضح ألعمال ونشاطات مجعية العلماء املسلمني يف اجلزائر 

.1لعريبوألعماهلم يف اخلارج بالشرق ا

بالطلبة الذين يوجههم الشيخ البشري اإلبراهيمي يف كل من البلدان  االستعماريةواهتمت السلطات   

كانت تعلم   االستعمارالعربية مبصر وسوريا والعراق واململكة العربية السعودية،وهذا دليل على أن السلطات 

مات، حيث كان الشيخ اإلبراهيمي هو من عن اجلمعية وعن مجيع املنظمات اجلزائرية أدق التفاصيل واملعلو 

�®°Â�ƾǫÂ�Ƣđ�ÀȂǬƸƬǴȈǇ�Ŗǳ¦�ƨưǠƦǳ¦�ƨƦǴǘǴǳ�®ƾŹÂ�°ǂǬȇالشيخ البشري اإلبراهيمي يف العديد من تقاريرها ،  اسم

.2واهتماما وتركيزا عليه بصفة خاصة وتقول التقارير أن الشيخ كان يشرف على البعثات وحيددها ويوجهها

 املبعوثني اهتمام السلطة االستعمارية بطلبة مجعية العلماء املسلمني وخاصةيالحظ من هذه التقارير 

، منها ة املهاجرين من غري تعيني وتكليفالطلب حىت على اإلبراهيمي، وركزت الشيخ البشري من قبل

، وجامع األزهر الشريف سواء الطلبة املنتمني إىل حركتها اإلصالحية أو واملتوجهني بصفة خاصة إىل مصر

احلركات الدميقراطية  حركة حزب الشعب أو حركة انتصار:واألحزاب اجلزائرية األخرى مثل ىل احلركات إ

العمرة، أو مببادرة منهم إلكمال دراستهم جبامع  لقاء أنفسهم عن طريق احلج أواملسافرين من تو . الشعبية

لطلبته وتاريخ مراقبة جامع األزهر و . ه أعداد من الطلبة اجلزائرينياألزهر بالوجه اخلصوص، الذي تتوافد إلي

هو ما  علم، و م، الذي شهدت الفرتة هجرات كثرية متجهة إىل مصر طلبا لل1916اجلزائريني ميتد من سنة 

كان يثري ويقلق الدوائر الرمسية الفرنسية، مما جعلهم يشددون عليه املراقبة واحلرص، وكلما كانت ختشاه أن 

��ǾȈǧ�ǶȀƬǈǸǣ¢�Äǀǳ¦�ǾƫƢƦǇ�ǺǷ�ǾǛƢǬȇ¤Â�Ƥحيملوا أفكار إصالحية وينشروها  Ǡǌǳ¦�ƨƠǧ�ń¤�Ƕē®Ȃǟ�ƾǼǟ

.3وحتطيم ما كانت تبنيه ملدة أعوام حرصا على مصاحلها

.136، ص السابق ، املرجعبوسعيد مسية - 1

.136ص ،  نفسهاملرجع  - 2

  .77-76 ص ، صالسابق بلغيث حممد األمني، املرجع -3
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ها ومراقبتها ، جاءت األوامر برتكيز حراستم1955وملا تثبتت جدية الثورة باجلزائر، يف العام املوايل 

بالوجه اخلصوص للطلبة واملثقفني، ووسعت من نطاق اهتمامها ومراقبتها واستعانت بذلك لكافة اجلزائريني و 

وضعية الكثريين من  نبه فيه حول مبصاحل املراقبة بالوزارة الداخلية باجلزائر ويف تقرير أحد القادة الفرنسيني 

ēƢǠǷƢŝ�ǶȀǸȈǴǠƫ�ÀȂǴǸǰȇ�Ǻȇǀǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�®ȐƦǳƢƥ�śǸȈǬŭ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨƦǴǘǳ¦�ǾȈǴǟ�ÀȂǴǐƸƬȇ�Äǀǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�À¢��Ƣ

¡ȂǷȂǬȈǳ�°¦Ȃưǳ¦�ǞǷ�¦ȂǴǸǠȈǳ�ȐƦǬƬǈǷ�ǶȀǴǬǼǳ��śǐǐű�Ƣȇǂǰǈǟ�ƢǼȇȂǰƫ�ÀȂǬǴƬȇ�ǶĔƘƥÂ��ǂƻ¦� يتجه إىل منحى

ولتتخذاملوضوع،يفلتنظر،بأعمال ضد فرنسا يف اجلزائر، وكلف وايل مقاطعة وهران إخبار املعنيني باألمر

سنةمنباملشرقالدارسنيةالطلبمنخاصةاملعنينياألشخاصلكلوائمقوتشكلخمتصةمصلحةمنطريقة

ǶȀƬȇȂđوالتعريفاملقاطعةأفرادخاصةذلكألمهيةنظراالطلبةأمساءمعرفةلضرورةإصرارهعلىوأكد1954

جامعإىلنيواملتوجهالدارسنيالطلبةمراقبةعلىاهتمامهاوركزت)والصورةالوصف،املدنية،احلالة(دقةبكل

بالقاهرة،الفرنسيةالقنصليةطريقعنمصر،إىلوصوهلمعندحىتاملراقبةعليهموشددتبالقاهرة،األزهر

لهلتسمحعليهاميركانطالبكلوعنعنهممعلوماتلتسجيلتعريفهمبطاقاتمنهمتأخذفكانت

Ƣđمرّ اليتوالبلدانسلكهالذيوالطريقراجلزائمنخروجهويومميالدهعنمعلوماتتأخذفكانتـبالدراسة

عنهاملالحظاتوأهمالتعريفية،بطاقتهورقمالسفرجوازورقمالعربيةالبالديفسكنهومقرمصردخولويوم

1.عنهماملقررةالطلبةومقاطعاتالعاصمةاجلزائرمنكلإىلالتقريرهذايقدموكانعائلته،وعن

ودونتواملؤمتراتالندواتيفكاملشاركةاملشرقبالديفوالفكريةالثقافيةǶēƢنشاطحىتوراقبت

املختصةاجلهاتإىللتقدميهااألمساءعلىحصوهلمعلىالشديداحلرصكلوحرصتعنهم،ونبذةأمساءهم

عناملعلوماتبأدقǶĔÂƾŻالذينباجلواسيستعجاحلدوديةواملراكزمصرفكانتباجلزائر،معهااملتعاونة

اخلاصةالوثائقكشفتوقدمصاحلهم،علىهؤالءحلرصالفتةبصورةواملتعلمنيالطلبةوسكناتحركات

إىلهاجرواالذينوهرانمقاطعةبطلبةاخلاصةواملعلوماتالتقاريرعلىوباخلصوصوهران،واليةيفباجلزائر

.الباحثنيلدىاحلريةتثريرجةدإىلاألهايلمراقبةيفاملتناهيةالدقةعلىاخلارج،

.137، ص السابقبوسعيد مسية ، املرجع - 1
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باخلارجللثورةويتجندعسكرياالطلبةهؤالءيتشكلأنهوستعماريةاالالسلطةختشاهكانتماوكل

يدخلونمرةكليفأمامهاالوقوفعلى¢ǶēŐƳمثةومناجلزائر،يفالفرنسينيضدليعملوابعدهافريجعوا

ماخاللمناجلزائرينيعلىيؤثرواالحىتدقيقةمراقبةمراقبتهمعلىوحرصت،1منهاخيرجونأوالبالدفيها

  .هناكنظموهااليتوالتجمعاتالتشكيالتومناألخرى،العربيةواملعاهداألزهرواجلامعمصرمنأخذوه

يوضح  املواضيع اخلاصة باملراحل التعليمية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني  يف جريدة :  )08(جدول 

  م1956 - م1947البصائر السلسلة الثانية 

  %النسبة المئوية   التكرار  الفئات

 الرتبية املدرسية 

  التعليم الثانوي  

  التعليم العايل 

  )البعثات إىل اخلارج (

�̧ȂǸĐ¦

126

74

33

233

54.07%

31.75%

14.18%

100%

70،ص  السابقاملرجع  ،هالل عمار  -1
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:1 م 1954طلبة بعثة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  باملشرق العريب سنة جمموع   ):09(جدول

أصول   حقوق  علوم  آداباسم البلد

  الدين

الطور 

  الثانوي

أطوار 

  مختلفة

المجموع

110/23-75مصر

10///721العراق

510////5سوريا

1414/////الكويت

  :املصدر  -1

.8،ص  1954مارس   12، 262العدد  ،جريدة البصائر -

.5،ص  1953ـ سبتمرب  240البصائر، العدد -

.6،ص 1954، 289البصائر، العدد -
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  :ستعمارية من النشاط التعليمي للجمعية البصائر في مواجهة مواقف اإلدارة اإل: خامسا 

ذ أن وطأت أقدامها خاصة يف حق التعليم العريب منتعتمد إجراءات ردعية  ستعماريةاالكانت اإلدارة 

باملقارنة بالقوة  ملدارس اخلاصة باألهايللعدد اقراءة النسبة الضئيلة  ودليل ذلك عند أرض اجلزائر،

 س مجعية العلماء اليت سعت للنهوض، قبل تأسيثلها اجلزائريون من جمموع السكانالدميوغرافية اليت مي

، الشيء الذي تفطنت له السلطة االستعمارية وسعت و املدارس والكتاتيب القرآنية بالتعليم وبإنشاء املعاهد

، ومن بني ما سعت إليه اإلدارة ووسيلة ملنع تعليم اللغة العربيةام تلك اجلهود بأي طريقة إلجياد العراقيل أم

.، ومناصبتهم العداءصوص¤Ŭ¦�ǾƳȂǳƢƥ� ƢǸǴǠǳ¦�ǪƷ�Ŀ��ƨǨƸĐ¦�©¦°¦ǂǬǴǳ�Ƣǿ°¦ƾǏ ستعماريةاال

بال هوادة فقامت بنشر املقاالت وعرض واجهت وتصدت لكل تلك املظامل و  وكانت البصائر من

، رغم حتليها بالعقالنية والصرب يف بداية مشوارها جتنبا ملا الرد على دعاية  األعداء واخلصومجاجات و االحت

قد يسبب هلا إحراجا من حل أو توقيف ، إال أن كثرة املضايقات اليت تعرضت هلا مجعيتها وتعرض هلا

، ففي شأن  ستعماريةاال اإلدارة والتنديد ضد ما تلقاه من تعسفات علماءها أنفد صربها ودعاها للرد

:"حماربة التعليم العريب يف الوطن اجلزائري"بنشر مقال حتت عنوان  1937التعليم  قامت اجلريدة سنة 

أكربت علينا بضع مدارس ال يأوي جمموعها ألف ولد من  –يقصد حكومة االحتالل  –هذه حكومتنا ((

�ǺǷ�ǂưǯ¢�Ƣđ�ǶǴǠȇ�ȏÂ���ƨǸǈǻ�śȇȐǷ�ƨƬǇ�ƾǠƫ�ƨǷ¢أي –جبدية ومبادئ الدين، ولغة أولية، فهياحلروف األ

.�ƨȈƥǂū¦�ƢēƢǼȈǐŢÂ�ƢȈǳƢǘȇ¦�©ƢǷƢǰƸƬǇƢƥ((1 اهتمام االجنليز ǖȈǈƦǳ¦�ƢǼǸȈǴǠƫ�ƨǯǂŞ�ǶƬē –حكومة االحتالل

:ويف ذلك يقول الشيخ البشري اإلبراهيمي الذي عرب عن اعتزازه ومتسكه بالتعليم  العريب قائال

ن األحكام ستكون بالغرامة أ¢�Â�̈ǂǘǫ�ǂǘŭ¦�¾Â¢�À¢Â�ǶǠƬǇ�ƢĔ ني إىل احملاكم ونقدرة املعلمبدأت دعو ((

، ونستقبل هذه األحكام بنفوس مطمئنة باإلميان سندخل هذه احملاكم برؤوس مرتفعة ، ولكنناوالسجن

�ƾǟƢǬǷÂ�¿ƢǰƷȋ¦�ǆ ǳƢů�Ŀ�śǷǂĐ¦�ƢǼǻ¦ȂƻƜƥ�ȆǬƬǴǼǇÂ�̈ǂȇǂǫ�śǟƘƥ�ÀȂƴǈǳ¦�ǲƻƾǼǇÂاال¿Ƣē ا وحسبنا شرف

، وحسبنا فخرا أن تكون التهمة فتح مدرسة دينية وقرآنية بدون رخصة أن يكون ذلك سبيل ديننا ولغتنا

.86، ص 2001حممد محزة ، مواقف ابن باديس السياسية من خالل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، رسالة املاجستري ، اجلزائر ، -1



الثقـافي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خالل جريدة البصائر  النشاط: ...........الفصل الثاني

320

¢�śǷǂĐ¦�ǶǯƢŹ�ƢǸǯ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ǶȀǼƴǈȇÂ�¿ȐǇȍ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ȆǸǴǠǷ�ǶǯƢŹ�À دميقراطيةوحسب االستعمار 

.1))ويسجنهم على اإلجرام يف حمكمة واحدة وسجن واحد

املتعلق  م1938مارس  8قرار استقبل ركن أحاديث مجعية العلماء وحوادثها يف جريدة البصائر وقد 

مبنع العربية والتعليم احلر وتعزيز الرقابة على املدارس اإلسالمية اخلاصة وال تفتح املدارس إال برخصة وإذن 

ومتابعة سلوك املعلمني الذي اشرتط فيه حسن اخللق وإعالن الوالء لفرنسا   ستعماريةاالرمسي من السلطات 

فرأت اجلمعية ضرورة إعالم الرأي العام من خالل أثار دهشة واستغراب ج ع م ج،  بعد أيام من صدوره 

ها كل جريديت البصائر والشهاب ،ونشرت املضايقات اليت يتعرض هلا التعليم العريب احلر واملعاكسة اليت تلقا

وامر عطى األأمن  ستعمارينياالن من املتصرفني إ، حىت 2مجعية العلماء بالسجن والتغرمي  إىلمن ينتمي 

عن مجعية العلماء  بتعاداالجبار املعلمني على طلب الرخصة اليت اشرتط فيها إبغلق الكتاتيب القرآنية و 

هذه املظامل عرفت يف عهد  أنوما يأسف عليه وعدم املشاركة يف حركة املطالبة باحلقوق املعروفة بالبولتيك، 

ال بأصوات املضطهدين الضعفاء اليت كانت مجعية العلماء تأمل منها ولو إالواجهة الشعبية اليت ما قامت 

3.نصاف يف حقها بقدر ضئيل من اإل

بعد مرور شهر من صدور القرار مقاال بقلم  107و بالعنوان العريض تكتب البصائر يف افتتاحية العدد

حتته " سالم والعربية في الجزائرلإل!ياهللا"الشيخ عبد احلميد بن باديس يعرب فيه عن موقفه من القرار 

كل من يطلب الرخصة (مارس  8قانون ) كل من يعلم بال رخصة يغرم ، مث يغرم ويسجن (عناوين فرعية

بينما األمة اجلزائرية تنتظر من .  هذا عمل اإلدارة الكثري املتكرر:(( ، فيقول الشيخ يف ذلك  )ال جياب

–فرنسا منحها حق التصويت الربملاين مع بقائها على شخصيتها اإلسالمية ، إذ أعداء األمة اجلزائرية 

زاريا بعقوبات ون كيدهم فيستصدرون  من احلكومة قرارا و جيمعون أمرهم ، ويدبر  –وأعداء فرنسا أيضا 

يف التاريخ احلديث واملعاصر ،، مذكرة ماجستري 1956-1931االستعمارية  اإلدارةمع  اإلصالححليمي مصطفى ،صراع رجال -1

.126-125، ص ص  2013سيدي بلعباس 
2 -Charlotte Courreye, L’école musulmane algérienne de Ibn Bâdîs dans les années 1930, de

l’alphabétisation de tous comme enjeu politique, Jour observé,26 JUIN2015.

https://remmm.revues.org/8500
.2م ، ص1938مارس  1357،25حمرم 23بتاريخ اجلمعة   105جريد البصائر ، عدد -3
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ا عليها بالقضاء على مادة أصلها وليقضو  مية من، ليهدموا هذه الشخصية اإلسالصارمة على التعليم

ƢēƢȈƷ .ن ال تعليم له إال بتعليم إو ، م عقائده وأخالقه وآدابه وأحكامهعلموا أن ال بقاء لإلسالم إال بتعلي

فمضت سنوات يف غلق  كروه والبالءتعليمها العداء، وتعرضوا ملن يتعاطى تعليمها بامل، فناصبوالغته

، حىت مل يبقوا منها إال ، والظن بالرخص ، واسرتجاع بعضهااملكاتب القرآنية ومكاتب التعليم الديين العريب 

.1))على أقل القليل 

والقرآن ولغته العربية كل معلم منع من  اإلسالمودعى الشيخ ابن باديس مبوجب ذلك للدفاع عن 

ن يعلم اجلمعية بتفاصيل ما تعرض له من األذية لتتبع ذلك بطريق أالتعليم وطلب الرخصة ومل جيب ، 

2.  األزمةالوجوه القانونية  إىلالقانون وإلرشادهم 

، بتلمسان "الحديثدار"ومع كل هذه الضربات تفاجئ اجلمعية بإغالق املدرسة االبتدائية 

إغالقها ،  ئها وهندستها ليتدخل يف فتحها أواملدرسة اليت بنيت جبهود املسلمني وال دخل ألجنيب يف بنا

طالع بقوة العارضة األدبية وكثرة اإل الشيخ البشري اإلبراهيمي املعروفوهي املدرسة اليت كانت حتت إدارة 

3. حسن اإلدارة والتدبريباملهمات و  ضطالعواال

املسلمني اجلزائريني كما نشرت جريدة البصائر موقف بعض النواب املسلمني املؤيدين جلمعية العلماء 

س اجلمعية الدينية بباتنة، ورئيالنائب البلدي " ابن جليل"، من بينهم  الدكتورمارس 8واملعارضني لقرار

Ƣđ�ƨȈǷȐǇȍ¦ǟ¢�ƾƷ¢Âمن القرار ودفاعه عن  ستغرابهاالذي عرب عن   ضاء مجعية النواب لعمالة قسنطينة��

، والذي بدوره وجه كتابا مفتوحا إىل الوايل العام هاقدمي الدليل واحلجة القاطعة ضدالدين اإلسالمي ولغته بت

لمني وقام رئيس مجعية العلماء املس، ) النطانط(باجلزائر ونشره باللغة الفرنسية يف جريدة مجعية النواب 

.1م ، ص1938افريل   1357،8حمرم 7بتاريخ اجلمعة   107جريد البصائر ، عدد -1
.2املصدر نفسه ، ص-2
 . السابق املصدر -3
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عريب كتابه ليطلع عليه القراء ليكونوا على علم مبا فيه من حجج قانونية قد بتالشيخ عبد احلميد بن باديس 

.1حيتاجون إليها 

ومما أدهش النائب ابن جليل هو أن األديان املختلفة املتواجدة واليت تشرف عليها مجعيات الدينية 

ة تشرف عليها  حسب ما تنصه مواد القانون الذي تدعوا مجيع الديانات إىل تأسيس مجعيات دينية منظم

Ʒ�Ŀ�°ƾǐƫ�À¢�ÀÂ®�ƢēƢǗƢǌǻ�²  م1907سبتمرب  18وأمر  م1905ديسمرب  9مبقتضى قانون  °ƢŤ قها

اواة مع اجلماعات ، الذي يقضي باملساحلق الذي منحه القانون الفرنسيمبقتضى  مثل تلك القوانني اجلائرة

انت وغريها من اجلمعيات الدينية الربوتست، واجلمعية مثل اجلمعية الدينية اإلسرائيلية، الدينية األخرى

((، ويف ذلك يقول النائب البلدي املسيحية يشبه التعليم  –كثر أهو ديين ال  – إليهإن التعليم املشار ... :

الدين  أنالذي تقوم به يف لغتها وحدود عقائدها اجلمعيات الدينية املنظمة الكاتوليكية بباتنة وهكذا خييل 

.  اإلسالميةعاملة استثنائية وذلك رغم تعهد فرنسا باحرتام حرية العمل يف الدين والعوائد يعامل م اإلسالمي

اليت متثلها مجعيتها الدينية  –ل عن سبب عدم متكني اجلماعات اإلسالمية ءزيادة على هذا كل مؤمن يتسا

.2))لدينية األخرىفرنسي من املساواة مع اجلماعات ا العمل حبق أخذته من القانون اليف –ومستخدموها 

�ƢēƾǻƢǈǷ�ǺǴǠƬǳ�ǂǘǬǳ¦�©ƢȀƳ�ǞȈŦ�ǺǷ�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢȈǠǸŪ¦�Â�śǸǴǈŭ¦�§ ¦ȂǼǳ¦�©ƢȈǫǂƥ�ƪ ǳ¦Ȃƫ�Ļ

جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني وما تقوم به يف شأن تعليم اللغة العربية ، مبا قدموه من الشكاوي 

اإلسالم ولغته من املعاكسة والتحجري وما يلقاه واالحتجاجات لدى املراجع املسؤولة فيما يلقاه تعليم 

خالف ما أشارت إليه جريدة البصائر  التقرير الذي قدمه السيد ن عليه من املضايقة والتنكيل ، و القائمو 

إىل ، ابن خالف ، األخضري ، الحاج ابن عبود  ابن جلول: و املتمثلة يف كل منمجاعتهبصحبةحسن 

�ǆجلنة النيابة العمالية املك ǴĐ¦Â�¿ƢǠǳ¦�ǆ ǴĐ¦�ń¤�ǂȇǂǬƬǳ¦�¦ǀǿ�ŉƾǬƬƥ�ƢȀǈȈƟ°�¿Ƣǫ�Äǀǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ÀÂƚǌǳƢƥ�ƨǨǴ

Ǿǔǧ°�ȄǴǟ�ǆالعمايل لكن عامل العمالة قاب ǴĐ¦�ŐƳ¦Â�ǒ ǧǂǳƢƥ�ǾǴ�Ŀ�¬ƢǸǈǴǳ�ǂǜǼǳ¦�ǾǻƢȈƥ�ǎ ƼǴǷ�ÀƢǯÂ��

لصحة ألنه ال حبفظ اتعليم القرآن يف الكتاتيب املبنية يف اجلبال والقرى بدون رخصة وبدون الشروط املتعلقة 

.2-1م ، ص ص 1938جوان   10، 1357ربيع الثاين  11بتاريخ اجلمعة   117جريد البصائر ، عدد -1
.2، ص  السابقدر صامل -2
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لقرآن والتمرين على كتابة سيما أن التعليم يف تلك الكتاتيب مقصور على حتفيظ ا، المضر فيه على الدولة

، مث تكلم على املدارس احلرة الذي ال يتجاوز التعليم فيها على اللغة والدين وذلك بعيد عن سياسة احلروف

.1 ستعماريةاالواملخاوف اليت تتصورها اإلدارة 

على قيامه بواجب إبالغ كتابه حول طالب عبد السالم كما أكد النائب العمايل واملايل السيد 

�ƾȈǈǳ¦��ƨǳƘǈŭ¦�Ŀ�ǶǴǰƫ�¦ǀǯÂ���®ǂǳ¦�°ƢǜƬǻ¦�®ƾǏ�Ŀ�ȂǿÂ�À¦ǂǿȂƥ�¿ƢǠǳ¦�ǆ ǴĐ¦�ń¤�°¦ǂǬǳ¦ محمد الشريف

املؤمتر  ": النائب البلدي ورئيس مجعية القدماء احملاربني بالطلب األيت بن قليعة  إبراهيم والسيدسيسبان 

الوطين اخلامس عشر لقدماء احملاربني اجلمهوريني يطلب تسهيل فتح حمالت التعليم باجلزائر ، وإعطاء احلرية 

2�ǶȀǧǂǟÂ�ƨȈǠǸŪ¦�̈°ƢȇǄƥ�¾ȂǴƳ�Ǻƥ¦�°ȂƬǯƾǳ¦�¿Ƣǫ�ƢǸǯ���ǆ"للغة العربية مع بقاء املراقبة التامة ǴĐ¦�Ŀ�Ǿƥ�¿Ƣǫ�ƢŠ

  .العمايل بقسنطينة وما قاموا به لدى الوايل العام الذي وعدهم بأن يعطي املسالة ما تستحقه من اهتمام 

Ƭƻ¦�Ŗǳ¦�ƢēƢȈƷƢƬƬǧ¦�Ŀ�ǂƟƢǐƦǳ¦�ƪ ǐǐƻǆ ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ�ƾȈǸū¦�ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�ǎ  168عدادها أيف -

قف اجلرائد االستعمارية املؤيد واملدافع مو " مارس املشؤوم 8حول قانون " ـما عنونه ب 169-170-171

االستعمارية احلقودة واملعروفة مبوقفها املعادي ضد "الديبيش كوستانتني"مارس خصوصا جريدة  8عن قرار 

موقف مكتب الدعاية  فتضحا ذاوك "جريدة الديبيش تدافع لكن بالغش والتدليس"املسلمني، ما عنونه ب 

قال مبكتب الدعاية احلكومي فهذا يعين  وإذا" الديبيش"جلريدة  وإيعازاحلكومي الذي كان وراء حتريك 

الوالية العامة نفسها، من كان حيرك تلك األبواق لكن رغم كل ذلك مل يتواىن الشيخ عبد احلميد بن 

.3لم واضطهادظمبا حيصل حوله من  صال كلمته ويكفيه توعية  العامة باديس للرد على تلك الدعايات إلي

بعت البصائر إضافة إىل تلك القوانني اجلائرة  ما حلق بالتعليم فرتة احلرب العاملية الثانية وما وقد تت

فرض عليه من صرامة ورقابة شديدين والذي عرب عنها الشيخ البشري اإلبراهيمي الذي تصدرت مقاالته 

وناضل طوال مسريته  افتتاحيات أعداد البصائر خلفا للشيخ عبد احلميد بن باديس رمحه اهللا الذي كافح

.1م ، ص 1938جوان   17، 1357ربيع الثاين  18بتاريخ اجلمعة   118جريد البصائر،عدد -1
 .نفسه املصدر -2
.1م ، ص 1939جوان   16، ،170جريد البصائر، عدد -3
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التعليم العريب "، وكانت عناوين مقاالته يب إلحياء الدين اإلسالمي احلنيفاجلهادية يف سبيل التعليم العر 

: عن سخطه وانتقاده التشريع الفرنسي يف تلك الظروف اخلاصة قائال أجزاء عرب فيها  10يف" واحلكومة

عان التعليم العريب أيضا من التشريع الذي ناله يف أيام احلرب والذي سنته جلنة التحرير القومي ومها (( 

ن التشريع أيام احلرب لألمور االجتماعية كالتعليم إو م  1944نوفمرب 27وقانون م  1943أوت  6قانوين 

ن زمن احلرب زمن ضرورة ورخص واستثناء فما يصلح فيه ال ، أل خيطئه التوفيق وحيالفه السفه واخلطلمثال

ن أوجع الضربات املسددة للتعليم العريب من هذا التشريع احلريب ما فرضه على املدارس العربية إيصلح لغريه و 

.1))من تعمري مخس عشر ساعة يف األسبوع بتعليم اللغة العربية 

يف عدة أجزاء مطالبا احلكومة النظر يف هذا " فصل الدين عن احلكومة"توالت مقالته حول مث 

.2ولو إىل حني  حبرية عله جيلب املهادنة والسالمالشأن ليتمكن املسلمون من ممارسة شعائر دينهم 

ويف الوقت الذي كان فيه رجال اإلصالح حيتجون على واقع التعليم العريب احملارب من طرف 

الضيقة  لتقوم ببناء وتشيد املدارس  الثغرة، مع ذلك  استغلت االستعمارية بشىت الوسائل والطرقدارة اإل

مدرسة تدرس فيها ثالثة آالف تلميذ ، ومل تكن  70حوايل  م1935- 1934اليت بلغ عددها مابني 

ألف  �ƢƦȇǂǬƫ�Ƣđ�Â�ƨǇ°ƾǷ20 90حوايل  م1947مدرسة حىت بلغ عددها سنة  61اإلدارة تعلم منها إال 

، كما وصل م1955مدرسة سنة  175إىل  ارتفعالتابعة هلا تلميذ ، وتأكد مجعية العلماء أن عدد املدارس 

عية ما ال يقل عن وبنت اجلم م1953ألف تلميذة سنة  13عدد البنات املتعلمات يف مدارس اجلمعية إىل 

�ƢēƢƷƢų�Őǯ���ƨȇȂǻƢưǳ¦�ǶȈǴǠƬǳƢƥ�ǎأ، ومن مدارس للبنات 5 Ƭţ�Ŗǳ¦�ǆ ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ�ƾȈǸū¦�ƾƦǟ�ƾȀǠǷ�ǆ ȈǇƘƫ

�ǶēƢǇ¦°®�¾ƢǸǯȍ�ƢȀƬƦǴǗ�¾ƢǇ°¤Â�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǠǸŪ¦�² °¦ƾŭ�śǸǴǠŭ¦�®¦ƾǟ¤�ǾƟ¦°Â�ǺǷ�» ƾē�ƪ ǻƢǯ�Äǀǳ¦Â

باجلامعات العربية بتونس جبامع الزيتونة وكذا باجلامع األزهر مبصر وبلدان املشرق العريب ، ولتطوير هذا 

.1، ص  1949مارس 28، 73جريد البصائر، عدد -1
.1، ص  1949جوان   13، 83جريد البصائر، عدد -2
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لإلشراف على التعليم ومراقبته ووضع  م1948لتعليم وتأطريه قامت مجعية العلماء بإنشاء جلنة التعليم سنة ا

.1الربامج وتقرير الكتب املدرسية 

البشريالشيخاءالعلممجعيةرئيسسعى1947سنةالثانيةالبصائرجريدةتأسيسإعادةبعد

دلتإنƢĔƜǧ،وضعتهااليتوالعراقيلاإلدارةتعسفاتضدانتقاداتهعنتعربمقاالتكتابةإىلاإلبراهيمي

التعليم"مقالتهعناوينوجاءت.احلرالعريبالتعليمعلىضاءالقوهوواحدوغرضواحدموقفعلىتدلإمنا

ومللذالكإالتوضعفلمراتاالقر أما:"قائالعليهاوعلقالصادرةالقراراتعنفيهاحتدت"واحلكومةالعريب

اإلجراءاتمجلةومن،2"القامتباالستعمارمتشبعةنفوسمنصادرةƢĔȋلإلهالكإالموادهاتركب

مجعيةأعضاءمنللمتقدمنيلتعطيهاتكنملو التعليم،سريلتعطيلاإلدارةيديفكوسيلةالرخصةاستخدام

هذاكلوفوق،تنتهيتكادالاليتواالستفساراتاإلجراءاتمنمبجموعةإغراقهمإىلباإلضافةالعلماء،

باستحالةعلمهممع"الرخصةتأتيكحىتاملدرسةتفتحأنإياك"عبارةذلكإىلوتضيفالطويلاالنتظار

بدونالتدريسعلواإلصرارالقواننيخمالفةوإن،العريبللتعليماألولالعدواالستعماريةاإلدارةمتنحهاأن

:"قائالذلكعلىاإلبراهيميويعلق.Ƣđ3هلمطاقةالغرامةتسديدمصريهويكونجرميةاإلدارةهتعترب رخصة

.4"أليموعذابغصةأمتعليمرخصةأهيهلاالويل

كما جلأت  اإلدارة االستعمارية إىل إتباع  أسلوب الرتهيب واالعتقال يف حالة مل يستجب مسؤولوا 

ارية القاضية بعدم ممارسة التعليم العريب ، األمر الذي ترتب عليه مالحقة املدارس للتعليمات االستعم

.5معلميها وتغرميهم وحبسهم بعد غلق مدارسهم وحماكمتهم مع أصحاب اجلرائم  

الذي أعطى لقضية التعليم العريب  مايوكثريا ما نشرت جريدة البصائر مقاالت حول الدكتاتور 

�Ȅǌź�ÀƢǯ�Ǿǻȋ�ƢēƢǷƢǸƬǿ¦�Ȅǐǫ¢ لو أنكم جئتم مبعلم من طلبة " : مايو"من خطر انتشاره بدليل ما قاله

.156، 155، ص ص 1956-1931حليمي مصطفى ، صراع رجال اإلصالح مع اإلدارة االستعمارية -1
 . 1ص  1949جانفي  31، 65، جريدة البصائر ع )1(البشري اإلبراهيمي  ، التعليم العريب واحلكومة حممد  -2
 . 3ص  1949افريل   11، 75، جرمية التعليم العريب ، جريدة البصائر ع جمهول  -3
.1،  ص 1949فيفري  07، 66، جريدة البصائر،  ع )2(البشري اإلبراهيمي  ، التعليم العريب واحلكومة حممد  -4
̧�اجليجلي مصطفى  -5 ���ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ����śǷǂĐ¦�ǞǷ�ǶǯƢŹ�ǂū¦�ǶǴǠŭ¦��104 ،23  2،  ص 1950جانفي.
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الزوايا ملا عارضتكم يف شيء ولوجدمت مين املساعدة واإلعانة ، ولكنكم اتصلتم جبمعية العلماء وجئتم 

1) ."امليكروب(باملعلم من تالميذنا وأنصارها ، وأنا ال أمسح أن يدخل إىل وطين هذا

يذ يف املكاتب اإلدارية أخرى ملضايقة التعليم وهي التساهل يف قبول التالمواعتمدت طريقة 

،  ة عدم عنايتها بتعليم اجلزائريني، ففي الوقت الذي كانت فيه اجلمعية تنكر على اإلدارة االستعماريالفرنسية

Ǯ كانت اإلدارة ǳ̄�Ǻǟ�ƢĔ¦̄¡�ǶǐƫȄǴǟ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�¾ƢƦǫƜƥ�©ǂǠǋ�ƢǷƾǼǟ�ƢȀǼǰǳ�� تراجعت التعليم العريب ، 

Ƣē¦ ¦ǂƳ¤�Ǻǟ التعليمية وتساهلت فيها�ǺǰǳÂ�Ƕđ�ƢȀǼǷ�ƨŧ°�ȆǸȈǿ¦ǂƥȍ¦�ǂǯ̄ �ƢǸǯ�ǲǿƢǈƬǳ¦�¦ǀǿ�ÀƢǯ�ƢǷÂ��

التلميذ التعليم العريب وال حيصل على  ، فيخسرلتصد اكرب عدد منهم من غشيان املدارس العربية احلرة

يت ة إىل متديد ساعات الدراسة املسائية لتفو ، إضاف2التعليم الفرنسي قصدهم الوحيد معاكسة التعليم العريب

اة اجلزائرية ، ويشري على مرحوم إىل هذه املكاتب الفرنسية وخطرها على الفتالدروس العربية على التالميذ

من هذه الرتبية املمسوخة  يف هده املكاتب اليت  –أيها اآلباء الغافلون  –وأين هذا "  :تربية وتعليما فقال

.�ǽŚǣ�Ãǂƻ¢� ƢȈǋ¢�ǺǸǴǠȇ�Ǻđ�¦̄Ɯǧ�ÀȂǼǜƫ�ƢǸȈǧ�ǶǴǠǳ¦�ǺǸǴǠƬȈǳ�Ƕǰ"3يذهب إليها بنات

فمحاربة التعليم العريب عامة مشل مجيع اإلدارات واملؤسسات االستعمارية مبا يف ذلك اإلذاعة 

4.واملسرح ، واللتان وضعتا ملهامجة التعليم العريب احلر واالستخفاف به 

.1،  ص 1949فيفري 14، 67، جريدة البصائر ، ع )3(البشري اإلبراهيمي  ، التعليم العريب واحلكومة حممد  -1
.1،  ص 1949فيفري 21، 68، جريدة البصائر ، ع )4(حممد البشري اإلبراهيمي ، التعليم العريب واحلكومة -2
 . 3ص ،  1949ماي 23، جريدة البصائر ، اتب الفرنسية علي مرحوم ، بناتنا يف املك-3
.4،  ص 1952مارس  10، 184، جريدة البصائر ، عمعلم ، املسرح البلدي واإلذاعة اجلزائرية حياربان التعليم العريب -4
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، هي األساس عية العلماء املسلمني اجلزائرينيحركة اإلصالح الديين يف اجلزائر الذي تبنته مجإن        

الوطنية طاقة االندفاع حنو األهداف واملرمي، والذي مكنها من التصدي بكل الوحيد الذي أعطى للنهضة 

�ǲǫ¦�Ŀ�ƢȀǇƢǇ¢�ǺǷ�ƨȈǸǼȀŪ¦�Ǟȇ°Ƣǌŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ÀƢȈǼƥ��¿ƾē�À¢�ƪ ǟƢǘƬǇƢǧ��ǂǷƾŭ¦�°ƢǸǠƬǇȏ¦�̧Âǂǌŭ�ǲƟƢǇȂǳ¦

 .من ربع قرن من الزمن 

ن تكوينها باإلصالح الديين وعمل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وانشغاهلا منذ أول يوم م        

بني اإلسالم  الوثيق رتباطواالواالجتماعي، سببه التخلف الذي حلق باملسلمني وابتعادهم عن الدين، 

ȋ���ǾǴǐǧ�ǺǰŻ�ȏ�ǞǸƬĐ¦Â�ȄǴǟÂ���̧ ƢǸƬƳ¦Â�Ǻȇ®��¿ȐǇȍ¦�Àساسه شغلت مجعية العلماء املسلمني أ

يتم إال  إن اإلصالح الديين ال((كما قال الشيخ البشري اإلبراهيمي . وركزت اهتمامها وانطلقت منه

ن مجعية العلماء عملت منذ تكوينها يف اإلصالحني املتالزمني ، وهي تعلم أن إف...باإلصالح االجتماعي 

املسلم ال يكون مسلما حقيقيا مستقيما يف دينه على الطريقة، حىت تستقيم اجتماعيته فيحسن إدراكه  

اء وفهمه ملعىن احلياة وتقديره لوظيفته فيها وعلمه حبظه منها، وينضج عقله وتفكريه ويلم بزمانه وأهل لألشي

�©ƢƦƳ¦ÂÂ�¼ȂǬƷ�ǺǷ�ǾǼǷ�ǾǻȂǓƢǬƬȇ�ƢǷ�ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǺǷ�ȄǓƢǬƬȇÂ���ǾǻƢǷ±((1.

�Ǻȇƾǳ¦�ȄǴǟ�ƢēȂǟ®�Ŀومن هذا املنطلق جاءت جهود مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف الرتكيز          

عتبار والنهوض بالقرآن الكرمي كواجب ديين أوًال مث كواجب وطين ، خللق جمتمع جديد يقضي لرد اإل

�̄ƢǬǻȍ�À¦ƾȈŭ¦�Ŀ�©ǂȀǛÂ�ƨȇȂǫ�ƨǔĔ�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ ǔȀǼǧ���ǒ ȈǤƦǳ¦�ȆǓƢŭ¦�Ƥ Ǉ¦Â°�ǺǷ�¾ȂǬǠǳ¦�ƨȈǨǐƬƥ

مثل ذلك ، حني قال يف حماضرة ألقاها يف  أن يصيبهااإلنسانية اليت كره هلا  الشيخ عبد احلميد بن باديس 

فتتاحية اجلزء العاشر من جملة إنشرها يف  »؟ لمن أعيش«: مجعية الرتبية والتعليم اإلسالمية حتت عنوان

فلما عرفنا هذا ((من السلسلة األوىل جلريدة البصائر   48الشهاب ونشر يف الصفحة األوىل يف العدد 

علمنا أنه دين اإلنسانية الذي ال  –الدين الذي فطرنا عليه اهللا بفضله  وهو –وأكثر من هذا يف اإلسالم 

جناة هلا وال سعادة إال به، وأن خدمتها ال تكون إال على أصوله، وأن إيصال النفع إليها ال يكون إال من 

يته، طريقه، فعاهدنا اهللا على أن نقف حياتنا على خدمته ونشر هدايته، وخدمة كل ما هو بسبيله ومن ناح

  .283ص املصدر السابق ،،1، جبراهيميمام حممد البشري اإلاإل رآثا ،براهيميمحد طالب اإلأ -1
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�ǂǿƢǜǷ�ǞȈŦ�ĿÂ��ƢĔƢǗÂ¢Â�ƢȀǇƢǼƳ¢�ǞȈŦ�Ŀ��Ƣē®ƢǠǇÂ�ƢǿŚŬ�ƨȈǻƢǈǻȎǳ�Ǌ Ȉǟ¢�ňƜǧ�Ǿǳ�ƪ ǌǟ�¦̄Ɯǧ

 –فهذا .  عاطفتها وتفكريها، وما كنا لنكون هكذا إال باإلسالم الذي ندين به ونعيش له ونعمل من أجله

.1))».إنين أعيش لإلسالم«: معىن قوله –أيها اإلخوان 

هو مــصـدر الــقــوة لشعب أعزل يف مواجهة عدوه ، كما يعترب اإلمام ابن باديس أن الدين اإلسالمي        

نعمل على احملافظة على تقاليد ديننا اليت تدعو إىل كل كمال ... حنن قوم مسلمون جزائريون((:حني قال

ميتنا وأعظم أسباب سعادتنا ويف احملافظة على هذه التقـاليـد احملافظة على أهم مقومات قو ... إنساين

.�Ƣđ�ÀƢȀƬǈȇ�ȏ�ƨǸȈǜǟ�̈Ȃǫ�Ǻȇƾǳ¦�À¢((2..وهنائنا، ألننا نعلم

ري إصالح الفرد حىت تصلح ��ǞǸƬĐ¦�¶ƢǇÂ¢�Ŀ�ȆǌǨƬŭ¦�®ƢǈǨǳ¦�Âǂǔǳ¦�ǺǷ�©Ƣƥوبعد حتديد مواطن        

اإلدراكية وفق ، وإصالح الفرد مرتبط بتنمية قدراته العقلية و نسجامها، ليكون بناؤها متكامال يف اجلماعة

Ƣǟ®�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈƷȐǏȍ¦�̈Ȃǟƾǳ¦�À̈�إف((، فيقول يف ذلك اإلمام العريب التبسي التنشئة اإلسالمية

��ƨǏƢƻ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǂǘǬǳ¦�Ŀ�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�Ƣđ�¿ȂǬƫÂ�ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ȆǷȐǇȍ¦�¬ȐǏȍ¦

صلح يف ، واليسر على منهاج السلف اللم والعمل بكتاب اهللا وسنة نبيهمدعوة املسلمني إىل العتتلخص يف 

ƨȈǳȂǬǳ¦�Ƕē®ƢƦǟÂ�ǶȀǫȐƻ¢ȍ¦Â�� 3))عتقادية والعلمية.

بتكتيف اجلهود يف سبيل تغيري املفهوم الديين  جتماعهماوكانت دعوة العلماء املسلمني اجلزائريني بعد        

السائد والعودة بالدين إىل صفائه السلفي، بالدعوة يف املساجد، حماربة الفكر الطرقي الصويف، والدعوة إىل 

  .الشؤون الدينية اإلسالمية عن اإلدارة الفرنسية  ستقاللا

شهاب ، النظر أو .104، ص2010اجلزائر ، ، دار هومة ،احلميد بن باديسحممد احلسن فضالء، الشذرات من مواقف اإلمام عبد -1

.425، ص م 1937ه، جانفي  1355يف شوال  12م  10ج 
  . 277صاملصدر السابق ، ، �ƾǴĐ¦��2 3ج .ابن باديس آثار ،طاليب عمار -2
.119، ص2007قسنطينة ،،، رسالة املاجستريآثار العريب التبسي، دراسة فنيةقيس خالد،أ -3
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  : مسألة تطهير العقيدة الدينية: أوال

ƢȀǼǯƢǷ¢�ĿÂ�ƢēƢǫÂ¢�Ŀ�Ã®ƚƫ�²بالنسبة للجزائر ليس هو جمرد طاإلسالم          ȂǬ�ƢǸǯس من نه ليأ��

��ƢǸǟ¢�Ŀ�ǲǤǴǤƬȇ�½ȂǴǇÂ�̈ƾȈǬǟ�Ȃǿ�ƢŶ¤Â��ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǴǳ�ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈū¦�¼�ƢŲاألشكال املستعارة لفرتة ما

ى يف اإلسالم الذي ير  ستعمارواالجعله حمط اصطدام مع أعتا قوى البغي والكيد من املسيحية احلاقدة 

كما عان اإلسالم األمرّين من بعض مشايخ الطرق . ريقه حنو تأبيد وجوده يف اجلزائرالعقبة الكربى يف ط

املبتدعني الذين استغلوا األمة واستعبدوها باسم الدين باتفاق مع املستعمر األجنيب و التواطؤ معه يف حتريف  

.1كتاب اهللا وتعطيل أحكامه بني الناس

وساط أالشيخ عبد احلميد بن باديس الوضع الذي انعكس على املفهوم الديين يف  قد شرحو         

، ، والنزعة املتفشية فيه عربية فرنسية صرفةسالمية حبثةإيف الشعب اجلزائري  العقلية السائدة((اجلزائريني فقال 

مر أالعقلية حقيقة وضاءة و ، وشدة احلدب على هذه النزعة وتلك و الثقافةأو العلم، أسواء من جهة اللغة، 

العراقيل  ن ما يواجهه منأفيه عنزان، بيد  وال ينتطح ثناناىل االسرتابة وال خيتلف فيه إواقع ال يدعو 

ده من ن جيأبعد متغلغل قد بعثه على التفكري فيما عسى أزمات جتاه هذه الظاهرة املتغلغلة يف نفسه واأل

2.))  زمات ك األ، واحللول لتلالوسائل لسحق تلك العراقيل

�ǖȈǈƦƫÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƾƟƢǈǳ¦�řȇƾǳ¦�¿ȂȀǨŭ¦�ŚȈǤƬǳ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƪ Ǡǧ®�ƨǠǸƬů�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǽǀǿ�ǲǯÂ

األحكام الفقهية وتسهيلها وختليص الدين اإلسالمي من األوهام وإظهاره بسهولته ويسره  إلصالح الوضع 

�ǲƦǫ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǾȈǳ¤�¾¡�Äǀǳ¦�Ǻǿ¦ǂǳ¦ستفحالها �ƢǷ�̄ƢǬǻ¤�ǺǷ�ƢǿƾǠƥ�ǺǰǸƬƫ�Ȑǧ��ǞǸƬĐ¦�ƶƟ¦ǂǋ�ǲǷƢǯ�Ŀ

ن السبيل لتغيري املفهوم الديين هو العودة أ، و ض باإلسالم كما كان يف سابق عهدهميكن إنقاذه للنهو 

  . باإلسالم إىل منابعه السلفية الصافية واعتماده العقل وتبيان األسباب واملسببات يف التفسري 

�Ƣēǂǌǻ�Ŗǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƢēȂǟ®�¾ȂǏ�ƨǬǗƢǼǳ¦Â�ƢŮƢƷ�ÀƢǈǳ�ǂƟƢǐƦǳ¦�ƢēƾȇǂƳ�Ŀووضحت مجعية العلماء أ

��ń¤�Ǯبامسها ǳ̄� ¦°Â�ǺǷ�» ƾē�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦Â  توجيه القراء إىل السلوك اإلسالمي وسعت من خالهلا إىل

  .70ص املرجع السابق ، فضالء ، دعائم النهضة الوطنية اجلزائرية،حممد طاهر -1

.33، ص2005،اجلزائر،  ثارت نصوص خمتارة ، سلسلة العبد احلميد بن باديس ،-2



لجمعية العلماء المسلمين الجزائريينالقضايا الدينية  : .............................................الفصل الثالث

331

لكل  ، ونبذ الشر والفساد بشىت صوره وأشكاله املتبطة عزائم إىل اخلري بكل معانيهحتفيز اهلمم وتقوية ال

             .                القيم االجتماعية واملبادئ اإلنسانية

" دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائيين وأصولها"بعنوان  ومن بني ما قامت بنشره مقال 

دين اهللا الذي يدعو إىل األخوة اإلسالمية واألخوة اإلنسانية ويسوي يف الكرامة  ن اإلسالم هوأفبينت ب

، ، ويدعو إىل اإلحسانل بني الناس، فهو يفرض العدسانية بني مجيع األجناس واأللوانواحلقوق اإلن البشرية

، ويرتك ، وينشر دعوته باحلجة واإلقناعوحيرم الظلم  وميجد العقل ويدعو إىل بناء احلياة كلها على التفكري

،اء مع األغنياء يف األموالر ألهل كل دين دينهم يفهمونه ويطبقونه كما يشاءون، واإلسالم يشرك الفق

، ويقر املصلحة ، وينكر البدعباد واجلربوت، وجيعل احلكم شورى، وحيرم االستعإىل رمحة الضعيفويدعوا 

ǶĔ¦ǂǸǟ�¿ƾǬƫ�Â�ǶĔÂƚǋ�ǖƦǓÂ�ǶȀƬǌȈǠǷ�¿ƢǜǻÂ�ǶȀȈǻ®�ǂǷ¢�Ŀ�² ƢǼǳ¦�ƨƳƢƷ�ƢȀȈǔƬǬƫ�Ŗǳ¦.1

ǲǰǧ�Ǻȇƾǳ¦�² ƢǇ¢�Ȃǿ�ƾȈƷȂƬǳ¦�ÀƘƥ�ƢēȂǟ®�Ŀ�ƨȈǠǸŪ¦�¾ȂǬƫÂ  الفعل هو  يف االعتقاد أو يفشرك

، والذبح يوان وان بناء القباب على القبور، وقد السرج عليه، ويدخل يف هذا الشرك اعتقاد الغوث والدباطل

، وأن األوضاع الطرقية بدعة مل يعرفها السلف هلها ضالل من أعمال اجلاهليةبأ ستغاثةواالعندها ألجلها 

يخ، إىل ما هنالك الشيخ والتحيز ألتباع الشيخ وخدمة دار الشيخ و أوالد الشومبناها كلها على الغلو يف 

شرط يف  فصحة العقيدة عند ابن باديس 2.عقول و إماتة للهمم وقتل للشعور، ومن جتميد للاستغاللمن 

قابل سالمة البناء وموقعها منه كموقع األساس من اجلدران ال تقوم وال تدوم إال بصالبته ومتاسكه ، ويف امل

.3ن فساد العقائد أساس كل شر جينيه اإلنسان على نفسه وعلى جمتمعه إف

لتحرير الدين من كل األمور الدخيلة اليت ألصقت به ،واليت تراكمت عرب العصور  فتمثلت الدعوة

بالعودة إىل ه، بفعل اجلمود الفكري الذي أوجد حالة من التقليد األعمى أساءت إىل الدين وشوهت صورت

  .2-1ص ص ، 1937جوان 18، 71، السنة الثانية ، العددالبصائر -1

  .املصدر نفسه -2

.70، ص، املرجع السابق واإلصالحعمار بن مزوز، عبد احلميد بن باديس ومنهجه يف الدعوة -3
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التعقد الذي " ، فقد كان ابن باديس يرى بأن 1منه الرعيل األول وهو الكتاب والسنة  ستقىانبع الذي امل

يف الطرق الصوفية  خنراطواالأصاب املذاهب الفقهية هو أحد األسباب اليت دفعت الناس إىل التحلل منها 

.2"اليت أباحت هلم التحلل من التكاليف

  القرآن الكريم     العودة إلى -أ

قال يف مقاله بعنوان دعا الشيخ البشري اإلبراهيمي إىل النظر يف تكوين دولة حيكمها القرآن حني        

("القرآندولة" :�Ǻǟ�ǶǿƾǠƥ�ȏ¤�À¦ȂŮ¦�ǺǷ�½°ƾǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�Ƕđ�¾ǄǻÂ�ǶȀƬǠǷƢƳ�¼ËǄǷÂ�śǸǴǈŭ¦�̧ ƢǓ¢�ƢǷ

يف أهواء النفوس ليكفكف منها، ويف مزالق اآلراء هداية القرآن، وجعلهم إياه عضني، وعدم حتكيمهم له

�¼°ƢǨǷ�ĿÂ��Ƣēǂǋ�ǂǈǰȈǳ�©¦ȂȀǌǳ¦�½ŗǠǷ�ĿÂ��Ƣǿ ƢǸǣ�ȆǴƴȈǳ�ŔǨǳ¦�ǶƳ¦Ȃǻ�ĿÂ��Ƣđ¦ȂǏ�ń¤�ǶǿƾȈƥ�ǀƻƘȈǳ

سبل احلياة ليهدي إىل أقومها، ويف أسواق املصاحل واملفاسد ليميز هذه من تلك، ويف جمامع العقائد ليميز 

ويف شعب األحكام ليقطع فيها بفصل اخلطاب، وإن ذلك كله موجود يف القرآن بالنص حقها من باطلها، 

3)).أو بالظاهر أو باإلشارة أو االقتضاء

، وإقباهلم على دعاته املسلمني وكثرة حديثهم عن القرآنوقال أيضا أن هذا الغليان يف أفكار         

دولته وإصالح البشرية به من ذلك بشائر برجوع  ومدارسته، وحتّدي أساليبه يف الوعظ ويف الكتابة، كل

  .جديد

قال الشيخ العريب التبسي يف تكوين  جمتمع إسالمي نظام حكمه كتاب اهللا وأكد عل ذلك حني و       

إن األمة اجلزائرية كغريها من األمم اإلسالمية أسباب التأخر فيها ال ترجع إىل عهد قريب، وال إىل ((قال 

سبب مباشر غري خمالفة الدين الذي بناه رب العزة على أحكم نظام، وأمنت أساس، وهيأ حوله من الرغبة 

وي ملن أحسن عمله، وبالغ فأعظم األجر األخر . والرهبة ما ال عهد به لشعب، وال ملك، بل وال ألهل ملة

اليت مثلها جبسم واحد - يف النكاية مبن استخف بشيء من تعاليمه الغالية، وأوصى كل نفس عن هاته األمة

.71، ص، املرجع السابق واإلصالحعمار بن مزوز، عبد احلميد بن باديس ومنهجه يف الدعوة -1

.177، صاملرجع السابق ، محد اخلطيبأ-2

  . 226ص املصدر السابق ،،4اإلبراهيمي ، ج ، آثار اإلمام حممد البشري محد طالب اإلبراهيميأ -3
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بأن تكون حارسة على الوحدة اإلسالمية، وال تنام عن الذب - إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن

��Ŀ�ƨǷȋ¦�ǾȈǳ¤�̧ǂē�Äǀǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ÀȂǰȈǳ�ȐǸǟÂ�ƢǸǴǟ-وسلم صلى اهللا عليه- اجلامعة، وأنزل كتابا بينه رسوله 

�ǾǸȈǳƢǠƫ�ƪ ǴǤǴǤƫÂ��ƨǸŮƾǷ�ƨǠǫÂ�ǲǯ�Ŀ�ǾȈǳ¤�̧ǄǨƫ�Äǀǳ¦�śǐū¦�ƘƴǴŭ¦Â��ƨȇȂȈǻ®�¿¢�ƨȈǼȇ®�ƢĔÂƚǋ�ǺǷ�ÀƘǋ�ǲǯ

��ƘǘŬ¦�ǺǷ�¿ȂǐǠŭ¦Â��Ƕē®ƢǠǈƥ�ǲȈǨǰǳ¦�ǾǻƘƥ�ƨǬƯ�ǾȈǧ�ƢǷ�ÀÂǀƦǼȇ�ȏÂ��ǾǻȂǇǂŹ�¦ȂƸƦǏƘǧ�ƨǷȋ¦�² ȂǨǻ�Ŀ�Ǿƥ¦®¡Â

1)). يصدهم مناوئوه ممن عاداهموال

من أراد أن يلتمس الدين اإلسالمي يف أصوله، وفروعه، وآدابه، من غري ناصية  ...((وقال أيضا       

��ƢȈǣ�Ǯ ǳǀƥ�ȄǨǯÂ��ƢēƢǷƾǬǷ�ŚǤƥ�ƨƴȈƬǼǳ¦Â��ƢŮȂǴǠǷ�Śǣ�ǺǷ�ƨǴǠǳ¦�Ƥ ǴǗÂ��ǾǈǨǻ�ǾǨǇ�ƾǬǧ��ǾǻƢȈƥÂ�ƅ¦�§ ƢƬǯ

فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك (

2)).تسليما

قال الشيخ البشري  الفكري والعبودية لغري اهللا ستعماراالمن  لتحرريف دعوة مجعية العلماء لو 

الرسول  أما إن املسلمني األولني سعدوا بالقرآن وإتباع((اإلبراهيمي يف تصدير املؤمتر اخلامس للجمعية 

فهذا ما ال مراء فيه وهو احلقيقة العارية اليت جالها التاريخ على الناس من مجيع األجناس وزّكاها بشاهدين 

. فإن احتمل أن جيهل هذه احلقيقة جاهل فهم سواد املسلمني قبل غريهم.  من آثار العلم ونتائج العقل

وما الذي وحدهم بعد ذلك : ثال قلنا لهوإن وقف باحث عند الظواهر السطحية وقال سعدوا باإلحتاد م

قوم استيقظت فيهم عواطف اخلري ونوازع الشرف حني ماتت يف األمم : التفرق الشنيع غري القرآن؟ أو قال

ولكن ما الذي أيقظ فيهم تلك العواطف وتلك النوازع وما هم إال أنا من . قلنا له نعم. فسادوها وقادوها

أضل الناس، وليسوا من جذم واحد حىت تتقارب فيهم النوازع اجلنسية اليت بل قد كانوا قبل القرآن . الناس

�śǳÂȋ¦�śǸǴǈŭƢƥ�řǠǻ�ƢǼǈǳ�ƢǼǻȋ��̈Ƙƴǧ�ǶȀȈǧ�ǶȀǛƢǬȈƬǇ¦�ǲȀǈȇÂ�Ƣđ�ÀȂǘƥ¦ŗȇÂ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�¿ǀŪ¦� ƢǼƥ¢�ƢȀƯ°¦ȂƬȇ

ن وحتت العرب وحدهم، وإمنا نعين بعم األمم اليت دانت باإلسالم يف قرونه األوىل تربت يف كنف القرآ

رعايته وطبعت على غرار اهلدي احملمدي، فحرر القرآن أرواحهم من العبودية لألوثان احلجرية والبشرية، 

  . 42 -41ص ص  املصدر السابق،،إىل النهضة اإلسالمية يف اجلزائر ، مقاالت يف الدعوةالعريب التبسي -1
.68، ص املصدر نفسه -2
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�ƪ ƸƦǏƘǧ�ȆŮȍ¦�°ȂǼǳ¦�ȄǴǟ�ƢŮȂǬǟ�ȐƳÂ�ƨȇǂǐȈǬǳ¦Â�ƨȈƫÂǂǈǰǳ¦�©ÂŐŪ�̧ ȂǔŬ¦Â�ƨǟƢǘǳ¦�ǺǷ�ƢĔ¦ƾƥ¢�°ǂƷÂ

قوط والسفاف على الدنايا فأصبحت تلك العقول كشافة عن احلقائق العليا، وطهر نفوسها من أدران الس

تلك النفوس نزاعة إىل املعايل مقدمة على العظائم، وحدد هلا ألول مرة يف التاريخ صلة الروح باجلسم ومدى 

ǯ�ƺȇ°ƢƬǳ¦�Ŀ�̈ǂǷ�¾Âȋ�ƢȀǸǴǟÂ�ƨǼȇƢƦƬŭ¦�ƢȀƦǳƢǘǷ�śƥ�ǞǸŪ¦�ƨȈǨȈǯÂ�ŚƥƾƬǳ¦�Ŀ�ƢĔÂƢǠƫ يف يستغل اإلنسان

وأمره أن يسري يف األرض وميشي يف جوانبها ويتفكر  عتبارواالميادين التفكر ، ففتح أمامه استعداده وفكره

�¦ǀđ�ǪƦǘǷ�ǲȀƳ�ȄǴǟ�À¡ǂǬǳ¦�ǲƦǫ�² ƢǼǳ¦�ÀƢǯ�ƾǫÂ��µ °ȋ¦Â�©¦ȂǸǈǳ¦�©ȂǰǴǷ�Ŀ)الفكري ستعماراال (

1.... ))حىت بينه القرآن ووضع قواعده

الديين العقائدي ذو أمهية  املتعلقة باجلانبوكان جلريدة  البصائر دور يف عرض القضايا واملواضيع         

هلم يف ، واستدالا إتباع أسلوب جذاب أثناء حديثهم، فانتهجت عدة وسائل وأساليب متيزت يف جمملهبالغة

، ويتضح وحتميسهم لالعتناء به والتمسك به، غالبيتهم القصوى بالقرآن، ودعوة الناس إيل الدين احلنيف

��ƨȈǻƢȈƦǳ¦�ǶēȂǫ�Ŀ�Ǯ ǳ̄وحرقتهم خلƨċȈǟǂǌǳ¦�ǶēŚǣÂ��ǾƫǂǐǻÂ�ǾƬǷƾ وتنويع أساليب اخلطابات واملقاالت بني ،

  . النثر والشعر

ومن بني األساليب املتنوعة األخَّاذة واملثرية، األساليب الباعثة على التفاؤل والرتغيب والتوجيه إىل 

مل يغفلوا أسلوب الرتهيب  جال اجلمعيةه واإلرشاد، كما أن ر السداد، واألسلوب املقيم للنصح والتوجي

.والدفاع  والرد ، منتهجني يف ذلك مسلك النقاد

بعنوان " الشهاب"قاالت اليت كانت تنشرها جملة امل إىلباإلضافة  :ومن بني تلك املقاالت وأبرزها      

عمر بن"، مقاالت الشيخ "عبد الحميد بن باديس"جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري للشيخ "

العباس أبيمقاالت الشيخ ، و )كر بالقرآن من خياف وعيديوذ : (بعنوان" البصائر" يف جريدة 2"البسكري

.، وغريها من املقاالت 1) حنن والقرآن باألمس وحنن والقرآن اليوم(بعنوان  أحمد بن الهاشمي

.159، ص1ج ، ر اإلمام حممد البشري اإلبراهيميآثا ،محد طالب اإلبراهيميأ -1

ƨǷȐǠǳ¦�ǾǨǏÂ��ƢȀƟƢǸǴǟ�ȄǴǟ�ǶǴǠƫÂ�Ƣđ�À¡ǂǬǳ¦�ǚǨƷÂ 1898ولد  بسيدي عقبة سنة): 1986-1898: (البسكري العقيبعمر بن  -2

 =ابن نافع ممن حيفظون كتاب اهللا ويتدبرونه لنا أخ يف اهللا ببلدة الفاتح العظيم سيدي عقبة: (وهو يعرف به بقوله -رمحه اهللا-ابن باديس
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ي  واإلسالم ، مثل البيان الذالبيانات واالحتجاجات ألعداء الدين دون أن تغفل اجلريدة عن كتابة         

اتقوا اهللا في اإلسالم ) الرسميون(أيها "بن باديس ونشره بعنوان  كتبه رئيس مجعية العلماء الشيخ

لإلسالم والقرآن خصوم أشداء، وأعداء ألداء، من ((:نـدَّد فيه على خصوم اإلسالم والقرآن بقوله"والقرآن

�ǺǷ�ÀȂƬƸǼȇ�ÀȂǳ¦Ǆȇ�ƢǷ��ǲǴǷ�ǺǷÂ�² ƢǼƳ¢� ¦ǂºƬǧȏ¦�©Ȑŧ�ƢǸȀȈǴǟ�ÀȂǳ¦ȂȇÂ��ƢǸēǂƼǏ�ǺǷ�ÀȂƸǘǼȇÂ��ƢǸȀƬǴƯ¢

من يرد  -بله املسلمني - والطعن والتخريف ولكنهم كثريا ما يلقون من العلماء األحرار من غري املسلمني

ǺȇǂǇƢƻ�ǶđƢǬǟ¢�ȄǴǟ�Ƕǿ®ǂȇÂ�ǶȀǘǘƻ�ƶǔǨȇÂ��ǶȀǴǗƢƥ . وهنالك ممن ينتسبون إىل اإلسالم والقرآن من

.2) . ))الرمسيون(من أولئك وأعظم خطرا، وأقبح عمال وأسوء أثرا، أولئك هم هم اشد بالء 

  ورسالة االحتجاج من العالمة ابن باديس إىل الوايل العام على حماربة القرآن وتعذيب السكان نشره

�ƨȈǠǸŪ¦�Ƣēƾومن بني مقاالت اليت اعتم .م1938أوت  26بتاريخ  128يف جريدة البصائر يف العدد 

) احلث على تعلم القرآن) (التذكري والتوجيه بالقرآن: (نشرت يف جريدة البصائر اليتالوعي لديين و لنشر 

) إىل الدين اخلاص) (الدين واالجتماع(، ألبي اليقظان) موجة اإلصالح الديين( لعبد الحميد بن باديس

مبارك بن محمد ) الميجتديد الدين اإلس(، للطيب العقبي) توعية وتذكري)( اإلسالم دين اهللا اخلالد(

أبو حفص ) الصالة عماد الدين( ، للبشير العلوي) االعتقاد اخلالص )(�řȇƾǳ¦�¬ȐǏȍ¦�ƨǔĔ(، الميلي

أبو يعلى  وعمر بن البسكري  )وتعاونوا على الرب والتقوى(،ألبي العباس) املستشرقون والقرآن(، عبد اهللا

الفرنسية بسهم هو الشيخ عمر بن  ن يف العلوم الشرعية واألدبية والعقلية ويضربون يف اللغةهدايته ويشاركو  ويهتدون به ويعملون على نشر=

العلم العاملني وعباد اهللا الصاحلني  معلما للصبيان خامال فهداه العلم ووفقه ملطالعة كتب السلف فأصبح من أهل البسكري وقد كان الشيخ

  على مطالعتها قال أذكرها ها هنا متمنيا لكل منكم للعلم أن يكون طالعها أو عازما الكتب وأنا وقد بني يل يف كتاب خاص ما طالعه من

الفوز عند اهللا والزلفى واليت نفثت  ¦Ƣđ�ȂƳ°¢�Ŗǳ¦�ȄǸǜǠǳ¦�ƢǼƫ®ƢǠǇÂ�Ƣđ�ƢǻǂǨǛ�Ŗǳ¦�̈®ȂǌǼŭ¦�ƢǼƬǳƢǓ�ȂȀǧ�ȆǨǴǈǳ وأما توغلنا يف العلم الصحيح(

) حكاماأل(حتصيل  ناشئا عن نظر صحيح ومن الكتب اليت طالعناها مطالعة وإمياناشوائب الشرك  توحيدا خالصا من -واحلمد هللا-يف روعنا

 وغريمها) غاثة اللهفانإ(و) عالم املوقعنيأ(ابن تيمية  اإلماموغريه من كتب )منهاج السنة(للشاطيب ) االعتصام(,) ƾȀƬĐ¦�ƨȇ¦ƾƥ(لآلمدي 

) صحيح البخاري(و)املوطأ(بعدما طالعنا  وغري هذا من كتب العلم الصحيحة الشوكاين وغريه من كتب) الدر النضيد(مام ابن القيم لإل

 -سالماإلحياة منشئه  أدام اهللا–جملتكم الزاهرة مبجالس التذكري عدد واحد فكم أفادتنا من علوم  وبعض التفاسري الصحيحة ومل يفتنا من

.4، ص1936مارس  12،27البصائر عدد: انظر املقال .اهلداية والتوفيقع باجلمي وهذا هو األخ الذي نقدمه اليوم للقراء واهللا يتوىل

.93، 77ويواصل يف العدد 
.2، ص1936مارس  13،  10، عددجريدة  البصائر -1

.4، ص 1938 ديسمرب 30 ،146 جريدة البصائر العدد -2
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حول التوحيد والعلم (،ألبو القاسم) اإلسالمأحكام (، الزمرانيلعبد الكريم ) البغاء ومفاسده(الزواوي، 

ƢȀƬǔĔ�Ŀ ( يف سنتها  األوىلالفتى الزواوي. )لمصطفى ) حول عادة احلجاب)(حجاب املرأة عادة ال دين

لحمزة ) حجاب املرأة دين واملبالغة  فيه عادة شريفة يف اإلسالم وقبله ( )ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈¢ǂŭ¦�ƨǸȈǫ(، بن حلوش

.                                    ألبو يعلى الزواوي) حول حجاب املرأة(، بوكوشة

 األحاديث النبوية واليت تتحدث عن الصالةت اليت ختصصت يف تفسري اآليات و باإلضافة إىل املقاال      

صفحتها األوىل  الصراط يفخمصص هلا باب يف جرائدها السنة، الشريعة و  والصيام وفضله واحلج واليت كانت

حد أاألثر املروي عن وعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم و ترد يف األحاديث املرفاآلثار واألخبار باب يدعى 

رئ ، وكان خيتار منها من أسهل ألفاظه ليسهل على القاول املنسوب إىل األئمة واملصلحنيالصحابة والق

.1سلية ، ويكون ذاال على الرتغيب والرتهيب أو تربية أو تحفظه

  :إحياء السنة النبوية الشريفة - 2

تعد لسان حاهلا  ��ƢȀǧ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢÂ�ƢēƢƢĔȋعمل مجعية العلماء بصحافتها لتقوم بتبليغ غاي رتبطا      

���Ŀ�®ȂŦÂ�̈ƾȈǬǠǳ¦�Ŀ�®ƢǈǧÂ�¼Ȑƻ¢�Ŀ�¶ƢǘŴ¦�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƾƳÂ�ƢǷƾǠƦǧوالناطقة بامسها

، وهو ما يدل عن سبب تسمية أول صحيفة األمر إىل إصالح ما فسد يف السنةالفكر، جلأت أول 

 :ت به يف أول مقال هلا يف اجلريدة،بدليل ما صرح م1933سنة '' السنة النبوية احملمدية''للجمعية باسم 

م يف سريته لتنشر على الناس ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وآله وسل] السنة النبوية احملمدية[وأمسيناها ''

.2''العظمى وسلوكه القومي وهديه العظيم

�ƨǨȈƸǐǳ¦�ǽǀđ�¿ƾǬƬǻ�¿ȂȈǳ¦�ǺŴ�ƢȀيف'': تاحي قائالفتكما يضيف الشيخ ابن باديس يف املقال اإل      

ومحايتها من كل ما يسميها  عملنا نشر السنة النبوية احملمدية: ها على هذا القصد وعلى هذه النيةلألمة كل

ȏ¦Â�Ƕđ�¼ȂƯȂŭ¦�ǲǬǼǳ¦�ǲǿ¢�ƾǼǟ�ƪوخطتنا . بادية ƥƢưǳƢƥ�ǀƻȋ¦ودعوة هتداء بفهم األمية املعتمد عليهم ،

  . 1933ديسمرب 4، بتاريخ  12العدد ،جريدة الصراط -1

.1،ص1351ذي احلجة  8، االثنني 1السنة،  العدد جريدة -2
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�ǶȀȈƦǻ�Äƾđ�ǺȇƾƬȀǷ�ÀȂǸǴǈŭ¦�ÀȂǰȇ�À¢�ƢǼƬȇƢǣÂ�ǶȀǼȈƥ�ǪȇǂǨƫ�ÀÂ®�ƨȇƾǸƄ¦�ƨȇȂƦǼǳ¦�ƨǼǈǳ¦�ń¤�ƨǧƢǯ�śǸǴǈŭ¦

مثاال   -  عليه وآله وسلمصلى اهللا- يف األقوال و األفعال والسري واألحوال حىت يكونوا للناس كما كان هو 

.1'' أعلى يف الكمال

إين امحد '': ƢǬǧ�ƨǼǈǳ¦�ƶȈƸǐƬǳ�ƢēȏÂƢŰ�Ŀ¾ أبدى الشيخ العريب التبسي موقفه وتأييده لعمل اجلمعية     

اهللا أن أعان مجعية  العلماء املسلمني اجلزائريني فتغلبوا على الصعاب الكثرية اليت قامت يف وجوههم وغالبوا 

�ƨǨȈƸǏ�°¦ƾǏ¤�ȄǴǟ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƾǸŰ�ǾȈƦǻ�ƨǼǇ�ǂǌǻÂ�ǾǼȇƾǳ�ǶȀƦŞ�Ƕđ°�Ƕǿ¦ȂǫÂ�ƨȈǇƢǬǳالظروف ا

.2''سنية حقا مهمتها من أجل املهمات وغايتها من أنبل الغايات وعملها من أشرف األعمال 

لسنة أكد التبسي أن مجعية العلماء ترى نفسها مسؤولة يف تأدية وضيفتها واعتربت أن جريدة ا       

قرائح علماء  مدرسة راحلة إىل منازل أهل السنة توايف قراءها بدروس دينية أسبوعية ومتتعهم مبا جتود به

، ومل تصدر اجلمعية هذه اجلريدة حىت استيقنت أن إبرازها هلذه اجلريدة دين للسنة جيب عليها أن الوطن

يقول نبيها عليه الصالة والسالم يف  توفيه وان تعجل به وإال كانت هذه اجلمعية غري وفية للسنة اليت

من  ، فرب مبلغ أوعىمقااليت فرعاها فأداها كما مسعهابلغوا عين بلغوا عين ، ونصر اهللا امرأ مسع ''احلديث 

.3''سامع

غ أقوال رأت اجلمعية من الواجب عليها إصدار صحيفة تنفيذا هلذه الوصية اليت توجب عليهم تبلي       

�ËǼǇ�ƨǧƢƸǐǳƢƥ�ƪومشائله يراتهالنيب وأعماله وتقر  ȈƷ¢�ƾǫ�ƢĔȋ�� ملراسلة ) ص(النيب  عتمدهاااملراسلة اليت ة

ولو أن اإلسالم له رجال يعنون به '':ويف ذلك يقول التبسي . ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�ń¤�ǶēȂǟƾǳ� ¦ǂǷامللوك واأل

 اجلريدة ستعطي ألهلن هيأة إدارة إو ... يه يف األوطان اإلسالمية وخارجهالكانت له صحف تدعو إل

 على أن هذه اجلريدة ستقضي عمرها على. حتلل فيها ينقض وحلفة ال خلف وميثاقا ال السنة عهدا ال

.8، املصدر السابق ، ص1جريدة السنة ، العدد-1
.3، ص1351ذي احلجة  22، االثنني 2جريدة السنة ، العدد-2
  . رواه البخاري  -3
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تواليه السنة وحتب من حتبه متر بأوامرها وتنتهي عند مناهيها وتوايل من أوتسري على ضوئها وت منهج السنة

.1''السنة

خالل جريدة السنة على شعارها علما وعمال بكل ما أوتيت وأوصت اجلمعية على أن حتافظ من        

.2من قوة وما منحت من مواهب علمية فاجلمعية أرادت بذلك إحياء السنة وإماتة البدعة املنتشرة يف البالد

�Ƣđ°ƢƷ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ǶȈǳƢǠƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�̈ŚƦǯ�¦®ȂȀƳ�¬ȐǏȍ¦�¾ƢƳ°�¾ǀƥستعماراال 

دعوة رجال الفكر  نصبتاوقد  ،ة اليت جاء ينشرها يف ربوع الوطنلفة بدعوى التحضر واملدنيبأساليب خمت

� ƢǨƬǫ¦Â�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�ǞƥƢǼǷ�ń¤�ǞǸƬĐ¦�̧ ƢƳ°Ȏǳ�µ ȂȀǼǳ¦�ȄǴǟ�ȆǷȐǇȍ¦ثر السنة الشريفة والعمل أ

تشرت بني رجال الطرق  انبالقرآن الكرمي  لنشر الثقافة العربية والقضاء على اجلهل واخلرافات والبدع اليت

، والعمل على نشر املدارس والصحف بني املواطنني واالجتاه، وقد أحلوا على ضرورة توحيد الفكر الصوفية

.والنوادي واجلمعيات األدبية مما ميكن أن يكّون طريقا للرقي احلضاري والنهضة الفكرية 

  اإلسالم والمدنية الحديثة - 3

كثر احلديث عن احلضارة واملدنية احلديثة يف ظل الظروف اليت كانت تعيشها اجلزائر حتت نري           

دات وتقاليد االستعمار، والذي أتى ومعه من األشكال احلضارية املنافية يف معظمها للدين اإلسالمي ولعا

، فحاول رجال اإلصالح حماولة إجياد احللول هلذه املعضلة اليت جّرت معها فئة كبرية من اجلزائريني احملافظة

  .  الشباب املتأثرين بتلك احلضارة اجلديدة

جرت أقالم العديد من رجال اإلصالح والعلماء املسلمني حول القضية وحتدثوا عنها سواء يف          

ي مل يرتك مسألة إال من أبرزهم الشيخ ابن باديس الذ، ت أو اللقاءات وحىت الصحف اخلاصةاالجتماعا

الواسع لسان حال  الباب فانتقلت القضية من الباب الضيق الناطق باسم األفراد إىل .وحتدث فيها

  .جلزائريني وهو ما يهمنا يف حبثنا، ونعين بذلك اجلرائد الناطقة باسم مجعية العلماء املسلمني ااجلماعات

.3، ص1351احلجة ذي  22، االثنني 2، العدد، جريدة السنة"هذه جريدة السنة يا أهل السنة  "،العريب التبسي -1

  .السابقالسنة، املصدر  جريدة -2
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��ƢǷ�ŚƻÂ�ŘǠŭ¦�ǆعندما  تصفحنا ج      Ǩǻ�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ǺȇÂƢǼǟ�̈ƾǟ�ƢǻƾƳÂ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ƢǼưŞÂ�ƨȈǠǸŪ¦�ƾƟ¦ǂ

، فاملقال عبارة ''اإلسالم و التمدن العصري''الذي حيمل عنوان ب فيه مقال للشيخ الطيب العقيب و كت

، م 1933جانفي سنة  20من رمضان املوافق ل 27عن مسامرة ألقاها الشيخ يف قاعة نادي الرتقي ليلة 

  . '' السنة'' ويعد هذا املقال من أوائل ما نشر من جرائد اجلمعية يف العدد األول الصادر باسم جريدة 

قدم الشيخ العقيب حماضرة قيمة عن اإلسالم والتمدن العصري ، فنوه إىل أن تعاليم الدين اإلسالمي 

�Ǯال يتناىف مع روح العصر احلاضر احلنيف ǳ̄�Ŀ�Ǯ ǌȇ�ǺǷ�ǞȈǸŪ�ƾǯ¢Â���ƢȀȈǴǟ�°ƢƦǣ�ȏ�ƨǬȈǬƷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ

ن ، أل1''ن اإلسالم دين كل تقدم ورقي يأمر بكل فضيلة وينهي عن كل رذيلة أساسه املساواة بني البشرإ''

، فشعار املساواة الذي جاءت به فرنسا كان اإلسالم قد أوجده يف قرون اإلسالم بين على الرمحة والعدل

يَا أَيـَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكمْ  ﴿:نيتها ، برهان ذلك قوله عز وجلعديدة سبقت ظهور احلضارة األوروبية ومد

يَا أَيـَُّها ﴿:وقوله تعاىل  2﴾اللَِّه أَتْـَقاُكمْ ِعْنَد ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكمْ ِمْن 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ مِّن ِذي َخَلَقُكمالنَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَّ  ُهَما نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساء َواتـَُّقواْ ِمنـْ

.3 ﴾ الّلَه الَِّذي َتَساءلُوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً 

، فساروا ن يفهم ، وفسروه كما جيب أن يفسراإلسالم كما جيب أكما أن املسلمون السابقون فهموا       

يت ال تزال ترتجم عن اآلثار ال، فشكلوا تلك العصور الذهبية و ةبتعاليمه السامية يف ميدان احلضارة واملدني

هو نتيجة ، والعمل الصاحل لكل زمان ومكان و م عقيدة هي وليدة اإلميان والعلم، ألن اإلسالتلك املدنية

ليس اإلسالم الذي يفرض تعاليم جافة وعقائد تفرض على الناس فرضا، أو تلزم . العلم وذلك اإلميانذلك 

ƫ�Â¢��ƢǷƢǣ°¤�Ƣđ�ǲǸǠǳ¦�ȄǴǟ�²ول إليها إلزاماالعق ȂǨǼǳ¦�Ƕǣǂ�Ǻȇ®�Ȃǿ�ǲƥمجيع ما لإلنسان كروح  حيفظ��

.4، املصدر السابق ، ص 1، جريدة السنة، العدد "اإلسالم والتمدن العصري"الشيخ الطيب العقيب ، -1

  .13سورة احلجرات اآلية   -2

  .1سورة النساء اآلية   -3
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َوابـَْتِغ ﴿تطبيقا لقوله تعاىل ، 1، وهو حيث على أمرين العمل و التزود  لآلخرة والعمل لدار الدنياوجسد

اَر اْآلِخرَةَ  نـَْياِمَن َوَال تـَْنَس َنِصيَبكَ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ .2﴾َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّه إِلَْيكَ الدُّ

أعماهلا ويضيف الشيخ العقيب انه من عرف اإلسالم حبقيقته ونظر إىل حال أمم الغرب املتقدمة يف           

م العملي حكم ألول وهلة بأن تلك األمم هي إىل الدين اإلسال ،تفكريها مبا نسميه متدنا وحضارة وحرية

العصر أسبق من منتحليه  ، يف أخدها بوجوه هدايته يف جلب املنافع ودرأ املضار يف هذاأقرب من أهله إليه

، ويساير  مع العقل والعلم جنبا جلنبيسري ، ألن  اإلسالم دين علم وعمل ال دين بطالة وكسلومعتنقيه

ومما يؤسف له كل األسف أن املسلمني  . املدنية الصحيحة يف كل أدوارها وأطوارها النافعة لبين اإلنسان 

بعدوا عن اإلسالم بعدهم عن العلم املوجب لإلميان الصحيح والعمل الصاحل  الذي هو من مقتضيات 

  .اإلميان ولوازمه

وقد يهتدي املفكر احلكيم إىل أن اإلسالم هو الدين الطبيعي للبشر '' :العقيب قائال ويضيف الشيخ        

��ǶȀǈǼƳÂ�ǶĔȂǳ�ÀƢǯ�ƢǸǨȈǯ�ǶȀŲ¢Â�Ƕ�°¦Â®¢�ǂȇƢǈȇ�Äǀǳ¦�ƾȈƷȂǳ¦�Ǻȇƾǳ¦�Ȃǿ�Ǿǻ¢Âالصاحل للتأليف بني أجناسه

3.'' احلياة ويسري مع كل مدنية ترتكز على قويت العلم واحلق 

�À¡ǂǬǳ¦�ǶȈǳƢǠƫ�ń¤�Ƣđ�ƪن لكل ما إو         Ż�ƨǼȈƬǷ�ƨǫȐǟÂ�ƨȇȂǫ�ƨǴǏ�ƨǠǧƢǼǳ¦�ǂǐǠǳ¦�ÀƾŤ�°ƢƯ¡�ǺǷ�ƾǿƢǌȇ

ر ودين اإلسالم ، وكل ما تشتكي منه اإلنسانية املعذبة وتتأمل له من هذا التمدن العصري مثل آفة اخلم

باحتها املدنية احلديثة وحىت يف املعامالت الربوية وغريها من الظواهر الذي أ والبغاء الناجم عن تربج النساء

��ƢȀǼǟ�ȄĔÂ�ƢȀǼǷ�¿ȐǇȍ¦�°ǀƷ.

