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الجزائر في اإلسالمية الدعوة أعالم
 ومؤسساتها

الجزء األول

األستاذ الدكتور محمود أحمد عيساوي
أستاذ الدعوـة واإلعالـم والفكر اإلسالمي الحديث

والمعاصر
 – الجزائر –1كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة 

عضو عامل في رابطة األدب اإلسالمي العالمية

اإلهداء
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صلى اللهإلى صحابة سيدنا ونبينا محمد 
  ..رضي الله عنهمالكرام عليه وسلم  

  لهم  ..غفر اللهوإلى التابعين األطهار 
الذين حملوا على أكفهم نور اإلسالم إلى

أرض إفريقية .. وسقوا بأرواحهم ودمائهم
الزكية أرضها الثائرة .. وإلى تابعيهم

سقى الله أيامهم الغابرة بالعزبإحسان 
من سلف وخلف وعدول األمةوالمجد 

اإلسالمية الطيبة المعطاءة التي قال فيها
صلى الله عليهسيد الخلق سيدنا محمد 

الخير والبركة في أمتي إلى يوم: ] وسلم  
 [ من أمثال : السنوسي وابنالقيامة

باديس واإلبراهيمي والميلي و التبسي
والعقبي والورتيالني والزواوـي والمدني

وخير الدين وبيوض واطفيش وأبي
اليقظان .. ممن نافحوا عن بيضة الدين ،

وممن ذبوا عن حياض العروبة واإلسالم في
هذه الديار . 

أهدي هذا الكتاب 
                                 األستاذ الدكتور أحمد محمود

عيساوي 

مقدمة الكتاب
مقدمة الطبعة األولى
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يضم هذا الكتاب ترجمة ومنهج وحياة مجموعة من أعالم
ورجال الدعوة اإلسالمية في الجزائر ] المغرب األوسط

سابقا [ ، وقد مهدت له بموضوع دخول اإلسالم أرض إفريقية
عبر الفتوحات اإلسالمية األولى ، كما تناولت الحركة الدينية
والمذهبية وتطورها فيه ، واستقرار بالد المغرب اإلسالمي

قاطبة على إتباع المذهب المالكي ، ثم صلة المغرب اإلسالمي
بأخيه المشرق اإلسالمي عبر تسليط الضوء على الرحالت

المغربية الحجازية لتأدية فريضة الحج ، ثم بتسليط الضوء أيضا
على واقع الثقافة والفكر والتربية والتعليم قبيل االحتالل

الفرنسي البغيض ألرض الجزائر العربية المسلمة .
وهؤالء الرجال الذين يضمهم هذا الكتاب بعض وقليل من

رجاالت الجزائر المصلحين ممن واجهوا االستعمار الفرنسي
ومشاريعه االستئصالية ، وقد نشرت عن هذه الشخصيات في

بعض المجالت العربية اإلسالمية كـ ] منار اإلسالم ، وآفاق
التراث والثقافة ، والفيصل ، والوعي اإلسالمي، والبالغ،

ورابطة العالم اإلسالمي، والحرس الوطني ، والتقوى ، ومجلة
األحمدية.. [ .

ولعل هذا الكتاب مقدمة طيبة لغيره إن شاء الله ، لحمل
المشروع الثقافي اإلسالمي بتجربته الجزائرية وخصوصياتها

المتميزة إلى العالم اإلسالمي عبر هاته الشخصيات الدينية
اإلصالحية المتميزة ، وقد ضم أكثر من عشرين شخصية . وهو

سلسلة محاضرات ألقيتها على طالب السنة الثانية بقسم
أصول الدين بكلية العلوم اإلسالمية فرع الدعوة والثقافة

هـ ،1430-1429م 2009-2008اإلسالمية بجامعة باتنة سنة 
بعد أن طلبت مني إدارة الكلية أن أضع مفردات لبرنامج هذه

المادة الجديدة في الدراسات اإلسالمية ، فوضعته وفق التصور
العلمي والمنهجي المطلوب .

والله نسأل أن ينير لنا سبيل الهدى ، ويعلمنا ما ينفعنا ،
وهو الهادي إلى الحق .

هـ1429/شوال/17تبسة الجمعة 
م17/10/2008

       

الدكتور أحمد عيساوي        
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صفات العالم الرشيد والمتعلم األديب
األريب
 * أخالق طالب العلم  :

ليعلم أبناؤنا الطلبة أن العلم علمان ، علم األبدان ، وعلم
ضفيه على طالب العلمُاألديان ، وألن العلم نور من الله  ي

الصادق المنشغل والمشتغل به ، فيرزقه الله تعالى بلوغ
إحدى درجات المعرفة ، وأهمها معرفة نفسه ، وعظمة

خالقه ، مدبر األكوان والموجودات والمخلوقات ، وبالتالي
يستحق رضى ربه عليه ، وعندئذ تصير الدنيا منزال ، والبدن
مركبا ، واألعمال سعيا إلى المقصد ، وال أعظم من مقصد

رضى الله تعالى ، واللقاء به ، ففيه العلم كله ، وإن كان ال
يعرف قدر هذا المعراج إالّ القلة من طلبة العلم الصادقين .

وقـــد حفلت كتب الـــتراث باألخبـــار النبيلـــة عن أخالق
وسلوكات وآداب طالب العلم مع شــيوخهم وأســاتذتهم ، حــتى
غدا عنــدهم من األعــراف طلب األدب قبــل طلب العلم ، فممــا
أُثر عن عبد الله بن المبارك قوله : " طلبت العلم عشرين سنة
ــروى عن آداب وأخالق ــاُ يـ ــنة " ، ومـ ، وطلبت األدب ثالثين سـ
طالب الحديث الشريف والفقــه درر يــذهل عقــل طــالب العلم
الرشيد في زماننا عن إدراكها وبلوغ درجات كمالها . فحكايــات
اإلمام مالك مع ربيعة الرأي وابن شــهاب الزهــري وأخالق أمــه
في تزكية نفسه للتحلي بأخالق وصفات العلماء وهو صبي في
سن الطلب ما يصــلح قبســا منــيرا لكــل أم وطــالب علم ، ومــا
ُيروى عن اإلمام المديني مــع طالبــه في أخالق وآداب تحصــيل
ــل األنفس الشــريفة وهي ــا تجف ــوي الشــريف م ــديث النب الح

تسمعه أو تقرأه أو تتتبعه .   

وعلى سبيل التمثيل ال الحصر من درر نفائس التراث درة
من كتاب " أدب الدنيا والدين " فقد اشــترط اإلمــام المــاوردي
تسعة شــروط الــتي يجب أن يتــوفر عليهــا الــراغب في العلم،

والتي تنتهي معها كمال الراغب ، وهذه الشروط هي : 

 – العقل الذي به تُدرك حقائق األمور .1

 – الفطنة التي يُتصور بها غوامض العلوم .2

 – الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره ، وفهم ما علمه .3

 – الشهوة التي يدوم بها الطلب ، وال يسرع إليها الملل .4

 – االكتفاء بمادة تغنيه عن تكاليف وأعباء الطلب .5
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 – الفراغ الذي يكون مع التوفر ويحصل به االستكثار .6

 – عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض .7

 – طول العمر واتســاع المــدة لينتهي باالســتكثار إلى مــراتب8
الكمال .

 – الظفر بعالم سمح بعلمه ، متأن في تعليمه .9

قــال اإلمــام المــاوردي: " فــإذا اســتكمل هــذه الشــروط
التسعة فهو أسعد طالب وأنجح متعلم". أدب الــدنيا والــدين ص

 . 67 و 66

فيما يرى اإلمام أبو حامد الغزالي أن طالب العلم يجب
أن تتوفر فيه عشر صفات أساسية ، هي :

 – تقديم طهارة النفس عن رذائل األخالق ومذموم األوصــاف1
ــه ، إذ العلم عبادة القلب ، وصالة السر ، وقربة الباطن إلى الل

، } إنما يخشى اللــه من عبــاده العلمــاء { تعالى القائل :
فالعلم طهارة للباطن ، وثمرته التقوى والخشية الحقيقية من
الله تعالى . وأن ال يتبذل على معلمــه فيظن نفســه أن عــالم ،
ــد وهو مازال لم يضع قدمه في ركاب العلم ، وفي هذا قال أح

المعلمين الشعراء :

جهالوإن عناء أن تعلـّـم جاهــال  فيحسب 
أنه منك أعلم

كنتمتى يبلغ البنيان يوما تمامــه  إذا 
تبنيه وغيرك يهدم

يكنمتى ينتهي عن سيء من أتى به  لم  إذا 
منه عليه تندّم 

 – تقليل االشتغال بالدنيا وعالئقهــا ، واالبتعــاد قــدر اإلمكــان2
عن األهل واألوطان، حتى ال ينشغل طالب العلم بها عن طلبه

، ] العلم ال يعطيك بعضه حــتى تعطيــه كلــك [العلم ، ألن
ــف إلى ــان يختل وقال اإلمام الشافعي رحمه الله ، وهو الذي ك
بدوي راع يجلس إليه يطلب الحكمة، فيقول له طالبــه : وكيــف
تختلــف إليــه وأنت من أنت ؟ فيقــول: " لقــدُ وفــق إلى مــا لم

نوفق إليه " :
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تغرب عن األوطان في طلب العـال      واسفر ففي
األسفار خمس فوائد

تفريج هم ، واكتساب معيشة ، وعلم     وآداب ،
وصحبة ماجــــد .

 – أن ال يتكــبر على العلم ، وال يتــأمر على المعلم ، بــل يلقي3
إليه زمــام أمــره بالكليــة في كــل إجمــال وتفصــيل ، ويتواضــع
لمعلمــه ويطلب الثــواب بخدمتــه ، والشــرف بصــحبته والتتلمــذ
على يديه، ويــذعن لنصــيحته إذعــان المــريض الجاهــل للطــبيب

إن من: ]  رضي الله عنه المشفق الحاذق . وقد قال اإلمام علي
حق العــالم أن ال تكــثر عليــه بالســؤال ، وال تعنفــه في
ــه إذا ــذ بثوب ــل ، وال تأخ ــه إذا كس ــواب، وال تلّج علي الج
نهض ، وال تفشي له سرا ، وال تغتابن أحــدا عنــدـه ، وال
تطلبن عثرتـــه ، وإن زل قبلت معذرتـــه ، وعليـــك أن
توقره وتعظمه لله تعالى مادام يحفظ أمر الله تعالى ،
وال تجلس أمامه ، وإن كانت لــك حاجــة ســبقـت القــوم

 [ .إلى خدمته

 – ترك االشتغال بمسائل االختالف ، واألخذ بمسائل االتفاق ،4
لعظم خطر الخالف على عقــل ونفســية طــالب العلم المريــد ،

وهذا أساس عام في طلب علوم الدنيا والدين .

 – أن ال يدع فنا من العلوم المحمودة ، وال نوعا من أنواعه إال5ّ
وينظر فيه نظرا، يطلع به على مقصده وغايته ، ثم إن ســاعده
العمر طلب التبحــر فيــه ، وإالّ اشــتغل بــاألهم منــه واســتوفاه،
وأخذ أطرافا من غريــه ، ألن العلــوم متعاونــة وبعضــها مرتبــط

ببعض ، وقديما قال الناظم :

ــدأ والعمر عن تحصيل كل علــم        يقصــر فابـــ
منه باألهم .

 – عــدم الخــوض في فنــون العلم دفعــة واحــدة ، بــل يــراعي6
الترتيب ، ويبتدىء باألهم فــالمهم ، فــإن العمــر ال يتســع ألخــذ
كل العلــوم ، فعليــه أن يكتفي بــاألهم فــالمهم ، وأحســنها مــا

نفعه - ونفع أمته - في دنياه وآخرته .   

 – أن ال ينتقل إلى فن من العلوم حتى يســتوفي الفن الــذي7
ــا ضــروريا ، وبعضــها طريــق قبلــه ، فــإن العلــوم مرتبــة ترتيب
لبعض ، وطالب العلم الموفق من راعى ذلك الــترتيب والتــدرج

} الذين آتينــاهـم الكتــاب والتمهيد، مصداقا لقولــه تعــالى :
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ــه { ــق تالوت ــه ح  ، أي ال يجــاوزن فنــا حــتى يتقنــوهيتلون
ويحكموه علما وعمال . 

 – أن يعــرف الســبب الــذي بــه يــدرك أشــرف العلــوم ، إلرادة8
شيئين همــا : شــرف الثمــرة ، وقــوة الــدليل ، ووثاقتــه ، كعلم
الــدين وعلم الطب . فــإن ثمــرة األول الحيــاة األبديــة ، وثمــرة
الثــاني الحيــاة الفانيــة ، وهكــذا تكــون علــوم الطب والحســاب

أشرف لدقة ووثاقة أدلتها كعلم الدين .

 – أن يكون قصد المتعلم في الحــال تحليــة باطنــه ، وتجميلــه9
ــال ــه الم ــد ب ــالى، وال يقص ــه تع ــرب من الل ــائل ، والق بالفض

والجاه ..

- أن يعلم نســبة العلــوم إلى المقصــد ، كيمــا يــؤثر الرفيــع10
القريب السهل ، على البعيد ، والمهم على غــيره ، بــأن يجعــل
الحــق ديدنــه ، ال التقليــد واالتبــاع ، ويغــالي في اتبــاع شــيخه ،
حــتى يــرى أن قولــه دليال وإن لم يســتدل ، وأن اعتقــاده حجــة
وإن لم يحتج ، فيفضي به األمر إلى التسليم لــه دونمــا تحريــك
عقله ، حتى يصل به الهوان إلنكار الحجج واألدلة المقنعة ألنها

تخالف ما سمعه عن شيخه حتى ولو كان شيخه مخطئا . 

وبعد رحلــة طلب العلم الطويلــة والشــاقة ، يصــل طــالب
العلم المخلص الصادق إلى أن يكون ضمن أحــد أربعــة أحــوال ،

هي :

 – حال االستفادة من العلم ، فيكون مكتسبا ، وهذا هــو حــال1
الطلب واالكتساب .

 – حال االدخار ، فيكون به غنيا عن السؤال ، وهــذا هــو حــال2
الغني عن السؤال .

 – حال إنفــاق على نفســه ، فيكــون بــه منتفعــا ، وهــذا حــال3
االستبصار والتفكر المحض ، والتمتع بلذة التوسم .

 – حال بذل لغيره ، فيكون بــه ســخيا متفضــال ، وهــو أشــرف4
األحــوال الــتي يصــلها طــالب العلم، وهــذا هــو حــال التبصــير

والتعميق ، وهو أشرف األحوال . 

وفي هذا الصدد قال أبو حامد الغزالي في باب العلم : ))
.. فمن علم وعمل وعلّم، فهو الذي يدعى عظيمــا في
ملكــوت الســماوات ، فإنــه كالشــمس تضــيء لغيرهــا ،
وهي مضيئة لنفسها ، وكالمسك الذي يطيب غيره وهو
طيب . والــذي يعلـم وال يعمــل بــه كالــدفتر الــذي يفيــد
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غيره وهو خال عن العالم ، وكالمسن الذي يشحذ غيره
وال يقطع ، وكاإلبرة الــتي تكســو غيرهــا وهي عاريــة ،

وذبالة المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق :

ــاس وهي وما هو إالّ ذبــــالة وقدت       تضيء للن
تحترق . (( .

* أخالق المعلم الرشيد :
ولما تكــدرت صــورة المرشــدين في هــذا الزمــان العكــر ،
وصــار بعضــهم يســب بعضــا ، وبعضــهم يلعن بعضــا ، وبعضــهم
يُفّسق بعضا ، وبعضهمُ يبدّع بعضــا ، وصــار - لألســف - بعضــهم
ُيكفر بعضا ، حتى األموات منهم لم يسلموا من هــذه األمــراض
ــر ــد أن انتقلت إلى القطـ ــة، وبعـ ــات القلبيـ ــية واآلفـ النفسـ
الجزائري هذه المذمة المشــينة صــار من الــواجب على حــراس
الدين أن يبينوا للناس منهج اإلسالم في هذه المســألة ، وصــار
البد من رسم معالم اإلرشــاد والتعليم ، ووضــع صــورة صــادقة
عن المعلم الرشيد ، مشتقة  من أخالق ومنهج رســولنا الكــريم

 ، الــذي كــانت من أولىعليــه الصــالة وأفضــل التســليممحمــد 
صــلىوظائفه وأهمهــا التربيــة والتعليم والتــأديب ، حيث قــال 

 : ] أدبني ربي فأحســن تــأديبي [ ، ممتنــا علىالله عليه وسلم
} وإنك لعلى خلــقربه الــذي مدحــه فقــال جــل من قائــل : 

(4) القلم :  عظيم {  . وقد أثــنى عليــه المــولى تبــارك وتعــالى 
}مبينا وظائفه في العديد من المواضــع القرآنيــة حيث قــال : 

ا عليكـم آياتنـــاتلوكمـــا أرســـلنا فيكم رســـوال منكم ي
 الكتـــاب والحكمــة ويعلمكـم مــا لمويــزكيكم ويعلمكـم

ــرة :  { تكونوا تعلمون  (151) البق  . } لقد مّن اللــهوقــال :   
يتلــواعلى المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفســهم 

ــه  ــزكيهم ويعلمهمعليهم آيات ــاب والحكمــة وإنوي  الكت
 . وقال : (164) آل عمران :  كانوا من قبل لفي ضالل مبين {

ــيين رســوال منهم  } ا عليهميتلوهو الذي بعث في األم
 الكتاب والحكمة وإن كــانوا منويزكيهم ويعلمهـمآياته 

.  (3) الجمعة :  { قبل لفي ضالل مبين

صــلى اللــه عليــهفقد بينت اآليات الثالث أن رســول اللــه 
 له من الوظائف التالي :وسلم

 – التزكية : وهي التربية وتنمية األنفس والعقول والقلوب .1

 – التالوة : وهي قراءة التعاليم عليهم .2
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 – التعليم : وهو تزويدهم بالمعارف والحقائق والخبرات .3

صــلى اللــهومن هنا وجب على الموقعين عن رسول الله 
 من معلمين ومدرســين وخطبــاء ووعــاظ وفقهــاءعليه وســلم

ومرشدين ومــربين وإعالمــيين .. أن يتصــفوا بصــفاته ويتحلــوا
، أمــارضــوان اللــه تعــالى عليهم أجمعين بأخالقه مــع صــحابته 

أخالق وصــفات المعلم المرشــد الرشــيد الصــادق والحقيقي ،
فهي :

ــه1 ــ ــرى بني ــ ــريهم مج ــ ــفقة على المتعلمين، وأن يج ــ  – الش
 : ] إنما أنا لكمصلى الله عليه وسلم الحقيقيين، قال رسول الله

، فهو يقصد إنقاذهم من االنحراف والزيغمثل الوالد لولده [
في الدنيا ، ضمانا لهم من النار في اآلخرة .

فالمعلم الصادق والمرشد المخلص المتأسي برسول الله
ــه وســلم  ــه علي فهو كما يســعى ببنيــه  للســعادتين ، فهــوصــلى الل

ــذلك ــرة ، ول ــدنيا واآلخ ــوابي ال ــن ث ــذه إلى حس ــعى بتالمي يس
فالمرشد الصادق طيب ومخلص وودود ، يسعى بنفسه وبغــيره

} األخالء لحسن ثــواب الــدنيا واآلخــرة ، عمال بقولــه تعــالى :
ــذايومئذ بعضهم لبعض عدو إالّ المتقين { ــرج عن ه ، ويخ

طالبو الرئاسة ، والدنيا، والمجد ، والرياء .

ــه الصــالة وأفضــل التســليم  – االقتــداء بصــاحب الشــريعة2 ، فال علي
يطلب أجرا ، وال شكرا ، إالّ إرضاء الله تعالى ، والقــربى منــه ،
كما يسعد بكمال تالميــذه ورقيهم العلمي والمعــرفي ، ويســعد

أيضا بتزكيتهم وتهذيبهم وحسن خلقهم .

 – االســتزادة من طلب العلم والســيما مــا يجهلــه ، فال ينبغي3
للعالم وإن صار في طبقــة العلمــاء األفاضــل أن يســتنكف من
تعلم ما ليس عنده ، فقد أثر عن ابن عبــاس قولــه : " لــو كــان

 ، لمـاعليــه الصــالة و الســالمأحد مكتفيا من العلم الكتفى موسـى 
) " } هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا {قال : 

(66الكهف :  ــه عنه . ومن مأثور ما قاله اإلمام علي    : "رضي الل
خمس خـــذوهن عـــني ، فلـــو ركبتم فيهن الفلـــك مـــا
وجــدتموهـن إالّ عنــدي : أال ال يرجــون أحــد إالّ ربــه، وال
ــا ليس ــالم أن يتعلم م يخافن إالّ ذنبه ، وال يستنكف الع
عنده ، وإذا سئل أحــدكم عمــا ال يعلـم فليقــل ال أعلم ،

 " .ومنزلة الصبر من اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد

 – النصيحة الشاملة للمتعلم ، فهو كما ينصح أبناءه الذين هم4
صلبه ، فصفته الثالثة تــدعوه لنصــيحتهم ، من ذلــك أن يمنعهم
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من التصدي لرتبة قبل استحقاقها ، أو التشاغل بالعلم الخفي
ــق ــذيرهم ونهيهم إن وف ــه تح ــل العلم الجلي ، وواجب علي قب
أحــدهم إلى درجــة االســتواء في بعض علــوم الــدين ، فيتخــذها
مطيــة للطمــع في الــدنيا ، فتركهــا أنفــع لــه من الوقــوع في
المعصية، وتنبيههم إلى أن المقصد من طلب العلم هو القربى
من الله تعالى ، ويقبح لــه مــذام المخالفــة ، فليس مــا يصــلحه

العالم الفاجر بأكثر مما يفسده .

ــه ، وعليه مثال أن يصرفه عن طلب علم الخالف في الفق
والجدال في الكالم والفتــاوى، وإجــراء الخصــومات واألحكــام ،

ــه ، فــأبىوقد قيل من المأثورات :  ] تعلمنا العلم لغير الل
.العلم أن يكون إالّ لله [ 

 – التربيــة والتــأديب بــالتلميح ال بالتصــريح ، وهي من دقــائق5
صـــناعة التعليم أن يزجـــر المتعلم عن ســـوء الخلـــق بطريـــق
التعريض مــا أمكن ، وال يصــرح ، وبطريــق الرحمــة ، ال بطريــق
التوبيخ، فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة ، ويورث الجــرأة على
الهجوم بالخالف ، ويهيج الحرص على طلب الممنوع والخالف ،
وقصة آدم وحواء في الجنة صريحة . وما ذكرت القصــة لتكــون
سمرا، بل لتتنبه بها على سبيل العــبرة ، وألن التعــريض يميــل
ــه ، ــتنباط معاني ــة إلى اس ــان الذكي ــلة واألذه ــوس الفاض النف

فيفيده التفطن لما غمض عليه .

 – احترام سائر العلوم ، وعدم تقبيح علم آخر ال يشــتغل بــه ،6
كمــا يقبح معلم اللغــة علم الفقــه، وعلم التفســير والحــديث ،
على أنهما محض نقــل وحفــظ وســماع ، فيقــول : وهــو شــأن
العجائز الحفظ . وكما يصنع معلم الكالم مع علم الفقه ، فهذه

صفات مذمومة للمعلمين يجب تجنبها .

 – مراعــاة قــدرات المتعلم ، وأن يقتصــر بــالمتعلم على قــدر7
ــه فهمه ، فال يلقي إليه ما ال يبلغه عقله ، فينفره أو يخلط علي

ــليمعقله . ويقتدي بسيد الخلق محمد  حين عليه الصالة وأفضل التس
ــاسقـــال:  ــنزل الن ــا أن ن ــاء أمرن ــر األنبي ] نحن معاش

ــالة ، وقولهمنازلهم ونكلمهـم على قدر عقولهـم [ ــه الص علي

 : ] ما أحد يحدث قوما بحــديث ال تبلغــه عقــولهموالسالم
رضي الله عنه . وقول اإلمام عليإالّ كان فتنة على بعضهم [ 

 )) إن هاهنا لعلوما جمة لــو وجــدتوهو يشير إلى صدره :
ــالم . وقول عيسىلها حملة ((  ــالة والس ــه الص ] ال تعلقوـا:  علي

الجــواهر في أعنــاق الخنــازير ، فــإن الحكمــة خــير من
.الجوهرة ، ومن كرهها فهو شر من الخنازير [ 
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 – المرحليــة والتــدرج والتبســيط ، واالنتقــال من المحســوس8
والملموس إلى المجرد والمعقول ، مــع تحســيس طــالب العلم
بمكانته وقدره في فهم العلوم ، ولكن على التدرج وبالمراحــل
، ألن أشدهم فرحا وأضعفهم عقال ، هو أفرحهم بكمال عقله .

 – العمل بما يعلم ، فال يكذب قولــه فعلــه ، ألن العمــل يُــدرك9
بالبصائر واألبصار، فإذا خالف العمل العلم منــع الرشــد ، وكــل
من أمر ولم يفعل لم يُقبل منــه ، فمثــل المعلم المرشــد مثــل
الظل من العود ، ومــتى اســتوى الظــل والعــود أعــوج ، لقولــه

} أتأمرون الناس بالبر وتنســون أنفســكم وأنتم تعالى :
ــه ، وقــال رســول الله تتلون الكتاب أفال تعقلون { صــلى الل

 : ] من سن سنة سيئة فعليــه وزرهــا ووزر منعليه وسلم
عمل بها إلى يوم القيامة ، دون أن تنقص من أوزارهم

ــه عنه ، وقال اإلمــام عليشيئا [  ــي الل  : )) قصم ظهــريرض
رجالن : عالم متهتك ، وجاهل متنسك ، وشــرار النــاس

، فالجاهل يغر الناس بتنسكه ، والعالمالعلماء إذا فسدوا (( 
يغرهم بتهتكه ، وقديما قال الشاعر :

ال تنــه عن خلــق وتــأتي مثلــه    عــــــار عليــك إذا
فعلت عظيم . 
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الفصل األول
شمس اإلسالم تسطع على أرض إفريقية 

بمناسبة مرور ألف وأربعمائة سنة هجرية على سطوع نور اإلسالم فيها
هـ  1427 - 27

كتب الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي اهلل عنه قائد جيش المسلمين
في حملته على برقة وطرابلس ووالي مصر يبشـر الخليفة الجليل عمر بن الخطــاب
رضــي اهلل عنــه، فقــال: )) .. إن اهلل قــد فتح علينــا إطــرابلس ، وليس بينهــا وبين
إفريقيـة إاّل تسعة أيام ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحهــا اهلل على يديــه
فعــل (( ، فــرد عليــه الخليفــة عمــر رضــي اهلل عنــه  طالبــا منــه القفــول بــالجيش
اإلسالمي قائال : )) .. ال ، إنها ليست بإفريقية ، ولكنهــا المفرقــة ، غــادرة مغــدور
بها ، ال يغزوها أحد ما بقيت ، ذلك أن أهلها كــانوا يــؤدون إلى ملــك الــروم شــيئا ،
فكــانوا يغــدرون بــه كثــيرا ، وكــان ملــك األنــدلس صــالحهم ، ثم غــدر بهم ، وكــان

خبرهم قد بلغ عمر ((. 
ــرب ، ج  ــرب في حلى المغ ــان المغ  . وغــيره2 ، ص 1ابن عــذارى المراكشــي ، البي

 ، ص2كالبالذري وابن عبد الحكم. نقال عن : السيد عبد العزيــز ســالم ، المغــرب الكبــير ، ج 
 .151 و 150
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شمس اإلسالم تسطع على أرض إفريقية 
بمناسبة مرور ألف وأربعمائة سنة هجرية على سطوع نور اإلسالم فيها

هـ1427 - 27
* ممهدات الذكرى :

ال يمكننا إدراك حيثيــات وحقــائق ومســيرة حمالت الفتح اإلســالمي الطويلــة
ــتي ــة ال ــائع األحــداث الدامي ــع وق ـــة بمعــزل عن تتب ــيرة لبالد إفريقي والشــاقة والمث
ــائع شهدتها المنطقة منذ االحتالل الروماني لها أوائل القرن الميالدي األول ، ثم وق
السيطرة الوندالية المتوحشـة عليها طيلة قرن من الزمان ، ثم تحولهــا إلى مســرح
ـــة الضــارية في ـــة البيزنطي ــة المتوحشــة والرومي حــرب دائم بين الجيــوش الوندالي
القرنين الرابع والخامس الميالديين ، وأثر كل ذلك على نفسية ومخيــال شــعوبها ،
التي قاومت المحتلين بكــل شراســة ، وردتهم بكــل ضــراوة ، ولم تعــرف االســتكانة
على الوجود االستعماري الروماني والوندالي والبيزنطي لها ، طيلة القرون الســتة
الســـابقة للفتح اإلســـالمي ، وأثـــر كـــل ذلـــك على عالقـــة ســـكان البالد األصـــليين
والفاتحين المســلمين ، الــذين حــاولوا إفهــام أهــل البالد بصــدق نوايــاهم ، وحقيقــة
دوافعهم في الفتح ، من أنها تخالف حقيقة المستعمرين السابقين ، وتقصد إدخالهم

في الدين اإلسالمي فقط.
ومن هنا فقد طالت مسيرة الفتح اإلسالمي لبالد إفريقية من الناحية الزمنية
مقارنة بغيرها من البالد واألمم المفتوحة األخــرى في الشــرق اآلســيوـي ، وعنــدما
اقتنع أهلها باإلسالم، بعد هزيمة الكاهنــة وموتهــا على يــد القائــد اإلســالمي العظيم

ــاق اإلســالم77حســان بن النعمــان الغســاني ســنة  ــ ، ووصــيتها ألبنائهــا باعتن هـ
والدخول فيــه ، صــار المغــرب اإلســالمي جســرا للفتح األندلســي القــادم ، ولم تمـــر
سوى بضع سنوات من إنهــاء حســان بن النعمــان الغســاني فتح بالد إفريقيــة ســنة

هـ حتى صار سكانه صــلب وقــادة جيش الفتح اإلســالمي نحــو األنــدلس ، الــتي77
استطلعها أوال طريف بن مالــك الخــوالني ، ثم ســار إليهــا طــارق بن زيــاد ، وتبعــه
موسى بن نصيـر في جيش تعداده اثنا عشر ألفــا ليس فيهم ســوى ثالثمائــة عــربي
فقط ، ُوفتحت في غضون سنة ، ُوقضي فيهــا على دولــة القــوط الغربــيين الجــائرة

 هـ .   93 و 92سنتي 
هـ تمـر ألــف وأربعمائــة ألــف ســنة1427وفي هذه السنة الهجرية المباركة 

على أول صــدام بين المســلمين الفــاتحين ، وبين الســلطة اليبزنطيــة الجاثمــة على
صـــدر ســـكان بالد إفريقيـــة، الـــذين ســـرعان مـــا تخلـــوا عن قائـــدهم البـــيزنطي
)جورجريوس ( في موقعة العبادلة بالقرب من سبيطلة بين حصني حيــدرة وتبســة
على الحدود التونســية الجزائريــة ، ورضــوا بحســم المعركــة متفــرجين أمــام تأييــد

وشجاعة جيش الفاتحين .
ومن هنا صار لزاما علينا قبل تذكير المسلمين بعزهم الغابر ومجدهم التليد،
وضع بعض اللمسات التاريخية حول بعض الحقائق التي عاشتها بالد إفريقيـة قبيل

م ، والحقبــة الرومانيــة533-428الفتح اإلسالمي ، والســيما الحقبــتين الونداليــة 
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م ، لنتبين أمورا كثــيرة حصــلت لجيش الفتح اإلســالميُ بعيــد646-533البيزنطية 
م .646هـ 27موقعة العبادلة الشهيرة سنة 

م :533-429* حالة بالد إفريقية في العهد الوندالي 
ــادة وحكم اإلمبراطوريــة بعد أن صار للوندال الجرمانيين مكانة بارزة في قي
الرومانيـــة في منتصــف القــرن الرابــع الميالدي ، وأصــبحوا متحكمين في قيــادة
ــوع ــ ــة على األمن في ربـ ــ ــة المحافظـ ــ ــد أن أوكلت إليهم عمليـ ــ ــها ، وبعـ ــ جيوشـ
ــدين ــاني وســعوا جاه ــوذهم في البالط الروم ــوتهم ونف ـــة ، أحســوا بق اإلمبراطوري
للقضاء على مجــد رومــا ، وتمكنــوا في مطــالع القــرن الخــامس الميالدي من إدارة
الصراع معها، وتفكيك مستعمراتها شيئا فشــيئا ، حــتى اســتطاعوا القضــاء المــبرم

  1م.  472عليها سنـة 
وقد بدأ نفوذ الوندال الجرمانيين يتعــاظم منــذ نهايــة القــرن الرابــع الميالدي
داخــل القــارة األوربيـــة ، والســيما بعــد اســتيطان مجموعــة من القبائــل الجرمانيــة
الوندالية في شبه الجزيرة اإليبيريـة مطلع القــرن الخــامس الميالدي ، الــتي تطلعت
للنزول بأرض المغرب الغنية بزراعتها وثرواتها الحيوانية والغابيـة ، وظلت تتحين
الفرصــة لغزوهــا والــنزول فيهــا ، وانتزاعهــا من بقايــا مســتعمرات اإلمبراطوريـــة
الرومانيـــة ، الــتي قــامت في المشــرق باســم اإلمبراطوريــة البيزنطيــة وعاصــمتها

2القسطنطينيـة . 

كمــا قــويت هــذه الرغبــة لــديهم بعــد احتاللهم جــزر البليــار وطنجــة وشــمال
المغــرب األقصــى، وبعــد تحــالف القــوط الغربــيين واإلمبراطوريـــة الرومانيــة لطــرد

م نــزل عشــرات األلــوف من429الونــدال من شــبه الجزيــرة اإليبيريــةـ. ففي ســنة 
محاربي الوندال المتوحشين األشداء العدوة الدنيا من بالد المغرب األقصى بقيادة )
ــذي زحــف بجيوشــه الجــرارة والمتوحشـــة نحــو الشــرق باتجــاه جنصــيريك ( ، ال
ــف ــال العن ــير من أعم ــدمر الكث ــربين األوســط واألدنى، وصــاحب غــزوهم الم المغ
والوحشية ، فقــد كــان الونــدال يــدمرون مــا كــان يصــادفهم من عمــران ، ويقتلــون
الشــيوخ واألطفــال ، ويحرقــون الكنــائس الكاثوليكيــة والــدور ، ويــتركون وراءهم

3الدمار والخراب أينما حلوا . 

وظلت الجيوش الوندالية المتوحشـة تتقدم في بالد المغرب األوسط واألدنى،
وتحتل المدن والحصون والعواصم الكبيرة ، وتقضي على النفوذ الرومــاني فيهــا ،

م عاصــمة المملكــة الرومانيــة439حتى تسنى لها احتالل مدينة ) قرطاجنة ( سنـة 

1
 انظر : السيد عبــد العزيــز ســالم ، المغــرب الكبــير ، دار النهضــة العربيــة ، بــيروت ، دون

 ، بتصرف .3 .. 1 ، ص 2م ، ج 1981طبعة، 

2
 ، بتصرف .3 .. 1 انظر : المرجع نفسه ، ص 

3
. ، بتصرف 9 .. 4 انظر : المرجع نفسه ، ص 
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في شمال إفريقية ، وقد نقل  المؤرخ شارل أندريه جوليــان وقــائع ســقوط المغــرب
بيد الوندال ، والسيما مدينـة قرطاجنــة فقــال: )) .. وتبــع ســقوط المدينـــة كثــير من
أعمال السلب والنهب والقتل واالعتداءات الغاشــمة ، فقــد أمــر جنصــيريك األهــالي
ــيوخها ــة وش ــان المدين ــى بنفي أعي ـــة ، وقض ــوجاتهم النفيس ــليم ذهبهم ومنس بتس
ورجــال الــدين إلى إيطاليــا والقســطنطينية ، وصــادر أمالك الكنــائس الكاثوليكيــة ،
وسلم للقساوسة اآلريوســيين جميــع عمــائر المدينــة الدينيـــة .. وقــد أحــدث ســقوط
ـــة ، والســيما في ــة الروماني ــع أنحــاء اإلمبراطوري ــا في جمي ــة صــدى عميق المدين
العاصمة روما التي مازالت تحت وقــع الصــورة البشــعة لغــزو القــوط لهــا ، وبــادر
جنصيريك بمهاجمـة جيــوش اإلمبراطوريـــة الرومانيــة ، وهــاجم بأســطوله صــقيلية
ــدال على ــا وقبلت بســيطرة الون ــا نفســها ، فانصــاعت روم ــدد روم ــا ، وه فاحتله

4م .. (( . 442المغرب سنة 

وسيطرت الجيوش الونداليــة المتوحشـــة على المغــرب األوســط واألقصــى ،
فيما تركت طــرابلس وبعض المغــرب األدنى لحكم اإلمبراطوريــة الرومانيـــة ، وظــل
الوندال يتقدمون ، ويتفوقون على الرومان في حروبهم حتى غزوا روما واحتلوها

م، وجردوها من كنوزها ، وحملت كل ثرواتها ونفائســها وذخائرهــا بمــا455سنة 
فيها كنوز نبي اهلل سليمان عليه الصالة والسالم التي أحضرها اإلمبراطور تيتــوس

م من القدس ، وعاد جنصيريك يحمــل عــددا كبــيرا من األســرى والصــناع70سنة 
5المهرة ، بما فيهم اإلمبراطورة وقادة جيوشها إلى عاصمتـه الجديدة قرطاجنة . 

م حتى ســيطر جنصــيريـك على كــل المغــرب ، ولم461وما كادت تصل سنة 
يعد للرومان وجود فيه ، وتطلع لغزو روما واإلجهاز على اإلمبراطورية الرومانيـة

6م. 476وتم له ذلك سنة 

ــه ، ثم خلفه أبناؤه من بعده ، وأقاموا اإلمبراطوريـة الوندالية في المغرب كل
ــع ــراع دائم مـ ــوا في صـ ــون والعبث ، وظلـ ــترف والمجـ ــاة الـ ــوا في حيـ وانغمسـ
اإلمبراطورية الرومانية الشرقية التي قــويت شــوكتها بعــد جلــوس جســتين األول )

م( على عرشها اإلمبراطوري ، الذي دخل في صراع عســكري ضــاري518-527
مــع الونــدال، الــذين بــدأوا يضــعفون شــيئا فشــيئا ، بســبب تخــريبهم لنظــام الحيــاة
ــذي اضــطر ـــة لســكان البالد األصــليين ، األمــر ال ــة واالقتصــادية والديني االجتماعي
السكان األصليين لترك أراضيهم واالشتغال بالحروب والثورات واالنتفاضــات حــتى
ضعفت الدولة الوندالية من جراء ثوراتهم وانتفاضــاتهم المســتمرـة ، وبعــد سلســلة

4
. ، بتصرف 13و  12 انظر : المرجع نفسه ، ص 

5
. ، بتصرف 15و  14 انظر : المرجع نفسه ، ص 

6
. ، بتصرف 20..  16 انظر : المرجع نفسه ، ص 
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من الحروب أمام القوات البيزنطية ، وسلســلة الهــزائم الحربيـــة ، أشــهرها هزيمــة
7م ، وفقدانهم إلقليم طرابلس أما القوات البيزنطيـة . 523سنة 

ــوس اإلمــبراطور جســتنيان على العــرش ســنة  ــد جل ــدام527وبع م ، واحت
ــداليين ، ــيـة في بالط الون ــة واآلريوس ــة الكاثوليكي ــة بين الكنيس ــراعات الديني الص
واشتداد ثورات األهالي وسيطرتهم على أقاليم واسعة من اإلمبراطورية الوندالية ،
وانهزام امبراطورهم ) هيلدريك ( أمام ثورات الــبربر المتواصــلة والســيما هزيمــة

8م . 530سنة 

اغتنم الفرصة اإلمــبراطور جســتنيان وعقــد معاهــدة صــلح مــع كســرى أنــو
م وقبل بشــروط وبنــود فيهــا إذالل لإلمبراطوريـــة الرومانيـــة من532شروان سنة 

أجل التفرغ للقضاء على دولة الوندال في المغرب ، واستعادة المستعمرات الغربية
في إفريقية ، وانطلقت الجيوش البيزنطيـة باتجاه المغــرب ، وحطت أســاطيلهم على
الساحل اإلفريقي سرا ، والتقى الجيشان بالقرب من قرطاجنة ، ُوهزم الوندال على

م ، وتــابعوا مطــاردة533إثرها هزيمـة شنعاء، ودخل البــيزنطيون قرطاجنــة ســنـة 
فلول الجيوش الوندالية حتى أسروا امبراطورهم ، وأخذوه أسيرا إلى القسطنطينية

م ، ُوحملت كنوز الوندال مجددا ، بما فيها كنوز نــبي اهلل ســليمان عليــه534سنة 
الصالة والسالم ، فأمر اإلمبراطور جستنيان بإرجاعها إلى كنيسـة الضريـح المقدس
ــبـح تحت حكم ــرب ، وليص ــدال في المغ ــد الون ــذا ينتهي عه ــدس . وهك ــبيت المق ب

9البيزنطيين . 

والمتمعن في الروايــات التاريخيــة الــتي أرخت لحكم الونــدال في المغــرب
يتبين الحقائق التالية :

أو مدنية ، بــل كـانوا شــعبا همجيــا ،ُ عــرف  – أن الوندال لم يكونوا أهل حضارة1
بوحشيتـه وقسوتهـ. إذ يعتبرهم المؤرخون أكثر الشــعوب المتــبربرـة تخريبــا ، وحبــا

 ( أصــبحت تعــني الهمجيــةVANDALISMEلســفك الــدماء ، حــتى أن كلمــة ) 
والوحشية .

 – أن الوندال اقتفوا نظام اإلمبراطورية الرومانية في التنظيم اإلداري والسياسي2
لحكم بالد المغرب ، وحكموا سكان البالد األصليين بالقانون الروماني ، ألنهم همج

وال مدنيـة لهم .
 – استأثر الوندال باألراضي الخصبة لجنودهم ولباقي شــعبهم ، بعــد أن ســلبوها3

من سكانها ومالكيها الحقيقيين أو من الرومان ، وحطــوا عنهم الضــرائب ، ضــمن

7
.  ، بتصرف 27..  24 انظر : المرجع نفسه ، ص 

8
.  ، بتصرف 30 .. 27 انظر : المرجع نفسه ، ص 

9
.  ، بتصرف 50..  42 انظر : المرجع نفسه ، ص 
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ــاص بهم، ووزعت بقيـــة األراضــي القليلــة الخصــوبة للســكان ــاعي خ ــام إقط نظ
األصليين بعد أن أرهقوا كاهلهم بمختلف أنواع الضرائب .

 – اتبــع الونــدال سياســة دينيــة متعصــبة نحــو الكاثوليــك ، فقــد كــانوا يتعصــبون4
للمذهب اآلريوسي، ولــذا فقــد نكلــوا بالكاثوليــك وصــادروا كنائســهم ومــا فيهــا من
الكنوز . وكانوا يقيمون الطقوس باللغــة الجرمانيــة ، ولم يكن ملكهم يخفي عــداءه
للكاثوليــك ، ويعتــبرهم خطــرا على الدولــة الونداليــة يجب التخلص منــه في أقــرب

فرصة .
 – اتبع الوندال سياسة الشدة مع سكان البالد األصليين ، فبعد أن أثقلــوا كــاهلهم5

بالضرائب 
المختلفة ، خربوا مدنهم وحصونهم وقالعهم ، وحرموهم من إقامــة مــدن أو قــرى

حصينة ، كي 
ــد من ــبربر العدي ــار ال ال يفكــروا في الثــورة والتمــرد واالســتقالل ، وفي عهــدهم ث
المرات ، كما ثاروا على الرومان من قبلهم ، وثاروا على البيزنطيين من بعدهم .

 – تأثر المغرب في جميع ميادين الحياة من جراء تحولــه إلى منبــع للــثروات من6
جهة، وإلى ميدان رحب للصراعات والحروب العسكرية .

 – تأثر المغرب من الناحية الدينيـة بالصراعات الدينيـة المذهبيــة بين الكاثوليكيــة7
واآلريوسية، وبين محاوالته الحثيثة للحفاظ على مقوماته الدينية ومكوناته هويتــه

األصلية .
ــاآلالم ــل ب وهكذا يخرج المغرب من حكم الوندال وهو مثخن بالجراح ، ومثق
والنكبات ، مبدد القوى ، ناضب الخيرات ، مستنزـف الثروات ، محــروق األراضــي
والغابات ، كثير القتلى والجرحى والمنكوبين والمهجــرين ، فأصــبحت البالد خرابــا
ودمــارا ، بعــد خــروجهم منــه ، عــدا مــا عانــاه األهــالي من سياســة القهــر والقمــع

10واإلذالل والتجهيل والتفقير .. 

وانطبع في مخيــال ســكانه صــورة بشــعة عن  الغــزاة والمحتلين والقــادمين
والوافدين ، ولذلك لم يحسنوا فهم مجيء جيوش الفتح اإلسالمي ، وعــدوها شــكال
من أشكال االستعمار القديم الذي مر ببالدهم. ولعل هذه الصورة مــازالت ماثلــة في
ــتي تخلت عنهم ــة عليهم ، ال مخيالهم الجمعي إلى اليوم والسيما بعد الهيمنـة التركي
دون مقاومة تذكر ، وكان بإمكانها مجالدة الفرنســيين بمســاعدتهم ، ولكنهــا آثــرت
ــتي الرحيل وتسليم الجزائر لهم ، ثم حقبة االحتالل الفرنسـي المريرة والقاســية ، ال
عانى منها الجزائريــون منهــا األمــرين . فهم – على ضــوء التجــارب المريــرة - ال
يحبون من يأتيهم ، ويتوجسون منه خيفــة ، وقــد دخلت هــذه القواعــد في تــربيتهم
وضــميرهم الجمعي، فهم شــعوب – والســيما ســكان المغــرب األوســط الجزائــر –

كتومة، صامتة ، قليلة الكالم ، عديمة الثقة باآلخرين ، ال تحب الغريب .
م :646- 533* حالة بالد إفريقية في العهد البيزنطي 

10
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م ، بعــد طــرد الونــدال منــه ،534دخل المغرب تحت حكم البيزنطــيين ســنة 
وظن البيزنطيون أن السكان األصليين سيستقبلونهم بالورود ، ويعدونهم محــررين
لهم، ولكن ســرعان مــا ثــار ســكانه األصــليون في الســنة نفســها على البيزنطــيين

م ،548مطالبين بالحرية ، وظلت ثوراتهم الشعبية مشتعلة ضد جيوشهم إلى سنة 
ولم يستطع البــيزنطيون إخمــاد لهيب الثــورات البربريــة ، وظلــوا محتفظين ببعض
الحصون الشمالية، وألجل البقاء في المغرب بنوا مدن الليمس - المالمسة للحــدود
الصحراوية - ، لتقف سدا منيعا ضد القبائل البربرية وتصد هجماتها نحو الشمال ،
حيث المســـتعمرة البيزنطيـــة ، وهي : ] ســـبيطلة، حيـــدرة ، تيفســـت - تبســـة - ،
ــنوا في ــيز- [، وتحص ــازولت لمب ــيزيوـس - ت ــاد - ، لمب ــادي - تيمق ــاي، تاموق باغ
الشريط الساحلي والتلي ، وتركوا الــداخل لحكم القبائــل البربريــة مقابــل ســيطرتهم
االقتصادية والمالية واإلدارية الشكلية ، وبهدف السيطرة على الموارد والثروات ،

11لنقلها نحو القسطنطينيـة وأوربا . 

ولم تكد تمر سنتان على حكم البيزنطييـن لبالد المغرب حتى ثــار ســكانها في
م الذي اضــطر للفــرار نحــو رومــا خوفــا536وجه القائد البيزنطـي سولومون سنة 

من سطوة الثوار ، وسرعان ما انهزم الثوار بعد تدخل الجيــوش البيزنطيــة بقيــادة
ـــة األغســطية المتواجــدة بمــدن الليمس األساســية : ] تيفســت – تبســة – ، الكتيب
باغاي ، تاموقادي – تيمقاد - ، لمبيزيوـس – المبــيز تــازولت - [ . وظــل المغــرب
يئن تحت حكم الــوالة البيزنطــيين ، وتحكمــه الفوضــى العارمــة، حــتى قــدم القائــد
) جان ترو جليطة ( وأخمد ثــورات القبائــل البربريـــة الــتي ظلت مســتعرة إلى ســنة

م ، وقد عهــد لخليفتــه بعــد563م ، حيث أعاد تنظيم شؤون الدولة حتى سنة 547
مغادرتــه متابعــة اإلصــالحات في بالد المغــرب ، ولكن الــبرابرة عــاجلوه بــالثورة ،
وظل حكم البيزنطيين للمغرب هشا ، بسبب ضعف دولتهم ، وكــثرة ثــورات القبائــل
البربرية ، وسياسة البيزنطيين العدائية تجاه سكان البالد األصليين ، الذين صــاروا
ــداء ــزارعين البيزنطــيين ، فضــال عن سياســة الع ــار المالك والم ــد لكب نصــف عبي
واالستئصال لمذهبهم اآلريوســـي الــديني الــذي لم يتخلــوا عنــه أمــام نفــوذ المــذهب

12الكاثوليكي مذهب الدولة الرسمي . 

وحسب الوثائق والروايــات التاريخيــة فــإن بالد المغــرب وســكانها لم يعرفــا
م(، ومنــذ عهــد565-528االستقرار والهدوء والطمأنينـــة إاّل في عهــد جســتنيان )

م( ،602-582م(، ومــوريس ) 587-565خلفائــه اإلمــبراطور جســتين الثــاني )
واإلمبراطورية البيزنطيـة في تراجع واضمحالل، حتى صار عهد اإلمبراطور هرقــل

م( يشهد نوعا من االســتقرار، ثم في عهــد خليفتــه )كنســتانسـ( الــذي610-641)
ــيزنطـي641تــولى العــرش ســنة  ــادة الحــاكم الب م، حــتى انفصــل المغــرب تحت قي

11
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م، واختار حاضرته الجديــدة في مدينــة داخليــة بعيــدة عن646)جورجيوس( سنة 
قرطاجنة والساحل تحسبا النتقام اإلمبراطور منــهـ، فاختــار مدينــة ســبيطلة، حمايــة
لملكه من هجمات العرب المسلمين، لما سمع بقــدومهم لمصــر واســتيالئهم عليهــا.

13

والمتتبـع حال المغرب في العهد البيزنطي يجــدها مشــابهة لحالهــا في العهــد
الوندالي ، حيث ظل السكان األصــليون يعيشــون تحت ظــل العبوديــة واالســترقاق ،
وخدمة المستعمرين ، وتزويدهم بالخيرات والثروات ، حيث كــانت تحمــل الخــيرات

الشهيرة ببالد إفريقية نحو روما والقسطنطينيـة عبر السفن .
هذه الوضعية السياسية والعسكرية واإلدارية والدينيـة واالقتصادية انعكست
على نفسية وتربيـة وأخالق ومعامالت سكان المغرب ، الــذي صــاروا يكرهــون كــل
وافد أو دخيل . وهو األمر الذي عانت منه جيــوش الفتح اإلســالمي في احتكاكاتهــا

األولى معهم .  
م:646-643هـ / 27- 23* حالة بالد إفريقية أيام الفتوحات اإلسالمية 

بعد أن فتح الصحابي الجليل عمرو بن العــاص رضــي اهلل عنــه مصــر ســنة
هـ، ووطد فيها دعــائم الحكم اإلســالمي ، فكــر مليــا في ضــمان الحــدود الغربيـــة20

للخالفة اإلسالمية ، وذلــك بفتح بالد برقــة وطــرابلس ، وتأمينهــا من تهديــد الــروم
البيزنطيين لها ، أو حتى تفكيرهم في محاولــة اســتعادتها من المســلمين ، ورغبتــه
في توسيـع رقعة الخالفة ، ونشر اإلسالم بين الشــعوب المســتعمرة والمغلوبــة على
أمرها ، ألن الصحابي الجليل عمرو بن العاص كغيره من ســائر الصــحابة رضــوان
ــا لخصــها ــدركون روح رســالة اإلســالم الســمحة ، كم ــالى عليهم أجمعين ي اهلل تع
الصحابي الجليل ربعي بن عامر رضي اهلل عنه لكسرى تتضــمن إخــراج العبــاد من
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ومن جور األديان إلى سماحة ويســر اإلســالم .

14

وألجل ذلك كله فقد سّير الصحابي الجليل عمرو بن العــاص رضــي اهلل عنــه
والي مصر حملة على برقة ففتحها ، ثم سار باتجــاه طــرابلس ففتحهــا ، فيمــا كــان
يرسل بعوثه وسراياه جنوبــا لتفتح الحصــون والقالع المجــاورة ، ومــا كــادت تحــل

هـ حــتى افتتح قســما مهمــا من بالد برقــة ، وكــاتب رضــي اهلل عنــه يبشـــر23سنة 
الخليفة الجليل عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه ، فقال : )) .. إن اهلل قد فتح علينــا
إطرابلس ، وليس بينها وبين إفريقية إاّل تسعة أيام ، فــإن رأى أمــير المؤمــنيـن أن
يغزوها ويفتحها اهلل على يديه فعــل (( ، فــرد عليــه الخليفــة عمــر رضــي اهلل عنــه
طالبا منه القفول بالجيش اإلسالمي قائال : )) .. ال ، إنها ليست بإفريقيــة ، ولكنهــا
ــؤدون المفرقة ، غادرة مغدور بها ، ال يغزوها أحد ما بقيت ، ذلك أن أهلها كانوا ي

13
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إلى ملك الروم شيئا ، فكانوا يغدرون به كثيرا ، وكان ملــك األنــدلس صــالحهم ، ثم
ــذين كــانوا غدر بهم ، وكان خبرهم قد بلغ عمر ((. منبها إياه إلى غدر سكانها ، ال
ينتفضون على كل داخل بالدهم ، وطلب منه القفول ، معاهدا اهلل أن ال يدخلها أحــد
مادام حيا ، فعاد إلى مصر بعد أن ترك الصحابي الجليــل عقبــة بن نــافع رضــي اهلل

هـــ ، الــتي ستصــبـح قاعــدة مركزيــة ومهمـــة24عنــه  واليــا على إقليم برقــة ســنة 
15لجيش الفتح اإلسالمي. 

ــان وبعد استشهاد الخليفة عمر رضي اهلل عنه وتولي الخليفة عثمان بن عف
رضي اهلل عنه الخالفة عزل عمرو بن العــاص رضــي اهلل عنــه عن واليــة مصــر ،
وقلدها ألخيه من الرضاعة الصحابي الجليل عبد اهلل بن سعد بن أبي السرح رضي

ــه  ســنة  ــوح في إقليم24اهلل عن ــه الفضــل في الســير إلتمــام الفت ــذي كــان ل ــ ال هـ
طرابلس، ثم الدخول في إفريقية ، وتدشين اهتمام خلفاء المسلمين بمتابعـة فتحهــا،
وتحرير شعوبها المضطهدة ، ونشــر اإلســالم في ربوعهــا ، وتم لــه ذلــك في ســنة

16هـ في واقعة العبادلة الشهيرة . 27

م :646هـ - 27* حملة عبد اهلل بن سعد على إفريقية  
ــد أن رجع الصحابي الجليل عمرو بن العاص  رضي اهلل عنه  إلى مصــر بع
أمره الخليفة عمر رضي اهلل عنه  بالقفول ، وخشيته على جيوش المسلمين ، وقد
خّلف وراءه ابن أخته الصحابي الجليل عقبة بن نــافع رضــي اهلل عنــه  على واليــة
برقة وطرابلس ، يحافظ على حدود الخالفة الغربيـة من غارات القبائل البربرية من
جهة ، ومن غدر البيزنطيين من جهة أخرى ، وتشاء إرادة اهلل تعالى أن يستشــهد

 هـــ ، ويتــولى مكانــه الخليفــة24الخليفــة عمــر بن الخطــاب رضــي اهلل عنــه ســنة 
عثمــان بن عفــان رضــي اهلل عنــه الخالفــة ، وينشــغـل المســلمون بعض الــوقت في

17إعادة ترتيب شؤون الدولة اإلسالمية . 

15
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ــادم في هذه اآلونة كان البطريق جورجريوس قد أحس بالخطر اإلسالمي الق
من الشرق محدقا بمملكته ، وكانت عاصمته قرطاجنــة تقــع في أقصــى الشــمال من
الساحل الشرقي ، فرأى أن يتخذ عاصمة جديدة تكون في وسط المملكــة ، ليضــمن
خطر مهاجمة البيزنطيين له من البحر ، بعد انفصــاله عنهم ، وليتقــرب من ســكان
البالد األصليين ليقفوا معه ليصد الهجوم اإلسالمي القادم من الشرق ، ولــذا اختــار

م، وقــام بتحصــين ســائر المــدن644هـ 24مدينة سبيطلة وجعلها عاصمة له سنة 
والقالع والحصون الشرقة األخرى كقابس وصفاقس وقفصة لتشكل 
18خطا دفاعيا أماميا يعرقل جيوش الفتح اإلسالمي ، ويؤخر تقدمهم . 

وفي هذه الفترة كان عقبة قد تراجع عن والية طرابلس إلى برقة ، فيما ظل
ــراف ــرايا ألط ــوث والس ــال البع ــا يرس ــة رضــي اهلل عنهم ــعد وعقب ــد اهلل بن س عب
الصحراء فتعود بالنصــر ، ويراســل الخليفــة عثمــان بمــا فتح اهلل على المســلمين ،
ويغريه بأن يأذن له فتح إفريقية ، وكان عثمــان يكــره مخالفــة سياســة عمــر فكــان
يأمره بالتريث ، ومن كثرة إلحاح عبد اهلل عليه اســتخار اهلل تعــالى واستشــار كبــار
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في غزوها فأشاروا عليه ، ومما يدل على
عــزم الخليفــة عثمــان على الفتح مــا روي عن المســور بن محرمــة عن طريــق
الزهري فيما نقله المالكي في رياض النفوس، قال المســور : )) خــرجت من داري
بليل طويل أريد المسجد ، فإذا عثمــان رضــي اهلل عنــه في مصــلى النــبي صــلى اهلل
عليـــه وســـلم يصـــلي ، فصـــليت خلفـــه ، ثم جلس فـــدعا ليال طـــويال ، حـــتى أذن
المؤذنون، ثم قام منصرفا إلى بيتـه ، فقمت في وجهه ، فســلمت عليــه ، فقــال : يــا
ابن مخرمة ، واتكأ على يدي ، إني استخرت اهلل في ليلــتي هــذه في بعث الجيــوش
إلى إفريقية ، وقد كتب إلي عبد اهلل بن سعد يخبر بخــبره مــع المشــركين ، وغلبهم
وقــرب حــوزهم من المســلمين ؟ قلت : اغــزوهم ، قــال : أجمــع اليــوم األكــابر من
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وأستشيرهم ، فما أجمعــوا عليــه فعلتــه،

19أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته، ولتكن أنت رسولي إليهم ، واحضر معهم. (( . 

واجتمع الخليفة عثمان رضي اهلل عنه بوجــوه الصــحابة وذوي الــرأي ســنة
هـــ، واستشــارهم في أمــر الفتح ، فــأجمعوا على موافقتــه ، عــدا ســعيد بن زيــد27

رضــي اهلل عنــه الــذي تمســك بــرأي عمــر  رضــي اهلل عنــه ، ومــا أن اســتقر رأي
الصحابة رضوان اهلل تعالى عليهم أجمعين على الفتح حتى استنفر المسلمون لغزو
إفريقيـة ، وضــمت الحملــة الكثــير من وجــوه الصــحابة ومن أبنــاء الصــحابة، ومن
ســائر القبائــل العربيــة ، أمثــال : ) معبــد بن العبــاس بن عبــد المطلب ، مــروان بن
لحكم بن أبي العاص ، الحــارث بن الحكم أخــوه، عبــد اهلل بن الزبــير ، المســور بن
محرمة بن نوفل ، عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عبد اهلل بن عمر ، عاصــم بن
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عمر ، عبيد اهلل بن عمر ، عبد الرحمن بن أبي بكر الصــديق ، عبــد اهلل بن عمــرو
ــد ــد بن خال ــو ذؤيب خويل ــامري، أب ــويمر الع ــأة بن ع ــر بن أرط ــاص ، بس بن الع
ر عليهم عثمــان الحــارث بن الحكم بن أبي الهذلي.ـ. رضــي اهلل عنههم أجمعين وأّمــ
العاص ، حــتى يصــلوا مصــر عنــد عبــد اهلل بن ســعد لتكــون لــه القيــادة ، ثم خطب

20فيهم، وحثهم على الجهاد في سبيـل اهلل ، ونصرة دينه (( . 

ــالمي ومما جاء في خطبة الخليفة عثمان رضي اهلل عنه لجيوش الفتح اإلس
ــه بعد أن سمى اهلل تعالى وحمده وأثنى عليه بما هو أهل له ، وصلى على نبيه علي
الصالة والسالم ، وترحم على الشيخين أبي بكر وعمــر رضــي اهلل عنهمــا ، وذكــر
بإتسائهما أسوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فقــال: )) .. قــد اســتعملت عليكم
الحارث بن الحكم حتى تصلوا إلى عبد اهلل بن سعد ، وقد قــدمت عليكم عبــد اهلل بن
ســعد لمــا علمت من ثقتــه ودينــه وحســن رأيــه وشــجاعته ، وأخــذت عليــه العهــد
والميثــاق أن يحســن لمحســنكم ، وال يحملــه غــرض الــدنيا على هالك رجــل واحــد
منكم، وأرجو لعبد اهلل أن يقف عند عهدي وأمري ، وأوصيكم وإياه أن ال تهــولنكم
كثرة العدو ، وقد علمتم ما أنزل اهلل عليكم ، حيث يقول : } كم من فئة قليلة غلبت
فئة كثيرة بإذن اهلل { أما علمتم أن أول هذه األمة ما نصروا إاّل بكثرة الصبر وقــوة
ــير ــ ــو خ ــ ــتودعكم اهلل وه ــ ــوة إاّل باهلل العلي العظيم ، أس ــ ــول وال ق ــ اليقين ؟ وال ح

21الحافظين ، سيروا على بركة اهلل، وعليه توكلوا ، وبه فاتقوا (( . 

والمتعمن في خطبة الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي اهلل عنه يجدها
دستورا حربيا مهما ، ومنهـج عمل سوي ، وخطة حربية متكاملــة ، وطريقــة مثلى
ــده . وقــد تضــمنت الخطبــة ــد وجن ــادة والتســييرـ، تضــبط العالقــة بين القائ في القي

القواعد الحربية والقيادية التالية :
 – استخارة اهلل تعالى في الملمات والنوازل واألمور العظيمـة التي تخص مصــير1

األمة ، وهو عمل الجيل األول من عدول وسلف هذه األمة ، وهو الواجب الشرعي
فعله في سائر ما يعترض الفرد المسلم في سائر شؤون حياته العادية ، فضــال عن

قضايا األمة المصيرية فهو فيها أوجب .
 – استشارة وجوه الصحابة وأهل الشورى األكفاء من صحابة رســول اهلل صــلى2

اهلل عليه وسلم. 
 - اختيار القائد الثقة الخبير القادر الجلــد على تحمــل عــزم األمــور – والصــحابة3

ــة ، كلهم ثقــات وعــدول وأكفــاء - ، وتحديــد مهامــه التســييرية والقياديــة والزمني
وتوجيهه بالنصائح الدقيقة . 
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 – تزكية الجيش اإلسالمي بالروح الدينيـة ورفــع وجــدانهم بربــط صــلتهم بــربهم4
ودينهم.

 – نصــيحتـه لقادتــه أن يحســنوا للمحســنين ، ويفهم ضــمنا أن يضــبطوا التعامــل5
ــير ــا غـ ــالمي يومهـ ــوش الفتح اإلسـ ــيئين ، ولم يكن في جيـ ــع المسـ ــرعي مـ الشـ

المحسنين، وإاّل ما فتح اهلل لهم القلوب قبل القالع والحصون الدروب .
 – تحديد مقصد الجيش اإلسالمي في نشر اإلسالم وعدم التهالك على الدنيا .6
 – الحفاظ على أرواح المسلمين ما أمكن .7
 – ضــرورة الــتزام وتوقــف قــواده عنــد أوامــره ونواهيــه وعهــوده الــتي قطعهــا8

عليهم.
 – معرفــة طريــق النصــر والفــوز بــالروح الدينيــة الصــحيحة ، ألن المســلمين ال9

يغلبون بالكثرة .
- الدعاء والوصيـة بتقوى اهلل في السر والعلن ، وهي رأس األمر كله .  10

ثم زود الخليفــة عثمــان رضــي اهلل عنــه الجيش بــالزاد والمؤونــة ووســائل
النقل والركوب وصلوا مصر ، وهنــاك انضــمت إليهم جيــوش مصــر ، وفيهم بعض
األقباط ، وساروا بقيادة عبد اهلل بن ســعد ، وهم في تســعة عشــر ألــف أو عشــرين
ألفا ، وخّلــف على مصـــر عــامر بن عقبــة الجهــني ، وفي برقــة اســتقبله عقبــة بن
نافع، ومن برقة أرسل سرية تقدمت الجيش اإلســالمي إلى طــرابلس الــتي حصــنها
أهلها، فلم يلتفت إليها الجيش اإلسالمي وسار باتجاه قابس ، التي حصنها أهلهــا ،
وهنــا أشــار قــادة الجيش على عبــد اهلل بن ســعد بــترك حصــار القالع والمــدن قبــل
االشتباك النهائي مع الجيش الرومي، ثم بعث سراياه وبعوثه شــرق البالد وغربهــا

، للخروج من ســبيطلة لمالقــاة22تغزو وتهاجم ، األمر الذي اضطر )جورجريوس( 
الجيش اإلسالمي، فخرج في جيش عدتــه مائــة ألــف وعشــرون ألــف فــارس، وهم
مدججين بالزرد والنضيدـ، ومدرعين بالســرود والحديــد، تلمــع أجســامهم من بريــق

23الشمس على دروعهم الحديدية، والتقوا في معركة فاصلة بالقرب من سبيطلة. 

* موقعة العبادلة بالقرب من سبيطلة :
اتفقت كــل الروايــات التاريخيـــة اإلســالمية حــول مســار موقعــة العبادلــة بين
المسلمين والبيزنطيين حول الخطوط العامة لســير جيش الفتح اإلســالمي ومالقاتــه
لملكهم جرجــير ، واختلفت فيمــا بينهــا في بعض التفاصــيل ، حيث بــدأ جيش الفتح
اإلســالمي حربــه مــع جورجريــوس بــالمنهج اإلســالمي الرشــيد ، وذلــك بــدعوتهم
لإلسالم نزوال على عند أحكام القتال الشرعية المتبعــة عنــدما يــنزلوا أرضــا ، وفي
حالة الرفض يطلبون الجزية ، وإاّل تصافوا للقتال بعد ثالثة أيام ، ولعل اســتعراض

22
  يسميه المسلمون بعد تصحيف اسمه جرجير أو جرجيس . 
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الروايات التاريخيـة ما يزيدنا فهما وجالء لمجريات هذه الوقعة الحاسمة في تــاريخ
دخول اإلسالم إلى إفريقيـة . 

ولنا استعراض تلك الروايــات التاريخيــة ، لنســتجمع منهــا الحقــائق المتفــق
عليها، والتفاصيل الخاصة بكل رواية ، تحقيقا للفهم ، واســتجالء ألحــداث ووقــائع

المعركة ، واستعبارا بأنوار الذكرى.
وفي هذا الصدد يروي الواقدي عن ربيعة الديلي قولــه : )) .. وأقمنــا أيامــا
تجري بيننا وبين جرجير ملكهم الرســل ، نــدعوه إلى اإلســالم ، فكلمــا دعونــاه إلى
اإلسالم نخر ، ثم استطال وقال : " ال أفعل هذا أبدا " فقلنا لــه : " فتخــرج الجزيــة
في كل عام ، فقال : " لو سألتمونـي درهما لم أفعل " ، فتهيأ الناس للقتال ، وعبــأ
عبد اهلل بن سعد ميمنة وميسرة وقلبــا وســار بأصــحابه ، فقـال لــه رجــل من القبــط
ممن كان معه : " إن القــوم ال يصــافونك ، هم أرعب منــك من أن يصــافوك ، وهم
يهربون منك ، فاجعل منك لهم كمينا ، وفــرقهم في أمــاكن " ففعــل ذلــك عبــد اهلل ،
وغدا بنا على تعبئـة ، وتالقينا مع الروم قد رفعوا الصليب ، وعليهم من السالح ما
اهلل أعلم به ، ومعهم من الخيل ما ال يحصى، فصاولنا ساعة من نهار حتى صارت
الشــمس قــدر رمحين ، وحمــل عبــد اهلل بالنــاس فكــانت الهزيمـــة عليهم ، وكــر
المسلمون عليهم في كل مكان ، فأكثروا فيهم القتل واألسر . لقــد رأيت في موضــع
واحد ألف أسير ، فلما أصابهم األمر والقتل طلبوا الصــلح ، فصــالحهم عبــد اهلل بن

24سعد على خرج ، قيل صالحهم على ألفي ألف دينار وخمسائة ألف دينار.((. 

وقد نقل بعض المؤرخين الكثير من التفاصــيل المثــيرة عن حيثيــات ووقــائع
المعركة ، وهي تدخل ضمن بطوالت وشجاعة الفرسان المســلمين ، فقــد روى أبــو
عثمان سعيد بن عفير عن وقائع المعركة فقال : )) .. لما سمعت الــروم واألفارقــة
ــير بمخرج عبد اهلل ووصوله إلى إفريقيـة ، خرجوا إليه ومعهم جرجير في جمــع كث
من الروم ، فلما التقوا بالمســلمين نــادى جرجــير بــالبراز ، فــبرز إليــه عبـد اهلل بن
ــا ، ثم ــال قتاله جميع ــير ، ومنهم من ق ــه ابن الزب ــير ومــروان بن الحكم ، فقتل الزب
كانت الهزيمةـ، واتخذ المسلمون ذلك المنزل معسكرا ، وأصابوا لهم غنائم كثــيرة ،
فأصــاب الفــارس في ســهمه ثالثــة آالف دينــار ، ثم ســاروا إلى البالد ففتحوهــا كــل

25مدينة عنوة . (( . 

وقد نقل أهل العلم عن أصحاب الســير والمغــازي بإفريقيــة : )) أن عبــد اهلل
بن سعد نزل بموضـــع يســمى قمونيـــة بــالقرب من القــيروان ، وهــو موضــع مدينـــة
القيروان ، فسأل عن أشراف من بإفريقيـة من الروم ، فقيل جرجير ، وهو صــاحب
ــق عظيم من ــه في خل ــك ، فلقي ــد اهلل إلى جرجــير المل ـــة ســبيطلة، فزحــف عب مدين
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الروم، فقاتله عبد اهلل بمن معه ، والتحم القتــال ، ووقــع الصــبر، حــتى ظن النــاس
أنه الفناء، فانهزم جرجير ولزمه عبد اهلل بن الزبير في عجاج الموت ، فعرفه بمن
معه من أشراف قومه ، ففرق عنه أصحابه، وقتله إلى جانب السور، وابنتـه تنظـــر
من السور إلى قاتله ، وسبقت خيــول المســلمين الــروم إلى بــاب الحصــن ، فحــالوا
ــا وشــماال في الســهل ــركبهم المســلمون يمين ــدخول إلى حصــنهم ، ف بينهم وبين ال
والوعر ، فقتلوا أنجادهم وفرسانهم ، ونزل عبد اهلل بن أبي السرح بــاب المدينــة ،
وحصرها بمن معه حصارا شديدا حتى فتحها ، وأخذ ابنة جرجير فوهبهــا لعبــد اهلل
بن الزبير ، وهو صاحب األفاعيل في ذلك اليوم ، وهــو المستشــهد في ســبيل اهلل .
ودخل عبد اهلل المدينـة ، فوجد فيها سبيا كثيرا وأمواال جمة عظيمة ، ووجد أكثرها
ذهب ، وسرى على الــروم فبلغت خيولــه قصــور قفصــة ، وبلغت موضــعا يقــال لــه
قرطاجنة ، فسبى فيهــا مــا تــأتى ، وذهب بعــد تلــك الواقعــة ملــك الــروم بإفريقيــة ،

26ولجأوا إلى الحصون ، وأصابهم رعب عظيم (( . 

ــد اهلل بن ســعد نحــو ــه : )) وســار عب ــيـر في الكامــل قول ــل ابن األث ــد نق وق
إفريقيــة، وبث الســرايا في كــل ناحيــة ، وكــان ملكهم اســمه جرجــير ، وملكــه من
طرابلس إلى طنجة ، وكـان هرقــل ملــك الــروم قـد واله إفريقيـــة ، فهــو يحمــل إليــه
الخراج كل سنة ، فلما بلغه خبر المسلمين تجهز وجمع العساكر وأهل البالد ، فبلغ
عسكره مائة ألف وعشرين ألف فارس ، والتقى هو والمسلمون بمكــان بينـــه وبين
مدينة سبيطلة يوم وليلة، وهذه المدينة كانت ذلك الوقت دار الملك ، فأقــاموا هنــاك
يقتتلــون كــل يــوم ، وراســله عبــد اهلل بن ســعد ، يــدعوه إلى اإلســالم أو الجزيــة ،
فامتنع عنهمــا، وتكــبر عن قبــول أحــدهما ، وانقطــع خــبر المســلمين عن عثمــان ،
فسير عبد اهلل بن الزبير في جماعة إليهم ليأتيه بأخبــارهم ، فســار مجــدا ، ووصــل
إليهم ، وأقام معهم، ولما وصل كثر الصياح والتكبير في المسلمين ، فسأل جرجــير
عن الخبر ، فقيل قد أتاهم عسكر ، ففت ذلك في عضده، ورأى عبــد اهلل بن الزبــير
قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهــر ، فــإذا أذن بــالظهر عــاد كــل فريــق إلى
خيامه ، وشهد القتال من الغد ، فلم ير ابن أبي الســرح معهم ، فســأل عنــه ، فقيــل
إنه سمع منادي جرجير يقول : " من قتــل عبــد اهلل بن ســعد فلــه مائــة ألــف دينــار
وأزوجه ابنتي ، وهو يخاف " فحضر عنده وقال له : " تأمر مناديا ينادي من أتى
برأس جرجير نفلته مائة ألف وزوجتـه ابنته ، واستعملته على بالده ، ففعــل ذلــك ،
فصار يخاف أشد من عبد اهلل . ثم إن ابن الزبيـر قال لعبد اهلل بن سعد : " إن أمرنا
يطــول مــع هــؤالء، وهم في أمــداد متصــلة ، وبالد هي لهم، ونحن منقطعــون عن
المسلمين وبالدهم ، وقد رأيت أن تترك غدا جماعــة صــالحة من أبطــال المســلمين
ــاقي العســكر ، إلى أن يضــجروا ــروم في ب ــل نحن ال ــأهبين ، ونقات ــامهم مت في خي
ويملوا ، فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجــع المســلمون ، ركب من كــان في الخيــام من
المسلمين ، ولم يشهدوا القتال وهم مســتريحون، ونقصــدهم على غــرة ، فلعــل اهلل
ينصرنا عليهم " ، فأحضر جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم ، فوافقــوه على
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ذلك، فلما كان الغد فعل عبد اهلل ما اتفقوا عليه ، وأقام جميع شجعان المسلمين في
خيامهم، وخيولهم عنــدهم مســرجة ، ومضــى البــاقون ، فقــاتلوا الــروم إلى الظهــر
قتاال شديدا ، فلما أذن بــالظهر هم الــروم باالنصــراف على العــادة ، فلم يمكنهم ابن
الزبير وألح عليهم بالقتال حــتى أتعبهم ، ثم عــاد عنهم هــو والمســلمون ، فكــل من
الطــائفتين ألقى ســالحه ووقــع تعبــا ، فعنــد ذلــك أخــذ عبــد اهلل بن الزبــير من كــان
مستريحا من شجعان المسلمين ، وقصد الروم ، فلم يشعروا بهم حــتى خــالطوهم ،
وحملوا حملــة رجــل واحــد ، وكــبروا ، فلم يتمكن الــروم من لبس ســالحهم ، حــتى
غشيهم المسلمون ، وقتل جرجير ، قتله ابن الزبــيـر ، وانهــزم الــروم ، وقتــل منهم
مقتلة عظيمة ، وأخذت ابنة الملك جرجير سبية ، ونازل عبد اهلل بن سعد المدينة ،

27فحصرها حتى فتحها .. (( . 

وتشابه رواية ابن عذارى المراكشي روايــة ابن األثــير مــع تفاصــيل أخــرى
ننقلها بشــيء طفيــف من التصــرف فيمــا يلي حيث يقــول : )) والتقى عبــد اهلل مــع
ــة ــير في مائ ــان جرج ــبيطلـة ، وك ــرف بس ــار في موضــع يع ــق ضــحى النه البطري
وعشرين ألفا ، فضاق المسلمون في أمرهم ، واختلفوا على ابن ســعد في الــرأي ،
فــدخل فســطاطه مفكــرا في األمــر ، قــال عبــد اهلل بن الزبــير : " فــرأيت عــورة من
ــا جرجير ، والناس على مصافهم ، رأيتـه على برذون أشهب خلف أصحابه، منقطع
عنهم ، معه جاريتان له تظالنه من الشمس بريش الطواويس ، فأتيت فسطاط عبد
اهلل بن سعد ، فطلبت اإلذن عليه " ، فقال له حاجبه : " دعه فإنه يفكر في شأنكم،
ولو اتجه إليه رأي لدعا بالناس، فقلت : إني محتاج إلى مذاكرته، فقال له : أمرني
أن أحبس الناس عنه حتى يدعوني " . قال : " فدرت حــتى كنت وراء الفســطاط ،
فرأى وجهي ، فأومأ إلي برأسه، أن تعالى، فدخلت عليه وهو مستلق على فراشه،
فقال : مــا جــاء بــك يــا ابن الزبــير ؟ فقلت : رأيت عــورة من عــدونا ، فرجــوت أن
ــا تكون فرصة هيأها اهلل لنا ، وخشيت الفوت ، فقام من فوره ، وخرج حتى رأى م
رأيت ، فقــال : أيهــا النــاس انتــدبوا مــع ابن الزبــير إلى عــدوكم " ، فتســارع إلي
جماعة اخترت منهم ثالثين فارسا ، ثم قلت : إني حامل ، فاصرفوا عن ظهري من
أرادني ، فإني أكفيكم مــا أمــامي إن شــاء اهلل .قــال عبــد اهلل : " فحملت في الوجــه
الذي هو فيه، وذب عني الذين انتدبوا معي ، وأتبعوني حــتى خــرقت صــفوفهم إلى
ــا أرض خالية فضاء بينـي وبينهم ، فواهلل ما حسب إاّل إني رسول إليه حــتى رأى م
بي من أثر السالح ، فقدر أني هارب إليه ، فلمــا أدركتــه طعنتــه ، فســقط ، فــرميت
ــه، نفسي عليه ، وألقت جاريتاه عليه أنفسهما ، فقطعت يد إحداهما ، وأجهزت علي
ورفعت رأسي على رمحي ، وجال أصحابه ، وحمل المسلمون في ناحيتي وكبروا،
فانهزم الروم، وقتلهم المسلمون كيف شاءوا، وثارت الكمائن من كل جهة ومكان،
وسبقت خيــول المســلمين ورجــالهم حصــن ســبيطلة فمنعــوهم من دخولــه، وركبهم
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المسلمون يمينا وشماال في السهل والــوعر، فقتلــوا أنجــادهم وفرســانهم، وأكــثروا
28فيهم األسارى، حتى لقد كنت أرى في موضع واحد أكثر من ألف أسير((. 

وما يمكن استخالصه من هذه الروايــات أن قائــد جيش المســلمين هــو عبــد
اهلل بن سعد بن أبي السرح ، وأن ملك الــروم هــو جورجريــوس ، ويســميـه العــرب
بعــد تصــحيف اســمه جرجــير أو جــرجيس ، وأن موقــع المعركــة كــان بــالقرب من
عاصمتـه ســبيطلة ، وأن عــدد جيش المســلمين بلــغ عشــرين ألفــا ، فيمــا بلــغ عــدد
جيش الروم مائة ألف وعشر ألف فارس ، وأن القتال نشب بين الجيشين بضــراوة
، ودام مدة أيام ، يلتقي فيها الجيشــان حــتى يــؤذن بصــالة الظهــر ، حــتى يفترقــا ،
وهكذا كل يوم، حتى اهتدى عبــد اهلل بن الزبــير إلى موقــع وحركــة ملكهم جرجــير،
وتخير فرصة القضاء عليه ، عمال بنصيحة رسول اهلل صلى اهلل عليــه وســلم لنعيم
ــال بن مسعود الغطفاني رضي اهلل عنه عندما جاءه مسلما غداة غزوة الخندق ، فق
له : " إنما أنت رجل واحد فينا ، فخّذل عنا إن استطعت ، فــإن الحــرب خدعــة " ،
ــد الــروم ، ولم يذكر المؤرخون عدد الشهداء من المسلمين، وال عدد القتلى من جن
أللهم إاّل ذكــر بعض األوصــاف عن حجم األســرى ، وقيمــة األمــوال والغنــائم الــتي
غنمهــا جيش المســلمين ، ونصــيـب الفــارس من جيش المســلمين ، باإلضــافة إلى
اضطالع ابن الزبير بتدبيـر الحيلة ، وقتل جرجير رفقة كوكبــة من صــناديد فرســان

المسلمين ، وكيفية قتله ، ثم أخذ ابنته سبية .
* والخالصة :

فإنه باإلضافة إلى كل هذه الحقائق السالفة الــذكر، يمكننــا اســتخالص العــبر
التالية:

 – أن جيوش الفتح اإلسالمي ما كانت تبدأ أحدا بالقتال حتى تعرض عليه أحكــام1
الشــرع اإلســالمي في الحــرب ، وهي الــدعوة إلى الــدخول في اإلســالم ، ويصــبـح
ــاءهم ــمون أرواحهم ودم ــذلك يعص ــات ، وب ــوق والواجب ــه نفس الحق ــداخلين في لل
وأموالهم وأمالكهم ، فإن رفضوا ذلك فرضوا عليهم الجزية ، وإن رفضوا الجزية،
ناجزوهم القتال بعد ثالثة أيام . وكان بإمكان جرجير أن يجرب فيســأل عن اإلســالم
وحقائقه ، ثم بعد ذلك يقبله عن بينة ، أو يرفضـه إن شاء بعد العلم والمعرفة بـــه .
وكان بإمكانه إخراج الجزية ، وهي زهيدة جدا نظير حماية الجيش اإلسالمي لهم ،
وبسط ســلطانه الرســمي عليهم . وكــان بإمكانــه أن يتجنب الحــرب ويعقــد الصــلح،

ويطلب السلم واألمان ..
 – كشف حقيقة الفتح اإلســالمي لبالد إفريقيـــة وغيرهــا من البالد ، الــتي جــاءت2

لتحمل الناس للدخول في سماحة اإلسالم ويسره ، ومناجزة الظــالمين الــذين كــانوا
يحجزون السكان األصليين والبسطاء من التقرب منــه والتعــرف عليــه ، ومن ثمــة
تحديد الموقف النهائي منه ، بالــدخول فيــه أو بقبــول الجزيــة ، ومن هنــا فقــد كــان
جيش الفتح اإلسالمي الشــوكة المســددة في قلــوب الطغــاة الــذين وقفــوا في وجــوه

شعوبهم لصدهم عن الدخول اإلسالم .
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ــائهم من3 ــزاعم المستشــرقين وأبن ــذب وم ــة ك ــات التاريخي ــذه الرواي  – كشــف ه
المستغربين ممن يخلطون ويكذبون في التأريخ لمسيرة انتشــار اإلســالم في العــالم

القديم ، من أنه انتشر بالسيف.
 – معرفة سنن النصر والتمكين في األرض ، وقوانين الغلبة في األرض ييسرها4

اهلل تعالى لعباده الذين اصطفى . فبينت واقعة العبادلة الحاســمة كغيرهــا من وقــائع
الفتح اإلســالمي األخــرى ] أجنــادين ، الــيرموك ، القادســية ، فتح الفتــوح ، وادي
لكة، ذات الصواري ، حطين ، مالذ كرد ، عين جــالوت ، الزالقــة ، .. [ أن النصــر
والتمكين ليس بكــثرة العــدة والعتــاد والعــدد ، وإنمــا باتبــاع منهج اهلل الصــحيح في
األرض، المتمثل في الدين اإلسالمي ، وأن الهزيمة واالنكسار بالبعد عن منهـج اهلل
الصحيح ، وتفشي الظلم في األرض، } وتلــك القــرى أهلكنــاهم لمــا ظلمــوا وجعلنــا

 ( .18لمهلكهم موعدا { ) الكهف : 
 – إدراك قيمة وحدة األمة ، ووحدة قيادتها ، وطاعة رعيتها وسمعهم وإذعانهم5

للخليفة ولنوابه في المنشــط والمكــره ، وهكـذا تــربى الصــحابة رضــوان اهلل تعـالى
ــابعون عليهم أجمعين في مدرسة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وهكذا تربى الت

رحمهم اهلل في مدرسة الصحابة رضوان اهلل تعالى عليهم أجمعين .
 – تخلي جنــود جورجريــوس عنــه حين احتــدم القتــال ، فتــبين أنهم قــد أســلموه6

للقتل، وإاّل كيف يعقل أنُ يقتل قائد جيش تعــداده مائــة وعشــرين ألــف مقاتــل بمثــل
هــذه الجــرأة الــتي أبــداها ابن الزبــير وثلــة من أصــحابه رضــوان اهلل تعــالى عليهم
أجمعين لوال عزتهم بدينهم ، وشموخهم بإيمــانهم، وحبهم لــربهم، وثقتهم المطلقــة
ــون أرواحهم على أكفهم ، ولكن اهلل فيه ، وإاّل لما قدموا من المدينة المنــورة يحمل
وعد الصادقين منهم بالنصر والتمكين في األرض ، فقــال لرســوله صــلى اهلل عليــه
وســلم  : } ومــا رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى { ، على العكس من عــدوهم الــذي

قذف اهلل في قلبه الرعب . 
 – االعتراف الخــالص بشــجاعة الصــحابة والتــابعين النــادرة رضــوان اهلل تعــالى7

ــدو ، ــ ــاة الع ــ ــد مالق ــ ــدامهم عن ــ ــدهم إق ــ ــبرهم العظيم ، وجل ــ عليهم أجمعين ، وص
وتضحياتهم الجسام التي ســجلتها صــفحات التــاريخ الذهبيــة ، حــتى عــز دين اهلل ،
وانتشر في األرض ، فحازوا فضــلي الــدنيا واآلخــرة .. وواجبــات المســلمين اليــوم
التأسي بهم ، واالقتداء بفعالهم ، والتملي فيهم والتوســم في آثــارهم وهم يضــحون

بأغلى ما يملكون في سبيل إعزاز كلمة اهلل في األرض ..
 – مصــالحة عبــد اهلل بن ســعد ألهــل البالد األصــليين علىُ جعــل من المــال ، لمــا8

رغبوا في الصلح ، وعودته إلى مصر .
ــاقي الحمالت القادمــة ، إذ بعــد عــودة جيش9 ــة هــذه الواقعــة بالنســبة لب  – أهمي

المســلمين إلى مصــر والحجــاز ، اســتفاد المســلمون خــبرة في التعامــل مــع هــذه
المنطقة ومع شعوبها وحكامها الظلمة .

 – كثرة عــدد األســرى من جيش الــروم ، ألن غــالبيتهم كــانوا من ســكان البالد10
ــدون ــدما يج ــيل فيهم ، فعن ــع أص ــرب دون داف ــاقون إلى الح األصــليين ، ممن يس
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ــا ، ألنهم عبيــد ــون فيه ــتراجع واالستســالم ال يفرط ــانحة للفــرار وال ــة س الفرص
ألسيادهم ، وال ناقة لهم في تلك الحروب وال جمل ، فعالم يقاتلون إذن .

- أهميــة هــذه الواقعــة ألنهــا أدخلت هــذا اإلقليم في اهتمــام الخلفــاء المســلمين11
ليعمقوا فيه مسيرة الفتح اإلسالمي ، فبعد توقف الفتوحات اإلســالمية بســبب مقتــل
الخليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنــه ، ودخــول المســلمين في الفتنـــة الكــبرى ،

هـــ وتنــازل ســيدنا41وبمجــرد صــفاء الوحــدة اإلســالمية في عــام الجماعــة ســنة 
الحسن بن علي رضي اهلل عنهما لسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه عن
الخالفة ، حتى بدأت طالئع جيش الفتح اإلسالمي تعود لمشارف إفريقية مــع عقبــة

بن نافع ومعاوية بن حديج رضي اهلل عنهما . 
- إدراك أهميــة الــدعوة إلى اهلل تعــالى ، والتبشــيـر بدينـــه اإلســالمي الحــنيف ،12

والسيما الشعوب التائهة، كفئة المنبوذين في الهند اليــوم ، الــتي تحتــاج إلى دعــاة
متخصصين ينقلونهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخــرة ، ومن جــور الحكــام

واألديان إلى عدل وسماحة ونور اإلسالم .
وقد شــكل هــذا الحــدث اإلســالمي العظيم مــدخال اهتــدائيا متمــيزـا على أرض
عصــفت بهــا ريــاح الوثنيــة والوحشــية قرونــا عديــدة ، وكــان لهــذه الواقعــة بعــدا
حضاريا راشدا ، منحنا – نحن سكان المغرب العــربي اإلســالمي - إلى يــوم النــاس
هذا عناصر هويتنا ، ومقومات شخصيتنا العربية اإلســالمية ، وأضــفى علينــا نقــاء
متميزا باالنتماء الســامق ألحفــاد عبــد اهلل بن ســعد بن أبي الســرح ، وعبــد اهلل بن
الزبير، وسائر الصحابة والتابعين رضوان اهلل تعالى عليهم أجمعين ، ممن منحونا
الهدى ، ودفعوا أجدادنا لبناء مدنية وحضارة على هدى من اهلل ورضوان ، مازلت
تــؤتي أكلهــا وعطاءاتهــا بــإذن ربهــا ، وســتبقى كــذلك حــتى يــرث اهلل األرض ومن
عليها ، ألن اهلل تعّهد عباده الصالحين بالمكث في األرض فقــال : } ولقــد كتبنــا في
ــوم الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون * إن في ذلك لبالغا لق

 ( .  107 .. 150عابدين * وما أرسلناك إاّل رحمة للعالمين { ) األنبياء : 
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الفصل الثاني
الحركة المذهبية في المغرب

األوسط 
] الجزائر [

الحركـة المذهبية في المغرب األوسط
] الجزائر [

* لمحة تاريخية على الحركة المذهبيـة في
الجزائر :
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عرف المغــرب اإلســالمي طالئــع الفــاتحين المســلمين األوائــل من الصــحابة
والتابعين وتابعيهم حتى استقر اإلسالم بهذه الديار، وشّكل أهله خميرة جنود الفتح
اإلسالمي باتجاه األندلس بقيادة طارق بن زياد، ومعهم استقر فقــه وعلم الصــحابة
ــك بن أنس ت ــام دار الهجــرة )مال ــذهب إم ــه وم ــع فق ــور م ــا، ليتبل ــابعين فيه والت

هـــ(، الــذي عــرف انتقــال مذهبــه بــدخول موطئــه –الموطــأ- الجليــل إلى بالد179
هـ(، ومن قبله مع أسد252المغرب اإلسالمي عبر تلميذه )يحي بن يحي الليثي ت 

هـ(،144هـ( الذي أخذ الموطأ على يد )علي بن زياد سنة 203-142بن الفرات )
كما نقل مدونة ابن القاسم وســماها )األســدية( وتحــوي ســتا وثالثين ألــف مســألة،
وكان سنيا متعصبا ألهل الســنة، يعــرض المســائل مشــاركة بين المــذهبين الحنفـــي
والمالكي، فــإذا طغى رأي على رأي يقــول لــه جلســاؤه الفقهــاء: ))أوقــد المصــباح
الثاني يا أبا عبد اهلل(( كناية عن المذهب الثاني، ومن بعده تلميذه الشهير ســحنون

هـــ(191هـ( الفقيه المالكي تلميذ اإلمام )عبــد الــرحمن بن القاســم ت 160-240)
صاحب المدونة، ثم تبلور تبلورا متينا مع مجيء الفقيه المــالكي المشــهور )محمــد

. (29)هـ( الذي أخذ المدونة على يد أبيه 256-202بن سحنون  

ووجد مذهب اإلمام مالك استجابة ورســوخا لــدى ســكان المغــرب اإلســالمي
طيلة هذه القرون األربع عشرة الخاليــة. ولم يعــرف المغــرب اإلســالمي من يومهــا
توســعا وشــموال ديمغرافيــا واســتمراريـة زمانيـــة وكيانيــة، إال معــه، ومــع تــدريس

واعتقاد متن عقيدة اإلمام أبي الحسن األشعري الحقا، أو كما قال ابن عاشر:

.(30)وطريقة الجنيد السالك وفي عقد األشعري وفقه مالك   

كما عرف أهل المغرب العربي وفــود أربعــة مــذاهب إســالمية أخــرى عليــه،
هي:

 - المذهب اإلباضي: وذلك مع قيام وتوسع الدولة الرستميـة في وســط الصــحراء1
. (31)م 908-776هـ / 296- 160سنة 

 - المذهب الشيعي الزيدي: وذلك مع قيام وتوسع الدولــة اإلدريســيـة في المغــرب2
. (32)هـ 371- 172األقصى سنة 

 انظر: رابح بونار، المغرب العربي تاريخه وثقافته، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،)(29
. وليس محمد بن القاسم اللخمي المتأخر ت80 .. 63م، ص 1968الجزائر، الطبعة األولى، 

هـ.827
. 34.. 13 انظر: المرجع السابق نفسه، ص )(30
 انظر: محمد صالح ناصر، منهج الدعـوة عند اإلباضية، نشر جمعية التراث، غرداية،)(31

. ويوسف بن بكير الحاج سعيد، تاريخ159 .. 149م، ص 1999هـ 1419الطبعة األولى، 
. ولمزيد من27 .. 24م، ص 1992بني ميزاب، المطبعة العربية غرداية، الطبعة األولى، 

التوسع في المذهب اإلباضي انظر: علي يحي معمر، اإلباضية بين الفرق اإلسالمية، نشر
م.2003هـ 1423جمعية التراث، غرداية، الطبعة الثالثة، 

. 38 .. 34انظر: رابح بونار، المغرب العربي تاريخه وثقافته، ص )( 32
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 - المذهب الشيعي اإلسماعيلي الفاطمي الباطني: وذلك مع قيام الدولــة الفاطميــة3
. (33)هـ 361-296في المغرب اإلسالمي سنة 

 - المــذهب الحنفي: الــذي دخــل مــع الفقيــه المجاهــد أســد بن الفــرات، الــذي دال4
بذهابه للجهاد فاتحا جزيرة صيقيلة وسطوع نجم اإلمام محمد بن ســحنون، ثم مــع
وفود األتراك العثمانيين عليها فاتحين ومخلصين أهلها من سطوة الصــليبيين ســنـة

. (34)م 1519هـ 926

ولكن المــذهبين الشــيعي الزيــدي والشــيعي الفــاطمي اإلســماعيلي اضــمحال
ــة ــوم وليل ــال بي ــاس، عــدا بعض العــادات كاالحتف ــاة الن ــه وحكم حي وزاال من توجي
عاشوراء وإخراج الزكاة في موعــدهما واإلكثــار من تســمية أســماء آل بيت النــبي
صلى اهلل عليه وسلم ]علي والحسن والحسين وفاطمــة الزهــراء[ رضــي اهلل عنهم
ــا األســطوريـة حــول شخصــية ســيدنا علي ــثرت القصــص والحكاي أجمعين. حيث ك
رضي اهلل عنه التي ترويها الجدات حول المواقد في ليالي الشتاء القارصــة، كرمــز
ــة ــات العقلي ــا من مكون ــة والشــجاعة، إذ صــار مكون ــروءة والكرام للشــهامة والم
ــورة والتحــرر، ومقاومــة الظلم والطغــاة ـــة كرمــز من رمــوز الث الشــعبية الجزائري
والعــدوان.. واالســتهزاء الخفي بالســيدة عائشــة رضــي اهلل عنهــا وأرضــاها، عنــد
قولنا المرأة شجاعة وقوية ومسترجلـة بأنها: ]عيشـة راجــل[، وبمقابــل ذلــك المثــل
الُمســيء،ُ يوجــد في أمثالنــا مثــل جميــل في حــق الســيدة عائشــة رضــي اهلل عنهــا
قولهم: ]عيشة خير من عياش[، ولعله جاء كرد فعل على سفالة ونذالة الشيعة مع

أصحاب وأزواج رسولنا الكريم محمد صلى اهلل عليه وسلم.

وكذلك األمر بالنسبـة للمذهب الحنفي الــذي قــّل المتعبــدون بــه إلى أن انتهى
تدريجيا كمذهب ديني خالل فترة االحتالل الفرنسيـ. فيما ظل المذهب اإلباضي قائما
ــة ــة واجتماعي ــارات تاريخي ــة العتب ــحراء الجزائري ــط الص ـــة في وس ــوة وحيوي بق
ــة ــة وبتركيب ــة وكيانيــة أخــرى لهــا صــلة وطيــدة ببني وجغرافيــة وسياســيـة وثقافي

. (35)المجتمع اإلباضي المتميز، فتجذر فيه 

فيما ظل المذهب المالكي والعقيدة األشعرية تقودان المجتمع الجزائري حتى
يومنا هذا. وقد قدم الكتاب والباحثون والمؤرخون المتقــدمون والمتــأخرون الكثــير

. ومبارك بن محمد180 .. 157 انظر: رابح بونار، المغرب العربي تاريخه وثقافته، ص )(33
الميلي، تاريخ الجزائر بين القديم والحديث، المطبعة الجزائرية اإلسالمية، قسنطينة، الطبعة

. 94 ..73، ص 2م، ج1927هـ 1350األولى، 
 انظر: حمدان خوجة، المرآة، ترجمة الدكتور محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية)(34

م. وأحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر،1974للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 
م.1963المطبعة الحديثة، البليدة، الطبعة الثانية، 

انظر: محمد صالح ناصر، منهج الدعـوة عند اإلباضية، نشر جمعية التراث، غرداية،)( 35
. ويوسف بن بكير الحاج سعيد، تاريخ159.. 149م، ص 1999هـ 1419الطبعة األولى، 

. ورابح بونار،27 .. 24م، ص 1992بني ميزاب، المطبعة العربية غرداية، الطبعة األولى، 
.45 .. 42المغرب العربي تاريخه وثقافته، ص 
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من التحليالت حــول تقبــل الفــرد الجزائــري لإلســالم كــدين وكمنهج حيــاة لهم دون
سواه من معتقداتهم الوثنية أو اليهودية أو المسيحية السابقة، لعلنا نسوق في هذا
الصدد ما نقله لنا المرحوم األستاذ )رابح بونــار( في كتابــه القيم )المغــرب العــربي
تاريخه وثقافته( تحت عنــوان: )اإلســالم والــبربر( وضــعية الســكان األصــليين مــع
ــيحيـة ــات وهي: المسـ ــالم ثالث ديانـ ــل اإلسـ ــالمغرب قبـ ــان بـ ــال: ))كـ ــالم فقـ اإلسـ
والموســويـة والوثنيــة. ولكن الفوضــى الــتي كــانت فيهــا الجزائــر قبــل الفتح، وظلم
السلطة البيزنطية في ذلك العهد أضعف الروح الدينية إضعافا شديدا، ولم يترك لها
بعض الهيبة، إاّل في كنائس األرثــوذوكس الــتي كــانت شــديدة الصــلة بالبابــا. وبــدأ
اإلسالم ينتشر عقب الفتح العربي، بين أوساط القبائل البربريــة. وكــان أول الــبربر
إسالما وأحســنهم حميــة دينيـــة لمعتقــده الجديــد هــو )صــوالت بن وزمــار( الزنــاتي

35 ـ- 22التلمساني، الذي اتصل بالخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي اهلل عنه )
هـ( وأسلم على يده واعتز بواليتــهـ، ثم عــاد إلى الجزائــر ودعــا إلى اإلســالم. ولمــا
ــك تولى عقبة بن نافع أمر إفريقيـة اعتنق كثير من البربر اإلسالم على يده، وفي ذل
يقول ابن خلدون: ))فدخل إفريقيـة وانضاف إليه مسلمة البربر فكبر جمعــه، ودخــل

أكثر البربر في اإلسالم ورسخ الدين((. 

وسار انتشار اإلسالم في اطراد واتساق وكاد يعم الــبربر لــوال غلطــة ســيدنا
عقبة مع الزعيم البربرـي كسيلة التي كانت سببا في قتله وإيقاف زحف الفتح بعــده

ــ( توطــد الفتح واعــتز جانبــه88-77إلى حين. وفي عهــد حســان بن النعمــان ) هـ
بإســالم قبائــل األوراس وتأييــدهم لــه، فاتخــذ منهم جيشــا أهليــا بجــانب الجيش

هـــ( فــأتم فتح األقاصــي البعيــدة عن95-88اإلســالمي. وجــاء موســى بن نصــيـر )
هـ(، وولى عليها طــارق بن زيــاد، وأنــزل معــه آالفــا من88القيروان كطنجة عام )

العــرب، وأمــرهم أن ُيعّلمــوا إخــوانهم الــبربر التعــاليم الدينيــة، ويحفظــوهم القــرآن
الكــريم. وفي ذلــك يقــول )ابن عــذارى المراكشــي( في البيــان: ))وتــرك موســى بن
نصير سبعة عشر رجال من العرب يعلمونهم القرآن واإلسالم، منهم شــاكر صــاحب
الرباط وغيره((. وبذلك تمكن اإلســالم من االنتشــار واالســتقرار بســرعة مدهشــة،
ــتي هي ـــة ال وفي فترة قليلة ال تتجاوز الخمسين سنةـ، وكان انتشار اإلسالم والعربي
مفتاحه بهذه السرعة مبعث تســاؤل كبــير وتأويــل بين مــؤرخي األوروبــيين. يقــول

(: ))إن العربية قد انتشرت بين الــبربر بســرعة.ـ. وإن هــذاEYSSALL)إيسال- 
القطر الذي تقاتل عليه الشرق والغــرب، والــذي تــرك بــه كــل طابعــه، واختلــط فيــه
الرومان والوندال الروم البيزنطيين ليغرسوا به المسيحيـة الالتينية أصــبح من هــذا
الحين - يقصد الفتح العربي- شرقيا، وانقضى بذلك عهد االتحاد الالتيني الذي كــان

. (36)حول البحر األبيض(( 

ــؤرخين منPIRONNIوأما المؤرخ )بيروني-  ( فقد قال: )).. احتار كل الم
سرعة تأثير العرب على البربر في ديــانتهم وعــاداتهم وأخالقهم((. وقــد علــل ذلــك
بالتقارب بين العربيـة والفينيقية، وباالتحاد في النســب الــذي ينشــأ عنــه تقــارب في

.22 و 21 انظر: رابح بونار، المغرب العربي تاريخه وثقافته، ص )(36
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الطبائع، وفي ذلك بعض الحق، وقد ذكر إلقبــال الــبربر على اإلســالم ثالثــة أســباب
وهي: 

 - تساهل البربر في المعتقد.1

 - بساطة العقيدة اإلسالميـة التي فهمومها وقبلوها. 2

 - انتشار الفوضى قبل اإلسالم حتى لم تدع نفوذ العقيدة تقف في وجه دين جديــد3
ــروت- ــؤرخ )غـ ــد المـ ــة. ويزيـ ــمال إفريقيـ ــيين بشـ ــر البيزنطـ ــراض أمـ ــر انقـ إثـ

GRAUTTEعلى ما سبق من األسباب سببا يراه وجيها النتشــار اإلســالم، وهــو )
. (37)اشتماله على ما يحقق أهداف البربر و مطامحهم في الحرية واالنطالق.. (( 

وأمــا مؤرخنــا الشــيخ مبــارك الميلي فيعلــل ذلــك بصــفاء الفطــرة البربريــةـ،
واإلسالم دين الفطرة، وبحب البربر للحرية، واإلسالم يــدعو إليهــا، وبحــاجتهم إلى
الرقي االجتماعي، واإلسالم أتى لتحقيق ذلك كله. واإلســالم ال محالــة دين الفطــرة،

 . (38)ودين الحرية الصادقة، ودين الرقي الشريف

ويضيف األســتاذ المرحــوم رابح بونــار قــائال: )).. إن الــبربر إنمــا اعتنقــوا
اإلسالم عن رغبة أصيلة فيه هو كدين، وعن حب لمبادئــه وتعاليمــهـ، ولــذلك رأينــا
هجرة المؤمن البربري األول )صوالت بن وزمار( إلى سيدنا عثمان إنما كــانت عن
باعث نفسي خالص العتناقه اإلسالم، ثم عودته إلى إفريقيــة كمبشــر وداعيــة لهــذا
الدين. وإن إذعانهم لحكم إســماعيل بن أبي المهــاجر الــذي تــولى حكم إفريقيــة من

هـ، إنما كان إذعانا تلقائيا ألنــه كــان خــير أمــير100قبل عمر بن عبد العزيز سنة 
ــبربر إلى اإلســالم، حــتى أســلم بقيتهم ــازال حريصــا على دعــاء ال وخــير وال. وم
بإفريقيـة على يديهـ، وهو الذي علم أهل إفريقيـة الحالل والحرام، وبعث معه عشــرة

. (39)من التابعين أهل علم وفضل(( 

ــول ــدكتوراة ح ــالتها لل ــاوي" في رس ــود عيس ــا محم ــة "مه ــيـر الباحث وتش
معتقدات وثقافة الــبربر قبيــل مجيء اإلســالم ، على أن تســاهل الــبربر في المعتقــد
وقبول اإلسالم بسرعة يعود إلى عدم تعدد اآللهة عندهم، فهم كــانوا يعبــدون إلهين
اثنين، هما: ]بعل حمون[ و]تانيت بن بعل[، فبعل حمون آلهــة مصــريـة وهــو رجــل
يحمل رأس كبش أقرن، وتانيت بن بعل امرأة وهي آلهة فينيقيــةـ، ولــذا فعــدم تعــدد

 . (40)اآللهة الوثنيـة عندهم ساهم في انتشار اإلسالم بينهم

.23 انظر: رابح بونار، المغرب العربي، ص )(37
.25 و 24 و23 انظر: رابح بونار، المغرب العربي، ص )(38
.25 و 24 و23 انظر: رابح بونار، المغرب العربي، ص )(39
 انظر: مها محمود عيساوي، الديانة ووظائفها في المجتمع المغاربي القديم أثناء االحتالل)(40

،259م، ص 2011، جوان 35الروماني، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، عدد 
بتصرف.
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من خالل هــذا االســتعراض التــاريخي للتطــور المــذهبي في بالد المغــرب
اإلسالمي نتبين الحقائق التالية :

ــه للمــذهب1  - عراقة ورسوخ واستقرار المذهب المالكي في هذه الديار بعد إزاحت
الحنفي. إذ حاول اإلمام أسد بن الفرات بعد عودتــه من المشــرق أن ينشـــر مدونتـــه
التي نقلها عن ابن القاسم وسماها األسدية وقد ضمت ستا وثالثين ألف مســألة، ثم
اتبعه بعد ذلك تلميــذه ســحنون، الــذي رحــل إلى المشــرق ونقلهــا عن أشــهب وابن
القاسم، وعاد ليقوم بتصحيح األســدية، وكــان أســد بن الفــرات يتحــيز إلى المــذهب
الحنفي ويتغافل عن المذهب المالكي في دروســه لــوال نــداء بعض تالميــذه قــائلين:
]أوقد المصباح الثاني يا أبا عبد اهلل[. ولما عاد ســحنون يحمــل تزكيــة أســتاذه ابن
القاسم، رغب في مراجعــة أســتاذه أســد، فشــاور أســد نفســه ورأى إن رجــع لــرأي
سحنون ال يليــق بقــدره ومقامــه، ولــذا أصــر أن يبقى هــو األســتاذ على الــرغم من
ــاة ــرب بوف تجاوزات األسدية، فعال بذلك مذهب مالك واندثر فقه أبي حنيفة في المغ

.(41)ورحيل ابن الفرات مجاهدا في سبيـل اهلل لفتح صقيليـة 

 - تنــافر طبيعــة الســكان األصــليين للمنطقــة - الــبربر- مــع تقبــل خالفــات الفــرق2
والمــذاهب الكالميــة. وقــد بّين ابن خلــدون في مقدمتـــه حقيقــة العالقــة القائمــة بين
ســكان البالد األصــليين والمــذهب المــالكي فقــال: )).ـ. وأمــا المالكيــة فــاألثر أكــثر
معتمدهم وليســوا بأهــل نظــر، وأيضــا فــأكثرهم أهــل المغــرب، وهم باديــة غفــل من
ــربي من ــر بن الع ــذ، وألبي بك ــاب المآخ ــه كت ــزالي في ــل، وللغ الصــنائع إاّل في األق

.(42)المالكية كتاب التلخيص جلبه من المشرق..(( 

 - عدم تأثير بقية المذاهب في سكان المنطقة.3

 - تعايش المذهبين اإلباضي والمالكي في هذه الديار لقرون طويلة جدا.4

ثانيا: واقع الخريطة المذهبيـة غداة االحتالل الفرنسيـ:

م كــانت الخريطــة1830هـ 1245ويوم أن دخل الفرنســيون الجزائــر ســنة 
المذهبية والدعوية يومها موزعة حسب التيارات التالية: 

 – مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس ، وهو مذهب غالبية األمة الجزائرية.1

 – مذهب عبد اهلل بن إباض، وهو مذهب فئة معتبرة من الجزائريينـ.2

 – المذهب الحنفي الذي كان يمثـل مذهب الدولة التركية ثم الجزائريـة الحقا.3

ــة والتعليم والعلم والمعلم ولعل إلقاءنا نظرة عابرة وسريعـة عن واقع التربي
في الجزائر غداة االحتالل الفرنسـي ما ينير لنــا المشــهد المــذهبي والثقــافي الــديني

الجزائري.

.25 و 24 انظر: رابح بونار، المغرب العربي، ص )(41
م(، المقدمة، دار الفجر للــتراث، القــاهرة، دون1406هـ 808 عبد الرحمن بن خلدون )ت )(42

.550م، ص 2004هـ 1425طبعة، 
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ثالثا: أوضاع الجزائر العلمية  قبيل االحتالل:      

         إن التعليم الذي كان منتشرا في الجزائــر قبيــل االحتالل هــو التعليم العــربي
ــارف العصــور اإلســالمية ــراث ومع ــوم وت ــدي، المــوروث عن عل اإلســالمي التقلي
االجتهادية والتقليدية معا، ويــتركز موضــوعـه أساســا على دراســة العلــوم العربيـــة
واللغويــة واألدبيــة والعلــوم الدينيــة، باإلضــافة إلى بعض العلــوم العقليــة كــالمنطق

. (43)والفلسفة والحساب والفلك والجغرافيا 

وأماكن طلب العلم كانت الكتاتيب القرآنيـة والجوامــع والمســاجد والرباطــات
والزوايا والمدارس،  التي بلغ عددها قبل دخــول االســتعمار حــوالي ألفي مدرســة،
فضــال عن اشــتهار حواضــر القطــر الجزائــري العلميــة الثالث: )تلمســان. بجايــة.

. (44)قسنطينةـ( بكثرة طالبها وعلمائها ومكتباتها وكتبها 

(45)وقد بسط األستاذ الدكتور أبــو القاســم ســعد اهلل في موســوعته الشــهيرة 

ــا ــافي، مشــيرـا إلى عــدد المــدارس والزواي ــر التعليمي والثق ــع الجزائ بإســهاب واق
والكتاتيب قبيل االحتالل، وإلى تنوعها وكثرتهــا وتأثيرهــا وتوزعهــا على كثــير من
المدن الجزائريةـ، منوها بأهمية واختصاص الحواضــر العلميــة الثـــالث  )تلمســان.
بجايةـ. قسنطينةـ( بالمدارس العلمية العالية، التي كــان الطالب الجزائريــون يتلقــون
فيها أشهر علوم زمانهم العربية والدينية. مقارنا مستوى المــادة العلميـــة المدّرســة
في تلك الحواضر من حيث الكم والكيف مع مثيالتهــا الجامعــات اإلســالميـة الكــبرى
آنذاك )األزهر. الزيتونــةـ. القــرويين(، باإلضــافة إلى وجــود مدرســـة للتعليم في كــل

. (46)قرية أو بلدة أو أي تجمع سكاني صغير ريفي

مبينا أن الجزائر قد شهدت نهضـة ثقافية وفكرية وعلمية وأدبيةـ، تمثلت في
كثرة عدد العلماء والقضاة الذين كانوا يعــدون بالمئــات، وكــذلك الشــعراء والكتــاب
والمعلمين واألطباء وبائعي األعشاب من الصيادلة، ُوعــرفت بكــثرة عــدد المســاجد
والجوامــع والزوايــا والكتــاتيب، وكــثرة عــدد المصــنفات العلميــةـ، والســيما في

. (47)الحواضر العلمية الشهيرة التي كانت تعد باآلالف 

 لمزيد من التوسع انظر: الدكتور أبو القاسم سعد اهلل، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، دار)(43
. وتاريخ الجزائر42 .. 13، ص 1م، ج 1991الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، 

م.  وعبد الرحمن الجياللي،2001الثقافي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 
، ص3م،  ج 1983تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون طبعة، 

. وتركي رابح عمامرة، عبد الحميد بن باديس رائد التعليم القومي في الجزائر، الشركة535
، بتصرف.124م، ص 1969الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 

 انظر: تركي رابح عمامرة، عبد الحميد بن باديس رائد التعليم القومي في الجزائر، الشركة)(44
، بتصرف.126 و 125م، ص 1969الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، 

 انظر: أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،)(45
..273، ص 1م، ج 1985الطبعة األولى، 

، بتصرف.286 .. 273، ص 1 انظر: المرجع السابق نفسه، ج )(46
.286 .. 273، ص 1 انظر: المرجع السابق نفسه، ج )(47
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وقد كان التعليم العــربي الحــر قــديما يشــمل مــراتب أولى تعطى للصــغار في
الكتاتيب، ويقبــل عليهــا النــاس إقبــاال شــديدا، فال تجــد حــارة من حــارات المــدن أو
ــيخ ــاب والش ــا )الكّت ــرة إال وبه ــام أو أي دش ــربا من مضــارب الخي ــرى أو مض الق
والطــالب(. وكــان التعليم بهــا ابتــدائيا بســيطا، يشــتمل على تعليم مبــادىء القــراءة
والكتابة وحفظ القرآن الكريم، والكثير من أحاديث الرسول صــلى اهلل عليــه وســلم.
وبفضل هذه الكتاتيب كانت األمية معدومة لــدى الفــرد والمجتمــع الجزائــري، الــتي
انتشرت فيه بعد االحتالل، وذلك بسبب اشتغال كل الجزائريين بتثــبيت دعــائم أمنهم

، حــتى أنــه يــوم دخــول(48)ومقاومــة الغــزاة، منشــغلين بالجهــاد عن تعليم أبنــائهم 
الفرنسيين للجزائر كانت نسبـة من يعرفون القراءة والكتابــة من أبنــاء الجزائــريين

ــدى55حوالي  % من مجموع السكان، في الوقت الذي كانت نسبة األمية مرتفعة ل
. (49)جنود الحملة حتى كادت تبلغ الخمسين بالمائة بين الجنود والمعمرين 

وقد كان التعليم في مراحله االبتدائية والمتوسطـة والعاليةُ يــدرس بالمجــان،
بل كانت ُتصرف لطلبته جميــع وســائل العيش وســائر متطلبــات الحيــاة االجتماعيــة
والعلميـة من نفقة األوقاف اإلسالميةـ، الــتي كــان يوجــد في مدينــة الجزائــر وحــدها

. (50)قرابة ثمانية آالف عقار تابع لألوقافُ تصرف إيراداتها على طلبة العلم 

        وأما التعليم الثانوي فقد كان يتم في المســاجد الكــبرى الــتي كــانت بجوارهــا
المــدارس، وفي الزوايــا المشــهورة مثــل معهــد الهامــل ببوســعادة، ومعهــد ســيدي
اليلولي ببجاية، يتوالها شيوـخ مشهود لهم بالعلم  والدرايــة والتقــوى مجــازين من
علماء الحواضر الجزائرية الكبرى، أومن غيرها من الحواضــر العلميــة اإلســالمية

. (51)الشهيرة 

        وباإلضافة إلى تولي مصلحة األوقاف اإلسالمية نفقات الطلبة والشيوـخ فإن
سبل الخيرات كانت تتكفل أيضا بنفقات تلك المدارس والزوايا من: صيانة واعتنــاء

(52)وتجهيز وتلبيـة حاجات ومتطلبات.. 

        وقد كان بمدينة الجزائر يوم احتاللهــا حــوالي ثمــانين مدرســـة وكّتابــا، وفي
م قرابة الســبعين مدرســة وكتابــا، وفي تلمســان1837قسنطينة يوم احتاللها سنـة 

. (53)كان بها قرابة الخمسين مدرسـة 

انظر: أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، دار البليدة للطباعة، البليدة، الجزائر، الطبعة)( 48
.304م، ص 1963الثانية، 

.126 انظر: تركي رابح، ابن باديس رائد اإلصالح التربوي في الجزائر، ص )(49
.129 انظر: تركي رابح، ابن باديس رائد اإلصالح التربوي في الجزائر، ص )(50
. 304 و 283 انظر: أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، ص )(51
م،1900-1830 انظر: عبد الحميد زوزو، نصوص ووثـائق في تاريخ الجزائر المعاصرة )(52

، بتصرف.210م، ص 1985المؤسسة الوطنية  للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى، 
. وعبد الرحمن الجياللي، تاريخ الجزائر العام،127 انظر: تركي رابح، ابن باديس، ص )(53

.538 و 537، ص 3ج 

39



أما التعليم العالي فقــد كــان في جوامــع ومســاجد الحواضــر العلميــة الكــبرى
فقط: )تلمسان. بجايــةـ. قســنطينة(ـ، باإلضــافة إلى الجزائــر الــتي اضــطلع للتــدريس
ــة ــا في إحــدى الحواضــر العلمي ــوا تكوين ــاء مجــازين، ســبق لهم أن تلق ــا علم فيه

. (54)اإلسالمية الشهيرة )األزهر. الزيتونة. القرويين(، وأجيزوا منها 

      وكانوا يتلقون في المعاهد العليا - الثانوية - علوم عصرهم التالية:

 - النحو : متن األجرومية بشرح الكفــراوي، والشــيخ خالــد األزهــري، ثم القطــر1
البن هشام، وحاشيـة الســجاعي، ثم ألفيــة ابن مالــك بشــرـح المكــودي، وشــرح ابن

عقيل، واألشموني.

 - الصرف: متن الزنجاني بشرح ســعد الــدين التفــتزاني، والميــة األفعــال بشــرح2
بحرق، وغيرهما.ـ. 

 -  اللغة: مقامات الحريري، وقطع مختارة من الشعر والنثرـ.3

 - العروض: متن الكافي بشرـح الدمنهوريـ، والجزراجية بشرـح األخضريـ.4

 - البيان: الجوهر المكنون بشرـح الدمنهوريـ، والسمرقندية بشرح العطار.5

 - التفسيرـ: الجواهر الحسان في تفسير القرآن لسيدي عبد الرحمن الثعالبي.6

 - القراءات: الشاطبية، وغيث النفع لسيدي علي النووي.7

 - التوحيد: المنح الفكرية على متن الجزريةـ، وحاشيـة زكريا األنصاري.8

 - الحــديث : موطــأ اإلمــام ملـك بشــرح البــاجي، والزرقــاني.  وصــحيح البخــاري9
بشرح القسطالني.

- مصطلح الحديث: متن البيقورية بشرح الزرقاني.10

- الفقه: المرشد المفيد بشرح ميارة، متن رسالة أبي زيد القيرواني بشرـح أبي11
الحسن، ومتن خليل بشرـح الدردير، وشرح الخرشي.

- أصول الفقه..ـ: متن الورقات إلمام الحرمين  بشرـح الحطــاب وتنقيح الفصــول12
في األصول للقرافي.

- أصول الدين: رسالة السنوسي بشــرح الــبيجوري، والجــوهرة للقــاني بشــرح13
ولده عبد السالم، ومتن الخريدة بشرح الدردير، والعقائد النسفية بشرح التفتزاني.

. ولمزيد من االطالع على تاريخ وأهمية284 انظر: توفيق المدني، كتاب الجزائر، ص )(54
الحواضر العلمية الثالث: )األزهر. الزيتونة. القرويين( انظر: الطاهر الحداد، التعليم اإلسالمي

وحركة 
. وأنور الجندي، الفكر والثقافة المعاصرة في45 و 44.. اإلصالح في جامع الزيتونة، ص 

. ومحمد كامل الفقي، األزهر وأثره في النهضة األدبية139 و 138شمال أفريقيا، ص 
..13الحديثة، ص 
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- علم الفلك: متن السنوسي بشــرـح المؤلــف، وشــرح الــوزيري، ونظم الســراج14
،(55)بشرح مؤلفــه، ومفيــد المحتــاج والســلم المرونــق في علم المنطــق لألخضــري 

وغيرها..  

والمتمعن في العلوم التي كانوا يلقنونها لطالب العلم آنذاك يالحظ ما يلي:

 - تناول طالب العلم لكل العلوم العربيـة والدينيـة الشهيرة.1

 - ارتفــاع مســتوى التعليم وارتقــاؤه إلى درجــة الحواضــر العلميــة اإلســالميـة2
المشهورةـ.

 - قدرة العلماء الجزائرييـن على تناول علوم عصرهم العربية والدينية والعقليةـ.3

رابعا: مكانة المعلم: 

كان للمعلم مكانة مرموقـة ومهابة في المجتمع فهــو المقــدم فيــه، وبــه ُتحــل
مشاكله ُوتقضى أموره ومنه ُتؤخذ الفتوى الصحيحة.. والُ يفصل في أمر من أمور

. (56)المجتمع إال بحضوره 

وكان األستاذ يعينه الناظر المتصرف في شؤون األوقاف اإلسالمية بتوصية
من أرباب العائالت الموقفة، وتخصص له دار مجانية مجهزة أحسن تجهيز ممولة
من توابع األوقــاف باإلضــافة إلى اشــتغاله أيضــا بــأمور المســجد من: أذان وإقامــة
وإمامة وخطبة وحضوره لسائر المناسبات، وفي مقابــل ذلــك كــان يتلقى أجــره من
أموال األوقاف، كما كان يتلقى أيضا من أولياء التالميذ الذين كانوا يدرســون عنــده

ما يلي:  

 - منحة مالية بحسب الوضع المالي لكل عائلــة، والــتي تصــل أحيانــا إلى حــوالي1
 فرنكا ذهبيا.14

 - هدايا بمناسبـة األعياد الدينيـة المختلفة )العيدين. المولد. عاشوراء( ما يقــارب2
 فرنكات ذهبيةـ.5

 - تبرعات في المواسم الفالحية المختلفة، وتبرعــات بمناســبـة ختم أبنــائهم حفــظ3
 فرنكا ذهبيا. 11القرآن كله، أو ألجزاء منـه ، وتقدر بحوالي 

ــة ثالثين إلى ــا يتقاضــاه المعلم في الســنة قراب ــوع م ــالي يصــبح مجم وبالت
. (57)خمسين فرنكا ذهبيا 

انظر: إسماعيل العربي، الدراسات العربية في الجزائر في عهد االحتالل، المؤسسة)( 55
.78 و 77 و 76م، ص 1983الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى، 

..273، ص 1انظر: أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، ج )( 56
.247 انظر: المدني، كتاب الجزائر، ص )(57
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وهذا المبلغ كبير جــدا إذ يكفي لشــراء هكتــار من األراضــي الخصــبة، وهــذا
يــدل على قــدر ومكانــة المعلم  والعلم وأهلــه، كمــا يــدل على مــدى احــترام وتوقــير

الجزائريين للعلم وللعلماء.

وبهذا النسق التعليمي والثقافي والديني واللغوي الــراقي شــّكل الجزائريــون
ثوابت شخصيتهم الوطنيـة  بالخصوصيات والمميزات العربية اإلسالمية التالية:

 - الدين اإلسالمي الحنيف الذي حماهم لما تمسكوا به من كــل عوامــل االنحــراف1
والمسخ والتشويه.ـ. 

ْت رابطتهم ووحــدتهم2  - اللغــة العربيــة، الــتي وحــدت فكــرهم ومشــاعرهم، وقــوَّ
الوطنية واالجتماعية.

 - التــاريـخ العــربي اإلســالمي الــذي شــكلهم وصــهرهم في بوتقــة واحــدة روحــا3
وشعورا وتصوراـ. 

 - الثقافة العربيـة اإلسالمية بخصوصياتها وثوابتها الربانية ومتغيراتها البشــرية4
األخالقية، التي ميزتهم عن غيرهم من األمم األخرى .

ــه مشــاعرهم5 ــة وشــكلوا في ــا طويل ــه حقب ــذي عاشــوا في ــري ال ــوطن الجزائ  - ال
. (58)وأحاسيسهم التاريخيـة 

ونحب أن نختم هذا العرض بالتقرير الذي قدمه قائد الفرقة العسكرية بــإقليم
( إلى اإلدارة االســتعمارية المركزيــةPIDEAUXقسنطينة )اليوتنان جــنرال بيــدو- 

م عن مســتوـى التعليم ودور الثقافــة12/02/1847بوزارة الحرب الفرنســية يــوم 
ــدال في بقسنطينـة بعد عقد من سقوطها مبينا مكانتها وأهميتها، إذ يقول: )).. ال ج
أن مدينـــة قســنطينـة كــانت منــذ الفتح اإلســالمي مركــزا رئيســيا بالمنطقــة، فكــانت
مدارسها أعلى من مدارس الجزائر ووهران، ولم تتفوق عليها في مضمار السمعة
ــد االســتيالء عليهــا عــام والعلم ســوى مــدارس تــونس والقــاهرة بالمشــرق، وعن

م كــان يوجــد بهــا خمســة وثالثــون مســجدا وســبع مــدارس تتســـع لعــدد من1837
ــتراوح بين  ــذ ي ــالتعليم700 و600التالمي ــا يعــرف ب ــون فيهــا تعليم ــذا، يتلق  تلمي

ــانوي، باإلضــافة إلى دروس أخــرى كــان يلقيهــا أشــخاص ذوو ســمعة واســعة الث
يحضرها جمع غفير من الطالب والمستمعيـن حتى لتغص بكــثرتهم المســاجد.. وفي

1350الفترة نفسها كانت بالمدينـــة تســعون مدرســة ابتدائيــة يــتردد إليهــا حــوالي 
طفال لم يبــق منهم اليــوم ســوى ســتين شــابا يتــابعون تعليمهم الثــانوي، أمــا عــدد

 تلميــذا..(ـ(350المــدارس فقــد انخفض إلى ثالثين كمــا انخفض عــدد التالميــذ إلى 
(59) .

انظر: تركي رابح، التعليم القومي والشخصية الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب،)( 58
. 140م، ص 1981الجزائر، الطبعة الثانية، 

، بتصرف.125انظر: تركي رابح، التعليم القومي، ص )( 59
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والمتمعن في هــذا التقريــر الصــادر عن قائــد من قــادة االحتالل يكتشــف من
خاللــه المســتوى الــتربوي والتعليمـي في المدينــة مقارنـــة بمثيالتهــا من الحواضــر
العلمية الجزائرية والعربية واإلسالمية، كما يتبين مكانة قسنطينـة الدينيـة والثقافية
والعلميـــةـ، باإلضـــافة إلى عـــدد المســـاجد والمـــدارس ونوعيــــة ومســـتوـى التعليم

الموجود بها، وكذلك نوعية المدرسين القائمين على التعليم فيها.

        وعليــه - وبــاعتراف الفرنســيين أنفســهم - لم يكن الشــعب الجزائــري شــعبا
ــة، ويضــم متخلفا، بل كان شعبا متعلما متحضرا، يتقن أغلب سكانه القراءة والكتاب
ترابه قرابة األلفي مدرسة وجامع ومسجد وزاويــة. تنشــر العلــوم وتبث المعــارف،
وتنور الشعب. ولكن ماذا فعل الفرنســيون بــه وبمدارســـه وبثقافتــه لمــا دخلــوا إلى

الجزائر؟ 

خامسا: واقع الخريطة المذهبية غداة االستقالل

وغداة االستقالل - وبعد تبني النظام الثوري الجزائري لخلطة اإليديولوجيــة
الماركســية والقوميــة والوطنيــة والثوريــة العربيـــة واألمميـــة في مقــررات مــؤتمر

م صــفى المشــهد الــديني لرجــال جمعيــة1964م، وميثاق الجزائر 1963طرابلس 
ــأن ــها لهم، ب ــة نفس ــلطة الجزائري ــاعتراف الس ــريين، ب ــلمين الجزائ ــاء المس العلم
يتخــيروا العمــل والنشــاط ضــمن قطــاع الشــؤون الدينيــةـ، أو ضــمن قطــاع التربيـــة
ــق اســتقل بالعمــل المســجدي، ــريقين، فري ــة إلى ف والتعليم، فانقســم رجــال الجمعي
وفريق آخر عمل في قطاع التربيةـ. وبينهما فريق متمــيـز نشــط في القطــاعين، فقــد
كان يعمل في أحدهما بشكل رســمي، وينشــط في اآلخــر بشــكل دعــوي. مــع وعيهم
السياسي بمــا يــراد لهم، واحتفــاظهم بمــراتبهم النضــالية في حــزب جبهــة التحريــر
الوطني، الذي شكلوا عددا معتبرا في صفوفه وصفوف جيش التحرير الوطني أيــام

حرب التحرير الوطنية المجيدة. 

ومع مطالع االستقالل الوطني وإلى اليوم كانت مناهج الدعوة إلى اهلل، وإلى
دينه اإلسالم قد تنوعت بين المدارس الدعوية التالية: 

 – مدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريينـ. وهي مدرسة سنية االتجاه.1

 – مدرســة الــدعوة اإلباضــية. وهي مدرســة إســالمية االتجــاه، لهــا بعض اآلراء2
واألحكام الكلية والفروعية الخاصة بها، يعرفها أهــل االختصــاص العلمي الشــرعي

الدقيق.

 – مدرسة التصوف التربوي والجهادي السني. 3

 – مدرسة التصوف البــدعي )الطرقــيين(، الــتي أفــل نجمهــا بســبب مواقفهــا من4
الثورة واالستعمار، وهي تعاود الظهور على الساحة الثقافية والدينيــة في الجزائــر

م، وبعد رغبة الغرب في سيطرة إسالم طرقي بدعي2001/سبتمبرـ/11بعد أحداث 
يحكم الناس في العالم اإلسالمي عامة وفي الجزائر خاصة، دين يخدرهم، ويبعــدهم

عن حقائق اإلسالم الذي هو دين الحرية والخالص من كل أشكال العبوديةـ.
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 – مدرسة أئمة المساجد التــابعين لإلدارة الرســميةـ، والمتخــرجين من المــدارس5
ــتي أنشــأتها اإلدارة االســتعماريـة ســنة  ــة، ال ــة المختلط م المشــهورة1881الديني

ــيزيلموـن -  ــ ــة )فرنكومـ ــ ــات معظمFRANKOMUSILMANبمدرسـ ــ ــد مـ ــ (، وقـ
خريجيها، وتنوبها اليوم معاهد تخريج األئمة الرسمية.

 – مدرسة البناء الحضاري التي نهجها المرحوم المفكر مالــك بن نــبي وتالمذتــه6
المشهورينـ. المعروف بتيار الجــزأرة. ولم تكن قــد ظهــرت يومهــا حركــة اإلخــوان

المسلمين في الجزائر كاتجاه ديني يدعو للتعريف باإلسالم ونشره.

 – حركــة الجمعيــات الدينيـــة والسياســية الدعويــة الجزائريـــة الــتي تتبــنى منهـج7
اإلخوان المسلمين.

 – االتجــاه الســلفي الــذي بــدأ في الظهــور في الجزائــر في بــدايات القــرن الرابــع8
عشر الهجري أواخر القرن العشرين الميالدي تحت تأثير الدعايــة الدينيــة الســلفية
السعودية، وهو ظاهرة جديرة باالهتمــام والــدرس الســيما وأنــه طريــق جديــد غــير
متجذر في األمة الجزائرية، عــدا بعض الفئــات من الشــباب المتحمس الــتي تحــاول
التمظهــر بــه في المســاجد وفي ســاحات التواجــد االجتمــاعي وهــو مــا يحتــاج إلى
ــد الدراسات الميدانيـة لمعرفة أسباب انتشاره بين فئات الشباب على الخصوص. وق
بــدأ يتالشــى نهائيــا بعــد تخلي الدولــة الســعودية عنــه مــؤخرا ألنــه ســبب تأخرهــا

م.2030وتخلفها مع رؤيـة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 

والخالصة : أن معرفة الخريطة المذهبية أمر مهم لنتبين عراقة وتجّذر كــل
مذهب في هذه األرض الطيبة المباركة.
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الفصل الثالث

الرحالت المغربية  الحجازية

رحلة العبدري والورتيالني والسنوسي

أنموذجا

الرحالت المغربية  الحجازية رحلة العبدري و الورتيالنـي 

                                                     و السنوسي أنموذجا

* أهمية وأنواع الرحلة عند المسلمين : 

حفــل القــرآن الكــريم بــالكثير من اآليــات الــتي نصــت بصــريح العبــارة على
الرحلة والسير والضرب في األرض والهجرة والسعي والخروج والنجاة بــالهروب
من القوم الظالمين والرواح والغدو والســرب .. فقــد قــال تعــالى في فضــيلة الســير
والضرب في األرض : } أفلم يسـيروا في االرض فتكون لهم قلوب يعقلــون بهــا أو
آذان يسمعون بهــا فإنهــا التعمى األبصــار ولكن تعمى القلــوب الــتي في الصــدور {

 ( ، وقــال تعــالى : } أولم يســــيروا في األرض فينظـــروا كيــف كـــان44) الحج : 
عـاقبة الذين من قبلهم كانـوا أشـد منهم قـوة وأثــاروا األرض وعمروها أكثر ممــا
عمروهــا وجـــاءتهم رســــلهم بالبينــات فمــا كــان اهلل ليظلمهم ولكن كــانوا أنفســـهم

(، وقال تعالى في السير في األرض: }قــل ســـيروا في األرض8يظلمون{ )الروم : 
فـانظروا كيـف كـان عـاقبـة الذيـن من قبـــل كـــان أكثـرهـــم مشــــركين { ) الــروم :

(، وقال تعــالى: } أولم يســـيروا في األرض فينظــروا كيــف كـــان عـــاقبة الــذين41
كـانوا من قبلهم كـانـوا هم أشــد منهم قـوة وآثــارا في األرض فأخذهم اهلل بذنوبهم

 ( ، وقــال تعــالى : }أفلم يســيروـا في21ومــا كــان لهم من اهلل من واق{ )غــافر : 
ــارا األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآث

(81في األرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون{) غافر : 
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كما قال تعــالى في فضــيلة الســير واإلبحــار بالفلــك في البحــر : } ألم تــر أن
الفلك تجري في البحــر بنعمت اهلل لــيريكم من آياتــه إن في ذلــك آليـــات لكــل صــبار

ــان :  ــكور{ ) لقم ــوا اهلل30شـ ــك دعــ ــوا في الفل ــإذا ركبــ ــالى : } فــ ــال تع  (، وق
 ( ،65مخلصين لـه الدين فلما نجـاهـم إلى الـبر إذا هـم يشـركون { ) العنكبوت : 

وفي فضيلة السير في البر قال تعالى : } وجعلنــا بينهم وبين القـــرى الــتي بـــاركنا
فيها قـرى ظـاهرة وقـدرنا فيها السـير ســيروا فيها ليــالي وأيـامـــا آمــنين * فقــالوا
ربنـــا بـــاعد بين أســــفارنا وظلمــوا أنفســـهم فجعلنــــاهم أحـــاديث ومـزقناهـــم كـــل

 ( .19 ، 18ممزق إن في ذلك آليــات لكـل صبــار شكور { ) سبأ : 

كما ورد قوله تعالى في اختيار وتيمن مكان النزول: }وقل رب أنزلني منزال
(، وفي الســريان ليال: } وأوحينــا29مباركا وأنت خــير المــنزلين { ) المؤمنــون : 

 ( ، وفي الســير في52إلى موســى أن اســر بعبــادي إنكم متبعــون { ) الشــعراء : 
األرض لالتعاظ من عاقبة المجرمين قال : } قــل ســيروا في األرض فــانظروا كيــف

 ( ، وفي اللجوء إلى جنبه الكريم قال تعالى :70كان عاقبة المجرمين { ) النمل : 
} فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين * ولمـا توجـــه تلقـــاء
مدين قال عسـى ربي أن يهدينـي سواء السبيل * ولمــا ورد مــاء مــدين وجــد عليــه
أمة من الناس يسقون * .. فلما قضى موســى األجــل وســار بأهلــه آنس من جــانب

 ( ، وفي السير في األرض29 ـ، 22 ـ، 21 ـ، 20الطور نارا .. { ) القصص : 
لتدبر معاني الخلق والخليقة قال تعالى : } قـــل ســـيروا في األرض فـــانظروا كيــف
بدأ الخلق ثم اهلل ينشىء النشأة اآلخرة إن اهلل على كل شيء قــدير { ) العنكبــوت :

19. ) 

كما حفل القرآن الكريم بذكر قصص األنبياء الراحلين والمتنقلين أمثال نبي 
اهلل إبــراهيم عليــه الصــالة والســالم  ، ونــبـي اهلل موســى عليــه الصــالة والســالم ،

وداود وسليمان عليهما الصالة والسالم  ..ـ.

ــاوـل ـــة بتن ــة والتقريري ــة والعملي ـــة المطهــرة القولي كمــا حفلت الســنة النبوي
موضوع الرحلة والسفر، وكما ذكرت الســنة أن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم
خــرج في فــترة الــدعوة المكيــة إلى الطــائف وإلى أســواق العــرب في عكــاظ وذي
المجــاز ، كمــا أمــر أصــحابه رضــوان اهلل عليهم   بــالهجرة إلى الحبشــة مــرتين ،
وهاجر هو عليه الصــالة والســالم  وصــحابتـه الكــرام من مكــة إلى المدينـــة ، وكمــا
ذكرت السنة النبويـة المطهرة أنه خــرج عليــه الصــالة والســالم   بعــد الهجــرة مــع

60أصحابه في سفر ، أو أزمعوا سفرا ، بل معظم غزواته كانت في سفر . 

ــة ، 60 ــة الثاني ــيروت ، الطبع ــة ، ب ــة ، دار المعرف ــنة النبوي ــير ، الس ــر : ابن كث هـ1404 انظ
 ، باب الهجرة إلى الحبشة . 40 ... 3 ، ص 2م ، ج 1984
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وقد بين أهميـــة الرحلــة عنـد المســلمين الـدكتور نقــوال زيـــادة بقولــه : )).ـ.
كانت الرحلة عنصرا قويا في حياة المجتمع اإلســالمي في عصــوره الزاهــرة . فقــد
رحل الناس لزيارة مهبط الوحي، ولقوا في سبيـل ذلــك الكثــير من صــعوبات الســفر
التي تحملوها راضين مسرورين . ورحل الناس في طلب العلم من قطــر إلى آخــر .
فقد كان العلم منتشرة مراكزه في أنحاء العالم اإلسالمي ، وطالبــه كــانوا يتحملــون
من المشاق في سبيل الحصول عليــه مــا يحملنــا على احــترامهم وإجاللهم . ورحــل
القــوم في ســبيل االتجــار ، فقــد كــانت األســواق اإلســالميـة في مشــارق األرض
ومغاربها مرتبطـة ببعضها البعض كــل االرتبــاط ، وكــان التجــار يحملــون متــاجرهم
وسلعهم إلى حيث يرجون الربح الوفير . أضــف إلى ذلــك رحلــة الرســل المــترددين
بين الملوك واألمراء ، والمغامرين الواجــدين في الرحيــل لــذة خاصــة ، والســاعين
في ســبيل الــرزق إذا ضــاقت بهم األرض ، وجــوابي اآلفــاق . كــل هــذه نمــاذج من

 61الرحلة عرفها العرب والمسلمون . (( . 

ومن هذه المنطلقات جميعهــا اكتســت الرحلــة أهميـــة لــدى المســلمين ، كمــا
اكتست أهمية لدى سكان العالم اإلسالمي في جناحه المغــربي ] المغــرب األقصــى ،

المغرب األوسط ، المغرب األدنى ، طرابلس وبرقة ، السودان الغربي [ . 

* أنواع الرحالت :

وهي أنـــواع عديـــدة ، منهـــا الـــرحالت لطلب العلم ، كرحلـــة محمـــد المكي
م صاحب ) الرحلة المراكشية ( ،1717هـ 1128الدرعي الناصري المتوفي سنة 

 . والرحلـــة62م 1708هـ 1120ومحمـــد بن زاكـــور الفاســـي المتـــوفي ســـنة 
م (1169-1080هـ/565-ــ 476االســتطالعية ، كرحلــة أبــو حميــد الغرنــاطي ) 

ــوزان ــد ال صاحب رحلة ) تحفة األلباب ونخبة اإلعجاب ( ، ورحلة الحسن بن محم
م ، والــتي1516-1515الفاسي المعروف بـــ ) - ليــون - األســد اإلفــريقي ( ســنة 

ُأسر خاللها وحمل مغلوال إلى البابا ليون العاشر بروما ، وألف له رحلتــه الشــهيرة
 63) وصف إفريقيا ( . 

ورحالت السفارة بين الممالك والملوك ، كحال رحالت الشــيخ العالمــة عبــد
م ( ، وورحالت الوزير األديب لسان الــدين1406هـ 808الرحمن بن خلدون ) ت 

ــير1374-1313هـ/776-704بن الخطيب )  م (، من أمير مملكة غرناطة إلى أم
 نقوال زيادة ، الجغرافيــة والــرحالت عنــد العــرب ، دار الكتــاب61

.15م ، ص 1978اللبناني ، بيروت ، الطبعة الثانية، 

 موالي باي الحميسي ، الجزائر من خالل رحالت المغاربة في62
العهد العثماني ، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع الجزائــر ،

 .10م ، ص 1981الطبعة الثانية ، 

 .11 المرجع السابق نفسه ، ص 63
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المرينيين بفاس  وســماها ) خطــرة الطيــف في رحلــة الشــتاء والصــيف (. ورحلــة
ــنـي أحمــد المنصــور إلى1580التمقــروتـي ســنة  ــل الســلطان المري ــا من قب م مكلف

عاصمة  الدولة العلية اسطمبول . ومن الرحالت ما كان بغــرض التجــارة والتبــادل
ــبري الســاحلي ، ــق ال ــتي كــانت تســكلك الطري ــالم اإلســالمي ، وال ــاحي الع بين جن

 64والطريق البري الداخلي الصحراوي . 

* أهمية الرحلة المغربية الحجازية :

ـــة إلى البالد المقدســة مكانــة كبــيرة لــدى ســكان ــة الحجازيــة المغربي للرحل
ــرب ، طــرابلس المغرب اإلسالمي ] األدنى تونس ، األوسط الجزائر ، األقصى المغ
ــا ، ــالم اإلســالمي عموم ــا [ خصوصــا والع ــربي موريتاني ــة ، والســودان الغ وبرق

العتبارات عديدة ، أهمها :

 - لتشكيل المغرب اإلسالمي أحد جناحي العالم اإلسالمي، وتمسكه بجنــاح اآلخــر1
وعدم االستغاء عنه.

 - لطول المسافة بينـه وبين بالد الحجــاز ، وتنــوع األقــاليم الجغرافيــة والمناخيــة2
المؤدية إليه .

 - لتنوع المجتمعات اإلسالميـة واألنظمة الحاكمة مابينه وبين بالد الحجاز .3

 - لتنوع مسالكه البرية والبحرية ، وكثرة األخطار واألهوال في الطريقين الــبري4
والبحري .

 - للتأكيــد على مــدى عالقــة المغــرب بالمشــرق ، واالرتبــاط الوثيــق الــذي يكنــه5
المغرب للمشرق .

 - لمكانة البيت الحرام ومهبط الوحي ومناسك الحج والعمرة ومدينـــة رســول اهلل6
صلى اهلل عليه وسلم  لدى سكان المغرب .

 - لالستفادة من خبرة وتجارب ومعلومات وأخبار الرحالة الحجازيين المغاربة .7

ــوم ومن هنا فقد كانت الرحالت المغربية الحجازية عموما أشبه ما تكون الي
ــالكتب ــة ، أو بـ ــة ، أو باالســـتطالعات المكتوبـ ــحفية  واإلعالميـ ــات الصـ بالتحقيقـ
والموســـوعات العلميـــة الشـــاملة عن المنـــاطق جغرافيـــا وديمغرافيـــا واجتماعيـــا

واقتصاديا وثقافيا ، أو بدوائر المعارف الشاملة عن تلك المناطق . 

 . وناصــر الــدين ســعيدوني ، دراســات11 المرجع نفسه ، ص 64
وأبحاث في تاريخ الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر

 ..62م ، ص 1988، الطبعة األولى ، 
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وقد بين المحقق األستاذ أحمد بن جدو في مقدمة تحقيقه للرحلة المغربيـة )
م ( أهمية الرحلة الحجازية للحاج المغربي،1289ألبي محمد العبدري البلنسي ت 

بالرغم من مشاقها ومتاعبها وأخطارها المحدقة بقوله : )) .. وال شــك أن الرحلــة
المغربيـة لها أثر عظيم ومهمـة كبرى ، إذا نحن الحظنا عدد النسخ الموجودة منها،
فقد كان لها شأن عند القراء والكتاب لالطالع على أحوال المغرب في ذلــك الحين .
فتناولوها بالنقل والدراسة ، لمعرفة تراجم كثير من أعيان العلم واألدب ، ووصــف

آثار قديمة وأماكن مختلفة ، لم يذكرها من سبقه من الرحالين القدماء .

فنرى فيما يخص البقــاع الــتي يحــل بهــا ويرتحــل منهــا ، من جبــال وأوديــة
وسهول وأنجــاد روحــا حيــة خفاقــة ، تلقي على الكــل شــعاعا يلمس . وبال شــك أن
هذه المنــاظر الجذابــة كــانت تــؤثـر في نفســه ، فيســاهمنا شــعوره في وصــفها ، فال
جفاف فيها وال عقم لمهارة قلمــه حــتى أننــا نتــأثر بهــا كمــا تــأثر دون أن نشــاهدها
بأعيينــا .. ومــع هــذا كــان ال يمكث بموضـــع إاّل ليلــة أو بعض ليلــة ، ألن القافلــة ال
تزال في حركة مستمرة نحو البقاع المقدسة التي هي الهدف المحبوب لكــل حــاج ،
يطلبه طلبا حثيا .. والرحلة المغربية مفيــدة جــدا من كونهــا مصــدرا وافــرا لــتراجم

 65كثير من العلماء .. (( . 

وقد أشار الباحث ) أحمد بن جدو ( في صدر مقدمتــه إلى وجــود العديــد من
الرحالت الحجازية المغربيـــة الــواجب االهتمــام واالعتنــاء بهــا، وتحقيقهــا ، ومنهــا
رحلة ابن التريكي ، والزناقي ، ورحلة محمد بن مسائب ، الذي وصــف رحلتــه من
تلمسان إلى مكة ، ووصــف فيهــا عواطفــه نحــو رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم
ووصف األماكن التي ّمر بها والمؤدية إلى بالد الحجاز أو داخل الجزيرة العربيــة ،
ــة ــرت في المجل ــتي نشـ ــة ، وال ــتي رويت بالشــعر الملحــون باللهجــة الجزائري وال

م ، ورحلــة الشــيخ1900اإلفريقية بالفرنسـيـة بترجمــة محمــد بن أبي شــنب ســنـة 
66عبد الرحمن المجاجي المنظومـة بالشـعر الفصيح وعنوانها ) رحلة إلى مكة ( . 

وكذلك األمر بالنسبـة الرحالــة الجزائــري ابن مريـــم ورحلتــه البســـتان الــتي
م بتحقيق وإشــراف األســتاذ البحاثــة الـدكتور محمــد1910طبعت في الجزائر سنـة 

ــة بن أبي شنب، وابن الفكون صاحب رحلة منشور الهداية، والتي مازالت مخطوط
 محمــد العبــدري البلنســي ، الرحلــة المغربيــة - مــا ســما إليــه65

النــاظر المطــرق في خــير الرحلــة إلى بالد المشــرق ، تحقيــق
ــة دار األستاذ أحمد بن جدو ، نشر كلية اآلداب ، الجزائر ، مطبع

البعث ، قسنطينة ، دون طبعة ، دون تاريخ ، ص ز ، ح ، ط .

ــة ، ص ، ز ، ح ، ط .66  محمد العبدري البلنسي ، الرحلة المغربي
وأبو القاسم ســعد الــه ، أبحــاث وآراء في تــاريخ الجزائــر ، دار

 و180 ، ص 1م ، ج 1990الغرب  اإلسالمي ، الطبعــة الثالثــة ، 
198 . 
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في المكتبة الوطنيـة الجزائرية، بعد أن أهداها المرحوم الشيخ المهــدي البوعبــدلي.
67 

* أشهر الرحالة المغاربة : 

اشتهر المغرب اإلسالمي بكثرة عدد رحاليه ، الذين وصــلتنا أخبـارهم فـاقوا
 68الثالثين رحلة ، لعلنا نذكر منهم اآلتي : 

هـ :327- رحلة ابن حوقل ت 1

هو أبو القاسم محمــد بن حوقــل البغــدادي ، رحالــة مغــربي قــام بالعديــد من
  69الرحالت دونها في كتابه الشهير ) المسالك والممالك ( . 

