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 :اإلصالح -

 لغة:

بعد  ءالشي ، أي وّفق وأّلف بينهم ابملوّدة، وأصلح القوم ، يقال: أصلح بني الصواب و ابخلري اإلتيان ، وهو اإلفساد نقيض   
  :الدابّة فساده: أقامه، وأصلح

 ، يقال رجل صاحل يف نفسه من قوم صلحاء، ومصلح يف أعماله وأموره والصالح ضد الفساد،أحسن إليها

ن الغرض إ وأصلح الشئ بعد فساده أي أقامه، وأصلح الّدابة، أحسن إليها فصلحت. والصلح تصاحل القوم بينهم، والصلح السلم.
كفار بدعوهتم إىل اإلميان ونبذ العبادة الضالة واتباع اإلميان واإلسالم، وإصالح الاألكرب للقرآن هو إصالح األمة أبسرها، فإصالح 

قهم وتثبيتهم على هداهم وإرشادهم إىل طريق النجاح وتزكية نفوسهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة أبحوال املؤمنني بتقومي أخال
صالح ما استطعت ﴾ هود : يب، قال تعاىل:﴿ إن اريد إالّ االألّن هللا ما أراد بشرعه إالّ إصالح الناس كما حَكى عن شع.اجملتمع 

﴿ وإذا قيل  االعتقاد هو مفتاح ابب اإلصالح يف العاجل، والفالح يف اآلجل، قال تعاىل:النَّهي عن اإلشراك ألّن إصالح و   . 88
(، صالح يف األرض، ألّن األّول إجياد الّشيء صاحلاً،  11رض قالوا إمنا حنن مصلحون﴾ )يف سورة البقرة : هلم ال تفسدوا يف اال

صالح موضوع للقدر املشرتك بني إجياد الّشيء صاحلًا وبني جعل الفاسد والثّاين جعل الّضار صاحلًا ابلّتهذيب أو ابإلزالة، أّن اإل
  .صاحلاً 

 مفهوم اإلصالح يف القرآن الكرمي.-
، ومشتقاته ورد يف القرآن على معان كثرية، يقتصر الباحث بذكر بعض من تلك املعاين على سبيل املثال ال احلصرولفظ )صلح( 

 :منها
و"صالحهم  :(، قال الطربي23الرعد: جنات عدن يدخلوهنا ومن صلح من آابئهم تعاىل: مبعىن )اإلميان(، من ذلك قوله -

فأصدق وأكن من  قوله سبحانه: وحنو ذلك رسوله صلى هللا عليه وسلم". إمياهنم ابهلل واتباعهم أمره وأمر
 .أكن من املؤمنني(. أي: 10املنافقون: الصاحلني

وإنه يف اآلخرة ملن  إبراهيم اخلليل عليه السالم: حقتعاىل يف  قوله من ذلكمبعىن )ُحسن املنزلة(،  -
 .أي: إن إبراهيم يف الدار اآلخرة يوم القيامة ملمن صلح أمره وشأنه عند هللا، وَحُسنت فيها منزلته وكرامته (،130البقرة: الصاحلني

، قال 142األعراف: مي وأصلحوقال موسى ألخيه هرون اخلفين يف قو  مبعىن )الرفق(، من ذلك قوله تعاىل: -
  .أي: ارفق هبم :البغوي

أي: ليس يل هدف من ،88سورة هود: إن أريد إال اإلصالح ما استطعت مبعىن )التزام شرع هللا(، من ذلك قوله تعاىل: -
الذين اتبوا إال  قوله سبحانه: ورائي دعوتكم إال أن تلتزموا شرع هللا، فتأمتروا أبمره، وتنتهوا بنهيه. وحنو هذا

منه كثريًا ما أييت يف القرآن حبسب  اشتقولفظ )صلح( وما  أي: اتبوا عن املعاصي، والتزموا شرع هللا.(، 160البقرة: وأصلحوا
 .هذا املعىن؛ وذلك أن إصالح العالقة بني العبد وخالقه ال تكون إال ابلتزام شرعه أمرًا وهنياً 
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بعد قيام الطاعة فيها هلل (، أي: 56األعراف: وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها قوله تعاىل: من ذلكمبعىن )الطاعة(،  -
 تعاىل. 

قاصدين (، أي: 25اإلسراء: ربكم أعلم مبا يف نفوسكم إن تكونوا صاحلني  :مبعىن )بر الوالدين(، من ذلك قوله تعاىل -
 الصالح والرب. 

يف حسن (.أي: 27القصص: ستجدين إن شاء هللا من الصاحلنيتعاىل:مبعىن )الوفاء وحسن الصحبة(، من ذلك قوله  -
 .الصحبة والوفاء مبا قلت

واجعلين رسوال إىل (، أي: "83الشعراء: رب هب يل حكما وأحلقين ابلصاحلني  :مبعىن )املرسلني(، من ذلك قوله تعاىل -
 .ته على وحيك"خلقك، حىت تلحقين بذلك بعداد من أرسلته من رسلك إىل خلقك، وائتمن

أي: دَعوا هللا رهبما أن يكون املولود بشرًا (، 89األعراف: لئن آتيتنا صاحلا مبعىن )تسوية اخلَْلق(، من ذلك قوله تعاىل: -
. وهذا قول يف املراد من اآلية. وعليه أيضاً  وقد قال الطربي (. 190األعراف:  فلما آاتمها صاحلا :قوله سبحانه سوًّيا

من القول أن يقال: إن هللا أخرب عن آدم وحواء أهنما دَعوا هللا رهبما حبمل حواء، وأقسما لئن أعطامها ما يف بطن  الصواب :هنا
، ومنها )الصالح( يف يف استواء اخللقمنها )الصالح( حواء، صاحلاً ليكوانن هلل من الشاكرين. و)الصالح( قد يشمل معاين كثرية: 

دبري. وإذ كان ذلك كذلك، وال خرب عن الرسول صلى هللا عليه وسلم يوجب احلجة أبن الدين، و)الصالح( يف العقل والت
ه هللا، فيقال: إهنما قاال لئن ذلك على بعض معاين )الصالح( دون بعض، وال فيه من العقل دليل، وجب أن يُ َعمَّ كما عمَّ

  جبميع معاين )الصالح. آتيتنا صاحلا
عليها لفظ )صلح( ومشتقاته يف القرآن العظيم، وهي يف مجلتها تفيد معىن )الصالح( مبعناه هذه بعض من املعاين اليت ورد 

 .العام، الذي هو خالف الفساد، ومبعناه الشرعي، الذي هو طاعة هللا والتزام أحكامه
 :مصطلح اإلصالح يشمل مجيع جوانب احلياة-

األخالقية والعقدية واالقتصادية والفكرية والثقافية والرتبوية والسياسية, ابعتبار أن مدلول  اإلصالح يتضمن أيضاً، إصالح النواحي
مصطلح اإلصالح شامل وعام يغطي جوانب احلياة كافة. وعلي هذا النحو بعث هللا األنبياء واملرسلني مبشرين ومنذرين ومعلمني 

تخبط يف طريق احلياة الطويل :وإذا كان اإلصالح مبدلوله اللغوي يعين أنه للبشرية وخملصني هلا من آالم الدنيا وعذاابت اآلخرة وال
ضد الفساد واإلفساد يف الكون ويف احلياة ويف حاجات اإلنسان، فإننا من هنا ندرك أن عملية اإلصالح عملية شاقة ومستمرة؛ 

: االجتماعية منها والسياسية واالقتصادية والدينية ومطلوبة يف كل زمان ومكان مع أمهية وجود اإلصالح وإزالة الفساد يف النظم كافة
 والفكرية والثقافية واألدبية أيضًا والرتبوية ومن هذا املدخل أيضًا ندرك سر وتتابع وتوايل النبوات والبعثات الرسالية من السماء إيل

 . األرض وذلك حلاجة اإلصالح املستمرة ألحوال البشرية
اءوا مجعيًا ابإلسالم ويف مقدمة أولوًّيهتم إصالح حال العقيدة واألخالق خللوص العبادة هلل رب وإذا كان األنبياء واملرسلون ج

العاملني، فان هذه الرساالت أيضًا محلت يف طياهتا معاجلات وحلول لقضاًّي شائكة وجدت يف حياة البشرية واختلفت أزماهنا 
األنبياء واملرسلني ومناهج إصالحهم وإن احتدت األهداف واملقاصد وأماكنها وأشخاصها، وهذا أيضاً يفسر لنا سر اختالف شرائع 

(، حيث واجهت 25إِلَْيِه أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ أاََن فَاْعُبُدوِن﴾ )األنبياء: يُوحى  الَّ ا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل االكلية، قال تعاىل: ﴿َوَما أَْرَسْلنَ 
عاجلة االحنرافات الفكرية وهي تبعية اآلابء واألجداد على غري هدى وبصرية، قال تعاىل: نبوة نوح عليه السالم إصالح العقيدة وم

تَ َنا لِنَ ْعُبَد اَّللََّ َوْحَدُه َونََذَر َما َكاَن يَ ْعُبُد آاَبُؤاَن فَ  [، وقال تعاىل: 70تَِنا مبَا تَِعُداَن ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي﴾] األعراف:ا﴿قَاُلوا َأِجئ ْ



ُْم َعَصْوين َوات َّبَ ُعوا َمْن َلَْ يَزِْدُه َمالُُه َوَوَلُدُه ِإالَّ َخَساًرا )﴿قَا ( َوقَاُلوا اَل َتَذُرنَّ آهِلََتُكْم َواَل 22( َوَمَكُروا َمْكرًا ُكبَّاًرا )21َل نُوٌح َربِّ ِإهنَّ
 (. 24-21َضلُّوا َكِثريًا َواَل َتزِِد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َضاَلاًل﴾ )نوحَقد اَ ( وَ 23يَ ُعوَق َوَنْسرًا )َتَذُرنَّ َوداا َواَل ُسَواًعا َواَل يَ ُغوَث وَ 

وواجهت نبوة إبراهيم عليه السالم، طغيان الضالل الشعيب اجلماعي وطغيان امللك البشري املتأله عند النمرود بن كنعان، قال 
َ الَِّذي ُُيِْيي َومُيِيُت قَاَل َأاَن ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِه َأن  ِإبْ رَاِهيَم يف َربِّ تعاىل:﴿أَلَْ تَ َر ِإىَل الَِّذي َحاجَّ  آاَتُه اَّللَُّ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َرّبِّ

ْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَايت ابِ ِإبْ رَاِهيُم فَِإنَّ اَّللََّ ًّيَ  (، 258 يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي﴾ )البقرة: ِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواَّللَُّ اَل لشَّ
َبتْ   قَ ْوُم وواجهت نبوة لوط عليه السالم احنرافاً اجتماعياً مجاعياً يف الفطرة اإلنسانية وهو إتيان الذكران من العاملني، قال تعاىل:﴿َكذَّ

( َوَما 163( فَات َُّقوا اَّللََّ َوأَِطيُعوِن )162ِمنٌي )اَ ( ِإيّنِ َلُكْم َرُسوٌل 161ُقوَن )اَل تَ ت َّ اَ ( ِإْذ قَاَل هَلُْم َأُخوُهْم ُلوٌط 160ُلوٍط اْلُمْرَسِلنَي )
ُكْم ِمن َربُّ َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم 165تُوَن الذُّْكرَاَن ِمَن اْلَعاَلِمنَي )( أاتَ 164َربِّ اْلَعاَلِمنَي )ْجرَِي ِإالَّ َعَلى اَ ْجٍر ِإْن اَأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن 

 (. 165-166نْ ُتْم قَ ْوٌم َعاُدوَن﴾ )الشعراء:ْاَواِجُكْم َبل ا
وواجهت نبوة شعيب عليه السالم ظاهرة اقتصادية وهي ظاهرة الغش والتطفيف يف امليزان، واملكيال وأكل أموال الناس ابلباطل، 

ًبا  َلٍه َغرْيُُه َقْد َجاَءْتُكْم بَ يَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم اِ  ْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمنقَاَل ًَّي قَ ْوِم اوإضاعة األماانت، قال تعاىل:﴿ َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعي ْ
ُتْم إِ اَلِحَها َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكم ْرِض بَ ْعَد ِإصْ ُهْم َواَل تُ ْفِسُدوا يف ااْل فََأْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن َواَل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياءَ  ْن ُكن ْ

(، وواجهت نبوة كليم هللا موسى وأخيه هارون عليهما السالم ظاهرة االستبداد والطغيان السياسي العظيم 58ِمِننَي﴾)الشعراء:وْ مُ 
الذي مثله فرعون مصر ووزيره هارون واملأل من حاشيته ورجاله ومساعديه الفاسدين الذين استخفهم فرعون فاتبعوه محية وإمعة 

( 23 )ردهم دار البوار، حني صور هلم نفسه إهلًا وملكًا ال يقهر، قال تعاىل: ﴿َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى ِِبًَّيتَِنا َوُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ ورهبة، فأو 
اٌب﴾)غافر: ًَّي َهاَماُن اْبِن يل  (، وقال فرعون يف صلف وجترب:﴿َوقَاَل ِفْرَعْونُ 23-24ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن فَ َقاُلوا َساِحٌر َكذَّ

َماَواِت فََأطَِّلَع ِإىَل إَِلِه ُموَسى َوِإيّنِ أَلَظُنُُّه َكاِذاًب وََكَذِلَك زُيَِّن لِِفْرَعْوَن ُسوءُ 36َصْرًحا َلَعلِّي أَبْ ُلُغ اأْلَْسَباَب ) َعَمِلِه َوُصدَّ  ( َأْسَباَب السَّ
ِبيِل َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ   ( ، 37-36يف تَ َباٍب﴾)غافر:َعِن السَّ

ولذلك تدول دولة الكفر والشرك ما أقامت العدل، وتنهار وتزول دولة اإلسالم الظاملة املستبدة، وإن رفعت اإلسالم هلا شعاراً، 
إال إبقامته،  وأذنت به على رؤوس األشهاد لياًل وهناراً، ألن نصر هللا ال يتحقق إال ابلعدل، ومتكني هللا لعباده يف األرض ال يكون

وتبديل احلياة من األمن إىل اخلوف، والسالم االجتماعي، واالستقرار االقتصادي، والنهوض احلضاري، ال تتحقق هذه املعاين كلها 
 .إال بتحقيق العدل، واالستقامة على توحيد هللا وعبادته

مهيمنة ومعنية أبوجه اإلصالح كلها، مستغرقة ملعانيه، مث جاءت نبوة خامت األنبياء واملرسلني صلى هللا عليه وسلم، شاملة وكاملة و 
ث ْ  َآ أانَْ َبَشٌر مِّ ُلُكْم يوحى ومعممة لفلسفة تنزيله، داعية إىل بقائه واستمراره، مؤكدة بشدة على حيويته وأمهيته، قال تعاىل: ﴿ ُقْل ِإمنَّ

َآ إهلكم إله َواِحٌد َفَمن َكاَن يَ ْرُجو لَِقآَء َربِّ  ،وقوله: ﴿ُقْل (110الكهف : )ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمالً َصاحِلاً َواَل ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه َأَحَدا ﴾ ِإيَلَّ أمنَّ
َآ إهلكم إله َواِحٌد فاستقيموا ِإلَْيِه واستغفروه ﴾  ثْ ُلُكْم يوحى ِإيَلَّ أمنَّ َآ َأاَنْ َبَشٌر مِّ  (6فصلت : )ِإمنَّ

 
 :التعريف املنهجي لإلصالح وخصائصه-

 :أشكال اإلصالح وأمناط التغيري 
ويقول د.صربي حممد خليل يف مفهوم اإلصالح:" ومرجع تعدد تعريفات مفهوم اإلصالح على الوجه السابق بيانه هو تعدد الزواًّي 

 اليت ينظر منها للمفهوم، وابلتايل فإن العالقة بني هذه التعريفات هي عالقة تكامل ال تناقض. 