فرق العلماء بني التمدن النافع والتمدن الضار فهو ليس يف جممله مظاهر براقة وصور رائعة اخلالبة         

احل داخل نظام ، لكن املدنية يف العلم والعمل الصألفعال املخزية واألعمال املرديةخصوصا عند ارتكاب ا

فمرحبا بكل متدن  نرى من نتائجه استتاب األمن واستبحار '' :فقال العقيب يف ذالك. عادة وسالموأمن وس

  .السابقجريدة السنة ، املصدر -1

  .77سورة القصص اآلية -2

.5املصدر السابق ، ص،1العدد السنة ، جريدة -3
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، دع اهللا يف الكون من خريات وكنوزالعمران ومتهيد طرق املواصالت وسرعة السري إىل األمام  واستثمار ما أو 

وام هذا التمدن العصري وروحه ومرحبا بالتمدن الذي حيفظ مصاحل بين البشر املشرتكة مرحبا ، ومىت كان ق

.1''احلقيقي إمنا هو العلم النافع فمرحبا به ألف مرة ومرة 

ويضيف يف األخري بأن الدين اإلسالمي مل يقف كما يدعي البعض يف يوم من األيام ولن يقف أبدا        

���ǞǸƬĐ¦�®ƢǠǇ¤�ń¤�ȄǠǈȇ�Äǀǳ¦�ŁƢǐǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ǽƢȀƬǼǷÂ�ǶǴǠǳ¦�ǽ¢ƾƦǷ��ÀƾŤ�ǪȇǂǗ�Ŀ لكن يف مقابل ذلك لن

Â¢�¾ȂƦǫ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈǴǬǠǳƢƥ�ǞƦǌƬǸǴǳ�¹Ȃǈȇ�Ǻǳ�Ǿǻȋ�ÀƾǸƬǳ¦�¦ǀǿ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�¥ÂƢǈŭ¦�Ǻǟ�ƪ ǰǈȇ  املوافقة

، ذلك ملا فيها من ضرر حمقق وفساد لألخالق تتربأ منه وتتنزه عنه شرائع عليها حبال من األحوال

.2األخالق

، هر املدنية اليت وقع فيها الشبابإصالحي كبري حملاربة مظاقامت مجعية العلماء بنشاط اجتماعي      

Ƣǋ°ȍ¦Â�ǚǟȂǴǳ�ǶēȂǟ®Â�ƾƳƢǈŭ¦��ƪ® فسعت يف البداية إىل تربيته تربية إسالمية فاهتمت بإنشاء ǸƬǿ¦Â��

كذلك بتعليمهم  شبابا ونساءا وفتحت املراكز ومعاهد والنوادي لتسوق إليها تلك الفئات بدل اللجوء إىل 

.ƾƳȋ¦Â� Ƣƥȉ¦�Ǻǟ�ƢǿȂƯ°ÂÂ��ƢǿȂƦǈƬǯ¦�Ŗǳ¦�ǶǿƾȈǳƢǬƫÂ�Ƕē¦®Ƣǟ�¼ǂţÂ�ǶŮȂǏ¢�Ǻǟ�ǶȀƳǂ¦®أماكن قد خت

  .السابقاملصدر  -1

  .املصدر السابق  ،1العدد جريدة السنة ،-2
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  :قضية المساجد: ثانيا

بد فقد كان مدرسة ، فباإلضافة إىل كونه حمال للتعد دور هام يف أداء رسالة اجلمعيةكان للمسج       

وقد شرح ابن . إىل ما يصلح به دينهم ودنياهم ني، ومركزا لبث فكرة اإلصالح وتوجيه املسلمملكافحة األمية

إذا كانت املساجد معمورة بدروس العلم  ((باديس أمهية املسجد يف إحدى مقاالته املنشورة يف الشهاب 

فان العامة تنتاب تلك املساجد تكون من العلم على حظ وافر وتتكون منها طبقة مثقفة الفكر صحيحة 

�ǺǸǰƬǧ�ǺȇƾǳƢƥ�̈ŚǐƥÂ���̈ƾȈǬǠǳ¦�ǲǸē�ȏÂ�ƢȀǇȂǨǻ�Ŀ�Ȇǿ–  تعليم  –وقد عرفت العلم وذاقت حالوته

وس كما هو أبنائها وهكذا ينشر العلم يف األمة ويكثر طالبه من أبنائها، أما إذا خلت املساجد من الدر 

، لعلم والدين، وتنقطع عالقتها به، وتربد حرارة شوقها إليهن العامة تعمى عن اإ، فحالنا اليوم يف الغالب

1.))وتسمى والدين فيها غريب ،خسر نفسها وأبناءهافت

لوضع كل املساجد و الزوايا حتت رقابتها الشديدة ، وكانت تعني   ستعماريةاالدارة لذلك سعت اإل         

منهم التزاما باإلخالص  ذوتأخيف الوظائف الدينية األشخاص الذين تتأكد من والئهم للسلطة الفرنسية 

راقب اخلطب اليت تقرأ يف ، وكانت تترقية إال مبا قدمه هلا من خدماتحيصل على  بأن ال، مع اشرتاطها هلا

�ȄǴǟ�ƢēǂǘȈǇ�ǺǸض، حىت ت هلا االجتاه العام هلاته اخلطب، وكانت ترسم للخطباء و األئمة املوالنياملساجد

.2ستعماراالاملسلمني وتقضي على كل حماولة ملناهضة 

ىل احلكومة إم قام جملس إدارة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني بتقدمي تقرير 1944ويف سنة          

ن أل. القضاءاملساجد، التعليم و  :ملسائل الدينية الثالثةالفرنسية باجلزائر طالبت فيه باسرتجاع ما خيص ا

عائره ده وتعليمه ولغته ومجيع شسالم ومعابمة اجلزائرية عن اإلمام األأاجلمعية كانت تعترب نفسها مسؤولة 

ف فيها يف مسألة املساجد هو أن تتصر  اإلسالمن احلكم القاطع يف أوتعلم  .احلقيقية وأحكامه القضائية

، لذا اعتربت مبوجب قواعد وأصول اجلمهورية الثالثة اليت تقر بفصل الدين عن مجاعة املسلمني دون سواهم

الدينية ظلما وتعديا وهدما  األمورن كل تدخل حكومي يف هذه أ ،م والذي يكون عاما جلميع األدياناحلك

§���¦ƾǴĐأ. 34، صالسابقحممد احلسن فضالء ، الشذرات ، املرجع -1 ƢȀǌǳ¦�ƨǴů�Ŀ�¾ƢǬŭ¦�ǂǜǻ6 1930، ديسمرب 11،اجلزء.

.50-49املرجع السابق ، ص ص ، ...أمحد اخلطيب ، مجعية العلماء املسلمني -2
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سيس صحيفتها أعادت اجلمعية تأن إوما  1.األديان وحرية الضمائر كيفما كان نوع احلكومة احرتامملبدأ 

فتتاحية حول قضية فصل الدين عن الدولة  البصائر  حىت بادر الشيخ البشري اإلبراهيمي بكتابة مقاالته اإل

عن  اإلبراهيميفيتسائل الشيخ  .وقافها أم مبا يتضمنه من مساجد و 1948من سنة  57ابتداءا من  العدد 

التقرير العاصمي احلكومي الذي قررت من خالله تكفلها بتنصيب األئمة احلكوميني والذين تسميهم 

ظفني تسليما من احلكومة أليس تسليم  احلكومة املساجد إىل هؤالء املو :" يف املساجد  قائال) رجال الدين(

2.إىل احلكومة ؟ وهل يستطيع واحد من هؤالء أن يعصي هلا أمرا ولو فيه خراب الكعبة 

وإن أشد ما ركز عليه الشيخ البشري اإلبراهيمي يف مقاالته اليت كتبها عن فصل الدين اإلسالمي          

ل ما نشره يف جريدة البصائر كمثابة هي قضية املساجد والذي يتضح من خال االستعماريةعن احلكومة 

�Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆإرسائل موجهة  ǴĐƢƥ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�§ ¦ȂǼǳ¦�ǶȀǼȈƥ�ǺǷ�̈ƾȇƾǟ�» ¦ǂǗ¢�ńوكذا  ستعماريةاالىل اإلدارة إ

�Ƣđ�ƨǏƢƻ مع ذلك سعت  اجلمعية لتأسيس مساجد .إىل عامة األمة اجلزائرية قصد توعيتهم وتنبيههم 

، وسعت من خالله إىل التعليم املسجدي وكذا إتباع الوعظ واإلرشاد للمسلمني ،  وخروجها من هذا املأزق

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǌǨƬŭ¦�̈ŚǘŬ¦�µ ¦ǂǷȋ¦�ƨƥ°ƢƄ��ƨǴȈǇȂǳ¦�ǽǀǿ��ƨȈŷ¢�ÃƾǷ�ƢȀǯ¦°®ȍ ولتقوية الوازع الديين

راض ، والواجب على املصلحني ، والرجوع إىل اهلداية اإلسالمية باعتبارها الدواء الوحيد هلذه األميف النفوس

تقوية الشعور الديين يف نفوس األفراد ألن الناحية الدينية هي الناحية اليت يسهل على املصلح استمالة 

.3اجلمهور إليها ليسهل جدبه إىل ما يراد به خري وصالح

:التعليم المسجدي  - 1

تدريس باعتبار أن املسجد والتعليم صنوان كان يرى الشيخ ابن باديس يف املساجد أماكن للتعليم ولل       

يه الصالة مث جيلس لتعليم قتداءا بالنيب حممد صلى اهللا عليه سلم ملا بىن املسجد كان يقيم فإ ،اإلسالميف 

هذا النوع من التعليم  إىلاحلاجة  إىل، فارتبط املسجد بالتعليم كارتباطه بالصالة، فأكد الشيخ  أصحابه

.4-3، ص ص املصدر السابق، ...مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، تقرير جملس اإلدارة مجعية العلماء املسلمني -1

.90، ص  املصدر السابق ، 3، آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ، ج أمحد طالب اإلبراهيمي -2

.89، ص املصدر السابق ، 1ج . اإلبراهيميمد البشري حم اإلمام آثار ،اإلبراهيميمحد طالب أ -3
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ضرورة ترسيم يف كل شعبة من شعب اجلمعية مدرس للتعليم يف مساجدهم  إىلووجوب القيام به ، ودعى 

.1دينهم  أمرمن  إليهليعلم الناس ما حيتاجون 

لعام املساجد لتقام فيها دروس الوعظ و اإلرشاد والتوجيه اإلسالمي ا باختاذإن قيام مجعية العلماء        

باعتبارها أداة فعالة لرتبية والتعليم ونقطة التقاء بني قادة اجلمعية وخمتلف  ƢĔÂ�ȐȈǳ�°ƢǤǐǳ¦Â°¦� للكبار

ƢĐ¦�ƶƬǨȇ�Äǀǳ¦�Äƾƴǈŭ¦�ǶȈǴǠƬǳƢƥ�ǾǨǏÂÂ�ǆ¾�2الطبقات اجلزائرية املسلمة  ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ¦�ƺȈǌǳ¦�ǾǼǟ�ª ƾŢÂ��

أحكام الشريعة وآداب والقرآن يتلقون فيه ما يفقههم فلكل طالب املعرفة املتفرغني وغري املتفرغني و 

�Ǻȇƾǳ¦�ǪƟƢǬƷÂ�À¡ǂǬǳ¦�ǶȀǧ�ȄǴǟ�ƢȀǴȈǐŢ�ǆ ǰǠǼȇ�Ŗǳ¦�¿ȂǴǟ�ǺǷ�Ƣđ�ǲǐƬȇ�ƢǷÂ�ƨǤǴǳ¦�¿ȂǴǟ�ǺǷ�ǶȀǼǰŻÂ

فارتبط املسجد ... املسجد والتعليم صنوان يف اإلسالم (( فيقول يف ذلك . 3والتاريخ وخيدم حياة الناس

.4))ون صالة ، كذلك ال مسجد بدون تعليم بالتعليم كارتباطه بالصالة ، فكما ال مسجد بد

وقد عهدت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني إرسال وفود من أعضاء اجلمعية إىل خمتلف مدن           

، وتشجيع العامل وإرشادالنائم وتنبيه الغافل القطر اجلزائري والوقوف على السري احلركة اإلصالحية إليقاظ

، مما شجع على تكرار املناطق أينما حلوا باستقبال حسنوكان العلماء جيدون ترحيبا من أهايل . الضال

��ǺǷ�ƨȈǴȇȂƳ�ǂȀǋ�Ŀ�ƨǏƢƻ�ƢȀƟƢǸǴǟ�¾ƢǇ°¤�Ŀ�ƨȈǠǸŪ¦�Ãƾǳ�̈®Ƣǟ�ƪ ƸƦǏ¢�ŕƷ�ǪǗƢǼŭ¦�Ǧ ǴƬƼŭ�Ƕē¦°Ƣȇ±

تثبيت اللغة وكانت غايتهم األساسية  ،5كل سنة للتفقد واإلشراف على فتح النوادي وتأسيس املدارس

العربية وترسيخ اإلسالم الصحيح الذي ال بديل عنه يف عقول الناس، ولتحقيق ذلك سعى ابن باديس يف 

إطار اجلمعية بكل ما استطاع إىل توسيع دائرة العلم واملعرفة ومحل األمة بالوسائل املشروعة والعقولة على 

من املساجد يف اإلرشاد لتنبيه الناس إىل اخلطر اعتناقها، وخالل هذه اجلوالت انطلق ابن باديس والعلماء 

.98-95سجل  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، املصدر السابق ،ص ص -1

  .107صاملرجع السابق ، تركي رابح عمامرة ، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني التارخيية ،-2

.186،ص 2010مة ، اجلزائر ،مام اجلزائر عبد احلميد بن باديس ، دار األإ ،الصاحل رمضانعبد القادر فضيل ، حممد -3

  .95ص ، نفسهسجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، املصدر -4

.1، ص1936ماي  29، املوافق ل21بصائر ، العددال -5
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�ǂǌǻ�ƨǇƢȈǇ�ǲǛ�Ŀ�ǲȀŪ¦�ƨƥ°ƢŰ�ƨǴȈǇÂ�ƢĔȂǯ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǠƫ�Ǻǟ�̈®ÂǂƥÂ�ƨǴǨǣ�Ŀ�¦ÂǂǸƬǇ¦�Ȃǳ�Ƕđ�¼ƾƄ¦

.1الفرنسية اليت خيطط الفرنسيون إىل تعميمها 

ني اجلزائريني على خمتلف ط بينها وبونظرا للصلة الوثيقة بني املسجد باعتباره مؤسسة تعليمية ترب         

ن حياته للتدريس يف هذه ، بل انه أوقف جزءا مباديس يدعو إىل التعليم املسجدي ، فقد كان ابنأعمارهم

ة فينبغي أيضا أن ، فكما أن املسجد يقرتن بالصالالتعليم وتقويته وربطه بالصلوات ، قصد حتسنياملؤسسات

،لوعظ واإلرشاد يذكرون بكتاب اهللايف املساجد طريقة السلف يف ا ، وقد اتبع العلماءيقرتن بالتعليم

اهللا عليه ��ƢĔȂƸǓȂȇÂ�ƨǼǈǳ¦�ÀȂƷǂǌȇÂ���ȄǴǏ�¾ȂǇǂǳ¦�̈ŚǇ�ÀÂǂǌǼȇÂويقومون بشرحه وإجالء العرب منه

، مث سرية الصحابة وهديهم مث سري محلة السنة النبوية يف أقواهلم وأفعاهلم، وكان وسلم العملية والقولية

، وبيان قرب سبيل يؤدي إليه أإىل صميمه من  ذالعلماء يف التعليم الديين هو االهتمام باملعىن والنفو أسلوب 

2.، وجتنب اللفظيات واخلالفات وكل ما يبعد عن تصور املعىن املقصود الطرق العملية التطبيقية

بسط القواعد أالميذ تبتلقني ال األكفاء األساتذةفان اجلمعية قد عهدت به إىل  3ما التعليم املكتيبأ         

سهل الرتاكيب مث تدريبهم عليها بالتمرينات التطبيقية واالجتهاد يف تنمية ملكة الذوق واالستنتاج يف أيف 

مام الناس  من أعن منطها العريب ، والتشجيع على التكلم  اليت حرفها العامة تصالح اللهجاإنفوسهم ويف 

  .و كتاب أغري اعتماد على وحي معلم 

�́ ǂǨǳ¦�Ǿǳ�śƸƬƫ�ƪ ǻƢǯÂ��řȇƾǳ¦�ǶȈǴǠƬǳƢƥ�¿ȂǬƫ�ƨȈǼȇ®�ƨȈǴǯ�ǆ ȈǇƘƫ�ń¤�» ƾē� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƪ ǻƢǯÂ

�À¢�řǠƫ�ƢŶ¤Â�ƨǴƟƢǘǳ¦�©ƢǬǨǼǳ¦�Ǧ Ǵǰȇ�ȐǬƬǈǷ� ƢǼƥ�ÀȂǰƫ�À¢�ƨȈǴǰǳ¦�ǽǀđ�řǠƫ�ŃÂ��Ǯ ǳǀƥ�¿ȂǬƬǳ�©ƢƦǇƢǼŭ¦Â

جد قسنطينة مث تكون مجيع مساجد تكون هذه الكلية مسجد، من مساجد العاصمة العظمى أو مسا

القطر فروعا هلا، فتشرف اجلمعية على التعليم الديين فيها وعلى تنظيمه وإعطاء الشهادات القانونية فيه 

.8، ص1936افريل  24، 16ئر، العددالبصا -1

  .147ص ،السابق، املرجع عية العلماء املسلمني اجلزائريني، مجالصفصاف عبد الكرمي بو -2

  .ملسجدي الذي كان يلقن يف املساجدوهو خيتلف عن التعليم ا وهو يدرس يف مكاتب خاصة البتدائيايراد به التعليم : التعليم املكتيب -3
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، وقد دعى الشيخ ابن باديس 1وختصيص الوظائف الدينية باملتخرجني على ذلك النظام احلاملني لشهاداته

والبد هلذا كله من التعليم الديين، : "... إقامة التعليم يف األمة فقالأول األمر يف إحدى مقاالته إىل ضرورة 

.2"الذي حمله املساجد وبدونه ال سبيل إىل شيء من هذا كله

ويعد اجلامع األخضر بقسنطينة املركز األول الذي انطلق منه التعليم اإلصالحي املسجدي يف 

التفسري، احلديث، الفقه، : واملواد اليت كانت تدرس فيه هياجلزائر وكان التدريس فيه مير بأربعة مراحل، 

.الفرائض، العقائد، األدب، املواعظ، التجويد، وغري ذلك

جرومية، املوطأ، أقرب املسالك، الرسالة، األ: أما الكتب اليت كان يعتمد عليها يف ذلك الوقت هي  

كانت هناك مساجد أخرى يف تبسة   األخضرمن ديوان احلماسة وغريها من الكتب، إضافة إىل اجلامع 

وسطيف، وتلمسان، مازونة وغريها يتعلم فيها عدد كبري من الطلبة الكبار يف املستوى الثانوي على الطريقة 

.3والكتب واألسلوب املعروف يف اجلوامع اإلسالمية الكربى كاألزهر والزيتونة والقرويني

ه اجلمعية يف اجلوامع، أما النوع الثاين فيتمثل يف وهذا النوع من أنواع التعليم اليت كانت تقوم ب  

دروس الوعظ واإلرشاد اليت كانت توجه إىل عامة املواطنني وهي غالبا ما تلقى بالليل بني صالة املغرب 

.4وصالة العشاء، وأيام اجلمعة من كل أسبوع

اجلمعية تعترب هذا القسم األخري ومن بني فروع التعليم املكتيب فرع تعليم األميني الكبار ، وقد كانت 

من آثار سيئة أهم أقسام التعليم األخرى الن من بني هدافها شن حرب شاملة على األمية وما ينتج عنها 

ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ.5

.99، ص اجلزائريني، املصدر السابقالعلماء املسلمني حممد البشري، سجل مؤمتر مجعية  اإلبراهيمي -1

 . 114ص  املرجع السابق،،ستعمارياالباديس على املشروع  بنالالرد الرتبوي بن مرسلي حسني، -2

.209-208اخلطيب أمحد، املرجع السابق، ص ص  -3

.228، ص املرجع السابق التعليم القومي والشخصية الوطنية، تركي رابح، -4

  .147- 148صص  ،السابق، املرجع عية العلماء املسلمني اجلزائريني، مجبوالصفصافعبد الكرمي  -5
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الجامع ، ساهم يف تطوير العقلية اجلزائريةمن أهم املساجد اليت كانت مركز إشعاع حضاري ت        

 –الذي بلغ عدد طلبته ما يناهز الثالمثائة من مجيع جهات القطر وذهب حنوهم األخضر بقسنطينة 

، سيدي كموش، سيدي عبد المؤمن، والمسجد 1إىل تونس –وأكثره من تالمذة اجلامع األخضر 

.، وسيدي فتح اهللا بقسنطينة الكبير

ة فبعدما كان يدور يف دائر  إن موقف اجلمعية من التعليم املسجدي يعد من أبرز مواقفها املشهودة ،

، سعت اجلمعية مبا استطاعت من أسباب أن توسع دائرة أمكنته بإحداث ضيقة يف أمكنته وأساليبه وكتبه

تنظيم ، و وشؤون احلياة العامة يف النوادي مكاتب حرة للتعليم املكتيب للصغار وتنظيم حماضرات يف التهذيب

تذكر ، طريقة السلف يف الوعظ والتذكري علىليت كانت طريقتها ، هذه األخرية االوعظ واإلرشاد يف املساجد

دل ، وتوسريته العلمية، وتبني وتنشر الصحيح من سنة رسول اهللا ،بكتاب اهللا، وتشرح آياته وتستجلي عربه

، مث سري الصحابة وهديهم ، ومحلة السنة النبوية ومحلة اهلدي احملمدي يف الناس على مواضيع التأسي منها

.2م وأعماهلم أقواهل

كما أن جريدة البصائر قامت بنشر املقاالت الرتبوية تتحدث فيها عن طريقة الوعظ واإلرشاد يف       

 1939-1935تها األوىل من املساجد مثلما نشرته للشيخ خري الدين صاحب املقاالت القيمة يف سلسل

دارة ، وما قامت به اإلجه إىل الطرقينيبها حول التعليم العريب اإلسالمي، ومنها ما هو مو أغل تدور يف

، وسنت القوانني منها ما أكد على قرآنية واملدارس األهلية الدينيةللمكاتب الالفرنسية من غلق للمساجد و 

فصل الدين عن الدولة لكن طبق ذلك على الديانتني املسيحية و اليهودية  دون اإلسالم ، ويرى الشيخ أن 

نور واملدنية يف يف هذا الذي يسمونه عصر ال: ((تسري بشكل صحيح فيقول احلرية الدينية ضرورية لكي 

تقفل املكاتب القرآنية وتوصد املدارس األهلية الدينية ويضرب على أيدي القراء و رجال ... هذا الوطن

يف حني أننا نرى رجال الدين من ... الدين فيحال بينهم وبني أداء وظيفتهم اليت هي نشر تعاليم اإلسالم 

  .5ص ، 1936ديسمرب  11، 47، العدد  البصائر -1

.57، ص  السابقسجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، املصدر -2
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يتمتعون ... ني إىل اإلسالماملشعوذين املنسوبمنهم و  انت حىت التابعني حلكومات أجنبيةالكاثوليك والربوتست

1)).بكل حرية يف حلهم و ترحاهلم 

وكان الشيخ خري الدين من الذين كلفهم اإلمام عبد احلميد بن بادس منذ أن عقد اجتماع الرواد        

��Ǿǳ�̈°ÂƢĐ¦�ÃǂǬǳ¦Â�°Ƣǧǂǧ�ƾƴǈǷ�ƨ�¥®ƢƦǷ�ƨǬǘǼŭ¦� ƢǼƥ¢�ǶǴǠȇ�ÀƢǰǧبالوعظ يف املساجد خاص 1928سنة 

محد سحنون، علي بن العرايف املغزي، أ، درسوا على يده فرحات بن الدراجي غة ومن الذينالدين والل

2.، احلسني أبو عبد اهللا وغريهم الطاهر خبوش،  املختار مغزي، عبد الرمحان غريب

ومل يكتفي نشاط مجعية العلماء يف مهمة الوعظ واإلرشاد يف القطر اجلزائري بل قامت بإرسال وفود           

إىل مرسيليا والشيخ فرحات بن الدراجي إىل اخلارج خصوصا بالد فرنسا وكان من بني الذين بعثتهم الشيخ 

إىل ليون الذين قاما بأعمال جليلة يف الوعظ وإرشاد و توعية اجلزائريني بالدور الذي تقوم به  حمزة بوكوشة

.3جل إحياء الدين اإلسالمي واللغة العربية أمجعية العلماء من 

وأثناء احلرب العاملية الثانية شهد النشاط الديين للجمعية بعض الركود بسبب ظروف احلرب ومحلة        

 ستعادةابرز أعضاء اجلمعية، لكن بعد عودة الشيخ البشري اإلبراهيمي من منفاه أاالعتقاالت اليت ملست 

إلمام ابن باديس من قبل نظرا ألمهيتها اجلمعية نشاطها وتقرر أن يتم إحياء السنة احلميدة اليت سنها ا

والدعوة إىل  ، وكان للبصائر دور كبري بالتنويه بالتعليم املسجدياألمة إىل هذا النوع من التعليم وحاجة

أمجعت مجعية العلماء أمرها وصممت " :مي فيها نداء لألمة ومما قال فيه، فكتب اإلبراهياإلقبال والنهل منه

، ونعين وهي التعليم املسجدي ،ابن باديس يت سنها إمام النهضة عبد احلميدعلى أحياء تلك السنة ال

ذلك التعليم الذي تلتزم فيه كتب معينة يف العلوم الدينية من تفسري وحديث وفقه  ؛بالتعليم املسجدي

،دمة للدين من تاريخ وحساب وغريهاوأصوله وأخالق والعلوم اللسانية من قواعد ولغة وأدب ،والعلوم اخلا

نظــر املقــال أ.  87 ص ،2006رســالة ماجســتري ، قســنطينة ، الشــيخ حممــد خــري الــدين وجهــوده اإلصــالحية يف اجلزائــر،ســعد هلــاليلأ  -1

  .2ص  ، 1938ماي 27، 115 العدد ،جبريدة البصائر" التعليم العريب اإلسالمي  حماولة القضاء عليه "  ،حممد خري الدين

.91، ص  السابق، املرجع د هلاليل سعأ  -2

  . 1938فريل أ 108،15البصائر ، ع-3
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�¿ȐǇȍ¦�ǂƴǧ�ǺǷ�ÀƢǯ�Ǿǻȋ�¦ƾƴǈǷ�ǾȈǸǈǻÂ�ƢȀǸȈǴǠƬǳ�ÀȂǼǈŰ�¿ȂǴǠǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ÀÂ°ƾƬǬǷ�ƺƟƢǌǷ�Ƕđ�¿ȂǬȇÂ

1."وإىل اآلن ومازال يلقي يف املساجد

�ƪ Ţ�ƢȀƻȂȈǋ�ǺǷ� ƢǨǯȌǳ�ǽ®ƢǼǇ¤�ȄǴǟ�ƪ ǏǂƷ�ƾǬǧ���ǶȈǴǠƬǳ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀđ�ƨȈǠǸŪ¦�¿ƢǸƬǿȏ�¦ǂǜǻ

، وحرصت على أن  تلتمس فيهم يف يد الشيخ عبد احلميد بن باديسإشراف العريب التبسي بعدما كانت 

السعيد : ، ومن هؤالء املشايخجل الدين واألمة وعلمهم وحتصيلهمواألعمال اجلليلة من أ املاضي

ȈĐ¦�ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦�Ǻƥ�² نعيم النعيمي، محد محاين، عبد القادر الياجوري، أ2الزموشي ƢƦǠǳ¦��³ ŚƷ�ƾ

3.احلسني

�̈ǂū¦�ƢǿƾƳƢǈǷ�ǖƥ°�ń¤�©ƾǸǟ���¿ƢǷȍ¦�ń¤�ǶȈǴǠƬǳ¦�¦ǀđ�ŚǈǳƢƥ�ƨȇƾŪ¦�ǺǷ�ƢǟȂǻ�ƨȈǠǸŪ¦�ȆǨǔƬǳÂ

ة ، لغوية مع تدريسها ،حيث كان يف جمملها مواد ديني اليت هي حتت إشرافها جبامع الزيتونة يف براجمها ومواد

قافية اليت ، وقد أسهمت تلك املساجد إىل جانب املدارس يف النهضة األدبية والثبعض العلوم العقلية

، وغرست فيهم ة العربية ونشرها بني اجلزائريني، كما يرجع هلا الفضل يف تعليم اللغصنعتها مجعية العلماء

من هذا املنطلق كانت مجعية العلماء ية الوطنية بكل أبعادها احلضارية، القومي وبروز الشخص نتماءاالروح 

ƨǟƢǸŪ¦�ń¤�Ƣē®Ƣǟ¤Â حتاللاالجل حترير املساجد من السيطرة أتناضل وتكافح ضد املستعمر من 

ائرة ، كي تتمكن من أن تلعب دورها الرتبوي يف نشر التعليم اإلسالمي دون عوائق من داإلسالمية

4. حتاللاال

.2-1،ص ص 1947سبتمرب 19، اجلمعة 7، البصائر ، ع"إحياء التعليم املسجدي مبدينة قسنطينة " حممد البشري اإلبراهيمي ، -1

بـن إحد تالمذة الشيخ ابن باديس وخـريج الزيتونـة ، عينـه أ، م  1904مارس  4من مواليد عني البيضاء بأم البواقي يف : السعيد الزموشي -2

Ǵǳ�Ä°¦®ȍ¦�ǆباديس  مدرسـا يف  ǴĐƢºƥ�¦Ȃºǔǟ�ÀƢºǯÂ�ǆ ȇ®Ƣºƥ�Ǻºƥ¦�ƾºȀǠŠ�¦̄ƢƬºǇ¢�ǲºǸǟÂ���ƨǼȈǘǼºǈǬƥ�ǂºǔƻȋ¦�ǞǷƢºŪ¦ جمعيـة وجلنـة الدعايـة التابعـة

: نظــر أللمزيــد .، اســتقر بـالغرب اجلزائــري وهنـاك اشــتغل مبدرســة الفـالح بــوهران ، مث بـدار احلــديث ، وهـو يعــد ممثــل اجلمعيـة بعمالــة وهـران هلـا

حممــد الســعيد  –ة اب السياســي جلمعيــة العلمــاء املســلمني اجلزائــريني بــني اإلصــالحية والثوريــة مــن خــالل وثــائق أرشــيفياخلطــ" حممــد بلحــاج ، 

¸ -الزموشي أمنوذجا ���ƨȈź°ƢƬǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǴǳ�ƨȈƥ°ƢǤŭ¦�ƨǴĐ¦��01 ، 08، ص 2009، مكتبة الرشاد للنشر ، اجلزائر.

  . املصدر نفسه، ...جدي التعليم املس حممد البشري اإلبراهيمي ، إحياء-3

، مـذكرة ماجسـتري ، كليـة اآلداب والعلـوم 1954-1931مراد مزعاش ، جهود مجعية العلمـاء املسـلمني يف خدمـة اللغـة العربيـة يف اجلزائـر -4

.100-99، ص ص2001اإلنسانية ، جامعة األمري عبد القادر ، قسنطينة ، 
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  :الوعظ واإلرشاد في المساجد - 2

إن األسلوب املتبع يف إصالح الدين والعقيدة اليت اتبعه رجال اإلصالح هو الوعظ واإلرشاد ألمهيته       

تفطن هلا املرتبطة مبنافع الدين والدنيا وهي مهمة األنبياء وإرث العلماء واملصلحني ، واإلرشاد حاجة دينية 

́�¦Ƣē°Âǂǔǳ�ƨȈǠǸ�ƺȈǌǳعلماء اجل Ȃǐǻ�ÃƾƷ¤�ǾƸǓȂƫ�ƢǷ�¦ǀǿÂاحلاجة إىل "بعنوان  العربي التبسي��

لسنوي التقرير يف كيفية الدعوة واإلرشاد الذي ألقاه الشيخ يف املؤمتر ا يف1"اإلرشاد وتوقف اإلسالم عليه

إن حاجة املسلم  ((العلماء املنعقد باملركز العام بنادي الرتقي بالعاصمة ، فيقول يف مقدمته اخلامس جلمعية 

�ȏƢǸǟ¢Â�ƾƟƢǬǟ�ƢȀƬǻƢȇ®�¿ȂǬƫ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǸǴǈŭ¦�ƨǷȋ¦�ǽǀǿ�À¢�Ǯ ǳ̄�ƢǸēƢȈƷ�ƢȀȈǴǟ�Ǧ ǫȂƬƫ�®Ƣǋ°ȍ¦�ń¤�¿ȐǇȍ¦Â

ا ، إال إذاية له معدودة من دينهǨǯ�Ƣđ�ļƘي للمسلم أن وأخالقا وآدابا على أصول وفروع علمية ال ميكن

العلم قبل : ن هذا الدين قد وضع يف أول ما وضع يف أصوله ، ألأخدها عن علم وبصرية وفقه ونظر

2)).العمل

إذا كان من أول القضايا األصولية الصحيحة أن ما مل يقم الواجب ((كما يقول يف وجوب اإلرشاد        

.3))، وال عبادة ، وال معاملة إال به فهو واجب أيضاال تصح عقيدة ن اإلرشاد الذيإإال به فهو واجب، ف

وقامت اجلمعية مببادرة تشكيل وفود الوعظ واإلرشاد من رجاهلا ليقوموا برحالت وجوالت يف 

، وتشكيل شعب متفرعة عنها يف مناطق خمتلفة طر اجلزائري للوعظ وتلقني الدروسالعماالت الثالث من الق

ȐƦǳ¦� ƢƳ°¢�ǲǷƢǯ�Ŀ�ƢēȂǟ®�ǶȈǸǠƬǳÂ�Ƣǿ°ƢƦƻ¢�ȄǴǟ�̧®تربط بينها وبني  ȐǗ¦�ȄǴǟ�ƢȀȈǬƦƬǳ���ƨȈǠǸŪ¦�ǄǯǂǷ.

أمورها إىل  لغاية تقدمي زمام االستمراريةا كما قامت بتنظيم عملية الوعظ واإلرشاد ما ضمن هل        

ňƾŭ¦�ǪȈǧȂƫ�ƾŧ¢�Ƣđ�Ǧجبهة التحرير الوطين  Ǵǯ�Äǀǳ¦Â�Â�· ƢǟȂǳ¦�ǶƟ¦Ȃǫ�ǂǌǼƫ�ƪ ǻƢǯÂ���ƢēƾȇǂƳ�Ŀ�Ǻȇƾǋǂŭ¦

.4خاصة باأليام العادية وقوائم اخلاصة بشهر رمضان 

.129، املصدر السابق ، ص صاجلزائرينيعية العلماء املسلمني سجل مؤمتر مج -1
161، صاملصدر السابق  ،3جالعريب التبسي ،،، مقاالت وأراء علماء مجعية العلماء املسلمنيمحد رفاعي الشريف أ -2
.صدر نفسه ، الصفحة نفسها امل-3
19، 190العــدد ، " قائمــة الوعــاظ لشــهر رمضــان . " 2، ص1951مــاي 21، 156، العــدد"قائمــة الوعــاظ " جريــدة  البصــائر نظــر أ-4

.3، ص1952افريل  269،30العدد _1952ماي 
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اللقاءات والزيارات من الوسائل الدعوية والتحفيزية للعناية باإلسالم و بالقرآن الكرمي إذ متثل هذه        

يها جيد من سلطان فهما وتدبرا، باعتبار أن الشيخ أو األستاذ الزائر امللقي آليات من كتاب اهللا وبيان معان

قاءات والزيارات ، هذا وقد وجدت الكثري من الرحالت واللمما قد ال جيده يف سواها النفوس ذلك على

اجلمعية واملتعلقة بالدعوة لالجتماع والنهي عن الفرقة وأخرى يف األمر باملعروف والنهي عن الدعوية ملشايخ 

  .املنكر  و يف احلث على مكارم األخالق

واللقاءات يف املساجد لتوزع منشورات وكتيبات  االجتماعاتكما كانت مجعية العلماء تستغل تلك        

م اللغتني العربية حتتوي على قوانني ومبادئ اجلمعية، وكثريا ما كان زعماء اجلمعية يدعون احلضور إىل تعلي

.1عن السياسة االبتعادوالفرنسية، و 

ƢǬǴǳ¦Â�² ¦© خصصت مجعية العلماء أركانا خاصة يف Â°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ƢȀȈǧ�ǂǌǼƫÂ�µ ǂǠƫ�ƢēƾȇǂƳ ،

�ǶǇƢƥ�̈ƾȇǂŪƢƥ�́ باإلضافة إىل عرض Ƣƻ�Ǻǯ°�Ŀ�ƨǟȂǼƬŭ¦�ƢēƢǗƢǌǻ"ومل تكتفي . 2"سير الجمعية وأعمالها

"محمد بن منصور"الشيخ ، مثل خطبةكان يلقيها أئمة املساجد احلرة  بذلك بل قامت بنشر اخلطب اليت

ونائب كاتب مجعية العلماء املسلمني اليت حث من خالهلا على إتباع طريق اهلدى ) برج منايل(إمام جامع 

وجتنب طريق الظالل كما دعا من خالهلا املرأة لسماع خطب الوعظ واإلرشاد لتعميم املنفعة باعتبار املرأة 

�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�¢ǄƴƬȇ��ȏ� ǄƳ3.

اجلزائريني أركانا خاصة يف صحافتها تتكلم فيها وحتث وترشد خصصت مجعية العلماء املسلمني 

��ǾǠǷƢǈǷ�ń¤�ƢēȂǟ®�ǲǐƫ�ȏ�ǺǷ�ǲǯ�śƸǴǐŭ¦�̈Ȃǟƾƥ��ƨȈǼȇƾǳ¦�ƨȈǟȂƬǳƢƥ�ƨǏƢƻ�ǞȈǓ¦ȂǷ�¬ǂǘƥ  من خالهلا إىل

ȋ��śǴǧƢǤǳ¦�§ȂǴǫÂ�¾ȂǬǟ�ŚǼƫ�² Â°®Â�ǞȈǓ¦ȂǷ�Ŀ�ǶēƢƥƢƬǰƥ�ƨŷƢǈŭ¦Â�ǶȀǷȐǫ¢�Ǟǧǂǳ� ƢǸǴǠǳ¦Â ن املقصد

�Äƾē�śǰǳƢǈǴǳ�̈ألهم من إصدار اجلمعية جلريدة البصائر بأن تكون كإمسها بصائر للناس ومنار الشريف وا

¾ƢǓÂ�ÂƢǣ�ǲǯ�Ƣđ�̈®ƢȈǇÂ��ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�» ǂǋ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǘǨǳ¦�½°¦ƾŭ¦�¾Ƣŷ¤�ń¤�ǾǳȐǓ�§ ƢƦǇ¢�ǞƳǂƫ�Äǀǳ¦Â��

1- C.A.O.M , G.G.A, Surveillance politique des indigènes , Association des Oulamas, le 28

juin1937, l’administrateur de la commune mixte d’AIN M’LILA.
.8، ص 1935سبتمرب  1،27البصائر ، العدد-2
.7، صنفسه املصدر -3
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باهللا والتمسك حببله الشهوات على العقل، وإيثار العاجل على اآلجل، وال مناص للهداية إال باالعتصام 

.1وحتكيم العقل وصدق النية والتماس مرضاة اهللا

��ƺȈǌǳ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ƥ Ƭǯ�ǺǷ�±ǂƥ¢�ǺǷÂالطيب العقبي، العربي التبسي، البشير اإلبراهيمي ،

محمد األكحل والهاشمي التيجاني ،أبي يعلي الزواوي،باعزيز عمر ، مبارك الميلي، اليقظانأبو

  .    وغريهم من العلماء واملصلحنيشرف األ

وكان من بني أهداف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني املستخلصة مما ذكروه بأفواههم ودونوه        

ƅ¦�§ ƢƬǯ�ƨǷƾƻ�Ŀ�̈ǂǘǈŭ¦�ƾǏƢǬŭ¦Â��ǶēƢƥƢƬǯ�Ŀ�ǶȀǈǨǻƘƥ "إحياء اإلسالم الصحيح ، "القرآن الكريم

يف خطبة اليت ألقاها يف مؤمتر مجعية العلماء "محمد خير الدين"بإحياء الكتاب والسنة ، كما قال الشيخ  

إن انتسابنا هلذه اجلمعية معناه التعاهد : أيها اإلخوة الكرام((): م1935(املنعقد بنادي الرتقي باجلزائر سنة 

إحياء : رمي إليها، واملبادئ اليت تسعى هلا، وأصول هذه املبادئ هيوالتعاون على تنفيذ املرامي اليت ت

�² اإلسالم ȂǨǻ�ȄǴǟ�ƢǸĔƢǘǴǇ�ƢǸŮ�ǞƳǂȇ�ŕƷ�² ƢǼǳ¦�śƥ�ƢŷǂǌǻÂ�ƨǼǈǳ¦Â�§ ƢƬǰǳ¦� ƢȈƷƜƥ�ƶȈƸǐǳ¦

.2))املسلمني

فرحات "قال الشيخ كمابإحياء لغة القرآن املرتبطة باإلسالم الصحيح وكذا أولت اجلمعية اهتمامها      

إن غايتنا اليت نسعى يف الوصول إليها وهدفنا الذي نرمي إليه أن ننهض باإلسالم ونعمل ((3"بن الدراجي

على تنقيته مما ألصق به؛ ولن يكون ذلك إال بالرجوع ألصوله األوىل ومصادره الصحيحة حىت يرجع إليه 

الف جمدها، وغابر عزها وحىت تصبح مجاله وجالله؛ وأن نعمل على إحياء لغة القرآن حىت يرجع إليها س

هذه هي الغاية اليت هلا نعمل ما دام فينا عرق ينبض؛ . منتشرة يف املدن والقرى، وبني األفراد واجلماعات

�ǲǯ�Ǟǘǫ�ȄǴǟ�ǲǠǨǳƢƥ�ÀȂǴǸǠȇ�Â¢�ÀȂǳÂƢŹ�ǺȇǀǴǳ�ƢǼǳƢǸǟ¢Â�ƢǼǳ¦ȂǫƘƥ�ǺǿŐǼǳ��ƾȈǟÂ�ȏÂ�ƾȇƾē�ƢȀǼǟ�Ƣǻƾǐȇ�ǺǳÂ

6-5، ص 1936فيفري  7،21البصائر ، العدد-1
  160ص السابق،سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، املصدر-2
�ƢđÂ�ǆ 1909 ولد ببسكرة سنة) : 1951-1909( -رمحه اهللا-فرحات بن الدراجي -3 ǻȂƬƥ�ƨǻȂƬȇǄǳ¦�ǞǷƢƳ�ń¤�ǾƳȂƫ��À¡ǂǬǳ¦�ǚǨƷ

�ƢđƢƦǋ�ƨƦŵ�ǺǷ�ÀƢǰǧ) مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني(، رجع إىل اجلزائر وصادف يف عام رجوعه تأسيس  1931وخترج منها سنة

زاب، وشخصية بارزة بني شبابنا الشيخ فرحات بن الدراجي مفخرة من مفاخر ال: -رمحه اهللا-العاملني، قال عنه الشيخ العالمة مبارك امليلي

.املثقف الناهض، دءوب على املطالعة والتحصيل، صبور على البحث ولتحليل، وهو من أضواء مصابيح املستقبل
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العربية الفصيحة، لنربهن هلؤالء أن اإلسالم روح املسلم، والعربية لسانه، صلة تربطنا باإلسالم الصحيح و 

.1))وليس يف اإلمكان أن يعيش إنسان بال روح ومن غري لسان

بنشر  فرحات الدراجيوعلى ذكر اللسان وقطع الصلة اليت تربطنا باإلسالم الصحيح قام الشيخ       

��ƢĔƢǈǴƥ�ǪǘǼƫ�̈ƾȇǂƳ� Ƣǌǻ¤�Ŀ�ȆǠǈǴǳ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ǾȈǧ�Ȃǟƾȇ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�ǺǷ�¾Âȋ¦�®ƾǠǳ¦�Ŀ�Ǿǳ�¾ƢǬǷ

لسان اللغة العربية الفصيحة لتكون مهزة وصل بينها وبني األمة لتنشر فيها ما تسعى إليه من غايات وما تراه 

.2مالئما حلال األمة من التهذيب والتعليم 

العربية "ال الشيخ البشري اإلبراهيمي يف خطابه الذي ألقاه يف أحد أيام اجتماع العام للجمعية يف وق       

،ا خدمت املدنية اإلنسانية العامةإن العربية مل ختدم مدنية خاصة بأمة ، وإمن(("وفضلها على العلم واملدنية

ع بني البشر جبميع فروعه ا خدمت العلم املشا ، وإمنمة، ومل ختدم علما خاصا بامدنية اخلري العام والنفع العام

يتبني مقدار ما أفاءت هذه اللغة على البشرية  ،ئ خاصة هذه اللغة لعلم الطب وحده، ومن يستقر النافعة

.3))من خري ونفع 

أليب  "العربيةبعد غربة اللغة"ومن املقاالت اليت نشرت يف جريدة البصائر حول اللغة العربية مقال       

  . 84لإلمام أبو يعلى الزواوي يف العدد  "إصالح اللسان"، 1936من سنة   7العباس يف العدد 

تعليم العربية كما كان جلمعية العلماء نشاطات للوعظ واإلرشاد للعمال اجلزائريني بفرنسا ول

مجعية العلماء أنمقاال جاء فيه 1947أوت  29يف  4ونشرت جريدة البصائر يف العدد، واإلسالم ألبنائها

، وتعلم أن العروبة بطول األمد وتأثري الوسطتعلم وتأسف أن مسلمي فرنسا معرضون للتحلل من اإلسالم و 

، فإذا مل ون أوفر سهما من شرور هذا التحللاألوالد الذين يولدون هناك من أمهات أوروبيات يكون

بية لصغارهم ضاع على األمة أالف من تتعداهم اجلمعية بالوعظ واإلرشاد لكبارهم وتعليم الدين والعر 

.180،ص السابق سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، املصدر-1
.6، ص1935ديسمرب 27، 1البصائر ، العدد -2
ونشــر  1938الجتمــاع ســنة ، انعقــد ا378، صالســابق املصــدر، 1ج  ،حممــد البشــري اإلبراهيمــي اإلبراهيمــي، آثــار اإلمــاممحــد طالــب أ -3

  .11 ص،1939، فيفري 1�ƾǴĐ¦��15،جاخلطاب يف جملة الشهاب
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أبنائها يندجمون يف الدين غري دينها وجنس غري جنسها ، وكانت اجلمعية قد بدأت يف هذا العمل اجلليل 

، فقام فيه أمحد قيام ومجع لحني وهو الشيخ الفضيل الورتالينيد أحد أبنائها املص ىعل1936منذ سنة 

���ƶƬǧÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǽ°Ȃǻ�Ǟǋ�Äǀǳ¦�¬ȐǏȍ¦�ŘǠǷ�Ƕđǂǋ¢Âالعرب اك على هداية الدين وشهامةاملسلمني هن

يف باريس وغريها من املدن عشرات النوادي املنظمة لالجتماع والتخاطب بالعربية وإلقاء احملاضرات للكبار 

 والدروس التعليمية للصغار وأمدته مجعية العلماء بطائفة من املعلمني واحملاضرين فأمتر السعي وأنتج العمل

، وبعد خروج الورتالين إىل الشرق وقيام احلرب العاملية عريب ȆǷȐǇ¤�ǖǇÂ�Ŀ�ǶĔ¢�½ƢǼǿ�ÀȂǸǴǈŭوشعر ا

�ĿÂ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�Ƣđ�ƪ نفضتاالثانية  ǷƢǫ�Ŗǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ǲǸǟ�ǲǘǠƫÂ�Ä®¦ȂǼǳ¦�ƪ ǬǴǣ¢Â�ǆ ǳƢĐ¦

يعمل على إحياء هذه  ي كي، فأرسلت الشيخ سعيد الصاحلرأت اجلمعية إحياء تلك السنة 1947سنة 

1.، وهو ممن عملوا مع الفضيل الورتالين قبل احلرب العاملية الثانية احلركة

.38، ص السابقجع ر املورؤسائها الثالثة ، )1956-1931(تركي رابح عمامرة ، مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية التارخيية -1
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  :المناسبات الدينية قضية األوقاف و : ثالثا

  :األوقاف  - 1

�ǽ®ƢǐƬǫ¦� ƢǼƥÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǶȈǜǼƫ�Ŀ�ƢǷƢǿ�Ƣȇ®Ƣȇ°�¦°Â®�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈǷȐǇكان لألوقاف اإل

��ƢđȂǏ�ǾƴƬƫ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȍ¦�̈°¦®ȍ¦�Äǀǳ¦�ȆǴȇȂǸƬǳ¦�°ÂƾǳƢǧمتاسكه وترابطه ، وهو ما جعل أنظارواحلفاظ على 

يقوم به الوقف للمساجد واملؤسسات الدينية سبب عائقا يف سبيل فرض اإلستعمار سيطرته على هذه 

ساسي الذي املؤسسات واملشرفني عليها، هلذا عملت على توجيه ضربات متتالية إليه ، بصفته املصدر األ

كما مل تغفل اإلدارة عن دوره الداعم للتعليم واحلركة الثقافية . يوفر خمتلف اخلدمات للمجتمع اجلزائري

باإلضافة إىل سعيها  ،الرامي إىل حمو الشخصية اجلزائرية وحماربة اهلوية الوطنية االستعمارياملنافية للمخطط 

�ǽ°ȂǷ¢�¿ƢǷ±Â�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǶǰƸƬǴǳ.

كانت اإلدارة الفرنسية يف اجلزائر حريصة على أن ال يكون :"أبو القاسم سعد اهللا  يف ذلك يقول

فسها الصيانة حتت يد اإلدارة وهي تتوىل بن شيءلرجال الدين ذخل خاص، بل جيب أن يكون كل 

1..."والتسيري مباشرة

ني ، فاختذت ويف سبيل حتقيق ذلك اجتهت اإلدارة إىل حتديد سياسة إدارية خاصة بأوقاف املسلم

م عملت 1830سبتمرب  08، ففي شهرين من احتالهلا مدينة اجلزائرمجلة من اإلجراءات والقوانني منذ 

" جرياردان"دم م تق1832أكتوبر  25، ويف الدينية وضمها إىل مصلحة الدومنيعلى مصادرة األمالك 

، بامسههو املخطط الذي عرف ، و ، مبخطط يهدف إىل السيطرة على األوقاف اجلزائريةمدير مصلحة الدولة

�ƨȇƢĔ�ǞǷÂ��ňƾŭ¦�ƾǐƬǬŭ¦�ń¤�Ǿƥ�¿ƾǬƫÂ1838 م تطور هذا املخطط ليأخذ شكل تقرير مفصل حول

�ǲȈǰǌƫÂ���» ƢǫÂȋ¦�ȄǴǟ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƢȀƬƥƢǫ°�µ ǂǧ�ǂƟ¦ǄŪƢƥ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�©ƢǘǴǈǴǳ�ǺǰǷ¢�¦ǀđÂ��ƨȈǨǫȂǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦

 2000الذي أصبح يتصرف يف  جلنة لتسيريها تتألف من الوكالء اجلزائريني برئاسة املقتصد املدين الفرنسي،

.159، ص املرجع السابق  5، ج )1954–1830(أبو قاسم سعد اهللا  ، تاريخ اجلزائر الثقايف-1
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مؤسسة ومصلحة وقفية ، وقد عرف هذا املخطط جمموعة من التطورات والتغريات  200وقف موزعة على 

1.أطلق يد اإلدارة يف األوقاف يم والذ1838أكتوبر  31، أبرزها مرسوم 

زائريني على كان هلذه اإلجراءات التعسفية اليت فتحت ملفا حساسا واملتعلق بالوقف عند عامة اجل

�ȄǴǟ�ƨǸǫƢǻ�¾ƢǠǧ¢�®Â®°��ƨȈǧǂǠŭ¦�Ƕđ°ƢǌǷÂ�ǶēƢǧƢǬƯ�ǞƥƢǼǷÂ��ƨȈǬƦǘǳ¦Â�ƨȈǨƟƢǘǳ¦Â�ƨȈǫǂǠǳ¦�Ƕē¦ ƢǸƬǻ¦�» ȐƬƻ¦

اإلدارة وقوانينها منذ بداية صدور القرارات واملراسيم فتكفلت فئة العلماء ورجال الدين ووكالء املساجد 

2.االستعماريةلى اإلدارة ملعارضة القوانني الصادرة ع االحتجاجاتبقيادة 

، الذي " املفيت العنايب"جتاه الوقف نذكر  االستعماريةومن أوائل العلماء الذين عارضوا السياسة 

�ǽƾȇƾēÂ�ƨƦǫ¦ǂŭ¦�ƪإاختذ اجلنرال كلوزيل يف حقه  Ţ�ǾǠǓȂǯ�ƨǷ°ƢǏ�©¦ ¦ǂƳ بعواقب معارضته للسياسة

رتح على األوقاف حىت اق جتاهاارضني لسياسة اإلدارة ، وكذا املفيت الكبابيطي الذي كان اشد املعالفرنسية

�ƢȀƬǇƢȈǇ�ƨǓ°ƢǠǷ�Ŀ�ǂǰǨȇ�ǺǷ�ǲǯ�Ǧوزير احلربية التخلص منه ȇȂţÂ�̧®°�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđ�ȏÂƢŰ�ǾȈǨǻÂ�ǾǳǄǟ�Â¢��

.3يف اجلزائر

ادها شخصيات دينية وزعامات الصارخة واملواجهات املباشرة اليت ق االحتجاجاتوبعيدا عن 

اخلاصة  االستعماريةواالعرتاض على السياسات اإلدارية  االحتجاج، فقد كان هناك أسلوب آخر يف حملية

محدان بن "برزهم أسالمية وهو النضال السياسي، فربز العديد من الشخصيات نذكر باألوقاف والشؤون اإل

�ƢȀǟƢƳŗǇ¦�ǲȈƦǇ�Ŀ�ƨȈǴƄ¦�ǆ" عثمان خوجة ǳƢĐ¦�Ŀ�Ƥ ǳƢǘŭ¦�ǺǷ�ƨǴǈǴǇ�Ǟǧ°�Äǀǳ¦  لكن السياسة اإلدارية

Ǉ�ƪ ǸǰƷ¢�ƨȈǨǈǠƬǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦Â�śǻ¦ȂǬǳ¦�¿¦ƾƼƬǇƢƥ�Ƣǈǻǂǧ�ƢēƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�½ȐǷȋ¦�ǲǯ�ȄǴǟ�ƢēǂǘȈ��

  .  بالقوة  وأخذفأصبح من الصعب اسرتجاع ما فقد 

ســــتري يف ، رســـالة ماجم1962 -م1830ون احلـــج يف اجلزائــــر األوقــــاف وإدارة شـــؤ الفرنســـية و  االســـتعمارية، اإلدارة حممـــد األمـــني رمحــــاين-1

.51، ص 2013، سيدي بلعباسالتاريخ احلديث واملعاصر، 

.163، ص  السابق،  املرجع 5أبو القاسم سعد اهللا ،تاريخ اجلزائر الثقايف ، ج -2

.91، ص  نفسهحممد األمني رمحاين ، املرجع -3
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وبعد تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني تكفلت حبمل لواء املطالب املتعلقة بالشؤون 

المية مبا يف ذلك الوقف الذي كان يف صدارة مطالبها، ومل تكن اجلمعية تفوت فرصة ساحنة إال اإلس

سالمي املؤمتر اإل تأسيس دفكانت املبادرة األوىل عن. اسرتجاع أوقاف املسلمني املسلوبةواستغلتها للمطالبة ب

ن طرف األعضاء املؤمترين م فأدرجت من بني مطالبها بندا يتعلق باألوقاف والذي مث قبوله م1936سنة 

مور األملسلمني ليمكن بواسطتها القيام بإدراج أموال األوقاف جلماعة ا:"وقد جاء على النحو التايل 

Ƣđ�ÀȂǷȂǬȇ�Ǻȇǀǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƾǿƢǠŭ¦Â�ƾƳƢǈŭ¦"1 . و أضافت اجلمعية إىل مطالبها استقالل الدين اإلسالمي

األوقاف املصادرة لتكون مصدر اإلنفاق  إمكانية اسرتجاع أموالعن اإلدارة الفرنسية والذي رأت يف ذلك 

ة تقوم بتسيري األوقاف على الشؤون اإلسالمية يف حال فصلها، وتعهدت بأن تقوم بتكليف مجاعات ديني

ن وبعيدا عن املؤمتر اإلسالمي، فإ2.، ومؤسسة على القوانني املتعلقة بفصل الدين عن احلكومةاملسرتجعة

�ƨƦǳƢǘŭ¦�̈ǂǰǨǳ�«Âǂƫ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƪة باحرتام األوقافوعود اإلدار  ǴǠƳ��Ƣē®ƢǠƬǇƢƥ  خالل الفرتة مابني

م بتوجيه مفكرة إىل السلطات الفرنسية، أشارت فيها 1936أوت  15م ، وقامت يف 1938م و1936

يات الدينية إىل ضرورة خروج األوقاف من قبضة اإلدارة، حىت يتسىن هلا اإلنفاق من مداخيلها يف سّد احلاج

3.بعيدا عن أي تدخل أجنيب مهما كان نوعه أو مصدره ماعيةتواالج

�Ŀ�ƢǿƢȇƢǔǫ�¬ǂǗÂ�ƢȀƬǌǫƢǼŭ�¾ƢĐ¦�ƶƬǧ�ƨǷȂǰū¦�Ǻǟ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ÀÂƚǌǳ¦�ǲǐǧ�ǞȈǓ¦ȂǷ�À¢�ǚƷȐŭ¦Â

°ȂƬǇ®�°ÂƾǏ�ƾǠƥÂ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�ǲȈǰǌƫ��ƾǠƥ�Ä¢�ƨȈǠǸŪ¦�¶Ƣǌǻ�ǺǷ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦1947 م والذي

بتوجيه  راهيمياإلبجاء من بني نصوصه فصل الشؤون اإلسالمية عن الدولة الفرنسية، فأخذ الشيخ البشري 

ń¤�¦ȂǫǂǘƬȈǳ�ǆ ǴĐƢƥ�§ ¦ȂǼǳ¦� Ƣǔǟ¢�ń¤�ǾǴƟƢǇ°�Ƣđ�¦ȂƦǳƢǘȇÂ�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�ǲưǷد¾ƢǬǧ��ǆ ǴĐ¦�ǲƻ¦" : تغري

�ȆǷȐǇȍ¦�ǺȇƾǳƢǧ���śǸǴǈŭ¦Â�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�ń¤�Ƣēǂǜǻ�Ŀ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȂǰū¦�ŚǤƬƫ�ŃÂ��ǾȈǧ�ƢǷÂ�ÀȂǰǳ¦

مساجده ورجاله وأوقافه وقضائه، وقضية فصل الدين عن مملوك للحكومة اجلزائرية، حتتكر التصّرف يف 

ǽƾȇǂƫ�ȏ�ƢĔȋ�ǲǐǨǳ¦�Ŀ�ǲǗƢŤ�Ȇ��ǲȈǘǠƬǳ�ǲƟƢǇȂǳ¦�ƞȈē�ȆǿÂوه. ..كومة معلقة بني السماء واألرضاحل

  . 261ص  املرجع السابق ،،3أبو القاسم سعد اهللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف ، ج -1

.املرجع نفسه ، الصفحة نفسها -2

.182رمحاين حممد األمني ، املرجع السابق ، ص -3
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التعطيل جملسا يقدم البحث يف  ، وهي متلك من وسائل، أو جلعله صورة بال حقيقة، وجسدا بال روحتنفيذه

1."مرتباته وألقابه على البحث يف مصاحل األمة اليت مل يكن هلا يف تكوينه رأي، وال يف انتخابه حرية

ورغم اآلمال اليت علقها اجلزائريون بعد صدور دستور اجلزائر إال أن ممطالت احلكومة أكدت هلم 

أحلحنا :" ، فيقول يف ذلك الشيخ اإلبراهيمي الستعمارياجمال لإلصالحات يف ظل احلكم الفرنسي  أنه ال

يف املطالبة بتحرير املساجد واألوقاف، وسقنا على ذلك من احلجج ما ال يدحض، وكشفنا عن املستور من 

، والظلم ال يدوم، ولصوصية، ا ألوقافنا الدينية واخلريية ظلمإن ابتالعه: وقلنا هلا ... مقاصد احلكومة 

2...."تأتى إال يف الغفلة أو النوم أو الظالم واللصوصية ال ت

  :إدارة شؤون الحج و قضية فصل المناسبات واألعياد الدينية عن الدولة  - 2

كانت اإلدارة االستعمارية قد فرضت رخصة إدارية للمسلم اجلزائري الذي يرغب يف أداء فريضة 

احلج، حيث كانت هذه من التدابري الردعية اليت مارستها السلطات الفرنسية على اجلزائريني ، فنجد 

، 880رت قرارها سنة مكة ، فأصد إىلاستهانة احلاكم العام بطلبات املسلمني اجلزائريني الراغبني يف السفر 

الذي نص على إعطاء صالحيات واسعة لعمال العماالت الثالثة والعسكريني ، كما أصدر منشور آخر 

، فكانت متنع كل منخرط من احلجاج يف اإلمكانقلص مبوجبه عدد احلجاج قدر  1880أوت  31يف 

ƪ ǠǇ�ƢǸǯ���ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǘǴǈǴǳ�ƢēÂ¦ƾǟ�ǂȀš �Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�¼ǂǘǳ¦Â�©ƢȈǠǸŪ¦  إىل احليلولة دون األسفار السرية

.3ىل مكة إللمسلمني الذين مل يرخص هلم بالسفر 

.92، املصدر السابق ، ص ...  اإلمام، آثار براهيميأمحد طالب اإل -1

18، 87، ع البصـائر، جريـدة " 3فصـل الـدين عـن احلكومـة  "، اإلبراهيمـي، نقال عـن مقـال الشـيخ البشـري 107، ص املصدر نفسه -2

  . 1ص . 1949  جويلية

، عمالـة وهـران منوذجـا  –) 1919 -1830(يف اجلزائـر مـن السـلطات الردعيـة إىل قـانون األهـايل  ستعماريةاالدارة ، اإلبوحوص شهيناز -3

.205-204، ص ص 2014، شهادة ماجستري، سيدي بلعباس
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حظر ومنع  تنص يف جمملها إىل 1ستعمارية بإصدار جمموعة من املنشوراتوقامت السلطة اإل 

مسلم فقط على الرخص 1,5000حبيث حتصل حوايل  1891، مث منعت السفر خالل سنة احلج

ƫ�ƢǷƾǠƥ�Ǯ ǳ̄Â��ƨȇ°Âǂǔǳ¦�ǂǨǈǳ¦�Ǧ ȈǳƢǰƫ�Ǟǧƾǳ�ƨȈǧƢǰǳ¦�®°¦Ȃŭ¦�ÀȂǰǴŻ�ǶĔ¢�ǺǷ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�©ƾǯƘ

�ǂǌǻ�ǺǷ�Ȅǌţ�ƪاجلزائر أل إىلستعمارية ختشى عودة احلجاج دارة اإلذهابا وإيابا، يف حني كانت اإل ǻƢǯ�ƢĔ

�Ƥ ǣǂƫ�ƪ ǻƢǯÂ��ȆǈǻǂǨǳ¦�¾ȐƬƷȐǳ�ƨȇ®ƢǠǷ�ÀȂǰƫ�ƾǫ�ĺǂǠǳ¦�¼ǂǌŭ¦Â�±Ƣƴū¦�ǺǷ�Ƣđ�¦Â ƢƳ�Ŗǳ¦�̈ƾȇƾƳ�°Ƣǰǧ¢

.ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ǂǘȈǈƬǳ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ2  اإلسالميةمن خالل هذه القوانني التحكم يف األسس واألركان 

يت  اجلزائر على مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وال أثر هذا الوضع املزري الذي آل إليه احلج يف

مع  - سكتنا " :البشري اإلبراهيمي باملهازل فقال، والذي مسها الشيخ كانت من أشد املتتبعني للحجاج

، وال إقرارا لعبثها بدينها ، ولكننا ع احلكومة يف شعرية إسالمية حمضةال رضى مبا تصن –مرارة السكوت 

ملساجد ، فنضيف قضية احلج إىل قضايا احىت تقوم احلجة وتنقطع املعاذير نسدال الستارسكتنا انتظارا ال

وبعض  –كان املتفائلون يظنون ... ، وحنمل احلمالت الصادقة يف سبيل حتريرها واألوقاف والتعليم الديين

رة صّححت ها باملفإن مل تنفض يد. يدها من مسألة احلج يف هذه السنةأن احلكومة تنفض  –الظن إمث 

، ووسعت الدائرة وخففت الشروط ، ومل تتمسك إال مبا هو حق ، وعدلت آراءها السقيمةأخطاءها القدمية

فلتعلم هذه احلكومة السائرة على منهج :"  يضيفمث 3."ال ينتقده أحد مثل التلقيح وحتديد العوض النقدي

ويف ل يف املطالبة حبقنا الديين الطبيعي، ال يتبّدل يف احتكار أمور ديننا أننا سائرون على منهج ال يتبدّ 

4."، وأننا هلا باملرصادالتظّلم منها والتشنيع عليها

 إىل، كلهـــا تـــنص علـــى حظـــر الســـفر 1885مـــارس  20و 1883جـــوان  4، 1882أوت  17املنشـــورات مـــا صـــدر يف مـــن بـــني تلـــك  -1

.205، ص السابق املرجع ،جاحل

.205، ص السابق، املرجع بوحوص شهيناز -2

دين قضــية فصــل الــ " ،اإلبراهيمــينقــال عــن مقــال حممــد البشــري . 73، املصــدر الســابق ، ص ...  اإلمــامأمحــد طالــب اإلبراهيمــي ، آثــار -3

.1، ص 1947أكتوبر  20، 11، ع البصائر، جريدة "احلج: القضية ومن فروع هذه

.، الصفحة نفسها املصدر نفسه  -4
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ة يف تسيريها براهيمي من خالل مقاله بالبصائر يف قضية احلج وافتضح أساليب اإلدار ففصل اإل

�ƢĔ¢�Ǧ¦لشؤون احلج واحلجاج ȈǯÂ�� ما استغربه الشيخ  ، وإنّ سالميةاألمم اإل الستعبادوسيلة ستعملت احلج

هم واإلجرامات املدنية الت من الرباءة :على احلجاج، مثل االستعماريةدارة اإل يف الشروط اليت وضعتها

1.السياسي مانعا من احلجو املدين  اإلجرامأن يكون ، ومن العجيب والسياسية

ملطالبة السرتجاعها إىل باإلضافة إىل املناسبات واألعياد الدينية اليت أخذت مجعية العلماء تلح با

فصل "ضمن قضية فصل الدين عن الدولة يف مقال كتبه بعنوان  اإلبراهيمي، فنبه إليها الشيخ املسلمني

–جاّدين  –حنن نريد : "قائال " ؟ ...الدين عن احلكومة أو فصل رمضان واألعياد عن قاضي اجلزائر 

فقد كان ... ئكية املسيحية فصال ناجزا حامسا الفصل ديننا جبميع شعائره وعالئقه عن حكومة اجلزائر ال

ية املستقّلة من الوطن ، وكانت كالناحياد كلها بعيدة عن تدّخل احلكومةالصوم واإلفطار واألهلة واألع

.2..."، مل يصبها من تسّلط احلكومة ما أصاب املساجد و األوقاف واحلج املستعمر

عن احلكومة الذي مل يسلم هو اآلخر من فرعا خاصا بفصل صوم رمضان  اإلبراهيميوخصص 

ه ويبدونه كيفما يتفق فأصبحوا يتحكمون يف هالل رمضان خيفون" جلنة األهلة"قبضتها فكونت من رجاهلا 

ترى يف األعياد اإلسالمية الرمسية  تعطيال لألعمال احلكومية  ستعماريةاالدارة ، اليت كانت اإلمع مصاحلهم

، وما شرعت تلك القوانني حبا يف املسلمني وإمنا لتلجئ املوظفني والعمال املسلمني إىل املهنية والصناعيةو 

�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƞȈēÂ�� ¦°ȉ¦�ƪ إتباع ǨǴƬƻ¦�¦̄¤�°Ƣǘǧȍ¦Â�¿Ȃǐǳ¦�Ŀ�ƢȀƬǼŪ�Ä¢°عن األقطار اإلسالمية ،  لالنقطاع

لعامل اإلسالمي ، وحتاول وتتوصل بذلك إىل بسط نفوذها على ركن احلج ، وتقطع العالقة بني اجلزائر وبني ا

3.، بعد أن أخفقت التجارب السابقة "سالم جزائريإ"من جديد تكوين 

.75املصدر السابق ، ص -1

.113، املصدر السابق ، ص ...  اإلمامأمحد طالب اإلبراهيمي ، آثار -2

.168املصدر نفسه ، ص -3
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  :سالمي قضية القضاء اإل - 3

 سمبايف ردع املسلمني اجلزائريني  االستعماريةعن السياسة  الفرنسي حبق عرب نظام القضائي

 قرارا يف الفرتة مابني 245حوايل  بلغتاليت وكانت القرارات الصادرة من طرف اجلنراالت  القانون،

للتخلص من أي عامل قد حيفظ  استعجاهلاو  إسراعها تعرب عن ختوفها وضرورة) 1834 -1830(

  .سالمية للجزائريني ذاتيتهم العربية و اإل

كانت اخلطوات األوىل اليت طبقتها احلكومة الفرنسية يف شأن القضاء، هي سعيها لوضع 

نه مل يعد أسالمي، حىت فرنسية يف اجلزائر خلدمة الكولون مبا فيها مؤسسة القضاء اإلاملؤسسات القضائية ال

م أصدر احلاكم الفرنسي 1834أفريل  10سالمية إال وجود رمزي وشكلي فقط، ويف تاريخ للمحكمة اإل

هذا ، وكان الفرنسي االستئنافاألحكام اليت يصدرها القاضي املسلم أمام جملس  باستئنافيقضي  قرارا 

للقضاء على  ستكماالاحالل القوانني الفرنسية حمله إبداية التضييق على القضاء اجلزائري ودفعه إىل الوراء، و 

.1ذاتية الشخصية العربية اإلسالمية

ه م بتنظيم ما تبقى للقضاء اإلسالمي من صالحيات وتقسيم1854وقامت مبوجب قانون أكتوبر 

ǂƟ¦®�ƶƦǐȈǳ�ƾȇƾƳ�ǺǷ�Ȇǟǂǌǳ¦�ǆ̈� ستئنافاالمناطق، مث كلفت  ىلإ ǴĐ¦�ǲǰǋÂ��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǂƟ¦Âƾǳ¦�ń¤

ȋ¦�Ȇǟǂǌǳ¦�ǆ"شرعية قانونية وشكل فوق ذلك  استثنائية ǴĐ¦املؤلف من رجال القضاء واإلفتاء " على

�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ƾȇǄȇÂ��ǆ ǳƢĐ¦�ŚǇ�ƨƦǫ¦ǂŭ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǸǏƢǠƥ13  جعل  م رغبة احلكومة يف1866ديسمرب

ون لدى قاضي الصلح ،ويكون القاضي املسلم منفذا فقط ألحكام الصلح وأنشئت يف املسلمني يتقاض

.ƨǨǻƘƬǈŭ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�Ŀ�ǂǜǼǴǳ�ÀȂǸǴǈǷ�ÀȂǻÂƢǠǷÂ�ÀȂȈǈǻǂǧ�¿ƢǰƷ�Ƣđ��2غرف خاصة ستئنافاالدائرة 

صدر مرسوم حطم القضاء اإلسالمي بفرضه على املسلمني حق  م1866ديسمرب  13ويف 

لفرنسيني، وأصبحت مهمة القضاة املسلمني تنفيذ أحكام قضاة الصلح ليس التقاضي لدى قضاة الصلح ا

ص ،2006، رسـالة الـدكتوراه ، جامعـة سـيدي بلعبـاس ، 1947-1866يف عمالـة وهـران  سـتعماريةاالدارة احملليـة ، اإلكـرمي ولـد النبيـة -1

  . 359-358ص 

.362، ص نفسه املرجع   -2
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 1887جويلية  26أكثر، ومتيز عهد اجلمهورية الثالثة بتحقري سلطة القضاة املسلمني فقد صدر قانون 

والغريب يف تلك  املراسيم هو . واالستحقاقالذي نزع من القضاة املسلمني حق النظر يف قضايا امللكية 

�ȐȀƳ�ƢĔȂǴȀŸ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǠȇǂǌǳ¦�¿ƢǰƷȋ�ƢǬǧÂ�śǸǴǈŭ¦�śƥ�©ƢǧȐŬ¦�ǲƷ�ǪƷ�śȈǈǻǂǨǳ¦�̈ƢǔǬمنح ال

.1تاما

التعسفية والردعية هي اليت دفعت مبجموعة من نواب البلديات للتحرك بتقدمي  اإلجراءاتهذه 

برئاسة جول فريي اليت كانت ىل جلنة جملس الشيوخ الفرنسي اليت كانت إ 1891افريل 10عريضة بتاريخ  

دارة ، بل استمرت اإلاالستعماروضاع يف اجلزائر، ومل تتعدل أوضاع القضاء اإلسالمي طيلة عهد تتحرى األ

بقوله جيب أن يزول القاضي املسلم أمام ": دي قيدون"تنتهج السياسة اليت حددها األمريال  ستعماريةاال

.2"القاضي الفرنسي، إننا حنن الغالبون

، لتبدأ م1937فريل أوقد قام الشيخ ابن باديس بنشر تلك العريضة يف جملة الشهاب يف 

، فاعتمدت لذي كان من بني مطالبها األساسيةألصحابه وا اإلسالميج محلتها إلعادة القضاء .م.ع.ج

، احلجوقاف، ، األعن الدولة مبا يف ذلك املساجد يةاإلسالمعلى جريدة البصائر لتنادي بفصل الشؤون 

  .والقضاء

سالمية الذين ناضلوا بقلمه يف شأن القضايا اإل ءمن أكثر العلما اهيمير اإلبكان الشيخ البشري 

وأكثر دليل على ذلك مقاالته اليت كتبها بعنوان فصل الدين عن الدولة الذي كان هلا بعد ديين  وسياسي 

يف أحواهلم الشخصية واملالية واجلنائية  والذي مس قضية القضاء اإلسالمي ، واعترب القضاء بني املسلمني

األحكام منصوة يف  من اهللا، وألن أصول تلكنهم، ألن احلكم بينهم فيما حكم جزء ال يتجزأ من دي

، ونريد لرجاله مسعة إننا نريد لقضائنا حرمة ومكانة: "فيطالب ويقول  ،3فيها فهو دين ماالكتاب والسنة، و 

.363، ص السابق، املرجع 1947-1866ستعمارية يف عمالة وهران دارة احمللية اإلكرمي ولد النبية ، اإل-1

.55-54، املرجع السابق ، ص ص ...أمحد اخلطيب ، مجعية العلماء املسلمني -2

3-�́ ���ǪƥƢǈǳ¦�°ƾǐŭ¦���ƨȈǠǸƴǴǳ�Ä°¦®ȏ¦�ǆ ǴĐ¦�ǂȇǂǬƫ���śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ22.
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ونرى أنه ال عّز ،الب بإصالح القضاء مث باستقاللهوندافع عنهما حبمية ومحاسة ونط ،ومنزلة، ونغار عليها

�ƢēƢǔǫÂ�ƢȀƟƢǔǫ�̈ǄǠƥ�ȏ¤�ƨǷȋ"...1

�ȏ¤�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆونظرا للرسائل اليت وجهها الشيخ اإل       ǴĐ¦�§ ¦ȂǼǳ�ȆǸȈǿ¦ǂƥالقضية مل جتد جتاوبا وال  أن

يف قضية  حني كانوا خيوضون –لسĐ¦�¦ǀǿ�¾ƢƳ°�ǲǠǳو : "مبا ذلك راجع حسب قول الشيخاستحسانا ر 

القضاء يف اإلسالم ليس من الدين، وإمنا هو  كانوا يظنون أو يعتقدون أن  - )إصالح القضاء اإلسالمي(

.2... "منها الزمان ويدع ذ، يأختشريعات زمنية

.1، ص 1950فيفري  20، 108، ع البصائرجريدة ،  "2فصل احلكومة عن الدين " ، اإلبراهيميالبشري حممد  -1

.1، ص  1950فيفري  27، 109، ع البصائرجريدة ،  "10احلكومة عن الدين فصل "، اإلبراهيميالبشري حممد  -2
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  مسألة محاربة الطرق الصوفية : رابعا

  :محاربة البدع والمنكرات  - 1

ȈǠŦ�Ƣđ�ƪ إن من أهم ǸƬǿ¦�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦ ها بشدة هي الطرقية عارضتة العلماء املسلمني اجلزائريني و

، فقد اعتربوا أن اجلمعيات الطرقية من أشد املعارضني للدين والتقدم، واتفق جل العلماء على أن أو املرابطية

  .جلزائرينيالطرقية جاءت نتيجة لتدهور الوضع الديين وانتشار اجلهل والغموض يف أوساط ا

غموض يف اإلسالم ألن اإلمتثال إىل رؤساء  وقد أعلن العلماء احلرب على املرابطني حتت راية ال

�ƨȈǧȂǐǳ¦�ȄǬȈǇȂŭ¦�ƪيت كانوا يقيمو املشايخ الطرقيني واحلفالت الدينية ال Ţ�śūƢǐǳ¦� ƢȈǳÂȋ¦�ǶǇƢƥ�ƢĔ

، تعد سبب يف رأي العلماء سببا لطرقيةدايا إىل رؤساء اجلمعيات اوالرقص، وكذا زيارة القبور ومنح اهل

  .النتشار الفساد واألمراض واخلرافات واجلهل

فلذا جاءت دعوة العلماء إىل إصالح الوضع الراهن وعلى رأسهم الشيخ عبد احلميد بن باديس 

الذي ترأس مدرسة التجديد اإلسالمية باجلزائر، متماشيا حسب تدعو إليه فلسفة مدرسة التجديد 

درسة م وهي املعروفة باسم امل18اإلسالمي اليت ظهرت يف العامل اإلسالمي يف النصف الثاين من القرن 

، واليت قامت أساسا لتطهري الدين من البدع واخلرافات والعودة به إىل ينابيعه األوىل 1اإلصالحية السلفية 

رأينا واجبا علينا أن نقوم بالدعوة العامة :"...، فيقول ابن باديس )الكتاب والسنة وعمل السلف الصاحل(

دي صاحل سلف األمة وطرح البدع والضالالت إىل اإلسالم اخلالص والعلم الصحيح إىل الكتاب والسنة وه

.2..."ومفاسد العادات

يعد الشيخ عبد احلميد بن باديس من األوائل الذين حاربوا الطرقية وهاجم باألحرى املمارسات 

» ȂǐƬǳ¦�¿Ƣȇ¢�ƢǿȂƦǰƫ°¦�Ŗǳ¦�̈®ƢƦǠǳ¦�Ŀ�ǽǂǐǟ�ȂȈǫǂǗ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦3 وبكل ما ميلك من وسائل بدءا ،

  74ص  املرجع السابق ،،1956-1931تركي رابح عمامرة ، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ورؤسائها الثالثة -1

.1، ص 1933أفريل  24، 3، العدد السنةجريدة " عبداويون مث وهابيون"عبد احلميد بن باديس - 2

.79،ص 1999نشأة املعارف ، مصر، ، م1طأمحد حممود اجلزار، اإلمام ابن باديس والتصوف،-3
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يف املساجد وانتهاء بالقلم وما نشره من خالل جرائده اليت أصدرها كاملنتقد والشهاب  بالوعظ واإلرشاد

، قد سانده يف لسنة و الشريعة والصراط والبصائروكذا جرائد مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني كجريدة ا

حممد السعيد "و" امليلي مبارك"فكره جمموعة من العلماء الذين اهتموا بقضية حماربة الطرقية ، أبرزهم الشيخ 

  ".الطيب العقيب"وكذا " الزاهري

ساهم الشيخ مبارك امليلي برفع لواء احلرب على الطرقية لرد األباطيل وتصحيح العقائد ، وقام 

ذلك تلبية  )لى شكل مقاالت يف جريدة البصائروالذي نشر ع"( الشرك ومظاهره"بتأليف كتاب بعنوان 

، لتجريد تلك املقاالت ومجعها يف  املنتشرة يف عدة جهات من الوطنلرغبات خمتلف طبقات اجلماهري

، ومل تقتصر دعوته حملاربة الطرقية يف الداخل بل تعدت لتشمل املشرق العريب خصوصا بالد 1رسالة خاصة

لطرق املغرب وجامع الزيتونة الذي كتب مقاالته يف جملة الشهاب استغرب فيها سكوت اجلامع عن ا

، على عكس مصر وطرابلس واجلزائر واملغرب األقصى اليت نددت بالطرق نتشرة يف تونسواملنكرات امل

.2الصوفية ودعت حملاربتها

يف  يعد الشيخ الطيب العقيب أكثر من تصدى للطرقية وأكثر ما كتب عنها يف مقاالته املنشورةو 

أن تكون إال بتصحيح العقيدة ���ƢŮ�ǺǸǰȇ�ȏ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǔĔ�À¢�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ƶǓȂȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦Âجرائد اجلمعية

عوة اإلصالحية الدينية وختليصها من الشوائب اليت ألصقت به، فقد تكلم يف إحدى مقاالته عن شروط الد

��ƨȈǻƢƦǿǂǳ¦�ȂǟƾƬƦǷ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦Â�Ǻȇƾǳ¦�Ŀ�̈Śưǰǳ¦�ªللجمعية و  ¦ƾƷȋ¦�ǺǷ�ª ƾƸƬǇ¦�ƢǷ�ƶȈƸǐƬƥ�ƢȀǘƥ°

�¦ÂǂǸưƬǇ¦Â�Ƕē¦ȂȀǌǳ�ǶǿÂǂƼǇÂ�ǞǸƬĐ¦�¦ȂǴǤƬǇ¦Âها األفكار جهودهم باسم الدين يف عصر ارتقت في

فهو يقضي بطبعة فك كل قيد وطرح كل غل حيول دون االستنارة بنور العلم "وتقدمت فيها العلوم، 

.3"الصحيح

، 270، ص 2011، دار اهلدى 1أمحد الرفاعي الشريف، مقاالت وأراء علماء مجعية العلماء املسلمني اإلمام حممد مبارك امليلي، ج-1

.1937، قسنطينة ، جانفي 11، ج12ة ، السن2الشهاب، مو 

.5، ص 12 م،  1جابن باديس، إىل علماء الزيتونة ،الشهاب -2

.2، ص 1933أفريل  17، 2، العددالسنةجريدة " �ƨȈƷȐǏȍ¦�ƢǼƫȂǟ®Â�¿ȂȈǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǔĔ" الطيب العقيب- 3
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ويرجع الشيخ الطيب العقيب هذه املهمة إىل مهام خواص األمة اجلزائرية اليت صنفها إىل ثالثة 

أما الطبقة .جال اإلدارة الذين اشتغلوا بأمور الدنيا، وتناسوا أمور دينهم ر : طبقات، متثل الطبقة األوىل

فهم الرؤساء الروحيني الذين استحوذوا على عقول األمة بتعاليم جديدة عن الدين ، وكانوا سبب  : الثانية

ر الشريعة، فهي متثل طبقة العلماء العارفني بأحكام الدين وأسرا: أما الطبقة األخرية. كل ضالل وكل افرتاق

�ǾǸȈǴǠƫÂ��ǶǴǠǳƢƥ�ȏ¤�ǾƷȐǏ¤�ÀȂǰȇ�ȏÂ�¾ȐǛ�ǺǷ�ƢđȂǌȇ�ƢŲ�ƨǷȋ¦�¾ƢǌƬǻ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ǶȀƦƳ¦Ȃƥ�ǺȇǂǟƢǌǳ¦

¾Ȑǜǳ¦Â�½ǂǌǳ¦�ƾƟƢǬǟÂ�̧ƾƦǳ¦�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ŚȀǘƫÂ���̈ƢȈū¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ȇǫǂǳ¦Â�¿ƾǬƬǳ¦�ǺǼǇÂ�¼Ȑƻȋ¦�¿°ƢǰǷ1.