م : 1094هـ 487- رحلة أبو عبيد البكري ت 2

هــو أبــو عبــد اهلل بن عبــد العزيــز البكــري المرســي القرطــبي ، أصــله من
مرسيةـ، وقد ســكن قرطبــة زمنــا ، وهــو مــؤرخ ورحالــة وجغــرافي وفقيــه ولغــوي
وعالم باألنساب واألحساب ، مغربي المستقر ، له العديد من المؤلفات ، أشــهرها )

 70المسالك والممالك - المغرب في ذكر بالد إفريقيا والمغرب ( . 

هـ : 532- رحلة أبو بكر الزهري الغرناطي ت 3

رحالة مغربي ، ولد بغرناطة ، ورحــل في البالد ، ثم ألــف كتابــه عن طبــائع
أهل المغرب وليبيا ومصر ، له كتــاب في الرحلــة أســماه ) االستبصــاـر في عجــائب

71األمصار ( . 

هـ :548- رحلة الشريف اإلدريسي ت 4
 أبو القاسم ســعد الــه ، أبحــاث وآراء في تــاريخ الجزائــر ، دار67

  .178 ، ص 1م ، ج 1990الغرب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة ، 

 مــوالي بــاي الحميســي ، الجزائــر من خالل رحالت المغاربــة في العهــد العثمــاني ، الشــركة68
 .3م ، ص 1981الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ، الطبعة الثانية ، 

 جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، منشورات مكتبة الحياة ، بــيروت ، دون طبعــة ،69
 . ونقوال زيــادة ، الجغرافيــة والــرحالت عنــد العــرب ، دار الكتــاب638 ، ص 2م ، ج 1983

 .39م ، ص 1978اللبناني ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

 جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، منشورات مكتبة الحياة ، بــيروت ، دون طبعــة ،70
 . وموالي بــاي الحميســي ، الجزائــر من خالل رحالت المغاربــة في88 ، ص 3م ، ج 1983

م ، ص1981العهد العثماني ، الشركة الوطنية للنشــر والتوزيــع الجزائــر ، الطبعــة الثانيــة ، 
46. 

 جرجي زيــدان ، تــاريخ آداب اللغــة العربيــة ، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة ، بــيروت ، دون71
 .94 ، ص 3م ، ج 1983طبعة ، 
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هو أبو عبــد اهلل محمــد بن عبــد اهلل بن إدريس العلــوي القرطــبي الصــقلي ،
هـ في قرطبة وبها تعلم ، وطاف في البالد ثم نزل على حاكم صقيلية493ولد سنة 

روجاير الثاني فأجله لســعة علمــه ، وألــف لــه كتابــا في الجغرافيــة أســماه ) نزهــة
 72المشتاق في اختراق اآلفاق ( . 

هـ :564- رحلة أبو حامد الغرناطي ت 5

هو أبــو حامــد محمــد بن عبــد الــرحمن القيســي الغرنــاطي ، ولــد في مدينـــة
غرناطة ورحل إلى مصر فبغداد وخراسان وحلب ، ثم جاء دمشق ومات فيها . لــه
كتابين في الرحالت هما ) المغرب في عجائب المغرب ( و ) تحفة األصحاب ونخبة

73اإلعجاب ( . 

هـ :614- رحلة ابن جبير األندلسي ت 6

هو أبو الحسن محمد بن جبير بن سعيد الكناني األندلسي البلنسي ، ولد في
ــذكرة614هـ وتوفي في غرناطة سنة 539بلنسية عام  هـ ، له رحلته الشهيرة ) ت

 74باألخبار عن اتفاقات األسفار( المعروفة برحلة ابن جبير . 

م :1289هـ 687- رحلة أبو محمد العبدري ت 7

هو أبو محمد بن محمــد بن علي بن أحمــد بن مســعود العبــدري البلنســي ال
 ، ورحلتــه75م 1289هـ 687ُتعلم سنـة ميالده، وُتعلم ســنـة وفاتــه بــالتقريب ســنـة 

وتاريخ ابتدائها يوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعــدة عــام ثمانيــة وثمــانين
وستمائة . وقد حققها األستاذ أحمد بن جدو األستاذ بكليــة اآلداب بجامعــة الجزائــر

م .   1970م ، وطبعت بمطابع البعث بقسنطينـة سنة 1968سنة 

وتعد وثيقـة هامة لمعرفة أحــوال البالد اإلســالمية المغربيـــة في عهــد نهايــة
دولة الموحدين ، وهي رحلة مغربية حجازية ، ضاع الجزء الكبير منهــا والمتعلــق
ببالد الحجاز ، وإن كان الرحالة قد أشار في العديد من المواضع إلى تواجده بمكــة

 .88 ، ص 3 جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، ج 72

 نقــوال زيــادة ، الجغرافيــة والــرحالت عنــد العــرب ، دار الكتــاب اللبنــاني ، بــيروت ، الطبعــة73
. وجرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، منشورات دار مكتبة43م ، ص 1978الثانية ، 

 .90 ، ص 3م ، ج 1983الحياة ، بيروت ، دون طبعة ، 

م،1964هـ 1384 رحلة ابن جبير ، مقدمة المحقق ، دار صادر، بيروت ، الطبعة األولى ، 74
 . وجرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت6 و5ص 

 .91 و 90 ، ص 3م ، ج 1983، دون طبعة ، 

 مــوالي بــاي الحميســي ، الجزائــر من خالل رحالت المغاربــة في العهــد العثمــاني ، الشــركة75
 . 12م ، ص 1981الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، الطبعة الثانية ، 
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وأخــذه العلم على يــد مشــايخها وســماها ) مــا ســما إليــه النــاظر المطــرق في خــير
 76الرحلة إلى بالد المشرق ( ، وقد سماها المحقق ) الرحلة المغربية ( . 

هـ :721- رحلة ابن رشيد األندلسي ت 8

رحالة مغربي أندلسي مشهور ، قام بالعديد من الرحالت ثم دونها في كتابــه
77الشهير ) ملء العيبة فيما اجتمع بطول الغيبة في الرحلة إلى مكة وطيبـة ( . 

هـ :736- رحلة أبو البقاء البلوي ت 9

هو أبو البقاء خالد بن عيسى البلوي ، رحالة مغربي أندلسـي مشهور ، قام
بالعديد من الــرحالت  ثم دونهــا في كتابــه الشــهير ) تــاج المعــارف بتحليــة علمــاء

 78المشرق ( . 

هـ :750- رحلة أبو محمد عبد اهلل التيجاني التونسي ت 10

هـ في تونس675 و 670هو أبو محمد عبد اهلل التونسي ، ولد بين سنتي 
العاصمة ، له رحلة مشهور تسمى باسمه ) رحلة التيجاني ( ، طبعت بتونس ســنة

 79 م بمراجعة المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب .1958

م :1377هـ - 777- رحلة ابن بطوطة الطنجي ت11

رحالة مغربي مشهور ، هو محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم اللــواتي
م ،  وقــام بالعديــد من1304هـ 703الطنجي ، ولد في طنجــة ببالد مــراكش ســنة 

الرحالت ، دامت رحالته سبعا وعشرين سنـة ، أمالها على الفقيه العالمة محمد بن
ــنة  ــا س ــبي ، وانتهى من كتابته ــزي الكل ــار في1356ج ــة النظ ــماها ) تحف م، وس

 80غرائب األمصار وعجائب األسفار ( . 

هـ :1139- رحلة أحمد بن قاسم البوني ت 12

 محمد العبدري البلنسي ، الرحلة المغربية - ما سما إليه الناظر المطرق في خير الرحلــة إلى76
بالد المشرق ، تحقيق األستاذ أحمد بن جدو  نشر كليــة اآلداب ، الجزائــر، مطبعــة دار البعث ،
قسنطينة ، دون طبعة ، دون تاريخ ، مقدمة المحقق ، ص أ ، ب ، ج ، د هـــ ، و ، ز،  ح ، ط

، ي .

 المصدر السابق نفسه ، ص ج .77

 المصدر السابق نفسه ، ص ج .78

 نقــوال زيــادة ، الجغرافيــة والــرحالت عنــد العــرب ، دار الكتــاب اللبنــاني ، بــيروت ، الطبعــة79
 .211 .. 200م ، ص 1978الثانية ، 

ــيروت،80  رحلة ابن بطوطة ، من مقدمة الدكتور جمال الدين الرمادي ، دار الكتاب اللبناني ، ب
 .8 .. 3دون طبعة ، دون تاريخ ، ص 
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وصاحبها هو أحمــد بن قاســم بن محمــد ساســي البــوني ) نســبة إلى مدينـــة
هـــ وتــوفي فيهــا1063بونة المعروفة اليوم باسم عنابة ( ، وقد ولــد بعنابــة ســنة 

هـــ ، ولــه عــدة تــآليف ذكرهــا في إجازاتــه ، ويعتــبـر من أهــل الــرأي1139ســنة 
والصالح والعلم والفتوى في الجزائر في أواخر العهــد العثمــاني ، وقـد تــرك رحلــة
حجازية مغربيـة أسماها ) الروضة الشــهية في الرحلــة الحجازيــة ( ، ولكن رحلتــه

  81ضاعت . 

هـ :1197- رحلة عبد الرزاق بن حمادوش ت 13

ورحلته تسمى ) لسان المقال في النبإ عن النسب والحسب والحال ( ، وقــد
م بتقــديم وتحقيــق1983ضاعت كلها ، وطبع الجــزء الثــاني منهــا بــالجزائر ســنة 

وتعليق األستاذ الدكتور أبو القاسم سعد اهلل . 

هـــ في1107وقد ولد عبــد الــرزاق بن حمــادوش بــالجزائر العاصــمـة ســنـة 
أسرة كانت تحترف مهنة الدباغــة ، وتــوفي في مكــان غــامض بعــد تســعين ســنة ،

  82هـ . 1125وقام برحلته الحجازية سنة 

م :1679 - رحلة العياشي ت 14

وتسمى رحلته ) ماء الموائد ( المطبوعة بفــاس بــالمغرب ، وتشــابه رحلــة
السنوسـي رحلــة العياشــي  في جزئهــا الثــالث ، حيث أفــرد فيهــا الحــديث عن العلم
وأهله وفضله وترجم للعديد من رجالــه، وأحيــا فيهــا معــالم طريــق حج المغاربــة ،

 83واألماكن اآلمنـة لسير القوافل المغربيـة الحجازيـة ، 

م :1717- رحلة أبو العباس الدرعي ت 15

صاحبها هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي ، صاحب الرحلــة
الحجازية المعروفة برحلة الدرعي ، أو ) الرحلة المراكشية ( ، والتي تشابه رحلة
ــظ عن ــان يحف العياشي ، إذ سجل فيها خبر رحالته إلى بالد اهلل الحرام األربع ، وك

  84ظهر قلب نص رحلة العياشي التي تأثر بها أيما تأثر . 
 أبو القاسم سعد اله ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة81
 . 182 ، ص 1م ، ج 1990، 

 رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة لسان المقال في النبإ عن النسب والحســب والحــال ،82
تأليف عبد الرزاق بن حمــادوش الجزائــري ،  تقــديم وتحقيــق وتعليــق أبــو القاســم ســعد اهلل ،

م .1983الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

 محمد السنوسي ، الرحلة الحجازية ، تحقيق : على الشنوفي ، الشركة التونســية للتوزيــع ،83
 . وأبو القاسم سعد اله ، أبحاث وآراء في تاريخ14 ،  ص 3م . ج 1976هـ 1391تونس ، 

 . 198 و 181 ، ص 1م ، ج 1990الجزائر ، دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة ، 

 .14 ، ص 3 محمد السنوسي ، الرحلة الحجازية ، ج 84
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م :1721- رحلة أحمد القادري ت 16

 85صاحب الرحلة المسماة ) نسمـة اآلس في حجة سيدنا أبي العباس ( . 

هـ :1234- رحلة ابن عمار ت 17

وهي الرحلة التي كتبها مفتي المالكيــة بــالجزائر في زمانــه أحمــد بن عمــار
الجزائري ، المجهول تاريـخ الوالدة والوفاة ، ويعــد ابن عمــار من صــلحاء عصــره
وأهل الرأي والعلم فيهم ، وهو أديب وكاتب وناثر وشاعر فحل ومفت صاحب رأي
واجتهــاد في الــدين والمجتمــع ، ولــه العديــد من المؤلفــات ، وقــد حج الــبيت ســنة

هـــ ، وقــد ذكــر في1172هـ، وجاور بمكة مدة طويلة وصلت بــه إلى ســنة 1166
ــه رحلته الكثير من القضايا التي ال يمكن للحجاج العابرين معرفتها ، وعنوان رحلت

م بــالجزائر ،1902) نحلة اللبيب في أخبار الرحلة إلى الحبيب ( التي طبعت سنة 
وقد ترجم في رحلته ألكثر من مائتي عالم .

وقد قسم رحلتــه إلى ثالثــة أقســام ، جعــل في القســم األول خزانــة لألدب في
ــام أحوال مكة والمدينة والحجاز من شعر ونثر وحكمة، وقد ذكر فيها نبيته في القي
بأداء فريضة الحج زيــارة األمــاكن المقدســة في مكــة والمدينــة ، وتحــدث فيــه عن

هـــ ، وجــاور في1204القسم الثاني والثالث . وقد قـــام بــأداء فريضــة الحج ســنة 
بالد الحجاز ما يقارب إثنى عشــر ســنة ، ثم عــاد إلى الجزائــر ، وكتب الرحلــة بعــد

 86ثالثين سنة من عودته . 

م :1823هـ 1237- رحلة محمد أبو راس ت 18

ولد محمد بن أحمــد بن عبــد القــادر بن محمــد بن أحمــد بن الناصــر الجليلي
م ، وتعلم1734المعسكري المعروف بأبي راس الناصر بالقرب من معســكر ســنة 

بالمغرب األقصى ووصــل إلى درجــة عاليــة من العلم ، واحتــل مكانــة مرموقـــة بين
هـــ ،1205هـــ وعــاد ســنة 1204علماء عصــره ، ثم ســافر للحج أول مــرة ســنة 

هـــ ، وقــد1206وألف كتابه الشــهير ) عجــائب األســفار ولطــائف األخبــار ( ســنة 
م1881نشرتـه مجلة المبشر الجزائريـة على حلقــات ابتــداءا من فــاتح ينــاير ســنـة 

هـ  . واسم رحلته1227هـ ، وعاد في السنة الموالية 1226وحج مرة ثانيـة سنة 
األولى ) عدتي ونحلتي في تعداد رحلــتي ( ، ورحلتــه الثانيـــة عنوانهــا ) فتح اإللــه
ــيوخه ــر ش ــا من ذك ــثر فيهم ــد أك ــه ( ، وق ــل ربي ونعمت ــدث بفض ـــه في التح ومنت
وأساتذتهـ، ومن جادلهم وناظرهم من العلمــاء . وقــد ســلك في رحلتــه طريــق الحج
العادي ، ثم ركب البحر من مصر إلى ينبع ، ومنها إلى مكة المكرمـة ، ثم عاد منها

 .15 و 14 ، ص 3 محمد السنوسي ، الرحلة الحجازية ، ج 85

 أبو القاسم سعد اله ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة86
 . 198 و 185 و 184 و 183 ، ص 1م ، ج 1990، 
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ــة الفرنســيـة ، بعــد أدائــه لفريضــة الحج ، ودخــل مصــر بعــد أن جلت عنهــا الحمل
 87ووصف أحوالها أيضا ، كما وصف أحوالها قبل الحملة . 

- رحلة الحاج ابن الدين األغواطي :19

ــمال ــودان والش ــواطي إلى بالد الس ــدين األغ ــاج ابن ال ــا الح ــام به ــة ق رحل
اإلفريقي ومصـر والحج ، وذهب إلى ) الدرعية ( عاصمة الدولــة الســعودية الفتيــة

هـ1245-1244آنذاك ووصفها بدقة ، وكان االنتهاء من كتابة الرحلة بين سنتـي 
هـ . 1243م بعد أن عاد من الحج سنة 1829- 1828

ــتي وقد بين الدكتور أبو القاسم سعد اهلل أهميتها في رسم صورة للمناطق ال
زارها األغواط في العقد الثالث من القرن التاسع عشــر ، كمــا أنهــا تحتــوي وصــفا

 88هـ . 1243م 1827دقيقا للدرعية عاصمة الدولة السعودية سنة 

م : 1900هـ 1318- رحلة محمد بن عثمان السنوسـي الحجازية 20

ــد محمــد بن عثمــان بن محمــد السنوســي بحاضــرة تــونس يــوم  /ذو22ول
م في أســرة شــهيرة بــالعلم واألدب1851/ســبتمبرـ/18هـــ الموافــق 1267القعــدة/

ــالغرب الجزائــري ، والمكانة ، يعود أصلها إلى جبل سنوس بالقرب من مســتغانم ب
م1829وانتقـــل أجـــداده مـــع الشـــيخ محمـــد بن علي السنوســـي إلى ليبيـــا ســـنة 

هـ واستقروا بها ، ومنها انتقلوا إلى تونس العاصــمة وتقلبــوا في الوظــائف1244
الدينية والعلميـة ، وكان جده ووالده قاضيان مالكيان بالحاضرة التونسيـة .

التحق بجامع الزيتونة وكان من أنجب تالمذته ، وتخرج منه يحمــل شــهادة
هـــ ودّرس فيــه ســنينا، ثم عينــه بــاي تــونس مؤدبــا1287م 1870التطويع ســنة 

ومعلما البنه األمير محمد ناصر باي، وظــل يتقلب في المناصــب الحوميــة ، ومنهــا
محررا لجريدة ) الرائد التونسـي ( ، ولمــا انتصــبـت الحمايــة الفرنســيـة على تــونس

م تاقت نفسه للهجرة ، فمنعتــه الســلطات التونســيـة من الهجــرة فتعلــل1882سنة 
ــوم  ــونس يـ ــه بالســفر وغــادر ت ــأذنت ل ــأداء فريضــة الحج ف هـ1299/رحب/07ب

/ربيـــع األول/26م ، وآب إليهــا من رحلتــه الحجازيــة في 1882/ماي/25الموافق 
م .1883/فيفري/05هـ الموافق 1330

وظل ينشط في إطــار الحركــة الوطنيـــة التونســية إلى أن تــوفي يــوم الســبت
م .1900/نوفمبر/17هـ الموافق 1318/رجب/24

 .103 .. 83 ، ص 1 أبو القاسم سعد اهلل ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، ج 87

 أبو القاسم ســعد اهلل ، أبحــاث وآراء في تــاريخ الجزائــر ، دار الغــرب اإلســالمي ، بــيروت ،88
 .243 ، ص 2م، ج 1990الطبعة الثالثة ، 
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أما تاريخ كتابة هذه الرحلة الحجازيــة مــا أشـار إليــه في الصــفحتين الثالثــة
ــام  ــوفى ع ــزء األول في م ــة من نص الج ــة1885والرابع ــا في ثالث ــد كتبه م . وق

أجــزاء، ذكــر في الجــزء األول مزيـــة الســفر، ثم وصــف رحلتــه إلى إيطاليــا ، وفي
الجزء الثاني تكلم عن رحلته إلى اآلستانة وآسيا الصغرى وبالد الحجاز التي رآهــا

في األشهر الحرم .

وفي الجزء الثالث معلومات وأخبار وتــراجم وتحقيقــات وتعــاريف بمختلــف
الصحف وبالرجال وبالنشاطات السياسية واالجتماعية والفكرية والثقافية واألدبيـــة

     89والصحفية للبالد التي زارها . 

* حضور الشيخ محمد السنوسي امتحان طلبة العلم بمكة المكرمـة :

قــال المؤلــف : )) ولمــا دخلت مكــة المشــرفة ، وأقمت بهــا ثالث ليــال ،
ــدي غّب وصلتني بطاقة هذا نصها : )) سيدي الهمام سنوسي زاده السيد محمد أفن
السؤال أرجو حضوركم حــاال حيث في هــذه الســاعة صــائر امتحــان طلبــة العلم في

رحاب موالنا وأستاذنا الشيخ رحمة اهلل 

ال تؤخــر فرصــة إن أمكـنت           إنمــا الدهـــــر كثيـر العطب .

/ذي القعــدة/2والسالم في المبدإ والختام من الداعي محمد إسحاق األدهمي 
هـ (( .1299

فلم أتريث أن غيرت ألبســتي ، وكـانت مدرســة الشــيخ تســمى الخندريســة ،
ومحلها سوق الليل من مكة المشرفة ، فتوجهت وبمعيتي ) حسن صباغ ( مطــوف
التونسيين ، فوجــدت المجلس محتبكــا يحضــره األســتاذ المــذكور ونحــو أربعــة من
محصلي علماء الهند ، منهم الشــيخ عبــد الســالم الــدهلوي المحــدث ونقيب الســادة
بمكة، وأفراد آخرون من علماء الشام ، منهم مفتي جبلــة الشــيخ محمــد اإلســحاقي
ــرافعي ، ــد ال ــاتي ، ومنهم الشــيخ محم ــدين الميق األدهمي ، ومنهم الشــيخ خــير ال
وغيرهم فأجلسوني بينهـم في دائرة المناظرة ، فإذا التلميذ هــو الشــيخ عبــد اهلل بن
حسين الدهلوي ممن الزم الخندريسة إلى أن صار بها عالما، والدرس الذي يقرئــه
حزب من التفسير ، فكــان جميــع الحاضــرين يســأله في أثنــاء تقريــره ويحبث معــه
فيه. وهكذا أقــرأ درســا من صــحيح البخــاري بشــرح القســطالني، ودرســا من ســّلم
الثبــوت في األصــول فأجــاد في جميعهــا  وعرضــت لــه توقفــات في أثنــاء التقريــر

أوردها إلجاما ، وتحّمل لها أجوبة غير مرضية .

فحضرنـي فيها مــا أظهــر الشــيخ استحســانه، وعنــد فراغــه جلس لالمتحــان
ــذ األول ، بحيث إني ــه لم يكن كالتلمي ــار، إاّل أن ــدّر المخت ــرقي ال ــذ آخــر أخــذ ي تلمي

 محمد السنوسي ، الرحلة الحجازية ، تحقيق : على الشنوفي ، الشركة التونســية للتوزيــع ،89
 .13 و 12 و  11 ، ص 3م . ج 1976هـ 1391تونس ، 
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أوردت عليه بعض تفهمات ، توقــف بهــا عن التقريــر، وطــال درســه إلى أن ضــاق
الوقت باقتراب الزمان ، فاستأذنت الشيخ ووعدته بــالعود لالجتمــاع فلم يتيســـر لي
االجتماع معه إاّل بعد يومين ، فحضرت عنده فإذا بوفود من الهنود يــأتون بأمانــات
لهم وآخرين يتطلبون بأمانات أخر وآخــرين يســألون عن مســائل من الحج ، وكــان
الشــيخ متصــديا لجميعهم، بحيث إن أمانــات المــال أو المتعــة يتســلمها أو يســلمها
ــدي ، إاّل تالمذته ، ويعطي هو فيها التوصيل ويأخذه . وكانت المسائل باللسان الهن
أنه كلما أجاب عن مسألة ذكرها باللسان العربي ، وهكذا اســتمر بنــا المجلس نحــو
الساعتين ، وبعدها صعدنا إلى أعال المدرسة فجلسنا نتحــادث .. وعرضــت مســائل

 90ولوال خشية اإلطالة لعرضتها .. (( . 

م :1289-687* رحلة العبدري ت 

صاحب هذه هو أبو محمد بن محمد بن علي بن أحمــد بن مســعود العبــدري
ــالتقريب حــوالي  ــنة وفاتــه ب ــنة ميالده ، ولكن ُتعلم س ــي ال ُتعلم س هـ687البلنس

ــق  ــامس91م 1289المواف ــوم الخ ــو ي ــدائها ه ــاريخ ابت ــه وت ــرف رحلت ــا ُتع  ،  كم
والعشرين من شهر ذي القعدة عام ثمانية وثمــانين وســتمائة. وقـد حققهــا األســتاذ

م ، وطبعت بمطابع1968أحمد بن جدو األستاذ بكلية اآلداب بجامعة الجزائر سنة 
م .   1970البعث بقسنطينة سنة 

وُتعد هــذه الرحلــة وثيقــة مهمــة وأساســية لمعرفــة أحــوال البالد اإلســالمية
المغربيـة في نهاية دولة الموحــدين ، وهي رحلــة مغربيــة حجازيــة ، ضــاع الجــزء
الكبــير منهــا والســيما الجــزء المتعلــق ببالد الحجــاز واألمــاكن المقدســة في شــبه
الجزيرة العربية ، وإن كان الرحالة العبدري نفسه قد أشار في العديد من المواضع
إلى تواجده بمكة وأخذه العلم على يــد علمائهــا واشــهر مشــايخها . وســمى رحلتــه
) ما سما إليه النــاظر المطــرق في خــير الرحلــة إلى بالد المشــرق ( ، وقــد ســماها

 92المحقق ) الرحلة المغربية ( . 

* العبدري ووصفه ألحوال بالد المغرب األقصى واألوسط : 

وقد بين العبدري في رحلتــه مــا يعانيـــه أهــل المغــرب واألنــدلس من مشــاق
ومتاعب وظلم من قبل إخوانهم المسلمين في الطريق المؤدية للبالد المقدسة، وقــد
أكثر من التشكي والتــبرم من تصــرفات عربــان المغــرب األقصــى منــذ خروجــه من

 . 63 و 62 ، ص 3 محمد السنوسي ، الرحلة الحجازية ، ج 90

 مــوالي بــاي الحميســي ، الجزائــر من خالل رحالت المغاربــة في العهــد العثمــاني ، الشــركة91
 . 12م ، ص 1981الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ، الطبعة الثانية  ، 

 محمد العبدري البلنسي ، الرحلــة المغربيــة ، مقدمــة المحقــق ، ص أ ، ب ، ج ، د هـــ ، و ،92
ز، ح ، ط ، ي .
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مدينة فاس ، والسيما العربان المحاذين للمغرب األوسط ، ومن سكان مدينـة قابس
الغالظ الشداد ، ومن عربان وبدو طرابلس وبرقة وسرت ، ومن أهالي اإلسكندرية
ومن عسسها وحراسها والقــائمين عليهــا ، فجميــع أهــل هــذه البالد هم في شــدتهم
على الحجــاج ســواء ، مشــيرا إلى بدايــة خروجــه لهــذه الرحلــة يــوم الخــامس

 . 93والعشرين من شهر ذي القعدة عام ثمانية وثمانين وستمائـة 

ومما جاء في ذلك قوله : )) .. إن المسافر عنــدما يخــرج عن أنظــار مدينــة
فـاس ، ال يــزال إلى االســكندرية في خــوض ظلمـاء وخبــط عشــواء ، ال يــأمن على
ـل راحــة في غــده ، إذ لم يرهــا في يومــه وأمســه . مالــه، وال على نفســه . وال ُيؤمِّ
يروح ويغدو ولحمه على وضم ، يظلم ويجفى ويهتضم . تتعاطاه األيدي الغاشمة ،
وتتهــاداه األكــف الظالمــة . حيث ال منجــد لــه وال معين . وال ملجــأ يعتصــم بــه
المســكين، فيســتنجد ويســتغيث ، وأنى لــه بالمنجــد المغيث . ينــادي وهــو في قيــد
المظالم يرسف ، أال ناصر ينجد ؟ أال راحم يرأف ، ويتذكر ملــك الــبرين ، فيقــرأ يــا

 94أسفا على يوسف .. (( . 

وعندما وصل بر تلمسان ضج بالشكوى من وضــاعة أهلهــا وســء أخالقهم
وطبائعهم ، ومما جاء فيها قوله : )) .. ولمــا انتهينــا إلى المفــازة الــتي في طريــق
تلمسان وجدنا طريقها منقطعــا مخوفــا، ال تســلكه الجمــوع الــوافرة ، إاّل على حــال
حذر واستعداد . وتلك المفازة مع قربها مـن أضر بقاع األرض على المسافر ، ألن
المجاورين لها من أوضع خلق اهلل وأشدهم إذاية . ال يسلم منهم صالح وال طالح .

 95وال يمكن أن يجوز عليهم إاّل مستعد يتفادون من شره . ..(ـ( . 

ثم يتوجه إلى اهلل ســبحانه وتعــالى بالــدعاء الصــادق عليهم ، واصــفا إيــاهم
بالجهل وترك العلم ، ومما جاء في ذلك قوله : )) .. وطالئعهم أبدا على مرقب ، ال
يخلو منها البتــة ، أطلــع اهلل عليهم من اآلفــات مــا يســحتهم جميعــا أصــال وفرعــا .
ويقطع دابرهم أفرادا وتثنية وجمعا، حتى يكونوا آية للمعتــبرين، وعــبرة للنــاظرين
بعزة اهلل وقدرته وحولــه وقوتــه .. ومــا رأيت بمدينــة تلمســان من ينتمـي إلى العلم
وال من يتعلق منه بسبب سوى صاحبنا أبي عبــد اهلل محمــد بن عمــر بن محمــد بن

 96خميس .. (( . 

وبعــد أن مكث في تلمســان ثالثــة أشــهر ينتظــر اكتمــال عــدة وعــدد القافلــة
المنطلقة إلى بالد الحجاز ، خرج من تلمســان مــع القافلــة لخمس خلــون من شــهر

 .5 المصدر نفسه ، ص 93

 .2 المصدر نفسه ، ص 94

 .8 المصدر نفسه ، ص 95

 .11 و 8 المصدر نفسه ، ص 96
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هـــ ، مــارا بمدينــة مليانــة الــتي وصــف حالــة العلم فيهــا689ربيــع األول من عــام 
 ، فــالجزائر العاصــمة،97بقوله: )) .. وما بقي بها من لــه بــالعلم أدنى عنايــة ..(ـ( 

التي لم يعجبه حظ أهلهما من العلم وطلبه ، كما أعجبتـه بجاية في كل شيء، وممــا
ــة ــر ، وهي مدين ــلنا إلى الجزائ ــة : )) .. وص ــا بجاي ــر ، ومادح ــا الجزائ ــه ذام قال
تستوقف بحسنها الناضر الناظر ، ويقــف على جمالهــا خــاطر الخــاطر ، قــد حــازت
مزيتـي البر والبحر ، وفضيلتي السهل والــوعر ، لهــا منظــر معجب أنيــق ، وســور
معجز وثيق ، وأبواب محكمة العمل ، يسرح الطــرف فيهــا حــتى يمــل ، ولكنهــا قــد
اقفرت من المعنى المطلوب ، كما أقفر من أهله ملحوب ، فلم يبق بهــا من هــو من
ــد دخلتهــا أهل العلم محسوب ، وال شخص إلى فن من فنون المعارف منسوب . وق
ســائال عن عــالم يكشــف كربــة ، أو أديب يــؤنس غربــة ، فكــأني أســأل عن األبلــق
العقوق ، أو أحاول تحصيـل بيض األنوق .. ثم وصلنا مدينة بجايــة ، مبــدأ االتفــاق
والنهاية ، وهي مدينة كبيرة حصينة منيعــة شــهيرة بريـــة بحريــة ، ســنيـة ســرية .
وثيقة البنيان، عجيبة اإلتقان ، رفيعة المباني . ولها جامع عجيب منفرد في حسنه
غــريب . من الجوامــع المشــهورة .. وأهلهــا يواظبــون على الصــالة فيــه مواظبــة
رعاية . ولهم في القيام به تهمم وعناية ، فهــو بهم مــأهول عــامر ، يتخلــل أنســنـه
مسلك األرواح ويخامر . وهذا البلد بقية قواعد اإلســالم ، ومحــل جلــة من العلمــاء

 98األعالم .. (( . 

ولم تعجبــه مدينــة ميلــة وباجــة وبونــةـ، كمــا تعجب من حــال أهــل قســنطينـة
وتقاعسهم في طلب العلم، وبعد أن وصف قسنطينة وعمرانها وصفا وافيــا ، انتقــل
لتبيان حال العلم فيها ، ومما جــاء في ذلــك قولــه : )) .. ولم أر بهــا من ينتمي إلى
طلب ، وال من لــه في فن من فنــون العلم أرب ، ســوى الشــيخ أبي علي حســن بن

 99بلقاسم بن باديس .. (( . 

* العبدري ووصفه ألحوال بالد المغرب األدنى :

وقــد أعجب بمدينــة تــونس أيمــا إعجــاب ، بعــد أن تأســف على حــال باجــة
ــه : )) .. ثم والقيروان اللتين لم يجدهما كما يجب أن تكونا، ومما جاء في ذلك قول
وصــلنا إلى مدينـــة تــونس مطمح اآلمــال، ومصــاب كــل بــرق ، ومحــط الرحــال من
الغــرب والشــرق ، وملتقى الركــاب ، وناظمــة فضــائل البـــر في ســلك . فــإن شــئت
أصحرت في مــوكب ، وإن شــئت أبحــرت في مــركب ، كأنهــا ملكــة واألربــاض لهــا
إكليل . أرجاؤها روضة باكرتهــا ريح بليــل ، إن وردت مواردهــا نفعت غليال ، وإن
ردت فرائدها شفيت حشا عليال . جليت بها غروس الغروس . وحليت بها على مر

 .22 المصدر نفسه ، ص 97

 .24 و 23 المصدر نفسه ، ص 98

 .33 و 29 و 28 المصدر نفسه ، ص 99
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الدهور الطروس ، ال تنشد بها ضالة من العلم ، إاّل وجدتها ، وال تلتمس بهــا بغيــة
معوزة ، إاّل استفدتها ، وأهلها ما بين عالم كالعلم، رافعين أهله للعلم ، ومعطل حد

 100 الظبا بحد القلم .. (( .

ولمــا وصــل إلى مدينــة قــابس ذمهــا وأهلهــا ذمــا قبيحــا، حــتى خـــرج يطلب
والقافلة براري الصحراء الحمر القاحلة باتجاه طرابلس التي وجدها أسوأ حاال من
قابس، ومما جاء في ذمه لها قولــه: )).. ثم وصــلنا إلى مدينــة قــابس ذات المخــبر
ــع رخيم، وتضــييع المصــليات ــؤم طب ــابس، هــواء وخيم، ول ــا الع الخــبيث، والمحي
والمساجد وقلة اعتناء بكــل راكــع وســاجد.. وأمــا العلم عنــدهم فقــد ركــدت ريحــه،
ــة ــاء في اللمـ ــعرة البيضـ ــلحاء كالشـ ــه.. والصـ ــى جريحـ ــديهم ال يوسـ ــل لـ والجهـ

 101السوداء..(( . 

* العبدري ووصفه ألحوال بالد برقة وطرابلس :

ولما وصل إلى مدينـة اطرابلس ذمها وأهلها ذمــا قبيحــا ، وهكــذا كــان وظــل
صنيعه مذ خرج إلى أن عاد ، وهذا يدل على تردي المستوى األخالقي والقيمي في
ــة ــه : )) .. ثم وصــلنا إلى مدين ــا قول ــه له ــاء في ذم ــا ج ــالم اإلســالمي ، ومم الع
اطرابلس للجهل مأتم ، وما للعلم بها غرس ، أقفرت ظاهرا وباطنا ، وذمها الخبير
بها سائرا وقاطنا ، تلمــع لقاصــدها لمعــان الــبرق الخلب ، وتريـــه ظــاهرا مشــرقا ،
ــبر ــان ال ــا من عرب ــتولى عليه ــر ، واس ــر والقف ــا البح ــد قطب ، اكتنفه ــاطن ق والب
ونصارى البحر النفاق والكفر . وتفرقت عنها الفضائل تفــرق الحجيج يــوم النفــر ،
ال ترى بها شجرا وال ثمرا ، وال تخوض في أرجائهــا حوضــا وال نهــرا ... بــل هي
أقفر من جوف حمار ، وأهلها سواسية كأسنان الحمار ، وليس على ناشــيء منهم
فضل لذي شيبة ، وال لذي الفضل بينهم هيبـــة .. وأهــل تــونس في طــرفي نقيض .

  102أولئك في األوج وأالء في الحضيض .. (( . 

ولما خرج من مدينة اطرابلس واتجه إلى مصراته ذمها وأهلها ، ومما جاء
في ذمه لها قوله : )) .. ثم مررنا على بالد مصراتـه ، وهو بلد لم يحو إاّل جفاته ،
وشأنه أحقر من أن يعمل فيــه الوصــف مقولــه أو أداتــه ..(( . وكــذلك كــان وصــفه
لبرية وقفار برقة واطرابلس، حتى مدينـة سرت التي ال يعمرها إاّل األعراب ، الذين
ال شــأن لهم في هــذه الحيــاة، منوهــا إلى أن الرحالــة البكــري قــد ســبقه إلى ذمهــا

 .36 و 35 المصدر نفسه ، ص 100

 .69 و 68 المصدر نفسه ، ص 101

 .70 و 69 المصدر نفسه ، ص 102
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ــق ، وأهلها، وكذلك خروجه منها إلى أرض برقة المحفوفة بالمخاطر وقطاع الطري
  103ومن نجا من غدر وعدوان أهلها وعربانها فهو صاحب عمر جديد . 

وقــد وصــف الفالة الموحشــة الواقعــة بين برقــة واإلســكندرية بقولــه: ))..
وممــا يلي اإلســكندرية من هــذه األرض العقبــة الكبــيرة ، وبينهــا وبين االســكندريـة
ــا إلى ــام، ومنه ــتة أي ــير س ــا وبين الكب ــغيرة، وبينه ــة الص ــام ، ثم العقب ــرة أي عش
اإلسكندريـة أربعة أيام ، وكلتاهما خالء، ال ساكن بها وال مسكن.. أرض تســتوحش
منها لنكارتها القلوب، وينسى مع رؤيتها كل خطب ينــوب، فقربهــا كــرب من أعظم

  104 الكروب، ونوبتها على المسافر من نوائب الدهر وهي ضروب..((ـ.

* العبدري ووصفه ألحوال بالد مصر : 

وقد وصف وصوله إلى البالد المصرية بدءا من ثغر االسكندريـة ، وقــد قــال
لما وصلها واصفا : )) .. وبعد حفــظ مــا دل عليــه هــذا العنــوان ، واتصــال التخمــة
بتلك األلوان من اهلل سبحانه وتعالى بمفارقة تلك البريــة ، والوصــول إلى مواصــلة
ثغــر االســكندرية . مدينـــة الحصــانة والوثاقــة . وبلــد األشــراف الالمــع والطالقــة ،
وطالوة المنظــر ، وحالوة المذاقــة .. مدينــة فســيحة الميــدان، صــحيحة األركــان ،
مليحة البنيان ، تسفر عن محيا جميل المنظر ، وترنو بطرف ساج أحور ، وتبتسم

 105عن ثغر كاألقحوان .. (( . 

ثم نراه بعد أن حط عصا الترحــال بهــا يــرثـي لحالهــا بعــد أن رآهــا عن كثب
وعاينها عن قرب، فقد كان يحمل عليهــا تصــورا آخــرا من خالل قراءاتــه لــرحالت
السابقين ، وممــا قالــه راثيــا لحالهــا : )) .. بيــد أنهــا اآلن بلــد زادت صــورتـه على
معناه ، واستأثر بالفضائل مغناه ، فهو كجسم حســن ال روح فيــه ، أو بــرد مفــوف
خال من متلحفيه .. أكثر أهلها رعاع ضرر بال انتفاع ، مع ســوء أخالق ، ومــرارة
مذاق ، وقلوب رباها الضغن تربيـة األوالد ، وجفلها الخّير والصــالح ، لمــا عمرهــا
من الشر والفســاد ، الخــير فيهم ال يتصــرـف ، والغــريب بينهم نكــرة ال تعــرف . إن
رأوه زادوا الوجــوه جهامــة ، ونكــروا منهــا مــا قـــد نكرتـــه الدمامــة والذمامــة ...
تمالؤوا عن كل وصف شان وما زان . وتوطئــوا على تطفيــف المكيــال والمــيزان .
فإن عاملهم غريب لم يلق منهم إاّل ما يرب ، يتخذونه هدفا ، ولكل منهم فيــه ســهم
مصيب ، حتى يخرج من مالــه بغــير نصــيب . ال تــرجى منهم فيئــة إنابــة، وال تلفى
منهم فئــة رأفــة وال عصـابة . وال ينفــع الغــريب في معــاملتهم أن يقــول ال خالبــة ،
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حسبك ببلد أربى في الحسن على البالد ، وله من الرذيلة كل طــارف وتالد . وليس
  106به من أهل الفضل إاّل آحاد . قلوا عددا واتحدوا كل االتحاد .. (( . 

وقد استغرب تصرفهم مــع حجــاج بيت اهلل الحــرام ، متفقــا في مــا نقلــه مــع
الرحالــة األندلســي ابن جبــير ، الــذي ذكــر أشــياء تشــيـب لهولهــا الولــدان من قبــل
حراس وجنود وعسس ثغر اإلسكندريةـ، ومما قاله مســتغربا ومســتنكرا: )).. ومن
األمــر المســتغرب والحــال الــذي أفصــح عن قلــة دينهم وأعــرب ، أنهم يعترضــون
الحجاج ويجرعونهم من بحر اإلهانة الملح األجاج . ويأخذون على وفــدهم الطــرق
الفجاج ، يبحثون عما بأيــديهم من مــال، ويــأمرون بتفــتيـش النســاء الرجــال . وقــد
رأيت من ذلك يوم وردنا عليهم ، ما اشتد له عجــبي، وجعــل االنفصــال عنهم غايــة
أربي ، وذلك أنه لما وصل إليها الركب، جاءت شرذمـة من الحرس ، ال حـــرس اهلل
مهجتهم الخسيسة ، وال أعدمنهم ألسد اآلفات فريسة ، فمدوا في الحجــاج أيــديهم،
وفتشــوا الرجــال والنســاء . وألزمــوهم أنواعــا من المظــالم ، وأذاقــوهم ألوانــا من

الهوان ، ثم استحلفوهم وراء ذلك كله .

وما رأيت هذه العادة الذميمة والشيمة اللئيمـــة في بلــد من البالد ، وال رأيت
في الناس أقسى قلوبا وال أقل مروءة وحياء ، وال أكثر إعراضا عن اهلل ســبحانه ،
وجفاء ألهــل دينــه من أهــل هــذه البلــد ... قــال حــدثني الشــيخ اإلمــام المحــدث أبــو
الحســين محمــد بن أحمــد بن جبــير الكنــاني بثغــر االســكندرية ســنة إحــدى عشــرة
ــأمر ــم الحج ، ف ـــة برس ــكندرية في ركب عظيم من المغارب ــه ورد االس ــتمائة أن وس
الناظر على البلــد ، بمــد اليــد فيهم للتفــتيش والبحث عمــا بأيــديهم ، ففتش الرجــال
والنساء ، وهتكت حرمة الحرم ، ولميكن فيه إبقــاء على أحــد ، قــال فلمــا جــاءتني
ــولي ، وال ــانت معي حــرم ذكــرتهم باهلل ووعظتهم ، فلم يعرجــوا على ق ــة وك النوب
التفتوا إلى كالمي ، وفتشــوني كمــا فتشــوا غــيري . فاســتخرت اهلل تعــالى، ونظمت
هذه القصيدة ناصحا ألمير المسلمين صــالح الــدين يوســف بن أيــوب ، ومــذكرا لــه

  107باهلل في حقوق المسلمين .. (( . 

وبعد أن أقام بمدينة االسكندرية سبعة أيام رحل باتجاه العقبة قاصدا الحج ،
ولكنه عاد أدراجه العتبارات مــازالت غــير واضــحة ، ولعــل األجــزاء الضــائعة من
الرحلة ضاعت معها تتمـة أحداث الرحلة الحجازية التي أشار إليها صراحة بقوله :
)) .. وقد تقــدم أني أدركت بمكــة شــرفها من يــروي هــذا الكتــاب عن مؤلفــه ، ولم

  108يقض لي األخذ عنه .. (( . 
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واصفا خط عودته من العقبة الكبرى إلى االسكندريـة ، إلى بالد برقة فسرت
فطرابلس ، فقــابس فــالقيروان فســفاقس فالمهديــة فالمنســتيـر فسوســة فمــنزل أبي
نصر فالحمامات فتونس العاصمة، التي بالغ في مدحها ووصفها والثناء على طبــع

 ، ممتطيا عنــان البحــر باتجــاه بجايــة ، ومن بجايــة يعــود إلى فــاس عــبر109أهلها 
 110مليانة ووهران ثم إلى تلمسان ومنها إلى وجدة فرباط تازا وأخيرا لى فاس . 

* الرحالت المغربية الحجازية خالل العهد العثماني : 

قــام الرحالــة المغاربــة بــرحالت عديــدة خالل العهــد العثمــاني ألداء فريضــة
الحج ، ولكن أغلب هذه الرحالت ضاعت ، ولم نعد نســمـع بهــا وبأصــحابها شــيئا ،
ومنها ما بقي منـه بعض األجــزاء وضــاع بعض األجــزاء األخــرى ، ومنهــا مــا هــو
منظــوم كقصــيدة الشــاعر الفصــيـح والملحــون ) ســعيد المنداســي (، والــتي ُتعــرف

م وموضــوعها مــدح الرســول صــلى اهلل1677هـ 1088بالعقيقة التي نظمها سنة 
عليــه وســلم ، ووصــف البقــاع المقدســة وآثــار البالد الحجازيــة ومنزلــه وذكرياتــه

 111الدينية الغابرة ، والتي شرحها العديد من العلماء الجزائريين . 

ومن هذه الرحالت ما هــو منثــور ، وقــد لخص المــؤرخ الجزائــري األســتاذ
الــدكتور أبــو القاســم ســعد اهلل دوافــع الــرحالت المغربيــة الحجازيـــة باتجــاه البالد
المقدســة بقولــه : )) .. إن الجزائــرييـن الــذين توجهــوا إلى الجزيــرة العربيـــة خالل
العهد العثماني لم يــذهبوا إليهــا كجغرافــيين أو مــؤرخين أو ســواحا وإنمــا توجهــوا
إليها حجاجا يؤدون الفريضــة ، ويــزورون الحــرم اآلمن ، لــذلك كــانت قلــوبهم إلى
البقاع المقدسة تسبق أرجلهم وخيالهم يتجاوز مرمى أبصــارهم وأشــواقهم إليهــا ،

 112تنسيهم آالم الطريق ووعثاء السفر..(ـ( . 

ولنحاول تقديم رحلة الورتيالنـي نموذجــا من هــذه الرحــاالت مســتعينيـن بمــا
قدمه المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد اهلل عنها .

هـ :1193* رحلة الورتيالنـي ت 

ــاريخ ــل علم الت ــار في فض ــة األنظ ــماة ) نزه ــورتيالني المس ــة ال ــد رحل تع
واألخبار ( ، أهم رحلة مغربيـــة عثمانيــة تتحــدث وتصـــف أحــوال الجزيــرة العربيــة
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عموما وبالد الحجاز ومكــة والمدينــة خصوصــا، في القــرن الثــامن عشــر الميالدي
الثاني عشر الهجري .

ــني ــورتيالني ) نســبة إلى ب وصــاحبها هــو الحســين بن محمــد بن ســعيد ال
هـــ وتــوفي فيهــا1125ورتيالن بالقـرب من سطيف بوسط الجزائــر ( ، ولــد ســنة 

ــالعلم والرئاســة1193أيضــا ســنة  ــ في أســرة شــريفـة ومحافظــة ومشــهورـة ب هـ
واألدب. وقد تعلم في قريتـه وعند مشايـخ بلدته ، ثم طــوف يطلب العلم في الجزائــر
حـــتى نشـــأ قـــوي الثقافـــة غزيـــر العلم ، وحج ثالث مـــرات ، كـــانت األولى ســـنة

هـ . وكان يجمع ما وقعت1179هـ ، والثالثة سنة 1166هـ، والثانية سنة 1153
عليه يداه من أخبار بالد الحجاز في كل حجة وعن سائر بالد اإلسالم التي كان يمر
بهــا ، كتــونس والمغــرب وليبيــا ومصــر والحجــاز ، وقــد ســجل كــل تلــك األخبــار

 113والمعلومات في رحلته . 

 ولم يكتب الورتيالنـي رحلته بيــده ، ولكنــه أمالهــا على تالميــذه في حلقاتــه
العلمية اليوميـة ، كما جرت عادة المشايخ وقتئذ ، ولذلك تعددت نســخها ، وتعــددت
التحويرات والتصــحيفات فيهــا ، وامتألت باالســتطرادات والتكــرار ، بســبب ضــياع
دفتره األصلي الذي كان معه والذي كــان يســجل فيــه وقــائع رحلتــه عنــدما تتوقــف
القافلة ، وقد ذكر ووصف رحلته لبالد الحجاز وزيارة مدينـــة رســول اهلل صــلى اهلل
عليه وسلم  ، ثم رحلته إلى مكة وأدائه لمناســك الحج والعمــرة وتعرفــه فيهــا على
ــرى ــاف والق ــاه والبســاتين واألري ــاطق والمي ــديار والمن ــار وال ــاع والقف )) .. الرب
والمزارع واألمصار والعلماء والفضالء والنجباء واألدباء من كــل مكــان .. أنشــأت
رحلة عظيمة يسـتعظمها البادي ويستحسنها الشادي ، فإنهــا تزهــو بمحاســنها عن

  114كثير من كتب األخبار .. (( . 

وقد ضمن رحلته ما قرأه وحفظه عن الشيوخ والرحالة السابقين لــه ، ممن
سبقوه وألفوا في أدب الرحالت ، وقد كانت أحكام الورتيالني وتصوراته وتقريراتـه
ــثرة ــرق واللصــوص وك ــاع الط ــار قط ــك النتش ــدا ، وذل ــية ج ــلمين قاس على المس
ــر االعتداءات واإلذايات ، وانحدار القيم واألخالق والمثل ، فمنذ خروجه من الجزائ
ــد إلى مكة ، ألى عودته وهو في شكاية وتذمـر من أوضاع المسلمين المتردية ، وق
كان قاسيا كسلفه العبدري بــالرغم من الفـارق الزمــنـي الكبــير بينهمــا ، كمـا حكمــه
قاسيا حتى على أهل بلده ، فقال في قافلة الحج الجزائريـــة في الحجــاز بــأنهم غالظ
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شداد ، منها قوله : )) .. وأهل وطننا فيهم الغلظة والجفــاء وســوء األدب ، وعــدم
ــري فال ــركب الجزائ إذعانهم للحكم .. ( ، ومما جاء فيهم أيضا قوله : )) .. وأما ال
حكم عندهم أصال ، وال يتفقون عند األمــر والنهي (( ، مما اضــطره إلى االنفصــال

115عنهم واالنضمام إلى الركب المصري . 

وقد تعرض لوصف المدن والقرى واآلبار وصهاريج المياه ، وكذلك وصفه
لمدينة رسوالهلل صلى اهلل عليه وسلم  ، ووصفه لبدر ورابغ وجبل أحــد ، ووصــفه
لمكة وضواحيها ، ولكنه لما عــاد إلى المدينــة المنــورة جــاور واســتقر فيهــا بعض

 116 الوقت ليتسنى له زيارة األماكن الشريفة .

وقد سجل عــادات وتقاليــد أهــل مكــة والمدينـــة ، وأحــوال الطــرق والــدروب
والمسالك والمحطات ، والعلماء الذين أخذ عنهم أو التقاهم ، والتقى بجبل عرفــات
ــورتيالني بعالم جليل من جزيرة البحرين ، ودار بينهما سجال طويل ، اعترف له ال
بالفضل والعلم ، وفي المدينة تعرف على عالم جليل يدعى الشيخ السمان القرشي،
وربطتهما عالقة ودية وعلمية . ثم عرج ليصف لنا طريق عودتــه ومكثــه بمصــر.

117 

والرحلة قيمة ومفيــدة بقــدر بمــا تحتويــه من أخبــار ومعلومــات عن أحــوال
المسلمين في القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميالدي .

* والخالصــة : فإنــه بعــد هــذه اإلطالالت الســريعة والمقتضــبـة ، والــتي أردنــا من
خاللها تحقيق جملة 

من الفوائد والمنافع للقراء من جهة ، وللرحالة المنوه بهم من جهة ثانية ، وللفت
النظر إلى الرحالة غير المنوه بهم من جهــة ثالثــة ، ومحاولتنــا اإلجماليــة الشــاملة
تقديم صورة عامة عن ما وصلت إليه أيــدينا من الــرحالت المغربيــة الحجازيــة في

العصور اإلسالميـة - دونما تحديد لعصر معين - يمكننا استنتاج مايلي :

ـــة1 ــديمغرافيا والبيئ ــا وال ــة الجغرافي ــا في معرف ــرحالت ومكانته ــذه ال ــة ه  - أهمي
والمناخ ، وسـائر المخلوقات من حيوانات ونباتات وكائنات .

ــة إلى2 ــة المؤدي  - أهمية هذه الرحالت في معرفة الطرق والدروب البرية والبحري
البالد المقدسة .

 أبو القاســم ســعد الــه ، أبحــاث وآراء في تــاريخ الجزائــر ، دار الغــرب اإلســالمي ، الطبعــة115
 . 192 ، ص 1م ، ج 1990الثالثة ، 

 .195 و 194 ، ص 1 أبو القاسم سعد اهلل ، المرجع نفسه ، ج 116

 .196 و 195 ، ص 1 سعد اهلل ، المرجع نفسه ، ج 117
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 - أهمية هذه الرحالت في معرفة أحوال األمة اإلســالميـة السياســية واالجتماعيــة3
واالقتصادية والقيميـة  واألخالقية والتربويـة والتعليميـة .

 - أهمية هذه الرحالت في معرفــة أحــوال البالد المقدســة ، والســيما أحــوال مكــة4
والمدينـة .

 - أهمية هذه الرحالت في معرفة عادات وتقاليد وأزياء وآداب وفنــون وقيم أهــل5
مكة والمدينـة والبالد الحجازية خصوصا ، والبالد اإلسالميـة عموما .

ــدهور6 ــاريخ الحقيقي ألســباب نهضــة وت ــراءة الت ــرحالت في ق ــذه ال ــة ه  - أهمي
وانحطاط األمة اإلسالمية.

 - أهمية هذه الرحالت في معرفة نفسية ومشاعر وأحاسيس الفرد المسلم .7

 - أهميـــة هـــذه الـــرحالت في معرفـــة المســـتوى العلمي والتعليمي والمهـــنـي8
والصناعي لألمة اإلسالمية.

ــد العامــة ،9  - أهمية هذه الرحالت في معرفة حال وواقع ومكانة اللغة العربية عن
وانحسارها ضمن فئة الخبة من العلماء والفقهاء والشعراء واألدباء .. 

- أهمية هذه الرحالت في معرفة أسباب السقوط والتردي الحضاري ، وعوامــل10
النهوض الرقي .
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الفصل الرابع
األوضاع الثقافية والعلمية

* تمهيدـ:

حرف الكثير من باحثي ومؤرخي االستعمار الفرنسي حقائق التاريخ السيما
تلك التي لها صلة بمستوى الشعب الجزائري العلمي والثقافي والحضــاري ، وذلــك
بغيــة إضــفاء طــابع التحضــيـر والتمــدين على حملتهم االســتعماريـة الغازيــة ، ونفي

(118طابع الغزو والتدمير واإلبادة .. التي حملتها إلى الجزائر . )

..ــ 13 ، ص 1( انظــر :  ســعد اهلل ، أبحــاث وآراء في تــاريخ الجزائــر ، ج 161)118  42.  
وتاريخ الجزائر الثقافي .   
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ــان ــة ك ــأن مســتوـى التعليم والثقاف ــترفون ب ولكن بعض المنصــفين منهم يع
أعلى من كل توقع ، حتى مما كان عليــه قــادة وجنــود الحملــة الفرنســية الغازيــة ،
وفي هــــذا الصــــدد نحب أن نســــجل اعــــتراف الفرنســــي ) أوجين كــــومبس -

EUGENE  CAMPSالنـــائب في البرلمـــان في خطبتــــه الشـــهيرة بمجلس ) 
م أقل تقهقرا ممــا1830الشيوخ الفرنسي : )) .. لقد كان التعليم في الجزائر سنة 

جعلته السلطة العامة الفرنسية بعد االحتالل ، لقد كان هناك - في الجزائر- ما يزيــد
عن ألفي مدرسة ابتدائية وثانويــة وعليــا ، وكــان األســاتذة المتخصصــون يعلمــون
التالميذ الذين يقبلون بغاية االجتهاد على دروسهم ، وكانت كــذلك الــدروس العامــة
تنتظم للناس في جميع المساجد للكبار وللصــغار ، ومن بين تلــك المــدارس األلفين

(119كان يوجد بالعاصمة وحدها ثمانين مدرسة متنوعـة .. (( . )

والشــهادة الــتي ســقناها ألحــد النــواب في الفرنســيين هي اعــتراف صــادق
يكشف عن مستوـى التربيـــة والتعليم الــذي كــانت تتمتــع بــه الجزائــر قبيــل االحتالل
الفرنسي فقد كان نظاما تعليميــا وتربويــا وإداريــا دقيقــا ومتمــيزا ، أرســى دعائمــه
العلماء والفقهاء الجزائريون األولون أمثال : ســحنون والونشريســـي والمغيلي ...
واستمر عليه المتأخرون أمثال : الباجي وابن عطية وابن خلــدون وابن عاشــر ...
ثم تمســك بــه العلمــاء المحــدثون أمثــال الونيســـي وابن زقوطــة وابن الفكــون وابن

(  120الموهوب وابن سماية ، وغيرهم . )

وبه جابهوا مشاريع المسخ والتشويه االستخرابية الفرنسية منــذ أن وطــأت
أقدامهم هذه البالد .

* أوضاع الجزائر العلمية قبيل االحتالل :

إن التعليم الذي كــان منتشــرا في الجزائــر قبيــل االحتالل هــو التعليم العــربي
اإلســالمي التقليــدي ، المــوروث عن علــوم وتــراث ومعــارف العصــور اإلســالمية
االجتهادية والتقليدية معا ، ويتركز موضــوعه أساســا على دراســة العلــوم العربيــة
واللغوية واألدبيــة والعلــوم الدينيــة ، باإلضــافة إلى بعض العلــوم العقليــة كــالمنطق

(121والفلسفة والحساب والفلك والجغرافيا . )

وأماكنه كانت الكتــاتيب القرآنيــة والجوامــع والمســاجد والرباطــات والزوايــا
والمدارس التي بلغ عددها قبل دخــول االســتعمار حــوالي ألفي مدرســة ، باإلضــافة

 .  535 ، ص 3( انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر ، ج 162)119

( ال نريد إغراق الهوامش بالتراجم كما يفعل الكثــير من البــاحثين، وبإمكــان القــارىء163)120
مراجعتها في معاجم المؤلفين والطبقات والسير ... فترجمة هــؤالء العلمــاء المــذكورين تكلــف

صفحات زائدة في البحث وال تغني فيه شيئا .

 ، بتصرف .124( انظر : تركي رابح ، ابن باديس ، ص 164)121
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ــثرة ــة . قســنطينة ( بك ــة الثالث : ) تلمســان . بجاي إلى اشــتهار حواضــرها العلمي
(122طالبها وعلمائها ومكتباتها وكتبها . )

( بإســهاب123وقد بسط األستاذ أبو القاسم سعد اهلل في موسوعته الشهيرة )
واقع الجزائــر التعليمـي والثقــافي ، مشــيرا إلى عــدد المــدارس والزوايــا والكتــاتيب
قبيل االحتالل ، وإلى تنوعهــا وكثرتهــا وتأثيرهــا   وتوزعهــا على كثــير من المــدن
ــة . ــة الثالث : ) تلمســان . بجاي ــة ، منوهــا باختصــاص الحواضــر العلمي الجزائري
قسنطينة ( بالمدارس العلمية العالية ، التي كان الطالب يتلقــون فيهــا أشــهر علــوم
زمــانهم : العربيـــة والدينيــةـ، واضــعا في موضــع المقارنــة مســتوى المــادة العلميــة
المدروسة في تلك الحواضــر من حيث الكم والكيــف ،  مــع مثيالتهــا من الجامعــات
اإلسالمية الكبرى آنذاك : ) األزهر . الزيتونـة . القــرويين ( ، باإلضــافة إلى وجــود

(124مدرسة للتعلم في كل قرية أو بلدة أو أي تجمع سكاني صغير ريفي . )

مبينا في نفس الوقت أن الجزائر قد شهدت نهضــة ثقافيــة وفكريــة وعلميــة
وأدبيـة تمثلت في كثرة عدد العلماء والقضاة الــذين كــانوا يعــدون بالمئــات، وكــذلك
الشعراء والكتاب والمعلمين واألطبــاء وبــائعي األعشــاب من الصــيادلة، كمــا تمثـــل
ذلك أيضا في كثرة عــدد المســاجد والجوامــع والزوايــا والكتــاتيب، وفي كــثرة عــدد
المصنفات العلميةـ، والسيما في الحواضر العلمية الشـهيرة التي كانت تعد باآلالف.

(125)

وقد كان التعليم العــربي الحــر قــديما يشــمل مــراتب أولى تعطى للصــغار في
الكتاتيب ، ويقبل عليها الناس إقبــاال شــديدا ، فال تجــد حــارة من حــارات المــدن أو
القرى أو مضربا من مضارب الخيام أو أي دشــرة إال وبهــا ) الكتــاب والطــالب ( ،

وكان التعليم بها ابتدائيا بسيطا ، يشمل القراءة والكتابة والقرآن الكريم .   

وبفضلها كانت األمية معدومة لدى الفــرد والمجتمــع الجزائــري، ولم تنتشـــر
فيــه إال بعــد االحتالل ، وذلــك بســبب اشــتغال كــل الجزائــريين بتثــبيت دعــائم أمنهم

(، حــتى أنــه يــوم126ومقاومــة الغــزاة، منشــغلين بــذلك الجهــاد عن تعليم أبنــائهم )
دخــول الفرنســيين للجزائــر كــانت نســبة من يعرفــون القــراءة والكتابــة من أبنــاء

% من مجموع السكان في الوقت الــذي كــانت نســبة األميــة55الجزائريين حوالي 

 ، بتصرف .126 و 125( انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 165)122

( انظر : أبو القاسم سعد اهلل ، تاريخ الجزائر الثقــافي ، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب ،166)123
 ..  273 ، ص 1م ، ج 1985الجزائر ، الطبعة األولى ، 

 ، بتصرف .286 .. 273 ، ص 1( انظر : المرجع السابق نفسه ، ج 167)124

 . 286 .. 273 ، ص 1( انظر : المرجع السابق نفسه ، ج 168)125

 .304( انظر : أحمد توفيق المدني ، كتاب الجزائر ، ص 169)126
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مرتفعة لدى جنود الحملة حتى كادت تبلغ الخمسين بالمائة بيـن الجنود والمعمرين
( .127)

وقــد كــان التعليم في مراحلــه االبتدائيــة والمتوســطـة والعاليــة بالمجــان بــل
تصرف لطلبته جميع وســائل العيش وســائر متطلبــات الحيــاة االجتماعيــة والعلميــة
من نفقة األوقاف اإلسالميـة ، التي كان يوجد بمدينة الجزائر وحــدها قرابــة ثمانيـــة

(128آالف عقار تابع لألوقاف تصرف إيراداتها على طلبة العلم . )

وأما التعليم الثانوي فقد كان يتم في المســاجد الكــبرى الــتي كــانت بجوارهــا
المدارس ، وفي الزوايا المشــهورة مثــل معهــد الهامــل ببوســعادة ، ومعهــد ســيدي
اليلولي ببجاية ، يتوالها شيوخ مشهود لهم بالعلم  والدراية والتقــوى مجــازين من
علماء الحواضر الجزائرية الكبرى ، أومن غيرها من الحواضر العلميــة االســالميـة

(129الشهيرة . )

وباإلضافة إلى تولي األوقــاف نفقــات الطلبــة واألســاتذة فــإن ســبل الخــيرات
كانت تتكفل بنفقات تلك المــدارس والزوايــا من : صــيانة واعتنــاء وتجهــيز وتلبيــة

(130حاجات ومتطلبات .. )

وقد كان بمدينة الجزائر يوم احتاللهــا حــوالي ثمــانين مدرســة وكتابــا، وفي
م قرابة السبعين مدرســـة وكتابــا ، وفي تلمســان1837قسنطينة يوم احتاللها سنـة 

(131كان بها قرابة الخمسين مدرسـة . )

أما التعليم العالي فقــد كــان في جوامــع ومســاجد الحواضــر العلميــة الكــبرى
) تلمســان . بجايــة . قســنطينـة ( باإلضــافة إلى الجزائــر الــتي اضــطلع بهــا علمــاء
ــة اإلســالمية الشــهيرة ــوا في إحــدى الحواضــر العلمي مجــازين ســبق لهم أن تكون

(132) األزهر . الزيتونـة . القرويين ( وأجيزوا منها . )

 .126( انظر : تركي رابح ، ابن باديس ، ص 170)127

 .129( انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 171)128

 . 304 و 283( انظر : المدني ، كتاب الجزائر ، ص 172)129

 ، بتصرف .210( انظر : عبد الحميد زوزو ، نصوص ووثائق ، ص 173)130

،3 . والجياللي ، تاريخ الجزائــر ، ج 127( انظر : تركي رابح ، ابن باديس ، ص 174)131  
 .538 و 537ص 

ــر ، ص 175)132 ــاب الجزائ ــدني ، كت ــر : الم ــاريخ284( انظ ــول ت ــد من االطالع ح  . ولمزي
الحواضر العلمية الثالث : ) األزهــر . الزيتونــة . القــرويين ( انظــر : الطــاهر الحــداد ، التعليم

ــة ، ص  ــامع الزيتون ــة اإلصــالح في ج ــر45 و 44اإلســالمي وحرك ــدي ، الفك ــور الجن  . وأن
ــره139 و 138والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا ، ص   . ومحمد كامل الفقي ، األزهر وأث

..13في النهضة األدبية الحديثة ، ص 
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وكانوا يتلقون في المعاهد العليا - الثانويـة - علوم عصرهم التالية:

 - النحو  : متن األجروميـة بشرح الكفراوي ، والشيخ خالد األزهري ، ثم القطــر1
البن هشام ، وحاشية السجاعي ، ثم ألفية ابن مالك بشرـح المكــودي ، وشــرح ابن

عقيل ، واألشموني .

 - الصرف : متن الزنجاني بشرح سعد الدين التفــتزاني ، والميــة األفعـال بشــرح2
بحرق ، وغيرهما .. 

 - اللغة : مقامات الحريري ، وقطع مختارة من الشعر والنثر .3

 - العروض : متن الكافي بشرح الدمنهوري ، والجزراجية بشرـح األخضري .4

 - البيان : الجوهر المكنون بشرح الدمنهورـي ، والسمرقنديـة بشرـح العطار .5

 - التفسير : الجواهر الحسان في تفسير القرآن لسيدي عبد الرحمن الثعالبي . 6

 - القراءات : الشاطبيـة ، وغيث النفع لسيدي علي النووي .7

 - التوحيد : المنح الفكرية على متن الجزرية ، وحاشية زكريا األنصاري .8

 - الحديث : موطأ اإلمام ملــك بشــرح البــاجي ، والزرقــاني .  وصــحيح البخــاري9
بشرح القسطالني .

- مصطلح الحديث : متن البيقوريـة بشرح الزرقاني .10

- الفقه : المرشد المفيد بشرح ميارة ، متن رســالة أبي زيــد القــيرواني بشــرـح11
أبي الحسن ، ومتن خليل بشرح الدردير ، وشرح الخرشي .

- أصول الفقه : متن الورقات إلمام الحرمين  بشــرح الحطــاب وتنقيح الفصــول12
في األصول للقرافي .

ــاني بشــرـح13 - أصول الدين : رسالة السنوسـي بشرح البيجوري ، والجوهرة للق
ــفية بشــرح ــد النس ــدردير ، والعقائ ــدة بشــرح ال ــد الســالم ، ومتن الخري ــده عب ول

التفتزاني .

- علم الفلك : متن السنوسي بشرح المؤلف ، وشرح الوزيري ، ونظم الســراج14
( ، وغيرها ..  133بشرح مؤلفه ، ومفيد المحتاج لألخضري )

والمتمعن في العلوم التي كــانوا يلقنونهــا لطالب العلم آنــذاك العصــر يالحــظ
ما يلي :

( انظــر : إســماعيل العــربي ، الدراســات العربيــة في الجزائــر في عهــد االحتالل ،176)133
 . 78 و 77 و 76م ، ص 1983المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

71



 - تناول طالب العلم لكل العلوم العربيـة والدينيـة الشهيرة .1

 - ارتفــاع مســتوى التعليم وارتقــاؤه إلى درجــة الحواضــر العلميــة اإلســالميـة2
المشهورة .

 - قدرة العلماء الجزائرييـن على تناول علوم عصرهم العربية والدينية والعقلية .3

: مكانة المعلم

وكان للمعلم مكانة مرموقة ومهابـة في المجتمع فهو المقدم فيه ، وبــه تحــل
مشاكله وتقضــى أمــوره ومنـــه تؤخــذ الفتــوى الصــحيحة .. وال يفصــل في أمــر من

(134أمور المجتمع إال بحضوره . )

وكان األستاذ يعينه الناظر المتصرف في شؤون األوقاف بتوصيـة من أرباب
العائالت وتخصص له دار مجانية مجهزة أحسن تجهيز ممولة من توابــع األوقــاف
ــة ــأمور المســجد من : أذان وإقامــة وإمامــة وخطب باإلضــافة إلى اشــتغاله أيضــا ب
وحضوره لسائر المناسبات ، وفي مقابل ذلك كان يتلقى أجره من أموال األوقــاف ،

كما كان أيضا يتلقى من أولياء التالميذ الذين كانوا يدرسون عنده ما يلي :  

 - منحة مالية بحسب الوضع المالي لكل عائلة ، والــتي تصــل أحيانــا إلى حــوالي1
 فرنكا ذهبيا .14

 - هدايا بمناسبـة األعياد الدينيـة المختلفــة ) العيــدين. المولــد. عاشــوراء..(، بمــا2
 فرنكات ذهبيـة .5يقارب 

ــائهم حفــظ3  - تبرعات في المواسم الفالحية المختلفة ، وتبرعات بمناسبة ختم أبن
 فرنكا ذهبيا . 11القرآن كله ، أو ألجزاء  منـه ، وتقدر بحوالي 

وبالتالي يصبح مجموع ما يتقاضاه المعلم في السنة من ثالثين إلى خمســين
(135فرنكا ذهبيا . )

وهذا المبلغ كبير جدا إذ يكفي لشراء هكتــار من األراضــي الخصــبة ، وهــذا
يدل على قــدر ومكانــة المعلم  والعلم وأهلــه ، كمــا يــدل على مــدى احــترام وتوقــير

الجزائريين للعلم وللعلماء .

وبهذا النسق التعليمي والثقافي والديني واللغوي الــراقي شــكل الجزائريــون
ثوابت شخصيتهم الوطنيـة  بالخصوصيات والمميزات العربية اإلسالمية التالية :

 .. 273 ، ص 1( انظر : سعد اهلل ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج 177)134

 . 210( انظر : زوزو ، نصوص ووثائق ، ص178)135
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 - الدين اإلسالمي الحنيف الذي حماهم لما تمسكوا به من كــل عوامــل االنحــراف1
والمسخ والتشويـه .. 

 - اللغة العربيــة ، الــتي وحــدت فكــرهم ومشــاعرهم ، وقــوت رابطتهم ووحــدتهم2
الوطنية واالجتماعية .

 - التــاريـخ العــربي اإلســالمي الــذي شــكلهم وصــهرهم في بوتقــة واحــدة روحــا3
وشعورا وتصورـا . 

 - الثقافة العربيـة اإلسالمية بخصوصياتها وثوابتها الربانية ومتغيراتها البشــرية4
األخالقية، التي ميزتهم عن غيرهم من األمم األخرى  .

ــه مشــاعرهم5 ــة وشــكلوا في ــا طويل ــه حقب ــذي عاشــوا في ــري ال ــوطن الجزائ  - ال
( 136وأحاسيسهم  التاريخية . )

ونحب أن نختم هذا المطلب بالتقريـر الذي قدمه قائد الفرقة العسكرية بإقليم 
ــدو-  ــنرال بيـ ــان جـ ــنطينـة  ) اليوتنـ ــتعماريـةPIDEAUXقسـ  ( إلى اإلدارة االسـ

م ، عن مســتوى التعليم12/02/1847المركزيــة بــوزارة الحــرب الفرنســية يــوم 
ودور الثقافة بقسنطينة بعد عقد من سقوطها مبينا مكانتهــا وأهميتهــا ، إذ يقــول :
)) ال جدال في أن مدينة قسنطينة كانت منذ الفتح اإلسالمي مركزا رئيسيا بالمنطقة
ــا في ــوق عليه ــران ، ولم تتف ــر  ووه ــدارس الجزائ ــها أعلى من م ــانت مدارس فك
مضمار السمعة والعلم سوى مدارس تونس ، والقاهرة بالمشرق، وعند االســتيالء

 كان يوجد بها خمسة وثالثون مسجدا وسبع مدارس تتسع لعــدد1837عليها عام 
 تلميــذا يتلقــون فيهــا تعليمــا يعــرف بــالتعليم700 و600من التالميذ يــتراوـح بين 

ــانوي، باإلضــافة إلى دروس أخــرى كــان يلقيهــا أشــخاص ذوو ســمعة واســعة الث
يحضرها جمع غفير من الطالب والمستمعيـن حتى لتغص بكــثرتهم المســاجد.. وفي

 طفال1350نفس الفترة كانت بالمدينة تسعون مدرسـة ابتدائية يتردد إليها حــوالي 
لم يبق منهم اليوم سوى سـتين شـابا يتابعون تعليمهم الثانوي ، أما عدد المدارس

(137 تلميذا .. (( . )350فقد انخفض إلى ثالثين كما انخفض عدد التالميذ إلى 

والمتمعن في هــذا التقريــر الصــادر عن قائــد من قــادة االحتالل يكتشــف من
خاللــه المســتوى الــتربوي والتعليمـي في المدينــة مقارنـــة بمثيالتهــا من الحواضــر
ـــة ــنطينة الديني ــة قس ــبين مكان ــا يت ـــة واإلســالمية ، كم ــة والعربي ــة الجزائري العلمي
والثقافيــة والعلميـــة ، باإلضــافة إلى عــدد المســاجد والمــدارس ونوعيـــة ومســتوى

التعليم الموجود بها ، وكذلك نوعية المدرسين القائمين على التعليم فيها .

 ، بتصرف .54( انظر : تركي رابح ، التعليم القومي والشخصية الوطنية ، ص 179)136

 ، بتصرف .210 و 209( انظر : عبد الحميد زوزو ، نصوص ووثائق ، ص 180)137
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وعليه - وبــاعتراف الفرنســيين أنفســهم - فلم يكن الشــعب الجزائــري شــعبا
متخلفــا ، بــل كــان شــعبا متعلمــا متحضــرا ، يتقن أغلب ســكانه القــراءة والكتابــة ،
ويضم ترابه قرابة األلفي مدرسة وجــامع ومســجد وزاويــة ، تنشــر العلــوم ، وتبث

المعارف ، وتنور الشعب . ولكن ماذا فعل الفرنسيون لما دخلوا إلى الجزائر ؟ 

ولنحاول اآلن تتبع سياسة فرنسا االستعمارية التعليميـة والتربويـة والثقافية
التي اتبعتها مع الشعب الجزائري المستضعف في أرضه وقيمه ولغته ودينه .

* سياسة فرنسا التعليميـة في الجزائر : 

تشــيـر التقــارير الفرنســية الــتي صــدرت عن مســؤولي اإلدارة التعليميـــة
ــوم  ــؤرخ ي ــا الم ــه في12/02/1847االســتعماريـة المباشــرين ، وفي تقريره م أن

الجزائرالعاصمة وبعد مرورعقدين من استعمارها اختفت منها العديــد من المســاجد
وهــدمت فيهـا خمس زوايــا وصــودرت منهــا عائــدات المســاجد والزوايــا ورباطــات
الخير، لتتحول باتجاه آخر يخالف مقاصد ووصايا الواهبين والواقفين لممتلكاتهم .

ولم يعـــد األســـاتذة والمعلمـــون يتلقـــون ســـوى راتب متواضـــع ، ولم تعـــد
دروسهم منظمة مبرمجة كما كانت عليه قبل االحتالل إال قليال منها ، باإلضــافة إلى

(138تراجع مستوياتها .. )

ويضيف التقرير متناوال وضع الزوايا في أوساط سكان بالد القبائل الـــتي لم
يعد لها وجود وتــأثير  ســوى باالســم فقــط ، ذلــك أن حمالتنــا العســكرية قــد شــتتت
جموع الطلبــة ، وزادت في عــدد أعــدائنا من طلبــة العلم، في حين أن المخطوطــات

( 139التي كانت تشكل قاعدة للتعليم أتلف وأحرق جانب كبير منها .. )

ويخلص التقرير إلى النتيجة التاليــة : )) .. والنتيجـــة أننــا ال نقــدر في زمن
معين العثور على رجــال أكفــاء يتولــون مناصــب اإلفتــاء والقضــاء  ويتمكنــون من
اكتساب النفوذ بعلمهم ، هــذا العلم الــذي هــو ضــروري لسياســتنا في الجزائــر (( .

(140)

ــد ــر بع هذه اعترافات الفرنسين أنفسهم عن واقع التربيـة والتعليم في الجزائ
عقدين من االحتالل، والتي كان يفترض - حسب ادعاءات رجال الحملة الفرنسية -
أن تتحضـر وتتمــدن وتتقــدم، ال أن يــؤول أمرهــا إلى الصــورة البشــعة الــتي قــدمها

الفرنسيون أنفسهم.

 . 207( انظر : عبد الحميد زوزو ، نصوص ووثائق ، ص 181)138

 .208( انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 182)139

 . 208( انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 183)140
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وفي هذا الصدد نسوق شهادة أخرى صادرة عن المؤرخ والباحث الفرنسي
ــوالرد -  ــر غــداةPOLARD)ب ــة والتعليم في الجزائ ــة التربي ــذي يصــف حال ( ال

االحتالل بقوله: )).. إن وصول الفرنسيين إلى الجزائر أحدث بلبلة عميقة في عالم
المفكرين واألدباء ، لقد ترك أغلب العلماء كراســي تدريســهم، وتفــرق التالميــذ في
البالد، وعوضا عن الدروس العامة الــتي كــانت تؤخــذ في االجتماعــات أخــذ أولئــك
ــة، يبحثون عن فك معميات العلوم في دروس منعزلة ، وبمدارس من الدرجة الثاني
ــون ــد طمــاعين، يحول ــدة، بينمــا وضــعت إدارة المســاجد في ي ــا البعي أو في الزواي

(141مصارف األوقاف لجيوبهم، ومنذ ذلك الوقت أهملت كل المدارس تقريبا..((ـ. )

فالمدارس والجوامع والمســاجد والزوايــا والكتــاتيب دمــر معظمهــا ، وشــرد
طلبة العلم منها، وضيق على العلمــاء فيهــا ، ومــزقت وأتلفت كتبهم ومصــنفاتهم ،
وحرمــوا من نفقــات األوقــاف ومعوناتهــا وجراياتهــا، وفقــدت الكثــير من الــدروس
نظامها ورتابتهــا ، وتذبــذبت الكثــير من الــدروس، وانقطــع عنهــا الكثــير طالبهــا ،
ــترة وبالتالي تراجع مستوـى العلم والتعليم والفتوى على عكس ما كان عليه في الف

السابقة لالحتالل . 

ــوم ــ ــدروه يـ ــ ــذي استصـ ــ ــاق الـ ــ ــم واإللحـ ــ ــرار الضـ ــ ــيين بقـ ــ ألن الفرنسـ
م في حق الجزائــر وشــعبها ، ضــموا معــه كــل شــيء بمــا في ذلــك22/07/1834

المؤسســات التعليميــة والدينيــة وغيرهــا ، وألحقوهــا مباشــرة بــوزارة الحــرب
ــدارس ــا للم ــام، وثانيهم ــدهما للتعليم الع الفرنســية ، وصــار يســيرها مفتشــان أح

االبتدائيـة تحت إشراف الوالي .    

ــاريخ ــ ــ ــائل التعليم من اختصـــــــاص وزارة الحربيـــــــة إلى تـ ــ ــ وظلت مسـ
ــاني07/08/1848 ــرار الث ــه الق ــا ، ثم أعقب ــد تنظيمه ــرار يعي م باستصــدار أول ق
ــوم  ـــة )08/09/1848الصــادر ي ــذين142م عن الســلطات التنفيذي ( ، وليوضــع به

القرارين حد للنظام السابق، ولترتبط مصالح التربيــة والتعليم في الجزائــر بــوزارة
التعليم الفرنسيةـ، ولتنشــأ بعــدها أكاديميـــة الجزائــر يتوالهــا ) العميــد - الريكتــور (
الذي يشرـف على المصلحة ويتولى أمورهــا ويحضــر اجتماعــات مجلس الحكومــة،
ويراســـل وزيـــر التربيـــة والتعليم مباشـــرة، ويشـــرـف على جميـــع مراحـــل التعليم
ـــة ــوزارة الحربي ومستوياته باستثناء المدارس اإلسالمية التي بقيت تابعة مباشرة ل

(143الفرنسيـة . )

 .535 ، ص 3( انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر العام ، ج 184)141

م16/08/1848( ذكر األستاذ أحمد توفيق المدني تاريخــا مقاربــا لهــذا التــاريخ هــو 185)142
 .239في كتاب الجزائر ، ص 

 . 214( انظر : عبد الحميد زوزو ، نصوص ووثائق ، ص 186)143
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*سياسة فرنسا التعليميـة :

 تكــون إدارة االحتالل قــد ألحقت مصــالح1848وباستصدارها لقراري سنة 
التعليم العــربي اإلســالمي ومؤسســاته الجزائريــة بهــا مباشــرة ، اســتجابة لقرارهــا
باالستيالء على جميع األوقاف االسالمية في ســائر القطــر الجزائــري الصــادر يــوم

ــوانين144م )08/09/1830 ــرارات وق ــتعمارية ق ــرارات االس ــذه الق ( ، ثم تبعت ه
ــتربوي ــاع ال ــتعمارية على القط ــيطرة االس ــام الس ــا إلى إحك ــدف جميعه ــيرة ته كث
ــري ــر . بهــدف اســتكمال احتاللهــا الفك ــديني .. في الجزائ ــافي وال والتعليمي والثق

واللغوي والثقافي بعد استكمال احتالل ترابها . 

ــا مرســوم  ــترى ، ومنه ــوانين والمراســيم ت ــاءت الق م30/09/1850ثم ج
القاضي بإنشاء ثالث مدارس عليا في، تعلم العلوم العربيــة والدينيـــة باإلضــافة إلى

ــيزيلمون - ــو مـ ــدارس ) الفرنكـ ــك بمـ ــميت تلـ ــية سـ ــوم الفرنسـ FRANCOالعلـ
MUSULMANTــة في تلمســان ، والثالثــة في   ( واحــدة في الجزائــر ، والثاني

(145قسنطينة . )

 الذي يجعــل من التعليم الرســمي في13/02/1883ثم جاء ليزكيه مرسوم 
الجزائــر كلــه تعليمــا فرنســيا خالصــا في : اللغــة والمنــاهج والوســائل والتوجــه ،
وتضــمن المرســوم إنشــاء نــوعين من المــدارس التعليميــة إحــداهما خاصــة بأبنــاء
األوربييـن المستوطنين بامتيازاته وخصوصياته الرفيعة وليكون المستوـى التعليمي

(146األول في الجزائر . )

والنوع الثاني التعليم الخاص بأبناء الجزائريين ) األهالي - النديجان ( الذي
استبعدت عنه ثقافته ولغته وحضارته العربية اإلســالمية ، وجعلتــه تعليمــا فرنســيا
خالصا في المرتبـــة الثانيــة من غــير امتيــازات وخصوصــيات الدرجــة األولى ، مــع
تعليم اللغة العربية في المرحلة الثانويـة والعالية اختياريا ، كما أشار المرســوم إلى
تعليم الجزائريين العربيـة إلى جانب الفرنسية في المرحلــة االبتدائيــة ، غــير أنــه لم

(147يطبق أبدا بحجة عدم وجود مدرسين  لتعليم اللغة العربية . )

وقد لجأت اإلدارة االستعمارية إلى استصدار مثــل هــذه القــوانين والمراســيم
ــا بهدف تطويق وإبعاد اللغة العربية والثقافة العربيـة اإلسالمية ، نزوال عند دوافعه

االستكباريـة المتعددة ، التي من أهمها : 

 .247( انظر : المدني ، كتاب الجزائر ، ص 187)144

 ، بتصرف .140( انظر :  تركي رابح ، التعليم القومي ، ص 188)145

 ، بتصرف .125( انظر : تركي رابح ، التعليم القومي ، ص 189)146

 ، بتصرف .125( انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 190)147
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 - تأرجحهــا بين نزعــتين اســتعماريتين ، كالهمــا خسيســة من الناحيــة1
ــية ، اإلنسانيـة ، ومخالفة ألبسط مبادىء حقوق االنسان الذي تدعيه الثورة الفرنس
إذ تحث النزعة االستعمارية األولى إلى ضرورة تعليم الجزائريين باللغــة الفرنســية
تمهيدا  لمسخهم وفرنســتهم وإدمــاجهم النهــائي في الرابطــة المســيحية . والنزعــة
ــة، الثانية التي تنادي بضرورة حرمانهم بتاتا من كل تعليم سواء أكان باللغة العربي
أو باللغة الفرنسية ، بدعوى أن تعلمهم ســينورهم وبالتــالي ســيؤدي بهم - آجال أو

(148عاجال - إلى طلبهم الحرية واالنعتاق وطلب االنفصال عن فرنسا . )

ــانيتهم .. واعتبــار2 ــائهم وأن  - تعصــب المعمــرين األعمى وحقــدهم الــدفين وكبري
ــالي فال أنفسهم سادة والجزائريين عبيدا وخدما لهم ولمشاريعهم االستخرابيـة وبالت

يحق للعبيد أن يتعلموا .

 -رفض اإلدارة االستعمارية والمعمرين خاصة تخصيص ميزانية إضـافية لترقيــة3
التعليم الخاص بأبناء الجزائريين .

وهذا التضييق سبب عزلة للثقافة العربيـة اإلسالمية وللغة العربيةـ، كما دفع
الجزائريين إلى التمسك بآخر ما تبقى لهم من حصون المناعــة والتحصــين العــربي

اإلسالمي  يستمسكون به لنهضتهم القادمة .

* وسائل السياسة االستعمارية :

وإلنجــاح سياســتها الثقافيــة االستئصــالية لمطــاردة الوجــود األخــير للثقافــة
العربية اإلسالمية في الجزائر عمدت اإلدارة االســتعماريـة إلى األســاليب والوســائل

االستعماريـة التالية : 

 - حصر تعليم الجزائريين في أقل وأضيق الحدود .1

 - التقليل من إنشاء المدارس الخاصة بالجزائريين في مختلف مراحل التعليم .2

 - تحديــد عــدد التالميــذ الجزائــريين في كــل مراحــل التعليم ، إذ دلت االحصــاءات3
الرسميـة الفرنسية على أن الشعب الجزائري كان يزيد كــل عــام بمقــدار مائــة ألــف
نسمة في حين أن التالميــذ المقبــولين للدراســة في المــدارس الفرنســيـة  يصــل إلى

 تلميذ فقط . وهذه نسبـة ضئيلة وتافهــة جــدا إذا مــا قيســت بعــدد المواليــد ،3600
ولذلك فقد كانت األمية منتشــرة في الجزائــر انتشــارا كبــيرا بحيث تصــل إلى نســبـة

(149 % في صفوف النساء . )99% في صفوف الرجال ، وإلى نسبة  95

 - خفض ميزانيـة التعليم الخاصة بالجزائريين إلى أقل حد ممكن .4

 ، بتصرف .139( انظر : تركي رابح ، ابن باديس ، ص 191)148

 ، بتصرف . 145( انظر : تركي رابح ، ابن باديس ، ص 192)149
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 - االهتمام بالتعليم النظري على حساب التعليم المهني والفني التطبيقيـ.5

 - تشــجيع األوربــيين على التعليم بمختلــف فروعــه ، وجعــل اآلفــاق والمجــاالت6
واسـعة أمامهم وغلقها أمام الجزائريين .

 - وضــع كــل الشــروط القاســية أمــام الجزائــريين في االمتحانــات والمســابقات ..7
وذلك لتثبطهم وعرقلتهم .

 - فرض مصاريـف تعليمية باهظة بعــد المرحلــة االبتدائيــة المجانيــة ، تفــوق كــل8
(150إمكانات وطاقات معظم الجزائريين المحدودة والضعيفة . )

 – إصدار القــوانين والقــرارات الــتي تقلص من مكانــة الثقافــة اإلســالمية واللغــة9
م ، القاضــي بوجــوب الحصــول على18/10/1892العربية ، وعلى رأســها قــرار 

( ، الــذي151رخصة لفتح مدرسة عربية لتدريس اللغة العربيـــة والــدين اإلســالمي )
ــولى24/12/1904تدعم بقانون  م الذي يحظر على أي جزائري أن يفتح أو أن يت

إدارة مدرسـة عربية أو كتاب لتعليم القرآن الكــريم إال بــترخيـص من عامــل العمالــة
الفرنســـي في المنـــاطق الشـــمالية الــتي تخضـــع للحكم المــدني ، أو في المنـــاطق

(152الجنوبيـة الصحراوية التي تخضع للحكم العسكري المباشر . )

ولعــل وصــف الــزعيم المصــري األســتاذ محمــد فريــد بــك وجــدي الــذي زار
م ووصف لنا حال أهلها المستضعفين ، وحالة التربيـة والتعليم1901الجزائر سنة 

ومؤسساتـه التعليميـة والثقافية خير وصف ، وأرخ لها خير تأريخ ، إذ يقول : )).ـ.
فالتعليم الــديني ال وجــود لــه تقريبــا ولــوال من يتكبــد مشــقة طلب العلم من جامعنــا
األزهر ألصبح نسيا منسيا ، أما ما اتفق على تسميته بــالتعليم العصــري فال وجــود
لــه بالنســبة للمســلمين بــالمرة ، نعم يوجــد بــالقطر الجزائــري مئــات من المــدارس
ــا مخصصــة ألوالد ــا كله ــا لكنه ــدارس فرنس ــراز م ــاويـة على ط ـــة الفرنس االبتدائي
ــا ، ــة به ــة العربي ــدم تعليم اللغ ــرب لع ــدخلها من الع ــد من ي الفرنســاويين ، وال تفي
وباختصار فحالة التعليم في القطر الجزائري سيئـة جدا ولو استمر الحــال على هــذا
المنوال لحلت اللغة الفرنساوية محل اللغة العربيـة في جميع المعــامالت ، بــل ربمــا

تندرس اللغة العربيـة بالمرة ، فال الحكومة الفرنسويـة تسعى في حفظها ،

وال تدع األهالي يؤلفون الجمعيات لفتح المدارس ، ألن االجتماع ممنوع خوفـــا من
(153أن تشتغل جمعياتهم باألمور السياسية .. (( . )

 ، بتصرف .43( انظر : تركي رابح ، التعليم القومي ، ص 193)150

 ، بتصرف . 63 ، ص 2( انظر : سعد اهلل ، الحركة الوطنية ، ج 194)151

 ، بتصرف .154( انظر : تركي رابح ، ابن باديس ، ص 195)152
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تبين هذه الشهادة الحية واقع التربيـة والتعليم في الجزائر مــع مطلــع القــرن
العشــرين ، ذلــك الواقــع الــتربوي المنهــار الــذي اســتمـر على وضــعه المــزري إلى
استقالل الجزائر فإلى قبيل الحــرب العالميــة الثانيـــة كــان عــدد األطفــال الجزائــريين
القــابلين للتمــدرس حــوالي مليــون ومــائتـي ألــف طفــل ال يلتحــق منهم بالمــدارس
الفرنسيـة إال مائة وعشرة آالف فقط ، هؤالء يجدون مقاعدهم الدراســية وهــذا بعــد

(154قرن كامل من االحتالل الفرنسـي للجزائر . )

م تشــير االحصــاءات الفرنســيـة إلى أن نســبـة التعليم بين1944وإلى ســنة 
%100% فقط  في الوقت الذي تبلغ فيه لدى أبناء المعمــرين 8الجزائريين بلغت 

( .155)

وظلت القوانين والقرارات االستعماريـة التعســفية تــترى لمحاربــة الحصــون
األخــيرة للوجــود العــربي اإلســالمي في الجزائــر حــتى بعــد مــرور قــرن كامــل من
االحتالل فقد شهدت فترة الثالثينيات صدور قانونين خطيرين ومصــيريين في حيــاة
الجزائر وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أولهمــا قــانون ميشــال الصــادر يــوم

م القاضي بحرمان رجال ووعاظ وأئمـة جمعيــة العلمــاء من الوعــظ16/02/1933
ــبر اللغــة1938في المســاجد ، وقــانون الثــامن من مــارس  م المشــؤوم الــذي يعت

(156العربية لغة أجنبيـة في الجزائر . )

ــا في والخالصة التي نصل إليها عن وضع الجزائر التعليمـي والثقافي نجمله
العناصر التالية :

ــريين1 ــة الجزائ  - عزم اإلدارة االستكبارية الفرنسيـة على محاربة اللغة العربيـة لغ
األصلية .

 - حــرص اإلدارة االســتخرابيـة الفرنســيـة على محاربــة اإلســالم واستئصــاله من2
قلوب الشعب الجزائري . 

 - وحشية األساليب االستعماريـة الفرنسية في محاربة الشعب الجزائري.3

( انظر : محمد فريد بك وجدي ، التعليم والمدارس في الجزائر ، جريدة اللواء ، عــدد196)153
 .152م . نقال عن  تركي رابح ، ابن باديس ، ص 13/10/1901 ، القاهرة ، 612

( انظر : عبد الكريم أبو الصفصاف ، جمعية العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا197)154
-ــ 1931في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة  م ، دار البعث ، قســنطينة ، الطبعــة1945 

 ، بتصرف .42م ، ص 1981هـ 1401األولى ، 

 . 146( انظر : تركي رابح ، ابن باديس ، ص 198)155

-ــ 1847( انظر : محمد ناصر ، الصحف العربية الجزائرية من 199)156 م ، الشــركة1939 
 .132م ، ص 1980الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

79



 - تشويـه ومســخ وتغــريب وفرنســة الشــعب الجزائــري عن دينــه ولغتــه وثقافتــه4
وقيمه العربيـة اإلسالمية  .

 - كشــف حقيقــة االســتعمار البشــعة والمتناقضــة بين عــالم المثاليــات الــذي كــان5
ينادي به في شعارات الثورة الفرنسية ) حريةـ. عدالــة . مســاواة ( وبين معاملتهــا

االستكباريـة االستعبادية للشعب الجزائري .

ولـــذا فـــإن الســـلطات االســـتعمارية تنبهت إلى أخطائهـــا الثقافيـــة تجـــاه
ــه ــه ودين ــاه لغت ــلبي تج ــوخ ودوره الس ــف الممس ــة المثق ــريين، وإلى أهمي الجزائ
وثقافته، كمــا تنبهـت كــذلك إلى دوره في قيــادة المجتمــع ، وصــنع حركيــة الحيــاة ،
فســارعت بين الحــربين العــالميتين لزيــادة عــدد الطالب الجزائــريين في الجامعــات
الفرنسيـة بفرنسا والفرنسية بالجزائر ، وذلك لتحقيق مشاريع المــواالة المســتقبلية

فسعت باألساس إلى :

 - خلق نخبة جزائريــة اســتعمارية مثقفــة ومواليــة لهــا روحــا وعاطفــة وشــعورا1
ولغة وسلوكا .

 - خلق نخبة فكرية وثقافية معزولة عن قيمها ومجتمعها ومثلها العال .2

 - خلق نخبة حريصة على استمرار سياسة االستعمار الثقافية .3

 - إيجاد جيوب من التبعية الفكريــة اللغويــة والثقافيــة الفرنســيـة في كيــان وروح4
الشعب الجزائري العربي العربي المسلم بغية تحطيمه وتقويضه من الداخل .

 - تحقيق الشهود والتواجد االستكباري المتطور بعد انكشاف أشكاله القديمة . 5

ــة6 ــات الثقافي ــدجين .. بواســطة اللوبي ــة والت ــات الهيمن  - ضــمان اســتمرار عملي
االستغرابيـة الجزائريـة الشكل الفرنسيـة الروح واللغة .

وفي ظل هذه األوضــاع التعليميـــة والتربويـــة والثقافيــة المنهــارة ولــد وتعلم
ونشأ أفراد الشعب الجزائري .

* سياسة فرنسا الثقافية في الجزائر  :

ــهادة157ينقل األستاذ عبد الرحمن الجياللي في مؤلفه التاريخي الشهير) ( ش
تاريخية ألحد المثقفين الجزائريين يوضح فيهــا المســتوـى الفــني والثقــافي واألدبي
الذي كانت عليــه الجزائــر قبيــل فــترة االســتعمار ، والــتي كــانت من صــميم عــادات
الشعب الجزائري منذ العصــور اإلســالمية المتقدمــة ، حيث يقــول : )) .. هــذا وقــد
ــه إذا ــدوائر- أن جرت عادة أهل بالدنا الجزائر- حرسها اهلل من الفتن وحاطها من ال
دخل شهر ربيع األول انبرى من أدبائها وشعرائها من إليه اإلشارة وعليه المعمول

 . 543 ، ص 3( انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر العام ، ج 200)157
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ــق ــا عن طريـ ــات ، ويلحنونهـ ــحات النبويـ ــديحيات والموشـ ــائد المـ إلى نظم القصـ
الموسيقى باأللحان المعجبــة ويقرأونهــا باألصــوات المطربــة ، ويصــدعون بهــا في
المحافــل العظيمــة ، والمجــامع المحفوفــة بالفضــالء والرؤســاء من المســاجد ،
والمكاتب والمزارات ، وهم في أكمل زينة وأجمــل وأحســن شــارات ، تعظيمــا لهــذا

(158الموسم الذي شرف به اإلسالم .. (( . )

يشير هذا النص التريخي إلى المســتوى الثقــافي واألدبي والفــني الجمــالي..
ـــة ــاد الدينيـ ــم واألعيـ ــانت عليـــه عـــادات الشـــعب الجزائـــري في المواسـ الـــذي كـ
ــافي المشــرق ، ــر الثق ــا عن وجــه الجزائ ــة وغيرهــا ، فهــو يكشــف لن واالجتماعي

والمتمثـل في ما يلي : 

 - اإلشارة إلى وجود العادات والتقاليد واألعراف الموقرة المتبعة في سائر البالد1
الجزائريـــة الــتي يحبهــا ويحترمهــا ويطيعهــا ، ويأتيهــا ســائر أفــراد الشــعب حكامــا

ومحكومين .  

 - مكانة وأهمية موسم ميالد الرســول محمــد عليــه الصــالة والســالم لــدى الفــرد2
والمجتمع الجزائري .

ــدى3 ــاجهم األدبي ل ــع انت ــاء في المجتمــع ، وموق ــة ودور الشــعراء واألدب  - مكان
الخاصة والعامة .

 - مستوى الفن والغناء والموســيقى الجزائريــة الراقيــة بقصــائدئها وموشــحاتها4
وأغانيها الهادفة .

ــة،5 ــذه المناســبة الديني ــاس به ــة الن ــاء وعام ــان والعلم ــام واألعي ــام الحك  - اهتم
وتعظيمهم لها . 

 - مكانة المساجد والمزارات والمكاتب في مثل هذه المناسبات .6

 - اإلشــارة إلى الــزي التقليــدي الــذي كــان يرتديــه ســكان الجزائــر في مثــل هــذه7
المناسبات ... 

ولعل الرحالة األلماني ) فيلهلم سيمبرا ( الذي زار مدينة الجزائــر في شــهر
م ، وكتب عنهــا في رحلتــه ، حيث يقــول واصــفا مــا شــاهده :1831ديسمبر سنة 

)).. لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابــة غــير أني
لم أعثر عليــه، في حين أني وجــدت ذلــك في بلــدان جنــوب أوربــا ، فقلمــا يصــادف
المرء هنالك من يستطع القراءة من بين أفراد الشعب ، ومن االنصــاف أن نقــول :
أن الجزائــريين يتكلمــون الفرنســيـة بطالقــة وذلــك مــا دعــا الحكومــة الفرنســيـة إلى

( انظر : أبو العيد دودو ، الجزائــر في مؤلفــات الرحــالين األلمــان ، الشــركة الوطنيــة201)158
 .13م ، ص 1975للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 
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اســتخدامهم في الوظــائف العموميــة ، أمــا الفرنســيوـن الــذين يتكلمــون العربيـــة فال
(159وجود لهم إال في النادر جدا .. (( . )

هذه الشهادة اآلتيـة من رحالة أوربي محايد تحمــل العديــد من الــدالالت على
رقي الفرد الجزائري الثقافي والفكري واللغوي، فقد حملت إلينــا مــيزة - باإلضــافة
إلى مـــيزة انعــدام األميـــة فيهم - كــان يتمـــيـز بهــا الجزائريــون دون ســواهم من
الفرنسيين أو غيرهم وهي تمكنهم من ناصية اللغة الفرنسية ، وهذا يدل على مدى
ــا عن اهتمام الجزائريين بجيرانهم في شمال البحر األبيض المتوسط، كما تكشف لن

المستوى الفكري والثقافي المنحط الذي كان عليه جنود الحملة الفرنسية .

ولذلك فإن المخطط االستعماري الفرنسي ركــز باألســاس منــذ الفــترة األولى
لالحتالل على محاربـــة وإزالـــة وتقـــويض كـــل المقومـــات األساســـية للشخصـــية
الجزائرية ، وذلك عبر طرق وآليات ووسائل وأساليب وحشــية ســنذكرها الحقــا إن

شاء اهلل .    

( طــوال160لقد كان مخطط االستعمار -  كما يذكر الدكتور عثمان ســعدي - )
وجــوده بــالجزائر مبنيــا على إفــراغ الشخصــية الجزائريــة من مضــمونها القــومي
والوطني إلحالل مضمون الشخصية الفرنسية محلهــا ، وكــان يشــرف على تطــبيق
هذا المخطط كبــار أســاتذة االســتعمار الفرنســي ، وهم متخصصــون في كــل العلــوم
اإلنسانيـة وعارفون بالدقائق الخفية للتركيب النفسي واالجتماعي للفرد الجزائــري،
وكان هذا المخطط ذا حدين متــوازييـن متكــاملين : األول مباشــر ، وتمثـــل في غلــق
جميع الفرص أمام الجزائري الــتي تمكنــه من تعلم لغتــه الوطنيــة، وهــذا يطبــق في
المدرســة على الخصــوص .. والثــاني غــير مباشــر تمثـــل في إفســاد الــذوق الفــني
الجزائــري في األغنيـــة والموســيقى والمســرح واألدب ، وســهر على تطــبيق هــذه

(161الخطة جهاز اإلعالم الفرنسـي المتطور . )

وكــل المجهــودات الــتي بــذلتها اإلدارة االســتعماريـة في الجزائــر ضــد الفــرد
والمجتمع الجزائري في النواحي التربوية والتعليميـة والثقافية إنما هدفت باألساس
للقضاء على اللغة العربيـة أوال، المقوم الرئيس للثقافة العربية والــدين اإلســالمي ،
محاولة منها لصرف الفرد الجزائري عن لغتــه وثقافتــه ودينــه إلى لغــة المســتعمر

وثقافته ودينه . 

( انظر : أبو العيد دودو ، الجزائــر في مؤلفــات الرحــالين األلمــان ، الشــركة الوطنيــة202)159
 .13م ، ص 1975للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

( انظــر : عثمــان ســعدي ، عروبــة الجزائــر عــبر التــاريخ ، الشــركة الوطنيــة للنشــر203)160
 ، بتصرف .93م ، ص 1981والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

 .  93( انظر : عثمان سعدي ، عروبة الجزائر عبر التاريخ ، ص 204)161
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        وقـــد مـــرت عمليتهـــا التدجينيــــة تلـــك بواســـطة مجموعـــة من االجـــراءات
والوسائل واألساليب لتحول الفرد الجزائري بالتدريـج من فرد ناقم ومقاوم ومغــالب
لالســتعمار إلى فــرد راض بالتعــايش معــه ، ثم إلى  فــرد خاضــع لــه ، ثم إلى فــرد
متميـز بخاصــية القابليــة لالســتعمار واالســتذالل وحب االســتركاب المطلــق ، ثم إلى
درجة المسلم المطلق بحتمية االستعمار الفرنسي عليه وبقــدر ربــه المحتــوم عليــه

وذلك بما يلي : 

 - محاربة اللغة العربيـة محاربة استئصالية شديدة ، وتقسيمها إلى ثالث لغــات :1
)عامية . قديمة . حديثـة (  

 - محاربة الدين اإلســالمي الحــنيف كــدين متكامــل - حمى الجزائــر عــبر فتراتهــا2
التاريخية - والتقليل من شأنه وتشويهـه بشتى أساليب التشويه والمسخ .

 - اعتبار اللغة العربيـة لغة أجنبية في دارها وبين أهلها .3

 - فرنسة مراحل التعليم وطبعها بالطابع األوربـي المسيحي .4

ــة واإلســالم ، وضــرب قيم االنتمــاء ،5 ــر في ظــل العروب ــاريخ الجزائ  - تشــويـه ت
ومقومات الهوية العربيـة اإلسالمية للفرد وللمجتمع الجزائري .

 - عدم تدريس الجزائــريين تــاريخهم الوطــني العريــق العــربي اإلســالمي، وعــدم6
تدريس جغرافية بالدهم والعالم العربي واإلســالمي، واالستعاضــة عنهمــا بتــدريس
تاريخ وجغرافية فرنسا وأوروبا والصليبية، والوثنيـة اليونانية والرومانية البائــدة.

(162)

 - تقديم الثقافة المسيحية القويــة الناهضــة بــديال عن الثقافــة العربيــة اإلســالميـة7
الضعيفة المهزومة .

 - ضرب ســتار حديــدي مقيــد وعــازل للجزائــر عن وســـطها الطــبيعي وامتــدادها8
العربي اإلسالمي ، وذلك بهدف عزلها حضاريا .

 - تضييـق الخناق وضرب الحصار بالنفي والتشــريد والســجن والغرامــات وقيــود9
ــة ــة العربي ــه والثقاف ــر والعلم والفق ــال الفك ــل رج ــا .. على ك ــتراخيص ، وغيره ال

اإلسالمية األصيلة . 

- فرنسـة اإلدارة ووسائل اإلعالم وجميع مجاالت الفكر واألدب والفن والثقافة..10
ومطاردة حصون الثقافة العربية اإلسالمية في جميع المجاالت، وذلك بغية محوهــا

من عالم الشهود الحضاري  . 

 ، بتصرف . 108  و 107( انظر : تركي رابح ، التعليم القومي ، ص 205)162

83



- تعطيل النوادي العربية الحرة التي كانت تقــوم بنشـــر اللغــة العربيــة ، وتربيــة11
النشء على القيم العربيـة اإلسالمية األصيلة .

- تعطيل العمل بالشريعة اإلسالميـة لكل لمسلمين الجزائريين، وفــرض االحتكــام12
إلى القوانين الوضعية الفرنسية ، أو إلى العرف والعادات بالنسبـة لبالد القبائل .

ــرة، ورفض13 - أخضاع جميع المؤسسات الدينيـة إلى السلطة االستعماريـة المباش
العمل بقانون فصل الدين عن الدولة .

- فتح الجزائر أمام البعثات التبشيرية المسيحيـة على اختالف مذاهبها، وتمكين14
تلك البعثات من كل األسباب المادية والمعنويـة والبشريـة والقانونيـة .

- القضاء على كــل مراكــز الثقافــة العربيــة اإلســالمية ، من : جوامــع ومســاجد15
(163ومدارس وزوايا وكتاتيب ورباطات ومكتبات .. )

- تكوين جيل مشوه وممسوـخ من الجزائريين ال صلة له بأمتـه وتاريخــه ولغتــه16
ودينه ووطنــه ..، وذلــك بــدمجهم في إطــار الثقافــة والقــوانين الفرنســية ليصــبحوا
ــة وجــوده ــه في حال ــة ووالء ل ــوب تبعي ــدمجين يشــكلون جي مســلمين فرنســين من

م . 1962ورحيله، وهو ما تم بالفعل بعيد استقالل الجزائر المظاهري سنة 

و ما كاد يمضـي على الجزائر والجزائريين قرن وثلث القــرن من االســتعمار
(164 % . )98%  ، وفي نسائـه 95حتى كانت نسبـة األميـة تشكل في رجاله 

وهـــذه هي حضـــارة أوربـــا المســـيحية الـــتي حملتهـــا إلى العـــالم العـــربي
واإلسالمي لتحضيره وتمدينـه .

ولنرى وصف الزعيم المصــري األســتاذ ) محمــد فريــد بــك وجــدي ( لواقــع
الجزائــريين الثقــافي مــع مطلــع القــرن العشــرين ، والــذي تناولــه بكثــير من الفهم
ـــة ــدوافع  الحقيقي ــده على األســباب وال والعمــق والشــجاعة واإلســهاب ، واضــعا ي
والتاريخية له ، حيث يصف ذلك : )) .. كانت ربــوع العلم آهلــة بــالطالب وجوامــع
القطـــر الجزائـــري مآلن بـــالمعلمين والمتعلمين ودور الكتب عـــامرة بالمؤلفـــات
والمطالعين ، واشتهر من بين أهــل الجزائــر كثــير من الكتبــة والمــؤلفين .. إلى أن

( الفرنســاوي165أخذت هذه الحال تتبــدل في أوائــل القــرن الماضــي ، وكــان الفتح )
الضربة القاضيـة على العلم وأهله بسبب اشتغال جميع األهــالي بمحاربــة المغــيرين

 ..311 و 119 .. 115 و 196 و 96 .. 94( انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 206)163
318. 

 .95( انظر : تركي رابح ، التعليم القومي ، ص 207)164

( ال يقصد األستاذ فريد وجدي بك بمفهوـم الفتح مرادفــه اإلســالمي  وهــو أبعــد من أن208)165
يعد الغزو الفرنسي فتحا بدالالته اإلسالمية .
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ــة ــك المقاوم ــا أعقب تل ــان ، وم ــة من الزم ــارهم حقب ــدفاع عن دي على بالدهم وال
ــا عن الشديدة من مصادرة الحكومة الفاتحة ألمالك أغلب العائالت الكبيرة عقابا له
دفاعهــا عن وطنهــا، ومهــاجرة الكثــير من علماهــا إلى البالد اإلســالمية األخــرى ،
ووضع الحكومة يدها على جميع األوقاف الخيرية بال استثناء بما فيهــا المحبوســة
على الجوامع والطلبة والمدرسين مقابل ترتيب مبلــغ زهيــد في ميزانيتهــا لمــا بقي
من الجوامع بعد التي حولت إلى كنائس، أو هدمت إلصالح طريق ، أو بناء قلعة ،
أو استعملت ثكنة للجند ، أو غير ذلك فأصبحت البالد ولم يبق فيهــا من المدرســين
بالجوامع إال ما يعد على األصابع ، وقل الطالب والمطلوب ، وهجرت ربوع العلم ،
وخربت دور الكتب ، وصارت الديار مرتعا للجهل والجهالء، وكــادت تــدرس معــالم
اللغة العربية ، كما تطرقت إلى اللغة العامية الكلمات األجنبيـــة ، بــل أصــبحت اللغــة
ــنطينة ــر وقس ــران والجزائ ــل : وه ــم مث ــاطب في العواص ــة التخ ــية هي لغ الفرنس

(166وعنابة ، وغيرها من السواحل والثغور .. (( . )

 

( انظر : محمد فريد بك ، التعليم والمدارس في الجزائر ، جريدة اللواء المصرية ،209)166
 . 98 و 97م . نقال عن : تركي رابح ، ابن باديس ، ص 13/10/1901، 612عدد 
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الفصل الخامس

وضع اإلسالم والمؤسسات الدينية

* وضع المؤسسات الدينية قبيل االحتالل :

ــوالي قدر عدد المؤسسات الدينيـة بمدينـة الجزائر غداة االحتالل الفرنسي بح
( مؤسسـة دينيةـ،  ما بين جامع ومســجد وضــريح وزاويــة وربــاط ومدرســة170)
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(، كما قدر عدد المؤسسات الدينية في الحواضر الثالث الشهيرة بأعداد167وكتاب )
ــراوح عــدد ــر ، ففي قســنطينـة ت ــة الجزائ ــه مدين ــة لمــا كــانت علي مشــابهـة ومماثل
ــة، المؤسسات الدينيـة فيها إلى سبع مدارس ثانويةـ، وحوالي ثمانين مدرسة ابتدائي
وعشــرين زاويــة وضــريحا ، وخمســة وثالثين مســجدا كلهــا للتعلم والعبــادة ، كمــا

(168حفلت مدينـة تلمسان وبجاية بمثـل ما حفلت به مدينـة قسنطينـة . )

( عــدد169ولقد تناول األستاذ أبو القاســم ســعد اهلل في موســوعته الثقافيــة )
المساجد والجوامع في كــل بلــدة ومدينــة ، مفصــال القــول في هندســتها ومســاحتها
ونظامها وحال األوقاف فيها ، ونوعيـة الجرايات المسيرة لها الشهرية والسنويـة ،
ــؤذنين  وقيمين ، مبينا أيضا وظيفة القائمين عليها من أئمة ومدرسين وخطباء وم
ومذاهبها الدينية الفقهيــة الموزعــة على المــذهب الحنفي الــذي هــو مــذهب الدولــة
التركيــة الحاكمــة ، والمــالكي الــذي هــو مــذهب أهلهــا ، ومــذهب اإلباضــية لســكان

( 170ميزاب والوسط الصحراوي . )

كما تناول في موسوعتـه أيضا الزوايا والرباطات الصــوفية ذات األضــرحة ،
ذاكرا عددها وأسماء أوليائها وأضرحتها ووظائفها الرئيســيـة المتمثلــة في التربيــة
ــاوال أيضــا وظائفهــا األخــرى ــة ضــد الغــزو االســتعماري ، متن ــة والجهادي الروحي
ــا ــاريفها ، وأهمه ــة ومص ــداخيلها المالي ــة م ــادية ..، ونوعي ــة واالقتص االجتماعي

( 171وأكثرها تأثيرا ونفوذا في المدن واألرياف الجزائرية . )

وقد تناول أيضا واقع الكتب والمكتبات التي كانت منتشرة في الجزائــر قبيــل
االحتالل الفرنسي ، مبينا عددها وتأثيرها ودورهــا ، ونوعيـــة العلــوم والكتب الــتي
ــة الكتب ــات األســرواألعيان ، ونوعي ــه لمكتب ــانت تضــمها ، باإلضــافة إلى تناول ك
ــع الطباعــة والنســخ والنســاخين الموجــودة فيهــا وأســمائها مــع اإلشــارة إلى واق
المشهورين ، ودور الورق والتجليد فيها، مبينا أســماء الحكــام الــذين تعــاقبوا على

( 172الجزائر وشجعوا الحركة العلمية فيها . )

من خالل هذا االستعراض السريع لحجم وعدد المؤسسات الدينيـة اإلسالمية
في بعض الحواضر الجزائريـة نتبين مكانتها ودورها الــدينـي لــدى الفــرد والمجتمــع

 .443 ، ص 3( انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر العام ، ج 210)167

 . 538 و 537 ، ص 3( انظر : المرجع السابق نفسه ، ج 211)168

 ..260 ، ص 1( انظر : أبو القاسم سعد اهلل ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج212)169

 .260 .. 243 ، ص 3( انظر : المرجع السابق نفسه ، ج 213)170

 . 272 ... 261 ، ص 1( انظر : المرجع السابق نفسه ، ج 214)171

 .314 .. 273 ، ص 1( انظر : سعد اهلل ، المرجع السابق نفسه ، ج 215)172
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الجزائري الذي كان يوليهــا عنايــة كبــيرة ، إذ تتحكم في الكثــير من شــؤون الحيــاة
واإلنسان .

واذا أضــفنا لهــا المخــزون الــوقفي المحبــوس لخــدمتها وتســييرها، ومــدها
ــة بالجرايات واألموال الالزمة والضرورية لها ، وتأديتها لوظيفتها الدينية والدنيوي
أحسن أداء نتبين أهميـة وخطر المؤسسة الدينية لدى الفرد والمجتمع الجزائري .

وقد تناول األستاذ سعد اهلل أيضا واقع الوقف واألوقاف اإلسالمية عادا إياها
مظهرا من مظاهر الحضارة اإلسالمية، ومعلما من معــالم التنظيم واالحكــام والدقــة
في التسيير والتنظيم والديمومة للمنظومة التشريعيـة اإلســالمية ، وقــد تناولهــا من
حيث مضـــمونها ووظيفتهـــا الخيريـــة فقـــال: )).. يعتـــبر الوقـــف من أهم مظـــاهر
الحضارة اإلسالمية، فهو أساسا يعــبر عن إرادة الخــير في اإلنســان المســلم، وعن
إحساسه العميق بالتضامن مع المجتمع اإلسالمي، وهــو شــرعة اتبعهــا المســلمون
منــذ صــدر اإلســالم، وتطــورت أغراضــه، وتعــددت أوجهــه، ومظــاهره بتطــور

( 173الزمن..(ـ( . )

وبعــد أن تناولــه من مظــاهره الحضــارية انتقــل لرســم معالمــه التنظيميـــة ،
والروحية حيث يقول : )) ويقــوم الوقــف على مبــدأ شــرعي وعلى صــيغة قضــائيـة
ملزمة تحدد فيها شروط الوقف وأغراضه وموارده، ومصارفه، وغاياتــه، ونظامــه

ــه..((ـ. ) ــاص ب ــداخلي الخ ــال:   ))..174ال ــرض الســتعماالته وأغراضــه فق ( ثم تع
ويستعمل الوقف في أغراض كثيرة منها : العناية بالعلم والعلماء والطلبة الفقراء،
والعجزة واليتامى وأبناء السبيل، ومن أهم أغراضــه العنايــة بالمســاجد والمــدارس
والزوايا واألضرحة.ـ. وكذلك من أغراضه العنايــة بــالفقراء والمحتــاجين وغــيرهم،
وهي مصدر حياة وعيش للمؤسسات العلمية  والدينيـــة واالجتماعيــة والثقافيــة في

(175العصور السابقة لالحتالل الفرنسي .. (( . )

وقــد قــدرت أوقــاف مدينــة الجزائــر وحــدها عشــية االحتالل بحــوالي أربعين
مليونا فرنكا ذهبيا موزعة على حــوالي ألــف وخمســمائة عقــار وملكيــة متنوعــة .

(176)

 .242 .. 224 ، ص 1( انظر : سعد اهلل ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج 216)173

 . 226 ، ص 1( انظر : المرجع السابق نفسه ، ج 217)174

 . 426 و 425 ، ص 3( انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر ، ج 218)175

 . 426 و 425 ، ص 3( انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر ، ج 219)176
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( عــدد177وقــد احصــت الباحثــة ) خديجــة بقطــاش ( في رســالتها العلميــة )
األوقاف في مدينة الجزائر ، ونوعيتهــا اســتنادا إلى التقريــر الــذي وضــعته اللجنــة

م ، ومما جاء في رسالتها ما يلي : )) .. قدر عــدد1834اإلفريقية في بدايات عام 
ــدد2600األوقاف الدينية في األيام األولى  لالحتالل الفرنسي بحوالي   ملكية ، وع

غير قليل في المدن األخرى كقسنطينـة ووهران .. ويمكن ترتيـب األوقاف في مدينة
الجزائر كما يلي :  

 - أوقاف مكة والمدينة ، وهي أهم األوقاف ، ألن دخلها يساوي ثالثة أربــاع كــل1
مؤسسات األوقاف ، وتقسم إلى قسمين ، قسم يوزع محليا ، وقسم يرسل إلى مكــة

والمدينـة .

م تشــرف على عــدة1584 - ســبل الخــيرات ، وهي هيــأة دينيـــة تأسســت ســنة 2
مساجد للمذهب الحنفي .

 - الجامع الكبير ، ويشرف على أوقافه المفتي المالكي ، ويساعده ثالثة وكالء .3

 - الزوايا ، وهي كثيرة ، وتقدر في مدينة الجزائر العاصمة بتسعة عشر زاوية .4

م بهــدف إعانــة مســلمي األنــدلس1601 - أوقاف األندلس ، وقــد تأسســت ســنة 5
النازحين .

 - اإلنكشارية ، وهي ثكنات اإلنكشارية ، وعددها سبع ثكنات ، في كل ثكنة مائــة6
حجرة .

 - المياه ، وهي من أعمال الخير والسقاية .7

(178 - الطرق ، ولها أوقاف تعود أموالها إلصالح الفاسد من الطرق . )8

والمتمعن في هذه االحصاءات واألرقام المخصصـة لدعم المؤسسات الدينيــة
سيكتشف بسرعة مدى احترام وحب الجزائريين لدينهم اإلسالمي، كمــا أنهــا يتــبين

موقع ومكانة المؤسسات الدينية في المجتمع .

وقــد عــرفت الجزائــر - كغيرهــا من دول العــالم اإلســالمي - منصــب المفــتي
والقاضي وقاضي القضاة ، الذي كان يعين في عهــد الدولــة العثمانيـــة من المــذهب
الحنفي مذهب الرسمي للدولة، وبصحبتـه كان يوجد قاض فقيه مــالكي ، وظيفتهمــا

(179السهر على أهم قضايا اإلسالم في الدولة . )

( انظر :  خديجة بقطاش ، الحركة التبشيرية في الجزائر ، نقال عن محاضر وتقــارير220)177
 .413م ، ص 1834اللجنة اإلفريقية باريس ، 

 ، بتصرف .38 .. 24( انظر : خديجة بقطاش ، الحركة التبشيرية ، ص 221)178

 .512 ، ص 3( انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر ، ج 222)179
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كما عرفت الجزائر مؤسسة المجلس الشــريف ، وهــو المجلس الشــرعي أو
العلمي المكون من : قاضيين ومفتــيين وكــاتبين برتبــة بــاش عــدل ، وكــان يحضــر
جلساتها القضائية الباشا نفسه ، وفي المجلس كانت تفصل كبريات القضايا وتعقب
فيــه على أحكــام القضــاة العــاديين ، وتســمـع فيــه تظلمــات المتظلمين من الرعيــة ،
ــارف المشــرف على التعليم ، ــاظر المع ــاف ون ــاظر األوق ــيين ن ومن صــالحياته تع
وترسيم المدرسين وينعقد هذا المجلس كل يوم خميس بالجامع األعظم بالعاصمة ،

( ، وقــد ألغي هــذا المجلس بقــرار من اإلدارة180وهــو شــبيه بــديوان المظــالم )
م وانحصر القضاء الشــرعي بعــده في األحــوال الشخصــية1859االستعماريـة عام 

للمسلمين وتركت شؤون المسلمين األخرى يحتكم فيها للقانون الوضــعي الفرنســي
(181االستعماري المفروض بالقوة والقمع . )

والمتمعن في عدد المؤسسات الدينية اإلسالمية الجزائريــةـ، وعــدد األوقــاف
المحبوسة لها ، وقيمة  اإلسالم ومكانة علمائه وفقهائه في الجزائــر يســتخلص مــا

يلي : 

 - موقع ومكانة المؤسسات الدينيـة المرموقـة في الجزائر .1

 - أهمية وضخامة الموارد المالية والملكيات العقاريـة المختلفة التي تدعمها .2

 - احترام الفرد والمجتمع الجزائري لمؤسساته الدينية ولرجالها .3

 - حرص المؤسسات الدينية على ضــمان التواصــل التــاريخي للشــعب الجزائــري4
العربي المسلم .

 - ضمان هذه المؤسسات تحقيق انتمــاء الفــرد والمجتمــع الجزائــري إلى وســطه5
الطبيعي العربي اإلسالمي 

ــة والتعليميــة6  - دور هــذه المؤسســات في االضــطالع بمهامهــا الدينيــة والتربوي
والتثقيفية .. 

هــذه المؤسســات الدينيـــة الــتي ســتجد نفســها غــير محميــة وغــير محترمــة
بمعاهــدة الــداي حســين ودوبورمــون   بــالرغم من تضــمن المعاهــدة لبنــود تضــمن

احترامها ، وهو ما سنعالجه في المطلب الموالي إن شاء اهلل.

* وضع المؤسسات الدينية أثناء االحتالل :

اطمــأن الجزائريــون -وهم يوقعــون المعاهــدة - إلى شــرف فرنســا وشــرف
ملكهــا وشــرف القائــد األعلى للجيش الفرنســـي الماريشــال دوبورمــون وهــو يوقــع

 .512 ، ص 3( انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر ، ج 223)180

 . 513 ، ص 3( انظر : المرجع السابق نفسه ، ج 224)181
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م، التي تتضمن مبادىء تحــترم العقيــدة وحريــة05/07/1830معهم على معاهدة 
العبــادة وحرمــة الــدين اإلســالمي وحريـــة األهــالي الدينيـــة والعقديــة واالجتماعيــة،

(182والتي ستحترم أعراضهم وشرفهم وممتلكاتهم . )

ومهما تكن نية الجزائريين في كراهية األتراك، وحب التخلص من جبروتهم
ــون على قــراءة بيــان االحتالل وحكمهم القاســي،  ومهمــا تكن ســذاجتهم وهم يقبل
األول المكتوب باللغة العربية الموزع عليهم، والــذي يشــرح ويوضــح صــدق نوايــا
فرنسا تجاههم كمظلومين واقعين تحت سلطة األتراك ، ومهما يكن مستوى الوعي
الذي كانوا عليه يومها وهم يضــغطون –عــبر أعيــانهم- على الــداي حســين ليســلم
المدينة إلى الفرنسيين، فإنهم لم يكونوا يدركون مــدى المــؤامرة الصــليبية الحاقــدة
التي كانت تنتظرهم والمصير المظلم  الــذي كــان قــدرهم وقــدر مؤسســاتهم الدينيــة
اإلسالمية، الــتي كــانت لقــرون طويلــة تعبــأ المسـلمين لجهـاد المســيحية في شــمال
البحــر األبيض المتوســط عــبر حمالت الجهــاد الــتي أقلقت أوربــا قرونــا ثالثــة من
الصراع الصليبـي اإلسالمي فإن شرف فرنسا والثورة الفرنسية بشــعاراتها البراقــة
)حرية. عدالة. مساواة( وشرف ملكها هو الذي طمــأنهم لقبــول التواجــد العســكري
ــد تعهــد بالشــرف الفرنســي ــة ق ــد الحمل الفرنســـي في عاصــمتهم، الســيما وأن قائ
وبالشـــرف الملكي وبشـــرفه هـــو بحفـــظ واحـــترام: الحقـــوق والحريـــات والـــدين
والممتلكات  واألعراض، وغيرها من الحقــوق والحريــات األساســية للجزائــريين.ـ.

(183  )

وسرعان انكشف كذب العهد والشرف الفرنسي مع أول مرســوم اســتكباري
م ، وبعد شــهرين من08/09/1830يصدره قائد الحملة الفرنسية دوبورمون يوم 

ــه االحتالل فقط ، القاضي بمصادرة كل األوقاف اإلسالمية واالستيالء عليها ، ليعقب
م أيضــا قــرار حــق التصــرف في األمالك الدينيــة09/09/1830في اليوم المــوالي 

بالتأجير والكراء واالســتعمال ، على اعتبــار أن الحكومــة الفرنســية قــد حلت محــل
الحكومـــة العثمانيـــة والجزائريــــة في إدارة األوقـــاف ، وإنهـــا بمـــوجب القـــرارين
سـتصبـح هي المسـؤولة والمخولــة بالتصــرـف في ريوعهــا ومــداخيلها، وكــذلك في
توزيعها على المستحقين لها في الجزائر، ومنذ استصدار هذين القرارين الجائرين
يكون دوبورمون قد أطلق يــد المســيحية واالســتعمار لقتــل اإلســالم واإلجهــاز على
مؤسســاتـه ورجالــه وأموالــه.. الــتي بلغت قرابــة األربعين مليونــا من الفرنكــات

(  184الذهبية. )

 . 204 و 203( راجع : حمدان خوجة ، المرآة ، ص 225)182

ــل األول ، ص226)183 ــدة في المطلب األول من المبحث األول من الفصـ ــع نص المعاهـ ( راجـ
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وفي هذا الصــدد تذكرالباحثــة خديجــة بقطــاش أن الجــنرال كلوزيــل كــان قــد
م استهدف به حجــز أمالك العثمــانيين08/09/1830أصدر قرارا تعسفيا آخر يوم 

التي تشكل أمالك الداي والبايات وجنــود اإلنكشــارية التركيــة ، كمــا تضــمن القــرار
حجز أوقاف مكة والمدينـــة ، ثم تراجــع عنــه تحت نصــائح المستشــارين واحتجــاج

علماء وشيوـخ وأعيان مدينـة الجزائر .

م07/12/1830ولكنه بعد ثالثة أشهر من تراجعه أصــدر قــرارا آخــر يــوم 
ــك ضم بموجبـه كل األمالك الدينيـة الجزائرية إلى مصلحة أمالك الدولة ، وتشــمل تل

(، وقــد تضــمن القــرار ثمــان185األمالك أوقاف مكة والمدينـة والمســاجد والزوايــا )
مواد فيها إنهاء أوقاف الحرمين الشريفين بدعوى أن مداخيلها تنفق على األجانب
ممن هم خارج البالد وهم من غير األهالي، وبــذلك يكــون قــد بــدأ تــدريجيا بــانتزاع

(186جميع أحباس الحرمين الشريفين بالتدريج. )

وفي عهــدة كلوزيــل الثانيــة أتبــع مرســومـه األول بمرســوم آخــر نشــر يــوم
م  يؤكد فيه ما جــاء في ســابقه ، باإلضــافة إلى إطالق يــد الســلطة31/10/1838

(، ثم جاء المرسوم187الحاكمة التصرف في األوقاف اإلسالمية تفعل بها ما تشاء )
م بإثبــات جميــع القــرارات الصــادرة عن إدارة21/08/1839الملكي المؤرخ يــوم 

قيادة الحملــة الفرنســية في الجزائــر بخصــوص األوقــاف وتصــحيحها ليعقبــه قــرار
م القاضي بتحويل مصــاريف ومــداخيل23/03/1843وزير الحربيـة الفرنسـي يوم 

( ثم توالت بعــد ذلــك اللــوائح188المؤسسات الدينيـة إلى مصالح الدولة الفرنسية . )
والمنشــورات الــتي تتنــاول تحويــل واغتصــاب أمــوال األوقــاف اإلســالميةـ،  إلى أن

ــابطي المــالكي(1847حلت ســنـة  ــتي أبعــد فيهــا الشــيخان ) مصــطفى بن الكب م ال
( ،  ونفيـــا إلى المشـــرق العـــربي وادعت بعـــدها189و) محمـــد العنـــابي الحنفي( )

الحكومة االستعماريـة ضياع عهود وصكوك األوقاف اإلسالمية الجزائرية ، وبــذلك
(190ضاعت األوقاف اإلسالمية بضياع عهدها ووثائقها وصكوكها اإلثباتية . )

 . والجياللي ، تاريخ الجزائر ،293 .ـ. 269( انظر : حمدان خوجة ، المرآة ، ص 227)184
 ، بتصرف .424 و 423 ، ص 3ج 

 .23( انظر : خديجة بقطاش ، الحركة التبشيرية ، ص 228)185

 .441 ، ص 3( انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر ، ج 229)186

 .442 و 441 ، ص 3( انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر العام ، ج 230)187

 . 442 ، ص 3( انظر : المرجع السابق نفسه ، ج 231)188

(  ستأتي ترجمة للشيخ مصطفى بن الكبابطي الحقا . كما ألف سعد اهلل كتابا عن232)189
المفتي ابن العنابي .

 . 442 ، ص 3(  انظر : المرجع السابق نفسه ، ج 233)190
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ثم تطــاولت اإلدارة االســتعمارية متماديـــة في محاولــة منهــا لضــم ســائر
الجزائريين وإلحــاقهم بفرنســا الحاقــا تامــا بمــوجب دســتورها الجديــد الصــادر يــوم

م وليصبح المسلم الجزائري بمــواده القانونيــة فرنســيا أهليــا تابعــا04/11/1848
ــاء191) ــة واإلنتم ــريين ال في حــق الهوي ــوق المســلمين الجزائ ـــة على حق (، متعدي

ــل في وجــوب ــاكم الشــرعية اإلســالمية ، ب ــاكم إلى المح فحســب،  وفي حــق التح
االلتجاء إلى التحاكم للمحاكم الفرنسية االستعمارية  التي تحكم بالقوانين الوضعية.

م الــذي يفصــل إقليم بالد21/12/1859فبدأت بإصدار القانون الصادر يوم 
القبائل الكبرى عن سائر البالد الجزائرية في مسألة التحاكم إلى القوانين الوضــعية
وإلى العرف المحلي والعــادات والتقاليــد ، ملغيــة بــذلك - بصــفـة تدريجيـــة - ســلطة

( .   192القضاء الشرعي وسلطة القضاة المسلمين الشاملة في بالد القبائل )

م ســـلطة بعض القضـــاة29/12/1874ولتلغي بالقـــانون الصـــادر يـــوم 
المســلمين الــذين عينتهم للقضــاء اإلســالمي الشــرعي في بالد القبائــل ، وفي نفس

ــرار عــام  ــألغت بق ــادت اإلدارة االســتعماريـة ف ــام تم م المجلس الشــريف1859الع
لإلفتــاء، وليبقى القضــاء الشــرعي مقتصــرا على األحــوال الشخصــية اإلســالمية ،

(193وتحويل ما عداه إلى المحاكم الفرنسيـة العليا . )

وقد نسفت الجمهوريـة الفرنســية الثالثــة القضــاء الشــرعي اإلســالمي نســفا
م الذي ينزع من القضاة المسلمين حــق26/07/1873تاما وذلك بإصدارها قانون 

ــوم ــ ــادر ي ــانون الصــ ــ ــذلك بالق ــ ــتحقاق ، وك ــ ــة واالس ــ ــائل الملكي ــ ــر في مس ــ النظ
 الذي تم بموجبــه اســتبدال حكم الشــرع اإلســالمي بنظــام الجماعــة28/12/1874

(194األهلية في بالد القبائل خاصة وفي الجزائر عامة . )

ــانون ــدار ق ــيئا إلى حين استص ــيئا فش ــلمين ش ــر على المس ــيقت األم ثم ض
م الذي يجعل من قاضي الصلح الفرنسي الحاكم في القضايا العامــة17/04/1889

بين المسلمين الجزائريين ، بعد أن كان موكوال للقضاة المسلمين الشــرعيين الــذي
ــل07/06/1889دعمه قرار   الذي يجرد تدريجيا ومرحليا القضاة المسلمين من ك

الصالحيات المخولة لهم شرعيا واجتماعيا إال من صالحية اإلشراف على األحــوال
م25/05/1892الشخصية اإلسالمية للمســلمين ، الــذي ســينقحه ويضــبطه قــرار 

المنظم للقضــاء الشــرعي اإلســالمي، ويجــرده من كــل ســلطة شــرعية ، ولينحصــر

 .321(  انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 234)191

 . 513 ، ص 3(  انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر ، ج 235)192

 . 314 . والمدني ، كتاب الجزائر ، ص 513 ، ص 3(  انظر : الجياللي ، ج 236)193

 ، بتصرف .314(  انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 237)194
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القضاء اإلسالمي به في أضيق الحدود، وليصبـح به القاضي المسلم أيضا ينظــر إال
(195في األنكحة والمواريث وتنفيذ أحكام الصلح فقط . )

ــد أن دجن اإلســالم ومؤسســاته وحــولت عن مهامهــا الشــرعية         وبع
م الخــاص بفصــل الــدين عن09/12/1905أصدرت اإلدارة  االســتعمارية  قــانون 

م في الجزائر، والــذي يجعــل من المســاجد27/09/1907الدولة ، الذي نفذ بقرار 
ــه أصــبحت ــة الفرنســيـة االســتعمارية، وب ــا للدول ــا ملك ـــة وأوقافه ــد الديني والمعاه
الحكومــة - ظاهريــا - ال تتــدخل مباشــرة في أمــور الــدين وأوكلت أمــره للجمعيــات
الدينية التي يمكن للمسلمين أن يؤلفوها فيما بينهم ، وتعترف الدولة بهم لإلشراف

(196وتسييـر شؤون تلك األوقاف والمساجد والمعاهد . )

ثم تمــادت اإلدارة االســتعمارية في تــدجين المؤسســات الدينيـــة لتقلــل من
سلطتها على الشعب لكونها القائمة على تزويــد القطــاع الــديني باإلطــارات الدينيــة
المتفقهــة في العلــوم الشــرعية اإلســالمية ولتســحب منهــا هــذه المزيـــة األخــرى ،

ــوم  م المــدارس اإلســالمية الفرنســيـة30/09/1850منشــئـة  بقرارهــا الصــادر  ي
المختلطــة الثالث ) الفرنكومــيزيلموـن ( في تلمســان وقســنطينـة والمديــة ، لتتــولى
بنفســها تكــوين اإلطــارات الدينيــة اإلســالمية المدجنــة - حســب النمــط الــذي تريــده
اإلدارة االســتعماريـة لــه ، لينكفــأ على العبــادات وليمتأل بالخرافــات واألباطيــل .. -
بهدف حرمان هذه المؤسسات الدينيـة العتيــدة من لعب دورهــا المنــوط بهــا شــرعيا
وحضاريا، وقيادة جموع المسلمين التباع دينهم ، واالهتداء بكتاب ربهم ، والعمــل
بســنة نــبيهم محمــد عليــه الصــالة والســالم . ولتمنح لهــذه المــدارس الثالث مكانــة

وحق وقدسية وشرف المساجد والجوامع والمعاهد اإلسالمية العليا .

ــالم ــؤون اإلسـ ــتعماري في شـ ــدخل االسـ ـــة والتـ ــاالت الهيمنـ ــتمرت حـ واسـ
م القاضــي بفصــل الــدين اإلســالمي عن1905والمسلمين حتى بعد صــدور قــانون 

  ( الكاتب العــام لواليــةCHATANالدولة الفرنسية إلى أن جاء قرار ) شوطان -
 الــذي يمنـــع الوعــظ واإلرشــاد في المســاجد16/02/1933الجزائــر المــؤرخ يــوم 

والجوامــع لغــير العلمــاء المعيــنين من قبــل اإلدارة الفرنســيـة ، ويجعلــه حكــرا على
(197األئمـة الرسمييـن فقط . )

وظلت قبضــة اإلدارة االســتعمارية متحكمــة في شــؤون اإلســالم والمســلمين
باتباعها لسياسة قمعية متمثلة في االجراءات الزجرية التالية: 

 ، بتصرف .349(  انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 238)195

 .132م ، ص 1939- 1847(  انظر : محمد ناصر ، الصحف العربية الجزائرية 239)196

 . 443 ، ص 3(  انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر ، ج 240)197
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 - االستيالء على المساجد عنوة وحرمانها من منابع قوتها المتمثلة في األوقــاف1
اإلسالمية .

 - إغالق المدارس والمعاهد الدينيـة اإلسالميـة التي كانت قائمة في الجزائــر قبيــل2
االحتالل دون تعويض المسلمين الجزائريين بمثيالتها .

ــواقفهم وآرائهم3 ــبـب مـ ــييـق عليهم بسـ ــريدهم والتضـ ــاء وتشـ ــطهاد العلمـ  - اضـ
التنويرية في المجتمع . 

 - إفقار الجزائر والجزائريين بمنابعهم الثقافية األصيلة العربية اإلسالمية .4

ــييـق على5 ـــة والتعليم العـــربي اإلســـالمي الحـــر والتضـ ــة العربيـ ــة اللغـ  - محاربـ
تدريسها، واعتبار العربية لغة أجنبية بموجب قانون االســتذاللي الفرنســي الصــادر

م . 08/03/1938يوم 

 - فتح أبواب الجزائر على مصراعها للمبشــرين المســيحيين من كافـــة المــذاهب6
المسيحيـة بقصد تنصير الجزائريين وتمسيـح الجزائر .

 – التركيز على الفتاة الجزائريـة المسلمة لمســخها وتشــويهها ، وتشــكيل عقلهــا7
ووجدانها المتأغرب تمهيدا ألغربة األسرة الجزائرية وإبعادها عن منابعها العربيــة

اإلسالمية األصيلة .

 - فصــل بالد القبائــل الكــبرى واعتبارهــا مقاطعــة مفصــولة عن الجزائــر، وذلــك8
بتشجيع كل عوامــل الفرقــة المتمثلــة في إبعــاد اإلســالم والــدعاة والوعــاظ واألئمــة
المسلمين منها ، وإحياء اللسان األمازيغي فيها ، واعتباره لهجة وطنيـة إلى جانب

اللغة العربية ، لبث عوامل الفرقة بين المسلمين الجزائريين .

 - السيطرة على كل المرافق الحياتيــة : االجتماعيــة والتربويــة والفنيــة واألدبيــة9
واإلعالمية والعلمية ..  وذلك لطبع الجزائري بالطابع الفرنسـي .

م حــتى بقي في مدينــة الجزائــر أربعــة مســاجد جامعــة1927ولم تحل سنة 
( ، وانتهى أمـــر المؤسســـات الدينيـــة198وأربعـــة مصـــليات وخمســـة  أضـــرحة )

اإلسالمية وأوقافها ورجالها  .  

* واقع التبشير المسيحي في الجزائر :

غــدت الجزائــر - ابتــداء من يــوم ســقوطها - مســرحا رحبــا للجنــود والقــادة
ــني الذين حضروا بمعية قائدهم الكونت دوبورمون إلى القصبة بغية إقامة قداس دي
بمناسبـة انتصار المسيحية العظيم على اإلسالم ، وقــد خطب الكــونت دوبورمــون -
بمعية القساوسة والرهبان الستة عشر الــذين رافقــوا الحملــة الغازيــة وباركوهــا -

 . 443 ، ص 3(  انظر : الجياللي ، تاريخ الجزائر ، ج 241)198
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فيه قائال : )) .. لقد أعدتم معنا فتح باب المســيحيـة ألفريقيــا ، ونتمــنى في القــريب
(199أن نعيد الحضارة التي انطفأت فيها منذ زمن طويل .. ((. )

 وفي نفس الوقت الذي كان فيه دو برمــون يقيم قداســه في قصــبة الجزائــر
كان الملك ) شارل العاشر (  يشهد قداسا معظما في كنيسة > نوتردام دي باري <

م21/07/1830يحمــد الــرب فيــه على انتصــاره على األعــداء ، كمــا أقيمت يــوم 
صالة معظمــة أخــرى في الكنيســة الملكيــة بالقصــر الملكي للقــديس لــويس التاســع

(200بشأن هذا االنتصار المسيحي العظيم. )

ولم يكد يمر عام واحد على احتالل مدينة الجزائر حتى قررت قيــادة الحملــة
االســــتعماريـة تمســــيح جــــامع كتشــــاوة وتحويلــــه إلى كنيســـــة ، وفي يــــوم

ــوات الجــنرال > دو روفيقــو< جــامع كتشــاوة الــذي17/12/1831 م حاصــرت ق
تحصن فيه آالف األشخاص للدفاع عنه ، ولكن الجيش تلقى األوامر بكسر األبواب
وإطالق النار على المصلين ، فتدفق السكان المعتصمون بالمســجد خارجــه مــا بين
ــه قتيل وجريح ومغمى عليه .. ثم أغلق المسجد إلى غاية إتمام األشغال فيه لتحويل

م بمناســبة24/12/1832إلى كاتدرائيـة كبرى ، وقد اختار القس > كوالن < يوم 
ــوي ــك ل ـــة تحمــل لقب > المل ــه إلى كاتدرائي ــد ميالد المســيح لتمســيحه وتحويل عي
فيليب< الذي بارك هذا العمل المسيحي العظيم ، وبعث هو وزوجته والبابا بالهدايا

الثمينة للكاتدرائية الجديدة  .

وقد عبر الجــنرال دوروفيقــو بهــذه المناســبة المســيحيـة العظيمــة إلى وزيــر
ــائج ، فألول مــرة تثبت الكنيســة الحربية الفرنسي قائال : )) .. إني فخور بهذه النت

(201في بالد البربر ..(ـ( . )

م تم تحويــل حــوالي اثــنين وثالثين مســجدا1832-1830ومــا بين ســنتـي 
وجامعــا إلى خــدمات المصــالح اإلداريــة والمرفقيـــة االســتعمارية ، وتحطيم خمســة

( ، واســتمرت االجــراءات االستئصــاليـة202مســاجد في الجزائــر العاصــمـة وحــدها )
الفرنسيـة ضد الدين اإلسالمي ، مركزة على مؤسساتـه الدينيـة إلى أن اتفق البابا >

ــية في الجزائــر 242)199 ــة التبشــيرية الفرنس -1830(  انظــر :  خديجــة بقطــاش ،  الحرك
 ، نقال عن :20م ، ص 1992م ، دار دحلب ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 1871

 GABRIEL ESQER ; LA PRISE D ALGER ; PARIS ; 1921 ; pp
320. 

 ..20(  انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 243)200

 ، بتصرف . 34 و 33(  انظر : خديجة بقطاش ، الحركة التبشيرية ، ص 244)201

ــة التبشــيرية ، ص 245)202 ــد زوزو ،51(  انظــر : خديجــة بقطــاش ، الحرك ــد الحمي  . وعب
 .  237نصوص ووثائق .. ص 
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غريغــوار < والملــك لــوي فيليب على تأســيس األســقفية المســيحية األولى بــأرض
م ، وتعيين السيد > أنطوان ديبيش < أول18/08/1838أفريقيا في الجزائر يوم 

(203أسقف لها في أفريقيا كلها . )

وبعد فتح قسنطينـة قام قادة الحملة االستعمارية بتحويــل جامعهــا الكبــير إلى
كنيسة، وقد ألقى فيه سكرتير الجنرال > بيجو< خطابا جاء فيها على الخصوص :
)) .. إن أيام اإلسالم قد دنت وفي خالل عشرين عامــا لن يكــون للجزائــر إلــه غــير
المسيـح ، ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن هذه األرض تملكها فرنســا فال يمكننــا أن
نشك - بأي حال من األحوال - أنها قــد ضــاعت من اإلســالم إلى األبــد . أمــا العــرب

(204فلن يكونوا رعايا لفرنسا إال إذا أصبحوا مسيحيين (( . )

وقد تطورت ونمت حركة التبشيـر المسيحي في الجزائر بفضل اتخــاذ اإلدارة
االستعماريـة العديد من االجراءات والتدابير التبشيريـة ، التي من أهمها :

ــه1 ــف ب ــدينهم والتعري ــدين المســيحي الشــديد على التبشــيـر ب  - حــرص رجــال ال
واكتساب المدعوين إليه .

 - بذل كل المجهودات الالزمة إليصال الحركة التبشيريـة إلى أقصى حد ممكن .2

 - التركــيز على الفئــات المعدمــة والمســحوقة اجتماعيــا واقتصــاديا ، واســتغالل3
ظروفها السيئـة .

 - إتقان المبشرين اللغة العربية واللهجة العامية الجزائرية واألمازيغية معا .4

 - الفهم العميق لثوابت ومتغيرات الفرد الجزائري ، ومواطن القوة والضعف في5
عقله ونفسيتـه وروحه وثقافته وعاداته وتقاليده االجتماعية ..

 - خلق الفرص الالزمــة الســتمراـر فاعليــة عمليــة التبشــير ، والســعي في توفــير6
الجو المناسب لها  .

 - التركيز على األطفال والسيما اليتــامى منهم ، وعلى النســاء والســيما األرامــل7
منهن .

 - اســتغالل المجــال الصــحي : ) تمــريض . تطــبيب . توزيــع أدويــة ( ، والمجــال8
ــة . تعليم ( ، واالجتمـــاعي : ) توزيـــع الصـــدقات واإلعانـــات. الـــتربوي : ) تربيـ
والمســـاعدات .إنشـــاء الجمعيـــات ( ، والبيـــئـي : ) الحفـــاظ على الطبيعـــة الرفـــق

 ، بتصرف .39(  انظر : خديجة بقطاش ، الحركة التبشيرية ، ص 246)203

(  انظر : كولييت فرانسيس جاكسون ، الجزائــر الثــائرة ، ترجمــة : علــوي الشــريف247)204
ــة األولى ،  ــاهرة ، الطبعـ ــرون ، دار الهالل ، القـ ــركي41م ، ص 1957وآخـ  ، نقال عن : تـ

 .45 و 44رابح، ابن باديس ، ص 
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ــطهدين .. ( ــالي المض ــع األه ــاطف م ــار التع ــاني : ) إظه ــالحيوان .. ( ، واإلنس ب
وخاصة لدى الفئات المراد تبشيرها بغرض ضمها إلى الدين المسيحي . 

 - استغالل جهل األهالي بدينهم وفهمهم السطحي له والســيما الفئــات المســحوقة9
األميـة ، التي شاع بينها اإلسالم الخرافي الطرقي الــذي يقــوم على فهومــات باطلــة

ومخالفة لمعتقدات اإلسالم .