ومن أدلة اإلصالح كتغيري تدرجيي جزئي سلمي؛ قوله صلى هللا عليه وسلم:)من رَأى منكم منَكرا  ."جزئي سلميأنه: تغيري تدرجيي و 
  :أشكال عدة أمههافليغرّيه بيِده فَإن َلْ يْستطْع فَبِلسانه فَإن َل يْستطْع فَبَقلِبه َوذلك َأضعف اإلميِان( .وأيخذ اإلصالح كنمط للتغيري 

التقومي الذي عرب عنه أبو بكر الصديق )رضي هللا عنه( بقوله: )إين قد وليت عليكم ولست خبريكم، فإن أحسنت فأعينوين، وإن  -
أسأت فقوموين( . والتقومي يعرب عن موقف نقدي قائم على أخذ وقبول الصواب، ورد ورفض اخلطأ، فهو نقد للسلطة لتقوميها أي 

  .أداء دورها قصورها عن هبدف الكشف عن أوجه 
النصح، لقوله صلى هللا عليه وسلم: )الدين النصيحة، قيل: ملن ًّي رسول هللا !؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله، وألئمة املسلمني  -

وعامتهم ( . يقول الباقالين بعدما ذكر فسق اإلمام و ظلمه: "...بل جيب و عظه و ختويفه، و ترك طاعته يف شيء ممّا يدعو إليه 
 . "ي هللامن معاص

 
 :خصائص اإلصالح-

إن اإلصالح ال ميكن أن يتم مجلة واحدة، وإمنا يتم مرحلة مرحلة و ابلتدرج، لذلك جيب على دعاة اإلصالح أال يستعجلوا 
  :النتائج،وعليهم أن يضعوا يف حساهبم خصائص اإلصالح اليت تتمثل يف اآليت

 التدرج:  -
أن اإلصالح تغيري تدرجيي، ال يتم ابلقفز على الواقع، بل ابالنتقال به مما هو كائن، إىل ما هو ممكن، استنادًا إىل قاعدة  ويعين

 :التدرج اليت قررها اإلسالم، وهنا جيب التمييز بني نوعني من أنواع التدرج
الشرعية املعينة من اإلابحة إىل الكراهة إىل التحرمي أو من الندب أ/ التدرج يف التشريع: أي التدرج يف بيان درجة اإللزام يف القاعدة 

اِب إىل الوجوب...(، والتدرج يف بيان درجة اإللزام يف شرب اخلمر من اإلابحة، عند قوله تعاىل: ﴿َوِمْن ََثَرَاِت النَِّخيِل َواأْلَْعنَ 
الكراهة عند قوله تعاىل:﴿َيْسأَُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي [, إىل 67تَ تَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا َورِْزقًا َحَسًنا﴾]النحل: 

 َواَل ُجنُ ًبا نَ [, و قوله تعاىل:﴿ًَّي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَ ْقَربُوا الصَّاَلَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلو 219َوَمَناِفُع لِلنَّاِس﴾]البقرة: 
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب 43ِإالَّ َعاِبرِي َسِبيٍل َحىتَّ تَ ْغَتِسُلوا﴾]النساء:  [, مث إىل التحرمي عند قوله تعاىل:﴿ًَّي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإمنَّ

ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَّكُ  [، غري أن هذا النوع من أنواع التدرج قد انتهى خبتم النبوة 90ْم تُ ْفِلُحوَن﴾]املائدة: َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
 .ابنتقال الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل الرفيق األعلى

 ب/التدرج يف التطبيق: أي التدرج يف تطبيق القاعدة الشرعية وليس يف بيان درجة اإللزام يف القاعدة الشرعية، ومن أدلته قول عمر
بن عبد العزيز البنه: ) إّن قومك قد شّدوا وهذا األمر عقدة عقدة، وعروة عروة، ومىت أريد مكابرهتم على انتزاع ما يف أيديهم، َل 
آمن أن يفتقوا علي فتقًا تكثر فيه الدماء، وهللا لزوال الدنيا أهون علي، من أن يراق يف سبيب حمجمة من دم، أو ما ترضى أن ال 

يوم من أًّيم الدنيا إال وهو مييت فيه بدعة، وُييي فيه سنة، حىت ُيكم هللا بيننا، وبني قومنا ابحلق وهو خري أييت على أبيك 
 .احلاكمني ( . وهذا دليل عملي على التدرج يف اإلصالح اهلادي دون إراقة دماء بسبب الثورات واخلروج على احلكام

 املوقف النقدي )التقوميي(: -
 قفي الرفض والقبول املطلقني، إىل موقف قائم على أخذ وقبول ما هو صواب، ورد ورفض ما هو خطأ. الذي يتجاوز كل من مو 

[. وقال صلى هللا عليه وسلم:)ال يكن أحدكم إمعة، يقول أان مع 18قال تعاىل: ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾ ]الزمر :
أنفسكم، إن أحسن الناس أن حتسنوا، وإن أساءوا أن جتتنبوا  الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، بل وطنوا

  .إساءهتم( ، أما النقض فهو ما يقابل الرفض املطلق



 
 :االت اإلصالح يف القرآن الكرميجم-

 :اإلصالح الفكري العقدي
األمناط السلوكية، فالدعوة إىل توحيد القرآن كله جاء إلصالح احلياة اإلنسانية، بدًءا من إصالح املعتقدات واألفكار، ومروراً بكل 

هللا عز وجل وإخالص العبودية له هي القضية احملورية يف دعوات مجيع األنبياء، وهي املرتكز ملعاجلة فساد اجملتمعات، وأساس 
ٍة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اإلصالح، لذلك نرى أن كل رسول أول ما خياطب قومه خياطبهم ابلتوحيد، يقول تعاىل: ﴿َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّ   أُمَّ

وِن﴾ [، ويقول سبحانه:﴿َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال إَِلَه ِإالَّ َأاَن فَاْعُبدُ 36اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴾]النحل:
  [25]األنبياء:

يزان يف يد املسلم على مدار التاريخ كله؛ وترتفع القيم يف شعوره عن عصبية اجلنس واللون ويف كل مكان، وهكذا يتوحد امل      
واللغة والوطن، والقراابت احلاضرة أو املوغلة يف بطن التاريخ، ترتفع فتصبح قيمة واحدة، هي قيمة اإلميان ُياسب هبا اجلميع، ويقّوم 

 .هبا اجلميع
 

 :اإلصالح األخالقي
املطلوب ال يتحقق إال بدخول اإلميان يف القلوب، مع إعادة تشكيل العقل، وتقويته يف مواجهة اهلوى، والعمل الدائم  اإلصالح

. فالقرآن يف كل سورة من آًّيته خياطب العقل والقلب معاً، ويعمل على إحياء سيطر متامًا على املشاعر القلبيةعلى زًّيدته حىت ي
ألن ذلك الذي ُيدث اإلصالح والتغيري يف عاَل النفس، ألن اإلصالح أول يبدأ إبصالح نفس  التجاوب بني العقل والقلب معاً،

الفرد، فبصالحها يكون صالح اجملتمع، وبصالحها أيضاً يكون صالح املؤسسة، وأول واجب فرض على احلاكم املسلم هو أن يقيم 
وينشره، ويقضي على الشرور ويزيلها طبقًا ملعيار اإلسالم نظام احلياة اإلسالمي كاماًل غري منقوص، وان يرفع من قدر اخلري 

الَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة  نَّاُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّ َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِف َوهَنَْوا َعِن األخالقي وقد أوضح القرآن هدف الدولة فقال:﴿الَِّذيَن ِإْن َمكَّ
يف اجملتمع املسلم أن يقول كلمة احلق، وُيمي اخلري ويذب عنه، وأن يبذل ما يف وسعه ملنع  [، وواجب كل فرد41اْلُمْنَكِر﴾ ]احلج:

ْولَِياُء بَ ْعٍض املنكر والضرب على يد الباطل بقدر إمكانه، وهذا ما بُعث به األنبياء، قال تعاىل: ﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم أَ 
الَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك َسرَيْمحَُ أَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف وَ  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّ [، وقد دعا 71ُهُم﴾]التوبة: يَ ن ْ

واإلنفاق والسخاء،  القرآن الكرمي على فضائل األخالق وحذر من الرذائل، فالقرآن يدعو إىل العفة والطهر، ودعا إىل الكرم والبذل
وأعلى من قيم احلب والعطف والرمحة، وأمر ابلرب واإلحسان والصدق وغريها من مكارم األخالق، يقول تعاىل:﴿ًّي أيها الذين آمنوا 

ر اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني﴾، ويف املقابل حذر القرآن الكرمي من قبائح األخالق ورذائل األعمال، فقد هنى عن الفحشاء والنك
ْلَعْدِل والبغي، وذم الشح والبخل واإلقتار، وأنكر الظلو واإلستبداد والفساد يف األرض والعلو فيها، قال تعاىل: ﴿ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمُر ابِ 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم تَ  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ ُروَن﴾َواأْلِ  ذَكَّ
عاقبه، ومتتاز األخالق اإلسالمية أبهنا واقعية عملية وليست مثالية، تؤكد حرية اإلنسان واختياره ومسئوليته عن فعله، وتتميز أيضاً 

 أبهنا إجيابية شاملة بعيدة عن االحنراف والغلو، وصاحلة لكل زمان ومكان، شرع اإلسالم أحكامًا حلماية اجملتمع من الرتدي اخللقي
الذي يؤدى إىل اهلالك، وذلك واضح يف العقوابت احلدية والتعزيرية، كما استكمل القرآن طرق اإللزام وأنواعها، وسلط الوازعات 
على عقل املؤمن مث على قلبه وضمريه، ونفسه وغرائزه، وطباعه وجسده، فانتزع الدواء من مكمن الداء، ومشل هبذا اإللزام الكبائر 



تنحصر  واآلداب، وجعل الفرد رقيباً على نفسه وعلى اجملتمع، وجعل اجملتمع رقيباً على الفرد و هذه االلزامات والصغائر، واألخالق 
 يف اآليت : 

يِّنَي َرُسواًل  لُ  أوهلا الدين: حيث أن الدين يدل اإلنسان على اخلري، واألخالق احلميدة، قال تعاىل:﴿ُهَو الَِّذي بَ َعَث يف اأْلُمِّ ُهْم يَ ت ْ و ِمن ْ
 [. 3-2]اجلمعة:َعَلْيِهْم آًَّيتِِه َويُ زَكِّيِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي﴾

قلية، واثنيها العقل:فهو الذي يرشد اإلنسان إىل األخالق احلميدة السليمة واجتناب الرذائل وقد ذكر القرآن الكرمي الرباهني الع
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َوا أْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس واحلكمة يف كثري من العبادات واملعامالت، من ذلك قوله تعاىل:﴿ًَّيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن﴾]املائدة:  [90ِمْن َعَمِل الشَّ
حيث سلكت الرتبية اإلسالمية يف اإللزام هبذا الوازع طرقًا كثرية منها: الرتهيب ابنتقام هللا  :ام بوازع الرتهيب والرتغيبواثلثها: اإللز 

غيب مبا عنده [، والرت  7هيم: يف الدنيا من العاصي الظاَل، قال تعاىل:﴿ لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرمُتْ ِإنَّ َعَذاّب َلَشِديٌد﴾]إبرا
 [  17سبحانه وتعاىل، قال تعاىل:﴿ فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يكسبون ﴾] السجدة : 

ورابعها: اإللزام بوازع السلطان:إن بعض الناس ال ينفع معهم وازع العقل، وال وازع الرتغيب والرتهيب، فكان ال بد من وازع أعظم 
 .لسلطان، وهو العقوابت اليت فرضتها الشريعةيف نفوسهم هو وازع ا

 
 :اإلصالح االجتماعي

ُ َما بَِقْومٍ  ُواْ  يبدأ اإلصالح االجتماعي إبصالح الفرد ليكون أداة بناء للمجتمع ال معول هدم، يقول تعاىل:﴿ِإنَّ اَّللََّ اَل يُ َغريِّ حىت يُ َغريِّ
األسرة ابعتبارها نواة اجملتمع، وركيزة بنائه، وأساس صالحه، فالقرآن الكرمي  ، مث يتدرج اإلصالح إىل[11َما أِبَنْ ُفِسِهْم﴾]الرعد:

أحاطها بسياج من التشريعات، وحدد هلا احلقوق والواجبات، وقدم ملشكالهتا احللول واملعاجلات، والغرض من ذلك كله صالحها 
ساده، وبني األسس اليت جيب أن تقام عليها األسرة وتنمية جوانب اخلري فيها، ألن يف صالحها صالح اجملتمع كله، ويف فسادها ف

حىت تكون لبنة صاحلة يف اجملتمع، وهذه األسس تتمثل يف: الرضا واالقتناع وحرية االختيار، وعدم اإلكراه واإلجبار والتعسف يف 
ملودة والرمحة والعشرة بني الزوجني، اختيار شريك احلياة، ألن العالقة بني الشريكني قوامها وجود التفاهم واالنسجام الذي تتولد عنه ا

والزوج مأمور أيضًا أن يعدل بني زوجاته وأوالده وبناته، والزوجة مأمورة أن تعدل بني أوالدها وبناهتا لقيام أسرة صاحلة مستقرة 
هَ  ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواجًا لتسكنوا إِلَي ْ َودًَّة َوَرمْحًَة ﴾] الروم :متماسكة، قال تعاىل:﴿ َوِمْن آًَّيتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ َنُكم مَّ [،  21ا َوَجَعَل بَ ي ْ

ة ومن األسس اليت ينبغي مراعاهتا يف احلياة األسرية الشورى ألهنا إن َل ترتسخ يف األسرة أواًل ويرتَب عليها أفرادها لن ترتسخ يف حيا
على الصراع والتناقض، فلكل واحد عمل يؤديه، وأجر  اجملتمع والدولة، وأن تقوم العالقة بني الزوجني على التكامل والتعاون، ال

يناله، وواجب األوالد كذلك جتاه األبوين الرب واإلحسان والطاعة وخاصة عند الكرب والضعف، وعدم إظهار التذمر والتضجر، يقول 
ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن﴾ ويتدرج اإلصالح االجتماعي بعد ذلك إىل آصرة القرَب  .23سراء:]اإل تعاىل:﴿َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإًّيَّ

 املمتدة ويعطيها اهتماماً ابلغاً أبن جيعل هلا حقوقاً يؤديها الفرد؛ وعهوداً ومواثيق أيمر بوصلها وُيذر ابلويل والعقاب من يقطعها
وحدة اليت تقوم بتحكيم الكتاب وجتاهد من أجله، ، مث يتجه اإلصالح االجتماعي بعد ذلك لبناء اجلماعة ذات الرسالة و األمة امل

ٌة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َوأيَْ  ُمُروَن اِبْلَمْعُروِف لتحافظ على هذا البنيان االجتماعي وتقوم بواجب اإلصالح، قال تعاىل: ﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   [،104﴾]آل عمرن:َويَ ن ْ

 
 :اإلصالح االقتصادي



يتعرض السياق القرآين إلقامة قواعد النظام االقتصادي الذي يريد اإلسالم أن يقوم عليها اجملتمع املسلم؛ وأن تنظم هبا حياة اجلماعة 
 : املسلمة، إنه نظام يقوم على ثالثة أركان هي

الفرد، وما ميكن أن تتملكه اجلماعة، مبا ُيقق التوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة األول: امللكية املزدوجة: وتعين ما ميكن أن يتملكه 
 اجلماعة من غري تعارض بني املصلحتني

ة الثاين: التكافل والتعاون: يقوم االقتصاد يف اإلسالم: على التكافل والتعاون االجتماعي املمثل يف الزكاة املفروضة والصدقات املرتوك
واهلبات، والكفارات والقروض وصدقة الفطر واألضاحي، والعقيقة وغريها مما يسد حاجات أفراد اجملتمع، ألن للتطوع، واألعطيات، 

 نظام التكافل االجتماعي بني املسلمني
 أوضاع اجلزائر خالل الوجود العثماين:

 العثماين للجزائر :لفتح ا
منيع يف طريق التوسع األوروّب يف العاَل االسالمي طوال أربعة قرون من املعلوم عند العام و اخلاص أن الدولة العثمانية وقفت كسور 

من الزمن ، كما عملت الدولة العثمانية على توحيد صفوف املسلمني يف العديد من الدول ، هذا ما جعل الدول الغربية تتخوف 
هلذا يعترب العثمانيون يف نظر الدول ، و   من وحدة املسلمني و تكاتفهم من جهة و حتقد على الدولة العثمانية من جهة أخرى

العربية مبثابة " أبطال ساعدوا الدول العربية الضعيفة ، مقارنة أبورواب على التخلص من هيمنة األوروبيني و تفضيلهم على الغزاة 
 احملتلني ألراضيهم ."