د املرحلة األوىل من احلركة الوطنية ، رغم خفة حدة الصراع بني الطرقية ومجعية العلماء املسلمني بع

�¾ƢƳ°�ǒ Ǡƥ�» ǂǗ�ǺǷ�ǶǜǼƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǯǂǌǳ¦�ǂǿƢǜŭ¦�ǒ Ǡƥ�ƨŦƢȀǷÂ�ÄƾǐƬǳƢƥ�¿ȂǬƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ȏ¤

اليت كتب عنها الشيخ البشري " الزردة" يني مثل ظاهرةالطرقية واليت انتشرت عند بعض النواب اجلزائر 

هذه الطرق الشركية اليت كان ضدها ، وهو ما الحظته اإلدارة  اإلبراهيمي مقاال يف جريدة البصائر منتقدا

�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�©ƢƠǨǳ¦�©ƢǯǂŢÂ�ƨǏƢƻ�ƢēƢǯǂŢ�ǲǰǳ�ƨǠƦƬƬŭ¦�Ƣǿǂȇ°ƢǬƫ�Ŀ�ǾƦƬǰƫ�ƪ ǻƢǯƢǷ�Ŀ�ƨȈǠǸŪ¦�ȄǴǟ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦

.2األخرى عامة

  :الصراع مع رجال الطرقية - 2

كانت احلرب بني الطرق الصوفية ورجال العلماء قائمة من الطرفني وكانت املنافسة شديدة وعلنية يف      

�ƾȇ�ƪ ǻƢǯ�Ǻǰǳ��ƢȀǸǐƻ�Ƣđ�ǶƳƢēÂ�ƢȀǈǨǻ�Ǻǟ�Ǟǧ¦ƾƬǳ�ƢȀũƜƥ�ǶǴǰƬƫ�Ǧ ƸǏ�ƨǫǂǧ�ǲǰǳ�ÀƢǯÂ��ǾǈǨǻ�ƪ ǫȂǳ¦

الصوفية بوقا من  بحت الطرقرجال الطرق أطوال يف بعض األحيان من رجال مجعية العلماء، بعدما أص

حىت (، وتلقى دعما من قبلها للتضييق على العلماء وعلى نشاطهم يف املدن والقرى االستعمار أبواق

  ).اجلمعيات والصحف اليت كانت تأسسها 

.3-2، ص ص 1933أفريل  3،24، العدد السنةجريدة  ،"هل حنن يف حاجة إىل إصالح اليوم" ،  الطيب العقيب- 1
2 -G.G.A, CLNA, Bulletins de presse Musulmane Algérienne période du 1 er 15 février 1950,

questions Algériennes , Ouléma Contre Marabouts.
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اتركوا العلماء " ويف مقال نشره الشيخ الطيب العقيب يف جريدة السنة حيمل عنوانا ثانويا حتت اسم  

حيث يصف فيه رجال الطرقية باملشاغبني الذين يقومون بعرقلة العلماء من أداء !" نيعملون أيها املشاغبو 

قامت يف بالدنا هذه طائفة من العلماء قليلة تعمل واجبها وتؤدي ما فرض :" ...مهامهم ،حيث قال فيه

حىت قام  اهللا عليها بإزاء أمتها وحالتها التعيسة وما أخذت األمة تلمس نتائجها وجتين من نفعها وخريها

�¦Â°ƢƯÂ���śǳÂȋ¦�ƢȀƟƢƥ¡�ƨǼǇÂ���ƨŻƾǬǳ¦�ƢǿƾƟ¦Ȃǟ�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦�ń¤�ƢĔȂǟƾȇ�ǂǌǳ¦Â�ƨǼƬǨǳ¦�̈Ƣǟ®Â�ÀƢǘȈǌǳ¦� ƢȈǳÂ¢

�ǽȂũ�ƢǷ�ń¤�ǶȈǬƬǈŭ¦�ƅ¦�¶¦ǂǏ�̧ ƢƦƫ¤�Ǻǟ�ǶĔÂ®ǂȇÂ�ǶȀǼǟ�² ƢǼǳ¦�ÀÂƾǐȇ�śƸǴǐŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦� ȏƚǿ�ǽȂƳÂ�Ŀ

.1"بالعوائد الدينية 

ن قائما بني رجال الطرقية ورجال العلماء واحتدامه ،أعلنت مجعية العلماء ويف أوج الصراع الذي كا

، من خالل مقال صريح نشرته جبريدة السنة موجه إىل رجال الطرق الصوفية واعتربته آخر عتوقيف هذا النزا 

�ƾǓ�ƢđǂƷ�Ǻǟ��µج  و .م.ع.كتاب لتنسحب بعد ذلك ج  ما ينشر من نوعه وآخر صفحة من ǂǠƫ

ملقال يف عدة أجزاء ، وكان االنبوية وتوضيح املسائل العلمية ا كليا لتوجه مهها إىل بيان السننالطرقيون إعراض

والذي مت من خالله الدعوة إىل نصح العامة بأن تعرف حقيقة هؤالء الشيوخ " تعالوا نسائلكم"حيمل عنوان 

ǶēƢȈǐƼǌǳ.2وتركهم أمام األمة تعرفهم على حقيقة حاهلم دون أي زيادة عليهم وال تنقيص 

ولكي يقوم الطرقيون بتعزيز نفوذهم وإبقائهم كقوة وحيدة  تستحوذ على عقول اجلزائريني وتسيطر  

�¦Ȃǻ¦ȂƬȇ�Ń�ǶĔ¤�Ľ��ƨǷȋ¦�ƨǷƢǟ�ǺǷ�ǶȀǟƢƦƫ¢�śƥÂ� ƢǸǴǠǳ¦�śƥ�ȐƟƢƷ�¦ƾǇ�ǶȀǧȂǫÂ��Ƕē¦ƾǬƬǠǷÂ�Ƕǿ°ƢǰǧƘƥ�ǾȈǴǟ

 القول فيهم والتزيد عليهم والتشويه لسمعتهم حىتهم واملدعون للدفاع عنهم يف تنفري العامة من العلماء ب

���ÀÂǂǨǼȇÂ�ǶĔȂƠǨǘȇ�ǺǷ�ǶĔ¢�ÀÂƾǐǬȇ"، وحنن مراويحالعلماء مصابيح" :قالوا يف كلمة مشهورة عندهم

.3الناس منهم

.3، ص 1933جوان  12، 10لعدد ،االسنةجريدة ..." يصلح أخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا ال" ، الطيب العقيب- 1

.1، ص1933ماي  22، 7جريدة السنة ، العدد -2

  .املصدر نفسه  - 3



لجمعية العلماء المسلمين الجزائريينالقضايا الدينية  : .............................................الفصل الثالث

368

اليت  فضحت  عن أفعال شيوخ الطرق الصوفية و ومن بني التساؤالت اليت طرحها الشيخ العقيب   

Ŗǳ¦�Ƕē¦ƾǬƬǠǷÂ�ǶŮƢǸǟ¢أليس فيكم من يبيع األوالد للمقيم :" استعباد الناس وامتالكهم ، فقال  تدعوا إىل

واملاشية إذا  ثويبيع الراحة للسقيم؟ أليس فيكم من يهدد املسلم خبراب البيت وموت األوالد وهالك احلر 

هو قطع عادة أو قصر يف شيء من رسوم اخلدمة؟ أليس فيكم من كتب على قرب أبيه هذا مقام إبراهيم 

؟ أليس فيكم من يقول يف صراحة أنه يتصرف ...ومن دخله آمنا ال خيشى من اجلحيم ، ومن النار احلاميا

معتقدات العام اليت هي من وضع أليس من الشائع يف ... يف الوجود ويعطي من يشاء ومينع من يشاء 

.1"أكل هذا يف سبيل إشباع بطونكم... أيديكم أن من زار مقام فالن ثالث مرات كتبت له حجة 

�ƪ Ţ�ǶȀǴưǸƬǳ�©Ƙǌǻ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǠǸŪ¦�Â�ƨȈǫǂǘǳ¦�̈Ƣǟ®�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�² ȂǬǘǳ¦�ƪ ǻ°Ȃǫ�ƢǷ�¦̄¤مجعية " اسم

ار السنة وإحياء ¦ǰǻƜƥ�ǶȀƬǸē¦�Ŗǳ" ني اجلزائرينيمجعية العلماء املسلم"، كرد على تأسيس "العلماء السنة

ǀđÂ�ƨȈǠǸŪ¦�ǽǀǿ�̄Ƣţ¦�Ƥ¦�البدع واملنكرات ƦǇ�À¢�śƦƬǳحهم وأفعاهلم اهلادمة وسيلة لتغطية فضائ االسم��

م ، وكان الساعي إليها بصورة رئيسية الشيخ 1932سبتمرب 15، وكان تأسيس هذه اجلمعية بتاريخ للسنة

ذي كان قبل سنة أحد املؤسسني جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني والذي انسحب ، ال2املولد احلافظي

�¿Ƣǟ�Ƥ ƼƬǼŭ¦�ƨȈǠǸƴǴǳ�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�Ŀ�°ƢǌƬǈǷ�ȂǔǠǯ�ƨȈǠǸŪ¦�ǲƻ¦®�ǾƦǐǼŠ�ǽƢǓ°�¿ƾǠǳ�ƢȀǼǷ1931 ،

�Â��śȈǫǂǘǳ¦�ǂǜǻ�ƨȀƳÂ�ǲưŻ�ǆ ǴĐ¦�Ŀ�ǽ®ȂƳÂ�¾Ȑƻ�ÀƢǯÂ���ƨȈƷȐǏȍ¦�ƨǯǂƸǴǳ�ƨǓ°ƢǠŭ¦�Ƥ ǻƢƳ�ǀţ¦Â بعد

�Ŀ�ƨǼǈǳ¦�ƨȈǠǸŪ�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�©ƢƥƢƼƬǻ¦�Ŀ�śȈǫǂǘǳ¦�ǲǌǧ23  م إثر مقاطعتهم هلا لينشأ 1932ماي

مجعية منافسة جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مجعت رؤساء الزوايا واملوظفني الدينني املسلمني يف اإلدارة 

.2، ص 1933ماي 22، 7، العددالسنة، جريدة 1ج" تعالوا نسألكم " ، كاتب ناقد- 1

بقرية بين حافظ دوار عني لقراج، حفظ القرآن يف مسقط رأسه تعلم مبادئ  1880ولد عام  :املولود بن الصديق السحايب احلافظي- 2

عاما حىت حتصل يف الشهادة العاملية نبغ يف  20اللغة وقواعد العربية والفقه والتوحيد  واملنطق، غادر مصر والتحق باألزهر الشريف وبقي 

. ج.م.ع.دبية عاد إىل الوطن يف العشرينات ، اشتعل بالتدريس وشارك يف تأسيس جالرياضيات وعلم الفلك، إىل جانب املواد الفقهية واأل

بضغط من اإلدارة . ج.م.ع.س من املعارضة هلا ، وقال أن الباشاغا أورابح له دخل يف فصله عن ج.ع.مث انسلخ عنها وانظم يف ج

حيي بوعزيز، : نظري. انية املنافس ملعهد عبد احلميد بن باديس االستعمارية درس يف زاوية بلحمالوي وزاوية اليلويل وأشرف على معهد الكت

.105، ص1995، دار الغرب اإلسالمي، لبنان ، 1ط ،1أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة ج
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��¤ŐƬǟ¦�ƢĔ¢�ȏ©�العلماء املسلمني اجلزائريني عية، وكانت مبادئها قريبة بعض الشيء من أهداف مجاحلكومية

.1التصوف مصدرا من مصادر األخالق والدين وهذا ما يتناىف مع مبادئ مجعية العلماء اإلصالحية

كانت مجعية العلماء عند تكوينها "  :"رسالة الشرك ومظاهره"يف كتابه  ويف ذلك يقول مبارك امليلي

���ȏ�ƢēƢǈǴƳ�ÀÂǂǔŹ�¶Ƣǿǂǳ¦� Ƣē°¦®ȍ�ƨǻƢǟ¤�ȏÂ�ƢȀƬȇƢǤǳ�ƨǷƾƻتضم يف عضويتها عناصر شىت من هؤال

وما أن انقضى عام حىت انقضوا على من " إدارة األمور األهلية "ولكن عينا عليها فاجرة تبلغ وتشي إىل 

ǶĔÂ®�ƨȈǠǸŪ¦�̈°¦®Ɯƥ�¦ÂƾƦƬǈȈǳ�Ǻ�ǺǷ�¦ȂƳǂƻÂ��Ƕǿ®ȂǐǬǷ�ǒفيها من املصلحني واملرشدي ȈǬǼƥ�ƅ¦�ǶȀǴǷƢǠǧ��

حنن فلسناهم عند احلكومة "وقال قائدهم الوقح ... منفذين" إدارة األمور األهلية"ض ية حماربني وألغرااجلمع

.2"وهم فلسونا عند األمة

ولكي يناهض أعالم الطرق الصوفية علماء احلركة اإلصالحية يف ما كانت تنشره جرائدهم يف تلك  

ƾȇǂƳ�ǲưǷ�Ƣđ�ƨǏƢƻ�ƾƟ¦ǂƳ̈�"علماء السنةمجعية "، أصدرت "املرصاد"و"الشهاب"جملة  الفرتة مثل

اليت أشرف عليها عمر إمساعيل واملولد احلافظي مبساعدة حممد العاصمي، وكذا جريدة " اإلخالص"

ƾȇǂƳ�Ǯ̈�" املعيار" ǳ̄�Ŀ�ǶǿƾǻƢǈƫ�ǽ°Ƣǐǻ¢Â�ǆ ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ¦�ȄǴǟ�ƢēƢǸƴǿ�®ƾǈƫ�©ǀƻ¢�Ŗǳ¦"لسان " البالغ

.3"املستغامني"حال الطرقية العليوية بزعامة أمحد بن عليوة 

تبادلة بني الطرفيني وصلت إىل ¿�1933Ƿ�©ƢǷƢē¦Â�ƢǨȈǼǟ�ƢȈǨƸǏ�ƢǬǋ¦ǂƫم و1932شهدت السنتان      

«�°�ǲǯ�¦ÂǀǨǼƬǇ¦�¬ȐǏȍ¦�ƾǓ�ǶȀǟ¦ǂǏ�Ŀ�ǶĔ¢�ÀȂȈǫǂǘǳ¦�ǂǠǋ��¼ǂǘǳ¦�¾ƢƳ البذيئةالكلمات  حد ǂǗ�ǺǷ

�ƨƸǓƢǨǳ¦�ƢēȏƢǬǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǖǌǼƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ǾƳÂ�Ŀ�» ȂǫȂǳ¦�¦ȂǠȈǘƬǈȇ�ŃÂ�ǶȀƬƸǴǇ¢

ريدة ، فقاموا بتقدمي دعوة إىل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني للصلح والوفاق اليت أذاعتها ج4ألعماهلم

  .1933ماي  7بعددها الصادر يوم " النجاح"

.181-180، املرجع السابق، ص ص ...أمحد اخلطيب، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني -1
2-��» ƢǐǨǐǳ¦Ȃƥ�ŉǂǰǳ¦�ƾƦǟ��Ãǂƻȋ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�©ƢǯǂūƢƥ�ƢēƢǫȐǟÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦���́ ��210.
.181أمحد اخلطيب ، املرجع السابق ، ص -3
.211عبد الكرمي بوالصفصاف، املرجع نفسه ، ص -4
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تكن إال سبب خالفات عقدية  فيها احلافظي أن احلرب القائمة بني اجلمعيتني مل ادعىحيث 

ار البدع واملنكرات والسكوت ، فاشرتط على مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني لتحقيق هذا الصلح إقر طفيفة

�ƾǫ�ƪعنها ǻƢǯ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�Ǻǰǳ���ń¤�̈®ȂǠǳ¦�ƢĔƢǰǷƜƥ�ƾǠȇ�ŃÂ���ƨȈƷȐǏȍ¦�̈Ȃǟƾǳ¦�ǪȇǂǗ�Ŀ�ƪ ǬǴǘǻ¦

.1الوراء والتخلي عن مبادئها

�ƢēȂǟ®�Ŀ�¦Ȃǟƾƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ȆǿÂ�¼ƢǧȂǳ¦Â�ƶǴǐǴǳ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ǒ ǧ°�Ǻǰȇ�ŃÂ

من وراء  االستعمارإىل اإلصالح ومجع مشل املسلمني اجلزائريني بدل التفرقة اليت كانت تسعى هلا يد 

سياستها بقدر رفضها إىل الشروط اليت وضعها احلافظي وهي تعلم أن إصالح ذات البني من أفضل 

املسلمني وقد قامت جريدة السنة لسان حال اجلمعية  دالقربات وتعلم أضرار اخلالفات وأثرها على احتا

اإلصالح الديين يرجع يف غايته إىل إزالة "شرحت من خالله سبب رفضها للصلح مبينة أن  2بنشر مقال

اخلالف بني املسلمني وما وقفنا موقف اخلصم للطرق إال ملا علمنا أن من أثارها الالزمة تفريق كلمة 

ط اليت وضعها ، وقد متيز املقال بلهجة احلادة وسخريته من الشرو 3"املسلمني فآثرنا رضى اهللا على رضاها

�̄¤���®ȂƳȂǳ¦�ǺǷ�ƢȀƟ®ƢƦǷÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ȂŰ�ȆǜǧƢū¦�ƨǳÂƢŰ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�¢ǂǬǻ�Ŗǳ¦Â�ȆǜǧƢū¦

لتستبدل إمسها من " مجعية علماء السنة"ال فائدة يف بقائها مع الشروط املعارضة ملبادئها وأهدافها ،مع إقرار 

ماء البدعة لتظهر مبظهرها احلقيقي بعد أن يصب هلا اجلّو بفضل تلك مجعية علماء السنة إىل مجعية عل اسم

.4الشروط اليت وضعتها

مجعية علماء "اجلمعيتني  أو باألحرى بني - ويف مقال آخر حيث بلغت حدة الصراع بني احلزبني 

ان من أوجها نشر الشيخ حممد السعيد الزاهري الذي ك  - "مجعية علماء السنة"و " املسلمني اجلزائريني

.282أمحد اخلطيب ،املرجع نفسه ، ص -1

 7علماء املسلمني اجلزائريني عن الدعوة إىل الصلح اليت أداعتها جريدة النجاح بعددها الصادر يوم جواب مجعية ال:"املقال بعنوان طويل - 2

، " ن شروطناهذه شروطهم فأي -أخصم أم حكم -)شروط احلافظي(حنن ال نرفض الصلح ولكن نرفض "، وبعنوان ثانوي "1933ماي 

.1، ص  1933ماي  29، 8، العدد ينظر جريدة السنة

.، الصفحة نفسها املصدر نفسه - 3

.2، ص املصدر نفسه- 4
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أكثر علماء وشيوخ مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني إنتهاضا ومقاومة للطرفني واملتصوفة ، مقاال بعنوان  

فقد محلتم محلة منكرة :" شرح وافتضح فيه أعمال رجال الطرق بلهجة حادة قال فيها" مهزلة الصلح"

آالت "غري أنكم أصبحتم ... الربيئة  واعتديتم على احلرمات...عنيفة على مجعية العلماء بغيا وعدوانا 

اإلدارة وتأمرمت على املساجد فأغلقتها ... فتآمرمت على املدارس القرآنية احلرة ... "يد خفية" يف " مسخرة

وهو غين عنكم وشريف بواجبه  - وكنتم تقومون مبهمة البوليس السري... احلاكمة يف أوجه العلماء

�ǽǀđ�ÀȂǷȂǬƫ�ÀȂǳ¦Ǆƫ�ȏ�Ƕǰǻ¢�ƢǬƷ�Ǧعلى الربرة املخلصني من أبنا -دونكم Ǉƚŭ¦�ǺǷÂ��ŉǂǰǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�¦ǀǿ� 

وذلك يبني مدى العداوة اليت كان يكنها رجال الطرق للجمعية واستمرارها  1"املهمة الوضيعة منكم إىل اآلن

đ�®¦ǂȇ�ƨǳǄȀǷ�Äǂǿ¦Ǆǳ¦�ƺȈǌǳ¦�ƢǿŐƬǟ¦�Ŗǳ¦Â�¼ƢǧȂǳ¦Â�ƶǴǐǳ¦�ń¤�̈Ȃǟƾǳ¦�¦ȂȀƳÂ�śƷ�ŕƷ�ƢȀǨǫȂƫ�¿ƾǟÂقيق ا حت

فأنتم ال تزالون متعنون يف اإلمث والعدوان، ... قوم تدعوننا إىل الصلح  يا" :أغراضهم اخلاصة حني قال

وحيث نشرمت نداءكم إىل الصلح نشرمت عنا كثريا من الشتائم واملفرتيات، فكفوا عنا شركم واصرفوا أذاكم ، 

شروط الرئيس ولسن أو أن تفرضوا علينا واتركوا الشتم والسباب، وذلكم خري لكم من أن تشرتطوا علينا 

.2..."فرضا أن ال ننهي عن منكر وأن ال نأمر باملعروف

�ǂǷȋ¦�Ƕđ��ǢǴƥ�ǲƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƨǠũ�ǾȇȂǌƬǳ�ǶȀƬǴǸŞ�¼ǂǘǳ¦�¾ƢƳ°�ȆǨƬǰȇ�ŃÂ

�ƨȈǳȂǴū¦�ƨȈǫǂǘǳ¦�Ƣēǂǌǻ إىل نشر األكاذيب والدعايات الكاذبة جللب اجلزائريني إىل صفوفهم كاإلشاعة اليت

يف إحدى املقاالت اإلفتتاحية يف جريدة البالغ ، تقول فيه أن صاحب اجلريدة وشيخ العلويني قد أنقد 

، وأنه قد أسلم على يده ) األب األبيض(مئات اآلالف من أهايل زواوة الذين استحوذت عليهم مجعية 

ب من أهايل زواوة التفسري والرد الذي أنكره علماء ، اخلرب الذي التفت إليه الشيخ الزاهري وطل3الكثري

املولود (وأهايل زواوة يف جواب لالستفسارين الذين نشرا يف جريديت السنة يف عددها األخري وجريدة الشريعة 

، حني "براءة القبائليني من شيخ احللول"وكذا مقاالت يف أعداد من جريدة الصراط حول ) اجلديد للجمعية

وبإمجاع أهايل زواوة على أن ما كتب عن إسالم مئات اآلالف من ) باعزيز بن عمر(واوي أقر الفىت الز 

  .5-4ص ص ، 1933جوان  19، 11جريدة السنة، ع -1

.5، ص  نفسهاملصدر - 2

.5، ص 1933جوان  26، 12السنة ، العدد -3
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إننا مل نعلم أن مسلما :" اجلزائريني على يد شيخ احللول إشاعة كاذبة يف حق أهايل القبائل املسلمني، فقال 

أن ... يوخ احللولحيمل بني جنبيه إميانا صحيحا ويغار على اإلسالم واملسلمني يقول بإسالم شيخ من ش

.1"زواويا أو قبائليا أسلم على يد هذا الشيخ احللويل صاحب هذه الطريقة املعدومة

وليس من الغريب أن يتعرض الشيخ سعيد الزاهري إىل اعتداء من قبل فرق اعتمدت أغرب 

شرت جريدة الوسائل لكبح مجاح أعضاء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الثائرين على رجاهلا ، فقد ن

م من 1933جويلية  24خرب االعتداء على الشيخ الزاهري يف الساحة العمومية بوهران يوم  2الشريعة

وقد أثار هذا اخلرب الرأي العامل اجلزائري والفرنسي الذي كتبت عنه . طرف أحد التابعني للطريقة العليوية 

اليومية اليت كتبت فصال حارا ) اتانأوران م( « Oran Matin »اجلرائد والصحف الفرنسية مثل جريدة 

أمضاه فريق من األعيان املسلمني احتجاجا على عمل اجلاين ومن شاركه يف جنايته، وقد علقت اجلريدة 

ƨƯ®Ƣū¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ƾȇ�Ǿǳ�ǺǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�ƨǘƻƢǇ�ƢĔƘƥ�ǲǐǨǳ¦�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ3.

وما من وقوعها على ي 15وقد أفاد الشيخ الزاهري جلريدة الشريعة املتسبب يف احلادثة بعد مرور  

يتظاهر بالوالية والصالح ليحتال بذلك على ما يف .. .لسوء يف وهرانشيخا من أشياخ ا"أن صاحبها 

، وأنه مت القبض عليه ومت استجوابه والتحقيق معه عن سبب االعتداء، والذي يرجع 4..."أيدي الناس

ماذا سيفعل سيدي املرابط أو الدجال  :"حسب ما تلقنته األلسن واألخبار وكما ذكر الشيخ الطيب العقيب

مل يبق ... وحالوا بينه وبني ما يشتهيه يف هذه األمة ومنها؟...احملتال الذي وقف له املصلحون يف الطريق 

5..."له إال أن يعتدي على أشخاص هؤالء املصلحني بالضرب والقتل

¦�ƨƳȂŭ¦�¿ƢǷ¢�ǶȀǷ¦ǄĔوكل هذه التصرفات النامجة عن رجال الطرقية دليل قاطع على فشلهم و 

اإلصالحية اليت وجهها رجال اجلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ضدهم، ليس منازعة هلم يف السلطة واجلاه 

.7، ص  1933أوت 7، 4جريدة الشريعة ، العدد -1

.6، ص 1933جويلية ، 31، 3جريدة الشريعة ، العدد -2

.5، ص 1933أوت  7، 4الشريعة ، العدد -3

.2، ص 1933اوت  24، 6الشريعة ، العدد -4

.3، ص 1933أوت  24، 06، العدد الشريعة، جريدة  "حنن والطرقيون "الطيب العقيب ،-5
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وال غرية على النفوذ الروحي الذي كانوا ميارسونه على عامة الناس وإمنا بسبب متزيقهم لوحدة اجلزائريني 

، وهو حتريف ملبدأ الشريعة اإلسالمية اليت تدعوا إىل سالميلفة متصارعة باسم الدين اإلخبلق طرق خمت

Ƣǧ¦ǂƻ�ǺǷ�ǾǻÂǂǌǼȇ�¦ȂǻƢǯ�ƢŠ�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ǞǷ�ǶĔÂƢǠƫ�¦ǀǯÂ©�،سلمني وتضامنهم يف القول والفعلوحدة امل

�ǖȈǘƼƬƥ�ǺȇǂǸǠƬǈŭ¦�ǞǷ�ȆǇƢȈǈǳ¦Â��ÄǂǰǨǳ¦�̧ ¦ǂǐǳ¦�À¦ƾȈǷ�Ǻǟ�ǶŮǄǟ�» ƾđ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�¶ƢǇÂ¢�Ŀ�ǲȈǗƢƥ¢Â

.1اسة الفرنسيني ورؤساء الطرق وشيوخ املرابطني ألهداف مصلحية مشرتكةمن رجال السي

هذا الصراع الذي حققت من خالله مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني قوة وجناحا بني اجلماهري  

اإلسالمية وازداد فيه الطرقيون ضعفا وتقهقرا أمام ضربات خصومهم املصلحني ، ويف ذلك تقول أحد 

د العلماء إلرساله اليوجد أي مثقف تقليدي يستطيع حماربة العامل الذي يستع:" تقارير الشرطة الفرنسية 

، والذي ليس له أية صعوبة يف أداء اإلسالمي من منبعة األصلي النقي إىل أقاص البالد حامال معه التعليم

.2"مستغال يف دوره احلماس الصويف الذي هو يف حاجة ملن يقوده مهمته ،

تؤكد بوضوح مدى  وما تدله الشهادات والتقارير اليت كانت عينا ساهرة على العلماء والطرقيني معا،

���ƨƠǨǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ƣđ�ƪ ȈǜƷ�Ŗǳ¦�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨȇƢǸū¦�Ƕǣ°�śƸǴǐŭ¦�©Ȑŧ�¿ƢǷ¢�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ�ǲǌǧ

بأساليبها الرتغيبية  ألن العلماء كانوا جييدون استخدام الوسائل احلديثة مثل الصحافة والكتابة فيها

اث للرد على أعدائها بأسلوب حضاري راقي ، وكانت ال تتواىن يف نشر ما استجد من أحدوالرتهيبية

  .وبلهجة عنيفة وحادة وبشكل واضح مباشرة وصريح 

��Ƣǿ°ƢǐƬǻ¦�ƢȀȈǧ�ƶǓȂƫ�ƨǴȈǇȂǯ�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�Ǧ ǴƬű�©¦ƾȈȇƘƫ�ƢȀǨƸǏ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǂǌǼƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǯ

ألن تأييد اجلماهري والتفافهم حوهلا أكرب جناح كانت ختشاه الطرق الصوفية ، وكذا االحتجاجات اليت

كانت تبعث إىل اجلمعية ضد أفعال رجال الطرق وبعض الزوايا املنحرفة الضالة، ليعلم اخلاص والعام ما 

��¼ǂǘǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǾǰȈŢ�ƢēƢǧǂǐƫÂ�ƢŮƢǸǟ¢� ¦°Â�ÀƢǯ�ƢǷÂ بكل صرامة وتنظيم دقيق وباألدلة القطعية من القرآن

Ƴ°ƢƻÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�³ ƢǠŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǺǷ�ƾǿ¦ȂǌǳƢƥÂ��ƨǼǈǳ¦Âة على ذلك ما حدث يف وأكرب نتيج ،ه

1-�ƨȈǼǗȂǳ¦�©ƢǯǂūƢƥ�ƢēƢǫȐǟÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ���» ƢǐǨǏȂƥ�ŉǂǰǳ¦�ƾƦǟ... 208، ص  السابق، املرجع.

.21، ص  نفسهاملرجع - 2
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م، عندما قام الشيخ املولود احلافظي بإلقاء خطبة على شكل حماضرة 1933سبتمرب من سنة 21عنابة يف 

، فأقاموا مظاهرة عظيمة وكثر الصراخ يفسخطهم وغضبهم رق للحضور مما أثارسياسية يف يوم اجلمعة مل ت

، 1تدخل البوليس يف القضية وتوصلوا إىل تفريق املتجمهرين، إىل أن املسجد وهّم احلضور بقتل اخلطيب

 فأصبح رجال الطرق هم من يقومون بنشر الفتنة ويسعون إىل نشر مذهبهم يف املساجد اليت كانت تغلق يف

فأين يوجد منع الفئة والتشويش والشوشرة يف . هذه املرة الطرقيون افتعلها اليت، ليس باألسباب وجه العلماء

وجوه  ت أبواب املساجد يفوأغلق ية العلماء املسلمني اجلزائريني؟ǠǸŪ¦� Ƣǔǟ¢�Ƣđ�Ƕē¦�Ŗǳ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪاألوساط ا

  .؟علماءها

Ǧاوما دل على  ȇǂǌǳ¦�ǄȇǄǠǳ¦�ƾƦǟ�ƺȈǌǳ¦�¼Ȃǈƥ�ƨȇ°®ƢǬǳ¦�ƨȈǫǂǘǳ¦�ƺȈǋ�§ ƢƸǈǻ¦�Ȃǿ�śȈǫǂǘǳ¦�¿¦ǄĔ2

احلميد بن باديس باإلسراع يف الرد عليه ، فبادر الشيخ عبد عية العلماء املسلمني اجلزائرينيوانضمام إىل مج

جاء على لسان  ، وهذا ما3معينا إياه عضوا فاعال يف مكتب اجلمعية مكلفا مبناطق وادي سوف وما جورها

زيز اهلامشي الشيخ عبد الع: حول كارثة سوف األليمة "يف مقال جبريدة البصائر بعنوان الشيخ عبد احلميد 

ة قبل االجتماع العام كاتيب الشيخ عبد العزيز الشريف يرغب من االخنراط يف ويف السنة املاضي" :"واإلصالح

، وأحسب سلمني وخصوصا ألمثاله من العلماءمجعية العلماء فأجبته بأن اجلمعية مفتحة األبواب جلميع امل

ي أين ذكرت له أن اجلمعية تأسست ويف املؤسسني هلا مجع كثري من الشيوخ الطرق، وأن القانون األساس

.7، ص 1933أكتوبر 9، 4جريدة الصراط، العدد -1

ولد بالبياضة بالوادي، نال شهادة التطويع ، توىل مشيخة الزاوية القادرية بوادي  :)م1965-1898(عبد العزيز الشريف بن اهلامشي - 2

إىل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وعني عضو نشطا يف مكتب اجلمعية مكلفا باحلركة اإلصالحية بسوف،  نظما 1936سوف تويف سنة 

مما  1938الشعبية يف سوف عام  نتفاضةاالوبفعلته حتولت الزاوية القادرية بسوف إىل مدرسة من مدارس احلركة اإلصالحية ، تزعم الشيخ 

علي غنابزية ، دراسات يف تاريخ املقاومة الثقافية باجلزائر  :ينظر، 1965ونس ، تويف سنة أدى إىل نفيه خارج سوف ومنها إىل ت=

.80-79، ص ص 2011، مطبعة مزوار ، اجلزائر ، 1،ط1ج

3-�Ƣǿ°ȂǘƫÂ�ƢēƘǌǻ�» ȂǇ�Ä®¦Ȃƥ�ƨȈƷȐǏȍ¦�ƨǯǂū¦���ȄǇȂǷ�Ǻƥ�ȄǇȂǷ)1900-1939( قسنطينة2006، رسالة ماجستري ، ،

  .201ص
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�ƢŭƢǟ�ǾƬǨǐƥ�Ä°¦®ȍ¦�ǆ ǴĐ¦�ƶǋ°�¿ƢǠǳ¦�̧ ƢǸƬƳȏ¦�ÀƢǯ�ƢǸǴǧ�¦ƾǸƬǠǷ�¾¦±ƢǷ�ǞȈǸŪ¦�ǺǷ�¼ƢǨƫƢƥ�ǞǓÂ�Äǀǳ¦

.1"وشيخ الطرقية القادرية فانتخب مبا يقرب من اإلمجاع

��ǂǘǳƢƥ�ǶēƢǫÂ¢�Ŀ�ǶēȂǫ�¦ÂƾǨǼƬǇ¦Â¼ افال جيهلن جاهل وال يقولن قائل أن املصلحني شغلو "

اد اليت كانت تصدرها ، وهذه النقطة توضحت عند تتبع لإلعد2"ل شيءمقاومتها حىت أهلتهم عن ك

والنوادي  دارس، إذ تبني انشغاهلا باجلوانب اإلجتماعية والثقافية والتعليم وفتح املصحف اجلمعية

تعمارية اليت كان هلا موقف انشغاهلا للسعي للتوسط لدى اإلدارة االسالثينات و ثواجلمعيات، خاصة يف ال

لى غرار جرائدها املنحلة واكتفت مجعية العلماء بكتابة مقاالت يف جريدة البصائر اجلديدة، ع،معارض

�ǾǼǟ�Ƕų�ƢǷÂ�©ȏȐǔǳ¦Â�̧السابقة ƾƦǳ¦�Ǯ Ǵƫ� ¦°Â�ǺǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀƦǈƬǯ¦�Ŗǳ¦�©¦®ƢǠǳ¦�ƨƥ°ƢŰ�Ŀ��

�ȆȀǧ�Ƥ Ƭǯ�ƢǷ�ǂưǯ¢�ÀƢǯÂ��ǾǷȐǇ¤Â�ǾǼȇ®�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�©ƾǈǧ¢�ƨȈǯǂǋ�ǂǿƢǜǷÂ�ǂǿ¦ȂǛ ذلك األستاذ مبارك

، وكذا الشيخ أبو يعلي 3، يف عدة مقاالت متفرقة يف عدة أعداديف رسالة حتت عنوان الشرك ومظاهرامليلي 

واليت وضح فيها " حنن اإلصالحيني وخصماؤنا"الزواوي الذي كان يكتب مقاالته يف سلسلة متتابعة بعنوان 

�Âȋ¦�Ŀ�®ƢǬƬǟȏƢǯ�ǞǸƬĐ¦�ƢȀȈǧ�ǞǫÂ�Ŗǳ¦� Ƣǘƻȋ¦�ȄǴǟ�À¡ǂǬǳ¦�̈ ¦ǂǫÂ���ƨǴȈǇȂǳ¦Â�ǲǇȂƬǳ¦Â���°ȂƦǬǳ¦�̈°Ƣȇ±Â� ƢȈǳ

، واملتتبع لكتاباته جيدها تدور حول قضية أساسية واحدة وهي اإلسالم الصحيح وتتضح قضيته مما 4اجلنازة

الحظه اإلمام من الفوق السابع بني حقيقة اإلسالم كما هي يف القرآن والسنة ، وبني واقع املسلمني 

إىل اإلسالم به من بدع وضالالت وجهاالت شوهت الوجه احلقيقي لإلسالم وما يطفح به من املنتسبني 

بدع وضالالت وجهاالت شوهت الوجه احلقيقي لإلسالم وذلك هو اإلسالم غري الصحيح الذي يدعو 

ȏƢǬǷ�ǄȈǸƬƫ�ƢĔƘƥ�Ãǂȇ�ǾƫȏƢǬǷ�¢ǂǬȇ�Äǀǳ¦Â�ȆǴǏȋ¦�ǞƦǼŭ¦�ń¤�̈®ȂǠǳƢƥ�ǾƷȐǏ¤Â�ǽŚȈǤƫ�ń¤�¿ƢǷȍ¦ ته باملوضوعية

واالستقاللية يف الرأي واإلنصاف واليت أدى به ذلك إىل أن خيتلف من الشيخ عبد احلميد بن باديس نفسه 

 إصالحيف كثري من القضايا كوقفه من التيار الصويف الطرائقي والذي كان يدعو إىل إصالح الزوايا وإىل 

.1، ص 1938جويلية  22، 123، العدد البصائرجريدة ،  "الشيخ عبد العزيز بن اهلامشي"، باديس عبد احلميد بن- 1

  .54ص املصدر السابق ،  ، نيسجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائري- 2

  .1937إىل  1935 ، السلسلة األوىل من سنةالبصائر، جريدة " الشرك ومظاهره:  رسالة"، الشيخ مبارك امليلي نظر مقاالتي- 3

.8، ص 1936فيفري  7، 6، العدد البصائر - 4
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صوفية ، بينما ظل رأي الشيخ عبد احلميد بن ذات البني بني املصلحني السلفيني وبني شيوخ الطرائق ال

، وكان يرى اإلمام يف إنكاره للتطرق أن مصلحة اإلسالم  هذه القضية يتسم بقدر من احلفظباديس يف

�ǾȈǔƬǬȇ�ƢŠ���ǶēƾƷÂÂ�śǸǴǈŭ¦�ƨǸǴǯ�¼ȂǨȇ�ƢǷ�ǲǯ�¾ǀƦǻÂ���śƦǳ¦�©¦̄�¬ȐǏ¤�ȆǔƬǬƫ���ǞǸƬĐ¦�ƨƸǴǐǷÂ

Ƕē¦®ƢǬƬǻ¦Â�śƸǴǐŭ¦�ǒ ذلك من تبادل التنازل بدل التنازع Ǡƥ�Ƥ ǔǣ�ǾȈǴǟ�Ƥ ǴƳ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��1  وذلك مل

يف عدة " إصالح الزوايا يف بالد زواوة"مينع من أن تقوم مجعية العلماء بنشر مقاالته يف هذا الشأن بعنوان 

ما يدل على الروح العالية والرقي الفكري الذي متيز به العلماء والذي كان سببا غري مباشر ضمن  2أجزاء

  .تمرارية مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودوامهااس

�Ŗǳ¦�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǷȂǰū¦�ȄǴǟ�ƢǿǄȈǯǂƫÂ�ƢđǂƷ�ƪ 1937ويف السنة الثانية جلريدة البصائر  ȀƳÂ

أخذت تنصب للجمعية العلماء املكائد والعراقيل بإصدار قوانني املنع واحلجز والسجن يف حق علماءها ومل 

الشؤون اإلسالمية  إدارةادة مجع شتالت الطرقيني وبتشجيع من مساعي تكتفي بذلك بل قامت بإع

، أسست مجعية رؤساء الطرق الدينية باجلزائر برئاسة قامسي مصطفى الرئيس )Millut( وبرئاسة ميلو

، كما انظم ي أمحد التيجاين من زاوية تقرتوالشيخ س" بوسعادة"الديين للطريقة الرمحانية بزاوية اهلامل يف 

، وأصبحوا من إتباعها املؤيدين أمثال الشيخ الشرق اجلزائري، إىل هذه اجلمعيةص آخرون يف منطقة أشخا

صلحني مبساعدة ، وكان هدف هذه اجلمعية هو حماربة مجعية العلماء املاشتارزي، وابن احلمالوي بقسنطينةب

ǶēƾǟÂ�ƾǬǧ�¾ȐƬƷȏ¦�©ƢǘǴǈǳ�́الغدارة الفرنسية Ȑƻȍ¦�ǂȀǜŠ�¦ÂǂȀǜȇ�ȆǰǳÂ��  بإصدار إجراءات تسهل

.3"هلم القيام بالدعوة وتعليم اللغة العربية

، دار اهلدى ، اجلزائر ، 4أمحد الرفاعي شريف، مقاالت وآراء علماء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اإلمام أيب يعلي الزواوي ج-1

.13-12، ص ص 2011
  .1938سبتمرب19، 131العدد البصائر ، و .  1938سبتمرب 9، 130، العدد جريدة البصائر- 2
نصار الطرقيني سابقا ، والذي التحق بالشيخ ابن عليوة واختذه حمددا أقامت جريدة البصائر بنشر مقال لصاحبه حممد املهدي أحد  - 3

ماء السنة مدة من جلريدته البالغ ، وملا تأسست مجعية العلماء املسلمني من أعضائها املمثلني العليوية مث خرج منها لينظم إىل مجعية عل

 إفريقيااجلمعيات الدينية يف "الزمن ليبدأ من الطرقية وينظم إىل مجعية العلماء ، وكان املقال الذي نشره تنبيه اجلمعية عن كتاب فرنسي باسم 

وحد يف هذا الكتاب فقد " جول كاميون"الذي ألفه اثنان من حكام األحوار اجلزائرية وطبع حتت إشراف الوايل العام باجلزائر " الشمالية

ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦� ƢǇ£°�ń¤�¼ǂǘǳ¦�ȂȈǋ�Ƣđ�ǲǇǂȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǈǳ¦�©ƢƦƫƢǰŭ¦Â�°ƢǸǠƬǇȍƢƥ�ƨȈǫǂǘǳ¦� ƢǇ£°�ƨǫȐǟ�ǺǸǔƬȇ�ƨǸȀǷ�Ǿź°Ƣƫ�ǪǳƘƫÂ

=Ƕē°ȂǏ�ŚǤƥ احملتل وإىل احلكام احملليني يف خمتلف الشؤون وما كانوا يقومون به من الدرس واخلدع للمسلمني والفرنسيني معا بتصويرهم
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نشرت جريدة البصائر خرب يف شهر سبتمرب  االستعماريومن مظاهر هذا التعاون الطرقي الفرنسي  

ونص هذا املقال كان للرد على " جامعة احتاد الطرق الصوفية" اسمباسم مجعيتهم املشكلة حتت  1937

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني للمناظرة يف مسائل اخلالف اليت كانت بني املصلحني  دعوة هذه اجلامعة

والطرقيني يف شأن البدع واملنكرات اليت كانت رائجة عندهم بدافع حتقيق الوحدة والوفاق الذي مزقته مجعية 

سالمية اجلزائرية ومزق أنكم تعلمون علم اليقني أن فك أوصال األمة اإل:" العلماء يف نظرهم وحسب قوهلم 

�Ŀ�Ǯ ȈǰǌƬǳ¦�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�ǽȂǸƬǴƻ®¢�ƢǷ�Ȃǿ�ƨǨǳƖƬǷ�ƨƥ°ƢǬƬǷ�ƪ ǻƢǯ�À¢�ƾǠƥ�ƨǨǳƢƼƬǷ�̈ǂǧƢǼƬǷ�©°ƢǏ�ŕƷ�ƢēƾƷÂ

، رغم أن الواقع يقول عكس ذلك، فهدف الطرقيني كان جتميد الفكر 1..."أمر دينها اعتقادا وعمال

ان لتحقيق النهضة الشاملة وتنوير العقول ، ، اما هدف اجلمعية فقد ك"واستغالل الشعب ألغراض مادية

واإلنشقاق الذي حتدث عنه الطرقيون نتج عن  االنقسام، وقد رأى العلماء 2ورفع مستوى اجلماهري احملرومة

��¦�ƺȇƢǌǷ�ń¤�ǞǸƬĐ¦�ǶǈǬǻوي يف الكرامة واحلقوق والواجبات¦ƢǈƬǳ¦�¾ƾƦǧ��ƢĔȂǸȈǬȇ�¦ȂǻƢǯ�Ŗǳ الطقوش

ȍ¦�¾ƾƥÂ���ƢȀǧȐƬƻ¦Â�¼ǂǘǳ¦�®ƾǠƬǳ�Ƥ وإخوانومقدمني  ǐǠƬǳ¦Â�§ǂƼƬǳ¦�Ƕǟ�ǞǸƬĐ¦� Ƣǔǟ¢�ƨǧƢǯ�śƥ�̈Ȃƻ

الطرقية تفرض عليهم أن يبغضوا كل من " أخوة"، وأصبحت فهناك من يناصر القادريني وغريهمفيما بينها 

.3مل يتصل معهم حببل الشيخ ، وال جيتمعوا معه ولو يف العبادات الشرعية

جريدة البصائر يف سلسلتها األوىل حول أعمال الطرق ورجاهلا من  هم وآخر ما تتبعته أخبارأإن 

يف اجلزائر العاصمة الذي  1938أفريل  15هو انعقاد مؤمتر الطرقية يف " 1939إىل سنة  1935سنة 

حضرته مجوع كثرية من رجال الدين املسلمني الذين ميثلون األمة اجلزائرية من شيوخ الزوايا واألمة احلكوميني 

اء املصلحني أمثال حممد السعيد الزاهري وغريهم من العلماء ، والذي اعتربه الشيخ عبد احلميد بن والعلم

عبد الكرمي  :ينظر).فهم من خالهلا الفرنسيني نفسية املسلمني فهما معكوسا وحيتوي الكتاب على وثائق رمسية وشبه رمسية(احلقيقية =

  . 204-203ص ص ¦���ƢēƢǫȐǟÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�����ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ بوالصفصاف

-Confréries religieuses en Afrique du nord puslie sous l’initiative de Mr le couverneur général

juls combon.
3، ص 1937سبتمرب  3، 80جريدة البصائر ، العدد -1

2-�ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦���ƢēƢǫȐǟÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ��» ƢǐǨǐǳ¦Ȃƥ�ŉǂǰǳ¦�ƾƦǟ�� 204ص.  

  .185ص  أمحد اخلطيب، املرجع السابق ،-3
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باديس هي آخر فضيحة اليت أسقطتهم وافتضحت أمرهم لدى العام واخلاص حني قال عند تعليقه على 

ذه املرة شر فضيحة لقد فضح اهللا رؤساء الطرقية ه:" نتائج املؤمتر وتداعياته استقراءه ملوقف األمة منه

بعدما أخذت –واسقطوا أنفسهم سقطة ال لعاهلا وسخطت عليهم األمة سخطا عاما ومل يفدهم عندها 

1"حاولوه من تلفيقات وتوقيعات ما - منهم العريضة اهلدامة رمسيا

 بتحسني حالتهم املادية واالحتفاظ بأمواهلم ونفوسهم ليعيشوا"ومما تضمنه املؤمتر هو مطالبة فرنسا 

وحرية العربية ...وإصالحات اقتصادية واجتماعية للفالح والتأجري والعامل " يف السلم الديين وحب فرنسا

2"حتت إشراف احلكومة؟

كما حرص الطرقيون على التحذير من الدخول يف السياسة مث هم يف نفس الوقت يقولون أننا 

قبل كل شيء إىل إصالحات سنوفد إىل الوايل العام مجاعة تطالب حبقوقهم ويصرخون بأن الشعب حيتاج 

Ƣđ�ǶƟ¦ƾǳ¦�ǶȀǬǴǠƫÂ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƢȀƬǷȂǰƷÂ�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�Ƣǈǻǂǧ�ń¤�ƢǏȐƻ¤�ǾǴǯ�Ǯاقتصادية ǳ̄Â�� وأن تعجيل ،

عانتها واغتثها لكل حادث قد اإلصالحات أو تأخريها ليس من شأنه أن يضعف من استعدادهم إل

، فقد كان هذا املؤمتر ضربة للشعب اجلزائري يف دينه ودنياه ذلك ملا جاء من تركيز على املطالبة حيصل

بدأت تتحرك فيه احلركات الداعية  باحلقوق املادية اقتصاديا واجتماعيا وإمهال املطالب السياسية يف زمن

ن ذاك ، ‘للحرية والتحرر الفكري، فأين ذهب جمهود رجال السياسة اجلزائريني واألحزاب السياسية الناشطة 

.3فبهد هذا املؤمتر أصبح رجال الطرق سخرية الساخر ولعنة الالعن

نشرته يف أحد أعدادها  ¢ƢǬǷ�Ŀ�ƢēƢǘǘűÂ�ƢǿǂǷ¾ بافتضاحوكل هذه السياسة قامت جريدة البصائر 

كل يعمل   االستعماروبني  واليت يبني العالقة الوطيدة اليت كانت بينها"والطرقية  االستعمار"حتت عنوان 

ي قضى على نفوذها املادي ǀǳ¦�¬ȐǏȍ¦�ȄǴǟ�Ƣēر وثارت ثائ" ، فقال مصطفى القامسي يف ذلك ملصلحته

تلو  االجتماعاتوعقدت  واالحنطاطمن التدهور  وراحت تفكر يف مصري زواياها وما آلت إليه واألديب

4، ص 1938جويلية  22، 123، العدد البصائر، جريدة "بعد مؤمتر الطرقيني التزوير و التدليس "عبد احلميد بن باديس ،-1

6، ص 1938ماي  20، 114، العدد جريدة البصائر- 2

6، ص1938ماي  20، 114جريدة البصائر، العدد ، "  2مؤمتر الطرقية  "أبو بكر بلقاسم ،-3
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، ليمدها بالوسائل الناجعة االستعمار الذي يرجع أمرها إليه األخرى وقررت االتصال بالقائد األعلى لغالة

.1"للدفاع عن املصلحة املشرتكة

 1939وبعد اخلسائر املتتالية اليت حلقت بالطرقية والذي تزامن مع نشوب احلرب العاملية الثانية  

، بل أصبحوا وا ميثلون عنصرا اجيابيا لإلدارةأوقفت اجلمعية الطرقية نشاطها ومن مث فقدوا سلطتهم ومل يعود

.2يشكلون عبأ ثقيال على احلكومة العامة نفسها

ليست إال  ƢĔƘƥ وإدراكهموشعورهم خبطرها الداهم  األمةهذه من جهة ومن جهة أخرى تفطن 

يف نفوس  اإلصالحية األفكار، ومتكن 3أسلوبا جديدا من سياسة االضطهاد ومعاكسة اجلزائريني يف مطالبها

  .األمةالكثري من أبناء 

املقالية املوجهة إليها من قبل ي هش مكانة الطرقية آنذاك نتيجة الضربات ذإن هذا الرتاجع ال

باجلانب التعليمي والتثقيفي  إىل اهتمام جريدة البصائر أدىاإلصالحيني يف فرتة ما بعد مجعية العلماء الثانية 

-1947يف تلك الفرتة وما يالحظ يف السلسلة الثانية من جريدة البصائر  األولوياتالذي أصبح من 

تماعية ويرجع سبب ذلك إىل سكوت ئريني على القضايا الدينية واالججيد تركيز مجعية العلماء اجلزا 1956

رجوع الكثري من رجال الطرق الصوفية إىل احلق مشرية إىل أن احلكم احلقيقي إمنا هو االستعمار الذي و 

واملؤسسات الدينية ، وإن أبلغ ما عربت عنه مجعية العلماء  األوقافقضى على الدين واللغة واستولت على 

°¢©��ǺǷ�ƢǻƾǼǟ�ƢǷ�ǲǯ�ǲǠų�À¢�ƨȈǫǂǘǳ¦�¿¦ǄĔ¦�ƾǠƥ�ǺǈƸƬǈŭ¦�ǺǷ�Ǿǻ¢� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ" مني يف ذلك قوهلا املسل

جهد وقوة يف وجهة واحدة وهي مكافحة العدو الذي هو اجلهل مت مكافحة من حيافظ عليه ويربيه ، وهو 

املقاالت اليت تكلمت عن الزوايا واألطراف الصوفية واليت تعد على األصابع  أما، 4"االستعمار العدو للعلم

العشرة ركزت على النضج وكشف الدسائس دون فتح الباب من جديد للخصومة والنزاع ، دليل على ذلك 

2، ص 1939جوان 9، 169العدد ،البصائر، جريدة "االستعمار والطرقية " ،مصطفى القامسي- 1

.204، ص  السابقبوصفصاف عبد الكرمي ، املرجع -2

.2، ص 1939جوان  23، 170جريدة البصائر ، العدد -3

.8، ص 1949جوان 6 ، 8-2العدد  ،البصائر، جريدة "األمة الطرقية واالستعمار بالء شر" ،فرحات العابد- 4
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، "األمة وايا بعد مؤمترمؤمتر الز "ما عرب عنه الشيخ البشري اإلبراهيمي يف مقاله الذي نشره يف البصائر بعنوان 

، إذ ال، وال نريد أن نفتح بابا للخصومةوحنن يف هذا املقال نبني حقيقة، ونكشف عن دسيسة:"قائال

 باالقتالعخصم لنا إال االستعمار الذي قضى على ديننا ولغتنا وأتى على مؤسساتنا الدينية وأوقافنا 

ثري منهم إىل احلق، وانصرفنا إىل واالبتالع ، وقد سكتنا عن رجال الزوايا منذ عشر سنني وسكنوا وفاء ك

.1"التعليم فأعان بعضهم بالتنشيط القويل وبعضهم بالسكوت وبعضهم بتقدمي أوالدهم للمدارس

 أماملقد كانت الطرق الصوفية وزوايا املرابطني منظمات دينية جامدة، مل تستطع أن تصمد 

�̈ŗǧ�Ŀ�ƪ Ǵǰǋ�ƢĔ¢�ȏ¤��ƨưȇƾū¦�ƨȈƷȐǏȍ¦�ƨȈǼǗȂǳ¦�©¦°ƢȈƬǳ¦�¦ǀǿÂ��§ȂǠǌǳ¦�ƶƬǨƫ�ǪȇǂǗ�ǺǷǄǳ¦�ǺǷاالنغالق 

�ń¤�» ƾē�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�ǞǷ�ȄǋƢǸƬȇ�Ǻǰȇ�Ń�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀالعنصر الديين والشعور  إضعاف

Â� ÂƾŮ¦�ƢŮ�ǪǬŹ�¿¦®ƢǷ�ǾǼǰǳÂ���ȄǴǟ�ƪ¦زائرينيالقومي عند اجل Ǭǧ¦Â�ƾǫ�ƢĔƜǧ�̧ȂǼŬوقد اعرتفت بعض إبقائه ،

�Ä¢ǂǳ¦�ƨƟƾē�ȄǴǟ�Ƣǈǻǂǧ�̈ƾǟƢǈǷ�Ŀ�ƨȈǘƥ¦ǂŭ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢȈǠǸŪ¦�ǽǀǿ�ǾƬƦǠǳ�Äǀǳ¦�¿ƢŮ¦�°ÂƾǳƢƥالتقارير الفرنسية 

.2العام اجلزائري

منذ " ،"دسائس مفضوحة"نشرته حتت عنوان بدليل ما وضحته جريدة البصائر يف مقاهلا الذي 

ع البلدان اليت متكنت مجيظهرت الطرقية يف العامل اإلسالمي وهي تتلون بتلون الظروف وتلعب أدوارا يف 

أصبحت  - اليوم–���ƢĔ¢�¾ȂǬǻ�ƢȀƬȈƷȂǴǏ�¿ƾǟ�Â¢�ƢȀƬȈƷȂǴǏÂ�ƢǿǂǋÂ�ƢǿŐƻ�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�ǞǘǬƥÂفيها قدمها

فكرة عتيقة ال تالئم طموح الشعوب وال تساير روح العصر احلاضر بل نقول بكل صراحة إن وجودها اليوم 

ƢǸǠƬǇȏ¦�¼¦Ȃƥ¢�ǺǷ�ƢǫȂƥ�ƪ°� فريقياإعلى حياة احلركات القومية يف مشال  األخطارمن أكرب  ƸƦǏ¢��ƢĔ¢�̄¤

.3"وآلة مرنة يف يده يسخرها للقضاء على احلركات القومية ومقاومة الروح الوطنية

ولكن عندما ظهرت اجلمعيات الدينية املرابطة يف نظر األهايل منظمات عقيمة وقدمية ، فإنه مل يعد 

لطات احمللية إىل أخذ احلذر ، بل أخذت تنبه السإلدارة االستعماريةيها بالنسبة ليف اإلمكان االعتماد عل

.1، ص 1948أفريل سنة  12 ،31جريدة البصائر ، العدد -1

.220عبد الكرمي بوالصفصاف ، املرجع السابق ، ص -2

.2، ص 1948أفريل  5، 30جريدة البصائر ، العدد -3
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���ǶȀȈǳ¤�Ǻǯǂƫ�Ǻǰƫ�Ń�ƢĔƜǧ�ƢȀǴƳ¦�ǺǷ�¦ȂƸǓÂ�ƢǈǻǂǨǳ�¦ȂǐǴƻ¢�ƢǸȀǷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�À¢�ȄǴǟ�ƾǯƚȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂمنها

ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�Ƣǿ®ȂƳÂ�ƨǴȈǗ�ƢŮ�ǶȀƟȏÂ�Ŀ�Ƕđ�ǪưƫÂ1.

  .221-220ص ص ، املرجع السابق بوصفصاف عبد الكرمي ، -1
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  النشاط الديني لجمعية العلماء من خالل صحافتهاموقف اإلدارة االستعمارية من قراءة ل:  خامسا

، لكن ابتداء من معية على مستوى املساجد الرمسيةمسحت اإلدارة الفرنسية يف البداية بنشاط اجل

سارعت بإغالق وبعد انتشار املساجد بسرعة مذهلة يف البالد أدهش اإلدارة االستعمارية  1933سنة 

وس واحملاضرات من أعلى املنابر اخلاضعة إلشرافها فتارة ثائرة  األمة، ، ومنعت العلماء من إلقاء الدر بعضها

، وبعدم التدخل يف شؤونه ملا احتلت القطر فرنسا باحرتام الدين اإلسالمي وأهله رغم ما تعهدت به

ارات غري معقولة، مثل قرار ميشال، ورغم ما تقدم من ، فينبغي هلا أن ال جترح عواطف األهايل بقر اجلزائري

�ƪحتجاجات كبرية والزوبعة اليت أحدثها ا ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƢǷ¤�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨȈǴǿȋ¦�̈°¦®ȍ¦�À¢�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢǷ�°¦ǂǬǳ¦

جتهل نفسية الشعب الذي عاشرته أكثر من قرن أو راجع إىل تقصد أدية احلركة اإلصالحية اليت كانت 

.1ناشطة يف ذلك الوقت

ويدعى أيضا قرار الربيفي الذي  1933سنة  2ميشال  أصدرت اإلدارة االستعمارية قرار يسمى قرار      

، وأصرت احلكومة الفرنسية على قرارها رغم ما رفع ما يقرب ى منع الوعظ واإلرشاد يف املساجدينص عل

، إضافة إىل عدد معترب من املالك والتجار واملوظفون  احتجاجا يت إمضاء منهم ثالثة نواب بلديونمن مائ

بريد "لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف ركن  السنة، والذي نشر يف جريدة 3على القرار

الطيب العقبيتأييدا هلذا االحتجاج خصوصا عندما مس هذا القرار عضو مجعية العلماء الشيخ  "السنة

.7،ص 4،العدد 1933ماي 15ثنني جريدة السنة ، اإل-1

مجعية العلماء  ضّد نشاط 1933كان ميشال يشغل وظيفة الكاتب العام لوالية اجلزائر وقد وقع منشورين سنة  :ميشال منشور-2

تضّمن ،و  العلماء و تضييق اخلناق عليهماإلدارة الفرنسية ملراقبة نشاط رجال األمن و املسلمني اجلزائريني، وضّم املنشوران تعليمات موّجهة إىل 

ارتباطهم باحلركة الوهابية ، وطلب ميشال من معا ونية أن يشددوا رقابتهم مر اجلزائريني من نشاط العلماء و دعاءات باطلة مثل تذإاملنشور 

.185، ص ، املرجع السابق  محد اخلطيبينظر أ.البشري اإلبراهيمي  عبد احلميد بن باديس على اجتماعات العلماء و حتركات

محـــد ، بومحــو  بلقاســـم ، أبوعنــاين عمـــار ، بــوكالل : ميـــزور أمــن معاشـــر برياشــة  ببجايـــة بــوادي :بعـــض مــن اســـتنكر قــرار ميشـــال  أمســاء -3

، حممد ، بو نصـر علـي ، آخريـب حممـدامعوشي السعيد ، ابن سيدهم السعيد ، حمي الدين آعراب، بوحاجي بلقاسم ، أعنان امحد ، بونصر

الشـيخ : ومـن بسـكرة . آجرمون امحد، ابن سيدهم حممد ، آجرمون عبد اهللا ، بو محو املوهوب ، بونيف حممد ، ابن الصغري يوسف وغـريهم 

حـد علمـاء فـاس أطن بـاملغرب األقصـى الشـيخ  حنـاس الشباح رمضان ، وكذا مـن خـارج الـو الشيخ : املسعود بن علي ، واحد شيوخ بين يعلى 

.6،ص 12،العدد 1933جوان 26،  نظر جريدة السنةي.بفرنسا  إفريقياال ، وكذا طلبة مش
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لدينية املكلفة ، والذي كان حتت مسؤولية اإلدارة واجلمعية اديلقي دروسه الدينية يف عدة مساجالذي كان 

، الذي تقدم بدوره إىل السيد بريفي ليتوسط لديهابن صياممبسؤولية املساجد املكلف برئاستها السيد 

بعض األفراد الذين قدموا الشكوى دفعا دفعا للتشويش على  إللغاء القرار، الذي مين بالرفض مربرا قراره

فيفري  27بإبطال اجلمعية الدينية باجلزائر يف  ، بل قامتتكتفي اإلدارة االستعمارية بذلك ومل. للضرر

1.عندما امتنع ابن صيام من تنفيذ القرار 1933

الكايف للتدخل ضد  وجاء هذا االلتماس النيايب املصحوب باستغاثة الطرقيني ليعطي اإلدارة العذر 

ميشال، صدر األول ، فكان أن أصدرت دار عمالة العاصمة تعميمني رمسيني عرفا بتعميميمجعية العلماء

على العلماء حظر المساجد الرسمية، وورد فيهما منه 18، والثاين يف 1933فيفري  16يف 

.المصلحين ، و فرض الرقابة على تحركات العلماء 

�Ŀ�ƢȈƟƢĔ ائرية والذي حد وأوقف دروس الوعظوقد امتد هذا القرار ليشمل كافة املناطق اجلز 

ورفضت   عمالة وهران مركز ثقل الطرقيني،مجعية العلماء خاصة يف ارسكثري من مد  ، وإغالقاملساجد

، وفرضت أعضاء اجلمعية، وقد حجرت حرية تنقل بعض جديدة الطلبات املقدمة بفتح مدارس إصالحية

أحكام بالسجن على البعض األخر لتمردهم على أوامر اإلدارة ومواصلتهم إلقاء دروس الوعظ واإلرشاد يف 

2.املساجد 

جوان 26وعند انعقاد االجتماع السنوي للجمعية العمومية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف 

ولة على القرارين ، قدمت احتجاجا إىل الرأي العام الفرنسي ورجال الدبنادي الرتقي بالعاصمة 1933

وتدخل يف أمور دينها باحلل ، ومساس لكرامتها ا بوصمات منافية لدينها ومبادئهاهلا ورميه واعتربته إهانة

.3والتحجري

وجريـدة . 189، صاملصدر السـابق نية سياسية ، تربوية أخالقية دي جتماعيةا، مقاالت 1، اجلزء �ƾǴĐ¦��2آثارابن باديس ،عمار الطاليب -1

.5-4، ص1936وت أ 7، 31، ع البصائر

.189، ص  السابق، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، املرجع محد اخلطيبأ-2

.4،ص 1العدد ، 1933جويلية 17، جريدة الشريعة-3
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كان موقف النواب املسلمني املتكلمني باسم األمة اجلزائرية من قرار غلق ومنع العلماء من الوعظ 

اليت وجهها الشيخ العريب التبسي عضو ج ع م ج من  1واإلرشاد يف املساجد حسب الكلمة  املباشرة

السكوت عن هذه احلادثة بسبب عليهم مسؤولية  لذي ألقىإىل النواب املسلمني ا السنةخالل جريدة 

وشايا ومساعي بعض النواب إىل احلكومة الفرنسية، رغم ما أبداه الفرنسيني الغري املعنيني باألمر من 

مساه بأحرار األمة الفرنسية وصحافة األمة الفرنسية عن أاستغراب ملا حيصل للديانة اإلسالمية، فقد دافع ما 

ستعمارها ويف ¦Â¢�Ŀ�Ƣǈǻǂǧ�ƢēƘƫ�Ń�Ŗǳ¾�¦"سالمية وعن العلماء املسلمني واستنكروا هذه احلادثة املعابد اإل

.2"، فكيف استطابتها بعد مائة سنة لوال وشاية الواشنيأيام حكمها العسكري

Â�śǸǴǈŭ¦�§ ¦ȂǼǳ¦�ƨǨƟƢǗ�ń¤�̈ǂǋƢƦǷ�ǾǷƢē¦�ȆǈƦƬǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ƺȈǌǳ¦�ǾƳÂ الطرقية جمعية علماء السنة

اليت دعت احلكومة  3اإلخالصو كالمعيار�ƢĔƢǈǴƥ�ƨǬǗƢǼǳ¦�ƢǿƾƟ¦ǂƳ�Ŀ�ǂǌǻ�ƢǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȈǴƳ�śƦƫ�Äǀǳوا

، ها إىل تطهري املساجد من العلماءاالستعمارية أن تعمم منع الوعظ يف املساجد يف كامل الوطن ودعت

�Äǀǳ¦�¬¦ŗǫȏ¦�¦ǀđ�§ ¦ȂǼǳ¦�Ãƾǳ�ǖǇȂƬǳ¦Â�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�¶ƢǇÂ¢�Ŀ�ƢŮƢƳ°�ƢȀƬƦȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƢȇƢǋȂǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ

حملاربة وقمع نشاط مجعية العلماء املسلمني وأيدهمالذي ساندهم  عالل ابنصرح به النائب املايل 

إن اهللا اسرتعاكم هذه ... شر النواب يا مع": يخ العريب التبسي نداءا يقول فيهاجلزائريني، فوجه هلم الش

�¿ȐǇȍ¦�¼ȂǬƷ�ƨǷȂǰū¦�¦ȂǸȀǨƫ�ŃÂ�ƨǷȋ¦�¦ȂƸǐǼƫ�ǶǴǧ�ǾƬǷȂǰƷÂ�Ƥ Ǡǌǳ¦�śƥ�Ƣđ�ÀȂǷȂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨƥƢȈǼǳƢƥ�ƨǷȋ¦

للمجلس  4والعلم يف املساجد ومل تدافعوا وشاية الواشني وال اعرتضتم على اقرتاح صاحبكم ساعة تقدمية

قـرتح قـرار غلـق املسـاجد إىل نـواب املقاطعـات الـثالث للمجلسـني املـايل والعمـايل وخـص بـه نائـب القليعـة الـذي إوجه العريب التبسي كلمتـه -1

حـدمها مـايل والثـاين عمـايل الـذين أومنع العلماء من الوعظ واإلرشاد واستثىن ثالث نواب فقط نائب عمايل بقسنطينة ونـائبني بعاصـمة اجلزائـر 

، 1933مـاي  8،  5عـدد ، الالسـنة ، جريـدة " ىل النـواب املسـلمنيإائـر املسـلمة كلمـة اجلز "، ينظر العريب التبسي بـن بلقاسـم.ر عارضوا القرا

  .  3ص

  .صدر نفسهامل -2

جريــدة اإلخــالص للمولــود احلــافظي األزهــري صــدرت بــاجلزائر يف  ، 18/12/1932جريــدة املعيــار ملصــطفى هــراس صــدرت بــاجلزائر يف  -3

14/12/1932.