- مساعدة إدارة االحتالل لحركــة التبشــيـر ومــدها بكافــة المســاعدات والوســائل10
( 205المادية والمعنويـة . )

وبتشجيع من األميرال > دوغيدول < تأسست المراكز التبشيريـة األولى في
م عقب هزيمـة ثورة الرحمانيـة ، وهذه المراكز هي : 1873بالد القبائل عام 

م ، ويشــرف عليــه أربعــة1873 - مركز تغمــونت عــزوز في بــني عيســى ســنة 1
مبشرين .

م ، وبه ثالثة مبشرين .1873 - مركز توريت عبد اهلل في آيت واضو سنة 2

م ، وبه أربعة مبشرين .1874 - مركز خراطة في بني اسماعيل سنة 3

م ، وبه خمسة مبشرين .1876 - مركز ورزان في بني منقالت سنة 4

(206م ، وبه خمسة مبشرين . )1879 - مركز إيغيل علي في بني عباس سنـة 5

وقد كثف القساوسة في بالد القبائل الكبرى نشاطهم بهدف معرفة نوعيــة رجــالهم،
واكتشاف مدى تجاوبهم واستعدادهم العتناق المسيحيةـ، وقد بدأ القس ) كروزات(
أحد أعضاء الجمعية اليســوعية وأكــثرهم نشــاطا في التقــرب من الفالحين من دون
حرج وكان يدعوهم لمنزلــه للتعــرف وللصــداقة ، ولـدى مغــادرتهم منزلــه يــزودهم
ببعض المواد الغذائية ، وأحيانا يزودهم بالنقود السـتدراجهم وتعويدهم على القيام

(207بزيارته ثانية وثالثة .. مع أنه كان ال يحدثهم في أمور الدين أبدا . )

وقــد ظهــر التواطــؤ بين رجــال االســتعمار السياســي والعســكري من جهــة
ورجــال الحركــة التنصــيريـة التبشــيريـة المســيحية من جهــة أخــرى، فقــد توصــلت

(  انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، فلســفة اإلصــالح الــديني ، ســجل مــؤتمر جمعيــة248)205
..20م ،  ص 1935العلماء ، المطبعة اإلســالمية الجزائريــة ، قســنطينة ، الطبعــة األولى ،   

 ، بتصرف .    170 و 169وما بعدها بتصرف. وبقطاش ، الحركة التبشيرية ، ص 

 . 156(  انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 249)206

م ، ترجمــة : جنــاح مســعود ، المؤسســة1871(  انظــر : الطــاهر أوصــديق ، ثــورة 250)207
 . 14م ، ص 1989الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 
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ــائج ــة ) خديجــة بقطــاش ( إلى توضــيـح هــذه التواطــؤ في الخالصــات والنت الباحث
التالية: 

 - إن للتبشــير عالقــة باالســتعمار ، فــأغلب المبشــرين يــرون أن نجــاح التبشــير1
متوقــف على مــدى نجــاح مــد حركــة االســتعمار ، وهــدف االحتالل في نظــرهم هــو

التقدم الروحي واألخالقي للمستعمرين .

 - دور رجـــال الـــدين المســـيحي في التحضـــير إلنجـــاح الحملـــة الفرنســـية على2
الجزائر.

 - دهـــاء ومكـــر المبشـــرين على بث الفرقـــة والنعـــرات الطائفيـــة بين الســـكان3
الجزائريين .

 - فتح النشاط التبشــيرـي في الجزائــر البــاب على مصــراعيه للتبشــير في القــارة4
(  208األفريقية كلها . )

وقد لمعت أســماء الكثــير من القساوســة في حقــل التبشــيـر المســيحي وعلى
رأسها الكاردينل الشهير > الفيجيري < الذي عمل جاهدا في الحركــة التبشــيريـة ،

ــان1869وكان له الفضل في تأسيس فرقة اآلباء البيض في شهر فيفري  م التي ك
(209لها الدور األكبر في تمسيـح من تمسح من األهالي . )

ــا ، ــبيض خطيب وهو الذي وقف يوم اإلعالن الرسمـي لتأسيس فرقة اآلباء ال
حيث قـــال : )) .. يجب أن نجعـــل من األرض الجزائريــــة مهـــدا لألمـــة الفرنســـيـة
ــتمدة من ــارة المس ــة للحض ــواء الحقيقي ــا األض ــر حولن ــيحية وينبغي أن ننش المس
اإلنجيل ، وأن نحملها إلى الصحراء وإلى العالم اإلفريقي الذي يعيش حالة بربريةـ،

(210ونعمل على ربط وسط أفريقيا بشمالها .. (( . )

وما هو إال قرن من االحتالل حتى كان عدد الكنــائس المســيحيـة في الجزائــر
166 معبدا لليهود، و45 كنيسة للمسيحيين، و327في بداية األربعينيات حوالي 

مسجدا فقط للمسلمين الجزائريين، الذين كان تعــدادهم حـوالي ســتـة ماليين نســمةـ.
(211)

 ، بتصرف .163(  انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 251)208

 ، نقال عن : 128(  انظر : بقطاش ، ص 252)209

      PAUL LESOURD . LES PERES BLANCS DU CARDINAL
LAVIGERIE ; PARIS 1925 . PP 64*       . 

،4 . والجياللي ، تــاريخ الجزائــر ، ج 128(  انظر : المرجع الســابق نفســه ، ص 253)210  
 .288ص 
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وهكــذا تغيب شــمس اإلســالم عن الجزائــر حــتى قيض اهلل لدينــه ولدعوتــه
ــان منهم ابن ــافرين ك ــزة على الك ــنين أع ــة على المؤم ــه أذل ــال يحبهم ويحبون رج
باديس واالبراهيمي والعقــبي والعــربي التبســي ، وغــيرهم الكثــيرين ممن أخلصــوا
العمل والنية هلل تعالى ، وهم الذين أحيوا مجد اإلسالم وأعادوا  لــه شمســه الغائبــة

من سماء الجزائر .

* والنتيجة :     

يستخلص من هذا الفصــل أن االســتعمار الفرنســـي في الجزائــر قــد أتى على
كل المقومات األساسية  للشعب الجزائري العربي المسلم في جميع ميادين حياته ،

وقد بدا ذلك واضحا في الجوانب التالية : 

 -  الجانب السياسي :   1

أزال االستكبار الفرنسي الكيــان السياســي الحــر للشــعب الجزائــري ، ونــزع
ــاته ــه ومؤسس ــه وممثلي ــار حاكم ــيادة في الحكم ، وفي اختي ــاهر الس ــل مظ ــه ك من
ــا ــة من كـــل محتوياتهـ ـــة الوطنيـ ــة والكيانيـ ــاهيم االنتمائيـ ــية، وأفـــرغ مفـ السياسـ
ومضــامينها الجزائريـــة األصــيلة ذات االمتــدادات التاريخيــة الحضــارية العربيــة
اإلسالمية  على مستوـى الفرد النظري التصوري ، وعلى مستوى الكيان السياســي
الواقعي، وأدخل الجزائريين في مرحلة انهزامية - صنعها عبر وسائله ومؤسساتـه
ــديجينا - ــوانين االن االستعماريـة التسلطية - اتسمت بالقمع واإلرهاب والزجر .. - ق

ليمحو الكيان السياسي الجزائري من الوجود .

 -  الجانب  االقتصادي :  2

نزع من الجزائريين أمالكهم وأراضيهم وأموالهم بالبطش واإلرهــاب والظلم
ومنحهــا ظلمــا وقهــرا  لغالة المعمــرين المســتغلين ، وامتهن الجزائــريين بــذل في
ــرض أعمال االستسخار االستكباري لخدمة اقتصاده، وغير مسارها االقتصادي، وف

عليها التبعية، فصار اقتصادها تابعا للمركزية االستغاللية الفرنسية .  

 -  الجانب االجتماعي :3

امتهن كرامة الفرد الجزائري ، وجعله مواطنــا حقــيرا من الدرجــة الثانيـــة ،
وفرض عليــه ظروفــا معيشــيـة ســيئة جــدا ، تفتقــر إلى أبســط المقومــات األساســية

للعيش الكريم ، فصار عرضة للفقر والحرمان والمرض واالنحرافات والموت ..

 ، بتصــرف . ولمزيــد من االطالع على47(  انظر : تــركي رابح ، ابن بــاديس ، ص 254)211
تطور عدد الكنائس المسيحية في الجزائر انظر : عبد الحميــد زوزو ، نصــوص ووثــائق ، ص

233 .. 
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 -  الجانب الدينـي والثقافي :4

قضى على كــل المقومــات األساســية للــدين اإلســالمي ومؤسســاتـه الروحيــة
والعلميـة واالقتصادية والقضائية ، وطارد رجاله والقائمين عليــه مطــاردة إباديــة ،
ــاعي ــط االجتم ــون أداة التراب ــدها على أن تك ـــة وأبع ــة العربي ــا قضــى على اللغ كم

والحضاري الجزائري العربي اإلسالمي األفقي والعمودي .  

كما أفرغ الشخصية الجزائريـة من قيمهــا ومثلهــا العال العربيــة اإلســالمية ،
وذلك بخلقه لفئة هجينة وممسوخة من الجزائــريين ، كــان لهم التــأثير الفعــال على

مستقبل الجزائر أثناء الثورة وبعد االستقالل . 

*الخاتمـة :

مراحل تطور كفاح الشعب الجزائري ضد االحتالل الفرنسـي لنتبين بدقة
وقائع الصدام المسلح بين الحضارتين اإلسالمية والمسيحية في الجزائر .

م ( 1871-1830 - مرحلة المقاومة المسلحة ) 1

ــذ ــري لالحتالل من ــا الشــعب الجزائ ــتي تصــدى فيه ــة األولى ال وهي المرحل
م، وتميزت هذه المرحلة الحاسمة1830تواجده بأراضه بشاطىء سيدي فرج عام 

ببروز قادة حملوا لواء المقاومة المســلحة ، بــدءا  بكفــاح األمــير عبـد القـادر عـام
1832- م1872م ، واســتمرت إلى ســنة 1851-1830م ، وأحمــد بــاي 1847 

212 تاريخ القضاء على ثورة الرحمانية في الوسط الجزائري .

م (1916 - 1872 - مرحلة االنتفاضات المسلحة ) 2

وقد امتدت هذه المرحلــة الحاســمة من ســنة القضــاء على ثــورة الرحمانيـــة
م ، وشــملت جميــع أنحــاء البالد الجزائريـــة ، وقــادالثورة1916م إلى سنة 1872

فيهــا العديــد من رؤســاء القبائــل وشــيوخ الزوايــا ، ولم  يكتب لهــا النجــاح نظــرا
الفتقارها للتنظيم المحكم وللتعبئة العامة ولتحديد األهــداف ، بــدءا من ثــورة واحــة

م ، وثــورة1882م ، وبوعمامــة 1879م ، واألوراس عــام 1876العمــري عــام 
213 م .1916األوراس عام 

ــة 212 ــة الجزائري ــوي ، مظــاهر المقاوم ــد الطيب العل ــد من االطالع انظــر : محم -1830 لمزي
21م ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،  الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ ، ص 1954

م ، ترجمــة : جنــاح مســعود ، المؤسســة1871 ، بتصرف . والطاهر أوصديق ، ثــورة 22و 
 .104م ، ص 1989الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

ــديث213 ــر الح ــاريخ الجزائ ــات في ت ــان ، قضــايا ودراس ــال قن ــر : جم ــد من االطالع انظ  لمزي
ــر ، دون طبعــة ،  م ، ص1994والمعاصــر ، منشــورات المتحــف الوطــني للمجاهــد ، الجزائ

.. وأحمد توفيق المــدني ، كتــاب الجزائــر ، مطبعــة البليــدة ، الجزائــر ، الطبعــة الثانيــة ،127
ــة واإلصــالح في303م، ص 1963 ــد التربي ــاديس رائ ــركي رابح ، ابن ب ــدها . وت  .. ومــا بع
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(1954 -  1919 - مرحلة النضال السياسي السلمي ) 3

وعقده  البلدية  االنتخابات  معارك  بخوضـه   ) خالد  )األمير  افتتحها  وقد 
لالجتماعات ، وتقديمه للوائح والعرائض والمطالب ، التي انتهت بنفيـه من البالد ،
ــية ـــة ، والثقافيـــة والرياضـ ــات الدينيـ ــية والجمعيـ وتاله ظهـــور األحـــزاب السياسـ
ــزب نجم شــمال ــات الشــهيرة : ] ح ــزاب والهيئ ــذه األح والكشــفية، وعلى رأس ه
أفريقيــا ، الــذي تحــول فيمــا بعــد إلى حــزب الشــعب الجزائــري ، ثم حركــة انتصــار
الحريـــات الديمقراطيـــة ، ثم جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين ، والحـــزب

الشيوعي ، وحزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري.

وفي هــذه الفــترة ظهــرت الصــحافة الجزائريـــة الحــرة واشــترك مختلــف
الجزائريين في انتخابــات المجــالس المحليــة ، وتأسســت فيهــا النــوادي والمــدارس
ــير من التطــورات ــر الكث ــؤتمرات الشــعبيةـ، وشــهدت الجزائ ــدت الم ــرة ، وعق الح
السياسية والثقافية واالجتماعية ، وتشدد فرنسا في تطبيق قوانين الردع الزجري،
ومحاوالت فرض التجنيس ومساعي التبشيـر المسيحي ، واالحتفاالت بمــرور قــرن
على احتالل الجزائر وقســنطينـة ، وقمــع رجــال وقــادة الحركــة الوطنيـــة الجزائريــة

بالنفي والسجن والتشريد .

وفيها تبلور الوعي السياسي الوطــني الجزائــري ، وبخاصــة قضــايا الهويــة
214 والقيم الوطنية ومستقبل الجزائر الدينـي والسياسي واالجتماعي والثقافي .

( 1962- 1954 - مرحلة الثورة التحريريـة ) 4

وتمتــاز هــذه المرحلــة بوضــوـح أهــدافها ، والتفــاف الجمــاهير حولهــا ،
وعمومهــا كافــة أنحــاء القطــر الجزائــري ، وصــمودها في ســبيل تحقيــق األهــداف
المسطرة لها منذ اندالعها والمتمثلة في : ] االستقالل . الحرية . الســيادة . وحــدة

ــة1954التراب الجزائري .. [ ، ولهذا تعتبر ثورة الفاتح نوفمبـر  م تتويجا للمقاوم
 الشعبية الوطنية الجزائريـة الطويلة .

ــور ــا من ط ـــة وتحوله ــة الجزائري ــة الوطني ــق صــورة نضــال الحرك ولتعمي
المغالبة إلى طور المطالبة السلمية نود أن نقــرر بــأن الشــعب الجزائــري لم يعــرف
الركون والمهادنة منذ دخــول الجيش الفرنســي محتال أرضــه ، فقــد شــهدت الفــترة

م نوعين من أشــكال المقاومــة ضــد الوجــود1919م وعام 1871الممتدة من عام 

 . بتصرف.50م ، ص 1986الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

ــديث214 ــر الح ــاريخ الجزائ ــات في ت ــان ، قضــايا ودراس ــال قن ــر : جم ــد من االطالع انظ  لمزي
 .. ومــا بعــدها .303 .. وأحمــد توفيــق المــدني ، كتــاب الجزائــر ، ص 127والمعاصر ، ص 

 . بتصــرف . والطــاهر50وتركي رابح ، ابن باديس رائد التربية واإلصالح في الجزائر ، ص 
 . 104م . ص 1871أوصديق . ثورة 
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االســتعماري الفرنســي، فباإلضــافة إلى االنتفاضــات الكــبرى الشــهيرة في ) واحــة
م (، و) ثــورة بوعمامــة عــام1879م ( ، و) األوراس عــام 1876العمــري عــام 

م ( ، وغيرهــا كــان الشــعب الجزائــري1916م ( ، و) ثورة األوراس عــام 1882
ــتي ســعت ــا لالســتعمار ولمؤسســاته االســتذاللية ، ال ــا على نفســه ، مقاطع منزوي
لتشويه معــالم شخصــيته ، وبمقاطعتــه الصــامتـة العميقــة تلــك شــكل حــاجزا نفســيا
ــا تبقى من حصــون ــه م ــظ ل ــوي ومتماســك ، حف ــوي ق ــاء جــدار معن ــا لبن وروحي
المقومات الدينية والوطنية للتصــدي لمحــاوالت االســتعمار المســتمرـة للنيــل منــه ،
ــخ ــذوبان والمسـ ــيتـه من الـ ــورت وحفظت شخصـ ــتي بلـ ــة هي الـ ــه المقاطعـ وهاتـ
واالنصهار في مشاريع االستكبار، الهادفة للنيل من دينه ومقوماته التي كان كتــاب
االستعمار الفرنسـي يعــبرون عنهــا - في أدبيــاتهم السياســية والفكريــة - بالتعصــب

215واالنغالق والجمود والتخلف لدى الجزائريين . 

وقد نتج عن فشله في المقاومة وقوعه في حالة من الذهول واالســـترخاء ،
مولدة لديه حاالت أخرى من الركون واالرتبــاك عن مــدى نجاعــة تلــك االنتفاضــات
المسلحة التي قام بها ، ولكنها لم تصل به إلى حالــة اليــأس والــتراجع واالستســالم
والقبول باألمر الواقــع إال اللتقــاط األنفــاس والبحث عن أســلوب أكــثر نجاعــة علــه

يحقق به حريته وانعتاقه من االستعمار الفرنسي.

وبتنوع أشكال مقاومة االستعمار الفرنسي القمعية عــبرت حركــة ) الشــباب
الجزائــري ( الــتي ظهــرت في مســتهل القــرن عن بعض هــذه التوجهــات التحرريــة

 التي استصدرها البرلمان الفرنسـي تحت ضــغط1919مستغلة بذلك إصالحات عام 
 وبعض216   (G . CLIMONSEAUXوإلحاح حكومة ) م . جورج كليمنصو -

األحرار والنواب المعتدلين في البرلمان الفرنسي ، الذين أرادوا مكافأة الجزائــريين
ــغط الذين شاركوهم في الحرب العالمية األولى للدفاع عن شرف فرنسا ، وتحت ض
رجــال الحركــة الوطنيــة الجزائريـــة الــذين تقــدموا مــرارا إلى الســلطات الفرنســية
ــاة السياســية ــديم إصــالحات ضــروريـة إلنعــاش الحي ــالعرائض واالحتجاجــات لتق ب
واالجتماعيــة واالقتصــادية للجزائــريين ، وتحت تأثيرالحركــة الصــحفية الجزائريـــة
والفرنســيـة الحــرة المناهضــة لالســتبداد المناديــة باإلصــالح وتحســين أوضــاع
الجزائريين ، وتحت ضغوطات الدعاية األلمانيـــة الــتي اشــتدت بقــوة لتــأليب ســكان
المستعمرات ، وكذلك الدعاية العثمانيـة وثــورة العــرب بقيــادة الشــريف حســين في

ــديث215 ــر الح ــاريخ الجزائ ــات في ت ــان ، قضــايا ودراس ــال قن ــر : جم ــد من االطالع انظ  لمزي
 .                            134والمعاصر ، ص 

( سياسي فرنسي شهير تولى رئاســة الــوزارة الفرنســية1929-1841 جورج كليمنصو: )216
ــنة 1917في نهاية الحرب سنة  م ومن1919م ، وكان أحد أقطاب معاهدة فرساي بباريس س

الموقعين عليها ، كان يدعى بعجوز االستعمار .                         
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م ، وضــغوطات الثــورة البلشــفية في روســيا وتبــدل األوضــاع1917الحجــاز عــام 
217 م .1919 / فبراير/06 و 04الدولية آنذاك فيما عرف بإصالحات قانوني 

وبالرغم من بنود القانون التمييزية النخبوية التي تميز فئة من الجزائــريين
ال تتعدى بضعة آالف إال أنــه شــكل - بالنســبة للحركــة الوطنيــة الجزائريــة - نقطــة

218انطالق النضال السياسي المعاصر . 

نضال سياسي مرير وشاق وأصــعب من المقاومــة المســلحة ألنــه دار حــول
قضــايا الشخصــية الوطنيـــة ومســائل الهويــة والــدين واللغــة ، الــتي كــانت محــور
المســاومة االســتعماريـة معهم للتمتــع بممــيزات هــذا القــانون اإلصــالحي بالنســبـة
لجماعة النخبة ، الطامحين للتمتع  به مع احتفــاظهم بــأحوالهم الشخصــيـة العربيــة
اإلسالمية مما سبب لهم خيبــة أمــل كبــيرة في اإلدارة االســتعمارية ، وقــد انقســموا

حياله إلى ثالث فئات : 

 - فئــة تــرفض التخلي عن األحــوال الشخصــية اإلســالمية وتطــالب بضــرورـة1
االحتفاظ بها .

م بــالتخلي1919 - فئة تطلب عدم ربط حقوق المواطنــة واالســتفادة من قــانون 2
عن األحوال الشخصيـة .

 - فئة ال ترى حرجا في التخلي عن األحوال الشخصــية اإلســالمية مقابــل التمتــع3
219بالقانون . 

: وضع الجزائر السياسي غداة القرن العشرين
يصف الدكتور أبو القاسم سعد اهلل وضع الجزائــر السياســي في الفــترة الممتــدة

م في المحطات المختصرة البازرة التالية : 1940م - 1900بين سنتي 

 - كانت الجزائر في غليان دائم ومستمر، ثم ظهرت فيها التمردات الثوريـة بحــدة1
220 وعمتها االضطرابات السياسية ، والنشاطات الثقافية .

 و67 انظر : أحمد الخطيب ، حزب الشعب الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ص 217
68                         . 

 و180 انظر : جمال قنان ، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ، ص 218
، بت .                         181

 و181 انظر : جمال قنان ، قضايا ودراسات في تــاريخ الجزائــر الحــديث والمعاصــر ، ص 219
، بت .                          182

 انظر : أبو القاسم سعد اهلل ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، دار الغرب اإلسالمي ،220
 .                           56 ، ص 1بيروت ، الطبعة الثالثة ، ج 
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 - إن االحتالل الفرنسـي لم يخلق الوطنيـــة ولكنــه أيقظهــا وقواهــا بتوفــيـر أســباب2
نضجها وبروزها . 

 - لقــد قــامت هــذه الوطنيــة بــرد فعــل عــنيف ضــد االحتالل األجنــبي ورغم حجم3
االجراءات المضادة التي اتخذها االحتالل ألضعافها حقبة ،  فإنهــا قــد ظهــرت مــرة
أخرى في آخر القرن الماضي مستعملة  تكتيكا جديدا ، وضغطا قويا ضد االحتالل.

م ، وإصدار قانون مجلس الشــيوخ1834 - لقد كان إلحاق الجزائر بفرنسا سنة 4
م ، و) قــانون األهــالي كــود دوالنــديجان ( ســنة1865ســانتوس كونســيلت ســنة 

م ،1902م ، وإنشاء محاكم االضطهاد الخاصة ) تربينو ريبريسيف ( سنـة 1881
م ، لقــد كــان كــل ذلــك خرقــا لالتفــاق المــبرم ســنة1912والتجنيد االجبــاري ســنـة 

م بين الجزائر وفرنسا ، كما كان خرقا لجميــع المبــادىء الديمقراطيــة الــتي1830
تدعي بها فرنسا صاحبة الثورة الفرنسيـة ومبادئها العادلة .

 - لقد كان الحكم الفرنسـي في الجزائر حكما ردعيا زجريا وسلبيا أيضا ..5

 - يتحمل المعمرون وساسة فرنسا على قــدم المســاواة مســؤولية تــردي أوضــاع6
الجزائريين .

 - كانت مساعدات القــوى المناوئــة لفرنســا للحركــة الوطنيــة ضــئيلة جــدا وغــير7
حاسمةـ.

 - اعتمد الجزائريون على أنفسهم في تكوين حركتهم الوطنية دون انتظار عون8
من أحد .

 - إن طلب الجزائريين المساواة مع الفرنسيين لم يكن ضد قيمهم الوطنية بل9
كان مجرد وسيلة لحماية حركتهم من القوانين االستثنائيـة ، وهي في - حد ذاتها -

حركة إيجابية الهدف منها مخادعة القوانين الزجرية االستثنائية الفرنسيـة
القاسيةـ.

 - لم يكن وجود الثقافة الفرنسية في الجزائر عامل انعاش وترقية للثقافة10
الجزائرية الوطنية بمقدار ما كانت عامل قمع ، وقهر ، ومطاردة .

 - إن عدم وجود قوة إقليمية كبرى أوعالمية تنافس فرنســا على الجزائــر- مــع11
اعتقـاد فرنسا بكون الجزائر مقاطعة فرنسية تابعة لها - قد ساعد وساهم في عزلة

221 الحركة الوطنية الجزائريـة .

* عوامل تحول الكفاح المسلح إلى النضال السياسي : 

 ، بتصرف .                         58 .. 56 ، ص 1 انظر : سعد اهلل ، أبحاث وآراء ، ج 221
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وقد اجتمعت جملة من العوامــل الفعالــة ليتحــول نضــال الجزائــرييـن بهــا من
شكله الجهادي المسلح إلى شكله السياسي السلمي ، وأهمها ما يلي : 

 - حركة التعليم بشقيها العربي اإلسالمي واألوربي ، التي امتدت ببطء ، وكــونت1
جيال جزائريا واعيا أحس بمعاناة الشعب الجزائــري وبــالقهر االســتعماري المســلط

عليه . 

 - ظهور صحافة وطنيــة نشــيطـة في مطلــع القــرن اضــطلعت بــدور هــام في رفــع2
مستوى الوعي الفكري والسياسي واالقتصادي واالجتمــاعي للمجتمــع الجزائــري .

222

 - ظهور جمعيات ونواد ثقافية جديدة قامت بنشاط ثقافي واسع في مطلــع القــرن3
رفـــع المســـتوى الفكـــري والثقـــافي ولـــد نشـــاطا سياســـيا حـــافال ، وذلـــك بتنظيم
ــرفت ــع الكتب .. فعـ ــرحيات  وطبـ ــات والمسـ ــدروس والمهرجانـ ــرات والـ المحاضـ

الجزائريين بأصالتهم وتراثهم العريق .

 - مبالغــة االســتعمار في تطــبيق سياســة  الزجــر واإلرهــاب والتقفــير والتجهيــل4
والظلم ممــا أدى إلى إيجــاد حالــة من الــوعي السياســي وحث النــاس على النضــال

223 السياسي للحصول على بعض الحقوق .

 - قيام هجرة واسعة من الجزائر إلى المشرق العربي وأوروبا .5

 - ظهور فئة النخبة من المثقفين الجزائريين على اختالف ثقــافتهم ممن شــاركوا6
224 في الحربين العالميتين ، أو ممن تنوروا في الدراسة في المشرق العربي .

 - نجاعــة الطروحــات العبدويــة اإلصــالحية ، والكثــير من األحــزاب العربيــة في7
225 مطالبها السياسية .

* االتجاهات الكبرى للحركة الوطنية : 

 انظر : يحي بوعزيز ، االتجــاه اليميــني في الحركــة الوطنيــة الجزائريــة من خالل نصوصــه222
ــارايخ ، ص1912-1948 ــر ، دون طبعــة ، دون ت ــة ، الجزائ ــوان المطبوعــات الجامعي م، دي

 .. وما بعدها ، بتصرف .                         11

 انظر : يحي بوعزيز ، االتجــاه اليميــني في الحركــة الوطنيــة الجزائريــة من خالل نصوصــه223
 .                          15 .. 11م، ص 1912-1948

 انظر : يحي بوعزيز ، االتجــاه اليميــني في الحركــة الوطنيــة الجزائريــة من خالل نصوصــه224
 ، بتصرف .                         16م، ص 1912-1948

 و76م ، ص 1954-1830 انظــر : محمــد الطيب العلــوي ، مظــاهر المقاومــة الجزائريــة 225
 ، بتصرف .                         77
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أسفرت عملية فرز وتصنيـف اتجاهـات الحركــة الوطنيــة الجزائريــة الحديثـــة
ــاتها1919 ــة وممارسـ ــا اإليديولوجيـ ــها ومنطلقاتهـ ــا وأسسـ  - من خالل برامجهـ

الواقعية - إلى االتجاهات الرئيسة الكبرى التالية :

 – االتجاه األول :1

ــة ــة المســلمة واألقلي ــق المســاواة بين األغلبي ــة بتحقي ــدأ بالمطالب ــنـي يب يمي
األوربيـة المسيحية المستعمرة وهي تجربــة الفئــة المثقفــة بالثقافــة الغربيــة ، ومن
ــدها إلى ــة األولى ، وبع ــل وخالل الحــرب العالمي ــك قبي ــد ، وذل ــير خال ضــمنها األم
منتصـف الثالثينيات ، ثم تطور إلى المطالبة بالتجنيس واإلدمــاج للجزائــر ولشــعبها
العربي المسلم في فرنسا المسيحيةـ، كتجربة الدكتور ابن جلول والصــيدلي فرحــات
عباس التي انتهت إلى الفشل الذريع لرفض األقلية األوربية قبول تجــنيس وإدمــاج

األهالي الجزائريين ، ولمعارضة العلماء اتجاه اإلدماج والتجنيس .  

وقد تطور هذا االتجاه بعد الحرب العالميــة الثانيــة باتجــاه تكــوين جمهوريــة
جزائريــة مرتبطــة بفرنســا ضــمن اتحــاد فيــدرالي مــع رفض الثــورة والعنــف ضــد

226فرنسا . 

ـــة في وقد لخص األستاذ عباس فرحات فشل أمثاله من جيل النخبة الجزائري
التالي : 

 - اعتقاد جماعة النخبة بأن زعماء فرنسا الذين اجتمعوا بهم كانوا يمثلون بحــق1
قيم الثورة الفرنسية ، ويتزعمون تثقيـف وتحضيـر وتحريــر الشــعوب المســتعمرة ،

ومن بينها الجزائريين .

 - عزلة جماعة النخبة عن الشعب وطبقاته المسحوقة .2

 - عداوة المعمرين الشديدة لجماعــة النخبــة بســبب تســاويهم القــانونـي معهم في3
الحقوق والواجبات .

 - خيبة أمل النخبة في حكومة الجبهة الشعبيـة ومشــروع بلــوم فيــوليت الــذي لم4
227 يطبق منه شيء .

 – االتجاه الثاني :2

ــا ( و) حــزب ــل في حــزب ) نجم شــمال أفريقي ــاه اســتقاللي محض تمث اتج
الشعب الجزائري ( و) حركــة انتصــار الحريــات الديمقراطيــة ( ، وكــان من ضــمن

 ، بتصرف .18 و 17 انظر : يحي بوعزيز ، االتجاه اليميني في الحركة الوطنية ، ص 226

 ، بتصرف .                         71 ، ص 3 انظر : سعد اهلل . الحركة الوطنية ، ج 227
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تشكيالتها ) المنظمــة الســرية و اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل ( ، الــتي خططت
228 م .1954ونفذت ثورة 

 – االتجاه الثالث :3

اتجاه معتــدل إصــالحي ديــني اجتمــاعي ثقــافي بــدا في شــكل جماعــة الــرواد
ــاء ــة العلم ــة جمعي ــرينات ، ثم في جماع ــر العش ــترقي في أواخ ــادي ال ــة ن وجماع

 229المسلمين الجزائريين . 

وقد تعامل كــل اتجــاه مــع الظــاهرة االســتعمارية بالطريقــة الــتي كــان يراهــا
مناسبة له وتســهل مهمتـــه - باالســتناد إلى أطــره المرجعيــة  - للوصــول بــالجزائر

230 والشعب الجزائري إلى التحرر واالنعتاق .

 ، بتصرف .                          18 انظر : بوعزيز ، االتجاه اليمين ، ص 228

 ، بتصرف .                          18 انظر : بوعزيز ، االتجاه اليمين ، ص 229

 انظر :  لمزيد من االطالع على إيديولوجيات وبرامج االتجاهات الحزبية في الجزائر يراجع230
ما يلي : محفوظ قداش، حــزب الشــعب الجزائــري ، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة ، الجزائــر ،

ــة األولى ،  ــديولوجيات36 و 35م . ص 1988الطبع ــوعزيز ، اإلي ــدها . ويحي ب ــا بع  .. وم
ــة ــر ، الطبع ــة ، الجزائ ــوان المطبوعــات الجامعي ــة ، دي ــة الجزائري ــة الوطني السياســية للحرك

..ــ 3م ، ص 1986األولى ،  . ويحي بوعزيز ، االتجاه اليميني في الحركة الوطنيــة، ص16 
 .. وما بعدها ..17

  *   ينطلق الدكتور يحي بوعزيز في هيكلة وتصنيف الحركة الوطنيــة الجزائريــة من منظــور
ــة اليمين ــة الغربي ــات الفكري ــاهيم ومصــطلحات األدبي ــد مف منهجي ونظــري غــربي بحيث يعتم

واليسار والوسط ، أقصى اليمين أقصى اليسار ، ووسط اليسار .
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الفصل السادس

البدايات اإلصالحية األولى في الجزائر

البدايات اإلصالحية األولى في الجزائر

* تمهيـد :
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تجمع الدراســات التاريخيــة والثقافيــة الــتي تنــاولت تــاريخ الجزائــر الثقــافي
والسياســي الحــديث على تــوفر مجموعــة من العوامــل الرئيســة الــتي أدت النبعــاث
ــاء المســلمين ــة العلم ــة ونشــاط جمعي ـــة الســابقة لحرك ــة الحديث النهضــة الجزائري

( ، وهذه العوامل هي : 1الجزائريين )

 ( و) محمــد1897 - تــأثير حركــة ونشــاط الشــيخان ) جمــال الــدين األفغــاني ت1
( بدعوتهما لحركة الجامعة اإلسالمية ، وتحريــر العقــل ، والتحــرر1905عبدة ت 

(2من كل القيود الفكرية والروحية والواقعية . )

 ( ، وخاصة كتابات السيد ) رشيد رضا ت1936-1898 - تأثير ) مجلة المنار 2
 ( فيها .1936

 ( في زعيم حــزب1946 - تأثير المصلح اإلسالمي الســيد ) شــكيب أرســالن ت3
(3( . )1974الشعب الجزائري ) مصالي الحاج ت 

 - الوقــع النفســي للحــروب القمعيــة االستئصــاليـة االســتعمارية المتواصــلة ضــد4
الشعب الجزائري.

 - الوقع النفسي المؤثر على الشعب الجزائري من ممــاألة الطرقيــة لالســتعمار ،5
ومن استخبالها للشعب بشتى أنواع الخرافــة ، والــوهم ، واألســطورة ، والكــذب ..

والتالعب بالمبادىء اإلسالمية المقدسة .

( ، ثم1904-1903-1884 - زيــارة الشــيخ محمــد عبــدة إلى تــونس مــرتين )6
م ، ونصيحته ألهل الجزائر وتونس بالجــد في تحصــيـل1904زيارته للجزائر سنة 

العلوم الدينية والدنيوية ، وتنميـة بالدهم عمرانيا، واقتصاديا بــالطرق المشــروعة،
ومسالمة الحكومات القائمة وعـدم االشتغال بالعمل السياســي الضــيق ، واالقتصــار

(4على التوعية واإلرشاد . )

ــذين قــدموا بدروســهم وعظــاتهم أروع7 ــيين، ال  - جهــود، ونشــاط العلمــاء المحل
األمثال على إيقاظ الضمير اإلسالمي الجزائــري أمثــال الشــيخ )صــالح بن مهــنى ت

1908( )1913( ، والشــيخ )عبــد القــادر المجــاوي ت 5ـ(  (، والشــيخ )عبــد6ـ( 
( ،8( )1933( ، والشيخ ) محمد بن الخوجة ت 7( )1933الحليم بن سماية ت 

)1941والشـــيخ )أبـــو القاســـم محمـــد الحفنـــاوي ت  (، المـــدرس الواعـــظ ،9(ــ 
م ( )1929والصحفي الرسمي، والمفتي الشهير والشيخ ) محمد بن أبي شنب ت 

(، وغيرهم .10

 - العلماء الجزائريــون الوافــدون من الجامعــات العربيــة واإلســالمية : )األزهــر.8
الزيتونة . القرويين ( أمثال : الشيخ الطيب العقبي ، والمولود الزريبي ، وعســول

(11العبيدي التبسـي ، والمولود الحافظي األزهري ، وغيرهم . )
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 - تأثير الحركات والصــرخات اإلصــالحية في العــالم العــربي واإلســالمي الفرديــة9
والجماعية .

- المساجد ، والزوايا ، والمدارس في الجزائــر: ) الثعالبيــة . الكتانيــة . زاويــة10
الهامل . الليانة . الجريد ( .

- زيارة الجزائريين للبقاع المقدسة واحتكاكهم بإخوانهم المسلمين القادمين من11
أصقاع العالم اإلسالمي.

- انتشار المطابع والمكتبات والصحافة العربية اإلسالمية الحرة .12

- الثورة التعليمية التي أحــدثها الشــيخ عبــد الحميــد بن بــاديس إثــر عودتــه من13
م ، بدروســه الحيــة ، وبالتربيـــة الصــحيحة الــتي كــان1913جامع الزيتونــة ســنة 

(12يبثها في نفوس الناشئة . )

         ونتيجة لهذه العوامل كلها كانت حركة جمعية العلماء المسلمين الجزائرييـن
المباركة على القطر الجزائري المتخلف . 

* جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : 

اجتمعت جملة من العوامل لتهيئــة ظــروف نشــأة جمعيــة العلمــاء المســلمين
ــرواد في الجزائريين كان قد سبق البن باديس أن هيأ لها اجتماعا دعى باجتمــاع ال

م اجتمع فيه كــل العلمــاء الجزائــريين القــادمين من جامعــات ومعاهــد1928صيف 
ــه بمعيتهم دعــائم ومساجد العالم اإلسالمي برئاسته ، وهو االجتماع الذي أرسى في
وأســس العمــل الجمعي ، بخطبــة مركــزة تضــمنـت تشخيصــا حقيقيــا لواقــع العــالم
العــربي واإلســالمي عامــة ، ولواقــع الجزائــر خاصــة ، ومــا ترســف فيــه من جهــل
مطبــق ، وتخلــف عميــق ، مقترحــا بعــد المناقشــة خطــة عمــل مضــبوطـة ببرنــامج

( .13تضمنت مجموعة من المبادىء )

وهذه العوامل هي التي ساهمت في نشأت الجمعية : 

 - جــاء تأســيس جمعيــة العلمــاء إثــر احتفــال فرنســا بمــرور قــرن على اســتعمار1
الجزائر، بحيث خلعت على احتفاالتها كل مظــاهر الهيبــة االســتعمارية ، والمظــاهر

(14الصليبيـة الحاقدة على العروبة واإلسالم . )

 - جــاء إنشــاؤها إثــر تقســيم الجزائــريين إلى قبائــل أمــازيغ مســيحيين ، ويهــود2
فرنسيين مواطنين، لهم حق المواطنة ، وأهالي ليس لهم الحق في أي شيء .

 - جاءت إثر صدور قانون منح الجنسية الفرنســيـة لكــل األشــخاص الــذين ولــدوا3
بالجزائر من أبوين غير  عربيين أجنبيين كاليهود ، وغيرهم .
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 - إثـر استيالء فرنسا على ما تبقى من أراضي األفـراد ، واألعراش ، والقبائل ،4
وتوزيعها على آخـر قوافل المعمرين األوربيين الوافدين إلى الجزائر .

 - إثر تحويل كافة مقومــات األمــة الجزائريـــة اإلســالميـة من مســاجد ، ومعاهــد ،5
وزوايا ..ـ. إلى كنائس ، ومخازن ، واصطبالت ..

 - إثر القضاء على كل أشكال الممانعة الحضاريـة العربية اإلسالمية .6

 - بعد إلغاء قانون األحــوال الشخصــية اإلســالمية والقضــاء اإلســالمي، وصــدور7
(15الظهير البربري. )

وقد لخص الشيخ العربي دعوة جمعيــة العلمــاء بقولــه : )) .. أمـا بعــد فــإن
الدعوة اإلصــالحية الــتي يقــوم بهــا دعــاة اإلصــالح اإلســالمي في العــالم اإلســالمي
عامة، وتقوم بهــا > جمعيــة العلمــاء < في القطــر الجزائــري خاصــة ، تتلخص في
دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب ربهم وســنـة نــبيهم ، والســير على منهــاج
سلفهم الصالح في أخالقهم ، وعباداتهم القولية واالعتقادية والعملية ، وتطبيق مــا
هم عليه اليوم من عقائد وأعمال وآداب على ما كان في عهد السلف الصالح ، فما
وافقه عددناه من دين اهلل ، فعملنا به ، واعتبرنا القائم به قائما بــدين اهلل ، ومــا لم
يكن معروفا في عهد الصحابة عددناه ليس من دين اهلل ، وال علينا فيمن أحدثــه أو

عمل به ، فالدين حجة على كل أحد ، وليس عمل أحد حجة على الدين .

ــه ومن وال تفتأ جمعية العلماء داعية إلى ما أمر اهلل أن يدعى إليه ، من دين
اتبــاع نبيــه ، وإحيــاء ســننـه ، وإماتــة مــا أحدثــه المحــدثون ، تدريســا وكتابــة في
الصــحف ، ومــذاكرة في كــل مجلس حســن فيــه الكالم عن نشــر الســنن حــتى عمت
دعوة جمعية العلماء ، وبلغ صوتها إلى المســتجيب وغــير المســتجيب ، وأصــبحت

دعوتها معروفة في القطر كله ، ولها أنصار ودعاة . 

        وقد القت دعوتها في المجتمعات اإلسالمية أكبر نجاح ، ونالت أبهــر فــوز ،
إذ يستطيع العارف باألمة الجزائرية أن يعد أكبر عدد منها وهم اآلن من أنصــار >
جمعية العلماء < ، ومن المنتمين إليهــا والمتــبرئيـن من أعــدائها ، بــل نســتطيع أن
نقول وال نخشى مفندا أنه لم يرفض دعوة الجمعية إال طوائف معلومة في الجزائــر
ــتي ظهــرت يضر بها العمل بالدين الحق ، ويهد بنيانها القائم على أساس العوائد ال
في المسلمين في العصور التي بلي فيها العالم اإلسالمي بزعمــاء جهالء اغتصــبوا

(16هذه الزعامة من غير كفاءة علمية وال هداية إسالمية .. (( . )

وهي ذاتها الصيحة التي جأر بها البشير اإلبراهيمـي معرفا باإلصالح الديني
عند الجمعية إذ قال : )) .. إن اإلصالح العلمي هــو :  ناحيــة من نــواحي اإلصــالح
الكثيرة ، التي يجب أن تعطيها جمعيــة العلمــاء المســلمين فضــل اهتمــام واعتنــاء ،
ولو لم يحدث من الحوادث ما جعل اتجاه الجمعية إلى اإلصالح الــديني أقــوى لكــان
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اإلصالح العلمي أول ما تعالجه ، وتبذل فيه جهودها ، ألنه ألصق باســمها ، وأكــثر
ارتباطا بحرفة رجالها .

        ويكفينا دليال على خطر اإلصالح العلمي وقيمته - أن أكبر عناصر اإلصــالح
الديني الذي ال يمترـي في لزومه عاقل - يستمد قوته من شيء يسمى علمــا ، ومن

أشياء تسمى علماء. 

وإن تقديم الجمعية لإلصالح الدينـي على اإلصالح العلمي ضــرورة اقتضــاها
طغيان الفساد في العقائد ، حتى أصبح من آثاره الالزمـة التزهيـــد في العلم ، وليس
معنى هذا أن الجمعية لم تحم حول اإلصالح العلمي، فــدروس رجالهــا ، وأســلوبهم
ــه ، ــوه ل ــد نهج ــة من اإلصــالح العلمي ، ونهج جدي ــك أمثل ــل ذل في دروســهم ، ك
وطريقة تحتذى فيــه ، وإنمــا نريــد أن نقــول أن المظهــر الممتــاز الــذي ظهــرت بــه

الجمعية 

* عوامل تحول الكفاح المسلح إلى النضال السياسي :        

وقد اجتمعت جملة من العوامل الفعالة ليتحول نضال الجزائريين بها من
شكله الجهادي المسلح إلى شكله السياسي السلمي ، وأهمها ما يلي : 

 - حركة التعليم بشـقيها العربي اإلسـالمي واألوربي ، التي امتدت ببطء ،1
وكونت جيال جزائريا واعيا أحس بمعاناة الشعب الجزائري وبالقهر االستعماري

المسلط عليه . 

 - ظهور صحافة وطنية نشـيطـة في مطلع القرن اضطلعت بدور هـام في رفع2
مسـتوى الوعي الفكري والسياسي واالقتصادي واالجتماعي للمجتمع الجزائري .

(17)

 - ظهور جمعيات ونواد ثقافية جديدة قامت بنشاط ثقافي واسع في مطلع القرن3
رفـع المستوـى الفكري والثقافي ولد نشاطا سياسيا حافال ، وذلك بتنظيم

المحاضرات والدروس والمهرجانات والمسرحيات وطبع الكتب ... فعرفت
الجزائريين بأصالتهم وتراثهم العريق .

 - مبالغة االستعمار في تطبيق سـياسة  الزجر واإلرهاب والتقفير والتجهيل4
والظلم مما أدى إلى إيجـاد حالة من الوعي السياسي وحث الناس على النضال

(18السياسي للحصول على بعض الحقوق . )

 - قيام هجرة واسعة من الجزائر إلى المشرق العربي وأوربا .5

 - ظهور فئة النخبة من المثقفين الجزائريين على اختالف ثقافتهم ممن شاركوا6
(19في الحربين العالميتين ،  أو ممن تنوروا في الدراسة في المشرق العربي. )

113



 - نجاعة الطروحات العبدوية اإلصالحية، والكثير من األحزاب العربيـة في7
(20مطالبها السياسية. )

* النوادي والمدارس النهضوية :

 - نادي الترقي بالجزائر العاصمة : 1

بدعوة من أعيان الجزائر أنشأ علماء ومصلحو ومفكرو وأدباء الجزائر ناد
م ، وقد1927جويلية18أسموه بـ ) نادي الترقي ( ، الذي افتتح رسميا يوم 

افتتح الشيخ ) عبد الحميد بن باديس ( النادي بسلسلة مـن المحاضرات ، وكانت
محاضرته األولى : ) االجتماع والنوادي عند العرب ( . وقد أخذ النادي بعد ذلك
يشهد أسبوعيا محاضرة عن األوضاع الدينية والثقافية واألدبيـة والفكرية دون

التطرق لألوضاع السياسية أبدا ، العتبارات عديدة ، وقد كان نادي الترقي قبلة
التقاء المثقفين الجزائريين والعرب الزائرين ، وقد حقق النادي جملة من األهداف
اإلصالحية والتثقيفية والفكرية والتاريخية .. للجزائريين ولثقافتهم المغيبـة وكان

من أهم المكاسب التي ولدت في نادي الترقي هي :

 تأسيس جمعية الفالح الخيرية .  1

 جمع وحدة النواب الجزائريين في المجالس الفرنسيـة . 2

 اجتماع مؤتمـر طالب شمال أفريقيا . 3

 تأسيس الجمعية الخيريـة اإلسالمية الكبرى . 4

 مقاومة سياسة التجنيس واإلندماج .  5

 مساعدة الكفاح الفلسطيني . 6

 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين . 7

 مقاومة التبشير المسيحي ، ومحاولة تكوين ) االتحاد الديني السماوي ( . 8

 جمعية الزكاة . وقد حاول النادي تأسيس مصرف إسالمي ولكن اإلدارة9
االستعمارية عارضت ذلك . وظل النادي يضطلع بدوره إلى أن اندلعت الثورة

( 25التحريرية . )

 - زاوية خنقة سيدي ناجي :2

تضم الزاوية عددا من المساجد والمدارس والمصليات والزوايا ، أشهرها
الزاوية الناصريـة المنسوبـة إلى محمد بن ناصر المعروف بابن ناصر الدرعي

هـ، وتشتهر الزاوية الناصريـة بجامعها الكبير ومدرستها ،1085المتوفي سنـة 
التي أشعت على الناحية بالعلم والمعرفة طيلة قرنين أو يزيد ، وكانت موئل علماء
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الزاب والصحراء واألوراس وقسنطينـة وزواوة وتونس وطرابلس ، ومدرستها
تحتوي على خمسة عشر غرفة تتسع كل غرفة لحوالي عشرة طالب ، ومدرستها

بها باحة ، وحولها غرف لسكنى الطالب ، وكان الطالب يقرأ فيها القرآن ويبيت
فيها أيضا ، وعندما ينضـج علميا يحضر حلقات الدرس في الجامع المجاور

المدعو جامع سيدي مبارك أو الكبير، وتضم المدرسة مرافق عديدة اجتماعية
واقتصادية وكان من طالبها الشيخ المرحوم أحمد السرحاني والعربي التبسي . )

26)

فضال عن مساجد القطر الجزائري كلها وزواياه ، وباألخص مساجد
اإلباضية لسكان الصحراء ، ومساجد قسنطينـة التي درس بها الشيخ ابن باديس

كالجامع األخضر وسيدي كموش وبومعيزة والمعهد الباديسي .. وجامع الزيتونـة
والقرويين واألزهر ..

مسرد اإلحاالت
.412 ، ص 2( أبو القاسم سعد الله ، الحركــة الوطنيــة ، ج 1)  

..18 ، ص 1وعمــار طــالبي ، آثــار ابن بـاديس ، المقدمــة ، ج   
71 .

( لمزيد من التوســع في دراســة فلســفة الشــيخان يراجــع :2)
محمد عمارة . محمد عبــدة . األعمــال الكاملــة . وجمــال الــدين
األفغاني . األعمال الكاملة . ومصــطفى عبــد الــرازق . العــروة
الوثقى األفغاني ، محمد عبــدة . مقدمــة المحقــق . دارالكتــاب
العربي . بيروت . دون طبعة . دون تاريخ . وآخرون فقد قدرت
عدد الدراسات التي قامت حولهما قرابــة األلــف دراســة وبحث

ومقال .

 . انظــر في412 ، ص 2( ســعد اللــه ، الحركــة الوطنيــة ، ج 3)
 ..304ترجمته نويهض ، معجم أعالم الجزائر ، ص 

ــدار ــير ، ال ــمالية تس ــا الش ــان ، أفريقي ــه جولي ــارل أندري وش
 ، ص1976 هـ 1369التونسية للنشر ، تونس ، الطبعة الثالثة ، 

 . يذكر عن تأثير شــكيب أرســالن قولــه : )) .. لقــد تســربت32
روح النهضة العربية إلى المغــرب عن طريــق الكتب والصــحافة
والطالب الذين تخرجــوا من كليــات مصــر أو  ســوريا، أو الــذين
تعرفـــوا في الحي الالتيـــني ببـــاريس بـــزمالئهم من الشـــرق
األدنى ، وعن طريق أسفار الحجــاج أيضــا .. ولكن الفضــل في
انتشار المبادىء التوحيدية العربية في المغرب يرجع قبــل كــل
شيء إلى نفوذاألمير شكيب أرسالن ..  (( . أفريقيــا الشــمالية

 . 32تسير ، ص 
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 ..18 ، المقدمة ، ص 1( عمار طالبي ، آثار ابن باديس ، ج 4 )
هـــ أوت1354 ، جمادى أولى11 ، م 6 . ومجلة الشهاب ، ج 71

ــالبي ، ج 1935 ــ ــار ط ــ ــارل58 و 57 ، ص 3م . عن عم ــ  . وش
 . وقد وصــف125أندريه جوليان . أفريقيا الشمالية تسير. ص 

رحلة الشيخ محمد عبدة إلى الجزائر بقوله : )) .. ظلت الجزائر
مــدة طويلــة أكــثر البلــدان اإلســالمية إعراضــا عن األفكــار

م لم يثر مــرور الشــيخ محمــد عبــدة1904الجديدة ، ففي سنة 
انتباها خاصا ، وقد تحدث مفتي القاهرة أمــام جمــع صــغير من

 ( ولمBELCOURTالمستمعين بمسجد متواضع من حي ) بلكـور-  
يخطر ببال أحــد على مــا يظهــر أن ذلــك العــالم المفســر كــان
باعث النهضة السياسية والدينية والثقافية .. اإلسالمية ، ماعدا
في قســـنطينة حيث تفتحت بعـــد بعض األفكـــار التـــيرة إلى

تأثيرات الشرق .. (( .

م 1908هـ-1325( صالح بن مهنى : ت5)

     عالم ، وفقيــه ، وخطيب أثــرت دروســه وعظاتــه ومناجاتــه
م .. فعملت1898للضمير اإلسالمي النائـم بقسنطينـة ســنوات 

اإلدارة االستعمارية على إبعاده من قسنطينة ومصادرة مكتبته
التي ال تقدر بثمن بعد أن ترك مؤلفات كثيرة . 

م العالم ، الفقيه1913هـ - 1330( عبد القادر المجاوي : ت 6)
، الخطيب ، المــدرس ، صــاحب المؤلفــات الشــهيرة ، عمــل

م ، إلى أن نقلته الحكومة1869بالتدريس بقسنطينة منذ سنة 
م ، وظل بها مدرسا وخطيبا1898الفرنسية إلى العاصمة سنة 

ــنة  ــوفي س ــار . ج 1913إلى أن ت ــالبي . اآلث ــار ط .1م . عم  
..ــ 18المقدمــة . ص  .286 . بتصــرف . نــويهض . ص 71   

وآخرون ..

ــماية : 7) ــد الحليم بن س ــ / 1351-1283( عب م1933-1866هـ
ــام ــذهب اإلم ــريين المعتنقين لم ــلحين الجزائ ــل المص من أوائ
محمد عبدة اإلصــالحي في الجزائــر ، ولــد بالعاصــمة في كنــف
والد مثقف ثقافة واسعة أخذها من تــرداده على مصــر، أدخلــه

م بــدأ1896والده الكتاب حيث حفظ القرآن الكريم،وفي ســنة 
ــة التدريس بصحبة الشيخ عبد القادر المجاوي في مدرسة خاص
بتعليم اللغة العربية بــالجزائر ، ثم عــرف بعــدها أســتاذا  بــارزا
ــل من المثقفين ــرج على يـــده جيـ ــة ، تخـ ــة الثعالبيـ بالمدرسـ
ــا الجزائريين المزدوجي اللغة ، يعد من أوسع علماء عصره علم

04وثقافة ، ومن المؤلفين والكتاب المشهورين ، تــوفي يــوم 
 ، ص1م بالعاصــمة . دبــوز ، نهضــة الجزائــر ، ج 1933جــانفي
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ــالبي ، ج 126 ــ ــة28 ، ص 1 . وط ــ ــر ، المقال ــ ــد ناص ــ  . ومحم
 .   218 ، ص 2الصحفية ، ج 

-1865هـــ / 1333-1281( محمد بن مصــطفى بن الخوجــة : 8)
م 1917

      ولــد بــالجزائر العاصــمة ، وبهــا تلقى العلم على يــد أكــابر
شيوخها ، وكــان من أكثـــر العلمــاء الجزائــريين مطالعــة للكتب
والجرائــد والمجالت وبخاصــة مـاكتب محمــد عبــدة في المنــار .
عمل طيلــة حياتــه واعظــا وخطيبــا ومدرســا ، تــرك العديــد من

 ، بتصرف . 34 ، ص 1المؤلفات . عمار طالبي ، اآلثار ، ج 

-1852 هـــ / 1361-1269( أبــو القاســم محمــد الحفنــاوي : 9)
م 1941

      كاتب ، وشاعر ، له اشتغال بالتــاريخ ، ولـــد بقريــة الــديس
بالقرب من بوسعادة ، وفي زاوية الهامل ببوسعادة تعلـم ، ثم

-1884عمل في قلم تحريــر جريــدة المبشرالرســمية من عــام 
- إلى1897م، ودرس بالجامع الكبــير بالعاصــمة من عــام 1926

م ، ثم تولى منصب اإلفتاء المــالكي بعــد1941حين وفاته سنة 
م ، لــه تصــانيف عديــدة :1936مقتل المفــتي بن كحــول ســنة 

أشهرها تعريف الخلف برجال السلف . نويهض ، أعالم الجزائر
 . 45 . وعمار طالبي ، ص 121، ص 

 هـ1347-1286م / 1929-1869( محمد بن أبي شنب : 10 )

ــالقرب من ــة ب ــة المدي ــد بمدين ــاحث ، وعــالم ، وأديب، ول      ب
ــوم  ــر العاصــمة ي ــه26/10/1869الجزائ م ، وتعلم أوال في بلدت

مبادىء العربية واإلسالم ، وحفظ شيئا من القرآن الكريم . ثم
ــا ــدار المعلمين العليـ ــة بــ ــية والعربيـ ــتين الفرنسـ درس اللغـ
الفرنسية بــالجزائر وأحـــرز على إجـــازة تعليم اللغـــة والعلــوم
الفرنسـية في المدارس الجزائرية الفرنسـية ، وبعـــد ســـنوات
أجيز للتدريـس بمدرسـة اآلداب العليا ، ثم بمدرســة قســنطينة

ــر 1888ســنة  ــهادة1901م فمدرســة الجزائ م حصــل على شـ
ــنة  ــر سـ ــدكتوراة في اآلداب من جامعــة الجزائ ــن1920ال م مـ

كلية اآلداب بعـد أن قـدم تأليفين ، أولهما عـن حيـاة الشاعر )
أبي دالمــة ( ، والكتاب الثاني عن )األلفاظ التركية والفارسية
الباقية فـي اللهجة الجزائرية (، وأصــبح بعدهـــا مدرســـا بكليــة

م . انتخب عضــوا  بــالمجمع العلمي بدمشــق1924اآلداب ســنة 
م .1924م ، وعضوا بالمجمع العلمـي بباريس ســنة 1920سنة 

وقـد تـرك العديد مـــن المؤلفــــات في العربيــة واإلســالميات .
 . وأنور الجندي ،191 ..189عادل نويهض ، أعالم الجزائر ، ص 

 . 233الفكر والثقافة في المغرب العربي ، ص 
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( سبق التعريف بهؤالء الرجال .11)

..ــ 18 ، ص 1( عمــار طلــبي ، مرجــع ســابق ، ج12)  71،  
ــيحة ارتفعت ــراهيمي ، أول ص ــير اإلب ــد البش ــرف . ومحم بتص
ــاء ــة العلم ــؤتمر جمعي ــجل م ــير سـ ــد األخ ــالح في العه باإلص
المسلمين الجزائريين الخامس المنعقد بنادي الترقي بــالجزائر

م ، المطبعــة اإلســالمية الجزائريــة ، قســنطينة ،1935سبتمبر 
 .. 40 ، ص 1935

.86 و 85 ، ص 1(انظر محمد خير الــدين ، المــذكرات ، ج 13)  
وهذه المبادىء هي : 

 - تكوين لجنة للتسيير والتنفيذ .1

ــة2 ــرة لتعليم اللغ ــدارس الح ــورا في إنشــاء الم ــروع ف  - الش
العربية والتربية اإلسالمية .

 - االلتزام باإلقاء دروس الوعظ واإلرشــاد لعامــة المسلمين3
في المساجد الحـرة ، والتجول في أنحاء الوطن لتبليغ الــدعوة

اإلصالحية لجميع الناس .

 - الكتابة في الصحف والمجالت لتوعية طبقات الشعب .4

 - إنشـــاء النـــوادي العربيـــة لالجتماعـــات وإلقـــاء الخطب5
والمحاضرات .

 - إنشــاء فــرق الكشــافة اإلســالمية للشــباب في كافــة أنحــاء6
البالد .

 - العمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب لتحريــره7
من العبودية والظلم . وتوكل كل شيخ بمدينته وأحوازها .  

(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين: تأسســت جمعيــة14)
ــة 17العلماء المسلمين الجزائريين يوم الثالثاء هـ1349ذوالحج

م ، بنادي الــترقي بــالجزائر العاصــمة1931 ماي05الموافق لـ 
وبحضور أغلبية علماء القطر الجزائري . انظــر: محمــد البشــير
ــاء ، مجلــة ــة لجمعيــة العلمــ ــة التمهيديـ اإلبــراهيمي ، الجلســ
الشـهـاب ، الجزء السـادس ، المجلــد الســابع . قســنطينة غــرة

 . 344 .. 341م ، ص 1931هـ الموافق لـ جوان 1350صفر 

( انظر محمد الطيب العلوي ، مظاهر المقاومة الجزائرية ،15)
 ، بتصرف .110 و 109ص 

( هذه مقدمة رسالة األستاذ مبارك الميلي التي قــدمها لــه16)
الشــيخ العــربي التبســي بتكليــف من المجلس اإلداري لجمعيــة

م .1937 هـــ - 1356العلماء المســلمين الجزائــريين في ســنة 

118



ــة البعث ، ــاهره ، مطبع ــرك ومظ ــالة الش ــارك الميلي ، رس مب
م . ص أ . ب . ج .1982 هـ  1403قسنطينة ، دون طبعة ، 

 ، بتصرف .58 .. 56 ، ص 1( سعد الله ، أبحاث وآراء ، ج 17)

( يحي بوعزيز ، االتجاه اليميني في الحركة الوطنية18)
م ، ديوان المطبوعات1948-1912الجزائرية من خالل نصوصه 

 .. وما11الجامعية . الجزائر . دون طبعة . دون تارايخ .  ص
بعدها . بتصرف .

 ، بتصرف .15 .. 11( المرجع نفسه ، ص 19)

 . بتصرف .16( المرجع نفسه ، ص 20)

-1830( محمد الطيب العلوي ، مظاهر المقاومة الجزائرية 21)
 ، بتصرف . ويحي بوعزيز ، االتجاه77 و 76م ، ص 1954

 ،  بتصرف .18 و 17اليميني في الحركة الوطنية ، ص 

 ، بتصرف . 71 ، ص 3( سعد الله ، الحركة الوطنية ، ج 22)

 ، بتصرف . 18( بوعزيز ، االتجاه اليمين ، ص 23)

 ، بتصرف . 18( المرجع نفسه ، ص 24)

( أحمد الخطيب ، جمعية العلماء المسامين الجزائريين ،25)
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ،

 .. 105م، ص 1981

( أبو القاسم سعد الله  ، تجارب في األدب والرحلة ،26)
م ،1983المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

 ، بتصرف . 261 و 260ص 

( لمزيد من التوسع انظر : عمار طالبي ، مصدر سابق ، ج29)
 . وأحمد حماني، الصراع بين الســنة والبدعة ،74 ، ص 1

 ، ص2م  ، ج 1984مطبعة البعث، قسنطينة ، الطبعة األولى ، 
 ، شعبان131 . ومجلة الهالل المصرية ، عدد 232 و 231

 . ومعجم أعالم129 و 128م . ص 1962هـ فبراير 1381
 . ومحمد الصالح رمضان ، نشأة أفريقيا346الجزائر ، ص 

 ، السنة األولى ،4الشمالية ، مجلة أفريقيا الشمالية ، عدد 
 .  43م ، ص 1949ماي 
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أعالم اإلصالح الديني في
الجزائر في القرن التاسع

عشر 

م [ :1920هـ - 1331 -  الشيخ حمدان الونيسـي ] ت 1

هاجر إلى الحجــاز احتجاجــا على ظلم وقمــع الســلطات االســتعماريـة للشــعب
الجزائري ، وأفتى بعدم جــواز تجنيــد المســلمين الجزائــريين في الجيش الفرنســي،
وقد حـاول االســتعمار التــأثير فيــه ليبــدل فتــواه ولكنــه فشــل ، فضـايق الشــيخ ممــا
اضــطره للهجــرة إلى بالد اهلل الحــرام ، فاســتقر بالمدينــة المنــورة ، وظــل مدرســا

م .1920هـ 1329للحديث النبوي بها إلى حين وفاته سنـة 

وقد قال عنه األستاذ ) أحمد لطفي السيد ( لما أدى فريضة الحج سنـة
م: )).. أما نحن فقد كنا نغشى الوقت بعد الوقت درس األستاذ الكبير الشيخ1911

(  29حمدان الونيسي مدرس الحديث والبيان بالحرم النبوي الشريف ..(( . )

م :1916-1854هـ/1334-1270 - الشيخ سيدي محمد المكي بن عزوز 2

ــيني ــبرجي النفطي الحسـ ــزوز الـ ــد بن عـ ــطفى بن محمـ ــد المكي مصـ محمـ
هـ، وكان سند أفريقيا كلها ونادرتهــا1270/رمضان/15اإلدريسي، ولد بنفطة في 

121



في التبحر في علوم عصره، وقد تولى والــده تربيتــه وتوجيهـــه وتعليمــه ، ووالــده
جزائــري من مدينـــة بســكرة هــاجر إلى تــونس لنشــر الطريقــة الرحمانيــة بنفطــة ،
وكانت توزر ونفطة في عهده آهلة بالعلم زاخرة بالتآليف ، فأخذ عن شيوخها ، ثم
ــة فأخــذ على كبــار علمائــه وحصــل على أعلى شــهاداته ، وتــولى التحــق بالزيتون
مشــيخة الطريقــة الرحمانيــة بعــد وفــاة والــده ، وتــولى خطــة الفتــوى بنفطــة ســنة

ــال1883هـ 1297 ـــة ، ون ــدريس بالزيتون ــل للت ــا ، وانتق م ، ثم ولي القضــاء فيه
احترام  شيوخه ، وكــانت لــه صــالت بشــيوخ الزوايــا بــالجزائر ، إلى أن رحــل إلى

( 30 ( كتابا . )90المشرق العربي نهائيا ، وترك قرابة التسعين ) 

 - الشيخ عسول العبيدي الّتبسّي األزهري : 3

ــد أشار إليه أول مرة الدكتور عمار طالبي في مقدمة  كتابه عن ] الشيخ عب
الحميد بن باديس[، والشيخ عسول هــذا عــالم أزهــري ، مكث بمصــر طــويال حــتى
تبقر في العلوم العربيـة والدينيـــة ، ثم عــاد إلى الجزائــر في بدايــة الحــرب العالميــة
ــد ــة أوالد ســيدي عبي ــير المشــرق ، وهــو تبســـي من قبيل األولى بعــد أن تنســم عب

العربية التي تسكن جنوب تبسـة . 

م1948 - الشيخ الصادق بن خليل الدرباسي التبسـي األزهري 4

ــة1917خريج الجامع األزهر سنة  ــس المدرسـ م بشهادة العالمية ، ومؤسـ
الصادقية للتربيـة والتعليم بتبسة ، وقد تحدث عنه مالك بن نبـي في مــذكرات شــاهد

م . 1948القرن ، توفي سنة 

م : 1914-1821 - الشيخ امحمد يوسف اطفيش 5

العالم المحقق واللغوي ، من أكابر علماء المذهب اإلباضي بالجزائر ، رحل
إلى مصر للدراسة باألزهر في األربعينيات من القرن الماضي، ومكث بمصـر يعمــل
محققا بدار الكتب المصريـة ، وقد حقق تفسير اإلمام القرطبي وغيره من المصــادر

اإلسالمية . 

 –  عمر بن حمدان المحرشي الزيتونـي المدني :6

ــويال من ــا ط ـــة ردح ــدث ، درس بالزيتون ــوي ، المح ــه ، اللغ ــالم ، الفقي الع
الــزمن، وتخــرج على يديــه العلمــاء األعالم في القــرنين الثــالث والرابــع عشــر
الهجريين التاسع عشــر والعشــرين الميالديين، منهم أعالم مدينــة تبســة ، ثم رحــل
إلى بالد الحجاز وصار مدرسا للحديث النبوي الشريف بالمسجد النبوي الشــريف ،
وعلى يده تخرج العديد من العلماء ، يسميـه إخواننــا الســعوديون المحرســي وليس
المحرشي ، وأملك إجازة في علم الحديث لطالب جزائري من تبسـة أخــذ على يديــه

م نشرتها في كتاب عنه . 1923-1919الحديث بجامع الزيتونة سنوات 
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وغيرهم الكثير أمثال : ] محمــد الغســيري ، وأحمــد الطيب معــاش ، وعمــر
دردور ، وإبراهيم مزهودي ، وأحمد توفيق المدني ، ومحمد خير الدين ، والعربي
سعدوني ، ومالــك بن نــبيـ، واألمين دبــاغين ، والعــربي طوقــان ، ومحمــد العــربي

دماغ العتروس .. [ . 

هـ :1347-1286م / 1929-1869 - محمد بن أبي شنب 7

باحث وعالم وأديب ولغوي ، ولد بمدينة المدية بالقرب من الجزائر
م ، وفي بلدته تعلم مبادىء العربية واإلسالم ، وحفظ26/10/1869العاصمة يوم 

أجزاء من القرآن الكريم، ثم درس اللغتين الفرنسية والعربيـة بدار المعلمين العليا
الفرنسيـة بالجزائر ، وأحرز على إجازة تعليم اللغة والعلوم الفرنسيـة في المدارس
الجزائرية والفرنسيـة ، حصل على شهادة الدكتوراة في اآلداب من جامعة الجزائر

م من كلية اآلداب بعد أن قدم تأليفين أولهما عن حياة الشاعر )أبي1920سنة 
دالمة ( ، والكتاب الثاني عن ) األلفاظ التركية والفارسية الباقية في اللهجة

م . ثم انتخب عضوا1924الجزائرية ( . وأصبح بعدها مدرسا بكلية اآلداب سنة 
م ، وعضوا بالمجمع العلمي بباريس1920بالمجمع العلمي العربي بدمشق سنـة 

م ، وكانت له العديد من الرحالت إلى بالد الشام عموما وسوريا1924سنة 
خصوصا ، والسيما أوقات انعقاد جلسات المجمع العلمي بدمشق السنوية

(  . 31والدورية، وقد ترك العديد من المؤلفات العربيـة والفرنسـيـة واإلسالمية . )

م : 1948 - 1875 -  الشيخ الطاهر بن زقوطة 8

م بقسنطينـة ، وهو1875هو أحد فقهاء قسنطينة المشهورين ، ولد سنة 
حفيد الشيخ عمار بن زقوطة ، الذي قاد حملة الدفاع عن قسنطينـة وعنابة عندما

م . وقد أخذ العلم عن الشيخ ) حمدان1837- 1836هاجمهما الفرنسيون سنة 
الونيسـي ( وأجازه علميا ، وعن الشيخ )عبد القادر المجاوي ( . وكان مقتدرا في
العلم الشرعي وفي الخطبة ، وله طلبة كثيرون، وقد عمل إماما رسميا في مسجد

األربعين شريفا ، ثم في جامع الكتانية  توفي - رحمه اهلل - بقسنطينـة يوم
(32م . )11/11/1948 هـ الموافق لـ 1368/محرم/10

م :1913هـ  1330 -  عبد القادر المجاوي ت 9

العالم الفقيه الخطيب المدرس ، صاحب المؤلفات الشهيرة ، عمل بالتدريس
م ، إلى أن نقلته الحكومة الفرنسية إلى العاصمة سنة1869بقسنطينـة منذ سنـة 

(33م . )1913م ، وظل بها مدرسا وخطيبا إلى أن توفي سنـة 1898

م  : 1908هـ-1325 - صالح بن مهنى ت 10
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عالم وفقيه وخطيب أثرت دروسه وعظاته ومناجاته للضمير اإلسالمي
م ، فعملت اإلدارة االسـتعمارية على إبعاده من1898النائـم بقسنطينة سنوات 

قسنطينة ومصادرة مكتبته التي ال تقدر بثمن بعد أن ترك مؤلفات كثيرة . 

م : 1913هـ  1330 - عبد القادر المجاوي ت 11 

      العالم الفقيه الخطيب المدرس ، صاحب المؤلفات الشـهيرة ، عمل بالتدريس
م ، إلى أن نقلته الحكومة الفرنسـيـة إلى العاصمة سنة1869بقسـنطينـة منذ سنة 

(34م . )1913م ، وظل بها مدرسا وخطيبا إلى أن توفي سنـة 1898

م :1933-1866هـ / 1351-1283 - عبد الحليم بن سمايـة 12

     مـن أوائـل المصلـحين الجزائريين المعتنقين لمذهـب اإلمـام محمد عبـدة
اإلصالحي في الجزائـر، ولد بالعاصمـة في كنف والد مثقف ثقافة واسعة أخذها من

ترداده على مصر، أدخله والده الكتاب حيث حفــظ القرآن الكـريم ، وفي سنة
م بـدأ التدريـس بصحبـة الشـيخ )عبد القادر المجاوي ( في مدرسة خاصة1896

بتعليم اللغة العربيـة بالجزائر ، ثم عــرف بعدها أسـتاذا  بارزا  بالمدرسـة
الثعالبية، تخـرج على يـده جيـل من المثقفين الجزائريين المزدوجي اللغة ، يعـد

من أوسـع علماء عصر علما وثقافة، ومن المؤلفين والكتاب المشهورين ، توفي
(35م بالعاصمة . )1933جانفي04يوم

م :1917-1865هـ / 1333-1281 - محمد بن مصطفى بن الخوجة 13

ولـد بالجزائر العاصمة ، وبها تلقى العلم على يـد أكابر شـيوخها ، وكان
من أكثـر العلماء الجزائريين مطالعة للكتب والجرائد والمجالت وبخاصة ما كتب
الشيخ اإلمام محمد عبدة في المنار. عمل طيلة حياته واعظا وخطيبا ومدرسا ،

(36ترك العديد من المؤلفات . )

م :1941-1852 هـ / 1361-1269 - أبو القاسم محمد الحفناوي 14

   كاتب وشاعر ، له اشتغال بالتاريـخ ، ولـد بقرية الديس بالقرب من بوسـعادة ،
وفي زاوية الهامل ببوسـعادة تعلـم ، ثم عمل في قلم تحرير جريدة المبشر

م، ودرس بالجامع الكبير بالعاصمـة من عام1926- 1884الرسميـة من عام 
م تولى منصب  اإلفتاء المالكي بعد مقتل المفتي بن1941-إلى وفاته سنة 1897

م ، له تصانيف عديدة أشهرها تعريف الخلف برجال السلف . )1936كحول سنة 
37)

م :1958- 1873هـ /1378- 1295- الشيخ محمد الخضر حسين األزهري 15

م ،1952العــالم الزيتــونـي األزهــري ، الــذي تســنم مشــيخة األزهــر ســنة 
والداعية والكاتب والخطيب الفذ . 
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م : 1948-1895 - الشيخ المولود بن الصديق الحافظي األزهري 16

م ، وكـــان حجـــة في1924-1917الـــذي درس في األزهـــر ســـبع ســـنين 
المعقول والمنقــول، وكــان يــرد على أســتاذه األزهــري الشــيخ يوســف الــدجوي في
مسائل التصوف في الصحف المصرية، ولما عاد إلى الجزائــر صــار رئيس جمعيــة

(36م ، وهو الخطيب والواعظ والعالم الفلكي الفذ . )1932علماء السنة سنة 

م : 1928- 1870هـ / 1347- 1286 - الشيخ محمد الميلي 17

م1870هـ 1286ولد الشيخ محمد بن الظريف بن محمد الميلي سنـة 
بمدينـة ميلة ، وحفظ القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره على يد الشيخ المرحوم علي

بن ابراهم وعلى يديه أيضا تعلم مبادىء العلوم العربية واإلسالمية، ثم تابع
دراسته في المدرسة الكتانية بمدينـة قسنطينةـ، التي أنشأتها إدارة االستعمارية

لتخريـج القضاة واألئمة والمدرسين الرسميين، وفيها درس على يد العالمين
الجليلين الشيخ حمدان الونيسيـ، والشيخ عبد القادر المجاوي، وتأثر بهما أيما

تأثر، وانتفع بعلمهما أيما نفع، وتخرج منها برتبـة ) باش عدل - معاون قاضي -(،
وعمل في المحاكم األهلية ، ولما ضاق بأساليب االستعمار الفرنسـي ترك العمل
بها، وانقطع للتدريس في معهد ديني صغير أسماه معهد المبارك لتحفيظ القرآن

هـ ، وصار1318م 1901والتربية اإلسالمية والعلوم العربيـة والشرعية في عام 
يدرس بالجامع الكبير بمدينة ميلة ، وأعانه أهلها بما يقدرون عليه من أموال

لتدعيم معهده الديني ، الذي كان يضمن نوعا من التعليم العربي والديني ألبنائهم
في المدينة . وقد اضطلع رحمه اهلل بدور تعليمي وتربوـي وإصالحي عظيم في

م في شهر صفر28/07/1928بلدته والمناطق المجاورة إلى أن توفاه اهلل يوم 
(38هـ . )1347

م : 1920-1852 - الشيخ طاهر الجزائري 18

م ،1852ولــد في دمشـــق ألب جزائــري هــاجر من منطقــة زواوة ســنة 
واسمه صالح السمعوني الوغليسي ، وقد ساهم الشيخ طــاهر في النهضـــة العربيـــة
التي شهدتها سوريـة رفعه إلى صف المصلحين الكبار ، وعلماء الشــام يــدينون لــه
بالفضل في نهضة الشام الحديثـة ، وقد ألف العديــد من الكتب ، وســاهم في الكتابــة
في العديــد من الصــحف ، وفي إنشــاء الجمعيــات والمكتبــات، وفي تــولي الوظــائف
الرسميـة ، وكان صديقا للمصلح العثمــاني الشــهير مــدحت باشــا، وقــد تخــرج على
يديه العديد من التالميذ المشاهير أمثال : ] محمــد كــرد علي ومحب الــدين الخطيب
وسعيد األلباني وابن أخيه ســليم الجزائــري [، وقــد فــر من ظلم األتــراك إلى مصــر

ــنقا1919م وظل بها إلى سنة 1907سـنة  م وحقد على األتراك بعد إعدام أخيه ش
(40م في عهد حاكم سورية العثماني جمال باشا . )1916سنة 
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- الشيخ سليمان بن طيار البيضاوي : 19

من سكان قسنطينة ، قدم إلى مدينة تبسة في مطالع القرن العشرين
لإلمامة والخطبة في مسجدها الجامع الوحيد من قبل اإلدارة الفرنسية ، وقد بقي
فيها إلى الخمسينيات بعد أن ترك سمعة وذكرا طيبا بين سكان المدينة ، له ذكر

 ..1919في جريدة النجاح عند تغطيتها بعض أخبار مدينة تبسة بين سنوات 
م . 1950

 - عباس بن حمانة: 20

الزعيم السياسي الوطني ، ذي السمعة الشعبيـة الذي استقبل األمير خالد بن
محي الدين بن عبد القادر حفيد األمير عندما  مر بتبسـة ، وأقام عنده ثم ودعه إلى

 م1912الحدود التونسية ، وقد كان أحد أعضاء الوفد الجزائري إلى فرنسا سنة  
لالحتجاج ضد قانون  التجنيد اإلجباري، وقد توفي عباس بن حمانة بضربـة فأس

(41م . )1914/ 16/07في ظروف غامضة في حقل له يوم 

مســـرد اإلحــــــاالت
 . وأحمد74 ، ص 1( لمزيد من التوسع انظر : عمار طالبي ، مصدر سابق ، ج 29)

م  ،1984حماني، الصراع بين الســنة والبدعة ، مطبعة البعث، قسنطينة ، الطبعة األولى ، 
هـ فبراير1381 ، شعبان 131 . ومجلة الهالل المصرية ، عدد 232 و 231 ، ص 2ج 

 . ومحمد الصالح رمضان ،346 . ومعجم أعالم الجزائر ، ص 129 و 128م . ص 1962
م ، ص1949 ، السنة األولى ، ماي 4نشأة أفريقيا الشمالية ، مجلة أفريقيا الشمالية ، عدد 

43  . 

 .  381 .. 379 ، ص 3( محمد محفوظ ، تراجم المؤلفين التونسيين ، ج 30)

 . وأنور الجندي ، الفكر191 .. 189( انظر : عادل نويهض ، أعالم الجزائر ، ص 31)
( أحمد حماني ، الصراع بين السنة والبدعة ، ج32 )233والثقافة في المغرب العربي ، ص 

 ...   74 ، ص 1 .. بتصرف . ومحمد خير الدين ، المذكرات ، ج 279 ، ص 2

 ، بتصرف . وعادل71 .. 18 ، المقدمة ، ص 1( انظر : عمار طالبي ، اآلثار ، ج 33)
 . وآخرون ..286نويهض ، ص 

 ، بتصرف . وعادل71 .. 18 ، المقدمة ، ص 1( انظر : عمار طالبي ، اآلثار ، ج 34)
 ، وآخرون ..286نويهض ، ص 

( محمد علي دبوز ، نهضة الجزائر الحديثة ، المطبعة التعاونية ، دمشق ، الطبعة35)
 . وعمار طــالبي،  آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس ، ج126 ، ص 1م ، ج 1965األولى، 

م ، الشركة1930-1900 . ومحمد ناصر ، المقالــــــة الصحفية في الجزائر 28 ، ص 1
 .   218 ، ص 2م ، ج 1986الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

 .. بتصرف . 34 ، ص 1( انظر : عمار طالبي ، اآلثار ، ج 36)
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 . 45 . وعمار طالبي ، ص 121( انظر : نويهض ، أعالم الجزائر ، ص 37)

 ، بتصرف.68 .. 48 ، ص 3( انظر محمد علي دبوز ، أعالم اإلصالح في الجزائر ، ج 38)

ــرب اإلســالمي ،40) ( انظر : أبو القاسم سعد اهلل  ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، دار الغ
 ، بتصرف .150 ، ص 2م ، ج 1990بيروت ، الطبعة الثانية ، 

( محمد علي دبوز ، نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة ، المطبعة التعاونية ،41)
 ..    262م . ص 1965هـ 1385 ، 1الجزائر ، البعة 

الفصل الثامن

ترجمة األعالم
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المجدد والداعية المصلح اإلمام

الشيخ عبد الحميد بن باديس

رائد الحركة اإلصالحية اإلسالمية الجزائرية

في العصر الحديث

م [1940- 1889هـ / 1359- 1308 ]

* مولده ونشأته وتعلمه :

ولد الشيخ ] عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس .. [ يوم
م1889 ديسمبر سنة 04هـ الموافق ليوم 1307/ربيع اآلخرة/11األربعاء 

بقسنطينـة في أسرة عريقة مشهورة بالعلم والجاه والثراء ، وأمه السيدة ] زهيرة
231بنت علي بن جلول [ من أسرة فاضلة مشهورة من أعيان قسنطينة أيضا . 

  كــان ابن بــاديس ســليل أســرة المعــز بن بــاديس الصــنهاجية ، وينتســب إلى جــده األعلى231
] المعز بن باديس بن المنصور بن بلقين بن زيري بن مناد بن منقوش [ أمير قبيلة صــنهاجة
التلية ، ومؤسس دولة بــني زيــري الصــنهاجية في بالد المغــرب اإلســالمي ، وقــد حكمت هــذه
األســرة ووجهت سياســة المغــرب العــربي اإلســالمي في القــرن الرابــع والخــامس والســادس

ــذي يرجــع373للهجرة ، وأشهرها : ] المعز لدين اهلل أبو الفتوح بلكين بن زيري ت  هـ [ ، ال
إليه الفضل في تطهير بالد المغــرب اإلســالمي من بــدع الباطنيــة واإلســماعيلية .. الــتي خلفهــا
الفــاطميون العبيــديون من ورائهم في بالد إفريقيــة ، وإقــرار مــذهب أهــل الســنة ، وقــد دامت

هـ ، ولما سقطت دولة بني زيري على يد الموحدين في373هـ إلى سنة 362واليته من سنة 
القرن السادس الهجري ودمرت عاصمتهم ) قلعة بني حماد ( بالقرب من مدينــة مســيلة اليــوم
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بدأ ابن باديس حياته العلمية بحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ ] محمد
المداسي [ ، وأتم حفظه وهو ابن ثالث عشرة سنة ، ومن شدة إعجاب المؤدب
بذكائه وسيرته الطيبة قدمه ليصلي بالناس صالة التراويح ثالث سنوات متتابعة

232في الجامع الكبير بقسنطينـة . 

هـ [ سنة1331م - 1920ثم سلمه والده إلى الشيخ ] حمدان الونيسـي ت 
هـ ، فدرسه مبادىء اللغة العربيـة والعلوم الدينية ، وحفظ على1319م - 1901

يديه متون اللغة والنحو ودرر الشعر العربي وعيون البيان ، وسائر المتون
الدينية في الفقه واألصول والفرائض والعقائد والحديث ، وظل مالزما له حتى بعد

زواجه يطلب العلم عنده إلى حين هجرته مكرها من قسنطينـة إلى بالد الحجاز
متبرما من سياسة فرنسا االستعمارية تجاه الجزائريين ، ورغب ابن باديس أن

233يهاجر مع شيخه ولكن والده منعه من ذلك . 

سكنت أسرة ابن باديس قسنطينة واشتغلت بالعلم والتجارة والقضاء ، كما نبغ من هذه األسرة
شخصــيات سياســية ودينيــة كثــيرة كــان من المتــأخرين منهم جــده ] أبــو العبــاس احميــدة بن
ــد االســتعمار ســنة ــل ســقوطها بي ــاديس [ قاضــيا قســنطينة قبي ــاديس[، وجــده ] المكي بن ب ب

م، كما كان أبوه عضوا في البرلمان الجزائري الفرنســي . وأســرته ألمــه عريقــة ، فقــد1837
كان جده ألمه عضوا في البرلمان الجزائري الفرنسي . 

ــاره ، دار اليقظــة ــه وآث ــاديس حيات ــار طــالبي ، ابن ب ــد من التوســع انظــر : عم لمزي
 . وأحمد حماني ، الصراع73 و 72 ، ص 1م ، ج 1968العربية، بيروت ، الطبعة األولى ، 

..229 ، ص 2م ، ج 1984بين السنة والبدعــة ، دار البعث ، قســنطينة ، الطبعــة األولى ،   
ــة231 ــر، الشــركة الوطني ــتربوي في الجزائ ــد اإلصــالح ال ــاديس رائ ــركي رابح ، ابن ب  . وت

 ..193م ، ص 1969للنشروالتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

وقد صححت تاريخ ميالده من عنــد : عبــد العزيــز فياللي ، وثــائق جديــدة عن جــوانب
  م ، ص  2012  خفية في حياة ابن باديس الدراسية ، دار الهدى ، عيم مليلة ، الطبعــة األولى ، 

15  .                     

 انظر : أندرييه نوشيه ، نهضة الحركة الوطنية والدينية الجزائريــة ، المطبعــة الباريســية ،232
 .64الطبعة األولى ، باريس ، دون تاريخ ، ص 

م : من كبــار علمــاء الجزائــر ، ومن رواد الحـركـــة1920هـــ - 1331 حمدان الونيسي ت 233
اإلصالحية بها في مســـتهل القــرن العشــرين الميالدي الرابــع عشــر الهجــري ، تتلمــذ على يــد

رج الكثــير من الطالب منهم ابن1913هـــ  1330الشــيخ ] عبــد القــادر المجــاوي ت  م [، وّخــ
بــاديس ، الــذي يقــر لــه بالفضــل وبــالعلم وبالريــادة وبتــأثيره العميــق فيــه، هــاجر إلى الحجــاز
احتجاجا على قمع السلطات االستعمارية، وأفتى بعــدم جــواز تجنيــد المســلمين الجزائــريين في
الجيش الفرنسي ، فحاول االستعمار التأثير فيه ليبدل فتواه ولكنــه فشــل ، فضــايق الشــيخ ممــا
اضطره للهجرة إلى بالد اهلل الحرام، واستقر بالمدينة المنورة ، وظــل مدرســا للحــديث النبــوي

م . وقد قال عنه األستاذ أحمــد لطفي الســيد لمــا أدى1920هـ 1329بها إلى حين وفاته سنة 
م : )) .. أما نحـن فقد كنــا نغشــى الــوقت بعــد الــوقت درس األســتاذ1911فريضة الحج سـنة 

الكبير الشيخ حمدان الونيسي مدرس الحديث والبيان بالحرم النبوي الشريف .. (( . لمزيد من
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ولما بلغ الخامسة عشر زوجه والده فأنجب مولودا سماه ] محمد عبدة
 . ولما منعه والده من الهجرة مع234إسماعيل [ محبة في الشيخ محمد عبدة 

شيخه ] حمدان الونيسي [ إلى الحجاز أذن له أن يهاجر إلى تونس ليتابع تعليمـه
هـ وسنه تسعة1325م- 1908العالي بجامع الزيتونة المعمور ، فقصده سنة 

عشر عاما، وفي جامع الزيتونـة أخذ سائر العلوم العربيـة والدينيـة على يد أكابر
، 235م [ 1924هـ 1342العلماء من أمثال : ] الشيخ محمد النخلي القيرواني ت 

،236م [ 1973- 1879هـ /1397-1296و] الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
والشيوخ : ] محمد الصادق النيفر ، وعثمان بن الخوجة ، وحمدان المحرسي ،

والبشيـر صفر، ومحمد الخضر حسـين ، وبلحسن النجار ، ومحمد بن القاضي، ..[
م ، حيث تخرج منـه يحمل شهادة1912، وظل به طالبا للعلم إلى سنة  237

التطويع ، وهي أعلى شهادة جامعية تمنحها الجامعة الزيتونية ، ودّرس فيه سنـة
م -على عادة الطلبة المتخرجين منه - قبل أن يعود إلى قسنطينـة في1913واحدة 

موفى السنة نفسها ، الذين يزاولون التدريس فيه لمدة سنة بعد تخرجهم ليتدربوا
238على فنون وطرق التعليم . 

 . وأحمد حمــاني ، مرجــع ســابق ،74، ص 1التوسع انظر : عمار طالبي ، مصدر سابق، ج 
ــدد 232 و 231 ، ص 2ج  ــة الهالل المصــرية ، ع ــر : مجل ــعبان 131 . انظ هـ1381 ، ش

 . ومحمــد الصــالح346 . ومعجم أعالم الجزائــر ، ص 129 و 128م . ص 1962فــبراير 
 ، الســنة األولى ، مــاي4رمضــان ، نشــأة أفريقيــا الشــمالية ، مجلــة أفريقيــا الشــمالية ، عــدد 

 .  43م ، ص 1949

 .75 و 74 ، ص 1 انظر : عمار طالبي ، مرجع سابق ، ج 234

م : من أكــابر علمــاء الزيتونــة في التفســير1924هـــ - 1342 محمد النخلي القــيرواني ت 235
والحديث وعلم السند واللغة ، تخرج على يديه كبار علماء النهضة اإلصالحية بــالجزائر أمثــال
الشيخ ابن باديس والعربي التبسي ومحمد مبارك الميلي ومحمد الطيب باشــا التبســي، ودفــاتر

تخرجهم الزيتونية ممهورة بتوقيعه وإجازته وخطه .

م : من خـــريجي جامعـــة1973-1879هــــ / 1397-1296 محمـــد الطـــاهر بن عاشـــور 236
ــالحية ــة اإلص ــابر الحرك ــه أك ــرج على يديـ ــلهم ، تخ ــا وأفاض ــابر علمائه ــة ، ومن أك الزيتون
الجزائريــة في العصــر الحــديث ، وتــولى منصــب إدارة الزيتونيــة، وقاضــي القضــاة بتــونس ،
ومفتي الديار ، وترك العديد من المؤلفات أشهرها  تفسيره الشهير ) التحرير والتنوير ( الــذي

يعتبر عمدة تفاسير مالكية المغرب العربي .

 انظر : محمد محفوظ ، تراجم المؤلفين التونســيين ، الشــركة التونســية للطباعــة والنشــر ،237
م .1986تونس ، الطبعة الثالثة ، 

م اسم الطالب عبد1912أوت06 نشر تجريدة ) المشير ( التونسية في عددها الصادر يوم 238
الحميد بن باديس ضمن أسماء الطلبة الزيتونيين الذين نالوا شهاد التطويع العالية من الجامعة
الزيتونية ، وكان ترتيبه األول بين دفعته تلك ، التي لم يتخرج فيها أي جزائري غيره. انظــر :

-1900محمد الصالح الجابري ، النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس ســنة 
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وفي تونس حضر ابن باديس بوادر النهضـة التونسية الحديثـة التي كان
رائداها الدينيان ] الشيخ النخلي القيروانـي ، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور [ ،
وكان روادها السياسيون أمثال : ] محمد باش حانبه وعبد العزيز الزاوش وعبد
العزيز الثعالبي ومحمد خزندار .. [ ، كما حضر أحداث المظاهرات التونسيـة ردا

م ، ومظاهرات التونسيين  الشهيرة لتأييد1911على احتالل إيطاليا ليبيا سنة 
م ، كما شهد النهضة األدبية1912الدولة العثمانيـة في حوادث البلقان سنة 

 239والصحفية والفكرية التي عاشتها تونس في تلك السنوات األربع . 

هـ بدأ يدّرس في1331م - 1913وبعد عودته من الزيتونـة أواخر سنة 
قسنطينة كوكبة من طالب العلم ، الذين شّكلوا بعدها نواة الحركة اإلصالحية
اإلسالمية في الجزائر في منتصـف الخمسينيات، ولكن مفتيها المعين من قبل

اإلدارة االستعمارية الشيخ ] المولود بن الموهوب [ - غفر اهلل له ، وعلى الرغم
من باعه وتطاوله في العلوم الشرعية والعربية - عارضه بقوة، وسبب له الكثير
من المشاكل تنفيذا للسياسة االستعمارية التي كانتُ تملى ، مسببا نوعا من التعثر
لمشروعه اإلصالحي في بدايتهـ، ففكر في الهجرة من جديد ، واستأذن والده في

م ، ونزل المدينة المنورة عازما على1913هـ 1331الحج فأذن له في موسم 
الحج والهجرة معا ، وهناك التقى شيخه األول ] حمدان الونيسي [ والشيخ

] حسين أحمد الهندي المدني [  والشيخ ] الوزير التونسي [ ، كما التقى عالمة
الجزائر وأديبها الشيخ ] محمد البشير اإلبراهيمـي [ ، الذي تذاكر معه لمدة أربعة
شهور كاملة أوضاع الجزائر خاصة والعالم اإلسالمي عامة في ظل موجة القهر

240واالستعمار الصليبي الحديثة . 

وقد وصف الشيخ البشيـر لقاءاته اإلصالحية المثمرة تلك بالشيخ عبد
الحميد بن باديس بقوله : )) .. كنا نؤدي فريضـة العشاء األخيرة كل ليلة في

المسجد النبوي ، ونخرج إلى منزلي فنسمر مع الشيخ ابن باديس منفردين إلى
آخر الليل حين يفتح المسجد فندخل مع أول داخل لصالة الصبح ، ثم نفترق إلى

الليلة الثانيـة ، إلى نهاية ثالثة األشهر التي أقامها الشيخ بالمدينة المنورة . كانت
هذه األسمار كلها تدبيرا للوسائل التي تنهض بها الجزائر ، ووضع البرامج
المفصلة لتلك النهضات الشاملة التي كلها صورا ذهنية تترى في مخيلتنا ،

وصحبها من حسن النية وتوفيق اهلل ما حققها في الخارج بعد بضع عشرة سنة ،

 .21م ، ص 1975م، المؤسسة التونسية للنشر ، الطبعة األولى ، 1960

 انظر : شارل أندريه جوليان ، أفريقيا الشمالية تسير ، ترجمة : محمد مــزالي والبشــير بن239
 .. 44م . ص 1976سالمة ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، الطبعة األولى ، 

ــه240  انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، أنا ، موجز السيرة الذاتية الخاصة به ، قدمها تعريفا ب
 ، بتصرف .5إلى رئاسة المجمع اللغوي العربي بالقاهرة بمناسبة تعيينه عضوا فيه ، ص 
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م هي التي وضعت فيها األسس1913وشهد اهلل على أن تلك الليالي من سنة 
األولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، التي لم تبرـز للوجود إاّل في سنة

241م .. (( . 1931

وفي المدينة المنورة كان قد أبدى رغبته في البقاء فيها أمام الشيخ حسين
أحمد الهندي المدني ، فنصحه - لما توسم فيه أمارات النجابة والذكاء واإلخالص

لدينه ولغته - بأن يعود إلى وطنه الجزائر ، الذي هو بحاجة ماسة إلى دعوته
وعلمه ونشاطه ، وقال له : ] .. ارجع إلى وطنك يا بني ، فأمثالك هنا كثير يغنون
عنك ، ويقومون مقامك ، ولكنهم في وطنك قليل، وخدمة اإلسالم هنالك أجدر بك
وأنفع له من بقائك هنا [ ، ولما عزم على الرجوع أخبره شيخه حمدان الونيسي

بأنه سيرخص له في التدريس ، وأخذ عليه العهد أاّل يتولى الوظيف وال يطلب
بعلمه الرغيف وال يتخذ منه سلما ألغراضه الدنيوية .. فعاهده وعاد إلى الجزائر

242مارا بمصـر والشام ولبنان . 

* عودته إلى الجزائر :

عملت نصيحة الشيخ حسين أحمد الهندي رحمه اهلل في ابن باديس
عملها ، وقرر العودة للجزائر بعد أن تدارس مع الشيخ البشير اإلبراهيمـي وضعها
األليم وظروفها الصعبة ، ولما وّدع أستاذه حمدان الونيسـي أعطاه كتابا إلى الشيخ

، فنزل مصر وذهب إليه 243] محمد بخيت المطيعي [ مفتي الديار المصرية 
وأعلمه بأنه جاء من قبل الشيخ حمدان الونيسي فقال له : ) ذاك رجل عظيم (، ثم

أجازه للتدريس في علوم الشرع ، ومنها عّرج على الشيخ ] أبا الفضل
244الجيزاوي [ في اإلسكندريـة فأجازه أيضا . 

ثم عّرج على سوريـة ولبنان ، وعاد إلى الجزائر ، وباشر عمله التربوـي
م ، وظل يعلم الصبيان في1914هـ - 1332والتعليمي في قسنطينة ربيع عام 

 ، بتصرف .5 انظر : المصدر السابق نفسه ، ص 241

 .235 و 234 ، ص 2 انظر : أحمد حماني ، مرجع سابق ، ج 242

م : ولد بقرية المطايعة بمحافظــة أســـيوط ، وحفــظ القــرآن1935 محمد بخيت المطيعي ت 243
ــد1282الكريم ومبادىء العلوم العربية والدينية ، ثم التحق باألزهر سنة  هـ فدرس فيه على ي

كبار مشايخه أمثال الشيخ حسن الطويل وجمــال الــدين األفغــاني ، ونــال شــهادة العالميــة ســنة
هــــ ، ثم تقلب في المناصـــب العلميـــة والدينيـــة إلى أنعين مفتيـــا للـــديار المصـــرية في1292

 مجلــدا ، وكــان صــديقا حميمــا8000م، ولــه مكتبــة عظيمــة بهــا حــوالي  1914ديســمبر 31
م . انظر : عبد الحميد بن باديـس ، في ذكــرى1935للشيخ محمد عبدة ، توفي بالقاهرة سنة 

 ، ذي القعــدة11 ، المجلــد 11رحيل الشـيخ محمــد بخيت المطيعي ، مجلــة الشــهاب ، الجــزء 
 . 607 و 606م ، ص 1936هـ فيفري 1354

 أبو الفضل الجيزاوي: من أكابر علماء مصر، ولي رئاسة الجامع األزهر في العشرينيات .244
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م إلى أن تكّونت نخبة من خيرة الطلبة على1914الكتاتيب والمساجد من سنة 
245يديه . 

* عوامل نبوغه :

يمكن إجمال عوامل تكوين ونبوغ الشيخ عبد الحميد بن باديس في
العناصر اآلتية :

 - نشأته في أسرة فاضلة حرصت على تحفيظه القرآن الكريم مبكرا .1

 - طلبه لعلوم الشرع على يد خيرة العلماء أمثال الشيخ محمدان الونيسي ،2
ومحمد النخلي القيرواني.

 - رحلته لطلب العلم بجامع الزيتونـة وتدريسه عاما كامال فيه .3

 - معاصرتـه لألحداث التاريخية الجسام التي عصفت بالعالم عامة وباألمة4
اإلسالمية خاصة.

 - رحلته إلى المشرق العربي والحج ، والتقاؤه بخيرة علماء الشرق اإلسالمي .5

 - تأثره بالحركة الصحفية واإلعالمية في المشرق العربي والسيما العروة6
الوثقى ومجلة المنار ، التي طلب علماء الجزائر من السيد ] محمد رشيد رضا ت

م [ عدم التعرض فيها لسياسة فرنسا االستعماريـة في الجزائر حتى ال تمنع1936
دخولها إليهم ، ألنها هي المدد ألرواحهم، وهي التي تصلهم بروح الشرق .

 - تأثير سياسة القمع االستعماري فيه ، وتأثره من وضعية الشعب الجزائري7
المزريـة .

 - احترامه لمنهج ووصيـة شيخيـه الونيسـي والقيروانـي ، إذ قال فيهما : ] وأذكر8
منهم رجلين كان لهما األثر البليغ في تربيتي وفي حياتي العملية حمدان الونيسـي
القسنطينـي نزيل المدينة المنورة ودفينها، وثانيهما الشيخ محمد النخلي القيرواني

المدرس بجامع الزيتونـة المعمور رحمهما اهلل .

وإني ألذكر لألول وصية أوصاني بها ، وعهدا عهد به إلّي ، وأذكر أثر ذلك
العهد في نفسي ومستقبلي وحياتي وتاريخي كله ، فأجدني مدينا لهذا الرجل بمّنـة
ال يقوم بها الشكر ، فقد أوصاني وشّدد علّي أن ال أقرب الوظيف وال أرضاها ما
حييت ، وال أتخذ علمي مطية لها ، كما كان يفعله أمثالي في ذلك الوقت . وأذكر

 . وأحمــد حمــاني ، مرجــع81 و 80 ، ص 1 انظــر : عمــار طــالبي ، مرجــع ســابق ، ج 245
 . ت .235 و 234 ، ص 2سابق ، ج 
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للثاني كلمة ال يقل أثرها في ناحيتي العلمية عن أثر تلك الوصية في ناحيتي
246العملية .. [ . 

 - عودة فئة من العلماء الجزائريين من الزيتونـة ومن المشرق العربي أمثال : ]9
محمد الطيب العقبي، والبشير اإلبراهيمي ، وأبو يعلى سعيد الزواوي ، والعربي

التبسي ، والمولود الحافظي األزهري ، ونعيم النعيمي ، ومحمد خير الدين ،
247ومحمد السعيد الزاهري .. [ . 

* نشاطه الدعوي واإلصالحي :

ال يمكن الفصل - عمليا - بين جوانب  شخصيـة الشيخ عبد الحميد بن
باديس العتبارات عديدة. ذلك أن شخصيته ثرية األبعاد ، وتتحرك على عدة

مستويات ، فهو المربي والمعلم والكاتب والخطيب والداعية المصلح والسياسي ..
وبالتالي ال تنفصل  شخصيتـه الدعوية اإلصالحية عن شخصيتـه التربويـة أو

التعليمية أو السياسية ..      

ومن هنا يمكن تقسيم نشاط الشيخ عبد الحميد بن باديس - رحمه اهلل -
اإلصالحي والدعوي ، والذي يتدرـج وفق اإلطار الزمني التالي : 

م .1913- 1889هـ / 1331- 1308 - مرحلة النشأة والتربيـة والتكوين 1     

 -1331 - مرحلة التأسيس التربوي والتعليمي والصحفي والدعوي 2     
م .1928- 1912هـ / 1347

م .1924هـ / 1343 - مرحلة تأسيس جمعية اإلخاء العلمي سنـة 3     

م .1928هـ / 1347 - مرحلة تأسيس ورئاسة جماعة الرواد 4     

  - مرحلة رئاسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومجلسها اإلداري5     
م .1940م -   1931

* نشاطه الدعوي واإلصالحي : 

بعد عودة العالمين الجليلين من الحجاز قطبا الحركة اإلصالحية اإلسـالمية
هـ1338في الجزائر الحديثة الشيخ محمد الطيب العقبي والبشيـر اإلبراهيمـي سنـة 

م تبلور الرأي اإلصالحي أخيرا لدى الشيخ باديس على ضرورة توحيد1920/ 
الجهود في إطار العمل الجمعي وتأسيس جمعية دينيـة قوية ، تضطلع بالعمل

م ،1938هـــ جويليــة 1357 ، جمــادى أولى 14 ، المجلــد 4 انظر : ابن بــاديس ، الجــزء 246
.291 ..288ص 

 سترد ترجمة عن هؤالء العلماء الحقا إن شاء اهلل .247
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اإلصالحي اإلسالمي في الجزائر ، لمواجهة المخططات االستعمارية ضد الشعب
الجزائري األعزل ، وأهم هذه المخاطر :

 - فساد الطرق الصوفية ونشرها وترويجها للبدع والخرافات واألوهام واألباطيل1
الطرقية بين صفوف الشعب الجزائري الجاهل ، وتواطئها البشع مع اإلدارة

االستعماريـة الستغفال الشعب الجزائري.

 - محاولة إيقاف مد حركة التبشير والتنصير المستمرة بين الشعب الجزائري ،2
التي تستغل ظروفه الصعبة لتنصيره ، أو لتحويله عن دينه اإلسالمي .

 - إيقاف زحف الفرنسة ، وإنقاذ اللغة العربية محاربة من قبل االستعمار3
الفرنسي . 

 - إيقاف المد التغريبـي بين صفوف الشعب الجزائري ، الذي يسعى لخلق النخب4
الجزائرية الطامحة لالندماج في فرنسا . 

 - مقاومة سياسة المسخ والتشويه التي تمارسها اإلدارة االستعماريـة تجاه قيم5
ودين الشعب الجزائري.

 - اإلعداد الصحيح لبناء الفرد الجزائري العربي المسلم ، الواعي والمتسلح6
بدينه وقيمه ولغته . 

 - الحفاظ على آخر حصون الممانعة العربية واإلسالمية في الجزائر السليبـة .7

* نشاطه الصحفي : 

وبعد انهزام دول المحور في الحرب العالمية األولى وخروج الحلفاء
منتصرين وإعالن مبادىء الرئيس األمريكي ) ولسون ( تأسست أول صحيفة

، وقد أسسها 248م 1919جزائريـة حرة بقسنطينـة اسمها ] جريدة النجاح [ سنة 

م ( الصــادرة  بقســنطينة برئاســة وتحريــر عبــد الحفيــظ بن1956-1919 جريدة النجــاح )248
م ( أول صحيفة عربية تأسست1956 ـ/ 1919الهاشمي ومامي إسماعيل : جريدة النجاح ) 

بعد الحرب العالمية األولى ، ظهرت كيومية في أول أمرها ، ثم تحولت إلى شبه أسبوعية ، ثم
إلى أسبوعية ، وكانت على صلة بوكالة األنبــاء ) هافــاس ( العالميــة ، وهي صــحيفة إخباريــة
جامعــة أدارهــا ورئس تحريرهــا ) عبــد الحفيــظ بن الهاشــمي( ثم انضــم إليــه إســماعيل مــامي
الصحفي والكاتب القسنطيني المعروف ، ولم يكن لها اتجاه سياسي واضح إاّل الربح المــادي ،
ولذا فقد سخرتها اإلدارة االستعمارية فترة لمحاربة الصف اإلصالحي  . انظر : محمــد ناصــر،
الصحف العربية الجزائرية  ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيــع ، الجزائــر ، دون طبعــة ، دون

 . وهي موجــودة بمركــز أرشــيف واليــة قســنطينة وقــد اطلعت عليهــا44 و 43تــاريخ ، ص 
شخصيا وصورت منها العديد من الموضوعات كموضوع برقية أهل تبســة للمــؤتمر اإلســالمي

 ، ص2م . وأحمــد حمــاني ، مرجــع ســابق ، ج 1926بالقاهرة حول الخالفة اإلســالمية ســنة 
 .236 و 235
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أحد تالمذة الشيخ ابن باديس ] عبد الحفيظ بن الهاشمي [ ، وكان الشيخ عبد
الحميد يكتب فيها مقاالته تحت اسم مستعار ويوقع باسم ) العبسي ( . 

ثم قرر الشيخ تأسيس صحيفة خاصة تعبر عن خط واتجاه ] جمعية اإلخاء
العلمي [ فأسس بمعية مجموعة من المخلصين من أهل قسنطينة صحيفة

، التي عطلتها اإلدارة االستعماريـة بعد فترة قصيرة من صدورها ، 249] المنتقد[ 
، ليصدر من بعدها 250مما دفع بالشيخ باديس إلصدار ] جريدة ومجلة الشهاب [ 

م لتكون اللسان الناطق باسم1933هـ / 1350جريدة ] السنة النبويـة [ سنة 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، وسرعان ما عطلتها اإلدارة االستعمارية

،252، فأصدر الشيخ صحيفة ] الشريعة [  251بعد صدور ثالثة عشر عددا منها 

م ( الصادرة بمدينــة قســـنطينة برئاســة وتحريــر الشــيخ1925هـ / 1343 جريدة المنتقـد )249
م ( جريــدة1925هـــ / 1343عبد الحميد بن باديس وإدارة أحمد بوشمال : جريــدة المنتقــد ) 

أسبوعية صادرة بقسنطينة ، رئس إدارتها الشيخ  )أحمد بوشمال ( ، ورئس تحريرهــا الشــيخ
عبد لحميد بن باديس ، وهي جريدة تمثل الخط اإلصالحي االجتمــاعي ، ودل عليهــا شــعارها ،
فهي جريدة حرة وطنية تعمل لسعادة األمة الجزائرية بمساعدة فرنسا الديمقراطية ، وشــعارها
ــا بعــد ) الحق فوق كل واحد , والوطن قبل كل شيء ( ، وللهجتها الحادة مع االستعمار عطلته
أربعة أشهر من صدورها ، وبعد أن صــدر منهــا ثمانيــة عشــر عــددا ، وقــد صــدر العــدد األول

هـ ، وصــدر العــدد األخــير منهــا يــوم1343/ذى الحجة/ 11 م الموافق 2/7/1925منها يـوم 
م .  انظر : محمد ناصر ، الصــحف العربيــة29/10/1925هـ الموافق لـ  2/1344/ربيع 10

 . أرشيف قسنطينة أيضا .54 , 53الجزائرية ، مرجع سابق، ص 

/ــ 1925 جريدة ومجلة الشــهاب األســبوعية ثم الشــهرية ) 250  ( الصــادرة بقســنطينة1939 
تحت إدارة وتحرير الشيخ عبد الحميد بن باديس : خلفت جريدة المنتقد بعد أن عطلتها اإلدارة
االستعمارية ، حاملــة نفس خــط المنتقــد ، وقــد رئس تحريرهــا ابن بــاديس ، وقــد صــدر العــدد

هـــ ، وفي ســنتها1343 /ذي الحجــة/ 10م أسبوعيا الموافق 12/11/1925األول منها يوم  
الرابعة تحولت إلى مجلــة شــهرية تــؤرخ للحركــة الفكريــة واإلصــالحية  الجزائريــة ، تطــورت
شعاراتها بتطور مراحل الحركة اإلصــالحية  من ) ال يصــلح آخــر هــذه األمــة إال بمــا صــلح بــه
أولها ( إلى ) لنعول على أنفسنا ولنتكــل على اهلل ( . انظــر : محمــد ناصــر ، الصــحف العربيــة

 . أرشيف قسنطينة أيضا . 59الجزائرية  ، ص 

م ( الصادرة بقسنطينة مــرة واحــدة في األســبوع1933هـ / 1350 جريدة السنة النبوية ) 251
بإدارة وتحرير الشيخ عبد الحميد بن باديس :تعتبر أول جريدة تصدرها جمعية العلمــاء لتكــون

هـــ  الموافــق1351/ذى الحجــة/ 8اللسان الناطق باسمها ، وقــد ظهــر العــدد األول منهــا يــوم 
ــد3/4/1933 ــد الحمي م ، وكانت تصدر أسبوعيا كل يوم إثنين تحت إشراف وإدارة الشيخ )عب

ــاديس( ، ورئاســة تحريــر كــل من الشــيخ ) الطيب العقــبي ( ، والشــيخ ) محمــد الســعيد بن ب
الزاهري ( ، وجاءت لترد على صحف جمعية علمــاء الســنة ] المعيــار [ ، الــتي ظهــرت بدايــة

ــة 16/12/1932 ــرت بدايـ ــتي ظهـ ــا اإلدارة19/12/1932م  و] اإلخالص [ الـ م ، وأوقفتهـ
م بعد أن صدر منها  ثالثــة عشـر عــددا . انظــر : محمــد ناصـر ،1/7/1933االستعمارية يوم 

 ..130الصحف العربية الجزائرية ، مرجع سابق ، ص 
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، وليصدر من بعد 253ليصدر من بعد توقفها أيضا جريدة ] الصراط السوي [ 
، وبعد وفاة الشيخ ابن باديس عادت 254توقفها أيضا صحيفة ] البصائر [ 

البصائر للصدور من جديد ، وتحت إشراف لجنة متخصصة منبثقـة عن مكتب
، وظل نشاط 255جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تسمى لجنة البصائر . 

م . 1956الجمعية كذلك إلى أن حلت نفسها شهر جانفي 

* وسائله الدعوية واإلصالحية :

تنوعت أساليب الشيخ عبد الحميد بن باديس الدعوية واإلصالحية، بحيث
لم يترك وسـيلة ناجحة يستطيع أن يوصل بها الوعي والهدى للناس إاّل وطبقها ،

ويمكن حصر وسائله الدعوية واإلصالحية في الوسائل اآلتية :

 - التربيـة والتعليم وإنشاء المدارس .1

 - الخطب والدروس الدينية والمواعظ ، وإنشاء المساجد الحرة .2
م ( الصادرة بقسنطينة تحت إشراف الشيخ عبــد الحميــد1933هـ/ 1351 جريدة الشريعة )252

بن باديس مــع قلمي التحريــر الشــيخ محمــد الطيب العقــبي والشــيخ محمــد الســعيد الزاهــري ،
ــاز فيهــا الشــيخ أحمــد بوشــمال :صــدر العــدد األول منهــا في  م17/7/1933وصــاحب االمتي

هـ ، وقد كانت امتدادا لجريدة السنة المعطلة ، ولم يصدر منها1352/ربيع أول/ 24الموافق  
م .29/8/1933غير سبعة أعداد ، حتى جاء قرار تعطيلها يوم 

م ( بــإدارة الشــيخ عبــد الحميــد بن1934-ــ 1933هـــ / 1351 جريــدة الصــراط الســوى ) 253
م11/9/1933باديس ، والشيخ أحمد بوشمال صــاحب االمتيــاز: ظهــر العــدد األول منهــا  في 

هـ ، وكانت امتدادا لسابقتيها الشريعة  والسنة المعطلتين،1352/جمادى األولى/ 21الموافق 
ومـــا عتمت أن صـــدر منهـــا العـــدد الســــابع عشـــر حـــتى عطلتهـــا  االدارة االســـتعمارية في

م ، لمواقفهــا ولخطهــا اإلصــالحي المصــر على نشــر الفضــيلة والعلم ، ومحاربــة8/1/1934
.181الرذيلة والجهل  . انظر : محمد ناصر ، الصحف العربية الجزائرية ، مرجع سابق، ص 

( في سلسلتها األولى بإدارة وتحرير الشيخ محمد الطيب1939ـ- 1935 جريدة البصائر ) 254
العقبي وصاحب االمتياز فيها الشــيخ محمــد خــير الــدين ، ثم  بــإدارة ورئاســة وتحريــر الشــيخ

م27/12/1935م : صدر العدد األول منها يوم اإلثنين 1937مبارك الميلي بداية من سبتمبر 
م خشــية أن تورطهــا اإلدارة االســتعمارية المســتعدة25/8/1939، وتوقفت عن الصدور يوم 

ــة عن ممارســة أي نشــاط خالل ــوقفت الجمعي ــا ت ــة ، كم ــة  الثاني ــرب العالمي ــدخول في الح لل
 ( . انظر : محمد ناصر ، الصحف العربية180الحرب ، وقد صدر منها مائة وثمانون عددا ) 

 ..190الجزائرية ، مرجع سابق ، ص 

( في سلســلتها الثانيــة بــإدارة وامتيــاز الشــيخ البشــير1956-ــ 1947 جريــدة البصــائر ) 255
اإلبراهيمي مع رئاسة تحرير الشيخ أحمد توفيق المدني : ظهر العــدد األول منهــا يــوم الجمعــة

/شــعبان/25م  6/4/1956هـــ ، وتــوقفت يــوم 1366/رمضــان/ 7م الموافق 25/07/1947
 هديــة من361 ( عــددا ، وقــد حصــلت على عــدد رقم 361هـ  ، بعد أن صدر منهــا ) 1375

المركز الثقافي اإلسالمي ببسكرة .  سلســلة البصــائر الثانيــة ، مركــز أرشــيف تبســة  ، مكتبــة
الشيخ العربي التبسي ، تبسة . 
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 - البعثات العلمية للمشرق وبخاصة إلى الزيتونة والقرويين .3

 - الكتابة وإنشاء الصحف والمجالت .4

 - تأسيس الجمعيات الوطنية والمحلية .5

 - عقد المؤتمرات والندوات والتجمعات المتخصصـة والعامة .6

 - مهادنة اإلدارة االستعمارية ، وإنشاء العالقات التهادنية معهم لغض الطرف7
عن نشاطه الديني .

 - استغالل نفوذ وثراء وجاه عائلته وبخاصة أبيه لخدمة العمل الدعوي .8

 - االعتماد على كوكبة من العلماء األجالء المخلصين العاملين .9

- تشجيع المبادرات الخيرة مهما كان مصدرها .10

- ربط الصلة بالمشرق العربي لغة وروحا .11

- إحياء قيم وماضي وتاريخ وأمجاد الجزائر في نفوس الشعب الجزائري األمي12
الجاهل .

- محاربة الطرقية البدعية ، وكل أشكال الخرافة .13

- الدعوة إلى االجتهاد والتفتح األصيل ، والتمسك بالقيم األصيلة .14

- نبذ كل أشكال التقليد والتبعية واالنقياد األعمى .15

- إنشاء النوادي الثقافية والفكرية واألدبية والرياضية والفنية والمسرحية16
الهادفة .

- الدعوة الفردية والجمعية والجماهيريـة .17

- الدعوة القولية والعملية والتناصحية .18

- االبتعاد عن الصراعات الهامشية ، واالنتصار للذات . 19

- بث روح األمل في الشعب الجزائري ، ودعوته للتخلص من غشاشـة اليأس20
والقنوط، التي غرسها االستعمار الفرنسي في نفسيـة الشعب الجزائري، وتصحيح

التصورات واألفكار والرؤى والمعتقدات والقيم حيال أمهات القضايا العقدية
والروحية كتصحيح الفهومات الخاطئة حول عقيدة القضاء والقدر والجبر

256واالختيار . 

 انظر مقاالت ابن باديس في صحف الجمعية وبخاصة في ] البصائر والشهاب [ . 256

138



وبهذه الوسائل واألساليب والطرق المتنوعة استطاع الشيخ عبد الحميد بن
باديس - رحمه اهلل - أن يؤسس لطليعة الحركة اإلصالحية العربيـة اإلسالميـة

السنيـة والسلفية األصيلة في الجزائر ، التي أوشكت على الضياع التام من حياض
العروبة واإلسالم ، وأوشكت أن تكون أندلس ثانيـة وفلسطين ثالثة ، كما كان

يتخيلها شياطين االستعمار واالستيطان الفرنسـي يومها .  

* تأسيسـه ورئاستـه لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين :

اجتمعت جملة من العوامل لتهيئة ظروف نشأة جمعية العلماء المسلمين
الجزائريين ، كان الشيخ عبد الحميد بن باديس قد هيأ لها اجتماعا تمهيدياُ دعى

م، اجتمع فيه كل العلماء الجزائريين القادمين من1928باجتماع الرواد في صيف 
جامعات ومعاهد ومساجد العالم اإلسالمي برئاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس ،
الذي أرسى معهم دعائم وأسس العمل الجمعي، بخطبة مركزة تضمنت تشخيصا

حقيقيا لواقع العالم العربي واإلسالمي عامة ولواقع الجزائر خاصة ، وما ترسف
فيه من جهل مطبق وتخلف عميق .  مقترحا بعد المناقشة خطة عمل مضبوطة

ببرنامـج تضمنـت مجموعة من المبادىء .

 ذو17وقد تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم الثالثاء
، 257م بنادي الترقي بالجزائر العاصمة 1931 ماي05هـ 1349الحجة 

258وبحضور أغلبية علماء القطر الجزائري . 

 نادي الترقي بالجزائر العاصمة : بدعوة من أعيان الجزائر أنشأ علماء ومصلحو ومفكرو257
م ، وقد افتتح1927جويلية18وأدباء الجزائر ) نادي الترقي ( ، الذي افتتح رسميا يوم 

الشيخ ) عبد الحميد بن باديس ( النادي بسلسلة مـن المحاضرات ، وكانت محاضرته األولى :
) االجتماع والنوادي عند العرب ( . وقد أخذ النادي بعد ذلك يشهد أسبوعيا محاضرة عن

األوضاع الدينية والثقافية واألدبية والفكرية دون التطرق لألوضاع السياسية أبدا ، العتبارات
عديدة، وقد كان نادي الترقي قبلة التقاء المثقفين الجزائريين والعرب الزائرين ، وقد حقق

النادي جملة من األهداف اإلصالحية والتثقيفية والفكرية والتاريخية .. للجزائريين ولثقافتهم
 تأسيس جمعية الفالح1المغيبة وكان من أهم المكاسب التي ولدت في نادي الترقي هي : 

 اجتماع مؤتمر طالب3 جمع وحدة النواب الجزائريين في المجالس الفرنسية . 2الخيرية .  
 مقاومة سياسة التجنيس5 تأسيس الجمعية الخيرية اإلسالمية الكبرى . 4شمال أفريقيا . 

 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين .7 مساعدة الكفاح الفلسطيني . 6واإلندماج .  
 جمعية الزكاة.9 مقاومة التبشير المسيحي ، ومحاولة تكوين ) االتحاد الديني السماوي ( . 8

وقد حاول النادي تأسيس مصرف إسالمي ولكن اإلدارة االستعمارية عارضت ذلك . وظل
النادي يضطلع بدوره إلى أن اندلعت الثورة التحريرية . انظر : أحمد الخطيب ، جمعية العلماء

م،1981المسامين الجزائريين ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 
 .. 105ص 

 ، بتصرف . ومحمد البشير71 .. 18 ، ص 1 انظر : عمار طلبي ، مرجع سابق ، ج258
اإلبراهيمي ، أول صيحة ارتفعت باإلصالح في العهد األخير ، سجل مؤتمر جمعية العلماء
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وقد ساهمت مجموعة من العوامل في نشأت جمعية العلماء المسلمين
الجزائريين أهمها:

 - جاء تأسيس جمعية العلماء إثر احتفال فرنسا بمرور قرن على استعمار1
الجزائر، بحيث خلعت على احتفاالتها كل مظاهر الهيبة االستعمارية ، والمظاهر

259الصليبيـة الحاقدة على العروبة واإلسالم . 

 - جاء إنشاؤها إثر تقسيم الجزائريين إلى قبائل أمازيغ مسيحيين ، ويهود2
فرنسيين مواطنين، لهم حق المواطنة ، ومواطنين جزائريين مسلمين من الدرجة

260الثالثة . 

م ،1935المسلمين الجزائريين الخامس المنعقد بنادي الترقي بالجزائر  أواخر شهر سبتمبر 
 . ومحمد خير الدين ،40م ، ص 1935المطبعة اإلسالمية الجزائرية . قسنطينة ، 

 ، ص1م ، ج 1980المذكرات، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 
 - الشروع فورا في2 - تكوين لجنة للتسيير والتنفيذ .  1 . وهذه المبادىء هي : 86 و 85

  االلتزام باإلقاء دروس3إنشاء المدارس الحرة لتعليم اللغة العربية والتربية اإلسالمية . 
الوعظ واإلرشـاد لعامة المسلمين في المســاجد الحــرة ، والتجول في أنحـاء الوطـن لتبليغ

 - الكتابة في الصحف والمجالت لتوعية طبقات الشعب .4الدعـوة اإلصالحية لجميع الناس . 
 - إنشاء فرق الكشافة6 -إنشاء النوادي العربية لالجتماعات وإلقاء الخطب والمحاضرات  5

  العمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب7اإلسالمية للشباب في كافة أنحاء البالد . 
لتحريره من العبودية والظلم ، وتوكل كل شيخ بمدينته وأحوازها .  

هـ1349ذوالحجة 17 انظر : تأسست جمعية العلماء المسـلمين الجزائريين يوم الثالثاء259
م بنادي الترقي بالجزائر العاصمة ، وبحضور أغلبية علماء القطر1931 ماي05الموافق 

الجزائري . انظر : محمد البشـير اإلبراهيمي ، الجلسـة التمهيدية لجمعية العلماء ، مجلة
هـ الموافق  جوان1350الشـهاب ، الجزء السـادس ، المجلد السابع، قسـنطينة غرة صفر 

 . وقد أسست جمعية العلماء العدد الكبير من النوادي الثقافية344 .. 341م ، ص 1931
والفكرية واألدبية والفنية في أنحاء الجزائر حتى لتكاد كل قرية أو بلدة صغيرة تعتز بوجود

ناد ثقافي تابع للجمعية . كما توسعت في إنشاء النوادي في فرنسا ، حيث أسست قرابة العشر
م . كما لعب ناد تبسة التابع لجمعية1938نواد ألبناء الجزائريين المقيمين في فرنسا سنة 

العلماء دوره الريادي ، والتثقيفي بسبب وجود الشيخ العربي المستمر فيه ، وقد أسس أهل
م . انظر : مالك بن نبي ، مذكرات1933تبسة ناديهم مجاورا للثكنة العسكرية الفرنسية سنة 
 .  وجريدة262 .. 185م ، ص 1984شاهد القرن ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الرابعة ، 

 أفريل15 ، 108م. وجريدة البصائـر ، عدد 1938 مارس 11 ، 103البصائـر ، عدد 
م .  وعبد الحميد زوزو ،1938 جوان 10 ، 117م . وكذلك جريدة البصائـر ، عدد 1938

م ، المؤسسة1938-1919الهجرة ودورها في الحـركــة الوطنية الجزائرية بين الحربين 
 . وأحمد الخطيب ، جمعية العلماء135م ، ص 1985الوطنية للكتاب ، الطبعة األولى ، 

م ،1981المسلمين الجزائريين، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 
 ..  105ص 

 [:L .INDIGENAT-  CODE DE انظر تعريفا موجزا بقانون األهالي: ] ألنديجينا 260
قانون األهالي الزجري وبنوده هي:
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 - جاءت إثر صدور قانون منح الجنسية الفرنسيـة لكل األشـخاص الذين ولدوا3
بالجزائر من أبوين غير عربيين أجنبيين كاليهود ، وغيرهم .

 - جاءت إثر استيالء فرنسا على ما تبقى من أراضي األفراد واألعراش4
والقبائل، وتوزيعها على آخر قوافل المعمرين األوربيين الوافدين إلى الجزائر .

 - جاءت إثر تحويل كل مقومات األمة الجزائريـة اإلسالميـة من مساجد ومعاهد5
وزوايا وأوقاف .. إلى كنائس ومخازن واصطبالت ومالهي وثكنات عسكرية ..

 - جاءت إثر القضاء على كل أشكال الممانعة الحضارية العربية اإلسالمية .6

 - تكلم ما ال يليق في فرمسا وحكومتها .1

ــدم تنفيــذ أمــر الحراســة حســبما تنص عليــه اإلدارة أو التخلــف عن مركــز2  - رفض أو ع
الحراسة أو التهاون في الحراسة .

- االمتناع من إعطاء أعوان السلطة مقابــل الثمن المعجــل ، وحســب التعريفــة اإلداريــة الــتي3
يسنها المتصرف أو أعوانه وسائل النقــل والمؤونــة والمــاء الصــالح للشــرب والوقــود ، وذلــك
فيما إذا  كان أعوان السلطة لهم إذن خاص بذلك  ويحملون رسائل تعرف بهم رئيس الدوار أو
القبيلــة  في النــواحي الــتي يعينهــا الــوالي ســنويا ، وعلى رئيس الــدائرة أو القبيلــة أن يعــرف
ــتي يمكن أن تجــري سائر رجال الدوار أو القبيلة بالتعريفة الرسمية التي تشمل ثمن األشياء ال

عليها السخرة .

 - عدم تنفيذ األوامر التي تصدر لتعيين الملكية أو لحفظها .4

 – السهو عن تقييد المواليد والوفيات في دفتر الحالة المدنية أو التــأخر في ذلــك أو مخالفــة5
األمر الصادر في جعل اللقب العائلي 

 - عــدم احــترام القــرار اإلداري في تقســيم األرض المشــاعة للفالحــة بعــد أخــذ رأي مجلس6
الجماعة في ذلك .

 - التأخر عن دفع الضرائب أو الغرائم وكل مال من أموال الدولة والبلدية .7

 - عدم اإلجابة حاال بدون موجب شرعي على استدعاء مراقب أو موزع الضــرائب المختلفــة8
بمناسبة تقرير الضرائب.

ــدفع عليهــا9 ــات واألشــياء كيال ت ــاء الحيوان ــة إخف ــاء أو المشــاركة في محاول ــة إخف  - محاول
الضرائب الدولية .

- االحتفاظ بحيوانات تائهة أكثر من أربع وعشرين ساعة بدون إعالم السلطة .10

- إيواء أشخاص من غير الدائرة الممتزجة إذا لم يكونــوا حــاملين رخصــة الســفر الخاصــة11
بدون إعالم رئيس الدوار بذلك .

- عدم تسجيل الســالح في ظــرف خمســة عشــر يومــا ســواء كــان الســالح موروثــا أو وقــع12
اشتراؤه برخصة رسمية خاصة.
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 - جاءت بعد إلغاء قانون األحوال الشخصيـة اإلسالميـة ومحاكم القضاء الشـرعي7
اإلسالمي، وصدور ما يسمى بقانون الظهير البربري الخاص بالعرق األمازيغي

261بهدف فصله عن الوطن األم . 

وقد عملت الجمعية ضمن صف الحركة الوطنية األصيلة ، التي ناضلت
م (  للحفاظ على هذه المقومات1954-1916طيلة نصف قرن تقريبا  ) 

الحضارية لألمة الجزائريـة العربيـة المسلمة . وكانت القضايا التي استحوذت على
اهتمام الجمعية خاصة ، واهتمام صف الحركة الوطنية عامة ما يلي :

 - التربيـة والتعليم ، ومحو األمية ، ورفع المستوى الثقافي للشعب الجزائري .1

- السكنى في مكان منعزل خارج الدشرة أو الدوار دون إذن خاص من المتصــرف أو نائبــه13
أو السكنى بمكان تمنع السكنى فيه 

- الخروج من تراب الدائرة التي يسكن فيها والــدخول في تــراب دائــرة أخــرى إال لمن كــان14
محرزا على جواز سفر ، ويصلح جواز السفر لمدة عام واحد فإن أساء األهلي اســتعماله نــزع

منه وأصبح ال يستطيع أن يغادر بأي حال من األحوال المدينة أوالقرية أو دوار سكناه .

 ساعة وتغافــل عن الــذهاب24- إذا حل بمدينة غير مدينته األصلية واستقر بها على األقل 15
لمركز السلطة وتسجيل جواز سفره ، وكلما حل بمركز وجب عليه تسجيل ذلــك الجــواز ، فــإذا

استقر بالمدينة المسافر إليها سجله كذلك .

- الخروج إلى السوق بدواب وماشية قصد بيعها دون التحصل من عضــو أهلي من اللجنــة16
البلدية على شهادة يتحصل عليها بــدون ثمن تتضــمن وصــف ذلــك واســم مالكــه وعلى العضــو

األهلي أن يشعر المتصرف بذلك حاال .

- إذا حدث الشغب في السوق أو في محل عمومي وكان شغبا ال يكفي العتباره جنحة .17

ــاركة في إغاثــة18 - إذا رفض أو تغافل عما طلب منه القيام به من عمل ، أو خدمــة ، أو مشـ
عند وقوع حادث، أ ونهـب ، أو شـغب عام أو تنفيذ قرار عدلي .

 - القيام بزيارة ولي أو عمل وليمة لـــه ) زردة ( في جماعــــة بــدون إذن خــاص أو إطالق19
عيار ناري في حفلة عرس أو ختان أوغير ذلك بدون إذن خاص أيضا .

- فتح أي محل ديني أو مدرسة للتعليم بدون إذن .20

- رفض الوقوف أمام كوميسار البوليس العدلي بعد االتصال باإلذن الكتابي بذلك .21

 - التغافل أو رفض إرسـال الصبيان إلى المدرسـة االبتدائية إذا كانت المدرسـة ال تبعد أكثر22
ــل ــذ إال في بالد القبائ ــول ) وهــذا ال ينف ــكنى إال لعــذر معق من ثالث كيلومــترات عن محــل السـ

البربرية ( .

 - عدم تنفيذ أي أمر صادر من السلطة ااٌلدارية .23

 - مخالفة القرارات المتعلقة بنظام الميــاه واآلبارواألوديــة والعيــون وقنــوات الســقي زيــادة24
على ما يمكن الحكم به على المتعدي من غرامة 
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 - بعث روح االعتزاز بالقيم الوطنيـة العربية اإلسالميـة لدى الفرد الجزائري أمام2
التدمير االستعماري الهمجي لكل المقومات الحضارية للشعب الجزائري .

 - المناداة بتحسين وإصالح أوضاع الجزائريين االقتصادي ، واالجتماعي ،3
والصحي ، والسياسي.ـ.

 - الحفاظ على اللغة العربية والدين اإلسالمي .4

كما نددت - ضمن إطار تنديد الحركة الوطنيـة األصيلة - بالقضايا التالية : 

 - تجنيد الجزائريين اإلجباري في الجيش الفرنسي لتنفيذ المشاريع والمخططات1
العدوانيـة االستعماريـة الفرنسية في الجزائر ، وفي سائر المستعمرات الفرنسيـة

األخرى .

- إدماج قطاع كبير من الجزائريين ومحاولة تجنيسهم بالجنسية الفرنسيـة2
لتشويههم ومسخهم.

 - المحاوالت الدائمة والمستمرة للمبشرين المسيحيين لتنصيـر قطاع كبير من3
أبناء الجزائريين المسلمين وخاصة أبناء منطقة القبائل الكبرى .

 - محاربة المفاسد األخالقية واالجتماعية التي تسبب فيها وجود االستعمار4
كتعاطي الخمر والزنى ..

 - محاربة الطرقية االبتداعية ، المتسببـة في نشر الخرافات واألوهام في الشعب5
الجزائري الغافل .

 - مناهضة القوانين الردعية الزجريـة القاسية ، والمطالبة المستمرة برفعها عن6
الشعب الجزائري . 

262 - محاربة اإلدارة االستعمارية المستمرـة للغة العربية ، وللدين اإلسالمي . 7

09- قطع شجرة أو أشجار بدون إذن من المتصرف إال في الحالة التي نص عليهــا قــانون 25
م.1885ديسمبر

- رفض إعطاء المعلومات الالزمة إلى أعوان الســلطة اإلداريــة أو القضــائية أثنــاء قيــامهم26
بوظيفهم ، أو إعطاءهم معلومات مخالفة للحقيقة .

- تحطيم أو تغيير أو تبديل العالمــات الحجريــة أو الترابيــة الــتي يضــعها رجــال الســلطة في27
مختلف الجهات . انظر : أحمد توفيق المدني ، كتاب الجزائر ، دار الكتاب ، البليدة ، الجزائــر،

 . 308 و 307م ، ص 1963الطبعة األولى ، 

 ، بتصرف.110 و 109 انظر : محمد الطيب العلوي ، مظاهر المقاومة الجزائرية ، ص 261

 ، بتصرف .80 و 79 انظر : محمد الطيب العلوي ، مظاهر المقاومة الجزائرية ، ص 262
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إلى أمانة 263ولعل المذكرة التي قدمها الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي 
05م الموافق 1953 مارس 20جامعة الدول العربية ، وإلى مشيخـة األزهر يوم 

هـ تبين بوضوح أهم أعمال جمعية العلماء في المجال اإلصالحي ،1372رجب 
حيث جاء فيها على وجه الخصوص ما يلي: 

* على الصعيد الروحي والمعنوي : 

 - استقرار مفهوم اإلصالح الديني اإلسالمي الصحيح المقرون بالكتاب والسنة .1

 - إذكاء النزعة العربيـة في النفوس بعد أن كادت تنمحي في الجزائر .2

 - تقوية الشعور السياسي وتكوين رأي عام وطني حوله .3

 - التوجه نحو الشرق العربي اإلسالمي والتنويه بتاريخه وأمجاده .4

 - إحياء الفضائل واألخالق المتينة وعقد حملتها بالقلوب ال باأللسنة .5

 - تحسين صورة الفرد واألسرة الجزائرية العربية المسلمة ومكانتها السامية6
في اإلسالم .

 - التقليل من االفتتنان بالحضارة الغربية .7

 - قمع موجة الكفر واإللحاد التي سعى االستعمار إلى نشرها بين الشباب8
الجزائري خاصة.

 - إيقاف حمالت التبشير المسيحي ضد الشعب الجزائري . 9

- التخفيف من ويالت األمية والجهل .10

- االضطالع بواجب الوعظ واإلرشاد بحيث يتفرغ له في شهر رمضان مائة11
( واعظا تابعا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين .140وأربعون )

* على الصعيد المادي : 

 - تشييد سبعين مسجدا حرا على نماذج مما كان يؤديه المسجد من التربية .1

 - تشييد مائة وبضع وأربعين مدرسة ابتدائية مجهزة بأحسن تجهيز تتسـع2
لخمسة وسبعين آلف تلميذ.

 - تشييد معهد ثانوي كامل األدوات والمرافق يحتوي على ألف تلميذ ، ] معهد3
الشيخ عبد الحميد بن باديس بقسنطينـة [ .

 مارس23م ووصلها يوم 1952 مارس 07 غادر الشيخ البشـير اإلبراهيمي الجزائر يوم 263
م بتكليف من المجلس اإلداري للجمعية  لتعميق العالقة بالمشرق العربي فيما له عالقة1952

بنشاط الجمعية التربوي واإلصالحي .
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 - إرسال البعثات العلمية إلى جامع الزيتونة ، والتي بلغت قرابة ألف وخمسمائـة4
تلميذ .

 - إرسال البعثات العلمية إلى جامع القرويين ، والتي بلغت قرابة مائتي تلميذ .5

 - إرسال البعثات العلمية إلى الشرق العربي ، والتي بدأت طالئعها تصل6
الجامعات العربية ] مصر. سوريا . العراق . الكويت . السعودية [ .

 - إشاعة الحركة الثقافية المباركة لحفظ العروبة واإلسالم في أوساط العمال7
النازحين إلى فرنسا .

 - إنشاء مكتبـة جديدة حافلة بالكتب في المعهد الباديسي بقسنطينـة .8

 - إنشاء مكتب ثقـافي للجمعية في القاهرة ، ليكون صلة بين الجزائر والشرق ،9
وليشرـف على البعثات الحاضرة والمنتظرـة ، والذي ستجني العروبة واإلسالم منه

264خيرا كثيرا . 

* هياكلها ومؤسساتها اإلدارية :

تتشكل التركيبة الهيكلية والتنظيمية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين
بناء على بنود قانونها األساسي ونظامها الداخلي وفق الطريقة التالية :

تنعقد الجمعية العامة للجمعية كل سنة في األيام الثالثة األخيرة من شهر
سبتمبر وفاتح اكتوبر، وبعد قراءة كل التقارير السنوية االعتيادية : ] التقرير
األدبي ، التقرير المالي ، التقرير اإلداري [، تلقى الخطب والكلمات العصماء

والمواعظ والمحاضرات القيمة ، ألن الجلسة العامة لجمعية العلماء المسلمين
الجزائريين كانت تضم كبار العلماء ، وخيرة الخطباء، وكانت الخطبة آنذاك مظهرا

من مظاهر البروز والرقي ، باإلضافة إلى كونها وسيلة من وسائل نشر العلم
والمعرفة ، وتصحيح التصورات والمناهج ، ونقل األخبار .. باإلضافة إلى كونها

فرصة تتالقى فيها مختلف كفاءات رجال الجمعية .

وبعد هذه السجاالت العلمية والفكرية واألدبية تنتخب الجمعية العامة
المجلس اإلداري لها . الذي كان عدد أعضائها - عادة - ال يتجاوز الخمسة عشر

عضوا ، ثم تنفض جلسة الجمعية العامة بالتواصي بالصبر والتواصي بالحق ،
والتناصح األخوي ، والعمل في سبيل الجزائر المستعمرة المقهورة .

ويجتمع المجلس اإلداري بعدها بقليل ، وينتخـب من أعضائه مكتب المجلس
اإلداري ، المكون من : الرئيس ونائبيـه والكاتب العام والمراقب العام وأمين المال

 لمزيد من االطالع على هيكلة وتنظيم جمعية العلماء المســلمين الجزائــريين انظــر : جريــدة264
ــرم/14 ، اإلثنين 173 و 172البصائر ، السلسلة الثانية ، السنة الرابعة ، عدد  هـ1371/مح

 . 8م ، ص 1951/ اكتوبر/ 15الموافق 
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وعضوا مستشارا عن كل عمالة . ثم ينتخب بعدها مكتب المجلس اإلداري المكتب
الدائم . فلجنة البصائر . فاللجنة المالية ، فلجنة اإلفتاء ، فلجنة التعليم العليا . 

 - الجمعية العامة .1

 - المجلس اإلداري . 2

 - مكتب المجلس اإلداري .3

 - المكتب الدائم وتتفرع عنه اللجان التالية :4

 - لجنة جريدة4 - اللجنة المالية . 3 - لجنة التعليم  . 2 - لجنة اإلفتاء  . 1
265البصائر . 

وظلت الجمعية تقوم بنشاطاتها الدينية والتربوية والتعليمية والدعوية
م إلى يوم اندالع الثورة1931هـ 1349واإلعالمية والثقافية .. منذ إنشائها سنة 

م ، إذ اختارت عن قناعة تامة االنضمام الطوعي1954/نوفمبر/01التحريريـة في 
لها ، وذلك بتجنيـد تالميذها ومعلميها في صفوف الثورة التحريرية أوال ، إلى أن

م ، وبعد اجتماعها1956/ينايرـ/07حلت تنظيمها وانضمت لصفوف الثورة يوم 
وبيانها التاريخي ، الذي أعلن القطيعة النهائية مع الوجود االستعماري على أرض

العروبة واإلسالم الجزائر .

وبعد أن أسس لها الشيخ عبد الحميد بن باديس قواعدها طيلة فترة رئاسته
-1349الرشيدة لها، والتي دامت عشر سنين من الجهاد المتواصل سنوات 

م ، ليعقبه في رئاسته لها بعد وفاته الشيخ البشير1940-1931هـ / 1359
م، وليعقبه في رئاستها بعد1952-1940هـ / 1371-1359اإلبراهيمـي سنوات 

-1952هـ / 1377-1371رحيله إلى مصر الشيخ العربي التبسي سنوات 
م .1957

* معالم المنهج الباديسي :

سعى اإلمام عبد الحميد بن باديس رفقة الشيخ البشير اإلبراهيمي في
م إلى رسم معالم المنهج اإلصالحي المناسب1913هـ 1331الحجاز سنة 

للجزائر ولظروفها ولوضعيتها الخاصة والمتميزـة في ظل الهيمنة االستعمارية
الفرنسيـة االستئصالية القاسية ، وقد حددا معا منهجية العمل اإلصالحي ، بعد أن

تدارسا وضع الجزائر بدقة وعن معايشة وفق المبادىء التالية :

 خالصة المذكرة اإليضاحية التي قدمها الشــيخ البشــير اإلبــراهيمي إلى أمانــة جامعــة الــدول265
هـــ1372 رجب 05العربيــة ، ووزارة المعــارف المصــرية ولمشــيخة األزهــر الشــريف يــوم  

 ، ص4م . مــذكرة مطبوعــة بالقــاهرة، عيــون البصــائر ، ج 1953 مــارس 20الموافــق  
 ، بتصرف . 250  .. 248
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 - العودة باألمة الجزائرية إلى التمسك بالدين اإلسالمي الصحيح ، ونبذ األباطيل1
والخرافات والبدع الطرقية التي شاعت بين أفراد الشعب الجزائري ، والعمل وفق

تعاليم الكتاب والسنة .

 - العودة باألمة الجزائرية لالعتزاز باللغة العربية التي أوشكت على االندراس2
واالنقراض التام .

 - توعية األمـة الجزائريـة صغيرها وكبيرها بالدروس الخاصة والعامة ، ولهذا3
فقد تجول الشيخ عبد الحميد بن باديس في أكثر من ألفي قرية ومدينـة جزائرية

داعيا إلى اهلل تعالى.

 - تجنب الخوض في السياسة والعمل السياسي ، وعدم إظهار العداوة لفرنسا4
وأعوانها .

 - تجنب الدخول في المعارك الجانبيـة مع الطرقيين وأصحاب الزوايا واألضرحة5
واألئمـة الرسميين ومن في حكمهم من خدمة االستعمار الفرنسي . 

 - استخدام كل الوسائل المادية المتاحة ، وكل األساليب المعنوية الممكنة6
للنهوض بالشعب الجزائري.

 - االعتماد على الجهود الجمعية خاصة ، وحسن استثمار كل الجهود الفردية7
الممكنة .

 - الدعوة إلى االجتهاد ونبذ التقليد والجمود الذي أضر باألمة اإلسالميـة في8
عصور تخلفها.

 - مقاومة كل المخططات والمشاريع االستعماريـة المفروضة على الشعب9
الجزائري من : ] تنصيـر وتبشيـر وتشويه وتغريب ومسخ وإدماج وفرنسة [ ،

والحفاظ على هوية ومقومات األمة الجزائرية وانتمائها الحضاري العربي
اإلسالمي ، التي لخصها في قصيدتـه الشهيرة :

شـعب الجزائر مسـلم     ***     وإلى العروبـة ينتسـب . 

من قال حـاد عن أصله     ***     أو قال مـات فقد كـذب .

أو رام إدمـاجـا لـه       ***     رام المحال مـن الطلب .

يا نشأ أنت رجـاؤنـا       ***     وبك الصباح قـد اقترب .

ُخذ للحياة ســـالحها      ***     وخض الخطوب وال تهب .

واقلع جـذور الخائنين      ***     فإن منهم كـل العطـب .
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وقد عبر عن ذلك في العديد من المناسبات ، ومن بين ما كتب مؤكدا على
هوية هذه األمة قوله : ] .. إن هذه األمة اإلسالمية الجزائريـة ليست هي فرنسا ،

وال يمكن أن تكون فرنسا ، وال تريد أن تصيـر فرنسا ، وال تستطيع أن تصير
فرنسا ولو أرادت ، لكنها أمة بعيدة كل البعد في لغتها        وفي أخالقها وفي

266عنصرها وفي دينها وال تريد أن تندمـج ، ولها وطن محدود معين .. [ . 

كما عبر عن مواقفه الحضارية بصراحة متناهية ، من ذلك موقفه من
م ، وإزاء احتفاالت فرنسا بمناسبـة مرور مائة عام1936المؤتمـر اإلسالمي سنة 

م ، وموقفه  من قانون ] م . شوطان [1937على احتالل مدينة قسنطينة سنة 
القاضي بمنع علماء جمعية العلماء من التدريس والوعظ في المساجد الصادر سنة

م الذي يعتبر اللغة العربية لغة1938/مارس/08م، وموقفه من قانون 1933
أجنبيـة في الجزائر ، وموقفه من تبرئـة الجمعية وعلمائها من إرسال برقية تأييد

لفرنسا غداة اندالع الحرب العالمية الثانيـة ، وغيرها من المواقف المشرفة ، التي
267أدت إلى وفاته في ظروف غامضة . 

ومن بين أهم مواقفه الدينية والحضارية معا فتواه بحرمة تجنس
الجزائريين بالجنسيـة الفرنسية، وحرمة التقاضي والتحاكم والرضى بالتشـريـع

الوضعي االسـتعماري مقابل التغاضي أو رفض أو جحود حكـم الشـريعة
اإلسـالمية، وفي هذا الصدد ننقل نص فتـواه في حكم اهلل في التجنـس بالجنسيـة

األجنبيـة والتوبـة منـه : ] بسم اهلل الرحمن الرحيم  وصلى اهلل على محمد وآله

                 حكم اهلل في التجنس والتوبة منه    

التجنس بجنسيـة غير إسالميـة يقتضي رفض أحكام الشريعة اإلسالمية ،
ومن رفض حكما واحدا من أحكام اإلسالم ُعــّد مرتدا عن اإلسالم باإلجماع ،

فالمتجنس مرتد باإلجماع . والمتجنس - بحكم القانون الفرنسي - يجري تجنسـه
 .4م ، ص 1936 انظر : ابن باديس ، مجلة الشهاب ، أفريل 266

 لمزيد من التوسع انظر : عبد الكريم أبو الصفصاف ، جمعية العلماء المسلمين الجزائــريين267
م . وغيرهــا من1992م ، مطبعة متحف الجهــاد ، الجزائــر ، الطبعــة األولى ، 1931-1956

المصادر والمراجع التي تناولت مواقف الشيخ ابن باديس مثال : جمال قنان ، قضايا ودراسات
في تاريخ  الجزائر الحديث والمعاصر،  منشورات المتحف الوطــني للمجاهــد ، الجزائــر ، دون

ــة ،  ــعب134 ، وص 127م ، ص 1994طبعـ ــزب الشـ ــور [ ، حـ ــد الخطيب ] دكتـ  .. أوحمـ
.68 و 67م، ص 1986الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعــة األولى ،   

ويحي بوعزيز ، االتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،
 ،  بتصرف . وأبو القاســم ســعد اهلل ،18 وص 17م ، ص 1987الجزائر ، الطبعة األولى ،  
م ، الشركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع ، الجزائــر ،1930-ــ 1900الحركة الوطنية الجزائرية 

 ، ت . 71 ، ص 3م ، ج 1970الطبعة األولى ، 
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على نسله، فيكون قد جنى عليهم بإخراجهم من حظيرة اإلسالم ، وتلك الجناية من
شر الظلم وأقبحه ، وإثمها متجدد عليه ما بقي له نسل في الدنيا خارجا عن

شريعة اإلسالم بسبب جنايته .                                           

فإذا أراد المتجنس أن يتوب فالبد لتوبتـه من إقالع كما هو الشرط الالزم
باإلجماع في كل توبةـ.  وإقالعه ال يكون إاّل برجوعه للشريعة اإلسالمية ورفضه

لغيرها، فلما كان القانون اإلفرنسي يبقى جاريا عليه رغم ما يقول هو من رجوعه
فإقالعه ال يتحقق عندنا في ظاهر حاله - وهو الذي تجري عليه األحكام بحسبه -
إاّل إذا فارق البالد التي يأخذه فيها ذلك القانون إلى بالد تجري عليه فيها الشريعة
اإلسالمية ، وقد يكون صادقا في ندمه فيما بينه وبين اهلل ، ولكننا نحن في الظاهر
الذي أمرنا باعتباره في إجراء األحكام ال يمكننا أن نصدقه وهو ما يزال مالبسا لما
ارتد من أجله من أحكام تلك الجنسية ، ولهذا ال تقبل توبته وال تجري عليه أحكام

المسلمين .