 دوافع التواجد العثماين ابجلزائر :     -أ
غزو االسبان هلا و َل يتوصل االسبان إىل احتالل بعض أجزائها إال ابستغالل الضعف و َل يكن ليوجد األتراك يف اجلزائر لوال 

االحنطاط الذي عرفته اجلزائر يف أواخر عهد الدولة الزًّينية ، فدخل أمراؤها يف صراع على العرش ، و َل تعد متلك هذه الدولة من 
 1512مقاومة الغزاة و أجربت على عقد الصلح مع االسبان سنة النفوذ إال تلمسان و بعض أجزاء املناطق العربية ، فعجزت عن 

م ، و 1505م اعرتفت فيه ابستيالء االسبان على عدة موانئ يف غرب اجلزائر ) احتالل االسبان للمرسى الكبري يف شهر أكتوبر 
االسبان اجلزية ) م ( . كما فرض  1511، و مستغامن  1510جانفي  6، و جباية يوم  1509مدينة وهران يف شهر ماي 

 الضرائب ( على سكان هذه املدن الساحلية . و إجبارهم على متويل حروهبم االستعمارية .
و أمام هذا الوضع املزري و الصعب الذي كانت متر به اجلزائر يف بداية القرن السادس عشر ، َل جيد سكان اجلزائر وسيلة إال     

إلنقاذهم من االحتالل األوروّب ملدهنم و ذلك اباللتجاء اىل تركيا القوية و القادرة على االستنجاد ابألخوين عروج و خري الدين 
تزويد احملاربني اجلزائريني ابلذخرية و الرجال الذين ميكنهم صد الطغاة األوروبيني . و بفضل تلك املساعدة شعر أبناء اجلزائر بدرجة 

نية القوية ، و انطالقا من هذه احلقائق ، فإن العثمانيني يعتربون منقذون و ليسوا عالية من األمان و االطمئنان يف ظل الدولة العثما
 مستعمرون .

و من هذا املنطلق خنلص إىل أن لظهور األتراك ابجلزائر كان له دور فعال يف انقاذ هذا البلد من احتالل اسباين واقع ال حمالة ،    
لعثمانية ابسطنبول ، و ما من شك أن رابطة الدين هي اليت كانت الدافع الرئيسي لذلك قبل السكان ابالنضواء حتت لواء اخلالفة ا

لالستنجاد ابألخوين عروج و خري الذين و تلبيتهما النداء ، خاصة و أن الصراع آنذاك كان على أشده بني املسلمني و الصليبيني 
هلم يف التاريخ من أجل محاية اجلزائر من التحدًّيت ، و عليه فقد بذل األتراك العثمانيون جهودا حتفظ  -كما سبق الذكر   –

 االستعمارية طوال ثالثة قرون .



 
 

 احلاق اجلزائر ابخلالفة العثمانية : -ب
يد سنة إثر معركة دارت بينه و بني االسبان خارج تلمسان و ابلتحد 45عن سن يناهز  1518إن استشهاد عروج و جنوده عام 

ثرها متواجدا مبدينة اجلزائر يعلن تبعيته للسلطان العثماين ، حيث أكان   ين الذيدت ، جعل خري البواد املاحل بنواحي عني متوشن
العثمانية اليت الفة سبان بقواته فقط ، و لذلك ربط مصريه مبصري اخلاالحتفاظ ابجلزائر و أن ُيارب اإلأدرك أنه ال يستطيع لوحده 

 املسلمني يف كل مكان .برزت كأكرب دولة إسالمية تتوجه حنو محاية 
و ذلك بعد أن اقنع أعيان مدينة اجلزائر خبطورة الوضع يف اجلزائر ، و أمهية انضمام بلدهم إىل السلطة العثمانية اليت تزود جيشه      

ن خري ابلسالح و املؤونة و الدعم السياسي ملواجهة اهلجمات االسبانية يف حوض البحر األبيض املتوسط ، و هبذا األسلوب متك
 الدين من تقوية جيشه و بسط نفوذه و ضمن سيطرته على الدوام ، بعد أن أصبح ممثال للسلطان الرتكي يف أرض اجلزائر .

 2000و بعد أن قدم خري الدين بربروس الوالء لسلطان العثماين سليم األول قبل هذا األخري عرضه قبوال حسنا و أرسل له      
من رجال املدفعية مع مدفعيتهم و عددا من املتطوعني ، و َل يكتفي السلطان العثماين بذلك ،  جندي مسلحني ابلبنادق و عددا

 بل وجه رسائل إىل حكام تونس و تلمسان ُيذرهم من االعتداء على حدود امارة اجلزائر .
يلر ابي " ) أمري األمراء ( و بتعيني خري الدين كأول حاكم تركي على اجلزائر من طرف السلطان العثماين صار يلقب ب " اب     

و قوة   العثمانية و متحالفة معها ضد اسبانيا زعيمة العاَل املسيحي . الفة رئيس دولة مرتبطة ابخل، و حتول من جمرد أمري البحر إىل
           ُيسب هلا حساب كبري على املستوى الدويل .

نه من أن يغري جمرى األمور بشمال افريقيا ، و يوحد هذه البالد حبيث اجلدير ابلذكر أن حتالف خري الدين مع العثمانيني مك     
( ، كما ساعد خري 16متكنت القوات اجلزائرية و العثمانية من اخراج االسبانيني من تونس و طرابلس يف القرن السادس عشر ) 

 م . 1543الدين فرنسا على حترير ميناء نيس من القوات االسبانية املرابطة به و ذلك سنة 
، و كذلك طرد  1519كما استطاع خري الدين أن ينتصر على االسبانيني يف هجومهم العنيف على مدينة اجلزائر سنة      

و ابملقابل متكن من القضاء على الثورات اليت كانت تدبر ضده من الداخل ، و   . 1529االسبان من برج الفنار يف شهر ماي 
و احلضنة و القبائل و متيجة عام  1522، عنابة  1521قية من اجلزائر : ) القل و قسنطينة عام جنح يف االستيالء على املدن املتب

 . 1526، و اسرتجع مدينة اجلزائر من يد سلطان قبائل كوكو بن القاضي عام  1525
ة و عينه قائدا عاما إىل القسطنطيني 1535يذكر أن السلطان العثماين سليمان األول ) القانوين ( استدعى خري الدين عام     

لألسطول البحري الرتكي ، و وضع حتت تصرفه البوارج احلربية و املعدات العسكرية اليت كسرت شوكة االسبان يف تونس و طرابلس 
سنة . و يف الوقت الذي تغيب فيه خري الدين  80عن سن يناهز  1546و اجلزائر ، و بقي يف هذا املنصب حىت وافته املنية عام 

 اجلزائر و انشغاله بتنظيم البحرية الرتكية قام بتعيني ابنه حسن ابشا قائدا للجزائر .عن أرض 
إىل غاية اتريخ االحتالل  1518استمر احلكم الرتكي للجزائر من عام   :  مراحل و خصائص احلكم العثماين يف اجلزائر  -2

حلة متيزت أبسلوب معني يف تسيري شؤون البالد ، لكن ، حيث مر أبربعة عهود أو فرتات خمتلفة ، و كل مر  1830الفرنسي عام 
 :  قبل اخلوض يف طبيعة و خصائص كل حكم ال أبس أن نشري إىل نقطتني مهمتني

 اجلزائر كانت بعيدة عن القسطنطينية و ابلتايل كانت تسري من طرف بعض العناصر القوية يف مدينة اجلزائر .        ·



، ففي املرحلة األوىل منه كانت الطبقة احلاكمة ابجلزائر  عثماين يطرت على اجلزائر طيلة احلكم الطبقتني سكانت هناك فئتني أو         ·
، أما الفئة الثانية اليت سيطرت على اجلزائر ملدة طويلة فهي فرقة " اليولداش " املتكونة من اجليش الربي )   هي فئة " الرًّيس "

رون ابالنتماء اىل اجلزائر ، و الشيء املهم ابلنسبة هلم هو السيطرة على البالد و قتل كل من االنكشاريني ( و كان اليولداش ال يشع
يعرتض طريقهم ، و احلقائق التارخيية تؤكد أهنم كانوا خيلعون احلاكم الذي ال يرضيهم و يضعون بدله الشخص الذي يروق هلم 

   دما قام الداي علي خوجة حبملة ضدهم.عن 1817علما أن نفوذهم يف اجلزائر َل ينته إال يف سنة   ،
ميثل هذا العصر أزهى عصور احلكم الرتكي يف اجلزائر ، حيث ازدهرت البالد يف  ( : 1587- 1518عهد البايلر ابايت )   -أ        

القيادة و أبناء اجلزائر ، و قد هذه الفرتة من النواحي التعليمية و االقتصادية ز العمرانية ، و ذلك بفضل التعاون بني فئة الرًّيس يف 
اد ساهم يف تنمية البالد و ازدهارها مهاجرو األندلس الذين وظفوا خرباهتم و مهاراهتم يف ترقية املهن و البناء العمراين و تقوية االقتص

 اجلزائري .
 و اجنازاته كالتايل :  و ميكن تلخيص عصر البايلر ابًّيت من خالل أبرز خصائصه

 سنة . 70عهد البايلر ابًّيت مدة دام         ·
 أييت قرار تعيني احلاكم يف اجلزائر من طرف السلطان العثماين .        ·
 .  كانت السلطة يف يد رًّيس البحر أو جنود البحرية        ·
الوجود االسباين يف  ، و إهناء 1555من االسبان ، و حترير جباية من االحتالل االسباين عام  1529حترير برج فنار عام         ·

 م. 1574تونس عام 
 ازدهرت اجلزائر يف هذه الفرتة اليت متيزت احلياة السياسية فيها ابالستقرار و حتالف اجلميع ضد العدو االسباين .        ·
 بداية بناء األسطول اجلزائري و أتسست فيها الوحدة اإلقليمية للجزائر .        ·

 ة البايلرابايت :أهم األحداث اليت شهدهتا فت 
ابلقوة و توطيد ركائز احلكم ، و توحيد رقعة البالد  امتازت هذه مرحلة على املستوى السياسي الداخلي على الصعيد الداخلي : -أ        

اجلهات شرقا و ، حيث استطاع البايلرابًّيت أن ُيققوا الوحدة اإلقليمية و السياسية للجزائر ، اليت امتد نفوذها و سيطرهتا إىل كل 
غراب و جنواب ، و القضاء على كل اإلمارات احمللية : إمارة تلمسان ، اإلمارات احلفصية يف قلعة بين عباس ، قسنطينة و عنابة ، و 

البطل يف حتقيق هذه الوحدة ، الجتهاده يف مد نفوذ األتراك إىل واحات اجلنوب   إمارة جبل كوكو ابلقبائل ، و يعد "صاحل رايس"
 ضى على الدولة الزًّينية بتلمسان ، و قام بفرض طاعة سلطة اجلزائر على كل املناطق .و ق

و فيما خيص تنظيم البالد ادارًّي فقد كان جلهود صاحل رايس أثر يف ذلك بعد أن امتد نفوذ السلطة الرتكية إىل معظم املناطق الشرقية 
، إذ قسمها إىل   واليته الثانية بتنظيم إدارهتا يف  ابشا ابن خري الدين و الغربية و اجلنوبية للجزائر ، حيث اهتم البايلرابي حسن

 أربعة ابيلكات )عماالت( :
 اجلزائر ) دار السلطان ( و مركزها مدينة اجلزائر ابيلك -
 ابيلك الشرق و مركزها مدينة قسنطينة. -
 ابيلك التيطري و مركزها مدينة املدية. -
 مازونة مث معسكر مث وهران.ابيلك الغرب و مركزها مدينة  -



أما على املستوى االقتصادي و العمراين ، فقد اهتم البايلرابًّيت بتشييد املساجد وسخروا األوقاف الطائلة على مشاريع الرب و     
، بناء احلصون ، املدارس ، القصور   العاصمة خاصة حركة عمرانية كبرية ،ابإلضافة إىل اجلزائر اإلحسان ، و شهدت مدينة

 ، و قالع ضخمة ال تزال آاثرها شاهدة إىل الوقت احلايل. فياتمحامات ، مستش
و من الناحية االقتصادية امتازت البالد بغناها االقتصادي الكبري مصدره الثروات الزراعية و احليوانية ، و ما أيتيها من أموال       

ألخرى من رسوم وضريبة الصادرات و مخس غنائم البحر اليت كان الزكاة على املاشية و احلبوب و الزيتون و أنواع املدخوالت ا
يغنمها الرًّيس و أموال اجلزية اليت كانت مفروضة على الدول األوروبية ، و على املستوى الصناعي فقد عرفت الصناعة تطورا كبريا 

احلبوب و البضائع : الصوف ، اجللود ،  مثل : صناعة النسيج ، الربانس ، الزراّب ، و احلياك ، كما كانت تصدر كميات وفرية من
 الشمع و النسيج إىل اخلارج.

كان والة هذا العهد كلهم أقوًّيء اثبتوا جدارهتم سواء يف الداخل أو اخلارج ، و بفضل مركزهم  على الصعيد اخلارجي : -ب        
عليها ، فبحكم لقبهم البايلرابي يعينون ابشوات  تسيريها و الوصاية  ومكانتهم مدوا سيطرهتم على تونس و طرابلس ، و حتكموا يف

    عندما ينتقل أحدهم . و كذا من خيلفهم ابجلزائر  العثمانية تونس و طرابلس ، و ذلك نيابة على الدولة
ل ألسطول قوي ، أن تفرض إرادهتا على الدو  أما على مستوى العالقات السياسية اخلارجية فقد استطاعت اجلزائر بفضل امتالكها

األوروبية و إرغامها على دفع إاتوات مقابل ضمان األمن و السالم ملراكبها يف حوض البحر األبيض املتوسط . حيث استفحل يف 
تلك الفرتة نشاط القرصنة يف البحر املتوسط .و ابلتايل كانت عالقة اجلزائر مع أورواب يف هذه الفرتة عالقة القوي ابلضعيف ، و  

 حلال هي القوية .كانت اجلزائر بطبيعة ا
و من جهة أخرى تنافست الدول األوروبية على اقامة عالقات دبلوماسية و جتارية مع اجلزائر ، لكن هذا التفوق العسكري   

جعلها مستهدفة من طرف الدول األوروبية اليت عملت دون هوادة من أجل تكسري شوكتها و تقليص دورها و مكانتها الدولية ، و 
 ه يف مؤمتر فيينا و اكس الشابيل.هذا ما مت جتسيد

و على صعيد آخر اشتدت يف هذه الفرتة احلمالت االسبانية على املوانئ اجلزائرية ، حيث شنت اسبانيا محلة ضخمة على مدينة    
 ، ابءت كلها ابلفشل . 1541الشهرية سنة   ( Charles Quint، و محلة شارلكان ) 1519اجلزائر يف أوت 

، نتيجة للعالقات الطيبة اليت كانت تربط بني فرنسا و  اجلزائر  رتة البايلرابًّيت بداية تسرب النفوذ الفرنسي إىلكما شهدت ف     
التقليدي حول وراثة مشاكل القارة  و األتراك لألسبان ، إضافة إىل تنافس فرنسا اجلزائريني االمرباطورية العثمانية ، وبسبب عداء

إىل أًّيم السلطان سليمان القانوين و فرانسوا األول ، حيث حصلت فرنسا على   الدولتني  الطيبة بني اإلفريقية. " و تعود العالقات
و من أهم هذه االمتيازات نذكر صيد املرجان ابلسواحل الشرقية اجلزائرية   .1535عام  العثمانية يف أمالك اخلالفة  امتيازات واسعة

، و تدعم ذلك االمتياز بعد توقيع معاهدة السلم و  1561ء حصن القالة الفرنسي سنة ) القالة ، عنابة و القل ( ، و قاموا إبنشا
.مع العلم أن هذه االمتيازات تسببت يف إحداث أضرار جسيمة للتجارة اجلزائرية اليت أصبحت  1628التجارة بني الطرفني يف عام 

    ئ يف احلرب الفرنسية ضد اسبانيا .موجهة خلدمة األسواق األوروبية . كما شارك األسطول اجلزائري الناش
البدء يف احلديث عن خصائص هذا العهد ، و أهم األحداث التارخيية اليت   قبل ( : 1659-1587عهد الباشوات )   -ب          

 جرت فيه ، ال بد من االشارة إىل أسباب تغري النظام السابق :
  أهنم  حبكم  طرابلس و  تونس ، اجلزائر إىل سلطتهم ختطت واسع ، نفوذ أصحاب و أقوًّيء ، البايلرابي عهد والة كان لقد        ·

، و   واسعة امتيازات  إبعطائهم  ذلك  على  كافأهتم   اليت ، ابلدولة العثمانية  و احلاقهما البلدين ، هذين فتح يف فضل أصحاب
 صاحب  و يصبح  منصبه ، يف سنوات عدة منهم الواحد فرتة متتد ما فكثريا حمدودة غري البايلرابًّيت حكم هؤالء  ملا كانت مدة



و  عنها ، االنفصال و حماولة رائحة التمرد ، تشتم بدأت العثمانية الدولة أن لدرجة واسع و نفوذ قوي ، مركز 
و اختصاصاته  ، السابقة امتيازاته من و التنقيص فقط ، سنوات ثالث الوايل إىل حكم مدة تقصري فتقرر البالد ، هبذه االستقالل

 اىل الباشا. لقبه و تغيري ،
االنكشارية هي اليت ظلت تثري ختوفات و شكوك الباب العايل يف نية البايلرابًّيت طوال فرتة حكمهم ،  و يذكر بعض املؤرخني أن

، تونس ، طرابلس حتت حكم رجل واحد  اجلزائر يرون أن السلطة يف الوالًّيت الثالث: العثمانية األمر الذي جعل من رجال الدولة
، و ابلتايل البد من تقسيم احلكم و فصل الوالًّيت عن بعضها البعض ، و إسناد كل  العثمانية قد يشكل خطرا على اإلمرباطورية

 إدارة إىل ابشا ُيكم ملدة ثالث سنوات ، و ذلك إلحكام السيطرة على البالد ومنع حدوث أي مترد ضدها.
وحدة ، مانعة أن تكون إدارة مشال افريقيا كله بيد شخص واحد و ملدة الون الدولة العثمانية قد فكرت يف أتمني و هبذا تك     

 طويلة .
الصراع القائم بني طبقة الرًّيس   يعود إىل  و على صعيد آخر فإن هذا التغيري ) تغيري النظام السابق البايلرابًّيت إىل الباشوات (        ·

اليت قامت و أتسست على أكتاف رجال طائفة الرًّيس مثل خري الدين و  اجلزائرية االنكشارية ، و ذلك منذ نشأة الدولةو جنود 
من خلفه . و عليه أراد السلطان العثماين أن خيفف حدة النزاع بني الفئتني و خاصة أن فئة اليولداش ) االنكشارية ( كانت مستاءة 

إلغاء هذه الرتبة و  ، "الثاين مراد" البايلرابًّيت أو أمري األمراء ، و لذلك قرر السلطان العثماين من متتع فئة جنود البحرية بلقب
 تعويضها برتبة أخرى هي رتبة الباشا.