.تقدميه بدل تقدمية ، خطئ مطبعي وارد يف النص-4
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لكن هذا التصرف لفت انتباه السيناتور  1."...املسلمني عليها فأوقعتم احلكومة يف تصرف يغضب 

تساؤالته  واستفساراته املوجهة إىل وزير بنشرالديباش الجريان حيث قامت جريدة ، 2"موريس فيوليت"

أمر عامل عمالة اجلزائر حبل اجلمعية الدينية اإلسالمية املكلفة بالشؤون الذيكامي شوطان . الداخلية م

القاضي  1933فيفري  27اإلسالمية باجلزائر مبوجب قانون فصل الكنائس عن الدولة باألمر الصادر يوم 

م هذه اجلمعية إال للمحاكمن قانون الفصل ال تعرتف حبق حل 23، واملعروف أن املادة حبل اجلمعية الدينية

فكيف أذن لعامل عمالة اجلزائر بأن ينتزع من اجلمعية الدينية باجلزائر حق التصرف يف املساجد الشرعية، 

، االنتزاع ال يكون إال بأمر دويل من قانون فصل الكنائس عن الدولة يقضي بأن هذا 13واحلال أن املادة 

.3اخرتاقا للقانون  "موريس فيوليت"وأعد ذلك السناتور 

للنظر يف موقف  1933جوان  1شوطان يوم . ت جريدة اإلقدام بتوجيه نداء إىل مكما قام

اإلدارة الفرنسية باجلزائر إزاء مجعية العلماء اليت تواجه محلة شرسة من قبل مجعية علماء السنة الطرقية من 

نوجه نداءنا إىل "بكافة أنواعه  يذاءلإللبت احلكومة عليها لتصبح هدفا جرائدها  واليت أتنشره يف خالل ما 

�ƢǈǻǂǧÂ�®ȐƦǳ¦�ǽǀđ�ÄÂƢǈǻǂǨǳ¦�¿ƢǠǳ¦�Ņ¦Ȃǳ¦�ń¤�¦ȂǰǌǻÂ�©ƢǬƦǘǳ¦�ǞȈŦ�ǺǷÂ�ǽȂƳȂǳ¦�ǞȈǸŝ�ƢȀȈǴưŲ�ń¦Â�Ƣǈǻǂǧ

.4"نفسها أعمال ومساعي الذين ال نرتدد يف اعتبارهم أعداء حقيقيني 

  .4ص ،، املصدر السابق ، جريدة السنة "النواب املسلمني  إىلكلمة اجلزائر املسلمة " العريب التبسي بن بلقاسم ، -1

وأصبح عضوا يف جملس الشيوخ و قيادي يف احلزب االشرتاكي  ، موريس فيوليت الذي كان حاكما عاما على اجلزائر خالل العشرينات -2

اجلزائرية قّدم مشروع عرف مبشروع فيوليت ، يتكون من مثانية فصول و مخسني مادة يتضمن إصالحات الفرنسي و نظرا خلربته بالشؤون 

دستورية بإعطاء حقوق متساوية بني الفرنسيني و اجلزائريني، وإصالح التعليم، و إصالحات زراعية، إلغاء احملاكم اخلاصة، إنشاء وزارة 

لتوضيح و  م و نوقش من طرف الطبقة السياسية ، وقدم إىل الربملان الفرنسي ملناقشتة ،الشؤون إفريقيا، ونشر املشروع يف وسائل اإلعال

شرح فيه نظرته إىل إصالح األوضاع يف اجلزائر الفرنسية ، لكن إصرار " هل تعيش اجلزائر"مشروعه أكثر نشر فيوليت كتابا حتت عنوان 

ب املشروع ،و الذي فتح الباب لتقدمي مشاريع أخرى من طرف النواالكولون على رفض كل إصالح جعل الربملان الفرنسي يرفض هذا 

.ينظر أمحد اخلطيب ، املرجع السابق).نائب اجلزائر(،و مشروع دوروكس )نائب قسنطينة(مشروع كوطويل الفرنسيني مثل مشروع فرينوت، و 

  .5ص ،1933جوان 19، 11العدد جريدة السنة ، -3

  .نفسهاملصدر  -4
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ج ع م ج جر معه  إن هذا العداء الذي جنم عنه تعطيل اجلمعية الدينية اإلسالمية وعرقلة نشاط

من الوزارة الداخلية وهذا 1933جوان  22لسان حال اجلمعية بالقرار املؤرخ يف السنةتعطيل جريدة 

االنقالب املفاجئ والسريع من اإلدارة االستعمارية حنو اجلمعية جاء نتيجة الصدامات والصراعات اليت  

ما أبدته وعلى لسان رئيسها الشيخ  كانت بينها وبني بعض الطرق الصوفية الذي فاجئ ج ع م ج ، رغم

عبد احلميد بن باديس من والء وانتماء إىل فرنسا ، وتأكيدا ألعداء اجلمعية وتذكريا لإلدارة االستعمارية ، 

أفظننتم  أن األمة اجلزائرية ذات التاريخ العظيم تقضي قرنا كامال  :"قال الشيخ ابن باديس وبصريح العبارة 

فإنكم إذا نظرمت وتأملتم محدمت هلذه ... هض جبنب فرنسا حتث كنفها يدها يف يدها يف حجر فرنسا مث ال تن

Ĕ�ƨȈƬǨǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦فنبشركم انه سيكون للجزائر ...وارتباطها القوي مببادئها  ضتها اهلادئة ومتسكها املتني بفرنسا

من بقية أبناء حىت يقف املسلم اجلزائري مع أخيه .. الفرنسية مجعيات وصحف وسيكون هلا وسيكون 

�ǞȈǸƴǴǳ�®ȂǌǼŭ¦�ƶȈƸǐǳ¦�®ƢŢȏ¦�Ƣē¦ǂť�¾Â¢�ǺǷ�ÀȂǰȇ�Ŗǳ¦�ƨǬū¦�̈¦ÂƢǈŭ¦�¿ƾǫ�ȄǴǟ�Ƣǈǻǂǧ."1

من املالحظ أن الصراعات الداخلية اليت كانت يف فرتة العشرينيات والثالثينيات مل تكن ضد  

وذلك يدل على أن فرنسا كانت ، ) يف غالب األحيان(فرنسا املستعمرة بل كانت بني اجلزائريني أنفسهم  

، واملالحظة اليت قدمها صا فيما يتعلق بشؤون اجلزائرينيبعيدة كل البعد عما حيدث يف اجلزائر خصو 

السيناتور موريس فيوليت إىل وزير الداخلية اكرب دليل على أن اإلدارة االستعمارية يف اجلزائر كانت هلا مطلق 

، واليت كانت تلعب دور املتفرج احملايد يف حني واملنحاز يف أحيان )األهايل (احلرية يف التصرف يف شؤون 

أما ج ع م ج لقيت متنفسها وطريقا لنشاطها من . أخرى على حسب ما يوافق وخيدم مصاحلها وأهدافها 

خالل بعض القوانني الفرنسية اليت مسحت بتأسيس مجعيات وأعطت حرية  ممارسة  الطقوس الدينية 

  .اإلسالمية

.2-1، ص ص 1933جويلية  17، 1،العدد جريدة الشريعة -1
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أمام ممثل احلكومة 1غرابثلة عن العداوة العلنية جلمعية العلماء اخلطاب الذي ألقاه النائب ويف أم

"ملالقاة الوايل العام عند قدومه من فرنسا حني قال إن هاته الفتنة كلها وهاته القالقل واملشاغب اليت :

سب ذلك فأنا ومن معي وحب... انتشرت يف بعض بلدان الوطن سببها األصلي هو مجعية العلماء املسلمني 

من هؤالء السادات النواب وغريهم احلاضرين نطلب بإحلاح من احلكومة ورجاهلا الساهرين على حفظ 

.2"...األمن والراحة أن تعامل هذه اجلمعية املعاملة القاسية الشديدة 

مجعية ويف خضم هذه الصراعات واملنافسة الشديدة املعززة بالتحرشات اليت كانت قائمة بني 

العلماء ورجال الطرق الصوفية والنواب األهايل، أعرب الوايل العام عن موقفه إزاء هذه املسألة الدينية عند 

، و أكد يف الوقت نفسه انه ال يعارض عمل حل املشكلة يف وقت وجيزقدومه إىل اجلزائر بأنه سيسارع إىل 

ع املقاومة ، وأن موقفه اجتاه قضية منع الشيخ مجعية لعلماء وانه ليس ضدها وال يقاومها بأي نوع من أنوا 

�Ŗǳ¦�ǶȈǳƢǠƬǳ¦�Â�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�̈Ȃǟƾǳ¦�Ŀ�«ǂƷ�Ä¢�ǾȈǧ�Ãǂȇ�ȏ���ƾƳƢǈŭ¦�Ŀ�ǚǟȂǳ¦�ǺǷ�œǬǠǳ¦�Ƥ Ȉǘǳ¦

.3يلقيها ، وأبدى استغرابه لتعرض الشيخ ملثل تلك املضايقات

الرد على خطاب النائب غراب يف عدة  اهتمت جرائد مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني مبسألة

ومل تكن اجلمعية أن ، ، وحرصها ذلك مل يكن ليكون له قيمةمن جريدة الصراط دفاعا عن نفسها أجزاء

ممثل  خاصة أمام مع من الشخصيات اهلامة باحلكومةتعريها اهتماما إال عندما القي اخلطاب أمام جم

، كما حرصت على نشر تأييدات الوجهاء وشيوخ املناطق وكذا احتجاجات أهايل عني البيضاء احلكومة

 1933لقـاه النائـب املـايل غـراب بالعاصـمة سـنة أنص اخلطـاب الـذي : لقى اخلطاب بعنوان أالنائب املايل بعني البيضاء ، "غراب معمر ، -1

.5، ص 1933 أوت 14، 5جريدة الشريعة ،العدد ،" ضد مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

.5، ص 1933أوت  14،  5العدد  جريدة السنة  ،-2

جاء هذا التصريح إىل النائب احلر السيد محودو شكيكن  عند لقائه مع الوايل العام ، وقامت جملة الشهاب بنشر تلـك املفاوضـات كاملـة -3

.5، ص 1933أوت  28، 7واقتبست منها جريدة الشريعة يف العدد 
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، فيما تقّوله على ج ع م ج والذي رفع إىل احلكومة م البواقي ضد نائبهم املايل غرابوتبسة وخنشلة وأ

1.الفرنسية واألمة اجلزائرية مجعاء

، ئل املقاومة يف احلركة التعليميةقف أمام اجلمعية يف استحداث طرق ووساكل ذلك مل يكن عائقا ي

فأنشئت مباهلا ((، حسب قول الشيخ البشري اإلبراهيمي ء إىل مواصلة إنشاء مساجد مباهلاوذلك باللجو 

، وتقدمي املساعدة هلا بعيدا عن أعني 2))سنة واحدة يف أمهات املدن والقرىبضعة وتسعني مسجدا يف 

نسيني، رغم قوانني اليت متنع من البناء والتعليم ، فتقبل اجلزائريون سياسة اجلمعية بصدر رحب ودعموها الفر 

بكل األوجه ماديا ومعنويا مما أعطاها دفعا حملاصرة السياسة التعليمية الفرنسية باجلزائر اليت فرضها الفرنسيون 

ǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǲŰ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦�¾ȐƷ¤Â�«ƢǷ®ȍ¦�ǪȈǬŢ�» ƾđ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ƣǿ®ȂȀƳ�ǲǔǨƥ�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ ǼǰŤÂ��ƨȈƥǂǠ

دروس الوعظ واإلرشاد املنظمة يف املساجد، واحملاضرات املقدمة يف شؤون احلياة العامة يف النوادي، والتعليم 

، ربية ملكة الذوق واالستنتاج فيهم، وتة، والتبسط يف احلديثاملكتيب املهتم بتدريب الطالب على اخلطاب

النافعة ، والبحث ، والتشجيع على القراءةائجه استقامة األلسن، ورفع األمية على الكباري  كان من نتوالذ

��ƢȀǴǯ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȋ¦�ÀƢǈǳ��Ƣđ¦®¡Â�ƢȀƬȈƥǂǟ�ȄǴǟ�ǚǧƢŢ�ŕƷ�ǲȈȀǈƫ�ǽƢǼǠǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǂǌǻ�Àȋ،العلمي السديد

.3الطريق لفهم القرآن الكرمي دين الشعب اجلزائري السماوي املقدس 

وقام رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الشيخ عبد احلميد بن باديس بتقدمي نص للمطالب     

والذي نشرته جريدة البصائر والشهاب يطالب ويدعو  اإلسالمياخلاصة بالدين واللغة العربية ملكتب املؤمتر 

((فيه  أوقافهائر هلا يتناسب مع تسليم املساجد للمسلمني مع تعيني مقدار من ميزانية اجلزا: املساجد:

: التعليم الديين . مجعيات دينية مؤسسة على منوال القوانني املتعلقة بفصل الدين عن احلكومة  أمرهاوتتوىل 

ينظـر  جريـدة  .وأعراش النمامشـة وأعـراش العمـامرة وفرسـان العواسـي وأصـحاب العطـاطيشجاء من توقيع أعيان عرش احلراكتة  حتجاجاال -1

.4، ص1933كتوبر أ 16،  5و العدد  5، ص 1933سبتمرب  25، 3الصراط  ، العدد 

.148، ، املرجع السابق التارخييةاملسلمني ، مجعية العلماء عبد الكرمي بو الصفصاف  -2

.41-40، ص1990العريب واإلسالمي ودوره يف حترير اجلزائر ، منشورات اهليئة املصرية العامة للكتاب ،  اهجتاالمحد بالسي نبيل ، أ -3
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ومؤذنني وقيميني وخطباء  أئمةتؤسس كلية لعلوم الدين ولسانه العريب لتخريج موظفي املساجد من 

1)).وغريهم

وللشرطة العامة  ضد  األهليةنص قرارات ميشال الكاتب العام للشؤون كما قامت اجلمعية بنشر 

�Ŗǳ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ǪƷ�Ŀ�ƨǨƸĐ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƶǓȂƬǳ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦ت تستقطب أنظار ذخأ

�Ƣđ�¿Ƣǫ�ƾƳƢǈŭ¦�Ŀ�©¦ǂǓƢŰÂ�²أليكم إ�ȆĔأ ((اجلماهري اجلزائرية  Â°®Â�Ƥ ǘƻ�̧ȂǫÂ�°ǂǰƫ�Ǿǻليسوا  أناس

مساجد ايالتك بان ال  بأمروعليه فاملؤكد به عليك ان تنبه فورا القائمني ...من رجال الدين الرمسييني 

عن شعائر الدين اإلسالمي إال بعد استشاريت واحلصول  أجنبيةيرخصوا بداخل املساجد يف أدىن مظاهرة 

وا على مقتضاها استقباال مع ولتأمرهم بتقييد هذه التعليمات عندهم وان يتمش.على إذن من طريف 

وايل العام واستصدره صارم جلناب ال األمر�Ǿƥ�Ǟǧ°¦�ÀƘǌǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǶȀǧǂǗ�ǺǷ�°ƾǐȇ�ÀÂƢē�ǲǯ�ÀƢƥ إبالغهم

2))...العقاب

سها الشيخ أعية الدينية اليت كان ير وهو يتضمن رفع يد اجلم1936فيفري  24يف  صدر قراراأكما 

بعدت تلك اجلمعية عن املساجد سرعان أو  أرادمحد بن صيام املسلم عن املساجد والتصرف فيها فكان ما أ

مرا أعوانه الذين يطيعونه دائما وال يعصون له أنصاره و أخرى ممن حيب من أميشال مجعية دينية .سس مأما 

ول ميم ميشال األبطرح بعض جوانب تع 1933قامت جملة الشهاب يف شهر مارس. 3وكان هو رئيسها 

عد القرار وقدم لرئيس اجلمعية الدينية يف العاصمة اليت كانت قد أن الربيفي أفتحدثت كيف ) قرار بريفي(

شيء من  ن املساجد مل يقع فيهاأىل إ(( دارة الذي متنع عن التوقيع الفتا نظر عامل العمالة شكلتها اإل

، وحيرم الناس من تعطل املساجد من ذكر اهللا أن ارهإقر نه خيشى يف حال أو )) التشويش يوجب هذا القرار

�ǾǈǨǼƥ�°¦ǂǬǳ¦�ǞǫÂ�ȆǨȇŐǳ¦�ÀƘƥ�ƨǴĐ¦�Ǧ)).العلم والرتبية الدينيني ȈǔƫÂرئيس اجلمعية  إصداربعد  وإصداره

 :لةئبدت الشهاب احتجاجات بلسان مجعية العلماء قاأ، و صداره القرارإ، وقد برز سبب قفهالدينية على مو 

  . 212-210ص ص  ،1936، جويلية  12م  ، 4ج الشهاب ، و . 2،ص 1936جوان 24،19البصائر ، ع -1

  . 5-4صص  ، 1936وت أ 31،7، العدد البصائر -2

  . املصدر نفسه -3
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، وعدته تعديا على فرنسية اليت استنكرت هذا القرارالصحافة العربية وال صوت إىلننا نضم صوتنا إ(( 

األمر ، وترك املسلمني التزام اهلدوء والسكينة، وطلبت من ينية العامة للمسلمني يف املساجداحلقوق الد

1.))جمراه النظامي السليم ذيأخ

 اإلسالمية المسألة الدينية" راط حتت عنوانهم ما نشرته اجلمعية مقال جبريدة الصأومن 

كفاح"ـاملعنون ب  الزهرةوترمجته جريدة  ألبتي باريزيانمقال نشرته جريدة نقلت من خالله الذي " الجزائرية

ة دارة االستعمارية من مجعيستنكرت من خالله موقف اإلا الذي،"ديني خطير بين مسلمي الجزائر 

وتقول اجلمعية أن هذا النص حتدث عن دور العلماء اإلرشادي للوعظ يف  ،العلماء املسلمني اجلزائريني

خصوصا الذين تناسوا النصوص الدينية املساجد كأمثال الشيخ الطيب العقيب يف تصحيح العقيدة

هذه املسألة الدينية تساؤالته حولوطرح هذا النص د عن الشوائب اليت التصقت بالدينالصحيحة واالبتعا

، واملسلمون عدة كتاتيب بالقطر اجلزائريالدينية وغلقتد وقعت تعديات خطرية على احلريةلق(( :فتقول

�°ƢƳ�Ȃǿ�Ƣŭ�ƢǬƦǗ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǶĔÂƚǌƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ƨȇǂū¦�ÀƢǐƫ�À¢�ÀȂƦǴǘȇ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦ به العمل بالنسبة لألديان

اجلزائر أن يقع إلغاء العمل بالقرارين اللذين ينص  حرية التعليم الديين ويطلب مسلمو، وان حترم األخرى

ثقيف اإلسالمي بعاصمة اجلزائر وينص الثاين على إحداث جلنة تدمها على منع استعمال اجلوامع للأح

2)).استشارية دينية يرتأسها غري مسلم

ية الدينية اليت صدر قرارا حبل اجلمعأن عامل العمالة الربيفي أوتضيف جملة الشهاب خربا يفيد ب        

الوايل العام رسلت مجعية العلماء برقيات احتجاج إىل كل من أ1933، ويف نوفمرب يرأسها ابن صيام

جملس الشيوخ  جملس النواب ورئيس واىل وزير الداخلية  ورئيس وزراء فرنسا ورئيس الفرنسي يف اجلزائر

�ǚǟȂǳ¦�ƢēƢȇƢǣ�Ƕǿ¢�ǺǷ��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸعية العلماء املسلن مجأب"، تبني هلم فيها الفرنسيني يف باريس

، ومبا أن قرار عامل العمالة اجلزائر احدث ه املهمة ال يكون أال يف املساجدǀđ�¿ƢȈǬǳ¦�Àإ، و واإلرشاد

ن مجعية العلماء املسلمني إاضطرابا شديدا يف أفكار املسلمني الذين اعتربوه مسا حبريتهم الدينية ، ف

.190، صالسابق ، املرجعاخلطيب محدأ -1

.3،ص 1933ديسمرب 11، 13الصراط، العدد-2
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كل احرتام فتح املساجد يف وجوه الوعاظ واملرشدين بدون إجلائهم إىل طلب اجلزائريني تطلب بكل إحلاح وب

1."إذن خاص

يف القرارات  ، ومل حتاول إعادة النظرة اصمت أذنيها عن احتجاج اجلمعيةولكن احلكومة الفرنسي

حماولة وقف ، علماء��ǳ¦�ƾǓ�ƨȈǨǈǠƬǳ¦�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤�ǺǷ�ƾȇƾǌƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǸǯƢū¦�̈°¦®ȍ¦�Ǟƴǋ�ƢŲاملتخذة يف اجلزائر

املوجهة ضدها بأساليب  ، ذلك أن مجعية العلماء كانت تتعامل مع قرارات اإلدارةنشاطهم دون جدوى

، من ذلك أنه عندما أغلقت أبواب عدم االستسالم هلا يف الوقت ذاته، حماولة التخفيف من حدثها و خمتلفة

ويف الوقت  ،ة هذه القرارات بالعنفđƢů�¿ƾǟت أنصارها على اهلدوء و ثاملساجد الرمسية يف وجهها ، ح

ƢēƘǌǻ¢�ƾǫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈƷȐǏȍ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�©ǄǟÂ¢�ǾǈǨǻ ن حتول بعض إ، يف املدن اجلزائرية بعد تأسيسها

، لكي يستمر العلماء مساجد قاعات التدريس يف املدارس العربية احلرة اليت تشرف عليها هذه الشعب، إىل

، وهو هدف مهم جدا لثين وكذلك" احملظورة"من املساجد  داليف تقدمي دروس الوعظ واإلرشاد فيها ب

 إىلفيها  يستمعوا أناملساجد احلرة اليت ميكنهم  إىلالناس عن الصالة خلف األئمة املأجورين ،وحتويلهم 

2.دروس العلماء بكل حرية

.8،ص 1933نوفمرب  27، 11العدد  الصراط،-1

.191-190، ص صمحد اخلطيب، املرجع السابقأ  -2



القضايا السياسية من خالل جريدة البصائر:الباب الرابع  

إسهامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  : الفصل األول

في الميدان السياسي  

العالقـات السياسية لجمعية العلماء المسلمين  : الفصل الثاني

  الجزائريين من خالل جريدة البصائر  

 -1954جريدة البصائر والثورة التحريرية    :الفصل الثالث

1956



إسهامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الميدان السياسي: ........................الفصل األول

393

 :  الفصل األول
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  :جمعية العلماء والعمل السياسي: أوال

أهداف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني منذ ظهورها فكانت بدايتها مقتصرة على  تنوعت

ه من شوائب خالل القرون اإلصالح الديين بتصحيح العقائد وحماربة اخلرافات وتصفية اإلسالم مما علق ب

والثقايف واليت ركزت فيه على التعليم العريب وتربية الشباب وتأسيس ، مث على اإلصالح االجتماعي املتأخرة

اجلمعيات والنوادي واملنظمات لتنقل تدرجييا إىل النشاط السياسي املتخفي حتت أسطر اإلصالح وإظهار 

.1احلق وعدم السكوت عن النظام

ƢǐƬǫ¦�ȄǴǟ�ƢēƘǌǻ�ƨȇ¦ƾƥ�ǀǼǷ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ÀȐǟ¤�Ƕǣ° رها على العمل

ƢĔ¦Â�ƢȈƟƢǬǴƫ�®ƢǬǼƫ�ƢȀǈǨǻ�ª¾اإلصالحي والديين فقط  ƾƷÂ�ƢĔ¢�ȏ¤�¼ȐǗȍ¦�ǾƳÂ�ȄǴǟ�ƨǇƢȈǈǳƢƥ�ƢŮ�ǲƻ®

��Ŗǳ¦Â�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ǞƟƢǫȂǳ¦Â�ª ¦ƾƷȋ¦�Ƕǿ¢�ǞǷ�ƢȀǼǷ¦Ǆƫ�Ƥ Ʀǈƥ�ȆǇƢȈǈǳ¦�ǲǸǠǳ¦Â�¶ƢǌǼǳ¦�ń¤

، وقد أمجع معظم الكتاب على أن العلماء كانوا ثقافيةب الدينية واالجتماعية والكان هلا األثر على احلرائ

«�ƾȈǠƥبعيدين عن السي ƾǿ�ǶŮ�ÀƢǯ�ǶĔ¢�ȏ¤��ƨǇƢ  وهو البعد السياسي لتحقيق احلرية واستقالل الوطن

�ǚǨƸƬǳ¦� ƢǸǴǠǳ¦�¿¦ǄƬǳ¤�Ƕǣ°�śȈǇƢȈǈǳ¦�Ƣđ�ǲǷƢǠƫ االستعماريةبدليل خضوعهم لنفس املعاملة كانت الغدارة 

2)احلقيقية( فرنسا األم وإعالن الوالء إىل

�¾Ƣŷ¤�ńÂȋ¦�Ƣē¦ȂǼǇ�Ŀ�ƨǇƢȈǈǳƢƥ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�¾ƢǤƬǋ¦�¿ƾǟ�řǠȇ�Ǻǰȇ�ŃÂ

، فقد يبني رأيه يف ذلك منذ اللحظات األوىل ة يف نظر رئيسها الشيخ ابن باديسالشؤون الوطنية والقومي

نعمل للم شعب اآلمة اجلزائرية وإحياء روح القومية يف إننا جزائريون :" لبدء حركته اإلصالحية حني قال

أبنائنا وترغيبهم يف العلم النافع والعمل املفيد ينهضوا كأمة هلا حق احلياة واالنتفاع يف العامل وعليها واجب 

.3"اخلدمة والنفع يف اإلنسانية

  .302ص  املرجع السابق ،، 3، جاهللا، احلركة الوطنية اجلزائرية أبو القاسم سعد - 1

.87-86، ص ص املرجع نفسه  - 2

.235، ص  السابقاملرجع ، أمحد اخلطيب  - 3
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بالد اإلسالمية أن ، فمن طبيعة احلكم يف الفاإلسالم كما هو معروف دين ودولة، أي تعيد وسياسة

ما يف اجلزائر فإن األمر خمتلف ، ففرنسا  إالدين اإلسالمي  باسميتوىل احلاكم اجلانب السياسي وحيكم 

 الدين اإلسالمي فكان املصلحون مضطرين إىل باسم، وهي ال حتكم حتكم البالد حكما مباشراكانت 

ال ميكن تطهري العقيدة  دق، 1وض يف السياسةني الدينية والسياسية مهما حاولوا جتنب اخلتاالهتمام بالناحي

وامللل والنحل والنهوض بالثقافة العربية عن التوجه السياسي الذي يصبوا حنو العروبة والوطنية اجلزائرية ، وقد 

أكدت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني أن سبب وجودها هو إحياء األمة اجلزائرية من جديد ، وال حتي 

اتت أو ضعفت أو تراخت هن لدين ولغة وجنس وأخالق وتاريخ وتقاليد األمم إال بإحياء املقومات اليت م

وتصحيح قواعدها يف النفوس مث املطالبة باحلقوق الضائعة يف منطق وإميان مث اإلصرار على املطالبة يف قوة 

، ويف ميدان 2وشدة مت التصلب يف اإلصرار يف استماتة وتضحية مع اختيار الفرص املالئمة لكل تضحية

�ǆأسة كان جلمعية العلماء هدف واضح وهو إجياد األمة وال توجد السيا ǼƳ�ǺǷ�ƢēƢǷȂǬǷ�ƪ ȈƦưƬƥ�ȏ¤�ƨǷ

ولغة ودين وتقاليد صحيحة صاحلة وفضائل جنسية أصيلة ، وتلك املقومات احتملت تالقحت ومىت 

.3تالقحت ولدت وطنا

ماله شأن بصري ويقول ابن باديس عن نفسه أنه رجل دين قبل أن يكون رجل سياسة ولكن كل 

يعنيه كجزائر من هذا الباب الضيق الواسع نفذ إىل السياسة إىل أن أصبح شريكا سياسيا " األمة اجلزائرية"

دون وزن كلمته مسموعة مؤثرة لكن قبل بلوغه هذه املرحلة تدرج يف سلمها الشاق احملددوب الكثري 

.4املخاطر

�ƢđƢƸǏ¢�ƢȀȈǧ�ǂǐƬǬȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȈǔǳ¦�ƨȈƥǂū¦�ǂǗمل يكن مفهوم ابن باديس للسياسة يف حدود تلك األ

§على القشور دون اللباب ويتهالكو  ƢǬǳȋ¦Â�ȆǇ¦ǂǰǳ¦�ȄǴǟ�ƢĔÂ®�ǺǷ�À�ȆǬȈǬū¦�ƢǿƢǼǠǷ�ǺǷ�ƢȀȈǳ¤�ǂǜǼȇ�ƢŶ¤Â��

  . 236ص ، السابقاملرجع ، أمحد اخلطيب - 1

  .60صاملصدر السابق، ،3ثار الشيخ البشري اإلبراهيمي، جآأمحد طالب اإلبراهيمي - 2

.1، ص 1947أوت  29،  4ع ، البصائر- 3

املؤسسة الوطنية  ،1962-1830، ابن باديس واملسألة االستعمارية امللتقى الوطين حول الفكر السياسي اجلزائري  حممد القورصو- 4

.89، ص 2010،واإلشهار ، اجلزائر، النشر لإلتصال
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�¦ ƢȈƷ¢�ƨȇȂȈǻƾǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƢĔÂƚǋ�ŚƥƾƫÂ�ƢēƢȈƷ�ȆƷƢǼǷ�ǞȈŦ�Ŀ�́ Ȑƻ¤Â�¼ƾǐƥ�ƨǷȋ¦�ƨǷƾƻ�ƢȀƬǨǐƥ

Ȉǳ¤�ƶŭ�ƢǷ�¦ǀǿÂ�ƢēƢǷȂǬŭمبدؤنا يف اإلصالح السياسي هو احملافظة التامة على مجيع مقوماتنا :"ه يف قوله

�ȄǓǂǳ¦�ÀÂ®�ƢǼƫƢǬƦǗ�ǞȈǸŪ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƢȀǫȂǬƷ�ǞȈǸŝ�ƨƦǳƢǘŭ¦Â�Ƣē¦ǄȈŲÂ�ƢēƢǷȂǬǷ�ƢŮ�ƨǷƘǯ�ƢǼƫ¦ǄȈŲÂ

.1"بأي تنقيض أو أي تسيري

حنن قوم مسلمون جزائريون نعمل " مبدؤنا السياسي"ويضيف يف املقال الذي كتبه حتت عنوان 

ويف احملافظة على هذه التقاليد احملافظة ...نا اليت تدعو إىل كل كمال إنساينعلى احملافظة على تقاليد دين

Ƣđ�ÀƢȀƬǈȇ�ȏ�ƨǸȈǜǟ�̈Ȃǫ�Ǻȇƾǳ¦�À¢�ǶǴǠǻ�ƢǼǻȋ�ƢǼƟƢǼǿÂ�ƢǼƫ®ƢǠǇ�§ ƢƦǇ¢�Ƕǜǟ¢Â�ƢǼƬȈǷȂǫ�©ƢǷȂǬǷ�Ƕǿ¢�ȄǴǟ"2.

يت ألقاها يف تونس بدعوة من مجعية الطلبة اجلزائريني واجلمعية يف احملاضرة ال 1937ويف سنة 

وكالمنا :" قال فيها " احلركة العلمية والسياسية يف القطر اجلزائري"الودادية اجلزائرية اإلسالمية حتت عنوان 

� ƢǸǴǠǳ¦�ǺǷ�¦Â®ȂǠƫ�ǶĔȋ�¾Ȃƻƾǳ¦�Ƥ ǠǏ�§ ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ǶȀǔǠƥ�Ãǂȇ�ƾǫÂ�ƢǠǷ�ƨǇƢȈǈǳ¦Â�ǶǴǠǳ¦�Ǻǟ�¿ȂȈǳ¦

عن مسالك السياسة مع أنه ال بد لنا من اجلمع بني السياسة والعلم وال  واالبتعادعلى العلم  قتصاراال

ƾŝ�ƨǇƢȈǈǳ¦�ƪ ǔĔ�¦̄¤�ȏ¤�µ ȂȀǼǳ¦�ǲǯ�Ǻȇƾǳ¦Â�ǶǴǠǳ¦�ǒ ȀǼȇ"3 ويقول أيضا يف رده على الوايل العام يف ،

�Ǻǟ�¦ÂƾǠƬƥ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ÀÂƚǌǳ¦�Ŀ�¦ȂǈǸǤǻ¦�ƾǫ�ǶĔƘƥ�ƢȈǟƾǷ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ� Ƣǔǟȋ�ǾǷƢē¦�ǾƳÂ�śƷ�ǂƟ¦ǄŪ¦

�Ǻǟ�ǽǂǜǻ�Ŀ�«ǂţ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�ǶŮƢǸǟ¢�ǺǷ�ǶǿŚǣ�¦ÂƾǠƥ¢Â�ǲƥ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǶēƢƦƳ¦Â دائرة التعليم

هذا العيب الذي يعاب به العلماء املسلمون إذا شاركوا يف السياسة ؟ فهل  مث ما" ، "والتهذيب القرآين

�ƨȈǳƢƻ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�ƪ ǻƢǯ�ǲǿÂ��Ãǂƻȋ¦�©ƢǻƢȇƾǳ¦�¾ƢƳ°�ǺǷ�ÃǂǤǐǳ¦Â�ÃŐǰǳ¦�ƨȈƥƢȈǼǳ¦�ǆ ǳƢĐ¦�ƪ Ǵƻ

.4"ن من هنا؟من آثار الوزير القسيس ريشلو؟ أفيجوز الشيء وحيسن إذا كان من هناك وحيرم ويقبح إذا كا

، موقع الشيخ عبد احلميد بن باديس  "قراءة يف مسار اجلهاد السياسي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني"حممد بن مسينة ، -1

www.binbadis.net
  .املرجع نفسه ، اهلوية اجلزائرية يف فكر اإلمام ابن باديس ، موقع الشيخ ابن باديس  مرجعيات،بن حممد  - 2

233، ص 1937جويلية  10، 13، مج5الشهاب ، ج-3

  .املرجع السابق حليمي مصطفى ، -4
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متثلت السياسة عند مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف التعبري عن مواقفهم من القضايا السياسية 

  .أوال مث التفكري عن طريق التصورات للحلول املمكنة ثانيا وإىل التدبري باملمارسة السياسية ثالثا

�Ŀ�ǽƢǬǳ¢�Äǀǳ¦�ǾƥƢǘƻ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢŮƢǫوقد خلص ابن باديس ماذا تعين السياسة بالنسبة له يف قصيدة 

التفكري والعمل والتضحية فالسياسة تنطلق : وملخصها يف ثالث كلمات  1937مؤمتر مجعية العلماء سنة 

، ويقوم املشروع اإلصالحي يف نظر ابن باديس منذ ، وتستمر بفضل التضحيةمن األفكار، وتتجسد بالعمل

واإلنقاذ ونالحظ هنا بدأ باملبدأ السياسي قبل التهذييب وحىت  السياسة التهذيب:على ثالثة مبادئ  1952

، ويف اخلطاب الذي قدمه ل يف مضمونه مهوما وغايات سياسيةاملبدأ الثالث الذي يتمثل يف االنتقاد حيم

ابن باديس إىل املسلم اجلزائري قدم فيه توجيهات ال لكون فقيها أو عامل دين وإمنا ليصبح إنسان املدينة 

فالسياسة كانت دائما حاضرة يف ذهن ابن باديس وأذهان إخوانه من مجعية العلماء كان . السياسةورجل 

براهيمي وأمحد توفيق املدين واألمني العمودي والعريب التبسي الفضيل الورثالين حىت وإن مل تعلن عن 

احلقوق للذين  ، وتقوم السياسة على احلق والعدل واملؤخاة بإعطاء مجيعفسهاوجودها أن تكشف عن ن

�©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ǾƬǔĔ�Ǻǟ�ǲǸǠǳ¦Â�Ǿź°Ƣƫ�ƨǧǂǠǷ�Ŀ�ǲưǸƬƫ�©ƢƦƳ¦Â�Ǿǳ�ǺǗ¦ȂŭƢǧ�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦�ǞȈǸŝ�¦ȂǷƢǫ

واحلفاظ على األخالق والدين وتكرر احلديث عن الربط بني السياسة واألخالق عند رجال اجلمعية وكثريا 

ب ممثليه، فاإلختيار جيب أن يكون دائما ما وجهت نصائح إىل الشعب اجلزائري ليكون حذرا يف انتخا

.1على الصادقني يف أقواهلم وأفعاهلم

املرحلة األوىل متتد من تاريخ : وقد قسم أمحد اخلطيب النشاط السياسي للجمعية إىل مرحلتني 

�ƨǴƷǂŭ¦�ƨȇƢĔ�ǺǷ�ƾǸƬǧ�ƨȈاملرحلة الثان أما 1940إىل غاية وفاة بن باديس عام  1931تأسيس اجلمعية عام 

ما بالنسبة للمرحلة األوىل متيز نشاط اجلمعية السياسي أ، 1954، وحىت بداية الثورة اجلزائرية عام وىلاأل

بالرصانة واحلذر ومراعاة الظروف السياسية ، ومل يسجل للجمعية خالل السنتني األوليني من بدء تأسيسها 

�śȈǫǂǘǳ¦�«¦ǂƻ¤Â�ƢȀǈǨǻ�ǶȈǜǼƫ�̈®ƢǟƜƥ�ƨǴǤǌǼǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȋ�ƢŠÂ�ƨǇƢȈǈǳƢƥ�¶ƢǠƫ�Ä¢اإلدارة من بني  وانصهار

كما أنه مل يكن قد طرأ أي وضع سياسي جديد على   الضطهادهاتشأ إعطاء اإلدارة أي مربر  صفوفها ومل

  .املرجع السابق ، "مامني ابن باديس واإلبراهيمي السياسة عند اإل"مولود عومير ، -1



إسهامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الميدان السياسي: ........................الفصل األول

398

كان يدور يف ذلك الوقت من  ية الحتالل اجلزائر سوى مائو ذكرى املالساحة اجلزائرية بعد احتفاالت ال

فكان هلا  ، واالندماجنقاش حول قضيتني هامتني متسان الشعب اجلزائري يف كيانه ووجوده مها التجنس 

ƢǬƷȏ�ǾȈǳ¤�µ ǂǠƬǼǇ�Äǀǳ¦Â�Ƣđ�́ ƢŬ¦�ƢȀǨǫȂǷ."

فقد كان أثر ابن باديس مهمينا على املرحلة األوىل من نشاط مجعية العلماء وبوفاته دخلت 

�ƨǴƷǂŭ¦�Ŀ�ƨȈǠǸŪ¦�Ƣđ�ǂشخصية اجلمعية مرحلة ثانية من عملها السياسي ولعل الظروف اليت كانت مت

ضائها الذين كانوا مشغولني يف العماالت على توطيد دعائم الدعوة ، وتوزيع املهام على أعاألوىل

، فهو رئيس اجلمعية والناطق ة جعلت بن باديس يف مركز الصدارةاإلصالحية وتركيز املؤسسات الرتبوي

يثقون يف صراحته وإخالصه ���ƨǇƢȈǈǳ¦�¾ƢƳ°Â��ǾǻȂǷŗŹ�ǾǷƢǐƻ¦Â�ǾƥƢē�ƨǳÂƾǳ¦�ƢȀƬǇƢȈǇ�ǖǘűÂبإمسها

، والنخبة تثق بإميانه بالتقدم والعلمية وبنظرته املتفائلة إىل املستقبل وهكذا كان اجلميع يكربون لوطنيته

بصباغ سياسة ابن  األوىل، وبذلك صبغ النشاط السياسي جلمعية يف املرحلة 1"وإخالصهشخصه وعلمه 

  .باديس املبنية على املرونة واحلكمة

اعة أكثر مما متيزت بتأثري الفرد ويف النطاق السياسي ، يبدوا ما املرحلة الثانية فقد متيزت حبكم اجلمأ

أن عبارات الثورة واملساملة فقد ابتعدت بعض الشيء عن قاموس اجلمعية لتحل حملها عبارات الصراحة يف 

لذي ، وما من شك بأن هذا التغري حدث نتيجة التطور السياسي والعسكري اجلرأة يف املطالبةالوطنية وا

، فقد كانت عبارات احلرية واالستقالل وتقرير مصري الشعوب واملساواة يف احلقوق العاملية الثانية رافق احلرب

شية واالضطهاد والظلم، حديث احللفاء وحمط وعودهم على احلركة الوطنية لفااوالواجبات واستنكار 

د سارت مجعية العلماء يف  ، وقتقدم مبطالب أكثر جرأة من السابقاجلزائرية أن تنشط يف هذه املرحلة ، وأن ت

.2كثري من األشواط مع احلركة الوطنية

�©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�µ ȂŬ¦Â�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǲƳ¦�ǺǷ�®ƢȀŪ¦�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�¾ƢƳ°�ŐƬǟ¦

واجب ديين وطين  يبذواألكاللذود عن الشخصية اجلزائرية باللسان والفكر والقلم وخبص كل الشبهات 

250، ص  السابقأمحد اخلطيب ، املرجع -1

.251، ص  نفسهاملرجع   -2
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ه كل املؤمنني بقضية اجلزائر وكل العلماء واملفكرين الشرفاء والنزهاء والذين يستلهمون جيب أن يتطلع إلي

دروس التاريخ ويستنطقون األحداث احلضارية ، وهو ما حاول كتاب البصائر العمل عليه من خالل منح 

Ŧ�°ƢǠǌǳ�ƨǻȂǰŭ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾūƢǧ�ƨȈǼǗȂǳ¦�Ʈ ƥ¦ȂƬǳ¦�Ǻǟ�̧ ƢǧƾǴǳ�ǶēȏƢǬǷ�ǺǷ�ƨƸǈǧ�Őǯ¢ عية العلماء

الدين اللغة والوطن اليت ال ميكن أن ينظر إليه من جانب واحد فقط ، وكل عنصر من هذه العناصر يعترب 

  .قضية يف حد ذاته ناضلت اجلمعية متخذة الطريق السياسي من أجل رد االعتبار له

  :م1936جمعية العلماء و المؤتمر اإلسالمي  - 1

األحداث اليت برز فيها توجه مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني عن يعترب املؤمتر اإلسالمي أهم 

��řǴǟ�ǲǰǌƥ�Ƣē¦ǂŤƚǷÂ�ƢēƢǟƢǸƬƳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦Â�©ƢƠȈŮ¦Â�§ ¦ǄƷȋ¦�ƢȀƬǯ°ƢǌǷÂ���ƨȈǴƄ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦

والذي أحدثت حتوال كبريا يف العقلية السياسية للعلماء الذين أصبحوا يستعملون عبارات سياسية دقيقة 

.ǂŤƚŭ¦�ǲƦǫ�ƢĔȂǴǸǠƬǈȇ�¦ȂǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨǷƢǠǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�¾ƾب

وقد امجع الباحثون أن فكرة الدعوة إىل عقد مؤمتر إسالمي جزائري تنسب إىل الشيخ عبد احلميد 

الناطقة بإسم احلركة اإلصالحية  le défenceبن باديس بدليل احلديث الذي أدىل به إىل جريدة الدفاع 

، دعا فيه إىل 19361جانفي  3ها األمني العمومي يف عددها الصادر يوم دير كان يباللغة الفرنسية اليت  

، ومن رجال السياسة والعلماء ثلي وقيادي الرأي العام اإلسالمياجتماع كل املنظمات اجلزائرية من مم

لمني ظام السياسي للمسوالنواب والقضاة املسلمون واألساتذة واملعلمون لكي يدلوا برأيهم يف حتديد الن

من الضروري أن ينعقد مؤمتر بالسرعة القصوى يف العاصمة أو يف أي مكان " :اجلزائريني، وجاء يف احلديث

، بحث يف مصري ستة ماليني نسمةآخر وأن جيري فيه نقاش واسع يستهدف من وجهة نظر سياسة ال

، ويعملون أحيانا  الصفةمتع باحلقوق املالزمة هلذه يعتربون أحيانا فرنسيني دون أن يكون هلم حق الت

.2"كأجانب يف بالدهم

  .254ص  املرجع السابق ،، مجعية العلماء ودورها يف تطور احلركة الوطنية ، عبد الكرمي بوصفصاف- 1

245، ص  السابقأمحد اخلطيب ، املرجع -2
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وما يستغرب هنا أن اإلعالن عن هذا التجمع الذي اعتربه الشيخ عبد احلميد بن باديس حني قال 

لست منذ شهر كونت مؤمترا كما ينبغي أن يكون جاللة  أو:" عند اجتماع امللعب البلدي خماطبا اجلماهري 

مبا أنه  بامسهوالناطقة " الشهاب"أن ينشر اإلعالن يف جملته اخلاصة  ، ووصفه باحلدث التارخيي1..."وروعة

، ومبا مسهاباصاحب الفكرة أو يف جريدة البصائر مبا أنه رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني والناطقة 

 يرجع ذلك إىل التخوف من حل اجلريدة ومبا أنه العمل السياسي األول اليت خاضت فيه اجلمعية وختشى

فسعت إىل إعالن جريدة الدفاع لصاحبها حممد  االستعماريةدارة عواقبه الوخيمة وهي املالحقة من اإل

األمني العمودي ورمبا يرجعه بعض الباحثني مثل محزة بوكوشة وحممد صاحل رمضان أن العمودي هو 

لرجلني ودعا هلا ووقع االتفاق بني اري الكبري اليت تبناه ابن باديس صاحب فكرة هذا التجمع اجلزائ

.2العمودي يف جريدته

يس كتلة الدكتور بن جلول رئ إقناعبدأ ابن باديس اتصاالته يف قسنطينة  حني يقيم ، ومتكن من 

نداء إىل املسلمني اجلزائريني  1936ماي  16الفريقان بتاريخ  قدم، و الفكرة، بالنواب يف عمالة قسنطينة

ينعقد يف العاصمة خالل شهر جوان، تكون  سالمي جزائريإجل التحضري ملؤمتر ألكي يشكلوا جلانا من 

، ت هامة من الشعب اجلزائري النداءلبث قطاعا برنامج كامل اإلصالح ، وسرعان ما تفاق علىمهمته اإل

، حبضور ثالث قوى رئيسية هي العلماء والنواب حتت منظمة 19363جوان  7وانعقد املؤمتر يوم األحد 

��Ƣǈǻǂǧ�Ŀ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�«ƢǷƾǻȏ�Ƕēوعرف أعضاؤه مبنادا 1930املنتخبني املسلمني الذي تأسس عام  احتاد

حىت  زب الشيوعي الفرنسيوجتنس الشعب اجلزائري باجلنسية الفرنسية واحلزب الشيوعي الذي كان فرعا للح

ة االجتماعية للطبقة الذي كان مهتما باملطالب االجتماعية كتحسني املعيشة وحتقيق العدال 1936عام 

.4الشغيلة ، وكانوا ينادون باملساواة بني اجلزائريني والفرنسيني ضمن االحتاد الفرنسي

79، ص  السابق، املرجع 1830-1962، ملتقى الفكر السياسي اجلزائري   "املؤمتر اإلسالمي"براهيم امليلي حممد ، إ- 1

  .  113ص  املرجع السابق ،، حممد االمني العمودي ودوره يف اإلصالح من خالل جريدة الدفاع ،  حممد بك- 2

245، املرجع نفسه ، ص  أمحد اخلطيب- 3

.256-255، ص ص  السابقعمار بن مزوز، عبد احلميد ابن باديس ومنهجه يف الدعوة واإلصالح ، املرجع -4
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لطاملا كان الشيخ عبد احلميد بن باديس يطمع إىل تشكيل جتمع شعيب واسع ليسعى للوحدة 

سلمني اجلزائريني سنة مة وكان قد سعى هلا عندما دعى إىل تشكيل مجعية العلماء املالوطنية وإلحتاد األ

فقد كانت مناسبة اجتمع فيها عدد كبري من األشخاص من خمتلف التيارات الدينية ولكن تأسيس  1931

اجلمعية كان حدثا دينيا ثقافيا ال سياسيا وكان باإلضافة إىل ذلك حمدود اهلدف كما كان ال ميثل مجيع 

لف عن مجيع تلك احملاوالت ر اإلسالمي فقد كان خيتأما املؤمت ،التيارات االجتماعية والسياسية يف البالد

وتكوين  عة من اآلراء الداعية إىل التجمعجيد فيها جممو  1936- 1930لة الشهاب بني على جمواملطلع 

ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�̈ƾȇƾŪ¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�ƨđƢĐ�ƾȇƾƳ�¼Ƣǘǻ�ȄǴǟ�Ƥ Ǡǌǳ¦�ǶȈǜǼƫÂ�©¦ ƢǬǴǳ¦�ƾǬǟÂ�§ ¦ǄƷȋ¦1 وقد عرب ،

عية العلماء البصائر مقاال يوضح فيه موقفه من املؤمتر اإلسالمي وموقف مجعن هذا التجمع يف جريدة 

من احلقائق املسلمة إن اسم املؤمتر اإلسالمي :" ، كتب الشيخ البشري اإلبراهيمي قائالاملسلمني اجلزائريني

Ȉū¦�ƢȀƦǳƢǘǷÂ�ƨȈǷȂǬǳ¦�ƢȀȈǻƢǷȋ�¦ǄǷ°Â�ƢēȂǫÂ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȋ¦�®ƢŢȍ�Ƣǻ¦ȂǼǟ�ƶƦǏ¢�ÄǂƟ¦ǄŪ¦ وية وشغال أللسنة

فكان أول خطوة ...املتحدثة عنها قبوال ورفضا ومعجما جامعا لكل احلقوق اليت تصبوا إليها األمة اجلزائرية 

ȋ¦�ǾȈǧ�ƪخطتها األ ǴưŤ���ƾȈĐ¦�ƢȀź°Ƣƫ�ǺǷ�ƢȀƬǘƻ�ƨƸǨǏ�¾Â¢Â�ƾȇƾŪ¦�ƢǿƾȀǟ�Ŀ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷ مة جبميع

م واجلزائرية مدفوعة بدافع واحد هو دافع الشعور عناصرها راجعة إىل عنصر واحد وهو عنصر اإلسال

حملي لقوة االحتاد واإلخوة والتضامن  االجتماع، كان ذلك ياة والشعور باحلاجة إىل احلياةباحلرمان من احل

.2"للحياة نوه به رجال الربملان الفرنسي على منابر الشورى األمةوكان درسا بليغا يف باب استحقاق هذه 

 1936بتدعيم موقفها اإلعالمي عن طريق إصدار جريدة البصائر يف بداية فقامت اجلمعية 

واملالحظ أنه عن طريق هذا املولود اإلعالمي اجلديد جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني سوف تتمكن من 

ل ، وقد عربت منذ إصدار العدد األو سكان املسلمني باجلزائر وباخلارجنشر أفكارها التحررية عند مجيع ال

والثاين من اجلريدة عن سياسة جديدة ستتبعها مجعية العلماء حيث أوضح الشيخ ابن باديس يف العدد 

بقاء باب املفامهة مع إكما قررت " :الذي يطمح إىل حتقيقه حني قالاألول من اجلريدة عن البعد السياسي 

مطالبها احلقة والوصول إىل  احلكومة باليت هي أحسن مفتوحا على مصراعيه حىت يتهيأ هلا الظفر بنيل كل

152، ص 3ية اجلزائرية ، جأبو القاسم سعد اهللا ، احلركة الوطن-1

1، ص 1937ماي  14،  67العدد  ، البصائرجريدة  ،" املؤمتر اإلسالمي اجلزائري"حممد البشري اإلبراهيمي ، -2
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ƢȈū¦�Ŀ�¿ƢǠǳ¦�ƢȀǬƷÂ�́̈�ما تتمناه األ ƢŬ¦�ƢĔƢǈǳÂ�ƢȀǼȇ®�ƢŮ�ƨǸǴǈǷ�ƨǷƘǯ�ǾȈǴǟ�¾Ȃǐū¦�Ƥ ǣǂƫÂ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷ

شري ، ويضيف أيضا الشيخ الب1"مع مراعاة ماحلكومة فرنسا من سلطتها العلماء يف الوطن ونفوذها العام

ǆ ǴĐ¦�ƨǈǴƳ�¾Ȑƻ�ȆǸȈǿ¦ǂƥȍ¦ قفها السابقة والالحقة اللجمعية موضحا أن مجعية العلماء ومو  اإلداري

حتكمها الظروف واملالبسات واألسباب واملقتضيات والذي ينطبق على اجلريدة ، فلكل ما تنشره اجلمعية 

ǆ ȈǇƘƬǳ¦Â�ÄƾȈȀǸƬǳ¦�°ȂǗ�Ŀ�©ƖƳƢǨŭ¦�ǂưǯ¢�ƢǷÂ� ƢǔƬǫ¦�́ Ƣƻ�Ƥ ƦǇ�ǾƦƳÂ¢�́ Ƣƻ�» ǂǛ�ƢēƾȇǂƳ�Ŀ2.

يس جريدة البصائر متزامنا مع التنظيم لفكرة تأسيس املؤمتر اإلسالمي يف واملالحظ أنه كان تأس

ومل نلتمس يف األعداد األوىل من  1936الذي أعلن عنه يف جريدة الدفاع يف جانفي  1936جانفي 

، لكن ما إن انعقد املؤمتر قبل انعقاده رمبا حلداثة ظهورها جريدة البصائر دور يف الرتويج والدعاية للمؤمتر

حىت ظهرت الكتابة عن أشغال وأعمال املؤمتر اإلسالمي وصدر املقال األول الذي حتدث عن املؤمتر املقال 

املؤمتر اإلسالمي اجلزائري ال "من البصائر حامال لعنوان  23الذي كتبه الشيخ البشري اإلبراهيمي يف العدد 

Ƣđ�«ǂƻ�Ŗǳ¦�Ƥل املؤمتر وامل، حيث خلص فيه أعما3"مة إال األمةيبين مستقبل األ ǳƢǘ�©ȏƢǬŭ¦�©®ƾǠƫÂ��

اليت كتبها واليت تتحدث عن مترات املؤمتر من تشكيل الوفد اجلزائري ورحلته إىل باريس والبالغات اليت كان 

، وكان أكثر ما استجد يف كتابات مجعية العلماء املسلمني ومواقفها اليت كان يعقدها واالجتماعات�Ƣđخيرج 

براهيمي حسب األسباب اليت تقتضيها الظروف حني قال يف إحدى مقاالته اليت جاءت كما ذكر اإل

مة اجلزائرية املسلمة أنه ال سبيل لنيلها احلقوق الدينية والسياسية إال بوقوف علمائها األحرار شعرت األ"

Ƣǿ°ƾǫ�ǪƷ�ƨƥƢȈǼǳ¦�ÀÂ°ƾǬȇ�Ǻȇǀǳ¦�Ƣđ¦Ȃǻ�°¦ǂƷ¢�ǞǷ�¦ƾƷ¦Â�ƢǨǏ"4.

ƢǟȂǸĐ¦�Ǧ©� 3ومل تستغرق أكثر من كانت مدة التحضريات املؤمتر قصرية  ǴƬű�Àȋ�ǞȈƥƢǇ¢

، ملا كان هلا 5السياسية اإلسالمية خاصة، والرأي العام اإلسالمي اجلزائري عامة كان مستعدا وراضيا بالفكرة

8، ص 1935ديسمرب  27، 1، العدد البصائر ،جريدة  "سري اجلمعية وأعماهلا"، عبد احلميد بن باديس- 1

Ä°¦®ȍ¦�ǆتشكيل  "، البشري اإلبراهيمي- 2 ǴĐ¦�ƨǸǴǯ"، 1936جانفي  10، 2، العدد البصائر جريدة.  

  .املصدر نفسه - 3

  .1936جويلية 24، 29، العدد البصائر جريدة،"تشكيل الوفد اجلزائري  "البشري اإلبراهيمي ،-4

.255، ص السابق مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف تطور احلركة الوطنية ، املرجع ، بوصفصاف عبد الكرمي - 5
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نتقاد على رئيس مجعية من أثر يف النفوس ومما زادها رسوخا تعريب اجلرائد املعارضة هلا ونشرها بصفة ا

ē¦Â� ƢǸǴǠǳ¦ باتصاهلاام اجلمعية يف شخصه �ǀƠǷȂȇ�ǺǷÂ�ƨǇƢȈǈǳ¦�ǺǷ�Ȃǿ�ƢǷ�ń¤�ƢēȂǟ®Â�ƨǇƢȈǈǳ¦�¾ƢƳǂƥ

، وقام تالمذة األستاذ عبد احلميد ابن باديس يف يف العقول وجاء دور تنفيذ العمالأخذت الفكرة ختتمر 

.1حيز الفعلقسنطينة وأنصار دعوته بتأسيس اللجنة التحضريية إلبراز هذه الفكرة من حيز القوة إىل 

يف كل القوى اجلزائرية وتدارس رت اجتمعت بنادي ال 1936ويف اليوم السادس من شهر جوان 

، والشيخ ، الشيخ البشري اإلبراهيمييسمة اجلزائرية وقد حضر من العلماء كل من ابن باداجلميع مطالب األ

عربية واتفق اجلميع على أن يضم ، وذلك إلعطاء اآلراء فيما يتعلق باملطالب الدينية واللغة الخري الدين

، الذي مل يرضى ومل يوافق أن 2املؤمتر كل من النواب والعلماء والشبان وتسند رئاسته إىل الدكتور ابن جلول

.3يقف رئيس مجعية العلماء اليت هي مجعية دينية علمية يف وجه رئيس مجعية النواب اليت هي مجعية سياسية

التمهيدية للمؤمتر حسب ماخلصها الشيخ البشري  اجللسةوخالل ما استقر عليه الرأي يف هذه 

قسم ال خيتلف فيه نظر ألنه عبارة عن مظامل صرحية  :، تنقسم إىل قسمني اإلبراهيمي أن املطالب اجلزائرية

�ǲǬǼƬǳ¦Â�̧  شاذةوأوضاع  ƢǸƬƳȏ¦Â�ƨƥƢƬǰǳ¦Â�ǂǰǨǳ¦Â�¾ȂǬǳ¦�ƨȇǂƸǯ�ƨȈƟƢǼưƬǇ¦�̈°Ȃǐƥ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ƣđ�ǲǷƢǠƫ�ƪ ǻƢǯ

والتعليم العريب واملساجد وكرفع القوانني االستثنائية الشاذة وقسم حيتاج دقة يف النظر وهي احلقوق السياسية 

.4وأشد مسائل هذا القسم تعقيدا حسب رأيه مسألة النيابة يف الربملان

مشاركتها   اعتربت أنالرغم من أن مبادرة هذا االجتماع جاءت من قبل رجال اجلمعية اليت ب و

إن مجعية العلماء مل تشارك يف املؤمتر :" كانت بصفة مراقب، ويربر الشيخ اإلبراهيمي هذه املشاركة بقوله

2، ص 1936أكتوبر  23، 40البصائر ، العدد -1

255، املرجع نفسه ، ص بوصفصاف عبد الكرمي -2

   .املصدر نفسه، 40البصائر ، العدد -3

2، ص  1936جوان  12، 23البصائر العدد -4
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، وأن تدمج اجلزائري للشعباملذكور ومل توافق على مطالبه إال من أجل احملافظة على الشخصية اإلسالمية 

.1"، وترسم اللغة العربية يف مراحل التعليم املختلفةالدين اإلسالمي والتعليم العريب مطالبها يف حرية

وما يهمنا هو مناقشة دور العلماء يف املؤمتر واملطالب اليت قدمت بإسم مجعية العلماء املسلمني 

عتبارها لغة رمسية ثانية يف البالد إىل جانب اللغة الفرنسية او اجلزائريني فمعظمها كان منصبا على اللغة العربية 

أو املساجد ) املدارس(باإلضافة إىل احملافظة على الدين اإلسالمي ونشره بواسطة مؤسساته سواء التعليمية 

، وبإنشاء مجعية دينية جل هذه الغايةأرس دينية تنشأ من وتقويتها وتعزيزها بعناصر جديدة من خرجيي مدا

، وإصالح التعليم الديين ودعم املدارس الدينية ، اليت عاتقها مهمة اإلشراف على املساجدعلى  تأخذ

مع إصالح احملاكم الشرعية وهي حماكم يف جوهرها إسالمية تعتين ، يتخرج منها رجال القضاء اإلسالمي 

الشخصي مبطلبني سياسيني  بامسه، وتقدم بن باديس 2مببادئ الشريعة أكثر من اعتنائها بالقضاء الشرعي

يتعلق األول منهما باملساواة يف األوضاع واملعامالت اخلاصة وطالب فيه برفع مجيع األوضاع اخلاصة مثال 

ية ، وزيادة مدة اخلدمة ، وأعطيات اجلند، بل األندجينيةواملعامالت اخلاصة) الكرمينال(س املتصرفات وجمال

 مما يتمتع وغريها وحرمان عمال اجلزائر من كثري االبتدائية املكاتب ، والربنامج اخلاص بالتعليم يفالعسكرية

ǆوطالب الثاين بتسوية نواب اجلزائر  .به العمال الفرنسيون ǳƢĐ¦�ǞȈŦ�Ŀ�śȈǈǻǂǨǳ¦�§ ¦ȂǼƥ�Ƥ ǳƢǘǷ�Ľ��

Ŧ�ƨȈǴǠǧ�ƨǯ°ƢǌǷ�śȈǻƢŭŐǳ¦�§ ¦ȂǼǳ¦�§ ƢƼƬǻ¦�Ŀ�½°Ƣǌȇ�Ʈ ȈŞ�śǈǴĐ¦�Ȑǰƥ�ƨȈǻƢŭŐǳ¦�ƨƥƢȈǼǳ¦�ƾȈƷȂƫ يع سكان

.3اجلزائر على اختالف أجناسهم وعقائدهم مع بقاء املسلمني على ذاتيتهم اإلسالمية

، املشاركة األطرافجسدت إلرضاء كل باإلضافة إىل املطالب اليت اتفق احلاضرون عليها واليت  

القانون فمطلب إحلاق اجلزائر بفرنسا هو حتقيق لسعي النواب ومطلب فصل الدين عن الدولة واالحتفاظ ب

اإلسالمي واهلوية الوطنية وتعميم التعليم باللغتني العربية والفرنسية واحلريات السياسية عربت كلها عن 

فهو مؤمتر الثقة واألمل واألول من نوعه يف تاريخ :" مساعي مجعية العلماء وعلق العمودي على ذلك قائال

مع ليطالب حبقوقه يف وعي ودراية ، إن اجلزائر وحوله يتأهب الشعب كعضو واحد ليشارك يف هذا التج

258، ص السابق، املرجع ار بن مزوز، عبد احلميد بن باديسعم- 1

258، ص السابقبوصفصاف عبد الكرمي ، املرجع -2

.211، ص 1936جويلية  12، م4جملة الشهاب ج - 3
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هذا االجتماع العام أو التجمع الكبري ولد حقا األمل يف الكفاح الوطين على اجلبهة السياسية على أسس 

شرعية أي بالطرق اليت ختوهلا قوانني اإلدارة الفرنسية فهو يدعو لألمل ألن املؤمتر اإلسالمي بذلك احلجم 

اجلزائري ويف نفس الوقت سابقة سياسية تساعد املسلمني كتجربة  والصفة هو توحيد مطلب الشعب

.1"وكمطية للوصول إىل مآرب أخرى

وإن قبول رئيس مجعية العلماء والشيخ ابن باديس مبطلب إدماج وإحلاق اجلزائر بفرنسا قد أثار هذا 

أن اجتماع الذي اعترب  مالك بن نبي، وممن عاصروه مثل املفكر ال كبريا بني الباحثني واملؤرخنياألمر جد

�ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ǶēƢǬǴǘǼǷÂ�ǶēƢȀƳȂƫ�» ȐƬƻ¦�ǞǷ�ƾƷȂǷ�Ƥ ǴǘŠ�ǶȀƳÂǂƻÂ� ȏƚǿ�ǞǷ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ

طار الفرنسي مظلة ألي وبالنظر إىل طبيعة املطالب اليت كرست ثقافة االندماج وكانت تدعو إىل إبقاء اإل

 :دفع باملفكر مالك بن نيب إىل القول العلماء ماإصالح وهو خيالف أدبيات وشعارات وتوجهات مجعية 

��ȂǻȂǰȇ�Ń�ǶĔȋ�ǶǿŚǤǳ�ƨǻƢǷȋ¦�¦ȂǸǴǈǧ¦�ت العلماء أمناء على مصلحة الشعبإن الظروف الساحنة وضع"

2"يف مستواها العقلي وسلموها ملن يضعها حتت أقدامه لتكون سلما يصعد عليه للمناصب السياسية

كان هدفه كشف   الرمسية عية العلماء يف هذا املؤمتر بصفة وقد برر بعض الباحثني مشاركة مج

ǂǰǧ�ǶēȂȀƬǇ¦�Ǻȇǀǳ¦�Ǯ̈� النقاب عن زيف الوعود الفرنسية واحلد من اندفاع ƠǳÂ¢إىل الوطن  ماماالنض

إن مجعية العلماء مل تشارك يف "  :يف ذلك الشيخ البشري اإلبراهيمي الفرنسي ونبذ اجلنسية الوطنية ، ويقول

، وأن لشخصية اإلسالمية للشعب اجلزائريجل احملافظة على اأاملؤمتر املذكور ومل توافق على مطالبة إال من 

3.، وترسيم اللغة العربية يف مراحل التعليم املختلفةالدين اإلسالمي والتعليم العريب تدمج مطالبها يف حرية

من كبار املنظرين للفكر الباديسي مقاال تعرض فيه  حممد اهلادي احلسينتاذ والباحث وقد نشر األس

النواب وتقدميهم يف املؤمتر اإلسالمي اجلزائري والذي أرجعه إىل حماولة ابن باديس إظهار  اشرتاكألسباب 

.، املرجع السابق " العمودي ودوره يف اإلصالح من خالل جريدة الدفاع األمنيحممد بك ، حممد -1

، ص 2010مل  للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر ، احلميد بن باديس ومنهجه يف الدعوة واإلصالح ، دار األزوز، عبد معمار بن - 2

.368، ص 1969، دمشق، دار الفكر 2، نقال عن كتاب مالك بن نيب ، مذكرات شاهد للقرن ، ط256

258، ص  السابقاملرجع عمار بن مزوز ، -3



إسهامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الميدان السياسي: ........................الفصل األول

406

اليني مام الليرب أالنخبة اجلزائرية مبظهر املتمسك بالشخصية اإلسالمية ، وحماولة كشف السياسة الفرنسية 

.1والشيوعيني الذين حيسنون الظن بفرنسا

وبالرغم من كل التربيرات املقدمة تبقى مشاركة الشيخ ابن باديس بصفته رئيس مجعية العلماء 

) اجلبهة الشعبية(، بالعهد اجلديد ملؤمتر وتبين مطالبه هفوة سياسية، ولعل فرحة العلماءاملسلمني يف هذا ا

ة اليت سبقت اجلبهة ي، ذلك أن احلكومات اليمينى عقد املؤمتر اإلسالميالعمل عل هي اليت دفعتهم إىل

�ƾǫ���ǲȇȂēÂ�ƨȇƢǟ®�ǺǷ�ƢȀǬǧ¦°Â�ƢȀǬƦǇ، فكان جميء اجلبهة الشعبية مع ماعلماءالشعبية قد اضطهدت ال

تصورها اعترب فجرا جديدا بالنسبة للعلماء فأبدوا ثقتهم يف عدل فرنسا وروح الدميقراطية اليت كانت الدعاية 

Ƣđ2.

اللجنة التنفيذية للمؤمتر اليت تكونت  النتخابلقد أوصى املؤمتر بتشكيل جلان يف العمالت الثالث 

عضوا وانتخب ابن جلول رئيسا هلا واألمني العمودي نائبا له وابن احلاج كاتبا عاما والصيديل عبد  21من 

  .مينا للمالأالرمحن بوكردنه 

3من النواب،  10) (عضو 16(أن يكون من ستة عشرة عضوا ومت تعيني الوفد والذي اتفق 

وذهب من العلماء كل من الشيخ ابن باديس والشيخ البشري اإلبراهيمي والشيخ العقيب ) شبان 3علماء، 

ة ألقي فيها ري وقد حضر لتوديع الوفد مجوع غف ،3إىل باريس 1936جويلية  18وسافر الوفد حبرا يوم 

، وما إن وصل الوفد باريس حىت شرع 4حسب وصف صحيفة البصائر عصماء الشاعر حممد العيد قصيدة

عه على رجال اإلعالم وز يف مقابلة املسؤولني الفرنسيني، وبعد عدد من تلك املقابالت أذاع الوفد بالغا 

، حيث قابل الوفد أوال السيد جويلية 31 عددها الصادر بتاريخ ، نشرته صحيفة البصائر يفوالصحافة

ووجد الوفد  يهدالدي، وكذلك الوزير احلربية أوبومث الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد  تليو فيالوزير 

.259-258، ص ص السابقاملرجع عمار بن مزوز ، -1

263، ص  السابقمجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف تطور احلركة الوطنية اجلزائرية ، املرجع ، بوصفصاف عبد الكرمي- 2

1، ص 1936جويلية  24، 29البصائر ، العدد -3

  .4ص ، 1936جويلية  24، 29، العدد البصائر، جريدة " ياوفيا"حممد العيد، -4
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�°ÂǂǈǷ�ǾǻƘƥ�ǶđƢƳ¢Â�ƾǧȂǳ¦�ƢǿƢǬǳ¢�Ŗǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǾȈǧ�©ǂƯ¢�Äǀǳ¦�¿ȂǴƥ� ¦°±Ȃǳ¦�ǆ ȈƟ°�» ǂǗ�ǺǷ�¦ŚƦǯ�ƢƥƢƷǂƫ

بعض األمور عمال ملا يوجبه العدل ن ودميقراطيني بدميقراطيني وأخرب بأنه قد أجنز و ين بفرنسو يبإلتقاء فرنس

احلزب الراديكايل، احلزب ، شرتاكياالاحلزب (حزاب الشعبية واتفاق مع الوايل، كما قابل الوفد األ

، وكان للوفد مقابلة مع الصحافة الفرنسية إلطالع الرأي العام الفرنسي على الوضع املأسوي يف ) الشيوعي

صارحهم بأنه يعارض يف إعطاء حق  يهوزير احلربية دالدي ، وعندما استقبل الوفد من طرف1اجلزائر

االنتخاب مبجلس النواب اجلزائريني طاملا أصروا على احلفاظ على الشريعة اإلسالمية وقال بأنه سيكون من 

املعارضني ملطالب الوفد عندما يعرض املشروع يف الربملان ، خمالفة الشيخ ابن باديس نظره إىل خطورة ما 

�ƾǧȂǳ¦�ǲƦǬƬǇ¦Â�ǶȀƦǳƢǘǷ�ƨȈƦǴƬƥ�ǶǿƾǟÂ�Äǀǳ¦�ƨǷȂǰū¦�ǆيرتتب من ن ȈƟ°�Ƣđ�¿ǄƬǳ¦�Ŗǳ¦�®ȂǟȂǳ¦�ǀǨǼƫ�Ń�À¤�ƲƟƢƬ

، وقد الحظ ابن باديس يف وطرحوا على ممثليها نفس املطالب من الربملان من طرف أحرار اجلبهة الشعبية،

تجاوبني مع املطالب ، والشيوعي كانوا م االشرتاكيامللخص الذي نشره يف الشهاب أن ممثلي احلزبني 

، وقد كان من رأي احلزب د هلاخالفا للراديكايل الذي كان ممثلوه خمتلفني فيما بينهم بني رافض ومؤي

، والواضح أن إحالة امللف على جلنة حتقيق برملانية  فعالمت نة حتقيق برملانية وهو ماالراديكايل ، أن يوجه جل

، فمن بني األمثلة اليت كانت تتودد على ألسنة النواب  مسمىنظر يف املوضوع إىل أجل غرييعين تأجيل ال

، ومل خيف ذلك على الشيخ 2تكلف به جلنة حتقيق إذا أريد دفن مشروع ما"يف ظل اجلمهورية الثانية إنه 

عبد احلميد بن باديس لكنه أراه أن يستنفذ األسباب ليقيم احلجة على فرنسا ويغري نظرته إىل سياستها 

ة الشهاب من نتائج الوفد اليت حتققت عندما عرضت مطالب مؤمتر اآلمة اجلزائرية املسلمة وذكر يف جمل

بصدق وأمانة وشرف وأن فرنسا حكومة وأحزابا ومؤسسات صحافية عرفت أن وراء البحر امة جزائرية 

ه ، وهي تعد بالنسبة لفظة على شخصيتها ومقومات شخصيتهاتطالب فرنسا حبقوقها وحتافظ متام احملا

.3خطوة ذات قيمة يف مسرية اجلزائر واإلعداد ملستقبلها

، 1936جويلية  31 -30، العدد البصائرجريدة ، "بالغ وفد املؤمتر اإلسالمي اجلزائري األول إىل رجال الصحافة "، احلاج حممد ابن-1

  .2ص
.77-76، ص ص  السابقملتقى الفكر السياسي ، املرجع ،  "املؤمتر اإلسالمي"براهيم امليلي حممد ، إ- 2
وهران ،5، العدد جملة عصور اجلديدة ،"املمارسة السياسية وفكرة االستقالل عند الشيخ ابن باديس "حاج عبد القادر خيلف ،-3

.215، ص ، 2012
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وقد وصفها ويف الثاين من شهر أوت انعقد االجتماع الثاين البلدي ليعرض الوفد نتائج رحلته 

حسب الوعد :" أوت فقال 7الصادرة بتاريخ اجلمعة " البصائر"افتتاحه جريد  الشيخ الطيب العقيب يف

مة يوم رجوعه فقد أعلن الدعوة العامة بواسطة اجلرائد اليومية وبطاقات أذاعها الذي وعد به وفد املؤمتر اآل

كرب أحيث علم أن ) امللعب البلدي(العظيم الذي عني له مكانا  االجتماعيف الشعب اجلزائري حلضور 

ا  وم 1936أوت سنة  2قاعة يف اجلزائر ال تكفي إليواء الذين سيلبون الدعوة ،وزمانا صبيحة يوم األحد 

ǲƄ¦�Ǯمة ومجاكادت مشس ذلك اليوم تشرق حىت أخذت أفواج األ ǳ̄�ȄǴǟ�®ǂƫ�ƢēƢǟ�ƨǟƢǈǳ¦�ȄǴǟÂ��

مة املتدفق واجلموع املقبلة مما يدعوا إىل الدهشة وكلما أقبل أحد أفراد السابعة كان املشهد رهيبا وسيل األ

، كان ذلك عندما أقبل كل املسرتسلتاف وصدى التصفيق احلاد الوفد إال وقامت يف امللعب ضجة وعال اهل

، وأخذت 1..."من األساتذة الشيخ عبد احلميد بن باديس والشيخ البشري اإلبراهيمي والشيخ الطيب العقيب

الصحف اإلصالحية تصنف هذا اليوم الكبري مثل جريدة الشهاب وجريدة الدفاع وغريها من الصحف ، 

احلدث دون اإلعالن عن هذه التجمعات  واملالحظ أن اقتصار الصحف اإلصالحية على وصف

وحفاظا على اجلمعية وما تقوم به من نشاطات تربوية  االستعماريةدارة والدعوات جتنبا ملا قد يصدر من اإل

وتعليمية وتثقيفية وسياسية من التعرض للحل ومصادرة ما تكتبه أقالمها خصوصا بعد تعطيل جرائدها 

هذا :" لشيخ ابن باديس والذي علق عليه الدكتور عمار طاليب بقولهاألوىل وهو أسلوب الليونة اعتمده ا

 ويذكر محزة بوكوشة أن ابن باديس كانت له يف" أسلوب سياسي استعمله ليحقق به أهدافه البعيدة

ت اليت ال خترج رئيس مجعية العلماء، وهي االحتجاجا بامسهوىل األ: االحتجاجات على احلكومة طريقتان

يصف فيها االستعمار بكل اخلاص وهي االحتجاجات الالذعة اليت  بامسه، والثانية نعن دائرة القانو 

، ويفضح فيها مكايده ويكشف خمازيه سأل مرة ملاذا هذه التفرقة يف االحتجاجات ؟فقال؟ نقيصة

مجعية العلماء أحافظ فيها على اجلمعية واالحتجاجات اليت أمضيها  باسماالحتجاجات اليت أمضيتها "

، جتلب كل تعليق ن باديس بنجاح املؤمتر، رغم عدم التفاؤل الشيخ اب2"ال أحافظ فيها على شخصي بامسي

، وكان يأمل أن تتطور احلركة اليت فجرها املؤمتر إىل ئم وارختاء التعبئة وفتور احلماسقد يؤدي إىل إحباط العزا

.1، ص 1936أوت  7، 31، العدد البصائرجريدة ، "اجتماع عظيم مل يسبق له نظري"الطيب العقيب ، -1

.213، ص  السابقاملرجع  ،" املمارسة السياسية وفكرة االستقالل عند الشيخ ابن باديس "،احلاج عبد القادر خيلف- 2
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، 2اغتيال املفيت كحولويف أثناء هذه التحضريات وقع حادث  ،1أن تسفر عن تنظيم حزب إسالمي

�² Âǂƥǂƥ�ǺƴǇ�Ŀ�œǬǠǳ¦�Ƥ Ȉǘǳ¦�ƺȈǌǳ¦�¾ƢǬƬǟ¦Â�¿Ƣē¤�Ļ�ǽǂƯ¤�ȄǴǟ�Äǀǳ¦Â�ǂŤƚŭ¦�̧ÂǂǌǷ�¾Ƣǌǧ¤Â�Ǌ ȇȂǌƬǳ

، 3باجلزائر وبعدها مث اإلفراج عنه مؤقتا مع التعيني الفوري للجنة حتقيق حول مقتل املفيت كحول بن دايل

صاحبها تفتيش   رية ضد اجلمعية بسجن أحد أهم أعضائهاوهذه املكيدة املدبرة من قبل اإلدارة االستعما

وتفتيش إدارات جريدة البصائر ومجعية العلماء واجلمعية اخلريية وحجز ) بيت األمة اجلزائرية(نادي الشرقي 

دفاتر وأوراق اإلدارات وإغالق النادي وضرب احلصار عليه بقوات البوليس واحلرس املدين واجلاندارمة 

الشيخ البشري اإلبراهيمي الذي وصف احلادة واجليش األسود حسب ما وضحته جريدة البصائر على لسان 

، وكان مفيت اجلزائر  4أوت من نفس السنة والذي احتوى حتقيقات وتفاصيل املهمة 28يف مقاله الصادر يف 

حيث ورد يف الربقية  1936جويلية  17كحول قد أرسل زمالئه بربقية وجهت إىل احلكومة الفرنسية يوم 

 ƢǸǴǟ�ǶĔ¢�¦ȂǸǟ±�Ǻȇǀǳ¦�Ǯ ƠǳÂ¢�À¢ جزائريون فهم يف احلقيقة غري ذلك�ȏÂ�̈ ƢǨǰǳ¦�ȏ�ÀȂǰǴŻ�ȏ�ǶĔȋ��

�¦ǀđ�ǶȀƬȈǸǈƫ�ƶǐȇ�ŕƷ�̈®ƢȀǌǳ¦بل هم جمموعة من الفوضويني هدفهم إثارة االضطرابات يف االسم ،

، وحسب رأي بعض املؤرخني أن هذه الربقية قد أرسلت بوحي من احلاكم العام أو مدير الشؤون 5البالد

«�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ǂŤƚŭ¦�§ǂǓجلاألهلية يف ا ƾđ�ǂƟ¦ǄƨǏƢƻ�ƨǨǐƥ� ƢǸǴǠǳ¦Â���ƺȈǌǳ¦�¾ƢǬƬǟ¦�ǾȈǴǟ�¾̄�Äǀǳ¦Â��

.6الطيب العقيب

.80، ص السابقاملرجع  ،"املؤمتر اإلسالمي"، حممد امليلي إبراهيم- 1

2 -C.O.A.M, GGA , rapport du meurtre du Muphti d’Alger, le commissaire central À

monsieur le directeur de la sécurité générale , le 10 aout 1936 .
3 -C.O.A.M, GGA , - rapport de commissaire de police de Batna À monsieur le sous- préfet ,

le 10 aout 1936 .
1، ص 1936سبتمرب  4أوت ، 28، 32/33، العدد البصائر جريدة ، "مقتل الشيخ كحول "البشري اإلبراهيمي ،-4

5 - Jean Barois ,On tient les assassins de L’imam d’Alger Mais pour qui ont-ils tue , Paris Soir,

17 aout 1936 .
6-���Ãǂƻȋ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�©ƢǯǂūƢƥ�ƢēƢǫȐǟÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�» ƢǐǨǏȂƥ�ŉǂǰǳ¦�ƾƦǟ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦  345ص ص-

346.
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وقد نشرت جريدة البصائر مقاالت عديدة تتأسف فيها على اعتقال الشيخ العقيب وأثر االعتقال  

بعية لفرنسا إىل غاية مة وما أسفر عن ذلك من استقالة الشيخ من اجلمعية وإعالنه الوالء والتعلى األ

" انظر إىل احلقيقة"، كما كتب الطيب العقيب نفسه مقاال يتحدث فيها حول مقتل الشيخ كحول 1وفاته

حول حادثة "وقامت جريدة البصائر بنشر ما حدث به للصحف واجلرائد عن احلادثة مثل جريدة النجاح 

  ".االغتيال واالعتقال

علماء وواصلوا العمل على إجناح مشروع الوحدة وذلك ومع ذلك مل تفرت عزائم رجال مجعية ال

، حىت تتمكن من إيصال كل األفكار اليت انبثقت عنه 2بتأسيس منظمة شبيبة املؤمتر اإلسالمي اجلزائري

وكي تستمر عالقات التواصل ، والذي تقلد رئاستها حممد األمني العمودي وقام حبملة واسعة لنشر ماجاء 

الشباب اجلزائري ينظم يف منظمة :" ، وتقول جريدة البصائر يف ذلك 3يدة الدفاعبه املؤمتر من خالل جر 

سياسية أمسيها منظمة شباب املؤمتر اإلسالمي اجلزائري تعمل بكل الوسائل العلنية لتحقيق عريضة املؤمتر 

.4..."وتسعى لتوحيد مجيع الشباب 1936جوان  7اإلسالمي اجلزائري املنعقد يف 

.1، ص1936 سبتمرب 11،  24 العدد  جريدة البصائر،،"عتقال األستاذ العقيب يف األمة اجلزائريةثار اإلآ "،اإلبراهيميحممد البشري  - 1

منظمة تضم حوايل عشرين شعبة وأربعة أالف عضو وكانت تقوم بنشاط عام مبا يف ذلك تقدمي دروس  :شبيلة املؤمتر اإلسالمي اجلزائري - 2

���Äǂǰǈǟ�ǾƦǋ�ÄǄƥÂ�ƨȇǂǰǈǟ�ƢĔƘǯ�ƨǘƦǔǼǷ�ƨǸǜǼŭ¦�ƪ ǻƢǯ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀمني العمودي ودوره يف حممد بك ، حممد األ ينظر

.127، ص السابقاإلصالح من خالل جريدة الدفاع ، املرجع 

  .الصفحة نفسها حممد بك، ، املرجع نفسه ، -3

.6، ص  1937أفريل  23،  64العدد ، البصائر، جريدة " مجعية شباب املؤمتر اإلسالمي" ،مصطفى بن يلس - 4
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  : يلي هذه املنظمة كماوتشكلت 

1قائمة أعضاء منظمة شباب املؤمتر اإلسالمي

  واللقب االسم  الرتبة

الرئيس

  نائبا الرئيس

  سكرتري عام

  نائب السكرتري

  أمني املال

  نائب أمني املال

  مراقب

  األعضاء املستشارون

رشيد قرطيب

طاهر سعيد ، حممد رياحي

  أمحد محودة

  يلس عبد القادر نايد فاسي، مصطفى بن

  حممد مزيان

أمحد ساطور ، زبري رمجي

مصطفى زبايري، حسني علي

بوعالم كوتابلي، حممد فاضل، حيي الضيف، بوعالم 

بوريس، سليماين دهيمي، علي خليفة، بشري عمريوش، 

دوهيمي طويب، حممد بورغيس، سعيد زرقاوي، طاهر بركة، 

بوعالم موساوي، احلاج علي زعاف صمودي، بوعالم 

  د اهللا محوديجعدون، عب

كما طلبت هذه املنظمة من مجيع الشباب اجلزائري يف مجيع أحناء القطر أن يشكل شعبا مركب 

  .من كل حمب الوحدة اجلزائرية وللحرية والرتقي والسعادة

.6، ص 1937أفريل  23، 64البصائر، العدد -1
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شعبة وأربعة آالف عضوا ، وأبرزها شعبة األصنام برئاسة ) 20(واحتوت املنظمة حوايل عشرين 

شرت عنها جريدة البصائر وكذلك شعبة خارج القطر اجلزائري مبرسيليا واليت ، واليت ن1حممد املهدي

إين :" وهي كما وصفها 1937سالمي يف ماي تأسست بدعوة من العمودي إىل عبد اهللا كاتب املؤمتر اإل

śƥ�ƨǴǐǳ¦�Ƣđ�ƢǻƢǘƥ°�Ŗǳ¦�ƨǯ°ƢƦŭ¦�ƨƦǠǌǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƢǗƢǌǻÂ�̈ƾƷÂÂ�̈Ȃǫ�ǂŤƚŭ¦�ń¤�Ƥ ǈǼƫ�ƨƦǠǋ�À¢�ǶǴǟ¢�Ń

.2"اجلزائريني التعساء يف وطنهم واجلزائريني الذين هم حتت عذاب الغربة وأمل الفراق

الفرنسية وكانت كانت هذه الشعب تقوم بنشاط عام مبا يف ذلك تقدمي دروس يف اللغة العربية و 

، وكان فضيل الورتالين رئيسها األول قبل أن يعني حممد األمني العمودي، فقد أسندت قريبة من العلماء

الذي عقدته املنظمة وبقرار من  االجتماعرئاسة املنظمة بطلب من شباب املؤمتر إىل الفضيل الورتالين عند 

�ǲǷƢǠǳ¦�ŚƦǰǳ¦�ƾǿƢĐ¦�ǶȈمت تقرر بإمجاع إسناد زعامة الشباب إىل الوطين الصم:" اللجنة العليا لشباب املؤمتر 

، ويف حفل كبري بنادي الشرقي 3"لنشر اإلسالم والعروبة يف اجلزائر وخارج اجلزائر األستاذ الفضيل الورتالين

Ǡǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Ƥهذا هو العامل ال:" أشار األستاذ الفضيل إىل األستاذ العمودي قائال ȇ®ȋ¦Â�ƾǿƢĐ¦�ǲǷƢǠيبق 

فينة وقائدها إىل السواحل النجاة إنه األستاذ حممد األمني العمودي هذا هو ال غريه من يكون ربان الس

يني فرؤساء الشر فتكونت من ال.4"فبايعوه... الرئيس القائد الكفء حلزب الشباب املؤمتر اإلسالمي اجلزائري

الربملانية عند قدوم جلنة البحث  .، الفضيل الورتالينالطيب العقيب، البشري اإلبراهيمي، الشيوخ ابن باديس

حلكومة اجلهة الشعبية برئاسة القروزلري رئيس بعثة جملس نواب األمة الفرنسية إىل اجلزائر وكانت جريدة 

� Ƣũ¢�©ǂǌƬǻ¦�¦ǀǯÂ�ƨǼƴǴǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬƬǇ�Ŗǳ¦�ƨǴƷǂǳ¦�ǲȈǏƢǨƫ�µ ǂǠƥ�ƪ ǷƢǬǧ�ƢȀǷÂƾǫ�ƾǼǟ�̈ǂǓƢƷ�ǂƟƢǐƦǳ¦

الة إىل اللجنة حممد امليلي بإرسال رس مني ماهلا مبارك بنأ، وقامت مجعية العلماء على لسان 5أعضائها

�ƨǷȂǰū¦�ǺǷ�ƢȀƦǳƢǘǷ�ƪالبحث الربملانية ǷƾǫÂ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȌǳ�ƾȈƷȂǳ¦�ǲưǸŭ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǈǨǻ�ƢȀȈǧ�ƪ Ƿƾǫ��

.7، ص 1937ماي  21، السنة الثانية68قائمة أعضاء شباب املؤمتر اإلسالمي شعبة األصنام جبريدة البصائر ، العدد  نشرت- 1

.4، ص  1937جوان  25، 72، العدد البصائر، جريدة " تأسيس شعبة كربى للمؤمتر اإلسالمي مبرسيليا"،  عبد اهللا - 2

.3، ص 1937أوت  20، 79البصائر ، العدد " شباب املؤمتر"، جلنة الدعاية لشباب املؤمتر اإلسالمي اجلزائري  3

.127، ص  السابق، املرجع  حممد بك- 4

1، ص 1937أفريل  30، 65البصائر ، العدد -5
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ة مجعية العلماء ، قابلت جلنة البحث الربملاني1937أفريل  16، ويف 1وأعربت عن انتمائها ووالئها لفرنسا

يلي، العريب التبسي، األمني ، مبارك املوالبشري اإلبراهيمي ،ميد بن باديسيف كل من الشيوخ، عبد احل

، فقدمت مطالبهم وشرحت هلا بعض النقاط أبرزها فصل اجلزائر عن فرنسا فأرادت االستفسار وديالعم

ǠǸŪ¦�ǺǷ�ƾƷ¢�ǂǰǨȇ�Ń�Ǿǻ¢�ǆ ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ¦�ƢđƢƳƘǧشروع فيوليت ، وكذا مبية يف قضية فصل اجلزائر عن فرنسا

ي حيتوي على احملافظة على احلالة الشخصية ومواضيع أخرى استجوابا للجمعية ورجاهلا لتقييم مشروعها الذ

�ƢǿƾȀƳ�ǲǸǠƫ�À¢Â�ƨǼƴǴǳ¦�¿ƢǸƬǿ¦�Ǻǟ�Śǳ±Âǂǫȏ�ƢȀǈȈƟ°�§ ¦ǂǟƜƥ�ǆ ǴĐ¦�ƪ ǸƬƻÂ��ǾƦǳƢǘǷ�Ŀ�ǂǜǼǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳ¦Â

إن وحدته سرعان ما تضعضعت، ، ورغم جهود العلماء املنظمني للمؤمتر اإلسالمي ف2لتنال اجلزائر مطالبها

دارة الفرنسية يف ، فمن الناحية اخلارجية سعت اإلدت إىل ذلكأوكان هناك عوامل خارجية وعوامل داخلية 

، ومن مت تشويه مسعة العلماء تيال املفيت كحولغاجلزائر إىل إحداث ثغرة داخل صفوفه فعمدت إىل تدبري إ

 طخبة والنواب مبشروع فيولينما من الناحية الداخلية فإن متسك الأر الذين كانوا عنصرا رئيسيا يف حركة املؤمت

 :الوحتفظ العلماء منه الذي برز يف تصريح للشيخ ابن باديس عند مقابلة مع جلنة البحث الربملانية حيث ق

بأن بروجي فيوليط ماحاز القبول الذي حازه إال ملا فيه من التصريح  بسألنا عن بروجي فيوليط فأجي"

.3"باحملافظة على احلالة الشخصية مع أن ما فيه إمنا هو نزر قليل جدا من احلقوق املطلوبة

  اغتيالور العلماء يف حادثة ضف إىل ذلك غموض وذبذبة شخصية ابن جلول الذي مل ينفي د

الشعبية، وعدم متكن الوفد اجلزائري من احلصول على شيء إجيايب من ، وكذا سقوط حكومة اجلبهةكحول

Ťƚŭ¦�ƨǯǂƷ�ƪومة الفرنسية بشأن مطالب املؤمتراحلك Ť�Ń�Ǯ ǳ̄�ǞǷÂ��ƨȈǻƢưǳ¦�§ǂū¦�ƨȈǌǟ�ȏ¤�ƢȈƟƢĔ�ǂ�ƾǬǧ��

7، ويف ن تأييدها من جديد ملشروع فيوليتوأعلنت ع 1937اجتمعت جلنة التنفيذية خالل جانفي 

نعقد املؤمتر اإلسالمي الثاين يف مدينة اجلزائر والذي أعلن عنه الشيخ البشري ا، 1937ن سنة جويلية م

، وكان ذلك يف وقت خرجت فيه اجلبهة الشعبية من قبل شهرين من انعقاده 4اإلبراهيمي يف جريدة البصائر

3-2، ص 1937مارس  12، 58، العدد 2، السنة البصائر- 1

  .2-1 ص ، ص1937ماي  7، 66،  العدد البصائر - 2

   .املصدر نفسه - 3

2-1، ص ص 1937ماي  14،  67العدد  ،البصائر - 4
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ن من الشعب ىن وطلب املؤمترو ول باعتبارها حدا أدمتسكه مبطالب املؤمتر األ 1السلطة وقد أعلن املؤمتر الثاين

، ومن النواب اجلزائريني أن يستقيلوا مجاعيا من وظائفهم إذا مل يوافق الربملان على اجلزائري أن يظل يقضا

مشروع فيوليث، فقد شهدت مطالب املؤمتر مماطلة شديدة مما أدى إىل ابن باديس إىل توجيه نداءات إىل 

ه ، وبعد سقوط حكومة بلوم وخلفتها حكومة دالدي2املؤمتر اإلسالمي للنظر يف أمر هذه املماطلة أعضاء

الذي مل يفعل أكثر مما فعل سلفه وهذا بذل الوعود السخية والدعوة إىل االنتظار، فقام أنصار املؤمتر 

الربملان "¢�ÀƘƥ�ǶđƢƳ هالدياإلسالمي بإرسال وفد آخر عنهم إىل باريس وخالل مقابلة الوفد لرئيس الوزراء د

معارض ملشروع فيوليت وال يظهر عليه أنه يعترب املواطنة الفرنسية تتناسب مع احلالة الشخصية اإلسالمية ، 

وأمام هذا الوضع فإنين ال أستطيع أن أقول أي شيء إنين أسألكم أن تعينوين على اإلبقاء على النظام ، وال 

فيما قاله رئيس الوزراء  فرد ابن باديس" مة قويةأمتلكها فرنسا ألن فرنسا تضطروين إىل استعمال القوة اليت 

، وسنواصل الدفاع عنها ضد كل ى سلطة وقوة اهللا، فقضينا عادلةليس هناك سلطة وال قوة سو " :الفرنسي

.3"من يقف يف طريقها

 فرنسا اعتمد الشيخ ابن باديس يف مشواره اإلصالحي على سياسة املدارات وإظهار األمل يف

لذلك تظاهر اإلستعمار باإلحرتام والعالقة الطيبة من غري مهامجته لكن دون التخلي عن املواقف املبدئية 

اخلوض يف جتربة املؤمتر  دومبادئ حركته اإلصالحية ، ومقومات األمة اليت ال مساومة فيها ، لكن بع

، وتغري توجه الشيخ ابن 4ق مطالبهو مماطلة االستعمار لتحقي1938وفشله يف سنة  1936اإلسالمي سنة 

، وكتب احتالل قسنطينةمن عند مقاطعته الحتفاالت القرن  1937باديس املسامل لفرنسا ابتداءا من سنة 

،نة اللذين مجعهم يف نادي االحتادأربع عشرة مجعية من مجعيات قسنطي وباسم بامسهابن باديس منشورا 

دعوة إىل مقاطعة صارمة ملا أزمع عليه الفرنسيون من إقامة ال، و واتفقوا على إعالن استنكار شديد

، ووزع املنشور على أهايل املدينة ، وكان مؤرخا سبة مرور قرن على احتالل قسنطينةاحتفاالت صاخبة مبنا

  .2-1ص ص ، 1937جويلية  16، 75، عدد ؤمتر الثاين يف جريدة البصائرتفاصيل امل نشرت - 1

6، ص 1937وت أ 13، 78البصائر، ع -2

170-169، ص ص املرجع السابق ، 3، ج1945-1930أبو القاسم سعد اهللا ، احلركة الوطنية اجلزائرية ، -3

142، ص ،املرجع السابق عبد الرشيد زروقة - 4
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، ر صدى عميقا يف الصحافة الفرنسيةونشرته جملة الشهاب ، فكان هلذا املنشو  1937سبتمرب  28يف 

، ويف شهر أوت من نفس السنة نشر الشيخ ابن باديس مقال 1عامة الشعب اجلزائري واستجابة مذهلة من

أيها الشعب "وجه فيه نداءا إىل الشعب اجلزائري يقول فيه " هل آن أوان اليأس من فرنسا؟"له بعنوان 

 ن، حذار من الذيحذار من الذين ينومونك وخيدرونك ،ن الذين مينونك وخيذعونكاجلزائري األيب حذار م

شرح اإلسالم  ك، ومن غري دينك وملت، ومن غري تارخيك وقوميتكيأتونك بوحي من غري نفسك وضمريك

.2"، وسالم اهللا عليكقلبك اعتمد على اهللا مث على نفسكمث استوح تارخيك، مث استوح 

��ȆǇƢȈǈǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ǺǷ�ńÂȋ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǂƻ¡�ȆǇƢȈǇ�Ǧ ǫȂǷ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦÂ�ƺȈǌǳ¦�ǲƴǇ�ƾǫÂ

رفضها يف بداية احلرب العاملية الثانية تأييدها فرنسا ضد أملانيا وإيطاليا، بل ذهب بن باديس إىل أبعد  وهو

من ذلك عندما فكر يف الثورة ضد الفرنسيني، وخاطب أصدقائه املقربني إليه بأنه سيعلن الثورة عندما حتني 

�ƨȇƢĔ�¾Ȑƻ�ƢǈǻǂǨǳ�ƨƷ¦ǂǏ�Ä®ƢǠŭ¦�ƨȈǠǸŪ¦�Ǧ ǫȂǷ�ÀƢǯÂ���ƨǏǂǨǳ¦ هذه املرحلة دافعا للفرنسيني العتقال

رؤوس اجلمعية ونفيهم فقد حددت إقامة بن باديس يف قسنطينة منذ بداية احلرب، وظل رهينا فيها حىت 

كما اضطر إىل توقيف جريدة البصائر لكي ال يضطر إىل طلب احلكومة 1940أفريل  16وفاته يف 

نسا يف احلرب ضد أملانيا ، وكذلك نفي اإلبراهيمي إىل االستعمارية إعالن ونشر تأييد مجعية العلماء لفر 

®ȐƦǳ¦�Ŀ�¿ƢǠǳ¦�ǺǷȋ¦�ȄǴǟ�ǂǘƻ�ǶĔ¢�ÃȂǟƾƥ�©¦ȂǼǇ�ƨƯȐƯ�Ņ¦ȂƷ�ǾǳƢǬƬǟ¦�¿¦®�Äǀǳ¦Â�ȂǴǧ¢�ƨǼȇƾǷ3 . وعلى إثر

ƢȈǻƢŭ¢�ƾǓ�ƢđǂƷ�Ŀ�ǆموقف ابن باديس املعارض إلرسال برقية التأييد واملساندة للحكو  ȇ°Ƣƥ�Ŀ�ƨǷ�ǲǠƳ��

يف  النعقادموقف اجلمعية يف حرج شديد إثر اخلالف الذي نشب بني أعضائها، فاستدعت اهليئة اإلدارية 

ودار نقاش حاد بني الشيخ العقيب واألمني العمودي من جهة وبقية األعضاء وابن  1938سبتمرب  24

سال الربقية الذي تقدم به باديس من جهة ثانية وانتهى النقاش إىل اخلروج برأي ينحاز إىل رفض طلب إر 

دفع بالعقيب بكتابة استعفاء الذي نشره على صفحات البصائر واستقالته  الشيخ العقيب والعمودي، هذا ما

153، ص  السابقر دحممد احلسن فضالء، الشذرات ، املص-1

.1937، أوت 13، م 6الشهاب ج و جملة، 131، ص  السابقاملصدر - 2

250، ص  السابقاملرجع ،أمحد اخلطيب - 3
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، وقد برر ابن باديس رفضه بأن إرسال برقية التأييد مبثابة إعالن للوالء لفرنسا 1من عضوية مجعية العلماء

الذي مينع تعليم العربية وغلق املدارس  1938مارس  8ر وما قسم دهره وتأكيده على موقفه هو قرا

  .العربية

  :مسألة فصل الدين اإلسالمي عن الدولة  - 2

اجلزائريني بضرورة فصل الدين عن الدولة مطالبة قدمية العهد فمنذ أن وضع االستعمار  إن مطالبة

» ƢǫÂ¢�ǺǷ�Ƣđ�ǖƦƫǂȇ�ƢǷÂ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ȄǴǟ�ǽƾȇ  اجلزائريون يطالبون عن رغبتهم خدم أخذ و

  .مبختلف الوسائل

، بدأ العمل به مبوجب ي بفصل الدين عن الدولة يف فرنساالقاض 1905وعندما صدر قانون 

�ƢǷ�¼ƢǼƬǟ¦�Ŀ�² 1907مرسوم سبتمرب  ƢǼǳ¦�ƨȇǂŞ�ǪǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ�®ÂƾƄ¦�Śǣ�¾ƢĐ¦�ƶƬǧ�ǽƢǼǠǷ�Äǀǳ¦Â�ǂƟ¦ǄŪ¦�ń¤

مون من و ر سلمون اجلزائريون أن هذا القانون إمنا يعنيهم باعتبارهم هم احل، واعتقد امل2ناتايشاؤون من الدي

ن الشعب اجلزائري هو املتضرر من مجيع القوانني اليت كانت تصدرها احلكومة الفرنسية تضيقا على إاحلرية و 

استولت تلت املساجد و احلريات الفردية واجلماعية بل امتدت يديها حىت إىل املقدسات اإلسالمية عندما اح

ئريني وحتكمت يف الوظائف ، وكذا الضغط على رجال الدين من العلماء املسلمني اجلزاعلى األوقاف

، حيث كانت تشرتط يف اإلمام ماال يشرتط يف هوائها السياسية وعرقلت طالبيها، وأخضعتها ألالدينية

م وجدوا يف الشريعة اإلسالمية ĔȋÂ�ƨȈƸȈǈŭ¦Â�ƨȇ®ȂȀȈǳ¦�ƨǻƢȇƾǳ¦�ȄǴǟ�ǲǐǨǳ¦�ÀȂǻƢǫ اإلدارةاإلسالم، وطبقت 

، خاصة ما تعلق بأحكام األحوال الشخصية واملرياث ومتسك يتعارض مع أحكام النظام الفرنسي ما

ƨȈǷȐǇȍ¦�̈ǂǇȋ¦�ÀƢȈǯ�ǚǨƷ�ń¤�ÀȂǧƾȀȇ�ǶĔȋ�ƢȀŠ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦ وعندما 3ومحايتها من التيارات التغريبية ،

ȋ¦�ƢĔȂǻƢǫ�Ŀ�ǂȀǜȇ�Ń� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƪ ǈǇƘƫ ساسي ما يدل بوضوح على مطالبتها بفصل الدين عن

الدولة، ولكنها عندما حتررت من الطرقية وأعوان اإلدارة جعلت من هذا املطلب غايتها الرئيسية ، ويبدو 

2، ص 1938كتوبر أ 14، 135، العدد البصائر- 1

.192، ص  السابقاخلطيب أمحد ، املرجع -2

.67، ص املرجع السابق حممد محزة ، -3
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 شهر جوان ذلك من املطالب اليت تقدمت هلا اجلمعية إىل املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف العاصمة اجلزائر يف

ة اجلزائر ملا يتناسب مع تسلم املساجد للمسلمني مع تعيني مقدار من ميزاني" :فيها، واليت جاء 1936

.1"، وتتوىل أمر هجمات مجعية دينية مؤسسة على منوال القوانني املتعلقة بفصل الدين عن احلكومةأوقافها

 1936مث إدراجها يف النص الكامل ملطالب املؤمتر اإلسالمي اجلزائري يف جويلية  آخريناقرتاحني  موقد

، مع إصالح هيئة احملافظة على الشخصية اإلسالمية" :يف الفقرة األوىل"لنقطة الثالثة ورد يف ا وهو ما

حسب مفهومه  ، وتنفيذ هذا القانونفصل الدين عن الدولة بصفة تامة" ويف الفقرة الثانية" احملاكم الشرعية

واستمر ابن باديس بعد رفض احلكومة الفرنسية ملطالب املؤمتر يف جهاده من أجل حتقيق  2"ومنطوقة

  .استقالل الدين اإلسالمي عن اإلدارة اإلستعمارية

مقال متحورت كلها حول الدفاع عن  38وكتب الشيخ البشري اإلبراهيمي يف هذا املوضوع حوايل 

إلدارة االستعمارية عدم التدخل يف الشؤون اإلسالمية وترك الدين اإلسالمي الدين اإلسالمي ومطالبة ا

ألهله املسلمني والدليل على اهتمام مجعية العلماء بالقضية دينيا وثقافيا وسياسيا هو تصدره للصفحة 

 1945أكتوبر  10األوىل على جريدة البصائر وكانت بداية كتابة اإلبراهيمي حول هذه القضية يف 

  .1953جويلية  03كتابة حوايل سبعة سنوات إىل غاية   ودامت

واستمرت مجعية العلماء بعد وفاة الشيخ ابن باديس وبعد تسليم الرئاسة إىل الشيخ البشري 

اإلبراهيمي وبعد انقضاء سنوات العاملية الثانية وصدور السلسلة الثانية من جريدة البصائر اليت نذرت نفسها 

لقضية قضية فصل الدين عن الدولة فكان أن قدم تقريرا إىل احلكومة اجلزائرية يف وبرئيسها للخوض يف هذه ا

، وكان املنعرج حامسا يف 3ووضعت فيه قضية فصل الدين عن الدولة يف رأس مقاصدها 1944أوت  5

سية املطالبة باستقالل الدين عن الدولة وهي اخلطوة األوىل حنو املطالبة بوضع احلد النهائي للتبعية السيا

، وقد قال يف ذلك الشيخ اإلبراهيمي يف حديثه عن القضية الكامل االستقاللناشدة وراء ذلك والثقافية 

وموزونة بامليزان الطيب ومفهومة  االستعماريةقضية فصل اإلسالم عن حكومة اجلزائر منظورة بالعني "... 

.2، ص 1936جوان  19، 24، العدد  البصائر- 1

.236، ص 1936اخلاص باملؤمتر اإلسالمي ، جويلية الشهاب العدد  وجملة.  72، ص  السابقاملرجع  ،حممد محزة - 2

193، ص  السابقاخلطيب أمحد ، املرجع -3
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الفرنسي  فاالستعمارأو اختلفت عليها األلوان بياضا ومحرة " تدكرتت"فرنسا أو " جتمهرت"بالعقل املتحجر 

Ƣēǂǜǻ�Ŀ�ȂǿƢǿ®ƢǬƬǟ¦Â�ƢȀǸǰƷ�Ŀ�Ȃǿ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�¿ȐǇȍ¦Â��"...1 . وبينت مجعية العلماء مقاصدها من

اآلمة تتمسك بعبارة فصل  وباسملدين ا باسمحنن اآلن :" تقدمي التقرير فيما يتعلق بالشؤون الدينية مبا يلي

أوال فصل الدين اإلسالمي عن :" الدين اإلسالمي عن احلكومة اجلزائرية ونريد تطبيقها على الكيفية اآلتية 

احلكومة اجلزائرية فصال حقيقيا حبيث ال تتدخل يف شيء من شؤونه ال ظاهرا وال باطال يف أصوله وال يف 

  ".فروعه

ه إىل أيدي األمة اإلسالمية صاحبة احلق املطلق فيه، وتقرير سلطتهم على تسليم ذلك كل: ثانيا"

  :نافذا مبا يأيت فيه وإمنا يتحقق ذلك ويصري لتواءالأمور دينهم تقريرا فعليا خالصا 

  :تشكيل جملس إسالمي أعلى مؤقت بعاصمة اجلزائر يرتكب من- أ

  .إلسالميبعض العلماء األحرار املعرتف بعلمهم وأعماهلم للدين ا-1

  .وبعض أعيان املسلمني املتدينني البعيدين عن املناصب احلكومية-2

Ǧوبعض املوظفني املتدين-3 ǐǼǳ¦�ǺǷ�ǲǫ¢�¦ȂǻȂǰȇ�À¢�¶ǂǌƥ��ś�ƨǘǴǈǳ¦�ǞȈŦ�ǆ ǴĐ¦�¦ǀǿ�ǶǴǈƬȇÂ��

  .اليت كانت للحكومة يف الشؤون الدينية

ǰǸŭ¦�¼ǂǘǳƢƥ�ƨȈǼȇ®�©ƢȈǠŦ�ǲȈǰǌƫ�ńȂƬȇ�À¢�ǆ- ب ǴĐ¦�¾ƢǸǟ¢�Ƕǿ¢�ǺǷ�ǾǳÂ��ƢǼȈȈǠƫ�Â¢�ƢƥƢƼƬǻ¦�ƨǼ

  .أن يكتفي مبا يراه صاحلا من اجلمعيات الدينية السابقة

�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢȈǠǸŪ¦� ƢǇ£°Â�ȄǴǟȋ¦�ǆ- ج ǴĐ¦�Ŀ�řȇ®�ǂŤƚǷ�ƾǬǠǼȇ�©ȐȈǰǌƬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƪ Ť�¦̄Ɯǧ

.وبعض أعضائها البارزين ، ويف هذا املؤمتر يوضع النظام العام للمستقبل طبق قانون الفصل

.رره هذا املؤمتر يعتربه قانونا نافذا جيب اخلضوع له، وال ينقصه إال مؤمتر آخركل ما يق-د

  165ص  ،، املصدر السابق3ثار اإلمام البشري اإلبراهيمي ، جآ،  أمحد طالب اإلبراهيمي- 1
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�ȄǴǟ�ƢǈǴů�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢȈǠǸŪ¦�Ƥ-ه ƼƬǼƫÂ�ƪ ǫƚŭ¦�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦�ǲƸǼȇ�¾Âȋ¦�ǂŤƚŭ¦�®ƢǬǠǻ¦�ƾǠƥ

  .النظام السابق وإىل املدة اليت يقررها املؤمتر

���ƨȇȂǼǈǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǂŤƚŭ¦�©¦°ǂǬŭ�ƨȇǀȈǨǼƬǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�Ƥ ƼƬǼŭ¦�ȄǴǟȋ¦�ȆǷȐǇȍ¦�ǆ ǴĐ¦�Ǯ ǴŻÂما أ

تقدمي اإلرشادات ووضع التقارير والدفاع فيها  مجلس األعلى إالللالسلطة التشريعية فيملكها املؤمتر وليس 

.1مام املؤمترأ

ضغوطات الشعبية والربملانية والدينية حماولة وتناولت بعد ذلك مطالب مجعية العلماء داعمة إياها ال

التأثري على موقف احلكومة الفرنسية، وقد الحظنا يف ذلك إصرار الشيخ اإلبراهيمي وعزميته على حتقيق 

فلتعلم هذه " مطلبه إن قلنا األساسي فقال يف مقاله األول الذي كتبه حول القضية يف جريدة البصائر

ننا سائرون على منهج ال يتبدل يف املطالبة أيتبدل يف احتكار أمور ديننا  احلكومة السائرة على منهج ال

.2"حبقنا الديين والطبيعي ويف التظلم منها والتشنيع عليها، وأننا هلا باملرصاد

وقد عرف الشيخ العريب التبسي قضية الفصل يف مقاله جبريدة البصائر وهو بدوره كانت له سلسلة 

موضوع إسالمي : لدين عن الدولة قضية ذات موضوعيةقضية فصل ا:" فقال يف الكتابات حول القضية 

حبت يعد من مسائله الداخلية اليت توىل اإلسالم تقنينها وعلى املسلمني تنفيذ ذلك التشريع ، كاإلمامة 

�Ȇǿ�ȆǷȐǇȍ¦�ǾǬǨǳ¦� ƢǸǴǟ�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦�śǸǴǈŭ¦�ƨǟƢŦ�ÀȂǰǯÂ���¿ȐǇȍ¦�Ŀ�ƾƴǈŭ¦�ƨǨȈǛÂÂ���ƢēȐǿƚǷÂ

، وما هي وظيفة أهل لذلك، كاإلمامة ومن يصلح هلاهو  نفيذ ذلك وتتوىل إسناد شؤونه ملناليت تتوىل ت

وهذه ناحية الحق احلكومة وال للمجلس اجلزائري أن ... املسجد؟ ومن يقوم فيه بالتعليم الديين البحث؟

م واملوضوع الثاين هو موضوع إعطاء ه اإلسالقنن إذ هو أمر داخلي...ينظروا فيها ، وال أن يقننوا هلا قوانني 

املسلمني حق مباشرة إدارة دينهم ونقل هذا احلق من يد السلطة االستعمارية اليت وضعت على هذا الدين 

.3"مساجده وأوقافه وموظفيه إىل مجاعة املسلمني

.194-193، ص ص  السابقأمحد اخلطيب ، املرجع -1
، 1947أكتوبر  20، 11، العدد ، و جريدة البصائر 73، ص  السابقأمحد طالب اإلبراهيمي ، أثار اإلمام اإلبراهيمي ، املصدر -2

  .1ص
.217، ص  السابق، املرجع 3ج، الشيخ العريب التبسي علماء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني أمحد الرفاعي شريف، ، مقاالت وأراء -3



إسهامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الميدان السياسي: ........................الفصل األول

420

 :يلي ما 56ت قانونا وضع نظاما خاصا اجلزائر، جاء يف مادته أصدر  1947سبتمرب  20ويف 

، وذلك يف إطار ما ورد يف نظر الدولة أسوة باألديان األخرىاستقالل الديانة اإلسالمية مؤمن يف إن "

ولكن هذا القانون الذي ضمن استقالل الديانة اإلسالمية " 1907سبتمرب  27ديسمرب ومرسوم  9قانون 

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ االستقاللنظريا ، جعل تنفيذا هذا  ǴĐ¦�ƨƠȈǌǷ�ȆǿÂ�̈®Ƣŭ¦�ǆ Ǩǻ�ǺǷ�ƨȈǻƢưǳ¦�̈ǂǬǨǳ¦�Ŀ�®°Â�Ƣŭ�ƢǬǧÂ

�ǾȈǴǟ�ǺǸȈē�ƪ ǻƢǯ�Äǀǳ¦الفرنسية اإلدارة�°¦ǂǫ�Ä¢�®ƢŢ¦�ǺǷ�ƨȈǻƢŭŐǳ¦�ǾƫƢȈƷ�ƨǴȈǗ�ǆ ǴĐ¦�¦ǀǿ�ǺǰǸƬȇ�ŃÂ��

رقة ميتة و فعلي بتأمني استقالل الديانة اإلسالمية أو النظر يف وضع أوقاف املساجد وبقي هذا القانون 

ǆ ǴĐ¦�«¦°®¢�Ŀ�ƨǛȂǨŰƢȀȈǴǟ�ǎ ǻ�Ŗǳ¦�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢƦǈƬǰŭ¦�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥ��1.

تفاؤله من تطبيق القرار  وبعد مرور سنة من صدور قرار الفصل كتب اإلبراهيمي مقاال أبدي عدم

، غري فيه م عن حكومة اجلزائر، جمتهدةلو كانت احلكومة إال فرنسية صادقة يف فصل اإلسال" :حني قال

، وال متأثرة بأفكارها االستعمارية الضيقة لو كانت لتولت بنفسها ذلك الفصل قبل مقلدة لإلدارة اجلزائرية

.3"ونفذت الفصل بأصوله وفروعه" دستور اجلزائر" 2تقرير

نظر يف قضية فصل ومع ذلك مل ييأس الشيخ البشري اإلبراهيمي فكان يدعوا النواب املسلمني لل

، فقال يف كتابه من نظام اجلزائر اخلاص 56املادة ، وتنفيذ مضمون الفقرة األوىل من لدولةالدين عن ا

�Ǿǻ¢�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�ǲƻ¦®�§ ¦ȂǼǳ¦�Ƣđ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂŪ: "الدينان  ، فليكنمادام اإلسالم يف قبضة احلكومة

، سك به النواب املسلمونزن، فليتم، هذا هو املنطق املعقول احلكيم الصائب املتاآلخران يف قبضتها أيضا

§�ǈǷ�ƢŶ¤Â��śǸǴǈŭ¦�ǺǷ�śȇȐǷ�ƨǠǈƫ�Ƕē�ƨǳƘ�ÀȂǳÂƚǈǷإن املسألة خطرية... كونوا رجاالولي ¦ȂǼǳ¦�À¤Â��

، وإن حجة األمة فيها أوضح من الشمس، وإننا سنشرحها للنواب ، حماسبون عليها من األمةعنها عند اهللا

.4"باآلراء املسخرة من الطوائف املسحرةحىت يكونوا على بصرية ، وحىت ال يغرتوا 

.195-194، ص ص  السابق، املرجع طيبأمحد اخل- 1

.1، ص 1947نوفمرب  22، 57، العدد البصائر جريدة ،"فصل الدين عن احلكومة"، يميالبشري اإلبراه- 2

3-�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�ǺǷ�ȆǷȂǰū¦�ǂȇǂǬƬǳ¦�°ƾǏ�ȆǸǏƢǠǳ¦�ȆǷȂǰū¦�ǂȇǂǬƬǳ¦21  قبل أن ينتخ 1948مارس�Ŀ�ǽ Ƣǔǟ¢�ǆ ǴĐ¦�Ƥ4  أفريل

.البصائر، املصدر نفسهجريدة نظر يللنظر يف قضية فصل الدين عن احلكومة وللنظر يف حل املشاكل املرتتبة عنها قبل تنفيذ القرار ، 1948

  .املصدر نفسه  - 4
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كانت آمال اجلزائريني يف هذا الفصل كبرية ، وكانت مطاحمهم يف تأسيس نظام إداري واسع قوامه 

مة إنشاء معاهدة دينية لتخريج رجال الدين وإعدادهم إعداد صاحلا لتويل املناصب الدينية حبق فرضاهم األ

¢�ǺǈƷ�ǺǷ�̈ǂū¦�ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƢēƢƠȈǿÂ�̈Śưǰǳ¦�ƢēƢȈǠŦ�©ǂȀǛ وقد" :لدينها كما قال باعزيز بن عمر

مة رشيدة ال يعزها أ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ǞǗƢǬǳ¦�ÀƢǿŐǳ¦Â�ǞǗƢǈǳ¦�ǲȈǳƾǳ¦�ƢȀȈǧ�ƢǷ�ƢȀȇƾȇ¢�śƥ�Ŗǳ¦�ƨǷاإلدارة ملشاريع األ

شؤون ، لكن التقرير الذي أوكل أمر تنظيم ال1"أبدا تنظيم أوقاف دينها وإدارة مساجدها عن علم وبصرية

���ƢȀǏƢǐƬƻ¦�ǺǷ�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�ÀÂƚǌǳƢƥ�ǲǨǰƬǳƢƥ�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�¼Ƣǟ¢�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�ń¤�ƨȈǼȇƾǳ¦

كما أضاف التقرير اعتبار مطالب مجعية العلماء واحلركة اإلصالحية والطرقيني وكل من يؤيدهم من 

ن الدينية، ومشكل تنسيق الشؤو شكل عائق يف تطبيق القانون، ويف كيفية ياألحزاب السياسية مشكال 

�Ƥاألوقاف نفسها ƳÂÂ�ƨǸƟȋ¦�ǺǷ�ÀȂȈǷȂǰū¦�ÀȂǨǛȂŭ¦�ƾȇ�ĿÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�ń¤�ǂǷȋ¦�ǲǯȂƫ�À¢�©¢°�¦ǀǳ��

ȄǴǟȋ¦�ȆǷȐǇȍ¦�ǆ ǴĐ¦�Ŀ�§ ƢƼƬǻȏ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢȈǠǸŪ¦Â�Ǻȇƾǳ¦�¾ƢƳ°�®ƢǠƥ¤2.

لبداية بأن هذا التقرير حمبوك وكان رأي الشيخ البشري اإلبراهيمي يف هذا التقرير واضحا من ا

وحمو أن أوىل ... األطراف حبكا استعماريا مسبوك األلفاظ سبكا إداريا يبدأ من احلكومة وينتهي إليها

وهذا كله افرتاء على احلقيقة وعلى التاريخ سنكشف ...الناس بالتصرف يف املساجد هم املوظفون الرمسيون 

، وأن تقتصر اجلمعيات 3"لة كانت إدارية ، وجيب أن تبقى إداريةأمره، ويستنتج التقرير من هذا أن املسأ

، ويقول بأن االنتخاب مدخل من مداخل السياسة إىل تها على الرتسيم واإلصالح والفرشالدينية يف وظيف

سالحا من  ، واعترب الشيخ هذا كلهاملطالب الدينية حزب سياسي يؤيدهاملساجد وبأن وراء كل مطلب من 

ف الدينية إىل من ختتاره ، وإن تسلطها على املساجد واألوقاف وإسنادها الوظائة امللفقةأسلحة احلكوم

، وقد استغرب اإلبراهيمي طبيعة 4املفيت العاصمي هو عني  السياسة باسم، ووضع هذا التقرير وترتضيه

�ÀƢȇ®ȋ¦�¿ŗŢ�ƢĔأاالستعمار الفرنسي يف اجلزائر باملقارنة مع الدويالت االستعمارية األخرى اليت وجد 

ƢȀǼǷ�řƯȂǳ¦�ŕƷ�Ƣē¦ǂǸǠƬǈǷ�Ŀ�̈�Ǧاملوجود Ȉǰǧ�ȆǴǬǠǳ¦�Ȇǫǂǳ¦�ǪȇǂǗ�Ŀ�Ǧ ǫ¦Ȃǳ¦Â�ÀƢǈǻȍ¦�̈°Ƣǔū�®Ƣǔŭ¦Â��

.6، ص  1948ديسمرب  20، 60، العدد البصائر، جريدة " فصل الدين عن احلكومة" ،باعزيز بن عمر- 1
.2، ص 1948نوفمرب  22، 57، العدد  البصائر- 2
.2، ص 1948نوفمرب  29، 58، العدد البصائر - 3
  . املصدر نفسه- 4
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هي فرنسا اليت تدين مالئكة وحرية األديان وينص عليه دستورها وجيري عليه تعليمها وهي يف اجلزائر 

.1تتمسك باإلسالم هذا التمسك وتتعنت يف االنفصال عنه

حاول الشيخ البشري اإلبراهيمي من نشره لسلسلة عن فصل الدين عن احلكومة لينري الرأي العام 

ح دسائسها يف عدم استجابتها ملطالبها ضاجلزائري وقراءة اجلريدة البصائر عن موقف اإلدارة االستعمارية ويف

ا ، والوقوف ضد استبداد اإلدارة املسؤولة عن األمة يف احلفاظ على دينها وقوميتها والدفاع عنه باعتبارها

�̈ƾǻƢǈŭ¦�ÃȂǬǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳƢƥ�¿Ƣǫ�ƢǸǯ���ƨȈǷȐǇȍ¦�ƢĔÂƚǋ�Ŀ�» ǂǐƬǳƢƥواجلهات املتعاونة معه  لالستعمار

�Ǧ ǏÂÂ�śȈũǂǳ¦�Ǻȇƾǳ¦�¾ƢƳ°�ƾȇ�ȄǴǟÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�Ŀ�½ƢŢ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ǾǓ¦ǂǣ¢�ǪȈǬŢÂ�ƨǇƢȈǇ�ǪȈƦǘƬǳ

¯�ƨȈǟǂǌǳ¦�¿ƾǠƥ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�ƺȈǌǳ¦�ǺǷ�Ƥ ǯŗȇ�ÀƘƥ�ǆ ǴĐ¦�ǾȈǴǟ�ǎ ǻ�ƢŲ�Ǯ ǳ60  نائبا ميثلون تسعة

، وكذا تدخل احلكومة االستعمارية يف 2نائبا املليون من األوروبيني 60ماليني من املسلمني، بينما ميثل 

§�¤Ƴ�ńدادها بتخطيط الدوائر االنتخابيةاالنتخابات واستب ƢƼƬǻȏ¦�ƢȀȀȈƳȂƫÂ���ƨȇǂƷ�ȄǴǟ�ƢȀǘǤǓÂ�ƢēƢȀ

  .املنتخبني

�Ƥ ǟȐƬǳƢƥ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°¦®ȍ¦�¿Ƣē¦�Ŀ�ƨŹǂǏ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�ƪ ǻƢǯ�ƾǫبالغش والتزوير  باالنتخابات

وهنا يف القطر اجلزائري جمالس نيابية :" لتكون نتائجها حسب ما تريده ومما قاله الشيخ اإلبراهيمي يف ذلك 

وارتكاب " إىل التدليس والغش والتزوير ، بل عمدل أبناء البالد فيها أقلية ضئيلةمل يكتف احلاكم اجلائر جبع

��Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǲǯ�ƢȀȈǴǟ�ƤƨƥƢȈǼǳ¦�ƾǟƢǬǷ�Ǻǟ�ƨǷȋ¦�ƨƦƼǼǳ¦�®ƢǠƥȍ��"...3�ÀƜǧ�¦ǀđÂاألعمال اليت تعاق

�Ȃǰȇ�À¢�ȏ¤�ǺǰŻ�ȏ�ǽ°ƢȈƬƻ¦�Ŀ�ƾȇ�ƨǷȌǳ�Ǻǰȇ�Ń�Äǀǳ¦�ǆ ǴĐ¦وقد ن وسيلة االستعمار لتحقيق أغراضه ،

Ǿƫ¦°ǂǬǷÂ�ǆة جلية ظهرت هذه احلقيق ǴĐ¦�Ǧ ǫ¦ȂǷ�Ŀ�ǲǐǧ�ƨȈǔǫ�ǎ ź�ƢǸȈǧ�� الدين عن الدولة اليت أوكلت

الديانة اإلسالمية أو النظر يف وضع أوقاف املساجد  الستقالل، فإنه مل ميكن من اختاذ قرار فعلي إليه

ů�ǲǐǨǳ¦�°¦ǂǫ�ȆǬƦǧ��ȆǷȐǇȍ¦� ƢǔǬǳ¦�¬ȐǏ¤Âǆ ǴĐ¦�«¦°®¤�Ŀ�ƨǛȂǨŰ�ƨǫ°Â�®ǂǠƥ�À¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ�� ض

�ǾƳÂǂƫ�ƢǷ�» Ȑƻ�ȄǴǟ�ȆǷȐǇȍ¦� ƢǔǬǳ¦�ƨǳƘǈǸǯ�ƨǳƘǈǷ�ÀƘƥ�ÀÂƾǬƬǠȇ�¦ȂǻƢǯ�ǆ ǴĐ¦� Ƣǔǟ¢�ǺǷ�śǨǬưŭ¦

1، ص 1949جوان  13، 83، العدد البصائر جريدة،  "فصل الدين عن احلكومة "اإلبراهيمي ،حممد البشري - 1

247، 182، مصر ، ص اجلزائر ، مكتبة النهضة املصريةأمحد توفيق املدين ، هذه هي-2

1، ص 1950فيفري  27، 109، العدد البصائر جريدة، "فصل احلكومة عن الدين"البشري اإلبراهيمي ، -3
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�Ŀ�ȄǬƦȈǳ� ƢǔǬǳ¦�ƨȈǼȇ®�¿ƾǠƥ�ǆاإل ǴĐ¦�ǞǼǫ¢�ƾǫ�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ÀƜǧ�ǲǿ¢�ń¤�ƢȀȈǧ�̧ȂƳǂǳ¦�Ƥ Ÿ���ƨȈǼȇ®�ƨǳƘǈǷ�̈°¦®

، مما دفع بالبشري اإلبراهيمي بإرسال  1يد احلكومة، ويتخذ القرارات ويغري يف املسائل املختلفة كما يريد

كتاب مفتوح إىل رئيس اجلمهورية الفرنسية فضح فيها دسائس اإلدارة االستعمارية يف اجلزائر ونشر كتابه 

�ǂǜǻ�Ŀ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȂǰū¦�ŚǤƬƫ�ŃÂ���ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�Ŀ�Ƣēتغري الكون وما فيه:" ، قال فيه جبريدة البصائر

، يف مساجده ورجاله وأوقافه وقضائهسالمي مملوك للحكومة اجلزائرية حتتكر التصرف ، فالدين اإلواملسلمني

.2"وقضية فصل الدين عن احلكومة معلقة بني السماء واألرض

�śǻÂƢǠƬŭ¦Â�ƨȈǔǬǳ¦�Ŀ�śǻÂƢȀƬŭ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐƢƥ�śǸǴǈŭ¦� Ƣǔǟȋ¦�ń¤�ǽ ¦ƾǻ�ƺȈǌǳ¦�ǾƳÂ�À¢�ÀƢǯÂ

ن للحكومة يف شؤون املسلمني الدينية مع اإلدعاء بأن ذلك من مصلحة مع اإلدارة االستعمارية واملؤيدي

¤�ȄǴǟ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ...أتدرون ملاذا أوقف الربملان الفرنسي تنفيذ الفصل عليكم :" الدين مستعجبا ومتسائال 

�À¢�ǺǷ�ƨǬƯ�ȄǴǟ�¦ȂǻƢǯÂ���ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȂǰūƢƥ�¾Ƣǐƫ¦ÀÂƾȇǂȇ�ƢǸǯ�ǶƬȈǇ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦®¦°¢�ƢǸǯ�Ļ�ƾǫÂ�� وا

ǞȈǘǷ�ǞǷƢǇ�ǲǯ�ȏ¤�Ǿǳ�ÀȂƦƼƬǼȇ�ȏ�ǶĔ¢Â"3.

أن املواضيع املتعلقة ) 1956- 1947(يظهر من خالل تصفح جريدة البصائر يف سلسلتها الثانية

بسياسة اإلدارة االستعمارية املطبقة يف اجلزائر قد حازت على اهتمام مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 

العاملية ولإلشارة فإن  باملقارنة مع املواضيع السياسية األخرى سواء احمللية أوحيث خصصت له نسبة كبرية 

موضوع قضية فصل الدين عن احلكومة الفرنسية من املواضيع اليت حازت على اهتمام اجلريدة بأكرب نسبة 

 حوذلك من خالل شر  عمر، وأثارت قلم الشيخ البشري اإلبراهيمي والشيخ العريب التبسي وباعزيز بن

فصل الدين عن الدولة مناف "،5"الدين املظلوم" ،4"األديان الثالثة يف اجلزائر"أبعادها وتنوعت عناوينها

Ƣđ�ƨǴǏȂǳ"6، وغريها من العناوين.  

1، ص 1955مارس 4، 308، العدد البصائر ، جريدة"، فكيف تكون أعماله؟ مهلهذه هي أقوا"البشري اإلبراهيمي ، -1
.92، ص ، املصدر السابق 3، جاإلبراهيميآثار اإلمام حممد البشري أمحد طالب اإلبراهيمي ،-2
.188املصدر نفسه ، ص -3
.1، ص1947نوفمرب  10 ،13، العدد جريدة البصائر - 4

.1،ص 1950جوان  5 ،122، العدد جريدة البصائر  - 5

.1، ص1952ديسمرب  29، 211جريدة البصائر ، العدد -6
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إن االهتمام بقضية الفصل يعكس من جهة طبيعية مجعية العلماء املسلمني اليت تعترب نفسها 

بده وتعليمه ولغته ومجيع شعائره كاحلج والصوم وأحكامه مسؤولة عن األمة اجلزائرية عن اإلسالم ومعا

، فعلى الرغم من أن االستعمار على الشؤون اإلسالمية القضائية ، ومن جهة أخرى يعكس حجم تسليط

اإلدارة الفرنسية قد أعلنت مبدأ فصل الدين عن الدولة إال أن سعت ضد الدين اإلسالمي وبشىت الوسائل 

.، وذلك إمعانا يف التسليط واالحتكار واستضعاف املسلمني واحتقارا هلمذا املبدأإىل الوقوف دون تطبيق ه

واليت قدرت نسبتها حبوايل " فصل الدين عن الدولة"وأشارت املوضوعات اليت تناولت قضية 

، إىل أن هدف االستعمار البعيد من خالل أشكال التدخل والسيطرة اليت ميارسها على الشؤون 50%1

هو القضاء على الوطنية بالقضاء على الدين اإلسالمي الذي يعترب أحد أهم مقوماته، وهلذا اإلسالمية 

¯�ǪǬŢ�ƢĔ¢Â�ƢǸŮ�ƨǷȋ¦�ƨȈǔǫ�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�ǲǐǧ�ƨȈǔǫ�©ŐƬǟ¦Ƥ Ǵǘǳ¦�¦ǀđ�ƨǰǈǸƬǷ�ƪ ȈǬƥ�¦̄¤�Ƣē¦��

�ǶēƢȈƷ�ȄǴǟ�©Ȑƻƾوكانت رسالة مجعية العلماء إىل اجلزائريني هي تبيان اآلثار السلبية اخلطرية هلذه الت

  .الدينية واالجتماعية

�ƨƦǈǼƥ�ǲǐǨǳ¦�ƨȈǔǫ�ƾǠƥ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨƦƫǂŭ¦�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐƢƥ�ƨȈǻƢưǳ¦�ǂƟƢǐƦǳ¦�ƨǨȈƸǏ�¿ƢǸƬǿ¦� ƢƳÂ

29%2�ƨǼǈǳ�ǲǐǨǳ¦�°¦ǂǫ�°ÂƾǏ�ƾǠƥ� ƢƳ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�ÀȂǰǳ�¿ƢǸƬǿȏ¦�Ƥ ƦǇ�ǞƳǂȇÂ��1947  بعد

�ǞǸƬĐƢƥ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�°Ȃة والذي توىل مناقشة األمصدور وإعادة تأسيس جريدة البصائر يف نفس السن

.، واختاذا القرارات اجتاهها وأوكلت إليه مهمة النظر يف تنفيذ قضية فصل الدين اإلسالمياجلزائري

�ǆ ǴĐ¦�©ƢǈǴƳ�Ǻǟ�ƪ ƯƾŢ�Ŗǳ¦�©ȏƢǬŭ¦�̈ ¦ǂǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�©°ƾǏالصادرة  ومواقفه

رة السمات السلبية وركزت على تبيان موافقة السلبية اليت اختذها واحليل إزاء القضايا اليت عرضت عليه بسيط

¦�Ƕē�Ŗǳ¦Â�ǺȇƾǳƢƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ǲƟƢǈŭ¦�ǎ ź�ƢǸȈǧ�Ƥ ǟȐƬǳ¦Âوتوزيع امليزانية لشعب اجلزائري مثل اللغة العربية ،

عم للكولون ، حيث اعتربت أن كل قراراته اليت اختذها كانت يف صاحل االستعمار الداواخلدمات االجتماعية

، قسنطينة واالتصال، ماجستري يف الدعوة واإلعالم 1956-1947حي ، السلسلة الثانية غنية مجال ، جريدة البصائر ودورها اإلصال-1

.146، ص 2004

.147املرجع نفسه ، ص -2
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�©¦Â®¢�ǺǷ�̈¦®¢�ǆ ǴĐ¦�ƾǠȇ�ŅƢƬǳƢƥÂ���śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨƸǴǐǷ�ƾǓاالستعمار �ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǬƥȍ�ƢȀǷƾƼƬǈȇ

�ǒ Ǡƥ�ǒ ǧ°�¾ȂƷ�ƪ ǻƢǯ�śǸǴǈŭ¦�ǺǷ�ǆ ǴĐ¦� Ƣǔǟȋ�ƪ ǴƴǇ�Ŗǳ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƨȈƥƢŸȍ¦�ƨǸǈǳ¦Â��¾ƢƷ�¢ȂǇ¢�Ŀ

.ǶēȏƢǬƬǇ¦�ŉƾبعد اندالع الثورة التحريرية وتق االنتخاباتأعضائه إجراء 

واجتهت اجلمعية من خالل البصائر لتكشف عن اجلهة املتعاونة مع االستعمار يف عدم االستجابة 

ملطالب األمة اجلزائرية يف قضية فصل الدين اإلسالمي وهم رجال الدين الذين مت تعيينهم اإلدارة لتويل 

Ū¦�ƨǷȋ¦�Ƕē�Ŗǳ¦�ǂȇ°ƢǬƬǳ¦�ƨƥƢƬǰǳ�ǶȀǴȈǯȂƫÂ�ƨȈǼȇƾǳ¦�Ƥ ǏƢǼŭ¦ زائرية مثل ما كتبه الشيخ اإلبراهيمي عن تقرير

1�ǆاملفيت العاصمي حول قضية الفصل ȈȇƢǬŭ¦�Â¢�ƨǬȇǂǘǳ¦�ƺȈǌǳ¦�ǾƥǂǤƬǇ¦�ƢǷÂ���ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�ń¤�¿ƾǬŭ¦

�Ŗǳ¦Â�ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦Â���ƨȈǼȇƾǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�ŅȂƬǳ�Ƕǿ°ƢȈƬƻ¦�ƢȀǇƢǇ¢�ȄǴǟ�ǶƬȇ�Ŗǳ¦

، وال يهمه ره ، ويغضبون لغضبه ويرضون لرضاهلى خدمة أهداف االستعمار ويطيعون أمتنطوي كلها ع

Ȃǈǳ¦� ¦ǂǷ¢�ǶĔƘƥ�̈ƾȇǂŪ¦�ǶȀƬǨǏÂ�¦ǀŮÂ�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ǺǷ�¦ǂƳ¢�Ǯ ذرضى اهللا ماداموا يأخ ǳ̄�ȄǴǟ�ÀÂ2.

�©®Ƣǻ�ƢǸǴǯ�ƨǷȋ¦�ǾƳÂ�Ŀ�Ǧ ǬȈǳÂ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈǷȂǬǳ¦�ƨǜǬȈǳ¦�§°ƢƸȈǳ�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ǶĔȂǯ�ǺŲ�Ǯ ǳǀǯÂ

�ǺǷ�Ȃǔǟ�ȄǴǟ�ÄȂƬŹ�ȏ�Äǀǳ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�Ŀ�ÀȂȇ°¦®ȍ¦Â�ÀȂȈǼȇƾǳ¦�ÀȂǨǛȂŭ¦�Ƕǟ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƢȀǫȂǬŞ�ƨƦǳƢǘŭ¦

�ǽǀȀǧ���ǾǷƾǬƫÂ�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǫǂƫ�Ŀ�ƨȈǠǸŪ¦�ȄǠǈŭ�̈ǂưǟ�̈ǂƴƷ�¦ȂǨǬȈǳ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ� Ƣǔǟ¢

عروف والنهي عن املنكر وإرشاد الناس إىل ما الفئة مل تكتفي حسب اجلريدة بالتخلي عن فريضة األمر بامل

�ǲƻƾƬǳƢƥ�ƢĔȂǸȀينفعهم يف دينهم ودنياهم بل حياولون أن يثريوا الناس ضد كل حركة دينية أو اجتماعية ويت

، وما استغربته اجلريدة هو تأييدهم لتدخل احلكومة يف شؤون املسلمني الدينية واإلدعاء اخلوض يف السياسة

أن "املوظفون الدينيني واإلداريني  صاغالدين وقد تساءلت البصائر يف استنكار كيف بأن ذلك من مصلحة 

يعرتفوا بذلك التدخل ويطالبون وحيتجون لتصويب رأي احلكومة يف ارتكابه ويرون أن ذلك يف مصلحة 

���ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�Ŀ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆمقال علق فيه الشيخ البشري اإلبراهيمي  كتب- 1 ǴĐ¦�ń¤�¿ƾǬȈǳ�ȆǸǏƢǠǳ¦�ŖǨŭ¦�ǾƦƬǯ�Äǀǳ¦�ǂȇǂǬƬǳ¦�ȄǴǟ

2، ص 1948نوفمرب  29،  58 العدد 

  .7-6ص ص ، 1952ديسمرب  29، 11،  العددالبصائر- 2
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ا أن الدين وهل يتصور عاقل أن املسيحيني أو اليهود لو كانوا حتت سلطة احلكومة اإلسالمية يرغبون منه

.1"تتدخل يف دينهم

حدثونا عن العدل فإننا "على أساس ذلك كتب رئيس اجلمعية الثاين الشيخ البشري اإلبراهيمي 

وتساؤل كيف جيده واحلاكم ال يسأل عما يفعل ، وبني حمكوم يسأل عما مل يفعل ، وكيف جيده " نسيناه

مث علمها جتريده من أسباب القوة واحلياة بكل يف النفوس اليت زرع فيها االستعمار واحتقار املسلم اجلزائري 

وسيلة وترويضه على الذل حىت يطمئن إليه ويعتقد أنه كذلك خلق ولذلك خلق، فإذا سلب ماله عد 

سالمته من الضرب غنيمة ، وإذا ضرب جسمه هد جناته من ضرب العنق منحه كرمية، وإذا تأوه األمل 

.2النفسي أو البدين عد التأوه منه جرمية؟

  .1949ماي  30، 81، عدد  البصائر ، جريدة"جملة صوت املسجد والقضية الدينية " ،فقيه سلفي- 1

  . 362ص  السابق ،، املصدر 3ثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ، جآأمحد طالب اإلبراهيمي ، -2
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  جريدة البصائر والمواقف السياسية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين : ثانيا

  :قضية التجنيس واإلدماج- 1

 1856جويلية  14الصادر يف  le senatus consulte" السيناتوس كونسولت"فتح قانون 

احلقوق السياسية اليت ، وهلم اجلزائريني فرنسينيالذي ينص على منح اجلنسية الفرنسية للجزائريني واعتبار 

ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶŮ¦ȂƷ¢�ȄǴǟ�ȆǴƼƬǳ¦�ǲƥƢǬǷ�ȆǈǻǂǨǳ¦�ǺǗ¦Ȃŭ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ1 جبهات عديدة ومواقف متباينة ، عند ،

النواب واألحزاب اجلزائرية والعلماء فبينما كانت األغلبية متحفظة من هذا القانون إال أن األقلية من النخبة 

من القوانني اجلائرة يف حق اجلزائريني فأخذت هذه الفئة وجدوا فيه حال وخمرجا ميكنهم من التخلص 

وأغلبهم من اجلنود الذين يرغبون يف الرتقي إىل رتبة عسكري أعلى املخصصة فقط للمواطنني الفرنسيني يف 

احلصول على اجلنسية الفرنسية واستمرت عملية التجنيس يف حدود العشرات كل سنتني يف فرتة العشرينات 

، خصوصا 2متجنس 67إىل  1926متجنس وتزايد العدد يف سنة  17حوايل  1920 فكان عددهم سنة

الذي تزامن مع اندالع احلرب العاملية األوىل وبلغت طلبات التجنيس  1919فيفري  4بعد صدور قانون 

 13أوجها يف الثالثينات وخصوصا بعد إصدار جمموعة من القرارات اليت تتعلق أساسا باجلزائريني مثل قرار 

من حق : والذي يدعو إىل حتسني وضعيتهم جتاه فرنسا حيث جاء يف املادة األوىل منه أن 1932يسمرب د

وجاء املادة الثانية " دينةاألهايل الفرنسيني يف اجلزائر املشاركة يف مسابقات التوظيف يف األعمال العامة وامل

.3"ش الربي، البحري أو اجلويمن حقهم املشاركة يف مسابقات التوظيف العسكري كضباط يف اجلي:"أن

وقد تباينت اآلراء واملواقف حول قضية التجنيس إذ أن فئة النخبة والنواب أيدت القضية وحتمس بعض 

حىت وصل (املتجنسني إىل هذا املشروع وذلك بالدعاية وتشجيع األهايل على قبول اجلنسية الفرنسية 

ن تنال الدرجة األوىل للمواطنة الفرنسية متجنس وسعت هذه الفئة أل 190حوايل  1938عددهم سنة 

ني وليس كمواطنني من الدرجة الثانية ويف سبيل ذلك أسس جمموعة من الطلبة يوأن يعاملوا كفرنسيني حقيق

وكان من أبرز . املتجنسني مجعية الطلبة املسلمني اجلزائريني بفرنسا يف باريس واليت كان هلا فرع يف اجلزائر

  238ص  السابق ،أمحد اخلطيب ، املرجع -1

238املرجع نفسه، ص -2

.209-208، ص ص املرجع السابق حليمي مصطفى ، -3
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اليت   la voix indigène"صوت األهايل"يني له الزنايت من خالل جريدته دعاة التجنيس والداع

 1929جوان  13أسسها هلذا الغرض وجعل عنوان افتتاحية العدد األول من جريدته الصادر بتاريخ 

.1"اجلزائر ستصبح فرنسية"

و الوسط وأمام هذه املوجات اليت أخذت تتدفق بوجود العديد من املدارس الفرنسية الذي أخذ يغز 

عن القومية ، بادر عدد من الكتاب املصلحني  واالبتعاداجلزائري املسلم طوفان خطري من اإلحلاد يف الدين 

"ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƢǿǂƯ¢Â�ƨȈƦǴǈǳ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�ƨŪƢǠǷÂ�ƨǇ¦°®�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦Â�śȈǨƸǐǳ¦.

إن هذه املسألة أخذت انتباه العلماء اإلصالحيني فتحركت صحافتهم لتحذير الرأي العام من 

�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ƣđ°ƢƷÂ�ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�¦ȂƦƬǯ�Ǻȇǀǳ¦�ǲƟ¦Âȋ¦�ǺǷ�œǬǠǳ¦�Ƥ Ȉǘǳ¦�ƺȈǌǳ¦�ÀƢǯÂ���̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�ǶǫƢǨƫ

أنيت " ، وكان من أشد املتحمسني للقضية حىت مسي ودعي بعدو فرنسا1930جريدة اإلصالح سنة 

يف حق اجلزائريني وهلجته اجلريئة من  االستعماريةبسبب معاداته لكل القوانني اليت تصدرها اإلدارة " فرانسي

خالل مقاالته اليت كان يكتبها ، وقام أعداءه من الطرقيني من أجل إيقاف عمله يف حتريض اإلدارة 

�¦ǀđ�ǾƬǠǼƥ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦بأنه معاد لفرنسا لتوقيفه ومن ناح االسم�Ãƾǳ�ǾƬǠũ�ǾȇȂǌƬǳ�ǆ ǼƴƬǷ�ǾǻƘƥ�Ƕē¦�Ãǂƻ¢�ƨȈ

" هل أنا عدو لفرنسا؟ وهل متجنس؟"العامة إليقاف محلته ضد التجنس فكتب يف مقال مبجلة الشهاب 

، مع ذلك مل 2فضح من خالهلا التناقض بأنه من جهة عدو لفرنسا ومن جهة أخرى متجنس جبنسيتها

وبدعوة من حممد األمني العمودي الذي دعا يف مقال له يوقف العقيب محلته فكان يكتب جريدة اإلصالح 

إىل حبث قضية التجنيس اليت صارت يف نظره امللجأ الوحيد لنيل احلقوق الفرنسية ويستنهض هم العلماء إىل 

  .توضيح القضية ومعاجلتها بإجياد حل وسط لتحسني أوضاع املسلمني

قيون أنه مييل إىل التجنيس، وأن بقية أخذت قضية التجنيس ميدان صحيفة اإلصالح حىت ظن الطر 

§��ǀǿ�ÃȂǫÂ¦�" مجعية العلماء"العلماء على هذا امليل حىت أشيع ملا أسست  ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�ƶƬǨǳ�ƪ ǈǇ¢�ƢĔ¢

�ÀȂǨǰǼƬǈȇ�ȏÂ�ƨȈǻƢǈƷ¤�̈ǂǋƢǠǷ�ǶĔÂǂǋƢǠȇÂ�ƨȈǻƢǈǻ¤�ƨǴǷƢǠǷ�śǈǼƴƬŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨǴǷƢǠǷ�Ƥ السيئالظن  Ʀǈƥ

208، ص املرجع السابق حليمي مصطفى ، -1

.164، ص  السابق، مقاالت وآراء مجعية العلماء املسلمني الشيخ الطيب العقيب ، املصدر   يفأمحد الرفاعي  الشر - 2
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فظن منهم ميال إىل التجنيس، مما نتج عنه التساهل يف . احل العاممن جمالستهم وال مشاركتهم العمل للص

التجنيس، مما شوه مسعة العلماء فدعت الضرورة إىل أن تبدي مجعية العلماء ما تعلمه من حكم اهللا يف 

ǆ ǼƴƬǳ¦�Ǻǟ�ƢǓǂǳƢƥ�ƢȀȈǷǂȇ�Ǻŭ�ƨȀƦǋ�ȄǬƦƫ�ȏÂ�ǆ ȈǼƴƬǳ¦�Ŀ�ÀȂƦǣ¦ǂǳ¦�Ƣēǂǰǈƥ�ŗǤȇ�ȏ�ŕƷ�ƨǳƘǈŭ¦1.

أبو العباس كتب قضية التجنيس يف جريدة البصائر يف السنة األوىل من إصدارها   كان أول من

أحد أعضاء مجعية العلماء اجلزائريني قبل أن تصدر مجعية العلماء فتواها يف التجنيس، أحمد بن الهاشمي 

ن حيث رأى من الضرورة وضع املسألة على البساط الديين من القرآن والسنة إلرشاد األمة واستدل م

وإن " خالهلا باآليات الكرمية اليت تنفي التجنيس، فكانت دعوته للصرب واختيار الثبات على طريق األمة

.2..."، وأينما حلوا وارحتلوا وجدوا اآليات احملكمة ساة لكل سبيل يف وجوههمدعاة التجنيس أينما توجهوا

يف جريدة البصائر على  "كلمته الصرحية يف التجنيس واملتجنسني"وبعدما نشر الطيب العقيب 

�Â¢�ǆ - عهدته وبإمسه اخلاص وليس بإسم مجعية العلماء ǼƴƬǷ�ǾǻƘƥ�śȈǫǂǘǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�Ǿƥ�Ƕē¦�ƢǷ�Ƥ Ʀǈƥ�ƢŠ°

فسعت من خالل فتواه إىل توضيح رأيه األخري يف القضية حني  - أنه يدعو إىل التجنيس كما ذكرنا سابقا

حرام واإلقدام عليه غري جائز من الوجوه، ومن استحل  - التجنس مبعناه املعروف يف مشال إفريقيا:" قال 

استبدال حكم واحد من أوضاع البشر وقوانينهم حبكم من أحكام الشرع اإلسالمي فهم كافر مرتد عن 

للفتوى اليت نشرها الشيخ الطيب  االستعمارية، دون أن ننسى تتبعت اإلدارة 3..."دينه بإمجاع املسلمني

.4.م1937جويلية  30يف العقيب يف جريدة البصائر 

وكان من الشخصيات اليت أوضحت وبطريقة حامسة موقفها من التجنيس أمحد توفيق املدين، وكان 

، دق باألمة من وراء مشروع التجنيسمن األوائل الذين كانوا يف هذا املوضوع وبصراحة تامة مدى اخلطر احمل

، ونشر مقاال 1920ن بتونس حوايل سنة فحارب احلركة وكتب ضدها من الصحف العربية ، مند أن كا

1، ص1938فيفري  18، 100 العدد  ،البصائر جريدة  ، "التجنس وفتوى مجعية العلماء يف شأنه "ارك امليلي ،مب-1

، 1936أوت  28، 32، العدد البصائر ، جريدة"وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم" ،أبو العباس أمحد بن اهلامشي-2

  5ص 

1، ص 1937جويلية  30، 77، العدد البصائرجريدة كلميت الصرحية ، "،الطيب العقيب -3
4 - G.G.A , Au sujet de la Naturalisation , Alger , le 6 Aout 1937.
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يعترب من أمشل وأدق ما كتبه كاتب عن خطر التجنس " املنصور"يف جريدة اإلصالح ممضيا بامسه املستعار 

إنه خلطر ...اخلطر حمدق بنا"وكان كتابة نداء استغاثة قال فيه " بني املوت واحلياة"بالبالد بعنوان 

، إننا اآلن يف منعطف صعب من تاريخ حياتنا القومية، وهل ميكن لشعب اجلزائر العريب املسلم االضمحالل

...أن يصبح فرنسيا خالصا يف آدابه ولغته وتقاليده وعوائده، ويتخلص ولو يف عدة قرون من دمه اخلالص

خفقت متاما، وأفلست  قد أ واالندماجفسياسة التجنيس ...وكل مميزاته ووراثته؟ إن ذلك هو عني املستحيل 

.1"خمالف لسنن الطبيعة وقوانني االجتماع أمركل اإلفالس، وهكذا كل 

إن الكالم على مسألة التجنيس :" واضحا يف كالمه عن التجنيس فقال  اليقظانكما كان أبو 

ȄǴǟ�¿ȐǰǳƢǯ�ƨȈǼǗȂǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƨȀƳȂǳ¦�ǺǷ�Ƣē°ȂǘƻÂ�Ƣǿ®Ƣǈǧ�ÀƢȈƥÂ لعقرب ظالم الليل ومرارة احلنظل وسم ا

.2..."وفرقعة الديناميت

، فمن خالل حبثه يف جريدة اإلصالح نافيا لتجنيس األفرادوكان موقف حممد األمني العمودي م

ومما كتبه من مقاالته كان يرى إىل ضرورة البحث يف التجنيس اجلماعي مقابل احلفاظ على املقومات 

اقته وحليته أو حرمته ومنافعه ومضاره من الشخصية اإلسالمية، وطلب من العلماء البحث يف األمر ولي

́�¦�śȇǂƟ¦ǄƴǴǳ�Ƣđ�ǂƯƘƬȇ�ƨǐƻ°�ƨǠȇǂǌǳلى سائر املسلمنيحيث تعميمه وتطبيقه ع Ȃǐǻ�Ŀ�¦ȂǨǳ¢�ÀƜǧ��

يف اجلنسية الفرنسية بدون أن يعد منه ذلك ردة أو مروقا أو اخنراطا عن الدين الصحيح، اعلموا  االخنراط

§�األمة بذلك ومهد سبيل التقدم وا  ¦Ȃƥȋ¦�ǲǯ�¦ÂƾƳÂ�À¤Â�ǶĔÂ®�ǶĔ¦ŚƳ�Ƣđ�ǞǨƬǼȇ�Ŗǳ¦�¼ȂǬū¦�§ ƢǈƬǯ

.3مغلقة دون ذلك طرقوا أبوابا أخرى سعيا وراء حتسني أحوال هذا الشعب من أوجه عديدة

كما قام الشيخ الطيب العقيب الذي كان يبحث يف هذه املسألة مع العمودي يف نفس اجلريدة 

  االجتماعيةظر يف املوضوع كي حتدد اآلراء لتتفق الكلمة يف املسألة الدينية بكتابة مقال حيث فيه العلماء الن

  .كما هلا األثر على احلالة احلاضرة واملستقبلية

169، ص املرجع السابق عبد القادر خليفي ، -1

146، ص املرجع السابق ،  حممد بك- 2

146، ص السابق املرجع - 3
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كان الشيخ عبد احلميد بن باديس ضد كل قرار من شأنه أن يضعف أو يهدد الشخصية العربية 

، فكان من أشد املعارضني للتجنس  واإلسالمية أو ميس بأسس الكيان اجلزائري أو الشخصية القومية

83باجلنسية الفرنسية مع التخلي على األحوال الشخصية ، فقد كتب الشيخ ابن باديس يف البصائر العدد 

¦�ÀƢǯ°¢Â�ƢǼƬǔĔ�ÀƢǯ°¢�ǺǷ�Ȇǿ�ƨǴȈǔǨǳ¦Â�ǶǴǠǳ¦Â�¿ȐǇȍ¦Â�ƨƥÂǂǠǳ" يقول 1937سبتمرب  30الصادرة يف 

�ƢǼȀǬǨƫ�ƪمجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت  ǻƢǯ�À¢�ǀǼǷ�ƨȈǠǸŪ¦�ǽǀǿ�ƪ ǳ¦±ƢǸǧ�ƢǼƬǔĔ�ǄǷ°Â�ƢǼƫƢȈƷ�Ʈ ǠƦǷ

، وحتفظ علينا جنسيتنا وقوميتنا لينا باألخالق اإلسالمية العاليةيف الدين وتعلمنا اللغة وتثرينا بالعلم وحت

ة ، وقد أكد على ذلك الشيخ البشري اإلبراهيمي من خالل جريد1"وتربطنا بوطنيتنا اإلسالمية الصادقة

البصائر ليوضح لدى العام واخلاص موقف مجعية العلماء من السياسة الفرنسية اليت كانت تسعى من خالل 

أوت  29إصدارها لقرار التجنيس إلدماج اجلزائر الكلي بفرنسا حني قال يف العدد الرابع الصادر يف 

صاره اخلمس ودعاته أن إذيف مجيع مظاهرها فقاومت التجنيس ونازلت  االندماجحاربت سياسة " 1947

�Ŀ�̈¢ǂŪ¦�ƪ ǻƢǯ�¿Ȃȇ�ǾȈǧ�ƨƠȇǂŪ¦�Ƣǿ¦ȂƬǧ�ƪ Ǽǧ¢�Ľ��ǶȀȇƾȇ¢�Ŀ�ǲƦū¦�ƪ ǠǘǫÂ�ǶȀƬǇǂƻ¢Â�ǶēǂȀǫ�ŕƷ�ǲȇÂƢǬŭ¦

وإبطاال لكيده وتعطيال لسحره  لالستعمارمثل هذه املسائل بابا من العذاب، فكان ذلك منها حتديا 

.2"وأثبتت بتلك املواقف للجزائر إسالميتها

 95كان صدور فتوى مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف التجنيس يف جريدة البصائر يف عددها 

، بعد إدراكها للدسائس االستعمارية اليت كانت 1938جانفي  14من السلسلة األوىل السنة الثالثة 

السياسية  بالتجربةتسعى من وراءها حملاربة املقومات الشخصية واإلسالمية للجزائريني خصوصا بعد مرورها 

وبطلب من حممد األمني املؤيد صاحب فكرة  1936عند سعيها لتجمع الكبري يف املؤمتر اإلسالمي سنة 

املؤمتر وصاحب طلب النظر يف التجنيس اجلماعي مقابل احلفاظ على الشخصية اإلسالمية اجلزائرية كما 

ملتجنسني والشيوعيني والعلماء للخروج إىل ذكرنا سابقا ، والذي ضم خمتلف الفئات اجلزائرية من نواب وا

حل وسط يرضي مجيع فئات األمة اجلزائرية للحصول على احلقوق السياسية املهضومة للجزائريني ، لذا فكر 

باجلنسية القومية  االحتفاظالشيخ ابن باديس إىل طريقة املطالبة باحلصول على اجلنسية السياسية مقابل 

  .35 ص  السابق، املصدر  ، )1956-1931(التارخيية تركي رابح عمامرة ، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني -1

2، ص1947أوت 29، 4، العدد    البصائر- 2
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مارس  12من  58رحها يف مقاله الذي نشره بالبصائر الصادرة يف العدد واجلنسية السياسية والذي ش

اجلنسية السياسية أن يكون لشعب ما :" بعنوان اجلنسية القومية واجلنسية السياسية حني قال  1937

لشعب آخر من حقوق مدنية واجتماعية وسياسية مثل ما كان عليه مثل ما على اآلخر من واجبات 

ƢǸȀǼȈƥ�ƢǷ�ƪاشرتاكا يف القيام  ǘƥ°�ŁƢǐǷÂ�» Âǂǜǳ�Ƣđ" ومن املمكن أن يدوم االحتاديني "، مث يضيف

1�Ƣđ�ƪشعبيني خمتلفني يف اجلنسية القومية ǔǫ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨȈǈǼŪ¦�ǺǷ�ǾǗƢƦƫ°¦�ƢǸȈǧ�ƢǐǳƢţÂ�Ǧ ǏƢǼƫ�ǀǣ��

Ȉǧ�©°ǂǫÂ�ǲȈǴŪ¦�ǶƼǔǳ¦�ƢǿǂŤƚŠ�ƢȀƬǔĔ�ƨǷȋ¦�ƪ" "الظروف واقتضتها املصلحة املشرتكة ǔȀǼǧ باالجتماعه 

وأدرك أقطاب الواجهة الشعبية " احملافظة التامة على املميزات الشخصية واملطالبة جبميع احلقوق السياسية:" 

أحقية هذا املطلب وأدركوا أن ال بقاء األمة اجلزائرية مرتبطة بفرنسا إال إذا أعطيت حقوق اجلنسية الفرنسية 

.ƢēƢǷȂǬǷÂ�Ƣē¦ǄȈŲ�ǞȈǸ"...2السياسية مع بقائها على جنسيتها القومية جب

فأنا لفرنسا أن توافق على بقاء املقومات اإلسالمية وهي كانت تسعى جاهدة للقضاء عليها كما 

إن فرنسا تعمل جهدها إلبادتنا وإدماجنا وحمونا :" قال الشيخ العريب التبسي منددا بسياسة التجنيس قائال

نه ملن العجيب حقا أن تريد فرنسا بتجنيسها حمو من احلياة كشعب ذي خاصيات وأمة ذات مميزات وإ

3"جنس كامل يف وقت متنع فيه القوانني الدولية إبادة أنواع احليوانات والطيور

بعد ذلك أصبح موقف العلماء يتطلب اجتاه اإلدارة اليت ما طلبت يف تنفيذ املشروع اإلصالحي 

ورجوع وفد املؤمتر خائبا من باريس  1937- 1936الذي طرحته رابطة املؤمتر اإلسالمي بدورتيه سنيت 

تأكدت اجلمعية من جديد أن اإلدارة االستعمارية مل ولن تقام شيئا للجزائريني مبا فيها حكومة اجلبهة 

كبرية وال احلزب االشرتاكي الذي كان يتغىن ويدعي الدفاع   مالآالشعبية اليت كان ابن باديس يعلق عليها 

ال اإلصالح أن الذي يريده املستعمرون هو إدماج أرضي اجلزائر يف عن حقوق املضطهدين وتأكد رج

§��Ŀ�ǲưǸƬƫ�Ŗǳ¦Â�Ƣē¦ǄȈŲÂعرّ -1 ȂǠǌǳ¦�©ƢǷȂǬǷ�ƢĔƘƥ�ƨȈǷȂǬǳ¦�ƨȈǈǼŪ¦�ǆ ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ¦�»اللغة�§ ®ƘƬȇÂ�Ƣđ�§ǂǠȇ�Ŗǳ¦Ƣđ¦®Ɩƥ  اليت يبين  العقيدةو

بينه وبني من يشاركه يف هذه  الشعور املشرتكاليت يعيش عليها وينظر ملستقبله من خالهلا ، و والنظريات التارخييةحياته على أساسها ، 

.1، ص 1937مارس  12، 58نظر البصائر ، العدد ياملقومات واملميزات ، 

1، ص 1937مارس  12، 58، العدد البصائر ، جريدة"ية السياسيةاجلنسية القومية واجلنس" ، عبد احلميد بن باديس- 2

37، ص  السابق، املصدر اجلزائريني التارخيية مامرة ، مجعية العلماء املسلمني تركي رابح ع- 3
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�ǺǰǳÂ�«ƢǷ®ȍ¦�ǪǘǼǷ�ǒ ƬǬȇ�ƢǸǯ�śȈǈǻǂǨǳ¦Â�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śƥ�ƨȇȂǈƬǳƢƥ�ǶēƢǷȂǬǷ�Ǻǟ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƺǴǇÂ�Ƣǈǻǂǧ

.1"والتذويب باالبتالع

 الوسط واستعملت مجعية العلماء كل الوسائل اليت هي يف متناوهلا حملاربة ظاهرة التجنيس يف

�¾Ƣǫ�śƷ�ȆǈǻǂǨǳƢƥ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ƲǷƾǳ�ƨǳÂƢŰ�ǲǯ�ǲǌǧ�ȄǴǟ�ƾǯ¢�Äǀǳ¦Â�ȆǷȐǇȍ¦ ": لألمة اجلزائرية

من أكثر األمم  ¢ƢĔمجيع املقومات واملميزات للجنسية القومية وقد دلت جتارب الزمان واألحوال على 

.2"ا يف جنسية أخرى أو حموهادماجهإحفاظا على هذه اجلنسية القومية ومن املستحيل إضعافها أو 

وأمام تشتت واحنراف الشباب عن دينهم وقوميتهم الذي نتج عنه هذا الواقع قررت مجعية العلماء 

املسلمني اجلزائريني أن تصعد من حدة صراعها مع اإلدارة االستعمارية فكانت الذروة يف الفتوى اليت 

ح من جلنة الفتوى اليت يرئسها الشيخ العريب التبسي، مجعية العلماء باقرتا  باسمأصدرها الشيخ ابن باديس 

فبحثت اللجنة املوضوع ودرسته دراسة واقعية وأصولية شرعية ، وقد تطرقت الفتوى لكل العناصر املوجودة 

وتقول بتكفري كل مسلم جزائري أو تونسي ومغريب يتنازل ...) الزواج والطالق واملرياث(يف القانون الفرنسي 

حوال الشخصية اإلسالمية باختياره ويتجنس باجلنسية الفرنسية للتمتع حبقوقه املدنية ، فقد عن قانون األ

�Ȑǧ���¿ȐǇȍ¦�Ǻǟ�Ƥ ǻƢƳ¢�ǶȀƬǨǐƥ�ȏ¤�ǶȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�±ȂŸ�ȏ�Ƕē®¦°¤�ǒ ƸŠ�ǶȀǼȇ®�Ǻǟ�ǺȇƾƫǂǷ� ȏƚǿ�ŐƬǟ¦

ما أكثر ما :" ال ابن باديسيصلي عليهم إذا ماتوا وال يدفنون يف مقابر املسلمني وال جيوز الزواج معهم ، وق

سئلنا عن هذه املسألة وطلب منا اجلواب يف الصحف ومن السائلني رئيس املتجنسني التونسيني األستاذ 

3��ǽ¦ȂƬǧ�ƪالرتكي ǻƢǰǧ���ƨƥƢƬǰǳ¦�ǽǀđ�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ¦�ƢǼȇ®Ƙǧ�śƬǳƢǇǂƥ�ƢǼƦƫƢǯÂ�ǆ ǻȂƫ�Ŀ�ǾȈƬǨȇ�ǺǷ�ƾŸ�Ń�Äǀǳ¦

146، ص ، املرجع السابق فضيل عبد القادر ، رمضان حممد صاحل -1

505، ص 1937، فيفري 12�ƾǴĐ¦��12الشهاب ، اجلزء-2

عن مجعية املسلمني التونسيني املتجنسني باجلنسية الفرنسية بشكر ابن باديس لتوضيح املسألة اليت " ضيا نوري"بعد صدور الفتوى تقدم - 3

، ص 1938فيفري  25، 101نظر البصائر ، العدد ي. من التجنيس  بالتوبةيتعلق  فيماعجز العلماء يف تونس من توضيح األمر خصوصا 

  .6-5ص 
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فض أحكام الشريعة اإلسالمية ومن رفض حكما من التجنس جبنسية غري إسالمية يقتضي ر :" كالتايل

.1..."أحكام اإلسالم عد مرتدا عن اإلسالم باإلمجاع ، فاملتجنس مرتد باإلمجاع 

وقد أحدثت دعاية العلماء اليت بنوها يف أحناء اجلزائر ضد التجنيس إىل وقوف خمتلف طبقات 

ƨǼȇƢƦƬǷ�Ǧ ǫ¦ȂǷ�ƨƯȐƯ�ń¤�ÃȂƬǨǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǺǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦ فمنهم من استحسن وأعجب بإخالص مجعية ،

واملتعاملني العلماء للدين وبشجاعة علماءها يف إقدامهم على ما قد يعطب بعض أحبائهم من املتجنسني 

، وهم مجهور املسلمني من كل عامل ال يبايل بالظروف السياسية أمام احلقائق ضب خصومهمغوأن يقوي 

، فمن املنصفني من الطرقيني من مثقف يعمل خلري اإلسالم والعروبةالدينية وكل أمي نشأ يف اإلسالم ، وكل 

ومت  ،2ت اجلمعية كتابات شكر وتقدير إىل رئيسها من املتجنسني التونسينيء، كما جاجب بتلك الفتوىا

التونسية واليت تصدر بتونس ومنهم من تلقى الفتوى باحلذر واإلرتياب من " اإلدارة"نشر الفتوى يف صحيفة 

بعض متجنس اجلزائر الذين كانوا موالني للجمعية العلماء بعدما كانت تنكر معهم اخلرافات وحماربة اجلمود 

Ǵǟ�ǲŧ�ǺǷ�ǶȀǼǷÂ���ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈǔǬǳ¦�ƨǷƾƻ�Ŀ�ǶȀȈǳ¤�ƢȀȇƾēÂ يها وعلى اجلمعية منهم زنايت الذي كتب

مقاال يف صوته وصال وجال وأرغى وأزبد وأبرق وأرعد والذي جرى على عادته يف حماربة اإلصالح وكل ما 

.3فيه من قوة اإلسالم والقومية

مل يكن التجنس بالنسبة للمسلمني اجلزائريني سوى حال اضطراريا للراغبني يف اهلروب من قبضة 

مل يكونوا إال أفراد قالئل  إىل مغرياته املادية وإن هؤالء الذين ارمتوا يف أحضان احلضارة الفرنسيةاالستعمار 

جل قضاء حاجات مادية واحلصول على امتيازات سياسية مثل بعض املعلمني أأغراهم عطاء االستعمار من 

قليل نسبة إىل جمموع الشعب  ، وهو عددالراغبني بالفوز مبقاعد انتخابيةيف املدارس الرمسية والعسكرية و 

اجلزائري الذي عض بتواجده على إسالمه ولو قتله الفقر واجلوع واملرض وفتك به اجلهل فلجأ هؤالء إىل 

2، ص 1938جانفي  14، 95البصائر، العدد ينظر للتفصيل أكثر يف نص الفتوى - 1

 ص ،1938فيفري  25، 101البصائر العدد  نشرت يف جريدةكلمة شكر والتقدير من أعضاء مجعية املسلمني التونسيني املتجنسني   - 2

  .6-5ص 

2، ص 1938فيفري  18، 100العدد ، لبصائرا، جريدة " التجنس وفتوى مجعية العلماء يف شأنه" ، مبارك امليلي- 3
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، 1عقد االجتماعات بني احلني واآلخر يطالب فيها بتسهيل التجنيس وتسيري شروطه على من يريده ويطلبه

ǂƟ¦ǄŪ¦�«ƢǷ®ȍ�ȆǠǈǳ¦Â�ƨƦǳƢǘŭ¦�Ƕđ�ǢǴƥ�ŕƷ الكلي مع فرنسا.  