والذي يقع عليه القضاء بحكم يتحقق أنه هو حكم الشريعة اإلسالمية
فيسعى في نقضه بحكم من غيرها هو برفضه لذلك الحكم وطلبه لغيره مرتد عن

اإلسالم .

فتوبة هذا بإقالعه عن طلب الحكم اآلخر أو بتنفيذه لحكم اإلسالم إن كان
غيره قد وقع، ومن جعل ) الديسطاما أو التيستاما ( - وهي قسمة ماله بين من

يشاء بعد موته على غير القسم اإلسالمي رافضا للحكم اإلسالمي - فهو مرتد عن
ورجوعه إلى حكم اإلسالم . 268اإلسالم ، وتوبتـه بإبطال تلك ) الديسطاما ( 

ومن تزوـج من امرأة من جنسية غير إسالمية فقد وّرط نسله في الخروج
من حظيرة الشريعة اإلسالمية الغراء ، فإن كان راضيا لهم ذلك ومختارا له على

بقائهم في حظيرة الشريعة اإلسالميـة فهو مرتد عن اإلسالم، جان عليهم ظالم لهم،
وإن كان غير راض لهم بذلك وال مختار لهم ذلك على شريعة اإلسالم ، وإنما

غالبته شهوتـه على ذلك الزواج فهو آثم بجنايته عليهم وظلمه لهم، وال يخلصه
من إثمه العظيم إاّل إنقاذهم مما أوقعهم فيه بهجرتـه بهم . إمضاء / عبد الحميد بن

269باديس [ . 

 .4م ، ص 1936 انظر : ابن باديس ، مجلة الشهاب ، أفريل 268

 عرضت فتوى الشيخ ابن باديس على لجنة الفتوى بجمعية العلماء فوافقت عليها ، وتبنتها269
مقرة مضمونها مطلقا . راجع نص رسالة رئيس المتجنسين التونسيين بالجنسية الفرنسية في

جريدة البصائر : 

م25/02/1938 ، الجمعــة 101*  جريدة البصائـر ، السلسلة األولى ، السنة الثالثــة ، عــدد 
،ــ 5هـ ، ص 1358/ذي الحجة/24الموافق   . رسالة من متجنســي تــونس ، عن ) جمعيــة6 

ــين بالجنســية الفرنســاوية الراغــبين في الرجــوع للجنســية المســلمين التونســيين ( المتجنسـ
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والمتمعن في هذه الفتوى الصادقة والجريئـة يتبين منها موقف ابن باديس
الحقيقي من االستعمار الفرنسي ، وإن ادعى في الكثير من مواقفه عدم معارضة

أو محاربة أو مخالفة فرنسا .

* مؤلفاته :

لم يتفرغ الشيخ عبد الحميد بن باديس كبقية العلماء للتصنيف والتأليف
والتحقيق ، وكذلك األمر بالنسبة ألغلب علماء الجمعية ، الذين قصروا جهودهم

الدعوية والدينيـة واإلرشادية والتربوية والتعليمية على العمل الميدان فقط ، وكل
ما تركوه من كتابات وآثار كان مجرد مجموعة من المقاالت والدراسات واألبحاث

والكتابات والخطب والدروس واألمالي .. التي كانوا يلقوها في المناسبات
270والدروس والندوات والملتقيات والمؤتمرات والمجالس .. 

وقد جمع األستاذ محمد الصالح رمضان ومحمد الصالح الصديق تفسير ابن
م ، كما جمع األستاذ الدكتور عمار طالبي - حفظه اهلل1963باديس وطبعاه سنة 

- أعمال الشيخ في كتابه الشهير ] ابن باديس حياته وآثاره [ في أربع مجلدات ،
هـ1404وقام بتحقيقها خير قيام ، وأعادت طبعه وزارة الشؤون الدينية سنـة 

م ، السيما تفسيره ] مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير [ مع بقية1984
271اآلثار األخرى . 

ولوال احتفاظ طلبته بأمالي أستاذهم لضاع تفسيره للقرآن الكريم كما ضاع
م وأقيم بمناسبـة1938تفسير الشيخ التبسي وقد ختم تفسير القرآن العظيم سنة 

ختمه لتفسير القرآن الكريم احتفال مهيب بمدينـة قسنطينـة حضرته الوفود من

التونسية . توقيع ضيا نوري . مدينة الكاف التونسية .

* توضيح إدارة تحرير ولجنة الفتوى بجريدة البصائر :  ما أكــثر مــاُ ســئلنا عن هــذه المســـألة
العظيمة ، وطلب منا الجـواب عنها على صفحات البصائر ، ومنهم حضرة رئيـــس المتجنســين
بتونس ) األستاذ التركي ( ، وكاتبنا مرتين بكتابين مطولين فأدينا الواجب الديني بهذه الكتابة،
ونحن مع ذلك نحترم كل ذي رأي في رأيه، وكــل ذي جنس في جنســه ، ونقــدر لكــل ذي قيمــة
قيمته ، ونعلم أن في أبنــاء الجزائــر ممن رفضــوا جنســيتها  ولم يقصــروا في خــدمتها نــادمين

 على ما فرطوا وما كنا لهم ناسين .

 كذلك الشيخ الطيب العقبي والعــربي التبســي ومبــارك الميلي والبشـــير اإلبــراهيمي ومحمــد270
خير الدين وأبو يعلى سـعيد الزواوي وباعزيز بن عمر .. فكــل نتاجــاتهم مكتوبــات في صــحف
الجمعية ، عدا الشيخ أحمد توفيق المدني الذي ألف كتابين ، والشيخ موسى األحمدي نويوات،
ومحمد الصالح الصــديق وســليمان الصــيد .. على الــرغم من كــونهم من خــريجي الزيتونــة أو

القرويين أو األزهر ..

 كما قام بجمع وتحقيق أعمال الشيخ البشير اإلبراهيمي ابنه أحمد طــالب ، وقــام كــاتب هــذه271
الدراسة بجمع آثار الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي ، واألستاذ محمد زغينة بجمع آثار الشيخ

محمد أبو اليقظان ، وثمهة مشاريع أخرى من هذا القبيل إلحياء تراث رجال الجمعية .
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م ، الذي يعتبر1938/مارس/08أصقاع الجزائر ، وجاء ردة فعل على قانون 
272اللغة العربية لغة أجنبيـة في الجزائر . 

والبن باديس منهج خاص في التفسير ، استخلصه من دراسته العميقة له
على يد كبار علمائه ، وحاول بمنهجه في التفسير أن يهدي الشعب الجزائري

لمعرفة كتاب ربه ودينه واإلقبال عليه ، ما يدل على عمق تمرسـه بأساليب
األقدمين لتفسير القرآن الكريم ، وعن أساس هذا المنهـج قال : ] .. وأذكر للثاني )

النخلي القيروانـي ( كلمة ال يقل أثرها في ناحيتي العلمية عن أثر تلك الوصية في
ناحيتـي العملية ، وذلك أني كنت متبرما بأساليب المفسرين وإدخالهم لتأويالتهم
الجدلية واصطالحاتهم المذهبية في كالم اهلل، ضيق الصدر من اختالفهم فيما ال

اختالف فيه من القرآن ، وكانت على ذهني بقيـة غشاوة من التقليد واحترام آراء
الرجال حتى في دين اهلل وكتاب اهلل ، فذاكرت يوما الشيخ النخلي فيما أجده في

نفسي من التبرم والقلق ، فقال لي : ) اجعل ذهنك مصفاة لهذه األساليب المعقدة ،
وهذه األقوال المختلفة، وهذه اآلراء المضطربة ، يسقط الساقط ويبقى الصحيح ،
وتستريح .. ( فو اهلل لقد فتح بهذه الكلمة القليلة عن ذهني آفاقا واسعة ال عهد له

273بها .. [ . 

كان ابن باديس يبدأ تفسيره بتعريف عام باآلية أو اآليات المراد تفسيرها ،
وعادة ما يختار اآلية المناسبة للموقف االجتماعي أو السياسي أو للحدث العام أو

الخاص في البالد، ثم يتعرض للشـرح اللغوي والبياني والبالغي ويبسطه بما
يتناسب وذهن سامعيه ، ثم يتعرض لسبب نزول اآلية ويربطها باألحداث الواقعية،

ثم يتعرض لتفسير األقدمين لآليات ، ثم يربطها بوقائع التاريخ اإلسالمي الزاهي
أو المتعثر ، ثم يصحح بها التصورات والعقائد والفهومات ، ثم يقدم الخالصة
والعبر والحكم والفتاوى ... وقد قدمت العديد من الرسائل في تفسيره وفقهه

274ودعوته ومنهجه . 

* وفاته :

هـ1/1359/ربيـع08توفي اإلمام عبد الحميد بن باديس مساء يوم الثالثاء 
م ، وقد حام حول وفاته الكثير من الشكوك ، منها ما1940/أفريل/16الموافق 

ُيوعز سبب وفاته إلى خوف اإلدارة االستعماريـة منه بعيد تصريحاته الثورية ضد

هـ1357/محــرم/07 انظــر : جريــدة البصــائر ، السلســلة األولى ، الســنة الثالثــة ، الجمعــة 272
 .1م ، ص 1938/أفريل/08الموافق 

م ،1938هـــ جــوان 1357 ، جمــادى أولى 14 ، المجلــد 4 انظر : مجلة الشهاب ، الجزء 273
 .291 .. 288ص 

 انظر مثال : عبد الحميد سلوادي ، ابن باديس مفسرا ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر274
م .1990، الطبعة األولى ، 
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فرنسا التي كانت في وضعية ال تحسد عليها بسبب تعرضها لهجوم األلمان بداية
م .1940شهر أفريل 

وأحب هنا أن أنقل خالصة اآلراء واألقوال التي جمعها األستاذ الدكتور
م وقبيل وفاته كان1940عمار طالبي في وفاته حيث قال : ] .. وفي أوائل سنة 

قد صرح في اجتماع خاص مقسما باهلل فقال : ) واهلل لو وجدت عشرة من عقالء
األمة الجزائريـة يوافقوننـي على إعالن الثورة ألعلنتها ( ، وكان يرمـي من وراء

ثورته وعمله إلى تحقيق االستقالل ، فبمناسبـة رجوع رئيس حزب الشعب
الجزائري السيد ) مصالي الحاج ( من باريس وإعالنه طلب االستقالل التام سنة

م كانت جماعة من أنصار حركته جالسين معه فقال : ) وهل يمكن لمن1936
شرع في تشييد منزل أن يتركه بدون سقف ، وما غايتنا إاّل تحقيق االستقالل ( ،
وحينما حمي وطيس الحرب العالمية الثانية اجتمع به جماعة من أنصار حركته

ومريديـه فقال : ) عاهدوني ( فلما أعطي له العهد بالمصافحة قال : ) إني سأعلن
الثورة على فرنسا عندما تشهر عليها إيطاليا الحرب ( ، وروي عن تلميذ آخر من
تالمذته أنه كان يريد الخروج على فرنسـا إلى جبال أوراس ليعلنها ثورة عليها لو

275وجد رجاال يساعدونه .. [ . 

وكتب يوما عن االستقالل فقال : ] إن االستقالل حق طبيعي لكل أمة من
أمم الدنيا ، وقد استقلت أمم كانت دوننا في القوة والعلم ، والمنعة والحضارة ،

ولسنا من الذين يدعون علم الغيب مع اهلل ، ويقولون إن حالة الجزائر الحاضرة
ستدوم إلى األبد ، فكلما تقلبت الجزائر مع التاريخ فمن الممكن أنها تزداد تقلبا مع
التاريخ ، وليس من العسير بل إنه من الممكن أن يأتي يوم تبلغ فيه الجزائر درجة

عالية من الرقي المادي واألدبي ، وتتغير فيه السياسة االستعماريـة عامة
والفرنسيـة خاصة .. وتصبـح البالد الجزائرية مستقلة استقالال واسعا ، تعتمد

276عليها فرنسا اعتماد الحر على الحر .. [ . 

* مميزاـت شخصيتـه :

اجتمعت جملة من العوامل لتجعل من شخصية الشيخ عبد الحميد بن باديس
شخصية ثرية ، قّل أن يتكرر نظيرها في التاريخ اإلسالمي ، فهو عالم صلب

متمسك بعقيدة السلف حد التشبع كالشيخ محمد بن عبد الوهاب ، جريء شجاع
كالشيخ جمال الدين األفغاني، مقدام كالشيخ محمد عبدة ، متمرس هصور كالشيخ

محمد بن علي السنوسـي الكبير ، متواضع كعبد اهلل بن المبارك ، متبقـر متبحـر

 ، بتصــرف.90 و 89 و 88 ، ص 1 انظر : عمار طالبي ، ابن باديس حياتــه وآثــاره ، ج 275
نقال عن مجموعة من المصادر الحية الشفهية  والمكتوبة والمعاصرة .

 ، ربيــع أول12 ، المجلــد 3 انظر : ابن باديس ، كلمتنا الصريحة ، مجلة الشهاب ، الجزء 276
 .146 و 145م ، ص 1936هـ الموافق جوان 1355
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كالشـيخ أحمد بن تيمية ، ثائر كاألمير الشيخ عبد القادر الجزائري ، خطيب مؤثر
كاألحنف بن قيس ، حكيم رصين قّوال كحكيم بن حزام ، حليم أنّي كأشج عبد

القيس ، سياسي محنك كمعاوية بن أبي سفيان .. إنه من مجددي إسالم هذه األمة
التي كادت تندثـر .. 

ولعل الكلمة التي قالها فيه صديقه وحبيبه الشيخ ) العربي التبسي ( في
إحياء ذكرى وفاته الثانية عشر تبين لنا بصدق مكانته الحقيقية ، إذ قال : ] إن
الرجال ال تسجل أنسابهم وال صورهم وال أموالهم في سجل اإلنسانيـة وشرائعها

ورجالها ، وإنما تسجل عقائد الذين غرسوا عقائدهم في نفوس الناس، وإنما
تسجل أعمال الذين أخرجوا الناس من فوضى اجتماعية إلى نظام اجتماعي

توارثتـه اإلنسانيـة بعدهم . إنما تسجل عبقرية أولئك الذين حاموا على اإلنسانية
حين امتهنت واعتدى عليها فراعنة العنصرية ، وجبابرة القوة المادية، وإنما

تسجل المبادىء التي تفيء إلى ظلها اإلنسانيـة حين تطغى على اإلنسانية الجوائح
التي تجتاح الناس بسوط عذابها ولهيب نيرانها .

والذكرى إذا أقيمت لشخص له في عروق هذه الصالحات نسب كانت تلك
الذكرى اعتراف لتلك الشخصية بأن لها في عنق القائمين بهذه الذكرى نعما

ومننا، شكرها له بإقامة الذكريات والحفالت هو أقل حق له عليهم يؤدونه له .

وعبد الحميد بن باديس رحمه اهلل جدير بأن تقيم له األمة الجزائريـة
اإلسالمية العربية الذكرى . وجدير بأن يعد من أولئك الذين سجل لهم التاريخ

جهودا تؤهلهم للحاق بالشخصيات المعترف لها بمزاياها .

قدم عبد الحميد بن باديس ألمتنا في أرضنا الشيء الكثير مما يعد أساسا
لهذه الحركة وبذورا لنواحيها المتعددة . ظهر عبد الحميد بن باديس كما يظهر
علماء الدين مدرسا للعلوم اإلسالمية بكتبها المتعارفة في الدراسات اإلسالمية

وفي العلوم الدينيـة واللسانية والعقلية متبرعا بدراساته ال يسأل عليها أجرا من
أحد .   

لم تمض على حركته تلك مدة تذكر حتى اشتهر بعمله ، وسرى ذكره في
الوطن الجزائري ، وأقبل عليه طالب العلم من كل فج ، ومن جميع قبائل البوادي

وحواضر الوطن.

كان الطالب يتذوقون لذاذة العلم من دروسه بكيفية ال عهد لهم بها عند من
 - كثرتها .2 - متاعتها . 1يعرفونه من العلماء، واشتهرت دروسه بأمرين : 

وهاتان الخاصيتان في دروسه جلبتا إلى حلقات دروسه كثرة من الطالب
فوق طاقة الشخص الواحد ، ومعلوم أن طالب العلوم اإلسالميـة في الجزائر هم من
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طبقات الشعب الفقيرة التي لم تؤثر فيها غربة العربية بالجزائر في نظر الدولة
الحاكمة . 

باتت الحركة العلمية التي يقوم بها ابن باديس في حاجة إلى أمرين :

 - علماء يعينون على تقديم الدروس الكافية للطالب الكثيرين والمختلفي1
الدرجات العلميةـ.

 - مادة تقوم بحاجات هؤالء الطالب العاجزين عن التفرغ لطلب العلم بحكم2
كونهم من أبناء الطبقة الشعبيـة الفقيرة .

ومعلوم أيضا أن األوقاف اإلسالمية المرصدة لطالب العلم غصبتها الحكومة
الفرنسيـة المحتلة فيما اغتصبت من دين ودنيا الجزائريين ، وفي هذا الطور خطا

ابن باديس خطوتين جديدتين حيويتين للحركة العلمية هما :

* األولى  : ضم علماء جدد إليه ليشاركوه أو يعينوه على الحركة العلمية في هذا
الطور .

* الثانية  : إحضار المال الكافي لينفق على التالميذ كي يتفرغوا  لطلب العلم . 

هنا نقف . وهنا نكبر عبقرية ابن باديس وشجاعته األدبية . اليوم يخرج
ابن باديس - كفرد قائم بحركة فردية - من حركته القديمة ، إلى حركة جديدة .

وهنا استحالت الحركة العلمية المقتصرة النسبة في درس ، وشيخ ، وتلميذ ، إلى
حركة واسعة ، عامة ، شاملة .

خرج الدرس من نطاق التالمذة إلى متسع الشعب ، وأخذت الثقافة تتسـع
إلى طبقات الشعب كله بواسطة المحاضرات والدروس ، والمتنقل أهلها من بلد
إلى بلد ، ومناشير توزع في الوطن في مختلف النواحي الدينيـة واالجتماعية . 

ومن هذه المرحلة الجديدة تولدت حركة التعليم المدرسي على النمط
العصري، كما تولدت بعد ذلك منها هذه الحركات االجتماعية الشعبية القائمـة اليوم.

وقبل أن أضع القلم من يدي أتوجه إلى اهلل أن يكافىء عبد الحميد بن
باديس على ما قدم لإلسالم والعروبة والجزائر من جهود وخدمات تعد أسسا

محكمة لكل ما جاء بعد ذلك من حركات ومنظمات .

ونحن كجزائرييـن نعترف بأننا عاجزون عن مكافأة عبد الحميد بن باديس
عنا وعمن يأتي بعدنا من األجيال . وأعترف لكم أيها القراء بأني لم أكتب عن

األطوار التي اجتازتها حركة عبد الحميد كلها ، وإن كلمتي هذه ما مست إال الطور
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األول من أطوار حياته الملىء بجالئل األعمال .  فليرحم اهلل اإلمام عبد الحميد بن
277باديس . وليتغمده برحمته الواسعة . العربي بن بلقاسم التبسـي [ . 

ولعل ما ختم به األستاذ الدكتور عمار طالبي مقدمة آثار ابن باديس ما يعبر
بحــق عن قيمــة ابن بــاديس الحقيقيــة ، إذ جــاء فيهــا قولــه : ] .. فعبــد الحميــد بن
باديس مفسر للقرآن تفسيرا سلفيا ، يراعي فيه مقتضيات العصر معتمدا على بيان
القرآن للقرآن ، وبيان السنة له ، وعلى أصول البيان العــربي وســننهـ، والنفــاذ إلى
لغة العرب وآدابها، وقــوانين النفس البشــريـة وســنن المجتمــع اإلنســاني ، وتطــور
التاريخ واألمم ، وهو محدث من الطراز العالي ال يستشهد إاّل باألحاديث الصــحيحة
المسندة إلى الصحاح الست .. والظاهرة الواضــحة في الحيــاة العلميــة الــتي نهض
ــول ــولها ، واألص ــروع ألص ــرد الف ــتي ت ــة ال ــة المنهجي ــة النقدي ــا هي : الناحي به
لمســتنداتها ، فــأذهب الغشاشــة الــتي كــانت ســائدة على حقــل العلــوم الشــرعية في

الجزائر بعد سيطرة غالة المتصوفة المبتدعين ..

وهو كاتب ذو سالسة وعذوبة وسهولة ، وأسلوبه أســلوب ســهل ممتنــع ال
يستعمل السجع ، وال يتكلفه .. وهو شاعر يفيض الشعر من قلبه ، وخطيب ُينسيك

سحبان وقيس ، ال يتلعثم وال يتردد، يستولي على النفوس ويملك العقول .

وهو فقيه مطلع على مدارك المذاهب وخاصة مذهب اإلمام مالك، جامع بين
األصول والفروع، وبين المآخذ الكلية وجزئياتها ، يفتي ويربط الحوادث بأحكامها،
وهو مصلح ديــني واجتمــاعي يحــارب التقليــد والبــدع ، ويــدعو للنهضــة والتجديــد
ــو ــة .. وه ــوهر المدني ــتي هي ج ــرس الحب وأصــول األخالق ال والحضــارة ، ويغ
صحفي قــدير يقضــي ليلــه في إعــداد المقــاالت وقــراءة الجرائــد والمجالت العربيــة
اآلتية من جميع البالد العربية واإلسالمية ، واألجنبيـــة المكتوبــة باللغــة الفرنســيةـ،

ويعلق عليها ويرد ويناقش، ويكتب في أصول السياسة اإلسالمية.

وهــو مــؤرخ يحلــل الحضــارة ، وينقــد مقدمــة ابن خلــدون ، ويــدرس آيــات
القــرآن ومــا تنطــوي عليــه من الــدعوة إلى النظــر في تجــارب األمم وتطــورات

األحداث، وما تخضع له من سنن وقوانين ال تبديل لها وال تحويل .

وهو صوفي زاهد ال كمتصوفة أهل زمانه وزهادهم متأثر بــالغزالي ، وكــان
– رحمــه اهلل - يســمي كتابــه ) إحيــاء علــوم الــدين ( بكتــاب الفقــه النفســي .. إنــه
شخصية عجيبة ، مجدد للنفوس البالية وباعث للضمائر الخامدة والقلوب الهامدة،
باث للعلم ، محرك للعقول ، مرجع الثقة بالنفس ، زارع بذور الثورة ، مشيـع فكرة

 ألقيت هذه الخطبة بمناسبة  الذكرى الثانية عشر لوفــاة الشــيخ عبــد الحميــد بن بــاديس في277
قسنطينة بالمعهد الباديسي ، ثم نشرت بعدها في  جريــدة البصــائر ، السلســلة الثانيــة ، الســنة

 .1هـ ، ص 1371/رجب/30م  الموافق  21/04/1952 ، اإلثنين 187الخامسة ، عدد 
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الحرية ، مبين المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها ، فانكشفت به الغياهب الدكناء،
278وانجابت به الغيوم الكثيفة ، والضباب العاتم من سماء الجزائر .. [ . 

بن بــاديس وظــروف عصــرهلشــيخ عبــد الحميــد وبعــد أن تــبينـت لنــا حيــاة ا
المتميزـة والمفعــة بالجهــاد والنضــال والتضــحيات الجســام في ســبيل نهضـــة األمــة
الجزائرية من عثرتها وتخلفها ومن ربقة القمــع االســتعماري ، ال بــد لنــا من تتبــع

 أحبتــهالــتي من أجلهاقضايا الهوية الوطنية الجزائريـة التي استمات من أجلهــا ، و
األمة الجزائريـة وظلت وفية لمنهجه وذكراه حتى كتابة هذه السطور.

العالمة المصلح والداعية األديب

الشيخ محمد البشير اإلبراهيمـي

م [1965-1889هـ 1308-1384] 

* أصله ونسبـه ومولده  : 

هـ1306/شــوال/13ولــد الشــيخ محمــد البشــير اإلبــراهيمـي يــوم الخميس 
م في قبيلــة أوالد إبــراهيم اإلدريســية العلويــة - الــتي1889/جويليــةـ/14الموافــق 

يعود نسبها الشريف إلى الشريف إدريس بن عبد اهلل الحسينـي العلــوي - في قريــة
279أوالد رأس الوادي من أعمال مدينة سطيف الجزائرية. 

* نشأتـه وتعلمه :

بدأ طفولته المبكرة بحفظ القرآن الكريم في بيتهم على يد جماعة من ذويه،
ولما بلغ السابعة من عمره تعهده عمه عالم القطر الجزائري الشيخ محمد المكي

 ، بتصرف .95 .. 90 ، ص 1 انظر : عمار طالبي ، مرجع سابق ، ج 278

انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، أنا ، موجز السيرة الذاتية الخاصة به ، قدمها تعريفا به 279
 ، بتصرف .1إلى رئاسة المجمع اللغوي العربي بالقاهرة بمناسبة تعيينه عضوا فيه ، ص 
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اإلبراهيمـي تربية وتعليما وتأديبا وصحبة .. فكان ال يفارقه حتى ساعات النوم، إال
حين يأمره بالنوم وفق نظام تربوي إسالمي أصيل ، إلى أن حفظ القرآن الكريم في

سن تسع سنين ، باإلضافة إلى حفظ ، وفهم مفرداته وألفاظه وغريبـه ، وكان
يتخير له تارات اإلقبال النفسي لالستيعاب وشدو ملكة الحفظ السيما حين يصطحبـه

للفسحة معه ، فحفظ على يديه متون اللغة واألدب والبالغة والمنطق والفلسفة
280والفقه واألصول والعقائد والفرائض ، وهو في رأس العقد األول من العمر . 

يروي الشيخ البشيـر اإلبراهيمـي عن رحلته مع عمه في طلب العلم فيقول:
)).. ولم يزل عمي رحمه اهلل يتدرج بي من كتاب إلى كتاب تلقينا وحفظا ومدارسة

للمتون والكتب التي حفظتها حتى بلغت الحادية عشرة ، فبدأ لي في درس ألفية
ابن مالك  دراسة بحث وتدقيق ، وكان قبلها أقرأني كتب ابن هشام الصغيرة قراءة

تفّهم وبحث ، وكان يقرئنـي مع جماعة من الطالب المنقطعين عنده لطلب العلم
على العادة الجارية في وطننا إذ ذاك ، ويقرئني وحدي ، ويقرئني وأنا أماشيـه في
المزارع ، ويقرئنـي على ضوء الشمع ، وعلى قنديل الزيت ، وفي الظلمة ، حتى

يغلبنـي النوم ، ولم يكن شيء من ذلك  يرهقنـي ، ألن اهلل تعالى وهبني حافظة
خارقة للعادة ، وقريحة نيرة ، وذهنا صبورا للمعاني ولو كانت بعيدة المنال ، ولما

بلغت أربع عشرة سنة مرض عمي مرض الموت ، فكان ال يخليني من تلقين
وإفادة وهو على فراش الموت ، بحيث ختمت الفصول األخيرة من ألفية ابن مالك

281 عليه ، وهو على تلك الحالة .. (( .

ولما مات عمه شرع في تدريس العلوم التي درسها عليه بعد أن أجازه
بتدريسها لطلبته الذين كانوا زمالء له في الحلقة وهو في منتصف العقد الثاني من

عمره، وأقبل عليه جمع غفير من الطالب من القرى المجاورة، حيث تكفل والده
بإيوائهم وإطعامهم واالهتمام بشؤونهم كعادة عمه، ثم انتقل - بعدها - للتدريس
في القرى المجاورة لقريتهم بالقرب من مدينة سطيف في السنين الموالية، حتى

أتم العقد الثاني من عمره، إلى أن بدأت طبول الحرب العالمية األولى تدق، وبدأت
اإلدارة الفرنسية تستعد لها باستصدار المراسيم والقوانين االستعماريـة لتجنيد

الجزائريين في جيشها االستعماري ، فهاجر البشير اإلبراهيمي كغيره من

 ، بتصرف .2انظر : المصدر السابق نفسه ، ص  280

حفظ على يديه ألفية وكافية ابن مالك ، وألفية ابن معطي الجزائري ، وألفية الحافظ 281
العراقي في السير واألثر ، وحفظ جمع الجوامع في األصول ، وتلخيص المفتاح للقاضي

القزويني ، ورقم الحلل في نظم الدول للسان الدين بن الخطيب ، وديوان عبد اهلل بن خميس
التلمساني ، ومعظـم رسائل بلغاء األندلس مثل : ابن الشهيد ، وابن أبي الخصال ، وأبي
المطرف ، وابن الخطيب ، وديوان المتنبي ، وديوان الحماسة  ورسائل سهل بن هارون

وبديع الزمان الهمذاني ، وكتاب الفصيح لثعلب ، واأللفـاظ الكتابة للهمذاني ، وإصالح المنطق
 ، بتصرف .3ليعقوب السكيت .. انظر : المصدر السابق نفسه، ص 
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م ،1912الجزائريين فرارا من قانون التجنيد اإلجباري الصادر في شهر فبراير 
م(، التي تحرم1933-1864عامال بفتوى الشيخ العالمة ) عبد الحليم بن سمايـة 

على الجزائريين التجنيد في جيش االحتالل الفرنسي الكافر ، وفي طريق هجرته
إلى المدينـة المنورة أقام البشير اإلبراهيمـي بالقاهرة ثالثة شهور حضر فيها

دروس شيوـخ األزهر، كما حضر لدروس الدعوة واإلرشاد التي كان يلقيها )الشيخ
م ( في دار الدعوة واإلرشاد ، والتقى بأمير الشعراء ) أحمد1936رشيد رضا ت 

م(، وأسمعه شيئا مما يحفظه من درر قصائده فسّر به أّيما1932شوقي ت 
  282م( فسّر به أيضا. 1932سرور، كما التقى بشاعر النيل )حافظ إبراهيم ت 

* هجرته لطلب العلم :

ومن بور سعيد بمصـر ركب البحر إلى حيفا بفلسطين ليستقل القطار متجها
م ، وبالمدينة المنورة اجتمع1911إلى المدينـة المنورة التي وصلها أواخر سنة 

  283بوالده الذي هاجر متعلال بأداء فريضة الحج خشية الرقابة االستعماريـة . 

وطفق يطوف بحلق العلم في الحرم النبوي الشريف إلى أن استقر أمره
م ( ، الذي أخذ عنه الموطأ1920لمالزمة الشيخ ) العزيز الوزير التونسي ت 

دراية ، وفِقه على يديه مذهب اإلمام مالك رضي اهلل عنه ، وأعجب بعمق تحقيقه
لسائر العلوم اإلسالمية ، كما الزم أيضا الشيخ ) حسين أحمد الفيض آبادي

م ( ، الذي أخذ عنه صحيح اإلمام مسلم في الحديث ، والشيخ1953الهندي ت 
إبراهيم األسكوبي الذي أخذ عنه علم التفسير ، والشيخ أحمد البرزنجي ، الذي
أخذ عنه علم الجرح والتعديل ، والشيـخ محمد عبد اهلل زيدان الشنقيطي ، الذي
أخذ عنه أنساب العرب وأدبهم الجاهلي والسيرة النبويـة ، والشيخ عبد الباقي

األفغاني الذي أخذ على يديه علم المنطق ، كما أخذ على يد غيرهم ، وكان الُ يرى
إاّل في مكتبـة شيخ اإلسالم عارف حكمت ، وفي مكتبـة السلطان محمود دارسا أو

  284مطالعا ، وفي غيرهما من مكتبات العامة والخاصة من أكابر المدينة . 

م حل الشيخ عبد1913وبعيد وصوله إلى المدينـة المنورة وفي سـنة 
الحميد بن باديس القسنطيني البيت الحرام حاجا بعد تخرجه من جامع الزيتونة

م على عادة خريجي الزيتونة ، وأقام رفقة الشيخ البشر1912وتدريسـه فيه سنة 
اإلبراهيمـي ثالثة اشـهر كاملة ، يتدارسـون فيه وضع الجزائر العربية اإلسالميـة

اآليلة للضياع بعد قرن من االستعمار الفرنسـي الصليبي ، الذي محا فيها كل
مظاهر العروبة واإلسالم .

 ، بتصرف .4 انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، أنا ، ص 282

 ، بتصرف .5انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، أنا ، ص  283

 ، بتصرف .4انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، أنا ، ص  284
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وقد وصف الشيخ البشيـر لقاءاته اإلصالحية المثمرة تلك بالشيخ عبد
الحميد بن باديس بقوله : )) ..  كنا نؤدي فريضة العشاء األخيرة كل ليلة في

المسجد النبوي ، ونخرج إلى منزلي فنسمر مع الشـيخ ابن باديس منفردين إلى
آخر الليل حين يفتح المسجد فندخل مع أول داخل لصالة الصبح ، ثم نفترق إلى

الليلة الثانيـة ، إلى نهاية ثالثة األشهر التي أقامها الشيخ بالمدينة المنورة . كانت
هذه األسمار كلها تدبيرا للوسائل التي تنهض بها الجزائر ، ووضع البرامج
المفصلة لتلك النهضات الشاملة التي كلها صورا ذهنية تترى في مخيلتنا ،

وصحبها من حسن النية وتوفيق اهلل ما حققها في الخارج بعد بضع عشرة سنة ،
م هي التي وضعت فيها األسس1913وشهد اهلل على أن تلك الليالي من سنة 

األولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، التي لم تبرـز للوجود إاّل  في سنة
       285م  .. (( . 1931

وظل الشيخ البشير يسير على هذا المنوال في طلب العلم واالستزادة منـه
م ، عندما قررت السلطات التركية ترحيل سكان1917م إلى سنة 1912من سنة 

المدينة المنورة نحو دمشق ، لما استفحل أمر ثورة الشريف حسين بالحجاز ،
وعجزت الدولة العلية عن تزويد الجيش التركي وقيادته وسكان المدينة المنورة

بالمؤونـة ، فلبى الشيخ البشير النداء مع والده، وكان فيمن رحل من سكان المدينة
المنورة باتجاه دمشق ، التي أول ما عرفها ، والقى فيها الشيخ بهجت البيطار.

286

وفي دمشق انهالت عليه الرغبات إللقاء الدروس بالجامع األموي بمناسبـة
حلول شهر رمضان فألقى دروسه تحت قبة النصر الشهيرة على منهج األقدمين

، ولما خرج األتراك من دمشق وقامت حكومة االستقالل العربي 287باألمالي 
دعته الحكومة الجديدة لتدريس مادة اآلداب العربية ولغاتها بالمدرسة السلطانية

الوحيدة في سوريا ، مشاركا لألستاذ اللغوي ) عبد القادر المبارك ( ، وفي
288السنوات الثالث تلك تخرج على يديه العديد من أدباء وعلماء سوريا . 

ولما دخل األميـر فيصل بن الشريف الحسين دمشق ألح عليه للرجوع إلى
المدينة المنورة ليتولى فيها إدارة المعارف ، ولكنه أبى مرارا إلى أن تسنى له

طريق العودة إلى الجزائر في بداية العشرينات .

 ، بتصرف .5انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، أنا ، ص  285

 ، بتصرف .5انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، أنا ، ص  286

طريقة األمالي العربية اإلسالمية الشهيرة : وهي أن يملي حديثا من حفظه باإلسناد إلى 287
 أصوله األولى ، ثم يملي تفسيره بما يوافق روح العصر وأحداثه .

منهم الدكتور جميل صليبا ، والدكتور أديب الروماني ، والدكتور المحايري ، والدكتور 288
عدنان األتاسي ..
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* عودته إلى الجزائر :

عاد الشيخ البشير اإلبراهيمـي إلى الجزائر في بداية العشرينيات من القرن
الماضي ، وواصل العمل الدعوي واإلرشادي والتربوـي والمسجدي الذي بدأه

م، ومن حلقة إلى أخرى ومن درس1913الشيخ عبد الحميد بن باديس منذ سنة 
م كاملة1930-1920إلى آخر ، ومن لقاء لغيره ، طيلة عشر سنوات كانلة  

تهيأت األرضيـة لتكوين نخب دعوية مؤمنة ، وبؤر قيادة وروحيـة فاعلة ، وقاعدة
طليعية قوية وواعية .. حتى تكّون لهم جيش من التالميذ والدعاة ممن يحملون

العقيدة الصافية، ويؤمنون بالفكرة اإلسالمية النبيلة الصادقة ، ممن لهم االستعداد
الكافي للتضحية بالنفس والنفيس إلنقاذ الوجود العربي واإلسالمي اآليل للزوال

في الجزائر، وقد وصف الشيخ البشير اإلبراهيمي ذاك العمل الدعوي بقوله : ))..
م كانت الصلة بينـي وبين ابن باديس قوية ، وكنا1930-1920وفي هذه الفترة 

نتالقى في كل أسبوعين أو كل شهر على األكثر ، يزورنـي أو أزوره ، فنزن
أعمالنا بالقسط ، ونزن آثارها في الشعب بالعدل ، ونبنـي على ذلك  أمرنا ، ونضع

على الورق برامجنا للمستقبل بميزان ال يختل أبدا ، وكنا نقـرأ للحوادث
والمفاجآت حسابها فكانت هذه السنوات العشر كلها إرهاصات لتأسيس جمعية

العلماء المسلمين الجزائريين .. كملت لنا على هذه الحالة عشر سنوات كانت كلها
إعدادا وتهيئة للحدث األعظم ، وهو إخراج جمعية العلماء من حيز القول إلى حيز

الفعل ، وأصبـح لنا جيش من التالمذة يحمل فكرتنا وعقيدتنا مسلح بالخطباء
والكتاب والشعراء ، يلتف به مئات اآلالف من أنصار الفكرة ، وحملة العقيدة ،
يجمعهم كلهم إيمان واحد ، وفكرة واحدة، وحماس متأجج ، وغضب حاد على

االستعمار . 

كانت الطريقة التي اتفقنا عليها أنا وابن باديس في اجتماعاتنا بالمدينـة في
تربيـة النشء، هي أاّل نتوسع له في العلم، وإنما نربيه على فكرة صحيحة ولو مع

289 علم قليل ، فتمت لنا هذه التجربة في الجيـش الذي أعددناه من تالمذتنا .. (( .

* نشاطه الدعوي واإلصالحي :

ال يمكن الفصل واقعيا بين جوانب  شخصية الشيخ البشير اإلبراهيمي نظرا
العتبارات كثيرة . ذلك أن شخصية الشيخ - رحمه اهلل - كانت تتحرك ضمن دوائر

متداخلة ومتشابكـة ومتنوعـة من جهة، وتترك في تلك الدوائر - على اختالفها -
تأثيراتها المتنوعـة من جهة ثانية ، ثم تتداخل جوانب شخصيته المختلفة في

الدائرة الواحدة بين المربي ، والمعلم، والداعية المصلح من جهة ثالثة . وبالتالي
ال تنفصل  شخصيتـه الدعوية اإلصالحية، عن التربويـة التعليميةـ، عن السياسية.ـ.

عن بعضها .     

 ، بتصرف .8انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، أنا ، موجز السيرة الذاتية ، ص  289
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وعليه أمكننا تقسيم نشاط الشيخ اإلبراهيمي الدعوي واإلصالحي إلى
القسمين الرئيسين اآلتيين:

* أوال/ محور وظائفه المهنيـة : 

والذي يتدرج وفق اإلطار الزمنـي التالي : 

م . 1912- 1889 - مرحلة ما قبل هجرتـه إلى المشرق العربي 1     

م .1920- 1912 - مرحلة هجرته إلى المشرق العربي  2     

م .1952-1920 - مرحلة ما بعد عودته من المشرق العربي إلى الجزائر 3     

م .1940- 1936 - مرحلة إدارة مدرسـة دار الحديث بتلمسان 4     

م .1952- 1947 - مرحلة إدارته لصحيفة البصائر 5     

* ثانيـا /  محور مهامه الدعوية واإلصالحية :  

والذي يتدرج وفق اإلطار الزمنـي التالي : 

م .1928 - مرحلة العضوية في جماعة الرواد 1     

 - مرحلة العضوية في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومجلسها2     
م.1931اإلداري 

-1931 - مرحلة نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 3     
م .1940

-1940 - مرحلة رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الفعلية 4     
م . 1952

 - مرحلة الرئيس - المهاجر - لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين5     
م . 1952-1956

*  النشاط المهني : 

كان الشيخ البشير اإلبراهيمـي يبيع الشحم في سوق مدينة سطيف سنوات
م ، ليكفي نفسه وأهله مؤونة الكسب الحالل ، على عادة السلف1920-1933

من العلماء أصحاب المهن كالزجاج والصواف والقرافي والجصاص ، ثم انتقل
م ، فقد كلف1936-1933للتدريس بوهران عاصمة الغرب الجزائري سنوات 

من قبل الشيخ ابن باديس ، وبرغبة من سكان الغرب الجزائري وخاصة من سكان
تلمسان إلدارة مدرسة دار الحديث والتدريس فيها ، وعن هذه الرحلة الدعوية
اإلصالحية والتربويـة يروي الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي وقائع العمل فيها
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قائال: )) .. وتوليت بنفسي تعليم الطلبة الكبار من الوافدين وأهل البلد ، فكنت
ألقي عشرة دروس في اليوم ، أبدؤها بدرس في الحديث بعد صالة الصبح ،

وأختمها بدرس في التفسير بين المغرب والعشاء ، وبعد العتمة أنصرف إلى أحد
النوادي فألقي محاضرة في التاريخ اإلسالمي ، فألقيت في الحقبة الموالية لظهور

اإلسالم من العصر الجاهلي إلى مبدأ الخالفة العباسية بضع مئات من المحاضرات،
وفي فترة العطلة الصيفية أختم الدروس كلها وأخرج من يومي للجوالن في اإلقليم
الوهراني مدينـة مدينـة وقرية قرية، فألقي في كل مدينة درسا أو درسين في الوعظ

290 واإلرشاد ، وأتفقد شعبها ومدارسها .. (( .

* المعلم المربي :

عّلم الشيخ البشير طيلة حياته ، وعاش معلما إلى توفي - رحمه اهلل - ،
حيث عّلم في قريته ثم في القرى المجاورة ، ثم في قسنطينـة قبيل تأسيس جمعية
العلماء المسلمين الجزائريين ، وحتى بعد تأسيـسها وإقامة معهد عبد الحميد بن

م ، ثم علم في وهران بالغرب الجزائري ، ثم عّلم في1947باديس فيها سـنة 
تلمسان حيث أدار مدرسـة دار الحديث ، وقد شهد له تالمذته الذين درسوا على

يديه في مدرسة الحديث بتلمسان ومنهم هذا التلميذ الوفي الذي كتب : )) .. عرفنا
هذا الرجل العظيم في العقد الثالث من حياته ، فعرفنا فيه العالم الجليل ، والمفكر
العظيم ، والفيلسوف الحكيم ، واألديب المطبوع ، والمحدث الفذ ، والمفسر الذي

ال يجارى ، والنسابة الذي أوتي ملكة في هذا الفن ال يماثله فيه أحد ، والعروضي
الذي بّز كثيرا من أهل زمانه ، والمؤرخ الفذ واالجتماعي المطلع الخبير الذي

يدرك كنه األشياء ، ويصرفها التصريـف الحسن ، واألب الرحيم ، واألخ الحليم ،
والصديق الوفي ، والتقي النقي، والرجل الذي يعرف كيف يحل المشكالت

العويصة ، والمحاضر الفذ ، الذي يؤثـر في سامعه بفصاحته وبالغته وقدرته على
التصرف في الكالم  ، والمدرس الماهر المقتدر ، الذي يعرف كيف يجعل تالميذه

يفهمون من غير عناء وال مشقة ، والرجل الذي عرف كيف يكون خصلة البذل في
  291سبيل اهلل، والصحافي الخبير الذي يعرف كيف يؤثـر على قارئي مقالته (( . 

* محور نشاطاته اإلصالحية في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين :

كان الشيخ البشير اإلبراهيمـي أحد األركان الرئيسـة لتأيس جمعية العلماء
المسلمين الجزائريين ، فقد سبق له مع ابن باديس التحضير لملتقى جماعة الرواد

م ، هذا االجتماع التمهيدي العالي المستوى ، الذي حضره1928أوائل سنة 

  ، بتصرف .9انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، أنا ، موجز السيرة الذاتية ، ص  290

117انظر : اإلمام اإلبراهيمي ومدرسة دار الحديث ، أعالم الجزائر ، مصدر سابق ، ص  291
 .118و 
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الكثير من علماء القطر الجزائري ، وخططوا فيه لقيام النهضة العربية اإلسالمية
في الجزائر .

وفي ليلة واحدة سهر الشيخ اإلبراهيمي على إعداد القانون األساسي
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذي ضم مائة واثنين وأربعين مادة ، وعمل
مع إخوانه العلماء على تأسيس الجمعية برئاسـة الشيخ عبد الحميد بن باديس يوم

م ، بعد ثالثة أيام من1931ماي/05هـ الموافق لـ 1349/ذو الحجة/17الثالثاء 
االجتماعات المتواصلة والمضنيـة بنادي الترقي بالجزائر العاصمة ، عشية احتفال
فرنسـا بقرنية احتالل الجزائر ، ويومها أطلق الشيخ عبد الحميد بن باديس نداءه

الشهير ، وردده علماء الجزائر معه ، ثم الشعب الجزائري: 

شعب الجزائـــر مســلم    ***   وإلى العروبــة ينتســب 

من قــال حـاد عن أصلـه    ***   أو قـال مـات فقد كـذب 

م الحرجة تعمق نشاط الشيخ في مجاالت1946-1931وفي هذه المرحلة 
العمل السياسي باإلضافة إلى اضطالعه أيضا بالعمل الدعوي واإلصالحي

. S . L .Nوالتعليمي .. ومن نشاطاته التي غطتها تقارير اإلدارة االستعماريـة )
A. نشاطاته اإلصالحية المختلفة )  

وقد بدا حضوره قويا في كراسة المطالب الوطنيـة ، التي تقدمت بها جمعية
العلماء المسلمين الجزائريين للحلفاء ، حيث يورد تقرير مصلحة االتصال لشمال

أفريقيا قسم األهالي ما ملخصه : )) اجتمع العلماء بقسنطينـة يوم
م برئاسة الشيخ العربي التبسي في غياب اإلبراهيمي، الذي كان07/07/1944

معتقال في آفلو . رغم  قرار الحظر الصادر عن الحاكم العام بسبب ظروف الحرب
العالمية الثانيـة االستثنائيـة . وكان موضوع االجتماع منصبا حول العراقيل اإلدارية

التي تعترض رجال الجمعية ومؤسساتها . وقترح تقديم كراسة المطالب إلى
الحكومة الفرنسيـة حول القضايا الرئيسية التالية : 

 - المساجد وموظفوها وأوقافها .1

 - التعليم العربي ومدارسه ومعلموه . 2

292  - القضاء اإلسالمي وتعليمه ورجاله .. (( .3

انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، الجلسة التمهيدية لجمعية العلمــاء المسلمين الجزائريين 292
هـ الموافق لـ جوان1350 ، قسنطينة غرة صفر 7 ، المجلد 6، مجلة الشهاب ، الجزء 

 . وتقرير مصالح األمن واالستخبارات الفرنسية ، وتقارير مصلحة341م ، ص 1931
األهالي ، وتقارير المكتب الثالث الناحية التاسعة عشر من أرشيف اإلدارة االستعمارية

بأرشيف والية قسنطينة . وكراسة مطالب جمعية العلماء المقدمة للجنرال كاترو الحاكم العام
العسكري سنوات الحرب العالمية الثانية .
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* جمعية العلماء المسلمين الجزائريين :

يمكن تلخيص أهم إنجازات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الواقع
الجزائري بما يلي :

 - مقاومة البدع والخرافات واألباطيل الطرقية والبدعية التي كان يروج لها1
رجال الطرق الصوفية في الجزائر بمعونة اإلدارة االستعمارية الفرنسية .

 - االضطالع بالعمل الدعوي واإلرشادي في المساجد والنوادي والقاعات2
واألماكن العامة والخاصة.

 - إلقاء الخطب والدروس والمحاضرات والمواعظ على الكبار والصغار .3

 - كتابة المقاالت واألبحاث والدراسات والبيانات في الصحف وخاصة صحف4
جمعية العلماء .

 - بناء المدارس االبتدائية وتعليم الناشئة من أبناء المسلمين الجزائريين .5

 - إرسال البعثات العلمية إلى المغرب العربي : الزيتونـة والقرويين ، وإلى6
المشرق العربي : األزهر وسائر الجامعات العربية األخرى .

 - بناء النوادي وتعميرها بسائر النشاطات األدبيـة والفكرية والرياضية7
والموسيقية والكشفية .. بهدف النهوض بالناشئة الجزائرية .

 - مطالبة الحكومة الفرنسية في قضايا إسالمية مهمـة تمثلت في: ) القضاء8
اإلسالمي ، الدين اإلسالمي وسائر مؤسساته وموظفيه ، وفصله عن الدولة

االستعماريـة ، اللغة العربية وضرورـة إعادة االعتبار لها كلغة قومية ، وحرية
293 التعليم ألبناء الجزائرييـن ( . 

* اعتقاله ونفيه :

ولما تكثفت وتوسعت نشاطات الشيخ الدعوية واإلصالحية أصدر رئيس
وزراء فرنسا ) مسيو داالدي ( قرارا رئاسيا بإبعاده إلى الصحراء ليقيم في قرية

م ألنه خطر على الوجود الفرنسـي1940/مارس/10آفلو القاسيـة ابتداءا من يوم 
م ، وبعد سجنه بثالثة أسابيع1943في الجزائر ، وظل كذلك إلى شهر مارس 

توفي رائد النهضة اإلسالمية الجزائريـة الحديثة الشيخ ) عبد الحميد بن باديس ت
      294م، ُوحرم من تأبينـه .    1940/أفريل/14م ( يوم 1940

انظر : كراسة المطالب التي تقدمت بها جمعية العلماء إلى اإلدارة االستعمارية يوم 293
م .1944/أوت/05

انظر : تقرير مصالح األمن واالستخبارات الفرنسية ، وتقارير مصلحة األهالي ، وتقارير 294
المكتب الثالث الناحية التاسـعة عشـر  من أرشيف اإلدارة االستعمارية بأرشيف والية
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ولما احتفل الجزائريون بانتصار الحلفاء على دول المحور الفاشية والنازية
م ، وخرج الجزائريون في احتفاالت النصر1945يوم الثامن ماي من سنة 

العالمية كما خرج العالم أجمع ليتظاهروا أمام وعود الحلفاء التي تنتظر الوفاء ،
   وسجنت الشيخ البشير295قتلت منهم فرنسا بوحشية خمسة وأربعين ألف شهيد 

 ( والشيخ1957اإلبراهيمـي رفقة شيوخ الجمعية : ) الشيخ العربي التبسي ت 
م ( ،1957 ( ، والشيخ ) محمد األمين العمودي ت 1988) محمد خير الدين ت 

والكثير من زعماء الحركة الوطنية ، على رأسهم زعيم الحزب البيان الديمقراطي
م ( ، ولم يخرجوا من السجن إاّل1984-1889الجزائري السيد ) فرحات عباس 

  296م . 1946في شهر أفريل سنة 

* مؤلفاته :

ترك الشيخ البشير اإلبراهيمي مجموعة من المؤلفات اللغوية واألدبيـة ،
-1925كما ترك لنا عددا كبيرا من المقاالت المكتوبـة في جريدة مجلة الشهاب 

م ، ثم في سلسلتها1939 -1935م ، وجريدة البصائر في سلسلته األولى 1939
م إلى حين1947/ جويلية / 25الثانية التي رئس تحريرها منذ إنشائها يوم 

م ، وكان من الكتاب المكثرين فيها .1956/أفريل/16توقفها 

أما كتبه فهي : 

 - مقاالت عيون البصائر .1

 - بقايا فصيح العربيـة في اللهجة العامية بالجزائر .2

 - النقايات والنفايات في لغة العرب . 3

 - أسرار الضمائر في العربية .4

 - التسمية بالمصدر .5

 - الصفات التي جـاءت على وزن فعل بفتـح العين .  6

 - نظام العربية في موازين كلماتها .7

قسنطينة .

حسب اإلحصاءات الفرنسية ، أما اإلحصاءات األمريكية والبريطانية فتقدرها بين الستين 295
ألفا والثمانين الفا من الجزائريين الذين خرجوا المظاهرات واستشهدوا فيها . واإلحصاءات
الفرنسية تعدها بتسعة آالف قتيل جزائري ، أما الجزائريين فلم تكن لديهم إحصاءات لتعذر

ذلك واقعيا .

انظر :  تقرير مصالح األمن واالستخبارات الفرنسية ، وتقارير مصلحة األهالي ، وتقارير 296
المكتب الثالث الناحية التاسعة عشر  من أرشيف اإلدارة االستعمارية بأرشيف والية قسنطينة.
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 - االطــراد والشذوذ في العربيـة .8

 - ما أخلت به كتب األمثال من األمثال السائرة .9

- رسالة في ترجيـح أن األصل في بناء الكلمات العربية ثالثة أحرف ال اثنان .10

- رسـالة في مخارج الحروف وصفاتها بين العربية الفصيحة والعامية .11

- رواية كاهنة أوراس .12

- حكمة مشروعيـة الزكاة في اإلسالم .13

- شعب اإليمان .14

 - أرجوزة ملحمية . 15

م .1935- سجل مؤتمـر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 16

* في المشرق العربي :

م ووصلها1952/مارس/07غادر الشيخ البشير الجزائر إلى مصر يوم 
م لربط الجزائر بالمشرق العربي ، ولغرض لفت انتباه1952/مارس/22يوم 

إخوانه المشارقة إلى مصير الجزائر العربية المسلمة ، التي بدأت تعرف تخّرج
جيل جديد يحمل معالم الُهوية العربية واإلسالمية ، وإلتاحة الفرصة الستقبال

الطلبة الجزائريين المتخرجين من معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة
والزيتونة والقرويين ، إلتمام دراستهم في المشرق ، ولجمع التبرعات لمدارس

ومساجد الجمعية ، ولمحاولة إنشاء مشروع جامعة عربية إسالميـة في الجزائر .
297  

وقد لخص الشيخ البشير دواعي انتقاله إلى المشرق العربي بقوله : )) ..
بلغ عدد المدارس االبتدائيـة العربية أربعمائة وزيادة ، وبلغ عدد تالمذتها إلى
اليوم الذي سافرت فيه إلى الشرق مئات اآلالف بين بنين وبنات ، وبلغ عدد

معلميها ألفا وبضع مئات ، وبلغت ميزانيتها الخاصة ، وهي فرع من الميزانيـة
العامة لجمعية العلماء مائة مليون فرنك  وزيادة إلى نهاية خروجي من الجزائر

م ، ولما بلغ عدد المتخرجين من مدارسنا بالشهادة االبتدائيـة عشرات1952سنة 
اآلالف ، وجدت نفسي أمام معضلة يتعسر حلها ، وألحوا علي أن أتقدم خطوة إلى

م لمتابعة الدراسة1947األمام فأنشأنا معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينـة 

انظر :  محمد البشير اإلبراهيمي ، رحلتي إلى األقطار اإلسالمية ، جريدة البصائر ، 297
م  الموافق لـ1952/جويلية /28 ، يوم اإلثنين 197السلسلة الثانية ، السنة الخامسة ، عدد 

 . 1هـ ، ص 1371/شوال/29
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اإلعدادية والثانوية ، وكان ال بد للمتخرجين من متابعة دراستهم الجامعية .. (( .
298  

* عضويتـه في المجمع اللغوي العربي :

عرضت على الشـيخ البشـير اإلبراهيمـي مشـيخة األزهـر من قبل الرئيسـين
محمد نجيب وجمال عبد الناصر، ولكنه رفضها مرارا بسبب تعارضها مع أسباب

وأهداف هجرته للمشرق العربي، وبسبب تعارضها مع خدمة قضية الجزائر
وتوجهها العربي اإلسالمي ، ولكنه لما عرض عليه منصب العضويـة في المجمع

العلمي اللغوي بالقاهرة قبلها لتناسبها مع مكانته اللغوية واألدبيـة والعلمية .

وقد انتخبه أعضاء المجمع باإلجماع كعضو مراسل للمجمع في عام
م ، وقد قام بتقديم مذكرة ترشيحـه عضوا مراسال للمجمع السادة : ] دكتور1954

منصور فهمي ، ودكتور عبد الوهاب عزام ، ودكتور أحمد أمين ، واألستاذ أحمد
حسن الزيات [، وذلك اعترافا بغزارة علمه ، وسعة حفظه ، ودقة فهمه آلداب
  299العرب، بجميع فنونها من شعر ونثر وأمثال وأيام وأنساب وخطب وتاريخ .. 

م ، حيث تم تعيينه عضوا كامل1961وقد استمر عضوا مراسال حتى عام 
العضوية في مجمع اللغة العربية ممثال للجزائر بالمجمع المذكور ضمن أحد عشر
عضوا عينوا من مختلف األقطار العربية في مجمع اللغة العربيـة في ذلك العام -

م - ، وقد ناب عن األعضاء الجدد في الكلمة التي ألقاها في جلسة افتتاح1961
الدورة الثامنة والعشرين من نفس العام للمجمع، وقد قابله أعضاء المجمع

بالترحيب الكبير، وصفقوا له طويال عندما قام يلقي كلمة باسم هؤالء األعضاء .
300

 ، بتصرف .13انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، أنا ، ص  298

يذكر األستاذ موسى األحمدي نويوات أنه لما مر بمصر في طريقه إلى الديار المقدسة سنة 299
م حضر إحدى الندوات للشيخ البشير ، ولما انتهى الشيخ من إلقاء كلمته قام1953

الفيلسوف الكبير الدكتور منصور فهمي وهو ) أستاذ طه حسين ، وزكي مبارك ، وأدباء
كثيرين ( ، ونزع حذاءه معلنا أن هذا المنبر الذي يقف فيه الشيخ سـاحة مقدسـة ينبغي أن

يدخلها الناس كما يدخلون الحرم ، وقال : بأنه لم يسمع أو ير في حياته من هو أفصح وأبلغ
من الشيخ البشير، ودعا جميع العلماء واألدباء في الوطن العربي إلى أن يلقوا إليه بمقاليد
اللغة والبيان ثم توجه إلى الشيخ قائال : ] أنت ملك العربية لهذا العصر [ ، ملكت نواصيها

ونواصينا ، ثم انثنى المربي الكبير األستاذ كامل الكيالني فأعلن المبايعة . وموسى األحمدي
نويوات ، أعالم الجزائـر الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي ، مطبعة البعث ، قسـنطينة ، الطبعة

 .  92م ، ص 1967 ، 1

/مارس/12 ، 262انظر : جريدة البصائر ، السلسلة الثانية ، السنة السادسة ، عدد  300
م . وتركي رابح  ، محمد البشير اإلبراهيمي في المشرق العربي ، مجلة الثقافة1954

م ، ص1985هـ ، ماي جوان 1405 ، شعبان رمضان  15 ، السنة 87الجزائرية ، عدد
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* السياسي المحنك  :

جاهد الشيخ من أجل الجزائر جهادا مريرا ، وسافر من أجلها إلى باكستان
والهند وأندونيسيا وبنغالدش والعراق سوريا وسائر بالد الشرق اإلسالمي،

م1954وخص بزيارة فريدة الملكة العربيـة السعودية، قابل في شتاء سنة 
م ( عاهل المملكة العربية1964المغفور له الملك ) سعود بن عبد العزيز ت 

السعودية بالرياض ، وانفرد يحدثه طوال ساعتين عن الجزائر وتاريخها
وعروبتها ودورها في التاريخ اإلسالمي ، وقضيتها المصيرية مع فرنسا

االستعماريـة ، وقد ذّكر الشيخ فخامة الملك بمقولة وزير خارجية فرنسا عندما
سأله أحد الصحفيين عن فكرة التفاوض مع ثوار الجزائر فقال له : ] بأنهم لن
يدعو الهالل ينتصـر على الصليب [ ، كما ذّكر جاللته بواجبات الدولة السعودية
حامية الحرمين الشريفين لنصرة المجاهدين الجزائريين الذين يتحملون وحدهم

مقارعة االستعمار ، وكيف اندفعوا يدكون معاقل الصليبية واالستعمار في الجزائر،
وختم حواره مع الملك بقوله: ) إن كل ما أصاب الجزائريين سببه أنهم مسلمون(،

ولما انتهت المقابلة خرج مسرعا من قصر الملك ولجأ إلى غرفة متواضعة في
حي متواضع من أحياء الرياض وارتمى على سريره من المرض ونادى أحد

301مرافقيه ليحضر له طبيبا. 

* البيان التاريخي :

عقب االستقالل تبنت الحكومة الجزائريـة السياسة االشتراكيـة الشيوعية ،
وسارت في ركب االشتراكية األممية ، وغدت الجزائر مرتعـا خصبا لمنظري من

تيار األمميـة الرابعة الفاشلين ، ولغالة التروتسكيين ، وعاثـوا يخلطون على قـادة
الثورة وحكام البالد توليفاتهم الثورية ونظرياتهم التهديمية. فلم يهضم الشيخ

البشير اإلبراهيمـي ومعه سائر رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والكثير
من قادة ومجاهدي الثورة هذا االنحراف الخطير عن مبادىء وقيم الشعب

م ، الذي يعلن1954الجزائري العربي اإلسالمي ، وعن روح بيان أول نوفمبر 
صراحة لتأسيس دولة جزائريـة عربية إسالمية حرة ، تتمتع بالنظام الديمقراطي

302في إطار المبادىء اإلسالمية النبيلة . 

وببراعة السياســي المحنــك يغتنم الشــيخ البشــير اإلبــراهيمـي وســائر رجــال
الجمعية من ورائه والكثير من قادة الثورة فرصة إحياء الذكرى الرابعة والعشــرين

235  .. 

انظر : عمر الحكيم ، رجل فقدناه البشير اإلبراهيمي علم من أعالم العرب في القرن 301
 ، السلسلة السادسة ، ربيع الثاني2العشرين ، مجلة حضارة اإلسالم ، سوريا ، عدد 

 ، بتصرف .145 .. 142م ، نقال عن أعالم الجزائر ، ص 1965هـ ، أوت 1385

م .1954انظر بيان الثورة الجزائرية األول الصادر ليلة الفاتح من نوفمبر  302
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م ليصدر البيان1964لوفاة العالمة الشيخ عبد الحميد بن باديس شهر أفريل سنة 
التاريخي ، الذي ينبـه فيــه إلى االنحــراف الخطــير الــذي آلت إليــه الجزائــر، والــذي
سيودي بها إلى الخراب، ويخرجها عن مســارها العــربي اإلســالمي ، الــذي ضــحى
من أجله الشعب الجزائري ، وهذا نص البيان : ))  بسم اهلل الرحمن الرحيم . كتب
اهلل لي أن أعيش حتى استقالل الجزائر ، ويومئـذ كنت سأســتطيع أن أواجــه المنيــة
مرتــاح الضــمير ، إذ تــراءى لي أني ســلمت مشــعل الجهــاد في ســبيـل الــدفاع عن
اإلسالم الحق ، والنهوض باللغة ، ذلك الجهاد الذي كنت أعيش من أجله إلى الذين

أخذوا زمام الحكم في الوطن ، ولذلك قررت أن ألتزم الصمت .

غير أني أشعر أمام خطورة الساعة ، وفي هذا اليوم الذي يصــادف الــذكرى
ــه يجب علي الرابعة والعشرين لوفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس - رحمه اهلل - أن
أن أقطع ذلك الصمت ، إن وطننا يتــدحرج نحــو حــرب أهليــة طاحنــة ، ويتخبــط في
أزمــة روحيــة ال نظــير لهــا، ويواجــه مشــاكل اقتصــادية عســيرة الحــل . ولكن
المسؤولين - فيمــا يبــدو - ال يــدركون أن شــعبنا يطمح قبــل كــل شــيء إلى الوحــدة
والسالم والرفاهيــة ، وأن األســس النظريــة الــتي يقيمــون عليهـا أعمــالهم يجب أن

تنبعث من صميم جذورنا العربية اإلسالميـة ال من مذاهب أجنبيـة .

لقــد آن للمســؤولين أن يضــربوـا المثــل في النزاهــة ، وأال يقيمــوا وزنــا إال
للتضحية والكفاءة ، وأن تكون المصلحة العامة هي أساس االعتبــار عنــدهم . وقــد
آن أن يرجع لكلمة األخوة - التي ابتــذلت - معناهــا الحــق، وأن نعــود إلى الشــورى
التي حرص عليها النبي صلى اهلل عليه وســلم . وقــد آن أن يحتشــد أبنــاء الجزائــر
كي يشيدوا جميعا مدنية تسودها العدالة والحرية ، مدنية تقــوم على تقــوى من اهلل

303م  محمد البشير اإلبراهيمي    (( . 1964/أفريل/16ورضوان الجزائر في 

* وفاته :

م الموافق لـ1965/ماي/20توفي الشيخ البشير اإلبراهيمـي يوم 
هـ بالجزائر العاصمة بعد مرض عضال ، وبعد أن ألزمته حكومة1385/محرم/19

االستقالل البقاء تحت اإلقامة الجبرية في منزله ، بسبب مواقفه من مشروع
م الذي يحدد سياسة1964م وموقفه من الميثاق الوطني 1963دستور الجزائر 

  304ومنهج الجزائر في خط االشتراكية األممية . 

وهكذا يلتحق الشيخ البشير اإلبراهيمـي بالرفيق األعلى ، ونفسه متألمة
على أوضاع الجزائر ، ومتحسرة على الضالل والتيه الذي أعمى أبصار حكام

انظر : محمد الطاهر فضالء ، أعالم الجزائر الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي ، دار البعث، 303
 .  15م ، ص 1967قسنطينة  ، الطبعة األولى ، 

 .    20انظر : المرجع السابق نفسه ، ص  304
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الجزائر ليتنكبوا عن طريق اإلسالم والعروبة ، الذي ضحت من أجله قوافل
الشهداء بدءا من الصحابي الجليل عقبة بن نافع وصحابة رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسـلم  إلى آخر شهيد روى بدمائه الطاهرة أرض العروبة واإلسالم في

الجزائر ، وفي سائر بالد التوحيد ، سالكا درب الشهداء من الصحابة والتابعين
ومن سار على هديهم وبهداهم إلى يوم الدين أولئك الذين ] صدقوا ما عاهدوا اهلل

. 305عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال [ 

الشيخ العالمة الفقيه الداعية العربي التبسي

م [1957 - 1891هـ / 1377 - 1308] 

  :* األصل والنسب والمولد 

ــه         هو العربي  بن بلقاسم   بن  مبارك   بن  فرحات  الجدري التبـسي ، وأم
، المولــود بــدوار 306هي السيدة  آمـنة  بنت عبيــد بن  فرحـــات  الجــدري التبســـي 

 .  انظر : أحمد حماني ، الصراع بين السنة والبدعة ، دار البعث33سورة األحزاب ، آية  305
 . 264 ، ص 2هـ ، ج 1404م - 1984، قسنطينة ، الطبعة األولى ، 

 أمه وأبوه أبناء عمومة مباشرين أما أمــه فهي مولــودة بعــرش الجــدور بــدوار ســطح ســنة306
م . نقال عن الشــيخ الحفصــي جــدري شــقيق الشــيخ1857م ، وأبوه كــذلك من مواليــد 1868
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اسطح من أحــواز بلديــة العقلــة دائــرة الشــريعة - الواقعــة في الجنــوب الغــربي من
307هـ . 1308م - 1891والية ومدينـة تبسـة - سنة 

وكــان يعــرف في ســجالت اإلدارة الفرنســية البلديــة واألمنيـــة بلقب جــدري
وفرحات ، واشتهر بلقب العربي التبسي ، وكان العربي وحيد والديه فلم ينجبــاه إاّل

308بعد عقد من زواجهما . 

ولما بلغ العربي قرابة الست سنوات توفي والده بلقاسم وهو في عقده
الخامس ، ليصبـح العربي يتيما منذ فجر طفولته ، وسرعان ما تزوج عمه عمار

من أرملة أخيـه بلقاسم على عادة وأعراف قبيلة النمامشة وسائر القبائل
الجزائرية ، فكان له - باعتراف أخيه - نعم األب العطوف الرحيم ، معوضا ابن

أخيه حرمان عاطفة األبوة الذي فقده بفقده ألبيه .

ورزق العربي بعد زواج أمه بعمه عمار خمسة إخوة هم ) الحفصي .
309البشير . بلقاسم . الهادي . عبد المجيد ( . 

م .  وقــد أخطــأ1996م و1994م وجويليــة 1993األصغر  سلسلة حــوارات ســنوات جــوان 
 ،1األستاذ المرحوم محمد علي دبوز في تأريخه لهما ، راجع أعالم اإلصالح في الجزائر ، ج 

 .42 و 41ص 

م موثقة1927 /239 حسب شهادة الميالد المستخرجة  من بلدية تبسة ، والتي تحمل رقم 307
ــاريخ ــ ــادر بت ــيين ، والحكم صــ ــ ــه من  المنس ــ ــات ميالده ألن ــ ــد حكم إثبـ ــ ــة بع ــ ــة تبس ــ بمحكم

م بعد عودة الشيخ العربي التبسي من مصر بأيام قالئل ، وتحمل شهادة ميالده20/10/1927
م ، وهو اليوم الذي حددتــه قــوانين اإلدارة االســتعمارية لميالد1891/ جويلية/01تاريخ  يوم 

جميع المنسيين من األهالي الذين تخلف ذو وهم عن تسجيلهم في حينهم . 

ــه وتبسة بالفتح ثم الكسر وتشديد السين المهملة : بلد مشهور من أرض إفريقية ، بين
وبين قفصة ســت مراحــل في قفــر ســبيبة ، وهــو بلــد قــديم بــه آثــار الملــوك ، وقــد خــرب اآلن
أكثرها، ولم يبـق بهــا إال مواضــع يســكنها الصــعاليك لحب الــوطن . ألن خيرهــا قليــل ، وبينهــا
وبين سطيف ست مراحل في بادية تسكنها العرب ، يعمل بها بسط جليلة محكمة النســج ، يقيم
البساط منها مــدة . انظــر : يــاقوت الحمــوي ، معجـم البلــدان ، دار بــيروت للطباعــة والنشــر ،

 . ومؤلــف مجهــول ، كتــاب عيــون13 ، ص 2م ، ج 1979هـ 1399بيروت ، دون طبعــة ، 
ــاب ، االستبصار ، تحقيق : إسماعيل العربي ، وسماه المدن المغربية ، المؤسسة الوطنية للكت

 .329دون طبعة ، دون تاريخ ، ص 

 حسب تقارير اإلدارة االستعمارية عنه ، والمحفوظـة في أرشيف قسنطينة . 308

م .1997 حوار مع الشيخ الحفصي جدري شقيق الشيخ في منزله بتبسة شهر جويلية 309
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وكانت أمه السيدة آمنة سيدة فاضلة مؤمنة ، بدوية شديدة المراس حاطت
ابنها العربي بمزيد من العناية دون سائر إخوته خشية تأثره واضطراب نفسيتـه ،

310فأخذت بيده ورفعت من معنوياتـه في األسرة ، وبخاصة بين إخوته . 

ــا آخــر ،         وكان عمه عمار فالحا حينا وراعيا متنقال بين الصحراء والتل حين
يرحل إلى الصحراء شتاء بالماشــية ويعــود إلى التــل صــيفا ليحصــد منتــوج أرضــه

، 311البعلية ، ويسكن الخيام في الترحال، وإذا عاد إلى دواره اسطح ســكن كوخــه 
وكان العربي يصحب عمه في حله وترحاله ، وظل على هاته الحالة طيلــة طفولتــه
ــه ، األولى يحفظ القرآن الكريم على يد عمه عمار الذي كان يحفظ القرآن الكريم كل

 312وكذلك على يد جده مبارك شيخ القبيلة . 

وكــان عمــه عمــار وزوج أمــه أيضــا شــديد التــدين محبــا للعلم وألهلــه من
معلمين وطلبة ، وقد أجرى - رحمه اهلل - لطلبته الجرايات والزكوات ، ومــع عمــه
اشتغل بالزراعــة حينــا والــرعي حينــا آخــر ، وحفــظ القــرآن معهمــا . والعــربي من
عشــيرة الجــدور من قبيلــة النمامشــة الــتي يقــال أنهــا هي أصــل قبيلــة النمامشـــة ،
واسمها الحقيقي الجذور أي األصول ، وهذه العشــيرة معروفــة بتاريخهــا البطــولي

المجيد والجهادي المقاوم للوجود االستعمار الفرنسي . 

        كما أنها معروفة لدى سائر عشــائر النمامشــة بكــثرة حفــظ رجالهــا  للقــرآن
ــم الكريم وحرصهم الشديد على تحفيظه لعامة أبناء العشيرة ولغيرهم أيضا، فبلقاس
والده وعمار عمه وزوج أمه بعد أن توفي أبوه  بقيــا من حفظــة كتــاب اهلل بأكملــه
ـــة والدينيــة. ــده كــان من دارســي مبــادىء العلــوم العربي في العشــيرة، كمــا أن وال
وأعمامه: )الحفنــاوي، والصــادق، ومســعود، وأحمــد، ومحمــد، وعثمــان( -رحمهم
اهلل- كــانوا يحفظــون كتــاب اهلل وكــانت خيمتهم تســمى بخيمــة القــرآن حيث يتــولى
أعمامه -باإلضافة إلى مهــامهم الزراعيــة  والرعويــة واألمنيــة والتجاريــة- تحفيــظ
أبناء العشيرة كلها القرآن الكــريم، وكــذلك كـان أبــوهم مبــارك جـد الشــيخ العــربي،

313الذي كان حافظة للقرآن الكريم وعالما بالعلوم العربية والدينيـة في قومه . 

ــربي ــة وظــروف الشــيخ الع ــا يالحــظ على أصــل ونســب ووالدة وطفول وم
التبسي ما يلي : 

 الحوار نفسه مع الشيخ الحفصي .310

 انظر : محمد علي دبوز ، أعالم اإلصالح ، المطبعــة التعاونيــة ، دمشــق ، الطبعــة األولى ،311
 ، بتصرف .   47 .. 42 ، ص 1م ، ج 1965هـ 1384

 ، بتصرف .   47 .. 46 ، ص 1 انظر : محمد علي دبوز ، أعالم اإلصالح ، ج 312

 حوار مع الشيخ الحفصي جدري والشيخ العيد مطروح ، وقد أكد ذلك المرحــوم محمــد علي313
 . 40 ... 37 ، ص 1دبوز في كتابه زعماء اإلصالح ، ج 
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 - والدته في مرحلة اشـتداد القبضة االستعماريـة على الجزائــر ، ووطــأة قــوانين1
األنديجينا . 

 - تأثير تلك القــوانين على واقعــه االجتمــاعي واالقتصــادي والــتربوي والتعليمـي2
والديني ..

 - جهلنا للكثير من الحقائق عن طفولته األولى ، وشـبابه المبكر والمتأخر أيضا،3
وذلك يعود في نظرنا بعد بحثنا وتقصينا للمسألة العتبارات عديدة ، أهمها : 

ــه1 ــديث عن ذكريات ــرة ، والح ــه المبك ــاول طفولت ــر وتن ــديد عن ذك ـــه الش  - تكتم
الشبابية للخاصة من أصدقائه ، أو للعامة من جلسائه ومرافقيه وتالمذتـه .

 - ظروف تربيته القاسية والصــارمة الــتي جعلت منــه رجال موضــوعيا يســتنكف2
عن اجترار ذكرياته . 

 - فارق الســـن الــذي كــان بينــه وبين إخوتــه الــذين يصــغرونه بعشـــرين عامــا ،3
والذين لم يعرفوه إاّل كبيرا ناضجا .

 - طبيعة الفــرد الجزائــري الكتــوم ، والســيما الــذين عاشــوا في فــترة االســتعمار4
القاسـية ، إذ كانواُ يربون على التكتم الصارم .

 - وفاة أغلب أصدقائه ومعاصريـه ومقربيـه في تبسة وقسنطينـة ، وعدم تعرضهم5
لشيء من طفولته في كتاباتهم ، أللهم إاّل المعلوم أو المشهور منهــا دعويــا ودينيــا

وتربويا .. 

 - عـــدم تمكن تالمذتـــه وطالبـــه من معرفـــة الجـــوانب الخفيــــة من شـخصيتــــه6
الطفولية ، والسيما تلك الــتي لهـا عالقــة بطفولتــه وشــبابه المبكــر ، نظــرا لجديتــه

وصرامتـه وتكتمه معهم .

ــه وصــباه7 ــة عن طفولت ــر أمثل  - عــدم تعرضـــه في دروســه ومحاضــراته إلى ذك
وشبابه كما يفعل البعض من العلمــاء والمدرســين استئناســا بالمثــل المضــروب من

الطفولة أو من فترة الصبا .

 - عدم تفرغه للكتابة والتـأريـخ لســيرته الذاتيـــة الشخصــيـة كمــا يفعــل الكثــير من8
األعالم .

 - عيشــه يتيمــا محرومــا من عاطفـــة األبـــوة ، الـــتي جعلتــه ينضـــج ويتحمـــل4
المسؤولية منذ شبابه المبكر .      

ــه         ومع هذا التقتير في المعلومات عن طفولته وشبابه ، فإن كهولته ورجولت
هي التي عكست فترة تربيتـه وتكوينته الطفولية ، ومهما يكن من أمر فــإن عظمتــه

كمنت في أمرين : أحدهما فطري ، واآلخر اكتسابي . 
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        فأما الفطــري فإنــه تجلى في تلــك القــدرات الــتي حبــاه اهلل بهــا ، من بســطة
الجسم ، وقدرة االحتمال، وحدة المزاج ، المعروفة عن رجال قبيلة النمامشـة عامة

ورجال عشيرة الجدور خاصة . 

       وأمــا االكتســابي منهــا فهي تربيتــه وتكوينـــه الصــارم الــذي تلقــاه في بيئتـــه
القاسيـة تكوينا وتربية ومناخا وطبيعة ومــوارد ، وقــد اجتمــع فيــه العــامالن ليكونــا

منه الحقا الداعية الصلب المراس .

* نشأتـه وتعلمه : 

عندما ولد العربي التبسي كان قد مضى على آخر ثــورة شــعبية مســلحة في
ــلحة  314الجزائـــر حـــوالي ربـــع قـــرن  ــد الثـــورات المسـ ــد انتهى عهـ ــان قـ ، وكـ

واالنتفاضات الكبرى - عدا انتفاضة الشيخ بوعمامة وأوالد سيدي الشــيخ - وابتــدأ
عهد جديد، جيله يخالف جيل الثورات واالنتفاضات العنيد المتمــيـز بشراســة رجالــه
ومقــاومتهم البطوليــة ، وابتــدأ عهــد جديــد ، يــرى في مهادنــة االســتعمار أســلوبا
ـــة في جديدا، ونمطا للحفاظ على الرمق األخير من حصون العربيـة واإلسالم المتبقي
الجزائر ، وهوالجيل الذي تخلى عن الكفاح المسلح كوسيلة للتحــرر نظــرا الشــتداد
سطوة القمع والقهر االستعماري، ولكنه  - مع سلميتـه ووطنيتـه - ظل وفيا لماضي
ــم والحــق والجهــاد ، وأن ــذين هم في نظــره رجــال القيـ ــد ال ــاء واألجــداد التلي اآلب
ـــل في انتهــاج منهجهم الجهــادي ، النمــوذج الحقيقي - الــدنيوي واألخــروي - يتمث
وهذا الجيل يتمــيز عن األجيــال الالحقــة لـــه ، بكونــه يحمــل نفس تصــورات الجيــل

الجهادي السالف ، ومنـه كان الشيخ العربي التبسي رحمه اهلل . 

        نشأ العربي التبسي في عشيرته الجدور التي كانت تعتز بخيمـة والده وجــده
وأعمامه القرآنية، وفي تلك الخيمة القرآنية المباركة حفــظ العــربي التبســي ســـور
القرآن الكريم األولى على يد والده أوال، ثم على يد عمه عمار ثانيا وهو دون ســن

العاشرة .

وقد رأى عمه فيه أمارات النجابة ومخايل الذكاء فتركــه عهــدة عنــد الشــيخ
في زاويــة ) أوالد رشــاش بــالزّوي ( 315الطيب بن الحفنــاوي الرشاشــي الــزواوي 

ليحفظ في زاويته وعلى يديه القــرآن الكــريم فمكث عنــده ســنتين كــاملتين ، ليعــود

م . 1871 هي ثورة الطريقة الرحمانية عام 314

ــدتي315 ــة بين بل ــزوي الواقع ــة ال ــزواوي ، من قري ــاوي الرشاشــي ال  الشــيخ الطيب بن الحفن
الشريعة وخنشلة ، وهي قريبة من أعمال دوار اسطح ، وهــو شــيخ الزاويــة الرحمانيــة بهــا ،

ــد حــوالي ســنة  م ، وكــان لــه الفضــل في التربيــة1941م ، وتــوفي حوالـــي ســنة 1850ولـ
والتعليم بتلك المنطقة ، أحبه الشيخ العربي وكــان يــذكره في دروس القــرآن . والحــاج ظريــف

م . حــوار في1909بوعلي ، عديل الشيخ العربي التبســي في المصــاهرة ، من مواليــد ســنة  
م . 1994منزله شهر أكتوبر 
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بعدها إلى بلدته اسطح وقد حفظه كامال وسنـه تقارب الثالثة عشــرة ، وذلـك أواخــر
316م . 1904سنة 

ــا ـــة ، يمكنن ــاة الشــيخ العــربي التعليمي ــا واستقصــائنا لحي           ومن خالل تتبعن
317تقسيم مراحل طلبه للعلم إلى ما يلي : 

م ( :1904 - 1895 -  المرحلة التعليميـة األولى  ) 1

        وتقسم هذه المرحلة بدورها إلى فترتين رئيستين هما : 

م ( :1902 - 1895 - القسم  األول  ) 1

        وتبدأ هــذه المرحلــة وهـــو يتلقى القــرآن في كتــاب عشــيرته في خيمــة جــده
وعمه القرآنيةـ، إذ تلقى الســور القرآنيـــة األولى عنــدهما ، ولتنتهـي وعمــر العــربي

م .1901عشر سنوات تقريبا سنة 

م ( :1904 - 1902 - القسم الثاني  ) 2

ــيخ الطيب بن ــه إلى الشـ ــه عم ــد ب ــذ أن عه ــة من ــذه المرحل ــدأ ه               وتب
الحفناوي الزواوي في زاوية أوالد رشاش بالزوي ليمكث عنده في زاويتــه ســنتين

وبضعة شهور وليحفظ على يديه القرآن الكريم .     

م ( :1909 - 1904  -  المرحلة التعليمية الثانية  ) 2

وبعد عودته إلى دوار اسطح قرر الشيخ الطيب الرشاشــي أخــذ تلميــذه معــه
إلى زاويــة الخنقــة المعروفــة بزاويــة > خنقــة ســيدي نــاجي ، أو بخنقــة الليانــة <

، ومكث فيهــا مــدة ســت ســنوات أتقن خاللهــا حفــظ318بــالقرب من مدينـــة بســكرة 

م .1997 حوار مع الشيخ الحفصي ، تبسة جوان 316

م . وحوار مع الشيخ محمد الشبوكي1997 حوار مع الشيخ الحفصي بتبسة شهر ديسمبر 317
ــنوات   ــروح س ــد مط ــلطاني ، والعي ــوز ،1992م و 1990، وعيســى س ــد علي دب م . ومحم

 ..66 ، ص 2زعماء اإلصالح في الجزائر ، ج 

 تضم زاوية خنقة سيدي ناجي عددا من المساجد والمدارس والمصليات والزوايا ، أشهرها318
الزاوية الناصرية المنسوبة إلى محمد بن ناصر المعروف بــابن ناصــر الــدرعي المتــوفي ســنة

هـ ، وتشتهر الزاوية الناصرية بجامعها الكبــير ومدرســتها ، الــتي أشــعت على الناحيــة1085
بــالعلم والمعرفــة طيلــة قــرنين أو يزيــد ، وكــانت موئــل علمــاء الــزاب والصــحراء واألوراس
وقسنطينة وزواوة وتونس وطرابلس ، ومدرستها تحتوي على خمسة عشــر غرفــة تتسـع كــل
غرفة لحوالي عشــرة طالب ، ومدرســتها بهــا باحــة ، وحولهــا غــرف لســكنى الطالب ، وكــان
الطالب يقرأ فيها القرآن ويبيت فيها أيضــا ، وعنــدما ينضــج علميــا يحضــر حلقــات الــدرس في
الجامع المجاور المدعو جامع سيدي مبارك أو الكبير، وتضم المدرسة مرافق عديدة اجتماعية
واقتصادية وكان من طالبها الشيخ المرحوم أحمــد الســرحاني والعــربي التبســي . انظــر : أبــو
القاسم سعد اهلل ، تجارب في األدب والرحلة ، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب ، الجزائــر ، الطبعــة
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القرآن بالقراءة المغربيةـ، وتعلم أيضا مبادىء العلوم العربية والدينيــةـ، وليظــل في
ــة ســنة  ــا للعلم إلى نهاي ــة طالب ــد1909الزاوي ــرأ على ي ــة ق ــة الخنق م ، وفي زاوي

الشيخين الفاضلين : سيدي حامد مــدرس الفقــه والعربيــة ، وســيدي ســالم مــدرس
 319القراءات . 

م ( :   1912 - 1909  - المرحلة التعليميـة الثالثة ) 3

        وبتوصــيـة من أســاتذته في زاويــة الليانــة انتقــل لــيزاول دراســتـه في زاويــة
ــنة  ــاني س ــدي الرحم ــزوز النفطي الجري ــطفى بن ع ــيدي مص ــد1910س م بالجري

 320التونسـي جنوبا . 

        وبها حفظ متون العقيدة وعلم الكالم والمنطق والفقه وعلم األصــول واللغــة
العربية واألدب شعره ونره وبالغته .. فأتقن متونها من المكــودي ، واألجــرومـي ،

وابن عاشر ، ومتن سيدي خليل .. 

ودرس على يد كبار علماء الزاوية أمثال الشيخ إبراهيم بن الحــداد والشــيخ
محمد بن أحمد النفزاوي  والشيخ محمد بن إبراهيم  والشــيخ التــابعي بن الــوادي،

 321وغيرهم . 

 ، بتصرف . 261 و 260م ، ص 1983األولى ، 

 انظر : زهير الزاهــري ، محاضــرة مخطوطــة ، وحــوار شخصــي في باتنــة بمناســبة ملتقى319
م . وقد بقي من زمالئــه الــذين1996الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة الرابع في شهر أفريل  

م .  1985درسوا معه في الزاوية الشيخ بلقاسم بن السنوسي حيا لسنة 

 * لم أجــد ترجمــة لهــذين الشــيخين ، ويوجــد بعض الشــيوخ الطــاعنين في تبســة من يعرفــون
عنهما معلومات عامة ، عدا بعض المعلومات التي زودني بها عنهما الشيخ )زهير الزاهـــري(
من كونهما من أصحاب العلم الشرعي التقليدي ، وقــد تعلم هــو على يــديهما في زاويــة الليانــة

العلوم الشرعية والعربية ، وال يعرف سنة والدتهما ووفاتهما . 

* حوار مــع الشــيخ زهــير الزاهــري في ملتقى الشــباب والتــاريخ الخــامس بباتنــة شــهر أفريــل
م . 1997م والسادس شهر ماي 1996

ــ - 1288 نســبة إلى الشــيخ مصــطفى بن محمــد ) 320 م ( شــيخ الطريقــة الرحمانيــة1866هـ
بتونس ، والــتي جاءهــا قاصــدا من بســكرة لنشــرها بنفطــة بالجريــد التونســي . انظــر : محمــد
ــة األولى ، ــيروت ، الطبع ــرب اإلســالمي ، ب ــؤلفين التونســيين ، دار الغ ــراجم الم ــوظ ، ت محف

 .. 381 .. 379 ، ص 3م ، ج 1982

 لم أعثر على ترجمة ألي شيخ من الشيوخ المذكورين ، أللهم إاّل الشيخ التابعي بن الــوادي321
الــذي اتصــلت بصــهرنا الشــيخ بــوعلي ظريــف زوج ابنتــه الــذي لم يعطيــني معلومــات ضــافية
ومدققة عنه إال كونه عالما وزاهدا ورعا وتقيــا ، ومجاهــدا ، وغيرهــا من الخصــال الفاضــلة .

م .1997وحوار مع الحاج ظريف بوعلي بمتجره بتبسة شهر نوفمبر 
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وبزاويــة نفطــة قضـى الشــيخ العــربي ثالث ســـنوات وبضــعة شــهور ليعــود
م منتزعــا توصــية من شـــيوخه في1912بعدها إلى دوار اســطح في صــيف ســنة 

الزاويـــة تزكيـــة لاللتحــاق بالجامعــة الزيتونيــــة بتــونـس ، نظــرا لمــا رأوا فيــه من
322مخايل الفطنة والنباهة والذكاء واالستقامة وحب العلم واإلرادة في طلبه . 

وهو ما حصل له بالفعل ليجد نفسـه طالبا في جامع الزيتونـة المعمور .

م ( : 1919 - 1913  -  المرحلة التعليمية الرابعة )4

ــيين ــور بتوصــيـة من شــيوخـه النفط ــة المعم ــربي بجــامع الزيتون        التحــق الع
، وانضم إلى طلبته فنال323هـ 1332م - 1913الجريديين الرحمانيين أواخر سنة 

هـ بعــد ســنتين من الدراســة والتحصــيل ، ثم1334م - 1915شهادة األهلية سنة 
هـــ ، واســتمر في دراســته لينــال بعــدها1336م 1917نال شهادة التحصــيل ســنة 

هـــ بســبب هجرتــه إلى مصــر ،1338م - 1919شهادة التطويع التي تركها  سنـة 
م بعد عودته من مصـر ودراسته بجامعــة األزهــر ،1927هـ - 1345ولينالها عام 

ــاء  ــر الخاصــة بالغرب ــة األزه ــالميتين : ) عالمي ــل الع ــ1343م - 1925وليحم هـ
324هـ ( . 1345م - 1927وعالمية األزهر الكبرى سنة 

وهكذا ينــال الشــيخ العــربي التبســي من جــامع الزيتونــة المعمــور شــهاداته
325م  ( . 1927م والتطويع 1917م والتحصيل 1915العلمية الثالث : ) األهلية 

م . 1997 حوار مع الشيخ الحفصي بتبسة  شهر جوان سنة 322

 .   2844م عدد 1914 هـ 1331 من خالل دفتر شهاداته بالجامع األعظم المؤرخة سنة 323

م . وقــد أكــد نفـــس المعلومــات الــتي1997 حوار مع الشيخ الحفصــي بتبســة شــهر جــوان 324
 . 64 .. 61 ، ص 1قدمها للشيخ محمد علي دبـوز في كتابه : أعالم  اإلصالح ، ج 

 وقد درس العربي التبسي في جــامع الزيتونــة على يــد أكبــار شــيوخه أمثــال : الشــيخ ســالم325
بوحاجب وعثمان بن الخوجــة ومحمــد بن يوســف وبلحســن النجــار والصــادق الــنيفر والبشــير
النيفر ومحمد بن القاضي ومحمد بن شعبان والطيب اسيالة ومعاويــة التميمي ومحمــد الطــاهر
بن عاشور وعمر بن حمدان المحرسي التونسي المدني ومحمد الطاهر الشــابي ومحمــد وعبــد
العزيز جعيط وعثمان بن المكي التوزري ومحمد النخلي القيرواني وحمودة بن تاج ، وآخــرين
وهم الذين أجازوه في دفــتره العلمي ووقعــوا لــه باإلجــازة . * لمعرفــة تــرجمتهم راجــع محمــد

 . وقد درس الكتب التالية وناظر فيها4 . 3 . 2 . 1محفوظ ، تراجم المؤلفين التونسيين ، ج 
 - شــرح4 - شــرح الرحبيـــة . 3 - شــرح منظومــة العــواـم . 2 - شــرح الجمـــع . 1وهي: 

ــل . 7 - شرح الخالصة . 6 - السلم المرونق في علم المنطق . 5الجوهرة.  -8 - شرح الحل  
12 - شــرح الــدرة . 11 - شرح بلوغ    المرام . 10 - شرح الشافية . 9شرح نهج البردة . 

ــة . 15 - الموطأ . 14 - شرح المكودي على األلفية . 13- شرح القطر .  16 - شرح  الكفاي
 - شرح20 - المقاصد . 19 - الحماسة . 18 - شرح سيدي خليل . 17- تفسير البيضاوي . 

 - مسند االمام مسلم.23 - شرح سيدي خالد . 22 - المقوالت الخمس . 21جمع  الجوامع . 
 - قطف الثمر الداني. 25 - فتح الباري على صحيح  البخاري . 24
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وكان الشيخ العربي قد انتخب من قبــل زمالئــه الجزائــريين في الدراســة في
ــريين ــة الجزائ ــة الطلب ــام لجمعي ــاتب الع ــغل  لهم منصــب الك ــة ليش ــامع الزيتون ج

ــييـن خالل ســنوات : )  ــ 1914الزيتون ــذين درس326م ( 1919- ــه ال ، ومن زمالئ
327معهم الشيخ مبارك الميلي . ومحمد السعيد الزاهري السنوسي . 

وكانت تونس تشهد وقتها انبعــاث حركــة فكريــة وثقافيــة وأدبيــة وإعالميــة
وسياسية .. أدارها رجال النهضة التونسيـة الحديثة أمثال : الــزعيم السياســي عبــد
العزيز الثعالبي ، وسالم بوحاجب ، علي بوشوشة ، ومحمد البشــير صــفر ، وعبــد

328الجليل الزاوش ، وباش حانبه .. 

وقــد اســتفاد منهــا العــربي في تكوينــه الفكــري والثقــافي واللغــوي واألدبي
واإلعالمي والسياسي أيمــا اســتفادة ، وصــار من المناصــرين األوائــل للــزعيم عبـد

 ، ومن رواد المحافــل السياســية والعلميــة واألدبيــة والفكريــة329العزيــز الثعــالبي 
331، والصادقية .  330والسيما ندوات الخلدونية 

         ودرس علوم المنطق والتوحيد والقراءات والفقه واألصول والســيرة والحــديث واللغــة
واألدب واإلنشاء والحساب والتاريخ والجغرافيا .. باإلضافة إلى علوم عصره .  

م ، عن1997 أحمد باشا ، حوار شخصي في بيته ببلدة الكويف شرق تبســة شــهر مــارس 326
م1917والده الشيخ الطيب بن مبروك باشا المغرسي الزيتوني الرحماني ، األستاذ بالزيتونة  

م .1923 - 1919م ، والقاضي العدل المبرز بالحاضرة التونسية 1919- 

 .  وزهــير132 ، ص 14 ، ص 2 انظر : أحمد حماني ، الصراع بين السنة والبدعــة ، ج 327
الزاهري ، محاضرة مخطوطة . 

-1881 انظر : البشير بن الحاج عثمــان الشــريف ، أضــواء على تــاريخ تــونس الحــديث 328  
..5م ، دار بوســالمة للطباعــة والنشــر، تــونس ، الطبعــة األولى ، دون تــاريخ ، ص 1924  

وشارل أندريــه جوليــان ، المعمــرون الفرنســيون وحركــة الشــباب التونســي ، تعــريب : محمــد
مزالي ، البشيربن سالمة ، نشر الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ، دون طبعة ، دون تاريخ،

 ..            48ص 

 انظــر : يوســف مناصــرية ، ملخصــات وثــائق الــوزارة التونســية األولى عن نشــاط الطلبــة329
م .         1919- 1914الجزائريين بتونس سنوات 

م ، كانت تدرس1896هـ 1314 الخلدونيــة  إحدى المدارس المنشأة بجانب الزيتونة سنة 330
العلــوم العصــرية، يــذهب إليهــا أغلب طالب الزيتونــة إلتمــام مــالم يدرســوه فيــه ، وقــد أســس
أســاتذتها جمعيــة أســموها جمعيــة الخلدونيــة لعبت دورا فكريــا وتثقيفيــا هامــا . انظــر : محمــد
الفاضــل بن  عاشــور ، الحركــة األدبيــة والفكريــة في تــونس ، الدارالتونســية للنشــر ، الطبعــة

ــة ،   . والطــاهر الحــداد ، التعليم اإلســالمي وحركــة اإلصــالح بجــامع70م ، ص 1983الثالث
 .24م ، ص 1981الزيتونة ، الدارالتونسية للنشر ، الطبعة األولى ، 

هـ لتتخصص في تــدريس العلــوم1291م 1874  الصادقية أنشئت المدرسة الصادقية سنة 331
ــه ــذي لعبت ــدور ال ــد لعبت نفس ال ــة ، وق ــات األجنبي ــارف العصــرية ، باإلضــافة إلى اللغ والمع
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م ( :1927 - 1920 - المرحلة التعليمية الخامسة  ) 5

م ، وهوعلى أبواب اجتيــاز1919        انتقل العربي من تونس إلى مصر أواخر 
امتحان شهادة التطويع العالية بالجامعة الزيتونية ، والتي بها سيختم بهــا دراســتـه
الجامعية على متن بــاخرة تجاريــة فرنســية قديمـــة متجهــة إلى مصــر ، متخفيــا في
إحدى مقصوراتها ، ونــزل متخفيــا في مينــاء اإلســكندرية ، وليس معــه من النقــود
شيء وليلتحق بالجامع األزهر برواق الطلبة المغاربة الذين كانوا يعيشــون من بــر
وأمــوال أوقــاف المســلمين الجزائــريين ومن الخــيرين بمصــر. وقــد القى من شــيخ
الرواق والمسؤول عنه ومن سائر إخوانه الجزائريين والمغاربة بالرواق الترحــاب
الكبير ، مما ساعده على اإلقبال بانتظام في سلك الدراسة ، التي فــاق فيهــا أقرانــه

 332المغاربة والمشارقة من الطلبة المسلمين .  

وقد دفعه للسفر إلى مصر جملة من العوامل ، أهمها : 

 - المضايقات التي تعرض لها زعيم النهضة التونسيـة الحديثة الشيخ عبد العزيز1
ــة وخاصــة ــربي قاطب ــرب الع ــان يجــد مناصــريه في ســكان المغ ــذي ك ــالبي ال الثع

الجزائريين منهم ، كما كان يشكل مصدر إلهام للعربي التبسي الشاب اليافع . 

 - األوضاع السياســية واألمنيـــة ..القمعيــة الــتي عاشــتها تــونس والجزائــر فــترة2
الحـــرب العالميـــة األولى ومـــا بعـــدها ، والســـيما إجـــراءات اإلدارة االســـتعمارية

اإلدماجية تجاه الشعوب المغاربية.

م الــتي كــانت تربطــه بــدوار اســطح1919 - وفــاة والدتــه- رحمهــا اهلل - ســنة 3
وبالجزائر ، وبعد وفاتها لم يعد  يربطـه بالجزائر إال رابطة الدين واإلصالح . 

 - حبه ورغبته في طلب المزيد من العلم في األزهر الشريف .4

 - توفر فرصة مواتيـة للسفر إلى مصر، وسماعه الكثير عن تفــوق وتقــدم مصــر5
333وعلمائها وعن حركتها النهضويـة الرائدة . 

الخلدونية في تخريج عدد من المثقفين التونسيين ذوي االتجاه الغربي . انظر : محمــد الطــاهر
هـــ1408بن عاشــور ، أليس الصــبح بقــريب ، دون دار ، دون مدينــة ، الطبعــة الثانيــة ، 

. 114م ، ص 1988

  كان الشيخ محمد الغزالي في كلمته التي ألقها في ملتقى الفكر اإلسالمي الثالث والعشرون332
م قد أشار إلى ألمعية  وتوفق الشيخ العربي التبسي في جامع األزهــر1989بتبسة شهر أوت 

مما جعله مضرب مثل لكل الشيوخ . 

م . وحــوار مــع الشــيخ العيــد مطــروح شــهر1997  حوار مع الشيخ الحفصي تبسة جوان 333
م .1993مارس 
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وفي مصـر شاهد العربي كل مظاهر التحضر العربي الناهض، كما شاهد
، واتصل بالشيخ السيد رشيد آثار الشيخ جمال الدين األفغاني وتلميذه محمد عبدة

رضا صاحب المنارالذي ظل يرسل إليه المنار بعد عودته إلى الجزائر إلى حين
334توقفها . 

، 335وفي األزهر درس كل العلوم الشرعية والعربية على يد أكبار الشيوخ 
كما درس على يد الشيخ  يوسف الدجوي والشيخ وعبد الوهاب النجار ومصطفى

المراغي ومحمد شاكر وعبد الرحمن قراعة  وحسنين مخلوف وحسين والي وسيد
  336المرصفي ، وغيرهم .. 

وعلى يد هؤالء الشيوخ وغيرهم من علماء مصر واألزهر والعالم
اإلسالمي درس الشيخ العربي التبسي أدق وأعلى كتب اللغة العربيـة ومتونها
والبالغة وشروحها والفقه وأمهاته وعلم التفسير ومدارسه والحديث وجرحه

  337وتعديله ورجاله وسنده ومتونـه والمنطق وعلم الكالم والتوحيد والتاريخ .. 

 أعداد مجلة المنار ومجلة األزهر والرسالة التي كان يصدرها أحمد حسن الزيــات . وأعــداد334
من مجلة الصادقية والزيتونة التونسية ..  وغيرها المهداة للشيخ العربي التبســي مــازالت في

أرشيف المكتبة .

 مساجالت الشيخ العربي مع أبنائــه وبناتــه وأصــدقائه وتالمذتــه ومحبيــه .. المــذكورين في335
الهوامش السالفة . 

 لمعرفة المزيد من سيرة وترجمــة هــؤالء الشــيوخ المــذكورين وغــيرهم من شــيوخ األزهــر336
راجع : محمد كامل الفقي ، األزهر وأثره في النهضة األدبية الحديثــة ، مكتبــة نهضــة مصــر ،

م . وعمار هالل ، الطلبة الجزائريون في األزهر1965هـ ، 1384القاهرة ، الطبعة  الثانية ، 
،ــ 1 وجمادى 2 ، ربيع 79م ، مجلة الثقافة الجزائرية ، عدد 1916عام  هـ ، جــانفي1404 

 .. 119م ، ص 1984وفيفري 

 درس العربي : الموافقات واالعتصــام للشــاطبي ومفتــاح العلــوم للســكاكي ودالئــل اإلعجــاز337
وأسرار البالغة للجرجاني والكشاف للزمخشــري ومقدمــة ابن الصــالح وشــرح الزرقــاني على
الموطأ وحاشية الصاوي على الجاللين  وتحفــة االحــوذـي على صــحيح الترمــذي وفتح البــاري
للعسقالني والجامع ألحكام القرآن للقرطبي وغيرها من أمهــات العلــوم الدينيــة والعربيــة، وقــد
اصطحب هذه الكتب لما عاد إلى الجزائــر  معــه وهي مـــوجودة في مكتبتــه وعلى الكثــير منهــا
تعاليقـــه بخـــط يـــده ، عـــدا المســـروقة والمحجـــوزة والمصـــادرة في مراكـــز أرشـــيف اإلدارة

االستعمارية .   
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وفي مصـر تابع أخبار بالده وواقع اإلصالح والمصلحين فيها وراسل الشيخ
، الذي تعرض   338عبد الحميد بن باديس يهنئـه بنجاته من حادث االعتداء عليه 

339له من قبل الدعي العليوي السفاك . 

وفي مصـر اتصل بالكتاب واألدباء والشعراء والعلماء والفقهاء والمصلحين
أنه كان يحضر جلسات األربعاء لألديب طه حسين  340والسياسيين فقد ثبت عنه 

ومسامرات العقاد والمازني وأحمد حسن الزيات ، كما سمع لشوقي وحافظ إبراهيم
وعلي الجارم ، وغيرهم من الشعراء والنقاد . باإلضافة إلى  متابعته الجادة ألخبار

 341وتحركات السياسيين ، والسيما الزعيم المصري الشهير سعد زغلول باشا.. 

وفي مصـر كتب مجموعة من المقاالت نشرها في الصحف المصريـة عن
م  يحمل شهادته1925، ويتخرـج من مصر عام  342األوضاع في الجزائر 

العالمية الخاصة بالغرباء ، وال يكتفي بها ، بل يستزيد للحصول على العالمية
م متبقرا في العلوم العربية والدينيـة والواقعية ، ومزودا1927الكبرى سنة 

بتجارب دعاة األزهر والمصلحين بمصر ، وليلتحق بإخوانه المصلحين بعدها في
343م . 1927الجزائر التي يدخلها  من تونس أواخر شهر سبتمبر 

وما يالحظ على فترة تعلم الشيخ العربي ما يلي : 

م،03/02/1927 ، قســنطينة ، الخميس 82 راجع  جريدة الشهاب ، السنة الثانيــة ، عــدد 338
هـ1345/رجب/12 ، ورســـالته مؤرخـــة يـــوم 14هــــ ص 1345 /رجب/  30الموافـــق لـ 
م .  16/01/11927الموافق لـ 

 تعرض الشيخ ابن باديس العتداء صارخ عليه من قبل أحد مريدي الطريقة العليوية بمدينة339
هـ2/1345/جمــادى18 ، الخميس 76قسنطينة ، راجع : جريدة الشهاب ، قســنطينة ، عــدد 

م. 21/12/1926الموافق لـ 

م .1997 حوار مع أبنائه وبناته وأخيه الشيخ الحفصي تبسة شهر أوت 340

م .  1997 حوار مع الشيخ الحفصي بتبسة شهر أوت 341

 لم أعثر له على مقالة في الصحف المصرية غير أن الدكتور ) أحمــد مــورد ( يرحمــه اهلل ،342
م ، كــان قــد أخــبرني بأنــه1995مستشار وزير الشـؤون الدينية السابق ) أحمد مراني ( سنة 

رآى في مصر بمكتبة جامعة األزهر مقاالت منشورة للشيخ العربي التبســي في صــحف المقطم
واللواء والمؤيد المصرية ، ووعدني بمنحي نسخا عنها ولم يفعل إلى اآلن ، ولعله يفعل بــإذن

اهلل ، ولعلها هي التي نشرها في جريدتي النجاح والشهاب .

 حــوار مــع أهــل الشــيخ وقــد شــاهدوا اللعين ) ريمــون القايــارد ( ليلــة إلقــاء القبض عليــه343
هـ يحمل حقيبة الشيخ الجلديــة البنيــة اللــون الــتي كــان1375/رمضان/04م  04/04/1957

بها شهاداته وأوراقه الثبوتية كلها، والتي كان أهل تلمسان قد أهدوها له بمناسبة زيارتــه لهــا
ــنة  ــديث س ــينه دار الح ــروفنس1937وتدش ــيف ) إكس إن ب ــودة في مركزأرش م ، وهي موج

الفرنسي ( كما أخبرني بذلك األستاذ الدكتور البحاثة يوسف مناصرية حفظه اهلل .
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-1895 - طول مــدتها الزمنيــة ، فقــد مكث يتعلم خمســة وثالثين عامــا كاملــة ) 1
م (، وهي مدة طويلة جدا إذا ما قيست بالمدة الزمنية لطالب العلم األقــدمين1927

ــده ، وهي - بحــق - ــه أو الالحقين من بع ــه والمحــدثين المعاصــرين ل الســابقين ل
ظاهرة ملفتة لالنتباه ، ال نملك عليها أي تفسيرات حقيقية ومقنعة ، أللهم إال بعض

التبريرات التي ال تعدو أن تكون مجرد مسوغات من الباحث ال غير  .

       واعتقادي أن الشيخ العربي لو أّرخ لحياته العلمية أســوة ببقيــة الكتـاب لقــال
وكتب عنها الكثير، فهو قد تعلم في كتاب القريـة في خيمة جده وأعمامــه ســنوات )

م( ، وهي مدة طفولته األولى وكان قد قــارب العشــر ســنوات ، ثم1902-ــ 1895
-ــ 1902تعلم في زاوية أوالد رشاش بالزوي سنتين وبضــعة شــهور )  1904)  

وهو ما يزال في طور الطفولة المتأخرة في سن الثالثة عشر ، ثم نجــده ينتقـــل إلى
-ــ 1904زاويــة الليانــة بالخنقــة ليمكث فيهــا حــوالي ســت ســنوات ) م( ،1909 

ويتخرج منها وعمره حوالي تسعة عشر عاما . ثم ينتقل بعــدها إلى زاويــة ســيدي
مصطفى بن عزوز الرحمانية بنفطة بالجريد التونسي ويتخرج منها وعمره حوالي

م( ، ثم ينتقل إلى جامعة الزيتونـة ويتخرج1912 ـ- 1909ثالث وعشرين عاما )
م( ، وينتقل إلى األزهر1919 - 1913منها وعمره حوالي ثمان وعشرين عاما )

وعمره حوالي تسعة وعشرين عامـا ويتخــرج منـــه رجال يافعــا وقــد نـاهز السـابعة
م (.1927-1920والثالثين عاما . )

وما يمكن أن نقوله في هذه المــدة الزمنيـــة التعليميــة الطويلــة أنهــا أكســبتـه
التمكن العلمي األصيل ، فعدم اقتناعه بما كان يقدم له في كــل مدرســة جعلــه يتقــدم
ــالعلم ــامرة ب ــاهرة الع ــه لطلب بالق ــط رحال ــا ، إلى أن ح ــة األعلى منه إلى المدرس
والعلماء واألدب واألدباء واإلصالح والمصلحين وبأزهرهــا الشــريف، حيث منتهى
العلوم الدينية وقمتها ، وهنــاك وصــل إلى مرحلــة التبقــر والعالميــة ، وهــذه المــدة
الزمنيـة الطويلة هي التي بوأته المكانة العليا لدى رجال جمعيــة العلمــاء المســلمين
ــراهيمـي ــاديس واإلب ــد بن ب ــريين ، وعلى رأســهم الشــيخ اإلمــام عبــد الحمي الجزائ
والميلي والعقبي ولدى غيرهم من االســتعماريين والسياســيين واإلداريين.. وكــذلك

رجال الحركة الوطنية الجزائريـة ، وعامة الشعب الجزائري .. 

ــه2 ــاني : بظروف ــاته ، والمك ــاته وتناقض ــه ومالبس ــاني : بظروف ــا الزم  - تنوعه
ومالبســاتـه وتناقضــاته أيضــا. والكيــاني : بظروفــه ومالبســاته وتناقضــاته . بحيث
توزعت - مرحلة تربيته وتكوينه وإعداده - على منــاطق وحواضــر العلم الشــهيرة
والمختلفة في العــالم العــربي ) الجزائــر : زاويــة الخنقــة .  تــونس : زاويــة نفطــة
والزيتونة مصــر : األزهر ( ، ولكل حاضرة علمية خصائصها ومميزاتها الخاصــة
التي أكسبته شخصيـة علمية فريدة ، فبيئة تقدم الحفظ على الفهم حيث كان الشــيخ

182



العربي يحفظ فيها عشرة آالف حديث صــحيح بســندها ، إلى بيئـــة تقــدم العقــل على
الحفظ والنقل والرواية .. 

 - شــمولها واتســاعها لكــل العلــوم العقليــة : ) التوحيــد . علم الكالم . المنطــق .3
الفلسـفة ..( ، والنوعية : ) اللغة . النحو . الصرف . البالغة . الحساب . التــاريخ
اإلســالمي ..( ، الدينيـــة : ) األصــول . المقاصــد . الفقــه . الحــديث . التفســير .

الفرائض . السيرة . الدعوة .. ( .

 - اشتراك عاملي الهجرة والرحلة في تكوينه ، فالرحلة بكــل معارفهــا وخبراتهــا4
وتراكماتها المختلفة ..  - كما جاء في األثر - معلم ومكون ومرب ومؤطر ثان .

 - تنوع مجاالتها التربوية ، ووسائلها وأدواتها وعناصــرها ، ومؤطريهــا .. فقــد5
تلقى تربيـة وتكوينــا دينيــا خاصــا في بيت أبيــه أوال ، ثم عنــد عمــه ثانيــا ، ثم عنــد
شـــيخه الطيب الرشاشـــي ثالثـــا، ثم عنـــد شـــييخيـه ســـيدي ســـالم وســـيدي حامـــد
الليشانيين، ثم عند شيوخه النفطــيين الجريــديين، ثم عنــد شــيوخه الزيتونــييـن ، ثم
ــاء ــاب والشــعراء واألدب ــد شــيوخه األزهــريين، باإلضــافة إلى غــيرهم من الكت عن
والزعمــاء ، الــذين تــأثر بهم وأخــذ عنهم الكثــير من المعــارف والقيم والتجــارب ..
فشكلت فيه كل هــذه الســيول المختلفــة من التكــوين والتربيــة  والتــأطير شخصــيته
الدعوية واإلصالحية والسياسية والجهادية ، وقد شاهد الشــيخ العــربي - عن كثب
خالل فترات حياته المختلفة - أنماطــا مختلفــة من التربيــة ومن الرجــال والشــيوخ،
كما شاهد وعايش أنماطا متناقضة ومختلفــة من المجتمعــات عكســت ظاللهــا عليــه
ــه ــرت في ــه،   وحف ــة والســلبية في ــركت رواســبها اإليجابي وكــونت شخصــيته ، وت
تأثراتهــا العميقــة ، فمن تلميــذ صــبي في كتــاب القريــة ، إلى تلميــذ طفــل في كتــاب
الزاوية ، إلى شاب بــالغ في الزوايــا النائيــة والمعاهــد العليــا والجامعــات إلى رجــل

يافع ناضج في األزهر الشريف تكونت شخصية العربي التبسي . 

وعليه فإننا إذا أردنا أن نحصــي بدقــة المكونــات التربويـــة والتكوينيــة الــتي
سـاهمت من قريب أومن بعيــد في تكــوين شخصــيـة العــربي التبســي فإننــا نلخصــها

ونحصرها في العناصر التالية :  

 - الظروف الطبيعية القاسية ، والبيئيـة المناخية الشديدة .1

ــدم2 ــل . ع ــرعي . التنق ــداوة . ال ــة . الب ــية : ) الخيم ــة القاس ــروف الحياتي  - الظ
االستقرار .. ( .

 - التيتم والحرمان العاطفي من عاطفتي األمومـة واألبوة .3

 - الهجرة واالغتراب والعيش بعيدا عن وسطه التربوي واالجتماعي الطبيعي  . 4
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 - حياة الزوايا الصارمـة ) تربيـة وتكوينــا وتــأطيرا وإعــدادا  في أبعــاد اإلنســان :5
التصورية . والعقدية . والعاطفية . السلوكية . االجتماعية . اإلنجازية ( .

 - حياة الزيتونة واألزهر السويتان ، وتفاعالت المجتمعين التونسي والمصري6
فيه . 

وعليه ، فإن لكل مرحلة من مراحل تربيتـه وتكوينـه المختلفة أثرها في
تكوين شخصيته وتشكيل عقله ووجدانه وسلوكه .

* مهامه ونشاطاته ووظائفه :

تنقسم حياة الشيخ العربي التبسـي المهنيـة والدعوية حسب التقسيم التالي :

* أوال  محور وظائفه المهنيـة :  والذي يتدرج وفق اإلطار الزمني التالي : 

م .1929-1927 - مرحلة ما بعد عودته من مصر 1     

م .1932-1929 - مرحلة إدارة مدرسـة سيق االبتدائية 2     

م .1947-1933 - مرحلة إدارة مدرسـة تهذيب البنين والبنات بتبسـة 3     

م .1956-1947 - مرحلة إدارة معهد عبد الحميد بن باديس 4     

* ثانيا محــور مهامــه الدعويــة واإلصــالحية : والــذي يتــدرج وفــق اإلطـار الزمــنـي
التالي : 

م .1928 - مرحلة العضوية في جماعة الرواد 1     

م .1931 - مرحلة العضوية في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 2     

م . 1956-1932 - مرحلة العضوية في المجلس اإلداري لجمعية العلماء 3     

-1936 - مرحلة الكاتب العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائرييـن 4     
م . 1945

-1946 - مرحلة نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 5     
م. 1952

م .1956-1952 - مرحلة الرئاسة الفعلية لجمعية العلماء 6     

وضمن هذين المستويين يمكننــا تنــاول شخصــيتـه وفــق محطــات تاريخيــة ،
نضــبط من خاللهــا أغلب مهامــه ووظــائف ونشــاطاته الــتي مارســها خالل مســيرـة

هـــ إلى1345م 1927حياته الدعوية واإلصالحية منذ عودتــه األخــيرة من مصــر 
هـ .1375م 1957تاريخ استشهاده - رحمه اهلل - سنة 
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* نشاطه المهني : 

 مســيرة344وصف األستاذ مالك بن نبي في كتابه ) مذكرات شــاهد القــرن ( 
الشيخ اإلصــالحية والدعويــة بعيــد عودتــه إلى تبســـة من مصـــر فقــال : )) .. ســار
الشيخ العربي التبسي على خطى سابقيـه من الشيوخ الـذين بــدأوا عمليــة اإلصــالح
ــدرا من العلم ــوفر ق ــتي كــانت ت ــد ال ــة نفطــة بالجري ــد عــودتهم من زاوي بتبســـة بع
الشرعي والعربي ال بأس به للطــالب المريــد، الــذي يريــد أن يعــود لبلدتــه لإلمامــة
والخطابة واإلصالح . وكان الشيخ الذي أثر في الشــيخ العــربي التبســي في زاويــة
نفطة بالجريــد محمــد بن إبــراهيم النفطي، الــذي كــانت تربطــه صــداقات مــع القايــد
الصديق بتبسة فيقضــي عطلتــه الصــيفيـة فيهــا، وقــد ســبق الشــيخ العــربي للــدعوة

345اإلصالحية الشيوخ عسول والصدوق بن خليل والشيخ سليمان .. (( . 

        يشهد هذا النص على جدية الشيخ العربي في المسارعة إلى العمل
اإلصالحي ، وذلك تأسيا بمن سبقه من مصلحي البلدة ، ولذا فقد وجدنا الشيخ

العربي يسارع الستكمال مسيرتـه العلميـة أوال . ثم يتلهف للعودة إلى تبسة ليواصل
عمله اإلصالحي التعليمي على أسس علمية  قوية . وقد بدأ نشاطه التعليمي

اإلصالحي بممارستـه لمهنتـي التربية والتعليم مدرسـا ، واإلمامة والوعظ
واإلرشاد في جامع ومدرسـة تبسـة ، ثم في مسجد سيدي أبي سعيد الحقا ، مارا

بالمراحل التالية : 

م ( :1929-1927 - مرحلة ما بعد عودته من مصر ) 1

م نجده يركن إلى مسجد أبي سعيد الذي1927        فبعد عودته من مصـر عام 
كان يرتاده فترات عطله بعيد عودته من الدراسة في الزوايا والزيتونة ، لينظم فيه

دروسا دينيـة دعوية يوميـة بعد صالة العشاء في : الحديث والتفسير والفقه
والسيرة والتاريخ اإلسالمي ، تناسب مستوـى عامة الناس من سكان تبسة .

كمــا اشــتغل بالتجــارة مــع أبنــاء عمومتـــه في محــل لهم بتبســة لــبيع وطحن
الحبوب ، مستغال في نفس الوقت أرض أبيه في دوار اســطح للزراعــة ، واالتجــار

، الــذي 346بمواشــيه ليكســب رزقــه تأســيا بمنهـج الشــيخ عبــد الحميــد بن بــاديس 
 .80م ، ص 1984هـ ، 1404 انظر : دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الثانية ، 344

 سبقت الترجمة لهؤالء الشيوخ في كتــابي " مدينــة تبســة وأعالمهــا طبعــة دار البالغ ســنة345
ــائل2005 م " ، وقد أدركت لفيفا من الشيوخ الكبار ممن عاصرالشيخ وحاورته في أدق المس

عن وضع تبسة الثقافي والفكري قبيل وبعيد عودة الشيخ إليها .

 يروي الشــيخ الحفصــي : أن الشــيخ العــربي لمــا عــاد من مصــر اتصــل فــورا  بالشــيخ ابن346
بــاديس ، وتحــادث معــه مطــوال ، وقــد ســأله الشــيخ الحفصــي ذات مــرة عن ســـبب اشــتغاله
بالتجارة، وعدم طلبه للوظيف االســتعماري ، فأجابــه بأنهــا نصــيحة الشــيح ابن بــاديس ، وقــد
أشارت الشهاب إلى ذلك وامتدحته ، وقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا " الجهــود الدعويــة واآلثــار
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نصحه شيوخه - إذا أراد بالفعل خدمة الدين اإلســالمي - بــاعتزال الوظيــف وتجنب
االرتــزاق بــالعلم الشــرعي نظــرا لمــا يجلبــه وظيــف الحكومــة المشــؤوم من ضــغط

347وتبعية وإذالل .. 

ــدي ــيخ عســول العبي ــات الش ــربي انفض رواد حلق ــيخ الع ــد مجيء الش وبع
والصــادق بن خليــل وســليمان ابن طيــار من الجــامع العــتيق والمدرســة الصــادقية
وزاوية سيدي عبد الرحمن ، والتحقوا مباشرة بحلقته في مسجد أبي ســعيد ، وقــد
حاول الشيخ بمعية رجال اإلصالح بالمدينـة بعــد أن غص المســجد بــالرواد االنتقــال
إلى الجامع العتيق ، ولكن أعداء اإلصالح من الطرقيين وأتباع اإلدارة االستعمارية
من األئمــة الرســميين وعلى رأســهم الشــيخ ســليمان بن طيــار ، ومحمــد الصــالح

اللذين تدخلوا لدى اإلدارة الفرنسيـة  فمنعته من التدريس فيــه فعــاد من  348جاللي 
349جديد إلى مسجده القديم . 

وظــل الشــيخ العــربي بتبســة مدرســا وواعظــا ومرشــدا بمســجد أبي ســعيد
متحــديا العراقيــل االســتعمارية من جهــة ، وعراقيــل أتباعــه من الطرقــيين واألئمــة
ــاه إلدارة ــه معهم ، إلى أن دع ــة معانات ــابع بدق ــاديس يت الرســميين والشــيخ ابن ب

م ، فــترك الشــيخ العــربي بلدتــه تبســـة1929مدرسة سيق االبتدائيـــة أواخــر ســنة 
مكرها ، كما ترك أهله على مضض ، بعد أن كــانت أمانيـــه اإلصــالحية كلهــا معلقــة
في مدينـــة تبســـة الــتي كــان يعــدها منطلقــا اســتراتيجيا ، وقاعــدة ناهضــة للــدعوة

350واإلصالح . 

ــارير اإلدارة2013اإلصــالحية للشــيخ العــربي التبســي طبعــة دار البالغ ســنة  م " ، ثم إن تق
االستعمارية األمنية نعتته في أحد تقاريرها البوليســية بأنــه تــاجر بتبســة لــه اتجــاه إصــالحي .

م .15/03/1932تقرير بوليسي صادر عن أمن قسنطينة مؤرخ في 

 راجع : مقدمة عمار طــالبي ، ابن بــاديس حياتــه وآثــاره ، دار اليقظــة العربيــة ، بــيروت ،347
 .68 .. 12م ، ص 1968الطبعة األولى ، 

 م ، من أسرة تبسية تعاونت1888 الشيخ محمد الصالح جاللي : من مواليد تبسة سنة 348
مع االستعمار، وأثرت خالل الفــترة االســتعمارية كــان إمامــا للجــامع العــتيق من طــرف اإلدارة

م .     1961االستعمارية  إلى قبيل االستقالل . توفي سنة 

 .. ومالــك بن نــبي ،22 و 17 ، ص 2 انظر : محمد علي دبــوز ، أعالم اإلصــالح في ، ج 349
 ..  حــوار مــع أهــل المدينــة المســنين من رواد الحلقــات .100مــذكرات شــاهد القــرن ، ص 

وحوار مع ابن الشيخ الصادق فتحي.

 . والشــيخ العيــد مطــروح بمنزلــه1997 حوار مع الشيخ الحفصــي بمنزلــه شــهر ســبتمبر 350
م . وحــوار مــع الشــيخ محمــد الشــبوكي على هــامش ملتقى الفكــر1992بتبسة شهر ســبتمبر

م.                            1989اإلسالمي الثالث والعشرون المنعقد بتبسة  شهر أوت 
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م( :1932-1929 - مرحلة إدارة مدرسـة سيق االبتدائية ) 2

كما يروي األستاذ مالك بن نــبي في مــذكرات شــاهد القــرن حيثيــات التطــور
االجتماعي في الجزائر عامــة وفي تبســـة خاصــة، وقــائع انتقــال الشــيخ إلى مدينــة
ســيق واضــطالعه بالتــدريس وإدارة مدرســتها الحــرة االبتدائيــة، حيث يقــول: ))..

ــيـج -  STحرارة اإلصالح بدأت  تجتاح وهران فالناس في بلدة ] سان دوني دو س
DENIS DU SIG،بنوا مدرسـة دعوا من أجل إدارتها الشيخ العربي التبسي ] 

وكان >باش آغـا< المنطقــة >بوشــيحا< يــدلي بنصــيبه من تلــك المبــادرة، إذ كـان
يغطي من جيبه الخاص ميزانية المدرسة وإدارتها . كانت هذه سـمات ذلك العصر،
ــابهم رأي ــارهم دون أن يـــدخلوا في حسـ ــتزمون بملء اختيـ ــان النـــاس يلـ ــد كـ فقـ

351اإلدارة((. 

وقد وصف األستاذ ) محمد علي دبوز ( استقبال أهــل ســيق للشــيخ العــربي
التبسي بقوله : )) وقد استقبل أهل سيق الشيخ العربي التبســي اســتقباال عظيمــا ،
ألنهم وجدوا فيه بغيتهم لمدرستهم ولمدنيتهم ولمجتمعهم ، وقد بهــرهم بشخصــيته
ــه القوية الناضجة ، وورعه الشديد ، وشدة تمسكه بالدين ، وبعلمه الغزير ، وذكائ
الوقــاد ، وبفصــاحته البالغــة ، وشــدة تــأثيره في النــاس ، وجديتــه في كــل شــيء ،

352وعدم ميله إلى التسلية والمزاح .. (( . 

وقد شكل الشيخ العربي أثناء تواجده بمدينـة سيق طليعة إصالحية ، قولمها
جماعــة إرشــادية تعمــل لصــالح الــدين والجزائــر ، كمــا تكــونت بمقــابلهم الجماعــة
المناوئة لإلصــالح من الطرقــيين واألئمـــة الرســميين وأدعيــاء العلم ، وظــل الشــيخ
العربي معلما ومدرسا ومديرا وواعظا وإمامــا وخطيبــا وقاضــيا بين النــاس إلى أن
حل وفد من أهل تبســـة ، يضــم الســادة : الصــادق بــوذراع و حــواس بن إســماعيل

م - بعــد1933بمدينـــة ســيق صــيف   353ومحمــد رســول وعبــد الحفيــظ مســقلجي 
 .189 مذكرات شاهد القرن ، ص 351

 ، بتصرف .29 و 28 و 27 ، ص 2 انظر :  دبوز أعالم االصالح ، ج 352

 الصادق بوذراع : تاجر بمدينة تبسة ، ومن أعيانها ، ومن معيني اإلصالح بها ، ولــد ســنة353
م ، كان ذراع الشيخ العربي التبسي في نشاطاته اإلصالحية كلها.1965م وتوفي سنة 1888

* حــواس بن إســماعيل : تــاجر من تبســة ومن أعيانهــا ، ومن معيــني اإلصــالح ، ولــد ســنة
ــاني1942م . وتوفي سنة 1880 م بوباء الطاعون الشهير الذي أصابها. كان ذراع الشيخ الث

في سائر نشاطاته اإلصالحية .

* محمد رسول : تاجر ، ومن معيني اإلصالح في تبسة ترأس جمعيتهــا الخيريــة إلى أن تــوفي
م . 1959سنة 

* عبــد الحفيــظ مســقلجي : تــاجر ، ومن معيــني اإلصــالح بتبســة ، كــان أمين ماليــة الجمعيــة
م . وكان معهم أيضا من أهل تبســة الســادة مصــطفى ميــدة1984الخيرية بتبسة ، توفي سنة 
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مرورهم على الشيخ ابن باديس مستأذنين ..- معتذرين للشيخ العربي ومرغبين له
ضــرورة العــودة إلى تبســة بلدتــه ، حيث أهلــه وعشــيرتـه وأين ســتجد مجهوداتــه
التربوية ، والتعليمية ، والدعوية ..ـ. صداها ، فاشترط لعودته ثالثة شروط قبلوهــا

مباشرة ، وهي :

 - تأسيس جمعية خيرية  .1

 - ثم بناء مدرسة عربية إسالمية حرة  . 2

 - بنـــاء مســـجد جـــامع حـــر من ســـيطرة اإلدارة الفرنســـيـة وأئمتهـــا الطرقـــيين3
     354والمرتزقـة ..  

وعــاد معهم الشــيخ وقــد وفــوا بالتزامــاتهم ، وأسســوا الجمعيــة والمدرســة
والمسجد الجامع، الذي كان يدعى بجامع – إلى اليوم عند أهل المدينــة - المدرســة
لالتصــاقه بمدرســة تهــذيب البــنين والبنــات ، وبنــوا بأعالهــا ســكنى الشــيخ ، ومن
يومها تولى إدارة المدرسة وإمامة الجامع ، وعزف عن االشــتغال أو االقــتراب من
ــارات اســتمرارها ، وخشــيـة تحــديها وعرقلتهــا من ــة العتب أعمــال ومهــام الجمعي

355االستعمار وأعوانه .  

م ( : 1947-1933 - مرحلة إدارة مدرسـة تهذيب البنين والبنات بتبسـة ) 3

يروي األستاذ مالك بن نبي في مذكراته عن عودة الشيخ العربي من بلدة
سيق قائال : )) .. وكانت عودة الشيخ العربي التبسي من مدينة سيق منتظرة ليوم

التدشين القريب، وانضم تحت لواء اإلصالح حتى عرابدة تبسة ومدمنوها
العاكفون على الخمر، كما انضم كثير من الذين يعيشون في كنف االستعمار ..

وكانت المالمح االجتماعية كلها تتغير في المدينـة ، بينما بقيت في سيرها
356اإلصالحي منذ غادرتها قبيل سـنتين .. (( . 

ومحمد بن مهرة ، غير أننا ال نملك ترجمة عنهما ، كما أخبرني بذلك الشيخ إبراهيم مزهــودي
م . 1993في حوار بمنزله بقرية الحمامات بتبسة شهر جوان 

 ، بتصرف . حوار مــع أبنــاء25 و 24 و 23 ، ص 2 انظر :  دبوز ، أعالم اإلصالح ، ج 354
الشيوخ الســيد الشــاذلي ابن الشــيخ عبــد العزيــز حــواس ، والســيد رشــيد بــوذراع ابن الشــيخ
الصادق بوذراع ، والسيد نور الدين ابن الشيخ عبد الحفيظ مسقلجي ، والسيد عبد الحفيظ ابن

م . 1997الشيخ محمد رسول بتبسة شهر سبتمبر 

م .1990م ، 1989م ، 1987 حوار مع الشــيخ عيســى ســلطاني بمتجــره بتبســة ســنوات 355
م . حــوار مــع الحــاج بــوعلي ظريــف1991حوار مع الشيخ العيد مطروح بمنزلــه شــهر أوت 

م ، كما يروي والدي محمود عيساوي رحمــه اهلل أنــه ســاهم مــع كثــير من1997شهر أكتوبر 
صبيان مدينة تبسة في بناء المسجد وهو طفل في الثانية عشرة من عمره . 

 . 262 انظر :  مالك بن نبي ، مذكرات شاهد القرن ، ص 356

188



رحيل الشيخ العربي عن بلدة  357وقد وصف األستاذ محمد الحسن فضالء 
سيق فقال : )) .. لما أزمع الشيخ العربي على مغادرة قرية سيق والعودة إلى

مدينة تبسة ، بعد أن اتصل به أعيانها احتج أهل سيق لدى الشيخ عبد الحميد بن
باديس فأجابهم - رحمه اهلل - بالمعنى الذي يفهمونه وبالمثل عندهم قائال :

المحراث الكبير نخدموا بيـه األرض اللي نحبوا انطوعوها فبراريكم اآلن ال تحتاج
، الذي سار 358إلى محراث كبير، وحل محله الشيخ المجاهد فرحات بن الدراجي 

        359م .. (( . 1956على نهجه إلى حين إغالق  مدارس الجمعية  سنـة 

وظل الشيخ العربي مدرسا وواعظا وإماما ومرجعية دينيـة وعلمية وتربوية
وأخالقيــة ألهــل تبســة ، فبمشــاركته حققت الجمعيــة الخيريــة ألهــل المدينــة بنــاء

 التي ضــمت في صــفوفها االبتدائيــة كــل1934مدرسة تهذيب البنين والبنات سنة 
سنة ما يقــارب الخمســمائـة تلميــذ ، ومنهــا تخــرج جــل رجــال اإلصــالح والسياســة

م بوشـر ببناء المسجد الجامع الحر ، الذي صــار1936والثورة بتبسة ، وفي سنة 
ــاف ، وأفــل نجم ــة والقــادمين من األري ــة لكــل أهــل اإلصــالح من ســكان المدين قبل

      360المسجدين أبي سعيد والعتيق . 

وظل الشيخ العربي طيلة تلك الفــترة مــديرا ومعلمــا في النهــار بالمدرســة ،
وإماما وخطيبا وواعظا في الليــل في الجــامع ، إذ يلقي دروســه للعامــة بعــد صــالة

ــدريس وإدارة المدرســة ســنة  ــرك الت ــوم إلى أن ت ــل  ي م إلى1947العشــاء من ك
الشــيخ عليــة معمــر ، الــذي أدارهــا إلى حين غلقهــا من قبــل اإلدارة االســتعمارية

ــاريـخ  ــة 21/11/1956بت ــع معلمي المدرس ــع جمي ــه م ــل  361م وإيداع في المعتق
362م . 19/03/1962الصحراوي الرهيب بآفلو إلى يوم 

 األستاذ محمد الحسن فضالء من الذين درسوا في المدرسة ثم درسوا فيها بعد ذلك .357

م ، ولــد بــالقرب من بســكرة وتعلم في زواياهــا1951-1906 الشيخ فرحات بن الدراجي : 358
وكتاتيبها ، ثم انتقل إلى مدينة قســنطينة فتعلم على يــد الشــيخ ابن بــاديس ، ومنهــا إلى جــامع
الزيتونة حيث أتم دراسته ، ليعود مشــتغال بالتــدريس ، وليعين مــديرا ومدرســا لمدرســة ســيق

م .1951م ، وظل بها مديرا ومعلما إلى وفاته 1933بعد رحيل الشيخ العربي عنها سنة 

 ذو17م 08/06/1993 محمد الحسن فضالء ، أهل سيق وذكــرى الشــيخ ، جريــدة الخــبر 359
.11هـ ، ص 1413الحجة 

 ، بتصرف .33 ... 31 ، ص 2 انظر : دبوز ، أعالم االصالح ، ج 360

 انظر : في قسم الصور الفوتوغرافيــة صــورة لجميــع معلمي مدرســة التهــذيب قبيــل غلقهــا361
- ســعد اهلل2- محمــد الســحيري . 1واعتقــال أعضــائها ، وســنترجم لهم إن شــاء اهلل ، وهم : 

 - محمــد6 - إبــراهيم روابحيــة . 5 - حامــد روابحيــة .  4 - مصــطفى الزمــرلي . 3مبروك . 
 – الحفصــي10 - الطيب قواســمية . 9 - عيسى ســلطاني . 8 - العيد مطروح . 7الشبوكي . 

 - علية معمر .  11جدري . 
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ــنتي ــذيب س ــة الته ــه لمدرس ــربي خالل إدارت ــيخ الع ــتقبل الش -1941واس
م طالب الشيخ عبد الحميد بن باديس ، الذين كانوا يدرسون عنــده التفســير1942

في الجامع األخضر ومسجد سيدي كموش ومســجد ســيدي بــومعزة ليتمــوا دراســة
363علم التفسير عنده بتبسـة . 

م( :1956-1947  - مرحلة إدارة معهد عبد الحميد بن باديس )4

عن دور الشـيخ 364كتب الشيخ البشيـر اإلبراهيمـي في جريدة البصائر 
العربي في استمرارية معهد عبد الحميد بن باديس فقال: )).ـ. إذ كان تكوين المعهد

من أساسه أعجوبة من أعاجيب الفجاءة، وكان أمره دائرا بين اثنين: كاتب هذه
السـطور، بحكم منصبـه في جمعية العلماء ومنزلتـه في األمة، واألستاذ التبسي
بحكم مقامه العلمي ، ومكانتـه في الشعب وقيمتـه العلمية عند إخوانه العلماء ..

ومازلنا نعد من توفيق اهلل للمعهد ومن آيات عنايتـه به إسناد إدارته إلى األستاذ
العربي التبسي ، فليطمئن المتسائلون والمشفقون على المعهد فإن المشرفين عليه

غير غافلين عن هذه النقطة وإن اإلدارة ساعية في وضع كل شيء على األساس
الصحيح حتى يعمر المعهد بالكفاءات، وال يضيـع حق ذي حق فيه، والعاملون فيه

365من خيرة رجاالت العلم والدعوة  واإلصالح في الجزائر..((ـ. 

وظل الشيخ العربي مديرا للمعهد طيلة عقــد من الزمــان ، يعينــه في إدارتــه
الشيخ محمد خير الدين البسكري ، ولم يصــطحب معــه أســرته ، بــل كــان يــزورهم

 ، إلى حين غلــق366مــتى ســنحت لــه الفرصــة ، منقطعــا لخدمــة المعهــد وإدارتــه 
اإلدارة االستعمارية لمدارس الجمعية عامــة ولمعهــد عبــد الحميــد بن بــاديس  يــوم

م ، وتشتـت طالبه ، ومنها انتقل الشيخ إلى الجزائر العاصمـة .21/11/1956

 انظر : قرار الغلق الصادر عن اإلدارة االستعمارية الفرنسية .  362

 انظر : إعالن عن دروس التفسير للطالب الملحق فصل اإلعالنات . وتقرير بوليسي صــادر363
م ، أرشيف والية قســنطينة ، الملحــق ، فصــل التقــارير1940عن أمن قسنطينة شهر نوفمبر 

األمنية .  

ــة ،364  انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، المعهد والمدارس ، جريدة البصائر ، السلســلة الثاني
هـــ ، ص1368/ذي الحجــة /24م الموافــق 17/10/1949 ، اإلثنين 92السنة الثالثة ، عدد 

1. 

 ، بتصرف .   1 انظر : المصدر السابق نفسه ، ص 365

م . وحوار مــع الحاجــة يمينــة1997 حوار مع الشيخ الحفصي بمنزله بتبسة شهر سبتمبر 366
م . وحوار مع أحد تالمــذة المعهــد األســتاذ العــربي عثمـاني بتبســة1997بتبسة شهر سبتمبر 

م .  1998شهر فيفري 
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ومن مظاهر تفانيه في خدمة المعهد الباديســي نقتطــف طرفــا من مقالــه في
، يحث فيه األمة الجزائريـة المســلمة  لدعمــه والحفــاظ عليــه ، 367جريدة البصائر 

ألنه رمز عزها وشموخها وهويتها ، فيقول : )) .. ندعو الشعب الجزائري بجميــع
طبقاته التي تعمل ألن تبقى هذه األمة ، أمة لها خواص األمم ومميزاتها ومنشــآتها
ــد ــاق بالمعاه ــه إلى اللح ــدرج ب ــد ، والت ــييـر المعه ــاون في تس ــارك والتع إلى التش
اإلسالمية شرقا وغربا ، وإلى تخليصه وإنقاذه من وضعيته الشاذة الموجود عليها
ــادة اليوم ، وليس هذا بأمر صعب على أمة كاألمة الجزائرية ، إذا أخلصت نيات الق
الــدينيين والــدنيويين ، وإذا قــام الــدعاة إلى العلم  بمــا  يجب عليهم من تصــفيـة
ــة جهودهم من األغراض الهدامة ، وإنه لمن أكبر الكبائر مع اهلل ومع دينه ومع لغ
كتابه ، أن يظل الشعب في ميراثه القديم القريب الضــار المشــوه بالخالفــات ، الــتي
أعانت الزمان على األمة الجزائريـة ، فأصبحت ال شرقية وال غربية ، ال عربية وال

عجمية .

فهب أيها الشعب إلعانة معهدك ، ونشـر ثقافتك ، والسير مــع أهــل زمانــك ،
368ولن يضيـع شعب حافظ على لغته وقوميتـه .. (( . 

ومعهد عبد الحميد بن باديس كان يتشــكل من مجلس إداري برئاســة وإدارة
وتسييـر ومراقبــة الشــيخ  الــذي كــثرت مســؤولياته إلى حــد اإلرهـاق والعمــل طيلــة

 - الهيئة2 - الهيئة العلمية . 1النهار بأكمله  ، وقد تفرعت عنه الهيئات التالية : 
 369 - هيئـة المراقبة والضبط . 3المالية . 

* نشاطاته الدعوية واإلصالحية :

ــه إلى الشـــرق العـــربي ــائع رحلتـ ــير اإلبـــراهيمـي وقـ ــيخ البشـ يـــروي الشـ
واإلسالمي، وما آل إليه انشغاله بمستقبل مسيرة الحركة اإلصــالحية بــالجزائر بعــد
رحيله ، مبديا اطمئنانــه على حســـن مآلهــا ودقــة ســيرها ، وانتظــام أمرهــا بفضــل
ــل تولي الشيخ العربي ألمورها ، معتذرا له ، داعيا اهلل له ، تصديه وتضحيتـه لتحم
عبء الجمعية خاصة ، والعمل اإلصالحي في الجزائر عامة ، إذ يقول : )) .. كنت
أجلس مـــع أوالدي - في مصـــر من طالب وبعثـــات الجمعيـــة - الســـاعات الطـــوال
وكأنني لست منهم وليسوا مني وكــأنني بينهم أصــم ال يســمع واليعي ألنــني إذ ذاك

 انظر : العربي التبسي ، ما يجب أن يكون عليه المعهد في السنة اآلتيــة ونصــيب األمــة في367
 ، االثــنين90تهيئة ذلك الواجب ، جريــدة البصــائر ، السلســلة الثانيــة ، الســنة الثانيــة ، عــدد 

 . 2م ، ص 05/09/1949هـ الموافق 1368/ذو القعدة/13

 ، وهو موجود في  كتاب اآلثار الذي جمعناه .2 انظر :  المصدر السابق نفسه ، ص 368

 انظر : القانون األساسي لمعهد عبد الحميد بن باديس ، جريدة البصائر ، السلسلة الثانيـــة،369
..1م ، ص 1949/أوت/15هـ الموافــق  1368/شوال/21، اإلثنين 90السنة الثانية ، عدد   

13  . 
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أفكر في مقالة  للبصائر أنفض عليها سواد ليلي لتكــون مــع الصــباح في المطبعــة،
أو في ســفرة تثبت جــواز الطفــرة، أو في حفالت تــزاحمت علي أوقاتهــا ، ومــا من
حضـــوري في جميعهن بـــد ، أو في مشـــاكل المعلمين والجمعيـــات ، وهي صـــرف
السوق،  وملء الوسوق .. فاآلن أسرح وأمرح وأتقي الهموم عن كاهلي وأطــرح،
ــدة فقد ألقيت تلك األثقال على من ال يؤوده حملها لفضل علمه ، ووفور عقله ، وح
ذكائه ، وشدة حزمه ، وهو األخ األستاذ التبسي . وإن جــزاءه علي أن أمــده بمــدد
من األدعية الصالحة في مجالي اإلجابــة من صــلواتي وخلــواتي أن يعينـــه اهلل على
تلك األعمال ، التي بلوتها  مختبرا ، واضطلعت بها مصطبرا ، فوجدتها ال تقوم إال
على اثنين زكانة الرجال في ركانة الجبال، وكلتا الخلــتين يجمعهمــا أخونــا األســتاذ
التبسي، وهذا تصويـر غريب  لحالتي في المشــهد والمغيب ، أرجــو أن يقــع - على
بعــد الــدار- إلخــواني هنــاك وفي مقــدمتهم أخي األســتاذ التبســي فيعينهم جــده على
الجد، وتدفع عنهم دعابته سأم العمــل المتشــابه ، وضــجر النفــوس المرهقــة، ومن
ــا انتقلت من تعب ــا تخففت ، وإنم ــال ، وال واهلل م ــني تخففت من األعم ــه أن دعابت
مملــوء التحــاد لونــه ، إلى تعب متجــدد األلــوان ، وفي تجــدد األلــوان مجــال لتجــدد

370النشاط ، وباعث على إقبال النفس ، وتفتحها من جديد لالستئناف .. (( . 

هذه شهادة قوية وصادقة واعتراف أمين من الشيخ اإلبراهيمـي في الشيخ
العربي ، إذ يبين حجم الرجل وعظمتـه من ذلك القدر الذي أفرزه جهاده ونشاطه
العظيم على حمل الجبال، وتحمل المسؤوليات واالضطالع بها ، واالئتمان على

ميراث األمة الفكري والثقافي والروحي، وذلك دأب الشيخ العربي مذ وعى وجوده
الرسالي ، وقد تجلى ذلك في جميع مراحل حياته الدعوية واإلصالحية .     

م( :1931-1928 - مرحلة العضوية في جماعة الرواد ) 1

مذكراته   في  الدين  خير  محمد  الشيخ  جماعة 371يروي  اجتماع  وقائع 
الرواد، الذي قيض اهلل له تسجيله في مذكراته، ولم يقيض للشــيخ العــربي تدوينـــه

ــرواد، في عــام  ــه، إذ يقــول:  )).. اجتمــاع ال م تحقــق عــزم ابن1928في مذكرات
باديس ووجه دعوته إلى الطالب العائدين من جــامع الزيتونـــة والمشــرق  العــربي،
الذين رأى فيهم مقدرة واستعدادا للعمل في سبيل الدين والوطن. وقد لــبى دعوتــه:
الشيخ محمد البشــير اإلبــراهيمي والشــيخ مبــارك بن محمــد الميلي والشــيخ الطيب
العقبي والشــيخ العــربي التبســي والشــيخ الســعيد الزاهــري وكــاتب هــذه المــذكرات

ــدة البصــائر ،370 ــتي إلى األقطــار اإلســالمية ، جري ــراهيمي ، رحل ــد البشــير اإلب  انظــر : محم
م الموافــق1952/جويليــة /26 ، اإلثــنين 197السلســلة الثانيــة ، الســنة الخامســة، عــدد 

 . 1هـ ، ص 1371/شوال/29

 . وأحمد توفيق المدني ، حياة كفــاح83 ، ص  1 انظر : محمد خير الدين ، المذكرات ، ج 371
 .. 114 ، ص 1، ج 
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ــد بن ــد الحمي الشيخ محمد بن خير الدين،  واجتمع هؤالء الرواد برئاسـة الشيخ عب
بــاديس في مكتبــه المجــاور لمســجد األربعين شــريفا  بقســنطينة ، وكــانت مشــاعر
المجتمعين تفيض حماســا وعزيمــة صــادقة، واســتعدادا للتضــحية في ســبيل اهلل
والوطن. وافتتح الرئيس الجلسة فحمد اهلل وأثنى عليه وصــلى على رســوله محمــد
ــاكم اهلل وأمــدكم بعونــه ونصــره، صــلى اهلل عليــه وســلم، وقــال: أيهــا العلمــاء حي

372وبعد..(( . 

ــيئكم ــاء اهلل أن يه ــد ش ــاء : ق ــا العلم ــائال: )).. واآلن أيه ــه ق ثم ختم خطبت
ويدخركم لهذا الظرف،  لتتحملوا مســؤوليتكم بكــل شــجاعة وتضــحية، وإن يــومكم
هذا لشبيه بــذلك اليــوم الــذي وقــف فيــه البطــل طــارق   ابن زيــاد خطيبــا في جيش
المجاهدين على ربوة جبل طارق بعد أن أحرق سفنهم التي حملتهم إلى الجهــاد في
األندلس، وقال قولته المشهورة.ـ. فأجابه العلماء الرواد:  نحن مستعدون للتضحية

373في سبيـل ديننا ووطننا واهلل معنا، قال الرئيس: حياكم اهلل وأيدكم بنصره ((. 

ثم عرض اإلمام خطة عمل مؤلفة من عدة نقاط لتنفيذها ، وهي كما يلي :

 - تكوين لجنة منكم للتسيير والتنفيذ . 1

 - الشروع فورا في إنشاء المدارس الحرة لتعليم اللغة العربية والتربيـة2
اإلسالمية .