 و قد متيزت هذه املرحلة من مراحل احلكم العثماين يف اجلزائر مبايلي :
 بعد أن كان هناك حاكم واحد للمنطقة يوجد مقر حكمه ابجلزائر. تعيني ابشا تركي يف كل من اجلزائر و تونس و طرابلس ،        -
سنوات يقوم إبرساله من تركيا و يستدعيه بعد انتهاء فرتة تعيينه ، على أن يقوم  3يقوم السلطان العثماين بتعيني ابشا كل         -

 إبرسال ابشا آخر من هناك.
الء الشعب مادامت مدة واليته حمدودة ، فأصبح مهه الوحيد هو مجع أكرب و ابلتايل أصبح كل ابشا يشعر أنه ليس يف حاجة إىل و 

قدر ممكن من األموال طوال فرتة حكمه. و مادام احلصول على الثروة هو اهلدف األساسي للباشوات فقد أصبحت قضية احلكم 
 مسألة اثنوية ال هتمهم .

ة قبل عودته إىل القسطنطينية ، دفع ابليولداش أو رجال اجليش الربي إن انصراف الباشوات إىل السلب و النهب و مجع الثور         -
 أن يثوروا عليهم و يضعفوا نظام احلكم يف اجلزائر.

بدأت تظهر اخلالفات و التناقضات بني جنود البحرية اجلزائرية و جنود البحرية العثمانية ، و خاصة عندما حاول األتراك أن         -
 العثمانية . دولةرية ملصاحل الحل اجلزائخيضعوا املصا

كما ظهر التصادم و التنافر بني جنود البحرية و جنود القوات الربية ، و خاصة أن رجال البحرية كانوا ُيصلون على غنائم          -
 كبرية من جراء غاراهتم البحرية الناجحة على أساطيل القوات األوروبية ، و هذا الصراع هو الذي تسبب يف اضعاف الدولة اجلزائرية 

عن  –تقريبا  –راح ضحيته األهايل نتيجة ظلم االنكشارية و انصراف طبقة الرًّيس إىل مصاحلها اخلاصة و التخلي إن هذا الصراع 
 دورها يف االهتمام ابلرعية و مصاحلها .

ت تعاون برزت قوة الرًّيس أو قوة رجال البحرية اجلزائرية إىل درجة أن دول أورواب أصبحت ختشى اجلزائر و تسعى إلقامة عالقا        -
 معها.

 و من بني أبرز األحداث اليت شهدها عهد الباشوات على الصعيد الداخلي و اخلارجي نذكر :



 على الصعيد اخلارجي : -أ      
عمل ابشوات اجلزائر على وضع حد المتيازات التجار الفرنسيني بسبب أتييد فرنسا السبانيا يف عدواهنا على اجلزائر ، حيث قام    -

و كان رد اجلزائر   ر بتحطيم املركز الفرنسي ابلقالة و أسر رواده ، و ابملقابل أخذ الفرنسيون يعتدون على السفن اجلزائريةالباشا خض
و مع  ابملثل ، حيث أسر القنصل الفرنسي ابجلزائر ، و على إثر ذلك تعقدت العالقات الدبلوماسية الفرنسية مع اجلزائر من جهة

 م 19/09/1628ة أخرى ، فاضطرت فرنسا إىل التفاوض و إبرام معاهدة بتاريخ من جه  اخلالفة العثمانية
اجلدير ابلذكر أن فرنسا َل حتافظ على نصوص املعاهدة و قامت ابالعتداء املتكرر على السفن اجلزائرية و شواطئها و قتلت الكثري 

 يها.من اجلزائريني ، و كان رد اجلزائر ابملثل بتتبع مراكب فرنسا و أسر ما ف
اجلزائر ، حيث كانوا يشجعون على   و تونس بسبب تدخل الباًّيت التونسيني يف بشؤون شرق  سوء العالقة السياسية بني اجلزائر  -

 م.1628قيام االضطراابت ، و متت املصاحلة بني البلدين إببرام معاهدة صلح عام 
( و مباركة البااب متكونة من سبعني   Doria بقيادة االسباين " جان دورًّي " ) 1601شنت أورواب محلة على مدينة اجلزائر يف أوت   -

، لكنها  سفينة حربية و عشرة آالف جندي من فرنسيني و ايطاليني و اسبانيني متبعة يف ذلك خطة الكابتان الفرنسي " روكس "
 ابءت ابلفشل.

و خاصة يف عهد الباشا األول " أمحد ابشا " ) دايل أمحد ( الذي قاد  كثرة الغزوات البحرية اجلزائرية ضد السواحل األوروبية ،  -
 هاجم شواطئ انبويل و صقلية و كورسيكا و اسبانيا . 1588بنفسه محالت عام 

 على الصعيد الداخلي :  -ب       
قة القبائل الكربى نتيجة ارهاقهم عرفت اجلزائر العديد من التمردات و الثورات امتد هليبها إىل األعماق الصحراوية و إىل منط   -

( اليت اندلعت بسبب زًّيدة الضرائب على املناطق القبلية ، و ذلك ليتمكن الباشوات من 1643ابلضرائب ، كثورات القبائل ) 
بحر من جهة و مجع املزيد من املال و بسرعة ، و يف اعتقادهم أن القبائل ال تثور ، ابإلضافة إىل الثورة العارمة اليت تزعمها رًّيس ال

اجلنود االنكشاريون من جهة اثنية ، حيث اثرت الفئة األوىل بسبب قيام الباشا إبراهيم حبرماهنم من املبالغ املالية اليت خصصها هلم 
الباب العايل تعويضا عن خسائرهم يف منطقة البحر األدرًّيتيكي ، و قيامه بدفعها كرشاوي لرجاالت الدولة يف القسطنطينية حىت 

.   وه يف منصبه ، و من أجل ذلك هاجم رًّيس البحر قصره و اعتقلوه و أودعوه السجن ، مث بعد ذلك مت ترحيله إىل " إزمري "يبق
 و احلكم بشىت الوسائل.  أما فئة االنكشارية فقد اثرت على نظام الباشاوات بسبب تطلعها املستمر إىل السيطرة

نكشاريني و كسب ديواهنم قوة و نفوذا ، و صار الباشوات موظفني فقط برائسة و ابلتدرج انتقلت إدارة الوالية اىل اال    
  نظام  و اختفاء ، 1659سنة  السلطة االنكشارية على فرقة بسيطرة األمر االحتفاالت الرمسية و بعقد املعاهدات ، و انتهى

 اآلغوات. بعهد عرف جديد نظام و ظهور الباشوات ،
و ابلتايل   التنفيذية لألغا رئيس الفرقة العسكرية ، أما السلطة التشريعية فقد تقرر أن تكون بيد الديوانتقرر إعطاء السلطة  و قد  

 أصبحت طائفة الرًّيس حتتل مكانة اثنوية يف شؤون احلكم .
فيها  عرفت حيث اجلزائر ، يف العثماين احلكم فرتات أقصر من الفرتة هذه تعترب ( :1671-1659عهد اآلغاوات )   -ت       

عنيفة  هلزات فيها الرتكي و تعرض احلكم و فساد ، و اغتياالت ، انقالابت ، من  احلكم ، نظام يف كبرية سياسية اضطراابت البالد
 .عجز فيها عن توفري األمن و االستقرار الداخلي

سببها أساسا إىل طبيعة تعيني اآلغا و يصف معظم املؤرخني عصر اآلغاوات ابلدموي و ذلك لكثرة عمليات االغتيال اليت يرجعون 
، و املتمثلة يف انتخاب آغا جديد من طرف اجلند كل شهرين حسب األقدمية من بني ضباط االنكشارية ، و هو ما يشكل حبد 



  ذاته خطرا على السلطة ، انعكس بدوره سلبا على اجملتمع . و برغم قصر فرتة نظام األغوات فقد تعاقب أربعة منهم على احلكم
 كلهم قضوا اغتياال ، حىت أن اجلند َل جيدوا من يقبل هبذا املنصب الذي أصبح أقبل السبل للموت.

 و من أهم خصائص هذا العهد نذكر :   
 السلطة التنفيذية بيد أحد أعضاء اجليش االنكشاري ، أما السلطة التشريعية فيتوالها الديوان .   ·
 وية يف شؤون احلكم ، و ابملقابل سيطرة االنكشارية على السلطة .أصبحت طائفة الرًّيس حتتل مكانة اثن   ·
قرر ديوان االنكشارية أن يتوىل اآلغا احلكم عن طريق االنتخاب ، على أن يبقوا يف احلكم ملدة شهرين اثنني فقط ، و    ·

 .املنتدب للحكم  " اآلغا " الديوان هو الذي يقوم ابنتخاب أصبح ابلتايل
 .نفوذ السلطان العثماين و غياب السيادة العثمانية يف اجلزائراضمحالل    ·

" كوبرلو حممد بن ابشا " فرماان إىل اجلزائريني خيربهم فيه " أخريا لن نرسل إليكم واليا ،   و يف هذا الصدد أرسل الصدر األعظم
 ابيعوا من تريدون ...لدينا اآلالف من املمالك مثل اجلزائر ..."

 .مدته  وانتهت السلطة ، عن التخلي رفض قدمي آغا حمل جديد آغا ُيل لكي االغتيال كقاعدة أساسيةوضع     ·
استفحال الصراعات احمللية سواء بني ضباط اجليش الربي أو ضباط اجليش البحري ، و تذمر أبناء الشعب من الفساد السياسي و     ·

 انتشار الفوضى يف البالد .
يف قلب نظام احلكم و االنفصال عن العثمانيني و احلد من سلطة " الرًّيس" لكنهم فشلوا يف انشاء نظام جنح " اليولداش "     ·

 سياسي دميقراطي انجح.
 كان االنقالب على الباشوات عبارة عن انتقام من طائفة أو فئة الرًّيس اليت كانت كلمتها مسموعة غي عهد الباشاوات .    ·

  شهدهتا فرتة حكم اآلغاوات فنلخصها فيمايلي :أما فيما خيص أهم األحداث اليت
 : على الصعيد اخلارجي -أ     

 برز الصراع بني فرنسا و اجنلرتا حول السيطرة على افريقيا الشمالية.   -
 كثرت الغارات البحرية الفرنسية ضد اجلزائر   -
بشن هجوم على اجلزائر و االعتداء على مراكبها يف عرض البحر لكن املدفعية اجلزائرية أجربهتا على  1669قامت اجنلرتا عام    -

هاجم االجنليز ميناء جباية و أضرموا النار يف اثين عشر مركب جزائري ، كما هامجوا ميناء اجلزائر و  1671العودة ، و يف سنة 
 اضرموا النار يف ثالثة مراكب .

 راع ضد اجلزائر إىل جانب الفرنسيني و االجنليز كل من االسبان و اهلولنديني ، و كاد األمر يتحول اىل حتالف دخل حلبة الص   -
 حملاربة الفرنسيني ، و صاحلت الفرنسيني لتحارب  1663 إال أهنا تفطنت وفوتت الفرصة فصاحلت اهلولنديني عام  أوروّب ضد اجلزائر ،

 صاحلت االجنليز لتعود اىل احلرب مع فرنسا و هكذا. 1671عام  يف االجنليز و اهلولنديني ، و
 على الصعيد الداخلي :   -ب    

 االنفصال عن اخلالفة العثمانية و االستقالل ابجلزائر من الناحية الشكلية .     -
إىل إاثرة االضطراابت ضد األغوات امتنع الرًّيس عن تقدمي الدعم االقتصادي لالنكشاريني " الطبقة احلاكمة" و كانوا يسعون      -

 حماولة منهم الستعادة السلطة اليت سلبت منها.
 عدم رضا األهايل عن الطبقة االنكشارية .    -



و  العاصمة ، :مثل كثرية جهات يف ضدهم ثورات كما شبت عدة السلطة ، على نفوذهم فرض يف اآلغوات فشل    -
  . األمور  بزمام  القبض  على  عاجزين و جعلتهم هيبتهم ،من  انلت م ، 1668 عام القبائل بالد

ميثل هذا العهد املرحلة األخرية من مراحل التواجد العثماين ابجلزائر ، و يعترب نظام الداًّيت  ( :1830-1671عهد الداايت )   -     
إىل  1671انتصارا لطائفة الرًّيس ، كما يدل ذلك على اختيار الداًّيت األربع األولني من بني طائفة الرًّيس ، و من فرتة 

وجاق نفوذهم ، فأصبح الداي خيتار من بني ضباط االنكشارية ، كان الداًّيت ينتخبون من طرف الرًّيس ، مث اسرتجع األ  1689
و ذلك بسبب احلمالت األوروبية على السواحل اجلزائرية خالل عهد الداًّيت و اليت أحلقت أضرارا كبرية ابألسطول اجلزائري و 

 أضعفت مركز الرًّيس .
 و تتميز فرتة الداًّيت ابخلصائص التالية :

و  شكلية ، سلطته وأصبحت الديوان ، نفوذ تقليص على عملوا ابرزا يف أتسيس حكم الداًّيت الذين كان لفئة الرًّيس دورا    ·
 سياسيا . استقرارا عرفت الداًّيت عهد بدخول اجلزائر

 ا التواجد اتريخ نصف تعادل هي  سنة و 159  دامت مدة حيث اجلزائر، هبا مرت اليت الفرتات أهم من الداًّيت فرتة تعترب    ·
 .ابجلزائر  لعثماين

  حكم أًّيم  السابق ونفوذها سلطّتها  اسرتجاع أجل من  اجلزائرية الدولة شؤوون يف التدخل املتكررة العثمانية الدولة حماوالت    ·
 .و العصيان التمرد على هلم  املعادية  القوى فحّفزت الداًّيت ، على مركز ذلك و أتثري و الباشوات ، ، البايلرابًّيت 

أصبح الداي ينتخب من طرف الديوان العايل ) اجمللس ( الذي صار مبثابة برملان يف عصران احلايل ، و السلطان العثماين ال يلعب     ·
أي دور يف اختيار داي اجلزائري و ينحصر دوره يف إصدار مرسوم ) أو فرمان ( لتثبيت اختيار الديوان العايل ابجلزائر ، و يف حالة 

 إن الديوان العايل هو الذي خيتار خليفته بنفس األسلوب السالف الذكر.شغور املنصب ف
 من الباشا املبعوث برفضهم احلكم ، ثنائية عهد فأهنت السياسي ، نظامها يف هامة مرحلة اجلزائر دخلت 1710حبلول عام     ·

 ابجلزائر ، العثماين  للسلطان كممثل   ، "ابشا ابراهيم شرقان" شاوش استقبال علي الداي رفض العثماين ، حيث السلطان  طرف 
العثمانية . و أكثر من  الدولة عن لفعلي ا االستقالل مرحلة و هي بني املنصبني ) الباشا و الداي ( ، و ابلتايل أصبح الداي جيمع

السلطان العثماين أي نفوذ هذا قاوم الداًّيت حىت وساطة الباب العايل يف املشاكل الداخلية و اخلارجية للجزائر ، و َل يعد بذلك 
 فيها.