كان موقف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني واضحا جتاه سياسة اإلدماج اليت كان : اإلدماج- 

يسعى هلا بعض النخبة اجلزائرية املتحصلني على اجلنسية الفرنسية الراغبني يف احلصول على امتيازات 

، فحار العلماء من البداية هذه 2وغريهم خترجهم من العزلة اليت وضعوا فيها جربا أمثال بن تامي والقاسي

، وفروعها يف خمتلف مناطق اجلزائر السياسة االستعمارية بكل قوة وعنف جرائدها وخطبها وخمتلف شعبها

يف مجيع  ماجداالنحاربت مجعية العلماء سياسة :" واكب الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي يف البصائر يقول 

، وكتب الشيخ بلقاسم التبسي 3..."أنصاره اخلمس ودعاته املقاويل ونازلت يسمظاهرها فقاومت التجن

إن فرنسا تعمل جهدها بإبادتنا وإدماجنا وحمونا من احلياة كشعب :" منددا بالسياسات االستعمارية قائال 

ذي خاصيات وأمة ذات ميزة ، وإنه ملن العجيب حقا أن تريد فرنسا بتجنيسها حمو جنس إنساين كامل يف 

لسياسة التجنيس  امتدادمبا أن اإلدماج يعترب  4"تع فيه القوانني الدولية إبادة أنواع احليوانات والطيوروقت مت

ǬǴǳ�Ȃǟƾƫ�Ŗǳ¦�ƢēƢǘǘű�Ŀ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈°¦ƾǤǳ¦�ǾȈǳ¤�» ƾē�ƪ ǻƢǯ�Äǀǳ¦�ǲǰǳ¦�ǺǷ� ǄƳÂ ضاء على اإلسالم

أقصى رمال اجلزائر أو منع ة إذ مل جتد يف ، فإن مجعية العلماء مجعية األمة املسلمة اجلزائريوحماربة العروبة

، من يربأ من اإلسالم الصحيح أو يستنكف عن العروبة وإذ أوجد يف هده األمة من خيالفها يف جباهلا

، وإما من نيي¢ƸȈǈŭ¦�ǺȇǂǌƦŭ¦�ƨȈƥǂƫ�Ƕēƾǈǧإما من اللذين : جلنيشعورها حنو اإلسالم والعروبة فهو أحد ر 

، وكانت كل ما ختشاه وتأسف منه التحلل الذي قد يتعرض له رس الالتينيةأضلتهم تعاليم املدااللذين 

املسلمني بفرنسا من اإلسالم والعروبة بطول األمد وتأثري الوسط وتعلم أن األوالد الذين يولدون هناك من 

أمهات أوروبيات يكونون أوفر سهما من شرور هذا التحلل، فإذا مل تتعداهم اجلمعية بالوعظ واإلرشاد 

يف دين غري دينها لكبارهم وتعليم الدين والعربية لصغارهم ضاع على األمة آالف من أبنائها يندجمون 

على يد الشيخ  1936، وكانت اجلمعية قد بدأت يف هذا العمل اجلليل منذ سنة وجنس غري جنسها

137املرجع السابق ،ص عبد الرشيد زروقة ، -1
.37-36، ص ص  السابق مجعية العلماء املسلمني التارخيية ، املصدر ، تركي رابح - 2
240، ص  السابقأمحد اخلطيب ، املرجع -3
.37نفسه ، ص تركي رابح ، املرجع -4
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اك على هداية الدين الفضيل الورتالين ، فقام فيه مبحاربة اإلدماج والتجنيس يف اخلارج ومجع املسلمني هن

�ŘǠǷ�ǶđȂƯ¢Â�§ǂǠǳ¦�ƨǷƢȀǋÂوفتح يف باريس وغريها من مدن فرنسا اإلصالح الذي شع نوره يف اجلزائر ،

والتخاطب بالعربية وإلقاء احملاضرات للكبار والدروس التعليمية للصغار ،  الجتماععشرات النوادي املنظمة 

الداعية اليت  االندماجخصوصا بعدما لوحظ من صور  1اضرينوأمدته مجعية العلماء بطائفة من املعملني واحمل

وراء البحر بقول املستعمرين أن العمل يف فرنسا كثريا  إىل ما حنشطت يف اجلزائريني العمال لرتغيبهم يف النزو 

واألجر مرتفع والعيش واسع يسري وجنحوا يف دعايتهم ونزح العديد من العمال وازداد عددهم ، ويقول يف 

خماطبا " االندماجمن صور "ذلك املصلح أمحد بن عاشور العيشي يف مقاله الذي نشره بالبصائر بعنوان 

�ȆǷȂǬǳ¦�ƢǼǻƢȈǯ�ǺǷ�°ƢĔ�Ȑǧ�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�©ǂǸƬǇ¦�Ń�Ƥ" :عضاء املسؤولني قائاله إىل األوموجها نداء ǈƷ¢Â

جانب عظيم إن من الواجب على قادة الرأي يف اجلزائر أن يقاوموا هذه الدعاية املاكرة بكل ما استطاعوا 

.2"ألن الشأن خطري واملسؤولية عظيمة

د بن باديس واقعة للذين استطاع االستعمار كانت مجعية العلماء برئاسة زعيمها الشيخ عبد احلمي

أن يضعف شخصيتهم العربية اإلسالمية يف الداخل واخلارج وقف باملرصاد لكل دعوة شاذة مناقضة 

ملقومات الشخصية اجلزائرية العربية اإلسالمية متس بأسس الكيان اجلزائري والشخصية اجلزائرية يف الصميم ، 

صة عند ما كتب فرحات عباس أحد الساسة اجلزائريني من دعاة وقد كان له معهم معارك فاصلة خا

، مقاال باللغة الفرنسية يف إحدى اجلرائد الصادرة باللغة الفرنسية يف 19363يف فرنسا يف عام  االندماج

اجلزائر وأنكر فيه وجود الشخصية اجلزائرية يف التاريخ رد عليه الشيخ عبد احلميد بن باديس يف جملة 

إننا  حنن فتشنا يف صحف التاريخ وفتشنا يف احلالة احلاضرة فوجدنا :" قائال 4به أسكتهمفخما  الشهاب ردا

  .1947أوت  29، 04البصائر، العدد -1
8، ص 1948سبتمرب  12، 6البصائر ، العدد-2
يف "فرنسا  اأن"يقول الدكتور عز الدين معراة أحد أقارب فرحات عباس يف حواره لدى قناة اجلزائر أن املقال الذي كتب فيه فرحات - 3

باإلنتمائه إىل الشيوعية وموال  ه¦�ȂǸē¦�Ǻȇǀǳ¦�śǼǗȂƬǈŭكان يقصد به شيئا أخر ردا على جريدة الوقت بيد ،   1936الوفاق سنة جريدة 

Ƣǻ®ƾē�ƨȈǟȂȈǌǳ¦�À¢�ÀȂǳȂǬȇ�¦ȂǻƢǯÂ�śǼƦǴǳ". 2015جانفي  5، لوحظ يوم  املوقع اإللكرتوين  

www.algeriechannel.net
.55-45، ص ص 1936، أفريل 12، م1جملة الشهاب ، ج-4
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مث إن هذه األمة اجلزائرية ... األمة اجلزائرية املسلمة متكونة موجودة كما تكونت ووجدت كل أمم الدنيا

عن فرنسا كل البعد يف اإلسالمية ليست هي فرنسا وال تستطيع أن تصري فرنسا ولو أرادت بل هي بعيدة 

لغتها ويف أخالقها ويف عناصرها ويف دينها ال تريد أن تندمج وهلا وطن حمدود معني هو الوطن اجلزائري 

فثبت الشيخ ابن باديس يف موقفه الرافض لإلدماج رغم ما قيل عنه عند انعقاد . 1"حبدوده احلالية املعروفة

:" كتب مقاال بعنوان  1936نعقاد املؤمتر يف شهر جويلية ، فبعد ا1936املؤمتر اإلسالمي اجلزائري سنة 

إن االستقالل حق طبيعي لكل امة من أمم الدنيا وقد استقلت أمم  :"قال فيه " استقالل اجلزائر حق طبيعي

، ويقولون إن حالة يدعون علم الغيب مع اهللا...نا منكانت دوننا من القوة والعلم واملتعة واحلضارة ولس

ة ، ميكن له أن يأيت يوم تبلغ فيه اجلزائر درجفكان يرى أن تقلب التاريخ. 2"رة ستدوم إىل األبداجلزائر احلاض

، وتتغري فيه السياسة االستعمارية عامة والفرنسية خاصة ، وتسلل فرنسا مع عالية من الرقي املادي واألديب

استقالال واسعا تعتمد عليه فرنسا اجلزائر مسلك اجنلرتا مع اسرتاليا وكندا وتصبح البالد جزائرية مستقلة 

.3اعتمادا احلر على احلر

على حسب الصيغة اليت توىل تقدمي الدكتور  االندماجيفاملؤمتر اإلسالمي الذي غلب عليه الطابع 

لتحقيق مطالب احلفاظ على  4ابن جلول مرتأس املؤمتر فإن مجعية العلماء متثلت مشاركتها يف املؤمتر

الشخصية اإلسالمية اجلزائرية واملطالبة بفصل الشؤون الدينية الدولة وعلى وجوب أن تكون اللغة العربية لغة 

، وكذا فرحات عباس الذي اشرتك يف الرؤية مع الشيخ عبد 5رمسية تستعمل يف املراسالت ودواليب اإلدارة

شري اإلبراهيمي وحممد صاحل بن جلول الذي كانت له هو اآلخر احلميد بن باديس وعالقته مع الشيخ الب

عميقة مبنية أساسا على تكوين الفرد وترسيخ الوعي بني الشعب اجلزائري كخطوة أوىل قبل  إسرتاتيجية

.101، ص السابق املرجع، باديسمرة ، الشيخ عبد احلميد بن تركي رابح عما - 1

.1936، جويلية 12، م3الشهاب ، ج-2

..95، ص السابق ، املصدر  حممد احلسني فضالء- 3

 انتقد بعض الباحثني مشاركة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ورئيسها ابن باديس يف املؤمتر اإلسالمي واعتربوها هفوة سياسية وبيين- 4

���ƢȀǈǨǻ�ǒ االندماجسياسة  مطالبة اليت تصب يف ǫƢǼƫ�ƨȈǠǸŪ¦�ÀƘǯÂ�ÀƢȈǠǴǳ�ÀƢǯÂ�®ƢǏǂŭƢƥ�ƢŮ�Ǧ ǫÂÂ�Ƣđ°ƢƷ�ƢŭƢǗنظر عمار بن مزوز ، عبد ي

.255، ص  السابقاحلميد بن باديس ، املرجع 

  .74ص  ، السابق، املرجع ، ملتقى الفكر السياسي اجلزائر  "املؤمتر اإلسالمي "امليلي ،  إبراهيم- 5
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مؤقتا ألن  االندماجأن فرحات دعا إىل  1التفكري يف خيار الثورة وحسب قول الدكتور عز الدين معزة

إن مجعية العلماء مل تشارك يف :"ويقول يف ذلك الشيخ اإلبراهيمي  ،2نوا مهنيني للثورةاجلزائريني مل يكو 

املؤمتر املذكور ومل توافق على مطالبة إال من اجل احملافظة على الشخصية اإلسالمية للشعب اجلزائري وإن 

.3"املختلفة.... مراحلتدمج مطالبها يف حرية الدين اإلسالمي والتعليم العريب، وترسيم اللغة العربية يف 

اعتربت مشاركة ابن باديس يف الوفد الذي ذهب إىل باريس حامال مطالب املؤمتر وكان من ضمن 

يدعوا إىل مدى األماين  ، ماالبشري اإلبراهيمي والطيب العقيبهذا الوفد إىل جانب ابن باديس الشيخ 

إن :" املفكر مالك بن بين إىل القول العرائض اليت علقتها اجلمعية على مساعي الوفد وهنا ما دفع ب

�Ŀ�¦ȂǻȂǯ�Ń�ǶĔȋ�ǶǿŚǤǳ�ƨǻƢǷȋ¦�ƢǿȂǸǴǈƬǧ�Ƥ Ǡǌǳ¦�ƨƸǴǐǷ�ȄǴǟ� ƢǼǷ¢� ƢǸǴǠǳ¦�ƪ ǠǓÂ�ƨǼƻƢǈǳ¦�» Âǂǜǳ¦

.4"مستواها العقلي وسلموها ملن يضعها حتت أقدامه لتكون سلما يصعد عليه للمناصب السياسية

تعرض فيه ملشاركة ) مالك بن نيب ومجعية العلماء(وقد نشر األستاذ اهلادي احلسين مقاال بعنوان 

اجلمعية يف الوفد املفاوض يف باريس وأسباب تقدمي السياسيني من حركة احتاد املنتخبني املسلمني يف رئاسة 

الوفد نورد فيه أن كان هدف اجلمعية كل ذلك هو حماولتها إظهار النخبة اجلزائرية مبظهر املتمسك 

لك كشف السياسة الفرنسية أمام الليرباليني والشيوعيني الذين حيسنون الظن بالشخصية اإلسالمية وكذ

رجعنا وأكثر الرفاق يظن أن املطالب " :أية يف تقييم الوفد فقال، عندما قدم الشيخ ابن باديس و 5بفرنسا

¢�Ȑǧ�©ƘǗƢƦƫÂ�ƪ ǈǟƢǬƫ�¦̄¤Â�̧ȂƦǇ¢�ǺǷ�ǂưǯƘƥ�Ǻǟ�ǂƻƘƬƫ�ȏ�ƢĔƜǧ�ƢǼƬƦƷƢǏ�ƾǫ�Ǻǰƫ�Ń�¦̄¤�ƨǴƴǠƬǈŭ¦ كثر

.، أي أنه مل يكن متفائال6"من شهر أما أنا فلم أكن مع األسف على هذا القدر من الرجاء

  .ستقاللاالعز الدين معزة يعد من أقارب فرحات عباس وأجنز مذكرة ماجستري حول فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة - 1

املرجع قناة اجلزائر حوار مع الدكتور عز الدين معزة ، .عز الدين معزة ، فرحات عباس كان يطالب جبمهورية فدرالية تابعة لفرنسا-2

  .السابق

.258، ص السابق، املرجع ن مزوز، عبد احلميد بن باديسار بعم- 3

256، ص نفسهاملرجع - 4

259، ص السابق، املرجع ار بن مزوز، عبد احلميد بن باديسعم - 5

77، ص السابق  املرجع ،"املؤمتر اإلسالمي" ،امليلي حممد إبراهيم- 6
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ملطالب اجلزائريني فأراد إثبات  االستجابةفقد كان واضحا جليا لدى الشيخ ابن باديس استحالة 

ذلك على أرض الواقع فتمثلت حماربته لإلدماج قبل وبعد تأسيس املؤمتر اإلسالمي يف مقاالته اليت نشرها 

ابن مبجلة الشهاب لدرجة أن قامت جلنة البحث الربملانية عند مقابلة أعضاء مجعية العلماء بسؤال الشيخ 

يف  االندماجسالم واحملافظة عليهما يف جملة الشهاب ودعوته لعدم عن إيشاده بسبب العروبة واإل باديس

قد تنوعت من  االستعماريةدارة مام ابن باديس من اإلمواقف اإل فيقول بعض الباحثني. 1اآلمة الفرنسية

لفشل الذريع �ƢȀƬƦȈƻ�Ŀ�®¦±Â�¾ȐƬƷȏ¦�ƢȀǰĔ¢�ƨǨȈǠǓ�ƨǷ¦أكواقع مر مفروض على   باالحتالل فعرتااال

، وملا بلغ النضج السياسي أعلن املفاصلة مع اإلدارة االستعمارية يف مقال به من قبل الذي منيت

ت 2ƢȈǼȈǠƥ°ȋ¦�ƨȇ°ƢĔ�Ŀ�ǾƬǨǏÂ�Ŗǳ¦�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈°¦®ȍ¦�¿ƢǸƬǿ¦�Śưȇ�¢ƾƥ�ƾȇƾƳ�Ä°ȂƯ�ƾǠƥ�ȄǴǟ�¾ƾȇبالشهاب

عن روح جديدة يف  عرب فيه" هل أن أوان اليأس من فرنسا"، ويف مقاله بأنه يعمل على استقالل اجلزائر

تغيري األسلوب املنهجي املتبع منذ العشرينات كما أن معاصري اإلمام من رواد اجلمعية أشاروا يف أكثر من 

هناك يف " :وقال" وراسفما احلل؟ أشار بيده إىل جبال األ، يس ملا بلغ السيل الزىب قالوا لهمرة أن اين باد

.3"وراسجبال األ

وقد دعى من خالل جريدة البصائر إىل التحرر من خالل املقال الذي كتبه يف اجلريدة بعنوان 

��Ƣđ�ǲǸǠǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǂǋ�ń¤��ǂƟ¦ǄŪ¦� ƢǼƥ¢�§ȂǴǫ�ń¤�ƢȀƦƷÂفاعتز بالعروبة ودعا " اللغة مفتاح التحرر"

Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƺȇ°ƢƬǳ¦Â�ƨȈǷȐǇȍ¦�̈°Ƣǔū¦Â�À¡ǂǬǳ¦Â�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ǶǴǠǳ¦�ƨǤǳ�ƢĔȋ الوطن وتربط  متكن من أن حتفظ كيان

بلغته ملك  تتشبث، والشعب إذا االستعماراجلهل وقيود   ، وهي اليت حترر من رقعةبني املاضي واحلاضر

��¢Ƣđ�ȄǬƦǻ�Â ىا كنا لنرضهذه هي احلالة اليت كنا عليها يف تارخينا احلديث وم:" زمام أمره فقال الشيخ

، وتأىب ثقافتنا إال أن نرجع إىل ما  جزائريات، يأبني إال أن نبقى كما كنالدتنا أمهات مسلمات ، وقد و عليها

.4"كنا عليه

1، ص 1937ماي  8، 66، العدد البصائر- 1

  1937وت أ، 13، م6الشهاب ج" هل آن أوان اليأس من فرنسا؟"مقال بعنوان - 2

.126، ص  السابقمني بلغيث ، تاريخ اجلزائر املعاصر ، املرجع حممد األ- 3

100، ص  السابقحممد احلسن فضالء ، املصدر -4
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�Ŀ�ƪ¤البصائر واضحا من سياسة اإلدماج كان موقف جريدة ƦƬǰǧ���Ƣēǂǌǻ�Ŗǳ¦�ƢēȏƢǬǷ�ÃƾƷ

ورأي رجال اإلصالح يف استحالة حتقيقه  االندماج، موقف مجعية العلماء من "واالندماجاإلحتاد "  :بعنوان

تقرير املصري حق رسخت أصوله يف أذهان األمم " :قبل تأسيس اجلمعية وبعدها فقالت وكتبوا يف ذلك

وهبات أن ينتزع منها منتزع وقد تعلم املستعمرون ذلك من املستعمرين أنفسهم فهم اليوم يقاتلون بالسالح 

.1"الذي وضع يف أيديهم

  :ة العلماء من مشروع بلوم فيوليت موقف جمعي- 2

ينات ظهرت بعض املشاريع اإلصالحية اليت وضعها الليرباليون من الذين أبدوا عطفا ثيف فرتة الثال

الذي  2، ومن هؤالء السياسي الفرنسي موريس فيوليتزائرية ولكن من وجهة نظر تقدميهعلى القضية اجل

، حاول إيداعه يف غرفة النواب يف جلسة جملس الوزراء فرنسا مة اجلبهة الشعبية للحكم يفومع جميء حكو 

، املشروع الذي يقضي بوضع إصالحات جديدة للجزائريني املسلمني، وقد 1936أكتوبر  15ليوم 

وى التعليم والقيام احتوى املشروع على مثانية فصول ومخسني مادة وأهم ما اقرتحه فيه هو إصالح مست

حلقوق والواجبات اليت للفرنسيني لبعض اجلزائريني وإلغاء احملاكم اخلاصة ، وتأمني نفس ابإصالح زراعي

ƨȈǴƄ¦�ǆباجلزائريني وز  ǳƢĐ¦�Ŀ�ǶȀǴȈưŤ�̈®Ƣȇ�ǺǷ�ÀȂǰƬȇ�ǆ ȇ°Ƣƥ�Ŀ�Ä°ƢǌƬǇ¦�ǆ Ǵů� Ƣǌǻ¤�̧Âǂǌŭ¦�¬ŗǫ¦�ƢǸǯ��

عن  أماة ، باإلضافة إىل إنشاء وزارة خاصة بالشؤون اإلفريقيزائريني مبعدل ثالثة عن كل واليةتسعة ج

، قد اقرتح فيوليت إعطاء بعض أجزائه احلالة املدنية يف شكل بلديات )املناطق العسكرية(اجلنوب اجلزائري 

، وقد اقرتح أن يتم إدراج األفراد املنتمني إىل النخب املثقفة كان واقعا يف الشمال على غرار ما خمتلطة

.3، ص 1938ديسمرب  30، 146العدد ، البصائر- 1

، وأصبح فيما بعد 1927إىل  1925عضو قيادي يف احلزب اإلشرتاكي الفرنسي ، كان حاكما عاما للجزائر من سنة : مويس فيوليت- 2

، كان له دور يف ترسيخ سياسة 1936عضوا يف جملس الشيوخ الفرنسي وزيرا الدولة املكلف بشؤون اجلزائر يف حكومة اجلبهة الشعبية سنة 

هو الذي اضطهد احلركة الوطنية باجلزائر أثناء حكمه هلا بسياسة تعسفية ، حيث شل نشاطها وطارد ممثليها أثناء فرنسا يف املستعمرات و 

مشروع موريس فيوليت مؤامرة سياسية واجتماعية "نظر ملياء بوقريوة، ي، مما جعله خبريا بالشؤون األهلية ، 1936عهد إدارته باجلزائر سنة 

   .315ص  ، باتنة ،2012ديسمرب 4، العدد ǞǸƬĐ¦Â�ÀƢǈǻعلوم اإل، جملة "ضد اجلزائر
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رنسيني من غري أن يشرتط عليهم التخلي عن أحواهلم اإلدارية واالقتصادية والعسكرية يف فئة املواطنني الف

.1الشخصية

، نص هذا املشروع على منح املواطنة 19362ديسمرب  30نشر املشروع يف اجلريدة الرمسية يف 

وميكن  النتخابات، وبالتايل ميكن أن يكونوا ناخبني مؤهلني قابل احلفاظ على أحواهلم الشخصيةالفرنسية م

مبمارسة احلقوق السياسية  لالعرتاف، وقد طرح املشروع عدة شروط 3ظائف العامةالوصول إىل مجيع الو 

��®¦ȂǷ�ƨƬǇ�Ŀ�Ƣē®ƾƷÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶŮ¦ȂƷƘƥ�· ƢǨƬƷȏ¦�ǲƥƢǬǷ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȈǈǼŪ¦�ȄǴǟ�śǴǐƸƬŭ¦�śǼǗ¦ȂǸǴǳ

.4كلفت الوزارة الداخلية باجلزائر إلدارة هذا القانون

�ƾǧÂ�Ƣđ�¿ƾǬƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�Ƥوضعت حكومة اجلبهة الشعبية هذا املشروع  ǳƢǘŭ¦�ǒ Ǡƥ�ǞǷ�ƢȀǼǷ�ƢƥÂƢš

ومن أهم  1936ديسمرب  30املؤمتر اإلسالمي اجلزائري ، وقد قدم إىل جملس النواب الفرنسي بتاريخ 

ǌǳ¦�ƨǬǧ°� ƢǸǴǠǳ¦�Ƣđ�Ƥاملطالب اليت ق ǳƢǗÂ�ƢȀǷƾ عيني وجلان اجلبهة الشعبية بتمثيل يف الربملان الفرنسي يو

.5لعامبواسطة االستفتاء ا

، ويبدوا أن مجعية العلماء  باالبتهاجاستقبلت الفئات السياسية التقليدية يف اجلزائر هذا املشروع 

إن أغلبيتنا توافق على مشروع بلوم فيوليت وتعتربه دستورا "  :فقت أيضا عليه، فقد قالت الشهابوا

عية العلماء املسلمني اجلزائريني ، وإثر اجتماع قام به أعضاء مج"ر وتبىن آماال كبرية على تنفيذهللجزائ

، كومة الفرنسية بلوم وايل فيوليت، بعثوا بربقية إىل رئيس احل1937جانفي  28وعقدوه بقسنطينة يوم 

وأعلنوا موافقة التامة  االنتخايبعربوا فيها هلما على شكرهم واعرتافهم هلم بتقدميها ملشروع اإلصالح 

-134ص ، ص2007، حممد احلاج مسعود، دار القصبة، اجلزائر:، ترمجة 1962-1880غي برفيللي ، النخبة اجلزائرية الفرانكوفنية -1

135.

2 -René Gallissot, Après l’illusion du projet Blun violette et sous la pression coloniale, difficile

de penses la nation algérienne (1938-1939) colloque de la pensée politique algérienne 1830-

1962/25-26 septembre2005 Alger , p25
3 -Larousse, www.larouse.fr / archives/ histoire –de France (Dictionnaire).
4 -Benjamin Store, histoire de l(Algérie coloniale 1830-1954), paris la découverte, Repères,

2004 (128p),p108
5- René Gallissot , op cit , p33 .
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، ولكن اجلمعية وضعت استثناءات يف موافقتها 1حوال الشخصيةاملشروع احلكومي ألنه حيمي قانون األ

�ǽ°ƢƦƬǟƢƦǧ�ǾȈǴǟ�Ǫǧ¦Ȃƫ�̄¤�ƢĔ¤Â���śǸǴǈŭ¦�¾ƢǷ¡�ǒ ǠƦǳ�ƨȈƟǄƳ�̈°Ȃǐƥ�Ƥ ȈƴƬǈȇ�Ƣǿǂǜǻ�Ŀ�ȂȀǧ���̧Âǂǌŭ¦�ȄǴǟ

مرحلة مؤقتة جيب أن تتبعها بصورة سريعة مراحل أخرى وهذا التحفظ من املشروع ملسناه يف عدم الدعاية 

ƢǌƬƷƢƥ�ȏ¤���ƢȀƟƢǔǟƘƥ�ƨǏƢŬ¦�©ȐĐ¦Â�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƾƟ¦ǂƳ�Ŀ�ǾǼǟ�ƨƥƢƬ¿�أو حىت الك

حلميد بن قال الشيخ عبد ا 1937من شهر مارس  58إيرادا ملواقفها منه ففي جريدة البصائر يف العدد 

حلقوقها وإمنا تقبله اليوم   فيوليط قليال جدا بالنسبة - وهلذا اعتربت بروجي أبلوم:" هقفباديس معربا عن موا

كخطوة أوىل فقط جيب بعد تنفيذها أن يقع اإلسراع يف بقية اخلطوات إىل حتقيق التساوي التام العام الذي 

، يفهم منها ذلك أنه اعترب 2"بصفاء وإخالص االرتباطهو الشرط الطبيعي يف سنن االجتماع يف بقاء 

.3 املدارس كما اشرتطه امليثاقاملشروع كخطوة وبداية لنشر التعليم العريب يف

ويضيف الشيخ ابن باديس عند اجتماعه باجلنة البحث الربملانية اليت سألته عن موقفه من املشروع 

�ƨǳƢū¦�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƄƢƥ�ƶȇǂǐƬǳ¦�ǺǷ�ǾȈǧ�ƢŠ�ȏ¤�ǽ±ƢƷ�Äǀǳ¦�¾ȂƦǬǳ¦�±ƢƷ�ƢǷ�ǖȈǳȂȈǧ�ȆƳÂǂƥ�ÀƘƥ�ƢđƢƳƘǧ

، فاملشروع يف رأيه جاء حال من 4ن احلقوق املطلوبةالشخصية مع أن ما فيه إمنا هو نزر قليل جدا م

املطالب األساسية اليت كانت قد تقدمت هلا اجلمعية مثل تعليم اللغة العربية واستقالل القضاء اإلسالمي ، 

.5وفصل الشؤون الدينية عن الدولة

القوى من قبل كل " مشروع بلوم فيوليت"�Ƣđ�ǲƦǬƬǇ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�ȄǴǟ�Ƣوكتب الشيخ معلق

تلقاه الذين يقدمون مصاحلهم الفردية واالستعمارية على مصاحل فرنسا :" يلي السياسية يف اجلزائر ما

بفرنسا يف حقوقها  باالرتباطاحلقيقية مبا هو معروف من معارضة ظاملة منكرة وتلقته اآلمة اجلزائرية اليت ترقى 

ƬȈǈǼƳ�Ŀ�ƨǷŗŰ�ƪ Ƿ¦®ƢǷ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨȈǈǼŪ¦�ȆǿÂ�ƢēƢƦƳ¦ÂÂ ها القومية وهي تلك املقومات واملميزات بشرط

205، ص 1936، جويلية 12، م4ج،الشهاب  ، جملة"يوم اجلزائر" اإلبراهيمي، الشيخ البشري- 1
.1، ص  1937مارس  12، 58، العدد  البصائر - 2

3- René Gallissot, ,op cit, p28.
.1، ص 1937ماي  7، 66، العدد البصائر--  4
244، ص  السابقأمحد اخلطيب، املرجع -5
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البد منه ن هو أن يكون التساوي متا يف مجيع تلك احلقوق دون ختصيص حلق دون حق وال متيز لطبقة عن 

  ".طبقة

كان يسعى إليه ومل يتمكن  لكنه مع ذلك مل جيد من فرنسا اجلديدة وما يقصد به اجلهة الشعبية ما

  .رنسا احلقيقيةعزل املستعمرين واستمالة ف

احلق والعدل واملؤاخاة يف إعطاء "جعل يغري شعار الشهاب القدمي بشعار  هذا ما ال شك فيه ما

، بدت على ابن باديس عالمات الغضب واالستياء يف فرباير قوق الذين قاموا جبميع الواجباتمجيع احل

سياسيا طرح فيه تصوره للمسألة  مقاال" جمالس التذكري" باب"عندما نشر يف الباب الذي انفرد به  1937

ما هلم آمال معلقة االستعمارية حمل النقاش العقيم الذي استنفذ جهود وصرب كل اجلزائريني الذين كانت كل 

، وختم باديس مقاله السياسي جبملة تطرح العديد من التساؤالت ليس فقط على مساره مبشروع فيوليت

) مشروع بلوم فيوليت(وإذا مل يكن " السياسي يف اجلزائراإلصالحي السياسي ولكن على مستقبل الفعل 

ال نعتمد إال على أنفسنا " :يضيف قائال 1937، ويف نوفمرب 1"فال عتب على الزمن وما شاء اهللا فعل

، يف هذه اجلمل الكثري من التلميح حيكم فيها على مسامهته يف إثراء النقاش السياسي، 2"ونتكل على اهللا

دخوله يف خلوة سياسية سالحها الرجوع إىل من تعلو قدرته كل شيء، مل يتعلق األمر ، ويعلن عن3بالفشل

ولكن أيضا بتقليص احلريات السياسية يف اجلزائر، واضطهاد الوطنيني " مشروع بلوم فيوليت"فقط بفشل 

تب معلقا بالسجن والتغرمي ، وحذر ابن باديس احلكومة من التمادي يف تشديد اخلناق على اجلزائريني ، فك

، فإذا مل تعد احلكومة لسلوك سياسة امتالك القلوب ها سياسة واهللا لن تنجح ولن تثمرلكن"على ذلك 

بإجابة الرغائب وقبول املطالب واملفامهة مع رجال األحزاب ومديري حركات الشعب باليت هي أحسن فإنه 

.4"قعهلن تسلك إال السياسة اليت تزيد اخلرق اتساعا، فيصعب على أي راقع ر 

1-�ƾǴĐ¦���§ ƢȀǌǳ¦12 505، ص 1937، فرباير 12، اجلزء.

  .92ص  السابق ،، املرجع 1830-1962، ملتقى الفكر السياسي اجلزائري "ابن باديس واملسألة االستعمارية "حممد القورصو، -2

206، ص 1937، نوفمرب 09�ƾǴĐ¦��13الشهاب، اجلزء -3

.93، ص  السابقورصو ، املرجع حممد الق- 4
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الشيخ ابن باديس من السياسات  الفرنسية ومن  مشروع بلوم فيوليت خاصة مع بداية  استياءبدأ 

م لدرجة حماولته طلب التعاون واإلحتاد مع األحزاب الوطنية للبلدان الشقيقة أثناء سفره إىل كل 1937سنة 

تونس وأثناء لقائه مع م إىل 1936ديسمرب  23من تونس واملغرب، حيث سافر الشيخ ابن باديس يف 

عبد العزيز الثعاليب خرج بعدة نتائج من بينها خلق التعاون بني مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية و األحزاب 

.1الوطنية التونسية، وكذا منع الطريق أمام حتقيق مشروع بلوم فيوليت

��śƬƠǧ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǶȈǈǬƫ�Ȃǿ�ƪ ȈǳȂȈǧ�¿ȂǴƥ�̧ÂǂǌǷ� ¦°Â�ȆǬȈǬū¦�µ ǂǤǳ¦�À¢�ƢǷƢŤ�ƶǓ¦Ȃǳ¦�ǺǸǧ

األقلية وتنتخب يف القسم مع الفرنسيني وفئة ال تعطي هلا (فئة تعطي هلا احلقوق الفرنسية، وهي الفئة املثقفة 

لثاين فتظهر أغراض املشروع هذه احلقوق وهي أغلبية الشعب، العمال، الفالحون وتنتخب يف القسم ا

�ƨǴǰǌǷ�µ ǂǠȇ�Ʈ ȈŞ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�Ś̈ǘŬ¦ومشكلة الوطنية فاهلدف جعل الناس  االندماج

تصاعد ملراكز الوطنية  إليقافرة الفرنسية دانخبة وإبراز اإليتخلصون ويستبعدون فكرة االستقالل بفصل ال

.2اجلزائرية

احتوائية جتاه األحزاب واملنظمات واجلمعيات  ةياسسسلكت حكومة اجلبهة الشعبية  لقد

�©Ǆƴǟ�ƢǸǯ��¬ȐǏȍƢƥ�ǂǿƢǜƬǳ¦Â�ƪ ǫȂǳ¦�Ƥ ǈǯ�ƢȀǼǷ�µ ǂǤǳ¦�ÀƢǯ�Ƣđ°ƢǌǷ�Ǧ ǴƬƼŠ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�©ƢȈǐƼǌǳ¦Â

، وتعلقت به آمال النواب املسلمني والشيوعيني نفسهالتنفيذ املشروع الذي سنته  احلكومة الفرنسية عن

1937�ƾǠƥ�ŕƷÂ�ƪجوان  21يف  3وبسقوط حكومة بلوم ȈǳȂȈǧ�̧ ÂǂǌǷ�ǪȈƦǘƫ�· ȂǜƷ�ƨȇƢĔ�ƪ ǻƢǯ��

املشروع إعادة  طع مناصرو، مل يست1937جوان  30يف كومة اجلديدة حكومة شوطان تشكيل احل

1 -G.G.A, BENBADIS ABDELHAMID président des Oulémas Réformateurs, Tunis , le 19

janvier 1937.
  .املرجع السابقة سياسية واجتماعية ضد اجلزائر ،ملياء بوقريوة ، مشروع موريس فيوليت مؤامر -2

-revue sciences de l’homme et de la société, p 329 http//revues univ-biskra.dz

سنة بدأ النضال إىل جانب جان جوريس يف العشرية  78وتويف بعد عمر  1872كاتب ورجل دولة فرنسي ، ولد سنة : ليون بلوم- 3

ويف أثناء  1938دعي بعد ذلك لرئاسة احلكومة سنة  1937-1936االوىل  من القرن العشرين ، ترأس حكومة اجلبهة الشعبية سنيت 

، دار العث للطباعة 1نظر حممد العريب الزبريي ، الثورة اجلزائرية يف عامها االول ، طيت عديدة وهامة ، احلرب لكن لفرتات وجيزة ترك مؤلفا

25، ص 1984والنشر ، قسنطينة 
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، فقد خان املستوطنون من ردود فعل املنتخبني، ومستقبلهم يف اجلزائر وعمدوا إىل إثارة الضجة إحيائه

وساندهم يف ذلك غالة االستعمار يف فرنسا حىت متكنوا من إقناع والشغب ضد مشروع بلوم فيوليت، 

.1جملس الشيوخ بإقالة كل حكومة حتاول إيداع املشروع

ة رئيس الوزراء اجلديد الذي خلف ليون بلوم مث شوطان، الوفد اجلزائري الذي ذهب يوهدد دالدي

ملشروع ألنه ال يتماشى مع الشريعة ليناقشه يف ذلك املشروع ، وأعلن له بأنه الربملان الفرنسي رفض ا

اإلسالمية وال يتالءم مع األحوال الشخصية اإلسالمية ، جميبا إياهم يف حالة عدم احرتام النظام فإن فرنسا 

.2ستضطر الستعمال القوة اليت متلكها

إذا كان أوروبيو اجلزائر يظنون أن رفض مشروع بلوم فيوليت نصرا هلم وإن إرغام صاحبيه على 

طنني اجلزائريني او ملل حذ مسإ، إلبقاء اجلزائر فرنسية إىل األبد، فإن الواقع كان عكس ذلكاجع مفيدا الرت 

هي إال  التأكد من أن حكومة اجلبهة ال يسيطر على األوضاع وأن التقدمية االشرتاكية والشيوعية ما

���Ƣǈǻǂǧ�Ǻǟ�ƢȈƟƢĔ�¾ƢǐǨǻȏ¦�ƨǳƘǈǷ�Ŀ�ƢȇƾƳ�ÀÂǂǰǨȇ�¦ȂƷ¦°�ǶĔƜǧ�ǾȈǴǟÂالسياسي فقط لالستهالكشعارات 

ومل تكن تلك هي النتيجة اليت توصل هلا حزب الشعب فقط ولكن التشكيالت الوطنية األخرى كلها 

ال أمل يف حتقيقها ومن مثة وجب دفنها مع  واالندماجباستثناء احلزب الشيوعي قد ثبت لديها أن املساواة 

.3واستبداهلا بفكرة العمل من اجل إقامة دولة جزائرية مستقلة عن فرنسا املشروع

  . 338-337ص ص  ،السابق، املرجع ملياء بوقريوة- 1

.338، ص املرجع نفسه - 2

.26-25،  ص ص املرجع السابقحممد العريب الزبريي، -3
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  :الفصل الثاني

  العالقـات السياسية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خالل جريدة البصائر

  عالقة الجمعية مع النواب واألئمة الحكوميين  : أوال

  عالقة الجمعية مع األحزاب الجزائرية األخرى  :ثانيا

                                                      االستعماريةالصراع بين الجمعية واإلدارة : ثالثا  
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  عالقة الجمعية مع النواب واألئمة الحكوميين : أوال

  :داريينمعية مع النواب واألئمة اإلعالقة الج - 1

يف عدة مراحل خمتلفة  سلمني اجلزائريني ومجاعة النوابحتديد العالقة بني مجعية العلماء امل ميكن  

، ة انتهاء احلرب العاملية الثانيةأي عند تأسيس اجلمعية إىل غاي 1945إىل سنة  1931ابتداءا من سنة 

إىل غاية سنة  1936لكن مبا أننا سندرس هذه العالقة من خالل جريدة البصائر فستكون بدءا من سنة 

هذه الفرتة ذات أمهية بالغة تنوعت فيها العالقة حسب التقلبات السياسية والتكتالت وردود الفعل  1939

  .اإلدارية

يف احلقيقة أن عالقة اجلمعية بالنواب كانت متذبذبة وغري مستقرة وإن غلب عليها الطابع التعاوين، 

�Ƣđ�ǂŤ�Ŗǳ¦�» Âǂǜǳ¦Â�©ƢǷ±ȋ¦�Ƥ ǈƷ�Śǈƫ�ƪ ǻƢǰǧ�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�®ƢŢȏ¦Â�§°ƢǬƬǳƢƥ�©±ƢƬǷ¦�ƨȀƳ�ǺǸǧ��®ȐƦǳ¦

املواقف الوطنية، ومن جهة أخرى متيزت بالعداء ذلك حسب مقتضيات الظروف السياسية واملواقف 

.1االستعمارية من احلركة الوطنية عموما

ني إن ما كان جيمع العلماء بالنواب هو املصلحة املشرتكة وهي الكفاح واالحتاد من اجل حتس

كل السبل إلخراجه مما كانوا فيه، أما   باختاذالوضع الذي آل إليه اجلزائريون يف ظل احلكم الفرنسي واحملاولة 

ما كان يدعو إىل االختالف والعداء هي املبادئ واألفكار فرجاالت مجعية العلماء قد نشأوا وترعرعوا يف 

ملعاهد العربية، كالزيتونة واألزهر واملدينة وسط عريب إسالمي أصيل أثناء دراستهم يف خمتلف املدارس وا

املنورة على يد علماء مسلمني مرتبطني أوثق ارتباط بطبائعهم العربية األصلية أما النواب فكانوا على تقيض 

�Ŀ�ǶǿÂƾǴǫÂ��śȈǈǻǂǨǳ¦�¦ȂǠƦǘƫÂ�ƨȈƥÂ°Âȋ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ǞǷ�¦ȂǋƢǟÂ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�² °¦ƾŭ¦�Ŀ�¦ÂƘǌǻ�Ʈ ȈƷ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ

حلياة اليومية كاملأكل واملشرب وامللبس، بل إن بعضهم قد تزوجوا يف كثري من األحيان الكثري من مظاهر ا

، ولعل الوطنية الدينية واجلنسية الفرنسية كانت أول مسألة أدت إىل 2، وأجنبوا منهمفرنسياتبنشاء 

«���ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�©ƢǯǂūƢƥ�ƢēƢǫȐǟÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ عبد الكرمي بو- 1 ƢǐǨǐǳ¦286ص  املرجع السابق،، األخرى  

.273، ص  السابق املرجع- 2
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حيذرون الشعب كان بعض النواب الرجعيني  بني مجعية العلماء ومجاعة النخبة والنواب وكثري ما االصطدام

قام به النائب املايل ابن عالل  من خطر ابن باديس ومجاعته وكانوا يسعون إىل إيقاف نشاطهم ، مثل ما

بتقدمي الئحة للنواب يطالبهم فيها مبنع العلماء من استعمال املساجد للوعظ واإلرشاد وختصيصها فقط 

ددها اخلامس موجهة كلمتها إىل نواب ، ويف نفس السياق كتبت جريدة السنة يف ع1للموظفني الرمسيني

أنا باسم األمة اجلزائرية وباسم املساجد "املسلمني حول منع الوعظ يف املساجد بقلم الشيخ العريب التبسي 

�ǶēȂǰǇ�Ǻǟ�ǶȀȈǳ¤�¾¦ƚǈǳ¦�Ŀ�Ł¢Â�ƢǼƥ¦Ȃǻ�¾ƘǇ¢�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǻƢȇƾǳ¦�ǶǇƢƥÂ�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǟ�ǶǇƢƥÂ�ƨȈǷȐǇȍ¦

حىت أصبحت النيابة اجلزائرية ... احها نائب القليعة اقرتاحه املشؤوم إىل اليوميف هذه احلادثة من يوم اقرت 

والنواب اجلزائريون يف نظر الناس آلة ال تصلح إال للهدم وسهما ال يستعمل إال للقضاء على اجلزائر 

الذين ، وجهت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني من خالل هذه الكلمة رسالة إىل نواب 2..."املسلمة

نواب من  3وافقوا النائب ابن عالل على توقيعهم لطلب منع العلماء يف الوعظ يف املساجد باستثناء 

  .قسنطينة واجلزائر الذين وقفوا ضد القرار ودعموا ذلك باالحتجاج واإلنكار

نائب عني " كما كتبت اجلريدة الشريعة يف عددها السادس والسابع عن النائب ابن غراب معمر  

Ȇũǂǳ¦�ǆ إىلاء املايل الذي نسب كل فتنة وتوتر البيض ǴĐ¦�Ŀ�ǾƥƢǘƻ�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ3  ويتهمها عن

إن هاته الفئة كلها وهاته القالقل واملشاغب اليت انتشرت يف بعض :" احنرافها عن منهجها االصايل قائال

�ƨȈǠŦ�ƢĔ¢�ȏÂ¢�ƪزعجلمعية ن هذه اأو  ة العلماء املسلمني اجلزائرينيصلي هو مجعيمناطق الوطن سببها األ Ǹ

ƨǷȂǰū¦�ƢēƾǟƢǈǧ�Ƥ ȇǀēÂ�ǶǴǟ... فما لبثت أن تطورت وتدخلت يف شؤون ال عالقة هلا بالتعليم وانفجرت

...، مث أخذت يف دس الدسائس ونصب احليل جللب املالللعلم ومثرية لألحقاد والتحزبات بتعاليم منافية

فأنا ومن معي هؤالء السادة وغريهم احلاضرين نطلب بإحلاح من احلكومة ورجاهلا الساهرين على حفظ 

.9، ص 1933وت أ 14، 5الشريعة ، العدد -1

.4، ص 1933 ماي 8، 5السنة ، العدد ، "كلمة اجلزائر واملسلمة إىل النواب املسلمني" ،  العريب التبسي -2

الشريعة ينظر .ع من الرمسينيمجمام ألقاء خطاب ضد مجعية العلماء إغراب ب بناهلية للقاء الوايل العام قام دارة الشؤون األإيف اجتماع يف -3

.2-1، ص ص 1933أوت  21، 6، العدد "احتجاج مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ضد اعتداء النائب املايل غراب وافرتائه"
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، قامت اجلمعية ال بالرد على كل افرتاء 1"األمن والراحة وان تعامل هذه اجلمعية املعاملة القاسية الشديدة

  .أن يشوه مسعتها سعيا إليقاف نشاطها وأقواله اليت أراد

ويف الوقت نفسه كتبت الشريعة مقال عن النائب احلر السيد محود وشكيكن الذي تكلم يف شأن   

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ويف مسألة الدينية ويف قضية الشيخ الطيب العقيب الذي منع للوعظ يف 

ح بأنه ليس ضد مجعية العلماء وبأنه ال يرى أي حرج يف الدعوة ، والذي صر "كارد.م"املساجد أمام الوايل 

�śƥ�ǞǫÂ�Äǀǳ¦� ƢǬǴǳ¦�ǂǌǻ�ƨǠȇǂǌǳ¦�̈°¦®¤�©®¦°Ƙǧ� ƢǸǴǠǳ¦�ǺǷ�ǾƟȐǷ±Â�œǬǠǳ¦�Ƥ Ȉǘǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦

.2النائب وبني الوايل العام إبراز لتحقيق غايتها وانتصارها على من أراد أن يشوه مسعتها

بدأت عالقة اجلمعية مع النواب تتحسن خصوصا مع النائب ابن جلول،  1933ة وبعد انتهاء سن  

نبأ بيد ودعم ابن جلول يف االنتخابات البلدية اليت انعقدت يف نفس السنة ،  1934فقامت اجلمعية سنة 

ما فل:" ها ويف هذا يقول الشيخ ابن باديسوفازت الكتلة االنتخابية اليت كان يرتأسها ابن جلول وصعد جنم

، وكان مجيع املنتمني للجمعية بطبيعة علمهم قدم رجال أحرار النيابة عن األمةجاءت احلركة السياسية وت

رجال –وكنا ...مع النواب األحرار، وفاز النواب األحرار يف أكثر الدوائر –ومصرهم ال يوحى مجعيتهم 

.3"تضي التقدم إال قدمناهوال موطن يق) يقصد ابن جلول(ال يكون موقف عام إال أيدناه  -اجلمعية

، قائد االنتخابية للنواب يف تلك السنة، ففي اجلنوب، كان حممد خري الدين قاد العلماء احلمالت  

، فأشرف على إحضار املواطنني لتسجيل أنفسهم يف القوائم ابية األوىل من نوعها يف الصحراءاحلملة االنتخ

جل الدعاية له، أاملناسبة صحيفتني من  ¢ǽǀđ�°ƾǏ لكي ينتخبوا ويصوتوا على الدكتور سعدان بل وقد

.4أحدمها باللغة العربية والثانية بالفرنسية

  .السابقاملصدر  -1

.5، ص 1933 أوت 28، 7الشريعة ، العدد-2

  .1936نوفمرب  13، 43البصائر ، العدد -3

.286، ص  السابق صدر، امل1حممد خري الدين ، مذكرات ج-4
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ويف املقابل من ذلك واقع النواب عن اجلمعية ومطالبها ووقفوا معها يف حمنتها عندما منع العقيب من 

�̈®ƾǼǷ�ƨǸǏƢǠǳ¦�̧°¦Ȃǋ�Ŀ�̈ŚƦǰǳ¦�©¦ǂǿƢǜŭ¦�ƪ ǷƢǫÂ���ƢǬƥƢǇ�Ƣǻǂǯ̄ �ƢǸǯ�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦°¦ǂǬǳ¦�¦ǀđ.

�Ǻƥ¦Â�¾ȂǴƳ�Ǻƥ¦�ƪ" الطان"ƾȇǂƳ�¾ƢǬǷ�Ƣē̈�ذوبعد الزوبعة اليت أخ 1936ويف سنة    Ǹē¦�Ʈ ȈƷ

�Ņ¦Ȃǳ¦Â�ǆ ȇ°ƢƦƥ� ¦°±Ȃǳ¦�ǆ ȈƟ°�ń¤�Ƣđ�¦ȂưǠƥ�©ƢȈǫǂƥ�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦Â�§ ¦ȂǼǳ¦�ƲƬƷ¦��ŔǨǳ¦�ÄŚưŠ�œǬǠǳ¦Â�ǆ ȇ®Ƣƥ

االحتجاجات اليت  1936فيفري  28يوم ل 9العام باجلزائر ، وكتبت اجلمعية يف جريدة البصائر يف العدد 

�ƨǴƟƢǫ��ƢȈǴǠǳ¦�©ƢƠȈŮ¦�ń¤�Ƥ ƼƬǼǷ�» ȏ¡�ƨƯȐƯÂ�¾ȂǴƳ�Ǻƥ¦Â� ƢǸǴǠǳ¦�ǺǷ�ǲǯ�Ƣđ�¿Ƣǫ ":رمت به صحيفة  إن ما

ƢēƢǬƦǗ�ǞȈŦ�Ǿǳ�© Ƣ�ǶȀƬǳ¦�Ǯسأاألمة اجلزائرية مجعاء قد " لطانا" Ǵƫ�ǺǷ�Ƣē ¦ǂƥ�ǶǯȂǸǈǳ�ǺǴǠƫ�ȆǿÂ��

Ƣđ�Ǻǜǳ¦�®ǂǇ�ƢȀƬǷȂǰƷ�ª  واستياءها من °ȂȇƢǷ�ǲǯ�ǶȀƬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǺǷ�ƢȀƬƷƢǇ�¦ȂǷŐƫ�À¢�ǶǯȂũ�ǺǷ�ȂƳǂǻÂ��

.1"الباطلة

�ÀƢǯ�Ʈ ȈƷ�ȆǷȐǇȍ¦�ǂŤƚǸǴǳ�ŚǔƸƬǳ¦� ƢǼƯ¢�ƢǏȂǐƻ�§ ¦ȂǼǳ¦�ǞǷ�ƨǸȈǸū¦�ƢēƢǫȐǟ�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ ǴǏ¦Â

ول رجال ائري باإللتفاف حابن باديس وابن جلول يعقدان االجتماعات الشعبية مطالبني الشعب اجلز 

Ȃǟƾǳ¦�Ǯ̈�:"، فعلقت جريدة البصائر على ذلك بقوهلاللمؤمتر Ǵƫ�ȄǴǟ�ƢēƢǬƦǗ�ǞȈǸŝ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǷȋ¦�ƪ Ʀǿ

اجلامعة اليت أذاعها األستاذ عبد احلميد بن باديس رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني والدكتور ابن 

.2"سالمي جزائري عامجلول رئيس مجعية النواب بعمالة قسنطينة إىل عقد مؤمتر إ

نواب منهم أعضاء من ال 10مث عني الدكتور ابن جلول زعيم للمؤمتر أما املكتب فكان حمكون من   

، تامزايل والدكتور سعدان باإلضافة لثالثة أعضاء من العلماء وهم عبد احلميد بن فرحات عباس، ابن جلول

اية املؤمتر عاد النواب الرجعيني إىل مهامجة ��3Ĕ�ƾǠƥباديس، الشيخ البشري اإلبراهيمي والطيب العقيب

�ƾǐǬƥ�Ƣē®ƢǫÂ�ƨȈǠǸŪ¦فشال املؤمتر وحماولة التفكيك الرابط الذي مجع النواب جبمعية العلماء فقام النائب إ

.6-5، ص ص 1936فيفري  28، 9البصائر ، العدد -1

.2، ص 1936جوان  12، 23البصائر ، العدد -2

.2-1، ص 1936جويلية  31، 30البصائر ، العدد -3
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بإثارة احلكومة الفرنسية ضد اجلمعية والعقيب ألن هذا األخري هاجم " سي صاحل الطيب"بربج أم منايل 

.1يت ألقاها أمام املؤمترميشال يف خطبته ال.م

ابن عالل النائب املايل "نشرت البصائر مقال بعنوان " حنن وخصماؤنا غري الشرفاء"وكذا يف ركن 

�ƨȈǠǸŪ¦�ƾǓ�Ƣēǀţ¦�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�ǽ°Âƾƥ�Ƥ""ميشال.م"يتصدى للدفاع عن ... واملرابط أيضا ǳƢǗ�Äǀǳ¦Â��

من هذا هو هدم االتفاق الذي حصل بني النواب  املتهمة خبروجها عن الوقانني ، وكان هدفهم األساسي

.2واجلمعية من خالل املؤمتر

ƪوكان رد اجلمعية عنيفا من خالل صحيفتها  ǸēƢǧ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǔĔ�Ŀ�ǂƯȋ¦�ȆŻƾǟ�ǶēŐƬǟ¦Â�§ ¦ȂǼǳ¦

وحصرت هدفهم األساسي يف حماكمة العلماء والتهجم عليهم واملطالبة بالقضاء على مجعيتهم مث التملق 

عاد الوفد إىل اجلزائر حىت حتقق ما للنواب الرجعيني من  لكن سرعان ما. ومة واإلعالن بالوالء هلاللحك

عاد الدكتور ابن جلول إىل فرنسا حيث وجه  1936وت أ 2فبعد اغتيال املفيت كحول يوم  النوايا وأغراض

ƾ̈ȇǂƳ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ǺǴǟ¢Â�º��ƨŻǂŪ¦�§ Ƣǰƫ°Ƣƥ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ń¤�Ǯ ǳƢǼǿ�ǺǷ�ƢǷƢē¦ "مرسيليا الصباح " le

matin darseilleƢǷ�ƾǼǟ� ƢǸǴǠǳ¦�¿Ƣē¦�ȄǴǟ�ǽƾȈǯƘƫ�®Ƣǟ¢Â  طلب منه أن يكذب التصريح فرفض

.3واكتفى بالصمت

والذي نفى ) اأنفرنسا هي (بعنوان  1936باس سنة ضف إىل ذلك املقال الذي كتبه فرحات ع

الشهاب أكد فيه وجود األمة اجلزائرية منذ أقدم فيه وجود الوطن اجلزائري ، ورد عليه ابن باديس مقال يف 

ورغم ما نشرته  ƢǸǴǠǳ¦�¾ȂǴƳ�Ǻƥ¦�¿Ƣē¦�Ƕǣ°�ƨǼǇ�ƢǸȀǼȈƥ�ƾȇƾƳ�ǺǷ�©®Ƣǟ�ƨǫȐǠǳ¦�ÀƜǧ��1937 .عصورال

�Ŗǳ¦Â�̈ǂǰǼŭ¦�̧ƾƦǳ¦�ǺǷ�ƾǠƫ�Ŗǳ¦Â�ƨǼȈǘǼǈǬƥ�ǂƥƢǬǷ�ÃƾƷ¤�Ŀ�¾ȂǴƳ�Ǻƥ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�̈®°Ǆǳ¦�Ǻǟ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ

.4، ص 1936جوان  19، 24البصائر ، العدد -1

  .3-2- 1ص ص ، 1936جويلية  3، 26البصائر، العدد -2

من جريدة  يةتالنظر مقاالت اجلمعية حول موقفها من ابن جلول يف األعداد الي، 279الصفصاف عبد الكرمي ، املرجع السابق ، ص  بو-3

  . 47-46-45-43-42-40-39-38 العدد :  البصائر 
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مبناسبة  1938سنة ويف . 1علماء سنني حتارب مرتكبيها والداعيني هلا من الطرقينيطاملا قضت مجعية الل

ات اجلزائرية توبر دعا ابن جلول إىل اجتماع عام بقسنطينة منهم أغلب اهليئات واملؤسسأكانتخابات شهر 

ƢēƢǿƢš ¦�Ǧ ǴƬƼŠ�̧ƢǸƬƳȏ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ƥ ǳƢǗÂ�� حتديات الكولون، و  ستعماراالبتوحيد اجلهود والوقوف يف وجه

حل النواب ومنحوهم ، للعمل لصاية عهد جديد بني العلماء والنواب، فعاد العلماءبدا جتماعاالواعترب هذا 

�Ŀ�Ƕē¦ȂǏ¢1938اليت جرت سنة  نتخاباتاال� Ƣǔǟ¢�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨȇƢǟƾǳ¦�ǲǔǨƥ�§ ¦ȂǼǳ¦�ƢȀȈǧ�±Ƣǧ�Ŗǳ¦Â��

¦�ǶēƾǟƢǇÂ�̈ŗǨǳجلزائريني وواصلت تأييدها هلم طوال هذه مجعية العلماء وملا هلا من شعبية كبرية يف أوساط ا

.2التشريعية والبلدية ضد مرشحني من حزب الشعب نتخاباتاالعلى الفوز يف 

، فاجلمعية كانت تطلب محاية النواب يف أوقات امهة والتعاونإن الطابع الغالب هلذه العالقة هو املف  

مارس  8والدين اإلسالمي مثلما حدث بعد صدور قرار الشدة وتناشدهم الدفاع عنها حلماية اللغة 

  .تخاباتاالنماء وأصوات أتباعهم للفوز يف ، أما النواب فكانوا حيتاجون إىل تأييد العل1938

نستخلص من سرد أحداث العالقة اليت كانت قائمة بني مجعية العلماء وهيئة النواب نتيجتني 

ǔƬǬǷ�Ƥتتميز بالتقارباء والثانية هامتني األوىل تتميز بالعد ǈƷ�Ǯ ǳ̄��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�» Âǂǜǳ¦�ƢēƢȈ  واملواقف

والعلماء بصفة خاصة فعند ما تتعرض مؤسسات وصحف هؤالء ورجاهلم للوقف والتعطيل  االستعمارية 

والسجن والتغرمي تستغيث اجلمعية بأعضاء النخبة والنواب ضد هذا التعسف والقهر نظرا لوظائفهم الرمسية 

Đ¦�Ŀ�Ƕǿ̄ȂǨǻÂ3الس احمللية.

  : األئمة الحكوميين- 2

واحتكر القضاء اإلسالمي ، أوقاف املسلمني وقضى على مواردهابعدما صادر االستعمار   

�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǒ،ومساجدهم Ǡƥ�ǺǷ�ǶĔ¦Ȃǟ¢�Ǧ ȈǛȂƫ�ń¤�ƪ ǠǇوهم يف يني يف املساجد مساهم رجال الدين ،

مبناسبة الزردة اليت يدعو إليها ويتزعمها الدكتور بن (اجلزائرية املسلمة  األمةمنشور من مجعية العلماء املسلمني اجلزائرية إىل " البصائر إدارة -1

.4، ص 1936كتوبر أ 16، 39العدد  ،البصائرجريدة ، ")جلول بقسنطينة

  .193ص ، املرجع السابق حشالف علي، -2

.286، ص  السابقاملرجع  ، عبد الكرمي بوالصفصاف-3
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االستعمارية ال  اإلدارة، وكانت والدين اإلسالمياألمة اجلزائرية االستعمارية على  اإلدارةاحلقيقة عيون 

، وتعد هذه 1تشرتط فيهم الكفاءة العلمية والعدالة األخالقية وإمنا تشرتط فيهم الوالء املطلق هلا ولسياستها

، هله وشعبهأالدين اإلسالمي من  الصئالستاالستعمارية دارة سائل اليت اعتمدت عليها اإلاخلطوة من الو 

طوع الصلة ملاضيه احلقيقي، وقطع لك عديدة غايتها تكوين اإلسالم يف اجلزائر مقوسلكت فيه مسا

ǂǷ¤�ƪ̈�املسلمني اجلزائريني Ţ�Ǻȇƾǳ¦�ƨǷƾş�¿ȂǬƫ�ƨǨƟƢǗ�ǺȇȂǰƫ�Ļ�¼ǂǌŭ¦Â�§ǂǤŭ¦�Ŀ�śǸǴǈŭ¦�ǶĔ¦Ȃƻ¢�Ǻǟ��

.2املستعمر ممن تسميهم رجال الدين

يني إىل حد اإلفتاء ببطالن الصالة قد ذهبت جريدة البصائر بعيدا يف قضية األئمة احلكوم

3�Ǻƥ�ƾŧ¢�ǽǂǯ̄وراءهم �ƢǷ�Ƥ ǈƷ�Ƥ Ǡǌǳ¦�ǂǜǻ�Ŀ�¦ÂŐƬǟ¦�Ǻȇǀǳ¦Â���śǴǐŭ¦�ȄǓǂƥ�ƨǷƢǷȍƢƥ�¦ȂǷȂǬȇ�Ń�ǶĔȋ��

�ǶĔƢǋ�Ŀ�¾ƢǬǧ�Ǻȇ°ÂǄŭ¦�ƨǸƟȋƢƥ�°ȂǋƢǟ"كان مثله إمام ذلك أن احلكومة  فلو أن للشعب احلرية الدينية ما

وهو ما يؤكده اإلبراهيمي عندما أشار إىل . 4..."تزويرا وقالت هذا إمامكماالستعمارية زورته على الشعب 

 ختتارهم حكومة الئكية علمانية" كالفرق يف اختيار األئمة يف البلدان اإلسالمية وما حيدث يف اجلزائر آنذا

�ǂǋ�ǶȀȈǧ�ƪ ǟ¦°Â�¿ȐǇȍ¦�À¦ǄȈŠ�ȏ�ƢĔ¦ǄȈŠ�ǶȀƬǻ±ÂÂ�ǶȀƬǔƫ°¦�À¢�ƾǠƥ�ȏ¤�Ƕē°ƢƬƻ¦�ƢǷÂ�ƨǘǴǈƬǷ وطها ال شروط

.5"اإلسالم

ǂ̈ǐƬǬǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔƜǧ�śȈǷȂǰū¦�ƨǸƟȋƢƥ�ƨȈǠǸŪ¦�ƨǫȐǟ�ƢǼǴǫ�ƢǷ�¦̄Ɯǧ  على تبادل الرتاشق باملقاالت

، ذلك أن ا عالقة تعامل أو حىت صراع مباشرلكتابات وحىت باألقوال الشفوية فيما بينهم ومل توجد بينهماو 

، ب يف كل ذلك، وهي حماربة العدو األول واملتسبكن تصورهكرب مما ميأعية العلماء كانت منشغلة بأمور مج

، وأال تسكت حىت تؤدي واجبها موقف احلزم منه والنصح من أعوانه، وحاولت أن تقف أال وهو االستعمار

.1، ص 1950جانفي  23، 104البصائر ، العدد -1

.1، ص 1950جانفي  30، 105، ع البصائر جريدة ،"عود إىل قضية فصل احلكومة عن الديننو "  ، الشيخ البشري اإلبراهيمي-2

، جريدة"شهادة الشيخ بريك على رجال الدين-وشهد شاهد" حممد البشري اإلبراهيمي نظر يللمزيد حول هذه الفتوى ودالئلها الشرعية -3

.1، ص 1951ديسمرب  17،  177ع  ،البصائر

.7، ص  1949جويلية  18، 87، ع البصائر، جريدة " اإلمام املزور"، أمحد بن عاشور -4

.2، ص  1948نوفمرب  29، 58، ع البصائر ، جريدة"التقرير احلكومي العاصمي" ، حممد البشري االبراهيمي-5
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، أي األئمة املوظفون لسانكم خصوماأيها القوم :" وذلك حسب ما أورده الشيخ البشري اإلبراهيمي يف قوله

وإرجاعكم إىل اهللا .... وال خصم لنا يف القضية إال االستعمار إننا نريد حتريركم وتصحيح  وإمنا حنن نصحاء

، حىت تكونوا شفعاء إىل اهللا ، وإن نزاعنا مع االستعمار يف ميدان ة صلتكم باألمة اليت تصلي وراءكموتقوي

كت حىت نؤدي حق اهللا فيه من صميم الدين ، فال تقفوا يف طريقنا وال تكونوا عونا له علينا وإننا ال نس

.1"وفيكم

  .املصدر السابق - 1
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  عالقة الجمعية مع األحزاب الجزائرية األخرى: ثانيا

  :عالقة الجمعية مع حزب الشعب الجزائري - 1

إن املقارنة بني حركة العلماء وحزب الشعب هي اليت حتدد العالقة اليت كانت بينهما وذلك   

إن حزب " :الشعب منذ تأسيسه حيث قالحزب أحد أعضاء (حسب ما  أورده األستاذ حممد قناش 

، وتسعى لتغيري الوضع لتها من الرتاث احلضاري اإلسالميالشعب حركة وطنية سياسية ثورية تستمد أصا

ئات الشعب ة ف، ونظام وكفاح تعتمد على كافمن االحتالل، وذلك برتبية سياسة القائم بتحرير الوطن

اصة وغايتها حمدودة تعتمد على املثقفني والشخصيات حركة اإلصالح فهي خ أما، للوصول إىل غايتها

، والتغيري يكون من الدين ال من الحه حىت يتماشى مع الوضع القائموالتجار ومهمتها تكييف الدين وإص

.1"احلكم الذي هو االستعمار 

، وكان مصايل احلاج أهم سالح للوقوف يف وجه املستعمركان ابن باديس ورفقائه يرون أن التعليم 

، والواقع أن  املغتصب ةالسرتجاع الوطن من قبضورفقاؤه يعتقدون أن النضال السياسي على أقرب طريق 

�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ÀÂǂǜǼȇ�¦ȂǻƢǯ�Ƥ Ǡǌǳ¦�ƨǜǬȇ�Ŀ�ńÂȋ¦�ƨǼƦǴǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�¦ÂŐƬǟ¦�Ǻȇǀǳ¦� ƢǸǴǠǳƢǧ�ǽ°Őȇ�ƢǷ�Ǿǳ�śȇ¢ǂǳ¦�Ȑǯ

ندثار د مباضيه وحاضره قد أوشكت على اإلاجلزائر واليت ترتبط الفر نظرة واقعية حيث أن الثقافة العربية يف 

ما حزب الشعب أبذلك األولوية يف برنامج العلماء، لذلك كانت محلتهم على اجلهل عنيفة فاستحقت 

اعتقد أن أقرب طريق كل مشكلة اجلزائرية هو الكفاح السياسي واقتنعوا بأنه من املمكن توعية اجلماهري 

.2وعية سياسية واجتماعيةاجلزائرية ت

فمن حيث املبادئ نالحظ اقرتاب حزب الشعب من اجلمعية أكثر منه النواب والعلماء خاصة 

بعدما ختلى قادة حزب الشعب عن أفكار الشيوعية وتعلقوا باملبادئ اإلسالمية فغريوا شعارات احلزب 

دفاع عن الدين اإلسالمي، وتعهد ونشيده وهي املبادئ اليت تنطلق منها اجلمعية وتبىن حزب الشعب ال

.241الصفصاف عبد الكرمي ، املرجع السابق ، ص  بو-1

.238-237، ص ص  السابقاملرجع  -2
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هذين العاملني ميثالن الشخصية الوطنية ، وهي  باعتباربالعمل على نشر اللغة العربية والدفاع عنها 

.1األهداف الرئيسية جلمعية العلماء

كانت الروابط اإليديولوجية بني العلماء واحلزب الوطين أكثر تقاربا مما هي بينهما وبني احلزب 

ني وقد يرجعه بعض الباحثني واملؤرخني حدا بني الفريق، ومع ذلك فكان الصراع قائما و 2زائريالشيوعي اجل

عندما درسوا الفروق بينهما أن اجلمعية يف تلك الفرتة كانت تعتمد أساسا على حماربة الطرق والزوايا مع 

عتماد على كافة تعمار باال، أما حزب الشعب فكان مبدؤه حماربة االسة احلكومة الفرنسية االستعماريةمسامل

، كما كان االختالف حول الطريق لطرقي واإلصالحي وبني أمي ومتعلمالشعب اجلزائري من غري متيز بني ا

الذي يتخذه كل منهما للعمل فينما كان الوطنيون يرون العمل الثوري واملقاومة بكل الوسائل لتحرير اجلزائر  

أساسية إلنقاذ اجلزائر ألنه حسب رأيها الشعب اجلاهل غري  كان العلماء يعتمدون على التعليم كوسيلة

.3قادر على حترير نفسه فكيف حيرر الوطن

عندما منع مرشدوا مجعية  1933وهناك مناسبات عديدة إلتقى عندها العلماء والنجم ففي سنة 

آالف عامل ع سبع يف جتم باحتجاج، قام حزب النجم وعظ واإلرشاد يف املساجد الرمسيةالعلماء من ال

، وقد ترتب على هذا التأييد لعمال عن استنكارهم هلذا املنشور، حيث عرب هؤالء اجزائري يف فرنسا

للعلماء أن تعرض كثري من العمال اجلزائريني بفرنسا إىل مالحقات حيث حكم على مسؤوليتهم بسنوات 

د املؤمتر اإلسالمي دما سافر وف، عن 1936جم كان سنة ، ولعل أول لقاء مباشر مث بني العلماء والن4سجنا

ƢǘǷ�ŉƾǬƫ�» ƾđ�ǆ ȇ°Ƣƥ�ń¤�ÄǂƟ¦ǄŪ¦فنظم له أعضاء النجم استقباال لب املؤمتر إىل احلكومة الفرنسية ،

 إفريقياجنم مشال :"صوص لقاء باريس تعليقا بعنوانحضره مصايل احلاج نفسه، وقد كتبت جريدة األمة خب

م قد استقبلت وفد املؤمتر اإلسالمي الذي كان بني أعضائه قادة ، أوردت فيه أن مجعية جن5"ومجعية العلماء

.184، ص ، املرجع السابق حشالف علي -1

.239الصفصاف عبد الكرمي ، املرجع السابق ، ص  بو-2

.239السابق ، ص حشالف عبد الكرمي ، املرجع -3

  . ة نفسهافحاملرجع السابق ، الص-4

.7، ص 1933ماي  15، 6العدد ،السنة ،جريدة"بريد السنة ، حول منع الوعظ واإلرشاد يف املساجد"كبور اجلياليل تاجر ،-5
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، مع لرمحن بوشامة ممثل احلزب الشيوعيمجعية العلماء حبضور الشيخ بن باديس والشيخ اإلبراهيمي وعبد ا

غياب أعضاء الوفد اآلخرين من ممثلي حركة النواب، فرأى بعض املؤرخني أن هؤالء مل يكونوا يريدون 

يستعد ملغادرة اجلزائر إىل باريس، الحظ أحد ع مصايل احلاج وفعال فعندما كان وفد املؤمتر االجتماع م

ن يشركوا مصايل احلاج يف ، عدم وجود ممثل حلزب مصايل يف الوفد ، وطلب منهم أأعضاء مشال إفريقيا

ȇ�ƢŲ���ǺǷ�ƶǓ¦Ȃǳ¦�Ǿƥǂē�řǠل بأن املوضوع يهم كل اجلزائريني، فأجابه رئيس الوفد الدكتور ابن جلو املوضوع

مصايل احلاج أو حىت  ، وميكن اعتبار أن تيار حركة النواب كان يرفض إشراكنجم يف االتصاالتإشراك ال

مل يسفر عن أي اتفاق فمصايل  أن االجتماع مع مصايل) بوشامة(ن ، ويروي أحد احلاضريالتشاور معه

فرنسا يكون قد خان الشعب ، وقد حاول الشيخ  احلاج كان يعترب أن املؤمتر اإلسالمي إذ أيد االندماج يف

ابن باديس طوال الليل أن يقنعه بأن املسألة ال تعين إطالقا االندماج ألن األمر يتعلق قبل كل شيء 

.1، يكون هو األول من نوعهاجلزائري ǞǸƬĐل القوى احلية يف ابتجميع ضخم لك

يف ) أوجني(أوت بساحة  8زعماء النجم يف  ، قامعقيب بعد رجوع الوفد إىل اجلزائروحني اعتقل ال

ملية اعتقال فرنسا بتجميع العرب املقيمني هناك وتوزيع املنشورات عليهم للقيام مبظاهرة احتجاج ضد ع

، ويقول بعض الباحثني من أعضاء النجم أن العلماء كانوا يهامجون النجمني 2قيرت العقيب وغلق نادي ال

Ŵ¦�ƾǫ�ǶĔ¢Â��Ƥ Ǡǌǳ¦�§ǄƷ� Ƣǔǟ¢Â ازوا إىل جانب القائلني بأن حزب الشعب اجلزائري حركة فاشسية وأن

النجمني كانوا يكتفون بالرد على هجمات العلماء كأفراد فقط لكي يتحينوا الدخول يف حلبة الصراع مع 

  .اجلمعية

جريدة  باستثناءطالع على صحافة اجلمعية فكانت على النقيض من صحافة النجم اإللكن عند 

اءه حبرية دون أن تقييده بها حممد األمني العمودي الذي انفصل عن اجلمعية لكي يعرب عن آر الدفاع لصاح

، فالشهاب والبصائر كانتا حريصتني على عدم الدخول يف اخلالفات اليت توسع اهلوة بني األحزاب اجلمعية

.76-75، ص ص  السابق، املرجع " اإلسالمياملؤمتر "امليلي،  إبراهيمحممد -1

  .1936سبتمرب  11، 37، ع البصائرجريدة ، "مة اجلزائريةستاذ العقيب يف األثار اعتقال األآ"  ،اإلبراهيميحممد البشري -2
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ƢƴƬƷ¦Â�Ƥ Ǡǌǳ¦�§ǄƷÂ�ǶƴǼǴǳ�̈ƾȇƚŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ǪȈǳƢǠƫ�À¦ǂǌǼƫ�ƢƬǻƢǯ�ƢĔ¢�ǲƥ���ƨȈǼǗȂǳ¦�©¦ ¦ǂƳ¤�ȄǴǟ�ǶēƢƳ

.1احلكومة اليت تصدرها ضد مناضلي احلزبني

أعلن ابن باديس تأييده الصريح لرأي النجم حول مشروع بلوم فيوليت  1937ففي شهر جويلية 

ǒ) يعين مشروع بلي فيوليت(أما األقلية فقد أبت قبولة متاما :" فقال Ǡƥ�Ȅǌţ�ƢĔȋ  األالعيب اليت ال

ل ، وأي رتم رأي هذه األقلية ونأمل بقاءها على رأيها ، وهي تطالب باالستقال، وحنن حنتدري مىت تكون

.2"ب االستقالل الذي هو أمر طبيعي يف وضعية األممحي إنسان ال

، عندما حكمت اإلدارة الفرنسية على مصايل احلاج ورفاقه األربعة بسنيت 1937ويف نفس السنة 

أثار هذا القرار يف أوساط  1935قا لقرار بينه الصادر يف سنة سجنا واحلرمان من كل احلقوق املدنية تطبي

§�ƾǐǳ¦�¦ǀđ®العلماء موجة من السخط واالس ƢȀǌǳ¦�ƪ ƦƬǰǧ� ƢȈƬ: " ملاذا حكم على قادة حزب الشعب؟

، إمنا يريد ريد نيابة برملانية ضد فرنسا، وأنه ال ياء على الشيوعينيو علن احلرب الشعألن هذا احلزب قد أ

برملان جزائري يشمل املسلمني والفرنسيني على السواء، ويشرع القوانني للجزائر ويغدو القطر تأسيس 

.3"اجلزائري بذلك مستقال يف إدارته عن فرنسا

كان العلماء يتعاطون باستمرار مع مناضلي النجم وحزب الشعب ويؤيدون يف موقفه الوطنية، 

، ويف جريدة الدفاع كتب مقال اد لزعماء احلزب الوطيننت باملرصويسخطون على اإلدارة الفرنسية اليت كا

رغم ختالفنا يف الوسائل والعمل والتفكري فقد كنا دائما ندافع :"دثت فيه عن حزب الشعب قالت فيهحت

ضغط وعن احلرية الشخصية ذلك ألنه جتمعنا وإياه قضية واحدة هي الدفاع ضد ال...وحنرتم هذا احلزب

كثريا بيننا سواء مع النجم   اتسعوجدنا اخلندق قد  - املؤمتر اإلسالمي–سيس ، بيد أنه عند تأوالصحافة

.4"باألمس أو مع حزب الشعب اليوم

.248-247، ص ص  السابق، املرجع الصفصاف د الكرمي بوعب-1

.236-235، ص ص  1937جويلية  10، 13، ج 5م ، جملة الشهاب -2

.420، ص 1937، نوفمرب 13، م9الشهاب ج -3

.185، ص  السابقعلي حشالف ، املرجع -4
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الظروف  باختالفختتلف ، فقد كانت وقف النجم وحزب الشعب من العلماءأما عن م

¦�ǶȀǨǫ¦ȂǷ�ÀÂƾǬƬǼȇÂ�ǶĔȂŦ�Ƣđ�̈�ǺǷ���ƨȈƷȐǏȍري ، وتة يؤيدون العلماء ويتعاطفون معهم، فمر واملناسبات

رائد مجعية ذلك جند جريدة األمة ترد على هجمات جريدة الدفاع والعلماء، هو كما ذكرنا سابقا أن ج

Ƥ العلماء منها البصائر Ǡǌǳ¦�§ǄƷ�Â¢�ǶƴǼǳ¦�ƾǓ�Ƕƴē�Ä¢�ȄǴǟ�ÄȂƬŢ�Ń - وتتهم صاحب املقال

نتشاره يف األوساط حتت راية الشيوعية اليت حتاول حتطيم حزب الشعب نظرا ال بانطوائهالعمودي 

حيتجون ضد ... ء فرع قاملة حلزب الشعب اجلزائريإن أعضا:" يلي ، وجاء يف هذا املقال ما1"الشعبية

املقالني اللذين نشرا جبريدة الدفاع أحدمها إنذار واآلخر نداء حلزب الشعب ويأسفون هلذا النوع من البهتان 

ع من املساعدين ، وكل نقايل البضائاألمني العموديشيوعيون وشاويشهم الذي بالدرجة األوىل يثريه ال

.2"أمام قوة حزب الشعب املتزايدة دائما يتحتم علينا حماولة تفتيته " :وكلمة السر عندهم

قصر (، صرح ابن باديس أمام عضوين من حزب الشعب يف نزل 1937واخر سبتمرب أويف 

، للجزائريني بة اجلبهة الشعبية كانت أحسن درسجتر باجلزائر بأنه يتوق إىل استقالل اجلزائر، وأن ) الشتاء

، والعمل على التقارب بني ممثلي حزب الشعب على وقف اهلجماتوهناك مث االتفاق بينه وبني 

رحب  1939أفريل  23، وبعد جناح حزب الشعب يف انتخابات نواب جملس العماالت يف 3املنظمتني

عزوا ذلك الفوز إىل كون حزب الشعب قد تقدم إىل و وأ ،وز حزب الشعب على احلركات األخرىالعلماء بف

أولئك املضطهدين املسجونني، وإىل كونه ممثال لفكرة جديدة يف العامل السياسي وهي  باسماالنتخابات 

.185السابق، ص املرجع  -1

يقول الصادق حجرس القيادي السابق يف حزب الطليعة االشرتاكية لدى جريدة اخلرب أنه كتب يف مذكراته أن مصايل احلاج ملا أدرك أن -2

، ملا حتدث عن واألوحدالوحيد  األمةون زعيم ، بدأ بصرح أنه يبحث عن اإلمجاع حىت يك باالستقاللشهرته تعاطفت بعد أن طالب 

اسية االستقالل أدرك مدى قوته وقدرته على التأثري ، بدأ يضغط على اجلانب اهلويايت رغم أنه كان يساريا ونقابيا، مبعىن أن ثقافته كانت سي

، ولقد استعمل مسألة اهلوية لتحقيق أغراضه النضالية ، ومل يكن النقاش من زاوية املواطنة والدميقراطية داخل حزب الشعب  األوىلبالدرجة 

:، املوقع اإللكرتوين  2015جانفي  4، يوم اخلرب جريدة " كذبة ومصايل استعمل الدين والعاطفة "الرببريست " ، نظر، الصادق حجرسي

/article/357www.elkabar.com/press
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ممثل الوطنيني يف االنتخابات اليت  بانتصارعلى الرغم من أن اجلمعية قد رحبت . 1فكرة وطنية اجلزائرية

حدة فحسب حممد الطاهر عدواين حسب روايته بأن  ازدادلصراع مل يتوقف بل ، فإن ا1939يف جرت 

وكثريا ما :" مجعية العلماء حاربت املناضلني يف حزب الشعب الذين كانوا مدرسني وطلبة يف مدارسها فيقول

تعرض املدرسون للمضايقات اليت جعلت البعض منهم يتخلى عن املهنة ، كما اضطر بعض الطلبة حتت 

حلزب  االنتسابيقة إىل مغادرة مدارس اجلمعية ، بل هناك من تعرض منهم إىل عملية الطرد بتهمة املضا

.2"الشعب

  :جمعية مع الحزب الشيوعي الجزائريعالقة ال- 2

، فبالرغم من التباعد والفرق الواضح يف املبادئ اليت انطلق منها كل طرف الشيوعي أما احلزب

��Ȑǟ�©ƾǗÂ�ƾǫ�ƨȈǠǸŪ¦�À¢�ƾų��ƨǼȈǠǷ�̈ŗǨǳ�§Ǆū¦�¦ǀǿ�ǞǷ�ƢēƢǫمنهماألهداف اليت يسعى إليها كل وا

�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢƠǧÂ�ƨǷȋ¦�©ƢǬƦǗ�ȄǴǟ�ǶƬŢ�Ä°ƢǸǠƬǇ¦�¿Ƣǜǻ�Ǟǌƥ¢�̈ƘǗÂ�ƪ Ţ�ƨǠǫ¦Ȃǳ¦�®ȐƦǳ¦�» ÂǂǛ�Àȋ�Ǯ ǳ̄

ƨȈǇƢȈǈǳ¦Â�ƨȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦�Ƣđ°ƢǌǷ�Ŀ�¾Ƣǫ�ǆ أن تتضافر وتوحد خطة العمل رغم اختالف ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ¦�À¢�¾ƢǬȇÂ��

، وكل صديق و لالستعمار فهو صديق عبد احلميدكل عد" :لعالقة اليت ربطته بالشيوعينيب اسب

.3"االستعمار فهو عدو عبد احلميد

العالقة ما بني العلماء واحلزب الشيوعي إىل فرتة صدور قرار ميشال الذي ضيق من  لكتعود بذ

احلركات الوطنية بالتعبري عن  فقام الشيوعيون مثل غريهم من ،اط اجلمعية خصوصا يف املساجدنش

�śƥÂ�ǶȀǼȈƥ�©ǂƳ�Ŗǳ¦�©ȏƢǐƫȏ¦�ƾǠƥ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ǶēƢǟƢǸƬƳ¦�Ŀ�°¦ǂǬǳ¦�¦ǀǿ�ƾǓ�ǶȀƳƢƴƬƷ¦Â�Ƕǿ°ƢǰǼƬǇ¦

4�ƨȈǠǸŪ¦�Ƥالعلماء ȈƷǂƫÂ�Ǿǳ�ȆǟȂȈǌǳ¦�§Ǆū¦�ƾȈȇƘƫÂ�ƪ ȈǳȂȈǧ�¿ȂǴƥ�̧ÂǂǌǷ�°ȂȀǛ�ƾǠƥ�ǶēƢǫȐǟ�ƪ ǴǏ¦Ȃƫ�Ľ��

ة إىل املؤمتر الدعو  إطارعلى إثر الدعاية الواسعة املشرتكة يف  1935وتوطدت العالقة بينهما أكثر يف سنة 

  .250-249ص ص  املرجع السابق ،الصفصاف ، عبد الكرمي بو-1

.187، ص  السابقحشالف علي ، املرجع -2

.297، ص  السابقالصفصاف ، املرجع  عبد الكرمي بو-3

  . 25ص  املرجع السابق ،أبو القاسم سعد اهللا ، احلركة الوطنية اجلزائرية ،-4
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إننا نريد :" ا الصدد ما يليǀđ) الكفاح االجتماعي(، وقد كتبت جريدة احلزب الشيوعي اإلسالمي اجلزائري

، ولكن أيضا مع الدكتور ابن جلول يني، والثوريني فقطأن نعمل معا برنامج موحد ليس مع رفاقنا الوطن

وهذا ال ينقص منا شيئا ، ذلك أنه ...، وكل التجمعات اجلزائرية األخرىوفرحات عباس واألمني العمودي 

1..."فإن هدفنا اإلسرتاتيجي سيبقى واحد إذا كان التكتيك خيتلف بيننا وقعا للظروف ،

إىل مجعية العلماء املسلمني من  واضح أنه من خالل هذا التصريح وذكر األمني العمودي إشارة

  .جل التعاون والعمل مع بعضهم لعقد املؤمتر اإلسالميأ

اليت  جل حتقيق تلك املطالبأ، بكل قوة من ري ومجعية العلماءعمل كل من احلزب الشيوعي اجلزائ

ū¦�ń¤�» ƾēبوقرط يف صحيفة الكفاح االجتماعي، حسب ما كتبه رية والدميقراطية للشعب اجلزائري ،

ىل تأييده ، إىل عقد املؤمتر وحث الشعب اجلزائري إعقد االجتماعات والدعوة العالنيةوكان للحزب دور يف 

الكفاح االجتماعي الناطقة باللغة ، وجتديد صحافتها هلذا العمل من خالل جريدة ومساندة الداعني لعقده

�ƨȇƢĔ�ń¤�ǲǸǠǳ¦�ǂǸƬǇ¦Â�ƨȈǈǻǂǨǳ¦1937 واعترب ابن باديس الشيوعيني حلفاء له فعربت جريدة الشهاب ،

�ƢȀǨǫȂǷ�Ǻǟ�ŕƷ�ŐǠƫ�Ń�ȆǟȂȈǌǳ¦�§Ǆū¦�Ǻǟ�ƢēƾƷ�Ŀ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ اشرتاكعلى ذلك دون أن نالحظ 

ال الشيوعية الفرنسية يستحقون الشكر والتقدير على ما إن رج:" بقوهلا –من تأييد أو معارضة للحزب 

.2"يبدونه من عطف على ضعفنا ومقاومة الظاملني لنا

ن احلزب ويضيف ابن باديس أيضا أن الشيوعية هي مخرية الشعوب وتضيف صحيفة الشيوعيني أ

املسلمني وقد احتج ، بل هو أكرب ناصر له ، وهو املعاضد جلمعية العلماء الشيوعي ليس عدو اإلسالم

.3"بكل قوة ضد غلق املساجد يف وجوه العلماء األحرار

.297املرجع السابق ، ص الصفصاف ،  عبد الكرمي بو-1

.399، ص 1933، نوفمرب 9، ج13، مالشهاب لة، جم "كلمات صرحية"عبد احلميد بن باديس ، -2

.180، ص  السابقعلي حشالف ، املرجع -3
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ولكن هذه العالقة مل تدم سوى فرتة قصرية وذلك بعودة لتغري نظرة العلماء للجبهة الشعبية بعد 

فشل املؤمتر اإلسالمي ، وعدم حتقيقها ملطالبه ، مث حتول الشيوعيني عن مواقفهم األوىل وختاذهلم بالنسبة 

  .لكنها مل تدم طويال 1938لمواقف الوطنية ، ورغم حماولتهم إعادة بعث هذه العالقة يف سنة ل
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   االستعماريةالصراع بين جمعية العلماء واإلدارة :ثالثا

، بآخر على النظم الثقافية األصليةكان تأسيس االستعمار ملنظومة الثقافية يعترب اعتداءا بشكل أو 

�ń¤�» ƾē�ƨǸǜǼǷ�ǲǯÂ الفرنسة التدرجيية ملختلف مناحي احلياة اجلزائرية وذلك بإحالل الثقافة الفرنسية حمل

الثقافة العربية اإلسالمية يف اجلزائر حىت ينسى اجلزائريون مبرور الزمن لغتهم العربية وثقافتهم القومية 

ǂǸǠƬǈŭ¦�ƨǧƢǬƯÂ�ƨǤǴƥ�ƢĔȂǳƾƦƬǈȇÂ.