 - االلتزام بإلقاء دروس الوعظ  لعامة المسلمين في المسـاجد الحرة ، والجوالن3
في كافة أنحاء الوطن لتبليغ الدعوة اإلصالحية لجميع الناس .

 - الكتابة في الصحف ، والمجالت لتوعية طبقات الشعب .4

 - إنشاء النوادي العربية لالجتماعات ، وإلقاء الخطب والمحاضرات .5

 - إنشاء فرق الكشافة اإلسالميـة للشباب في كافة أنحاء البالد .6

 - العمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب لتحرير البالد من العبودية7
والحكم األجنبي ، ألن مبدأنا الذي يجب أن نسيـر عليه هو اتباع هدي رسول اهلل

  374صلى اهلل عليه وسلم .. (( . 

،170 لمزيــد من االطالع على خطبــة الشــيخ عبــد الحميــد راجــع جريــدة الشــهاب ، عــدد 372  
 .17م ، ص 11/1928/ 01هـ الموافق 1347/جمادى أولى/ 19قسنطينة 

 .17 المصدر السابق نفسه ، ص 373

83 ، ص  1 . ومحمد خير الدين ، المــذكرات ، ج 17 ، ص  170 انظر : الشهاب ، عدد 374
  ..122. 
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ثم عين الــرئيس جماعــة الــرواد ، وحــدد لهم أمــاكن نشــاطهم وجعــل نشــاط
الشيخ العربي التبسي إللقاء الدروس بتبســـة ومــا جاورهــا ، واختتم هــذا االجتمــاع
ــان التاريخي بالدعاء أن يوفق اهلل جهودنا ، ويكلل بالنجاح أعمالنا ، ولحق كل بمك

 375عمله . 

        لم يرد اهلل تعالى لجهود الشيخ العربي أن تطمس في اجتمــاع الــرواد ، هــذا
االجتماع الذي أسس لبداية العمل اإلصالحي الجمعي في الجزائر ، بعد المجهودات
اإلصــالحية والدعويــة الفرديــة الــتي قــام بهــا رجــال الــدعوة واإلصــالح الــديني في

الجزائر منذ احتاللها إلى يوم اجتماع الرواد وبدئهم العمل الجمعي .

        وقــد عضــدت شــهادة الشــيخ محمــد خــير الــدين في شــهود الشــيخ العــربي
الجتماع جماعة الرواد تلك النشاطات الدعوية واإلصالحية المتعــددة الــتي اضــطلع

بها في تبسة وما جاورها قبل انتقاله إلى سيق .

ألنه لم يعد من مصر إال لغايــة االضــطالع بالــدعوة واإلصــالح الــدينيـ، وقــد
فضل العودة إلى وطنه على المكوث في األزهر الشريف بعد أن عرض عليــه شــيخ
الجــامع األزهــر بتوصــيـة من أســاتذته وشــيوخه األزهــريين منصــب تــدريس الفقــه
واألصول على المذهب المالكي ، ولكنه رفض المكــوث بــالرغم من حجم المغريــات
ــا ــزوم روحي ــل ، المه ــده المحت ــودة إلى بل ــرر الع ــة ، وق ــاة االســتقرار والدع وحي

376وحضاريا . 

م(:1932-1931 - مرحلة العضوية في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )2

دعي الشيخ العربي لحضور جلسات االجتماع التأسيسي لجمعية العلماء
المسلمين الجزائريين المنعقد بنادي الترقي بالجزائر العاصمة يوم الثالثاء

377هـ . 1349/ذي الحجة/ 17م الموافق 05/05/1931

ولم يرشح الشيخ نفسه لعضوية المجلس اإلداري لجمعية العلماء في
 - العتبارات378جلستها التأسيسيـة - كما روى ذلك ألقرب تالمذتـه ومساعديه 

عديدة ، أهمها :  

 ، بتصرف .86 و 85 ، ص 1 انظر : محمد خير الدين ، المذكرات ، ج 375

م . وحوار مع الحــاج بــوعلي ظريــف1997 حوار مع الشيخ الحفصي بتبسة شهر سبتمبر 376
م . وحــوار1997م وحوار مع الحاجة يمينة بتبســة شــهر ســبتمبر 1997بتبسة شهر أكتوبر 

م.1991مع الشيخ العيد مطروح بمنزله بتبسة شهر جوان 

6 انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، الجلسة التمهيدية لجمعية العلماء ، مجلة الشهاب ، ج 377
 .. 341م ، ص 1931هـ الموافق جوان 1350 ،  قسنطينة غرة صفر 7، المجلد 

 حوار مع الشــيخ العيــد والشــيخ عيســى ســلطاني بــالقرب من منزلهمــا بتبســة شــهر جــوان378
م .  1991
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 - رغبته في إفساح الفرصة للعلماء اآلخرين . 1

 - زهده في طلب المناصب .2

 - تفويت الفرصة على األعداء ،  والمتربصين بنجاح تأسيس الجمعية .3

        وهكذا يفضل الشيخ العربي إنجاح العمل الجمعي على ترشحه الشخصي ،
379كما  فعل الكثير من معوقي اإلصالح في زمانه . 

م( :1956-1932 - مرحلة العضوية في المجلس اإلداري لجمعية العلماء )3

       ترشح الشيخ العربي لعضوية المجلس اإلداري للجمعية بطلب من العلماء
هـ1350/محرم 18/19الحاضرين في جلساتها المنعقدة يومي االثنين والثالثاء 

م، وانتخب الشيخ في عضوية المجلس اإلداري للجمعية في27/28/09/1932
عامها الثاني للمرة األولى التي يترشـح فيها ، وعين نائبا للكاتب العام محمد

380األمين العمودي . 

م(:1945-1936 - مرحلة الكاتب العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائرييـن )4

وظل الشيخ يترشـح لعضوية المجلس اإلداري لجمعية العلمــاء كــل ســنة إلى
ــنين أن انتخب كاتبـــا عامـــا للجمعيـــة في جلســـاتها االعتياديـــة أيـــام األحـــد واالثـ

 صــوتا178م ، بعــد أن حــاز على 1936/ــ 27/28/09هـ 1355/رجب/ 11/12
من المصــوتين كبقيــة زمالئـــه األعالم المترشــحين وهم : ابن بــاديس واإلبــراهيمي

381والعقبي والميلي . 

/24/25/26وقد تجدد انتخابه أمينا عاما في دورة الجمعية االعتيادية أيام 
 رؤساء شعب الجمعيــة كمــا انتخب في عضــوية135م ، وبحضور 1937سبتمبر/

المجلس اإلداري محتفظا أيضا بمنصبـه األول كأمين عام ) كاتبا عامــا ( للجمعيــة .
382

م ، بعد1938وقد تجدد انتخابه في عضوية المجلس اإلداري للجمعية سنة 
، كمــا تجــددت 383 صــوتا كصــديقيه ابن بــاديس واإلبــراهيمـي 147أن حصل على 

م ، وقــد بــدا ذلــك واضــحا من خالل1939عضــويتـه لمنصــب الكــاتب العــام ســنة 

 . 120 ... 112 ، ص 1 راجع محمد خير الدين ، المذكرات ، ج 379

 .119 ... 111 ، ص 1 راجع محمد خير الدين ، المذكرات ، ج 380

،37 راجع اجتماع الجمعيــة ، جريــدة البصــائر ، السلســلة األولى ، الســنة األولى ، عـــدد 381  
 .  * نشــرة ســرية8 و 5 و 1م ، ص 10/1936/ــ 02هـــ الموافــق 1355/رجب/16الجمعة 

 ، ب . 1 / 5م ، 1936القيادة واألركان ، نشرة شهر أكتوبر .. ديسمبر 

م .  1937 انظر :  تقارير األمن الفرنسي ، تقرير نوفمبر 382
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نشاطاته كفرد ، ونشاطات جمعية العلماء التي كان يغطي كافة نشاطاتها وينشـــرها
، وظل الشيخ العربي يشغل منصــب الكــاتب العـــام للجمعيــة 384في جريدة البصائر 

م تاريخ انعقاد الجلســة العاديــة للجمعيــة ، حيث تم1946إلى أواخر شهر سبتمبر 
، وفي فــترة385تجديــد المجلس اإلداري للجمعيــة وفيــه نــال منصــب نــائب الــرئيس 

جمود نشاط الجمعية أثناء الحرب العالمية الثانية كان الشــيخ مبــارك الميلي يشــغل
386منصب نائب الرئيس ، وقد أقعده المرض العضال ، فنابه في مهامه . 

وفي فترة الحرب العالمية الثانية الحرجة احتفظ الشيخ العــربي بمنصــبه في
387الجمعية ككاتب عام لها كما تشيـر بذلك التقارير االستعمارية الفرنسيـة . 

 الحرجة تعمق نشــاط الشــيخ في مجــاالت1945-1939        وفي هذه المرحلة 
ــالحي ــدعوي واإلص ــل ال ــا بالعم ــطالعه أيض ــافة إلى اض ــي باإلض ــاد السياس الجه

. S . L .Nوالتعليمي .. ومن نشاطاته التي غطتها تقارير اإلدارة االستعماريـة )
A )نشاطاته اإلصالحية المختلفة ، وقد بدا كذلك أيضا في كراسة المطالب 388  ـ 

، حيث يــورد 389التي تقــدمت بهــا جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين للحلفــاء 
م برئاســـة07/07/1944التقرير ما ملخصه : )) .. اجتمع العلماء بقسنطينة يــوم 

الشيخ العربي التبسي في غياب اإلبراهيمي الذي كــان معتقال في آفلــو ، رغم قــرار
الحظر الصادر عن الحاكم العام بسبب ظروف الحرب العالمية الثانيـة االســتثنائيـة ،
وكان موضوع االجتماع منصبا حول العراقيل اإلداريـة التي تعترض رجال الجمعيــة
ومؤسساتها ، واقترح تقديم كراسة المطالب إلى الحكومة الفرنســية حــول القضــايا

التالية : 

 انظر : انتخــاب أعضــاء المجلس اإلداري لجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ، جريــدة383
م الموافــق14/10/1938 ، الجمعــة 135البصائر ، السلســلة األولى ، الســنة الثالثــة ، عــدد 

 .  2هـ ، ص 1357/شعبان/20

/محرم/18 ، الجمعة 156 انظر : جريدة البصائر ، السلسلة األولى ، السنة الثالثة ، عــدد 384
 . وأحمد حماني ، الصراع بين السنة والبدعــة ،2م ، ص 10/03/1939 هـ الموافق 1358

 . 264 ، ص 2ج 

 ، أ .1 ، 5م ، 1946 انظر : تقرير اكتوبر 385

 هذا ما يفسر توقيعه باسم نــائب الــرئيس على الوثــائق الرســمية الصــادرة عن الجمعيــة في386
هذه الفترة بعد اعتقال اإلبراهيمي .   

 ، أ  .1 ، 5م ، 1945 و س . وتقرير ديسمبر 4 و 5م ، 1943 انظر : تقرير جوان 387

 ، أ .1 ، 5م ، 1944 انظر : تقرير جويلية 388

 انظـــر : إعالن انتقـــال دروس التفســـير من مدينـــة قســـنطينة إلى تبســـة األول بتـــاريخ389
م ، حيث أشــير إليــه بالكــاتب العــام للجمعيــة ، وكــذلك06/10/1941هـ 1359/رمضــان/15

م .1942اإلعالن الثاني سنة 
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 - المساجد وموظفوها وأوقافها .1

 - التعليم العربي ومدارسه ومعلموه . 2

390 - القضاء اإلسالمي وتعليمه ورجاله .. (( . 3

م(1952-1946 - مرحلة نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )5

ــة أيــام  ــاء الجمعيــة في دورتهم العادي ــع أعض /ســبتمبرـ/27/28/29        اجتم
م بقسنطينـة وانتخبوا مجلسـا إداريا جديدا للجمعية، نال الشــيخ العــربي فيــه1946

منصب نائب الرئيس، وظل الشيخ العربي في هذا المنصب حتى بعد رحيــل البشــير
 391م . 07/03/1952اإلبراهيمـي إلى المشرق العربي يوم 

م( :1956-1952 - مرحلة الرئاسة الفعلية لجمعية العلماء )6

       ظــل الشــيخ العــربي يشــغل منصــب نــائب رئيس الجمعيــة حــتى بعــد جلســتها
م العتبــارات1954/ ســبتمبر27/28/29اإلدارية المنعقدة بالجزائر العاصمة أيام

إصالحية لهــا صــلة بتماســك الجمعيــة أثنــاء غيابــه في موســم الحج إلى غايــة حــل
     392الجمعية . 

وفي هــذه المرحلــة بالــذات تحمــل الشــيخ مــا تنــوء الجبــال بحملــه ، وذلــك
، إلى أن 393باعتراف كل رجال الجمعية بما فيهم الشيخ البشير اإلبــراهيمـي نفســه 

ــوم  ــة إلى حــل نفســها ي ــورط مــع اإلدارة07/01/1956أوصــل الجمعي م كي ال تت
394االستعماريـة في الدخول في المفاوضات والطروحات االستسالميـة . 

 انظر : كراسة المطالب وغيرها من الوثائق موجودة أصال في قسم الملحق . 390

 ، أ . 5 ، 5م ، 1952 انظر : تقرير مارس أفريل 391

ــنطينة392  راجع محضر وبيان االجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بقس
/ذي29/30م الموافــق أليــام 1951/اكتــوبر/2/ــ 1/سبتمبر و30أيام األحد واالثنين والثالثاء 

م1956/ــ 07هـ والــتي ظلت معتمــدة إلى غايــة حــل الجمعيــة يــوم 1371/ محرم/1الحجة/ و
وقررت تعديل قانونها األساسي في عقد دوراته العادية ، التي كانت مرة كل سنة  لتصبح مــرة
كل ثالث سنوات . انظر تقارير اإلدارة االستعمارية التي غطت نشاط الشيخ في هذه المرحلة .

 انظــر :  محمــد البشــير اإلبــراهيمي ، رحلــتي إلى األقطــار اإلســالمية ، جريــدة البصــائر ،393
م الموافــق1952/جويليــة/28 ، اإلثــنين 197السلســلة الثانيــة ، الســنة الخامســة ، عــدد 

 . 1هـ ، ص 1371/شوال/29

/29 انظر : البيان التاريخي ، جريدة البصائر ، السلسلة الثانية ، السنة التاســعة ، الجمعــة 394
ــ الموافــق 1375جمــادى أولى/   ، وقــد تضــمن البيــان التــاريخي1م ، ص 13/01/1956هـ

ديباجة تمهيدية شارحة لوضع الجزائر مذ وطئتها أقدام االستعمار الفرنسي ، وقد حمل الشــيخ
العربي باسم الحاضرين اإلدارة االستعمارية كل ما حل بالشعب الجزائري .
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وما يالحظ على نشاطات الشيخ العربي المهنيــة والدعويــة واإلصــالحية مــا
يلي : 

 - وضوح وثبات إطاره المرجعي في كافة مراحله الدعوية واإلصالحية .1

 - وضوح خطه ، وممارساتـه ، وغاياته ، وأهدافه .2

 -  تنوع أساليبـه ، وممارساتـه ، ووسائله .3

 - اســتمراره بين خطي التربيــة والتعليم من جهــة ، والعمــل في إطــار جمعيــة4
العلماء من جهة أخرى .

 - تطوير آلياته وتقنياتـه الدعوية واإلصالحية حسب ما تقتضيـه كل مرحلة .5

 - عزوفه عن الترشح للمناصب الدنيويـة ، وتجنبه المنافســة فيمــا ال يرضـــي اهلل6
تعالى .

 - صدقه ، وإخالصه ، وتقواه ، ووفاؤه لرسالة اإلسالم ، التي تفانى في خدمتها7
إلى يوم استشهاده . 

 - حزمه وانضباطه المهني .8

 - تفانيه في خدمة اإلسالم والجزائر والشعب الجزائري .  9

* استشهاده في سبيـل اهلل :

اكتنف الغموض ظروف اختطاف الشيخ العربي كما اكتنف الغموض أيضا
حيثيات اختفائه عن مسرح الحياة ، وبين اتهام وتفنيد وتكذيب األطراف المعنيـة

باختطافه ضاعت حقيقة وفاته واستشهاده ، والتي تتوزعها االحتماالت التالية : 

* االحتمال األول ، وهو االحتمال األرجح واألقوى ، والذي تصوب فيه أصابع
االتهام إلى قيادة الجيش الفرنسـي القبعات الحمر بقيادة الدموي السفاك ) ريمون

  ( ، أو إلى أيO  A  Sالقايارد ( ، أو إلى قيادة المنظمة السرية الفرنسيـة ) 
جهة استعمارية خفية أخرى . 

* االحتمال الثاني ، وهواالحتمال المرجوح واألضعف ، والذي تصــوب فيــه أصــابع
االتهام إلى الفصــيل المعــادي للتيــار العــربي اإلســالمي في صــفوف الثــورة ، وهــو
احتمال جدير بالدراسة والبحث واالهتمام في ظــل الحقــائق الجديــدة عن التصــفيات
واالغتياالت والمحاكمات داخل صفوف الثــورة التحريريـــة والــتي نــالت رموزالتيــار
العربي اإلسالمي فيها : ) شــريط لزهــر. عبــاد الــزين . عبــاس لغــرور . محمــد بن
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علي. محمد لعموري .. ( على يد أنصار التيار الفرنكوفونيـة المتأغرب بعد مــؤتمر
395م . 20/08/1956الصومام 

وقد أوصلتنا نتيجـة الحوارات التي أجريناهــا مــع أقربــاء الشــيخ من جهــة ،
ومع المجاهدين القياديين في المنطقتين الخامسة والسادســة في الواليــة التاريخيــة
األولى- أوراس النمامشة - إلى جملة من الحقائق  نعرضها وفــق المطــالب الثالثــة

التالية :  

* مواقفه الجهادية الربانية :

العمل  العربي من ساحة  الشيخ  بتصفية  لتعجل  العوامل  اجتمعت جملة من 
السياسي والدعوي ، كداعية وكسياسي وكقيادي روحاني ومــرجعي للتيــار العــربي
اإلســالمي في الجزائــر الثــائرة ، وقــد تالقت هــذه العوامــل كلهــا في نقطــة واحــدة
يحدوها دافعان ، األول يتمثـل في محاولة جذب الشــيخ نحوهــا ، وثانيهــا يتمثــل في

التخلص منه في حالة فشل الدافع األول ، وهذه  العوامل هي : 

 - مواقف الشيخ العربي الجهادية التي ال تعرف المهادنة وال المساومة .   1

 - محاوالت التدجين والتطويع واالحتواء من اإلدارة االستعماريـة .2

 - محاوالت االستمالة من الفصيل المناوىء للتيار العربي اإلســالمي في صــفوف3
الثورة التحريرية لــه، بغيــة إضــعاف تيــاره القيــادي فيهــا ، والســيما بعــد تصــفيات

396م التي طالت رموزه . 1958م - 1957

 - محاوالت التشبث واالرتكاز على رصيد الشيخ ومكانته من قبــل التيــار العــربي4
اإلسالمي في صفوف الثورة بغية تعزيز مواقعهم أمام التيار المفــرنس ، الــذي بــدأ
يسيطر على المواقع والحساســة فيهــا. ولنتنــاول كــل عامــل من هــذه العوامــل على

حدة : 

* هنا يموت قاسي : 

عرف الشيخ بحدته وشدته  في التمســك بــالحق ، فهــو ال يعــرف في ســبيله
أي مهادنة أو مساومـة أو محاباة ، وبمجرد اندالع الثورة التحريريـة المباركــة يــوم

م بادر الشيخ لتأييدها والوقوف معها ومؤازرتها بكل مــا يســتطيعه01/11/1954

 أجرينا سلسلسة من الحوارات مع مجاهدين قياديين من المنطقتين الخامســة والسادســة في395
الوالية التاريخية األولى أوراس النمامشة أيام ملتقى التــاريخ الوطــني وبنــاء المجتمــع بمدينــة
تبسة ، الذي نظمته نظارة الشؤون الدينية بتبسة ، بالتعاون مع مديريــة  ومنظمــة المجاهــدين

05.. م ، كما أجرينا أيضا حوارات أيــام ملتقى الثــورة في المنــاطق الحدوديــة07/07/1997 
م مع مجاهدين قياديين شهدوا تلك األحداث .   18/19/12/1997بتبسة أيام 

 أجرينا سلسلة من الحوارات مع مجاهدي المنطقة .396
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بوجــوب مقاتلــة  398، بــل كــان قــد أفــتى المجاهــد لزهــر شــريط  397ويقــدر عليــه  
، األمر الذي دفع بالمجاهد الشهيد لزهر شــريط 399المستعمرين قبل اندالع الثورة 

م قبــل17/10/1954إلى نصب كمين لقائد فرقة الدرك بالشــريعة عنــد تنقلــه يــوم 
اندالع الثــورة بأيــام قليلــة وقتلــه مــع ســتة من الــدركيين الفرنســيين الــذين حملــوا

400بجراحهم البليغة إلى مستشفى تبسة . 

       واســتمر الشــيخ في نهجــه الثــوري المعــادي لالســتعمار يخطب في المجــامع
ــة .. ــة واالجتماعي ــاالت والمناســبات الديني العامــة والمجــاس الخاصــة وفي االحتف
وتحت عنــوان ) هنــا يمــوت قاســي ( رد الشــيخ العــربي على المخــذلين والمثبطين
الذين نصحوه بوجوب التريث والتعقل وعدم التسرع واالنتظــار عمــا ستســفر عنــه

م ، القاضــية1956الجولة بين الثوار وفرنســا ، مصــدرا  فتــواه الشــهيرة ســـنتها 
401بوجوب الجهاد في سبيل اهلل  ومقاتلة الفرنسيين المعتدين . 

        ولما نصحه أصدقاؤه وبعض قادة الثورة بوجوب الرحيــل إلى مصــر، أســوة
)).. هنــا يمــوت 402بصديقه الشيخ محمد البشــير اإلبــراهيمي خطب مــرارا  فقــال: 

قاسي، لئن أقطع إربــا إربــا في ســاحة الجهــاد خــير لي من المــوت على ســرير من
ذهب في أرض الفــرار..  لــو فررنــا نحن العلمــاء من ســاحة المعركــة من ســيبقى
فيها؟ ماذا نقول هلل ولرسوله ولصحابته يــوم نلقــاهم عن فرارنــا من مالقــاة العــد ؟
أين نرفع رؤوسنا أمام العالم إذا فر كل علمائنا  ؟ ماذا تقــول األجيــال الالحقــة عنــا

403الفرارون يوم الزحف.. (( . 

 راجع فصل حياته وعوامل نبوغه ونشأته .397

م بعــرش الجــدور ، وتــربى فالحــا وراعيــا، شــارك في الثــورة الفلســطينية1914 ولد ســنة 398
والتونســـية والمصـــرية، وكـــان قائـــدا من قـــواد الثـــورة التحريريـــة . أعـــدم من قبـــل التيـــار

م . 1958الفرنكوفوني سنة 

ــذه399 ــير من ه ــوا الكث ــة ) تبســة ( ونقل ــدي المنطق ــع مجاه ــا سلســلة من الحــوارات م  أجرين
الشهادات .

 حـــوار مـــع الســـيد ) الـــوردي قتـــال ( أحـــد قـــادة الكتـــائب في معركـــة الجـــرف الشـــهيرة400
م بتبسة .22/09/1955

 - أن الســيد محمــد1955 يروي السيد الوردي قتال - وقد كان طالبا بالمعهد الباديسي قبل 401
الربعي يونس ابن أخت الشيخ العربي هو الذي نقل رسالة الشيخ المتضمنة فتواه إلى المجاهد

شريط لزهر . 

 سنعرض لفتواه تلك في مبحث الفتاوي .402

 حوار مع الشيخ العيــد مطــروح بن أحمــد والشــيخ عيســى ســلطاني بمنزلهمــا بتبســة شــهر403
م . وهنا يموت قاسي مثل جزائري قبائلي، ومعنى قاس اسم علم يطلق عــادة في1992جوان 

بالد القبائل على الكثيرمن الرجال كــإطالق عمــوم الجزائــريين اســم العــربي أو محمــد ، ونظــرا
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وفي هذا الصدد يذكر األستاذ أحمد بن ذياب في مقاله الذي كتبه عن موقفــه
من الثورة، فيقول : )) .. ولعل من حق التاريخ أن أسجل هنا أن آخــر لقــاء لي بــه

م، وكــان مــدعوا وبعض إخوانــه وتالميــذه إلى تنــاول1957كان خالل عطلة يناير
ـــب - ألوالد دراج - ــرة تنتس ــداعي أس ــان ال ــر ، وك ــار في الجزائ ــذاء بحي األبي الغ
ويومها تعرض لقضية الثورة في جمهور الحاضرين فقال ما معناه : ) انقلوا عــني
وبلغوا  كل من لقيتم ممن تعرفون أن كل هجرة من الوطن إلى خارجه تعتبر مروقا
ــل من من الدين ، وخيانة للوطن، ما لم تكن في مهمة كلفت بها جبهة التحرير، وك
خالف يعتبر من مشموالت اآلية الكريمـة التي جاء فيها : ) ومن يولهم يومئـذ دبره
إال متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقــد بــاء بغضــب  من اهلل  ومــأواه جهنم وبئس

وكان موقفه الصلب هو الذي قاده إلى الشهادة في سبيل اهلل . 404المصير ((( . 

405  (ROBERT LA COSTEطالب الحاكم العام ) روبيـر الكوست - 

من الشيخ العربي صاحب التأثير على الشعب الجزائري أن يهدىء من ثورتـــه فمــا
كان من الشيخ إال أن رفض طلب الكوست قائال له : )).. إنني صــادق منــذ نعومــة
أظفــاري ، وأنــا اآلن شـــيخ كــاهن وتريــدون مــني أن أكــذب على الشــعب ، كال لن

 406أتحدث .. (( . 

وقـــد حـــاولت اإلدارة االســـتعماريـة التوســـط إليجـــاد صـــيغة حـــل تســـووي
 (GY MOLLETاستسالمي يقوده الشيخ العربي بمناسبـة زيارة ) قي موليت - 

ــيخ06/02/1956رئيس مجلس الوزراء الفرنسـي إلى الجزائر يوم  م  فرفض الش
  407العربي ذلك العرض . 

كما تعرض الشيخ العربي لمحاوالت احتواء أخرى عبر صحفيين من جريدة
م بغيــة جــره إلى حــوار صــحفي يتعلــق1957لومونــد الفرنســيـة في شــهر جــانفي 

لبيئة القبائل الجبلية القاسية سموا قاسي، والمثل يقال في مواضع الصمود. 

 انظر : أحمد بن ذياب ، العربي التبسي والنهضة العلمية بالجزائر، مجلــة األصــالة ، الســنة404
 .271م ، ص 1972هـ ، ماي وجوان 1392 ، ربيع ثاني وجمادى أولى 8 ، عدد 2

 روبير الكوست : سياسي فرنسي شهير ، اشتغل بالعمل السياسي ، وكــان من أشــهر دعــاة405
الجزائر فرنسية حتى الرمق األخــير من وجــوده على رأس الواليــة العامــة بــالجزائر . وحــاول
مرارا أن يدخل الشيخ العــربي في مفاوضــات باســم الشــعب الجزائــري ليشــق صــفه ، ويضــيع
الفرصـــة على جبهـــة التحريـــر في قيـــادة الشـــعب ، والجلـــوس مـــع المســـتعمر على طاولـــة

المفاوضات . وقد أخبرتني ابنة الشيخ بأن الكوست له يد في مقتل الشيخ . 

 انظر : نبيل أحمد البالسي ، االتجاه العربي واإلسالمي ودوره في تحريــر الجزائــر ، الهيئــة406
 . 158 و 157م ، ص 1990المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، دون طبعة ، 

م1956- 1954 انظر : احسن بومالي ، استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها األولى 407
.  305 .. 302، منشورات متحف الجهاد ، الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ ، ص 
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باألزمــة الجزائريــة يـــورط فيهــا الشــيخ ويلبس عليــه بكالم كمــا لبس على الشــيخ
العقبي فرفض الشيخ العربي إجراء مثــل هــذا الحــوار المشــبوه ، معتــبرا بمــا وقــع

408لغيره من جهة ، ولتنافيه أيضا مع توجهاته الثوريـة الجهادية . 

ثم دبرت لإليقاع بــه محــاوالت تآمريـــة عديــدة منهــا مــا حــدث لــه في مســجد ) حي
م عنـــدما دســـت لـــه اإلدارة19/03/1957بلكـــور ( بـــالجزائر  يـــوم الجمعـــة 

االستعماريـة عونا من أعوانها صــعد المنــبر وألقى خطابــا حماســيا يتهم فيــه رجـال
409الثورة التحريرية ، ويصفهم بالمتمردين الخونة .. 

ولما فشلت كل محــاوالت التطويــع والتــدجين واالحتــواء االســتعماريـة صــار
الشــيخ بعــدها عبئــا وعائقــا للمشــاريع االستســالميـة يجب التخلص منــه فكــان هــذا

410العامل معجال بإخراجه من مسرح األحداث . 

* محاوالت االستمالة :

وتجيء أيضــا محــاوالت الفصــيل المتــأغرب في صــفوف الثــورة التحريريـــة
إلبعاد الشيخ عن مسرح األحداث في حالة عدم استمالته ، فقد عرض عليه مخطــط

، ولكنه - رحمــه اهلل - 411إخراجه من الوطن عبر تونس من قبل رموز ذلك التيار 
ــدهاء ــة وال ــددة ال بحكم الحيل ــة المتش ــواه الفقهي ــلب وفت ــه الص رفض بحكم موقف

 412 والحسابات التكتيكيـة الضيقة األخرى .

ويكون عامل الكيد والتآمر .. الفرنكوفوني في صفوف الثورة التحريرية
هو العامل الثالث الذي عجل بإخراج الشيخ العرب وإبعاده من مسرح األحداث .

413

ــة408  انظر : علي مرحوم ، بالغ جمعية العلماء في قضية اعتقال الشيخ العربي التبســي ، مجل
ــدد 9األصــالة ، الســنة  ــدة 74 و 73 ، ع ــوبر1399 ، شــوال وذو القع ــ ، ســبتمبر وأوكت هـ

 . 102م ، ص 1979

 ، بتصرف . 103نفسه ، ص السابق  انظر : المرجع 409

 لناعودة لهذه القضايا عندما نتناول منهجه التغييري وإصالحه السياسي والثوري . 410

 انظر : عبد الحفيظ آمقران ، حـول استشهاد العقيــدين ســي الحــواس وعمــيروش ، جريــدة411
 . وحــوارات2م ، ص 1994/أفريــل/7هـ 1414/شــوال/26 ، الخميس 2626المساء ، عدد 

مع مجاهدي تبسة . 

 في مذكرات مجاهدي المنطقة ) الرائد أحمد الزمولي ( ، والعقيد ) الوردي قتــال ( وغــيرهم412
الــتي ستصــدر قريبــا الكثــير من من الحقــائق الخفيــة الــتي ســتقلب األباطيــل الشــائعة في كتب

التاريخ .

 تشير التقارير االستعمارية الرسمية أن الثورة الجزائرية حسمت أمرها باالنتصار في نهاية413
م، وتوصلت الدراسات الفرنسية إلى ذلك بعد الضربات القوية التي وجههــا ثوارالواليــة1956
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* محاوالت االرتكاز والدعم : 

وجــد التيــار العــربي اإلســالمي نفســه قويــا  في صــفوف الثــورة التحريريــة
العتبارات وعوامل كثيرة أهمها : كونه هو الذي أشعل لهيبها ، وقاد أهم معاركها،
ولحجية منطلقاتــه الدينيـــة والحضــارية العربيــة اإلســالمية، والبتعــاده المطلــق عن
منطلقات األدبيات الماركسية الثورية التي دعا إليها قادة الثورة في ســائر بيانــاتهم

-ــ 1956-ــ 1954المختلفة :  -ــ 1963  -ــ 1964  ، وكان الشــيخ 414 1976 
العربي يمثل لهم المرجعية الروحية والدينيـــة والمعنويـــة ، وبــه اســتطاع أن يتعــزز

روحيا ، ويتقوى معنويا ..

ولذا لم  يرق للتيــار المتــأغرب أن يتقــوى عليــه الفصــيل العــربي اإلســالمي
ــة ــوى المنتفع ــاز للق ـــه ، واإليع ــرر الخالص من ــذا تق ــوة، ول ــل من عوامــل الق بعام
بتصــفيتـه إلى التخلص منــه، نظــرا لمــا يســببـه من معوقــات للطــرح المتــأغرب في
صفوف الثورة ، وتقرير مصيرها ، ومســتقبلها االســتغرابي . وبالتــالي فــإن إنكــار
ــدهاء والخبث االســتعماري من التــبرؤ من تهمــة ــارد( المشــوب بال ) ريمــون القاي
اختطــاف الشــيخ ليال ، وإلصــاق التهمــة بفصــيل من المجاهــدين يجب أال يهمـــل

. وعلينــا كبــاحثين أن نأخــذه بعين االعتبــار في ضــوء التصــريحات415ويــترك؟ 
واالســتجوابات والشــهادات الشــفهية الجديــدة للمجاهــدين المكممين من أمــد بعيــد

416العتبارات عديدة . 

        ثم إن إنكار الرئيس ديغــول أيضــا لنجــل الشــيخ األكــبر محمــد األمين عنــدما
م إذ قال له بالحرف الواحد : ) ال علم لي بما يدور1957قابله بباريس شهر ماي 

م ، وأدركت1956 .. 1954التاريخية األولى أوراس النمامشة إلى الجيش الفرنسي  سنوات 
فرنســا أن ال منــاص من التفــاوض مــع الثــوار ، ولكن البــد من إيجــاد بــديل متــأغرب ، يمكن
التعامل والتفاوض معه ، ولــذا صــار لزامــا التخلص من كــل رمــوز التيــار العــربي اإلســالمي ،

م ، وفي متقاعــدي الجيش الفرنســي من19/05/1656وتقديم قيادة بديلة تمثلت في تسربات 
/01/02/03الجزائريين . انظر : ملتقى قادة الثورة التحريريــة ، متحــف الجهــاد ، الجزائــر ، 

م ، وتصريحات قــادة الثــورة ، الــوردي قتــال وغــيره . وملتقى تبســة ، الثــورة في11/1997
م ، وملتقى التاريخ الوطني وبناء المجتمــع18/19/12/1997المناطق الحدودية ، تبسة أيام 

م . 05/06/07/07/1997، تبسة ، أيام 

م ، وبيــان مــؤتمر1954 انظر : مواثيق الثــورة التحريريــة المعروفــة ، بيــان أول نوفمــبر 414
م،1963م ، ودستور الجزائر 1962م، ومقررات ما يسمى بمؤتمر طرابلس 1956الصومام 

م. 1964وميثاق الجزائر 

 أنكر القايارد ، كما أنكر الجنرال ديغول لمحمد األمين ابن الشيخ األكبر عند مقابلتــه لهمــا ،415
وقد يكون سبب إنكار  الرئيس من باب اإليقــاع ، وهــو احتمــال مرجــوح في ضــوء تصــريحات

مجاهدي المنطقة ، وحوار مع الحاجة يمينة .

 ليس مقام مناقشتها . 416
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في الجزائر ( . يدفعنا إلى إثارة هذه الشبهة عل من يكشفها من بعدنا من الباحثين
 417بالوثائق يوم يكشف عنها ويسمـح باالطالع عليها . 

وبناء على هذا االفتراض يصبح - في حالة عدم ثبوت العكس - المتورطون
في اختفائــه واغتيالــه طرفــان اســتعماريان ، أحــدهما واضــح ، واآلخــر متخــف في
صفوف الثورة ، كما يجيء اختفــاؤه في ظــل ظــروف عربيــة وإســالمية غامضــة ،
ــربي ــارض المغ ــال المع ــرب ، أمث ــرار الع ــاء واألح ــد من الزعم ــا العدي اختفى فيه

،  والــزعيمين التونســيين ) فرحــات حشــاد - صــالح بن 418 ) المهــدي بن بركــة (
420.   419 يوسف (

وقد صاحب اختفاء الشيخ اختفاء واغتيال رموز الطبقــة المثقفــة الجزائريــة
العربية اإلســالميةـ، من أمثــال :  األمين العمــودي ، وأحمــد رضــا حوحــو ، وأحمــد
ــادي ــأن األي ــاع ب ــذين يش ــي ، ال ــد الباديس ــيوخ المعه ــيرهم من ش ــمال ، وغ بوش

421االستعماريـة الفرنسية هي التي اغتالتهم في ظروف غامضة . 

* اختفاؤه واستشهاده : 

اعتمد الدارسون في التأريخ لوفاة الشيخ على بالغ جمعية العلماء المنشور
/رمضــان/04في جريــدة المقاومــة، الــذي يعــد اختفــاءه ابتــداء من ليلــة الخميس 

م ، والذي أعــاد نشــره األســتاذ علي مرحــوم04/04/1957هـ الموافق لـ  1377
، وقد روى الشيخ محمد علي دبوز طريقــة وفـاة الشــيخ العــربي بأنــه ألقي بــه 422

          423من الطائرة في البحر . 

م .1997 حوار مع الحاجة يمينة ابنة الشيخ العربي الكبرى بمنزلها بتبسة شهر سبتمبر417

 المهدي بن بركة : معارض مغربي من حــزب االســتقالل تــورط جهــاز المخــابرات المغــربي418
م . 29/10/1965باغتياله بالتعاون مع جهاز المخابرات الفرنسية يوم 

  فرحات حشــاد : الــزعيم النقــابي التونســي الشــهير الــذي تــورط الــرئيس الحــبيب بورقيبــة419
ــه في ظــروف غامضــة في تــونس، وصــالح بن يوســف : الــزعيم السياســي التونســي باغتيال

المنافس لبورقيبة الذي تورط بورقيبة باغتياله في ظروف غامضة . 

 انظــر : محمــد األخضــر الســائحي ، محمــد األمين العمــودي ، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب ،420
 . 13م ، ص 1988 ، 1الجزائر ، الطبعة 

 .275 .. 274 ، ص 2  انظر : أحمد حماني ، الصراع بين السنة والبدعة ، ج 421

  انظر : علي مرحوم ، بالغ مـن جمعيـة العلماء في قضــية اعتقــال األســتاذ الشــيخ العــربي422
،74 و 73التبسي الرئيس الثاني للجمعية  ومدير معهد ابن باديس ، مجلــة األصــالة ، عــدد   

 .109... 88ص 

 . 64 ، ص 2  انظر : محمد علي دبوز ، أعالم اإلصالح في الجزائر ، ج 423

: مالحظة مهمة جدا  
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م لمقابلــة ) روبــير05/04/1957        ولما ذهب ابنه األكبر محمــد األمين يــوم 
الكوست(  يســأله عن أبيــه واختفائــه ، أنكــر أن تكــون لــه عالقــة بعمليــة اختطافــه
واختفائه، وقال له: )).. لقد هربـه الثوار إلى تونس أو إلى مصر وأتيتني للتــبرير،
وال علم لي به. بل أنت أخبرنـي أين اختفى وذهب ؟.. أو لعل بعضا من الثوار قتلوه

، ولما قابل محمد األمين الــرئيس الفرنســـي ديغــول ببــاريس، الـذي أحســن 424؟(( 
425استقباله وقال له بالحرف الواحد: )ال علم لي بما يدور في الجزائر(. 

وما يستخلص من هذه الرواية ما يلي : 

 - وحشــية االســتعمار ، وهمجيتــه في القتــل والقمــع واإلرهــاب ، وعــدم اكتراثــه1
بقيمة األرواح البريئة .

 - ضرب المستعمريـن لكــل القيم والمعــايير اإلنســانية واحــترام حقــوق اإلنســان ،2
وتقديس رجال الدين .

 - كشف المولى تبارك وتعالى لسر استشهاد الشيخ العربي التبســي وعــدم تركــه3
مجهوال .

 - توعية األجيال القادمة بحقيقة المعركة القائمة بين معسكري الشر والخير  .4

وكنت قد رويت رواية سمعتها من الرائد أحمد الزمــولي عن استشــهاد الشــيخ العــربي
التبسي نسبها إلى مجاهد ُيدعى ] إبراهيم الجوادي البوسعادي [ وذلك سنة االنتهاء من تأليف

ــا ،  04/05/2013  م ، وفي يوم   15/03/1999  الكتاب يوم    م وبعد أكثر من خمسة عشــر عام
اتصل بي العقيد سي ] إبراهيم جــوادي الحجيلي [ وزارني في مــنزلي بمدينــة  تبســة فأكرمتــه
وأحسنت وفادته واستقباله واستمعت إليه وأهديت له نسخة من كتابي المطبوع في مصــر هــو
ومن حضر معه ، ووعدته بحذف رواية أحمد الزمولي ، وقــد صــحح لي المعلومــة أنــه لم يكن
أصال في الجيش الفرنسي ، ولذا فقد حذفتها من حياة الشيخ العربي التبسي ، والعقيد المجاهد

  م بعين  1935  المحترم جدا سي ] إبراهيم الحجيلي [ ، ـــ كمــا أخــبرني هــو ـــ من مواليــد ســنة 
  م ، وهــو من طلبــة معهــد  1956  الحجل والية المسيلة ، التحق بالثورة التحريرية شهر أفريــل 

عبد الحميد بن بــاديس ، وهــو من المجاهــدين الشــرفاء والمحــترمين جــدا ، الــذين لم يلتحقــوا
  جــامعي  وهــو   ًأصال بالجيش الفرنسي كما نسبها لــه الرائــد أحمــد الزمــولي ألمــور ال أعرفهــا ، 

يحمل شهادة الليسانس في التاريخ من جامعــة الجزائــر . تقلــد العديــد من المناصــب العســكرية
وتقاعــد برتبــة عقيــد ، والســؤال المطــروح هنــا : من نصــدق ؟ ومن نكــّذب ؟ إذا كــان صــانعو
األحداث ُيكــّذب بعضــهم بعضــا ؟ وعن من نأخــذ تاريخنــا الشــفهي ؟ وســبق لجمعيــة مــآثر أول

  م عن شــهداء الثــورة في  1998  نوفمبر بباتنــة أن اعتمــدت في مؤلفهــا الضــخم الصــادر ســنة 
أوراس النمماشة لمنطقة تبسة على روايات الرائد أحمد زمولي ، فكيف نصــدقه هنــاك ونكذبــه

هنا ؟ 

 حوار مــع الحاجــة يمينــة ابنــة الشــيخ الكــبرى وأخيهــا محمــد األمين بمنزلهــا بتبســة شــهر424
م . 1997سبتمبر 

 المصدر السابق نفسه . 425
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* خلود من غير قبر : 

ألنه دافع عن الحق والحق ليس له مكــان . وألنــه جاهــد عن العــدل والعــدل
ســالم ليس لــه أرضإليس لــه زمــان . وألنــه كــافح من أجــل اإلســالم والســالم وال

وحدود . وألنه جاهد من أجل إعالء كلمة اهلل ..  واهلل واسع ممتــد .. وألنــه ناضــل
ضد الظلم والقهر، وهذه المظــالم ال تنتهي إال بانتصــار قيم الحــق والعــدل والخــير،
وهذه القيم اإللهية الخالدات ليس لها موضع وال مستقرـ، فإن الشهادة كــانت خالــدة
بخلود تلك القيم التي استشهد من أجلهــا . فهــو عنــد ربــه مــع النبــيين والصــديقين

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

الداعية المصلح والعالمة المؤرخ

الشيخ مبارك بن محمد الميلي الجزائري

م [    1945-1898هـ / 1316-1364] 
 

* أصله ونسبـه :

هو مبارك بن محمد بن رابح بن علي اإلبراهيمي الميلي ، نسبـة إلى مدينـة
) الميلية ( الواقعة في المنطقة الشمالية الغربيـة لمدينة قسنطينـة وجنوبـي مدينـة

جيجل الساحلية ، وقد كان جده األول رابح من أعيان المنطقة وكبير العشيرة في
قرية ) أوالد امبارك ( علما ودينا وجاها وماال ومكانة ، وقد حج جده هذا أربع

م .1908هـ 1326مرات ، وتوفي في الحجة الرابعة ودفن في بالد الحجاز سنـة 
وكذلك األمر كان والده محمد في المنزلة والمكانة ، وقد توفي - يرحمه اهلل - سنـة

م وعمر ابنه مبارك أربع سنوات . وكذلك أمر والدته السيدة1902هـ 1319
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) تركيـة بنت أحمد بن فرحات حمروش ( المرأة التقية الفاضلة ، التي تنتمي
426ألسرة آل حمروش العريقة في المنطقة ، التي توفيت بعيد وفاة زوجها بقليل . 

* مولده ونشأته :

هـ بقريـة ) أوالد1316م الموافق 1898ولد الشيخ مبارك الميلي سنة 
امبارك ( ، موطن آبائه وأجداده ، وبعد وفاة والده كفله جده رابح ، وسرعان ما

توفيت والدته فأصبح يتيم الوالدين ، فحضنتـه جدته ، وقامت به مع جده خير قيام
إلى أن توفي جده . 

ولما بلغ الرابعة من عمره أدخله جده كّتـاب القرية عند الشيخ المرحوم
) أحمد مزهود ( ، الذي أتم على يديه حفظ القرآن الكريم وهو في سن العاشرة ،
ومن كّتاب القرية انتقل إلى كّتـاب مدينة ميلـة ، التي أعاد فيها استظهار القرآن

الكريم مع أحكام التالوة في مسجد سيدي عزوز .       

وقد تعهده عماه ) عالوة وأحمد ( بعد وفاة جده ومنحاه حقه من إرث أبيه
في األراضي الفالحية المغلة ، التي كفته شر غائلة الفقر ، وسيراه إلى خدمة

األراضي الفالحية الواسعة التي كانوا يمتلكونها ، وحرماه من مواصلة طلب العلم
في مدينـة قسنطينـة ، الشهيرة بمساجدها ومدارسها ومكتباتها وتاريخها العريق ،

وبدروس وخطب ومحاضرات رائد الحركة الدينية واإلصالحية الجزائريـة في
العصر الحديث الشيخ عبد الحميد بن باديس ، ومطمح ومهوى أفئدة طلبة العلم

يومها ، وظل يعمل في الرعي والفالحة مدة أربع سنوات .

ولما بلغ الخامسة عشر ترك أهله والتحق بزاويـة ) الشيخ سيدي حسين (،
الواقعة جنوب قريته بحوالي ثالثين كيلومترا ، وكانت هذه الزاوية تسمح لحفظة

القرآن بمتابعـة الدراسة فيها ، فيتعلمون فيها مبادىء العلوم العربية والدينية
ويحفظون المتون وشروحها ، وظل كذلك حتى جاء عماه وأعاداه بالقوة لقريتـه

لمواصلة العمل الفالحي ، وانتظر لما سنحت له فرصة الهرب فهرب ليلتحق

 محمد علي دبوز ، أعالم اإلصالح في الجزائر ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، الطبعة األولى،426
 . وانظر أيضا : أحمد بوزيد قصيبة ، حياة رجل17 و 16 ، ص 3م ، ج 1978هـ 1398

م ، جريدة البصائر ، السلسلة الثانية ، السنة الثانية ،1945- 1898اإلرادة مبارك الميلي 
 . وعبد الحفيظ2م ، ص 1948/مارس/08هـ الموافق2/1367/ربيع26 ، اإلثنين 26عدد 

 ،27 ، عدد 2 ، السنة 2الجنان ، أطوار من حياة الشيخ مبارك ، جريدة البصائر، السلسلة 
 . 7م ، ص 15/03/1948هـ الموافق 1/1367/جمادى04اإلثنين
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بالقرب من مدينـة ميلة ، التي ظل   427بزاوية الشيخ سيدي ) محمد الميلي ( 
 428يطلب العلم بها . 

* طلبه للعلم :

سكن الطالب حجرة بمسجد سيدي عزوز بتوصية من الشيخ محمد الميلي ،
وظل يتابع حلقات شيخه في مسجد سيدي عزوز والمسجد الكبير بوسط المدينة ،

م ، أخذ فيها على يديه1918م إلى سنة 1912والزم شيخه ست سنين من سنة 
متن اآلجرومية وقطر الندى وبل الصدى ، ومتن ابن عاشر ، والجوهرة في

التوحيد ، ورسالة أبي زيد القيرواني وشرـح متن خليل في الفقه المالكي ،
وإيساغوجي في المنطق ، والبقرية في القراءات ، ومفتاح الوصول في األصول

للتلمساني ، ولكنه كان شغوفا بالتاريـخ شغفا ال مثيل له .

وأثناء طلبه للعلم تكفل بمؤونته ومصاريفه مع العديد من طلبة العلم بمعهد
الشيخ محمد الميلي أحد أعيان مدينـة ميلة السيد ) مصطفى بن أحمد بوصوـف (  ،

م دفع كفالته وجنبه تأدية الجندية في الجيش1916ولما بلغ سن الجندية سنة 
الفرنسي ، وأرسله لمتابعة دروسه في قسنطينـة على يد الشيخ عبد الحميد بن

م : 1928- 1870هـ / 1347- 1286 الشيخ محمد الميلي 427

م بمدينة ميلة ، وحفظ1870هـ 1286ولد الشيخ محمد بن الظريف بن محمد الميلي سنة 
القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره على يد الشيخ المرحوم علي بن ابراهم وعلى يديه أيضا تعلم

مبادىء العلوم العربية واإلسالمية ، ثم تابع دراسته في المدرسة الكتانية بمدينة قسنطينة ،
التي أنشأتها اإدارة االستعمارية لتخريج القضاة واألئمة والمدرسين الرسميين ، وفيها درس
على يد العالمين الجليلين الشيخ حمدان الونيسي ، والشيخ عبد القادر المجاوي ، وتأثر بهما

أيما تأثر ، وانتفع بعلمهما أيما نفع ، وتخرج منها برتبة ) باش عدل - معاون قاضي - (،
وعمل في المحاكم األهلية ، ولما ضاق بأساليب االستعمار الفرنسي ترك العمل بها ، وانقطع

للتدريس في معهد ديني صغير أسماه معهد المبارك لتحفيظ القرآن والتربية اإلسالمية والعلوم
هـ ، وصار يدرس بالجامع الكبير بمدينة ميلة ،1318م 1901العربية والشرعية في عام 

وأعانه أهلها بما يقدرون عليه من أموال لتدعيم معهده الديني ، الذي كان يضمن نوعا من
التعليم العربي والديني ألبنائهم في المدينة . وقد اضطلع رحمه اهلل بدور تعليمي وتربوي

م في28/07/1928وإصالحي عظيم في بلدته والمناطق المجاورة إلى أن توفاه اهلل يوم 
 ..48، ص 3هـ . انظر محمد علي دبوز ، أعالم اإلصالح في الجزائر ، ج 1347شهر صفر 

، بتصرف .     68

 محمد علي دبوز ، أعالم اإلصالح في الجزائر ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، الطبعة األولى،428
. وأحمد بوزيد قصيبة ، حياة رجل اإلرادة مبارك48 .. 17 ، ص 3م ، ج 1978هـ 1398
 ،26م ، جريدة البصائر ، السلسلة الثانية ، السنة الثانية ، عدد 1945- 1898الميلي 
 . وعبد الحفيظ الجنان ،2م ، ص 1948/مارس/08هـ الموافق 2/1367/ربيع26اإلثنين 

 ، اإلثنين27 ، عدد 2، السنة 2أطوار من حياة الشيخ مبارك ، جريدة البصائر ، السلسلة 
 .   7م ، ص 15/03/1948هـ الموافق 1/1367/جمادى04
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م إلى جامع الزيتونـة بتونـس لمتابعة دراسته1919باديس ، الذي أرسله سنة 
 429العالية ، لما رأى استواءه على علوم من هم في سنه من لداته . 

وظل يدرس بجامع الزيتونـة المعمور أكثر ثالث سنوات إلى أن تخرج منه
م يحمل شهادة التطويع العليا . وأثناء دراسته فيه كان مثال الطالب1924سنة 

المكب المجتهد ، وأنموذج الشاب المهذب ، والممثـل المشرف للطالب الجزائري
  430المهاجر . 

وقد وصف صديقه األستاذ عبد الحفيظ الجنان أيام دراسته بجامع الزيتونـة
ونوادره فيها بقوله: )).. ثم أسعفه الحظ ورحل إلى تونس فوجد بها إمام المعلمين

األستاذ محمد النخلي القيروانيـ، والمحقق العالم الشيخ محمد بن القاضي،
والبحاثـة اللوذعي الشيخ عثمان بن الخوجة، والنظار الثبت الشيخ محمد بن

يوسف، والمفكر األصولي الشيخ بلحسن النجار، والحافظ المبدع الشيخ محمد
الطاهر ابن عاشور، فحذق دروسهم النيرة ، وأصبح مبارك ممن يشار إليهم

بالبنان في الوسط التونسيـ، أما نوادره الالمعة في جبين الدهر فصاحبته إلى آخر
م أيام دراسته نادرة طريفة، وهي1923حياتهـ. وأذكر حينما زرته بتونس سنة 

أنه كان يمر بنظره على أوراق دروسه، ثم يطويها في المحفظة، وال يحملها وقت
الدرس ، وبعد الفراغ من الدروس يوجه أسئلة غريبة على أساتذته فيكبرونها،

 431ويندهش لها الحاضرون، فهذا دليل على قوة ذاكرته..(ـ( . 

 * عوامل نبوغه :

اجتمعت جملة من العوامل الفطريـة والمكتسبـة لتجعل من شخصية الشيخ
مبارك الميلي شخصية دعوية وإصالحية نابغة في عصره، وأهم هذه العوامل هي:

 - انتسابه ألسرة جزائرية ريفية محافظة  .1

 - تلقيه تربيـة دينيـة وأخالقية صالحة في إطار أسرتـه الريفيـة المحافظة ، وذكاؤه2
وحافظته المفرطة. 

 - حبه المفرط لطلب العلم ، وفراره في طفولته العديد من المرات من أسرته3
لطلب العلم .

 ، بتصرف.73 .. 68 ، ص 3 انظر : محمد علي دبوز ، أعالم اإلصالح في الجزائر ، ج 429
هـ1404وأحمد حماني ، صراع بين السنة والبدعة ، دار البعث ، قسنطينة ، الطبعة األولى ، 

 . 24 ... 13 ، ص 2م ، ج 1984

م ، جريدة البصائر،1945- 1898 أحمد بوزيد قصيبة ، حياة رجل اإلرادة مبارك الميلي 430
 .  2 ، ص 26عدد 

 ، السنة2 عبد الحفيظ الجنان ، أطوار من حياة الشيخ مبارك ، جريدة البصائر ، السلسلة 431
. 7م ، ص 15/03/1948هـ الموافق 1/1367/جمادى04 ، اإلثنين27 ، عدد 2
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 - حفظه للقرآن الكريم في سن مبكرة ، وحفظه لألحاديث واألخبار الصحاح ،4
وتعلمه اللغة العربيةـ. 

 - تتلمذه على يد الشيخ المرحوم عبد الحميد بن باديس بالجامع األخضر سنتـي5
م .1916-1919

 - اكتشاف الشيخ عبد الحميد بن باديس لنبوغه وقوة حافظته وتزكيته لاللتحاق6
بجامع الزيتونـة .

م1924-1919 - تلقيه تعليما جامعيا عاليا في جامع الزيتونـة سنوات 7
وحصوله على شهادة التطويع العالية في علوم الدين .

 - عظيم إخالصه وتضحيتـه وتفانيـه في سبيل خدمة أمته ودينـه ولغته وتاريخه8
العربي اإلسالمي .

 - احتكاكه بالجمع الغفير من السادة العلماء في العمل الدعوي في إطار جمعية9
اإلخاء وجماعة الرواد وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من أمثال : الشيخ

البشير اإلبراهيمـي والعربي التبسي والطيب العقبي ومحمد خير الدين وأحمد
توفيق المدني وإبراهيم بيوض ومحمد أبو اليقظان والمحامي الفذ األستاذ محمد

األمين العمودي الكاتب العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين .

- اشتغاله بالعمل الصحفي ، ورئاسته لتحرير جريدة البصائر الناطقة باسـم10
م .1939م إلى سنة 1935جمعية العلماء من سنة 

- معاصرتـه لألحداث الجسام التي كانت تمر بها الجزائر والعالمين العربي11
واإلسالمي ، وتأثره بها.

- تحمله للمسؤولية الدعوية والحضارية التي كانت تقلقله للنهوض بأمته12
وشعبه المتخلف . 

* نشاطاته الدعوية واإلصالحية :

رجع الشيخ مبارك الميلي من تونس عالما متبحرا في العلوم العربية
م1925والدينيـة ، وأول ما بدأ به نشاطه اإلصالحي - في الموسم الدراسي لسنة 

- تأسيسـه لقسمين مدرسيين عصريين في مدينـة قسنطينـة ، أحدهما في مسجد
سيدي بومعزة وثانيهما في مسجد سيدي فتح اهلل ، وظل يدرس فيها قرابة عامين

م ، التي كانت على موعد1927دراسيين ، لينتقل بعدها لمدينة األغواط سنة 
مقدر معه ، وكأنها مدينة متعطشة للعلم والمعرفة ال تصلح إاّل له ، وهو ال يصلح

إاّل لها ، وظل بها مدة سـبع سنين مدرسا ومصلحا ومربيا ومفتيا وخطيبا وداعيا ،
يحارب الطرق الصوفية البدعية وعلى رأسها الطريقة التيجانية الممالئة

لالستعمار الفرنسي، وبهذه المدينة اإلصالحية المحافظة كون بمعية الرجال
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المصلحين من أهلها وأعيانها ) مدرسة الشبيبة األغواطية اإلسالمية ( وهي من
أولى المدارس العصرية الحرة في الجزائر ، وقد التحق بصفوفها التعليميـة المئات

من أبناء البلدة ، الذين كان لهم الشأن الكبير في تاريخ الجزائر .

وفي الليل كان الشيخ مبارك يلقي دروس الوعظ واإلرشاد في جامعها
الكبير طيلة خمس ليال من األسبوع ما بين صالتي المغرب والعشاء أو بعد

العشاء، في شتى علوم الشـريعة اإلسالميـة ،  من فقه وحديث وتفسيـر وسيرة
وتاريخ وأخالق ، مركزا في تفسيره آليات القرآن الكريم على تنقيـة وتطهير عقائد

الجزائريين مما علق بها من أدران الشرك الصوفي البدعي الممالئى  لالستعمار
الفرنسي ، وعلى تطهير القلوب والسلوك اإلسالمي من النفاق والرياء والتمسك

والباطل ، وداعيا الجزائريين بقوة للتمسك بالخلق اإلسالمي الرفيع ، متفيئا ظالل
ومعاني السور المكية في تنقيـة النفس المسلمة عموما والجزائريـة المريضة

باالستعمار والبدعية خصوصا . كما كانت دروسه في الفقه تنصب على تبيان
المقاصد النبيلة لألحكام الشرعية ، وبيان مقاصد الشريعة وحكمتها من مشروعية

األحكام والتكاليف في العبادات على المكلفين ، وما فيها من المصالح العامة
وسعادة الفرد والمجتمع .

وكان يقوم أسبوعيا بجولة دعوية باتجاه المدن المجاورة ، يدعو أهلها إلى
تطهير عقيدتهم من البدع والخرافات . ولما عزم على تأليف كتابه تاريخ الجزائر

بين القديم والحديث ، ولم يكن يتقن اللغة الفرنسيـة ، اتخذ بعضا من سكان بلدة
األغواط من أصحاب الثقافة الفرنسية وتقرب منهم ليترجموا له كل المكتوب من

تاريخ الجزائر باللغة الفرنسية ، حتى جمع منه الجمع العلمي الكثير . ولما أحست
اإلدارة االستعمارية منه هذا النشاط ضيقت عليه الخناق ، حتى اضطرته ترك

ج دفعة من الطلبة وسيرها إلتمام1933مدينة األغواط سنة  م ، ولكن بعد أن خرَّ
دراستها باتجاه جامع الزيتونـة . فعاد إلى مسقط رأسه ميلة ، وبها أسس مدرسة

 432لتعليم البنين والبنات ، وبنى بمعيـة أغنيائها مسجدا كبيرا . 

وعليه يمكن تقسيم الحياة الدعوية واإلصالحية للشيخ مبارك الميلي إلى
المراحل التالية :

م :1924-1912 - المرحلة األولى 1

وهي المرحلة التي بدأت منذ التحاقه بجامع سيدي عزوز بمدينـة الميلية
م ، ثم تتلمذه على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس بقسنطينـة سنوات1912سنة 

م ، جريدة البصائر،1945- 1898 أحمد بوزيد قصيبة ، حياة رجل اإلرادة مبارك الميلي 432
. وأحمد بن ذياب ، معالم العظمة في حياة الشيخ مبارك ، جريدة8 و 3 ، ص 26عدد 

هـ الموافق1/1367/جمادى04 ، اإلثنين27 ، عدد 2 ، السنة 2البصائر ، السلسلة 
 .6م ، ص 15/03/1948
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م طالبا للعلم في حلقاته العلمية العامرة بالجامع األخضر1919- 1916
بقسنطينةـ، وتنتهي بتوجيه الشيخ له لاللتحاق بجامع الزيتونة المعمور سنوات

م . 1919-1924

م :1933-1925 - المرحلة الثانية 2

وهي المرحلة التي تبدأ بتأسيسـه لقسمين دراسيين بمدينة قسنطينة سنتي
م ،1933-1927م ، ثم انتقاله للتعليم بمدينـة األغواط سنوات 1925-1927

وتأسيسه وإدارته وتعليمـه في مدرسة الشبيبة األغواطية اإلسالمية . 

م :1945- 1931 - المرحلة الثالثة 3

م ثم مرحلة1928وتبدأ من فترة العمل الجماعي ضمن جماعة الرواد سنة 
العضوية في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، ورئاسة قلم تحرير جريدة

-1935البصائر ، لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنوات 
م، إلى فترة الكمون والبيات الدعوي في فترة الحرب العالمية الثانية إلى1939

م ونيابته له في التدريس16/04/1940وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس يوم 
م . 09/02/1945والمكانة ، حتى وفاته هو يوم 

* منهجـه ووسائله الدعوية واإلصالحية :

تنوعت أساليب الشيخ مبارك الميلي الدعوية واإلصالحية والتربوية
والتغييرية ، بحيث لم يترك وسيلة ناجعة يستطيع أن يوصـل بها رسائله التوعوية
إاّل واستثمرها أّيما استثمار ، ويمكن حصر وسائله وأساليبه الدعوية واإلصالحية

في الوسائل التالية :

 - التربيـة والتعليم والتدريس في المدارس .1

 - الخطب والدروس الدينية والمواعظ المسجدية والفتوى .2

 - االنخراط وتأسيس الجمعيات الوطنية والمحلية وعلى رأسها جمعية العلماء3
المسلمين الجزائريين .

 - الكتابة في الصحف والمجالت الجزائرية ، ورئاسة تحريـر جريدة البصائر .4

 - تأليف الكتب ، ككتابي رسالة الشرك ومظاهره ، وتاريخ الجزائر بين القديم5
والحديث  .

 - إحياء قيم وماضي وتاريخ وأمجاد الجزائر في نفوس الشعب الجزائري .6

 - محاربة الطرقية والبدعية ، وكل أشكال الخرافة ، وتطهير عقيدة الشعب7
الجزائري اإلسالميـة .
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 - الرحالت اإلصالحية والدعوية الكثيفة في القطر الجزائري رفقة علماء8
الجمعية وشيوخها الكبار .

 - اعتماد أسلوب المراسلة لنشر الوعي وبث األفكار السديدة على منهـج9
األقدمين في التراسل .

وبهذه الوسائل واألساليب والطرق المتنوعة استطاع الشيخ مبارك الميلي
- رحمه اهلل - أن يبشر بمستقبـل الجزائر العربية المسلمة المشـرق .

* مكانته الدعوية واإلصالحية :

 بلغ عدد المقاالت واألبحاث والدراسات والكلمات والخواطر التي تناولت
سيرة وحياة وخصال ومناقب وعلم وقدر الشيخ مبارك الميلي أكثر من مائة عمل

نشرت في الصحف والمجالت والدوريات الجزائرية ، وقد أجمعت كلها على
التنويـه بخصال الرجل وعلمه ومكانته وأخالقه . ولعل قرظ ووصف الشيخ البشير

اإلبراهيمـي له في ذكرى وفاته أنموذجا حيا لما كتب عنه ، وقد استرسل الشيخ
اإلبراهيمـي معددا بعضا من مناقبه ، وواصفا يسيرا من فضائله وأعماله الجليلة

على األمة الجزائرية ، التي كانت ترزح تحت نير العبودية والجهل والتخلف،
بقوله: )).. ال يظلنا يوم التاسع من فبراير الغربي حتى تتجدد لنا من أخينا العزيز

ذكريات ، تمدها حسرات، تتبعها زفرات، فنذكر مكانه في الميدان وقد خال منهـ،
ونفتقد نفوسنا فنجدها ما سلت عنه، ونعوذ بالتجلد فيخذل، وبالنسيان فال ينجد،

ونعود إلى خمس من السنين نسأالها : أما فيك وفي أحداثك التي ابتدأت بعد موت
مبارك بثالثـة أشهر ما يذهل فينسى ، أو يشغل فيسلى ؟ فتقول: ال .. 

إن ألخينا مبارك الميلي على البصائر حقا ، فقد تولى إدارتها فأحسن
اإلدارة، إلى أن عطلتها الحرب األخيرة، وأجال قلمه البليغ في ميادينها، فما قصر

عن شأو ، وال كبا دون غاية. وإن ألخينا مبارك الميلي على جمعية العلماء حقوقا،
فقد مرجعها يوم تحلولك المشكالت، وتضـل اآلراء، فيشرق علها بالرأي كأنه فلق
الصبح، وقد كان معقلها يوم تشتبه المسالك، وتكاد األقدام تزل فيثبت على الحق
كالجبل الراسي؛ وكان منها بحيث ال يجترىء عنها مجترىء، وال يفتري عليها
مفتري، إاّل رمتـه بالسيف الذي ال تنبو مضاربه.ـ. كما كان آية في الذكاء ودقة

الفهم والجلد على البحث و االطالع، وإن واجب جمعية العلماء المسلمين في هذا
النوع الطريف من إحياء ذكره، ينحصر في ترويـج الباقي من مؤلفاته المطبوعة،

 433وإعادة كبعها طبعا فنيا مصححا، وإتمام تاريخه للجزائر.(ـ( . 
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وأضاف الشيخ البشيـر اإلبراهيمـي قائال في تعداد مناقبه وخصاله
ومجهوداته الدعوية : )) .. إن ألخينا مبارك الميلي على األمة الجزائرية حقوقا
بما عّلم وكتب ، وبما نصح وأرشد ، وبما رّد على الدين من عوادي المبتدعين ،

وبما وقف من مواقف في اإلصالح الديني والدنيوي ، فمن وفائها له ، ومن أدائها
لبعض حقه ، أن تنشط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على إقامة معهد ثان

بعاصمـة الجزائر تطلق عليه اسم مبارك الميلي ، وتحي به ذكره ، وتخدم به لغتها
 434ودينها ، وتخطو به في العلم خطوة لألمام .. (( . 

ولعل إلقاءنا الضوء على بعض من جوانب شخصيتـه الدعوية المشرقة
نتبين مكانته الحقيقية . 

 - المعلم والمربي النموذجي :1

يعد الشيخ مبارك الميلي من أعظم المعلمين والمربين الذين عرفتهم
الجزائر في مطلع نهضتها العربية اإلسالمية الحديثـة ، ولواله وأمثاله لما عرفت

العربية واإلسالم مكانتهما في نفوس الجزائريين، ولعل وصف أحد تالمذته
المخلصين لعبقريته المتميزـة في التربيـة والتعليم كفيلة بتبيان مكانته التربويـة

فيوالتعليمية ، فقد وصف األستاذ أحمد الغوالمي عبقرية أستاذه تلك بقوله : ))  
 ال أحد يجهل ما لدروس المرحوم الشيخ مبارك المسجدية من أثر بالغالمسجد :

وتأثير حافز للنفوس ، كان المرحوم من الخطباء الذين أوتوا بالغة في المعنى
ورشاقة في اللفظ ، فهو يشرح المعنى بأسلوب له طرفان. طرف تتذوقه الخاصة
تذوقا حلوا ، وطرف تنتعش به العامة انتعاشا ملموسا . يحرك به وترها اليومي،

وقد وقع اختياره حينما حل بمدينـة الميلية على ) سورة األنعام ( ، ففسرها
وصحح بها العقائد ، وأوثق بها الحبل المنفصم ، فصار متوطدا ، كما جدد بها

فكرة اإلصالح الديني هناك . ومن آونة ألخرى تسمع من شهود درسه حكما
مفصلة ، وأمثاال مرسلة ، وقد تجد من يشرـح لك درسه من أوله إلى آخره ،

وكانت تتخلل دروس التفسير في بعض األيام دروس في موطإ اإلمام مالك ، وفي
كتاب الحسن البصري في رياض الصالحين ، ويخصص لدرس التفسير ليلة سوق
البلدة ليشهده الحاضر والبادي، وتعم الدعوة اإلصالحية جميع الناس ، ولعله يرى
جانب البدويين أصغى وأطوع ، ألن فطرتهم سليمـة لم يخامرها نفاق ، ولم يفسدها

ويحضر درسـه المتيقن والمتردداختالط ، ولم يدنس شرفها ارتباط . 
والشـاك ، وكل يسـأل عما يبدو له ، فيبين أن اإلسالم ال يصـح إال باإليمان الجازم
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واليقين الحاسم ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون . هذه لمحة وجيزة عن
 435درسه المسجدي أجملناها هنا .. (( . 

وأضاف األستاذ أحمد الغوالمي - التلميذ المخلص - واصفا دروس أستاذه
 وهنا ال بد أن أسجلفي المدرسة :التعليمية المدرسية المنتظمـة بقوله : )).. 

للقارىء الكريم أمرا عجيبا عاينته منـه لم أشاهد نظيره في الجامع األخضر وال في
الزيتونة ، تراه يأتي فيجلس متربعا وليس بيده مطبوع وال مخطوط ، فيملي

علينا، وتأتي طبقة بعدنا فيملي عليها، وإمالؤه كله ارتجالي ، وهذا يصعب على
كل من تعاطوا تدريس العلوم بالمعاهد الشمالية ، يملي باالرتجال في النحو

والصرف والفقه ومخارج الحروف والمنطق وشرح قصيدة السموأل على هذا
المنوال ، فتعجبنا . وظن البعض منا أنه يحفظ ويأتي ، فإذا بنا نراه يتمادى على

ذلك ففهمنا أن الرجل أعجوبة زمانه ذكاء وذو فكر جبار ، وعبقرية نادرة ، قل أن
  436 تجد مثلها اليوم في غيره ، وذو ملكة راسخة في جميع الفنون .. (( .

 -  الشيخ مبارك الميلي الصحفي الكاتب :2

لما عاد من تونس استبشر به الشيخ عبد الحميد بن باديس خيرا ، وفسح
له المجال ليكتب في صحيفة ) المنتقد ( ، فكان يكتب فيها ويوقع باسم مستعار

) البيضاوي ( ، وقد رئس الشيخ مبارك الميلي بعدها قلم تحرير جريدة البصائر
م ، وكانت1939-1935لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنوات 

 من101من أزهى فترات عمل جمعية العلماء ولسان حالها ، وقد جاء في العدد 
الجريدة مقاله االفتتاحي ردا على الكثير من كتاب ومراسلي البصائر قوله : )) وقد

 -2 - المقال االفتتاحي . 1وضعنا للجريدة ثمانية أبواب عدد صفحاتها، وهي : 
 - المقاالت4 - المباحث العلمية واألدبيةـ. 3أحاديث جمعية العلماء وحوادثها . 

 -7 - أخبار العالم اإلسالمي. 6 - أخبار المغرب وشمال أفريقيا . 5اإلصالحية . 
 - الحديث عن الشباب . وإذا نوع الكتاب أقالمهم حسب هذه8األدب الجزائري . 

األبواب واقتصروا في تحريرهم على نحو الصفحة الواحدة تحققت رغبات الكتاب
والقراء جميعا ، إاّل ما يرجع إلى زيادة الصفحات في حجم الجريدة فذلك أمر

موقوف على همم المشتركين ونشاط الباعة . فالعمل العمل حتى ندرك األمل ،
  437والصبر الصبر ، فما انقادت اآلمال إال لصابر (( . 

 أحمد الغوالمي ، الميلي كمعلـم ومدرس ، جريدة البصائر ، السلسلة الثانية ، السنة الثانية،435
 .8م ، ص 15/03/1948هـ الموافق 1/1367/جمادى04 ، اإلثنين 27عدد 

 .    8 المصدر السابق نفسه ، ص 436

 مبارك بن محمد الميلي ، نظرة الكتاب والقراء إلى البصائر ، جريدة البصائر ، السلسلة437
/فيفري/25هـ الموافق 1356/ذو الحجة/24 ، الجمعة101األولى ، السنة الثالثة ، عدد 
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 -  رجل الدعوة واإلعالم اإلسالمي :3

لما صدرت فتوى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشهيرة القاضية
بتحريم التجنس بالجنسيـة الفرنسية ، وحرمة الزواج بغير المسلمات من أوربيات

وغيرهن ، وحرمة المثول أمام المحاكم الفرنسيـة وتعامل المسلم الجزائري فيما له
صلة بشؤون األحوال الشخصية اإلسالمية بالقوانين الفرنسية الوضعية من إرث

 من جريدة البصائر بتوقيع العالمين الجليلين الشيخ ) عبد99ووصية في العدد الـ 
-1891م ( والشيـخ ) العربي التبسـي األزهري 1940-1889الحميد بن باديس 

م ( قامت ضجة كبرى في الصحف على الجمعية ، فكتب الشيخ مبارك1957
 رد فيه عن كل الشبهات التي أثيرت حول100الميلي مقاال افتتاحيا في العدد 

فتوى الجمعية في هذه المسائل الحساسة التي جاءت بمثابة الرد الحاسم على
  438االستعمار الفرنسـي ومخططاته اإلبادية لمحو الهوية اإلسالمية في الجزائر . 

ومما جاء فيها قوله : )) .. عرف التجنس أول ما عرف بوطن الجزائر
منكرا بغيضا ، فلم يقبل عليه في أول عهده إال القليل مع التكتم ، ولغرض دنيوي ،

يرجع إما إلى التطلع إلى منصـب محروم منه الجزائري ، وإما إلى التملص من
عقوبات ال تطبق على الفرنسـي ، ومع ذلك فقد عرفنا من بعض أولئك المتجنسين،

وبلغنا عن آخرين ندمهم على التجنس وتنفيرهم منه .. ونحن نقول لهذا الفريق
إن الفتوى دينية معناها أن المتجنس إذا لم يتب يكون يوم القيامة من أهل النار .
فمن كان منكم يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحمد اهلل أن علم حكم اهلل في هذا األمر

الهام ، ومن كان ال يؤمن باليوم اآلخر فهو في نظر المسلمين كافر بدون هذا
   439التجنس .. (( . 

 - الشيخ مبارك الميلي المؤرخ :4

ــر ، في إذا كان الشيخ مبارك الميلي قد نذر نفسه لتربيـة وتعليم أبناء الجزائ
المدارس والمساجد والمجالس العامــة والخاصــة ، فإنــه قــد وهب جــزءا كبــيرا من
وقته لتطهير عقائدهم عبر خطبه ودروسه ومواعظه ومقاالتــه العلميــة في جريــدة
البصائر والمنتقد وغيرها ، التي أثمرت على طباعة كتــاب ) الشــرك ومظــاهره ( ،

والذي يعد فتحا جزائريا في علم العقائد في العصر الحديث .

هـ  الموافق1/1367/جمادى04 ، اإلثنين27 ، عدد 2 ، السنة 2البصائر ، السلسلة 
 .7م ، ص 15/03/1948

 سبق وأن تعرضنا لهذه الفتوى عندما تناولنا شخصية المصلح وباعث النهضة الجزائرية438
الحديثة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه اهلل .

 مبارك بن محمد الميلي ، التجنس وفتوى جمعية العلماء في شأنه ، جريدة البصائر ،439
هـ الموافق1356/ذو الحجة/17 ، الجمعة 100السلسلة األولى ، السنة الثالثة، عدد 

 .2 و 1م . ص 1938/فيفري/18
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وعلى الرغم من هذه المهام الجسام فقد كان الشيخ مبارك الميلي ثالث
رجل في الجزائر الحديثة ممن يؤلف في تاريخها العربي اإلسالمي بعد الشيخ أبي

القاسم الحفناوي صاحب كتاب ) تعريف الخلف برجال السلف ( والشيخ أحمد
توفيق المدني صاحب كتابي ) هذه الجزائر ( و ) كتاب الجزائر ( ، وكان كتابه

الشهير ) تاريخ الجزائر بين القديم والحديث ( في مجلدين - فتحا جديدا في تاريخ
 440الجزائر العربي اإلسالمي . 

وقد وصفه الشيخ إبراهيم مزهودي بقوله : )).ـ. المتتبع آلثار هذا الرجل
يجد من بينها مؤلفا في تاريخ الجزائر ، إذ ما فتح الميلي عينيه على أمته حتى
وجدها تحيا فوق هذا األديم بال تاريخ .. وليس أنكى على سنة العمران وكيان

الشعوب - في علم االجتماع - من أمة تحيا ما قدرت لها الحياة وتمضـي إلى مقبرة
النسيان .. ألنها لم تودع لحياتها تاريخا . فوطد مؤلفنا نفسه ، وبيت على أمر ،

وحاول أن يبعث أمته من مولد العدم ، ومن وراء عمايات القرون ، وجاء بشيء ،
هذا الشيء عبر عنه خالد الذكر ابن باديس في رسالة زميله الميلي بـ ) حياة
الجزائر ( (( ، ويقول ابن باديس في هذه الرسالة : )) فهو أول كتاب صور

الجزائر في لغة الضاد صورة تامة سوية بعدما كانت تلك الصور أشالء متفرقة
هنا وهناك ، وقد نفخت في تلك الصورة من روح إيمانك الديني والوطني ما

سيبقيها حية على وجه الدهر ، تحفظ اسمك تاجا لها في سماء العال ، وتخطه
441 بيمينها في كتاب الخالدين (( .

إن أول ظاهـرة يجب أن نعيرها كبيـر اهتمام ، ومنها ما يتطرق البحث بمن
شاء أن يبحث إلى نفسـية الرجل وطريقة تفكيره وأخذه حوادث التاريخ واستنتاجـه

واستنباطه المثل العليا التي كانت تحدوه إلى غاياته اإلنسانيـة الكبرى التي كان
يهدف إليها .

فالرجل المؤرخ في شخصيـة الميلي ، لم يكن هو المؤرخ القديم ، الذي
سبق به الزمن ، والذي يجمع لك الوقائع ويحشرها حشرا ، وينقل لك األحداث

ويوغل في الذكر ، ويضبط لك األيام ، ويسرف في العد ، ويحدد الوفيات ، ويغرق

 اطلعت على كتاب الشيخ أبي القاسم الحفناوي ) تعريف الخلف برجال السلف ( ، وهو440
ترجمة مختصرة لعلماء الجزائر عبر األعصر . وكذلك األمر على كتابي الشيخ أحمد توفيق
المدني ) هذه الجزائر ( و ) كتاب الجزائر ( أثناء تحضيري لشهادة الدكتوراة ، كما قرأت

واطلعت على كتاب الشيخ مبارك الميلي ) تاريخ الجزائر بين القديم والحديث (، ولحقه الشيخ
عبد الرحمن الجياللي في كتابه ) تاريخ الجزائر العام ( في أربع مجلدات .

 انظر كتابنا أعالم اإلصالح اإلسالمي في الجزائر ، دار البالغ ، الجزائر ، الطبعة األولى ،441
 .. ومدينة تبسة وأعالمها ، دار البالغ ، الجزائر ،256 ، ص 2هـ ، ج 1434م 2013

 .242 .. 214م ، ص 2013هـ 1434الطبعة األولى ، 
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في التحديد .. إلى غير هذا كثير من قشور التاريخ ، التي ال تجدي الدارس
المعاصر ، بل كانت هذه عند مؤلفنا كماليات كما كانت عند القدامى رئيسيات .

ولم يكن الرجل المؤرخ فيما كتب مقصرا بحثه على األسر المالكة وما
شيدت من حضارات وعمران ، وال الجبابرة المستغلين ، وما فتحوه من أراض ،

وملكوه من رقاب ، كما فعل أغلب مؤرخي القرون الوسطى من مسلمين وغير
مسلمين ، بل كان يعني عناية أخص بالشعب ، ودراسة حياة الشعب والمستوـى

الذي كان عليه ونظام حياته ، وهي أحدث طريقة انتهى لها العلم الحديث في
دراسة التاريخ، وهذا المؤلف المرحوم يتحدث إلينا في أول صفحة من الكتاب

تحت عنوان ) اإلهداء ( فيقول : )) .. إذا كان المتقدمون يهدون لملوك أعصارهم
نتائج قرائحهم فذلك ألنهم في أزمنـة ال ظل منه إلرادة األمة (( إلى أن يقول :
)) ونحن نهدي كتابنا هذا إلى الشعب الجزائري ، إلى شبابه المفكر، ورجاله

العاملين المخلصين (( .

)) .. فمن خالل هذا اإلهداء نتعرف على نفسية الميلي الرجل ، ومن هذا
اإلهداء ندرك الخطة التي رسمها في البحث ، ومن هذا اإلهداء تظل صورة الشعب

تطالعك حتى آخر صفحة من الكتاب . صورة حية ممتلئة روعة وجالال ، في
سعادتها وشقائها ، في محنتها وهنائها ، في يسرها وعسرها، وفي جالئها

 442وخفوتها .. (( . 

* مميزاـت شخصيتـه :

أجمع أصدقاؤه ومريدوه وتالمذته على أن الشيخ مبارك الميلي كان ذا
شخصية قوية ، وعزيمة فوالذية ، وإرادة صلبة ، ونفسية جادة وصريحة

وشجاعة ، ومما جاء في وصف شخصيته قول األستاذ أبو زيد قصيبة فيه : )) ..
كان رحمه اهلل قوي اإلرادة ، يغلب على أعماله الجد مع الصراحة، وكان ذا

شجاعة أدبيـة متصلبا في الحق ، دقيق المالحظة ، ذا مواقف حاسمة ، فال يخشى
أن يقول الحق ألي كان . كان يحب العمل الدائم المتواصل ، ويكره الكسل ،

ويمقت الكسالى من تالميذه أو من زمالئه ، ورغم تشدده فقد كان كريم النفس ،
فكاهي النكتة قويها ، حسن المعاشرة ، حليما بشوشا محبا لتالميذه ، محترما
ألصدقائه مراعيا ألحوالهم ونفسياتهم . كان طاهر القلب، متواضعا مفرطا في

التواضع ، يشعر بذلك تالميذه وسامعوه ، فكان ال يقول لهم : )) هل فهمتم ؟ بل
يقول : أفهمنا ؟ (( ، ومن أجمل ما في تواضع الميلي وديموقراطيته ، أنه كان

يجيب جميع من يكاتبه مهما كان شأنه ، ومهما كان موضوع الرسالة ، ومن ثم

 إبراهيم مزهودي ، حول ذكرى المرحوم الشيخ مبارك الميلي ، جريدة البصائر ، السلسلة442
هـ الموافق1372/جمادى الثانية/20 ، الجمعة220الثانية ، السنة الخامسة ، العدد 

 .8م ، ص 1953/مارس/06
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كثرت رسـائله وفيها المطولة ، يبدي فيها آراءه وأفكاره الصائبة ألصدقائه
وتالميذه في شتى الشؤون العلمية واألدبية والسياسية واالجتماعية واألحداث

الجزائرية الهامة الثابتة والطارئة ، وإن في جمعها لثروة يتعزز بها تراثنا األدبي
 443الجزائري الحديث .. (( . 

* وفاته :

توفي الشيخ مبارك الميلي بعد أن تناوشته األمراض القاتلة السكر وارتفاع
/فبرايرـ/09هـ الموافق لـ 1364/صفرـ/26الضغط والسرطان يوم الخميس 

م . واحتشد لجنازتـه آالف الخالئق ، يقودهم الشيخ البشير اإلبراهيمـي1945
والعربي التبسي وأبناه تأبينا سالت فيه العبرات وتحشرجت فيه األنفس، وختم

الشيخ البشير تأبينه ببيت للمرحوم أمير الشعراء أحمد شوقي :

 444فعلى األفواه أو في األنفس. إن تسل أين قبور العظماء ؟ 

ونجله الفاضل األستاذ محمد الميلي مدير المنظمة العربيـة للعلوم والثقافة
)اإلليسكو ( .

* مؤلفاته :

ترك الشيخ مبارك الميلي الكثير من المقاالت والدراسات واألبحاث
الصحفية المنشورة في صحف ومجالت الجمعية ) المنتقد . الشهاب . البصائر ( ،

كما ترك العديد من المؤلفات أشهرها : 

 - تاريخ الجزائر بين القديم والحديث في مجلدين .1

 - رسالة الشرك ومظاهره :2

يعد هذا الكتاب من بين أهم الكتب التي تركها الشيخ مبارك الميلي ، وقبل
أن يطبع قرظه وقيمه الشيخ العربي التبسي . ولعل إلقاءنا الضوء على بداياته

وأصوله تكشف لنا قيمتـه الحقيقية .

فقد كان للشيخ مبارك الميلي صفحة شهريـة في مجلة الشهاب سنوات
م ، وصفحة أسبوعية في جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء1933-1939

م ، جريدة البصائر،1945- 1898 أحمد بوزيد قصيبة ، حيـاة رجـل اإلرادة مبارك الميلي 443
 . 8 ، ص 26عدد 

 ،2( عبد الحفيظ الجنان ، أطوار من حياة الشيخ مبارك ، جريدة البصائر ، السلسلة 25)
 . 7م ، ص 15/03/1948هـالموافق 1/1367/جمادى04 ، اإلثنين27 ، عدد 2السنة 

 ، السنة2 عبد الحفيظ الجنان ، أطوار من حياة الشيخ مبارك ، جريدة البصائر ، السلسلة 444
 . 7م ، ص 15/03/1948هـالموافق 1/1367/جمادى04 ، اإلثنين27 ، عدد 2
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م ، يكتب فيها عن الشرك ومظاهره وتأثيراته1939-1935المسلمين سنوات 
السلبية على الدين اإلسالمي ، وعلى وعقيدته السمحة الصافية ، وعلى الفرد

والمجتمع الجزائري . هذه المظاهر الشركية واالبتداعية والخرافية ، التي ابتدعها
شيوخ ورجال الطرق الصوفية واألئمة الرسميين المعينين من قبل اإلدارة

االستعماريـة ولبسوا بها على الدين اإلسالمي .

وقد رغب في جمعها وطباعتها في كتاب مهم أسماه ) رسالة الشرك
ومظاهره ( ، وتقدم به إلى المكتب الدائم لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين
لتطبعه ، فأحالته على العالم العامل الفقيه المتكلم، األصولي الحجة ، والمفسر
المحدث ، المحقق الثقة ، الشيخ الشهيد ) العربي بن بلقاسم التبسي الزيتونـي

م ( ، فقرأه - يرحمه اهلل - وقرظه ،1957-1891هـ / 1377-1309األزهري 
وقدم له بمقدمة علمية تبين قيمته العلمية ، والتي جاء فيها ما يلي :  

)) بسم اهلل الرحمن الرحيم 

المجلس اإلداري لجمعية العلماء يقرر أن ما اشـتملت عليه > رسالة
الشـرك ومظاهره < لمؤلفها األستاذ > مبارك الميلي < هو عين السنة ، وأن هذه

الرسالة تعد من الكتب المؤلفة في نشر السنة وردع البدعة . 

الحمد هلل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق . والصالة والسالم على
سيدنا محمد المجعول اتباعه دليال على محبة المتبع لربه ، وعلى آله األخيار

وأصحابه الذين بلغوا عنه - امتثاال لقوله بلغوا عني ، بلغوا عني - أقواله وأعماله
وأخالقه .

أما بعد فإن الدعوة اإلصالحية التي يقوم بها دعاة اإلصالح اإلسالمي في
العالم اإلسالمي عامة   وتقوم بها > جمعية العلماء < في القطر الجزائري

خاصة، تتلخص في دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب ربهم ، وسنة نبيهـم ،
والسير على منهاج سلفهم الصالح في أخالقهم وعباداتهم القولية واالعتقادية
والعملية ، وتطبيـق ما هم عليه اليوم من عقائد وأعمال وآداب على ما كان في

عهد السلف الصالح . فما وافقه عددناه من دين اهلل ، فعملنا به واعتبرنا القائم به
قائما بدين اهلل . وما لم يكن معروفا في عهد الصحابة عددناه ليس من دين اهلل .

وال علينا فيمن أحدثه أو عمل به . فالدين حجة على كل أحد، وليس عمل أحد
حجة على الدين .

وال تفتأ > جمعية العلماء < داعية إلى ما أمر اهلل أن يدعى إليه من دينه
ومن اتباع نبيه ، وإحياء سننه ، وإماتة ما أحدثه المحدثون ، تدريسا وكتابة في

الصحف ، ومذاكرة في كل مجلس حسن فيه الكالم عن نشر السنن حتى عمت
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دعوة جمعية العلماء ، وبلغ صوتها إلى المستجيب وغير المستجيب ، وأصبحت
دعوتها معروفة في القطر كله ، ولها أنصار ودعاة . 

وقد القت دعوتها في المجتمعات اإلسالمية أكبر نجاح ، ونالت أبهر فوز ،
إذ يستطيع العارف باألمة الجزائرية أن يعد أكبر عدد منها وهم اآلن من أنصار >

جمعية العلماء < ، ومن المنتمين إليها والمتبرئيـن من أعدائها . بل نستطيـع أن
نقول وال نخشى مفندا أنه لم يرفض دعوة الجمعية إال طوائف معلومة في الجزائر
يضر بها العمل بالدين الحق ، ويهد بنيانها القائم على أساس العوائد التي ظهرت
في المسلمين في العصور التي بلي فيها العالم اإلسالمي بزعماء جهالء اغتصبوا

هذه الزعامة من غير كفاءة علمية ، وال هداية إسالمية .

وإذ بلغت هذه الدعوة الصالحة وانتشرت ، وقبلها المسلمون وعدوها نعمة
من اهلل عليهم ، كان تأليف رسالة جامعة ألهم النقط التي يدخل منها ليل البدع

على نور السنن من أوجب الواجبات على حملة السنن ، وعلى أعضاء > جمعية
العلماء < . إذ دعاة اإلصالح اليوم في حاجة ماسة إلى رسالة في هذا الموضوع ،

جامعة ألدلة هذه المسائل ، ناقلة لآليات أو األحاديث في كل نقطة من النقط التي
تناولتها الرسالة المقترحة المرغوب في تأليفها ، لتكون حجة للمستيقنين ،

وهداية للمسترشدين ، وسيفا مصلتا على أعداء السنن المعروفين في الجزائر من
المتعيشين بهذه البدع ، والعوائد الضالة . 

فنهض إلى القيام بهذا الفرض الكفائي األستاذ المحقق ، مؤرخ الجزائر
الشيخ > مبارك الميلي < أمين مال جمعية العلماء ، وجمع رسالة تحت عنوان :

) رسالة الشرك ومظاهره ( خدم بها اإلسالم، ونصـر بها السنة ، وقاوم بها العوائد
الضالة والخرافات المفسدة للعقول . 

وعرض هذه الرسالة على مجلس إدارة الجمعية ، فتصفحها واستقصى
مسائلها ، فإذا هي رسالة تعد في أوليات الرسائل ، أو الكتب المؤلفة في نصر

السنن ، وإماتة البدع تقر بها عين السنة والسنيين ، وينشرح لها صدور
المؤمنين ، وتكون نكبة على أولئك الغاشين لإلسالم والمسلمين من جهلة

المسلمين،  ومن أحمرة المستعمرين الذين يجدون من هذه البدع أكبر عون لهم
على استعباد األمم، فيتخذون هذه البدع التي ينسبها البدعيون إلى الدين اإلسالمي

مخدرا يخدرون به عقول الجماهير. وإذا تخدرت العقول وأصبحت تروج األوهام
وجدت األجواء التي يرجوها غالة المستعمرين لألمم المصابة برؤساء دينيين أو

دنيويين ، يغشون أممهم ، ويتاجرون فيها . وإن المجلس اإلداري لجمعية العلماء
يقرر بإجماع أعضائه أحقية ما اشتملت عليه هذه الرسالة العلمية المفيدة ،

ويوافق مؤلفها على ما فيها ، ويدعو المسلمين إلى دراستها والعمل بما فيها،
فإنه العمل بالدين . واهلل وحده يضاعف للمحسنين إحسانهم . والحمد هلل رب
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العالمين العربي بن بلقاسم التبسـي الكاتب العام لجمعية العلماء المسلمين
   445الجزائريين ((.  

 

العالمة المصلح والداعية األديب

الشيخ الطيب العقبي

م [1960-1890هـ/1307-1380] 

* أصله ونسبـه ومولده  : 

ولد الشيخ العالمة السلفي ، الخطيب المصقع ، األديب الشهير ، والكاتب
الناقد ، الشاعر الفحل الطيب بن محمد بن إبراهيم بن الحاج صالح المكنى بالعقبي

م ببلدة سيدي عقبة1890/جانفيـ/15هـ الموافق 1307/شعبان/15ليلة الـ 
الشهيرة باسم الصحابي الجليل عقبة بن نافع الفهري رضي اهلل عنه فاتح المغرب

اإلسالمي بالقرب من مدينة بسكرة . في عشيرة أوالد أمحمد بن عبد اهلل التي
تنسب إلى قبيلة أوالد عبد الرحمن بجبال األوراس . وهو من أسرة متوسطـة الحال

شريفة النسب تعود إلى الشرفاء اإلدريسيين العلوية - التي يعود نسبها الشريف
إلى الشريف إدريس بن عبد اهلل الحسيني العلوي – وأمه السيدة الفاضلة ] باية

بنت محمد [ من أسرة آل خليفة الماجدة المشهورة بمنطقـة الليانة بالقرب من بلدة
   446خنقة سيدي ناجي الشهيرة بزاويتها ومدرستها وعلمائها . 

* هجرة أسرته إلى الحجاز :
 هذه مقدمة رسالة الشيخ مبارك الميلي التي قدمها له الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي445

هـ1356بتكليف من المجلس اإلداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في سنة 
م. للتوسع انظر : مبارك الميلي ، رسالة الشرك ومظاهره ، مطبعة البعث ، قسنطينة ،1937

م ، ص أ ، ب ، ج . نشرت هذه الرسالة أوال على شكل مقاالت1982هـ  1403دون طبعة ، 
وحلقات في جرائد جمعية العلماء والسيما الشهاب والبصائر. ثم طبعت في شكل كتاب

م التي كان يديرها المرحوم الشهيد > أحمد1937بالمطبعة اإلسالمية بقسنطينة سنة 
بوشمال< التي طبعت الكثير من إنتاج علماء الجمعية . وقد طبعت هذه الرسالة بعد االستقالل

م . كما قدمت عنها العديد من العروض1982هـ 1403أشهرها  طبعة البعث بقسنطينة سنة 
منها عرض األستاذ محمود بوزوزو يرحمه اهلل في جريدة البصائر ، نظرة في رسالة الشرك

/جمادى04 ، اإلثنين27 ، عدد 2 ، السنة 2ومظاهره ، جريدة البصائر ، السلسلة 
 . 7 و 3م، ص 15/03/1948هـ الموافق 1/1367

 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، رسالة دكتوراة غير منشورة في األدب العربي،446
 ، بتصرف ، وقد اعتمد59 .. 57م ، ص 1998جامعة باتنة ، معهد اآلداب واللغة العربية ، 

الباحث على مصادر ومراجع كثيرة ، لم أشأ أن أشر إليها ألنني لم أطلع عليها أمانة للبحث
العلمي .
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لما عززت فرنسا سياستها االستعماريـة في الجزائر بعد قوانين الردع
الزجري المفروضـة على الشعب الجزائري اضطرت الكثير من األسر الجزائريـة

هـ،1313م – 1895للهجرة إلى المشرق العربي متعللة بأداء فريضـة الحج سنة 
ولما أدت فريضة الحج وأقامت سنة كاملة بمكة المكرمة قررت االستقرار في

م ، وكان سن الطيب يومها سبع سنين ،1896هـ 1314المدينة المنورة سنة 
فأدخله والده الكتاب فحفظ القرآن الكريم برواية حفص وأتقن علم القراءات وفن

 447التجويد وصار من أجود القراء المجودين . 

* نشأتـه وتعلمه :

وظل الطيب العقبي رفقة أسرته في المدينة المنورة يطلب العلم حتى توفي
م ، فتكفلت بتربيته أمه رفقة بقية إخوته1902هـ 1320والده فجأة سنـة 

 448تحوطهم العناية اإللهية في البلد الحرام . 

وانخرط بعد حفظه القرآن الكريم وعلم التجويد ومبادىء العلوم العربية
والدينيـة في حلقات المسجد النبوي الشريف ، وأقبل عليها بجدية ومثابرة وتفان

وإتقان ، برعاية أمه وشقيقه الذي تكفل بشؤون األسرة، ما ترك له الفرصة
سانحة لإلقبال على طلب العلم ، حتى قال يومها أدركت سر االنقطاع لطلب العلم

 449في قول الشافعي – يرحمـه اهلل -: ] لو كلفت شراء بصلة ما تعلمت مسألة [. 

وظل يقبل على حلقات العلم والدرس بصبر وعزيمة ثائرة حتى نبغ بين
أقرانه وصار من جهابذة القول والحفظ والخطابة ، وسطع نجمه سريعا فجلس
للتدريس في حلقات المسجد النبوي الشريف ، يدرس العلوم العربية والدينية ،

فضال على انكبابه على مكتبات المدينـة المنورة العامرة بالمصادر والمراجع ينهل
 450منها نهل الظمآن حتى استوى عوده ، ونبغ عقله على شتى أفانين العلوم . 

كما صار من كبار كتاب الصحف العربية يومها، فكان يمد الصحف بشتى
المقاالت والدراسات واألبحاث التي بينت عبقريته الفذة في مختلف علوم عصره،

وصار له مورد مالي تكفل بإعالة أسرته الفقيرة إلى أن قامت الحرب العالمية
م التي مزقت الحجاز وشتت ما تبقى من وحدة مجتمعة1918-1914األولى 

لألمة اإلسالمية ومزقت دولة الخالفة، وقد نقم الشيخ الطيب العقبي على هذه

 ، بتصرف .60 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 447

، بتصرف . 61و  60 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 448

 ، بتصرف .61 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 449

 ، بتصرف .62 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 450
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الحرب وعلى تلك األوضاع التي آل إليها أمر األمة اإلسالمية وبخاصة بالد
    451الحجاز. 

وفي بالد الحجاز التي احتك بأهلها وكياناتها السياسية وفتنها فصار من
المحنكين سياسيا ومن أشهر كتاب المقال السياسي ، وتعلم يومها أن الحياة ليست

هي حلقات المسجد النبوي الشريف . كما مهر سائر فنون األدب العربي كالمقالة
 452والشعر والخطابة ، وكان من أشهر خطباء عصره . 

م تاريخ انفصالها عن1916-1908وكانت بالد الحجاز قد شهدت سنوات 
الدولة العثمانيـة بروز أربع صحف هي : ] الحجاز ، صفا الحجاز ، اإلصالح ،

 453شمس الحقيقة [ . 

* شيوخـه :

تعلم الشيخ الطيب العقبي على يد الجمع الغفير من علماء عصره الذين
رمت بهم يد األقدار لحط الرحال في مدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، خص

بالذكر الجميل ثالثة منهم هم : ] الشيخ عبد اهلل زيدان الشنقيطي ، والشيخ
الحبيب التونسـي ، والشيخ حمدان الونيسـي القسنطيني الجزائري [ ، الذي تعّرف

بواسطته على واقع الجزائر والشعب الجزائري األمي الجاهل في ظل السيطرة
 454االستعماريـة . 

* نشاطاته السياسية في بالد الحجاز :

كان للشيخ العقبي – يرحمه اهلل – نشاط غير عادي أيام إقامته في المدينـة
المنورة لصالح القضيـة العربية واإلسالميـة سواء باللسان والخطابة أو بكتابة

المقاالت والقصائد ، فقد تقّرب من رجال الثورة العربية ودعاة الجامعة اإلسالمية،
ومن دعاة القومية العربيـة ، حتى ُعّد من أحرار المدنية المنورة ، ما جعل

السلطات العثمانيـة تضيق به ذرعا فقررت السلطة العثمانية نفيه رفقة العديد من
م إلى بالد األناضول ، التي ظل منفيا بها إلى أن1916العلماء شهر جوان 

م فيمن عاد11/11/1918وضعت الحرب العالمية أوزارها فعاد إلى الحجاز يوم 
إليها ، وفي المنفى التقى بالمصلح شكيب أرسالن الذي كان وراء عودته للحجاز ،

فعاد إلة مكة حيث صديقه الشريف حسين الذي عينه مديرا لمجلة ] القبلة [

 ، بتصرف .62 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 451

 ، بتصرف .63 و 62 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 452

 ، بتصرف .65 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 453

 ، بتصرف .64 و 63 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 454
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والمطبعة األميريـة . وبعدها بسنتين ثارت القالقل في بالد الحجاز على الشريف
  455م . 1920/مارس/04حسين من قبل الوهابيين السعوديين فعاد للجزائر يوم 

وفي بالد األناضول خشيت منه الدولة العثمانيـة فظلت تحوله مع أحرار
العرب من مدينة إلى مدينة ، وفيها شحت المعلومات عنه واألخبار ، إاّل من

قصيدة بعث بها متشكيا متذمرا من نوائب الدهر، ومما جاء في إحدى قصائده :
456 

ولست على حبي الحجاز أالمسالم على أرض الحجاز سالم 

وإن بعدت عليك منهم خيامسالم على آل وصحب عهدتهم 

457وعاوده بعد الغرام غـرام .   سالم مشوق أحرق البين قلبه 

* محور مهامه الدعوية : 

والذي يتدرج وفق اإلطار الزمنـي التالي : 

م . 1920-1895 - مرحلة هجرته إلى المشرق العربي 1     

م .1960-1920 - مرحلة عودته إلى الجزائر 2     

م .1930- 1920 - مرحلة إقامته ودعوته في سيدي عقبة وبسكرة 3     

م :1960-1930 - مرحلة االنتقال إلى الجزائر العاصمة 4     

-1931 – مرحلة العضويـة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 1
م .1938

م .1936-1930 - مرحلة الدعوة المسجدية 2

م .1938-1936 – مرحلة االبتالءات والسجن والمحن 3

م .1948 – 1938 – مرحلة العمل الجمعوي 5    

م .1960-1948 – مرحلة المرض والعزلة 6    

* عوامل نبوغه :

يمكن رصد العوامل األساسية التي صاغت شخصية الشيخ الطيب العقبي
فيما يلي :

 ، بتصرف .75 و 74 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 455

 ، بتصرف .74 .. 71 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 456

 ، بتصرف .74 .. 71 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 457
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 – نشأته في أسرة متدينة .1

 – تأثره بظروف القمع االستعماري الرهيبة ، ومشاهداته حالة األمة المزرية2
في ظل السياسة القمعيةـ.

 – هجرته إلى بيت اهلل الحرام ومكوثه السنين الطوال في المدينة المنورة .3

 – حفظه القرآن الكريم ، وطلبه للعلم في سن مبكرة واالنقطاع والمثابرة في4
طلبه .

 – عصاميتـه وشموخه وذكاؤه وتطلعه للمعالي .5

 – انقطاعه المبكر لطلب العلم والسيما في مكتبات المدينة المنورة العامرة6
بصنوف المعارف والكتب الثمينـة .

 – تعلمه على يد ثلة من الشيوخ العظام أمثال : عبد اهلل زيدان الشنقيطي7
والحبيب التونسي وحمدان الونيسـي .

 – مواهبه الفطرية المتميزة التي زكاها بالتدريب والتمهـر على سائر العلوم8
والفنون األدبية والعلمية، حتى صار مضرب التبجيل والتقدير واالحترام من سائر

علماء عصره .

 - مشاركاته العديدة والمتميزة في الصحافة الحجازية .9

 – تأثره بأفكار الحركة التي كانت منتشرـة في الجزيرة العربية ، وقد ظهر ذلك10
بعد عودته للجزائر وشنه الحرب العوان على مظاهر البدعيين والطرقيين من

الصوفية والمبتدعة حتى صار خصومه في الجزائر ينعتونه بالسلفي الوهابي ،
حيث كان في دروسه وخطبه ومواعظه ينهج نهج السلف الوهابيين في إحياء

 458السنن وإماتة البدع والضالالت . 

- تأثره أيضا بأفكار الحركة اإلصالحية التجديدية ، حيث فّسر القرآن الكريم11
انطالقا من تفسيـر مدرسة المنار العبدوية التي استمرت بعده مع الشيخ رشيد رضا

 .459 

- تأثره بأفكار الجامعة اإلسالمية التي فجرها الشيخ جمال الدين األفغاني –12
يرحمه اهلل – لجمع المسلمين في تيار واحد للوقوف في وجه التحالف الصليبي

 460الزاحف على ما تبقى من دولة الخالفة العثمانيـة . 

 ، بتصرف .79 .. 76 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 458

 ، بتصرف .81 و 80 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 459

 ، بتصرف .84 .. 81 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 460
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- معاصرتـه وتأثره أيضا بتيار القومية العربية الصاعد يومها ، حيث كان يرى13
ضرورة تجمع العرب في إطار الوحدة العربية كنواة في إطار الوحدة اإلسالميـة

الجامعة ، السيما أن أفكار الوحدة العربية بدأت تتعالى مع المرحومين محمد كرد
علي وساطع الحصري كرد فعل لسياسة التتريك التي اتبعها االتحاديون بعد

 461م . 1908اإلطاحة بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني في انقالب سنة 

وبعد عودته للحجاز واستالمه لمنصب مدير المطبعة األميرية ولصحيفة
] القبلة [ مدح الشريف حسين لكونه رائدا لتيار القومية العربية ومما جاء في

مديحه قوله :

لكنا جميعا لعبـة لألصاغـر وواهلل لـوال اهلل أّيـد عرشـكم 

لمعتبر في تلكم األرض عابركما أصبح األتراك في الدهر آية 

 462ألمتكم إذ رّد كيـدا لفاجـر . ولكن أبـى الرحمن إاّل صيانـة

-  تأثره بالنهضـة األدبيـة والصحفية العربية الحديثة ، حيث كان كاتبا مهما في14
جريدة القبلة لما كان رئيس تحريرها ومديرها العالمة الشيخ محب الدين الخطيب،

ما قوى موهبته األدبية وصالته بعلماء عصره أمثال الشيخ المكي بن عزوز
وشكيب أرسالن واحتكاكه بالجمع الغفير من األدباء والشعراء والكتاب

 463المشهورين السيما أثناء أدائهم لفريضـة الحج . 

- اطالعه على أشعار الفحول العرب أمثال : أحمد شوقي وحافظ إبراهيم15
 464ومعروف الرصافي الذي كان ينعته العقبي بالصديق الكبير . 

- انخراطه الطوعي في الحركة اإلصالحية الجزائرية بالعمل الفردي والجمعي .16

* عودته إلى الجزائر :

ومن تصاريـف القدر أن يتعلم كل من الشيخ عبد الحميد بن باديس والطيب
العقبي على يد الشيخ حمدان الونيسـي ، ويتعلم محمد البشير اإلبراهيمـي والطيب
العقبي أيضا على يد الشيخ عبد اهلل زيدان الشنقيطي ، ما أّهل جامع الثقافة فيهم

أن يتدرجوا لخط اإلصالح الجماعي سويا في الجزائر ابتداءا من عشرينيات القرن

 ، بتصرف .84 و 83 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 461

 ، بتصرف .84 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 462

 ، بتصرف .86 و 85 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 463

 ، بتصرف .87 و 86 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 464
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العشرين . ورغبة في اإلصالح وإنقاذ الشعب الجزائري من الموت عاد الشيخ
  465م . 1920/مارس/04الطيب العقبي إلى الجزائر يوم 

م1930-1920 – في مدينـة بسكرة : 1

ما تزال أسباب عودة الشيخ الطيب العقبي إلى الجزائر مجهولة السيما بعد
أن نال المكانة المرموقـة في بالط الشريف حسين ملك العرب يومها، وبعد فراق

م، ويمكن حصر أسباب عودته1920- 1895لوطنه دام خمسا وعشرين سنة 
فيما يلي:

 – عدم استقرار ملك الشريف الحسين وبداية تهديد السعوديين الوهابيين1
لمملكته بمعونة اإلنجليز ، واشتداد حدة الصراع بين آل رشيد حلفاء العثمانيين ،

وآل سعود حلفاء اإلنجليز ، والشريف حسين الطامح لتأسيس مملكة عربية
     466موحدة يكون ملكها . 

 – ضياع األمالك في بلدة سيدي عقبة والتي لم يعد ثمـة رقيب عليها ، والسيما2
بعد وضع اإلدارة االستعماريـة اليد عليها ، لشغورها من المالكين الحقيقيين ،

واالنتظار عما ستسفر عنه أوضاع المملكة العربيـة الهاشميـة في الحجاز السيما
بعد فتحها لجبهات عديدة ضد خصومها .

 – رغبتـه في صيانة أمالكه آبائه وأجداده والتريث الستقرار األوضاع في جزيرة3
العرب وما ستسفر عنه المعركة بين الشريف حسين والسعوديين الذين تخلى عنه

 467اإلنجليز وانحازوا للسعوديين . 

 – عامل االستقرار النفسي والرغبة في العودة إلى الوطن ووضع عصى4
 468الترحال . 

 - الرغبة في إصالح الجزائر والنهضـة بالشعب الجزائري األمي الجاهل5
 469المتخلف . 

 – نصيحة الشيخ حمدان الونيسـي والمصلح الثائر شكيب أرسالن له بضرورة6
العودة وتنفيذ برامـج اإلصالح التي يحتاجها الشعب الجزائري أكثر من غيره بسبـب

السياسة االستعمارية التجهيلية ضده. وبمجرد عودته واستقراره في بلدة سيدي

 ، بتصرف .65 و 64 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 465

 ، بتصرف .88 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 466

 ، بتصرف .88 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 467

 ، بتصرف .89 و 88 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 468

 ، بتصرف .90 و 89 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 469
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عقبة حتى بدأ سلسلة مواعظه وخطبه إلخراج الشعب الجزائري من البدع
والخرافات والضالالت حتى اعتقلته السلطات االستعمارية بحجة نشر المذهب

الوهابي تارة، وبحجة التواطؤ مع العثمانيين تارة أخرى، وبحجة نشر البلبة في
صفوف الشعب الجزائري تارة ثالثة، وظل في االعتقال شهرين، ثم أطلق سراحه .

470 

م :1960-1930 -  في الجزائر العاصمة 2

م بطلب من الشيخ عبد1930انتقل الشيخ الطيب العقبي إلى الجزائر سنة 
الحميد بن باديس حيث بدأ بإلقاء دروسه ومواعظه في الجامع الكبير بالجزائر

بلهجته الصريحة وأسلوبه الفصيح ، وبالغته الفائقة ، وبيانه القاطع ، فأقبل عليه
الناس من كل حدب وصوب وتأثروا بمواعظه وآدابه ، وتاب الكثير من فساق

العاصمة ، وتراجعت نسبة الجرائم والمخالفات والموبقات الدينيـة ، وتفتحت الكثير
من العقول ، وصار أنصاره كثيرون والسيما من الفئات الشبابية والعمالية

المسحوقة ، التي كان ينعتها الشيخ العقبي بـ ) الجيش األزرق ( ، ألن العمال في
 471العهد االستعماري كانوا يرتدون البذالت الزرقاء . 

وفي الجزائر العاصمة كتب ودّرس وحاضر وناظر وجادل وشرح وفّسر
وخطب بلسان عربي مبين ، خلب ألباب النخبة من خاصة المثقفين فضال عن

عامة الناس ، الذين حاروا في أثر العربيـة الفصحى في فتح مغاليق قلوبهم ، ما
جعلهم يشمرون على سواعد الجد لفتح المدارس الحرة لتعليم أبنائهم اللغة العربية

 472الفصيحة والجميلة والتي ران عليها االستعمار الفرنسي البغيض فمحاها . 

وفي العاصمة كان من العناصر الفاعلة في تأسيس جمعية العلماء
م ، إذ تحقق حلمه في إنشاء جمعية تجمع شمل1931المسلمين الجزائريين سنـة 

العلماء الجزائريين وتوحد كلمتهم وهدفهم ، فشعرت اإلدارة االستعمارية بقوة
نفوذها وتأثيرها في الشعب الجزائري فعملت على تعويقها بمساعدة رجال الطرق
الصوفية من جهة ورجال جمعية علماء السنة ، وبإصدار منشوـر ميتشيل المؤرخ

م القاضي بمنع العلماء من الوعظ في المساجد إاّل الذين16/12/1933يوم 
يعينهم اإلدارة االستعمارية ، فقامت قيامة العقبي ورجال الجمعية وثاروا غاضبين
في وجه القرارات االستعمارية وتحدوها بالعمل الشعبي الذي سارع إلى التظاهر

في الشوارع والتصادم مع رجال الشرطة ، وإلى بناء المساجد والمدارس الحرة ،

 ، بتصرف .90 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 470

 ، بتصرف .97 و 96 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 471

 ، بتصرف .98 و 97 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 472
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ما جعل المستعمرين يتراجعون عن تطبيق منشورهم ، وهم يفكرون في مكيدة
  473بشعة لإليقاع بالشيـخ العقبي . 

وُدبرت بالفعل مكيدة لإليقاع بالشيخ العقبي واتهم بقتل الشيخ مفتي
الجزائر وإمام الجامع الكبير محمد محول ، وسجن العقبي جراءها يوم

م ، ثم توبع ولوحق ُوقيدت حريته بعد اإلفراج المؤقت ، ولكنه02/08/1936
خرج من السجن مكسور النفس فاتر العزيمة مقهورا ، وظل يتابع قضائيا حتى

م1937م تاريخ إصدار حكم البراءة النهائية عنه، وفي سنة 28/06/1939سنة 
اضطر إلى االستقالة من تحرير جريدة البصائر ألسباب مجهولة ، حيث يجمع

الدارسون على أن العقبي غّير من سياسته واستراتيجيته الدعوية وصار يهادن
االستعمار ، وبقي عمله ونشاطه محصورا في نادي الترقي والسيما بعد تحويل

الجمعية لمقرها إلى قسنطينـة ، ومع كل هذا فقد ترأس العقبي لجنة فلسطين سنة
 474م وظل يعمل لها حتى وفاته . 1938

ولما الحت بوادر الحرب العالمية الثانية بدأت األحزاب والجمعيات
السياسية وغيرها بإرسال برقيات التأييد إلى فرنسا العتبارات سياسيـة ، ما جعل

العقبي يقترح على المجلس اإلداري للجمعية إرسال برقية مماثلة ، فرفض
المجلس اإلداري للجمعية وجاءت نتيجة التصويت مخالفة لرأي العقبي ، الذي

 ، بتصرف . 100 و 99 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 473

هـ1349ذوالحجة 17وقد تأسست جمعية العلماء المسـلمين الجزائريين يوم الثالثاء
م بنادي الترقي بالجزائر العاصمة ، وبحضور أغلبية علماء القطر1931ماي05الموافق 

 الجلسـة التمهيدية لجمعية العلماء ، مجلة،الجزائري . انظر : محمد البشـير اإلبراهيمي 
هـ الموافق  جوان1350الشـهاب ، الجزء السـادس ، المجلد السابع ، قسـنطينة غرة صفر 

 . وقد أسست جمعية العلماء العدد الكبير من النوادي الثقافية344 .. 341م ، ص 1931
والفكرية واألدبية والفنية في أنحاء الجزائر حتى لتكاد كل قرية أو بلدة صغيرة تعتز بوجود

ناد ثقافي تابع للجمعية . كما توسعت في إنشاء النوادي في فرنسا ، حيث أسست قرابة العشر
م. كما لعب ناد تبسة التابع لجمعية1938نواد ألبناء الجزائريين المقيمين في فرنسا سنة 

العلماء دوره الريادي ، والتثقيفي بسبب وجود الشيخ العربي المستمر فيه ، وقد أسس أهل
م .انظر : مالك بن نبي ، مذكرات1933تبسة ناديهم مجاورا للثكنة العسكرية الفرنسية سنة 
 .   وانظر :262 .. 185م ، ص 1984شاهد القرن ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الرابعة ، 

15 ، 108م ، وجريدة البصائـر ، عدد 1938 مارس 11 ، 103جريدة البصائـر ، عدد 
م . انظر : عبد الحميد1938 جوان 10 ، 117م . كذلك جريدة البصائـر ، عدد 1938أفريل 

م ،1938-1919زوزو ، الهجرة ودورها في الحـركــة الوطنية الجزائرية بين الحربين 
 . وأحمد الخطيب ، جمعية135م ، ص 1985المؤسسة الوطنية للكتاب ، الطبعة األولى ، 

العلماء المسامين الجزائريين ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة األولى ،
 ..  105م ، ص 1981
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م بعد انتخابه مجددا فيها . واقتصر نشاطه على1938استقال من الجمعية صيف 
إلقاء المحاضرات في نادي الترقي وعلى العمل الفردي رافضا العمل في إطار

   475الجمعية التي صار يعادي أفرادها والسيما أعضاء المجلس اإلداري . 

وأثناء الحرب العالمية أسكتت اإلدارة االستعمارية األفواه، وشلت األيدي،
وعطلت األقالم، وأغلقت الجمعيا ، وصادرت الصحف، ومنعت األحزاب من

النشاط.. فما كان من الطيب العقبي إاّل أن أعاد إصدار صحيفة القديمة ]اإلصالح[
م مرتين25/09/1930م بعد أن توقفت عن الصدور يوم 28/12/1939بتاريخ 

في الشهر ، ومن خاللها حاول العقبي التنبيـه والتوعية والوعظ واإلرشاد ،
م ، لتعاود الظهور يوم22/02/1942وسرعان ما توقفت عن الصدور يوم 

م مرة في األسبوع إلى أن توقفت نهائيا عن الصدور يوم10/05/1947
م . كما رأس الجمعية الخيريـة بالجزائر التي كانت تسعى لرعاية03/03/1948

  476الفقراء والمحتاجين . 

وسار سيرا حثيثا في مجال التربية والتعليم ، وفي مجال محو األمية على
وجه الخصوص ، ثم ساهم في توجيه مدرسـة الشبيبة اإلسالمية التي كان يديرها
الشيخ الشاعر محمد العيد آل خليفة ، ولما زار الجنرال ديغول زعيم فرنسا الحرة

م ووعد ببعض12/12/1943الجزائر وألقى خطابه الشهير في قسنطينة يوم
اإلصالحات اختير العقبي عضوا في تلك اللجان ، ودافع دفاع المستميـت لنصرة
القضايا الجزائرية مثل : ] حرية التعليم العربي ، التدريس في المساجد ، بعث

واعتماد الجمعيات الدينيـة ، فصل الدين عن الدولة ، حرية األوقاف اإلسالميـة ،
تنظيم التعليم في المدارس الحرة [ ، وهي نفس مطالب جمعية العلماء ، الذي

477 م في دفتر مطالبها الشهير والمطبوع .05/08/1944تقدمت به للحلفاء يوم 

م بدأت نشاطات العقبي تتقلص وصار قليل الظهور عدا1948ومنذ سنة 
بعض المناسبات والعمل في بعض الجمعيات كجمعية الدفاع عن فلسطين التي كان

م ، والجمعية الخيريـة اإلسالميـة .1947من مؤسسيها الكبار بنادي الترقي سنـة 
478     

* وفاته :

 ، بتصرف . 104 و 103 و 102 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 475

 ، بتصرف . 106 و 105 و 104 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 476

 ، بتصرف . وكراسة المطالب التي105 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 477
م .05/08/1944تقدم بها رجال الجمعية إلى الجنرال كاترو يوم 

 ، بتصرف . 106 و 105 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 478
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م تداعت األمراض والعلل على الشيخ العقبي1948ومنذ نهاية سنـة 
ونزلت به األدواء فمكث في بيتـه حزينا مريضا يائسا من وضع الجزائر وشعبها

م21/05/1960المزري في ظل اإلدارة االستعماريـة إلى أن وافاه األجل يوم 
والثورة الجزائريـة في أوجها ، ودفن في مقبرة صغيرة ودون ضجيج وال تأبين

وال ذكر وال قراءة قرآن بوصيـة منه ، فيما ذهب الشيخ محمد علي دبوز في كتابه
الشهير عن أعالم الجزائر عكس ذلك ، قائال : ] بأن الجزائر العاصمة كلها سارت

      479وراءه ، وشيعه سكانها باكين متأسفين على رحيله في جنازة مهيبة . 

* منهجـه في اإلصالح :

 – اعتماده على أساليب اإلصالح التقليديـة األصيلة ، التي تنطلق أساسا من1
المسجد ومن تعليم الصبيان الصغار والعامة من الكبار ، فانطلق يعلم الشريعة

  480وعلوم العربيـة ، ويخطب ويشرح ويعظ ويفسر . 

 – اعتماده على الصحافة الوطنية والتونسية سواء بالكتابة فيها ، كمشاركاته2
في صحيفة الشهاب والبصائر والمنتقد التي كان يصدرها عبد الحميد بن باديس ،

أو بإنشاء صحيفة خاصة سماها صحيفة ] صدى الصحراء [ في شهر ديسمبر
م التي تعثرت بسبب األوضاع المالية والسيطرة االستعمارية، ثم إنشاؤه1925

م والتي تعثرت أيضا بسبب األوضاع1927لجريدة ] صدى الصحراء [ سنة 
المالية والسيطرة االستعماريـة ، فلم يصدر منها سوى أربعة عشر عددا في ثالث

    481 سنين .

 – محاربتـه لرجال الطرق الصوفية المبتدعين وناشري الضالالت بين الناس .3

 – عقده لندوة أدبية أسبوعية خاصة في حديقة تسمى ] جنان البايلك [ ، يجتمع4
482 إليه فيها نخبة مدينة بسكرة من األدباء والشعراء والكتاب والخطباء .

 – اعتماده على الطلبة الجزائريين الزيتونيين والعائدين من جامع الزيتونة في5
بث الوعي ، وهم الذين وجدوا فيه ضالته العلميـة والفكرية واألدبية بعد مغادرتهم
لجامع الزيتونـة ما جعلهم يلتفون حوله ويشكلون معه نواة اإلصالح في المنطقة .

483  

 ، بتصرف . 109 و 108 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 479

 ، بتصرف . 92 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 480

  ، بتصرف . 94 و 93 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 481

 ، بتصرف . 93 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 482

 ، بتصرف . 93 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 483
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 – سياحته ورحالته العديدة في كافة أرجاء الوطن الجزائري لنشر الدعوة6
اإلسالمية الصحيحة .

م في إطار1929 – لقاؤه بالشيـخ عبد الحميد بن باديس لما زار بسكرة سنـة 7
زيارته للقطر الجزائري كله ولقائه بكافة علمائه تحضيرا إلنشاء جمعية العلماء

المسلمين الجزائريين كردة فعل وصفعة ضد إدارة االحتالل التي ستحتفل بالذكرى
  484المئويـة الحتالل الجزائر . 

 – فهمه للواقع الجزائري ، وقربه من الفرد الجزائري ومن مشاكله وهمومه8
وآالمه وتطلعاته اليوميةـ. فقد التصق الشيخ العقبي بالجماهير المسحوقة التصاقا

صادقا وحقيقيا ، وصار المعبر عن آالم وآمال الجزائريين المقهورين ، بحيث نزل
إليهم نزول الداعية الحدب، ثم نهض بهم ونهضوا معه إلحساسهم بصدقه ونزاهتـه

 485واستقامته وربانيته المتميزـة . 

 – اعتماده على أسلوب التحشيد المعنوي المؤثر ، حيث يجأر في خطبه لتحريك9
الهمم والنفخ في العواطف ، والعزف على الماضي والتاريخ الغابر للفرد الجزائري

المقهور ، ما فتح قلوب الناس فانقادوا لدروسه ومواعظه يعملون بتعاليمها في
الحياة ، وانعكس خطابه التوحيدي التأثيري على إعادة بعث روح األخوة والتوادد

المفقودة بين الشعب الجزائري ، فصرت ترى في حلقاته ومحاضراته مختلف
 486شرائح األمة الجزائرية المثقفة والعادية والبسيطـة جدا . 

- اعتماده وإتقانه الجيد لفن الخطابة ، وتفننـه في استخدامات اللغة العربية10
الفصحى ، الفخيمـة المعاني ، القوية البناء ، المتماسكة األركان ، ما يحبب

487الرسالة اإلسالمية في قلوب وأذهان السامعين ، فيعوها بقلوبهم قبل عقولهم . 

- استخدامه للكل لوسائل الدعوية واإلرشادية المتاحة في عصره من : ] خطبة11
ودرس ووعظ وإرشاد وفتوى وكتابة وشعر .. [ ، ومسايرتـه – رغما منه –

لإلدارة االستعماريـة حفاظا على مدد ومسار الدعوة . 

* مؤلفاته :

لم يترك العقبي مؤلفا أو كتابا بالمعنى الدقيق للمصطلح ، ولكن ُجل كتاباته
كانت مقاالت ودراسات وأبحاث وردود وتوضيحات وشروـح وأشعار وخطب

وكلمات ألقاها أو نشرها في صحف عصره في الحجاز أو في الجزائر سواء في

 ، بتصرف . 95 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 484

 ، بتصرف . 97 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 485

 ، بتصرف . 97 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 486

 ، بتصرف . 98 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 487
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صحف جمعية العلماء أم في غيرها أم في صحيفته هو اإلصالح وصدى الصحراء.
وقد أحس هو وأمثاله بعمق مأساة الشعب الجزائري ولذا فقد اشتغلوا بتأليف
الرجال ونشر الوعي والدين اإلسالمي بين صفوف الشعب الجزائري الجاهل

واألمي المتخلف ، ما منعهم من الجلوس إلى المكاتب وتدبيـج الصفحات
والصحائف ، إاّل بالقدر الذي يقتضيـه الموقف اإلصالحي ، ولو نهجوا نهج التأليف

لما خرجت الدعوة إلى الشارع ولبقي الوعي حبيس النخب والقاعات ، ولبقي
الشعب الجزائري حبيس الجهل والتخلف واالستعمار . 

* مميزاـت شخصيتـه :

تميز الشيخ الطيب العقبي بجملة من الصفات ، أهمها :

 – حافظته القوية ، وذكاؤه الفذ ، وبديهتـه اللّماحة ، وفطنتـه الخارقة ، ورؤيتـه1
البعيدة األثر ، والقوية النظر ، وتوسمـه وتفرسه الصادق .

 – قوة عارضته ، وفصاحة لسانه ، وجزالة خطبه ، بحيث كان مفوه اللسان ،2
محنك التجربة ، فيصال في الحكمة ، وبتارا في القول .

 – جرأته وصدقه وصراحته المفرطة ، واعتداده المفرط برأيه ، وحدة مزاجه .3

 – الثقة في النفس الزائدة على الحد االجتماعي المتعارف عليه آنئذ بين أقرانه4
من العلماء ما سبب له العداوات الكثيرة .

 – صبره واستماتتـه في سبيل تحقيق مبادئه ، بحيث ال يعرف للتنازل طريقا . 5

 – طهارة قلبه وسريرته ، وصدق لسانه وعفته وترفعه عن اإلسفاف والبذاءة6
ولو مع خصومه الشديدين .

 – سمو أخالقه وطباعه ، ونقاء سلوكاته وتصرفاته ، ورفعة تطلعاته وآماله ،7
عامال بقول أبي الطيب المتنبي :

تعبت في مرادها األجسام .وإذا كانت النفوس كبارا 

 –  رقة شعوره ، وهيافة أحاسيسه ، وسرعة تأثره ، وسالمة وجدانه ،8
وجموح انفعاالته .

 – سالسة أسلوبه ، وعذوبة ألفاظه ، وجمال تراكيبه ، وحسن معانيه وجمله ،9
وسهولة أفكاره وصدقها ، وعدالة قضاياه التي يعالجها .

- تميزـه بإرادة قويه ، وصبر عنيد ، وإصرار غير مألوف .10
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- قوة تكوينه ، وعميق ثقافته ، وتعدد اطالعاته ومعارفه ، فقد كان في مصاف11
العلماء الكبار أمثال : ] ابن باديس ، واإلبراهيمـي ، والعربي التبسي ، وأبي يعلى

سعيد الزواوي ، ومبارك الميلي .. [ .

ولعل إجمال الوصف فيها ما ساقه األستاذ األديب الدكتور كمال عجالي
يحظفه اهلل ويرعاه في نهاية رسالته قوله : )) .. إن شخصية الطيب العقبي
شخصية ثرية ، متعددة الجوانب ، رقيقة مرهفة حساسة . منفعلة جامحة ،

تجمعت فيه كثير من السجايا ، غير أن بعض هذه الصفات عنده تضخمت إلى حد
أن تحولت إلى عيب فيه أكثر منها ميزة . ومع ذلك فالرجل ُاعترف له بأنه رجل

خدم وطنه بما قّر في نفسه أنه الحق ، وشخصيـة ُيشار إليها في اإلصالح واألدب
تناولت كل مناحي الحياة الدينيـة واالجتماعية واألدبيـة والسياسيـة بيراع سيال

ولسان قوّال وجسم فّعال مع حماس منقطع النظير ومع قوة بيانية وإرادة فوالذية
وعزيمة مكينـة في نفسه وشعور بالمسؤولية يكاد يتجاوز حد اإلمكان .. وإن تخلل

بعض مواقفه شيء من الضعف اإلنساني ، والقصور البشري ، مثل الزهو
باألعمال ، واالفتخار في بعض المواقف المحدودة .. وهو ما يمكن أن نلتمسه له

وهو في قمة الحماس واالندفاع حتى تصير سلوكاته أشبه بسلوكات الشباب
   488الراغبين في االنتصار على الخصوم .. (( . 

* خاتمة :

ولعل أصدق وأبلغ خاتمة نخلص بها من عرضنا السريع والمبتسر لهذه
الشخصية الفذة تقرير الحقائق التالية ، والتي خرج بها أكبر الباحثين في

شخصيتـه ، لعل أهمها :

-1895 – عدم توفر المعارف والحقائق عن حياته فترة إقامته بالحجاز سنوات 1
م ، ما يجعل أفق الدراسة يضيق من بدايته ، وغموض عالقته بجمعية1920

م ، وغموض موقفه من الثورة التحريريـة1938العلماء بعد استقالته منها سنة 
المباركة .

 – أنه شخصية العقبي معقدة ومحيرة ومؤثرة ومثيرـة للجدل ملفته لالنتباه ،2
تحتاج إلى دراسات نفسية مقارنة .

 – خصوبة تراثه وإنتاجه وضياعه في بطون الصحف والمجالت والدفاتر3
والحاجة إلى جمعه في مؤلف جامع نثرا وشعرا .

 489 – تألقه كخطيب بارز وواعظ فذ ومفت دقيق ومجود للقرآن بارع . 4

 ، بتصرف . 120 و 119 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 488

 ، بتصرف .530 و 529 انظر : كمال عجالي ، الطيب العقبي أديبا ، ص 489
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 – اعتباره شخصية بارزة في التاريخ الجزائري الحديث .5

وهو ممن مروا بدرب الدعوة ، وعبروا أرض الجزائر ، ووقعوا في
صفحاتها ، وحاوال الكتابة في تاريخها المجيد ، له ما له ، وعليه ما عليه ، كسائر

مصلحي اإلسالم ، فكل ُيرد منـه وُيرد عليه إاّل صاحب هذا القبر كما قال اإلمام
مالك رضي اهلل عنه ، وكما قال بشار بن برد :

كفى المرء نبال أن ُتعّد معايبه .ومن ذا الذي ُترضى سجاياه كلها 

فليتغمده اهلل وليرحمـه الرحمان في الصالحين ، وليتقبـل منه وما في ذرية
آدم الباقين . 

إبراهيم أبو اليقظان بن عيسى 

م [1973-1888هـ / 1306-1367] 
يقــول الداعيــة اإلســالمي الكبــير - عليــه رحمــات اهلل – بــاعث النهضــة
الجزائرية الحديثـة العالمة الشيخ عبد الحميد بن بــاديس : )) .. وأبــو اليقظــان إلى
جانب ميزابيتـه التي يفاخر بها وله الحق ، عربي يجاهد ويجالد في سبيل العروبة،
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ووطــني يناضــل في ســبيل الوطنيــة ، ومســلم أخلص هلل دينــه ، يجعــل اإلســالم في
الصف األول من كل أعماله .. (( . 

م .1931 ، اكتوبر 7 ، م 10مجلة الشهاب ، ج 

] المكونات التأسيسيـة [  – المحور األول : 1 

 – مكونات الشخصيـة اإلسالميـة :1

تسعى محاضن اإليمان في األسرة المســلمة إلى صــناعة تشــكيلة من البشــر
وفــق مكونــات الجبلــة الفطريــة الــتي فطــر اهلل النــاس عليهـا ، ليتنــاغم صــنعها في
اإلنسان السوي مع خصوصيتـه الرسالية المنوطة به في الحيـاة ، وتبــذل في ســبيل
ذلك كــل عزمهــا وجهــدها عّلهــا تــدفع للحيــاة العــدد األكــبر واألنجح من األشــخاص
األســوياء ، وتلــتزم هــذه المحاضــن في عمليــة التشــكيل والصــناعة بمجموعــة من

الضوابط ، وهي :

 – الحرص على التكوين الجسدي والصــحي والنفســي والعقلي الســليم والســوي1
معا .

 – الحرص على توفير مسببات ومكونــات ومفعالت تنشــئـة الفــرد المفطــور على2
الصالح بداءًة وانتهاًء. 

 – الحــرص على تــأمين التغذيــة الجســدية الحالل مصــدرا وإنفاقــًا ، لــيربو ذلــك3
ـــه الجسد من النبات الصالح، وتجنب ما خُبَث وفسد ، ألن النبات الصالح يخــرج نبت

بإذن ربه طيبا ، والذي خبث ال ينبـت إاّل فاسدا نكدا .

 – التأكد السليم من نجاح عملية التنمية العقلية والفكرية والتصوريـة والمخيالية4
ــوزن الصــارمة ــير وال الســوية والمســتقيمة ضــمانا لصــفاء معــايير التقــييم والتعي

والسيما في مسائل العقيدة واإليمان والشريعة والتعامل الخاص والعام .

 – العمل على صناعة فضاء وجداني ونفسي طاهر ، ورحب ومشحون بالمبرات5
والخــيرات ابتــداًء وانتهــاًء ، ضــمانا لســالمة المحضــن االنفعــالي والشــعوري من
لوثات االنحراف والزيغ ، ما يؤثر تلقائيا على صفاء ونقــاء عــالم المشــاعر والقيم

األساسية في اإلنسان السوي .

 – العمل على صياغة طرق ومناهج وسلوكات جمالية وفنية رائعة الجمــال خالل6
تجاوبات الفرد السلوكية مع مختلف طرق وأشكال التواصــل مــع اآلخــرين أفــراٍد أم

جماعاٍت .

237



 – خلق فرد خال من العقــد الماديــة والمعنويــة والروحيــة والنفســية والوجدانيــة7
والسلوكية والفنيـة الجماليــة واألخالقيــة ، فينشــأ الفــرد المســلم في هــذه المحاضــن
الطاهرة سويا من عقــدة : ] تضــخم األنــا الفــردي ، الفردانيـــة االنعزاليــة ، خنــوس
األنا الجمعي ، القابلية للتبعية واالنقيــاد للباطــل ، تضــخم روح االنهــزام واالتكــال ،

غياب الفاعلية والحركية اإليمانيـة .. [ .

هذه في اعتقادي هي األسس الكبرى التي تحرص محاضن اإلسالم الفطريـة
على االلــتزام بهــا أثنــاء ســائر عمليــات التربيــة والتكــوين والتنشــئـة اإلســالمية ،
وأعتقد من خالل اطالعي على المنظومة الحياتية اإلباضية أنهــا تــوفرت لمثــل هــذا

الرجل الذي هو عين تشخيصنا المعلمي .    

 – المحضن اإلباضي ودوره في تشكيل وصناعة شخصيـة أبي اليقظان :2

ولعل شــهادة األســتاذ المــؤرخ المرحــوم الشــيخ أحمــد توفيــق المــدني وهــو
يصف الشيخ إبراهيم أبو اليقظان خير ما يدعم صحة ما نــذهب إليــه، إذ يقــول: )..
والشــيخ أبــو اليقظــان عــالم جليــل، لم يبلــغ علم إبــراهيم اطفيش، إنمــا امتــاز عنــه
بدماثة أخالقه ، وصفاء روحه، وتوقد ذهنــه ، وتعمقــه في الكتابــة، ومشــاركته في
الشــعر، مــا آذى إنســانا طــول حياتــه، وال آذاه إنســان، ال يتكلم إاّل عن عقيــدة، وال
يكتب إاّل عن إيمان، وال يجاهد إاّل في ســبيل اإلســالم، وبالد اإلســالم، وقــد أظهــرت
األيام من بعــد أنــه مقــارع مجاهــد، ومقــاوم معانــد، صــرع االســتعمار ولم يصــرعه
االستعمار، ضرب بسهم في الجهاد الصحفي والفكري ما لم يبلــغ أحــد في الجزائــر

490شأوه..(. 

ــآخى مــع فقد حوت هذه الشهادة الصادقة من رجل عالم وداعية َثْبٍت جليل ت
الشيخ أبي اليقظــان في رحلــة اإلصــالح والــدعوة والمحنــة لنتــبين من خاللهــا أثــر
المحضن اإلباضي في تشــكيل مثــل هاتــه الشخصــيـة المكتملــة بشــريا من مكوناتهــا

الرئيسـة األربع .  

فهــو من خــيرة دعــاة ومصــلحي الجزائــر عامــة ومــيزاب خاصــة ، انتســب
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين تأكيــدا لمنهجــه في إصــالح األمــة الجزائريــة
كلها ، وسخر قلمه في سبيـل توعية قواهــا الحيــة لتتكــاتف حــول مشــروع النهضــة

وقد لد الشيخ حمدي أبو اليقظان إبراهيم بنالحيوي ، والتحرر من نير االستعمار. 
عيســى ببلــدة ] القــرارة [ العتيــدة في عين الصــحراء من واليــة ] غردايــة [ ســنة

م ، وقد توفي والده وعمره ســنتان ، فكفلــه عمــه ورعتــه1888هـ نوفمبر 1306
أمــه الســيدة عائشــة بنت الحــاج امحمــد بــوعروة ، وفي كّتــاب القريــة تعلم وتــأدب
وتتلمذ وأخذ مبادىء العلوم العربية والدينيـة وحفظ شيئا من القرآن الكريم على يــد

 أحمد توفيق المدني ، حياة كفاح ، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ،490
 .157 ، ص 1م ، ج 1978الجزائر ، 
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الشــيخ ] عمــر بن يحي المليكي [ ، ثم على يــد الشــيخ القطب ] امحمــد بن يوســف
491اطفيش [ ببلدة ] بني يزقن [ . 

 ] المكونات الحقيقية الواقعية [ . – المحور الثاني :2

 – المكونات العقلية والوجدانية والسلوكية ودورها في نبوغه : 1

وقد تضافرت الجهود والمواهب الفردية الفطرية واالجتماعية والتربويـة
المكتسبـة في محاضن األسرة اإلباضيـة من تحقيق نبوغه وفاعليتـه ، ولعل أهم

عوامل نبوغه التالي : 

 – تواجده ضمن محضن أسري متميـز تربويا وتعليميا وأخالقيا وسلوكيا ..1

 - تفانيه في طلب العلم وكثرة رحالته في سبيله .2

 – تنوع مصادر معرفته بين الجزائر وتونس .3

 – توقه للعمل السياسي والعلمي والديني والدعوي معا .4

 – تعرض صحفه للتوقيف التعسفي والمتكرر من قبل اإلدارة االستعمارية .5

 – صبره وعزيمتـه وثباته على منهجه الذي عاش من أجله وناضل حتى توفاه6
اهلل .

 – تميز شخصيته بالصدق والوضوح واالستقامة وتعدد مواهبه وقدراته التي7
استثمرها في خدمة أمته ودينه .

 – تأثره بظروف عصره من سيطرة استعمارية وقمع وتخلف وجهل وفقر8
وانحطاط لواقع العرب والمسلمين ، وغيرته على حال أمته المزري . 

ــافي والمناســب ــدور الك ــوية ال ــيزـة والس ــة اإلباضــية المتم ــان للبيئ ــد ك وق
والحيوي في تفعيل القوى الفطرية المــذخورة في شخصــية أبي اليقظــان اجتماعيــا
ليصبح علما من أعالم العروبة واإلسالم والجزائــر مســطرا على صــفحات التــاريخ

الذهبية .

 – مكونات الهوية الوطنية الشاملة :2

* المعنى اللغوي للهوية :

هـ1429 محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، دار الريام ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 491
، بتصرف .57م ، ص 2008
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ُة - ِة ( و ) الُهـوَّ يـٍَة ( أصلها من ) الُهـوَّ تشير معاجم اللغة إلى أن مادة ) ُهوِّ
كقوة - : ما انهبط من األرض ، أو الوهدة الغامضـة منها ( . وهي بالضــم وتشــديد

492الواو . وحكى ثعلب : ) أللهم أعذنا من هوة الكفر ودواعي النفاق ( . 

وفي الصحاح : ) الهوة الوهدة العميقة ( . قال ابن شميـل : ) الهوة ذاهبة
في األرض بعيدة القعر ( . وهي الحفرة البعيدة القعر . وقيل هي : ) المطمئن من

األرض ( . وجمع ) الهوة هوى كقوة وقوى ( . ومنه الحديث الشريف : ] إذا
غرستم فاجتنبوـا هوى األرض [ ، وبه فسروا تصغير الهوة هوية ، وهكذا روي

قول الشماخ :  

493ولما رأيت األمر عرش هوية    ***   تسليت حاجات الفؤاد بشمرا . 

وقيل ) الهوية ( تصغير الهوة ، بمعنى : البئر البعيدة المهواة . قال ابن
دريد : ) وقع في هوة، أي في بئر مغطاة ( ، وأنشد قائال :

إنك لو أعطيت أرجـاء هوة     ***    مغمسة ال يستبان ترابهـا .

494بثوبك في الظلماء ثم دعوتنـي    ***    لجئت إليها سادما ال أهابها . 

مادة الهوية تفيد العمق والغورومن خالل هذه المقاربة اللغوية نتبين أن 
 .فشابه في عمقها وجذورها عمق تاريخ اإلنسان وامتداد الجذور واألصول

اإلســالم في كتابــه ) منــير شــفيق* المعــنى االصــطالحي للهويــة : يــذهب الــدكتور 
 ( إلى التأكيــد على أن ســمات أي شــعب من الشــعوبوتحــديات االنحطــاط المعاصر

وحضارته تتشكل تاريخيا وفق محصلة مجموعة من العوامــل المعقــدة والمتفاعلــة
ــا ، وهي ــول : )) .. ســمات الشــعب وحضــارته تتشــكل تاريخي ــا ، حيث يق تاريخي
محصــلة لتــاريخ طويــل ، تضــافرت في صــنعه عوامــل كثــيرة ، في مقــدمتها الــدين
ــيـة واالقتصــادية ـــة والجيوسياس ــل البيئي ــا العوام ــاريخ ، وإلى جانبه ــتراث والت وال
واالجتماعية األخرى . وإن تاريخ الشعب مخزون في أعماقــه وموجــود في ســماته
الراهنة ، مما يجعل سبر غور هذه السمات يكشف جوانب أساسية من ذلك التاريخ
، كما أن ســبر أغــوار تاريخــه يحــدد عــددا من ســماته ، فســواء أكـانت الباديــة من
التاريخ أم كــانت من الــراهن المعطى، فكالهمــا ال بــد أن يــؤدي إلى اآلخــر ، ويلقي

495 عليه ضوءا .. (( .

 ، مادة ) الهوة ( ،415 و 414 ، ص 10 محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ، ج 492
صل الهاء من باب الواو والياء . 

 .  414 ، ص 10 انظر : مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ، ج 493

 .  414 ، ص 10 انظر : مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ، ج 494
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حول األزمة - خمس دراسات في كتابه ) علي الكنزفيما يذهب الدكتور 
- ( إلى اعتبار الدين - باإلضافة إلى العواملحول الجزائر والعالم العربي 

السوسيولوجيـة والجيوسياسية أحد العوامل الرئيسـة في تشكيل هوية األمة ، حيث
يقول : )) .. ونوضح بأن البعد الديني قد ساهم دوما وبشكل أو بآخر في تبلور
الهوية الجماعية .. فالعنصر الدينـي ، يتدخل أكثر فأكثر في تبلورات وتشكيالت

الهوية الجماعية ، التي تحدد وتعين الفاعلين االجتماعيين .. وبالمقارنة مع
الستينيات نالحظ - من دون شك - انتعاشا أو نشاطا متجددا للبعد الديني داخل

496الحركة االجتماعية .. (( . 

فالهوية الحضارية لألمة تتشكل من مجموعة المقومات األساسية ، التي
بها تتحدد هوية األمة ، وهي : الدين واللغة والقيم االجتماعية واألخالقية

والثقافية واألدبيـة ، المتفاعلة مع سائر المقومات األخرى - البيئيـة والسياسيـة
واالقتصادية والعمرانية - تاريخيا ، والتي تشكل في الواقع الشعور القومي

المشترك ، وتبلور الحس الثقافي والتاريخي الموحد لألمة .    

وبعد أن توضح لنا مفهوما الهوية لغة واصطالحا ، وتبين لنا أنها تعني :

 – الدين . 1

 – اللغة .2

 – التاريخ والجذور .3

 – القيم االجتماعية والثقافية والسياسيـة للمجتمع .4

 – البيئة والوطن .5

ــه من مواقــف حاســمة ــد تلقى الشــيخ أبي اليقظــان ســائر مــا صــدر عن وق
وقرارات مجيدة في حياته من قيم مجتمعــه اإلباضــي ، الــتي تغــذى بهــا في صــغره
وفتوتـــه ، فتشـــبع وارتـــوى وأخـــذ منظومــــة  القيم : ] العقليـــة والتصـــوريـة ،
والوجدانيــة، والســلوكية ، واألخالقيــة ، والجماليــة [ من معين مصــادر المحضــن

اإلباضي التراثية والحية .

كما أخذ سائر المبادىء الحياتية والمنهجيـة الفرديــة والجمعيــة في محضــنه
ــة ــذ آلي ــا ، فأخ ــا وتربوي ــا واجتماعي ــا ومعنوي ــبط والممنهـج مادي ــي المنض اإلباض
التخطيــط واإلعــداد واالستشــراف ، وآليــة االنخــراط الطــوعي في العمــل الجمعي ،

 انظر : منير شفيق ، اإلسالم وتحديات االنحطاط المعاصر ، الزهراء لإلعالم العربي ،495
 . 45م ، ص 19993هـ 1413القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 

 انظر : علي الكنز ، حول األزمة خمس دراسات حول الجزائر والعالم العربي ، دار بوشان496
 ، بتصرف . 61م ، ص1990للنشر ، باريس، الطبعة األولى ، 
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وآلية التواصي بالحق والتواصي بالصبر ، وآلية النضال والدعوة والبــذل والعطــاء
وجهاد الكلمة .. وآلية كيفية ترجمة محبة الــوطن الصــغير الجزائــر والكبــير العــالم
ــة ، العربي واإلسالمي ، وآلية خدمة شريعة اإلسالم ، وغيرها من المبادىء العملي

 497وألجلها لم يدخر أي وسيلة في ترجمـة مبادئه ، فهاجر إلى تونس . 

* نشاطاته المختلفة في تونس :

م إلتمام دراستـه والتحق بجامع الزيتونـة1912سافر إلى تونس سنة 
المعمور ثم بالمدرسة الخلدونيـة ، وفي تونس أصبح رئيسا ألول بعثة علمية

ميزابيـة إلى تونس ، وفيها شارك وانخرط في الحياة الثقافية والفكرية واألدبية
م رفقة1925..1917واإلعالمية والسياسية مشاركة فعالة ومتميزـة سنوات 

أخيه الشيخ الداعية الثائر أبي إسحاق إبراهيم اطفيش حال نفيه إلى تونس سنة
498م . 1923

م أصبح عضوا فعاال ومؤسسا في الحزب الدستورـي1920وفي سنـة 
التونسـي ، وكانت بينه وبين زعيم الحزب المناضل الثائر ] عبد العزيز الثعالبي [

499صداقة حميمـة وتعاون وثيق . 

م أنشأ أول صحفه العربية ) وادي ميزاب ( وكانت ُتحرر1926وفي عام 
بالجزائر ، وتطبع في تونس ، وُتوزع بالعالم اإلسالمي مشرقا ومغربا ، وأصدر

م ثماني جرائد ذات اتجاه وطني عربي إسالمي ،1938 .. 1926ما بين سنوات 
صادرها االستعمار الفرنسـي كلها على التوالي ، وهي : ] وادي ميزاب . ميزاب .

 500المغرب . النور . البستان . النبراس . األمة . الفرقان [ . 