و  احلرب يف أمور األعلى والقاضي للبالد ، و السياسي العسكري املسؤول هو حيث كان  يعني الداي يف منصبه مدى احلياة ،        ·
 صالحياته من للحد الوسيلة هو القتل كان فقد غري حمدودة صالحيات له أي التوظيف ، و على الضرائب على و املسؤول السلم

أصبحت الدولة اجلزائرية يف عهد الداًّيت تتمتع حبرية العمل يف اجملال السياسي و بنت جيشا قوًّي و عندها ميزانية مستقلة ال         ·
تقل أمهية عن ميزانية الدول القوية يف تلك الفرتة ، كما كان الداي يعقد املعاهدات ) سلم و جتارة ( ابسم اجلزائر و يبعث بقناصل 
اجلزائر إىل الدول الكربى و يوافق على اعتماد القناصل يف اجلزائر بدون مشاورة تركيا ، و يعلن احلرب ، و يستعمل العملة اخلاصة 

 ابجلزائر ، و هذه العوامل كلها تبني استقاللية القرار اجلزائري.
ستجب ملطالبهم ، حيث بقي أبناء اجلزائر مهمشني و َل إن نفوذ اجليش البحري ) الرًّيس ( و الداًّيت َل خيدم األهايل و َل ي        ·

 تكن هلم مشاركة حقيقية يف قيادة البالد .



توجه القوات العسكرية و السياسية خلدمة مصاحلهم ، حيث حتول الرًّيس من جنود مناضلني و مقاتلني ضد القوات املسيحية         ·
سهم و للحكام ، و ابملثل اهتم حكام اجلزائر الداًّيت جبمع الثروة من العمليات املعادية لإلسالم إىل رجال يبحثون عن الغنائم ألنف

 احلربية ، و َل يهتموا بتطور الدخل من الثروة الفالحية و توفري الغذاء للسكان.
 أما فيما خيص أهم األحداث اليت عرفتها فرتة الداًّيت فنوجزها يف النقاط التالية :

املرحلة األخرية من القضاء هنائيا على الوجود االسباين يف اجلزائر و ابلتحديد يف وهران و املرسى الكبري  متكن حكام اجلزائر يف هذه   -
 . .1792، و كان ذلك يف سنة 

  :فطر  من  خاصة البحرية اجلزائر قوة من برغبة االنتقام البالد سواحل على األوربية الغارّات كثرة العهد هلذا املميزة األحداث من  -
  . و الفرنسيني اإلجنليز ، إلسبان ،ا

، حيث قنبلت امليناء اجلزائري ، لكن  1770خاضت اجلزائر حراب ضد الدمنارك و ابلتحديد عام   و يف عهد حممد عثمان ابشا   -
 اجليش البحري اجلزائري كان أقوى منها بكثري فتغلب عليها و أجربها على التفاوض .

 

 م 20م و مطلع القرن  19أواخر القرن  األوضاع العامة يف اجلزائر يف

  : األوضاع السياسية .

جمموع ة م ن األح داث املتضاربة ميزها برتدي األوضاع يف خمتلف  20ومطلع القرن  19كانت اجلزائر تعيش يف أواخر القرن 
  .اجملاالت السياسية و االقتصادية و الثقافية

 إن أول ما ميز هذه الفرتة هو 

 .السياسية  ظهور حركة األمري خالد -

 .اإلقدام الناطقة ابللغتني العربية والفرنسية صدور جريدة -

   :أهم العوامل الفكرية والسياسية اليت ساعدت على تكوين هذه احلركة وميكن تلخيصها يف النقاط التالية  بعض الضوء على

املاضي، ومن ذلك أعمال الورتالين صاحب  انتعاش الثقافة الوطنية عن طريق نشر مؤلفات بعض العلماء البارزين من العصر -
 .الرحلة، واب ن م رة الغربين ي

م ،وأضاف بعض الكتاب إىل مثل هذه األعم ال عم ل آخر بعنوان "تعريف اخللف برجال السلف 1910 -م1900نشرت بني
احلفناوي  كبري من الشخص يات اليت سامهت يف التاريخ السياسي والثقايف للمجتمع اجلزائري، وه و أب و القاس م   "،ترجم فيه لعدد

 .الذي اشتغل ابلتدريس والصحافة والتاريخ

 .ظهور صحافة وطنية ووعي قومي كبري-



م، والقيام بواجباهتم حنو الوطن ومقاومة وأتسيس نوادي ومجعيات حملية وك ان نتيجة كل هذه احلركات شعور املسؤولني مبسؤوليته-
االستعمار الذي احتل البالد حماوال طمس الشخصية الوطنية، وقد كان ت الصحافة الوطنية الرسالة الفعالة يف فضح هذه السياس ة ، 

 .ط الرأي العام الفرنسيواهلج وم عل ى اإلدارة الفرنسية يف اجلزائر، وذلك مبا أاثرته هذه التطورات من مناقشات ورد فعل عنيف وس

م، حتت العلم الفرنسي وكانت 1912مقاومة اجلزائريني لسياسة التجنيس واالندماج واخلدمة العسكرية املفروضة عل ى األهايل سنة -
 نية يف تدعو إىل حتقيق هذه األغ راض إىل نبذ التعصب الديين يف أسلوب الدعاية الفرنسية، واملقصود مقاوم ة احلرك ة الوطنية والدي

 .فيوليت اجلزائر، وقد برز هذا االجتاه يف مشروع الوايل العام موريس 

حوادث احلرب الكربى يرجع الفضل يف بث الوعي السياسي وسط اجلزائريني إىل احلرب، اليت فتحت أعينهم على خمتلف -
ظروفها  سعة يف ميادين احلي اة ، كون ت ف يهمالتطورات السياس ية ، واألف اق العاملي ة الواسعة وإفادهتم صفوف القتال بتجارب وا

  .الصعبة رجاال أقوًّيء ،وجعلتهم كثريي النقد والسياسة يف اجلزائر بعودهتم إىل وطنهم

أن حركة األمري خالد سياسية ابلدرجة األوىل، حبيث أنه اعترب القضية األساسية يف مطالب اجلزائر، هي تقرير مصري  ونالحظ-
   :للشعب اجلزائري، واقرتح األمري خالد برانجم ا سياسيا ضمته جمموعة من املطالب نقتطف منها

   .جامعة جزائرية والتعليم اإلجباري ابللغتني توفري-أ

   .يزيالقانون العام على كافة سكان اجلزائر دون متتطبيق  -ب

   .املساواة بني اجلزائريني والفرنسيني يف احلقوق والواجبات -ج

وقد لقي هذا الربانمج إقباال من طرف اجلزائريني، وذلك لقيامه عل ى فك رة  .إلغاء القانون األهايل وغريه من القوانني االستثنائية-د
غري أن الفرنسيني الذين جتمعهم مطالب األمري خال د عارض وه معارضة شديدة إال أن نفته فرنسا  رة االندماج املس اواة ، ورفضه لفك

   .1925من اجلزائر

 اإلصالحية: عبد القادر اجملاويجهود  -
م 1848املوافق ل  ه  1264ولد الشيخ عبدالقادر بن عبد هللا بن حممد احلسين اجلليلي اجملاوي التلمساين يف تلمسان عام 

 بتلمسان، يف عائلة علم ودين وقضاء، فوالده فقيه وقاض معروف، امتهن القضاء ابجلزائر مث بطنجة ابملغرب بعد هجرته إليها.
درس عبدالقادر اجملاوي ابجلزائر مث هاجر مع عائلته إىل املغرب األقصى كما هاجرت عائالت كثرية هرواب من االختالط        

الفرنسي وقبول سيادته خاصة بعد فشل مقاومة األمري عبدالقادر.فأمت حفظ القرءان الكرمي واملرحلة االبتدائية من تعليمه  ابالستعمار
يف طنجة مث تطوان، ومنها انتقل إىل جامع القرويني بفاس أين استفاد من دروس شيوخ جمددين أمثال الفقيه حممد العلوي الفاسي 

وغريهم. فنالحظ من هذه النشأة أهنا نشأة حمافظة   د بن سودة والشيخ حممد بن جعفر الكتاينوالشيخ حممد قنون والشيخ حمم
 اعتمدت على األصول والبيئة احملافظة يف اجلزائر مث املغرب األقصى، وَل ختتلط ابألفكار واملؤثرات الفرنسية بعد.



 اإلسهام التبوي و الثقايف والعلمي للشيخ عبد القادر اجملاوي: -

 التعليم: -
م ،وهو ابن اثنتني وعشرين سنة، ومن الغريب أنه اختار 1870و  1869عاد الشيخ عبد القادر إىل اجلزائر بني سنيت         

مدينة قسنطينة يف شرق اجلزائر اليت رمبا َل يكن يعرفها من قبل، ولعل ما يفسر لنا هذا االختيار هو أن أهايل وأعيان قسنطينة قد 
ليم أبنائهم يف مدرسة حرة رّدا منهم على اهتمام فرنسا املتزايد ابملدرسة الفرنسية اإلسالمية )الشرعية( وسعيها دعوه إليها لتع

الحتكار التعليم والقضاء والدين اإلسالمي، كما أن عبدالقادر اجملاوي تربطه عالقة مصاهرة بعائلة األمري عبدالقادر خاصة أبناء 
ين استقروا ابلشرق اجلزائري واشتغلوا يف القضاء، فرمبا كانوا هم الواسطة بني أعيان قسنطينة عبد القادر بن علي أبو طالب الذ

 والشيخ عبد القادر اجملاوي لالستقرار يف قسنطينة.
ورمبا حتت ضغط الظروف الدولية الضاغطة على فرنسا جلأت إىل مهادنة اجلزائريني فسمحت للمجاوي ابلتدريس وعّينته بعد       

م واعظا جبامع سيدي الكتاين بقسنطينة، مما أاتح له نشر فكره األصيل واعتزازه ابحلضارة اإلسالمية 1873ثالث سنوات  حوايل
رعية( واللغة العربية وهويته اجلزائرية للعامة من الناس، ورمبا عّينته اإلدارة الفرنسية بعد ذلك مدرسا ابملدرسة الفرنسية اإلسالمية )الش

م لعزله عن الناس أو إلجناح مشروع املدارس اإلسالمية واستقطاب اجلزائريني النافرين منها. وقد أسندت إليه 1878بقسنطينة يف 
 الدروس الشرعية واللغوية يف هذه املدرسة.

أحد  استطاع اجملاوي أن يؤثر يف عدد معترب من التالميذ يف قسنطينة سواء يف اجلامع أو املدرسة نذكر منهم: محدان لونيسي       
رواد النهضة اجلزائرية احلديثة واملدرس ابملدرسة الفرنسية اإلسالمية )الشرعية( وأستاذ الشيخ عبد احلميد بن ابديس فيما بعد، حيث 

تذكر بعض املصادر أن لونيسي قد حضر دروس الشيخ اجملاوي مستمعا، والشيخ املولود بن املوهوب املدرس ابملدرسة الفرنسية 
النشاط اإلصالحي املعروف وأحد رواد النهضة، وأمحد احلبيباتين، وأمحد بن سعيد بن مرزوق املدرس جبامع اإلسالمية وصاحب 

 سيدي الكتاين، ومصطفى بن حممد زادي املدرس ببسكرة واملسيلة، وحممد بن عبد هللا شيخ زاوية ابملسيلة وغريهم من التالميذ.
ازداد نشاطه   م1898درسة الفرنسية اإلسالمية ابجلزائر املعروفة ابلثعالبية عام وبعد انتقال الشيخ اجملاوي للتدريس ابمل        

وإشعاعه يف جمال اإلصالح والرتبية والتعليم، فدّرس طلبة القسم العايل )الدراسات العليا( واستطاع أن يقيم توازان خفيا يف املدرسة 
 اة االستعمارية حبكم قرب املدرسة من دوائر السلطة )احلكومة العامة(.ضد التيار االستشراقي الضارب بقوة فيها، والذي رعته اإلدر 

 م 1908وإضافة إىل مهمة التدريس أوكلت إىل الشيخ اجملاوي مهمة اإلمامة والوعظ مبسجد سيدي رمضان ابتداء من سنة        
مميزا من التالميذ واملتأثرين واملعجبني بفكره وكما ترك الشيخ اجملاوي عددا من التالميذ واملقربني يف قسنطينة، ترك عددا مهما و 

وشخصيته األصيلة املتفتحة يف اجلزائر، نذكر منهم:الشيخ عبد الكرمي ابش اترزي مفيت احلنفية يف قسنطينة والشيخ محود بن 
د بن دايل املعروف الدراجي قاضي احلنفية ابجلزائر، والشيخ سعيد بن زكري املدرس ابلثعالبية ومديرها بعد ذلك ، والشيخ حممو 

  1910بكحول املفيت وصاحب جريدة كوكب أفريقيا...، كما حضر جملسه مؤقتا املصلح امليزاّب الشيخ إبراهيم اطفيش يف عام 
والذي أشاد به. ويذكر األستاذ حممد علي دبوز أنه ملكانة الشيخ اجملاوي وحربه على البدع ودعوته لإلصالح فإن القطب اطفيش 

طلبته النجباء يف ميزاب للدراسة على يد الشيخ اجملاوي أمثال احلاج الناصر الداغور وإبراهيم اطفيش وإبراهيم  أرسل عددا من
 الطرابلسي واحلاج الناصر بن إبراهيم كروش الذين سيصبحون فيما بعد من رموز اإلصالح اإلابضي يف منطقة ميزاب.

 اوي:اإلصالح الديين واالجتماعي والفكري لدى الشيخ اجمل -



يف حقيقة األمر َل تنفصل هذه اجملاالت التعليم والوعظ واإلصالح والتأليف يف حياة الشيخ اجملاوي وإمنا فصلناها عن بعضها      
البعض لتسهيل دراستها وتبيني أمهيتها فقط، ففي املدرسة الشرعية بقسنطينة أو اجلزائر وجامع الكتاين بقسنطينة أو جامع سيدي 

ر َل يتوقف الشيخ اجملاوي عن نشر فكره ودعوته خاصة إذا علمنا أن تدريسه العلوم الشرعية واللغوية أاتح له التأثري رمضان ابجلزائ
مييل كثري من الباحثني إىل وصول أتثريات الشرق عرب احلجيج والصحافة وبعض املهاجرين ، وحنن  ووتبليغ دعوته هبدوء واطمئنان.

اهرة بعائلة األمري عبد القادر )عائلة ابن علي أبو طالب( اليت استقر أفرادها يف بالد الشام نعرف أن عائلة اجملاوي ترتبط مص
واملغرب األقصى وزاروا اجلزائر يف مناسبات كثرية ومتتعوا بتسهيالت إدارية من طرف السلطات االستعمارية الفرنسية ملكانة هذه 

 العائلة.
اإلصالح وانتشرت فكرة اجلامعة اإلسالمية، وإذا عرفنا العالقة بني الشيخ اجملاوي ومع مطلع القرن العشرين ازدادت أفكار      

، والشيخ 1903م( الذي كان وراء زًّيرة الشيخ حممد عبده للجزائر يف 1933-1866وزميليه الشيخ عبد احلليم بن مساية )
اتصاالت مع الشيخ حممد عبده وغريهم ( الذي كانت له أيضا مراسالت و 1913-1848مصطفى بن اخلوجة املعروف ابملضربة )

أدركنا أن الشيخ اجملاوي كان مستوعبا ملوضوع اإلصالح على املستويني احمللي واإلسالمي. ويذكر عدد من الباحثني أن الشيخ 
ريستلو أّكد عبدالقادر اجملاوي كان من بني مؤيدي ومستقبلي الشيخ حممد عبده يف زًّيرته للجزائر. بل إن أحد الباحثني وهو آالن ك

يف القاهرة  إرشاد املتعلمني على أن الشيخ اجملاوي ال ميكن إال أن يكون قد زار املشرق، وحججه يف ذلك طبع الشيخ اجملاوي كتابَه
 وارتباطه بعائلة األمري عبدالقادر املستقرة ابلشام. ولكن زًّيرة الشيخ اجملاوي للمشرق َل تتأكد بعد للباحثني بصفة قاطعة. ولكن ما

يهمنا يف هذا الصدد هو التعامل مع فكر الشيخ اجملاوي ودعوته منذ سبعينيات القرن التاسع عشر امليالدي، وليس مع مطلع القرن 
ابلقاهرة، فإننا  1877الذي طبعه عام  إرشاد املتعلمني العشرين فقط، فبغض الطرف عن تدريسه ووعظه وإذا ما اكتفينا بكتابه

قيته يف جمال اإلصالح الديين والتعليمي واالجتماعي يف ظروف تسودها سياسة استعمارية تقوم على طمس نُقّر للشيخ اجملاوي أبسب
 الدين واللغة واهلوية ومسخها وعزل اجلزائريني عن العاَل العرّب واإلسالمي.