ظم ، فقد بدأت أول ما بدأت هجية وخبرية يف القمع املنكانت اإلدارة االستعمارية إدارة واعية ومن  

، وقامت بدعم الطرق بالدرجة األوىل مث اللغة العربيةȐǇȍƢƥ�©¢ƾƦǧ�ǾƬȈƬǨƫÂ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Řƥ¿� يككبتف

الصوفية الضالة واملبتدعة حىت تدمر التعاليم الصحيحة اإلسالم، وقامت بدعم تعليم الفرنسية على حساب 

ترسانة  االستعماريةما يف الشأن العام اجلزائر سياسيا واجتماعيا فقد أوجدت اإلدارة أربية الفصحى، عاللغة ال

�Äǀǳ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ƶƟ¦ǂǋ�Ǧ ǴƬű�ǞǷ�̈ƾȇƾǟ�̧ ¦ǂǏ�©ƢȀƦƳ�ƶƬǧ�Ŀ�ƢƦƦǇ�ƪ ǻƢǯ�©¦ ¦ǂƳ¤Â�ƨȈǠǸǫ�ƨȈǻȂǻƢǫ

ة العلماء املسلمني اجلزائريني  سئم الوضع منها فئة العلماء اليت اجتمعت يف تكتل واحد لتسمي نفسها مجعي

  .كممثل لتكتل مصلحي اجلزائر

االستعمارية من عدم بل كان وراءها تراث عظيم   اإلدارةمل تبدأ مجعية العلماء اجلزائريني صراعها مع 

إىل الزوال بفعل السياسة االستعمارية وراحوا يناقشون واقعة  سيؤولكان عليها إعادة بناء دعائمه اليت كان 

قا مما هو كائن بغية الوصول إىل ما جيب أن يكون ، واستمروا جبد يف فكرة الوحدة وجعلوها إحدى انطال

  .الدعامات األساسية يف مشروعهم ضد احملتل الذي نادى بالتفرقة

كان رجال اإلصالح على دراية كبرية بالواقع االستعماري وكانوا مقتنعني بأن العمل الناجح لن 

 باالصطدامأن مواجهة االستعمار الفرنسي ال يكون  القتناعهماع العلين املباشر يتحقق باملواجهة والصر 

، دارة االستعماريةنة اتسمت باحلذر الشديد اجتاه اإلمتواز  إسرتاتيجية، لذا اتبع رجال اإلصالح  باالستعمار

دارة الفرنسية بطلب املوافقة على تأسيس مجعية دينية ع قاعدة عمل، وذلك بالتقرب من اإلفقاموا أوال بوض
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يكون هلا احلق يف ممارسة العمل ) على غرار اجلمعيات الدينية للديانات اليهودية واملسيحية(إسالمية 

  .التوعوي الرتبوي يف إطار القوانني الفرنسية

إن موافقة اإلدارة االستعمارية على تأسيس اجلمعية ، وحصوهلا على التصريح من احلاكم العام يف 

، راجع إىل عدة عوامل كانت اإلدارة االستعمارية ترى فيها مصلحة يف ذلك من بني 1931ماي  31

ندما تكون جمتمعة االستعمارية يف مراقبة القوى الدينية ع اإلدارةتلك العوامل هي رغبتها يف تسهيل مهمة 

ف إىل ، يضا1االستعماريةيف منظمة واحدة فسهل عليها مراقبتها واإلشراف عليها وتسريها وفقا لسياستها 

�Ƕē¦ȂǏ¢�¦ȂǠǧ امتصاص غضب اجلزائريني الذين ر وعطفه حماوالmirante  2 امليسيو مريانت"ذلك تسامح 

  .1931من دين باالحتفاالت املؤية الصارخة سنة 

التأسيس السريع واحلذر سلك رجال اإلصالح أسلوب املرونة واملساملة من مواقفهم منذ بعد هذا   

ر أو قبوال األشهر األوىل من تأسيس اجلمعية اقتناعا بالواقع السياسي ال اعرتافا بالوجود الفرنسي يف اجلزائ

العدد األول من جريدة الشريعة، الصراط، ويف "السنة "، ففي األعداد اخلاصة باجلرائد األوىل للجمعية به

البصائر نشرت اجلمعية على لسان الشيخ عبد احلميد بن باديس افتتاحية أعلن فيها بأسلوب واصح 

:" وصريح مل يرتك فيه أي مكان للتأويل عن ارتباط اجلمعية بفرنسا ووالئها هلا والعمل حتت رايتها فيقول 

�Ƥ وبعد فما ينقم علينا الناقمون ؟ أينقمون علينا تأسيس ȇǀē�ȄǴǟ�Ƣǈǻǂǧ�śǠƫ�ǾƦȇǀē�ƨȈǷȐǇ¤�ƨȈǠŦ

�ÀƢǯ�¦̄Ɯǧ�ƢȀǨȈǬưƫÂ�§ȂǠǌǴǳ�ƢȀƬȈƥǂƫÂ�ƢēƾǷÂ�Ƣǈǻǂǧ�ƨǠǸǈƥ�ƨǬƟȐǳ¦�ƨƳ°ƾǳ¦�ń¤�ǽ¦ȂƬǈǷ�Ǟǧ°Â�ǾƬȈǫǂƫÂ�Ƥ Ǡǌǳ¦

يتناسبان مع  لوا على رجعية ومجود ال فرنسا قبل أن يسيئوا إلينا وتدهذا ما ينقمون علينا فقد أساءوا إىل

.3..."ة وال مع حالة هذا العصراملبادئ اجلمهوري

.101، ص املرجع السابقحليمي مصطفى ، -1

، نظر حليمي مصطفى، املرجع نفسهيصالحية ، إعية نشاء مجإهلية كان ميقت املرابطني هلذا شجع ومل يعارض كان مدير الشؤون األ-2

  .الصفحة نفسها 

.1، ص 1935ديسمرب  27، 1العدد ،البصائرجريدة  ،تاحية الشيخ عبد احلميد بن باديسافت  -3
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أفظننتم أن األمة اجلزائرية ذات التاريخ العظيم تقضي :" مث يؤكد واقع ارتباط اجلزائر بفرنسا قائال 

فإنكم إذا نظرمت ... قرنا كامال يف حجر فرنسا املتمدنة مث ال تنهض جبنب فرنسا كنفسها يدها يف يدها

ǔĔ�ƨȈƬǨǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǽǀŮ�Ļƾŧ�ǶƬǴǷƘƫÂ تها اهلادئة ومتسكها املتني بفرنسا وارتباطها القوي مببادئها وعدها

.1..."نفسها جزء منها

قامت إدارة البصائر بإعادة كتابة هذه اإلفتتاحية اليت كتبها من قبل يف جرائدها السابقة ذلك جتنبا   

دارة ة أن اإل، خاص)ة، الشريعة، الصراطالسن(حلل اجلريدة وحيصل هلا كما حصل للجرائد السابقة 

االستعمارية كانت تقوم برتمجة كامل األعداد اليت تصدرها صحافة اجلمعية وكانت شديدة احلرص واالهتمام 

.2بذلك

نفس اخلطة فهو بدوره كتب مقال ميتدح فيه مدير الشؤون األهلية بوقد سار الشيخ الطيب العقيب 

ويشري إىل أنه ولد باجلزائر اليت ارتبطت بفرنسا  ويصفه برجل العلم والقانون ذو اخلربة) مسيو ميو(اجلديد 

.3أكثر من قرن ، ومبناسبة تعينه قام العلماء بزيارته وقدموا له التهاين ورحبوا بتعينه

�ǾǬǬŢ�À¢�ǺǰŻ�ƢǷ�ǲǸŢ�ƨǷȂǰƷ�ƢēŐƬǟ¦Â�Ƣđ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ رحبتوبصعود اجلبهة الشعبية للحكم 

�ƨǏƢƻ�ƨǨǐƥ�ƨȈǠǸŪ¦Â�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ŅƢǿȌǳ�ƢĔȂǷƾǬȇ�ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨȀƦŪللشعب اجلزائري للوعود اليت كان قادة ا

ومن نفحات ذلك هو السماح هلا بإصدار جريدة البصائر وكان العلماء يف مرحلتهم على اتصال باإلدارة 

متها إذا لوحظ أي خطأ أو ذدارة أو تربئ تواىن على شكر أي عمل تقوم به اإلالفرنسية وكانت البصائر ال ت

Ǵƫ�ƨǸē�Ƣǿ®ƾǟ�Ŀ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�Ǿƫǂǌǻ�ƢǸǴưǷ�Ƣđ�ǪǐƬ15 ن اضجة الكربى اليت أثارها مقال الطحول ال

�̈ ƾȇǂŪ¦�ǾƬǳƢǫ�ƢǷ�Ƥ ȇǀǰƬǳ�ƨȈǴǿȋ¦�ÀÂƚǌǳ¦�ǂȇƾǷ�ǞǷ�ƨȈǠǸŪ¦�ƢēǂƳ¢�Ŗǳ¦�ƨǴƥƢǬŭ¦)الذي طلب ) الطان

  .السابقاملصدر -1

السنة مث ريدة وجرائد اجلمعية بدءا جبدارة الفرنسية باجلزائر برتمجة كامل أعداد وراء البحار ، قامت اإل حلظناه يف األرشيف ما حسب ما-2

.°¦�Ƣēالشريعة والصراط ومل تتواىن عن ترمجة كامل أعداد جريدة البصائر من بداية أول عدد هلا إىل آخر عدد رغم كثرة تعداد إصدا

-A.N.O.M , G.G.A : affaire indigènes presse indigène et radio/15 H23/15H20 .

.2، ص السابق، املصدر البصائر-3
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ǿ�Ǻǰƫ�Ń�ƪ ǫÂ�Ŀ�ƨȈǷȂǬǳ¦Â�ƨȈǼǗȂǳ¦�ń¤�ǶēȂǟ®�ǺǷ�ǶŮ�ƨȀƳȂŭ¦�ǶȀƬǳ¦�Ǻǟ�°ƢǈǨƬǇȏ¦ ذه املصطلحات

احلكومة بعد ذلك أن تعتمد على رجال هذه اجلمعية  :" ، وقالت يف ذلك1واألفكار دارجة واقع اجلزائر بعد

فلتسر احلكومة ... وملا فيه ومصلحة اجلميع كدعاة إىل اخلري العام وكرسل رمحة وسالم ومحلة هداية وإرشاد 

عمل يف وضح النهار مجيعا وحتت ضياء مشس بالدنا حة اجللية، ولنضولنسر معها على هذه اخلطة الوا نإذ

امت احلكومة مع اجلميع من أبناءها دحنن مع احلكومة وللحكومة ما"  :لاملشرقة وبغاية الصراحة نقو 

.2"وللجميع

بتدبري من  1936ؤمتر اإلسالمي كان هذا التساهل من اإلدارة االستعمارية حافزا لتشكيل امل

دى إىل أاألساسية للمؤمتر اإلسالمي مما  س الذي كان متفائال لتحقيق املطالبمام عبد احلميد بن بادياإل

تنقله إىل باريس ضمن أعضاء الوفد لتقدمي مطالبه يف فرنسا احلقيقية حسب ما كان يسميها الشيخ ، ويف 

:" فرنسا فقالتلك األثناء تناول الطيب العقيب الكلمة وصرح أمام الوفد بأن األمة اجلزائرية غري متأملة من 

األمة اجلزائرية املتأملة ليس أملها ضد جنس وال ضد دين وال ضد فرنسا ، وإمنا أملها ضد الظلم، وهلذا ملا 

ترفع  وكان يطلب من فرنسا أن. 3..."قتهاثطتها جاءت احلكومة الشعبية وترمست فيها احلرية والعدالة أع

صائر تطلب املساواة مع انت اجلمعية من خالل البكالظلم فقط وحتقيق املساواة، ويف كثري من األحيان  

جله العلماء املسلمني اجلزائريني هو أاحلكومة وتعمل من  ، فقال العقيب أن ما يرجوه املصلحون منالفرنسيني

د احلصول على كل احلقوق أن تعيش مع احلكومة يف كنف السالم املتبادل تقوم بكل الواجبات وتري

حد Â�ǺǗÂ�ǶȀǠǸŸ�ǶĔ¦Ȃƻ¤�ǶĔ¢�ȄǴǟ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�Ǻȇ®ȂƳȂŭ¦�śȈǈǻǂǨǳ¦�ń¤�ÀÂǂǜǼȇ¦، ما دام العلماءاملشروعة

، وهلذا فهم يطالبون بأن تطبق عليهم نفس القوانني وتشملهم معاملة ويعيشون ويعملون ملصلحة واحدة

.4ةواحد

.1، ص 1936أفريل  17، 15البصائر ، العدد -1

.2املصدر نفسه ، ص -2

.3، ص 1936كتوبر أ 9، 38البصائر، العدد -3

.3، ص 1937جانفي  15، 51البصائر ، العدد -4
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�Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ǧ 1937ومع بداية  ǴƬű�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ǲǸǟ�ƾǟƢǐƫ�ƾǠƥÂ حىت

السياسة فيما يتعلق باملؤمتر اإلسالمي بدأ يظهر نوع من التذبذب يف موقف اجلمعية من احلكومة ، حني 

إنشاء العلماء من الضغوط اليت تتعرض هلا مجعيتهم ، فأحلوا على مريانت أن يربئ اجلمعية من الشوائب إذا 

من العلماء مبقاطعة املعمرين أو فرنسا،  أرادوا أن يتعاونوا مع احلكومة مت تعرتف بأنه مل يطالب بعد أحد

والتنديد بكل القرارات اليت  الحتجاجوأن اجلزائريني ينتظرون موقف حكومة اجلبهة الشعبية وهم مستعدون 

، وألول مرة يعلن ابن باديس من خالل 1937ال حتقق مطالبهم ، يف االجتماع العام الذي انعقد عام 

ƬǇ�ƢĔƘƥ�ǾƥƢǘƻ�Ŀ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ والصد واإلعراض من ناحية من ناحية واالحتجاجاملطالبة "تبع سياسة ،

وذلك بعد أن خاب ضنها يف حكومة اجلبهة الشعبية اليت منحها العلماء تفتهم يف االجتماع " أخرى

.1السابق

م الذي يعترب اللغة 1938بلغ غضب اجلمعية على احلكومة ذروته بعد صدور قرار ميشال سنة 

أجنبية ومينع تدريسها يف املدارس احلكومية أو املدارس احلرة إال برخصة تقدم من طرف اإلدارة ، العربية لغة 

2�ȆǸǴǠǷ�ƪوبدا ذلك واضحا وجليا من خالل االحتجاجات ưƷ�ƢǸǯ�ǂƟƢǐƦǳƢƥ�ƢēǂǌǻÂ�ƢȀƬǷƾǫ�Ŗǳ¦

ƥ�ǶēƾǟƢǈǷÂ�ǶȀƦǻƢŝ�» ȂǫȂǴǳ�§ ¦ȂǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�ŕƷÂ�śƥ°ƢƄ¦� ƢǷƾǫ�ƨȈǠŦÂ�°¦ǂƷȋ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦ االحتجاج ضد

ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǪƷ�Ŀ�Ǧ ƸĐ¦�°¦ǂǬǳ¦�¦ǀǿ3 واعتربته اجلمعية مبثابة القضاء على نشاط ،

.4اجلمعية احليوي خصوصا بعد ما مس ميدان رعاية الشباب وتربيتهم وتوجيههم

باديس من  ابنوقد انتقد  167- 163- 157- 156ردت البصائر على هذا القرار يف أعدادها 

ǀǿ�ǂƯ¢�ǾƫȏƢǬǷ�ƾƷ¢�Ŀ�°ȂǏ�ƾǬǧ�ǾƫȏƢǬǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǧ¦� اإلجراءاتالل هذه خ ǼǠƥ�ƢēƢǸƴǿÂ�ƨȈǨǈǠƬǳ¦

.2، ص 1937سبتمرب  30، 83البصائر، العدد -1

الشريعة ، ، من خالل صحافتها السنة  1933الصادرة منذ سنة  ستعماريةاالجلمعية العلماء ضد القرارات  حتجاجاتاالبدأ تاريخ -2

.4، ص 1933جويلية  17، 1نظر الشريعة ، العدد يوالصراط ، 

.4-3، ص ص 1938أفريل  22، 110البصائر، العدد -3

  . 2015-06-15لوحظ بتاريخ  ،، موقع الشيخ عبد احلميد بن باديس"1938مارس  8قرار "حممد سويح، -4

oulama.dzwww.                                                                                              :املوقع اإللكرتوين
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�ǽǀđ�ǾƬǤǳÂ�ȆǷȐǇȍ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƨǴǫǂǠǳ�°ƾǏ�Äǀǳ¦�² 8لقد هز قانون :" القانون على األمة اجلزائرية وذكر  °ƢǷ

ǟÂ�ƢēƢƠȈǿÂ�Ƣđ¦Ȃǻ�ÀƢǈǴƥ�ƨǷȋ¦�ƪ Ǡǧ°Â�ƨǨȈǼǟ�̈Ǆǿ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�®ȐƦǳ¦ باالحتجاجلمائها صوتا عاليا 

.1"واالستنكار

�ǆ ȇ®Ƣƥ�Ǻƥ�ƾȈǸū¦�ƾƦǟ�¾ȂǬȈǧ���ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�Ƣē°¦®¤Â�ƢǈǻǂǨǳ�̈®ƢŪ¦�ƨǓ°ƢǠŭ¦�ƨȈǠǸŪ¦�©¢ƾƥ�ƢǼǿ�ǺǷÂ

فوجدنا أنفسنا مضطرين لنقف موقف الدفاع " فيقول " ضةر نريد معاونة ال نريد املعا"نوان يف مقال بع

ملشروعة للمسؤولني يف الوالية العامة من غري ما مناسبة حىت انتهينا إىل هذا واملعارضة وقد منازعيه األمة ا

 اإلدارةاملوقف من املعارضة الصارخة اجلادة اليت عزمنا على عدم الرجوع عنها ، وهي مشروع لنا حىت ترجع 

ب إال إىل روح القانون الفرنسي الذي مينح للطالبني وال يقف حجرة عثرة يف طريق التعليم وال يعاق

.2"املخالفني

ي أعلى نيابة مل تتواىن البصائر يف الكتابة عن هذه املظلمة ، وملا انتهت املسألة إىل النيابة املالية وه

املشكلة ، ولكن دون جدوى ألن ، بواسطة النواب املسلمني قدمت هلم احلكومة وعودا حلل هذهيف الوطن

الثقافة العربية والقضاء على الشخصية الوطنية ، حيث  دارة الفرنسية يف اجلزائر حاولت اقتالع جذوراإل

�ƪ ǨǻÂ���śǷǂĐƢǯ�ǶȀƬǸǯƢƷÂ�Ǻƴǈǳ¦�śǸǴǠŭ¦�ǒ Ǡƥ�ƪ Ǵƻ®¢Â�ƨȈǠǸƴǴǳ�ƨǠƥƢƬǳ¦�² °¦ƾŭ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ƪ Ǵǘǟ

بعض الزعماء فالشيخ البشري اإلبراهيمي حكم عليه بالنفي إىل منطقة أفلو باجلنوب الوهراين بسبب امتناعه  

لشعب يف اإلذاعة اجلزائرية حلث اجلزائريني على الوقوف بإخالص إىل جانب فرنسا يف عن التحدث إىل ا

°ȂƄ¦�¾Â®�ƾǓ�ƢđǂƷ3 . وهذه اإلجراءات جعلت مجعية العلماء املسلمني متتنع من كتابة برقية التأييد لإلدارة

¬�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�°ȂƄ¦�¾Â®�ƾǓ�ƢđǂƷ�Ŀ�ƨǷƢǟ�ƢǈǻǂǨǳÂ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦.قرار توقيف  باختاذفع الثانية وهو ما د.ع

  .جريدة البصائر جتنبا إلرغام العلماء يف كتابة لتأييد موقفها مع فرنسا

.1، ص 1938نوفمرب  18، 140، العدد البصائر-1

.1، ص 1938ماي  27، 115، العدد البصائر-2

.162، ص السابق ، املرجع  األخرى¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�©ƢǯǂūƢƥ�ƢēƢǫȐǟÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ صفصاف مجعية العلماء املسلمني عبد الكرمي بو-3
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 خيبةنت مجعية العلماء ختفيه فبعد واملطلع على أعداد البصائر يالحظ ظهور مصطلح لطاملا كا

مارس  8ر أمل اجلمعية من حتقيق مطالب املؤمتر وخيبتها من احلكومة اجلبهة الشعبية وكذا صدور قرا

1938�ƶǴǘǐǷ�ƢēȏƢǬǷ�ǺȇÂƢǼǟ�Ŀ�Ƥ Ƭǰƫ�ǂƟƢǐƦǳ¦�©¢ƾƥوكانت من خالله تفضح دسائسه  االستعمار

والقضاء  االستعمار"وأعماله اليت يقرتفها يف حق اجلزائريني من بني تلك املقاالت مقال بعنوان 

 االستعمار"، 3"واألحقاد الدينية ضد اإلسالم االستعمار"، 2"ضجة جديدة لغول االستعمار"، 1"اإلسالمي

.4"والطرقية

دارة االستعمارية ففي ء وحاربتها من طرف اإلالبداية احلقيقية ألزمة مجعية العلما 1938تعترب سنة 

موا الدين ، وأهانوا املساجد ، وأغلقوا و قد اضطهدوا العلم وقا" السنة أعلن ابن باديس بأن الفرنسيني 

، لذلك Ȑƻ� ƢǸǴǠǳ¦�Ƣđ1938¾� اصطدم، ويف ذلك توضيح للعقبات اليت 5"ا التعليماملدارس وخنقو 

�À¢Â�ǶȀƦǻƢŝ�» ȂǫȂǴǳ�śƦƼƬǼŭ¦�¦Ȃǟƾǧ�ǶēƾǻƢǈǷÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�¾ƢƳ°�¦ȂƦǘǬƬǈȇ�À¢�Ãǂƻ¢�̈ǂǷ�¦ȂǳÂƢƷ

ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�¦ȂǴǿƢƴƬȇ�À¢Â�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǆ ǳƢĐ¦�ǞǷ�ǶēƢǫȐǟ�¦ȂǠǘǬȇ6.

ǂƳȍ¦�ƢēȏƢǬǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ¦ ¦©� ما يف السلسلةأ ȀƳ¦Â�À¢��ÀƢǯ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�ǺǷ�ƨȈǻƢưǳ¦

�ƢǷ�ǲǰƥ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈°¦®ȍ¦�ƪ ǠǇ�ƾǬǧ���ǂū¦�ĺǂǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƾǓ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈°¦®ȍ¦�Ƣēǀţ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǨǈǠƬǳ¦

خطرا على وجودها يف  أوتيت من قوانني جائرة إىل حماربة اجلمعية من خالل التضييق على التعليم واليت رأته

التعليم العريب "اجلزائر ، وتعترب املقاالت اليت نشرها البشري اإلبراهيمي يف البصائر اليت جاءت بعنوان هو 

د علق عليها ǫÂ���ǽȂǧǂǐƬǷÂ�ȆǈǻǂǨǳ¦�°ƢǸǠƬǇȏ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨȈǈȈǳȂƦǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�Śƻ" واحلكومة

.3، ص 1939جانفي  13، 148البصائر، العدد -1

.3، ص 1939أفريل  14، 161البصائر ، العدد -2

.3، ص 1939جويلية  7، 173البصائر العدد -3

.3، ص1939جوان  9، 169البصائر ، العدد -4

«��ǞƳǂŭ¦���Ãǂƻȋ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�©ƢǯǂūƢƥ�ƢēƢǫȐǟÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�śǸǴǈŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ عبد الكرمي بو -5 ƢǐǨǏ167، ص  السابق.

.، الصفحة نفسها املرجع نفسه -6
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�² ما القرارات فلمأ:" اإلبراهيمي قائال ȂǨǻ�ǺǷ�̈°®ƢǏ�ƢĔȋ�½ȐǿȎǳ�ȏ¤�Ƣǿ®¦ȂǷ�Ƥ ǯǂƫ�ŃÂ�Ǯ ǳǀǳ�ȏ¤�ǞǓȂƫ

.1"القامت باالستعمارمتشعبة 

إضافة إىل جلوء اإلدارة االستعمارية إىل اعتماد أسلوب الرتهيب واالعتقال يف حالة إذا مل يستجب 

وتغرميهم وحبسهم بعد غلق مسؤلوا املدرسة للتعليمات االستعمارية األمر الذي ترتب عليه مالحقة معلميها 

، وقد بلغت درجة التخوف من اجلمعية ما قاله املتصرف 3وحماكمتهم مع أصحاب اإلجرام. 2مدارسهم

، لو أنكم جئتم مبعلم من طلبة الزوايا مبا عارضتكم يف شيء ولوجد مت مين املساعدة واإلعانة 4"مايو"

، وأنا ال أمسح أن يدخل إىل وطين هذا وأنصارهاذ ولكنكم اتصلتم جبمعية العلماء وجئتم باملعلم من تالمي

.5)"امليكروب(

�Ŀ�ǀȈǷȐƬǳ¦�¾ȂƦǫ�Ŀ�ǲǿƢǈƬǳ¦�Ȇǿ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�̈°¦®ȍ¦�ƢēƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ǺǷÂ املكاتب

املدارس العربية احلرة، ليخسر التلميذ التعليم العريب  باتسنكرب عدد منهم من اأاإلدارية الفرنسية لتصد 

عليم الفرنسي قصدهم معاكسة التعليم العريب، إضافة إىل متديد ساعات الدراسة املسائية لتفويت وبتوجه للت

.6الدروس العربية على التلميذ

�À¦ȂǼǠƥ�¾ƢǬǷ�ǂ̈ǋƢƦǷ�°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨȈǠǸŪ¦�Ƣđ�Ƥ ǗƢţ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨŹǂǐǳ¦�©ȏƢǬŭ¦�ĿÂ" اقتلوا

، 9"ظرة يف عالقة االستعمار بعناصر الشعوب، ن8"وادث االستعمارح"، 7االستعمار أو يقتلكم االستعمار

.1، ص 1949جانفي  31، 65البصائر ، العدد -1
.51، ص املرجع السابق ، 1العريب الزبريي ، تاريخ اجلزائر املعاصر ، ج-2
.2، ص  1950جانفي  23، 104، ع البصائر ، جريدة"¦śǷǂĐ¦�ǞǷ�ǶǯƢŹ�ǂū¦�ǶǴǠŭ"، جليمصطفى اجلي-3
باحلاكم الذي حيكم الناحية  أما القانون الذي يستعد منه أحكامه هو القانون األخذ بيمينه الذي " مايو"براهيمي وصف الشيخ اإل-4

.3، ص1948فيفري  9، 22، العدد البصائرجريدة " ديكتاتور مايو" املقال"نظر ي، للمزيد  يسمح له بأن يضرب ويسجن بغري حماكمة
.1، ص 1949فيفري  14، 67البصائر ، ع -5
.1، ص 1949فيفري  21، 68البصائر ، ع -6
.3، ص 1947أوت  1، 2البصائر ، ع-7
.، ص 1947سبتمرب  5، 5البصائر ع-8
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 اندالع، وغريه من املقاالت العديدة ، وتصاعد هذا الصراع إىل غاية 2"، من فضائح االستعمار1"الشعوب

الثورة إىل أن البصائر اكتفت كما ذكرنا سابقا بسرد أحداث الثورة لتعلن فيما بعد انضمامها إىل الثورة 

  .1956وتأييدها للجبهة التحرير الوطين وحل البصائر سنة 

إن ما ترتب عن رد فعل اإلدارة االستعمارية ضد الدعاية اإلصالحية خاصة يف بدايتها كان مناقضا 

مله اإلسرتاتيجيون الفرنسيون القيمون على السياسة األهلية ذلك أن العقبات املتنوعة اليت متاما ملا كان يأ

وضعتها للحد من احلريات الدينية للمسلمني والتعليم العريب احلر والصحافة ذات اللسان العريب ، بدال من 

امهت يف الوقت أن تتبط املصلحني وتضعف محاسهم عملت على تقوية صيت احلركة اإلصالحية ، كما س

، واالحتجاج على هذه ع واملنع هذه سياسة، ألن قرارات القمعجيل بتطورها يف االجتاه السياسينفسه يف الت

، وهذا ما شجع املصلحني على إعالن رغبتهم يف سحب الشأن الديين القرارات يكون يدوره عمال سياسيا

د عجز اإلدارة يف جمال تعليم اللغة العربية من اإلسالمي من الدولة بكل الطرق القانونية املمكنة، وحىت س

ذهب إليه  خالل تنظيم تعليم عريب حر ذي طابع وطين وبصنيعهم هذا ذهب اإلصالحيون إىل أبعد ما

دارة باملطالب اليت ظلت يف الغالب مثالية ال تطبق بل كانوا املسلمون فلم يكتفوا مبحاصرة اإل السياسيون

كتحسني الوضع املادي للجزائريني وترقية معنوياته وجتيبه يف جزائريته، وكانوا جيتهدون يف القيام بأي شيء  

®ȋ¦�ƾū¦�ǶēƾǴƳ�ȂǼƥ�śǬǴƬǳ�Ƕǿ®ȂȀ�À¢�ƢĔƢǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�ǺǷ�Ňيبذلون قصارى ج

.ƨǤǳÂ�Ǻȇ®Â�ǺǗÂ�ƢŮ�ƨǟƢŦ�Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ�ƨǟƢŦ�ń¤3 باالنتماءتزودهم باإلحساس 

.8املصدر نفسه ، ص -1
  .1948أكتوبر  20 ،11البصائر، العدد -2

.283، ص  السابقحليمي مصطفى ، املرجع -3
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  : الفصل الثالث  

  1956 - 1954جريدة البصائر  والثورة التحريرية  

  الثورة التحريرية    و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: أوال

البصائر والدعاية للثورة:ثانيا 
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  الثورة التحريرية   و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : أوال

م 1954نوفمبر  1موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من ثورة  - 1

لقد كانت الطلقات األوىل اليت بشرت باندالع الثورة مفاجأة كربى بالنسبة لكافة التشكيالت 

ن للثورة على التحلي بالسرية التامة طوال فرتة التحضري هلا، السياسية املعروفة يف البالد ، فقد حرص املعدو 

 ومجعية العلماء كانت يف  مقدمة التشكيالت واهليئات الثقافية واالجتماعية اليت وجدت نفسها صبيحة يوم

5م وجها لوجه مع تلك األحداث، وكانت افتتاحية البصائر الصادرة بـ 1954ثنني من فاتح نوفمرب اإل

م معربة عن دهشة اجلمعية وعن احلالة النفسية اليت كان عليها أعضاءها البارزين، مل يتحدد 1954نوفمرب 

ستميت عن موقف مجعية العلماء املسلمني من الثورة عند اندالعها بصفة رمسية وعلنية رغم دفاعها امل

املقنعة عن هذه  إننا إىل حد هذه الساعة ال منلك التفاصيل:" ، واكتفت بقوهلا مقومات الشعب اجلزائري

�ƢȀȈǴǟ�ǪǴǠǻ�À¢�ǞȈǘƬǈǻ�Ȑǧ��°ƢƦƻȋ¦�©ƢǯǂǋÂ�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǾƬǴǫƢǼƫ�ƢǷ�ȏ¤�ƢǼȇƾȇ¢�śƥ�ǆ ȈǳÂ�ƢđƢƦǇ¢Â�ª ®¦Ȃū¦

1".أدىن تعليق إال أن يتبني لنا طريق الصواب، فليس من شأن البصائر أن تتسرع يف مثل هذه املواطن

ورأيني فكان األول يرى أن مفجري الثورة يفتقدون للجدية  نه ظهر يف صفوف اجلمعية موقفنيأال إ

يف مطالبهم، ودعا هذا التيار السلطات الفرنسية يف التعجيل باإلصالحات الشاملة املبنية على العدالة 

، أما التيار الثاين فقد أعلن عن مساندته للثورة، داعيا الشعب ة واحرتام مقومات الشعب اجلزائريواملساوا

معلم من  �Ņ¦ȂƷ�ǾǠǫÂ�®ƾǐǳ¦�¦ǀđ�ƢǻƢȈƥ�°ƢȈƬǳ¦�¦ǀǿ�ǾƳÂÂ��300ء جبهة التحرير الوطيناىل تلبية ندا اجلزائري

من أبرز املنتخبني للثورة ومثله أيضا بيان تأييد مجعية العلماء  2معلمي اجلمعية، وكان الشيخ العريب التبسي

.1، ص1954نوفمرب  5، 292، عددالبصائر جريدة،" حوادث الليلة الليالء"جمهول ، كاتب  - 1

أكد األستاذ حممد زروال أحد تالميذ واملقربني من الشيخ العريب التبسي أن شيخه كان من أشد رجال اجلمعية محاسا للثورة وجهاد  - 2

لقاء املستعمر عليه القبض وتسليط عليه أشد العذاب حىت رمي به يف برميل إه رمبا محاسه هذا هو ما دفع بأناملستعمر الفرنسي ، ويضيف 

    ENTVلقاء تلفزيوين مع األستاذ حممد زروال  بقناة اجلزائر . وىل من اندالع الثورة لي واستشهاده يف السنوات األمن الزيت املغ

  . 01/2016/ 15م لوحظ يوم 1913 يف 
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والذي  م1954نوفمرب  8يف القاهرة بتاريخ املسلمني اجلزائريني للثورة الذي وقعه الشيخ البشري اإلبراهيمي 

  .لتفاف حول الثورةىل اإلإدعا فيه 

وهناك من . ن مجعية العلماء قد سارعت كقيادة ملساندة الثورة عند أول وهلةأويسجل التاريخ ب

مسؤوليها من جيزم بأن جمموعة من أعضاء اجلمعية قد التحقوا مبكرين بصفوف جبهة التحرير الوطين، وأنه  

إال وهم يشرفون على مناصب حساسة يف الثورة، خاصة يف املنطقة الثانية بقسنطينة  1954تطلع سنة  مل

.1حيث مقر اجلمعية العملي

أيها :" رق مة وهو يف تلك الفرتة كان متواجدا يف املشاأل اإلبراهيميخاطب الشيخ البشري وقد 

�ǺǷ�ƢǘȈƻ�Ƕǰǳ�ǪƦƫ�ŃÂ���ǾǴƳȋ�ƢĔÂ°¦ƾƫ�Â¢�ǾȈǴǟ بطال مل تبق لكم فرنسا شيئا ختافوناإلخوة اجلزائريون األ

وا يف ويا ويلكم من الدين الذي مل جتاهد... األمل تتعلقون به، أختافون على أعراضكم وقد انتهكتها ؟ 

2".أوقاته وهدمت مساجده وأذلت رجاله  بتلعتاسالم ، سبيله ويا ويل فرنسا من اإل

براهيم مزهودي الذي حضر مؤمتر وادي الصومام برتبة رائد ومن مجلة األعضاء البارزين نذكر السيد إ

، والسيد حممد مبارك امليلي الذي جند قلمه خلدمة ن أقرب مساعدي الشهيد يوسف زيغودوكواحد م

اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين، والشيخ محاين أمحد، والشيخ "¦ƾǿƢĐ"املقاومة اجلزائرية ومن بعدها 

.19543لشيخ بركاين عبد الرمحن، وغريهم ممن سارعوا لتلبية نداء الفاتح من نوفمرب الطاهر حراث، وا

وبذلك ميكننا القول أن مجعية العلماء كانت يف الطليعة الثورية، وأن رئيسها الشيخ البشري اإلبراهيمي  

لتمتع كان رفقة أعضاء اجلمعية فقد واصلوا الدفاع عن مبادئ اجلمعية، وحق الشعب اجلزائري يف ا

الفرنسية، وقد وقف الشيخ البشري اإلبراهيمي مع  ستعماريةاالياسية واحلضارية خارج البوتقة بشخصيته الس

 .186ص  املرجع السابق ،حممد العريب الزبريي، -1

.17، ص  السابق، املصدر 5براهيمي ، جمام حممد البشري اإلثار اإلآبراهيمي ، محد طالب اإلأ  -2

.185، ص ، املصدر السابق2، ج حممد خري الدين 3
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هذا املبدأ سواء كان يف اجلزائر أويف اخلارج، وعندما أعلن الشعب ثورته كان الشيخ اإلبراهيمي أول من 

.1احتضنها من الزعماء رغم أنه كان يف املشرق بعيدا عن الوطن

أما احتضان الثورة الذي يشري إليه الدكتور سعد اهللا فقد جتلى يف أكثر من موقف لعلماء اجلمعية،  

خاصة البشري اإلبراهيمي، والفضيل الورتالين فقد جاء يف كتاب هذا . سواء  داخل الوطن أو خارجه

وهو ". اة أو موت، بقاء أو فناءاليوم حي: إىل الثائرين األبطال من أبناء اجلزائر": "اجلزائر الثائرة"األخري 

مقال تبنته مجعية العلماء من خالل مكتبها بالقاهرة منذ اليوم الثالث من اندالع الثورة، وقد وقع عليه 

.2مكتب اجلمعية يف القاهرة

أما يف داخل الوطن متثل موقف دعم اجلمعية ملساندة الثورة يف بيان املؤمتر السنوي جلمعية العلماء 

إن النظام االستعماري املفروض "، كتب فيه  م1956جانفي  7جتماعها العام يوم جلزائريني يف ااملسلمني ا

م هو  املسؤول الوحيد عن املآسي واملصائب والويالت 1830بقوة السالح على القطر اجلزائري منذ سنة 

داخل ملوقف الثورة وحيمل وهو بيان يربز تبين املؤمتر السنوي للجمعية يف ال 3" اجلزائرياليت وقعت يف القطر 

.االستعمار مسؤولية ما حيدث يف اجلزائر، وقد وقع ذلك البيان كل من توفيق املدين والعريب التبسي

  جمعية العلماء لجبهة التحرير الوطني  انضمام - 2

إن قيادة مجعية العلماء املسلمني يف الداخل مل تكن على دراية تامة بطبيعة الثورة عند انطالقها؛ 

وهذا ما أخر استجابة قيادة . وذلك لقلة املعلومات املتوفرة لديها من جهة، وللسرية التامة من جهة أخرى

وضعت النقاط على احلروف بالنسبة للجميع،  1955أوت  20لكن أحداث . اجلمعية لنداء أول نوفمرب

«�التحاقها الرمسي  1956جانفي  7وبناء عليه أعلنت مجعية العلماء املسلمني يف  ȂǨǐǳ�ƨȈƟƢĔ�ƨǨǐƥ

  .جبهة التحرير الوطين

، امللتقى الوطين للفكر اإلصالحي يف اجلزائر ، "مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني رد فعل وأسلوب يف املقاومة "،  حممد العيد تاورته 1

.82، ص 2003

  .171-170: ص صلثائرة ، دار اهلدى اجلزائر ، ، اجلزائر ا الفصيل الورتالين 2

.1، ص 1956جانفي  13، 349، عدد البصائر جريدة، "العام جلمعية العلماء جتماعاالبالغ من "البصائر،  إدارة 3
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��ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ��Ƣǿ¦ǂǼǧ��̈°Ȃưǳ¦�ƢȀǫƢƸƬǳ¦�ÀƢǯ�Â©وإذا نظرنا إىل مسامهة مجعية العلماء املسلمني يف 

م نتيجة حتمية، فاجلمعية التزمت بتحرير العقول بالتعليم وبث الوعي 1956جببهة التحرير الوطين سنة 

الصحيحة، واجلبهة التزمت بتنظيم الشباب وتعويدهم على مشاق احلياة  ونسف اخلرافات وترسيخ العقيدة

ىل خلق الثورة ضد الواقع الراهن بعدما شهد الوطن إمل دى هذا التكاأف .1وحتمل املسؤوليات والصعاب

سبابه حلملة من التوعية والتحسيس أ، ترجع ر فيها نصيب ودورللجزائالعريب والعاملي موجة من التحرر كان 

  .واقع الذي يعيشه اجلزائريون يف ضل االستعمار الغاشم  بال

ه مكتب اجلمعية يف اجتماعه يف ج جلبهة التحرير الوطين  الذي أصدر .م.ع.وقد كان بيان تأييد ج

عضائها جبيش التحرير، أ من ، وقد التحق الكثرييدع الشك ألي تأويل واضحا مما الم 1956فريل أ 7

لتحقوا إفمنهم من . يف الثورة التحريرية مجعية العلماء املسلمني قد سامهواىل إفكثري ممن كانوا ينتمون 

كبري منهم بالصفوف يف اجلبال، وآخرون انتقلوا إىل اخلارج وبقوا  ميارسون نضاهلم يف صفوف اجلبهة، وعدد  

سي ستقالل، ومنهم من اغتيل من طرف السلطات الفرنسية كالشيخ العريب التببقوا يف السجون حىت اإل

.2واألستاذ ربيع بوشامة واألمني العمودي وأمحد رضا حوحو وآخرون

«.م.ع.بعاد جإحاولت فرنسا  ƾđ�̈°Ȃưǳ¦�Ǻǟ�« اية سقاط خرافة احلرب الدينية ، فقامت بنشر دعإ

صاحلني ، ن مجعية العلماء غري مؤيدة للثوار وأن العلماء مفاوضني أساس أيف أشهر الصحف الفرنسية على 

دخاهلا يف املفاوضات اليت استدعاهم هلا جاك سوستيل لتخلق قوة لصاحلها إ لوقت نفسهوحاولت يف ا

ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈƦǠǌƥ��ƨȇ¦°®�ȄǴǟ�ƪ �ألتكون موازية جلبهة التحرير  ǻƢǯ�ƢĔ3 فحاولت استغالهلا لضرب الثورة ،

.95-94، ص ص 2006يف اجلزائر،  اإلصالحيشغال امللتقى الوطين الثالث للفكر أ، "صالحي والسياسيالفكر اإل"عثمان باهي، 1

فة من ردود فعل يقول الباحث خالد مرزوق أحد أعضاء حزب الشعب اجلزائري أن مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني كانت متخوّ -2

�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ÀƢǯ�ǲƥ�Ƣē®¦°Ɯƥر ىل حزب جبهة التحريإ نضماماال�ƢĔȐǟإ، ومل يكن ىل الثورة متأخراإالسلطة الفرنسية جتاهها وكان انضمامها 

جانفي  27األربعاء : بدار احلديث بتلمسان بتاريخ) حفظه اهللا(مقابلة مع الباحث خالد مرزوق . ، مبا فيهم أمحد توفيق املديناجلرب

  .صباحا  11:30م، الساعة 2016

�ƨǘǴǈǳ¦�Ƣđ�ƪن ما يفسر متسك بعض الذين عايشوا أحداث الثورة رفض مجعية العلماء للثورة هي الدعاإ - 3 ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ƢǿƾǓ�ƨǠǇ¦Ȃǳ¦�ƨȇ

 =ن شيخه كان مع الثورة منذ بدايتها حىتأحد تالمذة الشيخ العريب التبسي يؤكد على أالفرنسية للـتأثري على اجلزائريني ، ألن حممد زروال 
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 الءيستواال االتواالغتي االعتقاالترار واملثابرة وكان نتيجة ذلك ص، لكنها مل جتد إال اإلالتحريروجبهة 

  .م  1956على مقر مجعية العلماء وصحافتها سنة 

نظر اللقاء تلفزيوين مع حممد زروال ي" .لن أغادر اجلزائر وأترك الشعب وحده:" ، حني قال له  تشهاده حتث تأثري تعذيب املستعمراس=

  ) .املرجع السابق(
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البصائر والدعاية للثورة : ثانيا

  :دور جريدة البصائر في الدعاية للثورة - 1

واحلرية نتيجة جلهود بذلت للتخلص  ستقاللاالالفاتح من نوفمرب انتصار دعاة عد اندالع ثورة ي

من القيود الذي فرضها املستعمر على شعب عاش تارخيا شهد له بالعزة والكفاح فبعد فشل األسلوب 

ǂǘǳƢƥ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�¼ȂǬūƢƥ�ƨƦǳƢǘŭ¦Â�ƨȈǴƄ¦�ǆ¼�السياسي الذي اعتمد على الدعوة  ǳƢĐ¦�Ŀ�ĺƢȈǼǳ¦�ǲȈưǸƬǳ¦�ń¤

  .إىل سبيل الكفاح املسلحالسلمية اهتدت مجاعة من الوطنيني 

ومل تكن الثورة اجلزائرية مقطوعة اجلذور بل كانت أن تندلع حلما غاليا يراود فكر وخيال أغلبية 

�ǀǼǷ�ǾǫƢǸǟ¢�Ŀ�Ǌ ȈǠƫ�ƪ ǻƢǯ�ǲƥ��°ȂȀǬŭ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢ ماي  ةإىل غاية انتفاض االحتاللبداية

لمقاومة الوطنية وسائر الثورات اجلزائرية ولعل أبرز مثال شرعيا ليثا ور  االستقاليللقد كان التيار ، و 1945

يف اجلزائر تاريخ مجعية العلماء ، قبل انطالقة الثورة اجلزائرية ، وهو ما قدمته هذه اجلمعية من تضحيات يف 

اليت  1945ماي  8سبيل اهللا وحترير الوطن ، فقد أعدم أكثر من سبعني رجال من أتباعها يف جمازر 

  .ستعمارية يف خمتلف أحناء البالديادي اإلجرام االها أتاقرتف

على الساعة صفر البدء باهلجوم يف وقت  1945عندما حدد صباح يوم اإلثنني الفاتح من نوفمرب 

ǨƬƫ�Ń���ǽǀđ�ƢǿƾƷÂ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ƘƳƢعلى كثري من املراكز االستعماريةواحد ويف كل أحناء الوطن 

كانت مفاجئة لكل األحزاب اجلزائرية فقد نشرت جريدة البصائر عند ، بل  ريةاحملاطة بكل س نطالقةاال

عربت فيها " لليلة اليالءحوادث ا"مقال بعنوان  2921يف عددها  1954نوفمرب  5اندالع الثورة يف يوم 

فوجئت البالد اجلزائرية بعدد عظيم من احلوادث املزعجة وقعت كلها بني :" ها باألحداث قائلةئعن تفاج

مرب ولقد بلغ عدد احلوادث ما يزيد عن فو ة نر غ االثننية اخلامسة من صباح يوم لواحدة والساعالساعة ا

إننا يف حد الساعة ال منلك التفاصيل املقنعة عن ...الثالثني ما بني احلدود التونسية وشرقي عمالة وهران 

ƻȋ¦�©ƢǯǂǋÂ�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǾƬǴǫƢǼƫ�ƢǷ�ȏ¤�ƢǼȇƾȇ¢�śƥ�ǆ ȈǳÂ���ƢđƢƦǇ¢Â�ª ®¦Ȃū¦�ǽǀǿ�ǪǴǠǻ�À¢�ǞȈǘƬǈǻ�Ȑǧ���°ƢƦ

.1، ص 1954نوفمرب  5، 292العدد  البصائر،-1
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ويتبني أن اجلريدة مل يكن ..." عليها أدىن تعليق ، فليس من شأن البصائر أن تتسرع يف مثل هذه املواطن

�ń¤�ǂǌǼƫ�Ń�ƢĔ¢�ƢǸǯ���ƨȈǈǻǂǨǳ¦�©Ƣǟ¦̄ȍ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦�Ǻǟ�ǾƬǴǬǻ�Ǿƫǂǯ̄ �ƢǷ�ǲǯ�À¢Â�ª ®¦Ȃū¦�°ƾǐŠ�ǶǴǟ�ƢŮ

جلزائرية ، ومل تر أن تقحم نفسها أمر مل تتأكد منه كان أن موقف أي من عناصر وهيئات احلركة الوطنية ا

  .تأكيدها الفكرة العمليات املسلحة سيعرضها حلل ومصادرة اجلريدة

كرب أحسب تصرحيه برجل من  التصاله ، ذهب إىل أنه كان يعلم بأمر الثورة1كما أن توفيق املدين

عما قريب ، وكان سببا لربط مجعية العلماء مبوكب رجال احلركة اجلديدة ، ونبأه حبدوث ثورة مدوية ستحقق 

املختص يف الشؤون السياسية " جاك كاري"، ولعل هذا ما أكده تقرير ضابط املخابرات الفرنسي 2الثورة

بالوالية العامة الفرنسية باجلزائر ، عندما قال يف تقريره عن الدفاع الثورة قد ال يكون مجعية العلماء املسلمني 

ولكنها هي اليت مهدت له  1954ول نوفمرب أالقرار السري إلعالن التمرد يف  على إطالع علىاجلزائريني 

.3"األرضية وكونت إطاراته الالزمة

احلقائق باحلكمة  هلنجاب"عنوان تنشر البصائر مقال ب 1954نوفمرب  19ليوم  293ما يف العدد أ

���ŐǸǧȂǻ�ǺǷ�śǳÂ�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�©ƢǷȂƴŮ¦�®ƾǟ�À¢�©ǂǯ̄Âحيث حوصلت نتائج األسبوعني األ" لوالعق

مبا حدث يف تلك الليلة حيث ألقت  اكتفىأقسام ، قسم  3الثوار واحلوادث اليت قسمتها اجلريدة إىل 

السلطات القبض على أغلب مديريها ويشمل مناطق عمالة وهران وبعض مناطق كاليت اجلزائر وقسنطينة ، 

وراس الذي األخرى، وقسم ثالث يشمل منطقة األك بني الفينة و وقسم ثان خيص اجلبال القبائلية الذي يتحر 

حترير :   يقول أمحد توفيق املدين أنه ابتداءا من بداية الثورة اجتمعت جلنة حترير البصائر لتتفق على أن يتوىل األستاذ أمحد توفيق املدين- 1

نظر ي، واالخرتاعاتر مقال تغطية أحداث الثورة وحترير موضوع السياسة العاملية وحترير موضوع العلوم والفنون افتتاحية جريدة البصائر وحتري

.52السابق ، ص  رجعامل ، تركي رابح عمامرة مجعية العلماء املسلمني التارخيية ورؤساءها الثالثة

 "التحريف والتزييف يف كتاب حياة كفاح"يف كتابه  فضالء  حممد الطاهرلكن  . أمحد توفيق املدين ، مذكرات حياة كفاح املرجع نفسه-2

ورده أمحد توفيق املدين يف كتابه حول معرفة أعضاء مجعية العلماء بأمر اندالع الثورة ، أنظر كتاب أنفى على لسان حممد خري الدين ما 

.114-113بحث قسنطينة اجلزائر، ص ص ، دار ال1ف يف كتاب حياة كفاح ، طيالتحريف والتزي: حممد الطاهر فضالء

، املرجع ع الشيخ عبد احلميد بن باديس موق ، "1954موقف مجعية العلماء املسلمني من ثورة الفاتح نوفمرب  "عبد احلميد عبدوس،-3

 .السابق 
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، وبعد أن تعرض موقف ورد فعل احلكومة وعدد املسلحني حنو ثالثة آالفأصبح منطقة أعمال منظمة 

الفرنسية اليت جهزت كامل قواها العسكرية للقضاء على احلوادث واليت شرعت يف إلقاء القبض على من 

قبل حل احلركة وبعدها وصل  5 17ناصر حركة انتصار حيث بلغ عددهم اشتبهت فيهم وخاصة من ع

حيل املشكل ولكن العمليات ال تزال مستمرة وال يعلم  شخص وتعلق البصائر بأن هذا ال 500العدد إىل 

.1عدد الذين تنطبق عليهم تلك الشبكة الواسعة النطاق

العلماء يف الديار املصرية العربية ملتابعة أمور رغم تواجد الشيخ البشري اإلبراهيمي رئيس اجلمعية 

، إذ أنه أبدى حتمسه واندفاعه للثورة ا عن األحداث احلاصلة يف اجلزائرالبعثة الطالبية إال أنه مل يكن بعيد

śƼȈǌǳ¦�̈®ƢȈǫ�ƪ Ţ�̈ǂǿƢǬǳƢƥ�ƨȈǠǸŪ¦�Ƥ ƬǰǷ�ǾǴǇ°¢�ƢǷ�ƢēƢƸǨǏ�ƾƷ¢�Ŀ�ƨȇǂǐŭ¦�Ǧ Ƹǐǳ¦�Ǿƫ°ƾǏ�ƢǷ�Ǯ ǳ̄Â

¦�ļƾȇǂŝ�ǶēƢŹǂǐƫ�ȄǴǟ�©¦®Ƣǈǳ¦�°Ȃǻ¢�¿ƢǬǷ�ǶƟƢǬǳ¦Â�ǂǏƢǼǳ¦�ƾƦǟ�¾ƢŦ�̈®Ƣǈǳرتالين يشكران اإلبراهيمي والو 

.2املكافحة وعن فرنسا اجلائرة" من اجلزائر" االستعمار وجلريدة اجلمهورية" كارفور"

حد صفحات الصحف املصرية نشر الشيخ اإلبراهيمي نداء إىل الشعب اجلزائري نشره  أويف 

جلى دليل على موقف مجعية العلماء من الثورة ورجاهلا، فحيا فيه الشعب اجلزائري ودعم ، ففيه أ3كامال

Ƕē¦ȂǏ¢�ń¤�ǾƫȂǏ�ª ¦ƾƷ¢�Ŀ�ǞǫÂ�ƢǸǯ�ǶŮ�Ƣǿ®ȂȀǠǳ�Ƣǈǻǂǧ�ƨǻƢȈƻÂ�ǶȀƬǷÂƢǬŠ�ƺȇ°ƢƬǳ¦�̈®ƢȀǌƥ�Ƕǿǂǯ̄Â��

1945�ƢƠȈǋ�ǶŮ�ȆǬƦƫ�Ń�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ĺƢȈǼǳ¦�ǲȈưǸƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǶȀǫȂǬƷ�ǒ Ǡƥ�̧ ƢƳŗǇ¦�Ŀ�ǶȀǴǌǧÂ خيافون

ية اليت هي من املوت حيث عليه وحذرهم من التخاذل والرتاجع، واختار هلم ميتة الشرف على حياة العبود

، فهو السبيل الواحد إىل إحدى وتوفيقه إىل ميدان اجلهاد املقدسوا على بركة اهللا وبعونه ري سف" :قال

.4"احلسينيني إما موت وراءه اجلنة وإما حياة وراءها العزة والكرامة

.1، ص 1954نوفمرب  19، يوم 293العدد ، " احلقائق باحلكمة والعقل هلنجاب"البصائر  - 1

  . 100-99ص ص املرجع السابق ، مسية ، الشيخ البشري اإلبراهيمي والدعاية للقضية اجلزائرية ،بوسعيد - 2

.30-26، ص صالسابق ، املصدر 3أمحد توفيق املدين ، محلة كفاح ، مذكرات ، ج-3

.30-26، ص ص  السابقاملصدر - 4
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يقول أبو القاسم سعد اهللا يف رأي الشيخ البشري اإلبراهيمي أنه كان عبارة عن فتوى تقول للشعب 

اجلزائري أن اجلهاد قد حق عليك وإن السلطات الفرنسية يف اجلزائر إمنا هي سلطات كافرة جيب مكافحتها 

.1شرعا

الذي يدعو إىل  1954نوفمرب  15شر إىل نداء اإلبراهيمي والورتالين يف مل ت لكن البصائر

، لكن تأييد مجعية العلماء للثورة  رنسية وبالتايل حل جريدة البصائرالكفاح املسلح لتفادي سخط اإلدارة الف

كان واضحا وجليا للثورة منذ البداية فيقول أمحد توفيق املدين أحد أعضاء اجلمعية البارزين واملكلفني جبريدة 

يلة رأينا أننا من الثورة ومع الثورة وال ميكن إطالقا أن ال تكون إال مع وبعد مذكرات طو :" ...البصائر

.2"الثورة

دين مسامهة فعالة يف كتاباته بالبصائر يف النوعية والتحريض ضد املستعمر اليت غري وساهم امل 

إىل جريدة  1955مسارها من جريدة تنشر أحداث الثورة حسب ما ينص عليها البيان احلكومي قبل 

بقيت فيها جريدة اليت ، 19563حىت تاريخ حلها  1955سية ثورية جارحة للمستعمر بعد سنة سيا

سرد حوادث الثورة احلاصلة يف اجلزائر كان رئيسها الشيخ البشري اإلبراهيمي رفقة الورتالين بالبصائر ملتزمة 

، حيث شرع يف شرح اجلزائريةقضية أثناء تواجده باملشرق العريب يعمل للدعوة والدعاية للثورة والتعريف بال

، واإلسالمية بدءا مبصر مث سوريا العراق واحلجاز وغريها زائري إىل قادة احلكومات العربيةظروف الكفاح اجل

من البلدان اليت زارها وعرف الرأي العام العريب واإلسالمي مبختلف جوانب كفاح الشعب اجلزائري وجتلت 

عام الذي أصبح ملما إملاما كافيا جبوانب الكفاح اجلزائري العادل يف آثار ونتائج هذا النجاح لدى الرأي ال

.4خمتلف مراحله

http://asoala.dz.net:، املوقع اإللكرتوين "ائرالشيخ اإلبراهيمي والثورة التحريرية اجلز "أبو القاسم سعد اهللا ، -1

،  28العدد ، جملة العلوم اإلنسانية ،" 1962-1954دور مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف الثورة اجلزائرية "صاحل فركوس، -2

.260، ص  2007ديسمرب 

 2015سبتمرب  30 ،اخلرب، جريدة "أمحد توفيق املدين رجل سياسي قبل أن يكون ثوريا  "المية أورتيالن ،-3

.elkabar.com/press/article/91496www

.225، اجلزائر ، ص 2007، 2ط ،األمةتركي رابح عمامرة، الشيخ البشري اإلبراهيمي بأقالمه معاصريه، دار -4
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الوضع املزري الذي آلت إليه اجلزائر يف على ة ويطلعهم بلشيخ البشري اإلبراهيمي يعد الطلكان ا

املستقلة لعودة به لبناء اجلزائر لرب فمنهم من اجته إىل طلب العلم مرحلة اندالع ثورة الفاتح من نوفم

، فأصبحوا بعد التوجيه الوطين السديد بصفوف الثوار لتحرير البالد االلتحاقومنهم من فضل  ،مستقبال

االت وطنية شىت كاإلعالم والثقافة ء والتشييد الوطين وغطى نشاطهم جمجنودا للثورة ومحاة هلا يف معركة البنا

.1والتدريس يف اجلامعات الوطنية الدبلوماسيةوالرتبية والتعليم والعدل 

ومن غري املعقول أن يتسبب الشيخ اإلبراهيمي مبنع الطلبة اجلزائريني املتواجدين باملشرق من اجلهاد 

يف كيفية أدائهم للواجب، وأنا موافق بل )ƨƦǴǘǳ¦�Ƕđ�řǠȇ(لقد أخذوا رأيي :" وأداء خدمته لوطنه حني قال

وهل يعقل أن أتسبب يف حرمان جزائري من اجلهاد يف حترير ...حمرض على هذه األعمال اجلليلة 

وال ... إشرعوا على بركة اهللا ونظموا شؤونكم وشكلوا جلنة تكونون على رأسها "مت يضيف ..." الوطن

ترتكوا جزائريا خارجا عن املوضوع فإذا تقصيتموهم فاقصدوا إخوانكم من مجيع الشعوب، وأفهموهم أن 

على العرب كلهم وعلى املسلمني  ةن فشل اجلهاد فيها مصيبإفيها، و دال ال هزل قضية اجلزائر أصبحت ج

.2"أمجعني

�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǺȇƾǿƢĐ¦�̈®Ƣǟ¤�ƨǼŪ�ǲȈǰǌƫ�ń¤�ǶǿƢǟ®�Ƣǔȇ¢Â�®ƢȀŪ¦Â�̈°ȂưǴǳ�ǾǈǨǼƥ�ƨƦǴǘǳ¦�Ȃǟƾȇ�ÀƢǯÂ

عاية والتحريض وأنا أكلفهم بنشر الد:"...اللجنة حني قال باسمجلمع املال ووضعه يف البنك العريب جبدة 

على اجلهاد باملال وال ترتكوا جزائريا حمروما من هذا الشرف وكل ما جيمع من املال فضعوه يف البنك العريب 

µ باسمجبده  ǂǤǳ¦�¦ǀŮ�ƢĔȂǨǳƚƫ�Ŗǳ¦�ƨǼƴǴǳ¦"...3.

.174، ص املرجع السابق ، سلمني اجلزائريني باملشرق العريبالعلماء امل بوسعيد مسية ، البعثات التعليمية جلمعية-1

  .73-72ص ص  2004، اجلزائر شيخ العلماء وفارس البيان، دار األفاق" هيمي حممد البشري اإلبرا"كاشة بشري الفرجي - 2

  .76ص  ، املصدر نفسه- 3
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�ĿŚǇ�ǖƥƢǔǳ¦�ƢēƢƸǨǏ�Ŀ�Ƥ Ƭǰƫ�ǂƟƢǐƦǳ¦�̈ƾȇǂƳ�ǲǠƳ�ƢǷ�¦ǀǿ�ƢŠ°"servier"1 اǶē  مجعية

�ƢĔȋ�̈°Ȃưǳ¦�Ŀ�Ƥ ƦǈƬŭ¦�ƢĔƘƥ� ƢǸǴǠǳ¦مة ختجل من وقضت على نفوذ الطرقيني وجعلت األالعقول  أيقظت

.2العمل بنجاح ، ونفت البصائر أي عالقة للجمعية باحلوادث

ال جيب أن تنتصر ! كال" البصائر  فتتاحيةاعنونت  1954نوفمرب  26ليوم  294 ويف العدد

 François Mitterrandركزت على زيارة وزير الداخلية فرانسوا ميرتان ففي املقال " الرجعية

 االقتصادية¦�ǲǯƢǌǸǴǳ�ƨǠƳ¦°�ƢĔƘƥ�Ã¢°�Äǀǳوتساءلت عن مدى جديته يف إجياد احللول للقضية اجلزائرية 

وأن جيد فإذا كان مسيو ميرتان يريد حقا أن حباجة احلقائق وأن يبحث عن األسباب :" فتقول جتماعيةواال

.3"الراسخ أن املشكل األساسي اجلزائري هو املشكل السياسي عتقاداال، فليعتقد العالج رقط

Ʀǘƫ�ǺǷ�ǺǰǸƬƫ�ŃÂ�ȐƦǫ�Ƣē°ƾǏ¢�Ŗǳ¦�ǶȈǇ¦ǂŭ¦Â�śǻ¦ȂǬǳ¦�ȄǴǟ�ǂƟƢǐƦǳ¦�«ǂǠƫ�Ľلصاحل اجلزائريني قها ي

مرتان سيجد نفسه يف موقف دقيق حرج، حقا إنه سيجد نفسه بني أمة تطالب حبقها يف  وإن مسي:" فتقول

وبني غالة املستعمرين الذين الزالوا يعتقدون أن احلالة ... احلياة ، وتريد أن خترج من دور إنصاف احللول

 295ويف العدد  ،4"تعاجل مبا كانت تعاجل به احلاالت املماثلة من استعمال وسائل البطش والشدة والقسوة

�̈®ƢǟƜƥ�ƪ ƦǳƢǗ�ǆ ǴĐ¦�ǺǷ�¾Âȋ¦�ǶǈǬǳ¦�ƨǟƢǸƴǧ���̈Śƻȋ¦�ª ®¦Ȃū¦�ǺǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�Ǧ ǫȂǷ�ń¤�ƪ ǓǂǠƫ

Ʒŗǫ¦Â���ǺǷȋ¦�ǂǰǠȇ�ƢǷ�ǞǼŭ�ƨǷ±Ȑǳ¦�©ƢƦȈƫŗǳ¦�̄Ƣţ¦Â�śǷǂĐ¦�ƨƦǫƢǠŠÂ�¿ƢǜǼǳ¦حتاد الدميقراطي للبيان كتلة اإل  ت

ومة اجلمهورية القيام بإصالحات أساسية عاجلة تتماشى مع اجلزائري النظر يف احلوادث وطلبت من حك

وراس سنوات عديدة قبل العربية واللهجات احمللية مكث يف منطقة األ ننرتبولوجيا ، يثقهو ضابط متخصص يف األ: ضابط سرييفال- 1

عصابات مسلحة ، كانت مهمته التعرف على اهتمامات الناس والتأكد من بعض املعلومات غري املدققة عن وجود 1954اندالع الثورة 

ȍ¦�ȄǴǟ�®ǂǸƬǴǳ� Ȇēعية العلماء املسلمني اجلزائريني والثورة التحريرية اجلزائرية مج، نظر أسعد اهلاليل ي.وراس دارة الفرنسية تتحرك يف جبال األ

.79، ص 2012قسنطينة  ، رسالة دكتوراه، )1954-1962(

.4، ص 1954نوفمرب  19، 293البصائر ، العدد -2

.1، ص1954نوفمرب  26، 294البصائر، العدد -3

   .املصدر نفسه- 4
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حتدثت البصائر عن قضية الدين  296ما يف العدد أ، 1"آمال الشعب اجلزائري ووعود الدستور الفرنسي

�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǒ Ǡƥ�ǂȇǂǸƬǳ�«ǂƄ¦�» ǂǜǳ¦Â�ǞǓȂǳ¦�¾ȐǤƬǇ¦�ǺǷ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦�̈°ǀŰ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǾƬǠǓÂÂ�ȆǷȐǇȍ¦

ǔŭ¦Â�ƨǨƸĐ¦�ƨǸƟƢǬǳ¦�Ƣǈǻǂǧ�ƨǇƢȈǇ�À¢�©ŐƬǟ¦�Ʈ ȈƷ�¦ƾƳ�ƨǸȀǷ�ƨǳƘǈǷ�ǾƬǼǸǓ�ƢȀǼǰǳÂ��ȆǷȐǇȍ¦�ǺȇƾǳƢƥ�̈ǂ

على إذالل الدين اإلسالمي وإبعاده عن الواقع هي من أعظم أسباب النقمة الشعبية والقضية القومية ومن 

.2تهي وكيف تنتهي؟أهم األركان اليت قامت عليها حالة األزمة اجلزائرية اليت ال يعرف أي إنسان إبان تن

عن حوادث عزة  1954ديسمرب  24يف يوم  298وحتدثت البصائر مرة أخرى يف عددها 

�ǺȇǂƟƢưǳ¦�ǺǷ�ƪنوفمرب ǼǰŤ�ƢĔ¢Â�ƨǘǴǈǳ¦�ƾȇ�Ŀ�©°ƢǏ�°ȂǷȋ¦�À¢�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�Ǿǳ�ƪ ƳÂ°�ƢǷ�©ƾǼǧÂ��

�ƾǫ�ǶĔ¢Âǆ ǰǟ�ȄǴǟ�ǲƥ��ƨȀƳ�ǲǯ�ǺǷ�Ǻȇ®°ƢǘǷ�¦ȂƸƦǏ¢ƫ�ǂƟƢǐƦǳ¦�¾ȂǬƫ�ƢǸǯ�ƨǳƢūƢǧ�� زداد تأزما يف الكثري

من جهات القطر اجلزائري وترشحها ألن تتضاعف أكثر، لذلك فحل املشكل يكون بنظرة واقعية تشرتك 

.3حلول حتظى بقبول ورضى سائر اجلزائريني وإجيادفيها حكومة فرنسا ورجال اآلمة اجلزائرية 

الثورة واإلشارة إىل ضرورة  والواضح أن البصائر سردت األحداث لكن هذه املرة فيه تطيح إىل قوة

إجياد حل سياسي يرضى سائر اجلزائريني وهو االستقالل عن فرنسا، ويف ظل احلركات التحريرية وحبث هذه 

البلدان عن حريتها فاجلزائريون أيضا كانوا يبحثون عن حريتهم لكنها مل تصرح به مباشرة تفاديا لغضب 

أنه كان رفقة جلة أعضاء جلنة البصائر املتمثلة يف الشيخ عبد  ، ويضيف أمحد توفيق املدين4السلطة الفرنسية

، والشيخ محزة بوكوشة، والشيخ باعزيز بن عمر تولوا من خالل ف السلطاين، والشاعر أمحد سحنوناللطي

جريدة البصائر النضال عن حق الشعب اجلزائري يف احلرية واالستقالل وفضح األساليب االستعمارية القذرة 

االستعمار اخلبيث يرتكبها من أجل إذالل شعب حر أيب ومقاومة حركة ثورية للمدين يف عمر اليت كان 

�À¢�ǺǰŻ�ƢǷ�ƢēȏƢǬǷ�Ŀ�Ƥ ǼƴƬƫ�À¢�ƨǼƴǴǳ¦�ȄǴǟ�ÀƢǯÂ��Ǟȇ°ǀǳ¦�©ȂŭƢƥ�Ƥ Ǡǌǳ¦Â�ƅ¦�ǾȈǴǟ�ǶǰƷ�°ƢǸǠƬǇ¦

ȋ¦�ª"،البصائر- 1 ®¦Ȃū¦Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦1، ص 1954ديسمرب  3، يوم 295العدد  ،" خرية.

.1، ص 1954ديسمرب  10، يوم 296العدد ، " ال تلعبو بالنار" ،البصائر- 2

.1، ص 1954ديسمرب  24، 298العدد  ،"يف مفرتق الطرق"، البصائر - 3

.80، ص  السابقأسعد اهلاليل، املرجع -4
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يعرض مقاالته ، وكان على توفيق املدين أن قاع بالبصائر وضرب مجعية العلماءتتخذه احلكومة ذريعة لإلي

االفتتاحية بصفة سرية حبثة على املكلف من طرف قيادة الثورة باإلشراف على العمل ، فكان عليه حسب 

.1يرضى الضمري وما يعرب عن رغبة الشعب ، وما توافق عليه هيئة الثورة قوله أن يكتب ما

 7يوم  300د دخلت الثورة اجلزائرية شهرها الثالث وكتبت البصائر يف عد 1955ومع بداية 

السنة السالفة شهران كامالن  بانتهاءانتهى :" ومما جاء فيها " بعد الزوبعة"حتت عنوان  1955جانفي 

اليت زعزعت البالد من أقصاها وهزت األمة هزة ...على اندالع نريان احلوادث اجلزائرية املتسعة املدى 

وإذا ما صدفنا األنباء ...عميقة وأحدثت يف الدوائر السياسية الفرنسية واألممية عامة أثرا عظيما 

، حسنب البصائر فالدولة مستمرة لكن هناك دعاية 2"يتهافإن هذه احلوادث تكون قد فقدت أمه...الرمسية

فرنسية مفادها أن األحداث فقدت أمهيتها ، وتتساءل البصائر عن احلل وتعطي افرتاضني إما أن تتغلب 

احلكومة الفرنسية على الثوار أو تستمر اجلماعات الثائرة يف أعماهلا لكنها ذكرت أن احلكومة الفرنسية 

شاكل إذا ما درست أسباب احلالة بشكل صريح وعلى قاعدة دميقراطية حرة ، ويف قادرة على حل امل

" يوميات األزمة اجلزائرية" الصفحة الثامنة من نفس العدد تستمر البصائر يف نشر األحداث حتت عنوان 

©Ǆǯ°�ƾǫÂ�©Ƣȇ°Â®Â�©Ƣŷ¦ƾǷÂ�©ȏƢǬƬǟ¦�ǺǷ�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�Ƣđ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Ƕǿȋ�µ ǂǟ�ƢȀȈǧÂ

�ǲƬǫ�ŐǸǧȂǻ�̈Ǆǣ�¿Ȃȇ�ǀǼǷ�Ǿǻ¢�¬ǂǏ�Äǀǳ¦�°ƢǻȂȈǳ�ȆƳÂ°�¿ƢǠǳ¦�Ņ¦Ȃǳ¦�ƢǿƾǬǟ�Ŗǳ¦�̈ÂƾǼǳ¦�ȄǴǟ�ƨƸǨǐǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ

وكرا من أوكار  14شخصا أنفسهم للسلطة، كما مث القضاء على  14وسلم  405، وأسر 94من الثائرين 

.3الثورة

ر موفق اجلمعية ففي العدد يالحظ تطورا اجيابيا للبصائر يعكس تطو  1955وحبلول شهر فيفري   

نشرت اجلمعية العلماء بيانا للشعب اجلزائري حررته وقدمته للمجلس  1955فيفري  4ليوم  304

لقد وقفت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني :" فصادق عليه ، وهو يعد بيان العلماء األول وافتتحته بقوهلا

  .ه يف البصائر يف كتابه حياة كفاحنظر مقاالتي، 63-62، ص ص  السابقتوفيق املدين، املصدر -1

.1، ص 1955جانفي  7، 300 العدد  ، "بعد الزوبعة"، البصائر - 2

.8، ص 1955جانفي  7، 300العدد  ، "اجلزائرية األزمةيوميات "، البصائر - 3
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تها البالد اجلزائرية منذ يوم غزة نوفمرب ، وشاركت بواسطة بني املوقف احلازم الشديد جتاه األحداث اليت جاب

وشاركت اجلمعية مشاركة فعالة يف تبليغ صوت األمة لعاملي ... الرهاب والبطش وأعمال الزجر والتنكيل 

، وهذا دليل واضح على مدى استنكار العلماء للوضع واإلشادة بالعمليات املسلحة 1..."الشرق والغرب

�ǂǐƫ�Ń�ƢĔ¢�Ƕǣ°��ƢĔ¢Â�̈°Ȃưǳ¦�ƪ Ǔ°Ƣǟ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�À¢�ŐƬǟ¦�ǺǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�¦®°�Ǧ Ȉǔƫ�Ľ��̈°Ȃưǳ¦�ǞǷ�ƢĔ¢�¬

وال تقبل األمة بأية :" ، قائلة 2كانت تبحث عن حلول إصالحية بديلة عن األحداث الدامية اليت حصلت

بدنيها حال وال ترضى عن برنامج إصالحي إال إذا حتقق رغبتها التحريرية الكربى يف كل ما يتعلق 

.3"ولغتها

إىل غالة رجال االستعمار :" ®¦°̈�¦ƨǴƟƢǫ�ǶĔ¦Ȃǟ¢Â�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏمث توجهت اجلمعية كلمتها إىل اإل

¤�ȏ�ƨŻǂƳ�ŐƬǠƫ�ǶēȏÂƢŰ�À:الذين حياولن احملاوالت اليائسة إلبقاء احلالة االستعمارية احلاضرة ، وتقول هلم

داعية بذلك وملحة إىل ضرورة منح احلرية  4"ضطرابواالتغتفر وأن أعماهلم لن تؤدي إال إىل اخلراب 

واالستقالل للجزائر وال تقبل اجلمعية حال وال بديال غريه، موجهة بذلك وصايتها إىل األمة حتتها على 

التماسك والتكتل والوحدة املطلقة يف سبيل الدفاع عن حريتها املنتهكة ، وحقها املغصوب ، وكرامتها 

هذه األزمة الطويلة املدى بتحقيق أهدافها وبلوغ غايتها الكربى وأن تصرب الصرب املهدورة حىت خترج من 

.5اجلميل على ما تعانيه البالد من إرهاق ومظامل

.10، ص 1955فيفري  4، 304العدد  ،"بيان مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني " ، البصائر-1

82، ص  السابقأسعد هلاليل، املرجع -2

.البصائر ، املصدر نفسه-3

  .املصدر نفسه-4

  .ر نفسه املصد -5
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إن املتمعن جيدا داخل قيادة العلماء يالحظ أن هناك جناحا تزعمه الشهيد العريب التبسي   

 لاللتحاقغاية يدعو  ، ومصطفى ال2مزهودي وإبراهيم، والشهيد رضا حوحو، 1مبساعدة الشيخ أمحد محاين

ني نبالثورة التحريرية، وحسب أحد املؤرخني فقد حتولت البصائر إىل جريدة تعكس تيارات سياسيني متباي

والنداءات املوجهة للرأي العام الفرنسي والدويل حىت  االفتتاحياتاألول تيار ثوري يتضح من خالل بعض 

 أما، االستغالليةين من اجل مناصرة الثورة والوقوف يف وجه القوى االستعمارية يستيقظ الضمري اإلنسا

الثاين فهو التيار الذي يطلق عليه أصحابه صفة االعتدال والذي يتمثل يف حماوالت االنفتاح على 

ǂƟ¦ǄŪ¦�ÀƢǰǇ�ƨǧƢǯ�śƥ�̈¦ÂƢǈŭ¦Â�¾ƾǠǴǳ�ǺǸǔƬŭ¦�¬ȐǏȍ¦�ǪȈƦǘƫÂ�µ ÂƢǨƬǳ¦�» ƾđ�ƨȈũǂǳ¦�©ƢǘǴǈǳ¦3.

يف بلدية العنصر التابعة لوالية جيجل الشرق اجلزائري دخل املدرسة القرآنية " متنجرت"بدوار  1915سبتمرب  6ولد يوم : أمحد محاين- 1

اخنرط يف  1931ويف سنة " حممد محاين"سنوات وتعلم املبادئ العلمية واللغة العربية والعلوم الشرعية على يد والده الفقيه الشيخ  5وهو ابن 

، حيث مجع بني الدراسة يف جامع الزيتونة 1934سنوات ، وبعدها هاجر إىل تونس سنة  3ملدة  األخضرطلبة ابن باديس باجلامع سلك 

هلية بامتياز ، وبعد عودته إىل اجلزائر أصبح يشرف على جلنة التعليم يف على الشهادة األ 1936ومعهد اخللدونية وقد حصل يف عام 

وحبوزته وثائق الثورة وبسببها تعرض  1957 أوت 11، وألقى عليه القبض يف 1957قفها العدو الفرنسي سنة مدارس اجلمعية إىل أن أو 

، املرجع نظر صاحل فركوسي، 1962أفريل  4سنة ومل يطلق سراحه إال يف  15والتعذيب وحكم عليه باألشغال الشاقة مدة  طانيلالست

.263، ص  السابق

أكمل دراسته يف مدرسة  5بتبسة ، درس يف مسجد القرية القرآن يف سن ) بوكوس ليبان(ببلدية  1922ولد سنة : مزهودي  إبراهيم-2

¦�Ƥ ȇǀēحيث نال شهادته  1945، وقن فيها ست سنوات إىل غاية 1938، انتقل إىل الزيتونة قي سنة لبنني للشيخ العريب التبسي بتبسة

تبسة درس فيها وانتقل إىل اجلزائر ليتعرف على الشيخ اإلبراهيمي ،، مث سافر إىل باريس حيث دخل مدرسة  التحصيل من الزيتونة مث عاد إىل

ưǳ¦�̧ ȏƾǻ¦�ƾǠƥÂ�� ƢǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�² °¦ƾŭ�ƢǌƬǨǷ�śǟ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ń¤�ǞƳ°�ƢǷƾǼǟÂ��ÀȂƥ°Ȃǈǳ¦�ƨǠǷƢƳ�Ƣđ�ǲƻ®�̈®ƢȀǋ�ƢȀǼǷ�ǀƻ¢Â�ƨȈǫǂǌǳ¦�©ƢǤǴǳ¦ ورة

وىل والثانية ، وأسس الكثري من ، عبان رمضان وسعد دحلب وخمتلف املناطق خاصة املنطقة األلثورةيف خلق اتصاالت بني قادة ا ساهم

، وعينه زيغود يوسف نائبا به يشارك 1956، وملا اكتشفت أمره إلتحق جبيش التحرير يف بداية السرية داخل مدارس مجعية العلماءاخلاليا 

وقد كلف " رائد" نطيين كما عني عضوا بأول جملس وطين للثورة اجلزائرية ورقي إىل رتبة كومنويف مؤمتر الصومام ممثال عن منطقة الشمال القس

من جبهة التحرير الوطين ليتوىل  بأمر، وملا خرج إىل تونس يف مهمة جللب السالح استقر هناك "االوراس والنمامشة( األوىلالية الو  بأوضاع

���ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ƾǿƢĐ¦�̈ƾȇǂƳ�ȄǴǟ�» ¦ǂǋȍ¦���² ƢƦǟ�©ƢƷǂǧ�ƨǇƢƟǂƥ�ƨƬǫƚŭ¦�ƨǷȂǰƸǴǳ�ƢƦƫƢǯ�śǟÂص السابقسعد هلاليل ، املرجع أنظر ي ،

86.