* حين تتحول الصحافة إلى مرآة عاكسة لنور اإلسالم :

وكان السبب الرئيس إلنشاء الصحف المستقلة والناطقة والمعبرة عن
قضايا وادي وشعب ميزاب جملة من األسباب ، لعل أهمها ما أجمله الشيخ أبي

اليقظان وهو يعلل أن تواني إخواننا في إدارة " الشهاب " أو " المنتقد " أو
مجلة " موران " في نشر مقاالتنا أو التأخر في نشرها أو نسيانها وعدم نشرها ،

والسيما بعد رفض حق الميزابييـن في رفض قرار الحكومة إعفاءهم من التجنيد
انظــر مقالــه " يجب االعتمــاد على المؤسســات ال على األشــخاص "  في جريــدة " وادي 497

،ــ 31ميزاب " عدد  م نقال عن : مختــارات من صــحف أبي اليقظــان ، إعــداد13/05/1927 
م ، ص2003هـ 1424وتقديم : الدكتور محمد صالح ناصر ، مكتبة الريام ، الطبعة األولى ، 

 .51 و 48

 ، بتصرف .57 محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص انظر : 498

 ، بتصرف .57 محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص انظر : 499

 ، بتصرف .57 محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص انظر : 500
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م ، ما دفعهم لتأييد وتشجيع الشيخ أبي اليقظان رفقة1925اإلجباري سنة 
م " و " قاسم بن1970-1897الشيخين " محمد بن صالح بن يحي الثميني 

م " فأسسوا جريدة أسموها " وادي ميزاب " في1942عيسى ابن الشيخ ت 
501 م يرأس تحريرها الشيخ إبراهيم أبو اليقظان .01/01/1926

وقد أدت دورها في خدمة اإلسالم والمسلمين الميزابيين والجزائريين على
م الذي21/01/1927 الصادر في 17أحسن ما يرام ، والسيما في عددها الـ 

تصدره ذلك الفصل المروع الموسوم بـ : ] االعتماد على النفس [ ، ولعله شابه
الشيخ عبد الحميد بن باديس وهو يضع شعار " فلنعتمد على اهلل ولنعول على

أنفسنا " على إحدى جرائده ، وقد سبب الكثير من الخوف وأحدث الوقع المؤثر
في قلب اإلدارة االستعمارية األمر الذي دفع السيد " ميزنـت " مدير الشؤون

األهلية الستدعائه والتحقيق معه ، مستخدما معه أسليب التشدد والعنف ، ولما
رأى صالبة موقفه عاد ليغازله باللين، ودار بينهما حديث متميز ، فقال السيد

ميرنت: أوصيك أن تترك جانب السياسة ، فإن السياسة بحر من دخله غرق. فقال
الشيخ: وعلى كل حال فلنا أن نتعلم نحن شيئا من السباحة في هذا البحر، إلى أن
استدعي للمثول أمام قاضي التحقيق حول تعطيلها بسبـب ما ينشـر فيها، وبسبـب

502 تجاوزها جرعة الحرية المنصوص عليها في الدستور والقوانين الفرنسية .

وهكذا سائر صحفه ما إن تنشأ صحيفة لتخدم قضايا األمة حتى توقفها
503 اإلدارة االستعمارية ، حتى مشارف الحرب العالمية الثانية .

جدول يبين الجرائد التي أصدرها الشيخ أبو اليقظان

أعدادهاتعطيلهابروزهااسم الجريدة

119م18/01/1929م01/01/1926وادي ميزاب

1-25/01/1930ميزاب

29/05/193009/03/193138المغرب

15/09/193102/05/193378النور
انظر : تاريخ صحف أبي اليقظان ، تقديم وتعليق : الدكتور محمد صالح ناصر ، دار هومة 501

 .30 .. 21 ، ص 2003، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

انظر : تاريخ صحف أبي اليقظان ، تقديم وتعليق : الدكتور محمد صالح ناصر ، دار هومة 502
 ، والحوار منقول في المصدر عن الصحيفة ص31 ، ص 2003، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

 .56 .. 42 ، وص 39 .. 31

انظر : تاريخ صحف أبي اليقظان ، تقديم وتعليق : الدكتور محمد صالح ناصر ، دار هومة 503
 ، والحوار منقول في المصدر عن الصحيفة ص31 ، ص 2003، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

 .100 .. 42 ، وص 39 .. 31
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27/04/193313/07/193310البستان

21/07/193322/08/19336النبراس

08/09/193306/06/1938170األمة

08/07193803/08/19386الفرقان

فكان مجموع ما أصدره من الصحف ثمانية ، ومجموع ما أنتجه من
 عددا ، وهو رقم ملفت و مثير لالنتباه في حقل الثقافة العربية428األعداد 

واإلسالميـة المغيبـة عن الشعب الجزائري القابع تحت الهيمنة االستعمارية ، الذي
يتبع معه سياسة التشويـه والمسـخ والفسخ والتغريب ، وُجل عناوينـه عربية

504إسالميـة موحية بنهضة األمة الجزائريـة . 

* جهوده اإلصالحية : 

قدم الشيخ أبو اليقظان جهودا إصالحية معتبرة لخدمة أمته ودينـه ووطنه
م أسس المطبعة1931ففضال عن إصداره للعديد من الصحف الوطنية ، ففي سنة 

العربية بالجزائر ، وتعد من أوائل المطابع العربيـة بها ، وقد أدت خدمات جليلة
م . وشارك في تأسيس1962-1931للحركة الوطنيـة والثقافية الجزائريـة سنوات 

م ، وانتخب عضوا عامال في1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 
  505م وكان نائبا ألمين المال فيها . 1934مجلسها اإلداري سنة 

وُعين عضوا في حلقة ] العزابة [ في القرارة ، وهي الهيئة الدينية العليا
بالقرارة ، وكان ينوب عن الشيخ إبراهيم بيوض في دروس الوعظ بالمسجد

  506م . 1957الكبير إلى أن أقعده الشلل شهر أفريل سنة 

م ، وكان عضوا1937وُعين عضوا في جمعية ] الحياة [ اإلصالحية سنة 
قياديا في مجلسها اإلداري بثقله العلمي والتجربي والفكري وبمواقفه الجليلة

507والمتميزة . 

 . وانظر أيضا : مختارات من صحف أبي58 الجدول من المصدر السابق الذكر ، ص 504
هـ1424اليقظان ، تحقيق الدكتور حمد ناصر ، مكتبة الريام ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

م .2003

 ، بتصرف . وكان من مفاخر67  و ص 58 محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص 505
هذه المطبعة أن طبعت أهم مؤلفات الشيخ أحمد توفيق المدني ، منها : ] كتاب الجزائر ،

المسلمون في مدينة صقيلية ، حنبعل، عثمان باشا داي الجزائر .. [ .

 ، بتصرف .58  محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص 506

 ، بتصرف .58  محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص 507
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ويمكن حصر جهوده اإلصالحية في العناصر التالية :

 – اإلصالح العلمي واألدبي والفكري والثقافي واالجتماعي .1

 – الكتابة في الصحف العربية واإلسالميـة والوطنيـة لنشر الوعي .2

 – تأسيس الصحف المستقلة ، حتى ُعد عميد الصحافة الجزائرية الحرة .3

 – االنخراط في الجمعيات المحلية والوطنيـة للمنافحة الجماعية والمنظمة عن4
الهوية الجزائريـة العربيـة اإلسالميـة .

 – اإلصالح السياسي باالنخراط في الحزب الدستورـي التونسي الحر .5

* مؤلفاته :

ترك الشيخ إبراهيم أبو اليقظان المئات من المقاالت واألبحاث والدراسات
المنشورة في الصحف العربيـة والجزائريـة ، مثل : ] الفاروق ، اإلقدام ، المنتقد ،

البصائر ، المنار [ الجزائريـة ، والتونسية مثل : ] المنير ، اإلرادة ، الصواب [
والمصرية كـ ] المنهاج [ التي كان يصدرها صديقه الشيخ أبو إسحاق اطفيش

  508م . 1930-1925بالقاهرة سنوات 

م تفرغ للتأليف واستقر بمسقط رأسه القرارة إلى أن1938وبعد سنة 
م بعد تعرض ابنه عيسى – رحمه اهلل1957أصيب بالشلل النصفي في أبريل سنة 

  509– للتعذيب والسجن ، ولم يثنه ذلك عن جهاد الكلمة . 

وقد ترك قرابة ستين مؤلفا في شتى مجاالت العلوم اإلنسانية المخطوط
والمطبوع منها ، نذكر منها على سبيل المثال :

 – ديوان أبي اليقظان في جزأين ) مطبوع ( .1

 – سليمان باشا الباروني في جزأين ) مطبوع ( .2

 –ُ ّسلم االستقامة – كتاب مدرسي في الفقه اإلباضي ) مطبوع ( .3

 – فتح نوافذ القرآن ) مطبوع ( .4

 – إرشاد الحائرين ) مطبوع ( .5

 – سبيل المؤمن البصير إلى ربه ) مطبوع ( .6

 ، بتصرف . وانظر أيضا : مختارات من59   محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص 508
صحف أبي اليقظان ، تحقيق الدكتور محمد ناصر ، مكتبة الريام ، الجزائر ، الطبعة األولى ،

م . وتاريخ صحف أبي اليقظان .2003هـ 1424

 ، بتصرف .59   محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص 509

245



 – تاريخ صحف أبي اليقظان ) مطبوع ( .7

 – ملحق سير الشماخي ) مخطوط ( .8

 – اإلباضية في شمال إفريقيا ) مخطوط ( .9

   510 - نشأتي ) مخطوط ( .10

 ] مواقفه من قضايا أمته [ . – المحور الثالث :3

* مواقفه من قضايا أمته :

 – الجزائر واإلنسان الجزائري :1

كان للشيخ إبراهيم أبو اليقظان مهموما بقضايا الجزائر والفرد الجزائري
المتخلف والمقهور والقابع تحت إسار الجهل واالستعمار ، وقد كتب من أجله
العديد من المقاالت ، ينبهـه إلى قيمته ويعرفه بمكانته ودوره وواجبه الرسالي
محليا وعالميا ، وقد كتب في جريدو " وادي ميزاب " مقاال بعنوان : " أيها
الجزائري " يدعوه لمعرفة قيمته ونبذ خطاب التفرقة والفتنة الذي ُيروج له

511 االستعمار ، ومحرضا العلماء لقيادته وتنويره ليضطلع برسالته السامية .

 ،512وألجل هذا اإلنسان المقهور المحتقر كتب مقاال عن " العلم والعمل " 
 . وقد ختم مقاله بنصيحة وتوجيه فقال : )) .. وألجل513ومقاال عن " اإلصالح " 

هذا يجب قبل كل شيء على سراة األمة وأعيانها أن يصرفوا قواهم وكل ما لديهم
إلى العلم والتعليم والتربية والتهذيب ، ليجددوا شباب األمة بعد الهرم ويشيدوا

514معالم مجدها وأركان حياتها .. (( . 

وألجل ذلك كتب سلسلة مقاالت في جريدة " وادي ميزاب " عن " االعتماد
م ، و " الثبات " في العدد21/01/1927 بتاريخ 17على النفس " في العدد 

 ، بتصرف .59   محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص 510

م نقال عن مختارات من صحف أبي اليقظان ،01/10/1926 ، 1وادي ميزاب ، عدد    511
م2003هـ 1424إعداد وتقديم : الدكتور محمد صالح ناصر ، مكتبة الريام ، الطبعة األولى ، 

 .   6 و 5، ص 

م نقال عن مختارات من صحف أبي اليقظان ،17/12/1926 ، 12 وادي ميزاب ، عدد  512
هـ1424إعداد وتقديم : الدكتور محمد صالح ناصر ، مكتبة الريام ، الطبعة األولى ، 

 .  10 .. 7م ، ص 2003

م نقال عن مختارات من صحف أبي اليقظان ،07/01/1927 ، 15 وادي ميزاب ، عدد  513
هـ1424إعداد وتقديم : الدكتور محمد صالح ناصر ، مكتبة الريام ، الطبعة األولى ، 

 .14 و 11م، ص 2003

 .    14 المرجع نفسه ص  514
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 بتاريـخ23م ، و " الثقة بالنفس " في العدد 18/02/1927 بتاريـخ 20
م ، و25/03/1927 بتاريخ 25م ، و " أين المفر ؟ " في العدد 11/03/1927

م ، ومقاله الشهير " علي01/04/1927 بتاريخ 26" نحن وأنتم "  في العدد 
م ، و "30/09/1927 بتاريـخ 51أن أعمل وليس علي أن أنجح " في العدد 

515 م ..07/10/1927 بتاريـخ 53الوطنية الحقة " في 

 – قضية الوحدة الوطنيـة : 2

ومن بين أهم القضايا التي شغلته بالرغم من بعده منفيا عن وطنه قضية
التفريق والوقيعة بين الجزائريين التي تديرها اإلدارة االستعمارية بإحكام بين
الجزائريين ، وال أدل على ذلك قضية فتنة األذان بين المالكية واإلباضيين في

م ، وقد كتب فقال : ) إن برنامج االستعمار بشمال إفريقيا1931غرداية سنـة 
اليوم يرمي إلى التنصيـر بأي وجه كان ، فكان من الدواعي أن ُيحدثوا اتساع

الهوة بين البربر والعرب ، ومما يخشاه االستعمار أن يكون شوكة في حلقه هم
الميزابيون ، البربر في نظرهم ، فكان من الواجب أن يوجدوا جوا مسمما ضدهم،

وأن يقطعوا كل عطف عنهم من جهة أهل التوحيد ، فأوجدوا هذا األمر السخيف
لضعف التفكير في الطرفين ، أو وجد بسبب البالهة فاستغلوه(.

 – موقفه من اإلسالم وشريعته الغراء :3

كان الشيخ أبو اليقظان شديد الحرقة على واقع اإلسالم والمسلمين، ذلك أن
اإلســالم وشــريعتـه الغــراء قــد غــابت عمليــا من واقــع المســلمين عامــة والجزائــر
خاصة، وبقيت رسوما وأشكاال ومظاهر ال روح فيها ، وألجل ذلك كتب سلســلة من
المقاالت لعل أشهرها "اإلسالم يحتضـر والمسلمون يهزلون"، وختم مقالــه بقولــه:
)).. إن اإلســالم في حالــة االحتضــار هــذه ليس في حاجــة إلى االســتكثار من عــدد
المنتسبين إليه، وال إلى توسيـع خريطته خياال ووهما ، فإن هــذا لم ينقــذه ممــا هــو
فيه من الضعف والوهن ، وإنما هو في حاجة أكيدة إلســعافه باألدويــة الناجعــة إلى
العدة الالزمـة والقوة العتيدة من المال والعلم والثقافة اإلسالمية .. فمليون من هــذا
الطراز أجدى وأنفع له من أربعمائة مليون أعــداء، فــإن الفــرد من األولين في حكم
المليون عدة وقــوة، والفــرد من اآلخــرين في حكم الفــرد ال غــير، أليس كـذلك أيهـا
المنصفون؟ فليصرف زعماء اإلســالم ومفكــره جهــودهم إلى الســير بالمســلمين في
دائرة اإلســالم الواســعة القابلــة ألرقى تمــدن في األرض، وليــداووا بــه أدواءهم إن

م نقال عن مختارات من صحف أبي اليقظان ،17/12/1926 ، 12 وادي ميزاب ، عدد  515
هـ1424إعداد وتقديم : الدكتور محمد صالح ناصر ، مكتبة الريام ، الطبعة األولى ، 

 . 76 .. 70 و 38 .. 20م، ص 2003
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شاءوا حقيقة استرداد عزهم وفخارهم ، فإنه شفاء وهــدى ورحمــة للمؤمــنين..((ـ.
516 

كما كتب من أجل نصر اإلسالم وشريعته الغراء سلسلة مقاالت لعل أشهرها
م، و "آخر ســهم15/04/1927 بتاريخ 27"الحق ومذاهب الناس فيه" في العدد 

517 م .06/05/1927 بتاريخ 30من كنانة المعمرين نحو اإلسالم " في العدد 

 – موقفه من قضية فلسطين :4

كان للشيخ إبراهيم أبو اليقظان موقف مشرـف من قضايا أمته ، وفي سبيل
ذلك كتب سلسلة من المقاالت لعل أشهرها مقاله " شعور األمة نائم فماذا ينبهـه ؟

م، و " مستقبل جزيرة العرب " في العدد19/07/1927 بتاريخ 42" في العدد 
 بتاريخ50م، و " سياج جزيرة العرب " في العدد 26/08/1927 بتاريـخ 46

م ، ومقاله الشهير أيضا " ماذا يراد بسكة حديد الحجاز ؟ " في23/09/1927
518 م .17/02/1927 بتاريـخ 70العدد 

كما انشغل بسائر قضايا أمته وعلى رأسها قضية فلسطين قضية العرب
م كان من بين بضعة شخصيات جزائريـة1948والمسلمين المركزية ، ففي سنة 

ممن أبرق برقيات التأييد باسم اللجنة الجزائريـة لنصرة وإغاثة القضية الفلسطينية
 519في الجامعة العربية ، وكان عضوا بارزا في لجنة إغاثة فلسطين . 

كما كتب مقاال عن " جمعية الشبان المسلمين بمصر " تأكيدا على األخوة
520 م .10/02/1928 بتاريخ 69اإلسالمية في العدد 

 – موقفه من الهجمة الشرسة على اللغة العربية :5

م نقال عن مختارات من صحف أبي اليقظان ،21/07/1927 ، 17وادي ميزاب ، عدد  516
هـ1424إعداد وتقديم : الدكتور محمد صالح ناصر ، مكتبة الريام ، الطبعة األولى ، 

 .19 و 18م، ص 2003

   مختارات من صحف أبي اليقظان ، إعداد وتقديم : الدكتور محمد صالح ناصر ، مكتبة517
 .102 و 101 و 69 و 57م ، ص 2003هـ 1424الريام ، الطبعة األولى ، 

م نقال عن مختارات من صحف أبي اليقظان ،01/10/1926 ، 1وادي ميزاب ، عدد    518
هـ1424إعداد وتقديم : الدكتور محمد صالح ناصر ، مكتبة الريام ، الطبعة األولى ، 

 .   6 و 5م، ص 2003

  ، بتصرف .70 و 69  محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص 519

   مختارات من صحف أبي اليقظان ، إعداد وتقديم : الدكتور محمد صالح ناصر ، مكتبة520
 .100 .. 96م ، ص 2003هـ 1424الريام ، الطبعة األولى ، 
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خدم الشيخ اللغة العربيـة خدمة ال مثيـل لها ، وتفانى في االعتناء بها كونها
لغة القرآن الكريم ولغة اإلسالم الحنيف ، وألجلها كتب العديد من المقاالت لعل
55أشهرها " اللغة العربية غريبة في دارها " في جريدة وادي ميزاب في العدد 

521 م .03/11/1927بتاريخ 

 – موقفه من التجنس والتمدن الممسوخ :6

أثارت قضية التجنيس في ثالثينيات القرن الماضي تساؤالت كبــيرة وشــغلت
ــد ــال الشــيخ عب ــير من المشــايخ أمث الخطــاب الفقهي الجزائــري ، وكتب فيهــا الكث
الحميد بن باديس والشيخ العربي التبســـي ، وذهبــوا إلى تحــريم التجنس بالجنســية
الفرنسيـة ، وكان من الذين أجابوا على هــذه القضــية الشــيخ إبــراهيم أبــو اليقظــان

م،17/02/1928 بتــاريخ 70فكتب مقاال عنوانه " رأينا في التجنيس " في العدد 
ــدة وجمع فيها أقوال المشايخ والعلماء في العالم اإلسالمي كقطب األئمـة ومحمد عب
ذاهبـــا في نهايــة المطــاف إلى تغليـــظ عقوبــة التجنس بالجنســـية األجنبيـــة غـــير

522 اإلسالمية .

ــوخ " وكتب مقاال أيضا لتدعيم موقفه من التجنيس عنوانه " التمدن الممس
523 م .02/03/1928 بتاريخ 72في العدد 

 – مواجهة التنصيـر : 7

جند االستعمار كل قواه المادية والمعنويـة التي يملكها من أجل تثبيـت
احتالله لألقطار اإلسالمية وكان من أهم الوسائل التي استخدمها لتحقيق أهدافه
الوضيعة إطالق يد المنصرين ليخرجوا المسلمين عن دينهم ، وليشوهوا صورة
اإلسالم في صدورهم وعقولهم، وليبعدوخم عن تطبيق اإلسالم ، وكثيرا ما يركز

االستعمار خطته تلك في البالد المستعمرة والخاضعة لحكمه ، حيث تكون له
السيطرة المباشرة على البالد والعباد ، ومن ثمة يطلق أيدي المنصرين ليعيثوا
فيها فسادا ، والتنصير يتجه إلى عامة المسلمين العاديين فيبلبل عليهم دينهم

واستقرارهم ، ويستغل حاجاتهم وفقرهم ويخرجهم من دينهم. والمنصرون طالئع
االحتالل ، وقد احتلت الجزائر قبيل االحتالل بطالئع المنصرين المستكشفين لعيوب
وثغرات الجزائر ، وهي القوة التي تفتـح األبواب للمستعمريـن كي يدخلوها آمنين .

  مختارات من صحف أبي اليقظان ، إعداد وتقديم : الدكتور محمد صالح ناصر ، مكتبة521
 .80 و 77م ، ص 2003هـ 1424الريام ، الطبعة األولى ، 

 مختارات من صحف أبي اليقظان ، إعداد وتقديم : الدكتور محمد صالح ناصر ، مكتبة522
 .109 .. 107 و 106 و 103م ، ص 2003هـ 1424الريام ، الطبعة األولى ، 

 مختارات من صحف أبي اليقظان ، إعداد وتقديم : الدكتور محمد صالح ناصر ، مكتبة523
 .109 .. 108 و 106 و 103م ، ص 2003هـ 1424الريام ، الطبعة األولى ، 
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وقد أردك الشيخ إبراهيم أبو اليقظان حقيقتهم فحاربهم وتشدد معهم ، فلم
يترك أي فرصة لفضح أساليبهم ، وتنبيـه المسلمين من خطرهم الداهم ، داعيا

المسلمين إلى اإلسراع لحل مشاكل أبنائهم، وتسليحهم بسالح العلم والدين ، حتى
ال يتسلل إليهم المنصرون والمستعمروـن إليهم من حيث ال يشعرون .  

 – مواجهة التغريب : 8

جابه الشيخ إبراهيم أبو اليقظان كل أشكال التغريب ، ووقف بقوة في وجه 
حمالت التغريب والغزو الثقافي عن طريق االستشراق والمستشرقين ، ووقف في

وجه حمالت تشويه اإلسالم وقيمه وعاداته وتقاليده حينما حاولت القوى
االستعماريـة وجيوش المستغربين إحاللها محل قيم اإلسالم وأزيائه وعاداته

وتقاليده السمحة ، فكان ينبه األمة إلى خطورة اتباع اليهود والنصارى والتأسي
بسلوكهم واالقتداء بعاداتهم في المأكل والملبس والزي والسلوك ، وله في ذلك

المقاالت الطوال . وقد رد على غالة المستشرقين أمثال : ] لويس برتران [ الحاقد
على اإلسالم ورسوـل اإلسالم مبينا له مواقف غيره من المنصفين والمعتدلين

أمثال : ] غوستاف لوبون [ صاحب كتاب ] حضارة العرب [ الذي يندب حظ أوربا
لخروج اإلسالم والمسلمين من األندلس ، و ] دوزي [ الهوالندي ، و ] أرنولد

توينبـي [ اإلنجليزي صاحب كتاب ] التحدي [ و ] تاريخ انتشار اإلسالم [ .. شانا
حملة على ] لويس برتران [ الحاقد الهابط إلى الحضيض بغشاشة التعصب

األعمى .. وردوده في هذا المجال كثير وكثيرة جدا . 

 – مواجهة االستشراق :9

واجه الشيخ إبراهيم أبو اليقظان جنود االستشراق والمستشرقين مجابهة
العالم العارف المطلع على حقائق األمور ، ورد عليهم ردا علميا ومنهجيا مفحما ،

وجابههم بالحجج والبراهين المقنعة ما فتت دعاواهم ، وحطم أحالمهم
وأغراضهم، وبّين خطرهم على الفئة المثقفة ، ودسهم في اقتالع جذور الثقافة
اإلسالمية األصيلة من ناظري المثقفين المسلمين ، وتضبيب الصورة عليهم ،

ومن ذلك رفضه حضور الكثير من المؤتمرات االستشراقيـة . وقد رد على الكثير
من المتعصبين منهم أمثال : ] مورينـو [ في جريدة جمعية العلماء المسلمين

الجزائريين ] وادي ميزاب [ .  

 – مواجهة اإللحاد : 10

وقف الشيخ إبراهيم أبو اليقظان في وجه اإللحاد وقفة األسد الهصور ،
وكان – يرحمه اهلل – يسمـي كل المذاهب الفكرية األوربية سخافات ، والسيما

المذاهب اإللحادية ، مبينا أن هذه المذاهب مجرد جنود لالستعمار لتجهز على ما
تبقى من حصون الممانعة اإلسالمية . وله من الردود والكتابات ما يرد بها على
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أنصار ودعاة المذهب الشيوعي اإللحادي ، بين فيه األغاليط واألكاذيب التي تقوم
عليها هاته الفلسفة العقيمة . شانا حملة على رواد اإلصالح في العالم اإلسالمي

ممن يتبنون المذهب االشتراكي وسيلة لرقي األمة . مبينا غنى اإلسالم واستغناؤه
بنفسه عن كل ما في تلك المذاهب من نفع، هذا إن كان فيها نفع .  

* مميزاـت شخصيتـه : 

تميزت شخصية الشيخ إبراهيم أبو اليقظان برؤيته المقاصدية العميقة
والبعيدة األفق، فقد كان شخصيـة ووحدوية جامعة ال مفرقة ، يحب ويدعو لفكرة
التعايش والتعاون بين علماء وشعب الجزائر على اختالف مذاهبهم ، وكان ُيغلب

الرؤية التوحيدية على منطق الفرقة واألنانيةـ. فضال عن دعوته الصارخة لمجابهة
االستعمار الفرنسـي عن طريق تربية وتعليم وتكوين وتهذيب الشعب الجزائري ،
ومحو آثار العدوان الثقافي بغرس قيم اإلسالم النبيلة في األنفس. وقد كانت قناته

صلبة مع االستعمار وأعوانه، ومواقفه الرائدة من دعاة التغريب واإللحاد والمسخ
والتنصير وغيرهم خير دليل على الكشف عن شخصيته المسلمةـ.  

لهذا عاش الشيخ أبو اليقظان ، ولهذا عمل طيلة حياته ، ولهذا ضحى
وجاهد وناضل ودافع ورافع عن أمته ووطنه ودينه ، فعاش خالدا ، ورحل وهو ما

يزال حيا يرزق في دنيا الخالدين . 

* وفاته : 

عانى رحمه اهلل من الكثير من األمراض ، وأصيب بالشلل النصفي سنة
م وأغلق االستعمار مطبعته وشرد عمالها ، وآذى الشيخ ، فظل – يرحمه1957

/مارس/30هـ الموافق 1393/صفرـ/25اهلل - يعاني حتى توفاه األجل يوم الجمعة 
م ودفن بالقرارة في موكب احتفالي مهيب ، بعد أن شيعته الجزائر كلها .1973

524  

 ، بتصرف .59محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  524

251



الداعية المصلح و الفقيه المفسر

الشيخ العالمة إبراهيم بن عمر بيوض 

م [1981-1899هـ / 1313-1375] 
يقول رئيس الحكومة الجزائريـة المؤقتة األستاذ يوســف بن خــدة – يرحمــه
اهلل – في الشيخ بيوض : )) .. كــان الشــيخ بيــوض يعمــل بجــد وإصــرار من أجــل
وحدة التراب الوطني ، رافضــا كــل محــاوالت ومنــاورات الســلطة االســتعمارية من
أجل فصل الصحراء عن بقية الــوطن. لقــد كــان يســعى دائمــا لتوحــدي الصــف بين
الجزائريين سواء في توجيهاته التربوية أو في دروسه العامة ، ولم يــأل جهــدا في

دعوته األخوة اإلباضيين إلى االلتحام ببقيـة أفراد األمة .. (( . 

 .352يوسف بن خدة ، الشيخ بيوض زعيما ومصلحا ، ص 

* تمهيـد : 

يقول األستاذ المؤرخ المرحوم األستاذ بسام العسلي واصفا الشيخ العالمة
إبراهيم بيوضـ: ).. لقد شكل معهد الحياة تجربـة تربوية رائدة، ال في الجزائر

وحدها، وإنما في الوطن العربي اإلسالمي، وهي تجربـة تستحق كل اهتمام وبحث
وتطوير، وإذا كانت األمم تفخر بمنجزاتها وتجاربها، فإن للجزائر وللعالم العربي
اإلسالمي أن يفاخر بهذه التجربة التربوية التي يعود الفضل األساس فيها للشيخ

 525إبراهيم بيوضـ( . 

 ، نقال عن : محمد ناصر ، مشايخي213 ، ص 7بسام العسلي ، جهاد شعب الجزائر ، ج  525
، بتصرف113م ، ص 2008هـ 1429كما عرفتهم ، دار الريام ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

.
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فإذا ُجمعت هذه الشهادة مع شهادة األستاذ بن يوسف بن خدة رئيس
الحكومة الجزائرية ، الذي شهد شهادة متميزة عن الشيخ إبان عز األزمة

الجزائرية غداة االستقالل وطمع اإلدارة االستعمارية بفصل الصحراء عن الجزائر
وتكوين حكومة خاصة بها ، عرفنا مكانة الشيخ إبراهيم بيوض األخالقية

والسياسيـة والتربوية واالجتماعية والعلمية والقيادية ، ودوره المتميـز في الحفاظ
على وحدة األمة الجزائرية . فضال عن مكانته في علم التفسير والقرآن والدعوة

إلى اهلل . 

* مولده ونشأته وتعلمه :

هـ الموافق1313/ذي الحجة الحرام/11ولد الشيخ إبراهيم بيوض يوم 
م ببلدة ] القرارة [ من والية ] غرداية [ من وادي ميزاب جنوب1899/أفريل/21

الجزائر ، وكان والده من أعيان اإلصالح في البلد ، دخل المدرسة القرآنيـة في
م وعمره اثنى عشر سنة ،1911سن مبكرة ، فاستظهر القرآن الكريم سنة 

ودخل حلقة حفاظ القرآن في تلك السن المبكرة . فضال عن أخذه لمبادىء العربيـة
واإلسالم على يد خيرة مشايخ عصره وبلدته ، أمثال : ] الشيخ الحاج إبراهيم

اإلبريكي ، والشيخ أبو العال عبد اهلل بن إبراهيم ، والشيخ المصلح الحاج عمر بن
526يحي [ . 

وكان من التالميذ المحظيين عند شيخه ] عمر بن يحي [ فالزمه باعتباره
رأس النهضة اإلصالحية بمنطقة ميزاب ، فكان يخدمه ويحضر جلسات أعيان

 527البلدة عنده ، فكانت بمثابـة المدرسة االجتماعية التي تكون فيها . 

وقد بدا نبوغه وذكاؤه الوقاد يبدوان في سرعة بديهتـه ، وقوة حافظته ،
وذالقة لسانه وفصاحته، فناب عن شيخه تدريس البالغة والمنطق خاصة في

 528بعض رحالته العلمية إلى منطقة ورجالن . 

بعد الحرب العالمية األولى ُأخذ غصبا للخدمة العسكرية اإلجبارية في
الجيش الفرنسي، ولوال مساع حثيثة - قام بها األعيان الجزائريون - لما ُانتشـل

من براثن التجنيد اإلجباري ، وبعد رجوعه بدأ صراعه مع األعداء بكتابة رسائل
احتجاج على إرغام الناس لالنخراط اإلجباري في الجيش الفرنسي مع بعض

انظر : محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، دار الريام ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 526
 ، بتصرف .114م ، ص 2008هـ 1429

 ، بتصرف .114محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  527

 ، بتصرف . 114محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  528
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الوطنيين الجزائريين حتى استصدروا قانونا جديدا بإلغاء الحكم والتجنيد العسكري
  529على وادي ميزاب . 

* جهوده اإلصالحية : 

ظل الشيخ إبراهيم بيوض يتدرج في طلب العلم والثقافة ويتعمق في
م عضوا في حلقة1921الدراسة والمشاركة الجماعية حتى صار عضوا سنة 

العزابة ، وهو أصغر شخص يدخل هذه المؤسسة الميزابيـة العتيدة ، وهي الهيئة
العليا بالمسجد المشرفة على الشؤون الدينية واالجتماعية في البلد ، وما فتىء

م رئيسا1939الشيخ أن ُعين شيخا للتدريس والوعظ بالمسجد ، ثم ُانتخب سنة 
 530لمجلس العزابة . 

م أسس معهد1925/ماي/ 21هـ الموافق 1343/شوال/18وفي يوم 
الحياة للتعليم الثانوي كمركز لإلشعاع والتكوين للثقافة العربية واإلسالمية

األصيلة وكمنفذ للعلوم الحديثـة والمعاصرة ، وسماه ] معهد الشباب [ وكان
 531شعاره ] الدين والخلق قبل الثقافة ، ومصلحة الوطن قبل مصلحة الفرد [ . 

م افتتح درس الحديث من كتاب ] فتح الباري شرح1931وفي سنـة 
م ، وكانت تحضره كل1945صحيح البخاري [ واختتمـه بحفل علمي بهيـج سنة 

 532الطبقات بالمسجد . 

م بعد أن أتم تفسير جزء عم1935هـ ماي1353وفي غرة محرم سنة 
هـ2/1400/ربيـع25افتتح درس القرآن الكريم من فاتحته ، واختتمه يوم 

م ، وأقيم له مهرجان عظيم شهده مختلف السلطات1980/فيفريـ/12الموافق 
اإلدارية والحزبيـة من مختلف المستويات ، كما حضره حشد كبير من األئمة

 533والعلماء من كافة أنحاء القطر . 

م شارك في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين1931وفي سنـة 
وصياغة قانونها األساسي ، وُانتخب عضوا في إدارتها األولى ، فأسندت إليه

م أسس جمعية الحياة بالقرارة رائدة النهضة1937نيابة أمين مالها . وفي سنة 
 534العلمية اإلصالحية بالجنوب . 

 ، بتصرف .114محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  529

 ، بتصرف .114محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  530

 ، بتصرف .115 و 114محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  531

 ، بتصرف .115محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  532

 ، بتصرف .115محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  533

 ، بتصرف .115محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  534
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م ُحكم عليه باإلقامة الجبريـة داخل بلدته ] القرارة [ ال1940وفي سنـة 
 535يغادرها أربع سنوات ، استغلها لتكوين عرين من الرجال المصلحين . 

م ُبعث مجلس عمي السعيد الهيئة العليا للعزابة لمساجد1963وفي سنـة 
م في غرة محرم1970وادي ميزاب فانتخب رئيسا له إلى يوم وفاته ، وفي سنة 

هـ أحي فريضة صالة الجمعة في ظل الحكومة والدولة الجزائريـة ، وقد1390
تركت هذه الفريضة بوادي ميزاب إبان االستعمار الفرنسـي . واعتمدتـه وزارة
الشؤون الدينية في إصدار الفتوى بالعمل بالحساب الفلكي في إثبات المواسم

الدينية ، وفي اعتبار ميقات الحج والحجاج بالطائرة باعتبار المطار الذي ينزلون
   536فيه في الحجاز . 

* عوامل نبوغه :

وقد تضافرت الجهود والمواهب الفردية الفطرية واالجتماعية المكتسبة من
تحقيق نبوغه وفاعليته ، ولعل أهم عوامل نبوغه التالي : 

 – تفانيـه في طلب العلم وكثرة رحالته في سبيله .1

 – تنوع مصادر معرفته بين الجزائر وتونس .2

 – توقه للعمل السياسي والعلمي والديني والدعوي معا .3

 – تعرض صحفه للتوقيف التعسفي والمتكرر من قبل اإلدارة االستعمارية .4

 – صبره وعزيمتـه وثباته على منهجه الذي عاش من أجله وناضل حتى توفاه5
اهلل .

 – تميز شخصيته بالصدق والوضوح واالستقامة وتعدد مواهبه وقدراته التي6
استثمرها في خدمة أمته ودينه .

 – تأثره بظروف عصره من سيطرة استعمارية وقمع وتخلف وجهل وانحطاط7
لواقع العرب والمسلمين ، وغيرتـه على حال أمته المزري . 

* مؤلفاته :

ترك الشيخ إبراهيم بيوض الكثير من المقاالت واألبحاث والدراسات
المنشورة في الصحافة الوطنية والعربيـة ، وبث فيها خالصة أفكاره الداعية إلى
الوحدة الوطنية ، والتمسك بالمقومات األساسية للشخصية الوطنية ، والعمل في

سبيل عزة اإلسالم ، وتكريم اللغة العربية لغة القرآن الكريم، فضال عن أحداث

 ، بتصرف .116محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  535

 ، بتصرف .117محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  536
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العالمين العربي واإلسالمي ، وتفسير القرآن الكريم المسجل ، ثم تفسيره المطبوع
 537الذي دام طيلة نصـف قرن . 

* مواقفه من قضايا أمته :

 –  قضية فلسطين :1

كان للشيخ إبراهيم بيوض موقف مشرـف من قضايا أمته والسيما قضية
م كان من بين1948فلسطين قضية العرب والمسلمين المركزية ، ففي سنة 

بضعة شخصيات جزائرية ممن أبرق برقيات التأييد باسم اللجنة الجزائرية لنصرة
وإغاثة القضية الفلسطينية في الجامعة العربيـة ، وكان عضوا بارزا في لجنة

  538إغاثة فلسطين . 

 –  القضية الجزائرية :2

دخل الشيخ إبراهيم بيوض معترك الحياة السياسية الحاسمة بعد خروجه
م ، مطالبا إلحاق الصحراء بالجزائر ، وواقفا ضد1945من االعتقال سنة 

م الذي منحته اإلدارة1947مشروع الدستور الجزائري المزعوم لسنة 
االستعماريـة للجزائر بهدف فصل الصحراء عن الجزائر ، وتحت تأثير اإللحاح

الشعبي بوادي ميزاب قبل أن يكون ممثل المنطقة في المجلس الجزائري المنتخب
م ، كما ُأعيد20/04/1948م ، فانتخب باألغلبية الساحقة يوم 1948سنة 

م ، وكان الصوت المدوي الذي طالما دافع عن المؤسسات1951انتخابه سنة 
 539العربية واإلسالمية في الجزائر والسيما في الجنوب . 

وله موقف تاريخي إبان مشروع فصل الصحراء يعرفه قادة الثورة
 540التحريريـة . 

 –  الثورة الجزائريـة :3

م حتى يوم1954ومنذ اندالع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبـر 
م كان هو محور النشاط الثوري بميزاب عامة1962/مارس/19توقيف القتال 

والقرارة خاصة ، يدير عجلة التأييد للثورة الجزائريـة مباشرة وعن طريق
تالميذه، كإيواء واستقبال جنود وضباط جيش التحرير ، وجمع األموال والتموين

 ، بتصرف . وانظر أيضا : محمد117  و 115محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  537
ناصر ، في رحاب القرآن مهرجان ختم تفسير القرآن ، مطبعة جمعية التراث ، القرارة،

م .1982الطبعة األولى ، 

 ، بتصرف .116محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  538

 ، بتصرف .116محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  539

 ، بتصرف .117محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  540
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والسالح ، وإيصاله إلى مراكز الثورة في الشمال . وكان خالل الثورة المسلحة
على اتصال دائم ووثيق بجبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة في المهجر

بواسطة المراسالت السرية ، وقد أصر على البقاء داخل القطر رغم التهديد
االستعماري إيمانا منه بأن الكفاح ال يقتصر على رفع السالح وحده ، وإنما يتكامل

    541ببناء النفوس وإعدادها لتحمل الرسالة في المستقبل .  

م ُعين في اللجنة التنفيذيـة المؤقتة19/03/1962وفي يوم توقيف القتال 
تقديرا لوفائه وإخالصه وكفاءته ، وُأسندت إليه وظيفة الشؤون الثقافية إلى يوم

     542م . 1962تسلم السلطة ألول حكومة جزائرية في سبتمبر 

* وفاته : 

وبعد عمر دام ثالثة وثمانين سنة وحياة حافلة بخدمة اإلسالم انتقل إلى
م وُشيع14/01/1981هـ الموافق 1/1410/ربيع 08رحمة ربه يوم األربعاء 

جثمانه في موكب جنائزي مشهود حضرتـه الشخصيات الدينيـة والسياسيـة فعليه
 543رحمه اهلل . 

* مميزاـت شخصيتـه : 

تميزت شخصية الشيخ إبراهيم بيوض باالستقامة والوضح ، والصالبة في
نصرة الحق ، واالستماتة في نصرة اإلسالم ، والدفاع عن األمة الجزائرية

المهضومـة الحقوق ، وبذل عمره في خدمة دينه وأمتـه ووطنه ، وكان نصيـر
الضعفاء والمحتاجين ، تواضع لهم بتواضع اإلسالم ، ودافع عنهم ، وبذل لهم ما
يرتقي بهم ، وُعرف بسداد رأيه ، وحكمته في القول والفعل والعمل ، حتى توفاه

اهلل في الخالدين . 

 ، بتصرف .118 و 117محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  541

 ، بتصرف .117محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  542

 ، بتصرف .118محمد ناصر ، مشايخي كما عرفتهم ، ص  543
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العالم الفقيه والداعية الجزائري المصلح

الشيخ أبو يعلى سعيد الزواوي

م [1952-1862هـ / 1279-1371] 

* أصله ومولده ونشأته وتعلمه :

هو أبو يعلى السعيد بن محمد الشريف بن العربي بن يحي بن الحاج بن
سيدي محمد الحاج الزواوي ، ولد بقريـة ) تعاروست ( بجبال القبائل بزواوة

م ، ومن ثمـة ينسب ويعرف بالزواوي نسبـة إلى منطقة زواوة1862حوالي سنة 
بجبال القبائل الشماء ، وهو ذو نسب شريف إذ ينتسب إلى األشراف اإلدريسيين .

544

وقد درس في قريته زواوة على يد شيوخها ، فحفظ القرآن الكريم وهو ابن
اثنتي عشرة سنة ، وقضى عمره في تعلم اللغة العربية وآدابها ودراسة الفقه .
وقد دخل المدارس الفرنسيـة وتعلم في مدينـة الجزائر ، وقد تأكد ذلك من معرفته
الراسخة بها، ولتوليه لمناصب رسـمية في سلك اإلدارة الفرنسيةـ، ولعلها تكون
مدرسة ) الفرنكوميزلمون - الفرنسية اإلسالميةـ( المتخصصة في تخريج األئمـة
الرسـميين والقضاة والبـاش عـدول، وقد ذكر هـو بنفسـه أنـه تولى في مطالع
 545شـبابه وظيفة بإحـدى محاكم القطر الجزائري، وكان عمله مسـاعدة القاضي. 

م ومنها إلى مصر وفرنسا ، وعاد إلى1893وقد رحل إلى تونس سنة         
م ، واشتغل باإلمامة والتدريس والخطبة والقضاء والفتوى1901الجزائر سنة 

 ، ص2ذكر الدكتور محمد ناصر في كتابه ، المقالة الصحفيـة الجزائريـة ، في الجزء  544
 . من أن والدته كانت164  . وعادل نويهض في معجمه ، معجم أعالم الجزائر ، ص 229

م ، واألصوب ما حققه وما قرره تقريبا الدكتور أبو القاسم سـعد اهلل في1878تقريبا سنة 
كتابه القيم ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، طبعة دار الغرب اإلسالمي الثانية ، بيروت ،

 .145 ، ص 2م ج 1990

انظر : أبو القاسم سعد اهلل ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، دار الغرب اإلسالمي ، 545
 .145 ، ص 2م ، ج 1990بيروت ، الطبعة الثانية ، 
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في جامع سيدي رمضان بالجزائر العاصمة حتى صدور قانون التجنيد اإلجباري
م ففر مع أسرته إلى سوريةـ، كما صنعت الكثير من األسر الجزائريـة1912سنة 

التي اعتبرت التجنيد في الجيش الفرنسـي كفرا وردة وخروجا عن ملة اإلسالم ،
والسيما بعد صدور الفتوى الجرئية من الشيخ المفتي ) عبد الحليم بن سمايـة

، القاضيـة بتحريم التجنيد . وفي دمشق احتاجته السفارة 546م ( 1866-1933
 547الفرنسيـة فعمل كاتبا ومترجما في القنصليـة الفرنسيـة . 

* عوامل نبوغه :

اجتمعت جملة من العوامل لتكوين شخصية الشيخ أبي يعلى ونبوغه في
عصره ، وهي: 

 - عراقة نسبـه وأصله ، وطيب محتده الشريف .1

 - أصالة تربيته العربية اإلسالمية في منطقة زواوة المسلمة المحافظة .2

 - نشأته في أسرة مسلمة محافظة قامت بتحفيظه القرآن الكريم واألحاديث3
واألخبار الصحاح.

 - طلبه للعلم على يد أكابر علماء عصره ، وتحصيله ثقافة عربيـة إسالمية4
راسخة وشاملة .

 - معرفته الدقيقة باللغة الفرنسية ، وقدرته على القراءة والكتابة والترجمـة بها.5

م :1933-1866هـ / 1352-1283الشيخ عبد الحليم بن سماية  546

      ولد بالجزائر العاصمة في كنف والد مثقف ثقافة واسعة أخذها من كثرة ترداده على
م بدأ التدريس1896مصر والحجاز ، أدخله والده الكتاب فحفظ القرآن الكريم ، وفي سنة 

بصحبة الشيخ عبد القادر المجاوي في مدرسة خاصة بتعليم اللغة العربية ، ثم أصبح أستاذا
بارزا  في المدرسة الثعالبية ، وقد تخرج على يديه جيل من األساتذة والمثقفين المزدوجي
اللغة ، يعد من أوسع علماء عصره علما وثقافة ، وهو من أشهر خطباء مساجد العاصمة

الجزائرية أثناء االحتالل الفرنسي ، كما كان من أشهر المصلحين الجزائريين األوائل
م ( ، والداعين إليه ، وكان قد التقى1905-1848المعتنقين لمذهب اإلمام ) محمد عبدة 

م ، وسمع إلى  دروسه وتفسيره للفاتحة1903بالشيخ محمد عبدة عندما زار الجزائر سنة 
والعصر ، من مؤلفاته ) فلسفة اإلسالم ( ، وقد نشر الكثير من المقاالت في جريدة ) كوكب

م بالجزائر1933/جانفي/04أفريقيا ( و ) اإلقدام (  وغيرهما .. توفي رحمه اهلل يوم 
 . وعمار126 ، ص 2العاصمة . انظر : محمد علي دبوز ، نهضة الجزائر الحديثة ، ج 

 . وعادل نويهض ، معجم أعالم الجزائر ،28، ص 1طالبي ، ابن باديس حياته وآثاره ، ج 
 .179 و 178ص 

 .146 ، ص 2أبو القاسم سعد اهلل ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، ج  547
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 - رحالته المتعددة إلى فرنسا، وإلى في مختلف حواضر العالم اإلسالمي تونس،6
مصر، سورية. 

 - معاصرتـه لألحداث التاريخية الجسام التي عصفت بالعالم عامة وباألمة7
اإلسالمية خاصة.

 - رحلته إلى المشرق العربي والحج ، والتقاؤه بخيرة علماء الشرق اإلسالمي .8

 - تأثره بالحركة الصحفية واإلعالمية في المشرق العربي ، والسـيما مجلة9
العروة الوثقى والمنار.

- تأثير سياسة القمع االستعماري فيه ، وتأثره من وضعية الشعب الجزائري10
المزريـة .

* نشاطه الدعوي واإلصالحي :

أصلح الشيخ أبو يعلى الزواوي فرديا وجمعيا بعد أن أبصر اآلفات الجسام
التي أحاطت بأمته ،  والتي يمكن إجمالها في المخاطر التالية : 

 - فساد الطرق الصوفية ونشرها وترويجها للبدع والخرافات واألوهام واألباطيل1
الطرقية بين صفوف الشعب الجزائري الجاهل ، وتواطئها البشع مع اإلدارة

االستعماريـة الستغفال الشعب الجزائري.

 - محاولة إيقاف مد حركة التبشـير والتنصيـر المسـتمرة بين الشـعب الجزائري،2
التي تستغل ظروفه الصعبة لتنصيره ، أو لتحويله عن دينه اإلسالمي .

 - إيقاف زحف الفرنسة ، وإنقاذ اللغة العربية محاربة من قبل االستعمار3
الفرنسي . 

 - إيقاف المد التغريبـي بين صفوف الشـعب الجزائري ، الذي يسـعى لخلـق4
النخب الجزائريـة الطامحة لالندماج في فرنسا . 

 - مقاومة سياسة المسخ والتشويه التي تمارسها اإلدارة االستعماريـة تجاه قيم5
ودين الشعب الجزائري.

 - اإلعداد الصحيح لبناء الفرد الجزائري العربي المسلم ، الواعي والمتسلح6
بدينه وقيمه ولغته . 

 - الحفاظ على آخر حصون الممانعة العربية واإلسالمية في الجزائر السليبـة ..7

 - إنقاذ منطقة زواوة البربريـة من محاوالت المسخ االستعمارية لها .8

وقد توسم بعمق بعد رحالته العلمية والثقافية العديدة ، وبعد إقامته في
دمشق مظاهر اإلصالح والتقدم اإلسالمي ، حيث تعرف فيها على الكثير من
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الشخصيات العلمية والسياسية والسيما عائلة األمير عبد القادر الجزائري وعلى
والشيخ عبد 548بعض زعماء المغرب العربي أمثال : الشيخ طاهر الجزائري 

القادر المغربي والشيخ محمد الخضر حسين وشكيب أرسالن ومحب الدين
الخطيب والسيد رشيد رضا ، وساهم أثناء تواجده في دمشق في الحركة العربية

 549القومية ضد قمع األتراك . 

وعاد إلى الجزائر بعد نهاية الحرب العالمية األولى واحتالل الفرنسيين
م ، وتولى اإلمامة والخطابة والتدريس والفتوى في جامع1920لسوريا سنـة 

سيدي رمضان بالجزائر العاصمة . وبالرغم من اشتغاله في الوظيف الرسمـي لدى
مساجد اإلدارة االستعمارية ، إاّل أنه انضم إلى صفوف جمعية العلماء المسلمين

 550م . 1931الجزائريين اإلصالحية من يوم تأسيسها سنة 

وقد وصف جهوده الدعوية والدينية واإلصالحية صديقه الشيخ العالمة
] إسماعيل الزكري [ عندما عنه بمناسبة تأبينه في جريدة البصائر فقال : )) ..
لقد كان أبو يعلى إماما بجامع سيدي رمضان بالعاصمة ، وكانت خطبه الجمعية

المرتجلة تمثـل رجال غيورا على اإلسالم والمسلمين ، رجال حر التفكير والرأي ،
كأنه يعيـش في صدر اإلسالم وعهد الصحابة ، عهد النور والحرية ، ال في عصر

الظلمات والعبوديـة .

كان يلقي خطبه على المصلحين بحماس ونشاط ، ويسدي إليهم نصائحه
الغالية ، فيوقظهم من غفلتهم الطويلة ، ويبعث فيهم روح الحياة الحرة ، التي

م : ولد في دمشـق ألب جزائري هاجر من منطقة1920-1852الشيخ طاهر الجزائري  548
م ، واسمه صالح السمعوني الوغليسي ، وقد ساهم الشيخ طاهر في1852زواوة سنة 

النهضة العربية التي شهدتها سورية رفعه إلى صف المصلحين الكبار ، وعلماء الشام يدينون
له بالفضل في نهضة الشام الحديثة ، وقد ألف العديد من الكتب ، وساهم في الكتابة في العديد
من الصحف ، وفي إنشاء الجمعيات والمكتبات ، وفي تولي الوظائف الرسمية ، وكان صديقا

للمصلح العثماني الشهير مدحت باشا ، وقد تخرج على يديه العديد من التالميذ المشاهير
أمثال : ] محمد كرد علي ومحب الدين الخطيب وسعيد األلباني وابن أخيه سليم الجزائري [،

م وحقد على األتراك1919م وظل بها إلى سنة 1907وقد فر من ظلم األتراك إلى مصر سـنة 
م في عهد حاكم سورية العثماني جمال باشا . انظر : أبو1916بعد إعدام أخيه شنقا سنة 

القاسم سعد اهلل ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، الطبعة
 ، بتصرف .150 ، ص 2م ، ج 1990الثانية ، 

إسماعيل الزكري ، إلى عالم السعادة والخلود يا أبا يعلى ، جريدة البصائر ، السلسلة 549
م ، ص1952/جويلية/07هـ 1371/شوال/15 ، اإلثنين 195الثانية ، السنة الخامسة ، عدد 

 . وأبو القاسم سعد اهلل ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ،7
 .146 ، ص 2م ، ج 1990الطبعة الثانية ، 

 .147أبو القاسم سعد اهلل ، المرجع نفسه ، ص  550
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يجب أن يحياها كل مسلم في هذه الحياة قبل األخرى . وقد أدت به جرأته في الحق
وصراحته في الواجب نحو لغته ودينه ووطنه العزيز إلى أن هدد مرارا عديدة

 551بالتخلي عن هذا الوظيف الرسمي .. (( . 

وعليه يمكننا تقسيم نشاطه الدعوي واإلصالحي وفق المراحل التالية :

م :1912-1882 - المرحلة األولى 1

وهي المرحلة التي كان يعمل فيها في حقل القضاء ، وفي العمل المسجدي
في الجزائر، والتي تميزت بقيامه ببعض الرحالت لفرنسا وتونس ومصر وسورية

ولبنان ، والكتابة في الصحافة الجزائرية. 

م :1920-1912 - المرحلة الثانية 2

م ، وكانت1920-1912وهي المرحلة التي أقام فيها في سورية سنوات 
له فيها العديد من التجارب والمشاركات الدعوية واإلصالحية والتنويرية .

م :1931-1920 - المرحلة الثالثة 3

وهي المرحلة التي تميزت بالعمل الدعوي الفردي ، في المساجد
وبالدروس والخطب والفتاوى وحضور الملتقيات والندوات .. وهي أشبه بالمرحلة

األولى ، ولكنها تتميز عنها بنضج التجربة وسعة االطالع وزيادة العلم والخبرة
والمعرفة .

م :1952-1931 - المرحلة الرابعة 4

وهي مرحلة العمل الجمعي ضمن إطار جمعية العلماء المسلمين
الجزائريين، التي كان له فيها الباع الكبير في الفتوى والخطابة والكتابة

 552 الصحفية .

* وسائله الدعوية واإلصالحية :

إسـماعيل الزكري ، إلى عالم السعادة والخلود يا أبا يعلى ، جريدة البصائر ، السلسلة 551
م ، ص1952/جويلية/07هـ 1371/شوال/15 ، اإلثنين 195الثانية ، السنة الخامسة ، عدد 

7. 

هـ الموافق1349/ذوالحجة/ 17تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم الثالثاء  552
م بنادي الترقي بمدينة الجزائر  العاصمة ، وبحضور أغلبية علماء القطر1931 /ماي/05

الجزائري .انظر : محمد البشير اإلبراهيمي ، الجلسة التمهيدية لجمعية العلماء ، مجلة
هـ ، الموافق  جوان1350الشـهاب ، الجزء السادس ، المجلد السابع ، قسنطينة غرة صفر 

 .344 .. 341م ، ص 1931

262



تنوعت أساليب الشيخ أبي يعلى سعيد الزواوي الدعوية واإلصالحية
والتربوية، بحيث لم يترك وسيلة ناجحة يستطيع أن يوصل بها الوعي والهدى

للناس إاّل وطبقها، ويمكن حصر وسائله الدعوية واإلصالحية في الوسائل اآلتيةـ:

 - التربيـة والتعليم والتدريس في المدارس .1

 - الخطب والدروس الدينية والمواعظ المسجدية .2

 - االنخراط وتأسيس الجمعيات الوطنية والمحلية .3

 - الكتابة في الصحف والمجالت الجزائرية والعربية .4

 - حضور المؤتمرات والندوات والتجمعات المتخصصـة والعامة .5

 - مهادنة اإلدارة االستعمارية ، وإنشاء العالقات التهادنية معهم لغض الطرف6
عن نشاطه الديني .

 - ربط الصلة بالمشرق العربي لغة وروحا وانتماء .7

 - إحياء قيم وماضي وتاريخ وأمجاد الجزائر في نفوس الشعب الجزائري األمي8
الجاهل .

 - محاربة الطرقية البدعية ، وكل أشكال الخرافة .9

- الدعوة إلى االجتهاد والتفتح األصيل ، والتمسك بالقيم األصيلة .10

- نبذ كل أشكال التقليد والتبعية واالنقياد األعمى .11

- استخدام أسلوب الدعوة الفردية والجمعية والجماهيريـة .12

- الدعوة القولية والعملية والتناصحية .13

- االبتعاد عن الصراعات الهامشية ، واالنتصار للذات .14

- بث روح األمل في الشعب الجزائري ، ودعوته للتخلص من غشاشـة اليأس15
والقنوط، التي غرسها االستعمار الفرنسي في نفسيـة الشعب الجزائري، وتصحيح

التصورات واألفكار والرؤى والمعتقدات والقيم حيال أمهات القضايا العقدية
والروحية كتصحيح الفهومات الخاطئة حول عقيدة القضاء والقدر والجبر

واالختيار .

وبهذه الوسائل واألساليب والطرق المتنوعة استطاع الشيخ أبو يعلى سعيد
الزواوي - رحمه اهلل - أن يدعو للعربية واإلسالم في الجزائر ، التي أوشكت على

الضياع التام من حياض العروبة واإلسالم .
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ولعلنا نلقي بعض األضواء على أهم وسائله الدعوية واإلصالحية لنتبين
مدى فاعليتها في هدي وتقويم وإصالح الشعب الجزائري ، وهي :

 - الفتوى :1

كان الشيخ أبو يعلى سعيد الزواوي عالما متضلعا في علوم الفقه واألصول
والمقاصد ، كما كان جريئا في كل فتاويه ، ورئـس لفترة لجنة الفتوى في جمعية

العلماء المسلمين الجزائريين ، ولما تهاطلت على الشيخ العربي التبسي رسائل
االستفتاء بغزارة من قبل الشعب الجزائري ، طلب المساعدة من أخيه الشيخ أبي
يعلى ، ووجه نداء لألمة الجزائريـة كي تستفتي الشيخ أبا يعلى سعيد الزواوي ،
ومما جاء في ندائه ذلك قوله : )) .. هذا ، وبين أيدينا مئات الفتاوي ، واإلجابة

عنها كلها متعسر ، بل متعذر . فعلى إخواننا السائلين أن يوجهوا أسئلتهم إلى من
يظنون به العلم ، والعدالة من علماء األمة ، فليست الفتيا مقصورة علي وحدي ،

وإخواننا العلماء كـ ) أبي يعلى سعيد الزواوي ( ، و ) مبارك محمد الميلي ( ال
.  553يتأخرون عن إجابة السائلين .. (( 

 - الصحافة :2

سخر الشيخ أبو يعلى سعيد الزواوي قلمه للذب عن حياض العربية
واإلسالم في الجزائر بقلمه في الصحف الجزائريـة والعربيـة ، وقد عرى بجرأة

فريدة كل فضائح المرتدين والمندسين واالنفصاليين ، الذين يريدون تشويـه تاريخ
الجزائر ، وفصل البربر األمازيغ عن دينهم وعن لغتهم العربية ، وهو يعلم الكثير

عن أهله وعشيرتـه البربر ، ومما جاء في معرض رده الالذع على دعاة تنصيـر
وتغريب برابرة المغرب والجزائر قوله : )) .. ثبت عندي بكل برهان أن المسلمين

العجم مثل زواوة والترك وفارس الذين أخذوا بالتعاليم األجنبية من أوربا ،
مغلوبون لمن أخذوا عنهم ومقلدون لهم ، وصدق عليهم قول ابن خلدون : )) أن
المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب (( ، وبناء على ذلك كله فالدين اإلسالمي موجود
عندهم اسما فقط ، والقرآن رسما فقط ، وأعمالهم خالف كتاب اهلل وسنة رسول

اهلل .

وأما العرب فقد نفعتهم عربيتهم الالزمة لشريعتهم والعناية بكتابهم سنة
نبيهم ، ومن شك في هذا فليأت الحجاز والعراق والشام ومصر وطرابلس وتونس
والجزائر ومراكش . وأن قبائل زواوة وقبائل بربر مراكش مبعدون عن الشريعة

وعن الدين ، إذ ال قضاء لهم وال ميراث .

/اكتوبر/03 ، االثنين 90انظر : جريدة البصائر ، السلسلة الثانية ، السنة الثالثة ، عدد  553
 . سؤال ، جريدة البصائر ، السلسلة13هـ ، ص 1368/ذي الحجة/10م الموافق 1949

هـ1357/ رمضان/11م الموافق04/11/1938 ، الجمعة 138األولى ، السنة الثالثة ، عدد 
 .2، ص 
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وبلغنا أن بربر المغرب األقصى أسست لهم الكنائس وأبعدوا عن العربيـة
وشريعة اإلسالم ، بل شريعتهم وأحكامهم عاداتهم ، وإنا إذا سألناهم أمسلمون

أنتم ؟ قالوا : مسلمون أي بأمانيهم فقط ، وكفار وخوارج بعاداتهم وجهلهم .. (( .
554 

وقد أشاد بأسلوبه القوي والرصين في فنون الكتابة العربية ، وبعمق
أفكاره وأصالتها ، وسعة اطالعه الباحث الدكتور ] أبو القاسم سعد اهلل [ في كتابه

القيم ) أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ( وعّد أسلوبه أفضل من الكثير من
معاصريـه أمثال : الباحث الدكتور محمد بن أبي شنب ، وأبو القاسم الحفناوي .

555  

 - العمل المسجدي :3

أبو يعلى سـعيد الزواوي ، األصل في تربية اإلنسـان ومنشـئه ، جريد البصائر ، السلسلة 554
 .5م ، ص 1947/أوت/29هـ الموافق 1366/شوال/13 ، السنة األولى ، الجمعة 2

م : كاتب وشاعر ، له1941-1852 هـ / 1361-1269  أبو القاسم محمد الحفناوي 555
اشتغال بالتاريخ ، ولـد بقرية الديس بالقرب من بوسعادة ، وفي زاوية الهامل ببوسعادة تعلـم،

م ، ودرس بالجامع1926- 1884ثم عمل في قلم تحرير  جريدة المبشر الرسمية من عام 
م تولى منصب  اإلفتاء المالكي بعد1941-إلى وفاته سنة 1897الكبير بالعاصمة من عام 

م ، له تصانيف عديدة أشهرها تعريف الخلف برجال1936مقتل المفتي بن كحول سنة 
 . 45 . وعمار طالبي ، ص 121السلف . انظر : نويهض ، أعالم الجزائر ، ص 

 هـ :1347-1286م / 1929-1869  *  محمد بن أبي شنب 

      باحث وعالم وأديب، ولد بمدينة المدية بالقرب من الجزائر العاصمة يوم
م ، وتعلم أوال في بلدته مبادىء العربية واإلسالم وحفـظ شيئا من القرآن26/10/1869

الكريم ، ثم درس اللغتين الفرنسية والعربية بدار المعلمين العليا الفرنسية بالجزائر ، وأحرز
على إجازة تعليم اللغة والعلوم الفرنسية في المدارس الجزائرية الفرنسية ، وبعد سنوات أجيز

م1901م فمدرسة الجزائر 1888للتدريس بمدرسة اآلداب العليا ، ثم بمدرسة قسنطينة سنة 
م من كلية اآلداب بعد1920حصل على شهادة الدكتوراة في اآلداب من جامعة الجزائر سنة 

أن قدم تأليفين أولهما عن حياة الشاعر )أبي دالمة ( ، والكتاب الثاني عن ) األلفاظ التركية
م .1924والفارسية الباقية في اللهجة الجزائرية ( . وأصبح بعدها مدرسا بكلية اآلداب سنة 

م ، وعضوا بالمجمع العلمي بباريس سنة1920انتخب عضوا بالمجمع العلمي بدمشق سنة 
 م . وقد ترك العديد من المؤلفات في العربية واإلسالميات . انظر : عادل نويهض1924سنة 

 . و أنور الجندي ، الفكر والثقافة في المغرب العربي ،191 .. 189، أعالم الجزائر ، ص 
 . 233ص 
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قضى الشيخ أبو يعلى سعيد الزواوي عمره في العمل المسجدي مدرسا
وخطيبا ومفتيا وداعيا من دعاة العربية واإلسالم ، متشددا في القول في شأن

العربية واإلسالم ضد كل من يعاديهما ، ومن ذلك قوله : )) .. ال يقبل عقلي وال
علمي أيضا يقبل ، وأحرى وأولى ديني أن أمة لها لغة أفضل اللغات وأغنى وأقنى
ودين إاّل هي ، بكل برهان وكتاب أصح ، كتاب سماوي بقي في األرض ، ثم تترك
هذه األمة جميع ما تقدم وتشتغل بغيرها ، وتدعي أنها عربية مسلمة، ذات كتاب

وسنة وذات نبي متبع ، ولكن تعاليمها وآدابها كلها على خالف ذلك ، ثم هي ترجو
النجاة ، فلله در ابن المبارك في قوله :

556إن السفينة ال تجري على اليبس((ـ. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 

 557 - جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : 4

كتب عن جهوده اإلصالحية والدعوية صديقه الشيخ العالمة ] إسماعيل
الزكري [ بمناسبة تأبينه في جريدة البصائر ، فقال : )) .. مات أبو يعلى فبكاه

اإلصالح والمصلحون في األمة الجزائرية التي كان في الصف األول من مصلحيها
وعلمائها العاملين ، ومن البناة لنهضتها األولى ، ومن الساعين في تأسيس

جمعية العلماء والعاملين معها حتى الشيخوخة والهرم ، حتى لقبه بعض من يقدره
 558من المنصفين - بإمام المصلحين - والبعض اآلخر - بشاب الشيوخ - .. (( . 

 - التأليف والتصنيـف :5

كان التأليف والتصنيـف من أهم وسائل الشيخ أبي يعلى سعيد الزواوي
الدعوية واإلصالحية ، إذ ألف أكثر من عشرين كتابا ، وطبع ثالثة منها ،

واألخرى بقيت مخطوطة ، نظرا لظروف التضييق االستعمارية التي كان يفرضها
على الكتب العربية واإلسالمية . كما كتب العشرات من المقاالت في الصحف

 559العربية والجزائرية . 
أبو يعلى سـعيد الزواوي ، األصل في تربية اإلنسـان ومنشـئه ، جريد البصائر ، السلسلة 556
 .5م ، ص 1947/أوت/29هـ الموافق 1366/شوال/13 ، السنة األولى ، الجمعة 2

هـ الموافق1349ذوالحجة 17تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم الثالثاء 557
م بنادي الترقي بالجزائر العاصمة ، وبحضور أغلبية علماء القطر الجزائري .1931ماي05

انظر : محمد البشير اإلبراهيمي . الجلسة التمهيدية لجمعية العلماء . مجلة الشهاب . الجزء
م . ص1931هـ . الموافق  جوان 1350السادس . المجلد السابع . قسنطينة غرة صفر 

341 .. 344 . 

 ،2إسماعيل الزكري ، إلى عالم السعادة والخلود يا أبا يعلى ، جريدة البصائر ، السلسلة  558
 . 7م ، ص 1952/جويلية/07هـ 1371/شوال/15 ، اإلثنين 195السنة الخامسة ، عدد 

 . وانظر أيضا : إسماعيل الزكري ، إلى154 ، 153انظر سعد اهلل ، مرجع سابق ، ص  559
عالم السعادة والخلود يا أبا يعلى ، جريدة البصائر ، السلسلة الثانية ، السنة الخامسة ، عدد
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 - الرحالت الدعوية :6

رحل الشيخ أبو يعلى إلى بلدان كثيرة، بهدف الدعوة واالستزادة من العلم
والمعرفة ، وقد وربطته صداقات مع الكثير من علماء ومصلحي عصره أمثال
الشيخ المصلح شكيب أرسالن، الذي رثاه بعد وفاته ، وقد عدد مآثره الدعوية

صديقه الشيخ إسماعيل بن الزكري وعن عالقاته بالشيخ شكيب أرسالن ومما جاء
قوله: )).ـ. وبكاه غير الجزائريين أيضا، فقد كان معروفا في غير الجزائر، وهذا

صديقه شكيب أرسالن رحمه اهلل قد أعجب به وأثنى على خدماته االجتماعية ثناء
منصف نزيه في رسائله الخاصة إليه، التي أطلعني على بعضها وهي بخط يده،

وفي غيرها من المناسبات، كما كان على اتصال دائم بأقطاب اإلصالح في الشرق
أمثال: األستاذ السيد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب والشيـخ طاهر الجزائري..(ـ(

 .560 

 * معالم  منهجـه اإلصالحي : 

حدد الشيخ أبو يعلى سعيد الزواوي منهجيته في العمل اإلصالحي - بعد أن
درس وخبر وضع الجزائر ، وعاين ظروفها بالمعايشة - وفق المبادىء التالية :

 - العودة باألمة الجزائرية إلى التمسك بالدين اإلسالمي الصحيح ، ونبذ األباطيل1
والخرافات والبدع الطرقية التي شاعت بين أفراد الشعب الجزائري ، والعمل وفق

تعاليم الكتاب والسنة .

 - العودة باألمة الجزائرية لالعتزاز باللغة العربية التي أوشكت على االندراس2
واالنقراض التام .

 - توعية األمة الجزائرية صغيرها وكبيرها بالدروس الخاصة والعامة .3

 - تجنب الخوض في السياسة والعمل السياسي ، وعدم إظهار العداوة لفرنسا4
وأعوانها .

 - تجنب الدخول في المعارك الجانبيـة مع الطرقيين وأصحاب الزوايا واألضرحة5
واألئمـة الرسميين ومن في حكمهم من خدمة االستعمار الفرنسي . 

 - استخدام كل الوسائل المادية المتاحة ، وكل األساليب المعنوية الممكنة6
للنهوض بالشعب الجزائري.

 . 7م ، ص 1952/جويلية/07هـ 1371/شوال/15 ، اإلثنين 195

 ،2إسماعيل الزكري ، إلى عالم السعادة والخلود يا أبا يعلى ، جريدة البصائر ، السلسلة  560
 .7م ، ص 1952/جويلية/07هـ 1371/شوال/15 ، اإلثنين 195السنة الخامسة ، عدد 
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 - االعتماد على الجهود الجمعية خاصة ، وحسن استثمار كل الجهود الفردية7
الممكنة .

 - الدعوة إلى االجتهاد ونبذ التقليد والجمود الذي أضر باألمة اإلسالميـة في8
عصور تخلفها .

 - مقاومة كل المخططات والمشـاريع االسـتعمارية المفروضة على الشـعب9
الجزائري من : ] تنصيـر وتبشيـر وتشويه وتغريب ومسخ وإدماج وفرنسة [ ،

والحفاظ على هوية ومقومات األمة الجزائرية وانتمائها الحضاري العربي
اإلسالمي .

* نشاطه الصحفي :

كتب الشيخ أبو يعلى سعيد الزواوي في الصحف السورية عندما كان في
م ، والسيما صحيفة ) المقتبس ( التي كان يحررها1920- 1912دمشق سنوات 

 ، كما كتب في صحيفة ) البرهان ( التي كان561المرحوم ) محمد كرد علي( 
  562يحررها عبد القادر المغربي صديق السيد جمال الدين األفغاني . 

كما كتب في الصحف الجزائرية ، كجريدة النجاح والشهاب والمنتقد والسنـة
 563والشريعة والبصائر األولى والثانية . 

م . 1908أسس صحيفة المقتبس بدمشق األديب الكاتب محمد كرد علي سنة  561

م .1911أسس صحيفة البرهان المرحوم عبد القادر المغربي بطرابلس الشام سنة  562

م ( الصادرة  بقسنطينة برئاسة وتحرير عبد الحفيظ بن1956-1919جريدة النجاح ) 563
م ( أول صحيفة عربية تأسست1956 / 1919الهاشمي ومامي إسماعيل : جريدة النجاح ) 

بعد الحرب العالمية األولى ، ظهرت كيومية في أول أمرها ، ثم تحولت إلى شبه أسبوعية ، ثم
إلىأسبوعية ، وكانت على صلة بوكالة ) هافاس ( العالمية ، وهي صحيفة إخبارية جامعة

أدارها ورئس تحريرها  ) عبد الحفيظ بن الهاشمي (، ثم انضم إليه إسماعيل مامي الصحفي
والكاتب القسنطيني المعروف ، ولم يكن لها اتجاه سياسي واضح إاّل الربح المادي ، ولذا فقد

سخرتها اإلدارة االستعمارية فترة لمحاربة الصف اإلصالحي  . 

*  محمد ناصر . الصحف العربية الجزائرية  . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،
 . وهي موجودة بمركز أرشيف والية قسنطينة وقد44 و 43دون طبعة ، دون تاريخ ، ص 

اطلعت عليها شخصيا وصورت منها العديد من الموضوعات كموضوع برقية أهل تبسة
م . وأحمد حماني ، مرجع1926للمؤتمر اإلسالمي بالقاهرة حول الخالفة اإلسالمية سنة 

 .236 و 235 ، ص 2سابق ، ج 

م ( الصادرة بمدينة قسنطينة برئاسة وتحرير الشيخ عبد1925هـ / 1343*  جريدة المنتقد )
م ( جريدة1925هـ / 1343الحميد بن باديس وإدارة أحمد بوشمال : جريدة المنتقد ) 

أسبوعية صادرة بقسنطينة ، رئس إدارتها الشيخ  )أحمد بوشمال ( ، ورئس تحريرها الشيخ
عبد لحميد بن باديس ، وهي جريدة تمثل الخط اإلصالحي االجتماعي ، ودل عليها شعارها ،

268



ولعلنا نلقي بعض األضواء على مقال له في أحد أعداد جريدة البصائر
نتبين من خالله مستواه الفكري واللغوي واألدبي ، وعمق طروحاته ، وأصالة

أفكاره ، وعلمية منهجه ، ففي مقال له في جريدة البصائر تحت عنوان : ) األصل
جاء فيه قوله : )) األصل في تربيـة اإلنسان -  564في تربية اإلنسان ومنشئـه ( 

والمرأة إنسان - ابن آدم أنه يولد أميا ال يعلم شيئا ، وهذا من المعلوم بالضرورة ،
وقال تعالى ممتنا علينا } واهلل أخرجكم من بطون إمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل

لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون { ، وفي الحديث الشريف : ] ما من

فهي جريدة حرة وطنية تعمل لسعادة األمة الجزائرية بمساعدة فرنسا الديمقراطية ، وشعارها
) الحق فوق كل واحد , والوطن قبل كل شـيء ( ، وللهجتها الحادة مع االستعمار عطلتها بعد

أربعة أشهر من صدورها ، وبعد أن صدر منها ثمانية عشر عددا ، وقد صدر العدد األول
هـ ، وصدر العدد األخير منها يوم1343/ذى الحجة/ 11 م الموافق 2/7/1925منها يـوم 

م .       29/10/1925هـ الموافق لـ  2/1344/ربيع 10

 . أرشيف54 , 53*  محمد ناصر . الصحف العربية الجزائرية . مرجع سابق . ص 
قسنطينة أيضا .

 ( الصادرة بقسنطينة1939 / 1925*  جريدة ومجلة الشهاب األسبوعية ثم الشهرية ) 
تحت إدارة وتحرير الشيخ عبد الحميد بن باديس : خلفت جريدة النتقد بعد أن عطلتها االدارة
االستعمارية ، حاملة نفس خط النتقد ، وقد رئس تحريرها ابن باديس ، وقد صدر العدد األول

هـ ، وفي سنتها الرابعة1343 /ذي الحجة/ 10م أسبوعيا الموافق 12/11/1925منها يوم  
تحولت إلى مجلة شهرية تؤرخ للحركة الفكرية واالصالحية  الجزائرية ، تطورت شعاراتها
بتطور مراحل الحركة اإلصالحية  من ) اليصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها ( إلى
59) لنعول على أنفسنا ولنتكل على اهلل ( .  محمد ناصر . الصحف العربية الجزائرية  . ص 

. أرشيف قسنطينة أيضا . 

م ( الصادرة بقسنطينة مرة واحدة في األسبوع1933هـ / 1350*  جريدة السنة النبوية ) 
بإدارة وتحرير الشيخ عبد الحميد بن باديس : تعتبر أول جريدة تصدرها جمعية العلماء لتكون

هـ  الموافق1351/ذى الحجة/ 8اللسان الناطق باسمها ، وقد ظهر العدد األول منها يوم 
م ، وكانت تصدرأسبوعيا كل يوم إثنين تحت إشراف وإدارة الشيخ )عبد الحميد3/4/1933

بن باديس( ، ورئاسة تحرير كل من الشيخ ) الطيب العقبي ( ، والشيخ ) محمد السعيد
الزاهري ( ، وجاءت لترد على صحف جمعية علماء السنة ] المعيار [ ، التي ظهرت بداية

م ، وأوقفتها اإلدارة19/12/1932م  و] اإلخالص [ التي ظهرت بداية 16/12/1932
م بعد أن صدر منها ثالثة عشر عددا . محمد ناصر . الصحف1/7/1933االستعمارية يوم 

 ..130العربية الجزائرية . مرجع سابق . ص 

م ( الصادرة بقسنطينة تحت إشراف الشيخ عبد الحميد1933هـ/ 1351*  جريدة الشريعة )
بن باديس مع قلمي التحرير الشيخ محمد الطيب العقبي والشيخ محمد السعيد الزاهري ،

م17/7/1933وصاحب االمتياز فيها الشيخ أحمد بوشمال : صدر العدد األول منها في 
هـ ، وقد كانت امتدادا لجريدة السنة المعطلة ، ولم يصدر منها1352/ربيع أول/ 24الموافق  

م . 29/8/1933غير سبعة أعداد ، حتى جاء قرار تعطيلها يوم 
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مولود إاّل يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانـه أو يمجسانه ، كما تنتج
البهيمـة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء [ رواه البخاري ومسلم .

فيتضح للمسلم من هذين األصلين وجه توجيه أوالده في التربية والتعليم ،
وال نظن أن يوجد مسلم يقول أو يعمل بتربيـة ولده على غير تربيـة االسم ، وعلى

غير تعاليم اإلسالم ، فإذا فعل ذلك فأمره واضح ، أي متعمد االنصراف عن اإلسالم
وتركه ، وبقي أمر التربيـة والتعليم اإلسالميين فمعلومان .

فالتربية أن ينشأ الولد بأوامر الدين اإلسالمي عند سن التمييز ، كما يؤمر
بالصالة لسبع من عمره ويضرب لعشر ، وبجانب كل ما من شأنه النهي عنه في
اإلسالم من قول أو فعل ، وإن لم يعمل األبوان أو الوصي أو القاضي أو جماعة
المسلمين فمسؤولون ويقال لهم يوم القيامة : } وقوفوهم إنهم مسؤولون { .
والتعليم مثل التربيـة بأن يعلم كتاب اهلل وفرائض الدين وسـنن الرسـول ومنهـج

السـلف الصالح ، والتعليم كما قيل من المهد إلى اللحـد ، فالناس واألفـراد في ذلك
مختلفون في الملكات والمواهب ، وقال الشـاعر ابن الوردي :      

م ( بإدارة الشيخ عبد الحميد بن1934- 1933هـ / 1351*  جريدة الصراط السوى ) 
م11/9/1933باديس ، والشيخ أحمد بوشمال صاحب االمتياز: ظهر العدد األول منها  في 

هـ ، وكانت امتدادا لسابقتيها الشريعة  والسنة1352/جمادى األولى/ 21الموافق 
المعطلتين ، وما عتمت أن صدر منها العدد السابع عشر حتى عطلتها  االدارة االستعمارية في

م ، لمواقفها ولخطها اإلصالحي المصر على نشر الفضيلة والعلم ، ومحاربة8/1/1934
 . 181الرذيلة والجهل  . محمد ناصر . الصحف العربية الجزائرية . مرجع سابق . ص 

( في سلسلتها األولى بإدارة وتحرير الشيخ محمد الطيب1939- 1935*  جريدة البصائر ) 
العقبي وصاحب االمتياز فيها الشيخ محمد خير الدين ، ثم  بإدارة ورئاسة وتحرير الشيخ

م :صدر العدد األول منها يوم اإلثنين1937مبارك الميلي بداية من سبتمبر 
م خشية أن تورطها اإلدارة25/8/1939م، وتوقفت عن الصدور يوم 27/12/1935

االستعمارية المستعدة للدخول في الحرب العالمية  الثانية ، كما توقفت الجمعية عن ممارسة
 ( . 180أى نشاط خالل الحرب ، وقد صدر منها مائة وثمانون عددا ) 

 ..190* محمد ناصر . الصحف العربية الجزائرية . مرجع سابق . ص 

( في سلسلتها الثانية بإدارة وامتياز الشيخ البشير1956- 1947*  جريدة البصائر ) 
اإلبراهيمي مع رئاسة تحرير الشيخ أحمد توفيق المدني : ظهر العدد األول منها يوم الجمعة

/شعبان/25م  6/4/1956هـ ، وتوقفت يوم 1366/رمضان/ 7م الموافق 25/07/1947
 هدية من361 ( عددا ، وقد حصلت على عدد رقم 361هـ  ، بعد أن صدر منها ) 1375

المركز الثقافي اإلسالمي ببسكرة . *  سلسلة البصائر الثانية .  مركز أرشيف تبسة. مكتبة
الشيخ العربي التبسي . تبسة . 

،2أبو يعلى سعيد الزواوي ، األصل في تربية اإلنسان ومنشئه ، جريد البصائر ، السلسلة  564
 .5م ، ص 1947/أوت/29هـ الموافق 1366/شوال/13السنة األولى ، الجمعة 
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أكثر اإلنسان منه أو أقل .قيمة اإلنسان ما يحسنـه                

وفي الحديث الشريف طلب العلم فريضة على كل مسـلم، وقال تعالى:
} فاقرأوا ما تيسر من القرآن{، وقال : } فلوال نفـر من كل فرقـة منهم طائفة
 565ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون { .. (( . 

* مؤلفاته المطبوعة :

ترك الشيخ أبو يعلى الزواوي مؤلفين فكريين ودعويين هدفهما اإلصالح
االجتماعي هما :

 - جماعة المسلمين : 1

( صفحة من الحجم الصغير أشـار في آخره أنه انتهى من75وهو يقع في )
م، وقد قرظ1948هـ ، وقد طبع بمطبعة اإلرادة بتونس سـنة 1367تأليفه سنـة 

م [ الكتاب بقصيدة شعرية .1960الشيخ ] محمد الطيب العقبي ت 

 - اإلسالم الصحيح : 2

( صفحة من الحجم الصغر ، وقد طبع بمطبعة المنار120وهو يقع في )
هـ، وفي غالفه أن المؤلف هو اإلمام الخطيب بجامع سيدي1335بمصر سنة 

رمضان بمدينة الجزائر .

والكتابان عبارة عن رؤية علمية سنية لكيفية الدعوة اإلسالمية وللمنهج
السني النبوي لإلصالح اإلسالمي واالجتماعي والديني في الجزائـر ، قلما يصدر

عن أمثاله من األئمة الرسميين ، العاملين في المساجد التي تسيطر عليها اإلدارة
االستعماريـة .

وقد تشدد فيهما على الطرقيين والبدعيين من أصحاب الطرق الصوفية ،
كما عاب على شيوـخ الطرق الصوفية مبالغاتهم في مسائل الكشف والوالية

والكرامة ، ودعا بقوة إلى تربيـة المرأة المسلمة وتعليمها ، وحقها الطبيعي في
العمل ، وانتقاده لبعض األعراف الجائرة في حقها كحرمة رؤيـة الخاطب لها .

 - خطبه الجمعية والمنبريـة المختلفة : 3

هـ ، وقد قدم له األستاذ1343( صفحة ، وقد طبع سنة 78وهو يقع في )
عبد الرحمن الجياللي.

* مؤلفاته المخطوطة :

أما كتبه ومؤلفاته المخطوطة فهي :

 .5المصدر نفسه ، ص  565
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 - مسودة لمشروع كتاب اسمه ) تاريخ زواوة ( قام بتحقيقـه والتعليق عليه1
ودراسته األستاذ الدكتور أبو القاسم سعد اهلل .

 - كتاب مرآة المرأة المسلمة ، وقد أشار إليه في كتابيه ) اإلسالم الصحيح (2
( صفحة .200و) الخطب ( ، وهو في )

 - كتاب تعدد الزوجات في اإلسالم ، وقد ذكره له صديقه في مقال تأبينـي له في3
م .07/07/1952 ، 195جريدة البصائر في عدد 

 - األمم العربية أو الغربية ، وقد أشار إليه نفس المصدر .4

 - مراسالت الشيخ أبي يعلى مع المصلح شكيب أرسالن .5

 - مقاالته العديدة في جرائد الشهاب والبصائر واإلصالح ..6

 - فتاويه العديدة ، وقد رئس لجنة الفتوى في جمعية العلماء المسلمين7
الجزائريين .

 - الفرق بين المشارقة والمغاربة في اللغة العربية وغيرها من الفروق .8

 - الخالفة قرشية .9

- فصول اإلصالح .10

- الكالم في علم الكالم .11

- الغنى والفقر.12

 566- ذبائح أهل الكتاب . 13

* وفاته :

هـ الموافق1371/رمضان/08في الساعة الثالثة من أمسية يوم األحد 
م توفي الشيخ أبو يعلى بعد معاناته للمرض مدة سنتين عن1952/يونيو/01

عمر يناهز التسعين ، وقد شيع جثمانه في اليوم الموالي في موكب جنائزي مهيب
خرجت ألجله جموع المسلمين الجزائريين بالرغم من القيود االستعمارية التي

  567تحظر التجول والمسيرات الشعبيـة . 

* مميزاـت شخصيتـه :
 . وانظر أيضا : إسماعيل الزكري ، إلى154 ، 153انظر سعد اهلل ، مرجع سابق ، ص  566

عالم السعادة والخلود يا أبا يعلـى، جريدة البصائر ، السلسلة الثانية ، السنة الخامسة ، عدد
. 7م ، ص 1952/جويلية/07هـ 1371/شوال/15 ، اإلثنين 195

 ،2إسماعيل الزكري ، إلى عالم السعادة والخلود يا أبا يعلى ، جريدة البصائر ، السلسلة  567
 .7م ، ص 1952/جويلية/07هـ 1371/شوال/15 ، اإلثنين 195السنة الخامسة ، عدد 
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من خالل تتبعنا للمسيرة الدعوية والدينيـة للشيخ أبي يعلى سعيد الزواوي
تبينا أنه ذو شخصية ربانيـة زاهدة مخلصة ، كرست حياتها كلها للعمل الدعوي

ولخدمة العربيـة واإلسالم في الجزائر .

وقد صفه الباحث الدكتور ] أبو القاسم سعد اهلل [ بقوله : )).. ويبدو أبو
يعلى متمكنا من الثقافة العربية اإلسالمية ، فأسلوبه في الوثيقة قوي متين واضح
ومباشر على خالف أساليب معاصريه من علماء الجزائر أمثال محمد بن أبي شنب
وأبي القاسم الحفناوي، وتظهر في الوثيقة ثقافته الدينية واألدبيـة بتضمين اآليات

واألحاديث والشعر واستعمال السجع واألنماط البالغية كالطباق والجناس ، والحق
 568أن الوثيقة من هذه الناحية تعتبر قطعة من األدب الرفيع . (( . 

وقد ذكره الباحث الدكتور محمد ناصر والباحث الدكتور عادل نويهض بأنه:
كاتب وصحفي إسالمي ، وخطيب له اشتغال واسع بالفقه ، وهو من أبرز رجال

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، ولد بقريـة ) العزازقة ( ببالد القبائل
الكبرى، ثم نزحت عائلته إلى الشام مع مطلع الحرب العالمية األولى بعد صدور

م ، وهناك كتب في أغلب صحف المشرق1912قانون التجنيد اإلجباري سنة 
العربي ، وعادت أسرته إلى الجزائر بعد الحرب العالمية األولى، وعمل باإلصالح

ضمن إطار الجمعية ، وكان ممن حارب الخرافات والبدع في خطبه وفتاويه
وكتاباته .

عين إماما رسميا في جامع سيدي رمضان بالجزائر ، وكان يأسر الناس
ومستمعيه بقوة بالغته، وبغزارة علمه ، وبدقة حفظه للقرآن الكريم ، كما كان

فقيها متضلعا في المذهب المالكي ، وقد ترك قبل وفاته العديد من المؤلفات
المخطوطة والمطبوعة ، منها : ) اإلسالم الصحيح . ديوان خطب . جماعة

569م . 1952/جوان/2المسلمين . تاريخ زواوة ( ، وتوفي بالجزائر العاصمة يوم 

* تأثيراتـه اإلصالحية :

ترك الشيخ سيدي ] أبو يعلى سعيد الزواوي [ أثرا إصالحيا ودينيا عظيما
في الوسط الجزائري عموما والزواوي خصوصا ، ويكفيه شرفا أن حفظ منطقة
كبيرة جغرافيا ، وكثيفـة ديمغرافيا وسكانيا من الذوبان واالنحالل واالندماج في

 . 152 ، ص 2أبو القاسم سعد اهلل ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ، ج  568

  . وعادل نويهض ، معجم229 ، ص 2محمد ناصر ، المقالة الصحفية الجزائرية ، ج  569
 ، بتصرف .164أعالم الجزائر ، ص 
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الثقافة الفرنسية ، عامال بحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ] كفى بالمرء
إثما أن يضيع من يعول [ ، فقد عمل - رحمه اهلل - على الحفاظ على ما يمكن

الحفاظ عليه من حصون العربيـة واإلسالم وذلك أضعف اإليمان ، ولو قام كل واحد
منا على ثغره من ثغور اإلسالم فال يؤتين منها ، لما صرنا إلى ما نحن فيه اليوم

من هوان وصغار .    

كما ترك لنا - رحمه اهلل - علما غزيرا، وتالمذة كبارا في مختلف المجاالت
السياسية واالقتصادية والتربوية والتعليمية والجهادية والعلمية والثقافية

والدينيـة .. فليرحمه اهلل في الخالدين .      

الداعية المصلح و الرحالة الخطيب

الشيخ الفضيل الورثيالني األزهري الجزائري

م [1959-1900هـ / 1318-1379] 
كتب الشيخ محمد األكحل شــرفاء يصــف أســتاذه الفضــيل الــورتيالنـي فقــال:
)).. إن نفس الــورتيالني العظيم من تلــك الفئــة األولى األصــيلة: تلــك الــتي تشــبه
المعدن الذهبي ، ذلك الذي يصهـر بالنار، ولكنه يخرج منها ألمــع مــا يكــون بريقــا،
وأنقى ما يكون من الشوائب، وهذا نفس ما حدث للفضــيل ، فلقــد مــرت عليــه كمــا
تمر على األفذاذ العباقرة، ظروف عابسة، حسبها الناس حجابا صــفيقا بين ماضــيه
ومستقبله، ولكنها سرعان ما انقشعت كما تنقشع السحب الثقال عن وجه الشمس،
ــار فأشرف الورتيالني من جديد على دنيا اإلسالم والعروبـة باألضواء الكاشــفة، فأن
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طريق الكفاح من جديد ، وفتح جبهــة الجهــاد من جديــد، وتبــوأ مركــزه العظيم بين
      570أساطين النهضة اإلسالمية في العالم اإلسالمي..(( .  

* تمهيدـ: 

المرحوم الشيخ الفضــيل الــورتيالنـي شخصــية فريــدة من نوعهــا ، ونوعيـــة
ــربي ــالمين الع ــر وفي الع ــديني في الجزائ ــدعوة واإلصــالح ال ــالم ال ــيزـة في ع متم
واإلسالمي ، وهو من أهم الشخصــيات الدعويــة واإلصــالحية والسياســية والدينيــة
الجزائرية في العصر الحديث . إذ لم تعرف الجزائر بين الجمع الغفــير من علمائهــا
ودعاتها ومصــلحيها نمطــا دعويــا يشــابهه في حلــه وترحالــه ، وأســلوبه وبيانــه ،

وشجاعته وإقدامه ، وتوكله وإيمانه .

وهو ظاهرة دعوية جديرة بالدراســة والتحليــل ، كمــا أنــه ظــاهرة إصــالحية
جديرة بالتتبع واالقتفاء التحليلي والمنهجي، فقد عاش –يرحمه اهلل- نصــف عمــره
في الجزائر متعلما ومعلما ومربيــا وداعيــا، كمــا قضــى نصــف عمــره اآلخــر داعيــا
ومصلحا وخطيبا ومجاهدا متجوال في ســبيل التعريــف والدعايــة والنصــرة للقضــية
الجزائرية في جميع أنحاء المعمورة، إلى أن توفي – يرحمه اهلل - في تركيا وحيدا
ــه ــتراب دون حضــور األهــل والخالن، حــتى تفطنت ل ــه، ووري ال ــا عن وطن غريب

م( فنقلت رفاته1991-1979الجزائر في عهد الرئيس السابق )الشاذلي بن جديد 
م، ودفن في قريته بني ورثيالن بالقرب من مدينـة سطيف.1987سنة 

* أصله ومولده ونشأته وتعلمه :

ولــد الســيد حســنين اُلفضــيل بن محمــد الســعيد بن فضــيل الــورتيالنـي يــوم
م في قريــة ] أنــو[ ببلديــة بــني ورتيالن بواليــة ســطيف ، وكـان1900/فبراير/18

   571مسجال في بلدية ] بوقاعة - الفاييت سابقا -[ . 

وقد عاش في عائلة كريمة محافظة ذات علم ومجد ومكانة وفضل، فقد كان
ــد جده األعلى ألبيه الشيخ الحسين الورتيالني من أكابر علماء عصره، وقد ترك بع
وفاتــه العديــد من المؤلفــات الدينيــةـ، منهــا: ] شــوارق األنــوار في تحريــر معــاني
األذكار[، و]الكواكب العرفانية والشوارق اآلنية في شــرح األلفــاظ القدســية[، وهي
قصيدة في علم التصوف للشيخ العالمة المالكي )عبد الــرحمن األخضــري( صــاحب

/مارس/16 ، 358محمد األكحل شرفاء ، من أبطال الدعوة ، جريدة البصائر ، عدد  570
م .1956

وكالة األنباء الجزائرية ، في ذكرى رحيل الشيخ فضيل الورتيالني ، جريدة النصر 571
 . من علماء الجزائر األفذاذ - الشيخ الفضيل5م ، ص 1990/مارس/13الجزائرية ، الثالثاء 

م ،27/09/1990 ، الخميس 4321الورتيالني - ، جريدة الشرق األوسط السعودية ، عدد 
 .14ص 
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السلم المرونق في علم المنطق وغيره من المؤلفات والشروح والحواشــي القيمــة.
572  

وفي تلك العائلة الفاضلة تربي الفضــيل ، فحفــظ القــرآن الكــريم والمبــادىء
األولية للعلوم العربية والدينية ، وتتلمذ على يد العالم الفاضل الشيخ محمد الســعيد

 573البهلولي . 

ــراهيمي فقــال : )).. وقــد وصــفه حــق الوصــف الشــيخ محمــد البشــيـر اإلب
ومعرفة األســتاذ الــورتيالنـي ال تتم ، إاّل بمعرفــة نشــأته وتربيتـــه األولى ، فقـد نشــأ
على مقربة من الفطرة السليمة، وتربى تربية دينيـــة يتعاهــدها المــربي من والــدين
ومعلمين بالمحاســبـة على الصــغيرة والكبــيرة، والمناقشــة في الجليلــة والحقــيرة ،
فأيفع وشب مرتاض الطبع على المحاسبـة والمناقشة واالهتمام والجد ، مــع تــوهج
اإلحساس ، وإشراف الروح وسمو الغاية ، يعاون ذلك كله ذكــاء متوقــد ، وبديهـــة
مطاوعة في مجــاالت القــول ، ولســان كالســيف المــأثور إذا القى الضــريبـة صــمم ،
ــة ، يعرفهــا من يعرفهــا ــك التربي ــار من تل ــه آث ــيره ورأي ــوح على تفك ــازالت تل وم

  574وينكرها من يجهلها .. (( . 

م سافر إلى قسنطينـة والتحــق بحلقـات ودروس1928وفي خريف من سنة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس فتتلمذ على يديه ، وبعد تخرجه تــولى التــدريس معــه
في مدرسـة التربية والتعليم بقسنطينـة ، فتخرج على يديه خلق كثــير من التالميــذ ،
الذين اضطلعوا بالعمل اإلصالحي والثــوري في الجزائــر ، وأعجب بــه الشــيخ عبــد
الحميد بن باديس أّيما إعجاب ، وصار يصطحبه معه أينما ذهب ، ويتبــاهى بــه في
كل مجلس ، ويستخلفه في غيابــه من بعــده في شــؤون التربيـــة والتعليم واإلدارة ،
كما كــان يرســله ممثال ونائبــا عنــه في الكثــير من المناســبات التربويــة والتعليميـــة

  575والدينيـة واالجتماعية .. 

وكالــة األنبــاء الجزائريــة ، في ذكــرى رحيــل الشــيخ فضــيل الــورتيالني ، جريــدة النصــر 572
ــاء  ــة ، الثالثـ ــارس/13الجزائريـ ــة5م ، ص 1990/مـ ــيخ العالمـ ــباح ، الشـ ــد مصـ  . ومحمـ

/مارس/15الورتيالني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان ، جريدة النهار الجزائرية ، الجمعة 
 .8م ، ص 1991

 . ومحمــد مصــباح ،5وكالة األنباء الجزائرية ، في ذكرى رحيل الشــيخ الــورتيالني ، ص  573
 .8الشيخ العالمة الورتيالني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان ، ص 

محمد البشير اإلبراهيمي ، الدستور اإلسالمي المنشود - رسالة األستاذ الــورتيالني فيــه -، 574
هـــ الموافــق1373/ذوالحجــة/28جريدة البصائر ، السلسلة الثانية ، السنة السابعة ، الجمعــة 

 . 1م ، ص 1954/أوت/27

 . ومحمــد مصــباح ،5وكالة األنباء الجزائرية ، في ذكرى رحيل الشــيخ الــورتيالني ، ص  575
 .8الشيخ العالمة الورتيالني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان ، ص 
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* عوامل نبوغه :

اجتمعت جملة من العوامل الفطريـة والمكتســبة لتجعــل من شخصــيـة الشــيخ
الفضيل الورتيالني شخصيـة نابغة ومتميزة في عصره ، وأهم هذه العوامل هي :

 - انتسابه ألسرة كريمة ومحافظة مشهورة بالعلم واألدب والفضل .1

 - تلقيه تربيـة دينيـة وأخالقية صالحة ، وبقاؤه وفيا لفطرتــه الســمحة الــتي فطــر2
اهلل الناس عليها  فلم ُيعرف عنه التبديل أو التغيير أو التحريف أو االنزالق ..

 - ذكاؤه وفطنته وشجاعته وجرأته في الحق ، وثراء قدراتــه ومواهبــه الفطريــة3
المتعددة .

 - حفظه للقرآن الكريم في سن مبكــرة ، وحفظــه لألحــاديث واألخبــار الصــحاح ،4
وتعلمه اللغة العربيةـ. 

 - تتلمذه على يد الشيخ المرحوم عبد الحميد بن باديس بالجامع األخضر سنوات5
م .1928-1932

ــة6 ـــة والتعليمي ــام التربوي ــه بعض المه ــه وتوليت ــد ل ــد الحمي ــريب الشــيخ عب  - تق
والدينيـة والصحفية والدعويةـ.

 - هجرتــه الدعويــة المبكــرة إلى فرنســا بتكليــف من جمعيــة العلمــاء المســلمين7
-1936الجزائــريين لتــولي شــؤون الجاليــة الجزائريـــة األميــة المهــاجرة ســنوات 

م .1940

ــا في األزهــر الشــريف ســنوات 8 ــا عالي ــا جامعي ــه تعليم م ،1949-1942 - تلقي
وحصوله على شهادة العالمية في الشريعة وأصول الدين .

م إلى وفاته سنة1942 - إقامته الطويلة والمثمرة في المشرق العربي منذ سنة 9
م .1959

 -عالقاته وصداقاته العديدة مع رجــال الــدعوة واإلصــالح الــديني أمثــال الشــيخ10
المرحوم الشهيد ] حسن البنــا [ والشــيخ ] محمــد محمــد رمضــان [ وســائر رجــال
جماعة اإلخوان المسلمين، وجماعة الشــبان المســلمين وجماعــة عبــاد الــرحمن ..
ومــع رجــال األدب والفكــر والثقافــة والفن .. ومــع رجــال السياســة ومن الرؤســاء

والقادة والزعماء ، ومع رجال اإلصالح اإلسالمي . 

- رحالته الكثيرة في الشرق والغرب .11

- انتماؤه لجماعة اإلخوان المســلمين وتبوئــه منصــبا دعويــا وقياديــا وإرشــاديا12
فيها .
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- سرعة بديهته ، وقوة حافظتــه ، وبيــان عارضــته ، وذرابــة لســانه ، وبالغــة13
خطبه وبيانه .   

- عظيم إخالصه وتضحيتـه وتفانيه في سبيل خدمة أمته ودينه ولغتــه وتاريخــه14
العربي اإلسالمي .

- نشاطاته السياسية المتعددة المحلية واإلقليمية والعربيــة والعالميــة وغشــيانه15
النوادي والمجامع والمحافل خطيبا وداعيا .

* نشاطه الدعوي واإلصالحي :

وبعد أن أمضى سنوات يــدرس على يــد الشــيخ عبــد الحميــد في قســنطينة ،
ألحقه بسلك المدرسين التابعين لمدارس جمعية التربيـة والتعليم ، وعهد له الشـــيخ

م بمتابعـة ومراقبة وإخراج وتطوير مجلة ) الشهاب ( ، وظل كذلك إلى1932سنة 
أن كلفته جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين بمهمــة الوعــظ واإلرشــاد وهدايــة
المهاجرين الجزائــريين في فرنســا خاصــة وأوربــا عامــة ، فهــاجر منتــدبا من قبــل

م ، وظل بها أربع سنوات يدعو إلى اإلسالم واللغة1936الجمعية إلى فرنسا سنـة 
العربية بين صــفوف المهــاجرين ، ويســتحث همتهم لطلب االســتقالل عن فرنســا ،
فخشيت اإلدارة االستعماريـة من نشاطاته الدعوية والدينية فقــررت الخالص منــه ،
ولكنــه اســتغل أحــداث الحــرب العالميــة الثانيـــة وســقوط فرنســا بيــد األلمــان ســنة

  576م فهرب إلى مصر . 1940

وفي مصـر كان له تاريخ حافل بالمآثر واألمجاد ، كمــا كــان ســجله الــدعوي
والحركي والديني والعلمي عظيما في تلك الفترة ، التي بــدأها بمتابعــة دراســتـه في
ـــة ، ورئيســا ممثال ـــة األزهري ــه على شــهادة العالمي جــامع األزهــر ، وحصــوله من
لجمعية العلماء المســلمين الجزائــريين في مصــر إلى غايــة التحــاق الشــيخ البشــير

ــيرا1952اإلبراهيمـي سنة  م ، وعضوا فاعال في جماعة اإلخوان المســلمين ، وكث
ما كان الشيخ ] حســن البنــا [ ينيبــه في الخطابــة عنــه في الكثــير من المناســبات ،
والســيما دروســه ومحاضــراته اإلرشــادية األســبوعيـة ، كمــا كــانت لــه العديــد من
التدخالت والمشاركات النضالية السياسية والفكريــة واألدبيـــة والدينيــة في جماعــة
] اإلخوان المسلمين [ ، و ] جمعية الشبان المسلمين [ بمصـــر وفي بعض األقطــار
العربية األخــرى ، وكــذلك عالقتــه اإلصــالحية والدعويــة الوطيــدة بجماعــة ] عبــاد
ــه في خدمــة الــدعوة اإلســالميـة فطبعت ــتي اعــترفت بجميل ــيروتـ، ال ــرحمن [ بب ال
مقاالته النارية الثائرة - التي كانُ يعــرف فيهــا بعدالــة القضــية الجزائريــة الرازحــة

م ،1963م ، ثم أعادت طباعتها ســنـة 1956تحت نير االستعمار الفرنسـي - سنة 

 . ومحمــد مصــباح ،5وكالة األنباء الجزائرية ، في ذكرى رحيل الشــيخ الــورتيالني ، ص  576
 .8الشيخ العالمة الورتيالني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان ، ص 
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م ، وحكم1948ثم شــارك في ثــورة اليمن ضــد الســلطان يحي حميــد الــدين ســنة 
 577عليه باإلعدام مما اضطره للهرب إلى سوريـة ولبنان . 

ــة العلمــاء1949ومع حلول سنة  م يقوم الشيخ الفضيل بإنشاء مكتب جمعي
ــدها ــام بع ــد ق ــة ، وق ــه ممثال للجمعي ــل ب ــاهرة ، ويعم ــريين بالق ــلمين الجزائ المس
ــة ــتقبال الطلبـ ــادة دول المشـــرق العـــربي واإلســـالمي ، بهـــدف اسـ ــال بقـ باالتصـ
ــا طالب الجزائريين للدراسة فيها ، فلبت دعوته الكثير من الدول ، التي توافد عليه

   578جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلتمام دراستهم العليا فيها . 

ثم انضــم إلى صــفوف الثــورة التحريريـــة من أول يــوم ، وقــّدم هــو والشــيخ
البشير اإلبــراهيمي بيــان جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين من مصــر المؤيــد
والمناصــر للثــورة التحريريــة ، وقــدم الكثــير من أجــل التعريــف ونصــرة القضــية
الجزائرية ، كما أكثر من الترحال في سبيل الجزائر ، إلى أن انتقل إلى تركيــا ممثال
للثورة الجزائرية فيها ، وقد استطاع أن يبــدل الموقــف الرســمي والشــعبي الــتركي

 579فيها ليصبح مؤيدا للقضية الجزائرية العادلة . 

وقد اشتهر بلسانه ويراعه وخطبه الرنانة والسيما خطبه السياســيـة منهــا ،
وكـــان عنيفـــا في خطبـــه ومقاالتـــه وحواراتـــه ، وناريـــا في مهاجمـــة الطغـــاة
والمستعمرين ، وقاتال في اإلغارة على أعوانهم وخدمتهم وأذيالهم الكثيرين يومها
في العالمين العربي واإلسالمي وفي الجزائر خاصة ، كمــا كــان منــدفعا فيمــا يــدعو
إليه ، ومتحمسا فيما يعمل من أجله، وقد ترك لنا كتابه الشهير ] الجزائر الثائرة [

م ، وقد ضم1963م والذي أعيد طبعه ثانية سنة 1956المطبوع في بيروت سنة 
 580بعضا من مقاالته المنشورة في الصحف العربية والجزائرية . 

وعليه يمكن تقسيم مراحل نشاطه الدعوي واإلصالحي إلى المراحل التالية:

م :1936-1928 - المرحلة األولى 1

 . ومحمــد مصــباح ،5وكالة األنباء الجزائرية ، في ذكرى رحيل الشــيخ الــورتيالني ، ص  577
 .8الشيخ العالمة الورتيالني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان ، ص 

 .8محمد مصباح ، الشيخ العالمة الورتيالني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان ، ص  578

 . ومحمــد مصــباح ،5وكالة األنباء الجزائرية ، في ذكرى رحيل الشــيخ الــورتيالني ، ص  579
 .8الشيخ العالمة الورتيالني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان ، ص 

 . ومحمد مصباح ،5وكالة األنباء الجزائرية ، في ذكرى رحيل الشـيخ الورتيالني ، ص  580
 . وعادل نويهض ،8الشيخ العالمة الورتيالني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان ، ص 

 .341 و 340معجم أعالم الجزائر ، ص 
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وهي المرحلة التي بدأت منذ التحاقه بالشــيخ عبــد الحميــد بن بــاديس طالبــا
للعلم في حلقاته العلمية العامرة بالجامع األخضر بقسنطينـة وتنتهـي بتكليف الشــيخ

له بالعناية واالهتمام بشؤون الجالية الجزائرية المهاجرة في فرنسا . 

م :1942-1936 - المرحلة الثانية 2

وهي المرحلــة الــتي تبــدأ بانتقالــه إلى فرنســا ونشــر الــدعوة والتوعيــة في
صفوف العمال المهاجرين فيها ، وتنتهـي أثناء الحرب العالميــة الثانيـــة وهربــه إلى

تركيا ثم إلى مصر . 

م :1949- 1942 - المرحلة الثالثة 3

وهي المرحلة التي التحق فيها بالقاهرة وانضم إلى الجامع لمتابعة دروســه
العلميــة وتحصــيله في نهايــة المطــاف على شــهادة العاِلميــة في الشــريعة وأصــول

م .1949الدين سنة 

م :1959- 1949 - المرحلة الرابعة 4

ــاء المســلمين ــة العلم ــع تأسيســه لمكتب جمعي ــدأ م ــتي تب ــة ال وهي المرحل
م بتكليف من الجمعية ، وانخراطــه في العديــد من1949الجزائريين بالقاهرة سنـة 

ــد من ــه بالعدي ــة ، وقيام ــة والدعوي ــية واالجتماعي ــات السياس ــات والمنظم الجمعي
الرحالت التبشيريـة لمستقبل الجزائر وقضيتها العادلة إلى حين وفاته .

* نشاطه السياسي :

اضطلع الشيخ الفضيل الورتيالنـي بنشــاط سياســي ملفت لالنتبــاه ، ولم تكــد
ــدما تمر مناسبـة سياسيـة عربية وإسالميـة ، إاّل وكان له توقيع المشاركة فيها ، فعن

م ســارع إلى تأكيــد موقــف1954أمضت مصــر اتفاقيــة الجالء مــع بريطانيــا ســنـة 
جمعية العلماء المسلمين الجزائــريين منهــا ، وممــا جــاء في البرقيــة المرســلة إلى
مكتب رئاســة الجمهوريـــة المصــرية بتوقيعــه والشــيخ البشــير اإلبــراهيمي قولــه :
)) إن مكتب جمعيــة العلمــاء الجزائــريين بالقــاهرة ، ليســره أن يبعث إلى ســيادتكم
ــدين ــر مصــر من المعت ــر األساســي لتحري ــائكم الحج ــارة ، على إرس ـــة الح بالتهنئ
الغاصبين ، وإن اعتقادنا في همتكم وعزيمتكم واتساع أفقكم ، مع ما يتجدد في كل
مناسبة من أقوالكم المتحدة ، ذات الطابع العسكري البسيط ، كل ذلــك يجعلنــا نأمــل
كل األمل في أن يكون تحرير مصــر على أيــديكم وأيــدي زمالئكم الكــرام ، إنمــا هــو
بداية لتحريــر جميــع العــرب وجميــع المســلمين، وطريــق معبــد لجمــع كلمتهم على

الحق والخير ، ليعيدوا تاريخ أسالفهم األبرار ، في إسعاد اإلنسانيـة جمعاء .

وإن خير ما نذكركم به هو مــا ذكــرتم بــه نفســكم والنــاس . ذلــك في كلمتكم
الرزينـة للمواطنين حين قلتم : " إن مرحلة من كفاحنا قد انتهت ، ومرحلــة جديــدة
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ــد ، على وشك أن تبتدىءـ. هاتوا أيديكم وخذوا أيدينا ، وتعالوا نبنـي وطننا من جدي
بالحب والتسامح والفهم المتبادل " .

وإن خير ما ندعو لكم به في هذه المناسـبة هو نفـس مــا دعــوت بــه أنتم "
أللهم أعطنا المعرفــة الحقــة ، كي ال يســتخفنا النصــر وتــدور رؤوســنا غــرورا مــع
نشوتـه " ، إلى آخر ذلك الدعاء الحي المألليء . نســأل اهلل أن يســتجيـب لكم ، وأن

يسدد خطاكم ، وأن يديم توفيقكم في خدمة العروبة واإلسالم ، والسالم .

عن مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالقــاهرة : ] محمــد البشــير
  581اإلبراهيمـي . الفضيل الورتيالني [ . (( . 

كما أصدر بالقــاهرة رفقــة الشــيخ محمــد البشــير اإلبــراهيمي بيــان الجمعيــة
التاريخي المندد بسياسـة وموقف فرنسا االستعماريـة ، والمؤيــد للثــورة التحريريــة

منذ انطالقتها األولى . 

وعندما حل الزلزال الكبــير بمدينــة ] األصــنام – الشــلف حاليــا [ الجزائريــة
م سارع إلى إرسال برقية إلى الرئيس جمال عبد الناصــر1954شهر سبتمبر سنة 

يســتعطفه فيهــا للتــبرع لمنكــوبي الجزائــر، ومــذكرا إيــاه بحالــة التعليم الســيئة في
الجزائر ، فبادر الرئيس جمال عبد الناصر بالرد عليــه ، وبتخصــيـص مبلــغ عشــرة

 582آالف جنيه لمساعدة منكوبـي األصنام . 

كما كانت لــه عالقـات وطيــدة مــع زعمــاء العــالم وأحــراره ، فقــد قابــل مــرة
ــاح ، ــد علي جن ــزعيم الباكســتاني محم ــدي ] جــواهر الال نهــرو ، وال ــزعيم الهن ال
ــو ــزعيم األندونيســـي أحمــد ســوكارنو[ ، وزعيم الجماعــة اإلســالمية الســيد أب وال
األعلى المودودي ، ومع زعيم مسلمي الهند الشــيخ أبــو الحســن الرابــع النــدوي ،

غيرهم من الزعماء السياسيين والدينيين .  

* منهجـه ووسائله الدعوية واإلصالحية :

تنوعت أساليب الشيخ الفضيل الورتيالني الدعويــة واإلصــالحية والتربويــة
والتغييرية ، بحيث لم يترك وسيلة ناجعة يستطيع أن يوصـل بها رسائله التوعويــة

مكتب جمعية العلماء بالقاهرة ، جريدة البصائر ، السنة السابعة ، السلسلة الثانية ، الجمعة 581
 . وانظر : البيان التــاريخي الصــادر عن4م ، ص 1954/نوفمبر/15هـ 1374/ربيع أول/09

مكتب جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين بالقــاهرة من توقيــع الشــيخ البشــير اإلبــراهيمي
ــدى، ــائرة ، دار الهـ ــر الثـ ــورتيالني ، الجزائـ ــيل الـ ــورتيالني ، نقال عن : الفضـ ــيل الـ والفضـ

 . 156 .. 154م ، 1992قسنطينة ، الطبعة األولى ، 

حول زلــزال األصــنام ، من جمعيــة العلمــاء الجزائــريين إلى الــرئيس جمــال عبــد الناصــر ، 582
هـ1374/صــفر/11 ، الجمعــة 288جريدة البصائر ، السلسلة الثانية ، السنة السابعة ، عــدد 

 .1م ، ص 1954/اكتوبر/08الموافق 
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إاّل واستثمرها أّيما استثمار، ويمكن حصر وسائله وأســاليبه الدعويــة واإلصــالحية
في الوسائل التالية :

 - التربيـة والتعليم والتدريس في المدارس .1

 - الخطب والدروس الدينية والمواعظ المسجدية .2

 - االنخراط وتأسيس الجمعيات الوطنية والمحلية والعربيـة واإلسالمية العالمية .3

 - الكتابة في الصحف والمجالت العربية واإلسالمية والجزائرية .4

 - حضور المؤتمرات والندوات والتجمعات الخاصة والعامة .5

 - ربط الصلة بالمشرق العربي لغة وروحا وانتماء .6

 - إحياء قيم وماضي وتاريخ وأمجاد الجزائر في نفوس الشعب الجزائري .7

 - محاربة الطرقية والبدعية ، وكل أشكال الخرافة .8

 - مقابلة الملوك والقادة والرؤساء العرب والمسلمين وزعماء أحرار العالم .9

- الرحالت اإلصالحية الكثيفة في شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه .10

وبهــذه الوســائل واألســـاليب والطــرق المتنوعــة اســـتطاع الشـــيخ الفضــيل
الــورتيالني - يرحمــه اهلل - أن يــدعو لقضــية الجزائــر العادلــة ، ويبشـــر لمســتقبـل
الجزائر المشرق .. ولعلنا نلقي بعض األضواء على أهم وسائله اإلصالحية وهي :

 - العمل السياسي :1

وقد تجلت نشــاطاته السياســية في انضــمامه لجماعــة اإلخــوان المســلمين ،
وجمعية الشبان المسلمين بمصر ، وجماعة عباد الــرحمن ببــيروت ، وفي رئاســتـه

م قبـــل1952-1949لمكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالقاهرة سنوات 
ــرب ــراهيمـي بهــا، وفي عضــويتـه الدائمــة بمكتب المغ التحــاق الشــيخ البشــير اإلب
العربي رفقة الشيخ ] عالل الفاسي [ والمجاهد المغربي الكبير الشيخ ] عبد الكريم

م [ ،1988م [ والشيـخ ] الشاذلي المكي التبسي الجزائــري ت 1973الخطابي ت 
ــنة ــاهرة س ــت بالق ــتي تأسس ــر ال ــدفاع عن الجزائ ــا لل ــة العلي ــويته للجن وفي عض

ــدفاع عن شــمال1942 ـــة ، وجبهــة ال ــة الجزائري ــة الجالي م، وعضــويتـه في جمعي
ــتي أنشــئت1944أفريقيا التي أنشئت بمصر سنة  م ، وفي جبهة تحرير الجزائر ال

م، فممثال لمكتب جبهــة التحريــر الوطــني1954بلبنان في الفاتح من نوفمبر ســنة 
  583م . 1958بتركيا سنة 

 .8 محمد مصباح ، الشيخ العالمة الورتيالني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان ، ص 583
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ــل وكان الشيخ الفضيل الورتيالني قد اتهم بمشاركته في ثورة اليمن التي قت
فيهــا اإلمــام يحي حميــد الــدين ، ولكن تأكــدت براءتــه من المشــاركة في الثــورة ،
وتبين أن الشيخ الفضيل تواجد في اليمن ساعة قيام الثورة فعفى عنــه ابنــه بقــرار

  584ملكي . 

 - الصحافة :2

كتب الشيخ الفضــيل الــورتيالني المئــات من المقــاالت والرســائل والبرقيــات
والخواطر الثائرة ، في سبيل نصرة القضــية الجزائريــة العادلــة الرازحــة تحت نــير
االستعمار والعبوديـة ، في الصــحف الجزائريــة والعربيـــة واإلســالمية ، ولم تشــغله
قضية وطنه المغتصب فحسب ، بل كتب في كل شؤون الــوطن العــربي واإلســالمي
الكبير الكثير من المقاالت ، وقد احتلت قضية فلسطين مساحة بــارزة في كتاباتــه ،

م ، جــاء في صــيغة نــداء وندبــة1954ولعل تسليطنا الضــوء على مقــال لــه ســنة 
وتحسر تحت عنوان ] هل يعرف العرب هذه الحقائق عن فلسطين - أنقذوا الممكن
منها قبل نزول الغضب - [ ، يبين لنا مكانتها لديه ، وقد كتبه بعد أن كلفه المؤتمـر
اإلسالمي العام بزيارة األماكن المقدسة ومعايشة الفلسطينيين عن كثب لمــدة ثالثــة
شهور ، وممــا جــاء في مقالــه القيم قولــه : )) .. أيهــا العــرب ، أيهــا المســلمون ،
إليكم أســوق الكالم مــرة أخــرى عن فلســطين ، وأنــا أعلم أنكم قــد مللتم الكالم عن
فلســطين، ألنكم ألفتمــوه من عشــرات الســنبن ، حــتى مــا بقي ضــرب من ضــروب
البيان في النظم والنثر ، إاّل وقد مر على أسماعكم يحمــل اســم فلســطين ، ومأســاة
فلســطين ، وكارثــة فلســطين ، والــدعوة إلى التضــحية بالمــال واألنفس في ســبيل

فلسطين ، وإلى غير ذلك من صراخ وبكاء وعويل على فلسطين .

على أننــا يــوم كنــا نمأل الفضــاء بتلــك الصــيحات من األقــوال مزهــوين كــان
اليهود يملؤنها باألفعال صامتين متواضعين ، فكأن القــرآن الــذي حكم بأشــد المقت
ــدين يقولــون مــا ال يفعلــون، والــذي جعــل دليــل صــدق إيمــان المؤمــنين ، على ال
االستعداد بكل شيء ، ولكل شيء. كأن هذا القرآن الكريم إنما أنزل باللغة العبريــة،

وعلى بني إسرائيل، ولم ينزل باللغة العربية، وعلى بني عدنان والمسلمين .

أما الذي أريد أن ألفت إليه األنظار في هذه الكلمة المتواضعة ، فأعتقــد أنــه
خطير جدا، أو أعتقد أن مغزاه جديد على كثــير من العــرب والمســلمين ، وينحصـــر
هــذا الجديــد في أمــور بلوتهــا بنفســي، ومن وقت قــريب لم يتغــير بعــدها شــيء ذو

أهميـة .

م . نقال عن عيون البصائر للشيخ محمد البشير1951 ، سـنة 174جريدة البصائر ، عدد  584
 ،2م ، ج 1978اإلبراهيمي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 

 . وانظر أيضا  براءة الزعيم الورتيالني ، جريدة البصائر، السلسة الثانية ، السنة687ص 
 .7م، ص 1950/ماي/15هـ 1369/رجب/28 ، اإلثنين 119الثالثة ، عدد 
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كان المؤتمـر اإلسالمي العام قد كلفــني بدراســة أحــوال الالجــئين ، ودراســة
أحوال المــرابطين في القــرى األماميــة ، فاســتجبت لــرغبتهم وقضــيت زهــاء ثالثــة
أشهر في ذلك الجو الرهيب ، تعرفت فيه على ما في النفوس وعلى ما في العقول،
ثم عرفت طبيعة األرض الباقية في أيدي العرب وعرفت خطورتها وأهميـة االحتفاظ
بها ، ثم خرجت بحقائق في اآلفاق وفي األنفس ، أعتقد أنهــا خطــيرة جــدا ، ويجب
أن يعلمها كل من يهمــه أمــر هــذه البقعــة المقدســة الــتي دفنت فيهــا كرامــة العــرب

والمسلمين .

الحقيقــة األولى في األنفس : وتتمثــل في تلــك المعنويــات الجبــارة الــتي مــا
يزال اإلخوان الفلسطينيون رغم عظم المحنة يتمتعون بها ، وإنها لثروة نادرة عن
أن توجد أو تبقى طويال في مجتمع قد ابتلي بأشنع كارثــة عرفهــا تــاريـخ اإلنســانيـة
المهذبة ، لقد أدركت بنفسـي عظمة تلــك المعنويــات ، وأدركتهــا عن اختبــار واســع
ــات اآلالف من الالجــئين ، وفيهم من كــان يســكن القصــور ومقصــود ، وجــدت مئ
ويقوم على خدمتـه الخدم والحشم وجدتهم يسكنون في معســكرات موحشــة ، ربمــا
كان بعضهم أيام العز يستنكف أن يجعلهــا حظــائر للحيوانــات ، ورأيت ســيدات مــع
بناتهن كالبدور ، ربما كن حتى األمس القريب في بيوتهن أشباه الملكــات ، رأيتهن
على شــكل طوابــير ينتظــرون الســاعات الطــوال أمــام مكتب يــديره أعــداء العــرب
والفلسطينيين ، ينتظرن بضعة أرطــال من الــدقيق المخلــوط ، تســلمه لهن محســنـة
من محسنات القرن العشرين ، يسمونها وكالة الغــوث .. إنمــا يطلبــون في حمــاس
وإلحاح إعدادهم للجهاد فقط ، يطلبون سالحا، ويطلبون ذخيرة ، وهم يقنعــون بعــد

ذلك بإحدى الحسنيين ، إما نصر على األعداء أو شهادة في سبيل اهلل.

ــدي ــة في أي ــأرض فلســطين الباقي ــة باآلفــاق ، أو ب ــة متعلق ــة الثاني والحقيق
العرب، هذه البقعة المقدسة يجب أن يعمــل العــرب ألهميتهــا ألــف حســاب .. وبنــاء
ــة ــذه البقع ــا على ه ــداء حتم ــة االعت ــبيتون ني ــود ي ــد أن اليه ــإني أعتق ــذا ف على ه
الخطيرة، وأنهم مصــممون على احتاللهــا على طريقــة األمــر الواقــع الــذي جربــوه
مرارا فنجح .. وبعــد فإننــا نســتطيـع أن نخلص من هــذا االســتعراض إلى الخالصــة
اآلتية ، بيدنا حتى اآلن قوتان السترداد فلسطين : األولى معنويات أهلها ، والثانية
هي األرض الباقية الــتي ال تــزال بين أيــديهم . فــإذا لم ننجح في المحافظــة عليهــا،
فإن الطمع في استرداد فلســطين قبــل قــرون يصــبح ضــربا من الخرافــة، ويجب أن
يعلم المســئولون أن االعتمــاد على غــير الفلســطينيين لخــوض غمــار المعركــة في
الجولة الثانية ، ينطوي على شيء كثير من الخيال وسوء التقدير ، ألن الفرق بين
معنويــات الفلســطينـي في هــذه القضــية بالــذات وبين غــيره ، ولــو كــان ذلــك الغــير
عربيا، كالفرق بين النادبة والثكلى ، ثم إن الفلسطيني أخبر النــاس بطبيعــة بالده ،
فلقد يستطيـع المائة منهم بفضــل الخــبرة أن يفعلــوا مــا ال يســتطيع أن يفعلــه جيش
قـائم بذاتــه، ويكفي أن يعلم العــرب اليــوم أن الفلســطينيين يســتطيعون أن يســرحوا
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ويمرحوا في داخل إسرائيل وفي تل أبيب ويافا وحيفــا بالــذات من غــير أن يخشــوا
ــود أدنى علم بتنقالتهم ــ ــون لليهـ ــ ــير أن يكـ ــ ــل من غـ ــ ــود . بـ ــ أدنى أذى من اليهـ
وتصرفاتهم. ولو أن الحكمة تجيز أن أتوسع في هــذا الموضــوع لضــربت عشــرات

األمثلة عن صنيع أولئك المجاهدين المغامرين .

وبعد فيا أيها العرب ويــا أيهــا المســلمون : إن الفرصــة ال تــزال قائمــة وفي
استطاعتكم أن توهنوا عظم اليهــود تمهيــدا إليقــاف ظلمهم ، ثم القضــاء على روح
الجشع واالعتداء فيهم ، وإن لم تفعلوا فيوشك أن يــنزـل اهلل عقابــه ، ثم ال يصــيبن

 585الذين ظلموا منكم خاصة . - الفضيل الورتيالني - (( . 

والمحلل لهذا المقال يتــبين منــه الكثــير من الــرؤى السياســية االســتراتيجية
ــة ـــه إلى أهمي ــا ، تنبيه ــه اهلل ، من أهمه ــيل يرحم ــيخ الفض ــر الش الصــائبـة في فك
اضــطالع الفلســطينيين بعبء العمــل الجهــادي ، وتنبيهـــه إلى أهميــة الحفــاظ على
ــدو ــة العـ ــة مقاومـ ــطين ، وأهميـ ــة في فلسـ ــي العربيـ ــزء المتبقـي من األراضـ الجـ

الصهيونـي من الداخل .

 - الرحالت :3

قام الشيخ برحالت عديدة شــملت العديــد من الــدول ، بــدأها من أوربــا ســنة
ــرا1936 ــا وسويس ــان وإيطالي ــان واليون ــا ولبن ــورية وتركي م ، ثم زار كال من س

ولكسمبورغ وبلجيكا وهولندا وانكلترا وإيرلنــدا وإســبانيا والبرتغــال والمغــرب ، ثم
عاد إلى بيروـت واستأنف رحالته باتجاه الشــرق فــزار كال من الكــويت والســعودية
وإيران والبحرين وباكستان والهند وبورما والماليو وسنغافورة وإندونيسيا ، وفي

   586إندونسيا حضر العديد من المؤتمرات واللقاءات السياسية والدينية . 

ولعلنا نقدم تغطية جريدة البصائر لرحلتيـه الشــهيرتين اللــتين قــام بهمــا إلى
الهنــد وإندونيســيا ، وممــا جــاء في تلــك التغطيــة الصــحفية تحت عنــوان : ] بريــد
الشــرق [ المراســلة التاليــة : )) تلقينــا من األســتاذ خليــل أبــو الخــدود مــدير مكتب
وكالة إندونيسيا في بيروت هذه األخبــار الهامــة الثالثــة ، فنشــرناها شــاكرين رغم

تأخر ورودها إلينا : 

- دلهي - لمراسل وكالة أنباء إندونيسيا للنشر العــربي . وصــل إلى عاصــمة الهنــد
الرحالة اإلسالمي الكبير األستاذ الفضيل الورتيالني الزعيم المغربي الشهير ، وفي
يوم وصوله إلى دلهي قابل نائب رئيس الوزراء ، ألن المستر نهرو كان متغيبا في

الفضيل الورتيالني ، هل يعرف العرب هذه الحقائق عن فلسطين - أنقذوا الممكن منها قبل 585
 ، الجمعــة286نــزول الغضــب ، جريــدة البصــائر،  الســنة الســابعة ، السلســلة الثانيــة ، عــدد 

 ، بتصرف . 8 و 7م ، ص 1954/سبتمبر/27هـ الموافق 1374/محرم/24
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رحلة داخلية ، وقابل وزير المعارف موالنا أبو الكالم أذاد ، وقد دار الحــديث حــول
ــا عمومــا والقضــية التونســية والمغربيــة خصوصــا ، وتعهــد قضــية شــمال أفريقي
المسئولون الهنديون بــالوقوف في صــف القضــية العربيــة العادلــة ، ثم عقــد نــدوة
صحفية مع مراسلي وكاالت األنباء العالمية والمحلية ، ثم اســتمر في رحلتــه فــزار

 587كلكتا ، ومنها اتجه إلى باكستان الشرقية . (( . 

كمــا وافى مراســل وكالــة أنبــاء إندونيســيا بخــبر وصــول الــزعيم المغــربي
الرحالة الشيخ الفضيل الورتيالنـي إلى جاكرتا ، ومما جــاء فيهــا : )) .. وصــل إلى
إندونيسيا الزعيم اإلسالمي الكبير األســتاذ الفضــيل الــورتيالنـي منــدوبا عن مــؤتمر
العالم اإلسالمي ، وعن مــؤتمر علمــاء المســلمين المنعقــدين في كراتشــي عاصــمة
باكستان موفدا من قبل الهيئات السياسيـة في المغرب العربي ، وألقى فور وصــوله
إلى جاكرتــا محاضــرة قيمــة نقلت باإلذاعــة ، ثم تــوالت عليــه الــدعوات فســافر إلى
جزيرة سومطرة لحضور مؤتمر نهضـة العلماء ، وخطب فيه ثالثــة أيــام متواليــة ،
ــوة منطقــه وصــادق ــه وق ــه في المــؤتمـر دوي عظيم ، واســتطاع بلباقت كــان لخطب
إخالصه أن يقرب وجهات النظر بين أركان حزب ماشومي الكبير الذي شــاع ســوء
التفاهم بين صفوفه في األيام األخيرة ، ثم دعي إلى أنحاء إندونيســيا فقـــام بجولــة
بربوعها كان لها أعظم األثر ، وكانت اإلذاعات والصحف تنقل دائما أخبــاره ، وقــد
اجتمع برئيـس الجمهورية أكثر من مرة ، وبرئيس الوزراء والوزراء ، وكان محل

  588حفاوتهم وإكرامهم جميعا .. (( . 

* مؤلفاته :

لم يترك الشيخ الفضيل الورتيالني بعد وفاتــه المؤلفــات والمصــنفات بســبب
انشــغاله بالعمــل الــدعوي واإلصــالحي وتــأليف قلــوب الرجــال ، بــالرغم من ثــراء
تجربته ، وما تركه سوى مقاالته ، التي تطوعت جماعة عباد الرحمن بنشرـه ســنة

م ببــيروت ، وقــد حــدثنا الشــيخ البشــير1963م ، ثم أعادت طباعتها ســنـة 1956
اإلبراهيمـي عن مكانتـه العلمية واألدبية واللغوية والفنيـة والفكريـة والثقافية لو أراد
التأليف والكتابة والتصنيـف ، ولكن عرض علينا مشاريعه المستقبليـة في التأليف ،
ــة وكان رحمه اهلل ينتظر رصة سانحة يستريح فيها ليدون فيها الكثير ، ولكن المني
عاجلته فمات دون أن يدون شيئا ، ومما جاء من كالم الشيخ البشــير قولــه : )) ..
ولكن اآلفة التي أضاعت على الجمهور القارىء االستفادة من آرائــه وأحكامــه أنــه

 بريد الشـرق ، األسـتاذ الرحالة المغربي الفضــيل الــورتيالني في الهنــد وباكســتان ، جريــدة587
هـــ الموافــق1371/شــوال/15 ، اإلثنين 195البصائر ، السنة الخامسة ، السنة الثانية ، عدد 

 .3م ، ص 1952/جويلية/07

بريد الشــرق ، األســتاذ الفضــيل الــورتيالني في إندونيســيا وســومطرة ، جريــدة البصــائر ، 588
/جويلية/07هـ الموافق 1371/شوال/15 ، اإلثنين 195السنة الخامسة ، السنة الثانية، عدد 
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لم يــدونها خصوصــا في هــذه الحقبــة الــتي اختــل فيهــا اســتقراره وامتحن بهــا بمــا
يمتحن به األحرار . وقد وقفت بحكم الطبيعيـة الوثيقة بينـي وبينه على عدة آراء له
مدونة في قضايا العرب الخاصة وقضــايا المســلمين العامــة، أصــاب في معظمهــا ،
وقرطس وربط المعلوالت بعللهــا ، وكشــف عن خبايــا ال يتــأتى الكشــف عنهــا ، إاّل
لألقل من القليل من رجالنا ، فألححت عليه أن ينشرها على الناس ، مع توســع في
بعضها بالشرح والتحليل مادام للتاريخ عنــد كــل مفكــر ذمــام ، وقــد وعــد بنشــر مــا
تسمح به الظــروف العامــة بنشــره ويســمح لــه وقتــه الخــاص بإعــادة النظــر فيــه ،
وتقويم كــل أســلوبه ، أمــا مذكراتــه في األحــداث العربيـــة فهــو يــتربـص بهــا ســاحل

 589األمان واعتدال الزمان .. (( . 

الظاهرة التي تميـز علماء القطر الجزائري عن غيرهم من علمــاء األقطــارو
ــأليف ، ــة والت ــة التصــنيف والكتاب ـــة خصوصــا قل اإلســالمية عمومــا ، والمغاربي
وتفضيلهم العمل الميداني اإلحيائي في البيئـة والواقع االجتماعي ، على العكس من
غيرهم من العلماء الذين يكثرون من التصانيـف كــل حســب قدرتــه وطاقتــه وعمــره

وفنه .

ويعود سبب تواضع إنتاجهم النظري لعامل دعوي مهم انطلقــوا منــه بــوعي
ــر  ــة للجزائ ــتعماريـة البغيض ــترة االس ــيما خالل الف ــيـز والس ــرار متم -1245وإص

ــل1962-1830هـ/1384 ــردهم ومجتمعهم عوامـ ــيئتهم وفـ م، حيث رانت على بـ
التخلف واألمية والجهل والضياع ، بسبب سياسة االستعمار الهمجية الــتي ســلطها
عليهم ، لمحو شخصيتهم ، واغتيال هــويتهم ووجــودهم وحاضــرهم مســتقبلهم من
الخارطــة العالميــة ، األمــر الــذي اســتدعى حضــورهم الــدؤوب في األنفس والواقــع
والوجود ، وليعيــدوا بــذلك الحضــور الشــهودي في المســاجد والمــدارس والنــوادي
ــري الضــائع قســماته وخصائصـــه ــة إلى الشــعب الجزائ ــاكن الخاصــة والعام واألم
ــتعمارية ــانت اإلدارة االس ــتي ك ــة ال ــة والقانوني ــود القمعي ــبـب القي ــة ، وبس الدارس
تفرضها على الحرف العربي المطبوع والمكتــوب ، ولــوال حضــورهم المســتمـر في
المساجد وتالوة القرآن بشكل دوري كل يوم بعد الصلوات وبشكل جماعي وفردي،
وتدريسهم لعامة الناس ، وعــبر الحلقــات العلميــة المتخصصــة النتهى اإلســالم من

الجزائر بعد قرن من االحتالل .

وانطالقــا من هــذا التشــخيص الــواقعي ألمــراض أمتهم تحتم عليهم التركــيز
ــك بفتح ــة والضــياع ، وذل ــة مظــاهر وأســباب التخلــف والجهــل واألمي على محارب
الكتاتيب القرآنية ، والمدارس العربية الحرة ، والنوادي الثقافيــة واألدبيــة والفنيــة
والرياضــية والكشــفية ، والمعاهــد المتوســطة والعاليــة ، وبنــاء المســاجد الحــرة ،

محمد البشير اإلبراهيمي ، الدستور اإلسالمي المنشود - رسالة األستاذ الورتيالني فيه -، 589
/ذوالحجة/28 ، الجمعة 282جريدة البصائر ، السلسة الثانية ، السنة السابعة ، عدد 
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ــة ــات العلمي ــدروس والحلق ــار ، وال ــا للكب ــة فيه ــة العام ــدروس التوعوي ــديم ال وتق
المتخصصـة للناشئة الصغار . 

ولم يكونوا يكتبون إاّل في الصحف والمجالت الخاصة بهم ، أو الــتي تنتشـــر
ــريين ــة العلمــاء المســلمين الجزائ ــالم العــربي واإلســالمي ، كصــحف جمعي في الع
] الشريعة ، السنة ، الصراط ، الشهاب ، البصائر [ ، أو بعض الصــحف المســتقلة

ــة [ الصــادرة بقســنطينـة ســنة  ــ ] النجــاح الجزائري ــوقفت عن1919كـ ــتي ت م وال
ــنة  ــدور سـ ــعلة 1956الصـ ــربي1949-1947م ، و] الشـ ــرب العـ م [ ، و] المغـ

  590م [ ، أو بعض الصحف والمجالت العربية واإلسالمية . 1947-1948
تعريف بالصحف التي كتب فيها الشيخ الفضيل الورتيالني : 590

-ـ 1919* جريدة النجاح )   ( أول صحيفة عربية تأسست بعد الحرب العالميــة األولى1956 
ظهرت يومية في أول أمرهــا ثم تحــولت إلى أســبوعية. وكــانت على صــلة بوكالــة ) هافــاس (
العالمية . وهي صحيفة إخبارية جامعة ، أدارها ورئس تحريرها عبد الحفيظ بن الهاشمي , ثم
انضم إليه إســماعيل مــامي الصــحفي والكــاتب القســنطيني . ولم  يكن لهــا اتجــاه سياســي ، إال
الربح المــادي . ولــذا  فقــد ســخرتها اإلدارة االســتعمارية فــترة لمحاربــة الصــف اإلصــالحي  .
انظر: محمد ناصر ، الصحف العربية الجزائرية ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،

 .44 و 43دون طبعة ، دون تاريخ ، ص 

 ( جريدة أســبوعية صــادرة بقســنطينة ، رئس إدارتهــا الشــيخ أحمــد1925* جريدة المنتقد ) 
بوشمال , ورئس تحريرها الشيخ عبد لحميد بن باديس ، وهي جريــدة تمثــل الخــط اإلصــالحي
االجتماعي , وقد دل عليها شــعارها فهي جريــدة حــرة وطنيــة تعمــل  لســعادة األمــة الجزائريــة
بمساعدة فرنسا الديمقراطيــة , وشــعارها ) الحــق فـوق كــل واحــد , والــوطن قبــل كــل شــيء (
وللهجتها الحادة مع اإلدارة االستعمارية عطلتها بعد أربعة أشهر من صدورها . وبعد أن صدر

/ذى الحجــة/11م الموافــق 2/7/1925منها ثمانية عشر عــددا . وقــد صــدر العــدد األول يــوم 
م . انظر :29/10/1925هـ الموافق 1344 /2/ربيع 10هـ . والعدد األخير منها يوم 1343

 . 54 و 53محمد ناصر ، الصحف العربية الجزائرية ، ص 

 ( تعتــبر أول جريــدة تصــدرها جمعيــة العلمــاء لتكــون اللســان1933* جريدة السنة النبوية ) 
م3/4/1933هـ الموافق 1351/ذى الحجة/8الناطق باسمها ، وقد ظهر العدد األول منها يوم 

وكــانت تصــدر أســبوعيا كــل يــوم اثــنين تحت إشــراف وإدارة الشــيخ عبــد الحميــد بن بــاديس
ورئاسة تحرير كل من الشيخ الطيب العقبي ، والشيخ محمد الســعيد الزاهــري . وجــاءت لــترد

م . واإلخالص16/12/1932على صحف جمعية علماء الســنة المعيــار ، الــتي ظهــرت بدايــة 
م بعد أن صدر منها ثالثة عشر1/7/1933م ، وأوقفت يوم 19/12/1932التي ظهرت بداية 

 ... 130عددا . انظر : محمد ناصر ، الصحف العربية الجزائرية ، ص 

م الموافـــق17/7/1933 ( الـــتي صـــدر العـــدد األول منهـــا في 1933* جريـــدة الشـــريعة ) 
هـ وقد كانت امتدادـا لجريدة السنة المعطلة . ولم يصدر منها غــير ســبعة1352/ربيع أول/24

م . 29/8/1933أعداد ، حتى جاء قرار تعطيلها يوم 

م11/9/1933 ( ، التي ظهر العدد األول منها في 1934- 1933* جريدة الصراط السوى ) 
هـ وكــانت امتــدادا لســابقتيها الشــريعة والســنة المعطلــتين ،1352/جمادىاألولى/21الموافق 
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فيعالجون في هذه الصحف قضــايا وأمــراض أمتهم ، ويجيبــون على فتــاوى
عامة ، وينيرون درب السالكين ، ويردون على المستعمرين ، ويصــححون أخطــاء

 على الدرب ، ويتجهون بالنصـح والتوجيـه لمن يتنكب الطريق .

* إهماله لصحته ووفاته :

لقد كان بالفعل مريضا برســالته ، ومتفانيــا في االهتمــام بهــا ، وهي رســالة
ضخمة تنوء بالعصــبة أولي القــوة ، تبتــدىـء بوطنــه الصــغير الجزائــر ، والمغــرب
العربي ، ثم تــرتقي إلى العــرب وإلى المســلمين، ثم إلى اإلنســانيـة كافــة ، وهــو في
االستجابة لطلباتها التي ال تنتهي ، والــتي ال يــرحم نفســه منهــا، فقــد يشــتغل الليــل
ــه ، ــراجعت فتوت ــواه ، وت ــه ، وخــارت ق موصــوال بالنهــار .. إلى أن هــانت حيويت
وأصيب بالعديد من األمراض فــاعتلت صــحته ، فلقــد أصــابه مــرض الربــو وضــيق
ــا ــفر إلى أورب ــه العالج والس ــوجب علي ــاق ، وت ــة اإلره التنفس والســكري ، نتيج
ــة إلجراء عملية جراحية ، ولكن اندالع ثورة الجزائر أنساه كل شيء فظل في حرك

دائبـة حتى أسلم روحه لبارئها .   

م ،8/1/1934وقد صدر منها العدد السابع عشر حتى عطلتهــا االدارة ا الســتعمارية في يــوم 
لمواقفها ولخطها اإلصالحي المصــر على نشــر الفضــيلة والعلم، ومحاربــة الرذيلــة والجهــل  .

 . 181انظر : محمد ناصر ، الصحف العربية الجزائرية ، مرجع سابق ، ص 

 ( الصادرة بالجزائر العاصمة تحت إدارة ورئاسة1948 ـ- 1947* جريدة المغرب العربي ) 
وتحرير محمد السعيد الزاهري .  

م ( صدرت الشـعلة لمدة سـنة واحـــدة ، وقــد ظهــر منهــا )1952-ــ 1951* جريدة الشعلة ) 
ــد53  ( عددا . وهي موجودة بمصلحة األرشـيف بوالية قسنطينة مع غالبية الدوريات والجرائ

والمجالت العربية والفرنسية لتلك الحقبة في قسم الجرائد والمجالت .  

* جريدة الوطـن موجودة بمكتبة الشــيخ العــربي التبســي بمدينــة تبســـة ، وقــد أخــبرني عمــال
المكتبة أن األعداد تلك من ملك الشيخ العــربي الــتي كــان يرســلها لــه صــديقه األســتاذ فرحــات

عباس . 

* جريدة األسبوع التونسية موجودة بمكتبة الشيـــخ العــربي بمدينــة تبســـة ، واألعــداد هي من
محلفات مكتبة الشيخ رحمه اهلل الذي كانت تصله الكثير من الجرائـد العربية . وقــد وجــدت في

مكتبته الكثير من الجرائد والمجالت العربية كالرسالة ألحمد حسن الزيات والصادقية . 

* جريــدة المنــار الجزائريــة الصــادرة بمدينــة تــونس، والــتي كــانت معــبرة إلى حــد كبــير عن
م طبعت1953-1951توجهــات حــزب الشــعب ، واســتمرت في الصــدور لمــدة ثالث ســنوات 

مؤخرا في الجزائر 

*  هــذه الصــحف موجــودة بمركــز أرشــيف واليــة قســنطينة ، وفي المكتبــة الوطنيــة بــالجزائر
العاصمة .  
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ولمــا اســتحكمت العلــل فيــه واألمــراض نصــحه بعض اإلخــوان بالســفر إلى
ــر ــان ممثال لجبهــة التحري ــه ك ــا لالســتطباب فيهــا ، وبحكم كون ــا أو إلى تركي أورب

م ، ولكنه لم يكد يبدأ1958الوطني الجزائريـة بتركيا فقد اتجه مباشرة أواخر سنة 
/مــارس/12العالج فيها حتى حمل إلى المستشفى الكبير بــأنقرة وفيهــا تــوفي يــوم 

م من ثقل األمراض المزمنـة التي استشرت في جســده المجاهــد والــتي كــان1959
591م . 1987/مارس/12يعاني منها ، وبها دفن ، ثم نقلت رفاته إلى الجزائر يوم 

* مميزاـت شخصيتـه :

تمــيزـت شخصــية الشــيخ الفضــيل الــورتيالنـي بين دعــاة ومصــلحي عصــره
بالكثير من الفرائد والقيم واألخالق والسلوكات المثالية ، ولعل وصف الشيخ محمد
ــذه البشير اإلبراهيمـي له خير دليل ، وخير شاهد على قيمة ومكانة ، وعلى تميز ه
الشخصية ، وممــا جــاء فيهــا قولــه : )).. واألســتاذ الــورتيالنـي ابن بــار من أبنــاء
جمعية العلماء ، وغصن من دوحتهــا الفينانــة ، فتح عينيـــه على شــعاعها ، وســار
ــوان شــبابه في أحضــانها ، ــداها ، وقضــى عنف ــوة على ه ــاة من أول خط في الحي
ــاد القــّرح في ميادينهــا ، ورمى ــّز الجي وتخــرج في العلم والعمــل على قادتهــا ، وب
ــير الصــائب ، ولســانه على ــه على التفك ــدة بتســديدها ، وراض عقل ــات البعي الغاي
الحديث الصادق ، في اإلصالح الديني الذي هو أســاس مبادئهــا ، فجذبــه اســتعداده
القوي منه إلى العمــل في ميــدان اإلصــالح االجتمــاعي ، وجرتــه غيرتــه المحتدمــة
ــواع من اإلصــالح متشــابكـة ــه إلى العمــل لإلصــالح السياســي، وهــذه أن على وطن
األصول ، متشابهـة الفروع ، تفصل بيينها فواصل اعتبارية دقيقة، ولكن األجريــاء
المقدمين يرونها متالزمـة ، متوقفا بعضــها على بعضــها ، فال يتم جــزء منهــا ، إاّل
بتمام جميعها ، ومن هؤالء ولدنا الفضيل ، فلما ضــاق عنــه وطنــه األصــغر ، طــار

 592إلى وطنه األكبر ..(ـ( . 

وقد وصف نزعاته البارزة الشيخ البشير اإلبراهيمـي بقوله :

ــا، ثم ــالميها، ثم عربيه ــة ، ثم إس ــاني النزع ــورتالني إنس ــتاذ ال )).. واألس
جزائرييها ، تتزواـج هذه النزعات في نفســه من غــير أن تتغــاير وال تتضــار، وهــو

 . ومحمد مصباح ،5وكالة األنباء الجزائرية ، في ذكرى رحيل الشـيخ الورتيالني ، ص  591
 . في عهد الرئيس8الشيخ العالمة الورتيالني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان ، ص 

الراحل الشـاذلي بن جديـد نقلت رفاته وبأمر منه بعد أن قبل مشورة أحد المستشارين
الطيبين، الذي أشار عليه بضرورة إعادة رفاته المهاجرة ، نظرا لما فيه من سمعة ومكانة

للجزائر ، ففعل يرحمه اهلل مشكورا .

م . نقال عن عيــون البصــائر ، الشــيخ البشــير1951 ، ســنة 174جريدة البصــائر ، عــدد  592
،2م ، ج 1978اإلبراهيمي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الطبعــة الثانيــة ،   

 .688ص 
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يحسن التأليف بينها ، ويلبس كل واحدة لبوسها، ويبرزها في زمانهــا ومكانهــا فال
تتنــاقض وال تتعانــد ، ولكن أبينهــا ســمة هي النزعــة اإلســالمية، فهي الــتي تســتبـد
بمعظم تفكيره ، ثم تأتي النزعة العربيـة ، فلــه في كــل قضــية من قضــايا المســلمين
رأي ، وله في كل حدث من أحداث العرب حكم ، وله في كــل جــو من أجــواء زمنــه

  593متنفس .. (( . 