الكبابطي والشيخ مصطفى بن  فالشيخ اجملاوي يُعد حلقة رابطة بني جيلني من العلماء واملصلحني اجلزائريني، جيل الشيخ حممد بن
العناّب... الذي واجه الفرنسيني غداة احتالهلم اجلزائر مث جيل النهضة واليقظة واحلركة اإلصالحية اليت انطلقت مع القرن العشرين 

ل الشيخ اجملاوي وتزّعمها تالميذ اجملاوي وتالميذ تالميذه. ويصّور لنا املؤرخ اجلزائري أبو القاسم سعد هللا حالة قسنطينة قبل وصو 
إليها قائال:"...وهكذا جّفت ينابيع العلم احلر وغاضت حبور الفكر، وكاد هذا الليل الطويل أال ينجلي لوال نفحة هّبت من الغرب 

 ونعين بذلك حلول عبدالقادر اجملاوي للتدريس يف أحد املساجد بقسنطينة...".
والبدع اليت كست معتقدات الناس وشعائرهم وامتدت إىل حياهتم، فراح حارب الشيخ اجملاوي اجلمود والتعصب واخلرافات       

يعلن يف دروسه وكتبه ووعظه أن اإلسالم بريء مما ألصق به واضح يف أحكامه وبسيط بعيد عن التعقيد مالئم ومساير لكل 
اد رغم قوة تياره وتبين اإلدارة ولعل أكرب جمال تصدى له الشيخ اجملاوي هو حماربة التجنس والتفرنج واالندماج واإلحل  عصر،

االستعمارية له، فقد كان ُمعتزا ابحلضارة العربية اإلسالمية و اهلوية اجلزائرية فحافظ على لباسه األصيل رغم تقلبه يف األوساط 
، يقول: "اعلم أن اللغة الفرنسية، ودعا اجلزائريني إىل االعتزاز مباضيهم وبتاريخ أجدادهم والنهوض والتقدم واالهتمام ابللغة العربية 

العربية هي أقدم لغات العلم املستعملة اآلن وأوسعها، وفضلها على غريها يشهد به كل من يعرفها ولو كان أعجميا، فهي أفصح 
 اللغات منطقا وبياان وأكثرها تصرفا يف أساليب الكالم وأقبلها تفننا يف النثر والنظام...". 



شيخ اجملاوي تالميذه وقومه إىل التماشي مع روح العصر و ما يتعلق بشؤون املرأة، ومنها ما يتعلق ويف اجملال االجتماعي دعا ال    
ابالقتصاد واملعاش والصنائع،ورأى أن على املتعلم أن يتعلم ما يفيده من علوم الدين والدنيا: القرءان الكرمي، احلديث النبوي، علم 

علم الطب، علم الكتابة، احلساب، اهلندسة، الزراعة، املساحة، اجلغرافية، اهليئة، علم الفرائض، علم الفقه، علوم العربية، املنطق، 
اليت كان يلقيها  هوحماضرات هالرماية، السباحة، الفروسية، وغري ذلك من العلوم. وقد استفادت النوادي واجلمعيات اجلزائرية من نشاط

 اإلسالمي واألجداد، منها اندي صاحل ابي والرشيدية..واملركزة على التقدم واالعتزاز ابللغة العربية والدين 

 دور الشيخ اجملاوي يف احلياة السياسية: -
يبدو أن الشيخ اجملاوي كان حذرا يف تعامله مع اإلدارة االستعمارية، فكان يتجنب االصطدام هبا لذا جنده طيلة أكثر من أربعني 

 لسجن أو النفي أو التوقيف رغم متابعة الرقابة الفرنسية له.سنة من التعليم والوعظ واإلصالح اهلادئ َل يتعرض ل
 م.1891ورغم ذلك جند للشيخ اجملاوي حضورا يف عريضة مظاَل كتبها أهايل قسنطينة إىل جلنة التحقيق الربملانية الفرنسية 

 دور الشيخ اجملاوي يف الصحافة:-
العربية ومن احملتمل أنه جتنب النشر يف جريدة "املبشر" الناطقة ابسم  سعى اجملاوي إىل نشر أفكاره اإلصالحية اهلادئة عرب الصحافة

 الصادرة بقسنطينة منذ  املنتخب يف مصاحل املغرب"يف جريدة " 1902اإلدارة رغم صدورها ابللغة العربية، فقد كتب مقاال عام 

كوكب  يف النوادي واجلمعيات عرب جريدته .ومن انحية أخرى سعى تلميذه الشيخ كحول إىل نشر حماضراته اليت كان يلقيها1882
ومن هذه املقاالت نذكر:  (.مقاالت أو حماضرات 7) 1903عام  املغرب ، وكذلك فعلت جريدة(مقالة 20أكثر من  أفريقيا)

والعجب، مشاهري العرب الذين تضرب هبم األمثال، العلم، العادة، الطب العرّب قبل اإلسالم، الرتبية، شهر املولد النبوي، الكرب 
تعليم األطفال، سالمة اإلنسان يف حفظ اللسان..وقد تلقى تالمذته وزمالؤه هذه الكتب ابملدح والتقريظ، أمثال الشيخ كحول 

وابن املوهوب..وحىت الصحافة األهلية.خاصة أن كتبه امتازت ابللغة املتينة واألفكار اجلريئة، وقد وصف الدكتور سعد هللا الشيخ 
كتاابته أبنه كان:"ضليعا يف فنون النثر بعامة" البتعاده عن السجع والصنعة والتكلف يف املبىن على حساب اجملاوي من خالل  

 املعىن.

 وفاته:-

هذا الرجل هو أبو  -رمحه هللا-عن الشيخ عبدالقادر اجملاوي: "...العالمة األستاذ عبدالقادر اجملاوي الشهاب كتبت جملة        
وهو شيخ الناس جبميع عمالتها، عليه خترّج القضاة ورجال احملاكم والتدريس والفتوى...ولو كان هذا  النهضة العلمية بقسنطينة،

 الرجل من أمة عاملة ألحيت ذكراه يف كل مناسبة...".

 من الشيخ شيخ اجلماعة ولغزارة علمه وعلّو مكانته وأمهية نشاطه وسبقه اإلصالحي استطاع الشيخ اجملاوي أن ينتزع لقب      
برتكيزه على  احلديثة  أب النهضة اجلزائرية محيدة العّمايل املدرس ابملدرسة الفرنسية اإلسالمية )الثعالبية( يف اجلزائر وأن ُيظى بلقب

فساهم بعلمه وشخصيته ومواقفه وتالميذه يف احلفاظ على سلسلة العلماء اجلزائريني املقاومني للتجنيس  ثالثية الدين والعلم والوطن.
رنج واإلحلاد وطمس اهلوية اإلسالمية العربية للجزائريني، وتغلب على اإلدارة االستعمارية اليت أرادت أن تستغله يف املدارس والتف

الفرنسية اإلسالمية واملساجد فاستغلها هو يف تكوين جيل من العلماء سيقودون النهضة اجلزائرية احلديثة واحلركة اإلصالحية وأعاد 



فا التعليم والوعظ والتأليف والصحافة وسائَل هلم التوازن أمام مج اعات وصحافة االستشراق اليت تعد هذه املدارس أهم مراكزها، موظِّ
 .يف مشروعه الذي اتصف بطول املدة وابهلدوء يف التنفيذ

 االحتفال املئوي الرهيب بعد مرور قرن كامل على احتالل اجلزائر: -

 .وعشية هذه احلادثة دعت صحافة العلماء خنبة األمة إىل اليقظة ،والعمل إلنقاذ الشعب اجلزائري من خمال ب االستعمار
 ويف تلك األثناء متكنت النخبة املثقفة من التقرب حن و اجملموع ة الثوري ة واشتد ساعد احلركة الوطنية جملاهبة السياسة التعسفية يف -

  اجلزائر
كلها "على تعبري الشيخ البشري اإلبراهيمي   طات االحتالل ابحتفاالت ضخمة يف كل أحناء البالد ،"دعت إلي ه ال دنياقامت السل -

ها ابستعراض فرق جيشها، وعلى منط فرق جيش األول مت أثناءالعام نفسه، وقد قا ، وَل تنته إال يف اخلامس من شهر يوليو م ن
م، من حي ث املالب س واألس لحة والتنظ يم واملوسيقي واألانشيد ووسائل النقل، وقد 1830 اليت احتلت اجلزائر منذ قرن من الزمن

فرنك، و غطت هذه االحتف االت بدعاي ة واس عة  93أشهر كلف ت اخلزينة العامة أكثر  6دامت هذه االحتفاالت أكثر من 
كري اجلزائ ريني ب اهلزائم النكراء على يد اجليش الفرنسي يف لالس تعمار ، ورسالته احلضارية املزعومة، ولعل اهلدف من هذا العمل تذ 

م واليت استشهد فيها أبناء الوطن الغايل رجاال 1900-م 1830سنة من  70معارك االحتالل األوىل، واليت استمرت حوايل 
  .ونساء عن حرية بالدهم واستقالهلا

الوطنية اجلزائرية والقضاء عليها ، و متزيق معنوًّيت اجلزائريني، كان هدف االستعمار من خالل األعمال اإلجرامية شل احلركة -
وفصل الشعب م ن أص له ، ورف ض اترخيه يقول أحد الفرنسيني بعد االحتفال "نصلي صالة اجلنازة على اإلسالم والعربية يف اجلزائر 

رامي إىل جعل من وطننا مستعمرة أهله أببناء بلدهتا، إن عزم فرنسا ال .فقد قربانمها إىل األبد، وصارت اجلزائر فرنسية يف كل أشيائها
تفويض الدولة - :ىل مقاطعة يسري فيها الدم الفرنسي، فإن هذا العزم أدى إىل اقرتاف ثالث جرائم شنيعة وهيإوقلب بالد عربية 

لق مشكلة وطنية وإنسانية، َل يكن اجلزائرية، وتفكيك إطارات اجملتمع العرّب االجتماعية منها والسياسية فأدى هبا هذا العمل إىل خ
 .سنة 130يف وسعها وال يف إمكاهنا حلها رغم احتالهلا الدائم 

 :أصرت بعناد على تبديل األهايل اجلزائريني بسكان أوربيني-

 نظام اجتماعي مسيخ إجياداهلدف منها وجن د ه ذه العملي ة اإلجرامية حيث 

وذلك  ازدهار قوانني استثنائية منها املستعمر لفائدة أبنائها على حساب الشعب اجلزائ ري فتح جمال لعنصرية مزمن ة زادهت ا فظاع ة و و 
  .طيلة أكثر من قرن 

 :األوضاع االقتصادية

إن هدف االستعمار يف اجلزائر َل يكن هدفا سياسيا وحسب ب ل ك ان مطعم ا اقتصادًّي ابلدرجة األوىل ومما يدل على ذلك أن 
االقتصادية كانت أبي دي املعمرين واليهود األجانب الذين استخدمتهم فرنسا بعد االحتالل وقد استولت على ك ل معظم املوارد 



اجملاالت االقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة الوظ ائف اإلداري ة فف ي املي دان الزراعي عمل االستعمار منذ تواجده على أرض 
 .ية من أصلها الشرعيني بشكل واسع حىت أصبحت معظم األراضي اخلصبة أبيدي املعمريناجلزائر على انتزاع األراضي الزراع

 .أما اجلزائريون فقد بعثوا إىل املناطق الوعرة الفقرية بدعوى أهنم ال يعرف ون اس تغالل األراضي بطريقة علمية يف نظرهتم 
%من  70ن اجلزائ ر بلد زراعي يف املقام األول وذلك أن وحنن نعلم أن األراضي الزراعية هي مصدر الرزق لسكان الريف ،علما اب

على  السكان اجلزائريني كانوا يعيش ون م ن الزراعة ،ولذلك عمد االستعمار إىل انتزاع األراضي منهم وهذا يف نظرهم وسيلة للضغط 
 االقتصاد اجلزائري

 :األوضاع الثقافية واالجتماعية -

هدفه حمو الثقافة أيضا كن اقتصادًّي أو سياسيا فحسب بل كان اس تعمارا ثقافيا واجتماعيا إن هدف االستعمار يف اجلزائر َل ي 
العربية اإلسالمية وإحالل ثقافة فرنسية دخيل ة حمله ا اجملتمع اجلزائري عن طريق خمتلف األساليب، وعرب جون كامبون ع ن ذل ك 

 باء املنشورقال:"علينا جعل اجملتمع احمللي اجلزائري ركاما كاهل ح ني 

تراجعت اللغة العربية و اعتربت لغة أجنبية هبدف تغيري فك ر و عقلي ة الش عب اجلزائري و سلوكه، قصد متزيق الكيان الروحي و - ."
 إيقاف النمو احلض اري وتص فية األسس املادية واملبادئ املعنوية اليت يقوم عليها اجملتمع، وطمس معاَل الثقافة العربية االسالمية

 استهتار ابلقيم اإلسالمية واملؤسسات الدينية، واألخالق العامة و اآلث ار التارخيي ة وأمالك الناس حيث استوىل املستعمر على  -

وخمازن وثكنات للجيش ، ترتب عن ذلك دخول الشعب اجلزائري يف دوامة من  املساجد واختذوا منها مستش فيات عس كرية 
 التخلف

للجزائريني الذي سببه االستعمار الستدراج خمتلف فئ ات اجملتم ع العتناق املسيحية،وانتشرت الدعوات الوضع االجتماعي - .
 التبشريية اليت عمل ت اس تمالة الش عب بتق دمي املساعدات املالية، و الصحية، و تغلغلوا يف األوساط الشعبية مبالبس هم اجلزائري ة و

  كاردينال الفيجري ، مث حتويل ع دد كبي ر م ن املساجد إىل كنائستكلمهم اللغة العربية خاصة مع قدوم ال

معاانة الشعب اجلزائري من التجويع والقمع والتشريد والتقتيل، وإبعاده ع ن ك ل م ا يربطه بدينه وأصله واترخيه عن طريق جتهيله، - .
شرق وبعثرت األسرار واملكتبات،وحورب ت لغ ة التعليم فيقول أبو قاس م س عد اهلل ف ي ه ذا الصدد:فنزح األدابء والعلماء إىل امل

  .كل جزائري تقريبا كان يعرف القراءة والكتابة  وأغلقت املدارس العربية وتشهد كتب الرحالة األجانب أن التعليم كان منتشرا وأن 

ئ والقيم األصلية يف اجملتمع فتنقله إيل يرتبط ظهور احلركات اإلصالحية يف الغالب ،حبدوث أزمات اجتماعية عامة اليت تغري املبادو 
حالة م ن االض طرا ب والفوض ى ، فتتمثل احلركة اإلصالحية حينها عامال للنهضة واليقظة ، أي تقدمي البديل الذي به ميك ن أن 

   .تنقذ اجملتمع من األزمة لتحقيق أهدافها اإلصالحية

 نشأة وتكوين احلركة اإلصالحية يف اجلزائر 



صالح : ومما جاء يف تعريف اإلصالح عند الشيخ مبارك امليلي، قوله:" ب أن اإلصالح هو نبذ الفاسد بني العقائد والعوائد مفهوم اإل
 .وإرشاد ما هو صاحل ليؤخذ وغايت ه ترقي ة اجملتمع يف سلم العادتني الدنيوية واألخروية "

امليلي يشمل كل مناهي احلياة، أمهها الدين والعادات بل يتع دى ومن خالل هذا القول يتبني لنا أن اإلصالح عند الشيخ مبارك 
اإلصالح االقتصادي والسياسي والعلمي، حيث كل انحية من تلك النواحي تكمل األخ رى وينبغي أن تتوحد مجيعا من أجل  أم ر

 .هدف واحد هو ترقية اجملتمع

الديين ال يعارض  إذن ال تكون معارضة بني اجلماعات القائمة ابإلصالح ابختالف املواض يع ، فاملص لح "إذ قال الش يخ مب ارك -
   ." االقتصادي، وهذان ال يعارضان السياسي

 ر احلي اة حت ى االقتصاد والسياسة رغم أن السياسة َلهاظو الش يخ مبارك امليلي يوسع دائرة اإلصالح لتبدأ من الدين وتشمل مجيع م
 .الدين ولعلمه أهنا تشغل ابله 

 :وأما أهم الوسائل اليت يراها الشيخ مبارك امليلي واجبة خلدمة اإلصالح ف ي زمن ه 

 التدريس فاملدرس الذي جيب أن يكون مصلحا يتلقى املسائل ويطبق منها ما جيتاح إىل التطبيق -فأوهل ا

ا ينتقي مواضع اخلطابة ويقدم منه ما يراه أمس إبصالح املصلني ومن الوسائل أيضا خطب اجلمعة واخلطيب جيب أن يكون صاحل
 واحملاضرات واملسامرات التجمعات والنوادي -ا ي ؤثر م ن لطي ف املواعظ ومن نوع اخلطب اجلمعية مب عاومتبو 

هو من ويذكر من وسائل اإلصالح الصحف فأنزهلا منزلة الواجب الديين حيث قال اإلص الح ال ديين بواسطة الصحف -
مستحداثت العصور وليس بدعة يف الدين إذا الكتابة يف الصحف أو غريها من العبادات احملدودة بل هي من ابب الداللة على 