.84-83أسعد هلاليل، املرجع نفسه ، ص ص -3
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وجاء بعد نداء رجال العلماء إىل األمة اجلزائر دور رجال سلك التعليم العريب بالقطر اجلزائري   

، وقد أيدت الصحافة والسياسة والعلم واألدب وأرسلت به إىل سائر ممثلي الفكر العام الفرنسي من رجال

البصائر على العدوان وبلغت به ، وآزرت به احلملة اليت محلتها اء املسلمني اجلزائرينيبه نداء مجعية العلم

صوت األمة على حقيقة لسائر من يريد أن يسمع صوت احلق وقامت جلنة حترير البصائر بنشره يف افتتاحية 

معلما يف  32، وقد أمضاه 1"نداء إىل الضمري الفرنسي:" بعنوان  1955فيفري  25، بتاريخ 207العدد 

لكن إىل  ، مث دعم بنداء آخر1955فيفري  16 من زمالئهم يف 300سلك التعليم احلر نيابة عن 

إن من حقك أيها الشعب اجلزائري أن تعيش حرا كما تعتيش األمم سيدا يف " :الشعب اجلزائري جاء فيه

إن معلمي العربية األحرار ليؤمنون بشرعية دفاعك على ...وطنك معتزا بلغتك متشبتا بدينك وتارخيك 

.2..".حقك ، كما يؤمنون باجلزائر نفسها

جاء " اجلزائر للجزائريني" واصلت البصائر نشرها للمقاالت املدعمة للثورة، ويف مقال صريح بعنوان 

إن احلل :" ، جاء فيه 3بقلم الشيخ عبد الرمحن شيبان 1955أفريل  1يوم  312يف افتتاحية العدد 

اجلزائر "ينهض على أساس أن  اإلجيايب للقضية اجلزائرية ولسائر القضايا اإلفريقية ، إمنا هو احلل الذي

  "أفريقيا لإلفريقيني"و " للجزائريني 

يف الشمال القسنطيين وبالنظر إىل التطورات اليت حدثت ألنه  1955أوت  20وبعد هجومات 

��¢�ƢēƢƸǨǏÂ�ƨȈǠǸŪ¦�©ǀƻلكفاح املسلحانتصار كبري للثورة ومنعوج حاسم يف توحيد الصفوف واإلقتناع با

يف الصفحة الثامنة " يوميات األزمة اجلزائرية"رة وحىت قبل اهلجمات من خالل عمودا دورها يف خدمة الثو 

.1، ص 1955فيفري  25، يوم 207العدد ، البصائر، جريدة "البصائر ، نداء إىل الضمري الفرنسيإدارة  - 1

.1، ص  1955مارس  11، يوم 209العدد ، البصائر، جريدة " نداء إىل الشعب اجلزائري"، البصائر إدارة  - 2

م حفظ القرآن بقريته ، مث انتقل إىل جامع الزيتونة بتونس حيث 1918فرباير  23عبد الرمحن شيبان، ولد يف قرية الرشرفاء بالبويرة يوم -3

وبدأ نشاطه باجلمعية فقها وتدريسا وملا اندلعت الثورة اجلزائرية شارك يف حترير نداءين  1940نال شهادة التطويع بعدها عاد إىل اجلزائر عام 

�Ƥ 1955مارس  11والثاين  1955فرباير  12للشعب اجلزائري األول يف  Ǡǌǳ¦�» ǂǗ�ǺǷ�̈°Ȃưǳ¦�ǞǷ�ǺǷƢǔƬǳ¦�ƢĔȂǸǔǷÂوااللتحاق �ǺǷ�Ƣđ

يف قسنطينة ، ومتكن من الفرار إىل تونس وانظم إىل  1956منزله سنة  طرف الشباب، ومن مث استوعى أنظار فرنسا حنوه فقامت بتفتيش

.263، ص  السابقنظر مقال صاحل فركوس ، املرجع يجبهة التحرير الوطين ، 
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من كل عدد ومتثلت يف سرد احلوادث العسكرية والعمليات التحريرية مع تتبع للنشاط السياسي 

فقد تصدرت  1955أوت  20، وخبصوص حوادث الوطين والدبلوماسي ملمثلي الثوار وجبهة التحرير

Ǯ أخبار جريدة ǳ̄�ƨȈǳƢǠǧ�ÃƾǷÂ�ÀÂǂƟƢưǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�©ƢǸƴŮ¦�Ǻǟ�ȏȂǘǷ�ƪ ƦƬǯÂ�ǂƟƢǐƦǳ¦1 فكان نشر ،

البصائر ألحداث اهلجوم زاد من تأجيج هليب الثورة وإطالع الرأي العام الداخلي واخلارجي على أن هناك 

ها القاسي عمل ثوري ويف نفس العدد تصعد البصائر من هلجتها احلكومة الفرنسية نظرا لرد فعل جنود

والشنيع يف حق اجلزائريني وعربت عن تأييد الثائرين املصممني على حتقيق مطالبهم ، واحلقيقة أن البصائر 

مل تقم فقط برصد أهم التطورات العسكرية من خالل ما كانت تنشره يف أعداها بل اهتمت أيضا جبوانب 

ط الرأي العام الداخلي واخلارجي كما قام أخرى خاصة مع تعلق بتكذيب اإلفرتاءات الفرنسية وحماولة تغلي

soustelle "ÀȂǻƢǬǳ¦�Ǻǟ�ÀȂƳ°Ƣƻ�ǶĔ¢�řǗȂǳ¦�ǂȇǂƸƬǳ¦�Ǌ"به الوايل العام سوشيل  ȈƳ�¿ƢēƜƥ2.

كما أن البصائر قامت بالرد على الدعاية الفرنسية مفندة كل ما ذكرته حول أسباب احلوادث أو   

Ȃưǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨǯǂū¦�À¢�Ǧ¦°�من كان وراءها بل سببه هو احلرمان والبؤس الذي  ȈǔƫÂ�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ǾǌȈǠȇ

�śǈŢÂ�ǄƦŬ¦�ǆ Ȉǳ�ƢȀǧƾǿ�À¢Â�¼ǂǗ�̧ Ƣǘǫ�¾ƢǸǟ¢�ǺǷ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢Â�ƨȇǂȇǂŢ�ƨǤƦǏ�ƢŮÂ�ȆǇƢȈǇ�ǞƥƢǗ�©¦̄

.3الظروف االقتصادية واالجتماعية فقط بل هو حتقيق أماين الشعب اجلزائري يف التحرر وتقرير مصريه

السياسي والدبلوماسي ملمثلي الثوار وجبهة التحرير باخلارج وتطور القضية  اهتمت البصائر بالنشاط  

، مؤمتر باندونغ نة حترير املغرب العريب بالقاهرةاجلزائرية يف احملافل الدولية، حيث ذكرت خرب إنشاء جل

.4وطالبت بتطبيق ما جاء فيه وطالبت بتدخل هيئة األمم املتحدة

يف دعايتها هو مناشدة الرأي العام الفرنسي وضمريه احلي الذي  لعل أهم ما وقفت البصائر إليه  

جل استمالتها لدعم القضية أمتثله النخبة املثقفة واملعروفة يف األدب والفكر والسياسة والصحافة من 

.7، ص 1955أوت  26، 330العدد  ،البصائر، جريدة "يوميات األزمة اجلزائرية" ،  إدارة البصائر - 1

.7، ص1955ماي  27،  320العدد  ،البصائر، جريدة " "األزمة اجلزائريةيوميات " ، البصائر إدارة - 2

.1، ص 1954ديسمرب  17، 297، العددالبصائر، جريدة "اجلزائر فوق كف عفريت"،  أمحد توفيق املدين - 3

.7، ص1955جوان  3، يوم 321العدد ، البصائر، جريدة " اجلزائرية األزمةيوميات "، البصائر إدارة - 4
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، سواء دمتها مجاعة من األحرار املعلمنياجلزائرية ووقف اجلرائم الفرنسية يف اجلزائر من ذلك النداءات اليت ق

، أدى إىل ذلك إىل تفطن اإلدارة الفرنسية للنشاط توايل لفت انتباه الضمري الفرنسيإىل الشعب اجلزائري 

اء املسلمني ��ǸǴǠǳ¦�ƨȈǠŦ�ǲǸǌƫ�À¢�ǺǈƷȋ¦�ǺǷ�ƢĔ¢�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�Ŀ�©¢°�ƢȀǼǰǳكانت تقوم به البصائر  الذي

جانفي  7مجعية العلماء يوم  ، وملا يئست خاصة بعد البيان الشهري الذي أصدرتهاجلزائريني إىل صفها

واملؤيد للثورة وجبهة التحرير الوطين حاولت الدعاية الفرنسية تشويه البيان على أساس أن العلماء  1956

مازالوا معارضني جلبهة التحرير ويعلمون حتت القانون الفرنسي الذي يدعو إىل احرتامه واستدلت ببعض 

�ǾȈǧ�ƪ ل فقرات البيان وركزت على مافقرات البيان لكن بطريقة مغلوطة وأمهلت ك ǟ®�Äǀǳ¦Â�ǾƬȇƢĔ�Ŀ� ƢƳ

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الشعب اجلزائري إىل الصرب والوحدة للحصول على حقوقهم وحسب 

.1اإلدارة الفرنسية فهي دعوة من جهة العلماء اللتزام اهلدوء وطاعة السلطات الفرنسية

Ȉũ°�ƢĔȐǟ¤�ƾǼǟ�Ǯلكن اجلمعية ردت عليها ردا مري ǳ̄Â�ǒا انضمامها وتأييد جلبهة التحرير ،

، شيخ احلسني، والعباس بن ال، فاتفق الشيوخ حممد خري الدينما اشتدت املعركة، واندفع الشعبوذلك بعد

، فتم جتماع عام للجمعية بأسرع ما ميكن، علي وجوب عقد اوعبد اللطيف سلطاين، ونعيم النعيمي

لتبسي بذلك فصادق عليه مث كلف أمحد توفيق املدين بأن حيرر بيانا ينشر على األمة إطالع الشيخ العريب ا

 35من البصائر وطبع من ذلك العدد  350العام مث قاموا بنشر البيان يف العدد  االجتماعبعد مصادقة 

ك ومع ذلك استمر البصائر يف دعم مسرية الثورة إعالميا  خاصة يف اجلانب الفكري وذل. 2ألف نسخة

دى القوات بالتنويه بقوة اجليش الوطين وحنكه حماربيه لرفع معنويات اجلنود اجلزائريني وزرع اخلوف والشك ل

، واستمرت يف الدعاية للثورة وسرد كل أخبارها سياسيا وإعالميا وثقافيا إىل غاية آخر أعدادها الفرنسية

والبصائر يف سنتها هذه " :تاسعة فقالتمع بلوغ سنتها ال والذي كتبت فيه مجلتها األخرية الذي تزامن

�ǽǀǿ�µ Ȃƻ�Ŀ�¿ƢǷȍ¦�ń¤�̈ǂƟƢǇ�ȆǿÂ�ƢǸǼȈƥ�ƾĐ¦�ƨȇ¦°Â�¾ƢǔǼǳ¦�ǲƷ¦ǂǷ�ǺǷ�̈ƾȇƾƳ�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�ǲƻƾƫ�ƨǠǇƢƬǳ¦

املعركة احلامسة اليت خيوضها الشعب اجلزائري املكافح لكسر قيود أغالله واسرتداد حريته واستقالله ولن حييد 

.1، ص 1956جانفي  27، 351العدد ، البصائر، جريدة "ƨƸȈǐǳ¦�ǶēǀƻƘǧ"، البصائر إدارة - 1

.35-34، ص ص السابق املصدر ، أمحد توفيق املدين، حياة كفاح -2
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جع قيد شعرة عما عاهدت اهللا عليه ، حىت تفوز بإحدى احلسنيني حسىن البصائر عن طريقها ولت تر 

.1"العبادة ، وحسىن الشهادة

  دور البصائر في مقاومة الدعاية الفرنسية - 2

ƢȀƷƢųÂ�ƢēȂǫ�ȄǴǟ�ƨ�ƪجلئت السياسة الفرنسية للدعاية املغرضة و املضادة  للثورة للتغطي ǴǤƬǇ¦Â��

�̈°Ȃưǳ¦�ƨȈǫ¦ƾǐǷ�¾ȂƷ�Ƥ ȇ̄Ƣǯȋ¦�² ƾƫ�©ǀƻƘǧ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ƨȈƦǳƢǣ�ǲƦǫ�ǺǷ�ƢȀǴȀƳÂ�̈°Ȃưǳ¦�ƨȇǂǇƢĔƘƥ

�ƨǫȐǧ�ǶĔƘƥ�ǶȀƬǨǏÂÂ�Ƣǿ°¦ȂƯ�ƨȈǼǗÂ�ƪقة بالفعل التحرريجمرد حرب عصابات وليس لديها عال Ǩǻ�ƢǸǯ��

�ǂƷ�®ǂů�ƢĔƢƥ�̈°Ȃưǳ¦�ƪ Ǹē¦Â����ÀȂǻƢǬǳ¦�Ǻǟ�ÀȂƳ°Ƣƻوبأن الشعب وحيها من اخلارج ب عصابات استمدت ،

  .اجلزائري مل يكن يفكر يف الثورة 

، ثورة سعت للرد على تلك االدعاءاتهذا ما دفع بالبصائر للتحرك ضد ما يوصف ويقال عن ال

، ومل يكن ظيم من الداخل ومل متل من اخلارجمعتربة أن هذه األحداث جاءت نتيجة تضافر اجلهود و بتن

، كما محلت البصائر على عاتقها در ما هي ثورة حترير وتقرير مصريزائريني ، بقهدفها إصالح أحوال اجل

، ع معنويات الشعب اجلزائري ومحاسهمهمة الدعاية للثورة و الرد على الدعاية االستعمارية املغرضة وكدا رف

، ففندت داعية هلافكانت لسان الثورة وال ، كانت تصدر أثناء اندالع الثورةباعتبارها الصحيفة الوحيدة اليت

�Â�̈°Ȃưǳ¦�ȄǴǟ�ƪ ǔǫ�ƢĔƘƥ�¾ȂǬƫ�Ŗǳ¦�©¦ Ƣǟ®ȍ¦¾¦ÂǄǳ¦�ǪȇǂǗ�Ŀ�ƢĔ¢�Ƣǈǻǂǧ�ƪ Ƿ®ƢǷ�ƨȈǫƢƥ�̈°Ȃưǳ¦�À¢�̈ƾǯƚǷ��

ة ما جيعلها ، وبالد القبائل هلا من القو ئر أن الفرق العسكرية يف األوراسمتمسكة بسياستها ، وأكدت البصا

 1955 أوت 20، وأحداث قامت يف األوراس باحلوادث اليت، مستدلة يف ذلك قادرة على االستمرار

ونستنكر ما نسب إىل : " ل فعل شنيع ينسب للثوار حني قالت، كما نفت البصائر كبالشمال القسنطيين

، فذلك أمر خمالف ملصلحة الوطن ، وخارج تعاليم لنساء واألطفال، والتمثيل باجلثثالثائرين من قتل ا

2".اإلسالم 

.1، ص 1956أفريل  6، 316البصائر ، العدد -1

.1، ص  1955أوت 26، 330جريدة البصائر ، ع-2
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ر ضد ما شنته الدعاية الفرنسية من حرب نفسية على الشعب اجلزائري وعلى وقفت البصائ

�ƪ ǼǰŤ�ƢĔ¢Â���ƢŮ¦Â±�§ǂǬƥ�ƢǿƘƦǼƫÂ�̈°Ȃưǳ¦�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦�ǺǷ�ƢȀǼǰŤ�ȄǴǟ�ƢǿƾȈǯƘƫ�ƪ ǴǏ¦Ȃǧ���̈°ȂưǳƢƥ�śǸƟƢǬǳ¦

من إلقاء القبض على عناصر مهمة من قادة الثورة ، وأن اجليش الفرنسي جيهز نفسه ليقضي على آخر 

بذلك تصدت جريدة البصائر إىل مثل تلك الدعايات حماولة رفع معنويات .املعاقل املتبقية يف األوراس 

سة خرقاء ال حتل املشكل ، مبّينة بأن سياسة استعمال القوة إلمخاد الثورة هي سيامعااجلزائريني والثوار 

فإن حوادث الثورة  –ب البصائر وهو أمر مستبعد حس –��Ȃưǳ¦�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ�ŕƷ�ƢĔȋ¦°�اجلزائري

Ä°ƢǸǠƬǇȏ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ƢŮÂ¢Â�̈®ȂƳȂǷ�¾¦Ǆƫ�ȏ�ƢđƢƦǇ¢�ƪ Ƿ¦®�ƢǷ�ƾȇƾƳ�ǺǷ�ǂȀǜƬǇ�ÀƢȈǐǠǳ¦Â1.

كما أكدت على أن  الفرق الثائرة باألوراس وبالد القبائل هلا من القوة واحلنكة السياسية ما جيعلها 

نسية مستدلة على ذلك باستمرار احلوادث رغم قادرة على االستمرار وإحلاق خسائر معتربة للسلطات الفر 

²العمليات اليت ق ¦°Âȋ¦�Ŀ�ȆǈǻǂǨǳ¦�Ǌ ȈŪ¦�Ƣđ�¿ƢǪǗƢǼŭ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�¥°¦Ȃǘǳ¦�ƨǳƢū�ƢȀǓǂǧ�ǒ Ǡƥ�ƢǏȂǐƻ��2.

ǖǬǧ�Ƣē®ƢǫÂ�̈°Ȃưǳ¦�ȄǴǟ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇ�ƨȈǠŦ�ȄǴǟ�Ƥمل تقتصر الدعاية اال ȇ̄Ƣǯȋ¦�ǪǴş�ƪ ǷƢǫ�ǲƥ��

، وأمهلت كل فقراته اليت تدعوا إىل 1956جانفي   7ا الصادر يوم ĔƢȈƥالعلماء وأعضائها وقامت بتشويه 

، واهتمت الدعاية بفقرات لوطين كممثل وحيد للشعب اجلزائريمساندة الثورة واعرتافها جببهة التحرير ا

̧�¿�»�ƢǨǴƬű�¦ŚǈǨƫ�Ƣēǂǈǧ�Ŗǳ¦�Â�̈Ś�ƨǟƢǗÂ�Őǐǳ¦Â�ǶǴǈǳ¦�ń¤�Ȃǟƾƫالبيان األخ �«�À¢�ǾȈǧ�ƪ Ǹǟ±�Ʈ ȈƷ��

���ǞǷ�ƨǬǨƬǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ǾȈǧ�̈ƾǯƚǷ�ƢŹǂǏ�¦®°�ǂƟƢǐƦǳ¦�ƢȀȈǴǟ�©®ǂǧنني الفرنسية ونبذ العنف وأصحابهالقوا

��ƨȇ¦ƾƦǳ¦�ǀǼǷ�̈°Ȃưǳ¦�ƾȇƚƫ�ƢĔƘƥÂ�ƨȈǠǸŪ¦�ÀƘƥ�ƨǴƟƢǬǳ¦�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǘǴǈǴǳ�Ãǂƻ¢�ƨȇƢǟ®�©ƾǼǧÂ جبهة التحرير

، وان اء مل تفعل ذلك مطلقامجعية العلمأن : "دت البصائرر " ادغار فور" قد استقبلت رئيس احلكومة 

، بل العكس مل تتحمس ، نظرا لوضوح موقفهامل يدعوا مجعية العلماء الستقبالاالذين نظموا مراسيم 

، قد الحات اليت اقرتحتها هذه احلكومة، رغم أن اإلصر فور، وال الوايل العام سوستيلإلصالحات ادغا

.1، ص  1945نوفمرب  12، 293جريدة البصائر ، ع-1

.1، ص  1955أفريل  22، 315جريدة البصائر ، ع-2
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، واإللزامية ل اللغة العربية لغة رمسية ثانية، وجعالدولةعية يف وقت مضى، كفصل الدين عن اجلم إليهادعت 

ƨȈǷȂǸǠǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�Ŀ�ƢȈǴǠǳ¦�Ƥ ǏƢǼŭ¦�ƾǴǬƬǳ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�¿ƢǷ¢�¾ƢĐ¦�ƶƬǧ."1

ومن املالحظ أنه حىت يف احلاالت اليت تعرضت فيها بعض الشخصيات السياسية اجلزائرية من 

هم لعمليات اغتيال أو حماوالت االغتيال من قبل رجال النواب أو مناضلي حزب البيان ومجعية العلماء وغري 

الثورة ، واليت استغلتها الدعاية الفرنسية لتشويه صورة الثوار ووصفهم بسفاكي الدماء ، فان البصائر بقيت 

أوت إذ برأت ساحة الثوار من مسؤولية  20تدافع عنهم وترد الدعاية فرنسية كما حدث ذلك يف هجوم 

ونستنكر ما نسب للثائرين من قتل النساء واألطفال والتمثيل :" والت االغتيال بقوهلا االغتياالت أو حما

.2... "باجلثث 

  :  أسلوب جريدة البصائر  في معالجة أحداث الثورة  - 3

شديدة واملباشرة كانت البصائر يف بداية الثورة تكتب بطريقة تتحاشى فيها اللجوء إىل األساليب ال    

À¢�Ȅǌţ�ƪاألوىل لبداية الثورة التحريرية يف األعداد اليت صدرت يف الشهور ،يف معظم األحيان ǻƢǯ�ƢĔȋ��

، كما أن  تأكيدها لفكرة العمليات املسلحة سيعرضها للحل واملصادرة تقحم نفسها يف أمر مل تتأكد منه

قد تغري أسلوب  ، و  وكل ما كانت تنشره منقول من الصحافة واإلذاعات الفرنسية كي ال تتحمل املسؤولية

واضحة يف فكانت  1956خاصة بعد جانفي  1955كتابة اجلريدة بشكل جدري بعد شهر أوت 

°̈ȂưǴǳ�ƢȀǸǟ®Â�ƢēƾǻƢǈǷ�ǶƟ¦ƾǳ¦�Ƥ ƬǰǷ�ÀƢȈƥ�°ÂƾǏ�ǞǷ�ŚȈǤƬǳ¦�¦ǀǿ�ƨȇ¦ƾƥ�ƪ ǻƢǯÂ�¦ƾƳ�ƢȈǇƢǫ�ƢđȂǴǇ¢�ƶƦǏƘǧ��

 4ريدة يف عددها الصادر يوم جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف أواخر شهر جانفي والذي نشرته اجل

والذي أعلنت فيه بشكل غري مباشر عن تأييدها لألحداث اليت تعرفها اجلزائر،  كما  1955فرباير 

توجهت أيضا إىل الشعب اجلزائري يف هذا البيان بكلمة وجيزة وخمتصرة حتثه فيها بالتماسك والتكتل 

.1، ص  1955أوث  26، 330جريدة البصائر ، ع-1

.، الصفحة نفسها املصدر نفسه  -2
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حقه املغصوب وكرامته املهدورة ، حىت خيرج من هذه والوحدة املطلقة يف سبيل الدفاع عن حريته املنتهكة و 

.1األزمة الطويلة املدى بتحقيق أهدافه وبلوغ غاياته الكربى 

بعدما حلل فيه دور "  املطبعة واملدفع" كتب الشيخ البشري اإلبراهيمي يف مقال له بالبصائر بعنوان        

إن املطبعة تفوق :" ، حني قال البصائر ماديا ومعنوياعدة جريدة اإلعالم و أمهيته ، دعا فيه األمة  إىل مسا

يف أثرها على األمة  بأحواهلا والدسائس اليت حتاك ضدها وعدت ذلك جهادا مقدسا جيب عليها أن تصرب 

.2"حىت تقوم بواجبها على أكمل وجه  ةوتتحمل مشاق

عاتقها مهمة الدفاع عن  ، قد أخذت علىبوجه أصح صحيفة البصائرإذا كانت صحافة اجلمعية و        

ƢǸǠƬǇȏ¦�Ƥ°حقوق اجل ȈǳƢǇ¢�ƶǔǧÂ���śȇǂƟ¦Ǆ�ƢǿƾǟƢǈȇ�ƢǷ��̈°Ȃưǳ¦�©¦ƾƷ¢�°Ȃǘƫ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�©ƾƳÂ�ƢĔƜǧ��

�ÀȂȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƢȀȈǫȐȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨƦǠǐǳ¦�» Âǂǜǳ¦�Ƕǣ°�Ƕē°ȂƯÂ�śȇǂƟ¦ǄŪ¦�ŁƢǐǳ�ƨȇƢǟƾǳ¦�Ŀ�ƢȀƦƳ¦Â� ¦®¢�ȄǴǟ�ǂưǯ¢

وهذا القلم الذي حشد يف سبيل الوطن لن يسكت إىل :" قالتبفعل األحداث املتسارعة واملتجددة حني 

.3" أن يسقط شهيدا يف ميدان احلق أو خير صريعا يف ميدان التحرير 

، غردايـة ، 2، العـدد 7لـد��¦Đو الدراسـات جملـة الواحـات للبحـوث، 1956-1954، جريدة البصـائر والثـورة اجلزائريـة إبراهيملونيسي  -1

.66، ص 2014

.1، ص 1955افريل  29، 316البصائر ،ع -2

.207، ص املرجع السابق عبد الغفور شريف ، -3





  ......................................................................: ...........................................................خاتمة

496

  ةــــــخاتم

، خاصة يف اجلانب ها دورا كبريا يف احلركة الوطنيةمجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وصحافتلعبت 

، ومأل الفراغ الذي طة الرتبية والتعليم العريب احلرالثقايف والديين وذلك من خالل نشر الوعي الديين بواس

أوجدته فرنسا بعد القضاء على أهم أركان ومقومات الشخصية اإلسالمية اجلزائرية وحتطيم النظام الرتبوي 

لنشر الوعي يف  ، كما أن مجعية العلماء  تفطنت مبكرا  لدور اإلعالم و الصحافة االحتاللالذي ساد قبل 

  .والثقافية والدينية وحىت السياسية  لدى مجيع األوساط اجلزائرية  االجتماعيةخمتلف اجلوانب 

يف ظروف اشتدت فيها وطأة االستعمار  لصحافتها مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يستأسفكان 

�§Âǀƫ�©®Ƣǯ�ŕƷ�ƢēƢǷȂǬǷ�ǞȈŦ�Ŀ��ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ȄǴǟ�ǖǤǔǳ¦�ƢȀȈǧ�ǂưǯÂ��®ȐƦǳ¦�Ŀ�ňƢǘȈƬǇȏ¦

اجلمعية صمدت وثبت رجاهلا ومل يضعفوا أمام التهديد والوعيد، كما مل يغرهم ما كان ميىن  لكن. وتتالشى

يف هدوء وحكمة  للعملواستمروا يف أعماهلم ومشاريعهم . به بعض الضعاف من مناصب ووظائف وغريها

واسط حيث يصرح رئيسها ابن باديس يف أ. وثبات، جيادلون ويقارعون باحلجة والربهان كل تصرف ضدهم

:الثالثينات، ملا تضاربت آراء السياسيني اجلزائريني، وانقسموا إىل أحزاب وشيع خمتلفة، باسم اجلمعية قائال

إن اجلمعية ال توايل حزبا من األحزاب، وال تعادي حزبا منها، وإمنا تنصر احلق والعدل واخلري من أي "

تفظة يف ذلك بشخصيتها ومبادئها، حمرتسة ناحية كان، وتقاوم الباطل والظلم والشر من أي جهة جاء، حم

.يف مجيع مواقفها، مقدرة للظروف واألحوال مبقاديرها "

بة بقصد حمار حركتها وصحافتها أن مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني أسست  من ذلك نستخلص

لل يف اإلفساد، ن الطرقية كانت تعترب يف نظر مجعية العلماء علة الع؛ ألأصحاب الزوايا والطرق الصوفية

إن كل ما هو متفش يف األمة من ابتداع يف الدين وضالل يف : "يقول ابن باديس يف ذلك. ومنبع الشرور

."العقيدة وجهل بكل شيء وغفلة عن احلياة واحلاد يف الناشئة، فمنشؤه من الطرق ومرجعه إليها
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املثقفني ثقافة فرنسية ذلك  أن اجلمعية ملا أنشأت وقفت يف وجه بعض اجلزائريني أيضا  نضيف هنا

من خالل جريدة أن جمموعة كبرية منهم تنكرت لقيم األمة اجلزائرية املستمدة من اإلسالم فتحدثت اجلمعية 

ا تقوله اجلمعية هلذه اجلماعة وفندت أقواهلا ومزاعمها مبا كانت تنشره يف الصحف القائمة آنذاك وممالبصائر 

وفتشنا يف احلالة احلاضرة فوجدنا األمة اجلزائرية املسلمة مكونة موجودة  إننا حنن فتشنا يف صحف التاريخ "

�ƢŮÂ�ƨȇȂǤǴǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƢēƾƷÂ�ƢŮÂ�¾ƢǸǟȋ¦�ǲƟȐŝ�ǲǧƢū¦�ƢȀź°Ƣƫ�ƨǷȋ¦�ǽǀŮÂ�ƢȈǻƾǳ¦�ǶǷ¢�ǲǯ�©ƾƳÂ�ƢǸǯ

  ."ثقافتها اخلاصة وعوائدها وأخالقها مبا فيها من حسن وقبيح شان كل امة يف الدنيا

جل اإلصالح الديين والعقائدي ، وقد أمن من خالل صحافتها مجعية العلماء لقد كافحت 

شكلت يف ضمري الشعب اجلزائري وذاكرته منارة خري وهدى وإصالح، واكتسبت مجهورا عريضا من كل 

�ƨȈƥǄƷ�̈ǂǰǧ�ȄǴǟ�² ƢǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�ǞǸŸ�ÄȂƥǄƷ�ȆǇƢȈǇ�ǂǰǧ�ǺǷ�ǪǴǘǼƫ�Ǻǰƫ�Ń�ƢĔȋ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�©ƢƠǧ

، لكنها انطلقت من أعماق الشعب اجلزائري ختاطب فيه روحه وعقله، وترده إىل أصوله أو قضية جزئية

.وجذوره، وتذكره بعمقه التارخيي واحلضاري

بدور طالئعي تقدمي على غري مثال وصحافتها قامت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني كما

احلياة الفكرية واالجتماعية والسياسية مبفاهيم على سابق، يف إثارة النخوة الوطنية والعزة القومية، فأثرت 

  .مازالت متد احلياة اجلزائرية مبدد ال ينفذ من الطاقة احلية

اليت عمل االستعمار جاهدا  وقد كان هلا دور حاسم يف احلفاظ على مقومات الشخصية اجلزائرية

ة اللغة العربية، وتشويه الدين ويضها والقضاء عليها، متبعا يف ذلك طرقا متعددة، ابتداء من حماربقعلى ت

اإلسالمي، وانتهاء بطمس معامل التاريخ الوطين واستبدال أمناط احلياة األصيلة بأمناط مستوردة خصيصا 

°̈ȂưǴǳ�¦°Âǀƥ�¿Ƣȇȋ¦�ǺǷ�¿Ȃȇ�Ŀ�ƶƦǐȇ�À¢�ǺǰŻ�ƢǷ�ǲǯ�ǺǷ�ǽƾȇǂšÂ�ǞǸƬĐ¦�ǞȈȈǸƬǳ.

ركة الوطنية منذ تأسيسها مادة تارخيية وقد شكلت جتربة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف احل

تالميذها األوائل بالقسط األوفر يف تزويد املكتبة  به ساهممبمغرية للباحثني اجلزائريني يف خمتلف املشارب، 

اجلزائرية بالكتابات حول أعالمها وصحفها ومدارسها، وكتب معاصرو اجلمعية يف التيارات السياسية 

Ƕē¦°ƢȈƫ�§°Ƣšالوطنية األخرى، حول اجلمعية �Ŀ�ǶēƢǨǳƚǷÂ�Ƕē¦ǂǯǀŭ�Ƣǿ°¦ƾǏ¤�ƾǼǟ�ƨȈǓǂǟ�̈°Ȃǐƥ.
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استطاعت مجعية العلماء أن تبين قاعدة شعبية هلا بفضل الكتابات الصحفية ألعضائها وأنصارها يف 

، اإلصالح ، صدى الصحراء1926، الشهاب 1925املنتقد : جرائد تتبىن اخلط العريب اإلسالمي، وهي

.1935، البصائر 1927

مهما حاول بعض الدارسني التقليل من أمهية وجود احلركة اإلصالحية يف امليدان السياسي، بل و 

�ƢĔȂǻƢǫ�Ŀ�ƪ إىلهناك من يذهب  ǐǻ�ƾǫ�ƢȀǈǨǻ�Ȇǿ�ƢĔȂǰƥ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śǟ°ǀƬǷ�ƢǷƢŤ�Ǯ ǳ̄�ȆǨǻ

�ǂǜǼȇ�Äǀǳ¦�ǺǰǳÂ��ƨȈǇƢȈǇ�Śǣ�ƨȈǠŦ�ƢĔ¢��ȆǇƢǇȋ¦إ�Ŀ�ƢȀǠǔȇÂ�ƢȀǨǫ¦ȂǷÂ�ƢēƢǗƢǌǻ�ń إطارها الصحيح

ȆǇƢȈǈǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�¦ŚƦǯ�¦°Â®�ƪ ƦǠǳ�ƢĔ¢�ƾƴȈǇ.��ƨȈǸȈǜǼƬǳ¦�Ƣǿ®ȂȀƳÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƢēƢǗƢǌǼǧ

  .كلها عبارة عن نضال مستميت ضد االستعمار وسياسته الثقافية واالجتماعية واإلدارية

العارمة والريادة واحلكمة والقيادة ومفهوم السياسة يف نظر احلركة اإلصالحية هي النهضة الوطنية 

وهذا ما مثلته مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني من خالل تارخيها احلافل بالنشاطات واملواقف السياسية 

.1956اىل 1931الظاهرة منها واخلفية خالل الفرتة املمتدة من 

ها السياسية خصوصا فيما يف هذا اجلانب السياسي بإبداء مواقفها وأرائوكان للبصائر دور كبري 

 البلدان الشقيقة  يتعلق باإلدماج وإطالق فتوى حترمي التجنس باجلنسية الفرنسية واليت انبعث صداها إىل

يف الدعاية للثورة ، فإىل جانب معارضتها للسياسة االستعمارية باإلضافة إىل دور البصائر كتونس واملغرب، 

لكشف عن أساليب البطش واإلرهاب اليت كان ميارسها غالة فان جريدة البصائر لعبت دورا بارزا يف ا

، وعرفت الرأي العام احمللي خاصة والعريب عامة بعدالة القضية تعمر الفرنسي على الشعب اجلزائرياملس

،  أرضه وكبحت حريته وأهينت كرامته اجلزائرية ، وذلك برفع صوت اإلنسان اجلزائري املظلوم الذي اغتصبت

، ات االستعمارية لقمع حركة الثورةساليب الوحشية الفظيعة اليت استعملتها السلطكما كشفت عن األ

 ترتاجع قيد ، وأالوالبطش، وأعمال الزجر والتنكيل، وصممت على أال حتيد عن طريقها املتمثلة يف اإلرهاب

.، النصر واسرتجاع السيادة أو الشهادةتفوز بإحدى احلسنيني اهللا حىت أمنلة عما عاهدت به
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  1935تقرير حول صدور جريدة البصائر األوىل سنة : 01الملحق رقم 

المصدر

- A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène (dossier de presse), Association des oulémas journal El .

Bassair, Alger, le 8 aoute 1934,
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  ألعداد جريدة البصائر  رتمجة اإلدارة الفرنسيةل منوذج:02الملحق رقم

:المصدر

-A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène (dossier de presse), série 25h/20/18, traduction, El

bassair, 19 Juin 1936,
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  1947تقرير حول صدور صحيفة البصائر الثانية سنة : 03الملحق رقم 

: المصدر 

- A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène (dossier de presse ) série 15h/3/12/ revue de la presse

algérienne de langue arabe, période du 1er au 15 Nouvembr1947
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  تقرير حول نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : 04الملحق رقم 

: المصدر 

-A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène , Surveillance politique des indigènes ,l’activité des

Oulémas ,le 5 juin 1937.
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تقرير مفصل حول خطبة الشيخ البشير اإلبراهيمي في أحد المساجد: 05الملحق رقم 

A.N.O.M-: المصدر ,G.G.A,Affaires indigène , Surveillance politique des indigènes

Association des oulamasn le 28 juin 1937, l’administrateur de la commune mixte d’Ain M’lila
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تقرير اإلدارة االستعمارية حول اجتماع أعضاء المؤتمر اإلسالمي الجزائري  :06الملحق رقم 

  في الملعب البلدي

:المصدر 

-A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène , Surveillance politique des indigènes ,rapport a.s.

meeting organisé par le congrès par le congrès algérois du congrès Musulman ,Alger , le

2 aout 1936.
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  تقرير حول فتح جمعية العلماء لمدرسة قرآنية بمسكيانة :07الملحق رقم 

: المصدر 

-A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène , Surveillance politique des indigènes Ulémas

Ouverture d’écoles coraniques, Constantine, le 6 Décembre1937.
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  تقرير تأسيس الجمعية لنادي الشباب: 08الملحق رقم 

:المصدر 

--A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène , Surveillance politique des indigènes, création

Association Musulmanes « Nadi Chabab» Arba ,le 30 mars 1938.
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  تقرير حول منشور الشيخ الطيب العقبي لفتوى التجنيس بجريدة البصائر:09الملحق رقم 

: : المصدر

-A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène , Surveillance politique des indigènes, Rapport ,

Association des Ouléma , Constantine, le 25 Avril 1938, Au sujet de la Naturalisation ,

Alger , le 6 Aout 1937.
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 اجتماع جمعية التربية والتعليم حول غلق مدرسة اكبو:10: الملحق رقم

:المصدر 
A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène , Surveillance politique des indigènes, Rapport ,

Association des Ouléma , Constantine, le 25 Avril 1938
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  برقية رسمية حول حجز جريدة السنة وتأسيس جريدة الشريعة: 11الملحق رقم 

:المصدر 

A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène (dossier de presse ), télégramme officiel, paris,
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  حول جريدة الشريعة تقرير:12الملحق رقم 

:المصدر 

- A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène (dossier de presse ), Notice sur le journal publie a

Constantine « ACH CHRIA » ,24 juil., 1933
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 1936محاوالت تعطيل وتوقيف جريدة البصائر سنة :13الملحق رقم

:المصدر 

G.G.A., AI, Interdiction du journal EL BASSAIR Rabat,9 mai1936
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  طلب ترخيص لبيع المشروبات الحالل :14: الملحق رقم

:المصدر
- A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène , Surveillance politique des indigènes, autorisation de

débiter des boisons ,Cercle d’Education et de bienfaisance musulman d’Orléans ville, le
13 juin 1938.
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 .اقتراح حل جريدة السنة: 15:الملحق رقم

:المصدر

-G.G.A, presse arabe « ES SOUNAH» proposition d’interdiction, le Ministre de

l’intérieur , le 17 juin 1933. le ministre de l’intérieur,
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  قائمة أعضاء المؤتمر اإلسالمي الجزائري: 16الملحق رقم 

:المصدر

A.N.O.M ,G.G.A, Affaires indigène, S.P.I, fédération constations du congrès

musulmans Algérien le 21 Avril 1937.



  ..:............................................................................................................................المالحق

516

17الملحق رقم 

Gouvernement Général

De l’Algérie

_______

1ConfidentielCabinet S.L.N.A

Objet : Envoi au Moyen Orient d’étudiants membres de l’association des

oulémas Réformistes.

Alger, 17 Novembre 1954

Les étudiants originaires du département d’Oran et dont les

noms suivants ont été désignés par l’association des Oulémas

Réformistes pour poursuivre leur études dans les universités du

Moyen Orient.

:Nom

- Sari Abderrezak Ben Mohamed.

- Bensadoun Menouar Ben Hourrine.

- Ameur Mohamed Ben Mohamed.

- Chamal Abdelhamid.

- Fellah Omar.

Destinataire:

M. Le Préfet.

( Cabinet S.L.N.A. d’Oran).

1- Source : A.W.O, Dossier 6988, série I 22.
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18الملحق رقم 

Sous Préfecture République Française

De

Tiaret Tiaret, le 13 Avril 19552

N° 144 AR Le sous- préfet de Tiaret

A Monsieur le préfet d’Oran

( S.L.N.A)

Objet : Etudiants Musulmans Originaires du département séjournant dans

les pays Arabes.

Référ : Votre circulaire n° 142 du 11.3. 1955 .

Comme suite à votre circulaire en référence, j’ai

l’honneur de vous donner ci-joint la liste des étudiants

musulmans de mon arrondissement effectuant actuellement des

études dans les universités des pays arabes du Moyen Orient.

Sous- préfet.

2 - Source : A.W.O, dossier 6988, série I 22.
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19الملحق رقم 

Ministère de l’intérieur

_________ République Française3

Service de la surveillance Oran, le 5 Mars 1955.

Du territoire En Algérie

Boite postale N° 1381 Alger R.P.

N° 404 SN/ Sta/ AO

10448

Référence à rappeler

Le Commissaire Ppal chef de la B.S.T. Oran

à

Monsieur le préfet du département d’Oran

(S.L.N.A)

Objet : Etudiants Musulmans Originaires du département

d’Oran séjournant dans les pays Arabes.

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur la situation de nombreux

étudiants Algériens séjournant actuellement dans les pays Arabes et

poursuivent leurs études dans les universités de ces pays.

Parallèlement à l’enseignement qui leur est donné ils reçoivent une

formation militaire les destinant à mener dans l’avenir une activité

antifrançaise en Algérie.

En conséquence je vous demande de bien vouloir envisager la

possibilité de faire procéder par les services compétents relevant de votre haute

autorité à l’établissement d’une liste de tous les individus originaires du

département d’Oran et poursuivant des études dans les pays d’Orient depuis

1954.

Je ne permets en outre d’insister tout particulièrement sur l’intérêt qu’il

y aurait à ce que les personnes citées soient identifiées avec le maximum de

précision ( état civil, signalement, photographie) dans la mesure du possible.

La liste ainsi établie, dont je vous prierais de bien vouloir me rendre

destinataire d’un exemplaire, constituerait une précieuse documentation.

Destinataires :

- M. le préfet Oran. Ex :1.

- Archives. Ex :2.

- Chrono Ex :3.

Le Commissaire Ppal Vansverberghe

Chef de la B.S.T d’Oran.

3 - Source : Archive de la Wilaya d’Oran, dossier 6988, série I 22.
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204 الملحق رقم 

Arrondissement d’Oran

LB/HR/ Liste Nominative des Etudiants Musulmans Originaires de l’arrondissement Séjournant dans les Pays

Arabes

Commune

d’origine ou

de départ

Noms et

Prénoms

Date et lieu de

naissance
Filiation Adresse Actuelle Observations

Ain

Témouchent

Riahi Ali Né à Ain

Témouchent le

10/09/1934.

Fils de

Mohamed et de

Ben- Chemina

Fatima.

Suivrait les cours à

l’université de

Damas ( Syrie).

A quitté Ain Témouchent

en 1953.

Perrégaux Abdellaoui

Ahmed Ould

Dahou

Né à Perrégaux

le 23/10/1929.

Fils de Dahou

O. Mektar et

de Mustafat

Halima Bent

dahou.

Etudiant à la

faculté des lettres

du Caire, adresse

personnelle : 27

rue Talaat Harb

Pacha, le Caire.

A quitté son pays d’origine

le 5/12/1954, date d’entrée

en Egypte 22/12/54, ancien

étudiant de l’institut Ben

Badis de Constantine,

diplômé de La Zitouna de

Tunis, dossier de passeport

n° 230 établie par police

d’état Sig le 11/9/1954.

St Denis du Sig Toukgane

Larbi

Né à St Denis

du Sig le

28/4/1932.

Fils de Kaddour

et de Feddag

Zohra.

Etudiant dans une

Médersa de

Damas, sans autre

précision.

Sans antécédents judiciaires.

St Denis du Sig Sahli

Khoudir

Né à Khiledjma,

C.M. de

Guegour

(Constantine)

le.14/6/1930.

Fils d’Essaid et

de feue Dakar

Fatima.

Etudiant en

Egypte sans autre

précision.

Sans antécédents judiciaires,

père professeur de Médersa

dans le Constantinois.

St Denis du Sig Belkaci

Abdelkader

Né vers 1936 au

centre

Municipal d’Ait

Daoud

(Michelet).

Fils de Ali Ben

Arezki et de

Rabahi Yoiuza

Etudiant en

Egypte

vraisemblablement

avec le précédent.

Habitait au moment de son

départ chez son père : 23

rue Voltaire à St Denis du

Sig.

St Denis du Sig Benabed Ali

chérif

Né vers 1935 au

Douar Krouf, St

Lucien Mixte.

Fils de

Bouziane et de

Benziane

Belhadj

Yamina.

Etudiant au Kouit

( Arabie Séoudite).

Habitait au moment de son

départ chez son père :

domaine de l’union à St

Denis du Sig.

Oran, le Avril 1955.

Le sous- préfet

4 - Source : Archive de la Wilaya d’Oran, dossier 6988, série I 22.
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  نموذج عن جريدة البصائر: 21 الملحق رقم 

  : المصدر

.1، ص 1937جانفي  15، 51جريدة البصائر السلسلة األولى، السنة الثانية، العدد 
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  العلماء والسياسة: من مواضيع البصائر : 22 الملحق رقم 

  : المصدر

.1، ص 1937 مارس 5، 57جريدة البصائر السلسلة األولى، السنة الثانية، العدد 



  ..:............................................................................................................................المالحق
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  .جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وصراعهما مع الحكومة الفرنسية: 23 الملحق رقم 

  :المصدر

.1، ص 1937 جانفي 15، 51جريدة البصائر السلسلة األولى، السنة الثانية، العدد 
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رسالة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى لجنة البحث البرلمانية لحكومة الجبهة : 24 الملحق رقم 

  الشعبية

  :المصدر

.1، ص 1937 أفريل  20، 65جريدة البصائر السلسلة األولى، السنة الثانية، العدد 
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جمعية العلماء المسلمين تحت استجواب لجنة البحث البرلمانية حول مشروع بلوم :25 الملحق رقم 

  فيولت وقضية االندماج

  :المصدر

.1، ص 1937 أفريل  20، 65جريدة البصائر السلسلة األولى، السنة الثانية، العدد 
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  فتوى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حل التجنيس : 26 الملحق رقم 

  :المصدر

  .م1938جانفي  14، 95جريدة البصائر السلسلة األولى، السنة الثانية، العدد 
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  كلمة الشيخ الطيب العقبي حول التجنيس والمتجنسين  : 27 الملحق رقم 

  :المصدر

  .م1937جويلية   20، 77جريدة البصائر السلسلة األولى، السنة الثانية، العدد 
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527

  اجتماع المؤتمر اإلسالمي الجزائري في دورته الثانية :28 الملحق رقم 

  :المصدر

  .م1937جويلية   16، 75جريدة البصائر السلسلة األولى، السنة الثانية، العدد 
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  الجزائري المجلس في الدولة عن الدين فصل قضية تدفن الفرنسية الحكومة:29 الملحق رقم 

  :المصدر

  .م1953أفريل  10، 225، العدد الخامسة جريدة البصائر السلسلة الثانية، السنة
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  .مقال يحرص على توحيد الجهود للقضاء على االستعمار:30 الملحق رقم 

  :المصدر

  .م1948نوفمبر  27، 57، العدد جريدة البصائر السلسلة الثانية، السنة الثانية
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  وفسادهمقال حول صالح المجتمع :31 الملحق رقم 

  :المصدر

  .م1948ديسمبر  27، 61، العدد جريدة البصائر السلسلة الثانية، السنة الثانية
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  قصية التعليم العربي والحكومة:32 الملحق رقم 

  :المصدر

  .م1949فيفري  21، 68، العدد جريدة البصائر السلسلة الثانية، السنة الثانية
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  .م1947بقسنطينة سنة  باديس بن الحميد عبد الشيخ معهد افتتاح: 33 الملحق رقم 

  :المصدر

  .م1948جانفي   5، 18، العدد جريدة البصائر السلسلة الثانية، السنة الثانية
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في المساجد واإلرشاد الوعظ األئمة القائمين على قائمة: 34 الملحق رقم 

  :المصدر

  .م1951ماي  21، 156، العدد جريدة البصائر ، السنة الرابعة
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اإلدارة االستعمارية للتسجيل في الحج: 35 الملحق رقم 

  : المصدر

  .م1937جويلية   16، 75جريدة البصائر السلسلة األولى، السنة الثانية، العدد 
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  قـائمة المصادر والمراجع
   القرآن الكريم -

  الحديث النبوي الشريف  -

I-  المصادر:

: ية األرشيفالوثائق والتقارير -)1

A.N.O.M:أرشيف ما وراء البحار  -أ 

G.G.A , Affaire Indigène (1Hà18H182) :

I)-Presse indigène et Radio

-Série15H/3/12 :

1-revue de la presse Algérienne de langue arabe Année1948 :

2- G.G.A , CLNA revue de la presse Algérienne de langue arabe, Période du 1

er au 15 Novembre 1947 .

3- Bulletins de presse Musulmane Algérienne Année 1950 :

4- G.G.A, CLNA, Bulletins de presse Musulmane Algérienne période du 1 er

15 février 1950, questions Algériennes , Ouléma Contre Marabouts .

II)-dossiers de presse :

Série15H/9/24:

1- Extrait traduction « AcH Charia » 1933.

2- Extrait traduction « EL BASSAIR » 1936-1956

Série15H/20/18 :
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3- G.G.A , Notice sur le journal publie a Constantine « ACH CHRIA » ,24 juil ,

1933.

4- presse arabe« ACH CHRIA » interdiction du journal ,9 aout 1933.

5- Télégramme Officiel, Gouverneur Général à Ministre Intérieur , PARIS.

6- Association des Oulémas , Journal « EL BASSAIR » ,Alger , le 8 aout 1934.

7- traduction , EL BASSAIR ,19 Juin 1936 ,Le congres musulman algérien

général.

8-Interdiction du journal EL BASSAIR d’Alger, le Ministre Plénipotentiaire ,

Délégué à la résidence générale de la République Françaises au Maroc à

Monsieur le Gouverneur général de l’Algérie ,Rabat ,9 Mai 1936.

9- de l’Interdiction du journal EL BASSAIR , résidence générale de la

République Françaises au Maroc ,Rabat ,26 Mai 1936.

10- Rapport , le Chef de la Police Spécial Départementale , Constantine , le

1er Decembre 1938.

-Série15H/23/22:

11-Presse arabe « ES SIRATE » Interdiction , Le président du Conseil

Ministre de l’intérieur à Monsieur le Gouverneur Général de l’Algérie ,26

Décembre 1933.

-12 Presse arabe protestation contre Interdiction de « ES SIRATE », Le

préfet du département de Constantine à Monsieur le Gouverneur Général ,

6 Mars 1934.



  .........................................................................................................والمراجعقـائمة المصادر  

538

13- presse arabe « ES SOUNAH » proposition d’interdiction , le Ministre de

l’intérieur , le 17 juin 1933.

III) Surveillance politique des indigènes:

-Série 9h46(36h2), Ouléma (1943 -1938), Congrès Musulman (1936)

1-Ulémas Ouverture d’écoles coraniques, Constantine, le 6 Décembre1937.

2- rapport , Assemblé générale de Association des Oulémas réformateurs

d’Algérie , le départementale d’Alger , N 6521 ,le 25 Septembre1937.

3-Association des Oulamas ,le 28 juin1937, l’administrateur de la commune

mixte d’AIN M’LILA.

4- rapport de commissaire de police de batna À monsieur le sous- préfet ,

le 10 aout 1936 .

5- rapport du meurtre du Muphti d’Alger, le commissaire central à

monsieur le directeur de la sécurité générale , le 10 aout 1936.

6- création Association Musulmanes « Nadi Chabab» Arba ,le 30 mars 1938.

7- rapport a.s. meeting organisé par le congrès algérois du congrès

Musulman , Alger , le 2 aout 1936.

8- Au sujet de la Naturalisation , Alger , le 6 Aout 1937.

9- Rapport , Association des Ouléma , Constantine, le 25 Avril 1938.

10- la fermeture de la médersa Dar-El-Hadits de Tlemcen , Oran , le 19

janvier 1937.
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11- autorisation de débiter des boisons ,Cercle d’Education et de

bienfaisance musulman d’orléansville,le 13 juin 1938.

12- BENBADIS ABDELHAMID président des Oulémas Réformateurs, Tunis ,

le 19 janvier 1937.

:أرشيف والية وهران  -)ب

I)-série I 22 , dossier n° 6988 :(affaires Musulmanes 1837-1961)

(Enseignements et Etudiants Algériens Musulmans 1938-1956) :

1- Renseignement confidentiel à cabinet S.L.N.A , objet: étudiants algériens

dans le proche orient, Alger, le 03 Aout 1955, n ° 2050 .

2- Envoi au Moyen Orient d’étudiants membres de l’association des

oulémas Réformistes, Alger, 17 Novembre 1954.

3- Notice de renseignements, le 14 Avril 1955, Police des renseignements

Généraux.

4- rapport du capitaine Joulie , commandant la section de gendarmerie , le

18 novembre 1954.

5- rapport du commissaire Ppal chef de la b.s.t Oran , Etudiants Musulmans

Originaires du département d’Oran séjournant dans les pays arabe , le 5

mars 1955.
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  :الوثائق المنشورة  -)2

، اإلبراهيمي حممد البشري ، سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، املطبعة اجلزائرية اإلسالمية، قسنطينة -1

1935.

�Ä°¦®ȍ¦�ǆ اإلبراهيمي حممد -2 ǴĐ¦�ǂȇǂǬƫ���ŚǌƦǳ¦ املطبعة اجلزائرية اإلسالمية ، ، العلماء املسلمني اجلزائريني جلمعية

  .م1944قسنطينة ، 

، الطبعة الثانية، )1944-1931(أرشيف والية قسنطينة، وثائق احلركة الوطنية، نصوص أساسية ووثائق من --3

.1982مطبوعات مديرية الوثائق لوالية قسنطينة، 

  :الكتب بالعربية -)3

تقدمي أمحد طالب ) عيون البصائر( 3حممد البشري اإلبراهيمي ، ج، آثار اإلمام )أمحد طالب  (اإلبراهيمي.1

.1997، دار الغرب اإلسالمي  ، بريوت ، 1، ط اإلبراهيمي

تقدمي أمحد طالب )1940-1929(1حممد البشري اإلبراهيمي ، ج، آثار اإلمام ) أمحد طالب( اإلبراهيمي.2

.1997، دار الغرب اإلسالمي  ، بريوت ، 1اإلبراهيمي ، ط

2ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط، تاريخ اجلزائر املعاصرة، عيسى عصفور،) شارل روبري( آجرون.3

1982.

، 4، مقاالت وآراء علماء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اإلمام أيب يعلي الزواوي ج)أمحد الرفاعي(الشريف-.4

2011دار اهلدى، اجلزائر ، 

يق أمحد الرفاعي الشريف ، ، مقاالت يف الدعوة إىل النهضة اإلسالمية يف اجلزائر، مجع وتعل)حممد العريب(التبسي .5

.1981، دار الشهاب للطباعة و النشر ، اجلزائر ،1ط 

، إفريقيا الشمالية تسري، القوميات اإلسالمية والسيادة الفرنسية، ترمجة املنجي سليم )شارل أندري (جوليان .6

  م1976 -هـ  1396وآخرون، الدار التونسية للنشر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

.، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر2، ج 1،ج، مذكرات الشيخ خري الدين )حممد( خري الدين.7

، دار 2،مقاالت وآراء علماء مجعية العلماء املسلمني  الشيخ الطيب العقيب ،  ج ) أمحد الرفاعي(الشريف.8

.2011اهلدى، اجلزائر ، 

، دار 1عية العلماء املسلمني اإلمام حممد مبارك امليلي، ج، مقاالت وأراء علماء مج)أمحد الرفاعي(الشريف.9

،2011اهلدى، اجلزائر ، 



  .........................................................................................................والمراجعقـائمة المصادر  

541

، دار اهلدى، 3، مقاالت وأراء علماء مجعية العلماء املسلمني الشيخ العريب التبسي ، ج)أمحد الرفاعي(الشريف.10

.2011اجلزائر، 

.1997اإلسالمي ، لبنان ، ، دار الغرب 3، ط3، م2،م1،آثار ابن باديس ، م) عمار( الطاليب.11

.2004، حممد البشري اإلبراهيمي  شيخ العلماء وفارس البيان ، دار األفاق ، اجلزائر، )بشري كاشة (الفرجي .12

.1969، دمشق، دار الفكر، 2، مذكرات شاهد للقرن ، ط )بن نيب(مالك -.13

.، هذه هي اجلزائر ، مكتبة النهضة املصرية ، مصر) أمحد توفيق (املدين.14

.1984، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1، كتاب اجلزائر، ط)أمحد توفيق( املدين.15

.، اجلزائر الثائرة ، دار اهلدى ، اجلزائر  )الفضيل (الورتالين.16
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، الواحات للبحوث و الدراسات، جملة " 1956-1954جريدة البصائر والثورة اجلزائرية "لونيسي ابراهيم ، .143

ƾǴĐ¦7 67-61، ص ص 2014، غرداية ، 2، العدد.

6، ص 1949أكتوبر  31، 93، عالبصائر،جريدة  " التعليم املرأة " ليلى إبن ذياب   ،.144

فيفري  18، 100، العدد البصائر  جريدة،"التجنس وفتوى مجعية العلماء يف شأنه  "مبارك امليلي ،.145

1، ص1938

، 1938فيفري  18، 100العدد ، البصائر، جريدة " التجنس وفتوى مجعية العلماء يف شأنه" مبارك امليلي.146

  2ص 

، 65، ع البصائر،جريدة " ء والوطنية إىل حكومة اجلبهة الشعبية مجعية العلما"مبارك بن حممد امليلي ، .147

.1، ص  1937أفريل  20

7، ص 1955جوان  3، يوم 321،العدد البصائر، جريدة " يوميات االزمة اجلزائرية"جمهول  ،.148



  .........................................................................................................والمراجعقـائمة المصادر  

549

، 1954نوفمرب  19، يوم 293،العدد البصائر، جريدة " لنجابة احلقائق باحلكمة والعقل"جمهول ،  -.149

  1ص 

  1955ماي  27، يوم 320العدد  البصائر، جريدة " يوميات األزمة اجلزائرية" جمهول ، .150

1، ص 1955جانفي  7، يوم 300العدد ، البصائر، جريدة " بعد الزوبعة"جمهول ، .151

.1، ص1954نوفمرب  5، 292، عددالبصائر، جريدة " حوادث الليلة الليالء"جمهول ، .152

.1، ص 1956جانفي  27، 351،العدد البصائر، جريدة "ƨƸȈǐǳ¦�ǶēǀƻƘǧ"جمهول ، .153

1، ص 1954ديسمرب  24، 298العدد  ، رالبصائ، جريدة " يف مفرتق الطرق"جمهول ، .154

1، ص 1954ديسمرب  10، يوم 296،العدد البصائر ، جريدة" ال تلعبو بالنار"جمهول ، .155

1، ص  1955مارس  11، يوم 209العدد ، البصائر ، جريدة " اجلزائري نداء إىل الشعب"جمهول ، .156

8، ص 1955جانفي  7، 300العدد ، البصائر، جريدة " يوميات االزمة اجلزائرية"جمهول ، .157

1، ص 1955فيفري  25، يوم 207العدد  ، البصائر، جريدة "جمهول ، نداء إىل الضمري الفرنسي.158

Ś̈ƻȏ¦�ª"جمهول ،.159 ®¦Ȃū¦Â�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǆ ǴĐ¦" 1954ديسمرب  3، يوم 295العدد ،البصائر ، جريدة ،

  .1ص

، ص 1955فيفري  4، 304العدد ، البصائر، جريدة " بيان مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني " جمهول ،.160

10
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8، ص1938اكتوبر  28، 137، العدد البصائر ، جريدة"اإلجتماع وروح احلياة"حممد أكلي وسليمان ،.163
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-6، ص ص1936أوت  7، 31، العدد البصائر، جريدة " اخلمر وخطره العظيم"حممد اهلادي التازي ، .209

7.

أفريل  9، 62، العدد البصائر، جريدة " سعادة االمة يف تعاون األفراد وتوحيد اجلهود"حممد بن بلقاسم ،.210

.6، ص1937

، 1947أكتوبر  27، 12، ع البصائر ، جريدة " حتية البصائر"حممد بن عبد الرمحان املسعدي  ، .211

  .07ص

، 115، العدد البصائر ، جبريدة "ليه التعليم العريب اإلسالمي  حماولة القضاء ع" حممد خري الدين، .212

  .1938ماي 27

ويعتقدون النصرانية . أكثر من ألف وسبعمائة مسلم يرتدون عن دينهم احلنيف " حممد سعيد الزاهري،.213

.6، ص1933-04-24، 2، جريدة الشريعة ، العدد" الكاتوليكية

ديسمرب  25، 48، العدد البصائر ،جريدة " املرأة كما أرادها أدعياء التجديد"حممد عبد اهللا األنصاري ، .214

3، ص1936

13، 10، ع البصائر جريدة ، " "كلمة هادئة"منرب السياسة العاملية "، ) أبو حممد( املدين أمحد توفيق.215

.4، ص1947 أكتوبر

.5، ص  1949أوت  8، 89، ع البصائر جريدة ،" حممد من أيب"، ) أبو حممد( املدين أمحد توفيق.216

.2، ص 1936نوفمرب  20، 44،ع البصائر ، جريدة " مهرجان العمل الوطين بفاس"مراسل ، .217

.5، ص  1936ماي  1، 17، ع البصائر جريدة،" مراسالت"مراسلكم  ، .218

8، ص 1938أوت  12، 126، العدد البصائر،جريدة  " غذاء اجلسم والروح"مرشد ، .219

، 1950جانفي  23، 104، ع البصائر ، جريدة "¦śǷǂĐ¦�ǞǷ�ǶǯƢŹ�ǂū¦�ǶǴǠŭ"مصطفى اجليجلي، .220

  2ص 

.2، ص 1939جوان 9، 169،  العدد البصائر ، جريدة "االستعمار والطرقية "مصطفى القامسي .221

4، ص 1937مارس  26، 60، العدد البصائر، جريدة " حول عادة احلجاب"مصطفى بن حلوش ، .222

8، ص 1936جانفي 24،  4، العددالبصائر، جريدة " العلم واالحتاد"مصطفى بن حلوش، .223

، 1937أفريل  23، 64العدد ، البصائر، جريدة " مجعية شباب املؤمتر اإلسالمي"مصطفى بن يلس .224

  6ص
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،  1937مارس  12، 58، العدد البصائر، جريدة " الشباب اإلسالمي اجلزائري"مصطفى بن يلس ،.225

  6ص

فيفري 4، 151، العدد البصائر، جريدة " احلديث عن الشباب هيا بنا إىل العمل" مصطفى زمريل، .226

8، ص 1939

ƢȀȈǫ°�À¦ȂǼǟÂ�ǶǷȋ¦�µ"املكي بن ادريس العمراوي،  .227 ȂĔ�ǄǷ°�ƨūƢǐǳ¦�©Ƣȇǂǯǀǳ¦" العدد البصائر، جريدة ،

8،ص 1948ماي 28، 69

  :الجرائد المجالت و  -5

  :الجرائد  -أ

  :م 1939-م1935البصائر السلسلة األولى 

2، ص1935ديسمرب  1،27البصائر ، العدد .1

.6، ص 1935ديسمرب  1،27البصائر ، ع .2

.07، ص1936جانفي  24، 4البصائر،العدد.3

.8، ص 1936فيفري  7، 6البصائر ، العدد .4

5-4،ص 1936أوت  31،7البصائر، العدد .5

.7، ص  1936فيفري  21، 8البصائر  ، ع .6

.6-5، ص ص 1936فيفري  28، 9البصائر ، العدد .7

.3، ص 1947جانفي  25، 10البصائر ، العدد .8

1، ص 1936أفريل  17، 15البصائر ، العدد .9

.2،ص 1936جوان 24،19البصائر ، ع .10

.2، ص 1936جوان  12، 23البصائر العدد .11

2، ص 1936جوان  19، 24البصائر، العدد .12

.3-1، ص ص1936جويلية  3، 26ر، العدد البصائ.13

1، ص 1936جويلية  24، 29البصائر ، العدد .14

.2-1، ص 1936جويلية  31، 30البصائر ، العدد .15

.5-4، ص1936اوت 7، 31البصائر ، ع .16

3، ص 1936اكتوبر  9، 38البصائر، العدد .17
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2، ص 1936أكتوبر  23، 40البصائر ، العدد .18

.1،ص1936نوفمرب  13، 43البصائر ، العدد .19

.5، ص1936ديسمرب  11، 47البصائر العدد .20

.03، ص1937جانفي  49،01البصائر ،العدد .21

3، ص 1937جانفي  15، 51البصائر ، العدد .22

6، ص 1937أفريل  23، 64البصائر، العدد .23

1، ص 1937أفريل  30، 65البصائر ، العدد .24

1،2، ص 1937ماي  7، 66البصائر ، العدد .25

.2-1، ص ص 1937ماي  14، 67ئر ، العدد البصا.26

.7، ص 1937ماي  21، 68البصائر ، العدد .27

.5، ص1937جويلية 16،  75البصائر ، العدد .28

6، ص 1937 أوت 13، 78البصائر، العدد.29

.3، ص 1937سبتمرب  3، 80البصائر ، العدد .30

.9، ص 1937، سبتمرب 83البصائر ، العدد .31

.2-1، ص ص 1937أكتوبر  19، 84البصائر ، العدد .32

.5، ص 1938جانفي  7، 94البصائر ، العدد .33

.5، ص  1938أفريل  8، 107البصائر ، العدد .34

.3، ص  1938أفريل  22، 110البصائر ، العدد .35

.6، ص 1938ماي  20، 114جريدة البصائر ، العدد .36

.1، ص 1938ماي  27، 115البصائر ، العدد .37

.8، ص 1938ماي  3، 116البصائر ، العدد .38

.5،ص 1938سبتمرب 9، 130البصائر ، العدد .39

2، ص 1938أكتوبر  14، 135البصائر ، العدد .40

1، ص 1938نوفمرب  18، 140البصائر ، العدد .41

.3، ص 1938ديسمرب  30، 146البصائر، العدد .42

3، ص 1939جانفي  13، 148البصائر، العدد .43

.3، ص 1939أفريل  14، 161البصائر ، العدد .44

.2، ص 1939جوان  2، 168البصائر ، العدد .45

.3، ص1939جوان  9، 169البصائر ، العدد .46
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.2، ص 1939جوان  23، 170جريدة البصائر ، العدد .47

.5، ص1939جوان 23، 171البصائر ، العدد .48

.3، ص 1939جويلية  7، 173،العدد البصائر .49

  :م 1956-م 1947جريدة البصائر السلسلة الثانية .50

.10ص  1947جويلية  25،   1 العددالبصائر ، .51

  .19ص 1947أوت  1،  2 العدد البصائر،.52

2، ص1947أوت 29، 4 العدد،   البصائر.53

.3، ص 1947سبتمرب  5، 5العدد البصائر .54

8، ص 1948سبتمرب  12، 6 العددالبصائر ، .55

.8، ص 1947أكتوبر  3،   9 العدد البصائر ،.56

.2، ص1948 أكتوبر 20، 11العدد البصائر، .57

.5، ص1947نوفمرب  10، 13 العدد البصائر ،.58

.1، ص 1948أفريل سنة  12، 31 العدد البصائر ،.59

.2، ص 1948أفريل  5، 30 العددالبصائر ، .60

  .1948أفريل  26، 33 العددالبصائر ، .61

.1، ص1948جويلية  26،   44العدد البصائر ، .62

.3-2،ص ص1948أكتوبر  18، 53البصائر، العدد.63

.7-6،ص ص1948نوفمرب  8، 55البصائر، العدد.64

2، ص 1948نوفمرب  22، 57البصائر ، العدد .65

2، ص 1948نوفمرب  29، 58البصائر ، العدد .66

.7،ص1949جانفي  24،  64البصائر، العدد .67

.3،ص1949جانفي  31، 65البصائر، العدد.68

1، ص 1949فيفري  14، 67 العددالبصائر ، .69

1، ص 1949فيفري  21، 68العدد  البصائر ،.70

  .6ص 1949فيفري  69،28البصائر ، العدد .71

.8، ص 1949أفريل  18، 76البصائر، العدد .72

.11،ص 1949سبتمرب  5، 90البصائر العدد .73

14، ص 1949 أكتوبر 31، 93البصائر ، العدد .74

.3، ص  1949ديسمرب  26، 100البصائر العدد .75
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1، ص 1950جانفي  23، 104البصائر ، العدد .76

  .2ص  ، 1950جوان  5 ،122البصائر ، العدد .77

.7-6، ص 1952ديسمرب  29، 211البصائر ، ، العدد.78

8، ص  1954مارس  12، 262البصائر ، العدد .79

6، ص  1954سبتمرب  3، 283البصائر ، عدد .80

.1، ص  1945نوفمرب  12، 293البصائر ، ع.81

4، ص 1954نوفمرب  19، 293البصائر ، العدد .82

1، ص1954نوفمرب  26، 294البصائر، العدد .83

.1، ص  1955أوت 26، 330البصائر ، ع.84

1، ص  1955أفريل  22، 315البصائر ، ع.85

1، ص 1956أفريل  6، 316البصائر ، العدد .86

.11، ص  2015ديسمرب  28، 788البصائر ،ع .87

.14، ص 2016 فيفري 14 - 08 ،794البصائر، ع .88

  : الجرائد األخرى  -

.1، ص  1933أفريل  17، 2السنة ،ع .1

.1، ص1933أفريل  24، 3السنة ،العدد .2

.1، ص1933ماي 1، 4السنة ، العدد.3

.7،ص   1933ماي 15، 4السنة ، العدد.4

.5، ص 1933 أوت 14، 5السنة  ، العدد .5

1، ص1933ماي  22، 7السنة ، العدد .6

1، ص  1933ماي  29، 8السنة ، العدد .7

3، ص 1933جوان  12، 10السنة ، العدد .8

5-4، ص 1933جوان  19، 11السنة، ع .9

.3-2، ص 1933جوان  26، 12السنة العدد .10

5، ص 1933جوان  26، 12السنة ، العدد.11

.5-1،ص ص 1933جويلية  17، 1الشريعة ، عدد .12

.2، ص 1933جويلية  31، 2الشريعة ، العدد .13
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6، ص 1933جويلية ، 31، 3الشريعة ، العدد .14

5، ص 1933أوت  7، 4الشريعة ، العدد .15

.7، ص 1933أوت 7، 4الشريعة ، العدد .16

.5، ص 1933اوت  14، 5الشريعة ،العدد .17

2، ص 1933اوت  24، 6الشريعة ، العدد .18

.5، ص 1933أوت  28، 7الشريعة ، العدد .19

.2-1،ص ص 1933سبتمرب  11، 1الصراط ،ع .20

.5، ص 1933سبتمرب  25، 3الصراط  ، العدد .21

.4، ص1933كتوبر أ16، 5الصراط ،العدد .22

.7، ص 1933أكتوبر 9، 4الصراط، العدد .23

.8، ص 1933نوفمرب  27، 11الصراط ، العدد .24

.3،ص 1933ديسمرب 11، 13الصراط، ، العدد .25

.5، ص1933ديسمرب 4،  12العدد ،الصراط.26

  المجالت  -ب

  .م1931،جوان 6، ج7الشهاب ، م.1

.353، ص 1933، أوت 9، ج 9الشهاب، م .2

.61، ص1937مارس14، ، 1،ج13الشهاب ، م.3

.152، ص1938، جوان3، ج14الشهاب ، م.4

.128، ص 1937، نوفمرب 9، ج13الشهاب، م .5

.605، ص 1936، فيفري 11، م 11الشهاب ،ج .6

.212-210،ص ص 1936، جويلية 12، م 4الشهاب ،ج.7

.1930، ديسمرب 8، م 11جالشهاب ، .8

.11،ص 1939، فيفري 1�ƾǴĐ¦��15الشهاب ،ج.9

1937، جانفي 11، ج، 2الشهاب، م.10

.212-210،ص ص 1936، جويلية 12، م 4الشهاب ،ج.11

233، ص 1937جويلية  10، 13، م5الشهاب ، ج.12

.211، ص 1936جويلية  12، م4الشهاب ج.13
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505، ص 1937، فيفري 12�ƾǴĐ¦��12الشهاب ، اجلزء.14

.55-45، ص ص 1936، أفريل 12، م1الشهاب ، ج.15

206، ص 1937، نوفمرب 13م ، ا9ج الشهاب، .16

.505، ص 1937، فرباير 12 م، 12جالشهاب ، .17

236-235، ص ص 1937جويلية  10، 13، ج5م ، الشهاب.18

420، ص 1937، نوفمرب 13، م9ج ،الشهاب.19

 : الجرائد باللغة الفرنسية - 6

1. Jean Barois ,On tient les assassins de L’imam d’Alger Mais pour qui

ont-ils tue , Paris Soir, 17 aout 1936 .

2. journal Officiel de la République Française, 31 Mai 1931, N 6056,

l’administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la

teneur des annonces

II -  المراجع :   

:الكتب باللغة العربية  -)1

،  دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، 2، ط 4،ج2، أحباث و آراء يف تاريخ اجلزائر، ج ) سعد اهللا(أبو القاسم .1

2005.

، الطبعة الرابعة ، دار الغرب 2، ج1930-1900الوطنية اجلزائرية  ، احلركة ) سعد اهللا( أبو القاسم.2

.1992اإلسالمي، بريوت،  

، الطبعة األوىل، دار الغرب 1،ج1900-1830، احلركة الوطنية اجلزائرية ) سعد اهللا( أبو القاسم.3

.1992اإلسالمي، بريوت،  

، الطبعة الرابعة ، دار الغرب 3، ج1945-1930، احلركة الوطنية اجلزائرية ) سعد اهللا( أبو القاسم.4

.1992اإلسالمي، بريوت،  

.، بريوت1دار الغرب اإلسالمي، ط ، 3،ج1954-1830، تاريخ اجلزائر الثقايف  ) سعد اهللا( أبو القاسم.5

، ديوان املطبوعات اجلامعية ، 1955-1920، صحف التصوف اجلزائرية من )حممد صاحل (آيت عجلت .6

  .ئراجلزا
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، 1880-1830، املواجهات الثقافية يف اجلزائر املستعمرة، املدارس واملمارسات الطبية والدين ) توران( إيفون.7

.2005ترمجة حممد عبد الكرمي أوزغلة، دار القصبة للنشر،اجلزائر، 

لقصبة ، حممد احلاج مسعود ، دار ا:، ترمجة 1962-1880، النخبة اجلزائرية الفرانكوفنية ) غي(برفيللي .8

.2007اجلزائر ، 

، اإلجتاه العريب واإلسالمي ودوره يف حترير اجلزائر ، منشورات اهليئة املصرية العامة للكتاب ، ) أمحد نبيل(بالسي .9

1990

.2001، اجلزائر ، 1، تاريخ اجلزائر املعاصر ، دراسات ووثائق ، دار البالغ ، ط )حممد األمني ( بلغيث.10

، الكفاح القومي و السياسي من خالل مذكرات  معاصر، الفرتة األوىل ) ان بن إبراهيمعبد الرمح( بن العقون.11

.1984، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1،ط1، ج)1920-1936(

.2010، عبد احلميد بن باديس ومنهجه يف الدعوة واإلصالح ، دار األمل، اجلزائر ،) عمار( بن مزوز.12

.2013، دار اهلدى ، اجلزائر 1اريخ اجلزائر احلديث و املعاصر، ج ، ت)عبد الكرمي ( بو الصفصاف.13

-1931(،مجعية العلماء املسلمني ودورها يف تطور احلركة الوطنية اجلزائرية )عبد الكرمي ( بو الصفصاف.14

1981، دار البعث ، قسنطينة ، 1، ط)1945

ح و الدعوة ، مجعية الرتاث ، غرداية ، ، منهج الشيخ بيوض رمحه اهللا يف اإلصال) حممد بن قاسم(بوحجام .15

2008.

، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت، 1، ط1962، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ) عمار( بوحوش.16

1997.

.1995، دار الغرب اإلسالمي، لبنان ، 1،ط1، أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة ج) حيي(بوعزيز .17

.2009، دار اهلدى ، عني مليلة ، 2، موضوعات و قضايا من تاريخ اجلزائر و العرب ، ج) حيي(بوعزيز .18

، الشيخ البشري اإلبراهيمي بأقالمه معاصريه، دار األمة، تركي رابح، الشيح البشري اإلبراهيمي يف املشرق العريب .19

.2007،  2ط

، الدار 1962 -1900زائريني بتونس ، النشاط العلمي و الفكري للمهاجرين اجل) حممد صاحل(اجلابري .20

.1983العربية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

.1999، اإلمام ابن باديس والتصوف، الطبعة األوىل ، منشأة املعارف ، مصر، ) أمحد حممود(اجلزار .21

.1965والنشر ، القاهرة ، ،الفكر والثقافة املعاصرة يف مشال إفريقيا، الدار القومية للطباعة ) أنور(اجلندي .22

.1999، دار األمة، اجلزائر، 1، سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر، ط ) عبد القادر( حلوش.23

، دار الغرب اإلسالمي ، )1945-1934(،شهيد الثورة اجلزائرية أمحد رضا حوحو يف احلجاز)صاحل (اخلريف .24

  .1992بريوت 

.1986ؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ،حممد السعيد الزاهري، امل) صاحل(خريف .25
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  : الملخص

لعبت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وصحافتها دورا كبريا يف احلركة الوطنية، فكان تأسيس مجعية العلماء 

لصحافتها أساسا حلركتها، حيث ناقشت من خالل جرائدها خمتلف القضايا الوطنية االجتماعية والثقافية والدينية وحىت 

اليت مل يكتب " السنة والشريعة والصراط"رز جرائدها اليت جاءت بعد جريدة من أب" جريدة البصائر"السياسية، فكانت 

  .هلا االستمرار أكثر من بضع أشهر بسب العراقيل اليت وضعتها اإلدارة االستعمارية

�ƢŮ�ƢǼƬǇ¦°®�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǽƢǼǈŭ�ƢǷ�¦ǀǿÂ�Ƣǿ°Ƣǰǧ¢�ǺǟÂ�ƢȀǟ�̈ŐǠǷ�ƢēƾȇǂƳ�ÀȂǰƫ�À¢�ÀƢǰǷȍ¦�°ƾǫ�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ ǳÂƢƷ

أمهيتها ومكانتها ملا حتتويه من معلومات وأخبار قيمة يف خمتلف جماالت احلياة االجتماعية والثقافية فأظهرت مدى 

والدينية، فكان الدور األول جلريدة البصائر هو التعريف جبمعية العلماء املسلمني اجلزائريني وتعميم انتشار الفكرة 

لك إىل تركيزها على القضايا واملواضيع الوطنية، وركزت على اإلصالحية يف خمتلف جهات القطر اجلزائري، لتنتقل بعد ذ

حماربة الطرقية الصالة من بدع ومنكرات، والتصدي لالحنراف اخللقي والدفاع عن الشخصية الوطنية والبعد العريب 

ة مجيع أنشطة اإلسالمي، وكذا فضح األساليب االستعمارية الرامية إىل مسخ اهلوية اجلزائرية بفرنستها وتنصريها ومتابع

 .اجلمعية والعناية بالشبيبة اجلزائرية ومحايتها من مسوم االستعمار ومؤسساته

Le résumé :

L’union des savants musulmans algériens et sa presse ont joué un rôle principale dans le

mouvement national, la création de la presse par l’union fut la base de son mouvement, car elle

abord a travers ses journaux divers sujets nationaux sociaux, culturels et religieux et « El Basa’ir »

fut le plus célèbre de ses journaux qui est venu après le journal « Sunnah wa Charia wa Sirate »

qui n’a duré que quelques mois a cause des obstacles faites par l'administration coloniale.

L’union fait tout son possible pour son journal soit expressif, et c’était ce que nous avions

touché durant nos études, car il a montré son importance et sa position grâce a son contenu

d’information de valeurs dans divers domaines de la vie sociale, culturelle et religieuse. Le premier

objectif du journal « El Basa’ir » était de présenter l’union des savants musulmans algériens et de

généralises la propagation de l’idée (de reforme) dans les différentes régions du territoire nationale

avant de se concentrer sur les affaires et les sujets nationales. Le journal s’est concentré aussi a

combattre (l’extrémisme d’hérésies et des maux), et a faire face au déviation morale et sa défendre

la personnalité nationale et la dimension arabe musulmane, et aussi a démystifier les méthodes

coloniales conçues a déformer l'identité algérienne au la francisant et la évangélisant et poursuivre

toutes les activités de l’union et prendre soin de la jeunesse algérienne et la protéger des poisons

de la colonisation et ses entreprises.