وقد وصفه األستاذ الشــيخ رفيــق ســنو مــدير الشــؤون االجتماعيــة لجماعــة
عباد الــرحمن وهــو يضــع خاتمــة آثــاره ) الجزائــر الثــائرة ( فقــال : )) .. الفضــيل
الورتيالنـي ، نشأ نشأة الصبا والحداثة في أحضان الفطرة الطــاهرة ، وفي أحضــان
الجبال الشماء ، فاكتسب من األولى قوة الــروح ، وصــفاء العقيــدة ، والصــالبة في
الدين ، ومن الثانيـة قوة الجسم ووثاقة التركيب ، وسالمة الحواس ، ثم نشــأ نشــأة
الشباب في أحضان جمعية العلماء ، ففتح عينــه على الميــادين العــامرة بأبطالهــا ،
وفتح أذنيـه على األصوات المجلجلة بالعلم واإلصالح ، من دروس عــامرة بحقــائق
التنزيـل والحكم النبويـة ، ومحاضرات بليغة في التاريخ اإلســالمي واألدب العــربي ،
تفيض بالبيان الساحر ، وتتدفق بالبالغــة الســاحرة ، فنشــأ مؤمنــا مــتين العقيــدة ،
حرا عميقا الفكر، صريحا الذع الصراحة ، جريء اللسان على كلمة الحق ، شجاع
الرأي إذا جمعت اآلراء وتخافتت ، غيورا على وطنه غيرتــه على دينــه ، إذن فهــو
معدود من بواكير هذه النهضة المباركــة في الجزائــر ، رافقهــا في جميــع مراحلهــا

وشارك – على فتوته – الشيوخ المحنكين في بنائها .

الزم الشــيخ عبــد الحميــد بن بــاديس ســنوات ، فتــأثر بمنازعــه الخطابيــة ،
ــارس مواقفه في حرب الضالل ، وسقيت ملكته بغيث ذلك البيان الهامي ، فأصبح ف
ــا ــة ، فاكتســب منه ــاء الخاصــة والعام ــة العلم ــات جمعي ــابر ، وحضــر اجتماع من
الصراحة في الرأي ، والجراءة في النقد ، واالحــترام للمبــادىء ال لألشــخاص ، ثم
البس السياســيين وغشــي مجتمعــاتهم ، فــرأى من زيــغ العقيــدة وزيــف الوطنيــة ،
وانحالل األخالق ، نقيض مــا رأى من رجــال جمعيــة العلمــاء ، فثــار عليهم ودهــوا
منه بباقعة، وكان األستاذ الرئيس يقدر له – وهو في الحداثة – عــواقب الرجــال ،
ويتخيل فيه مخايل األبطال ، ويقول له كلما رأى منــه مخيلــة صــدق : " لمثــل هــذا

م بموافقــة من األســتاذ الــرئيس1936كنت أحسيك الحسا " . ثم جاوز البحر سنة 
ومني ، ليرد على الضالين من أبنــاء قومــه هدايــة اإلســالم ، ولــيرد على الناشــئين
هنــاك من أبنــائهم مــا اضــاعه الوســط من دين ولغــة ، ولــيزرع في قلــوب األبنــاء
واآلباء معــا حب الــدين والجنس واللغــة والــوطن ، وليعيــد إلى الجزائــر بــذلك كلــه
قلبوا تنكرت لها ، وأفئدة هوت إلى غيرها ، وغراسا أظمأه االستعمار في مغارســه

محمد البشير اإلبراهيمي ، الدستور اإلسالمي المنشود - رسالة األستاذ الــورتيالني فيــه -، 593
ــة ، الســنة الســابعة ، عــدد  ــدة البصــائر ، اسلســلة الثاني ــة 282جري /ذوالحجــة/28 ، الجمع

 . 1م ، ص 1954/أوت/27هـ الموافق 1373
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فالتمس الري والنماء في غيرها ، فتتبعهم الفضيل في مطــارح اغــترابهم ، وجمــع
شــملهم على الــدين ، وقلــوبهم على التعــارف واألخــوة ، وجمــع أبنــاءهم على تعلم
العربية ، وأسس في باريس وضواحيها بضــعة عشــر ناديــا ، عمرهــا هــو ورفاقــه
ــاء ، ــاء والتعليم لألبنـ ــذكير لآلبـ ــة العلمـــاء بـــدروس التـ ــذين أمدتـــه بهم جمعيـ الـ
ــا ، ــه كله ــاة ، ونجح الفضــيل في أعمال ــة في األخالق والحي والمحاضــرات الجامع
نجاحا عاد على المسلمين في فرنسا بــالخير والبركــة ، وعـاد على جمعيــة العلمــاء
بالسمعة العطــرة والدعايــة الطيبــة ، وكــان في ذلــك المــدة كلهــا ، متصــل األســباب
بجمعية العلماء ، مراسلة واستمدادا ، وإشــارة واستشــارة ، وقــد رجــع في أثنائهــا

م هـــاجر إلى مصـــر مســـتزيدا من العلم1938إلى الجزائـــر .. وفي أواخـــر ســـنة 
ــه والتجــارب ، مســتجمعا قوتــه للعمــل في ميــدان أوســع وجــو أصــفى ، وكــانت ل

  594المواقف المشهودة ، والرحالت الموفقة إلى األقطار العربيـة .. (( . 

 * تأثيراته اإلصالحية :

وصف األستاذ المرحوم محمد المنصورـي الغسيري نشاطات الشيخ الفضيل
في مصر عندما زارها، وعدد تأثيراته اإلصالحية بقوله: )).ـ. جاء األستاذ الــرئيس
إلى الشرق العربي اإلسالمي فجال جوالت موفقة واتصل بــوالة أمــور البالد فوجــه
وأرشد ولفتهم إلى وجوب تقديم المساعدة ألبناء عمومتهم في الجزائــر عن طريــق
التربيـة والتعليم ، فاستجابوا حفظهم اهلل وجزاهم عن اإلســالم والعربيـــة خــيرا..((.

595   

ــذه الشــيخ محمــد األكحــل شــرفاء ـــه تلمي ــه وتأثيرات ــد كتب عن مجهودات وق
يصــفها ويعــددها، فقــال: )).ـ. إن نفس الــورتيالني العظيم من تلــك الفئــة األولى
األصيلة: تلك التي تشبـه المعدن الذهبي ، ذلك الــذي يصــهر بالنــار ، ولكنــه يخــرج
منهــا ألمــع مــا يكــون بريقــا، وأنقى مــا يكــون من الشــوائب، وهــذا نفس مــا حــدث
للفضيل، فلقد مرت عليه كمـا تمــر على األفــذاذ العبـاقرة، ظــروف عابســة، حســبها
الناس حجابا صفيقا بين ماضيه ومستقبله، ولكنها سرعان ما انقشعت كمــا تنقشــع
السحب الثقال عن وجه الشمس، فأشــرف الــورتيالنـي من جديــد على دنيــا اإلســالم
والعروبة باألضواء الكاشفة، فأنار طريق الكفاح من جديد، وفتح جبهة الجهــاد من
جديد، وتبوأ مركزه العظيم بين أساطين النهضة اإلسالمية في العالم اإلسالمي..((.

596    

 .478 و 477الفضيل الورتيالني ، لجزائر الثائرة ، ص  594

محمد المنصوري الغسيري ، مصر الشقيقـة تحتفل بالكشافة اإلسالمية الجزائريــة ، جريــدة 595
ــدد  ــة ، ع ــنة السادس ــة، الس ــلة الثاني ــة 240البصــائر ، السلس ــرم/02 ، الجمع هـ1373/مح

 .   8م ، ص 1953/سبتمبر/11الموافق 
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وقد وصف تأثيراتـه األســتاذ الشــيخ رفيــق ســنو مــدير الشــؤون االجتماعيــة
لجماعة عباد الرحمن وهو يضع خاتمة آثاره )الجزائر الثائرة( فقال: )).. حضــرت
كثيرا من مجالس الورتيالني مع رجال السياسة، ابتداء من رئيس الجمهوريــة إلى
رؤساء الوزراء، إلى الوزراء والنواب والزعماء والصــحفيين ، فكــان في كــل ذلــك
محل إكبار وإعجاب، فكان في كل ذلك أستاذا ومعلما وموجها، في كل لغة مشــرفة،
ومنطق رصين. وكان في كل ذلك تستوقفنـي منه ظاهرة مالزمــة لــه عجيبــة، وهــو
وفاؤه لوطنه األول الجزائر والمغرب العربي، ولم أسجل له يوما العجــز على خلــق
الفرصة، للتحدث عن آالمه وآماله، والــدعوة الحــارة إلى نصــرتـه ضــد االســتعمار.
وحضرت له كثيرا من المجالس مع رجال العلم والــدين، من مســلمين ومســيحيين،
فكانت تنجلي في لغته وأبحاثه معهم، معــاني المســاء في جمالهــا وجاللهــا، ويغمــر
ــو من ــأنهم صــاروا في ج ــتى ك ــأثر، ح ـــة والت ــة من الروحاني ــو الحاضــرين حال ج
الصــحابة والحــواريين، وحضــرته مــع الشــباب المثقــف الشــاك، ومــع أهــل العقائــد
السياسية من اشتراكيين وشيوعيين وقوميين ونقابيين، فكان هــو ذلــك المــبرز في
كــل ميــدان، المحــترم من كــل من ينشــد الحــق واالســتفادة، وحضــرتـه مــع العــوام
والــدراويش واألبضــيات األطهــار، فكــان يفهم عنهم ويفهمــون عنــه، حــتى لكــأنهم
عاشوا في بيئـة مشتركةـ، واصطلحوا على لغة واحدة ، وفي ظني لو أن الرجــل في
مجموع مواهبه العظيمة قد كتب اهلل له االستقرار في مجتمع واحد لمدة من الــزمن
كافيــة، ألمكن أن يخلــق مجتمعــا مثاليــا بحــق، ولكن آمالــه الواســعة في خدمــة
اإلنسانيـة عامة، وتشتت جهوده في كل مكان من الشرق والغــرب، وتغلب األحــوال
السياسية والدولية في األماكن التي يبتدىـء فيها عمله، وحرمانه من مواصلته قبل
أن يصل إلى هدفه األخير. كل ذلك كان يقطع عليه الطريق في وسطه أو في آخره،
ويضطره إلى العود ألوله، فيستأنف السير من جديد، وقد تكــرر لــه ذلــك في حياتــه
مرارا، ولم ييأس ولم يفكــر أن ينصــرـف نهائيــا عن المتابعــة والمحاولــة، حــتى في
أوســوإ األحــوال، وأقســى الظــروف، ألن الكفــاح في ســبيـل رســالته الــتي آمن بهــا،

  597أصبح جزءا من حياته، ومرضا مزمنا غير قابل للعالج.. (( . 

وهكذا يقضي األسد المجاهد نحبه ، األسد الجزائري الرحالــة ، الــذي عــاش
لإلسالم والمسلمين ، وللعربية والعرب ، وللجزائر والجزائريين ، فليرحمــه اهلل في

الخالدين .

،ــ 358محمد األكحل شــرفاء ، من أبطــال الــدعوة ، جريــدة البصــائر ، عــدد  596 /مــارس/16 
 . 461م ، نقال عن الجزائر الثائرة ، ص 1956

 .471 و 470الفضيل الورتيالني ، لجزائر الثائرة ، ص  597
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 أحمد توفيق المدنيالداعية األديب المؤرخ الصحفي

م[ 1984-1899هـ / 1316-1404]

م1899 هـ 1316ولد الشيخ أحمد توفيق المدني بتونـس العاصمة سنة 
م ، وفي1871من أسرة جزائريـة نزحت إلى تونس بعد فشل ثورة الرحمانية سنـة 
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تونس تعلم في كتاتيبها ومدارسها ، ودرس بمدرستها القرآنية األهلية إلى سنـة
م بجامع الزيتونـة ، ثم بالمدرسـة1913م ثم التحق في العام الموالي 1912

الخلدونية الحديثة ، وكّون ثقافته باللغتين العربية والفرنسيـة وألم بعلوم عصره ،
ثم انخرط بعدها في العمل السياسي والحزبي مع الزعيم التونسي ) عبد العزيز

م ( وكبار مصلحي عصره الذين1944-1879هـ / 1363-1291الثعالبي 
 598ذكرهم في كتابه الشهير ) حياة كفاح ( ، والسيما في الجزء األول منه . 

وكتب الكثير من المقاالت السياسية في عهد النهضة الصحفية التونسيةـ،
وقد عاصر أهم األحداث السياسيـة التونسية ، منها حادثة مقبرة الجاّلز وغيرها ،

م ، ثم1918 إلى سنة 1915وفي أثناء الحرب العالمية األولى اعتقل من سنة 
كان من المؤسسين األوائل للحزب الدستوري التونسي، ثم نفي بعد اعتقال زعيمـه

 599م ألنه جزائري . 1925الثعالبي إلى الجزائر سنـة 

وفي الجزائر عمل في إطار حركة اإلصالح اإلسالمي ، وظل يناضل في
صفوف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، من خالل صحيفتها ) البصائر ( ،
التي كان يكتب لها مقالها السياسي تحت توقيع ) أبو محمد ( في منبر السياسة

م ،1931العالمية ، ثم انضم إلى جمعية العلماء المسلمين منذ تأسـيسها سنة 
م بعد إلحاح اإلبراهيمـي على1951ولكنه لم يدخل إلى مكتبها اإلداري إاّل سنة 

الشيخ العربي التبسي الذي كان ينفر منه العتبارات عديدة، ثم انضم إلى صفوف
م ، ثم التحق بمصر بطلب من قادة الثورة ، وظل بها إلى1956الثورة سنة 
االستقالل . 

وفي عهد االستقالل شغل العديد من المناصب الوزارية ، منها وزيـر
الشؤون الدينية ، باإلضافة إلى اشتغاله بالعمل الفكري والتاريخي خاصة ، ترك

600العديد من المؤلفات أهمها مذكراته . 

كتبت األستاذة الدكتورة أنيسة بركات تصف أستاذها الجليل المرحوم
الداعية المؤرخ أحمد توفيق المدني: ).. لقد كرس جهوده منذ شبابه في سبيل

أحمد توفيق المدني ، حياة كفاح ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 598
 .  1982 ، سنة 3 ، وج 2 ، ج 1م ، ج 1978

أحمد توفيق المدني ، حياة كفاح ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 599
 .  1982 ، سنة 3 ، وج 2 ، ج 1م ، ج 1978

أحمد توفيق المدني ، حياة كفاح ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 600
 .1982 ، سنة 3 ، وج 2 ، ج 1م ، ج 1978
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اإلصالح الديني، وإحياء اللغة العربية ، ومحاربة االستعمار البغيض. رغم
االضطهادات التي تحملها بصبر. وكان فقيدنا من الرواد األوائل الذين رافقوا سير
الحركة السياسية واإلصالحية والثورية بالشمال اإلفريقي، فلم تزعزعه الحوادث،

ولم تأخذ منـه األيام الحالكة، بل ظل شهما قويا، نشيطا، ذكيا، حصيفا، يؤدي
رسالته في إتقان وإيمان وإصرار وصمود. إنه كاتب ممتاز وخطيب مصقع، له
مؤلفات قيمة في التاريخ والجغرافيا والسياسة، وله مقاالت شيقة في مناهضة

االستعمار ولفائدة العلوم والمعرفة، وشهد المؤتمرات، وألقى البحوث
والمحاضرات في الملتقيات العلمية والثقافية. وُيعد من البحاثة البارزين  الذين
قامت على أكتافهم النهضة التاريخيـة في بالدنا خالل فترة خطيرة من تاريخنا

الوطني . وكان أول وزير للتربية والتعليم في الحكومة الجزائريـة المؤقتة. فكان -
يرحمه اهلل - خير سفير وأوعى باحث، وأفصح خطيب. إنه شخصية عربية
إسالميـة أغنت الفكر العربي بأبحاثها وكتبها، فعمل بجد واجتهاد مع تواضع

( 3وزهد..( . )

/جمادى024ولد الشيخ أحمد توفيق المدني بتونـس العاصمة يوم 
م من أسرة جزائريـة نزحت إلى تونس بعد فشل ثورة01/11/1899 هـ 2/1317

م ، وفي تونس تعلم في كتاتيبها ومدارسها ، ودرس1871الرحمانية سنة 
م1913م ثم التحق في العام الموالي 1912بمدرستها القرآنية األهلية إلى سنة 

بجامع الزيتونـة ، ثم بالمدرسـة الخلدونيـة الحديثة ، وكّون ثقافته باللغتين العربية
والفرنسيـة وألم بعلوم عصره ، ثم انخرط بعدها في العمل السياسي والحزبي مع

م (1944-1879هـ / 1363-1291الزعيم التونسي ) عبد العزيز الثعالبي 
وكبار مصلحي عصره الذين ذكرهم في كتابه الشهير ) حياة كفاح ( ، والسيما في
الجزء األول منه ، وألقي عليه القبض ُوزج به في السجن لمدة أربعة أعوام وذلك

م وفي السجن أتقن اللغة الفرنسية واطلع على كتب هامة14/02/1914يوم 
فأصبح ذا ثقافة واسعة، كما تكونت له فكرة اجتماعية ناضجة ، وغادر السجن

م ، يقول رحمه اهلل : ) .. غادرت السجن وأنا أضطرم نارا ،01/11/1918يوم 
وقد عقدت العزم على ولوج باب الجهاد من جديد .. ( ويصف نفسه في مذكراته ]

حياة كفاح [ قائال : ) .. ُخلقت ثائرا ، حيثما تكون الثورة أكون ، وتكون ثورة
حيثما أكون ، فمنذ فتحت عيني على أضواء الحياة ، ومنذ شعرت بوجودي بشرا
سويا وجدتنـي مندفعا اندفاعا جارفا جرئيا على مجتمع مهلهل ، متخاذل ، منحل ،
ثائرا على أخالق ظاهرها النفاق ، وباطنها الفساد والتحلل من كل القيم العالية ،

ثائرا على دراسة رتيبة عقيمـة ال روح لها ، وال غاية ُترجى من ورائها ، ما كانت
إاّل ألعوبة مستعمر مجرم ، سيء النية ، خبيث الطوية ، يريد بواسطتها تحقيق

(4مبدأ استعماري فظيع .. ( . )
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م نفته اإلدارة االستعماريـة من تونس إلى1925/ 05/06وفي يوم 
الجزائر ، وقال عن ذلك : ) .. وهكذا في ميدان التضحية والجهاد ، غادرت موطنا
عزيزا علي ، له مركز متين في الفؤاد ، وحللت ببلد اآلباء واألجداد ، مهد البطولة

والجهاد ، ومرتع التضحية واالستشهاد . حيث أستأنف الكفاح بقلب جريء ،
ونفس حرة ثائرة ، تحدوني صورة آباء لي وأجداد صبغوا األرض الطاهرة

بدمائهم الزكية ، وأكاد أستنشق في هوائه البليل عطر أنفاسهم الطاهرة التي
(5جادوا بها في سبيل اهلل والموطن وصالح اإلسالم والمسلمين .. ( . )

م ما09/06/1925ولما دخل قسنطينة كتب في جريدة ] النجاح [ يوم 
يلي: ) .. حرا ُخلقت ، وحرا أحيا ، وحرا أموت ( ، وشارك رفقة رجال اإلصالح

الديني في نهضة العربية واإلسالم في الجزائر بقيادة الشيخ عبد الحميد بن
(6باديس، وصار عضوا بارزا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين . )

وساهم بقسط وافر في اإلصالح ، ونشر الثقافة العربيـة وتحرير الفكر
العربي الجزائري من شوائب التقليد والجمود والخرافات ، وكان رحمه اهلل من

المناضلين المخلصين الذين هيأوا للثورة التحريرية منذ سنين قبل اندالعها ، وعن
 [ : ) .. إني وإن3موقفه وموقعه من الثورة قال في مذكراته ] حياة كفاح  ج 

كنت هيأت للثورة منذ أمد بعيد ، لم أكن قائدا من قادتها ، وال بطال من أبطالها ،
بل كنت خادما لها ، كطيعا ألوامرها منذ يومها األول ، منفذا إلرادتها بكل ما

أوتيت من قوة وإيمان ، سواء كان ذلك في أرض الوطن أو في مختلف السفارات
إلى يومنا هذا .. إنني طيلة أيام كفاحي في سبيل الحرية واالستقالل وخاصة أيام
حربنا التحريريـة الكبرى ، أم أشترك أصال أبدا في دسيسة أو مؤامرة تحاك من

(7فرد أو جماعة ضد فرد أو جماعة أخرى .. ( . )

وكتب الكثير من المقاالت السياسية في عهد النهضة الصحفية التونسيـة ،
وقد عاصر أهم األحداث السياسيـة التونسية ، منها حادثة مقبرة الجاّلز وغيرها ،

م ، ثم1918 إلى سنة 1915وفي أثناء الحرب العالمية األولى اعتقل من سنة 
كان من المؤسسين األوائل للحزب الدستوري التونسي ، ثم نفي بعد اعتقال

(8م ألنه جزائري . )1925زعيمه الثعالبي إلى الجزائر سنة 

وفي الجزائر عمل في إطار حركة اإلصالح اإلسالمي ، وظل يناضل في
صفوف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، من خالل صحيفتها ) البصائر ( ،
التي كان يكتب لها مقالها السياسي تحت توقيع ) أبو محمد ( في منبر السياسة

م ،1931العالمية ، ثم انضم إلى جمعية العلماء المسلمين منذ تأسـيسها سنة 
م بعد إلحاح اإلبراهيمـي على1951ولكنه لم يدخل إلى مكتبها اإلداري إاّل سنة 

الشيخ العربي التبسي الذي كان ينفر منه العتبارات عديدة، ثم انضم إلى صفوف
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م ، ثم التحق بمصر بطلب من قادة الثورة ، وظل بها إلى1956الثورة سنة 
االستقالل . 

وفي عهد الثورة صار وزيرا للتربية في الحكومة الجزائريـة المؤقتة ، وفي
عهد االستقالل شغل العديد من المناصب الوزارية ، منها وزير الشؤون الدينيـة ،
باإلضافة إلى اشتغاله بالعمل الفكري والتاريخي خاصة ، ترك العديد من المؤلفات

(9أهمها مذكراته . )

* مؤلفاته :

شارك الشيخ أحمد توفيق المدني في تحرير جريدة ] الفاروق [ سنة
م ، ورئس1925 – 1924م كما رئس تحرير جريدة ] الزهرة [ سنوات 1914

-1925تحرير قسمي السياسة الداخلية والخارجية بمجلة ] الشهاب [ سنوات 
م ، ورئس تحريـر قسم السياسة الخارجية والداخلية بجريدة البصائر1939

م، وكان ُيوقع1956-1947م ، و 1939-1933السلسة األولى والثانيـة سنوات 
مقاالته تحت اسم ] أبو محمد [ ، وقد رئس تحرير مجلة ] التاريـخ [ التي كان

ينشرها المركز الوطني ألبحاث الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبـر سنوات
م . وقد ترك الشيخ أحمد توفيق المدني العديد من المؤلفات القيمةـ،1974-1983

هي :

 ( .1930-1922 مجلدات – 5 – تقويم المنصور ) 1

 – قرطاجنة عبر العصور .2

م .1927 – تاريخ شمال إفريقيا قبل اإلسالم سنـة 3

 – كتاب الجزائر ) الجغرافيا ، التاريخ ، المجتمع ( .4

 – محمد عثمان باشا داي الجزائر ، وخالصة تاريخ الجزائر العثمانية سنة5
م.1937

م .1946 – المسلمون في جزيرة صيقيليـة وجنوب إيطاليا سنة 6

 ( .1964 ، 1952 ، 1948 – جغرافية القطر الجزائري طبع ثالث مرات : ) 7

م .1957 – هذه هي الجزائر سنـة 8

م .1950 – جنبعل ، مسرحية تاريخية سنـة 9

م وثانية سنة1968م ، طبعة أولى سنـة 1792-1492- حرب الثالثمائة سنة 10
م .1976

- مذكرات نقيب أشراف الجزائر .11
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- مذكراته ] حياة كفاح [ 12

 م .1976م صدر سنة 1925-1905 – الجزء األول : في تونس 1

م .1977م صدر سنة 1954-1925 – الجزء الثاني : في الجزائر 2

م .1979 – الجزء الثالث : مع ركب الثورة التحريرية صدر سنة 3

(10م . )1984 – الجزء الرابع : صدر سنة 4

م وشيعت جنازتـه في موكب جنائزي مهيب في1984وقد توفي سنة  
الجزائر العاصمة فليرحمه اهلل في الخالدين . 

مسرد اإلحاالت

( أحمد توفيق المدني ، حياة كفاح ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة األولى ،4)
 . و أنيسة بركات ، محاضرات ودراسات1982 ، سنة 3 ، وج 2 ، ج 1م ، ج 1978

 . 259 و 258تاريخية وأدبية حول الجزائر ، ص 

( أحمد توفيق المدني ، حياة كفاح ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة األولى ،4 )
 .1982 ، سنة 3 ، وج 2 ، ج 1م ، ج 1978

 . 259 و 258( أنيسة بركات ، محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول الجزائر ، ص 5)

 . 259( أنيسة بركات ، محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول الجزائر ، ص 6)

 .   259( أنيسة بركات ، محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول الجزائر ، ص 7)

( انظر : أحمد توفيق المدني ، حياة كفاح ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة8)
 .1982 ، سنة 3 ، وج 2 ، ج 1م ، ج 1978األولى ، 

( انظر : أحمد توفيق المدني ، حياة كفاح ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، الطبعة9)
 .1982 ، سنة 3 ، وج 2 ، ج 1م ، ج 1978األولى ، 

 .  261( أنيسة بركات ، محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول الجزائر ، ص 10)

الداعية المصلح الشيخ محمد خير الدين

م [ 1989-1902هـ / 1320-1410] 

هو الشيخ محمد بن خير الدين الدراجي العربي األصيل من قبائل بني هالل
بن عامر العربيةـ، التي نزحت إلى أفريقيا في القرن الخامس الهجري . 

هـ بواحة فرفار من أحواز بسكرة ، وفيها حفظ1320م - 1902ولد سنة 
السور القرآنيـة األولى على يد والده ، ثم حفظ القرآن كله في كتاب بلدته، وبعدها
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م ، وأقام بعد عودة والده طالبا بمسجد1916رحل إلى قسنطينة مع والده سنة 
601األربعين شريفا يدرس على يد الشيخ ) الطاهر بن زقوطة ( . 

وأمضى عامين يدرس العلوم العربية والدينية وحفظ المتون في قسنطينة ،
م1925ثم انتقل إلى تونس ليلتحق بعدها بجامع الزيتونة الذي تخرج منه سنة 

بنيله شهادة التطويع، ثم التحق بصفوف جمعية العلماء المسلمين الجزائرييـن بعد
أن اضطلع بنشاط تربوي وتعليمي ودعوي بواحة الزيبان ، ثم صار عضوا من

أعضائها البارزين وفي مجلسها اإلداري .

وظل كذلك إلى أن ناب الشيخ العربي في إدارة المعهد الباديسي سنوات
م . إلى غاية التحاقه بصفوف الثورة التحريرية في المغرب بطلب1947-1956

من قادتها ، وُبعيد االسـتقالل اضطهد من طرف ثوار األمس ، مما دفعه العتزال
النشاط السياسي ، وعارض الرئيس بومدين في مشاريعه االشتراكيـة رفقة العديد

م  .1976من رجال الحركة الوطنية في حوادث دستور وميثاق 

وفرضت عليه اإلقامة الجبرية ، بعد أن ترك مذكراته الثرية باألحداث ، وقد
602 توفي - رحمه اهلل - في أواخر التسعينيات .

م : هو أحد فقهاء قسنطينة المشهورين ، ولد1948 - 1875 الشيخ الطاهر بن زقوطة 601
م بقسنطينة ، وهو حفيد الشيخ عمار بن زقوطة ، الذي قاد حملة الدفاع عن1875سنة 

م . وقد أخذ العلم عن الشيخ1837- 1836قسنطينة وعنابة عندما هاجمهما الفرنسيون سنة 
) حمدان الونيسي ( وأجازه علميا ، وعن الشيخ )عبد القادر المجاوي ( )*( . وكان مقتدرا

في العلم الشرعي وفي الخطبة ، وله طلبة كثيرون، وقد عمل إماما رسميا في مسجد األربعين
 هـ1368/محرم/10شريفا ، ثم في جامع الكتانية  توفي - رحمه اهلل - بقسنطينة يوم 

 ، ص2 م . وأحمد حماني، الصراع بين السنة والبدعة ، ج 11/11/1948الموافق لـ 
 ...  )*(  ] عبد القادر74 ، ص 1.. بتصرف . ومحمد خير الدين ، المذكرات ، ج 279

م [ العالم الفقيه الخطيب المدرس ، صاحب المؤلفات الشهيرة ،1913هـ  1330المجاوي ت 
م ، إلى أن نقلته الحكومة الفرنسية إلى العاصمة1869عمل بالتدريس بقسنطينة منذ سنة 

م . انظر : عمار طالبي ،1913م ، وظل بها مدرسا وخطيبا إلى أن توفي سنة 1898سنة 
 . وآخرون ..286، بتصرف . وعادل نويهض ، ص 71 .. 18 ، المقدمة، ص 1اآلثار ، ج 

 انظر : محمد خير الدين ، المذكرات ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، دون طبعة ،602
 ..70 ، ص 1دون تاريخ ، ج 
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 نعيم النعيمي  الداعية المصلح المحدث

م [1973-1909هـ / 1374- 1328] 

هو نعيم النعيمي بن أحمد بن علي ، سمي باسم جده السادس النعيمي ،
الذي تنتسـب له األسرة ، من عشيرة أوالد حركات العربية ، التي تنتمـي إلى قبيلة

603 أوالد زكري العربيـة ، الساكنة واحة أوالد جاّلل وسيدي خالد ببسكرة .

م ، وال يعرف يوم ميالده تحديدا، ألن مسقط1909ولد في صيف عام 
رأسه كان سنوات خضوع منطقة بسكرة للحكم العسكري المغلق ، ولم تشـرع

604 م . 1940السـلطات العسكرية في تسجيل المواليد بتلك المنطقة إاّل سنة 

 انظر : بلقاسم النعيمي ، الشيخ نعيم النعيمي في ذمة اهلل ، مجلة األصالة الجزائرية ، عدد603
 .39م ، ص 1973هـ سبتمبر اكتوبر 1393، شعبان رمضان 3 ، السنة 16
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كان والده فالحا بسيطا ، وراعي غنم في بادية سيدي خالد ، ورغم بساطته
كان من أتباع زاوية الشيخ ) المختار ( ، التي كان مقرها أوالد جاّلل ، وهي إحدى

605زوايا الطريقة الرحمانية . 

وكان النعيمـي سابع إخوته ، وعلى يد أخيه الرابع ) الُجنيدي ( بدأ حفظ
م ،1915القرآن الكريم، الذي كان يحفظه لوحده مع أخيه الصغير وذلك سنة 

م ، وفي السنة نفسها انتسب إلى زاوية الشيخ المختار1919وأتم حفظه سنـة 
606 التي كانت تضم المئات من أبناء المنطقة لطلب العلم فيها .

ونجح في متابعة دروسه العلمية بالزاوية على يد ثلة من العلماء األفاضل
أمثال الشيخ : ] العابد السماتي الجاللي والد المصلح الشهير محمد العابد الجاللي
رحمهما اهلل [ ، وعلى يد الشيخ ] مصطفى بن قويدر [ ، والشيخ ] محمد الصغير

607وابنه عبد الحميد [، اللذين مازال يذكرهما بخير إلى أخريات أيامه . 

ومكث في زاوية الشيخ مختار يطلب العلم مدة أربع سنين كاملة، امتدت
م ، ومنها انتقل إلى جامع الزيتونـة عام1923م إلى سنة 1919من سنة 

608 م، ولكنه لم يمكث به إاّل قرابة العام ، قافال إلى مسقط رأسه . 1924

ليفارق أهله ووطنه في سياحة علمية ودينيـة دامت اثنتى عشرة عاما كاملة
قضى عشرة منها في مدينة ) حمص ( يطلب علوم الشرع ، وسنتيـن قضاهما في

م ، وتزوـج1938) بالد الحجاز ( حاجا وطالبا للعلم ، ثم عاد إلى وطنه سنة 
وأنجب خالل إقامته في الجزائر العديد من األبناء ، ثم انضم إلى جمعية العلماء

المسلمين الجزائريين وجاهد في صفوفها معلما ومربيا وإماما وداعيا ومفتيا
ومرشدا ، إلى أن اختير مدرسا ممتازا في معهد عبد الحميد بن باديس الديني حين

609م . 1947افتتاحه سنة 

وقد وصف كفاءته ومستواه العلمي واألخالقي واالقتداري الشيخ البشير
اإلبراهيمـي فقال : )) .. وقد صدق االختبار في المشايخ الذين وسدنا إليهم أمر
التعليم في هذه السنة ، فما منهم إال جال وجلى وأحرز الغاية وحقق الظن ، وقد

 .40 انظر : بلقاسم النعيمي ، الشيخ نعيم النعيمي في ذمة اهلل ، ص 604

 .41 انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 605

 .42 انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 606

 .42 انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 607

 .44 انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 608

 .45 انظر : المرجع السابق نفسه ، ص 609
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بنينا اختيارهم على أساس التجربة والمعرفة اليقينيـة بدرجة التحصيل ، ال على
اعتبار الشهادات الجامعية ، وإن كنا نقدرها حق قدرها وال نستخف بها .. 

أما الشيخ نعيم النعيمـي فهو عصامي في العلم ، وحجة على أن الذكاء
واالستعداد يأتيان مع قليل من التعليم بالعجائب ، والرجل مجموعة مواهب لو

نظمت في الصغر ووجهت لجاءت شهادة قاطعة على أن ال مبالغة في كل ما يروى
عن أفذاذ المتقدمين . فهو يحفظ األحاديث بأسانيدها ، ، ويحفظ عدة أألفيات في

السير وعلوم األثر والنحو وغيرها ، ويحفظ كثيرا من متون العلم ، ويجيد فهمها
وتفهيمها ، ويحفظ جزءا غير قليل من اللغة مع التفقه في التراكيب ، ويحفظ أكثر

مما يلزم األديب حفظه من أشعار العرب قديمها وحديثها ، ومن رسائل البلغاء
قريبا من ذلك ، ويقرض قطعا من الشعر كقطع الروض نقاء لغة ، وصفاء ديباجة،

وحالوة صنعة ، وقد أسلس له فأوجز قياده ، فهو يأتي منـه بالمطوالت لزومية
منسجمـة سائغة في روية تشبه االرتجال . وهو ثاني اثنين من رجاز العرب في
عصرنا هذا، ولو شئت لذكرت األول كما يقول الصاحب بن عباد ، وإنما آثرت
610نعيما بهذه الكلمات ألنه ليست له ، " شهادة " فجئتـه بهذه الشهادة . .. (( . 

وشاركها كل نشاطاتها الدعوية واإلرشادية والتوجيهيـة والصحفية
والتربوية والتعليمية ..، وكان أحد أعضائها لزيارة تونس وجامع الزيتونـة عام

611 م .1949

يروي األستاذ " سعدي بزيان " ذكريات مسيرة التحاقه وتعلمه بالمعهد
الباديسي فيقول عن شيوخه ، ويخص منهم الشيخ الموسوعة نعيم النعيمي ،

فيقول : )) .. كما تعرفت على نعيم النعيمي و درست عليه النحو الصرف ، فكان
612النعيمي رحمة اهلل موسوعـة في العلوم الشرعية واللغوية .. (( . 

ولما اندلعت الثورة التحريريـة انضم إلى صفوفها ، وشارك فعليا في بعض
معاركها وجرح في إحدى المعارك مما اضطر الثوار نقله إلى تونس لعالجه منها

م خطيبا ومحافظا1958م ، ولما شفي عينته قيادة الثورة سنـة 1957سنة 
613سياسيا يقوم بدور التوجيه والتوعية السياسية . 

 انظر : محمــد البشــير اإلبــراهيمي ، معهــد عبــد الحميــد بن بــاديس  عــدد خــاص بالمعهــد ،610
هـــ الموافــق1367/رمضــان/20 ، اإلثنين 92 ، عدد  2 ، السنة 2جريدة البصائر ، السلسلة 

 . 5 و 4م ، ص 1948/جويلية/26

 انظر : بلقاسم النعيمي ، الشيخ نعيم النعيمي في ذمة اهلل ، مجلة األصالة الجزائريــة ، عــدد611
 .46م ، ص 1973هـ سبتمبر اكتوبر 1393، شعبان رمضان 3 ، السنة 16

 انظر : محاضرة ملقاة بنادي الترقي مأخوذة من موقع طلبة المعهد الباديسي .612

 .47 انظر : بلقاسم النعيمي ، الشيخ نعيم النعيمي في ذمة اهلل ، ص 613
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ولما لم يعجبه توجه الثورة وقادة الثوار اليساري استئذن للحج سنة
م ، ثم ساح في المشرق العربي وبخاصة في سوريـة التي كانت له فيها1960

614 العديد من الذكريات .

ولما استقلت الجزائر عاد إليها ، ُوعين ناظرا للشؤون الدينيـة اإلسالمية
بمدينـة قسنطينـة ، وحاز على عضوية مجمع البحوث الفقهية اإلسالمية بمصـر

والسعودية ، وعضوية المجلس اإلسالمي األعلى في الجزائر ، ومثل الجزائر في
615 العديد من المؤتمرات والملتقيات اإلسالمية .

وظل كذلك إلى أن أقعده المرض العضال عن مزاولة نشاطه ، فتوفي يوم
م ، ودفن بمدينـة قسنطينـة في موكب1973/جويليةـ/17هـ 1/1393/جمادى16

616 جنائزي مهيب .

وقد ترك - رحمه اهلل - العديد من اآلثار والمؤلفات الدينية واللغوية
والشرعية، والكثير من الخطب والدروس والمحاضرات والمقاالت ، كما كانت له
الكثير من اإلجازات الفقهية والحديثيـة ، وكان مجازا في الموطإ حفظا ودراية ،
وفي حفظ ودراية صحيحي اإلمام البخاري ومسلم على يد ثلة من علماء الشام

 617والحجاز . 

 .47 انظر : بلقاسم النعيمي ، الشيخ نعيم النعيمي في ذمة اهلل ، ص 614

 .48 انظر : بلقاسم النعيمي ، الشيخ نعيم النعيمي في ذمة اهلل ، ص 615

 .49 انظر : بلقاسم النعيمي ، الشيخ نعيم النعيمي في ذمة اهلل ، ص 616

 .49 انظر : بلقاسم النعيمي ، الشيخ نعيم النعيمي في ذمة اهلل ، ص 617
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الداعية الفقيه عبد اللطيف سلطاني 

م [ 1984- 1902هـ 1404- 1320] 

هـــ1320ولــد عبــد اللطيــف ســلطاني  يــوم األحــد فــاتح ربيــع األول ســنة 
2م . وبعد ثالث سنين من ميالده قتل والده يوم الثالثــاء 1902 جوان 8الموافق  

م بالقطنرة بعد صالة1905 فيفري سنة 7هـ الموافق  1322من ذي الحجة سنة 
العصر ، مات قتيال ، عل يد رجل مختل العقل . وبعــد وفـاة أبيــه تــربى في أحضــان
أمه وامرأة أبيه . وفي القنطرة أخذ القرآن الكريم ، ثم أرســلته والدتــه إلى قريــة "

هـ  ، فأقــام بهــا ســنـة1335م 1915مركونة " خارج البلدة للتعلم وكان ذلك سنة 
يتعلم ثم عاد إلى القنطرة  ، ومنهــا توجــه إلى ســيدي عقبــة فتعلم بهــا مــدة ســنتيـن

-1919م ، ثم إلى بلـــدة " طولقـــة " فتعلم في زاويتهـــا ســـنتين 1916-1918
م ، فحفظ القرآن الكريم وأخذ مبادىء العلــوم العربيــة والدينيـــة ، ثم اشــتغل1920

معلما للقرآن الكريم وإماما للصالة بالناس ، وظل في بلدته يــؤم النــاس حــتى قــرر
هـ1341م الموافــق 1922الســفر لطلب العلم في جــامع الزيتونـــة المعمــور ســنة 

دون أن يخبر أحدا من أهله ، وظل يدرس بالزيتونـة حتى نــال شــهادة التطويــع من
هـ  ، وانتقل للعيش بواحة توزر حــتى كاتبــه الشــيخ1348م 1929الزيتونة سنـة 

عبد الحميد بن باديس يدعوه للعمل معه واالنضمام إلى جمعيــة العلمــاء المســلمين
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الجزائريين ، فعينه الشيخ ابن بــاديس في بلــدة " القــرارم " بواليـــة الميليــة معلمــا
م ،1954م إلى غاية اندالع الثورة التحريريـــة ســنـة 1931وإماما خطيبا من سنة 

ــا في المجلس اإلداري لجمعيــة1936هـ 1366وفي سنـة ) م( انتختب عضوا إداري
العلماء ، بعد أن كان عضوا عــامال فيهــا من يــوم تأسيســها ، ولمــا أنشــأت جمعيــة

م( طلب1947هـ 1366العلماء معهد عبد الحميد بن بــاديس في قســنطينة ســنة )
مني الشيخ البشير االبراهيمي أن أنخرط في سلك أساتذته ، فالتحقت بــه في شــهر

م( عينني الشيخ البشــير نــاظرا فيــه ،1950هـ 1370م وفي سنة )1948أكتوبر 
ألساعد مديره الشيخ العربي التبسي ـ رحمه اهلل ـــ على تســييـر أعمالــه ، فقــد كــان

618يطيل الغيبة في بلدته . 

يروي األستاذ " سعدي بزيــان " ذكريــات مســيرة التحاقــه وتعلمــه بالمعهــد
الباديسي فيقول عن شيوخه، ويخص منهم الشيخ عبــد اللطيــف ســلطاني، فيقــول:

619))..  وعلم الصرف على شيخنا عبد اهلل اللطيف سلطاني.ـ. (( . 

م، وقع تجديد انتخاب المجلس اإلداري لجمعية العلماء،1951وفي سبتمبر 
ــا في ــديرا لمركزه ــاليتهم، وم ــا لم ــا عام ــاء المجلس اإلداري أمين ــانتخبنـي أعض ف
الجزائــر، وبعــد االســتقالل عمــل في التعليم النظــامي الحكــومي ســنتين في ثانويــة
“حسيبة بن بوعلي في القبــة”  لإلنــاث ، وأربــع ســنوات في مدرســة أو ثانويــة "
اإلدريسي " في حي المناورات، ولمــا بلــغ ســن اإلحالــة على المعــاش أحيــل بطلب

م، وظــل يعــظ ويخطب في المســاجد إلى أن1971منــه، وذلــك في أول ينــاير ســنة 
620توفاه اهلل . 

والشيخ عبد اللطيف سلطاني البســكري القنطــري ، العضــو البــارز والعامــل
في المجلس االداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين . وعضو المكتب الدائم.

ــه  مواقــف1956م .. 1949ومــدرس بالمعهــد الباديســي بقســنطينة  ــانت ل م . ك
مشرفة أثنــاء الثــورة التحريريــة . وبعــد االســتقالل عــارض سياســة بومــدين نحــو
االشتراكية رفقة كل من محمد  خير الدين وفرحات عباس وبن يوســـف بن خــدة ..

 م لمعارضة الميثاق الوطني والدستور . ففرضت عليه1976ببيانهم الشهير سنة 
 م بــالجزائر1984 هـ 1404االقامــة الجبريــة الى أن تــوفي - رحمــه اهلل - ســنة 

العاصمة بعد أن ترك العديد من المؤلفات أهمها : ســهام اإلســالم . المزدكيــة أصــل

ــدخول618 ــاريخ ال ــة ت ــبكة المعلوماتي ــلطاني على الش ــف س ــد اللطي ــيخ عب ــع الش ــر : موق  انظ
م .09/07/2013

 انظر : محاضرة ملقاة في نادي الترقي مأخوذة من موقع طلبة المعهد الباديسي .619

م09/07/2013 موقع الشيخ عبد اللطيف سلطاني على الشبكة المعلوماتية تاريخ الدخول 620
.
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ـــه وبين الشــيخ ــد االســالمية ، وغيرهــا . وكــانت بين االشــتراكية . في ســبيـل العقي
العربي خالفات كبيرة السيما يــوم أن كــان الشــيخ ســلطاني أمينــا للمــال في جمعيــة

621العلماء . 

ومــا تجــدر اإلشــارة إلســه أن الشــيخ عبــد اللطيــف ســلطاني كــان قــد كتب
م بجريــدة الشــروق اليــومي على2011مذكراته قبــل وفاتــه بقليــل، ونشــرت ســنة 

ــة حلقات كشف فيها الكثير من الحقائق حول حياته ونشأته وتعلمه والتحاقه بجمعي
ــة ــة المركزي ــير من المالبســات حــول أحــداث الجامع العلمــاء ، كمــا كشــف عن كث

622 م ، واعتقاله وسجنه ومحاكمتـه ومعاناته ..1982/ 12/10

المحامي والحقوقي الصحفي  محمد األمين العمودي  

م [1957-1890هـ / 1308-1377] 

ولد في مدينـة ) وادي سوف ( ، وتعلم في كتابها وبالمدرسـة االبتدائية
الفرنسيـة ، وفيها تلقى مبادىء العربية والعلوم اإلسالمية على يد عمه الشيخ

) عبد الرحمن العمودي ( ، أحد قادة حزب الشعب الجزائري االستقاللي بمدينة
 623وادي سوف . 

ولما أتم تعليمه االبتدائي واإلعدادي في المدرسة الفرنسيـة بوادي سوف ،
التحق بالمدرسة العليا بقسنطينة ] فرنكو ميزيلمون - الفرنسية اإلسالمية [ ، وقد

 624بلغ السادسة عشرة من عمره ، ليتخرج منها بشهادة المحاماة والترجمة . 

ثم اشتغل كاتب عدالة في بلدة )فج مزالة(، ثم ترجمانا عدال في بلدة
)الماء( ثم وكيال شرعيا بمدينـة بسكرة، ثم وكيال ومحلفا بالجزائر العاصمة، ثم

 625صار رئيس جمعية الوكالء الشرعيين بالجزائر . 

 انظــر : حــوار مــع مجموعــة من الشــيوخ المعاصــرين : ) زهــير الزاهــري . شــرفي أمــير621
م ( .  1993الرفاعي . إبراهيم مزهودي .. بتبسة سنة 

 انظر : مسعود بوجنون ، الحركة اإلسالمية الجزائريــة ســنوات المجــد والشــؤم ، ترجمــة :622
 .  118 .. 109م ، ص 2002عزيزي عبد السالم ، دار مدني ، الجزائر ، الطبعة األولى ، 

 محمد األخضر عبد القادر السائحي ، محمد األمين العمودي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،623
 .16م ، ص 1988 ، 1الجزائر ، الطبعة 

 .17 و 16 المرجع نفسه ، ص 624

 .17 المرجع نفسه ، ص 625
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وكان ذا حماس ونشاط سياسي متميـز في إطار الحركة الوطنية ، ثم في
إطار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، لينتخب أمينا وكاتبا عاما لجمعية

م نظرا لقدراته في الكتابة والتدبير اإلداري1936م .. 1933العلماء سنـة 
والقانوني ، وفي التعامل مع اإلدارة االستعمارية الفرنسيـة ، ثم اختير ليكون

م ، وصار1936عضوا في وفد المؤتمـر اإلسالمي  المتوجه إلى فرنسا سنة 
رئيس جمعية شباب المؤتمـر اإلسالمي الجزائري ، التي أسسها جماعة من

الشباب الجزائري للحفاظ على مبادىء المؤتمـر اإلسالمي ، ومنهم الشيخ الفضيل
 626الورتيالنـي . 

أنشأ جريدة ) الدفاع ( باللغة الفرنسيـة للدفاع عن حقوق المسلمين
م ،1934/جانفيـ/26الجزائريين المضطهدين ، وقد صدر العدد األول منها يوم 

 ( عددا ،222م ، بعد أن صدر منها )1939/أوت/10وظلت تصدر إلى يوم 
 627وكانت تصدر صبيحـة كل يوم جمعة . 

وكان له قلم سيال وأسلوب جيد وقوي ، يجمع بين النقد والفكاهة ، شارك
بقلمه في العديد من الصحف الجزائرية باللغتين العربيـة والفرنسية ، والسيما في

 628الصحف اإلصالحية ، وكتب في جريدة النجاح واإلقدام والجزائر الجمهوريـة . 

أصدر مع الشيخ محمد السعيد الزاهري ومحمد عبابسة جريدة الجحيم
باللغة العربيـة ، وكان يوقع مقاالته باسم مستعار هو ] سمهري ، ديك الجن ،

 629جساس [ . 

له شعر تطغى عليه نغمة حزن ويأس من الحياة ، ومن قهر االستعمار ،
اغتالته غدرا عصابة ) اليد الحمراء ( في العاشر من شهر اكتوبر من سنة

م بالجزائر العاصمة ، بعد اغتيال العديد من رجال الجمعية ] أحمد رضا1957
حوحو ، الشيخ العربي التبسي ، أحمد بوشمال .. [ ، وقد عثر على أشـالء جثته

 630مشـوهة في أبشع صورة في أحد أزقة الجزائر العاصمة . 

 

 محمد األخضر عبد القادر السائحي ، محمد األمين العمودي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،626
 .18م ، ص 1988 ، 1الجزائر ، الطبعة 

 .19 المرجع نفسه ، ص 627

 .232 ، ص 2 محمد ناصر ، المقالة الصحفية في الجزائر ، ج 628

 .19 محمد األخضر السائحي ، محمد األمين العمودـي ، ص 629

 . وأحمـــد حمـــاني ، الصـــراع بين الســـنة244 عـــادل نـــويهض ، أعــــالم الجزائـــر ، ص 630
 . 19 . والسائحي ، ص 140 ، ص 1والبدعة ، ج 
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األديب الكاتب والصحفي أحمد رضا حوحو 

م [ 1956-1911هـ /1330-1376]  

ولد أحمد رضا حوحو ببلدة " سيدي عقبة " من والية بسكرة حاليا وكانت
تابعة لوالية األوراس سابقا ، وفي بلدته حفظ القرآن الكريم ، وتلقى مبادىء

العلوم العربيـة والفرنسية ، ولما بلغ الخامسة عشرة من عمره سافر إلى مدينـة "
سكيكدة " ليتابع دراسته في " الكوليج الفرنسي " اإلعدادية ، وبعد أربع سنوات

م هاجر مع أسرته إلى "1934عاد لبلدته ليعمل موظفا في البريد . وفي عام 
المدينة المنورة " فنهل من معينها العربي واإلسالمي األصيل ، ونال الشهادة

م من مدرسة العلوم الشرعية ، واشتغل بعد تخرجه أستاذا فيها.1938العليا سنـة 
وأثناء إقامتـه بالحجاز شارك في تحرير مجلة " المنهل " المكية ونشـر فيها بعضا

من قصصه ومقاالته وترجماته من األدب الفرنسي ، وكان يكتب في مجلة "
م قرر1946الرابطة العربية " التي يصدرها " أمين سعيد " بمصر ، وفي عام 

العودة إلى الجزائر ، وفي طريق عودته مر بمصر وأقام بها شهر التقى خالله
بكتاب وأدباء مصر ، وفي الجزائر استقر في مدينـة " قسنطينـة " وانضم إلى

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، وعمل مديرا لمدرسة " التربيـة والتعليم " ،
م عين أينا عاما1947وعندما فتح معهد عبد الحميد بن باديس أ]وابه سنة 

لإلدارة .

م أصدر مع فئة من شباب العلماء بقسنطينـة جريدة شعبيـة1949وفي سنـة 
أسبوعية للنقد والكفاح سميت بـ " الشعلة " وأسندت إليه رئاسة تحريرها ، فكان

يحرر باب " المسامير " يدقها في ظهر االستعمار وأدنابه المارقين عن الوطن
والدين .
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كان له نشاط مسرحي متميز ، فقد أسس " جمعية المزهر القسنطينية "
م وترك العديد من المؤلفات أشهرها : " غادة أم القرى " و " مع1947عام 

حمار الحكيم " و " نماذج بشرية " و " صاحبة الوحي " .

وسافر في حياته وقام بالعديد من الرحالت إلى روسيا وفرنسا وإيطاليا
وتشيكوسلوفاكيا ، وكان لهذه الرحالت أثر في أدبه وفكره . وظل يمارس نشاطه

التربوي والتعليمي واألدبي والثقافي والفكري إلى أن اغتالته يدر الغدر
 631م . 1956االستعماريـة سنة 

المصلح أحمد بوشمال  

هـ[ 1378-1317م / 1958- 1899]

م ، وبها حفظ1899هـ- 1317ولد أحمد بن اسماعيل بوشمال في قسنطينة عام 
القرآن الكريم بجامع سيدي ياسمين بالقرب من رحبة الصوف، ثم اشتغل بصناعة

األحذية، وكان يحضر دروس الشيخ عبد الحميد بن باديس والزمه مالزمة وثيقـة .

ولما أزمع الشيخ ابن باديس تأسيس الصحافة اإلسالمية العربيـة الحرة
تبرع له أحمد بوشمال بمحله التجاري ليكون مقر المطبعة اإلسالمية الجزائريـة ،

وصار مديرا ألعمال وإدارة جمعية التربية والتعليم ، وصاحب االمتياز لصحف
الجمعية ، وهو المسير المالي والمدبر لكل مشاكل المعهد وغيره ، وظل يجاهد في

صفوف اإلصالحيين من العشرينات إلى أن اعتقلته السلطات االستعمارية شهر
م وعذب عذابا نكرا نظير مؤازرتـه لإلصالحيين ، ولم يعرف له قبر1958سبتمبر 

632إلى اليوم . 

المصلح محمد السعيد السنوسي الزاهري 

هـ[ 1376-1317م / 1956- 1899]

صحفي ، وكاتب ، مـن رجال الحركة اإلصالحية . من مواليد الليانة بــالقرب
ــكرة ســنة  ــد1899من بســ ــد الشــيخ عب ــه ، ثم درس على ي ــا بلدت م تعلم في زواي

الحميد بن باديس بقسنطينـة ، ثم التحق بجامع الزيتونـة . عــرف بنشــاطه الــتربوي
-1925والتعليمي والصحفي . أســس العديــد من الصــحف أشــهرها : ) الجزائــر   

م .  1957 انظر : عبد الرحمن شيبان ، جريدة الصباح الصباح التونسية ، أفريل 631

..ــ 112 ، ص 1 انظر : أحمد حماني ، الصــراع بين الســنة والبدعــة ، ج 632 ،2 ، ج 115   
ــة ، ج 270ص  ــة الصــحفية الجزائري ــد ناصــر، المقال ــويهض ،228 ، ص 2  . ومحم  . ون

 .158 ، 157أعالم الجزائر ، ص 
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 ( نشر الكثير من مقاالتــه1947 - المغرب العربي 1938 - الوفاق 1927البرق 
في صــحف المشــرق العــربي أهمهــا ) الرســالة . المقتطــف . الفتح ( ، عــرف في
األوساط األدبية واإلصالحية بأسـلوبه الجــريء في مالحقــة الطرقيــة ، وســبقـه إلى

م لمواقفــه المعاديــة1956معالجة القضايا الوطنية والقومية . اغتالته الثورة سنة 
633لها . 

المعلم األديب فرحات بن الدراجي

م [1906/1951] 

ــنة  ــيلة سـ ــة المسـ ــد مدينـ ــكرة ، ثم في1906     من مواليـ ــا بسـ م تعلم في زوايـ
قسنطينة عند الشيخ عبد الحميد بن باديس ، ثم في جامع الزيتونـة ، وتخرج منهــا
ــالمجلس ــوا ب ــة والتعليم ، وصــار عضـ ــع ، واشــتغل بالتربي ــل شــهادة التطوي يحم

م1933اإلداري لجمعية العلماء ، وظل مديرا لمدرسة ســيق من حين تعــيين ســنة 
634م . 1951إلى حين وفاته سنة 

الشيخ المولود الحافظي األزهري الفلكي 

هـ [1367م -1948هـ/1313م - 1895 ] 

ــة ــاألزهر في البعث ــته ب ـــة ســطيف ، أتم دراس ــة ( بوالي ــة ) بوقاع ــد قري من موالي
الطالبية الجزائريـة مع الشيخ العــربي التبســي ، ثم عــاد إلى الجزائــر وبــدأ نشــاطه

م1931م ، ثم انضــم  إلى جمعيــة العلمــاء المســلمين ســنة1925الصــحفي ســنة 
م ، وليصــبح من أكــبر مناوئيهــا ، وكتب1932لينســحب منهــا في العــام المــوالي 

، الــتي كــان 635 أغلب مقاالته في جريدة اإلخالص لسان حال جمعية علمــاء الســنة
يشرـف عليها الشيخ ) المولود الحافظي األزهري ( ، وقــد صــدر العــدد األول منهــا

..ــ 112 ، ص 1 انظر : أحمد حماني ، الصــراع بين الســنة والبدعــة ، ج 633 ،2 ، ج 115   
ــة ، ج 270ص  ــة الصــحفية الجزائري ــد ناصــر، المقال ــويهض ،228 ، ص 2  . ومحم  . ون

 .158 ، 157أعالم الجزائر ، ص 

 . عــدد6 انظر : أحمد بن ذياب . فرحات بن الدراجي األديب العالم . مجلة الثقافــة . الســنة 634
 .38م . ص 1976هـ . اكتوبر نوفمبر 1396 . شوال وذوالقعدة 35

 انظــر : محمــد ناصــر ، المقالــة الصــحفية الجزائريــة ، ش . و. ن . ت . الجزائــر ، الطبعــة635
ــة222 ، ص 2 ، ج 1978األولى ،  ــ ــر، مؤسس ــ ــويهض ، معجم أعالم الجزائ ــ ــادل  ن ــ  . وع

 .118م ، ص 1980نويهض للثقافة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

311



ــار 636م . وتوقفت عن الصدوربعد عام من اصدارها . 14/12/1932يوم  وقد أش
في مواضيع كثيرة السيما موضوع مشاركة الجزائريين في ملتقى الخالفــة المنعقــد

م ، وعنونت جريدة النجاح الجزائريــة البرقيــة تحت عنــوان :1926بالقاهرة سنة 
) حــوادث داخليــة : مســألة الخالفــة . وجــاء في تقيمهــا مــايلي : لم يبــق للموعــد
المضروب الجتماع مؤتمـر الخالفة بالقاهرة إال ســبعة أيــام ، وقــد تعــذرت مشــاركة
الشعب الجزائري الفعلية بهــذا المــؤتمرـ، وتعينت النظريــة الثانيـــة الــتي ألمــع إليهــا
ــراق إلى أســاتذة ــتاذ الشــيخ ) الحــافظي (، وهي االقتصــار على االب حضــرة األســ
ــد أن توافينــا جزائريين محرزين على الشهادة العالمية باألزهر الشريف . وذلك بعـ
برقيات من مختلف األنحاء بالقطر الجزائري . وقد كان الظن أن تتحرك األمة نحــو
هــذه الحركــة الدينيـــة الخالصــة ، ولكن العــزائم لم تكن ماضــية لحــد أن اعتــبر هــذا
المؤتمر كاجتماع بســيط . وهــذا تلخيص مــدير تحريــر جريــدة النجــاح لبرقيــة أهــل

مــاي13تبسـة قبل نشرها : ) ولتمثيـل مسلمي تبسة في المؤتمر الذي سينعقد يــوم 
الجــاري بالقــاهرة ألجــل تعين الخليفــة ، ونحن نــترك لكم تمــام الحريــة في العمــل
لمصــلحة المســلمين . اإلمضــاء : مســلمو تبســة ( . وهــذا نص برقيــة أهــل تبســة

ــاي04الموقعة باسمهم بعد تقديم أدبي من مدير التحرير  ) تبسـة يوم  م :1926م
عبد الحفيظ مدير جريدة النجاح بقسنطينة نرغب منكم بإلحاح أن تبادروا باستعمال

مــاي13كل الوسائل الناجعة لتمثيل مســلمي تبســـة في المــؤتمـر الــذي ســيعقد يــوم 
الجــاري بالقــاهرة  ألجــل تعــيين الخليفــة ونحن نــترك لكم تمــام الحريــة في العمــل

637 لمصلحة المسلمين . اإلمضاء : مسلمو تبسـة ( .

الداعية المصلح الشيخ عمر دردور 

م [2008م- 1913] 

 انظــر : محمــد ناصــر ، الصــحف العربيــة الجزائريــة ، ش . و. ن . ت ، الجزائــر ، الطبعــة636
 .126 .. 124م ، ص 1980األولى ، 

ماي07هـ الموافق 1344 شوال24 ، 295 راجع : مسألة الخالفة ، جريدة النجاح ، عدد 637
 . 2م ، ص 1926

هـ الموافق1344 شوال30 ، 296 * راجع : برقية أهل تبسة ، جريدة النجاح ، عدد 
 .2م ، ص 1926ماي 14

 * عبد اهلل التل ، األفعى اليهودية في معاقل اإلسالم ، دار قصر الكتاب ، البليدة ، الجزائر ،
 .. ثم حوار مع الشيخ الحفصي شقيق الشيخ ، تبسة شهر23دون طبعة ، دون تاريخ ، ص 

م . حول حضور الشيخ للمؤتمر .1997جوان 
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من مواليد قرية ) حيدوسة ( بدائرة ) ثنيـة العابد ( بالجنوب الشرقي من
والية باتنة . وهو من أسرة فاضلة مشهود لها في المنطقة كلها بالعلم واألدب

والرئاسة والخلق . حفظ القرآن الكريم بزاويـة الشيخ الكبير سيدي )علي دردور(،
وبها تعلم مبادىء العربية واإلسالم على يد الشيخ ) عبد الرحمن زمورـي ( ، ثم

م التحق1933قضى سنتين بزاوية سيدي علي ببلدة طولقة ببسكرة ، وفي سنـة 
بالجامع األخضر بقسنطينـة ، وقضى به سبع سنوات تلميذا للشيخ عبد الحميد بن

باديس - رحمه اهلل - . ثم اعتمده الشيخ ابن باديس نائبا عنه في منطقة األوراس،
وكلفه بمشاريع الجمعية من مدارس وكتاتيب ونواد ومساجد فقام بها خير قيام .

وسجن في بداية الحرب العالمية الثانية . ثم انضم لصفوف الثورة من عامها
م ثم التحق بمصـر سنة1955األول، ثم مثل الثورة الجزائريـة في فرنسا سنة 

م في صفوف الحكومة المؤقتة ، ثم عاد لوطنه بعد االستقالل ليعمل في1956
حقل التربية والتعليم والشؤون الدينيـة والخطبة ، والفتوى ، وإدارة المعهد

الديني، وظل إماما متطوعا بالمسجد العتيق بمدينة باتنة إلى أن توفاه اهلل سنة
638م . 2008

م ،21/05/1990 انظر : عبد الكريم بلقاضي ، الشيخ دردور ، جريدة األوراس ، اإلثنين 638
م .1995 . وحوار مع ابنه األسـتاذ عبد الحق أستاذ بمعهد الشريعة بباتنة شهر جانفي 4ص 

ومعرفة شخصية بالرجل .  
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م[1973-1905هـ/1323-1393]

مولده ونشأته وتربيته وتكوينه:

ولد المفكر اإلسالمي الجزائــري )مالــك بن عمــر بن بــنيـ( بمدينـــة قســنطينة
م، في عائلة فقيرة، وقد تبناه عمــه ليــتربى عنــده، وســرعان مــا تــوفي1905عام 

م1912عمه فأعادته زوج عمه إلى أبويه، اللذين ارتحال به إلى مدينـة تبسـة سنة 
عند أخوال أمه، يعملون بالتجارة وببعض الحرف العاديــة. وظــل والــده لفــترة دون
ــال: عمل، وفيها عرف مالك طعم الحرمان، الذي سرده في مذكراته شاهد القرن فق
)).. ففي العائلة الفقيرة البد أن يجوع الصغار مــتى فقــد األب عملــه، غــير أن أمي
كانت تحول دون ذلك بممارستها للخياطة، وبالتــالي فهي الــتي كــانت تمســك بكيس

 .(639) النقود الذي كان دائما فارغا..(ـ(

وتأثر بحكايات جدته التي كانت تروي له عن جدتها أهــوال وفظــائع ســقوط
م، وكيف هّرب أهــل قســنطينـة زوجــاتهم1837مدينة قسنطينة بيد الفرنسيين سنة 

وبناتهم بالحبــال من أعــالي مرتفــع ســيدي مســيد، كي ال يتعرضــن لوحشــية جنــود
االحتالل.

تلقى تعليمـه األولي في كتاب بلــدة تبســـة طيلــة أربــع ســنوات، حفــظ خاللهــا
أجزاء معتــبرة من القــرآن الكــريم، والتحــق بالمدرســة الفرنســية أثناءهــا، لينقطــع
بعــدها عن الكتــاب، مــع احتفاظــه بــالتردد على المســجد، وبخاصــة في أيــام العطــل
والجمعة وأيام الصيف، حيث كان أهل تبسـة يتوزعون إلى فئتين، فئة تذهب لتأدية
صالة المغرب والعشــاء في مســجد ســيدي بن ســعيد والجــامع العــتيق عنــد الشــيخ

.(640)سليمان بن طيار البيضاوي، وفئة تقصد المقاهي والحكايات 

ولما أتم المرحلة االبتدائية ونجح في نيل شهادة التعليم االبتدائية، التي كان
لها وقــع وتــأثير كبــير على األهــالي، الــذين ال يســتطيعون إرسـال أبنــائهم لمزاولــة

ــة التكميليــة(641)دراستهم الثانوية  ، انتقل إلى قسنطينـة ليواصل دراسته في المرحل
، وكــانت هــذه المرحلــة من أخصــب مراحــل(642)للحصــول على رتبــة كــاتب عــدل 

حياته، حيث التقى فيها بالشيـخ عبد الحميــد بن بــاديس وأعالم النهضــة الجزائريـــة
العربية اإلسالمية الحديثـة أمثال الشــيخ المولــود بن الموهــوب، والشــيخ محمــد بن

م، ص1984)( مالك بن نبي، مذكرات شــاهد القــرن، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الرابعــة، 639
19.

.53)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 640
.14)( انظر: أسعد السحمراني، مالك بن نبي مفكرا إصالحيا، ص 641
.48)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 642
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العابد، الذين اكتسب منهما العلم الشرعي، ونمى ثقافته اإلسالمية، كما اكتســب من
     .(643)الشيخ عبد الحميد بن باديس الحماسة والشجاعة واإلقدام 

وفي هذه الفــترة قــرأ الكثــير من الكتب، من أهمهــا كتــابين أثــرا في تكوينـــه
ونفسيتهـ، هما كتاب )اإلفالس المعنوي للسياسة الغربية في الشرق( ألحمــد رضــا،
وكتاب )رسالة التوحيد( للشيخ محمد عبدة، وارتبط بصداقة متمــيزـة مــع المرحــوم
)حمودة بن ساعي(، كما تعرف على بعض تالمــذة الشــيخ عبــد الحميــد بن بــاديس

(644).

واطلــع على جريــدة )اإلقــدام( الــتي أكســبته قــوة عظيمــة فقــال عنهــا: ))..
فاإلقدام وضعت في فكري الحدود السياسية الدقيقة، فكانت تكشف عمليات استغالل

.(645)الفالح الجزائري، وقد بلغت درجة ال توصـف في هذه الفترة..(( 

وطيلة هاته السنوات كــان يــتردد على مدينـــة تبســة الــتي أثــرت فيــه بيئتهــا
تأثيرا متميزا سنبينه الحقا ، وبعد نهاية السنة الرابعة من إتمــام المرحلــة الثانويــة

م سافر مع صديقه )قاواو( إلى فرنسا بحثا عن العمل، فــذهبا1925-1924سنتي 
ــادا ــل المناســب فع ــاد العم ــا فشــال في إيج ــاريس، ولكنهم ــون وب إلى مرســيليا ولي

.(646)أدراجهما 

ثم عاد إلى تبسة، فعمل كمساعد لباش عدل بالمحكمة، وشــاهد أثنــاء عملــه
ما شــاهده من المظــالم االســتعمارية، ثم عين كاتبــا في المحكمــة )بــآفلو( بــالغرب،
وعنها قال: )).. كانت آفلو بالنسبـة لي مدرسـة تعلمت فيها أن أدرك فضائل الشعب
الجزائري الذي ال يزال بكرا، وكانت هذه فضائله بالتأكيد في ســائر أنحــاء الجزائــر

.(647 )قبل أن يفسدها االستعمار..((

مالك بن نبي في فرنسا:

وبين تبسة وقسنطينة وفرنسا وآفلو ووهران اكتسب مالــك بن نــبـي معرفــة
دقيقة عن حقيقــة االســتعمار عمومــا والفرنســـي خصوصــا، وعلم بخطــره المحــدق
باألمة الــتي يــنزل بهــا. ثم عــاد إلى تبســـة لينقــل بعــدها إلى محكمــة شــلغوم العيــد،
وانتهى بــه األمــر لتقــديم اســتقالته من منصــبه ليفتح مــع صــهره مطحنــة، ولكنهــا

م، انتهت ببيع المطحنــة، فــاقترح1929سرعان ما أوصدت أبوابها بعد أزمة سنة 
.(648 )م إلكمال دراسته 1930عليه والده السفر إلى فرنسا فسافر سنة 

.66)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 643
.67 و 66)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 644
.99)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 645
.153)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 646
.174)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 647
.175)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 648
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وفي بــاريس حــاول االلتحــاق بمعهــد الدراســات الشــرقية، ولكنــه لم يدخلــه
ألسباب سياسيـة بحتــة، فــالتحق مجــددا بالمدرســة العليــا لالســلكي ليــدرس هندســة
الكهرباء، وفي هذه الفترة انضــم لجمعيــة مســيحية محليــة تــدعى )جمعيــة الوحــدة
المسيحيـة للشبان الباريسيين(، وعنها كتب فقال: )).ـ. واآلن بعد أربعين ســنة أرى

م لم تكن تدفعني لمغــامرة1930بكل وضوـح أن الريح التي دفعتني في شهر أيلول 
ــات ــة الدراس ــهادة مدرس ــا لي ش ــة تحققه ــة اجتماعي ــد، وال إلى مرتب ــق بعي في أف
الشرقية، إنما كانت تدفعني إلى هذا المكان الذي تكامل فيه تكويني الروحي، وال بد
من القول أن ضــميرـي تفتح فيــه على كــل المشــكالت الــتي شــغلت حيــاتي في هــذه

.(649)الساعة..(( 

وظل مالك في هذه المرحلة دائب التفكير في بالده الجزائــر ومأســاة شــعبها
المستعمر باحثا له عن سبيل للخالص، وقد وصــف حالتــه النفســية بعيــدا عن بلــده
المستعمر فقال: )).. وأصــبحت أشــعر كــأنني حملت جميــع آثــام مجتمــع يبحث عن
الخالص من بؤسه، وكــأنني لــذلك المجتمــع كبش فــداء شــاعر بثقــل مــا حملــه من

.(650)مسؤوليات ومحن وآمال ليحقق الخالص بفضل دراسته..(( 

كمــا ظــل وفيــا لمناقشــات صــديقه حمــودة بن ســاعي، دائب االرتيــاد للحي
م1931الالتيني، الذي يســكنه ويرتــاده العــرب والمســلمون والمغاربــة. وفي عــام 

تزوج من فرنسية، أســلمت على يديــه، وتســمت باســم خديجــة، وعن زواجــه ذلــك
كتب: )).ـ. واآلن بعد أربعين سنـة تعــود لفكــرك تلــك الــذكريات، أتصــور أن األقــدار
الــتي ســخرتنـي وســيلة تعــرفت خديجــة بواســطتها على اإلســالم، قــد ســخرها هي

.(651 )ألتعرف بواسطتها على الوجه األصيل للحضارة الفرنسية..(ـ(

م أسســت مدرســة لتعليم األمــيين وتقــدم للتــدريس فيهــا،1937وفي ســنة 
ولكن اإلدارة منعته من التدريس فيها، األمر الذي جعله يتعمق في حقيقــة النفســية
ــه ــة االســتكبار المرضــي، مصــدرا وقتهــا كتاب ــة على عجين االســتعماريةـ، المجبول
)شروط النهضة(ـ، وكتابه )وجهة العالم اإلسالمي(، وقبيــل مغادرتــه فرنســا نهائيــا

ــؤتمر1956ســنة  ــاد م ــبـة انعق ــرة اآلفروآســيوية(، بمناس ــه القيم )فك ــف كتاب م أل
.(652)م لدول عدم االنحياز 1955باندونغ سنة 

.211)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 649
.219)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 650
.269)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 651
ــادة،13)( انظر: مسعود أحمد، مشكلة السالم في فكر مالك بن نبي، ص 652 . وعبد اللطيف عب

. وطــه جــابر العلــواني، مالــك بن نــبي وحركــة13صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، ص 
. وبعض5م، ص 1993/نوفمــبر/11،ــ 15التجديد الحضاري، جريدة الشروق الثقــافي، عــدد 

مؤلفات مالك بن نبي، وجهة العالم اإلسالمي، ميالد مجتمع، تــأمالت، مشــكلة الثقافــة، شــروط
ــومي، النهضة، شاهد القرن.. وحميد روابة، مالك بن نبي الرجل الحضارة، جريدة الشروق الي

.7م، ص 1993/نوفمبر/11، 15عدد 
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مالك بن نبي في القاهرة والعودة إلى الجزائر:

غادر مالـك بن نــبي فرنســا بعــد أن قــرر إنهــاء العالقــة بزوجتـــه الفرنســية،
والتي لم يزرها من بعد قط، واســتقر بالقـاهرة بــدعوة من حكومــة الثــورة، وهنــاك
اتصل بالزعيم المصري )جمال عبد الناصر(، فخصص له بيتا وأجــرا شــهريا يليــق
بمقامه، األمر الذي جعله يتفرغ للتأليف والعمل الفكري والنشاط الدعوي والدعائي

. (653)والثقافي.. 

وقــد نشــر في هــذه الفــترة كتابــه )فكــرة اآلفروآســيوية(، ورســالة )النجــدة
الشعب الجزائري ينادي(، وشارك في جلسات مجمع البحــوث اإلســالمية بالقــاهرة،
وبدأ يصدر كتبه، كــان ثانيهــا كتابــه القيم )الصــراع الفكــري في البالد المســتعمرة(

(654).

وكانت مصر بالنســبـة لمالــك نقطــة التعــرف على الشــرق اإلســالمي عمومــا
م وألقى في جامعتهــا1959والمشرق العربي خصوصا، فزار لبنان وســوريا ســنة 

ونواديها الثقافية عدة محاضرات، كما شارك في العديد من الملتقيات والمـــؤتمرات
.(655)في مكة والكويت وطرابلس 

م، وعين مــديرا للتعليم1963وبعد االستقالل عــاد مالــك إلى الجزائــر ســنة 
العـــالي بـــوزارة التعليم العـــالي، ولكنـــه دخـــل في صـــراع مـــع غالة الشـــيوعيين
المعشعشين في الوزارة يومهــا، ممــا اضــطر إلى االســتقالة للتفــرغ للعمــل الفكــري

واإلصالح التربوي مع النخب المثقفة.

واهتم بالتنظير والتقعيد لعمليات التغيير وإعادة بناء المجتمع السليم فأصدر
مباشرة كتابه )آفاق جزائرية( و )مشكلة األفكار في العــالم اإلســالمي(، )ومــذكرات
ــة من ــافة إلى مجموعـ ــاد(، باإلضـ ــالم االقتصـ ــلم في عـ ــرن( و )المسـ ــاهد القـ شـ

.(656)المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتنوعة 

وكـان يعقــد في منزلــه كــل يــوم أحـد نــدوة أســبوعية يحضــرها خــيرة أبنــاء
ومثقفي الجزائر، واهتم بنشر أفكاره بين الشباب الجامعي المثقف، الــذين أصــبحوا
يشــكلون نــواة جيــل الــدعوة والتنــوير من المســتنيرين، أمثــال األســاتذة الشــيوخ:

)( انظر: أسعد الســحمراني، مالــك بن نــبي مفكــرا إصــالحيا، دار النفــائس، بــيروت، الطبعــة653
.17م، ص 1986األولى، 

.14)( انظر: مسعود أحمد، مشكلة السالم في فكر مالك بن نبي، ص 654

.15)( انظر: مسعود أحمد، مشكلة السالم في فكر مالك بن نبي، ص 655

.15)( انظر: مسعود أحمد، مشكلة السالم في فكر مالك بن نبي، ص 656
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)عمار طالبي( )حمودة عبد الوهاب( و)عبد العزيز بوليفة( و )عبد القادر حيتو( و
)محمد جاب اهلل( و )رشيد بن عيسى( )عبد الحميد بن شيكو( و )محمد بوجلخة(.

ــنة  ــالجزائر س ــالمي ب ــر اإلس ــد أول ملتقى للفك ــادرة من1968ويعق م  بمب
األستاذ مالك بن نبي وليتدعم هذا العمل اإلسالمي فيما بعد بعودة فريق من الطلبــة
الجزائــريين الدارســين في أمريكــا، لينضــموا إلى المســيرة الدعويــة في الجزائــر،
ويوعزون إلى طالب جامعــة الجزائــر لتأســيس أول مجلــة عربيــة إســالمية اســمها

.(657))ماذا أعرف عن اإلسالم؟( باللغتين العربية والفرنسيـة 

أسرته الصغيرة:

تــزوج األســتاذ مالــك بن نــبي بزوجتـــه الفرنســيـة األولى وأســلمت فســماها
م بــدعوة من حكومــة الثــورة1956خديجــة، ولمــا قــرر الرحيــل إلى مصــر ســنة 

رفضت زوجته الفرنســية مصــاحبتهـ، وقــررت الفــراق، فتركهــا وهــاجر إلى مصــر،
ــد1960وتزوج بقريبتـه ألمه من عائلة حواس السيدة خديجة حواس سنة  م، وعق

القــران في ليبيــا وانتقلت الســيدة خديجــة من تــونس إلى ليبيــا رفقــة أخيهــا رشــيد
م، وأنجبت لــه ثالث بنــات هن: ]نعمــة وإيمــان توأمــان ســنة1973المتــوفي ســنـة 

ــة ســنة 1962 ــان ســنة 1968م، ورحم ــزوجت إيم ــة ســنـة1982م[، وت م ونعم
م من شقيقين سوريين يعيشان في الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وتــزوجت1983

ــه الكــبرى1988رحمة سنة  م من سوري مهاجر في أمريكا أيضا. وقد توفيت ابنت
.(658)م 2003/مارس/24نعمة يوم 

وفاته:

ر على ســوريا1973أدى األستاذ مالك بن نبي فريضــة الحج ســنة  م، ثم ّمــ
ولبنــان وألقى فيهمــا العديــد من المحاضــرات، الــتي طبعت في كتــاب القيم )دور
المسلم في الثلث األخير من القرن العشرين(، ثم ترك وصيته مودعة لــدى األســتاذ
المحامي )عمر كامــل مســقاوي(، ثم عــاد إلى الجزائــر، وانتقــل إلى جــوار ربــه في
ظروف غامضة بعد أن تعرض للضرب العنيف من قبل مجهولين هاجموه ليال وهو
عائـــد إلى بيتـــه في الجزائـــر، فمـــات متـــأثرا بتلـــك اللكمـــات والكـــدمات يـــوم

. (659)م بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية والنور 31/01/1973

)( انظر: دراسـتنا المنشورة في مجلتي البالغ الكويتية والتقوى اللبنانية عن مستقبل العمــل657
اإلسالمي الجزائر والتحديات الداخلية في قرن العولمة.

/16، األربعــاء 945)( انظر: عبد الرزاق قسوم، نقطة نظام، جريدة الشروق اليومي، عدد 658
.15م، ص 10/12/2003هـ الموافق 1424شوال/

.14)( انظر: عبد اللطيف عبادة، صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، ص 659
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عوامل ومؤثرات نبوغه:

ــة من العوامــل والمــؤثرات المشــكلة لفكــر وشخصــية المفكــر اجتمعت جمل
المرحوم مالك بن نبيـ، عّبر عنها في مذكرات شاهد القرن، بقولــه: )).. أنــا شــديد
التــأثر بالحــدث، أتلقى صــدمته بكــل مجــامعي، وبانفعاليــة تســتطيـع أن تنــتزع مــني

.(660)دموع الحزن حين يثير الحدث الحبور من حيث المبدإ..(( 

تأثير الوسط العائلي:

وتأثر بالوســط العــائلي المكــون يومهــا من ســكان الــبيت الجزائــري الكبــير،
الذي يضم ثالثة أجيال: ]الجــد والجــدة، األب واألم، العم والعمــة وامــرأة العم، األخ
ــاز ـــة جه ــانت بمثاب ــتي ك ــه، ال ــأثر بجدت ــات[. فت ــاء والبن ــه، ثم األبن ــير وامرأت الكب
التلفزيون والمكتبة والمذياع والصحيفة بالنسبـة للبيت المعاصر، هاتــه الجــدة الــتي
كانت تروي لهم بتأثر وأسى ما روته لها جدتها المسكينة يوم سقوط قسنطينة بيــد

م وهروب النسوة معلقات بالحبال من أعالي مرتفعــات جبــل1837الفرنسيين سنة 
سيدي مسيد خوفا من وحشية المحتلين، وعن جدته هاته التي أحبهــا، ألنهــا كــانت
تنمي فيه الضمير اإلسالمي الحي لحب الحالل وفعله، وتجنب الحرام وكرهــه، كتب
فقال: )).. إن هــذه المــرأة كــانت بارعــة في قص الحكايــات، إذ كــانت تشــدنا إليهــا

.(661)ونحن متحلقون حولها، كانت هذه مدرستي األولى، فيها تكونت مداركي..(ـ( 

ومرورا بتأثيـر الوالدين، اللــذين ســعيا إلدخالــه لكتــاب البلــدة ليحفــظ القــرآن
الكريم في سن مبكرة، فعن أمه كتب: )).. ال أزال أذكر كيف أنها اضطرت ذات يوم

.(662)لكي تدفع لمعلم القرآن الذي يتولى تدريسـي بدل المال سريرها..(ـ( 

وكذلك األمر بالنسبـة لوالــده الــذي ســجل لــه أروع مواقــف الــدعم والتأييــد،
حيث كان يرسـل له المال ليتابع دراستـه في فرنسا، وعنه قال: )).ـ. كــان يرســل لي

.(663)المبلغ الشهري الذي أعيش به في فرنسا..(( 

باإلضافة إلى تأثير زوجته الفرنسية السيدة خديجــة فيــه، حيث أرتــه الوجــه
األصــيل والرائــع للحضــارة الفرنســية. وزوجتــه الجزائريـــة التبســية الثانيــة، الــتي

أمضى معها بقية أيامه.

تأثير المدرسة واألساتذة:

.  22)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 660

.  16)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 661

.  19)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 662

.  350)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 663
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تأثر مالــك بكتــاب القــرآن أوال، ثم بالمدرســة الفرنســية ثانيــا، حيث فســحت
أمامه المجال واســعا للتثقــف وحب المطالعــة، والتوســع في قــراءة اآلداب وتــاريـخ
األمم والحضــارات، وعــادات الشــعوب وتقاليــدها، واكتســاب المنهجيــة العلميــة في
النظــر والتحليــل والتعليــل والفهم والتعبــير. وهي الــتي أكســبتـه األصــول التطبيقيـــة

للمنهج الديكارتي، الذي انعكس مباشرة على تفكيره وكتابتهـ.

وعن أســاتذته العــرب الــذين تــأثر بهم، وأخــذ عنهم ضــميـر الــروح العربيـــة
اإلسالمية، قال: )).. لقد استطاعت الدروس ذاتهــا خاصــة مــع أســاتذتنا العــرب أن
تنمي فينا هــذه الــروح وتغــذيها، وكنــا نجــد شــيئا مــا أكــثر لــدى الشــيخ مولــود بن
الموهوب األستاذ في المدرسة، ومفتـي المدينةـ، لقــد احتفــظ الشــيخ في ذهنــه بــذلك
األثر الذي غرسته في نفسه دراسته على يد معلمــه الشــيخ عبــد القــادر المجــاوي،
وقد تولى هو نقل هذه الغرسة إلى تلــك األجيــال من المدرســيين، وكنت منهم. وقــد

.(664)أينعت ثمارها في الحركة اإلصالحية الناشئة في الجزائر..(( 

وعن أســاتذته الفرنســيين الــذين تــأثر بهم وأخــذ عنهم المنهجيــة وأســلوب
التفكير الرياضي، قال: )).. كان أســاتذتنا الفرنســييـن يصــبون في نفوســنا محتــوى
ديكارتيا، يبدد الضــباب الــذي تمــوت فيــه العقليــة الميثولوجيــة، الــتي تتعــاطف مــع

.(665)الخرافات الناميـة في الجزائر..(( 

تأثير المسجد والمطالعة:

ــان تناول األستاذ مالك بن نبي أثر المسجد فيه، وفي البيئة التبسية يومها ك
توزع خط اإلصالح والتقليــد بمدينـــة تبســة بعــد مجيء الشــيخ العــربي بقولــه: ))..
واتضح أكثر في تبسـة خط التوزيــع اإليــديولوجي بين مريــدي الشــيخ اإلمــام )ســي
سليمان( ورواد الفكرة اإلصالحية يجتمع أولئك حول شيخهم بعد كــل صــالة عصــر
عند صومعة المسجد العتيق في انتظار صالة المغرب، ويجتمع هؤالء حول الشــيخ
العــربي التبســي بمخــزن )ســي الصــادق بــوذراع(. وكــانت الخصــومة حاميــة بين
الطرفين، وال شك أن الحكومة كــانت أكــبر منتفـــع من الخصــومة، فكــانت تــدس في

. (666 )المعسكرين من يضرم نارها..((

والمتمعن في الظروف واألحداث التي عاشــها في تبســـة يتــبين عــزم وإرادة
أهلها وشــيخها العالمــة العــربي التبســي األكيــد على نهج طريــق اإلصــالح، ومــدى

تأثيراته اإلصالحية اآلنيـة آنذاك في المدينة تبسةـ. 

.  64)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 664

.  65)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 665

.  169 و 168)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 666
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ــتي كما كان كثير المطالعة للكتب بالعربيـة والفرنسية، فقرأ قصة )التلميذ( ال
فتحت عقله وروحــه للتخلي عن عــوالم الخرافــات والســذاجات واألوهــام، كمــا قــرأ
كتاب )اإلفالس الفكري للسياسة الغربية في الشرق( ألحمد رضــا، وكتــاب )رســالة
التوحيــد( لمحمــد عبــدة، للــذين شــكال لــه نقطــة تحــول مركزيــة في فكــره العــربي

.(667)اإلسالمي، فقدما له مظاهر البهاء في الحضارة العربيـة اإلسالمية الزاهرة 

وعن تأثيـر روائع األدب العربي القديم فيه كتب: )).. ومن ناحية أخرى كان
صــالوننا األدبي في مقهى ]بوعربيــط[ يزودنــا بفــرص كثــيرة من المشــاركة في
الحديث حول األدب العربي، لقــد اكتشــفت بهــاءه القــديم وإمكاناتــه الحاضــرة، وقــد
اســـتطعت بفضـــل الشـــروح حـــول النصـــوص أن أقـــدر وأفهم العبقريــــة الشــعرية
للجاهلية، وأولئك الشــعراء من بــني أميــة وبــني العبــاس، وقــد اســترعى اهتمــامي

.(668)امرؤ القيس، ولّذ لي استماع الشنفرى، واسترسل لي عنترة..(ـ( 

واستطاع الحصول على مقدمــة ابن خلــدون، الــتي شــكلت لــه الفهم العميــق
لقضــايا المجتمــع والحضــارة. كمــا حصــل على تــاريخ المســعودي، الــذي شــكل لــه
مصدرا للتاريخ العربي اإلسالمي الزاهر. كما قرأ كتاب )كيــف نفكــر( لجــون ديــوي

(669).

محصال كم المعارف من مصادره العربيةـ، والمنهجيـة البحثية والتحليلية من
المصادر الفرنسيةـ، ومن الدراسة التقنيـة الهندسية.

كما كان دائب االطالع على الجرائد والمجالت والصحف الجزائريـة بالعربيــة
والفرنسيةـ، صوت األهالي، الفالح، اإلقدام، النجاح، صدى تبســة، العصــر الجديــد،
السريع.ـ. التي كانت تصـف الواقــع الجزائــري والعــربي واإلســالمي المــزري، فكـان

يتابع من خاللها أحداث عصره.  

رحالته المختلفة:

عرف مالك بن نبي منــذ صــغره الرحلــة والتســفار فقــد انتقــل بــه والــده إلى
م، وعمره ست سنين ونصف بواسطة القطار الرابط بين مدينتـي1912تبسة سنة 

تبسة وقسنطينة، ولما بلغ الخامسة عشر انتقل للدراســة في قســنطينةـ، الــتي مكث
بها أربع سنوات، ثم عاد لتبسة وتنقــل بين تخومهــا، ومنهــا تنقــل إلى آفلــو وميلــة
وشلغوم العيد ووهران وسيق والجزائر وفرنسا ومصــر وســوريا ولبنــان والحجــاز
والكويت وليبيا.ـ. وكان له الفضل في التأريخ لبروز أول شركة نقــل خاصــة بتبســـة

.  68 و 67)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 667

.  68)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 668

.  69 و 68)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 669
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تمتلك حافلتين تربطان بين مدينـة تبسـة وقسنطينـة لعائلــة )خالــدي( الثريــة، اللــتين
كانتا تقطعان المسافة بينهما في اثنى عشرة ساعة، تنطلق من تبســـة على الســاعة

السادسة صباحا وتصل قسنطينـة السادسة مساء.

ولمــا ســافر ليتــابع دراســتـه في قســنطينـة عــاد فقــال: )).ـ. عــدت إليهم وقــد
ارتســـمت في نفســـي انطباعـــات واضـــحة خالل إقـــامتي في قســـنطينـة عنـــد عمي

ــأثر(670)وزوجه..(ـ(  ، وانطبع في ذهنه خطر االستعمار على البشرية، وتأثر أّيمــا ت
لما علم بهجرة جد أبيه وعمه إلى طرابلس الغرب بعـد أن بـاع أمالكهمــا خوفـا من
ــاتت تحاصــر ــتي ب ــأثر من مظــاهر االنحــراف األخالقي ال ــا ت بطش االســتعمار. كم
الفضيلة في قســنطينـة من انتشــار للخمــر وللرذيلــة، ومن تغــيرات بــاتت تظهــر في

العادات والتقاليد االجتماعية التي كان يفخر بها أهل قسنطينةـ.

أحداث عصره:

ــا ُتحكم عاصر مالك عصرا حافال باألحداث الجسام، ففي الجزائر كانت فرنس
قبضتها على الشعب الجزائري المســكين، وهكــذا حــال األمــة العربيـــة واإلســالميةـ،

م، وأعجب بفــوز حــزب الشــعب ببلديــة1948وشارك في االنتخابات البلديــة ســنة 
تبسة ورئاسة أول عربي لها، كما أعجب بــالزعيم المرحــوم مصــالي الحــاج رئيس
حزب الشعب الجزائري، وعنه قال: )).. لقد بدأ نجم مصــالي الحــاج في الظهــور..

. (671)لكني أعجبت به قدر ما كان ينسينا ركاكة المثقفين..(ـ( 

وعايش الحربين العــالميتين، كمــا عــايش الحــرب البــاردة، وأحــداث الثــامن
مــاي المأســويةـ، وشــاهد عن كثب انــدالع الثــورة الجزائريـــة وشــارك فيهــا بقلمــه
وموقفه وتأييده، وحضر االستقالل، وميالد حركة عدم االنحيــاز، وضــياع فلســطين

م.1967 و 1956م بيد اليهود، وهزيمة العرب سنتـي 1948سنة 

مؤلفات المرحوم األستاذ مالك بن نبي:

 - المؤلفات المطبوعة:1

ــيرا ــا كث ــا وثقافي ــا وعلمي ــا فكري تــرك المرحــوم األســتاذ مالــك بن نــبي تراث
ومتمــيزـا من المؤلفــات المطبوعــة، والمخطوطــة أيضــا، وأمــا مؤلفاتــه المطبوعــة

فهي:

م، أعــاد ترجمتهــا األســتاذ الــدكتور خليــف1947 - لبيك )روايــة( ظهــرت ســنة 1
م.2014زيدان سنة 

.  20)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 670

.  228)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 671
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م.1947 - شروط النهضة، سنة 2

م.1954 - وجهة العالم اإلسالمي، سنة 3

م.1956 - فكرة األفريقية اآلسيويةـ، سنة 4

م.1958 - النجدة الشعب الجزائري يباد، سنـة 5

م.1959 - مشكلة الثقافة، سنة 6

م. 1960 - حديث في البناء الجديد، سنة 7

م.1960 - الصراع الفكري في البالد المستعمرة، سنة 8

م.1960 - الصعوبات عالمة النمو في المجتمع، سنة 9

م.1960- االستعمار يلجأ إلى االغتيال بوسائل العلم، سنة 10

م.1960- فكرة كومنوليث إسالمي، سنة 11

م.1961- تأمالت في المجتمع العربي، سنة 12

م.1961- في مهب المعركة، سنة 13

م.1962- ميالد مجتمع، سنة 14

م.1964- آفاق جزائرية، سنة 15

م.1940- الظاهرة القرآنية، سنة 16

م.1977 سنة 2، و ج 1م ج1965- مذكرات شاهد القرن، سنة 17

م.1970- إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر اإلسالمي، سنة 18

م.1972- مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي، سنة 19

م.1970- المسلم في عالم االقتصاد، سنة 20

م.1973- دور المسلم ورسالته في الثلث األخير من القرن العشرين، سنـة 21

م.1977- بين الرشاد والتيه، سنة 22

م. 1979- القضايا الكبرى، سنة 23

 - المؤلفات المخطوطة:2

وترك تراثا مخطوطا مازال لم يطبع، لعل أهمه والمعروف هو:

 - خطاب مفتوح لخروتشوـف وإيزنهاورـ.1
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 - دولة مجتمع إسالمي.2

 - مذكرات شاهد القرن الجزء الثالث.3

 - العالقات االجتماعية وأثر الدين فيها.4

 - نموذج المنهج الثوري.5

 - المشكلة اليهوديةـ.6

م باللغتين.2006 – العفن، طبع سنة 7

 - اليهودية أم النصرانية.8

 - دراسة حول النصرانيةـ.9

- محاضرات دمشق )مجموعة محاضرات باللغة العربية ألقيت في دمشق(.10

- مجالس تفكــير )مجموعــة محاضــرات كــان يلقيهــا في منزلــه بعــد االســـتقالل11
.(672)مسجلة على آلة التسجيل باللغة الفرنسيةـ( 

الدراسات واألبحاث والمؤلفات التي تناولت فكره:

لقي فكر األستاذ مالك بن نــبـي اهتمامــا كبــيرا من قبــل الدارســين والبــاحثين
المتخصصين في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات الرســمية والجمعويــة، كمــا
ــف واإلقالع ــاكل التخل ــاحثين المهتمين بمش ــة الب ــام ودراس ــا اهتم ــره أيض لقي فك

الحضاري، ولعل أهم الدراسات التي تناولته بالبحث والدراسة التالي:

المؤلفات والكتب:

 - عمر كامل مسقاوي، نظــرات في الفكــر اإلســالمي ومالــك بن نــبي، دار الفكــر،1
م.1979دمشق، الطبعة األولى، 

 - عمــر كامــل مســقاوي، حــول فكــر مالــك بن نــبي، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة2
م. 1985األولى، 

 - محمــد عبــد الســالم الجفــائري، الحضــارة عنــد مالــك بن نــبي، الــدار العربيــة3
م.1984للكتاب، طرابلس، ليبيا، 

 - أسعد السحمراني، مالك بن نبـي مفكرا إصالحيا، دار النفائس، بيروت، الطبعــة4
م. 1986األولى، 

. 23م، ص 1993/نوفمبر/11، 15)( انظر: جريدة الشروق اليومي، عدد 672
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 - علي حسن قريشي، التغيير االجتماعي عند مالك بن نــبي من منظــور تربــوي،5
م.1989الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة، الطبعة األولى، 

 - عبد اللطيــف عبــادة، صــفحات مشـــرقة من فكــر مالــك بن نــبي، دار الشــهاب،6
م.1984باتنة، الطبعة الثانيةـ، 

ــبي، طبــع في الجزائــر ســنة7 ــدين بــوكروح، كيــف عــرفت مالــك بن ن  - نــورد ال
م.1992

 - نور الدين بوكروح، الفكر االقتصادي عند مالك بن نــبي، طبــع بــالجزائر ســنة8
م.1992

م.1989 - نور الدين بوكروح، النظام البنابي، طبع بالجزائر سنة 9

م.1992- سيغريد فاث، مالك بن نبي، طبع بألمانيا سنـة 10

- آمنـة تشيكو، مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولــد توينــبي، المؤسســة11
م.1989الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة األولى، 

- الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافية من استراتيجية التجديد الحضاري عند12
م.1993مالك بن نبي، دار الينابيع للنشر واإلعالم، الجزائر، 

- شايف عكاشة، الصراع الفكري في العــالم اإلســالمي ومالــك بن نــبيـ، ديــوان13
م.1984المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة األولى، 

م.1977- غازي التوبة، الفكر اإلسالمي المعاصر، طبع سنة 14

- زكي الميالد، مالك بن نبي ومشــكالت الحضــارة، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة15
م.1988األولى، 

- سلوى بن جديــد، مفهــوم التبعيــة عنــد مالــك بن نــبيـ، رســالة ماجســتيـر غــير16
م.1995منشورة، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، 

- جودت سعيد، ال إكراه في الدين -مالك بن نــبـي بين النص ومشــكالت الواقــع-17
م.1977طبع سنـة 

الدراسات الجامعية:

 - محمد العربي معريش، مالك بن نبي واالتجاه الحضاري في الحركــة الوطنيــة،1
م.1982رسالة ماجستير غير منشورةـ، معهد العلوم االجتماعية، جامعة الجزائر، 

 - عبد اهلل العويسي، مالك بن نبي حياته وفكره، رسالة ماجستير غير منشــورة،2
هـ.1405جامعة محمد سعود اإلسالمية، 
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ــه في الحضــارة، رســالة3 ــبي ونظريت ــك بن ن ــاة مال ــون، حي ــة محمــد بري  - فوزي
م.1988دكتوراة غير منشورة، جامعة ميتشيغن، أمريكا، 

ــبي، رســالة4 ــك بن ن ــدايم الخطيب، فلســفة الحضــارة عنــد مال ــد ال  - ســليمان عب
م.1988دكتوراة غير منشورة، جامعة القاهرة، 

 - لخضر شايب، الحضارة اإلسالمية في فكر مالك بن نبي، رسالة ماجستيـر غير5
م.1989منشورة، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاهرة، 

 - عدنان خليل باشا، مالــك بن نــبـي وآراؤه اإلســالمية الحديثــة، رســالة دكتــوراة6
م.1992غير منشورة، جامعة إكسفورد، بريطانيا، 

 - محمد يحياوي، مشكلة المنهج في فكــر مالــك بن نــبي، رســالة ماجســتيـر غــير7
م.1992منشورة، جامعة الجزائر، 

 - مسعود أحمــد، مشــكلة الســالم في فكــر مالــك بن نــبي، رســالة ماجســتير غــير8
م.1988منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، 

 - علي حسن قريشي، أسس التربيـة عند مالك بن نبي، ماجستيـر غــير منشــورة،9
م.1982كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، 

- زينب سعد مكارم، المصــادر الدينيـــة والفلســفية في موقــف مالــك بن نــبي من10
فلســفة الحضــارة، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، كليــة اآلداب، قســم الفلســفة،

م.1986جامعة القاهرة، 

- نصـر الدين عزوني، منهج التفسير في فكــر مالــك بن نــبي، رســالة ماجســتير11
م.2001غير منشورة، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنةـ، 

- نورة خالد السعد، التغيير االجتماعي عند مالك بن نبي، رسالة دكتــوراة غــير12
.(673)م 1997منشورة، كلية علم االجتماع، جامعة القاهرة، 

دور البيئة التبسية الفعال في تكوينه:

لعبت البيئـة التبسية الثرية دورها الفعال في تكوين وتوجيــه شخصــية مالــك
بن نــبي الوجهــة اإلســالمية العربيــة الوطنيــةـ، فأســهب في وصــفها والتعــرض

لتأثيراتها في مذكرات شاهد القرن.

يصف األستاذ مالك بن نبي في شاهد القرن وضع تبسه الديني واالجتماعي
ــه: )).. فثمــة والثقافي قبل نزول فقيه المصلحين الشيخ العربي التبسي إليها، بقول

)( الدراسات واألبحاث والرسائل التي كتبت ونوقشت حول فكر األستاذ مالــك بن نــبي كثــيرة673
وكثيرة جدا، وهذه قائمة متواضعة عن أهم الدراسات واألبحاث والكتب التي استطعنا الوقــوف

عليها.
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تطورات جديرة بالمالحظة  تــؤرخ لهــذا التحــول. فقــد بــدت حلقــات الــرقص تشــهد
ــتزاحمون ــريين ي ــادة الجزائ ــل تســتقطب في الع ــانت من قب ــا، وك ــا من حوله فراغ
بالمناكب حول الحلبة، التي في داخلها يرقص كل زوج من األوربيين واألوربيات..
لقد بدت الروح االجتماعية تتجلى في تبسة، وها هو ذا المجتمع الجزائــري الجديــد
قد ولد، وأدعيــاء الثقافــة الــذين أطلقهم االســتعمار في الســوق الجزائريــةـ، والــذين
احتكروا بفضله وسائل التعبير قد شوهوا األفكار األكثر بداهة وبساطة. فمع هؤالء
ــدم(، ــادة )المق ــعت تحت قي ــتي وض ــا ال ــا من الزواي انتقلت البالد خالل ثالثين عام
والقبيلة الخاضعة لسلطة سيدي الحــاكم عــبر )القايــد( إلى جمهــور من النــاخبين ال
اتجـــاه لهم وال لـــون يقـــودهم الـــزعيم. وإلى عمـــال منظمين تســـتغلهم حفنـــة من
اللصــوص، وإلى جمعيــة طالب  يــوحي إليهم ممثلــوهم كيمــا يهرعــوا زرافــات إلى
محاضرة ما، ويقــاطعوا أخــرى وفــق الحســابات الدقيقــة لســفارة أجنبيــةـ. ال شــعور

. (674)جمعي، وال ذاتيـة قرار، وهما اللذان يكونان المجتمع..(ـ( 

ــل لهــا ثم يذكر تأثيرات هذا المصلح الكبير لما نزل بمدينة تبسة وأصبح يمث
ضميرها الحي ضــد االســتعمار ورجالــه من رجــال الطــرق واألئمــة الرســميين بعــد

م وجــدت تبســـة تغلي1928عودته من مصــر بقولــه: )).. في شــهر آذار من عــام 
بحمى اإلصالح. لقد بني المسجد الجديد والمدرسة فيها. وقــد جمعت التبرعــات من
الناس من أجل البناء. وامرأة عجوز من حي )الزاوية( تــبرعت بــديك معتــذرة بــأن
ذلك هو كل ما لديها. كل قد أسهم بحسب قدرتهـ. وكان هنالك من أسهم لكي يــراهن
على المستقبل فالمستقبـل حتى تلك اللحظة كان في اتجاه إرادة الشعب. فكان للمرء
أن يصبـح مكافحا في سبيل اإلصالح لخدمة هذا الشعب أو الستغالله. حتى )المقدم(

)( ورد في نص األستاذ مالك بن نبي المصطلحات التالية:674

- المقدم: هو شيخ الزاوية ، وهي درجة دينية يمنحها له شيخ الزاوية الكبرى األم.1

- القايد: لقب إداري استعماري منحتــه الســلطات االســتعمارية لرؤســاء القبائــل ممن يواليهــا2
لتسهيل مهمتها فيهم.

ــة3 ــة األئم ــرج من مدرس ــة تخ ــام مصــلح بتبس ــار البيضــاوي أول إم ــليمان بن طي ــي س - س
بقسنطينة، وهو من بلدة عين البيضاء.

- سي الصادق بوذراع من رجال اإلصالح، وبمخزنه الذي كان يبيع فيه القمح والقهوة. وهو4
كائن في قلب تبسة القديمة. 

- المسجد العتيق بتبسة أقدم مسجد بها، وقد أسس على أنقاض قصر الحاكم الروماني.  5

- لزاويــة: حي كبــير بتبســة تســكنه عامــة النــاس بــني حــول زاويــة ســيدي عبــد الرحمــان6
العيساوي، وقد ولد فيه أب وكل أعمامي.
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الشريف الوقور مقدم الطريقة القادرية في تبسة أقفل زاوية تبسة بمحض إرادتــه،
.(675)ووضع المفتاح تحت الباب ليصبح معلما بسيطا للقرآن في المدرسة..(ـ( 

كمــا عــرفت تبســـة مــع مطــالع القــرن العشــرين نهضـــة ثقافيــة وإصــالحية
ــاول األســتاذ وإعالمية وسياسية متميزة، وفي معرض حديثه عن طفولته بتبسة تن
ــائم مالك وضعها اإلصالحي والتعليمـي والثقافي والتربوي والسياسي، والصراع الق

م( والــزعيم1914بين الزعيم السياسي الوطني الحر السيد )عباس ابن حمانــة ت 
)ابن عالوة( الذي كان من أنصار اإلدارة الفرنسيةـ.

كما تناول دور المسجد الجامع العتيق وشيخه المصلح الشيخ )سليمان بن        
طيار(، الـذي  بــدأت على يديــه حملــة الــوعي واإلصــالح، وقــد أشــار إلى اضــطالع
أعالم اإلصالح بتبسـة مع الشيخ سليمان بالعمــل اإلصــالحي منهم الشــيخ المرحــوم

. (676 )م(1948)الصادق بن خليل الدرباسي التبسي األزهري ت 

وصف األستاذ مالك مسيرـة مدينـة تبسـة اإلصالحية بقيادة الشيخ العــربي بن
بلقاسم التبسي اإلصالحية والدعويــة بعيــد عودتــه إلى تبســـة من مصــر فقــال: ))..
ســار الشــيخ العــربي التبســي على خطى ســابقيـه من الشــيوخ الــذين بــدأوا عمليــة
اإلصالح بتبسة بعد عودتهم من زاوية نفطــة بالجريــد، الــتي كــانت تــوفر قــدرا من
العلم الشــرعي والعــربي ال بــأس بــه للطــالب المريــد، الــذي يريــد أن يعــود لبلدتــه
لإلمامة والخطابة واإلصالح. وكان الشيخ الذي أثر في الشــيخ العــربي التبســي في
زاوية نفطة بالجريــد محمــد بن إبــراهيم النفطي، الــذي كــانت تربطـــه صــداقات مــع
القايــد الصــديق بتبســـة فيقضــي عطلتــه الصــيفية فيهــا، وقــد ســبق الشــيخ العــربي
للدعوة اإلصالحية بتبسة الشيوخ: عسول والصدوق بن خليل والشيـخ ســليمان..((

(677)  .

ويتابع األستاذ مالــك وضــع اإلصــالح بتبســـة قــائال: )).. بعــد مجيء الشــيخ
العربي انفض رواد حلقات الشيخ عسول العبيــدي، والصــادق بن خليــل، وســليمان
بن طيار من الجــامع العــتيق ،والمدرســة الصــادقية وزاويــة ســيدي عبــد الــرحمن،
والتحقــوا مباشــرة بحلقتــه في مســجد أبي ســعيد، وقــد حــاول الشــيخ بمعيــة رجــال
اإلصالح بالمدينـة بعد أن غص المسجد بالرواد االنتقــال إلى الجــامع العــتيق، ولكن
أعداء اإلصــالح من الطرقــيين، وأتبــاع اإلدارة االســتعمارية من األئمـــة الرســميينـ،
وعلى رأسهم الشيخ سليمان بن طيار، ومحمد الصــالح جاللي اللــذين تــدخلوا لــدى

.185 و 184)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 675

..80 و 79 و 27)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 676

.80)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 677
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اإلدارة الفرنسية  فمنعته من التــدريس فيــه فعــاد من جديــد إلى مســجده القــديم..((
(678).

كما يروي األستاذ مالك أيضا حيثيات التطور االجتماعي في الجزائر عامــة،
وفي تبسة خاصة، وقائع انتقال الشيخ العربي التبسي إلى مدينـة ســيق واضــطالعه
بالتدريس وإدارة مدرستها الحرة االبتدائية، إْذ يقول: )) .. حــرارة اإلصــالح بــدأت

ST DENIS DU SIGتجتاح وهران، فالناس في بلدة سان دوني دو سيج - 
بنوا مدرسة دعــوا من أجــل إدارتهــا الشــيخ العــربي التبســي، وكــان >بــاش آغــا<
المنطقة >بوشيحا< يدلي بنصيبـه من تلك المبادرة، إذ كان يغطي من جيبه الخاص
ميزانيـة المدرسة وإدارتها. كانت هذه سمات ذلك العصر، فقد كان النــاس يلــتزمون

.     (679)بملء اختيارهم دون أن يدخلوا في حسابهم رأي اإلدارة(( 

يروي األستاذ مالك في مذكراته عن عودة الشــيخ العــربي التبســي من بلــدة
))..سيق بعد توسط أعيان بلدة تبسة )**( الشيخ للعودة إليها، قائال: 

وكانت عودة الشيخ العربي التبسي من مدينـة سيق منتظرة ليوم التدشــين القــريب،
وانضم تحت لواء اإلصالح حتى عرابدة تبسـة ومدمنوها العاكفون على الخمر، كما
انضم كثير من الذين يعيشون في كنف االستعمار.ـ. وكانت المالمح االجتماعية كلها
تتغير في المدين، بينما بقيت في سيرها اإلصــالحي منــذ غادرتهــا قبيــل ســنتين..((

(680)  .

وقد حضــر األســتاذ مالــك هــذه األحــداث اإلصــالحية العظيمـــة بمدينــة تبســة
وكتب واصــفا إياهــا بقولــه: )).. وكــانت عــودة الشــيخ العــربي التبســي من مدينــة
)سيق( منتظرـة ليوم التدشــين القــريب، وانضــم تحت لــواء اإلصــالح حــتى عرابــدة
تبسة ومدمنوها العاكفون على الخمر كما انضم كثــير من الــذين يعيشــون في كنــف

.(681)االستعمار..(( 

كما وصف دور النادي الثقافي التابع لجمعية العلماء المســلمين الجزائــريين
بتبســة بقولــه: )).ـ. في المدينـــة أضــحى النــادي القلب الــذي تنظم نبضــاته جريــان
األفكار وانتشارها. فالتبسيون كــانوا يجتمعــون فيــه في الظــروف الــتي تهم النــاس
جميعا. وكان رجال القبائل يترددون عليه أيضا حين يؤمون سوق المدينة، وكــانوا

.81 و 80)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 678

.189)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 679

.262)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 680

.262)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 681
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ــدواوير خالل الســهرات تحت يحملون معهم األفكار التي ينشرونها  ليبذروها في ال
. (682)الخيمة..(( 

              كمــا ذكــر األســتاذ مالــك في معــرض تناولــه لحركيــة النشــاط الــدعوي
واإلصالحي بتبسـة في نهاية عقد الثالثينات بعــد عــودة الشــيخ العــربي التبســي من
األزهر، إْذ قال: )).. على كل حال فلقد كان الشيخ سليمان يتابع رسالته اإلصالحية
في البلدة بينما الشيخ الصدوق بن خليل، والشــيخ عســول يتنافســان على اســتمالة
المستمعين من شباب تبسة، هؤالء الذين أصبحوا فيما وحينما عاد الشــيخ العــربي

. (683)التبسي من األزهر رواد مواعظه وتوجيهاته..(( 

وبالرغم من ثناء األستاذ مالك في الكثير من المواضع على الشيخ العربي        
في مذكراته،  كقدرته على استقطاب مدعوي غيره من شــيوـخ تبســةـ، واضــطالعه
بريادة العمل التنويري فيها.. إال أنه كانت تبدو منــه أيضــا الكثــير من االعتراضــات
على منهج وطريقـــة وأســـلوب الشـــيخ العـــربي، وجمعيـــة العلمـــاء المســـلمين
الجزائريين، من ذلك قوله: )).ـ. وكانت الفكــرة تجعلــني أكــثر اســتلطافا للشــيخ ابن
باديس.. لقد كانت لديه إنسانية الشــيخ ســليمان ونظــرات الشــيخ العــربي القاســيةـ.

.(684)فكانت األولى تحد من تطرف الثانية.(ـ( 

ثم يعقب األســتاذ مالــك على نفســه، مــبررا ومعلال الكثــير من مواقفــه غــير
الطبيعيــة حيــال ســلوك ومنهج الشــيخ العــربي تــارة بتعالت فكريــة، وتــارة أخــرى
بتعالت نفسيـة  تربوية. من ذلك مثال تعليله الســتلطافه الشــيخ بــاديس على الشــيخ
العربي بقوله: )) فأحكامي المســبقة ربمــا أورثتنيهــا طفولــتي في عائلــة فقــيرة في
قســنطينةـ، زرعت ال شــعوريا في نفســي نوعــا من الغــيرة والحســد حيــال العــائالت

. (685)الكبيرة التي كان الشيخ العربي ينتمي إلى واحدة منها..(ـ( 

ومن تعالت األســتاذ مالــك الفكريــة مــا ذهب إليــه في معــرض تــبريـر طبيعــة
الخالف بينـه وبين الشيخ العربي قوله: )).. واتفق في تلك الفــترة أن اطلــع الشــيخ
العربي على كتاب فقه جاء هدية من صــاحب ســعودي الجىء إلى القــاهرة ، وكــان
عنوانه الغــريب )الصــراع( يســتغرب على غالف كتــاب يــدرس الفقــه، ولــه مقدمــة
أغرب من العنــوان، ألنهــا تتنــاوـل بإســهاب وبراعــة نــادرة دور القيم اليهوديــة في
صناعة العالم العصريـ. فقرأه الشيخ العربي واقترح أن أقــرأه أيضــا، ألن المقدمــة
لفتت نظره، ورأى أنها لو ترجمت للفرنسية ألفــادت في توجيــه الشــباب الجزائــري

.185)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 682

.100)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 683

.131)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 684

.131)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 685
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في تلك الفترة ، وكان رأيه أن أضيف مــا جــادت بــه القريحــة حــتى ينشــر الكــل في
صورة كتيب باسمي واسم الشيخ، الذي تعهد من ناحية أخــرى بتكــاليف الطبــع من
صندوق جمعية العلماء، فرأيتــه رأيــا وجيهــا، وانتهيت من عملي في مقدمــة كتــاب
الصراع، فســلمت نســخة لبعض األصــدقاء ليقــدموها للشــيخ العــربي فقــدموها لــه،

فأبدى بعض التحفظات:

        إن هذه الرسالة لن يسمـح بنشرها، فال بــد من تعــديالت في بعض ســطورها
حتى يتحقق طبعها، وعندما رجع إلي األصدقاء بهذا الجواب قررت أن أرى الشــيخ
حتى أتفق معه مباشرة في الموضوع، وكي أهدىء شيئا من تصــوراتـه المتشــائمـة

بخصوص مصير الرسالة.

       يــا فضــيلة الشــيخ: لعلــك تخشــى علينــا بعض العــواقب فمن الممكن أن يبقى
اســمي وحــده على غالف الرســالة حــتى ال تتــورط جمعيــة العلمــاء.. فلم  يــر هــذا

الرأي، واحتج عليه.

        إن الحكومة ال تسمـح بنشر هذه الرسالة مهما يكن االسم على غالفها مــادام
ــذ ــة تأخ ــترك الحكوم ــدوري: فلن ــاحتججت ب ــديل. ف ــو دون أي تع ــا ه ــا كم محتواه
مسؤوليتها في األمر دون أن نساعدها عليه بإحجامنــا. وفرغنــا من المناقشــة دون
اتفــاق، وخــرجت منهــا بفكــرة واضــحة عن اختالف طريقــة التفكــير بيننــا، ألن
ــة األخــرى..(ـ( الطريقتين تأتي كل واحدة منهما من ناحية، تختلف تماما عن الناحي

(686).

       والمتمعن في تعليل األستاذ مالك بن نبي واســتنتاجاته من خالفــه في مســألة
واحدة مع الشيخ يتبين  أن األستاذ مالك بن نبي عــد عــدم مجــاراة الشــيخ لــه -في

كتيبه الذي أعده- خالفا في الرأي، وفي المنهج، وفي التصور، وفي النتيجةـ.

والمســألة كمــا تبــدو داخلــة في حنكــة الشــيخ الكبــيرة وتجربتــه الثريـــة في
التعامل مع أساليب اإلدارة االستعماريـة التي تتظاهر بحرية الرأي شكليا، ثم تخنقــه
ــة والعمــل ــأراد أن يجنب الجمعي ــا وتطــارد وتنكــل بأصــحابه ومؤسســاتهم. ف عملي
ــدة ــرد عمال بالقاع ــذا ال ــوب من ه ــع المجل ــم من النف ــرا أجس ــه خط اإلصــالحي كل
األصــولية: دفــع المضــار أولى من جلب المصــالح. ولعــل األســتاذ مالــك بن نــبـي لم
يهضم المسألة يومها، فبالغ مبالغة كبــيرة في تقــدير حجم الخالف، وأعطــاه أبعــادا

لعلها لم تكن لدى الشيخ تصورا ومنطلقا وممارسـة وغاية وهدفا ونتيجة.

.424 و 423 و 422)( مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ص 686
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خصائص ومميزات فكره:

إن الدارس المتمعن لفكر وآثار مالك يجد أنه يتميز بالخصائص والممــيزات
التالية:

334



  - النزعة التحليلية:1

يلحظ الدارس لفكر مالك بن نبـي بروز النزعة التحليليــة، فال يتبــنى رأيــا أو
يذهب مذهبا، إاّل بعد أن يــدقق فيــه، ويحللــه، ويفككــه، ويركبــه، فلــه منهج تحليلي
تركيــبي متمــيـز في االســتدالل واالســتنباط خــاص بــه، وفي هــذا الصــدد قــال عنــه
الدكتور األستاذ طه جابر العلواني: )).ـ. وهو في تناوالته تلك يجمع بين صــنعتين،
مهندس دقيق، يعرف كيــف يقــوم بعمليــات الهــدم والتفكيــك، وكيــف يتجاوزهــا بعــد
ذلــك، للقيــام بمهمـــة البنــاء والــتركيب، مالحظــا ســائر المــؤثرات ومختلــف األدوات

. (687)وجميع الشروط..(ـ( 

لقد كان مالك بن نبـي ذا تفكــير منهجي، وذا نزعــة تحليليــة رياضــية، نظــرا
لتخصصـه في الكهرباء والهندسة، فكل المعادالت التي ترد في كتبــه تــترجم ثقافتــه
الرياضية، التي ســاعدته على أن يكــون منهجيــا، يحســن تنســيـق أفكــاره وترتيهــا،
وهو يعترف بما حققه له تكوينـه الرياضي فيقــول: )).. لكن ربمــا أفيــده من ناحيــة
تنسيق األفكار، ويساعدني على ذلك األسلوب الرياضي الذي انطبعت به، حتى كان
أحيانا هذا األسلوب نفسه موضــوع نقــاش حــاد بيننــا، وذلـك عنـدما ينتقــد صــديقي

. (688)جفاف الفكر الهندسي..(ـ( 

فهنا نجد مالكا يتميز بتنسيـق أفكاره أثناء مناقشــاته مــع صــديقه حمــودة بن
ساعي ذو الثقافة الواسعة، فقوة نظره، ودقة تحليله تجعله ينظر للمسألة من زوايا
ــدالئل ــائق وال ــه بالحق ــرة، أو رأي حــتى يدعم ــركن إلى فك ــه ال ي ــددة، حــتى أن متع
المنهجيـة والمنطقيـة والتاريخيـــة والســياقية والدينيــة.. فتكوينـــه العلمي والرياضــي
يجعله ال يقوم بسرد التفاصيل والوقائع واألحداث واإلطناب فيهــا، بــل نجــده يوجــه
كامل طاقته الفكرية للتحليل والتركيب والتعمــق، والمالحظــة الدقيقــة، مــع صــرامة
في المنطق التحليلي واالستنباطي، ولذا فهو في كــل كتبــه يبــدو فيلســوفا للتــاريخ،
حكيمـــا اجتماعيـــا، محلال نفســـانيا، خبـــيرا اقتصـــاديا وسياســـيا، عارفـــا باألديـــان
والجغرافيا.. األمر الذي يجعله يوظف كل معارفه من هذه العلــوم لتحليــل األحــداث،

وعدم االكتفاء بنظرة واحدة ضيقة.  

وكل من قــرأ لــه، أو ســمعه يحاضــر، أو ينــاظر أو ينــاقش يكتشـــف بســرعة
تكوينه العلمي، ومصطلحاته الرياضيـة والفيزيائية والكيمائية، التي وظفها في حقل
الدراسات اإلنسانيةـ، فجاءت لتنوير وحل الكثير من القضــايا الفكريــة العالقــة، ومــا

. (689)كان ذلك إاّل لنزعته العلمية التحليلية 

.18)(  عبد اللطيف عبادة، صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، ص 687

.252)( مذكرات شاهد القرن، ص 688

.19)( انظر: عبد اللطيف عبادة، صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، ص 689

335



 - النسقية:2

ونقصد بها االنسجام وعدم التناقض الفكري، الذاتي والموضوعي، الــداخلي
والخارجي، واالبتعاد عن خيانة المبادىء، فمالك حين يتصدى لقضــية مــا، ويعتقــد
أهميتها، يظل يؤكد على قيمتهــا، وهــو يعالجهــا بكــل صــدق وإخالص، وال يــتراجع

عنها في سائر كتبه، إاّل إذا اكتشف خطأها، وهذا ما لم يلحظ عليه.

ــائق وإذا ما توصل إلى فكرة معينة، فهو يسعى بكل ما ملك من معارف وحق
ومنــاهج..ـ. لتــدعيمها، فكــل كتبــه تــبرز إيمانــه بالحضــارة والثقافــة وعــالم األفكــار
والقيم.. وال نجــده في كتــاب من كتاباتــه قــد تخلى عنهــا أو نســيها، ولــذا فأفكــاره

متناسقة منسجمة، ال تعارض وال تناقض بينهاـ.

 - الواقعية:3

عنــدما يعــالج مالــك بن نــبي قضــية من القضــايا، لم يكن ليســبح في الخيــال
والوهم، بل كان موضوعيا واقعيا إلى حــد كبــير، ألنــه ينطلــق من الواقــع المعيش،
ومن التجربة الحية الواقعية، ومن تجارب يعيشها وعاشــها العــالم اإلســالمي، وقــد
أجلى هذه الحقيقة صديقه األستاذ الدكتور عبد العزيز خالدي، وهو يقــدم لــه كتابــه
شروط النهضة، فقــال: )).ـ. ابن نــبي في الواقــع ليس كاتبــا محترفــا، أو عــامال في
مكتب، منكبا على أشياء خامدة من الورق والكلمات، ولكنــه رجــل شــعر في حياتــه
الخاصة بمعنى اإلنسان في صــورته الخلقيــة االجتماعيــة، وتلــك هي المأســاة الــتي
شعر بها ابن نبي بما فيهــا من شــدة، وبكــل مــا صــادف في تجاربــه الشخصــية من

.  (690)قساوة..(ـ( 

لقد كان الواقع يدعوه للتأمل والتحليل والبحث عن حلول ألمته التي غمرهــا
الجهــل والفقــر والقابليــة لالســتعمار، إلى أن وقعت فريســة ســهلة بيــد االســتعمار.
ــاحث ــاء، إلى ب ــدس كهرب ــه من مهن ــير مســار حيات ــه يغ ــتي جعلت ـــه هي ال فواقعيت
اجتماعي وفيلسوف تاريخي، إليمانه بحاجة أمته إلى بنــاء اإلنســان المنهــار، أكــثر
من حاجتها إلى بناء األشياء والجمادات. لقد كانت انطالقتــه من مشــكالت عصــره،
التي اعترضــت ســبيل أمتــه عن النهــوض، فاســتحوذت على فكــره، وتفاعــل معهــا

. (691)مقترحا لها الحلول المناسبة 

فلم تكن الكتابة هوايته، ولكنه كان يعــالج قضــايا وطنــه وأمتــهـ، واإلنســانية
التائهة، وكان يردد فيقول: )).ـ. لست كاتبــا بــالمعنى المهــني، الــذي صــاحبه يبحث

مالك بن نبي، شروط النهضة، مقدمة الكتاب بقلم األستاذ الدكتور عبد العزيــز خالــدي،)(690
.6ص 

.28)( نصر الدين عزوني، منهج التفسير في فكر مالك بن نبي، ص 691
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الموضــوع ليخرجــه للنــاس، ولكــني أشــعر بوضــع يحيــط من حــولي، فيــدفعني إلى
. (692)دراسته وإخراجه للناس..(( 

 - تعدد زوايا النظر:4

يتناول مالك بن نبي قضاياه من زوايا متعددة، فهو فيلسوف التاريخ، وعالم
االجتماع، والمحلــل النفســاني، والخبــير االقتصــادي، والفقيــه األصــولي، والداعيــة
المصــلح، والشــيـخ المجــدد، واللغــوي النحريــر، والمهنــدس التطــبيقي، والفيزيــائي

المخبري، والرياضي التحليلي.. 

 - الحرص على سالمة ودقة التشخيص:5

ــه.. على حرص مالك بن نبي في كامل آثاره وكتاباته ومحاضراته ومناظرات
دقة وسالمة تشخيصه لمشكالت العالم اإلسالمي، مجتنبا -قدر اإلمكان- الوقوع في
التنـــاقض المنطقي في فهم المشـــكالت الواقعيـــة، وردهـــا إلى أصـــولها وأســـبابها
ــة ــايا األم ــخيص قض ــالمة تش ــة وس ــرى أن دق ــو ي ــة، فه ــة متناهي ــا بدق ودوافعه
ومشكالتها من الفروض الشرعية الواجب عدم الخطإ فيها، ألنها ال تتعلــق بمصــيـر

. (693)فرد بل بمصيـر أمة بكاملها 

قضايا الحضارة المعاصرة في تفكير مالك بن نبي:

المتتبـع لمؤلفات األستاذ مالك بن نبي يجده قد عالج بعمق الكثير من قضــايا
ــيره انصــبت ـــة تفك ــكلت مركزي ــتي ش ــية ال ــه، ولكن القضــية األساس عصــره وأمت
باألساس على )مشكالت الحضارة(، فقد ركز ُجلَّ تفكيره فيهــا، وكــل مــا أنتجــه من
مفاهيم ومصطلحات وأفكار، وكل ما أرســاه من تحليالت وقــراءات ومنــاهج بحثيــة
وتفكيكية، وما طرحــه من إشــكاليات في فقــه التخلــف واالنحطــاط الحضــاري، ومــا
جدده في فلسفة التجديد والبناء الحضاري كـان يهــدف كلــه إلى اســتيعاب تراكمــات

.(694)حركة البناء الحضاري بأبعاده التاريخية واآلنية والمستقبلية 

والمتتبـع لمؤلفاته يجدها متمركزـة حــول مشــكالت الحضــارة، الــتي يــرى أن
محاولة التفكير فيها هو تفكير في أسسها، وأسسها هي مشكلة الثقافة. ألن الثقافة
هي أصل كل تحول حضاري في التاريخـ، بــل الثقافــة -حســب رؤيتــه- مصــدر وأس
النكبات والمآسي التي أصيب بها مجتمعنا اإلسالمي في سائر مجاالت حياته، األمر

.10)( عمر كامل مسقاوي، حديث في البناء الجديد، ص 692

.28)( نصر الدين عزوني، منهج التفسير في فكر مالك بن نبي، ص 693

ــافي، عــدد 694 ــدة الشــروق الثق ،15)( الطيب برغــوث، دعــوة إلى التواصــل والتأصــيل، جري
.11م، ص 11/11/1993
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الذي أدى إلى انهياره. وهي ذاتها المشكلة التي أدت إلى انهيار ســائر المجتمعــات،
.(695)ألن الفعل الحضاري هو في األساس فعل ثقافي 

ويرى أن محرك المجتمــع نحــو الفعــل الحضــاري هــو الفعــل الثقــافي، الـذي
يعتمــد أساســا على الفكــرة، ألن الفكــرة األصــيلة الحيــة هي الــتي تــدفع للفعــل
الحضاري، ألن )).ـ. هناك مرحلة يكــون فيهــا المجتمــع بــدائيا فقــير الوســائل، فــإذا
أدركته فكرة جوهريــة تســتقطب روحــه، انــدمج في دورة التــاريخ، وانــدفع بجهــده

اليومي نحو مثل أعلى يجعل ألفكاره دورا وظيفيا.. 

وإذا كــان المجتمــع تصــيبه المخــاطر فليس لقلــة في أشــيائه، بــل لفقــر في
أفكاره، كيف ال ؟ وغنى المجتمع ال يقاس بما يملك من أشــياء، بــل بقــدر مــا يملــك
من أفكار. ومن هنا فمشكلة العالم اإلسالمي مشكلة أفكار، ومنــذ انحطاطــه مــا بعــد

. (696)عصر الموحدين يواجه مشكلة أفكار ال مشكلة وسائل..(ـ( 

والقضايا الرئيسة الثالث التي عالجها، هي:

 - مشكالت الحضارة.1

 - مشكالت الثقافة.2

 - مشكالت األفكار. 3

وسنحاول عرض هذه القضايا لنتبين استشراف األســتاذ المرحــوم مالــك بن
نبي لمشكالت وقضايا عصرنا. 

 - مشكالت الحضارة:1

يرى مالك بن نبي أن اإلنســان اجتمــاعي بطبعــه، ويســعى دومــا عــبر ســائر
نشاطاته لتحقيق فطريـة االجتماع الغريزيـــة فيــه، ونتيجـــة لهــذه المــيزة االجتماعيــة
التي ترضــي حاجاتــه الفطريــة فهــو بحاجــة إلى تحقيــق آلياتهــا والتعــاون مــع بــني
جنسه، األمر الذي يدفعه إلى البحث عن وسيلة للتفاهم والتواصل اللغوي والفكري

واالجتماعي والثقافي.. وبهاته اآلليات تتشكل نواة المجتمع. 

وال يقوم المجتمع، وال يعرف االســتقرار إاّل بالفاعليــة الثقافيــة، وال تتحقــق
الفاعلية الثقافية فيه، إاّل بالممارسة وبالغرس الحضاري. وأي غياب لعملية الزرع
الثقافي المتواصل في مسيرة وبنية وعمق المجتمــع ســتجعل من المجتمــع مجتمعــا
بدائيا تسوده الهمجية ويحيا بالتخلف والفوضى، ولذلك فقد عرف المرحوم األستاذ

)( الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافية من استراتيجية التجديــد الحضــاري عنــد مالــك بن695
.12نبي، ص 

.12 مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص )(696
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مالك بن نبي الحضارة قائال: )).ـ. إنني أؤمن بالحضارة على أنها حمايــة لإلنســان،
.(697)ألنها تضع حاجزا بينه وبين الهمجية..(( 

وأي تراجـــع أو غيـــاب للفعـــل الحضـــاري الفـــردي واالجتمـــاعي ســـيؤدي
بالضرورة الحتمية إلى عدمية اإلنسان واإلنسانيةـ، وظهور الخلل في عــالم األفكــار
واألشياء ألن: )).ـ. الحضــارة هي الــتي تنقــل اإلنســان إلى شــكل من أشــكال الحيــاة

.(698)الراقية..(ـ( 

فالحضارة أمان لإلنسان واإلنسانيةـ، وحصانة طبيعيــة إلنســانيتـه المتمــيزة،
وحمايــة لكافــة حقوقــه وحرياتــه وواجباتــه وحاجياتــه، وبهــا يجــد األمن لمصــيره
ومستقبله، لكونها تستطيع أن تقدم له الضمانات الحقيقية والواقعيــة لوجــوده، ألن
وظيفتها تأمين الحماية لالستمراريـة الثقافية والمدنيـة والحضارية للفرد والمجتمع،
وقد دعا إلى )).. أن يكون للمجتمع مجموع الشروط األخالقية والمادية الــتي تــتيـح
لمجتمع معين أن يقــدم لكـل فــرد من أفــراده في كــل طــور من أطــوار وجــوده، منــذ
الطفولة إلى الشيخوخة، المساعدة الضروريـة له في هذا الطور أو ذلــك من أطــوار
نموه. فالمدرسة والعمــل والمستشــفى ونظــام شــبكة المواصــالت واألمن في جميــع
صــوره عــبر ســائر تــراب القطــر، واحــترام شخصــية الفــرد، تمثــل جميعهــا أشــكاال
مختلفة للمســاعدة الــتي يــرد ويقــدر المجتمــع المتحضــر على تقــديمها للفــرد الــذي

(83.. )(699)ينتمـي إليه..(ـ( 

ومهمــا كــان شــكل الضــمانات الــتي يقــدمها المجتمــع للفــرد، ســواء أكــانت
ــكال من ــا فهي أشـ ــا، أو تكوينـ ــة، أو تعليمـ ــة، أو إعانـ ــدقة، أو زكـــاة، أو كفالـ صـ
الضمانات التي تصون أفراد المجتمع  ألن المجتمع الــذي يقــوم بالفعــل الحضــاري،
هو المجتمع الحقيقي المتحضر، الذي يتغير ويتطور عبر الزمان التــاريخي الفاعــل
للوصــول إلى الــرقي واالزدهــار، فــالمجتمع التــاريخي المتطــور هــو الــذي يصــنع
الحضارة، وليست الحضارة سوى )).ـ. محصــلة تفاعــل الجهــد اإلنســاني مــع ســنن
اآلفاق واألنفس والهداية، من أجل الترقي المعرفي والروحي والسلوكي والعمراني

.(700)في عالم الشهادة..(( 

، نقال عن: أسعد السحمراني، مالك بن نصصبي مفكصصرا إصصصالحيا،5 مالك بن نبي، النجدة، ص )(697
.143ص 

.19 مالك بن نبي، ميالد مجتمع، ص )(698

.43 مالك بن نبي، القضايا الكبرى، ص )(699

 الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافية في استراتيجية التجديد الحضاريص عند مالك بن نبي،)(700
.10ص 

339



ألن الحضارة إنجاز خالل الزمان التاريخي، ويشمـل هذا اإلنجاز كل مجــاالت
الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والعسكريةـ. ولذلك يؤكد المرحــوم مالــك
بن نـــبي على فكـــرة أن الحضــارة هي الـــتي تلـــد منتجاتهـــا، أو هي الـــتي تصـــنـع
منتجاتها، وكل استيراد لمنتجاتها وأشيائها ال يعتبر إنجازا حضاريا، ألن الحضارة:
ــتي )).. هي نتاج فكرة حية تطبع على مجتمع في مرحلة ما قبل التحضر، الدفعة ال
تجعله يدخل التاريخ، فيبني هــذا المجتمــع نظامــه الفكــري والثقــافي طبقـا للنمــوذج
المثالي الذي اختاره، وعلى هذا تتأصل جذوره في محيط ثقافي أصيل تتحكم بدوره
في جميع خصائصــه الــتي تمــيزه عن الثقافــات األخــرى، والحضــارات األخــرى..((

(701) .

نظرية الحضارة عند مالك بن نبي:

يعرف األستاذ مالك بن نبي الحضارة بالنظر إلى عناصر تركيبها األساسية،
.(702 )فهي: معادلة تركيبها الحدود التاليةـ: ]إنسان + تراب + زمن = حضارة[

فالحضارة تبــنى بــالنظر لمــا يحملــه اإلنســان من عقيــد وفكــر، فيســتغل بهــا
التراب الذي يكتنز مختلف ضرورات الحياة، كما يستغل عامــل الــوقت بتحويلــه إلى
ســاعات عمــل وإنتــاجـ. فمشــكلة الحضــارة والتخلــف والتبعيــة ال نحلهــا باســتيراد

منتوجات حضارة قائمة، بل نحلها بحل مشكالت اإلنسان والتراب والوقت.

كما أن عناصر الحضارة هذه لن تجدي نفعــا إذا لم يكن الجــامع بينهمــا هــو
الفكرة الدينيةـ، التي تسيطـر على روح الفرد وعلى حيــاة األمــة، وتظــل هي العامــل
ــاء ـــة لبن ــرة الديني ــة الفك ــده على فاعلي ــاريخي، وفي تأكي ــيرها الت ــي في س الرئيس
الحضارة يقول: )).ـ. فالحضارة ال تنبعث إال بالعقيــدة الدينيــة. والحضــارة ال تظهــر
ــرعة ــاس ش ــون للن ــماء، يك ــط من الس ــورة وحي يهب ــة من األمم إاّل في ص في أم
ومنهاجا.. فكأنما قّدر لإلنسان أال تشرق عليه شمس الحضارة إاّل حيث يمتد نظــره

.(703)إلى ما وراء حياته األرضية..(( 

وإن الفكرة الدينيـة تبث في روح معتنقيها األخالق الرفيعة، ومن شذا عبقها
الفياح تنتشر وتنبعث حياة المجتمــع الفكريـــة المتجــددة، فــإذا فقــدت األمــة األخالق
تحررت الغريزة، وهنا تنتصر الهمجية، وتحيا الهمجية، وتسقط الحضارة على إثر
تحرر الغرائز. فإذا ما تحررت الغرائز في األفراد وسيطرت عليهم توجهت عقولهم
ــة الحقيقيــة  وصــارت منتجــات نحــو الكم واألرقــام، وفقــد اإلنســان قيمتــه الروحي

الحضارة في يده وسيلة استعمار، ووسيلة اضطهاد وظلم وفساد وضغط.. 

.49 مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص )(701

.29 مالك بن نبي، ميالد مجتمع ، ص )(702

.75 مالك بن نبي، شروطص النهضة ، ص )(703
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كما يرى المرحوم األستاذ مالك بن نبي أن الحضارة تبدأ ببزوغ فكرة دينيــة
فيه، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الروح، وتكون الحضــارة فيهــا في طــور الميالد
والنشأة، ثم تليها مرحلة انتشار وتوسع الحضارة، وتســمى مرحلــة العقــل، لتنتهي

.(704)إلى مرحلة الغريزة وهي مرحلة األفول والتالشي 

ومن خالل هذا العرض السريع لمفهوم الحضــارة عنــد مالــك بن نــبي نتــبين
أنه قد عرفها من خالل ثالثة مستويات، فتعريفــه لهــا من حيث تــركيب عناصــرها،
يشير إلى النظرة النشوئية التكوينيــةـ، وتعريفــه لهــا من حيث وظيفتهــا، يشــير إلى
النظرة الوظيفية، وتعريفـه لهـا من الناحيــة التاريخيــة يشــير إلى النظــرة التاريخيــة

. (705)التطورية البيانيـة 

عناصر نظرية الحضارة عند مالك بن نبي:

يرى المرحوم األستاذ مالك بن نــبي أن الحضــارة ال تســتقر في مكـان واحــد
في األرض، كما أنهــا ال تثبت في رقعــة جغرافيــة معينــة، أو عنــد شــعب معين، بــل
تسير وتتحرك من مكان آلخر، ومن شعب آلخر )).. ألن الحضارة تسيـر كما تســير
الشمس، فكأنها تــدور حـول األرض مشــرقة في أفــق هــذا الشـعب، ثم متحولــة إلى

.(706)أفق شعب آخر..(( 

وتتقاسم حركية قيام الحضارات وســقوطها ثالث مســتويات نظريــة رئيســيـة
كبرى، هي:

 - نظرية حركة التقدم الصاعد للحضارة.1

 - نظرية حركة النكوص المتدهورـ.2

 - نظرية التعاقب الدوري.3

وتــدخل رؤيــة مالــك بن نــبي ضــمن ســياق النظريــة الثالثــة، الــتي درســت
الحضارة كحركة تعاقب دوري ســننيـ، وقــد تمــيزـت هــذه النظريــة بنوعيــة العلمــاء

والباحثين الذين قدموا قراءاتهم فيها بعمق وموضوعية وإنصاف، وهم: 

م(،1406هـ 808 - المؤرخ والباحث الموسوعي )عبــد الــرحمن بن خلــدون ت 1
الــذي يــرى أن خــط ســير الحضــارة في أي أمــة من األمم يمــر بالمراحــل األربعــة

التالية: ]مرحلة البداوة، ومرحلة الحضارة، ومرحلة الترف، ومرحلة التدهور[.

.99 و 98 المصدر نفسه، ص )(704

.111 آمنة تشيكو، مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولد توينبي، ص )(705

.73 مالك بن نبي، شروطص النهضة، ص )(706
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م(، الذي يــرى أن الحضــارة1936 - المؤرخ والباحث الموسوعي )اشبنجلر ت 2
كائن حي، يلد وينمـو ويكبر ويهرم ويموتـ.

 - المؤرخ الموسوعي )إرنولد توينبي(، الذي يرى أن العامــل الرئيســي في نمــو3
الحضارة هو التحديات البيئية والجغرافية والبشريـة المحيطة بالمجتمع.

ــف على4 ــام الحضــارة متوق ــرى أن قي ــذي ي ــل(، ال ــؤرـخ )هيغ  - الفيلســوف والم
.(707)الصراع القائم بين المتناقضات في نطاق المادة ووسائل االنتاج 

وقد عرض األستاذ مالك بن نــبي لكــل النظريــات الــتي درســت لفلســفة قيــام
الحضارات، ثم عرض لنظريتــه الــتي ال تخضــع ألســباب طبيعيــة جبريــة، بقــدر مــا
تخضع لإلنسان نفسهـ. مالحظــا أن تطــور الحيــاة الفكريــة للمجتمــع شــبيهـة بتطــور
الحياة الفكرية لإلنســان في جميــع مراحــل نمــوه، فهــو كالطفــل صــغيرا، وكالشــاب
يافعــا، وكالكهــل رجال، وكــالعجوز شــيخا، وكاإلنســان ميت فانيــا، ونظريتـــه في

الحضارة تتأسس على الخطوات التالية:

 - الطور األموي: وهي مرحلة التعامل العشوائي مع عالم األشياء المحيطــة بــه،1
دون إدراك لعالم األشخاص عدا وجه وشخص أمه.

 - الطور ما قبل االجتماعي: وهي مرحلة التعامل مع عــالم األشــخاص المحيطين2
به، دون إدراك لعالم األفكار.

 - الطور االجتماعي: وهو الطور المدرسي وما بعد المدرسي، وفيه يحاول إقامة3
الصلة بين العوالم الثالثة في داخله ]أشياء. أشخاص. أفكار[.

ــور ــدائي، ثم الط ــولي الب ــور الطف ــدءا من الط ــارة: ب ــون الحض ــذا تتك وهك
االجتماعي بارتباط األفكــار بعــالم األشــخاص، فــالطور الراشــد الــواعي حيث ُيعطي
المجتمــع القيمـــة للفكــرة المجــردة عن عــالم األشــخاص واألشــياء. وهكــذا تكــون

. (708)الحضارة بداوة، فتحضر، فشيخوخة، فانهيار 

المجتمع المتحضر في نظر مالك بن نبي:

إن المرحلــة األولى من مراحــل الحضــارة هي المرحلــة الــتي تســودها القيم
الروحية، وميزة هذه المرحلة هو االلــتزام بالمبــدإ التعبــدي الشخصــي، أو التعبــدي
الجمعي )العالقات االجتماعية(. فالمبدأ هو مركز الدوران الذي يحققه هــدف نشــاط
الفرد والمجتمع، ولذلك قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وســلم  لمن أرادوا أن تكســر

. وشــايف عكاشــة، الصــراع الحضــاري في العــالم54)( مالــك بن نــبي، ميالد مجتمــع، ص 707
.54اإلسالمي، ص 

.54)( شايف عكاشة، الصراع الحضاري في العالم اإلسالمي، ص 708

342



عالقة المبدإ في بعض جوانبها لفائدة عالقة العواطف: ]واهلل لو سرقت فاطمة بنت
. (709)محمد لقطعت يدها[ 

وكــذلك قولــه تعــالى لمن أرادوا أن تكســر عالقــة المبــدإ في بعض جوانبهــا
لفائــدة الحســابات الظرفيــة: }وال يجــرمنكم شــنآن قــوم على أال تعــدلوا اعــدلوا هــو

(.9أقرب للتقوى واتقوا اهلل إن اهلل خبير بما تعملون{ )المائدة: 

وقد نبه األستاذ مالك بن نبـي إلى أن مرحلة الروح تطبع المجتمــع بطــابعين
هامين هما:

 - خنوس األنا الذاتية، وانسجامها مع المسار العام للمجتمع.1

 - انسداد الفجوات االجتماعية وغياب الفراغ االجتماعي.2

وفي هذه المرحلة تكون كل الملكات )الغرائز، العقــل( تحت ســيطرة الــروح،
فإذا ما أفلتت الروح، وظهرت بوادر الفتور، انتهت مرحلة التألق واإلشــعاع، لتبــدأ
مرحلــة لهــا ميزاتهــا الخاصــة وهي مرحلــة العقــل، حيث تكــون جميــع الخصــائص
والملكات تحت سيطرة العقل، متجهـة نحو المشكلة المادية. وتصــبح مرحلــة العقــل
ــة من مرادفة للحسابات الشخصية واألنانية والمصلحة، وتمزق الجوانب االجتماعي

.(710)هـ 36خيوط شبكة العالقات كما حدث في معركة صفين 

ثم تحصل بعض التفككات الروحية في الفرد وفي روح الجماعــة والمجتمــع
بانفصال األساس المعرفي عن البعد الثقافي، وبانفصال األساس اإليماني عن البعــد
السلوكي، وتبدأ مرحلــة الغريــزة المتحــررة من وصــاية الــروح والعقــل، وفي هــذه
المرحلة يصبح النشاط الجمعي المشترك مستحيال، وتسود الفوضــى واالضــطراب،
ــراد ــات األف ــرض في عالق ــذا الم ــاره ه ــر آث ــاعي، وتظه ــرض االجتم ــود الم ويس
ــدما وأخالقهم، فيكون تضخم األنا وانتفاخها، وتتحلل شبكة العالقات االجتماعية عن
يسترد استقالله وسلطته في داخل الجسد االجتماعي. وتميـل الكفة في هذه المرحلة
ــع االنحطــاط، وينتهي ــدد.. ويســود المجتم ــانون الكم والع إلى الشــيئيةـ، ويســود ق
المجتمع، ويخرج عن الحضارة، ويعود اإلنســان إلى مســتوـى الحيــاة البدائيــةـ، وال

)( حديث ))لو أن فاطمة..(( رواه البخاري في كتاب الحدود، باب كراهية الشــفاعة في الحــد709
، دار الكتب العلميــة، بــيروت، دون طبعــة وتــاريخ، ج6788إذا رفع إلى السلطان، حديث رقم 

ــاب الحــدود،329، ص 4 . وأخرجه البخاري أيضا في باب آخر. وكذلك مسلم في صحيحه، كت
، دار1688باب قطع السارق الشــريف وغــيره والنهي عن الشــفاعة في الحــدود، حــديث رقم 

. كما أخرجه أبو داود، والترمــذي،1315، ص 3إحياء الكتب العربية، دون طبعة وتاريخ، ج 
وابن ماجة، وأحمد.

)( انظر: يزيد رمرم، نظرية الدورة الحضارية عند مالك بن نبي، جريــدة الشــروق الثقــافي،710
. 40. ومالك بن نبي، ميالد مجتمع، ص 13م، ص 11/11/1993، 15عدد 
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يعود اإلنسان والتراب والوقت عوامل حضارة، بــل تصــبـح عناصــر خاملــة ال صــلة
بينها. 

وهذه الظاهرة الحضارية ال تمس األمة اإلسالمية فحســب، بــل تتعــداها لكــل
األمم والشعوب األخرى ألن )).. التجارب التاريخية العامة تؤكد أطوار الحضــارات

.(711)هذه، وال تكاد حضارة ما تشذ عن هذه القاعدة..(( 

ــإن ــبي ف ــك بن ن ــد مال ــة لإلنســان عن ــوار العمري ـــة األط ــا من نظري وانطالق
المجتمع المتحضر هو المجتمع الذي بلغ عمر الفكرة، وتتمثل هذه الفكرة في جملة
عوامــل معنويـــة وماديــة تــتيـح لهــذا المجتمــع أن يــوفر لكــل فــرد من أفــراده جميــع
الضمانات والضوابط االجتماعية الالزمة لمواصلة عملية التحضــيرـ. ألن الحضــارة
هي: القدرة على القيام بوظيفـة أو بمهمة معينـة تخدم تقدم ونمو المجتمــع. ووضــع

األستاذ مالك بن نبي شروطا أساسية لتحضر المجتمع، وهي:

 - انتصار عالم األفكار السليمة على األفكار الميتة والمشوشة.1

 - وضوح وأصالة المنهج المتبع في تنميـة الفرد والجماعة.2

 - انعدام فاعلية عقدة القابلية لالستعمار.3

 - تفاعل مجمــوع األشــخاص مــع ضــروب الــتراب ومجمــوع األزمنـــة في تفاعــل4
معادلة الناتج الحضاري ]إنسان + تراب + زمن = حضارة[. 

وحتى يحقق المجتمع رقيه الحضاري البد من حل إشكاالت الحضارة الثالث
والسيطرة عليها، وهي: ]مشكلة اإلنسان، ومشكلة التراب، ومشكلة الوقت[. ولحل

مشكلة اإلنسان يجب توجيه وضبط العوامل الثالثة المنوطة بنجاحه، وهي:

مشكلة اإلنسان: 

 - توجيه الفكر والثقافة لإلنسان المتحضر وذلك بتشــبعـه وريـــه بأبعادهــا األربعــة1
]الدين والخلق، والتذوق الجمالي، والعلم، والتمكن الصناعي والتكنولوجي[.