 اخلري" الصحف اإلصالحية

هي من أهم الوسائل اإلصالح وأعمها فائدة ألن الكتاب يفكر يف كتابة وينقحها مث يق دمها للجمهور خبالف املدرس مثال فهو 
  عناية بدرسه من الكتاب مث يقدمه لطائفة قليلة اقل

حركة علمية إصالحية دينية، انطلقت بوادرها مع بداية القرن العشرين مث تط ورت بقيام الشيخ عبد  :مفهوم احلركة اإلصالحية- .
 م . 1913ة الزيتونية سنة احلميد بن ابديس ابلتدريس يف قسنطينة غ داة خترج ه م ن اجلامع 

ونضجت هذه اليقظة مع عودة بعض العلم اء م ن مهج رهم ابملشرق العرّب إىل الوطن أمثال ابن يعلي الزواوي والطيب العقيب -
م، غداة احتفال فرنسا ابلعيد الس نوي الحتالل اجلزائر 1931والبشري اإلبراهيمي مث تبلورت يف إنشاء مجعية العلماء املسلمني 

 .لشخصية اجلزائرية هنائيا و على اإلس الم والعروبة اعتقادا منها أهنا قضت على ا



 ومما قاله أحد احلكام الفرنسي يف اجلزائر هبذه املناسبة : "إننا لن ننتصر على اجلزائريني ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية-
   .وجودهم، وأن نقتلع العربية من ألسنتهم فيجب أن نزيل القرآن م ن 

 إلصالحية: توسيع احلركة ا

 :ة اب ن ب اديس بشكل أحسن، ينبغي و ويقصد اإلابنة عن التطور الذي أحرزته دع

م، جتاوزت شهرة ابن ابديس 1925انطالقا من  .وصفه الواقع احلقيقي الذي كانت عليه احلركة اإلصالحية ف ي اجلزائر :أوال
  ابديس تواف د الطلب ة عل ى جامع ورسوخها عرب الوطن، شاهد ابنقسنطينة بفضل توزيع جريدته وبتوس يع شهرته الفكرية واملعنوية 

 .األخضر يتعاظم يوما بعد يوم ابلنسبة للعديد من الطلبة الذين كانوا يتلقون تكوينهم االبتدائي يف الزواًّي

وجه عددا من طلبته حنو أصبح اجلامع األخضر مرحلة فكرية أساسية يف السبيل املؤدي إىل جامع الزيتونة وكان ابن ابديس نفسه ي-
  ى يس تكملوا دراستهم العليا فيه.جامع الزيتونة بتونس، حت

 مبجيء طلبة ابن ابديس القدامى الذين أهنوا دراستهم  سعم أخذت صفوف احلركة اإلصالحية تت1927-1926ابتداء من  و-

كب ر وأهم،و كان أاجلزائريني خرجي ي الزيتون ة ت محلة الشهادات من اتعاظم أعداد الطلبة يف اجلامع األخضر كانت دفعفبتونس، 
هؤالء اخلرجيون أوفياء يف الغالب للتعليم اإلص الحي ألس تاذهم الق دمي ،ينخرطون بدورهم يف التعليم العرّب احلر، ويشكلون فعال 

  . فروع ا إص الحية للج امع األخضر

نة أو من املدن أو الزواي ا اليت كانت ابلنسبة إليها قطبا فكرًّي، فإننا وملا كان األستاذة األوائل الذين كوهنم ابن ابديس من قسنطي
الندهش إذا رأينا الفروع األول ى اإلص الحية تنبثق يف الشرق اجلزائري، لقد كان اخلرجيون اجلزائريون للزيتونة يفضلون اإلقامة يف 

صالحية وبسبب ذلك ظلت احلركة اإل .هم املشروعأولي ائال؟، ومن ابب إرض اء فخ ر مسقط رأسهم من ابب الضرورة االقتصادية أو 
َل تكن مت ارس ف ي ألة قس نطينة تقريبا رغم توزيع الشهاب عرب اجلزائر قاطبة ،ذلك أن هذه اجمللة م مس 1931-1930إىل غاية 

، ومن مث لنشر اإلصالح يف َل تكن يف متناول اجلماهري .فهي جملة كان يقرؤها قرابة ألفي مشرتك ،  احمدود اري الواقع سوى أتث
ثال يف اجلامع األخضر م ،فضال عن املركز األساسي للحركة اإلصالحية الذي كان متم1927أوساط الناس وهكذا إىل غاية 

 بقس نطينة 

)مبارك الشيخ العقيب( واألغواط )املراكز الوحيدة اجلديرة ابهتمام كانت مراكز سطيف )الشيخ اإلبراهيمي( وبس كرة  ابإلضافة إىل-
 (امليلي



م كان على رأسها أشخاص من الطراز األول، وقد 1927هذه هي أهم مراكز النشاط اإلصالحي اليت كانت موجودة يف سنة 
رج خ ا للجمعيةم ،َل تشع احلركة اإلص الحية 1930ة اإلصالحية، غري أنه إبمكاننا القول أنه إىل غاية و شكلت قواعد صلبة للدع

  .على األغواط والعاصمة اجلزائرية كربى إالاملراكز القسنطينية ال

، سطيف، بسكرة ،إذ مشل جمموع ( قسنطينةللجمعية )املثل ث األولم جتاوز جمال نفوذ احلركة اإلصالحية 1930شهدت سنة -
 ر القبائلي، وجزءا من  منطق ة العاصمة القط

التاريخ الذي سعت فيه مجعية العلماء املسلمني  . م1931وهكذا لوحظ امتداد للحركة اإلصالحية، صوب الغرب انطالقا م ن -
 ااألقاليم اجلزائرية نشرا منتظم إىل نشر احلركة اإلصالحية عرب مجي ع 

 

 :العالمة عبد احلميد بن ابديس

 انبغة عصره فهو رائد النهضة الفكرية يف اجلزائر و هو س يد اجملاهدين وإمام املصلحني يعترب ابن ابديس 

م املوافق للحادي عشر 1889ولد اإلمام الشيخ عبد احلميد بن ابديس يف اليوم اخلامس من شهر ديسمرب س نة  :مولده ونشأته-
  .العاصمة وكان عبد احلميد الولد البكر ألبويه  ه مبدينة قسنطينة الواقع ة ش رق اجلزائ ر 1308من ربيع الثاين سنة 

مي، عرف بدفاعه ع ن مطال ب السكان املسلمني بعمالة قسنطينة خصوصا لده مصطفى بن مكي بن ابديس من محلة القران الكر او 
 .واجلزائر عموم ا . ابعتب اره عض وا ب اجمللس اجلزائري األعلى واجمللس العمايل لعمالة قسنطينة

نذ القدم ابلشهرة يف العلم امتازت أسرته م .والدته زهرية بنت علي بن جلول من عبد اجلليل املعروفة ب العلم والص الح واملعرف ة والثراء
العديد من  والنفوذ يف احلكم وقد لعبت أس رته دورا كبريا سياسيا وعلميا يف اتريخ املغرب العرّب عموما واجلزائر خصوصا ونب ع منه ا 

 :الشخصيات التارخيية البارزة منها 

   .ن السرية شجاعا صارمزيري بن مناد الصنهاجي وهو أول مل ك من الصنهاجيني ابملغرب االوسط وكان حس

وىل يف قسنطينة حيث تعل م مب ادئ اللغ ة العربي ة ومبادئ االسالم على يد الشيخ محدان الونيسي، ويف بدأ ابن ابديس دراسته األلقد 
فيها م إلمتام دراسته يف جامع الزيتونة حيث مكث 1908ىل تونس سنة إالكرمي وبعدها توجه  سن الثالثة عشر أمت حف ظ الق رآن 

ن من طرف العاَل الكبري حممد آدب على يد العالمة الشيخ حممد الطاهر بن عاش ور وتفسري القر س األمدة أربع سنوات حيث در 
ويف السنة الرابعة ق ام   "شهادة التحصيل" كما حصل كذلك على "شهادة التطويع العاملية"النخلي القريواين وبعد ثالثة س نوات ن ال 

م حيث التقى أستاذه 1912احلج سنة  ىل احلجاز ألداء فريض ةإىل اجلزائر مث توجه الزيتونة، وبعدها عاد إس يف جامع تدريلاب
   .ك ذا الشيخ اجلليل حسني أمحد اهلندي املدين مث عاد إىل اجلزائر وبدأ بتعليم النشء ،لونيسي وصديق عمره البشري اإلبراهيم ي و



    :اإلصالحيجهده 

اإلصالحي يف احملاولة األوىل اليت استهدفت وض ع األس اس الذي تقوم عليه احلركة اإلصالحية، و كانت هذه جهده بداية  متثل
احملاولة مبثابة استكشاف الوسائل لرسم اإلطار العملي هلندسة اخلطة اإلصالحية املتكاملة و ضبط عناصرها و تصور العقب ات اليت 

  اخلطوة األوىل: .ميكن أن تعرتض تنفيذها

ب ن ابديس بتعليم بعض ام ، و كانت البداية من اجلامع الكبري ، حيث ب دأ 1913ملسجدي بدأت هته الفكرة عام احنو التعليم 
 ليه هو كتاب الشفاء للقاضي عياض.الطلبة ، و كان الكتاب املركز ع

 املساجد من قبل املسؤول عن الشؤون أما عامة الناس فكان يقدم هلم الوعظ و اإلرشاد ، لكن سرعان ما منع من تقدمي الدروس يف
   .ىل بيت هللا احلرام إالدينية يف املنطقة ، فعزم ابن ب اديس عل ى ترك اجلامع و فكر يف اهلجرة لكن أبوه كان رافضا، ففكر ابحلج 

 اخلطوة الثانية : رحلته إىل احلجاز و بعض العواصم العربية

تصل بعلمائها و اسافر ابن ابديس يف نفس السنة يف رحلة طويلة زار فيها عديد املدن لعربية كمص ر و الشام و احلجاز ، حيث 
  .تتمة لدراسته  جيري هبا معتربا ه ذه الرحل ة  طلع على ماا

 :  االشتغال ابلصحافة-

جهدا أخر يندرج ضمن اخلطة اإلصالحية ، و هو أتسيس َل يلبث الشيخ عبد احلميد ابن ابديس أن أضاف إىل اجلهد التعليمي 
خر يعتمده يف املعركة  اليت صمم على خوضها بكل الوسائل و بش ىت الطرق حملاربة األوضاع آالنشاط الصحايف ال ذي أراده سالحا 

خ الطرق من بدع و ظالال ت ال  ض املشايخ و تنبيه الناس إىل ما أحدثه مشايلوك اإلدارة الفرنس ية و مج ود بعالفاسدة النتقاد س
  . تنتمي ال إل ى الدين و ال إىل اجملتمع

ات اجملتمع ، و ذلك ابالعتماد على الصحافة و السعي الحية جيب أن تصل إل ى مجي ع فئو قد رأى ابن ابديس أن أفكاره اإلص    
خ عبد احلفيظ ابن اهلامشي و مامي إمساعيل كانت جريدة النجاح اليت يشرف عليها الشي لنشر هذه األفكار على نطاق واسع و 

م لكن سرعان ما ختلى عن الكتابة فيها ألهنا  1919هي اجملال الذي بدأ منه ممارسة العمل الصحفي اهلادف ، و كان ذلك سنة 
  .كانت ختضع إلدارة احلكومة الفرنس ية

و مع عودة العاملني الكبريين  اء املطبعة اإلس الميةو ب دأ التفكري يف إنشاء صحيفة عربية مستقلة خاصة به ، فمهد لذلك إبنش
   .فتعزز هبما هذا التفكري  1920 البشري اإلبراهيمي و الطيب العقىب من املشرق العرّب عام 



أقبل ابن ابديس على أتسيس أول صحيفة كانت منربا حرا لألفكار اإلصالحية و هي جريدة "املنتقد" ، اليت   1925و يف سنة 
ا "احلق" فوق كل أحد و الوطن قب ل كل شيء "، لكنها َل تعمر كثريا نظرا لشدة هلجتها يف االنتقاد ، حي ث أوقفته ا كان شعاره

 .اإلدارة االستعمارية بعد صدور َثانية عشر عددا منها

استمرت تواص ل فعوضها الشيخ ابن ابديس جبريدة أخرى مساها "الشهاب" ، اليت حتولت بعد أربع سنوات إىل جملة شهرية و -
رسالتها لكن بلهجة معتدلة و أسلوب مرن ، إىل أن توقفت من تلقاء نفس ها ف ي بداي ة احلرب العاملية الثانية ، و نظرا للمرونة اليت 
اصطنعها ابن ابديس يف أس لوب معاجل ة القضاًّي السياسية ، و ضمن هلا العيش الطويل ، مما جعله ُيقق أهدافه من غري أن تتفطن 

 .إلدارة االستعمارية ملا كانت تبثه و تدعو إليها

بعد إنشاء مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،  " البصائر" الص راط  "، "الش ريعة  "، " كما أنشا جرائد أخرى ن ذكر منه ا " الس نة 
سالم و عن لغته العربي ة وعن وطنه و رغم انشغاالته العديدة فقد كرس شيئا من وقته للكتابة يف هذه الصحف دفاعا عن دينه اإل

 .اجلزائر و مقاومة البدع و اخلرافات و األفكار اهلدامة اليت ينشرها االستعمار و أتباعه من اجلزائريني

لقد حارب ابن ابديس االستعمار الفرنسي من خ الل خطب ه امللتهب ة و مقالت ه السياسية اهلادفة اليت كان ينشرها يف املنتقد و  .
ب و غريمها ، و كانت حياته مواقف شجاعة و حتدًّيت صارمة ، فقد كان يفتخر ببلده اجلزائر و بتارخيها العظيم و ب أخالق الشها

ميكن أن تكون فرنسا ، بل هي أمة بعيدة كل  أصحاهبا شأهنا شأن كل أمة يف الدنيا ، و أن ال تكون اجلزائر جزءا من فرنس ا و ال
   .لغامشني اخالقها و دينها و ال نريد أن نندمج مع الطغاة البعد عن فرنسا يف لغتها و أ

و هكذا تعددت اجلهات و تنوعت امليادين اليت تصدى هلا اإلمام بفكره و قلمه ولسانه فقد كان عبد احلميد ابن ابديس عنواان 
على إسالمها و عروبتها و أص التها دقا ابرزا على اجلزائر ذات التاريخ املشرق ألنه كرس حياته هلا ، و كافح من أجل أن تظل اص

فك ان أصدق الرجال متثيال ألمتهم يف زمانه و أبلغهم تصويرا يف كل أحواهلا فقد نسى نفسه من أجل اجلزائر ، فكان الوطن سر 
 .وجوده ، و أمثاله كثريون من الذين كرسوا حياهتم م ن اجل الوطن و كانوا مصابيح هادية يف طريق الركب الزاحف

ن هذه األمة اجلزائرية اإلسالمية ليست هي فرنس ا وال ميك ن أن تكون فرنسا ولو أرادت بل هي أمة بعيدة عن فرنسا  إأيضا " وقال:
 .كل البعد يف لغتها ويف أخالقه ا ويف عنصرها ويف دينها ال نريد أن تندمج وهلا وطن حم دود مع ني ه و ال وطن اجلزائري

 البشري اإلبراهيمي

البشري اإلبراهيمي هو الرجل الثاين يف اتريخ الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف اجلزائر ومجعية العلماء املسلمني فيها، بعد  العالمة حممد
 العالمة الشيخ عبد احلميد بن ابديس.

ديس، تويل رائسة وقد مرت حياة البشري بعدة حمطات، هي: النشأة واهلجرة خلارج اجلزائر، العودة للجزائر والتعاون مع العالمة ابن اب
 مجعية العلماء املسلمني بعد وفاة ابن ابديس، مغادرة اجلزائر ودعم الثورة اجلزائرية، العودة للجزائر بعد االستقالل.



ولألسف فإن الكتاابت املعمقة عن دوره يف الثورة اجلزائرية ورفضه الحنراف جبهة التحرير عن املبادئ الكربى وهي اإلسالم والعدل 
َل تتوفر بني يدّي، فجاء الكالم فيها جممال غري مفصل على أمهيته وضرورته يف هذه املرحلة من حياة أمتنا واليت تشهد  واحلرية،

 ثورات سلمية على الطغيان واالستبداد الذي تواله أانس من جلدتنا عقب زوال االستعمار.

غرب مدينة قسنطينة ابجلزائر، « أوالد إبراهيم»واطن قبيلة م( مب1889/ ه 1306ولد حممد البشري اإلبراهيمي سنة ) احملطة األوىل:
 يف بيت علم ودين، ويرجع نسبه إىل إدريس بن عبدهللا مؤسس دولة األدارسة ابملغرب األقصى.