 - توجيه قيم العمل الجماعي في اإلنسان لصناعة اإلنسان الكائن المتحضر .2

 - توجيه ووضوـح سياسة المال لخدمة الكائن المتحضر.3

ولتبيين الفرق بين العلم الحقيقي القــادر على نقــل اإلنســان لــدائرة التحضــر
يبين األستاذ مالك  أن اإلسالم وفر المناخ العقلي والنفســي والــروحي واالجتمــاعي
المناسب لنمو العلم وازدهــاره. فــالقرآن الكــريم لم يحمــل أســرار صــناعة الــذرة أو
غــزو الفضــاء، ولكنــه بث في آياتــه روح وحركيــة العلم، على العكس من التــوراة
الــتي ابتــدأت في ســفر التكــوين على توضــيح الظــاهرات الماديــة، واإلنجيــل الــذي

.79)( مالك بن نبي، شروط النهضة، ص 711
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استفتح على عملية تجسيد األقــانيم الثالثــة، فــإن القــرآن الكــريم بــدأ بــالعلم والحث
.(712)عليه، وبذكر أدواته ومناخه المالئم

 مشكلة التراب:

وهنا يبدو أثر وفاعلية اإلنسان ككائن يسعى للتحضر لتحريك التراب الجامد
وتحويله إلى منجزات حضارية .

مشكلة الوقت: 

وهنا يتجه اإلنسان لتبيين تأثيره في االستفادة من الوقت. وهكذا يصبـح حــل
. (713)مشكالت الحضارة يعني دخول المجتمع في مرحلة التحضر 

 - مشكالت الثقافة:2

عد األستاذ مالك بن نبـي الثقافة أساس الحضارة، ألن الفعــل الحضــاري هــو
باألســاس فعــل ثقــافي، وعليــه فالحضــارة قضــية اســتراتيجية في فكــره، ألن: ))..
المسألة الثقافية هي المدخل الضــروري لعمليــة البنــاء الحضــاري، على اعتبــار أن
الحضارة هي محصلة تفاعل الجهد اإلنساني مــع ســنن اآلفــاق واألنفس والهدايــة،
وهذه السنن ال يمكن أن يصل إليها اإلنســان، إاّل عــبر عــالم ثقــافي ســليم ومنســجم
وفعال، يتيح له امتالك منهج البحث عنهــا، والوصــول إلى إدراك آليــات عملهــا من
ــترقي الحضــاري المنشــود من جهــة ــق ال جهــة، ومنهج االســتفادة منهــا في تحقي

. (714 )أخرى..(ـ(

مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي:

بعد أن ينتقد مفهوم الثقافــة من المنظــور الرأســمالي القــائم على الفردانيــة،
ومن المنظور الشــيوعي القــائم على الجماعيــة، ثم يــبين خطــأ تركــيز بنــاء مفهــوم
الثقافة على الفرد أو الجماعة فقط يبين مفهومهــا في اإلســالم، القــائم على تــركيب
أربعة عناصر رئيســـة هي: ]األخالق، الجمــال والــذوق، المنطــق العلمي، الصــناعة
والتكنولوجية[، ومحصلة العالقة القائمـة بين هاته العناصر األربعــة في زمن فاعــل

يصنعه اإلنسان السائر نحو التحضر هي الثقافة.

.34)( انظر: مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر اإلسالمي الحديث، ص 712

)( الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافية من استراتيجية التجديــد الحضــاري عنــد مالــك بن713
. 13نبي، ص 

)( الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافية من استراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن714
. 13نبي، ص 
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فالثقافة هي عالقة عضوية في سلوك الفــرد، وأســلوب الحيــاة االجتماعيــة،
. (715)وهي نظرية في السلوك االجتماعي، وليست نظرية في المعرفة 

وهي كمــا يعرفهــا: )).. مجموعــة من الصــفات الخلقيــة والقيم االجتماعيــة
التي تــؤثر في الفــرد منــذ والدتــه، وتصــبح ال شــعوريا العالقــة الــتي تربــط ســلوكه

.(716)بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه..(ـ( 

فمالك بن نبـي يرى بأن الثقافة فلســفة وقيم خلقيــة فرديــة واجتماعيــة تــؤثر
ــة في تكوين الفرد وصياغته منذ الطفولة، بحيث تصبـح نمطا لصيقا بحياته، وعالم
مميزة لسلوكه، يصنع بها كــل دقــات حياتــه، وفــق الوعــاء الــذي تشــكل فيــه. فهي
أشبه بالهواء الذي يستنشقـه وبالماء الذي يشربه وبالطعــام الــذي يأكلــه، وال غــنى
لحياته عن هذه الضروريات، وكــذلك الثقافــة بالنســبة لــه. ومن هنــا فــإن ســلوكات
وتصــرفات وردود أبنــاء المجتمــع الواحــد متشــابهـة بــالرغم من تبــاين مســتوياتهم
ــة والتعليميــة واللغويــة.. ألنهم تنســموا عبــير نمــط الماديــة والعلميـــة واالجتماعيـ
ثقــافي وروحي متشــابهـ، وشــربوا من نســق اجتمــاعي متجــانس ومتناســق، ومن
ــوز وأشــكال وصــور.. ــد ورم ــادات وتقالي ــات وأصــوات وع ــاء وحرك ــوان وأزي أل
ــل ــه ك صهرتهم جميعا في بوتقة الثقافة القومية. فهي: )).. المحيط الذي تتشكل في
جزئية من جزئياتنا.. وهي تتمثـل بوظيفة الدم في جســم اإلنســان، فهــو يــتركب من
الكريات الحمراء والبيضاء، وكالهما يسبـح في سائل واحــد هــو - البالزمــا- ليغــذي
الجسد، والثقافة هي ذلك الدم، الذي في جســم المجتمــع، يغــذي حضــارته، ويحمــل
أفكار الصفوة، كما يحمل أفكار العامة والخاصة. وكل هذه األفكار منسجم في سائل

.(717)واحد من االستعدادات المتشابهة واالتجاهات الموحدة واألذواق المناسبة..(( 

ــاعي واألخالقي ــ ــي واالجتم ــ ــري والنفس ــ ــط الفك ــ ــة إذن هي: المحي ــ فالثقاف
ــه ــع، ويدعم ــذي يحتضــن الوجــود اإلنســاني في المجتم ــروحي.ـ. ال ــتربوي وال وال
بالخبرة المعرفية والسلوكية واألخالقية والجمالية.ـ. وفي هذا المحيط تتشكل طباع،
ــة إذن: وشخصية، وذوق الفرد الثقافي، محكومة بالسنن النفسية واآلفاقيةـ. فالثقاف

. (718)نظرية في المعرفة، ومنهـج في السلوك، وطريقة في العمل والبناء 

مصطلحات المنظومة الثقافية:

. 91 و 90)( انظر: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص 715

. 74)( انظر: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص 716

. 78)( انظر: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص 717

)( الطيب برغوث، موقع المسألة الثقافية من استراتيجية التجديــد الحضــاري عنــد مالــك بن718
.14نبي، ص 
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يتكــون مصــطلح الثقافــة عنــد األســتاذ مالــك بن نــبي من المفــردات األربعــة
التالية:

 - التوجيه األخالقي لتكوين نمط الصالت االجتماعية الراشدة.1

 - التوجيه الجمالي لتكوين الذوق العام السليم.2

 - المنطق العلمي لتحديد أشكال النشاط العام.3

. (719) - الصناعة أو الفن التطبيقـي المالئم لكل نوع من أنواع المجتمع 4

وسنبين هذه المكونات االصطالحية لمفهوم المنظومة الثقافية عند المرحوم
مالك بن نبي. 

 - المبدأ األخالقي:1

فطرية االجتماع غريزة أصيلة في اإلنسان، والمجتمــع المتحضــر هــو الــذي
يطبـــع ويهـــدي هـــذه الغريـــزة ويرفـــع من مســـتواها بـــاألخالق ليتجنب الفوضـــى
واالضطراب، وأهدى القيم األخالقيــة المتنزلــة مــع األنبيــاء، ألنهــا تهــدف إلى ربــط
األفراد ببعضهم البعض، كما يشير إلى ذلــك القــرآن الكــريم في قولــه تعــالى مخــبرا
عن مجتمــع المهــاجرين واألنصــار: }وألــف بين قلــوبهم  لــو أنفقت مــا في األرض

. (720)( 63جميعا ما ألفت بينهم ولكن اهلل ألف بينهم إنه عزيز حكيم{ )األنفال: 

واالرتقاء باألخالق والسلوك اإلنساني هو الهــدف األســاس للحضــارة، وقــد
جــاء رســولنا الكــريم محمــد صــلى اهلل عليــه وســلم  ليتمم مكــارم األخالق، ليعلــوا
ويسمو بها اإلنسان إلى درجة يتميـز فيها عن باقي المخلوقات. ولــذا فالثقافــة عنــد
ــة في ــثر منهــا من أن تكــون نظري ــة في الســلوك واألخالق أك ــبي نظري ــك بن ن مال

.  (721)المعرفة المجردة 

وعليــه فالعنصــر األخالقي يقــوم ببنــاء عنصــر مهم من عناصــر الحضــارة،
واإلنســان الــذي يتحكم في األشــياء والــتراب في الــزمن تنظمــه األخالق، فالجــانب

األخالقي هو الذي يحدد اتجاه ودوافع وغايات المجتمع العام. 

 - الذوق الجمالي:2

إن األفكار هي المحور األساسي في بناء الحضارة، والمجتمع المتحضر هو
الذي ينتج األفكار الحية البناءة المتسمـة بالجمال والذوقية، ألن الصور التي تحيــط

.132)( مالك بن نبي، شروط النهضة، ص 719

.79)( مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص 720

.124)( مالك بن نبي، شروط النهضة، 721
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باإلنسان لها أثرها الفعال في صناعة فكره وأعمالــه، ألنــه ال يمكن لصــورة قبيحــة
أن توحي بالخيال أو باألفكار الكبيرة. فإن لمنظرهــا القــبيح في النفس خيــاال أقبح.ـ.
فاألفكار تنتج عليها األعمال، واألفكار تولــد من روح الصــور المشــاهدة في محيــط
اإلنســان وإطــاره االجتمــاعي. فالجمــال الموجــود في المحيــط من روائح وأصــوات
وألوان وحركات وأشكال.. توحي لإلنسان وتغرس فيه نزوعا إلى الجمــال والكــريم
من العادات والممارسات، وتبعده عما هو مستهجن قبيح، ولذا يقرر األســتاذ مالــك
ــو بن نبي أن اإلطار الحضاري بكل محتوياتـه متصـل بذوق الجمال، بل إن الجمال ه

. (722)اإلطار الذي تتكون فيه أية حضارة 

وإن نظــرة نلقيهــا إلى تعــاليم اإلســالم تكشــف لنــا عن اهتمامــه بالــذوق
الجمالي، وبالنظام، وطهارة النفس والثياب والجســم والمحيــط، وإماطــة األذى عن
ــالي ــذوق الجم ـــة ال ــنزوع اإلســالمي لتربي ــاذج من ال ــق، والكالم الطيب.. نم الطري

وغرسه في الشخصية اإلسالمية.    

 - المنطق العلمي:3

وهو المنهج الذي يعرف بــه المجتمــع طريقــه للعمــل ولمقاصــده ولوســائله.
فبالمنطق العلمي يستخرـج المجتمع الوسائل الميسرة لعملية البناء الحضاري، وإذا
ــات ما غاب المنطق العلمي عن المجتمع ضيعت الثروات، وبددت الطاقات واإلمكاني
في مشاريع ال تقدر األمــور بقــدرها، وال ترســم األهــداف ألعمالهــا، والســبب يعــود
)).. الفتقادنا الضابط الذي يربط بين األشــياء ووســائلها، وبين األشــياء وأهــدافها،
ــرف ــا ال تع ــا، وفكرتن ــا العلي ــرف مثله ــا ال تع ــائلها، وثقافتن ــل وس ــتنا تجه فسياس

. (723)التحقيق..(ـ( 

ــده من ــا عن ــا، فيســتغل م ــع فاعلي ــون المجتم ــني أن يك ــالمنطق العلمي يع ف
إمكانيات ووسائل وطاقات، وأن ال يدع ساعاته تمر فراغا، بل يحول تلك الســاعات

إلى ساعات عمل وإنتاج.   

 - التوجيه الفني أو الصناعة:4

وعملية تحويل العلــوم النظريــة إلى مهن وفنــون وصــناعات عمليــة يدويـــة
وتقنيــــة إلى حيزهـــا العملي التطـــبيقي واســـتغالل الطاقـــات والقـــدرات والمـــواهب
واإلمكانات في العمل الصناعي ركن مهم في تكــوين مفهــوم الثقافــة عنــد مالــك بن
نبي، ألن الصناعة وســـيلة لكســب األفــراد ووســيلة للمحافظــة على كيــان المجتمــع

. (724)واستمراره ونموه 

.85 و 81)( مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص 722

.86)( مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص 723
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ومن هنا نتبين أن مشكلة الحضارة هي مشــكلة ثقافــة، وإصــالح المنظومــة
الثقافية أساس لحلــول مشــكالت الحضــارة. وإذا كـانت شــبكة العالقــات االجتماعيــة
سوية بين أفراد المجتمع، وإذا ما تكون للمجتمع عــبر التــاريخ قيم أخالقيــة تحافــظ
ــام ــو محكم من النظ ــا، فيعيش متســقا ضــمن ج ــراده مع على تماســك وانســجام أف
والجمال والذوق، بحيث تشــكل ألفــراده منطلقــا أدبيــا وعمليــا يتفــاعلون من خاللــه
ــا يمكن بفاعلية ما يملكونه من طاقات ومواهب وإمكانات فيبدعون أعلى وأقصى م
من الفوائــد والوســائل المتاحــة لهم، فيحولــون كــل هــذه القيم النظريــة واألخالقيــة
والجمالية الذوقية إلى صناعات ومهن وإنتاج ســلعي، أمكنهم حــل مشــكلة الثقافــة،
ومن ثم حــل مشــكلة الحضــارة، ومن ثم التوقيــع على صــفحات التــاريخ وتأكيــد

. (725)الشهود الحضاري 

وبمثل هذا البناء المحكم يشكل األستاذ مالك بن نبي بدقة منظومتـه الثقافيــة
عبر المكونات األربعة لمفهوم الثقافة المكون من الخلق والذوق والعلم والصناعة.

 - مشكالت األفكار:3

شغلت قضية األفكار حيزا مهما من تفكير واهتمــام األســتاذ مالــك بن نــبي -
رحمه اهلل- وقد بين بدقة وعمق فائدتها وأهميتها ووظيفتها وخطرها من الناحيتين
النظرية والعملية، ألنها تشكل قطبا مهما وأساســيا في حيــاة األمم، وعالمــة صــحة
لتقـــدم األمـــة أو تخلفهـــا، ومقياســـا صـــحيحا لنضـــجها أو لتخلفهـــا أو لتطورهـــا

الحضاري. 

ذلــك أن التفــوق الفكــري والنظــري الــواعي لــدى أمــة من األمم سيصــاحب
حتميا بتفوق عملي تطبيقـي في مختلف مجاالت الحضارة اإلنسانية، والــدليل األكيــد
ــتي أعقبهــا على ذلــك انتصــار الفكــرة اإلســالمية القرآنيـــة في الجزيــرة العربيــة ال

. (726)انتصار حضاري شامل لتلك األمة المتخلفة 

واألفكار إما أن تكــون ذات مصــدر إلهي ديــني تــأتي عن طريــق الــوحي، أو
تكون من نتاج تأثر العقل البشري بــالوحي، فينتـج فكــرا دينيــا، أو تكــون من إنتــاج
العقل البشــري المحض الــذي على تنــوع مصــدرها وظــائف ومهــام هي: يصــل إلى
الحقيقة عندما يسعى لتأكيد وظيفتــه في الحيــاة وهي عمليــة إنتــاج األفكـار، ولهــذه

األفكار على تنوع مصدرها وظائف ومهام هي:

 - اليقظة والنهوض واإلقالع:1

.88)( مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص 724

.132)( أسعد السحمراني، مالك بن نبي مفكرا إصالحيا، ص 725

.8)( مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص 726
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كثيرا ما تعيش المجتمعات في حالة ركود وخمود وتخلف، تسودها البدائيــة
في التصرف ويحكمها الجمود في العالقات، حتى تتداركها العناية بنزول فكرة حيــة
ناضجة بنــاءة تنهض وتقلــع بهــا )).. ذلــك أن هنــاك مرحلــة يكــون فيهــا المجتمــع
بدائيا، فقير الوسائل، فإذا مــا أدركتــه فكــرة جوهريــة تســتقطب روحــه، انــدمج في
دورة التـــاريخ، وانـــدمج جهـــده اليـــومي نحـــو مثـــل أعلى، يجعـــل ألفكـــاره دورا

.(727)وظيفيا..(( 

ذلك ألن األفكار تشكل حــدودا واقيــة للمجتمعــات، فاألفكــار الدينيــة تحــد من
خطر الغريزة، وتربط الطاقة الحيويـة بدور نبيـل في المجتمع، وفي حركية التاريخ،
فالفكرة اإلسالمية نجدها قد طوعت الطاقــة الحيويـــة في المجتمــع العــربي الجــاهلي
ليصــبح مجتمعــا متحضــراـ. وهــذه اإليديولوجيــة الشــيوعية تمنـح ســكان مدينـــة
)ســتالينغراد( من بين ماليين القنابــل المشــتعلة وركــام األبنيــة المحطمــة ووحشــية
وجاهزية الجيش األلمــاني.ـ. ليوقفــوا زحــف الجيش النــازي الزاحــف على مــدينتهـم
خالل الحرب العالمية الثانية، بل شكلت نقطة محوريـة مهمة في تراجع المد النازي
عن العالم بأسره. وهذه الفكرة المسيحيـة تخرج أوربا إلى مسرح التــاريـخ في قــرن

. (728)البعث الحديث 

ألن مهمة الفكرة الدينية هي تغيير اإلنسان، ووضع طاقته الحيويــة الكامنــة
أو المبددة في بــراثن ومهــاوي الجاهليــة والضــياع على عتبــات النهــوض واإلقالع
الحضاري، فتجعل من كل القيم الدينيـة قيما أخالقية عمليــة تحكم المجتمــع، وتحــدد
طبيعة عالقاته ببعض، وهي بعملية التحول تلك تكــون شــبكة العالقــات االجتماعيــة
األخالقية المحكمة في النسيج االجتمــاعي، وقــد بين األســتاذ مالــك بن نــبي عمليــة
التحول في المجتمع بأنه )).. على عتبة حضارة ما، ليس هــو عــالم األشــياء الــذي
يتبدل، بل بصورـة أساسيـة عالم األشخاص على أساس ميثاق جديــد مــنزل كــالقرآن

. (729)الكريم..(( 

وحتى حينما تفقد هــذه األفكــار الدينيـــة فعاليتهــا في المجتمــع، فإنهــا تحتفــظ
بقوتها الدافعة، وهذا الوضع جسدته الحضارة اإلسالمية بعد عصر الموحدين، وما
رافقه من انحطاط وتخلف حضاري، وقــد مكنتهــا تلــك األفكــار الكامنــة من مقاومــة

العدوان وتحقيق االستقالل ومعاودة السباق للنهضة والطموح الحضاري.  

أما األفكار التي تسعى لتغيير عالم األشياء والمقتنيات، فإنها غالبا ما تصدر
ــل هــذه عن العقل البشري الذي صممـه اهلل لمثل هذه المهمة، وهي صنع وإبداع مث

، بتصرف.48 .. 40)( مالك بني، مشكلة األفكار، ص 727

.47)( مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص 728

.37)( مالك بن نبي، ميالد مجتمع، ص 729
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ــك ــة في ذل ــائل المتاح ــل الوس ــف ك ــتغالل وتوظي ــادة، باس ــع الم ــات وتطوي المنتج
ــه المجتمع. فدور مثل هذه األفكار البشريـة مترادفا مع األفكار الدينية مهم في توجي

نشاط المجتمع نحو صنع حاجاته ووسائله الضروريـة لمسيرتـه الحضاريه.

 - مقياس الغنى أو الفقر االجتماعي: 2

يؤكد األستاذ مالك بن نبي على حقيقة اجتماعية مهمةـ، لهــا عالقــة حقيقيــة
ووطيدة بغنى وفقر المجتمع فيقول: )).. ال يقاس غنى المجتمع بكمية ما يملك من

، ألن القــوة الحقيقيــة لألمــة تكمن في(730)أشــياء، بــل بقــدر مــا فيــه من أفكــار..(ـ( 
ــيطر على امتالكها لألفكار الحية والبناءة، وبامتالكها لهذه األفكار البناءة الحية تس
عالم األشياء، وتوظف مالها من وسائل متاحة بفضــل تلــك األفكــار الحيــة، وتعتــبر
ـــة أو ــات الطبيعي ــا تعرضــت إلى النكب ــذ إذا م ــزاد الحي والمنق ــه ال ــوقت نفس في ال
التدافعية، مؤكدا على هذه الحقيقة بقوله: )).. ولقد يحدث أن ُتلم بالمجتمع ظروف
أليمة، كأن يحدث فيضان، أو تقع حرب فتمحو منـه عــالم األشــياء محــوا كــامال، أو
تفقده إلى حين ميزة الســيطرة عليــه، فــإذا حــدث في الــوقت ذاتــه أن فقــد المجتمــع
السيطرة على عالم األفكار كان الخراب ماحقا، أما إذا استطاع أن ينقذ أفكـاره فإنــه

.   (731)قد أنقذ كل شيء، إذ أنه يستطيـع أن يعيد بناء عالم األشياء..(ـ( 

ألن الزاد الحقيقي وثروة المجتمع هي في عالم األفكار، ال في عالم األشــياء
المكدسة، ولو كانت حديثة الصنع، والعــالم اإلســالمي منــذ تعــثره الحضــاري يملــك
ــره ال في ــره إذن في فك ــار، ففق ــالم األفك ــر إلى ع ــه يفتق األشــياء والوســائل، ولكن
ــائل ــا بنقص في الوس ــوما حتم ــائله، ألن: )).. المجتمــع المتخلــف ليس موس وس
المادية، وإنما بافتقاره لألفكار يتجلى بصفـة خاصة في طريقــة اســتخدامه الوســائل

. (732)المتوفرة لديه، بقدر متفاوت من الفاعلية..(ـ( 

ــدا وهي والمالحظ على العالم اإلسالمي أنه يتمتع بأراض واسعة وخصبة ج
أفضل وسيلة إلقالع مجتمع متخلف من مرحلة البدائية إلى مرحلة أخرى، واألمثلة
على ذلــك غــنى الســودان والعــراق والجزائــر ولكنهم لم يقلعــوا من التخلــف ألنهم

.(733)فقراء في األفكار 

ــة واألمر نفسه أيضا بالنسبة للمجتمعات اإلسالمية التي تمتلك ثروات طبيعي
وباطنيــة ثريـــة ومتنوعــة، ولكنهــا تفتقــر إلى الصــناعة المتطــورة، ولــذا فهي تــبيع

.37)( مالك بن نبي، ميالد مجتمع، ص 730

.36)( مالك بن نبي، ميالد مجتمع، ص 731

، بتصرف.37)( مالك بن نبي، ميالد مجتمع، ص 732

. 131)( انظر: مالك بن نبي، في مهب المعركة، ص 733
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ثرواتها الباطنية مقابل استيراد منتجات المدنيــة الغربيــة الــتي تعكس عــالم األفكــار
المتطور لدى اإلنسان الغربي المتمدن.

وهذا ما يبين ما لألفكار من قيمة كبرى في عملية اإلقالع الحضاري، ألنهـــا
هي التي تقوم بتغيير اإلنسان وتغييـر عالم األشــياء، بشــرط أن تكــون هــذه األفكــار
حية بناءة ال قاتلة مميتةـ، أو ميتــة ال روح وال حيــاة فيهــا. فهي على العكس تعمــل

على تهديم وتخريب آثار األفكار الحية، وهذين النوعين من األفكار هما:

 - األفكار الميتة.1

 - األفكار المميتة أو األفكار القاتلة.2

أما األفكار الميتـة فهي األفكار التي انحــرفت عن مثلهــا العليــا، وهكــذا أغلب
. (734)أفكار إنسان ما بعد عصر الموحدين 

ــدت فعاليتهــا في عــالم األشــخاص، ولم تتجســد في عــالم ــرة فق ــل فك ألن ك
األشياء تصبـح بالضرورة فكرة ميتة ال قيمة لهــا، واألفكــار الميتـــة هي الــتي تجعــل
المجتمع لينا هينا النتعاش عقدة القابلية لالستعمار والخضوع لسيطرة الغير. وهي
أشــد خطــر على المجتمــع من األفكــار القاتلــة، ألن )).. كــل مجتمــع يصــنع بنفســه
األفكار التي ستقتله، لكنها تبقى بعــد ذلــك في تراثــه االجتمــاعي أفكــارا ميتــة تمثـــل
خطرا أشــد من خطــر األفكــار القاتلــة، إذ األولى تظــل منســجمـة مــع عاداتــه وتفعــل
مفعولها في كيانه من الداخل، إنها تكــون قاتلــة مــا لم نجــر عليهــا عمليــة تصــفيةـ،
وهي التي تكون الجراثيم الموروثة الفتاكة التي تفتك بالكيان اإلسالمي من الداخل،

. (735)وهي تستطيع ذلك ألنها تخدع قوة الدفاع الذاتي فيه..(( 

وعليه فــإن العــادات والتقاليــد الرجعيــة والممارســات الباليــة، والشخصــيات
اإلقطاعية، وكل األمراض االجتماعية الــتي نجــدها حاضــرة بقــوة في صــميم العــالم
ــالم ــل الع ــتي تجع ــا هي ال ــة، ألنه ــار الميت ــل حقيقي لألفك ــا هي ممث ــالمي إنم اإلس

اإلسالمي خاضعا لعقدة القابلية لالستعمار. 

أما األفكار القاتلة المميتة فهي األفكار المستوردة من المدنيات األخــرى، أو
.(736)من كل فكرة فقدت عمق هويتها، ومقوماتها الثقافية، بعدما فقدت جذورها

والمثقف الذي يحمل األفكار الميتة تجعله أرضا خصبة لقبول األفكار القاتلة
أكثر من غيرهــا، وهكــذا عقليــة فــرد مــا بعــد عصــر الموحــدين، فهي ال تــرى غــير

ــة األولى، 734 م، ص1979)( انظر: مالك بن نبي، في مهب المعركة، دار الفكر، دمشق، الطبع
129 .

.153)( مالك بن نبي، مشكلة األفكار، ص 735

.134 و 133)( مالك بن نبي، في مهب المعركة، ص 736
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األفكار التافهة الحقيرة، وال تستورد غــير التافهــة أيضــا، وتكــون النتيجــة االنحالل
واالنحــراف والتحلــل، وعليــه فمالــك يقــرر عن وضــعية أفكــار فــرد مــا بعــد عصــر
الموحدين قائال: )).ـ. فكــذا مــرقص ، وكــذا مقهى، وكــذا كليــة، وكــذا برلمــان تحلال
تاما.. فأوروبا إذن تعطينا عناصر تحلل األخالق والمجتمع.. ألننا بأفكارنا الميتــة ال

. (737)نرى أفكارها الحية المحيية..(ـ( 

ولعل من باب االعتراف وإنصاف المفكر المرحوم األستاذ مالك بن نــبي عن
 استشرافه الحلول لقضايا عصرنا مشروعـه عن فكرة كومنوليث إسالمي.

مشروع التعايش الثقافي في العالم اإلسالمي:

يقترح األســتاذ مالــك بن نــبـي مشــروعا للتعـايش الثقــافي بين أجــزاء العــالم
اإلســالمي الممتــد من محــور جاكرتــا طنجــا كخطي عــرض والجزائــر ودار الســالم
كخطي طــول، يســميه بــالكومنوليث اإلســالمي، الــذي ال يــرمي إلى تحقيــق الوحــدة
السياسية واالقتصادية للعالم اإلسالمي، وإنما يسعى لتحقيق الوحــدة الثقافيــة لهــا،
ويقــترـح مركــزا يتمحــور حولــه هــذا الكومنــوليث، بحيث يشــكل لــه نقطــة تمحــور،

ويضم الوحدات الثقافية اإلسالمية التاليةـ:

 - العالم اإلسالمي اإلفريقي األسود ]مسلمي قارة إفريقيا[.1

 - العالم اإلسالمي اإليراني ]فــارس، باكســتان، الهنــد، جمهوريــات أواســط أســيا2
اإلسالمية[. 

 - العــالم اإلســالمي المــاليزي ]إندونيســيا، ماليزيــا وســائر دول جنــوب آســيا3
اإلسالمية[.

 - العالم اإلسالمي الصيني المنغولي.4

 - العالم اإلسالمي العربيـ.5

. (738) - العالم اإلسالمي األوربي األمريكي 6

خاتمة:

ولعلنــا بهــذه الخطــرات الفكريــة العــابرة اســتطعنا أن نقــدم لبعض القضــايا
المتعلقة باألستاذ المفكر مالك بن نبي المفكر والفيلسوف االجتمــاعي، الــذي يتمــيز
عن معظم المفكرين المسلمين المعاصرين بالعالميـة في التفكير، ألن أفكاره صالحة
لكل المجتمعات واألمم، فيستفيد منها الوثني والملحد والمسيحيـ، ألن فكــره ســنني
علمي، والسنـة والعلم تنتج قانونا يحكم الجميع، واإلسالم عند مالك بن نــبي قــانون

.134 و 133)( مالك بن نبي، في مهب المعركة، ص 737

..56)( مالك بن نبي، فكرة كومنوليث إسالمي، ص 738
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عام يحل معضالت البشرية قاطبة، وبالتالي فهو صــاحب مدرســة مســتقلة ووجهــة
ــاري ــالمي الحضــ ــ ــروع اإلس ــ ــنني العلمي للمش ــ ــرح الس ــ ــمولية في الط ــ ــر ش ــ نظ

 .  (739)العالمي

ولكن ما جدوى هذه الكتابــات والملتقيــات من غــير االســتفادة بعــالم األفكــار
الناضج، إنها لعبة المسرحيات الهزلية والمكشوفة لألمم والكيانات المتخلفة، فمتى
نستيقظ؟ ومتى نخرج من دائرة االستهواء األرعن، والتعلــق الميت باألفكــار الحيــة

لألحياء بعد مماتهم؟

)( انظر: الــدكتورة نــورة خالــد الســعد، مالــك بن نــبي تجــاوز ابن خلــدون، جريــدة الشــروق739
م، ص07/11/2003هـــ الموافــق 1424/شــعبان/11، الثالثاء 894اليومي الجزائرية، عدد 

10.
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م(2005-1916ه/1426-1332الشاعر الثائر محمد الشبوكي: )

هو )محمد بن عبد اهلل بن عمار شــبايكي( الشــهير بـــ )الشــبوكي(ـ، الشــاعر
واألديب والداعية والخطيب الكاتب والسياسي المتزن. من مواليــد بلــدة )الشــريعة(

م، ومن قبيلـــة )النمامشـــة( األمازيغيــــة1916هــــ - 1332بواليــــة تبســـة ســـنة 
الشهيرة، وببلدتـه الشريعة تلقى تعليمــه االبتــدائي األول، فحفــظ أجــزاء من القــرآن
الكريم والحديث النبوي الشريف على يــد والــده، ثم أتم حفــظ القــرآن على يــد معلم

خاص، وأخذ المبادىء األولى للعلوم العربية والدينيةـ. 

م التحق بمعهد )نفطة( الشرعي في )زاويــة ســيدي1932وفي أواخر سنـة 
ــدة ســنتين، مصطفى بن عزوز النفطي الجريدي الرحماني(، وظل بها طالبا للعلم م
ــد( ــد بن أحمـ ــيخ: )محمـ ــال الشـ ــايخ أجالء، أمثـ ــد مشـ ــذ العلم على يـ ــاك أخـ وهنـ

و)العروسي العبادي( و)إبراهيم الحداد( و)التابعي بن الوادي(. 

وفي هذا السياق يقول الشيخ: )).ـ. هذه الفترة دامت حوالي عــامين تتلمــذت
فيها على يد شيوخ عاملين بحق وكفاية وإخالص لإلسالم والعروبــة، منهم الشــيخ
)محمد بن أحمد(، والشيخ )العروسي العبادي(، والشيخ )إبراهيم الحداد(، والشيـخ
)التابعي بن الواد رحمهم اهلل جميعا وجزاهم عنا كل خــير، وكــانت فــترة طلب العلم
في زاويــة نفطــة بالجريــد التونســي تحويليــة طيبــة، حصــلت فيهــا على المبــادىء
األولى في اللغة العربية والفقه اإلســالمي والنظــرة الجديــدة للميــدان الثقــافي، ومــا
زلت أذكرها بخير، فبلد نفطة في تلك الفترة كان يتمتـع بروح عربيـة محضــة وبجــو

. (740)ثقافي ديني منعش أفادنا نحن الجزائرييـن كثيرا(( 

م انتقل للدراسة في جامع الزيتونـة المعمــور، وظــل1934وفي أواخر سنـة 
يطلب العلم فيه مدة ثماني سنوات، وحصل في نهاية دراسته على شهادة التحصيل

م، وعاد ليشتغل مدرســا أوال في مدرســة1942العليا للعلوم العربية والدينية سنة 
ــريين )تهذيب البنين والبنات( بتبسةـ، وانتسب إلى جمعية العلماء المســلمين الجزائ

م، ثم صــار عضــوا عــامال في1934منــذ أن كــان طالبــا في جــامع الزيتونـــة ســنة 
م،1952المجلس اإلداري لجمعية العلمــاء المســلمين الجزائــريين بدايــة من ســنة 

ولما بنى أهل بلدة )الشريعةـ( مدرسة عينه الشيخ العــربي التبســي مــديرا لمدرســة
.(741)م.. إلى غاية اعتقاله 1954)الحياة االبتدائية الحرة( ببلدة الشريعة سنـة 

ــافي،()740  نور الدين مراح، لقاء مع شاعر الثورة الشيخ محمد الشبوكي، جريدة الشــروق الثق
. وقــد ذكــر المفكــر مالــك بن نــبي هــؤالء الشــيوخ في5م، ص 1994/جــانفي/13،ــ 24عــدد 

مذكرات شاهد القرن عندما تحدث عن نهضة تبسة والشيوخ الذين ســاهموا في نهضــتها وأين
طلبوا العلم وذكر هؤالء الشــيوخ النفطــيين الجريــديين التونســيين، الــذين كــان لهم الفضــل في
تعليم شيوخ تبسة. ومقدمــة ديــوان الشــيخ، مطبعــة متحــف الجهــاد، الجزائــر، الطبعــة األولى،

. 202م، ص 1995

. 5 نور الدين مراح، لقاء مع شاعر الثورة الشيخ محمد الشبوكي، ص )(741
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الواقفون على يمين الصورة الشيخ مسعود بن عبيد والشاعر محمد الشبوكي ومحمد بن
فليس والدكتور محمد خزار رئيس جامعة باتنة وأحد مشايخ الشريعة

الجالسون أحد أبناء البلدة وأوسطهم األستاذ االقتصادي محمد الشبوكي وابنه أبو بكر
بالطربوش األحمر )الصورة من أرشيف األستاذ عبد الحميد خزار(

 

 نشاطاته في جامع الزيتونة:

لم يكن الشيخ محمد الشبوكي من الطلبة الجامــدين في جــامع الزيتونــة، بــل
كان من الطلبة الذين مزجوا طلب العلم مع الوعي الحــركي، فقــد أثــر عنــه نشــاطه
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المتميـز كنائب الكاتب العام لجمعية الطلبــة الجزائــريين في الزيتونــة، كمــا كــان من
النشطين والساعين لتوعية الطلبة الجزائرييـن برسالتهم التي تنتظرهم في الجزائــر
المستعمرة، ولطالما وقف وقفة شجاعة في العديد من المواقف الحاسمة في تاريخ
الجزائر، ويدون نشاطات جمعية الطلبة الجزائريين في جامع الزيتونة ويرســل بهــا

إلى جريدة البصائر لتنشر فيها، ولعلنا نختار موقفين اثنين هما:

 – موقف جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين من قانون الثامن مارس:1

ــامن من مــارس ــانون الث ردا على إصــدار اإلدارة االســتعماريـة الفرنســية ق
المشؤوم القاضي بمعاقبة وتجريم كل من يمارس العمــل الــدعوي والــتربوي الحــر
ــة العلمــاء احتجاجاتهــا دون اســتالم رخصــة من الحكومــة الفرنســية، رفعت جمعي
لممثلي اإلدارة االستعمارية الفرنسيـة عبر مختلف الوسائل ومنها التنديد في جريدة

، وال يكاد يمـر شهر على صــدور قــانون الثــامن من مــارس المشــؤوم(742)البصائر 
حــتى عقــد رجــال الطــرق والزوايــا في الجزائــر برئاســة الســيد مصــطفى القاســمي
رئيس اتحاد الزوايــا والطــرق الصــوفية بــالجزائر، مــؤتمرا تحت الرعايــة الســامية
للحاكم العــام بــالجزائر العاصــمة، وأيــدوا قــرار اإلدارة االســتعمارية في مــؤتمرهم،
فردت عليهم جمعية العلماء بمقال من توقيع الشيخ عبد الحميــد بن بــاديس كاشــفة
ــزل ــري األع ــعب الجزائ ــاب الش ــتعمار على حس ــاألتهم لالس ــانتهم ومم ــة خي حقيق
ــة مؤتمرهــا والمقهور، وفي أثنائها عقدت جمعية الطلبة الجزائريين بجامع الزيتون
ونددت بمواقف الطرقيين، ووقعت على عريضـة ضمت اسم أكــثر من مــائتي طــالب

م، من بينهم1939/أفريـــل/12هــــ الموافـــق 1358/صـــفر/21من بينهم بتـــاريـخ 
شيوخ تبسيين كانوا طلبة في جامع الزيتونـة آنذاك، منهم: ) أحمد بن محمد، محمد

.(743)الشبوكي، بوهراوة الحفصي، الشاذلي المكي، عبد اهلل شريط..ـ( 

وقد رد محــرر البصــائر بالكلمــة المقتضــبة التاليــة: )).. هــذا صــوت الجــد،
وزئير الشباب المثقف، وصراخ الحق المعذب، فليســمع الشــعب الجزائــري المســلم
العــربي، وليســمع "القــوم" المســتخفون بالشــعب والعــائثون في حالــه والعــابثون
بمآله. أما كلمتنا لهذا الشــباب فهي "عــرفت فــالزم".. وأمــا كلمتنــا إلى األمــة فهي
البشارة بقوة حقها وتحققه في المستقبل فإن أمة يكون مثل هذا الشباب من أبنائها

.(744)لجديرة ببلوغ المنى وخلود الحياة (( 

، قســنطينة، الجمعــة156 انظر: جريدة البصــائر، السلســلة األولى، الســنة الرابعــة، عــدد )(742
.  1م، ص 1939/مارس/10هـ الموافق 1358/محرم/18

 انظر: المصدر السابق نفسه.)(743

 انظر: المصدر السابق نفسه.)(744
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تأدبه على يد الشيخ العربي التبسيـ:

ــونس ســنة  ــد الشــبوكي من ت ــد عــودة الشــيخ محم ــه1942وبع م والتحاق
للتدريس بمدارس جمعية العلماء )تهذيب البنين والبنات( كــان يشــارك في الحركــة
الثقافية بتبسةـ، حيث كانت تبسة يومها شعلة ثقافية وفكريـة وأدبية دون سواها في
القطــر الجزائــري، وكــان من بين العلمــاء الــذين تتلمــذ وتــأدب على أيــديهم وســمع
دروسهم الخاصة والعامة الشيخ العالمة العربي التبسي الذي وصفه فقال: )).. لقد
كنت أحضر دروسه التي يلقيها بمسجد المدرسة، وهي دروس يقــدمها للعامــة بعــد
صالة العشاء، استفدت كثيرا من هذه الدروس، التي كان يحلق فيها الشــيخ الجليــل
إلى آفاق علمية واجتماعية  وتربوية وأدبية.. ألن الشيخ العــربي من أعظم علمــاء
العالم اإلسالمي كما يعرفه من اتصل به وخاصة في علم األصول، كان فريد عصره
ــه األصــيلة المتأصــلة ــه الفاضــلة ووطنيت ــادة على أخالق ــر، زي ــاء الجزائ بين علم
وشجاعته القلبيــةـ. وقــد امتحن كثــيرا من قبــل االســتعمار الفرنســي، ونفي وســجن
ورغم هذا كله فقد كان ثــائرا ضــد االســتعمار الفرنســي قبــل الثــورة، ومن أقوالــه:
)) يجب على كل جزائري وجزائرية االحتفاظ  بعداوته لفرنسا، ومن مات فليصحب
معه هذه العـداوة إلى القــبر(( في خطابــه الـذي ألقـاه في االجتمــاع األخــير لجمعيــة

م، أعطاني الكثير، كيف يكون الثبات على1956/جانفيـ/07العلماء المسلمين يوم 
المبدإ الصحيح، وأعطاني حب الوطن الجزائــري، وكــذا االعتمــاد على اهلل، ثم على

. (745)النفس، وهو شهيد بار لربه ولدينه ولوطنه..(( 

. 5 نور الدين مراح، لقاء مع شاعر الثورة الشيخ محمد الشبوكي، ص )(745
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م ويبدو الدكتور محمد خزار وعبد2000في منزل الشيخ محمد الشبوكي بالشريعة سنة 
الحميد خزار والشيخ محمد الشبوكي ومسعود بن عبيد ومحمد بن فليس )الصورة من أرشيف

األستاذ عبد الحميد خزار(

وقد لعب الوعي التبسي دوره في صياغة شخصية الشيخ محمــد الشــبوكي،
الذي نزل المدينة في بداية العقد الخامس من القرن العشرين ووجد المدينة غاصــة
بالرجال والمصلحين وبوادر الحركة اإلصالحية ماثلة فيها، كما وجــد فيهــا معــوقي
اإلصــالح، فقــرر شــق طريقــه في صــف اإلصــالح، واالنخــراط فيــه بقيــادة جمعيــة
العلماء المسلمين، ولكن بسلوكه سبيل العلم الــذي بــوأ أولئــك الرجــال الــذين كــانوا

من قبله للزعامة اإلصالحية والدينيـة والسياسيـة والتربويـة في المدينةـ. 

وكــان من المشــاركين في المجلس اإلســالمي األعلى وعضــوا عــامال فيــه ،
وحاضــرا بقــوة في كافــة جلســاته الفقهيــة والفكريــة واألدبيــة والثقافيــة والوطنيــة
ــر ــات الفك ــدائم في ملتقي ــوره ال ــال عن حض ــة، فض ــالميـة والدولي ــة واإلس والعربي

. (746)م1992 .. 1968اإلسالمي التي كانت تعقد بالجزائر سنوات 

حضرت – الباحث أحمد عيساوي - عددا من هذه الملتقيــات وكنت ألتقي بــه فيهــا، فبــدءا)( 746
م بالجزائر العاصمة، وملتقى الصحوة اإلسالمية في1984من ملتقى الحضارة اإلسالمية سنة 

ــة ســنة  ــالمي بســطيف ســنة 1985بجاي م، وملتقى الحيــاة1986م، وملتقى االقتصــاد اإلس
ــنة  ــكر س ــة في اإلســالم في معس ــالجزائر ســنة1987الروحي ــلمة ب ــات المس م، وملتقى األقلي

م، وكنت أراه مشاركا في فعاليات هـذه1989م، وملتقى المجتمع اإلسالمي بتبسة سنة 1988
الملتقيات.  
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عوامل نبوغه:

اجتمعت جملة من العوامل الفطريـة والمكتســبة لتجعــل من شخصــيـة الشــيخ
محمد الشبوكي شخصية نابغة ومتميزـة في عصره، وأهم هذه العوامل هي:

 - انتسابه ألسرة كريمة ومحافظة ومتوسطـة الحال، تحب العلم واألدب والفضل.1

 - تلقيه تربية دينيـة وأخالقية صالحة، وبقاؤه وفيا لفطرته السمحة التي فطر اهلل2
الناس 

عليها، فلم ُيعرف عنه التبديل أو التغيير أو التحريف أو االنزالق..

 - ذكاؤه وفطنته وشجاعته وجرأته في الحق، وثــراء قدراتــه ومواهبــه الفطريــة3
المتعددة.

ــة4  - حفظه للقرآن الكريم في سن مبكرة، وحفظه لألحاديث واألخبار، وتعلمه اللغ
العربيةـ. 

 - تتلمذه على يد الشــيخ المرحــوم العــربي التبســي وحضــوره لدروســه الخاصــة5
والعامة سنوات 

م، وغيره من الشيوخ الـذين كـانوا يحضــرون إلى تبســة أو يلتقيهم1942-1956
في اجتماعــات المعلمين األحــرار أو المرشــدين أو في اجتماعــات المجلس اإلداري

للجمعية.
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 – طلبه للعلم على يد ثلة من العلماء األكابر في زاوية نفطــة بالجريــد التونســي،6
حيث ســـاهم هـــؤالء في تكـــوين النخب النهضـــويـة الجزائريـــة عمومـــا والتبســـيـة

خصوصا.

ــا7  - التحاقه بجامع الزيتونة وتلقيه العلم على يد األكابر من علمائه، وتلقيه تعليم
جيدا وحصوله على شهادة التحصيل في العلوم الدينية والعربيةـ. 

 – انتسابه المبكر لجمعية العلمــاء المســلمين الجزائــريين، وانضــمامـه لمجلســها8
م بعد تاريخ حافل بالدعوة والجهــاد والتربيــة، وتشــبعـه بــروـح1952اإلداري سنة 

اإلصالح.

ــه9  -  سرعة بديهتهـ، وقوة حافظته، وبيان عارضته، وذرابة لسانه، وبالغة خطب
وبيانه، وشجاعته األدبيـة المتميزة.

ــرات10 ــة تبســةـ، حيث ترشــح ثالث م ــل السياســي في والي ــه في العم  – انخراط
م(، ولرئاســة1980-ــ 1968لرئاســة المجلس البلــدي لبلــدة الشــريعة وفــاز بهــا )

م(، ولتمثيـــل تبســـة في1988-1975المجلس الشــعبي الــوالئي لواليــة تبســـة )
ــات1991-1988المجلس الشعبي الوطني ) م(. وللتاريخ أنه يوم هزم في االنتخاب

البلدية في المرة الرابعة ظل أعداء الخير واإلصالح ينقلون شاحنات الخمر لتـــوزع
في أفراح واحتفاالت الفساق في بلدة الشــريعة بالمجــان، نكايــة في هزيمــة الشــيخ

الذي ظل طودا من أطواد الفضيلة في بلدة الشريعة وتبسـة والجزائر كلها.  

- عظيم إخالصه وتضحيتـه وتفانيه في سبيل خدمة أمته ودينه ولغتــه وتاريخــه11
العربي.

ــا12 ــة والوطنيــة وغشــيانه المحافــل خطيب - نشــاطاته السياســية المتعــددة المحلي
وداعيا ومنشداـ.

- عضويتـه في المجلس اإلسالمي األعلى منذ تجديــده برئاســة الشــيخ المرحــوم13
م.1987م إلى غاية حله سنة 1973أحمد حماني سنة 

- مشـــاركاته الدائمـــة في ملتقى الفكـــر اإلســـالمي المنعقـــد بـــالجزائر ســـنوات14
م.1992 .. 1968

ــة15 ــة والعربي ــة والوطني ــه الدائمــة والمســتمرة ألحــداث عصــره المحلي - مواكبت
واإلسالميـة والعالميةـ. وحضوره الدائم والفعال في مختلــف النشــاطات والفضــاءات

المحلية والوطنيةـ.

وظل كذلك حتى اندالع الثورة التحريريـــة المباركــة، الــتي ســرعان مــا انضــم إليهــا
ــة ــذ مــدارس جمعي ــردد كســائر معلمي ومــديري ومفتشـــي وتالمي مباشــرة ودون ت
العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين، والســـيما بعـــد بيانهـــا التـــاريخي الصـــادر يـــوم

م، ممــا حــرك عيــون االســتعمار تجاهــه، فوشــى بــه أعـداء الثــورة07/01/1956
/مـــاي/13م إلى يـــوم 10/02/1956فســـجنته الســـلطات االســـتعماريـة من يـــوم 
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م، ووضع في معتقل )الجرف(، ثم في معتقل )عين وسارة( وبعد االســتقالل1962
. (747)م 1963-1962عاد إلى الشريعة واشتغل بها مدرسا بمدرسـة الحياة سنة 

ولما أجريت أول انتخابات بلدية حرة في عهد االستقالل ترشح الشيخ  فيها
م، وظــل أهــل البلــدة1963ونجح لنيــل عضــوية أول رئيس لبلديــة الشــريعة ســنة 

م. ولمــا أجــريت أول انتخابــات والئيــة1975ينتخبونـــه رئيســا لبلــديتهم إلى ســنة  
محلية، انتخبــه ســكان واليــة تبســـة رئيســا للمجلس الشـعبي الــوالئي لواليــة تبســة

م، ثم ترشح لالنتخابات البرلمانيـة ونجح في نيل العضوية1988 ـ- 1975سنوات 
ــة1991في البرلمان الجزائري المجلس الشعبي الوطني إلى غاية ســنة  م إلى غاي

.(748)م1991حل البرلمان سنـة 

مؤلفاته:

لم يــترك الشــيخ محمــد الشــبوكي بعــد وفاتــه المؤلفــات والمصــنفات بســبب
انشغاله بالعمل الدعوي واإلصالحي وتأليف قلوب الرجال، وما تركه سوى مقاالته
ــه ســنة ــتي تطــوعت مطبعــة متحــف الجهــاد بنشــرها لديوان ــه الشــعري، ال وديوان

م، أما أدبياتـه األخرى فمقاالت موزعة على جريدة البصائر وجدت بعضــها،1995
. (749)ولم أعثر على الكثير منها 

. 5نور الدين مراح، لقاء مع شاعر الثورة الشيخ محمد الشبوكي، ص )( 747

 لقاءات شخصية ومتكررة مع الشيخ بتبسة في العديد من المناسبات.  )(748

 وجدت له المقاالت التالية:)(749

، الجمعــة2 – التربية أساس التعليم، جريدة البصائر، السلسلة الثانية، الســنة الثانيــة، عــدد 1
.4م، ص 01/08/1947هـ الموافق 1366/رمضان/14
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نشاطه الشعري واألدبي :

وصف األستاذ األديب الشيخ محمد الطــاهر فضــالء الشــيخ محمــد الشــبوكي
الشاعر – يرحمهما اهلل - بقوله: )).. أما شــاعر هــذا الــديوان، فهــو ذلــك الصــوت
الذي أضناه الشوق، وبّرحه الجــوى، وخنقتــه العــبرة من األســى، فغــدا يحــاكي في
زفراته أنين العــود المتقطــع الــرنين، المكــدود الصــوت، المبحــوح األنفــاس والنغم،
يريد أن يضع بلغتــه الحالمــة أنفــاس الخلــود من تســاؤالت شــاعر الهنــد العظيم في

أحالمه الغافية، وحداءاته الضافية، من مثل قوله:

، االثــنين65 – في فجر يوم محمد، جريدة البصائر، السلســلة الثانيــة، الســنة الثانيــة، عــدد 2
.2م، ص 31/01/1949هـ الموافق 1/1368/ربيع 02

/17، االثــنين 77 – حظنا من الربيع، جريدة البصائر، السلسلة الثانية، السنة الثانية، عــدد 3
 .3م، ص 25/04/1949هـ الموافق 2/1368جمادى 

 – االجتماع العام للطلبة الجزائــريين الزيتونــيين، جريــدة البصــائر، السلســلة األولى، الســنة4
م، ص1939/مــارس/10هـ الموافق 1358/محرم/18، قسنطينة، الجمعة 156الرابعة، عدد 

 . الجزء األول.7

 – كان بحوزتي المقال، وقد ضاع من أرشيفي. الجزء الثاني.5

،28 – نكبة الشريعة جوز تبســة، جريــدة البصــائر، السلســلة الثانيــة، الســنة الثانيــة، عــدد 6
 .3 و 2م، ص 1948/مارس/22هـ الموافق 1/1367/جمادى11االثنين 

 – نتائج االمتحانات بالمدارس الحرة من آثار معهد عبد الحميد بن باديس، جريدة البصــائر،7
/جويليــة/26هـ الموافــق 1367/رمضان/20، االثنين 44السلسلة الثانية، السنة الثانية، عدد 

.  11م، ص 1948

*ظاهرة قلة تآليف أعالم المغرب األوسط )الجزائر(:

الظاهرة التي تميز علماء القطر الجزائــري عن غــيرهم من علمــاء األقطــار اإلســالمية
عمومــا، والمغاربيــة خصوصــا قلــة التصــنيف والكتابــة والتــأليف، وتفضــيلهم العمــل الميــداني
ــذين يكــثرون من اإلحيائي في البيئة والواقع االجتماعي، على العكس من غيرهم من العلماء ال
التصانيف كل حسب قدرته وطاقته وعمره وفنه. ويعود سبب تواضــع إنتــاجهم النظــري لعامــل
دعوي مهم انطلقــوا منــه بــوعي وإصــرار متمــيز والســيما خالل الفــترة االســتعمارية البغيضــة

ــر  ــ ــردهم ومجتمعهم1962-1830هـ/1384-1245للجزائـ ــ ــيئتهم وفـ ــ م، حيث رانت على بـ
عوامل التخلــف واألميــة والجهــل والضــياع، بســبب سياســة االســتعمار الهمجيــة الــتي ســلطها
ــذي ــال هــويتهم ووجــودهم وحاضــرهم مســتقبلهم، األمــر ال عليهم، لمحــو شخصــيتهم، واغتي
استدعى حضورهم الدؤوب في األنفس والواقع والوجــود، وليعيــدوا بــذلك الحضــور الشــهودي
في المساجد والمدارس والنوادي إلى الشعب الجزائري الضائع قســماته وخصائصــه الدارســة،
وبسبب القيود القمعية التي كانت اإلدارة االستعمارية تفرضــها على الحــرف العــربي المطبــوع
والمكتوب، ولــوال حضــورهم المســتمر في المســاجد وتالوة القــرآن بشــكل دوري كــل يــوم بعــد
الصلوات وبشكل جماعي وفردي، وتدريسهم لعامة الناس، وعبر الحلقات العلمية المتخصصــة
ــواقعي ــخيص ال ــذا التش ــا من ه ــرن من االحتالل. وانطالق ــد ق ــر بع ــالم من الجزائ النتهى اإلس
ألمــراض أمتهم تحتم عليهم التركــيز على محاربــة مظــاهر وأســباب التخلــف والجهــل واألميــة
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في غابة الشرق " ناي " يبتغي نفسا *** يا شاعر الشرق هل في صدرك
النفس ؟

أو يعتذر منشدا مع ابن الرومي :

كأنين المشـتاق تيمــه الوجـد *** فحاكى بــه أنيـن العود..

أمــا شــاعرنا – صــاحب هــذا الــديوان – فهــو زيــادة عن ارتباطــه العضــوي
بعهود النبوة حين كان شــعراء المهــاجرين واألنصــار يــذبون عن الحمى، حمى اهلل
ورسوله والذين معــه، فهــو ذلــك العــالم، األديب، الفنــان، الــذي يلــتزم مهنــة العــالم
المعلم في اختيار موضوعاته وأساليب لغته العربيـة التي غذته بخصائص معارفها،
حتى صارت له ســليقة ال يحتــاج فيهــا إلى مصــادر ومراجــع التحقيــق والتصــحيح،
ــه ــه ومحفوظات ــة، ونماذج ــعرية والنثري ـــه الش ــوي واألدبي ومرويات ــيده اللغ فرص
التراثيـة والموسوعية.ـ. كل هذا كان يحمي قلمه من الزيــغ الشــائن، ويحفــظ لســانه
من الخطإ المشوه، فهو حين يتحدث خطيبا، وتســعفه العربيــة ببيانهــا، يتمايــل مــع
أسلوبه المشــرق الجــزل، فتخالــه أشــبه مــا يكــون بأســتاذه العالمــة الشــهيد الشــيخ

العربي التبسي رحمه اهلل في العلماء الشهداء األبرار.

أما حين يشرع شاعرنا – صاحب هذا الديوان – في إنشاد شــعره – وشــعر
ــواعي ــان ال غيره أيضا – هادئا متجاوبا مع أفكاره وعواطفه.. فإنك تخاله ذلك الفن
الذي يمسك بقيثارته في حنو، فيعزف عليها لحنا منغما مختلف األلوان، دونه دوي
األمــواج في هــديرها حــول األعمــاق أو خريــر ميــاه النبــع وهي في انســيابها على

. (750)الحصى الذهبي تحكي نضرة النضار تحت مجهر الصائغ المحترف..(( 

وقد ترك الشاعر ديوانا شعريا ضخما، طبع بمطبعة متحف الجهاد بــالجزائر
م، باإلضـــافة إلى مجموعـــة كبـــيرة من المقـــاالت األدبيـــة1995العاصـــمة ســـنة 

والفكرية والثقافية واللغويــة والتربويــةـ، والكثــير من الخطب والــدروس والكلمــات
الرســمية والشــعبية واألدبيــةـ.  ولــو لم يكن للشــيخ محمــد الشــبوكي غــير قصــيدة
ــود ومجاهــدو "جزائرنا" لكان شاعرا بها، وهي القصيدة التي تغنى بها أبطال وجن

ــة ــة واألدبي والضياع، وذلك بفتح الكتاتيب القرآنية، والمدارس العربية الحرة، والنوادي الثقافي
والفنية والرياضية والكشفية، والمعاهــد المتوســطة والعاليــة، وبنــاء المســاجد الحــرة، وتقــديم
الــدروس التوعويــة العامــة فيهــا للكبــار، والــدروس والحلقــات العلميــة المتخصصــة للناشــئة
الصغار. ولم يكونوا يكتبون إاّل في الصحف والمجالت الخاصة بهم، أو الــتي تنتشــر في العــالم
العربي واإلسالمي، كصحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ]الشريعة، الســنة، الصــراط،
الشهاب، البصائر[، أو بعض الصحف المستقلة كـ ]النجاح الجزائرية[ الصادرة بقسنطينة سنة

م[، و]المغــرب1949-1947م، و]الشــعلة 1956م والــتي تــوقفت عن الصــدور ســنة 1919
ــالجون في1948-1947العــربي  ــة واإلســالمية. فيع م [، أو بعض الصــحف والمجالت العربي

هذه الصحف قضايا وأمــراض أمتهم، ويجيبــون على فتــاوى عامــة، وينــيرون درب الســالكين،
ويردون على المستعمرين، ويصححون أخطاء على الدرب، ويتجهــون بالنصــح والتوجيــه لمن

يتنكب الطريق.

.5 و 4 محمد الطاهر فضالء، مقدمة ديوان الشيخ محمد الشبوكي، ص )(750
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ثورة التحرير المباركــة، والــتي كــانت ســببا في دخــول الشــيخ المعتقالت الفرنســيـة
ــتي اعتمــدت من بين األناشــيد ــة ســت ســنوات، وهي من القصــائد ال ــرهيب طيل ال

الوطنية والرسميـة للدولة الجزائريـة بعد االستقالل:

جزائرنـا يا بالد الجدود *** نهضنا نحطم عنك القيود

ففيك برغم العدا سنسود *** ونعصف بالظلم والظالم

*******

سالما سالما جبال البالد *** فأنت القالع لنا والعماد

وفيك عقدنا لواء الجهاد *** ومنك زحفنا على الغاصبين

*******

قهرنا األعادي في كل واد *** فلم ُتجدهم طائرات عوادي

وال " الطنك " ينجدهم في البوادي *** فباؤوا بأشالئهم خاسئين

*******

وقائعنا قد روت للورى *** بأنا صمدنا كأسد الشرى

فأوراس يشهد يوم الوغى *** بأنا جهزنا على المعتدين

*******

سلوا جبل الجرف عن جيشنا *** ُيخّبركم عـن قوى جأشنا

ويعلمكم بمدى بطشنا *** بجيش الزعانفة اآلثمين

*******

بجرجرة الضخم خضنا الغمار *** وفي األبيض الفخم نلنا الفخار

وفي كل فج حمينا الذمار *** فنحن األباة بنو الفاتحين

*******

نعاهدكم يا ضحايا الكفاح  *** بأنا على العهد حتى الفالح

ثقوا يا رفاق بأن النجاح *** سنقطف أثماره باسمين

*******

قفوا واهتفوا يا رجال الهمم *** تعيش الجبال ويحيا الشمم

.(751)وتحيا الضحايا ويحيا العلم *** وتحيا الدماء دما الثائرين 

.61 و 60 الديوان الشعري للشيخ، ص )(751
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تأثيراته اإلصالحية:

ترك الشيخ آثارا إصالحية واضحة، يمكن حصرها في المعالم التالية:

ــة1 ــارات الدول ــيرة إط ــذين صــاروا من خ ــذ ال ــة والتالمي ــف جيال من الطلب  – خّل
الجزائريةـ.

 – تــرك بصــمات إصــالحية ال تمحى في بلديــة الشــريعة وفي واليــة تبســـة أثنــاء2
ترؤسه للمجلس البلدي والوالئي.

 – مشاركاته المتميزة وحضــوره الــدائم في الحركــة الفكريــة والدينيـــة والثقافيــة3
واألدبيـة واللغوية الوطنية والمحلية ، والسيما في واليات األوراس.

ـــة4 ــة والديني ــذكريات الوطني ــتي وال ــة في ســائر المناســبات ال ــه العميق  – توقيعات
العربية واإلسالميةـ.

 – اعتباره من القيادات الروحية والدينية واألدبيـة والثقافية في والية تبسةـ.5

 – ديوانه الشعري الذي خّلد مآثر الفرد الجزائري في النصــف الثــاني من القــرن6
العشرين.  

وفاته:  وبعد حياة حافلة بالعطاء والبــذل والتضــحيـة أسـلم الشــيخ محمــد الشــبوكي
م بعــد13/06/2005هـــ الموافــق 1/1426/جمادى06روحه لبارئها يوم اإلثنين 

معاناة أليمة مع المرض، وشيع رحمــه اهلل جثمانــه في مــوكب جنــائزي جمــاهيري
مهيب، حضرته الوفــود من كافــة أنحــاء القطــر يتقــدمهم المجلس العلمي واإلداري
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيــادة الشــيخ عبــد الــرحمن شــيبان، بعــد أن
ضاقت البلدة عن زوارها وضيوفها ومشيعيها، ولم يجد الناس مكانــا ألداء الصــالة

هـ1/1426/جمادى07عليه إال جماعات، ودفن بمقبرة بلدة الشريعة يوم الثالثاء 
 التاسعة والثمــانين، بعــد أن تــرك89م عن عمر يناهز الـ 14/06/2005الموافق 

تراثا تربويا ودعويا وأدبيا وشعريا وعلميا مهما، والسيما في مجال الشعر الثوري
والوطني والقومي والعربي اإلسالمي، فليرحمه اهلل وليحشره في زمرة  الخالدين.
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صورة لغالف الكتاب الذي ألفه األستاذ الدكتور أحمد عيساوي عن الشيخ محمد الشبوكي
م ووزع على الملتقين بمناسبة ملتقى ُعقد عن2008وطبع على نفقة بلدية الشريعة سنة 

الشيخ ويبدو في الصورة لقاء حميمي يجمع بين الشيخ محمد الشبوكي ورئيس الجمهورية
عبد العزيز بوتفليقة يحفظه اهلل كرفيقي جهاد أثناء الثورة التحريرية
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م(2003- 1907أحمد سحنون: )

صورة تجمع بين الشيخ محمد الغزالي والشيخ أحمد سحنون

 قــرب مدينـــة بســكرة، ليشــانةم  ببلــدة1907 أحمد ســحنون ســنـة (752)ولد 
وتوفيت أمه وهو رضيع، وتــولى والــده الــذي كــان معلمــا للقــرآن الكــريم تربيتــه،

 ســنة كمــا تعلم مبــادئ اللغــة العربيـــة12فحفظ القرآن الكريم وعمره اثنى عشــرة 
 محمــدوالشريعة اإلسالمية على يد مجموعة من المشايخ والعلماء أبرزهم الشــيخ

 والشيخ محمد الدراجي والشيخ عبد اهلل بن مبروك م1993خير الدين ت 

ومنذ نعومتـــه أظــافره كــان مولعــا بكتب األدب، فــدرس وطــالع منهــا الكثــير
م  التقى ألول مــرة مــع الشــيخ عبــد الحميــد بن1936قديمها وحديثها. وفي ســنة 

باديس، وفي ذلك يقول: ))..وذكرت -عنــدما كتبت فصــال عن ابن بــاديس الموجــه-
بمناسبـة ذكراه أنه جمعني به أول مجلس فبادرني بسؤاله: ماذا طــالعت من الكتب؟
فأخــذت أســرد لــه –لســوء حظي أو لحســنه- قائمــة حافلــة بمختلــف القصــص
والروايات، فنظر إلي نظرة عاتبة غاضبة وقال: هال طالعت العقد الفريــد البن عبــد

بشــرـح المرصــفي، واســتمر في ســرد قائمــة من  للمــبرد ربــه، هال طــالعت الكامل
الكتب النافعة المكونة، فكانت تلك الكلمة القيمة خير توجيه لي في هذا الباب.((ـ. 

 موقع ويكيبيديا وديوان الشاعر، بتصرف.انظر:)( 752
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ــوم وهكذا كان هذا اللقاء نقطة تحول كبرى في حياة الشيخ أحمد سحنون، ي
أن انضم إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأصبـح من أعضــائها الفــاعلين.
يقول في هــذا المجــال في مقدمــة كتابــه " توجيهــات إســالمية": إن كــل شــيء كنــا
نعمله لهذا الشعب، وكل ما نبذله لهذا الوطن، إنما كــان بــوحي من روح الجمعيــة،
ـــة المســلمة من وجــود ــير هــذه األرض العربي ــتي رســمتها لتطه ــق الخطــة ال ووف

االستعمار ومن سيطرة األجنبي، ومن عار الحكم بغير ما أنزل اهلل.

م اشــترك في المجلس اإلداري للجمعيــة، وكــان قــد كــون1947ي ســنة وف
م، وقــال1953تنظيما فدائيا سريا انطالقا من مسجد األمة بالجزائر العاصمة عــام 

 في مذكراته التي عنوانها: )من غير حقد وال تعصب((753)المجاهد )حمودة شايد( 
بأن التنظيم هو تنظيم خلية لإلخــوان المســلمين، وبعــد انــدالع الثــورة لم يــتردد في

م وحاول المستعمر استغالل مكانة الشيخ1956مساندتها مما أدى إلى سجنه عام 
عنــد الشــعب الجزائــري وتــأثيره فيــه فطلب منـــه أن يحــذر النــاس من المجاهــدين
ــا اآلن في حكم ويبعــدهم عن احتضــان الثــورة ودعمهــا، فــرد عليــه قــائال: )).. أن
الميت، إذا نفذت ما طلبتم مني يقتلني إخواني وإذا لم أنفذ تقتلونني أنتم، ومــا دمت

..)).ميتا فليكن موتـي على أيديكم أفضل

على يمين الصورة الشيخ .... وبجواره أحمد سحنون وفي وسط الصورة بالمعطف
والطربوش العثماني األستاذ عبد الكريم العقون وعلى يمينه عبد اللطيف سلطاني ثم محمد

خير الدين في أقصى يسار الصورة

فحكم عليه باإلعدام، ثم أطلق سراحه بعد ثالث سنوات ألسباب صحية، فقام
المجاهــدون بتهريبــه إلى منطقــة باتنــة بالشــرق الجزائــري ثم إلى مدينــة ســطيف

 حمود شايد، دون حقد وال تعصب، ترجمة: كابوية عبد الرحمن، وسالم محمــد، دارانظر:)( 753
.63 و 62م، ص 2010دحلب، الجزائر، الطبعة األولى، 
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ليواصل عمله وجهاده بين أفراد شعبه. وخالل تواجــده بالســجن كــان مواظبــا على
متابعة ما يصدره األستاذ سيد قطب من تفسيره في ظالل القرآن وكان يقول: "كان

 ويدخل السجن في الجزائر"..الظالل يخرج من السجن في مصر

ــدان الصــحف ــيخ مي ــعر، اقتحم الش ــة والتعليم والش وباإلضــافة إلى الخطاب
 الشيخ محمد البشــيروالمجالت، فكتب في العديد منها كالشهاب والبصائر، حتى أن

 علق على كتاباته قائال:"إن مــا تكتبــه في البصــائر هــو حلــة البصــائر"اإلبراهيمـي
وهي شهادة كانت أعز عليه من كل وصف، ذلك أنها صدرت من رجل كــان يعتــبره
قدوة له وعظيما من عظماء األمة، فقد وصفه ذات مرة فقــال: )).. وال عجب، فقــد

من بناة النهضة الكبار الذين عاشوا كلالشيخ محمد البشير اإلبراهيمـي كان اإلمام 
ــن حياتهم، وأعظم همهم تكوين عدد ضخم من حملة األقالم وإنشاء جيل قوي يحس
التعبير باللسان والقلم، يكون الغــرة الوضــاءة في جــبين الجزائــر، والكتيبـــة األولى

في معركة تحريرها. ))..

كما عينتـه الجمعية في نفس السنة معلما في مدرسة التهذيب الحرة في حي
 ثم أصبح مديرا لهــا بعــد عــام واحــد. ويشــهد الجميــع،بولوغين بالجزائر العاصمة

للشيخ بقوة خطابه وبالغتــه وفصــاحته، حيث كــان يقصــده جمــع غفــير من النــاس
يؤدون عنده صــالة الجمعــة في مســجد األمــة ببولــوغين، فكــان يحث الشــباب على

االعتزاز بماضيهم والتمسك بالحرية والسعي نحو االنعتاق من نير االستعمار.

مع ركب الثورة التحريرية:

أدرك الشيخ حقيقة المســتعمر، فكــان دائم التحــذير من مكائــده والتنبيـــه إلى
أساليبه وساهم مــع إخوانــه العلمــاء في نشــر الــوعي الـديني والوطــني في أوســاط
الشعب وبعث الثقة في نفســه، لــيرفع لــواء الحريــة واالســتقالل ويطهــر وطنــه من
رجس المستعمرين. وعند اندالع الثورة التحريرية المباركة التحق الشيخ بصفوف
المجاهــــــدين وأيــــــدهم واتصــــــل بممثليهم، إلى أن ُألقي القبض عليــــــه يــــــوم

م وقضــى في الســجن ثالث ســنوات، وقــد حكم عليــه االســتعمار24/05/1956
باإلعدام، وخيّره بين التعامل معه أو اإلعدام فاختــار اإلعــدام قــائال: )) أنــا اآلن في
ــه ــأمرونـي ب ــا ت ــذ م ــواني، وإذا لم أنف ــني إخ ــا طلبتم يقتل ــذت م حكم الميت، إذا نف
أعدمتموني، وما دمت ميتا فليكن موتي على أيــديكم أفضــل((، لكن جبهــة التحريــر
ــة ــة ثم إلى ســطيف، أين مكث إلى غاي ـــة باتن ـــه إلى مدين الوطــني اســتطاعت تهريب

. (754)االستقالل 

الدعوة بعد االستقالل:

 عبد الحق مواقي، سير وتراجم أعالم منطقة طولقة، دار الشيماء للطباعة والنشر،انظر:)( 754
، بتصــرف وبــدوره نقال عن: الطيب برغــوث،11 و 10، ص 2018دون مدينة، دون طبعة، 

أسرار القوة والقدوة في المسيرة الرسالية للشيخ أحمد سحنون، دار النعمان للطباعة والنشر،
.99م، ص 2011الطبعة األولى، 
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 بالجــامعبعد نيل الجزائر استقاللها، عين الشيخ أحمد سحنون إمامــا خطيبا
ــير ــدعويالكب ــه ال ــالمجلس اإلســالمي األعلى، فواصــل عمل  بالعاصــمة وعضــوا ب

: )).. فليست الدعوة إلى اهلل – إذن- كالما مجــردا عاديــا، التربوي، وقد كان يقول
يستطيع أن يمأل بــه شــدقيه كــل من ال حــظ لــه من دين أو خلــق، وال خالق لــه من
إيمان أو استقامة، إنما هي كفاح مرير ينبغـي أن ال يخوض غماره إال من تسلح له

((.بسعة الصدر ولين القول واستقامة السيرة وبالغة المنطق وقوة الحجة.

وإذا كــانت )).. وكتب ذات مــرة مقــاال بعنــوان "الـدعوة إلى اهلل" وممــا جـاء فيــه:
الكلمة اللينة والصدر الرحب من خير أدوات الدعوات بحيث تجعل العدو صديقا كما
تشير إليه اآلية، فبعكس ذلك تكون الكلمة الجافية والصدر الضيق من شــر أســباب

النفور بحيث يجعالن الصديق عدوا.((.

ــدعوة ــة ال ــيس رابط ــه تأس ــيخ ، محاولت ــا الش ــام به ــتي ق ــود ال ومن الجه
اإلسالمية وهي إطار دعوي يجمع كافــة أطيــاف الحركــة اإلســالميـة لتوجيــه العمــل
الدعوي وتوجيه جهود العاملين بعد توحيدها وتنسيقها الجتناب التناحر والشقاقات

 م، وقد كانت محاولة رائــدة1989داخل صفوف الحركة اإلسالمية، كان ذلك سنة 
لو كتب لها اهلل النجاح واالستمرار.

ولما دخلت الجزائـر في محنتهــا وســالت دمــاء أبنائهــا حــاول مخلصــا جاهــدا أن يجنب
الشــعب ويالت تلــك المحنــة وآالمهــا، فكــان جــزاؤه محاولــة اغتيالــه وهــو في ســاحة المســجد
متوجها للصالة مما ترك في نفسه األثر العميق لما وصلت إليه الجزائر، فعكف في بيتــه يــدعو

ولم يبدل تبديال.اهلل ويعبده ويطالع الكتب ويدرس إلى أن لقي اهلل 

آثاره ومؤلفاته:

ترك الشيخ بعض اآلثار المخطوطة والمطبوعة أهمها:

كتاب دراسات وتوجيهات إسالمية؛

 صفحة احتوى تــراجم لبعض الصــحابة وهــو لم يطبــع300كتاب كنوزنا ويقع في 
بعد؛

 قصيدة؛196ديوان شعر بعنوان" حصاد السجن" يضم 

ديوان شعر" تساؤل وأمل " وهو لم يطبع بعد؛

ــد والمجالت كالبصــائر ــد من الجرائ ــاالت في العدي إلى جــانب عشــرات المق
والشهاب.

م وشيع جثمانه في موكب جنائزي2003وقد توفي بالجزائر العاصمة سنة 
مهيب، ودفن بالجزائر العاصمة.
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م الجلوس، من اليمن إلى1949المجلس اإلداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لسنة 
، عبد اللطيف سلطاني، محمد خير الدين البسكري، محمد البشيرالشمال) أحمد بوشمال

اإلبراهيمي، نائب الريس العربي التبسي، أحمد توفيق المدني، عباس بن الشيخ الحسين، نعيم
النعيمي، الوقوف من خلف مجهول، حمزة بوكوشة، أحمد سحنون، عبد القادر علي المغربي،
الجياللي الفارسي، أبو بكر األغواطي، أحمد حماني، باعزيز بن عمر، محمد الشبوكي الشاعر

التبسي، األخير مجهول

م(1992-1907هـ/1412- 1324الشيخ المهدي البوعبدلي: )

ــد بن ــادر بن محم ــد الق ــدلي بن بوعبداهلل بن عب ــد الشــيخ المهــدي البوعب ول
هـ1324 ذي الحجــة 10الَجْيالنّي بن الموهوب  البــاحث الجزائــري ليلــة الخميس 

م من أســرة عبداهلل المغوفــل بالشــلف، الــذي هــو من1907 جانفي 25الموافق لـ 
ضمن أحفاد اإلخوة السبعة الذين الزموا الحرب وواصــلوا الجهــاد مــع األمــير عبــد
القــادر، وكــان والــده الشــيخ بوعبــد اهلل صــاحب مدرســة قرآنيــة وقــد زاره الشــيخ
عبدالحميد بن باديس رفقة ثلــة من العلمــاء ولــه عالقــة طيبــة مــع جمعيــة العلمــاء
المسلمين الجزائريين وأعضائها، وقد أنشد الشيخ بوعبداهلل قصيدة عصماء بليغــة
هاب، على اثــني في هذه الزيارة الميمونة، نشرها الشيخ بن بــاديس في مجلــة الشــِّ
عشر مقطًعا، في اثني عشر عدًدا لبالغتها. وتعلَّم القرآَن في مسجِد والِده، فحفظــه
على يد الشيخ عبد القادر بن طويس، كما درَس مبادَئ اللغة والِفقه، ودرَس اللغــَة
الفرنسيَة في مدرسة بلِده الرسمية إلى نهاية السلك االبتدائي، ثمَّ ســاَفر إلى زاويــة
مازونة الشهيرة التي ظلَّت منذ قروٍن عاصمَة ِدراســة الِفقــه المــالكي غــرِب البالد،
وحتى في النواحي الغربية ِمن ريف المغــرب، حيث كــانت شــهادة مدرســة مازونــة
ُتشترط للحصوِل على منصِب القضاء، وبعــد ســنَتين ِمن اإِلقامــة في مازونــة قصــَد
تونس وجامع الزيتونة كان من ضمن رفاقــه هنــاك الشــيخ أحمــد حمــاني، والشــيخ
ــيرون، حيُث درَس إلى علي المغربي والشيخ الزاهري زهير أبو زاهر وآخــرون كث
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ج منهــا بشــهادة التحصــيل، وفي فــترة دراســته عين عنــد تأســيس جمعيــة أن تخــرَّ
التالمذة الجزائريين الزيتونيين أول رئيس لمجلسها اإلداري.

قبل رجوعه واستقراره نهائيا بالجزائر زوجه والده بالسيدة قاسمي مامــا )ت
م( وهي من قبيلة ُهنين وأنجبت معه خمسة أطفال. كما أنه تزوج مرة ثانية2002

م( ولم تنجب معه.1997م من السيدة خيرة هنان )ت 1948سنة 
م بعــد تخرجــه عين بمنصــب محــرر في1938وإثر عودته إلى الجزائر سنة 

جريدة الرشاد الــتي كــانت تشــرف عليهــا جمعيــة اتحــاد الزوايــا والطــرق الصــوفية
برئاسة الشيخ مصطفى القاسمي، ثم عين ِإماما بمســجد وهــران العــتيق ثم اشــتغل
مفتيا في بجاية سنوات طويلة كان فيها كذلك من مسيري ناديهــا الثَّقــافي، ورئيســا
شرفيا لفوج الكشافة اإلســالمية الجزائريــة، ومنشــطا لهيئــة محلِّيــة تتكفَّل باإِلنفــاِق
لبة الفقراِء المزاولين ِدراستهم في تونس وغيرهــا ِمن المــُدِن البعيــدِة َعن على الطَّ
بَلدِهم وَأهليِهم. ومن بجاية انتقل إلى مدينة الشلف ُيمارس نفس الوظيفة مفتيا إلى

م.1954ما بعد اندالع ثورة الفاتح من نوفمبر 
م، خلفــه في رئاســة1954 نوفمــبر 4وبعد وفاة والده الشيخ بوعبداهلل، يوم 

م بالمدينــة المنــورة،1974الزاوية والطريقــة الشــيخ عبــد الــبر حــتى وفاتــه عــام 
فخلفه أخوه الشيخ المهدي في منصبه، واستمرت الزاوية في أداء رسالتها الدينية
والتربويَّة، حيث يِتم تحفيظ القرآن الكريم في جنــاح خـاص، وتعليم العلــوم العربيــة
والشرعية واللغوية في جناح آخر للطلبة المسافرين، الــذين يتكفَّل بهم وِبإطعــامهم
سكان القرية، صباًحا ومساء، حسب العادة الموروثة منــذ تأســيس الزاويــة ووجــد
الشيخ المهــدي نفســه مضــطرا للتفــرغ للزاويــة حــتى تســتِمرَّ في رســالتها الدينيــة
والتربوية. وقد عرف الشــيخ المهــدي بشــغفه باقتنــاء كتب الــتراث من مخطوطــات

ورسائل وتقارير فقهية وأدبية وتشريعية وأصولية ولغوية وتاريخية.
بعد االستقالل عمل الشيخ المهدي عضــوا بــالمجلس اإلســالمي األعلى وذلــك

م، ثم انتدب لوزارة الثقافة بدائرة المعالم األثريــة من قبــل1963منذ تأسيسه سنة 
وزارة الشــؤون الدينيــة ليقــوم بإنجــاز أبحــاث تاريخيــة، وعمــل كــذلك عضــوا في

المكتب الوطني للدراسات التاريخية.
إنتاجه الفكري:

ا، كانت اهتمامات الشيخ المهدي منصبَّة على التاريخ والشعر الملحون أساســً
تبًعا للتُّراث الذي جمعه في مكتبته الخاصة، وحيث أنه عين بعــد االســتقالل عضــوا
ــع الُكُتب ــة، وجمـ ــثر على البحث والدراسـ ــالمي األعلى انكب أكـ في المجلس اإلسـ
والمخطوطات والرسائل والجرائد والمجالت، ِمْن مختلف المظاّن وسار في تحقيــق
الكتب والمخطوطات بعد أن تلقى دعما مهما من الــوزير مولــود قاســم نــايت قاســم
وظهور مجّلتي: األصالة والثقافة اللتان كانتا الوســيلة ِلنشــر المقــاالت والدراســات
المختِلفة والمتخصصة خالل عقَدي السبعينات والثمانينــات، وكــذلك ملتقيــات الفكــر
ُدن الجزائريــة. فكــانت لــه اإلسالمي، والملتقيــات األخــرى عــبر أرجــاء مختلــف الُمــ

العديد من المقاالت في جرائد وصحف مختلفة، من أشهر مؤلفاته:
- جــوانب من الحيــاة الثقافيــة بــالجزائر في العهــد العثمــاني )من القــرن العاشــر1
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الهجري إلى القرن الثالث عشر(.
م(.1851 - ثورة الشريف بوبغلة )بطل ثورة بالد القبائل سنة 2
 - طبقات علماء الجزائر في العهد العثماني وما قاربه )مخطوط(.3

ومن تحقيقاته:
هران في أخبار مدينة وهران للشيخ محمد بن يوسف1  - دليل الحيران وأنيس السَّ

م.1979الزياني، طبع بالمكتبة الوطنية الجزائرية سنة 
 - الثغر الجماني في ابتسام الثغــر الــوهراني للشــيخ أحمــد بن محمــد بن علي بن2

ة سنة  م.1973سحنون الراشدي ، نشر ألول مرَّ
توفي الشــيخ المهــدي البوعبــدلي يــوم الســبت الخــامس من ذي الحجــة ســنة

م، ودفن يــوم األحــد بمقــر زاويتهم، خــارج1992 جــوان 6 هـ الموافــق لـ 1412
 المسجد كما أوصى بذلك.

م(2011-1918الشيخ الوزير عبد الرحمن شيبان: )

م بقريـة الشرفة دائرة مشدالة والية البويرة، وتعلم23/02/1918ولد يوم 
في كّتاب قريته، ثم انتقل إلى الزاوية الســحنونية، وبــني وغليس بــوادي الصــومام
لتعلم مبادىء العربية والتوحيد والفقه، ليتوجه بعــدها إلى مدرســة جمعيــة العلمــاء
ــر المسلمين الجزائريين وتتلمذ على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس. غــادر الجزائ

م باتجاه تــونس إلكمــال دراســته بجــامع الزيتونــة المعمــور فحــاز على1938سنة 
م، والتحق بالتدريس في معهد عبــد الحميــد1947شهادة التحصيل في العلوم عام 

بن باديس في السنة نفسها وكان من أفضل وأشــهر مدرســي المعهــد، وأوكــل إليــه
(755)الشيخ العربي التبسي تدريس مادتي " البالغة واألدب ". 

يروي األستاذ " سعدي بزيــان " ذكريــات مســيرة التحاقــه وتعلمــه بالمعهــد
الباديســي فيقــول عن شــيوخه، ويخص منهم الشــيخ األديب عبــد الــرحمن شــيبان،

 بمثابــة تحــّول في تــاريخ حيــاتي، إذ في هــذا العــام1950فيقول: )).. كــانت ســنة 
شدُّدت الرحال إلى قسنطينة قادمــا من األوراس ألغــدو واحــد من تالمــذة معهــد بن
باديس القادمين من كل حدب و صوب تحدوهم العزيمــة واإلرادة القويــة لالنخــراط
في عملية التزود بالعلم والمعرفة على أساتذة طالما كنا نقــرأ أســماءهم في جريــدة
" البصائر" ونتمنى لقاءهم والتعرف عليهم، فكانت لي فرصة التتلمــذ على شــيخنا
" عبد الرحمن شيبان " رئيس الجمعيــة حاليــا أطــال اهلل عمــره، وكــان شــيبان من
رمــوز األدب الجزائــري فعليــه ومنـــه تعرفنــا على أدبــاء المشــرق العــربي من طــه
حسين إلى الرافعي....و العقاد، و طالما كان يقرا لنا فصوال من " وحي الرسالة "

)( انظر: حميد عبد القادر، الشــيخ شــيبان.. أفــول نجم في ســماء الجزائــر األصــيلة، جريــدة755
، بتصــرف.21هـــ، ص 1432/رمضــان/13م الموافــق 13/08/2011الخبر اليومي، السبت 

وتومي عياد األحمدي، سماحة الشيخ عبد الرحمن شيبان في ذمة اهلل، مجلة الشروق اليومي،
، بتصرف  7 و 6، ص 3984هـ، عدد 1432/رمضان/13م الموافق 23/08/2011السبت 
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للزيات  فصوال من " وحي القلم " للرافعي وحّبب إلينــا األدب و األدبــاء فكنــا حقــا
(756)نتشوق إلى دروسه..((ـ. 

ثم صار عضوا عامال في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وفي عضوية
م، ولما قامت الثورة التحريرية29/09/1954.. 25مجلسها اإلداري المنعقد أيام 

م وُعين عضوا في لجنة اإلعالم لجبهة التحرير1955المباركة التحق بها سنة 
الوطني، وكلفته جبهة التحرير بالعمل محررا في صحيفة المقاومة في الطبعة

م شارك في تأسيس1958التونسية، ثم محررا في صحيفة المجاهد،  وفي سنة 
اللجنة الكشفية الجزائرية بتونس، وانتخب مرشدا عاما لها، وقد قام تنظيم

الكشافة اإلسالميـة بدور تعبوي وتوجيهـي فاعل في التعريف بالثورة الجزائريةـ، إْذ
عمل الشيخ عبد الرحمن شيبان محافظا سياسيا بمؤسسات وزارة الشؤون

االجتماعية، كما انتدب للعمل في قاعدة ليبيا فترة ثم عاد إلى تونسـ.

م ُعين مستشارا لرئيس بعثة جبهة التحرير بليبيا، وُبعيد1960وفي سنـة 
االستقالل انتخب عضوا في المجلس الوطني التأسيسي تقديرا لجهوده في الثورة

م، ووقف في وجه1963التحريريةـ، وعضوا في لجنة إعداد دستور الجزائر سنة 
اإللحاديين والشيوعيين واليساريين والقوميين والعلمانيين، وكان يدافع عن

دستور يراعي الخصوصيات العربية واإلسالميـة للجزائر والجزائريين، وتوسط
بين الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي والرئيس الراحل أحمد بن بلةُ عقيب أزمة

م المسمى16/04/1964م بعد أن أصدر الشيخ اإلبراهيمـي بيان 1964ربيع 
بالبيان التاريخي. شارك في مؤتمرات منظمات التربية والعلوم " اليونيسكـو "

م، ومّكن للغة العربية، ثم صار مفتشا عاما1966الذي انعقد في الجزائر سنة 
م في وزارة التربيـة الوطنية1964لمادتي األدب العربي والتربية اإلسالمية سنة 

فمديرا للمعهد التربوي الوطني، المختص في إصدار الكتب المدرسيةـ، ثم ُعين
م، ثم أعاد بعث جمعية العلماء1986-1980وزيرا للشؤون الدينية سنوات 

م وصار رئيسا لها، وظل إلى حين وفاته منافحا1991المسلمين الجزائريين سنـة 
عن العربيـة مدافعا عن اإلسالم مناضال من أجل عروبة وإسالمية الجزائر. مّكن

للشيخ محمد الغزالي لرئاسة المجلس العلمي لجامعة األمير عبد القادر للعلوم
م، ترك الكثير من المقاالت واألبحاث1984اإلسالمية لما افتتحت شهر اكتوبر 

والردود والحصص والتسجيالت.. وكان صديقا حميما لألديب الراحل " أحمد رضا
حوحو " وهو الذي أوحى إليه فكرة تأليف كتاب " مع حمار الحكيم " بعد أن

أعاره كتاب توفق الحكيم " حماري قال لي ". توفي رحمه اهلل عن عمر يناهز]
[ سنـة ودفن بمقبرة بمقبرـة سيدي اعمر الشريف ببلدية الشرفة في والية93

هـ في موكب جنائزي1432/رمضان/11م 11/08/2011البويرة يوم الخميس 

)( انظر: محاضرة ملقاة بنادي الترقي ومأخوذة من موقع طلبة المعهد الباديسي.756
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مهيب حضرته عشرات اآلالف من المشيعين يتقدمهم رؤساء ووزراء ومسؤولين
(757) وقادة كبار...

يروي الطالب الباديسي المجاهد العقيد سي " إبراهيم جوادي الحجيلي "
م في الجمعية العامة التي07/01/1956أنه بعد خطاب الشيخ العربي التبسي يوم

ضمت طالب المعهد رفقة رجال الجمعية دفعنا الشيخ يومها للجهاد، وأعلن إيقاف
العمل في المعهد، قال لي الشيخ عبد الرحمن شيبان يرحمه اهلل: " أال كل قبر

 .(758)رخيص إاّل قبر ثوى فيه مجاهد  " 

يبدو الشيخ الوزير عبد الرحمن شيبان على يمين الحاج لخضر وعلى يمينه الدكتور بوجمعة
هيشور المحافظ الوطني للحزب وبجانبه الدكتور عمار طالبي والشيخ الطاهر حليس واقفا
والشيخ عالوة اللقيني بن حرز اهلل يتلو آيات بينات وفي يمين الصورة السلطات المحلية

لوالية باتنة أثناء انطالق حملة بناء مسجد أول نوفمبر

م(1996- 1919الكاتب والباحث والمؤرخ والمترجم إسماعيل العربي: )

 انظر: حميد عبد القــادر، الشــيخ شــيبان.. أفــول نجم في ســماء الجزائــر األصــيلة، جريــدة)(757
، بتصــرف.21هـــ، ص 1432/رمضــان/13م الموافــق 13/08/2011الخبر اليومي، السبت 

وتومي عياد األحمدي، سماحة الشيخ عبد الرحمن شيبان في ذمة اهلل، مجلة الشروق اليومي،
، بتصرف  7 و 6، ص 3984هـ، عدد 1432/رمضان/13م الموافق 23/08/2011السبت 

م.04/05/2013)( حوار مع المجاهد العقيد سي إبراهيم الجوادي بمنزلي بتبسة يوم 758
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م ببني وغليس بمنطقة القبائل1919ولد األستاذ إسماعيل العربي سنة 
الكبرى، واسمه األصلي هو محمــد أعــراب، وفي قريتــه تعلم مبــادئ اللغــة العربيــة
الدين اإلسالمي وحفظ القرآن، ثم انتقل إلى مدينة قسنطينة الــتي كــانت أول محطــة
يشد إليها الرحال طلبا للعلم، فاتصل بالشــيخ اإلمــام عبــد الحميــد بن بــاديس وتــابع

دروسه التي كان يلقيها في الجامع األخضر.
م انتقــل إلى بــاريس وزاول نشــاطه ضــمن الحركــة1938وفي ســنة 

ــراف الشــيخ الفضــيل ــلمين الجزائــريين تحت إش ــاء المس ــة العلم ــة لجمعي الثقافي
الورتالني، إلى جانب الشباب الجزائــري المغــترب والطلبــة العــرب هنــاك. و انتقــل
ــتي درس فيهــا منها إلى القاهرة حيث انتسب إلى إحدى كليات الجامعة األمريكية ال
مدة ست سنوات توجها بحصوله على شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها. 
وفي أواخر األربعينــات عــاد إلى أرض الــوطن حيث أوكلت إليــه جمعيــة
العلماء المسلمين تنظيم التعليم العربي وعينتــه رئيســا للجنــة التعليم العــربي فســار
بها سيرا حســنا مــدة أربــع ســنوات، إال أن المــرض تمكن منــه، فاضــطره لمغــادرة
التراب الوطني نحو فرنسا قصد تلقي العالج، وهناك اســتغل الفرصــة وانتســب إلى

م بشهادة الدراسات العليا في التــاريخ1954كلية السوربون التي تخرج منها عام 
واالقتصاد. 

وعمل بعد ذلك مديرا لشؤون الصحافة في مكتب رئيس الــوزراء الليــبي
في بنغازي مدة سنة. ثم سافر إلى لندن التي تــولى فيهــا منصــبا في هيئــة اإلذاعــة
البريطانيــة، وهولنــدا حيث عمــل في إذاعــة مدينــة هلفرســم، ثم سويســرا وجــنيف
للعمل في منظمة األمم المتحدة. وفي السبعينيات عمل منــدوبا لوفــد الكــويت الــدائم
ــة ــا للكتاب ــا بعاصــمة البالد، متفرغ في األمم المتحــدة. وأخــيرا عــاد ليســتقر نهائي

والنشر.
وبعد عودته إلى أرض الوطن أصــدر مجلــة )إفريقيــا الشــمالية( الــتي لم

يكتب لها االستمرار طويال. فعمل مستشارا للشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
واألستاذ إسماعيل العربي متزوج ولــه من األبنــاء ثالثــة هم: شــهرزاد،

م بالــدار البيضــاء بــالمغرب1997 مــارس 31أسمهان، خلــدون. وقــد تــوفي يــوم 
ونقل جثمانه إلى الجزائر حيث دفن بمقبرة العالية.

واألســـتاذ إســـماعيل العـــربي  كـــاتب ومـــترجم جرائـــري بـــارز وواحـــد من
المساهمين في الحركة الوطنية والفكرية والثقافيــة واألدبيــة الجزائريــة بمشــاركته
الفعالــة في جميــع المحافــل والــدوريات الثقافيــة. إنــه رجــل صــنع مجــده بأســلوبه
ــاريخي المتميز وثقافته الموسوعية وإنتاجه العلمي والفكري والثقافي واألدبي والت

الغزير..
ــه، ــذي يكتب ب ــع ال ــني الرائ ــيز األســتاذ إســماعيل العــربي بأســلوبه الف ويتم
وبطريقته المتميزة في التحليل والتي تعتمــد على البســاطة والشــمول، إنــه أســلوب

آسر ليس فيه الصرامة األكاديمية وال اللغو الصحافي.
وهــو متنــوع التــأليف فقــد ألــف في األدب والتــاريخ واالجتمــاع والسياســة ثم
التحقيق والترجمة. وما يميزه روعة يؤلف بينها جميعا روحه اللطيفة التي تســري
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عبر سطورها فتنعش الفكر وال ترهقه، لذلك؛ فهو حين يقدم كتابه يرجو ) أن يجــد
فيه القارئ ما توخيته من الجمع بين المتعة والفائدة.. وهذا السفر يضم بين دفتيــه
موضوعات متنوعة ومتعددة كلها تهدف إلى تقديم عصارة مركزة، وقــد روعي في
تحريرها أن تكــون ســهلة األســلوب دقيقــة التعبــير ومشــوقة لهــواة األدب للتوســع

ــاب3بالبحث واالطالع( نماذج من روائع األدب العالمي ج  ــة للكت  المؤسسة الوطني
م. 1986

وقــد كــان لنشــأته الدينيــة باعتبــاره ســليل زاويــة موســى الوغليســي، وولعــه
بالقراءة والتثقيف، وكثرة تنقله بين البلدان وتقلبه في الوظائف إلى جانب احتكاكه
بالمثقفين ومظاهر الثقافة في بيئات مختلفة؛ كل ذلك كان له أثر في صــقل موهبتــه
وتكوين ثقافته الموسوعية. فهو إضافة إلى أنــه متضــلع في اللغــات الحيــة الثالث،

فهو متعدد االهتمامات متنوع الميول. 
إنه من الجيل الموسوعي الذي يخوض ببراعة في مجاالت متعــددة تــدل على
سعة علمه واهتمامه، بل بلغ من شدة حرصه أنه كان قبل الخوض في تأليف كتاب
يضطر لجمع المادة ويعكف عليهــا بحثــا وتنقيبــا ثم يســافر إلى البلــدان الــتي جــرت
فيها األحداث أو التي لها عالقة بالموضوع، يقول بمناسبة إعداد أحد كتبه ) وهكذا
ــدنها ــدد من م ــت بي إلى ع ــحراء أفض ــتطالعية في الص ــة اس ــام برحل ــررت القي ق

م. 1983وواحاتها( الصحراء الكبرى وشواطئها ــ المؤسسة الوطنية للكتاب 
ويقول في مقدمة كتاب آخر )شرعت في العمل لوضــع هــذا الكتــاب في أوائــل

م وقد كان من بين الرحالت التي حتمها علي البحث عن الوثائق رحلة1975سنة 
م.1983إلى المغرب األقصى ( ــ دولة األدارســة ــــ ديــوان المطبوعــات الجامعيــة 

ولك أن تتصور بعد ذلك كيف تكون قيمة كتابه. 
حتى نشر األستاذ محمد الطاهر فضالء مقاال في جريدة ) الخــبر ( ينعي فيهــا
األستاذ، فكانت مفاجأة لي أن هذا العالمة بعد حيــاة حافلــة يمــوت في صــمت بعيــدا

 كتابا أثرى بهــا المكتبــة60عن أرض الوطن دون أن يتذكره أحد رغم أنه صاحب 
الوطنية والعربية .

اآلن؛ وبعد مرور سنوات على وفاته لم يطبع له ــ في حــدود علمي ــــ ســوى
كــتيب واحــد هــو } الدراســات العربيــة في الجزائــر في عهــد االحتالل الفرنســي {
ترجمــه عن الفرنســية وأعــادت طبعــه وزارة الثقافــة ضــمن برنــامج صــندوق دعم

الكتاب الذي تشرف عليه .
مؤلفاته وكتبه وتحقيقاته وترجماته: 

- التنمية االقتصادية في الدول العربية في المشرق.1
- التنمية االقتصادية في الدول العربية في المغرب.2
- التكتل واالندماج االقتصادي بين الدول السائرة في طريق النمو.3
- التعاون االقتصادي للتنمية في نطاق المنظمات الدولية.4
- هيئة األمم المتحدة والتنمية االقتصادية في الدول السائرة في طريق النمو.5
- الهيئات الدولية والمنظمات اإلقليمية ـ دساتيرها ونشاطها.6
- تاريخ الصراع من أجل المواد األولية بين دول العالم لثالث والعالم الرأسمالي.7
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- فصول في العالقات الدولية .8
- حاضر الدول اإلسالمية في القارة اإلفريقية.9

- اإلسالم والتيارات الحضارية في شبه القارة الهندية.10
- دراسات في تاريخ الجزائر الحديث. 11
- حياة األمير عبد القادر.12
- حكومة األمير عبد القادر.13
- العالقات الدبلوماسية في عهد األمير عبد القادر.14
- المقاومة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر.15
- معركة سيدي إبراهيم.16
- دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية.17
- دولة بني زيري ملوك غرناطة.18
- عواصم بني زيري ملوك آشير وبجاية والقلعة ومهدية.19
- دولة األدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة.20
- الصحراء الكبرى وشواطئها.21
- الرحالة والمستكشفون المسلمون في العصور الوسطى.22
- تاريخ الرحلة واالستكشاف في البر والبحر.23
- دور العرب والمسلمين في تقدم الجغرافيا الوصفية والفلكية.24
- المسلمون والمالحة البحرية.25
- المدن المغربية في األدب الجغرافي العربي.26

الترجمات:
(.1826/ 1815- مذكرات وليم شالر قنصل أمريكا بالجزائر )1
- مذكرات الكولونيل أسكوت عن إقامته في زمالة األمير عبد القادر.2
- مذكرات كاثكارت أسير الداي وقنصل الواليات المتحدة في المغرب.3
- سقوط غرناطة ــ واشنطون إرفينج.4
- قصر الحمراء في األدب والتاريخ ــ واشنطون إرفينج.5
- الفتوحات اإلسالمية في فرنسا وسويسرا وإيطاليا ــ جوزيف رينو.6
- اإلسالم في مجده األول ــ موريس لمبارد.7
- الدراسات العربية في الجزائر في عهد االحتالل الفرنسي.8
- العالقات الدبلوماسية بين دول المغرب والواليات المتحدة ــ راي إيروين.9

- مسرحية الثائرة ــ أوسكار وايلد.10
التحقيقات:

- كتاب الجغرافيا ــ ابن سعيد المغربي.1
- رسالة في الجغرافيا ــ لمؤلف مجهول من األندلس.2
- القـــارة اإلفريقيـــة وجزيـــرة األنـــدلس )مقتبس عن كتـــاب نزهـــة المشـــتاق3

لإلدريسي(.
- كشف الغمة في أخبار األمة ــ سعيد بن سرحان العماني.4
- سير األئمة الرستميين وأخبارهم ــ أبو زكريا يحي.5
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- سير مشايخ المغرب ــ أبو الربيع الوسياني.6
- عهد األمير عبد اهلل األموي ــ أبو حيان.7
- تاريخ افتتاح األندلس ــ ابن القوطية.8
- العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع ــ الريس إبراهيم.9

- المقتبس في تاريخ األندلس ــ البن حيان األندلسي.10
- رحلة أحمد بن المهدي الغزال وسفارته إلى األندلس.11
- تحفة األلباب ــ أبو حامد الغرناطي.12
- تقويم البلدان ــ الملك الصالح أبو الفداء.13

األدب واللغة والمعاج:
 أجزاء.3- نماذج من روائع األدب العالمي 1
- معجم الحواضر اإلسالمية باألندلس.2
- معجم الحواضر اإلسالمية بالمغرب.3
- معجم الفرق والمذاهب اإلسالمية.4
- معجم الجغرافيين والفلكيين العرب.5

انظر: محمد الطاهر فضالء، األستاذ إسماعيل العربي: يقيم من دنياه غريبا ويرحل
م، بتصرف.09/10/1997عنها غريبا، جريدة الخبر اليومي" 

م(2019- حي 1932الوزير المثقف والمفكر أحمد طالب اإلبراهيمي: )

ــه الموســومة بمــذكرات ــراهيمي في مذكرات ــوزير أحمــد طــالب اإلب ــذكر ال ي
5 م بأنــــه ولــــد يــــوم1965-1932جزائــــري في الجــــزء األول أحالم ومحن 

سطيف، فيما يذهب موقعــه على شــبكة المعلوماتيــة إلى أنــه بمدينـة 1932 جانفي
ألسرة يقال إنها ترقى بنسبها إلىبلدية أوالد براهم بوالية برج بوعريريجـ،  ولد في

ــه الصحابي الجليل أبو بكر الصديق، وعقب على هذا النسب متعجبا، وهو ويرى أن
ه..808من سقطات المغاربة وقع فيــه حــتى العالمــة عبــد الــرحمن بن خلــدون ت 

والدتـــه ســـيدة تركيـــة مولـــودة بتـــونـس ألســـرة ميســـورة الحـــال، ووالـــده هـــو
جمعيــة ( أحــد مؤسســي1965-1889) البشــير اإلبــراهيميالعالمة محمــد  الشيخ

، والمشـــرف األول على نشـــاطاتها في الغـــربالعلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين
العاصمة التاريخيــة لمقــر عملــه. ولهــذا الســبب ارتبطت تلمسان الجزائري، وكانت

1945 و1933ذكريات طفولة أحمد بمدينـة تلمسان حيث عاش فيهــا بين عــامي 
.1942 و1941مع انقطاع بسيط بين عامي 

بســبب الفرنســيـة كان اإلبــراهيمي الوالــد معارضــا اللتحــاق ابنــه بالمدرســـة
ــير أن الشــيخ ــبيـ، غ ــا التغري ــاديس محتواه ــد بن ب ــد الحمي ــد تعلم عب ــه بفوائ أقنع

الفرنسيـة وفضلها في الكفاح ضد االســتعمار الفرنســي، ومن ثم درس أحمــد طــالب
في مدرسـة فرنسيـة وبــرع فيهــا براعــة مكنتــه من االلتحــاق باألقســام الثانويــة عن

جدارة واستحقاق.
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وفي هذه المرحلة من حياة المؤلف أخــذت الظــاهرة االســتعماريـة تتجلى في
ذهنه وتكشف عن أنيابها، إذ اعتقل والده واقتيد بعنف نحو وجهة مجهولــة إلى أن
استقر به األمر في اإلقامة الجبريــة بمدينـــة تبعــد عن تلمســان مئــات الكيلومــترات،

عــام ألمانيا وكان السبب األول في ذلك رفضه القاطع لتأييد فرنســا في حربهــا ضــد
1939.

وفي ظل غياب الوالد الذي كان إما في السجن أو المنفى أو في جولة عمل،
بدأ أحمد الطالب في األقسام الثانويـة يهتم بالسياســة ويــزداد تعلقــا بهــا إلى أن بلــغ

 ألــف45 التي راح ضحيتها قرابــة 1945 ماي 8األمر أوجه خالل أحداث مجزرة 
شخص من المشاركين وغير المشاركين في المظــاهرات الــتي عمت شــوارع مــدن
ســطيف وقالمــة وخراطــة، ولم تعــد مفــردات "الــوطن" و"االســتقالل" ومثيالتهمــا

مجرد كلمات، وإنما أصبحت تثيـر في نفسـه كثيرا من االنفعال والتأثر.

م من ثانوية "بيجو" بعد أن درس1949وبعد نيله لشهادة الباكلوريـة سنة 
التحــق اإلبــراهيمـيفي ثانويـة "ابن ميمون" الخاصة في المرحلة الثانويــة األولى، 

 في الســنة التحضــيرية للطب وبهــا انخــرط في جمعيــة1949بجامعة الجزائر عام 
الطلبة المسلمين لشمال أفريقيا وشارك في كل التظاهرات التي نظمتها. 

وفي رحاب الجامعة أحس وألول مرة بالغبن والقهر االستعماري واتضـــحت
في ذهنه أهداف التعليم االستعماري المتمثلة في فصل النخبة عن ثقافتهــا األصــلية
وإشباعها بثقافة دخيلة تنهل منها حتى تصبح أداة للهيمنـة االستعماريةـ. وأمام هذه
ــذكر- أن يخلص إلى رد فعــل جــذري ــراهيمي -كمــا ي ــة كــان من واجب اإلب المفارق
وطريقة مثلى للدفاع، وكان ذلــك من خالل جريــدة باللغــة الفرنســية باســم "الشــاب

االتحــاد المسلم"، تكون بالمقابل وسيلة للتأصيل ومن ثم وسيلة للتحرر. ناضــل في
.جبهة التحرير الوطني ، وانضم إلى فدراليةالديمقراطي ألحباب البيان

وبعد مضي خمس سنوات في جامعة الجزائــر طــار اإلبــراهيمي إلى بــاريس
والتحق بكلية  الطب فيها للسنة الخامسة الــتي تــوجت في آخرهــا بامتحــان نظــري
وفق فيه بنجــاح مكنــه من الــتردد على المستشــفيات الباريســية وااللتحــاق بهــا في
السنة السادسة له. وابتداء من هنا وضع اإلبراهيمي النضال فوق أي اعتبار آخر،
فكان أوال في االتحاد العــام للطلبــة المســلمين الجزائــريين ثم بعــد ذلــك في فدراليــة
فرنسا لجبهة التحرير الوطني، ومن ثم المشاركة في العديــد من االجتماعــات الــتي

كانت تعقد في المدن الجامعية الفرنسيةـ.

وانتهى بــه المطــاف رئيســا لالتحــاد الوطــني للطلبــة المســلمين الجزائــريين
الذي أوجد له فروعا في العديــد من المــدن الفرنســية، باإلضــافة إلى فــرع الجزائــر

.واألمين خان محمد الصديق بن يحي الذي كان ينشط فيه

 تاريخ اعتقاله من قبل1957 وإلى غاية فبراير 1956وابتداء من مارس 
، دخلت السرية التامة حياة اإلبراهيمي لما كلــف بــه من مهمــاتالفرنسية السلطات
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خاصة تصب في مجملها باتجاه تحقيق التنسيـق بين أعضاء فدرالية فرنســا وقيــادة
الجبهة التي غالبا ما كان يرى في بعض مواقفها الغرابة واالزدواجيةـ.

من السجن إلى إعالن االستقالل:

وبعد سنتين من النشاط الحثيث تخللتهما تنقالت محفوفة باألخطار والخوف
من الوقوع ضحية التعــذيب أو القتــل، اعتقلت الشــرطة الفرنســيـة أحمــد طــالب مــع
جملة من رفاقه من فدرالية فرنسا وزجت بهم في السجن، وهنــاك التقى بالزعمــاء

ومحمـــــد وحســـــين آيت أحمد ومحمـــــد بوضـــــياف أحمـــــد بن بلة الخمســـــة:
، وكــانت لــه معهم نقاشــات سياســية واســعة انتهت فيومصــطفى األشــرف خيضر

مجملها إلى عدم االنحيــاز ألحــد واالنصــراف إلى التأمــل في عــالم الســجن كمالحــظ
متحل بما يمليه الضمير وتفرضـه الموضوعيةـ.

 ومنهـــا اتجـــه1961غـــادر اإلبـــراهيمي ســـجون فرنســـا في ســـبتمبـر 
ــونس إلى ــاط ثم إلى تـ ــدها إلى الربـ ــورك وبعـ ــل نيويـ ــع لبعض التحاليـ حيث خضـ

،1952حيث التقى بأهله المقيمين بهــا منــذ  القاهرة والعالجات الطبية، ومنها إلى
. وفي نفس الســنة وبغــرض1962ومن ثم كان رجوعــه إلى الجزائــر في جويليــة 

ــة ــاحرين على الســلطة تشــكلت لجن ــاء المتن تفــادي المواجهــة المســلحة بين الفرق
مصغرة من ثالثة أعضاء -كان اإلبراهيمي أحــدهم- عهــد إليهــا بــإجراء االتصــاالت

الضروريـة بالكبار. 

وبعــد االســتقالل لم يشــارك في العمــل السياســي، واكتفى بااللتحــاق بالعمــل في
ــرئيس مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، وقد تعرض للسجن واالعتقال في عهد ال

ذَِّب بســبب رفضــه المشــاركة في1965-1964الراحل أحمد بن بلة ســنتي  م، وُعــ
العمل السياسي. وبعد الحركــة التصــحيحية الــتي قــام بهــا الـرئيس الراحــل هــواري

ــد تــولى عــدة حقــائب1965/جــوان/19بومــدين يــوم  م اســتدعاه واســتوزره، وق
وزارية في نهاية الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، فكان وزيرا للتربية سنوات

م، 1965-1970

م، للقــاء الشــاعر محمــد العيــد آل26/02/1967وقد زار مدينة باتنــة يــوم 
.(759)م 1970-1965خليفة وعندما كان وزيرا للتربيـة والتعليم والثقافة سنوات 

ــة ســنوات  ــرا لإلعالم والثقاف ــوزاري وزي ــديل ال ــد التع -1970ثم صــار بع
م،1979-1977م، ثم وزيرا ملحقا برئاسة الجمهوريـة مستشــارا ســنوات 1977

م، ثم وزيــرا للخارجيــة1982-1979ثم وزيرا مستشاـر ملحقــا بالرئاســة ســنوات 
م، ثم اعـــتزل العمـــل السياســـي وتفـــرغ للبحث والنضـــال1988-1982ســـنوات 

م،1999السياســي والثقــافي الســلميـ. ترشــح لرئاســة الجمهوريـــة في انتخابــات 
أسس حزب الوفاء.

.96، ص 2 انظر مذكراته، ج )(759
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من مؤلفاته:

- رسائل من السجن. ترجمة الصادق مازيغ، ُطبع ثالث مرات(.1

- من تصفية االستعمار على الثورة الثقافية.2

- األزمة الجزائرية: المعضلة والحل.3

- هاجس2( )1965-1932- أحالم ومحن 1- مذكرات جزائري ثالثة أجزاء: ) 4
م(. طبع دار القصبة1988-1979- مشروع لم يكتمل 3م( )1978-1965البناء 

للطباعة والنشرـ.

م(2019- حي 1938: )األستاذ الدكتور الباحث محمد صالح ناصر

 

ــوم  ــد صــالح ناصــر ي ــتاذ محم ــد األس ــق1357/رمضــان/13ول ــ المواف هـ
م،1954م بــالقرارة بواليــة غردايــة، وحفــظ القــرآن الكــريم ســنـة 01/12/1938

وتلقى العلوم العربيـة والدينية على يد أكابر وكبار علماء عصره من شيوخ الحركة
اإلصالحية اإلباضية في الجنــوب الجزائــري. وحصــل على شــهادة الثانويــة العامــة

م. وشــهادة الليســانس في1959)الباكلوريةـ( من معهد الحياة بالقرارة في جــوان 
ــوان  ــاهرة ج ــة الق ــربي من جامع ــة1966األدب الع ــا بجامع ــته العلي م. وأتم دراس

الجزائر وحصل في نهايتها على شهادة دكتوراه حلقة ثالثة من جامعة الجزائــر في
م. وعلى شـــهادة دكتـــوراه دولـــة من جامعـــة الجزائـــر في أكتـــوبر1972جـــوان 
م.1984م. ونال جائزة الدولة التقديرية في النقد واألدب والشعر سنة 1983
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وقد ذكر الدكتور محمد ناصر في سيرته الذاتيةـ، طائفة من شـــيوخه األعالم 
ــه الذين أّثروا في شخصيته وتكوينه العلمي واألدبي، وأفرد لكل َعَلم من هؤالء وج

التأثر والتعلم منه فقال:

( تعلَّمت واستفدت من شيخي إبراهيم اطفيش: »أنَّ قيمة المــرء المســلم في هــذه1
الحياة، أن يظل ثابتا ثبات الرواسي على قيمه الدينية والخلقية مهما لقي في سبيل
ذلك من ِمحن الدنيا وابتالءاتها، وأن يكون صريحا في قولة الحق مــع نفســه ومــع

غيره«.

ــة2 ( وتعلَّمت واستفدت من شيخي أبي اليقظان: »إنَّ الحياة جهاد متواصل لمحارب
الجمود الفكري، والتغريب اليهودي والمسيحي، والتنصير الــذي هــو حليــف للعــدوِّ

االستعماري«.

( وتعلَّمت واستفدت من شــيخي اإلمــام إبــراهيم بيُّوض: »أنَّ الزعامــة مســؤولية3
ــك، ال أو نعم، ال يرهبنَّك ــول بملء في عظيمة تبدأ من معرفتك متى، وكيف، وأين تق

سلطان، وال يغوينَّك شيطان«.

م4 ( وتعلَّمت واستفدت من شــيخي محمــد علي دبُّوز: »أنَّ العلم ال ينالــه إالَّ من نظَّ
حياته بــالثواني وأخلص هلل عملــه بالتفــاني، ودأب على مصــاحبة الكتــاب دومــا، ال

يعرف الكسل أو األماني«.

( وتعلَّمت واستفدُت من شيخي عبد الرحمان بكلِّي: »عليك إن شــئت التغلُّب على5
مشاكل الحياة وهي الزمة، أن تواجهها بوجه ضحوك مستبشر، وبعقل واع معتبر،
وأن تعيش راضيا بما قضى اهلل وقدَّر، وبذلك تحــيي طــول عمــرك شــابا ولــو جلَّلــك

الشيب، وتقدم بك العجز«.

( وتعلَّمت واستفدت من شيخي الــدكتور شــكري فيصــل: »أنَّ الصــفة األكاديميــة،6
ــاٌم ها اإلخالص، وأنَّ المنهجيَّة نظ ــرُّ ــة س ع، وأنَّ البحث أمان ــا التواضــُ أخالٌق تاجه

دقيق تتعامل بها مع نفسك ومع اآلخرين«.

( واســتفدت وتعّلمت من شــيخي إبــراهيم القــرادي: »كن مؤمنــا بقيمــك لُيجلَّك7
اآلخرون، واثقا من قيمك لتبدع في كلِّ الفنون، متفتِّحا على عصــرك ليســتفيد منــك

العالمون والمتعلِّمون«.

ــل هلل8 ( واستفدت وتعلَّمت من آخر العمالقة شيخي عدُّون: »أنَّ اإلخالص في العم
، يفتح لــك أبــواب الــرزق، ويحبب إليــك كــلَّ الخلــق، ويجعــل مكانتــك أبــًدا إلى الحقِّ

جانب الصدق«.

ــة9 ار ) أديب الحكمــة ( أن األدب أمان ( واســتفدت من شــيخي حمــو بن عمــر فّخــ
ورسالة ال يقوى على َحْملها إال أديب يجعل عقله أمام لسانه لُيْقنــع النــاس، ويضــع
قلَبه على لسانه ليَؤثر في الناس، ويقدم قبَلهما سلوَكه وأخالَقه نموذجا، ليقتدي به

الناس .
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ــان حمــو ) الحكيم ( في مواقفــه اإلصــالحية الحكيمــة10 ( وتــأثرت بالشــيخ لقم
الرصينةـ، وإخالصه وحبه للمسجد والعشيرة والوطن .

( وتــأثرت بوالــدي في إخالصــه الشــديد لإلصــالح والمصــلحين، وبأريحّيتـــه11
وكرمه، وصراحته التي ال تعرف مداهنة وال نفاقا.

( وتـــأثرت بوالـــدتي في حبهـــا للخـــير وإســـداء المعـــروف لكـــل المحتـــاجين،12
بمساعدتهم المادية، وقضاء حوائجهم، وأخذُت عنها الشاعرية وتذوق كــل مــا هــو

جميل .

نسأل اهلل أن يجعل أعمالنا خالصــة لوجهــه الكــريم، وأن يأخــذ بأيــدينا إلى الصــراط
المستقيم، وأن يثبتنا على اإليمان بفضل الذكر الحكيم.

مساره المهني:

دّرس األستاذ محمد ناصر في الطــور االبتــدائي بمدرســـة الحيــاة –القــرارة،
م(. كما دّرس أيضا في الطور الثانوي بمعهــد الحيــاة1962-1959ثالث سنوات )

ــرارة، خمس ســـــنوات ) ــ ــامعي1971-1966–القـ ــ م(. ودّرس في الطـــــور الجـ
بالجامعات اآلتية:

ــنة )1 ــر س ــعة عش ــر، تس ــة الجزائ ــربي، جامع ــة واألدب الع ــد اللغ -1971( معه
م(. وقـــد دّرس هـــذه المـــواد: )األدب الجـــاهلي، األدب اإلســـالمي، األدب1991

العباســي –نظريــا وتطبيقيــاـ-األدب الجزائــري الحــديث، التيــارات األدبيــة الحديثــةـ،
منهجية البحث )قسم الدراسات العليا(.

م(.2002-1991( معهد العلوم الشرعية، مسقط، سلطنة عمان عشر ســنوات )2
ـــة وقــد دّرس هــذه المــواد: )الحضــارة اإلســالمية، أعالم الفكــر في عمــان، منهجي
الــدعوة عنــد اإلباضــيةـ، منهجيـــة البحث وتحقيــق النصــوص، كيــف تحلــل نصــا ؟

حديثيا، شعريا، فكريا(.

م(.2008-2004( كلية المنــار للدراســات اإلســالميةـ، الجزائــر، أربــع ســنوات )3
وقد دّرس هذه المواد: )منهجيــة البحث، التفســير الموضــوعي، التفســير التحليلي،

التفسير البياني، منهجيـة الدعوة عند اإلباضية(ـ.

 العضوية في المجالس والهيئات:

* عضو المجلس العلمي بمعهد اللغة واألدب العربي، جامعة الجزائر.

* مسؤوـل الكتابة بمكتب رئيس دائرة معهد اللغة واألدب العربي، جامعة الجزائر.

* رئيس المجلس العلمي بمعهد اللغة واألدب العربي، جامعة الجزائر.

* عضو لجنة تقييم المخطوطات بالمؤسســـة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر )
1975-1985.)
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-1988* عضو لجنة تقييم المخطوطات بديوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر )
1990)

* مستشاـر الشؤون التعليمية لمدير معهد العلوم الشرعية بمســقط، ســلطنة عمــان،
(.1998-1992في مناهج وبرامـج الدراسات العليا )

* عضو اتحاد الُكّتاب الجزائريين )الجزائر(.

*عضو في لجنة الفكر والثقافة التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني )الجزائر(.

* عضو إداري في تحرير مجلة الرسالة التابعة لوزارة الشؤون الدينيـة )الجزائر(ـ.

* عضو في لجنة تحرير مجلة الثقافة، وزارة الثقافة )الجزائر(.

* رئيس المجلس العلمي لجمعية التراث، القرارة )الجزائر(.

* نائب رئيس جمعية الحياة، القرارة )الجزائر(ـ.

* عضو هيأة العزابة ) المجلس الديني لمسجد القرارة (.

 * عميد كلية المنار للدراسات اإلسالمية، الحميز )الجزائر(ـ.

األعمال العلميــة:

* األدب والنقد:

( جزآن _الجزائر، الشركة الوطنيـة1931-1903. المقالة الصحفية الجزائريـة )1
م.2007 وزارة الثقافة، ديسمبـر 2، ط1978للنشر والتوزيع، 

( الجزائر، الشــركة الوطنيــة للنشــر1939-1847. الصحف العربية الجزائريـة )2
م.1980والتوزيع، 

( باالشــتراك د/محمــد1954-ــ 1925. دراســة في الشــعر الجزائــري الحــديث )3
مصايف.

ــر4 . مصايف د/عبد المالك مرتاض )وحدة األدب الجزائري الحديث( جامعة الجزائ
 ) لم ينشـر ( .1982المركزية 

(، )رسالة1975-1952. الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية )5
م.1985دكتوراه(، بيروتـ: دار الغرب اإلسالمي، 

م.1992. ما أحوجنا إلى أدب إسالمي _سلطنة عمان : 6

. الشعر الجزائري من الرومانسية إلى الثوريـة )معد للطبع(.7

. األدب والنصــوص للمرحلــة الثالثــة ثــانوي )معهــد القضــاء الشــرعي _ســلطنة8
م.1992عمان : 

م.1993. خصائص األدب اإلسالمي )مؤسسة الضامري( _سلطنة عمان 9
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 م.1999. حداثة أم ردة ؟ )مؤسسـة الضامري( _ سلطنة عمان 10

* أدب األطفال: كتب ونشر وطبع سالسل كثيرة لألطفال منها:

: نشر2، ط1992: سلطنة عمان 1عنوان السلسلة: القصص المربي لألطفال، ط
 م.2002شركة ترانسباب الجزائر، 

* السير واألعالم:

، الجزائــر، الشــركة الوطنيـــة للنشــر والتوزيــع،2. أبو اليقظان وجهاد الكلمــة ط 1
م.1984

م.1984. عمر راسم المصلح الثائر _الجزائر: الفوميك، 2

_ الجزائــر :المؤسســـة الوطنيــة للكتــاب،2. رمضــان حمــود )حياتــه وآثــاره( .ط 3
م.1985

ــورة ،ط 4 ــال والث ــاعر النض ــاء :ش ــدي زكري ــتراث2. مف ــة ال ــر : جمعي  _الجزائ
م.1989

م.1987. أعالم الفكر واألدب في الجزائر )ُمعد للطبع( 5

م.1991. محمد بن الحسن بن دريد _ سلطنة عمان، 6

م.1991. اإلمام عبد الحميد بن باديس )سلسلة إعالم الفكر( _الجزائر 7

: )مؤسسة2، ط 1991. الشيخ إبراهيم اطفيش في جهاده اإلسالمي _الجزائر :8
م.1991الضامري( _سلطنة عمان، 

. الشيخ إبراهيم أطفيش )سلسلة أعالم الفكر( _ الجزائر )معد للطباعة(9

. الشيخ أبو اليقظان إبراهيم )سلسلة إعالم الفكر(10

م.1996. أبو مسلم الراوحي حسان عمان، مكتبـة االستقامة _سلطنة عمان 11

م.2007. مشايخي كما عرفتهم، نشر مكتبـة الريام، الجزائر، 12

ــالم العبقــري، نشــر دار الغــرب اإلســالمي13 ــدي ، الع ــل بن أحمــد الفراهي . الخلي
م.2005بيروت، 

. الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي، أمير البيان، )معد للطبع(.14

* شخصيات إباضية كتب عنها ضمن كتاب:

ــة للثقافــة ــاء العــرب والمســلمين، المنظمــة العربي موســوعة أعالم العلمــاء واألدب
م.2004والعلوم، نشر دار الجيل، دمشق، 

مشــاركة في موســوعة البــابطين للشــعر العـــربي، الكــويت بـــالتحرير عن بعض
 الشعراء.
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كما له الكثير من اإلصدارات في مجــال تحقيــق الــتراث والدراســات الفكريــة
والحضـــارية والقصـــائد والـــدواوين الشـــعرية والبحـــوث والمقـــاالت في المجالت
ــديم الكتب، وأشــرف والصحف الجزائرية والعربية واإلسالمية، كما له في مجال تق
على مئات الرسائل في مرحلتي الدراسات العليا والماجستيـر والــدكتوراة، وأجــريت
معه الكثير من الحوارات في المجالت والصــحف العربيـــة واإلســالمية والجزائريــة.

وله أيضا مجال الترجمات إلى اللغة الفرنسية:

* الترجمة من الفرنسيـة إلى العربيةـ:

ــار األيمــة الرســتميين(، منشــور بكتــاب:1 . ترجمــة بحث موتالنســيكـي عن: )أخب
.1986أخبار األيمـة الرستميين، دار الغرب اإلسالمي، 

. ترجمة مقال: )مالــك بن نــبي في ضــيافة مــيزاب( الصــادر باللغــة الفرنســية في2
Invitationمجلــة: الثــورة اإلفريقيــة، تحت عنــوان: )  du Mzab 274( ع،

، )ُينظــر كتابــه عن دور اإلباضــية في الحضــارة اإلســالمية،1968 مــاي 20-26
(1993ُنشر بسلطنة عمان، 

. ترجمة تقارير البوليس الفرنسي عن: )الشــيخ بيــوض والشــيخ أبي اليقظــان(،3
(.2005)منشوـر بكتابه: الشيخ بيوض ُمصلحا وزعيما –الجزائر 

. ترجمـــة مقـــال عبـــد اهلل بن طوبـــال عن: )دور الشـــيخ بيـــوض في الثـــورة4
(.2005التحريرية(، )منشور بكتابه: الشيخ بيوض ُمصلحا وزعيما –الجزائر 

وقد ُكتبت عنه الكثير من المقاالت والدراســات واألبحــاث العلميــة والفكريــة
واألدبيـة والثقافية، التي تناولت مسيرته وحياته وفكره وأدبه ومسيرتـه المعرفية.

م(2014- 1934أحمد شرفي الرفاعي: )
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صورة للشيخ أحمد شرفي الرفاعي في ملتقى عن الشيخ أحمد سحنون

 ببلديــة1934الدكتور الداعية أحمد شرفي الرفاعي من مواليــد  (760)الشيخ 
م ببوحمامـــة1932 هجــري الموافــق لـ 1350خنشلة حسب بطاقة التعريف، وفي 

والية خنشلة حسب شهادات األقارب، متزوج وأب لستة أبناء، درس بقسنطينـة في
 وانتقــل إلى جــامع الزيتونـــة1952 إلى 1948معهــد عبــد الحميــد بن بــاديس من 

-1954بتونس ودرس به ســنوات  ، ودرس بــاألزهر في القــاهرة ســنوات1956 
، وواصل دراسته العليا1961 -1958، ثم بجامعة بغداد سنوات 1957 -1956

. وحائز على شهادة األهلية من1962 -1961بكلية اآلداب جامعة القاهرة سنتي 
،1957، وعلى الثانوية العامة “البكالوريــا” من األزهــر ســنة 1953تونس سنة 

-1957كما درس بكلية دار العلوم بالقــاهرة ســنة  ، وحــائز على ليســانس1958 
ــنة  ــداد س ـــة1961اآلداب من بغ ــنة التمهيدي ــاح للس ــهادة النج ــافة إلى ش ، باإلض

ــاهرة ســنة  ــة الق ــة اآلداب بجامع ــوراه1962للماجســتير في اآلداب من كلي ، ودكت
 .1979الطور الثالث من جامعة الجزائر سنة 

ــانوي من  ــالتعليم الث ، ومــدرس بمعهــد1972 إلى 1962وعمــل مدرســا ب
، وأســتاذ مشــارك1987 إلى 1972اآلداب واللغة العربيـــة بجامعــة قســنطينة من 

ــالي في تدريس الحديث النبوي الشريف وفقه السيرة في المعهد الوطني للتعليم الع
، ومدير لمعهد الحضارة اإلســالميـة بجامعــة األمــير عبــد1996في الشريعة بباتنـة 

ــوم اإلســالمية من  ــادر للعل ، ورئيس المجلس العلمي لمعهــد1989 إلى 1987الق
م.1990 -1989اآلداب واللغة العربيـة 

9330م الســاعة 10/12/2017 انظر: مواقع على شبكة المعلوماتية تاريخ الدخول يــوم )(760
سا، بتصرف.
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( مؤلفا من أشهرها التعريف بالقرآن22له ما يقارب من اثنين وعشرين  )
الكريم، وجراح التاريخ وعاهاته، والسيرة النبوية الشريفة دالالت وعبر، ومفهــوم
جماعــة المســلمين عنــد اإلمــام أبي يعلى ومقتضــياته. زاول التــدريس بمســجد أبي

أيوب األنصاري بقسنطينةـ. 

وُيعــرف الشــيخ بصــراحته في الحــق وشــجاعته في النقــد اإليجــابي، فكــان
رحمه اهلل تعالى من أوائل من حّذر من تشرذم العمــل اإلســالمي في الجزائــر وكــان

م.1989عضوا في رابطة الدعوة اإلسالمية بقيادة الشيخ أحمد سحنون في سنة 

صورة للشيخ على فراش المرض وقد زاره بعض طلبته ويبدو على يساره إمام جامع األمير
عبد القادر بقسنطينة الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن 

مواقفه ووصف تالمذته:

وفي هذا الصدد كتب عنه تلميذه األستاذ أبو جــرة ســلطاني بمناســبـة وفاتــه
 انتقــل الشــيخ أحمــد الرفـاعي شــرفي2014 ماي 28: )).. يوم األربعاء (761)فقال 

إلى رحمة اهلل مخلفا وراءه جياًل كاماًل من الشباب الذين تربــوا على يديــه وتــأثروا
بسيرته التي تذكر كل من عاصره بجيل الصحابة )عليهم الرضوان( كما تــرك فقيــد
ــاريخ ــراح التـ ــا: "جـ ــة آخرهـ ــة والمخطوطـ ــيرا من الكتب المطبوعـ ــحوة كثـ الصـ

 في 1977وعاهاتــه".. فقــد تعــرفت على "شــيخي" أحمــد الرفــاعي شــرفي عــام 
جامعة قسنطينة وبسرعة اإليمان توطدت العالقــة بيننــا وتجــذرت وعــرفت طريقهــا
إلى القوة اإلسالمية وإلى ميدان العمل الدعوي، ثم أرست على شــاطئ الــدعوة إلى

9330م الســاعة 10/12/2017 انظر: مواقع على شبكة المعلوماتية تاريخ الدخول يــوم )(761
سا، بتصرف. كلمة األستاذ الوزير أبو جرة سلطاني على الموقع.
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اهلل التي كانت يوم ذاك محاصرة من جهاتها األربع، بل كان اإلسالم نفسه محاصرا
بإرادة أعدائه وسذاجة أدعيائه:

- محاصًرا باالشتراكية الشيوعية من دعاة اليسار.

- ومحاصًرا بالفرنكوفونية من دعاة التغريب.

- وبالعلمانيــة الزاحفــة من الشــمال وبجهــل أبنائــه مشــرًقا ومغرًبــا وتهجم أدعيائــه
  عليه عرًبا وعجًما.

كنــا في هــذه األجــواء المحاصــرة نبحث عن منفــذ للــدعوة في بيئــة معاديــة
للدين ومحاربة لكل متحدث بلغة القرآن، بعــد أن أحس النظــام االشــتراكي المهيمن
وقتذاك على كل ناطق وصانت بأن "صحوة ما" بــدأت تعمــل في الــدهاليز وتتحــرك
ــات وفي المســاجد الشــعبية وفي ــذورها األولى في الجامع ــزرع ب ــواليس وت في الك

أحياء بيوت الصفيحـ. 

(37بدأت على بركة اهلل مسيرة الدعوة، ولم تنقطع صحبتنا سبًعا وثالثين )
سنة وتعاهدنا فيها مع الشيخ على خدمة هذا الدين في حــدود االســتطاعة وبجميـــع
الوســائل المتاحــة لتحقيــق ثالثــة أهــداف جوهريـــة لم تكن في ذلـك الــوقت واضــحة

بالقدر الكافي:

- بيان اإلسالم الصحيح للناس قرآنا وسّنة.

- مكافحة االنحراف واآلفات االجتماعية، أمًرا بالمعروف ونهًيا عن المنكر.

.(762)- تنظيم جهود العاملين في مجال الصحوة وتوجيهها لخدمة هدف كبير...(ـ( 

مواقفه من الصحوة اإلسالمية بالجزائر:

وللشــيـخ أحمــد شــرفي الرفــاعي موقــف واضــح من الصــحوة اإلســالميـة في
)).ـ.  أرفض وأنكر اعتبــار المســؤولين وحــدهم : (763)الجزائر، فقد كتب عنها فقال 

هم المفسدين وهم الظالمين وسواهم ضحايا أبرياء، فكلنــا مفســدون بالمشــاركة أو
بالصمت وكلنا مساهمون في الظلم بعــدم بيــان العــدل، وأبــدأ بنفســي فأدينهــا وأقــّر

 كمــابأنني مخطئ ومقصر في حق اهلل تعــالى وفي حــق أســرتي وأمــتي اإلســالمية.
أرفض وأنكر النظر إلى قضايا المسلمين من خالل مسجد معين أو جماعة معينة أو
ــات الماليين من ــل خــيري معين..ـ. وأغض الطــرف عن عشــرات الماليين ومئ عم

9330م الســاعة 10/12/2017 انظر: مواقع على شبكة المعلوماتية تاريخ الدخول يــوم )(762
سا، بتصرف. كلمة األستاذ الوزير أبو جرة سلطاني على الموقع.

9330م الســاعة 10/12/2017 انظر: مواقع على شبكة المعلوماتية تاريخ الدخول يــوم )(763
سا، بتصرف. كلمة األستاذ الوزير أبو جرة سلطاني على الموقع.
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المسلمين الذين ال نشعر بحاجتهم وحرمــانهم ومــا يعــانون من الظلم والقطيعــة من
طرف إخوانهم في العقيدة في كل أصقاع الدنيا.

كما أرفض الخطاب التبريري وخطاب المزايدات والمناسبات وخطاب الرياء
والنفــاق... كــل ذلــك أرفضــه من منطلقــات شــرعية وأخالقيــة وتاريخيــة.. فأنــا ال
أخــاطب المســلمين ككــاتب وال أكتب عن اإلســالم كمفكــر وال أســتخدم األســاليب
التقليدية المحنطة لكنني أتنفس آالمي وآالم أمتي من خالل القلم والكلمــات بصــفتي
مسلما يالحظ سقوط حضارته وال يملك إاّل أن يصرـخ في وجــه جميــع أبنــاء جلدتــه
بالخطر الداهم ألن االنتماء واحد والجرح واحد والدم واحد وأملنا في اهلل عز وجــّل

واحد.

جريمتنــا المشــتركة أننــا وقعنــا جميعــا في خطــأ تســييـس اإلســالم وتحــزيب
الصــحوة فنتج عن ذلــك فســاد في التصــور وتزييـــف للمفــاهيم وصــارت الوصــاية
السياسية واألساليب اإلدارية مهيمنة على الــدين والــدعوة وباســطة ســلطانها على

حياة الناس ولغتهم وفكرهم وطرق عيشهم...لذلك البد من تحرير وتقويم:

- تحريـر الدين من الوصاية السياسية والهيمنة اإلدارية.

- تحريـر الفتوى من كهنوت اإلدارة ومصالح الحكام.

- تحريـر وعي اإلنسان من الموروث الفاسد والجامد والجاحد،

- تحريـر الرأي الفردي من األحكام الجاهزة والقرارات الجائرة.

- وتقويم المسيرة التاريخية للصــحوة منطلقــات وأهــداف وإخفاقــات ومحاســبة..((
(764).

م ..1996وقد ربطتنـي عالقة وطيدة بالشيخ أحمد شرفي الرفاعي ســنوات 
م عنــدما كــان يــدرس في المعهــد الوطــني للتعليم العــالي للعلــوم اإلســالمية1998

بباتنــة، فضــال عن عالقــتي الوطيــدة بــه من خالل إكمــالي لمشــروع الــدكتوراة عن
الشيخ العربي بن بلقاسم التبسيـ، وإتمامي لما بدأه من جمع مقالتــه، الــتي هي في
أصلها جزء من رسالته في درجة الماجســتيـر حــول )المقالــة الصــحفية في صــحف
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين(، واستل منها مقاالت الشــيخ العــربي التبســـي

م، وأتممتها وطبعتها الحقا.1982وطبعها في مطبعة دار البعث بقسنطينة سنة 

ــ الموافــق 1435/رجب/28وقــد وافتــه المنيـــة يــوم األربعــاء  /مــاي/28هـ
م، وشيعت جنازتـه في موكب مهيب حضره أتباع جمعية العلمــاء المســلمين2014

9330م الســاعة 10/12/2017 انظر: مواقع على شبكة المعلوماتية تاريخ الدخول يــوم )(764
سا، بتصرف. كلمة األستاذ الوزير أبو جرة سلطاني على الموقع.
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الجزائريين، ومحبي الشيخ وتالمذتـه وجماهير غفــيرة من ســائر أصــقاع الجزائــر.
(765)

لمحة موجزة عن السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي

Aissaoui Ahmed Mahmoud P. Dr.

هـ ..1442هـ - 1377م / 2020م- 1957

d.aisawi.ahmed@gmail.com

00213667324013

أوال – التخصص العلمي العام: 

أصول الدين - والدقيق: الدعوة واإلعالم وقضايا الفكر والتاريـخ اإلســالمي.
م ثانويـــة مالــك بن نــبي تبســةـ،  ليســانس آداب ولغــة1977بكالوريـــة آداب ســنة 

م الــدعوة وأصــول1989م جامعــة عنابــة. شــهادة الدراســات العليــا 1984عربية 
الدين جامعة األمير عبد القادر للعلــوم اإلســالمية قســنطينةـ،  ماجســتيـر في الــدعوة

م جامعة األمير عبــد القــادر للعلــوم اإلســالمية، دكتــوراة دولــة في1993واإلعالم 
م كلية الشريعة جامعة الجزائرـ.2002أصول الدين: الدعوة والفكر اإلسالمي 

ثانيا – المسار التعليمي: 

م بمدينة تبسةـ.1992-1982- أستاذ بالتعليم الثانوي وبدار المعلمين سنوات 

م. 1993-1992- أستاذ بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميـة بقسنطينة 

م،2014/جــوان/08هـــ الموافــق 1435/شــعبان/10، االثنين 707 جريدة البصائر، عدد )(765
. وقد كتب عنه األستاذ حسن خليفة مقــاال تأبينــا في جريــدة البصــائر عــدد فيــه خصــال24ص 

الفقيد كونه عاصره وعاش معه فترة تدريسه في جامعة قسنطينة وجامعة األمير وفي المجــال
، في وداع الشيخ أحمد شرفي الرفاعي.2الدعوي، انظر عدد البصائر نفسه، ص 
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ـــة ــوم اإلســالمية جامعــة باتن ــة والعل ــوم اإلنســانية و االجتماعي ــة العل - أســتاذ بكلي
م..1994-2020

ثالثا– اإلنتاج العلمي والمؤلفات: 

، جمادى األولى71 – اإلعالن من منظور إسالمي كتاب سلسة األمة، قطر، رقم 1
.(187- ص 12x  18م ( 2000هـ 1420

-12x  18م ( 2003 –العالمة الشيخ الطيب باشا، مطبعة الرغاية، الجزائر، 2
.(47ص 

ـــة تبســة وأعالمهــا طبعــة دار البالغ دمشــق والجزائــر األولى والثانيــة،3  – مدين
م (2013. وطبعــة الجزائــر عن دار البالغ، (211- ص x  18 24م ( 2005

24 x  18 410- ص) ..

 – الخطاب اإلسالمي المعاصر تأليف جماعي وزارة الشؤون الدينيـــة واألوقــاف،4
.  ص(50، منها مخصص لي 730- ص x  18 24م ( 2005قطر 

م (2006 – منارات من شهاب البصائر، مطبعة الوليد، وادي ســوف، الجزائــر 5
24 x  18 502- ص).

ــر،6 ــة، الجزائ ــة دار الهــدى، عين مليل ــائر، طبع ــة الث ــورة الجزائري  – شــاعر الث
.(128- ص 12x  18م ( 2008

x 24م ( 2012 – منهج الدعوة عند األنبيــاء، دار الكتــاب الحــديث، القــاهرة، 7
.(209- ص 18

 – دراسات وأبحــاث في تــاريخ الـدعوة والـدعاة، دار الكتــاب الحــديث، القـاهرة،8
.(214- ص x  18 24 – 2، )ج (510- ص 24x 18 – 1م )ج 2012

x 24م، ( 2012– أعالم اإلصــالح اإلســالمي، دار الكتــاب الحــديث، القــاهرة، 9
-x  18 24 ـ– 1م )ج 2013. وطبعة الجزائر عن دار البالغ، (710- ص 18
.(220- ص x  18 24 – 2، )ج (390ص 

x 24م ( 2012 – تيارات فكرية معاصــرة، دار الكتــاب الحــديث، القــاهرة، 10 
.(510- ص 18

-x  18 24م ( 2012 – منهجية البحث في عملية االتصال الدعوي القاهرة 11
.(216ص 

-1م ( ج2013- آثار الشــيخ العــربي التبســي طبعــة الجزائــر عن دار البالغ، 12
24 x  18 24 2ج .  ( (410- ص x  18 300- ص).
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،77- التغيير بالقراءة وزارة الشؤون الدينيـــة واألوقــاف، سلســلة روافــد، رقم 13
. (160- ص x  18 12م ( 2014الكويت، 

م (2014- مدخل إلى علوم اإلسالم واالتصال، دار الكتاب الحــديث،  القــاهرة، 14
24 x  18 273- ص).

م (2015- مدخل إلى تاريخ الجزائــر الحــديث، دار الكتــاب الحــديث، القــاهرة، 15
24 x  18 150- ص) .

– منهجيـة البحث في العلوم اإلســالمية، دار الكتــاب الحــديث، القــاهرة، كتــاب16 
. ص(102، منها مخصص لي 559- ص x  18 24م ( 2016جماعي، 

x 24م ( 2015 – مدخل إلى مناهج الدعوة، دار الكتــاب الحــديث، القــاهرة، 17
..(234- ص 18

- مركزيـة اإلنسان والوحدة في فكر المجدد عبد الســالم ياســين دار نــور ألمانيــا18
..(140- ص x  18 24م ( 2016

ــا، 19 ــرلين ألماني ــور، ب ــراءة، دار ن ــة للق - صx  18 24م ( 2016- الدافعي
251).

م (2016- مدخل إلى علم الــدعوة اإلســالمية، دار الكتــاب الحــديث، القــاهرة، 20
24 x  18 251- ص).

ــاب الحــديث،21 ــة، دار الكت ــات العولمي ــرن التكنولوجي ــدعوة اإلســالمية في ق - ال
.(256- ص x  18 24م ( 2016القاهرة، 

- اإلعالم الجديد وتداعيات الموجة اإللكترونيـة المعاصرة، دار الكتــاب الحــديث،22
.(251- ص x  18 24م ( 2017القاهرة، 

- صx  18 24م ( 2017- الدافعية للقراءة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 23
205).

- مدخل إلى مناهج البحث الدعوي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى24
.(325- ص x  18 24م( 2018هـ 1439

- حاجة الدعاة لعلم المقاصد وفقــه الواقــع، سلســلة كتــاب األمــة بقطــر جمــادى25
.(208- ص x  18 24، ( 180م، رقم 2018هـ فبراير 1439األولى 

- الحركات التجديدية واإلصالحية الحديثة والمعاصرة في العالم اإلسالمي، بدار26
.(608- ص x  18 24هـ ( 1440م 2019الكتاب الحديث بالقاهرة سنة 
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هـ1441- مــدخل إلى فقــه منــاهج الــدعوة اإلســالمية، دار الفجــر، قســنطينةـ، 27
. (174- ص x  18 24م ( 2019

- المدخل الوجيز إلى الفكر اإلسالمي الحــديث والمعاصــر، دار الكتــاب الحــديث،28
..(290- ص x  18 24م ( 2019هـ 1441القاهرة، 

- المدرســة التقليديــة الســلفية الالمذهبيــة، دار ســامي للطباعــة والنشــر، وادي29
.  (100- ص x  18 24م ( 2020هـ 1441سوف، الطبعة األولى، 

- رؤى استراتيجية لتجفيف منابع اإلرهاب، معد للنشر برابطة العالم اإلسالميـ.30

- مجتمع األقليات غير المســلمة في العــالم العــربي، مرســل للنشــر في لسلســلة31
األمة بقطر.

- المدخل الوجيز للمجتمع اإلنساني في القرآن الكريم، معد للطبع.32

- المدخل الوجيز لتاريخ الصحافة الجزائرية، معد للطبع.33

، معد للطبع.2019- مذكرات السجين رقم 34

- دموع باكيات على نهر بردى الحزين، سيرة ذاتية، معد للطبع.35

- مدخل إلى البحث العلمي وكتابة الرسائل والبحوث العلمية، معد للطبع.36

- من أعالم الدعوة اإلسالمية بالجزائر، معد للطبع.37

- معهد عبــد الحميــد بن بــاديس بقســنطينة تحت إدارة الشــيخ العــربي التبســي.38
مخطوط معد للطبع.

- الشيخ عبد الحميد بن باديس كما تصوره جريــدة البصــائر وكتابهــا. مخطــوط39
معد للطبع.

- األمثال الشعبية الجزائريـــة دراســة سوســيوثقافيـة مقارنـــة بأمثــال بالد الشــام.40
مخطوط معد للطبع.

 أجزاء.4- شخصيات وأعالم مرْت بعاصمة األوراس. مخطوط معد للطبع 41

 أجزاء.5- معجم تراجم وسير أعالم األوراس. مخطوط معد للطبع 42

- مفهوم الوحدة اإلسالمية عند المفكرين المغاربةـ. مخطوط معد للطبع.43

- مكانة عالم األفكار في الهدي النبوي. معد للطبع.44

- المدخل إلى مناهج البحث العلمي وكيفية كتابة الرسائل العلمية، معد للطبع. 45

رابعا – االنتاج الفكري والثقافي:

397



أكثر من مائة وستين مقــال ودراســة وبحث في المجالت العربيــة والوطنيــة
التالية: ]األحمدية، آفاق الثقافة والتراث، الوعي اإلسالمي، البالغ، التقوى، رابطة
ــار، ــة، العــربي، المعي ــة العربي ــالم اإلســالمي، الفيصــل، المنهــاج، الحج، المجل الع
الهدايــة ، الخيريــةـ، العالميــة، الحــرس الوطــني، مجلــة كليــة الملــك خالــد، العــاِلم،
البشائر، المجتمع، الخفجي، منــار اإلســالم، مجلــة المســيرة العربيــة، مجلــة إذاعــة
القرآن الكــريم، مجلــة كليــة الحضــارة، مجلــة جامعــة األمــير عبــد القــادر، العصــر،
رســالة المســجد، األســمريةـ، مجلــة جامعــة األغــواط، مجلــة الدراســات اإلعالميـــة
القيميةـ، مجلة جامعة مستغانم..[. والمقاالت في الصحف والمجالت الجزائريـة أكثر

م.2020- 1986من ألف مقال وبحث ودراسة بين سنوات 

خامسا– الندوات والملتقيات: 

مائتي ملتقى وندوة ومؤتمرا علميا وفكريا وثقافيا وطنيــا ومغاربيــا ودوليـا.
واإلشراف والمناقشات.. والتدريس الصــفي والدراســات العليــا.. وعضــو محكم في

منصة المجالت الجزائرية الجامعيةـ.   

سادسا – العضوية العلميةـ: 

رئيس وحـــدتي بحث بجامعـــة باتنـــة عن ]تجديـــد الخطـــاب الـــديني في زمن
م[2008م[ و]أثر الخطاب الديني على الفرد والمجتمــع الجزائــري 2006العولمة 

ــبـر ــورة أول نوفم ــة وث ــة الوطني ــات في الحرك ــني للبحث والدراس ــز الوط و]المرك
م[ ]2018م[ ] عضوية مركز السراج للدراسات واألبحاث بلنــدن 1999بالجزائر 

 ورئيس وحدة بحث حول ]معجم سيرمقترح لعضوية علماء فلسطين في الخارج[.
ــراجم وأعالم األوراس  ــ ــراج2222-2019وت ــ ــة س ــ ــو محكم في مجل ــ م[، وعض

المحكمــة بلنــدن، ومجلــة الشــهاب بــوادي ســوف بجامعــة حمــة األخضــر، ومجلــة
، ومجلة جامعة األغواط للدراسات اإلعالمية واالتصالية.1اإلحياء بجامعة باتنة 
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