حفظ القرآن الكرمي ودرس علوم العربية وحفظ الكثري من الشعر على يد عمه الشيخ "حممد املكي اإلبراهيمي" الذي كان من أبرز 
لماء اجلزائر يف زمانه، ومن هنا جاء نبوغ اإلبراهيمي يف األدب واللغة، بعد وفاة عمه خلفه يف التدريس اإلبراهيمي وكان ابلكاد ع

 .1912يبلغ الرابعة عشرة من عمره حىت جاوز عمره عشرين سنة يف 

، ويف طريقه 1911له، فلحقه حممد البشري سنة  إىل املدينة املنورة هراب من ظلم الفرنسيني 1908وكان والده قد غادر اجلزائر سنة 
لاللتحاق بوالده أقام ابلقاهرة ثالثة أشهر والتقى العلماء فيها وزعماء النهضة الفكرية واألدبية، ومن هؤالء مشايخ األزهر: سليم 

صاحب املنار، البشري وحممد خبيت، وحضر عدة دروس يف مدرسة الدعوة واإلرشاد اليت أسسها العالمة حممد رشيد رضا 
 والشاعران شوقي وحافظ، ومن مث واصل سفره عن طريق البحر إىل حيفا، ومنها ابلقطار للمدينة املنورة.

يف املدينة املنورة الزم الشيخ عبد العزيز الوزير التونسي والشيخ حسني أمحد الفيض أابدي اهلندي، وكان يقضي جل وقته يف إلقاء 
 اإلسالم عارف حكمت وأمثاهلا. الدروس واملطالعة يف مكتبة شيخ

التقى اإلبراهيمي ابلشيخ عبد احلميد بن ابديس والشيخ الطيب العقيب وكان قد سبقهما يف اهلجرة  1913وهناك يف املدينة سنة 
بعد إىل املدينة، فكانوا يلتقون للبحث يف شؤون اجلزائر وسبل النهوض هبا ومن هذه اللقاءات أتسست مجعية العلماء املسلمني 

 سبعة عشر عاماً كما مر معنا يف ترمجة ابن ابديس.
قامت السلطات العثمانية برتحيل سكان املدينة املنورة إىل دمشق،  1917بعد قيام الثورة العربية بقيادة الشريف حسني يف سنة 

 لعجزها عن توفري الطعام للجيش والسكان، فرحلت أسرة اإلبراهيمي فيمن ُرحل.
 اإلبراهيمي على عدد وافر من العلماء على رأسهم عالمة الشام الشيخ هبجة البيطار، وهناك ابشر يف دمشق تعرف البشري

اإلبراهيمي ابلوعظ واإلرشاد يف اجلامع األموي، والتدريس ابملدرسة السلطانية )مكتب عنرب(، فتخرج على يديه عدد من فطاحل 
 الشام وقادته مثل د.مجيل صليبا، ود. عدانن األاتسي.

د شارك اإلبراهيمي يف جهود اإلصالح والنهضة من خالل مشاركته يف الندوات واجملالس والنوادى اليت كانت تسعى إىل توحيد وق
 العرب واملسلمني.

وملا دخل األمري فيصل دمشق طلب من البشري اإلبراهيمي أن يعود للمدينة وأن يتوىل إدارة املعالف هبا، لكنه فضل العودة إىل وطنه 
 ر.اجلزائ

، وكانت ال تزال حتت االحتالل الفرنسي الظاَل، والذي قام البشري 1920عاد اإلبراهيمي إىل اجلزائر يف مستهل سنة  احملطة الثانية:
دائما ابلكتابة عن شروره وأخطاره وعدوانه على اجلزائريني، ومما قال فيه: "جاء االستعمار الفرنسي إىل هذا الوطن كما جتيء 

، حتمل املوت وأسباب املوت،... واالستعمار سّل ُيارب أسباب املناعة يف اجلسم الصحيح وهو يف هذا الوطن قد األمراض الوافدة



أدار قوانينه على نسخ األحكام اإلسالمية، وعبث حبرمة املعابد، وحارب اإلميان ابإلحلاد، والفضائل حبماية الرذائل، والتعليم إبفشاء 
 بلبلة اليت ال يستقيم معها تعبري وال تفكري".األمية، والبيان العرّب هبذه ال

وقال أيضا: "جاء االستعمار الدنس اجلزائر ُيمل السيف والصليب، ذاك للتمكن وهذا للتمكني"، وقد قام ب  االحتالل "استقدام  
م يفسد العقول ويبعد األمة عدد كبري من الرهبان واملعلمني واألطباء، فالراهب ينشر النصرانية ويشكك املسلمني يف عقيدهتم، واملعل

عن لغتها ويشوه التاريخ ويزهد يف الدين، والطبيب يداوي علة بعلل، ويقتل جرثومة جبراثيم"، أما فظائع االحتالل الفرنسي فقد 
 سبق احلديث عنها يف ترمجة ابن ابديس.

لنشر العلم الديين واللغة العربية حبسب  وعقب عودته للجزائر تعاون اإلبراهيمي مع ابن ابديس يف استكمال املشروع الذي بدأه
، وكانت له لقاءات دورية مع ابن ابديس ملتابعة أخبار «سطيف»جلساهتما يف املدينة املنورة، فبدأ اإلبراهيمي ابلتعليم يف مدينة 

لعدل، ونبين على النشاط اإلصالحي وأتثريه على الشعب، يقول اإلبراهيمي: "فنزن أعمالنا ابلقسط، ونزن آاثرها يف الشعب اب
ذلك أمران، ونضع على الورق براجمنا للمستقبل مبيزان ال خيتل أبداً، وكنا نقرأ للحوادث، واملفاجآت حساهبا، فكانت هذه السنوات 
العشر كلها إرهاصات لتأسيس مجعية العلماء اجلزائريني"، يقول اإلبراهيمي: "كان من نتائج الدراسات املتكررة للمجتمع اجلزائري 

م( أن البالء املنصب على هذا الشعب املسكني آت من 1913 -ه  1331يين وبني ابن ابديس منذ اجتماعنا ابملدينة املنورة )ب
 جهتني متعاونتني عليه، وبعبارة أوضح من استعمارين مشرتكني ميتصان دمه ويتعرقان حلمه ويفسدان عليه دينه ودنياه:

 عتمد على احلديد والنار.استعمار مادي هو االستعمار الفرنسي ي -1
واستعمار روحاين ميثله مشائخ الطرق املؤثرون يف الشعب، املتجرون ابلدين، املتعاونون مع االستعمار عن رضًى وطواعية...  -2

 فكان من سداد الرأي وإحكام التدبري بيين وبني ابن ابديس أن تبدأ اجلمعية مبحاربة هذا االستعمار الثاين".

ى أن ابن ابديس واإلبراهيمي كاان يتصفان أبعلى مهارات التخطيط االسرتاتيجي، وكاان يضعان اخلطة واخلطة وهذا كله يدل عل
البديلة، وَل يكن عملهما ردة فعل، بل فعال حمسواب ومقدرا، ولذلك يقول: "كانت احلكومة الفرنسية يف ذلك الوقت تستهني 

عمال العظيمة، فخيبنا ظنها واحلمد هلل"، وهذه املنهجية االسرتاتيجية املستقبلية أبعمال العاَل املسلم، وتعتقد أننا ال نضطلع ابأل
 ستتضح أكثر بعد رائسته للجمعية وتوسع نشاطها.

ورغم أهنا كانت حماولة غري انجحة، لكنها أكسبت « اإلخاء العلمي»حثه ابن ابديس على أتسيس مجعية  1924ويف سنة 
كردة فعل على االحتفال   1931العلماء املسلمني بعد عدة سنوات، واليت أتسست يف سنة  اإلبراهيمي خربة وضع قانون مجعية

املئوي الحتالل فرنسا للجزائر، واختري اإلبراهيمي انئبا لرئيسها ابن ابديس، وأنيطت به مهمة اإلشراف على نشاط اجلمعية يف 
 فيها.الغرب اجلزائري، فرحل إىل تلمسان العاصمة العلمية القدمية وسكن 

( من عمر مجعية العلماء اجلزائريني مرحلة أتسيس للثورة اجلزائرية ضد فرنسا، فرغم أن 1940-1931ولذلك تعد هذه املرحلة )
اجلمعية كانت تعلن عدم االشتغال ابلسياسة، إال أن مطالب وأهداف اجلمعية على احلقيقة "هي نصف االستقالل" بتعبري 

 اإلبراهيمي.



جنح اإلبراهيمي يف إنشاء دار احلديث واليت ضمت مسجدًا وقاعة للمحاضرات وأقسامًا لطلبة العلم، واليت   يف تلمسان سرعان ما
كانت أول مدرسة للجمعية تبىن ابلكامل وليست مبىن مستأجرًا أو قائماً، وقد شيدت على الطريقة األندلسية، وحضر حفل 

 مقدمتهم ابن ابديس.من الضيوف على تلمسان يف  700شخص منهم  3000افتتاحها 
وكان اإلبراهيمي يلقي فيها عشرة دروس يف اليوم، وبعد العشاء يقدم حماضرة يف أحد النوادي عن التاريخ اإلسالمي، هكذا كان 

 اإلبراهيمي يفهم منهج الرتبية والتعليم!!

ابلتجارة حىت يبعد أنظار االحتالل ذلك كله واإلبراهيمي عرضة لكثري من املضايقات من الفرنسيني، ولذلك كان يتظاهر ابلعمل 
 عن دروسه وطالبه.

فلما جاءت نذر احلرب العاملية الثانية يقول اإلبراهيمي: "اجتمعت ابلشيخ ابن ابديس يف داري بتلمسان، فقرران ماذا نصنع إذا 
لكل حالة حكمها، وكتبنا بكل ما قامت احلرب، وقرران من خيلفنا إذا قبض علينا، وقلبنا وجوه الرأي يف االحتماالت كلها، وقدران 

 اتفقنا عليه نسختني".
إال وصدر القرار ابإلقامة اجلربية على ابن ابديس ونفي اإلبراهيمي إىل الصحراء اجلنوبية بقرية  1940وفعاًل فما نشبت احلرب سنة 

راهيمي قد استبقا األحداث بتعطيل آفلو، ألنه رفض أن يلقي أحاديث يف اإلذاعة لتأييد فرنسا يف احلرب، وكان ابن ابديس واإلب
جرائد اجلمعية وجريدة الشهاب اخلاصة اببن ابديس حىت ال يتعرضا للضغط بتأييد فرنسا، فكان القرار "لتعطيل خري من نشر 

 .1939األابطيل" يف سنة 
 وقد كتب ابن ابديس لإلبراهيمي حني علم بنفيه رسالة قال فيها:

 -سلمه هللا  -براهيمي "األخ الكرمي األستاذ البشري اإل
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد

 فقد بلغين موقفكم الشريف اجلليل العادل فأقول لكم: )اآلن ًّي عمر(.
اريخ فقد صنت العلم والدين، صانك هللا وحفظك، وَترَِكتَ ك، وعظَّمتها عظَّم هللا قدرك يف الدنيا واآلخرة، وأعززهتما أعزك هللا أمام الت

 الصادق، وبيضت حُميَ َّامها بيض هللا حمياك يوم لقائه، وثبتك على الصراط املستقيم، وجب أن تطالعين برغباتك، وهللا املستعان.
 والسالم من أخيك عبد احلميد بن ابديس".

لمون مكانته ومنزلته، كما وبعد أسبوع من نفيه تويف ابن ابديس، فانتخبه إخوانه يف اجلمعية رئيساً للجمعية يف غيبته، لكن ألهنم يع
سبق أن انتخبوا ابن ابديس رئيسًا للجمعية عند أتسيسها يف غيبته ودون علمه، فتوىل إدارة اجلمعية ابملراسلة من منفاه لثالث 

 .1943سنوات حىت أفرج عنه سنة 
يبه رئيسا للجمعية قال فيها: "... وإن وقد كتب الشيخ العرّب التبسي ابسم إدارة اجلمعية برقية تعزية لإلبراهيمي اببن ابديس وتنص

إخوانك أعضاء اإلدارة اجملتمعني هنا بقسنطينة، قد أسندوا إليكم رائسة اجلمعية، كما أحلوك حمل أخيك الراحل يف إدارة اجلمعية 
عمال العلمية بقسنطينة، وبتويل اإلشراف على ما هو للجمعية، وما أمكنها أن تتوصل إليه، على معىن أنك حتل حمله يف كل األ

واإلدارية اليت كان هو متوليها.."، وهذا يدل على مقدار مكانته عند أعضاء اجلمعية، ومقدار إخالص وتفاين بقية األعضاء 
   واحرتامهم لرموزهم وقادهتم.



األعمال العلمية واليت َل ويف ذلك املنفى َل ينقطع عن العلم والتعليم بقدر ما مسح له من لقاءات ومراسالت، وقد أنتج فيها بعض 
 ألف بيت، ورسالة الضب. 36بيتاً، وملحمة شعرية على وزن الرجز يف  881تنشر مثل: رواية الثالثة وهي مسرحية شعرية يف 

 ، وضع حتت املراقبة اإلدارية حىت انتهت احلرب العاملية الثانية، فانتقل 1943بعد إطالق سراحه يف أوائل سنة  احملطة الثالثة:
ي براهيمي إىل العاصمة اجلزائر ليتوىل إدارة اجلمعية مباشرة، ورعاية مدارسها احلرة، ومساجدها احلرة اليت ال تتبع لالحتالل، والنواداإل

 والصحف.

مدرسة بتصميم موحد، يف رسالة  73فعمل على تنشيط إنشاء مدارس للجمعية جديدة، فأنشأ بدعم من الشعب يف سنة واحدة 
مدرسة فيها مئات اآلالف من  400تاج فكرة واحدة"، وتواصلت املسرية حىت بلغ عدد املدارس التابعة للجمعية "لألجيال أهنا ن

مئة مليون  1952الطلبة بنني وبنات، ويعّلم فيها أكثر من ألف ومئيت معلم، حىت بلغت ميزانية مدارس اجلمعية لوحدها يف سنة 
 فرنك فرنسي.

ألف جزائري أغلبهم من أتباع  70عة سنوات حىت سيق اإلبراهيمي للسجن مرة أخرى ضمن وَل ميض على رجوعه من املنفي بض
م، وبقي يف السجن 1945ألف قتيل جزائري، قتلتهم فرنسا يف ثورة مدبرة لعقاب الشعب اجلزائري سنة  60اجلمعية فضاًل عن 

 هلا.قرابة السنة، لقي فيها أهواالً ومتاعب شديدة، ونقل للمستشفى عدة مرات خال

وخرج من السجن بعزمية قوية، فأعاد املدارس واالجتماعات واجملالت التابعة للجمعية، وفرعها يف ابريس، فتوىل إدارة جملة البصائر 
مع إدارته للجمعية، وكان على طريقة رشيد رضا يف جملة املنار فيقوم بكل أعمال اجمللة من كتابة ومراجعة، رغم سفراته املتعددة يف 

 زائر ملتابعة فروع اجلمعية ومدارسها، حىت كان مير عليه عدة ليال ال ينام فيها!!داخل اجل

وقام بتأسيس )جلنة التعليم العليا( لوضع برانمج التعليم ومتابعة تطبيقه يف مدارس اجلمعية، فكان نتاج هذه اجلهود العظيمة جلمعية 
ن الطلبة الذين أهنوا املرحلة االبتدائية ويطلبون الزًّيدة يف العلم، ولذلك العلماء املسلمني اجلزائريني أن أصبح هناك عشرات اآلالف م

للتعليم الثانوي « معهد عبد احلميد بن ابديس»م خطوة رائدة يف جمال الرتبية والتعليم ابفتتاح 1948خطت مجعية العلماء يف سنة 
بفاس، وكانت « القرويني»بتونس و« الزيتونة»ن إىل يف قسنطينة وذلك اعرتافًا بفضل ابن ابديس، وكان الطالب قبل ذلك يوفدو 

 أوىل البعثات العلمية اجلزائرية إىل اجلامعات يف املشرق العرّب من خرجيي معهد ابن ابديس.
 700وبلغ عدد طالب املعهد يف السنة األوىل أكثر من ألف طالب من خمتلف مناطق اجلزائر، وكان يتبع املعهد سكن يستوعب 

 ز ابلكامل من أسرة ودواليب ومطابخ ومرافق صحية.طالب، وهو جمه
وقد تنبه اإلبراهيمي لضرورة محاية هذا املعهد من عدوان االحتالل الفرنسي، فطلب من شيخ جامع الزيتونة الطاهر بن عاشور أن 

 يكون معهد ابن ابديس اتبعا جلامع الزيتونة، فوافق وكتب هلم خطاابً رمسيا بذلك.
مع شيخ الزيتونة هي مجعية الطلبة اجلزائريني ابلزيتونة، والذين هم مبتعثون من مجعية العلماء اجلزائريني، وهذا  والذي توىل التنسيق

جانب آخر من نشاطات اجلمعية واهتمامات اإلبراهيمي، والذي كان يرسل الطلبة إلكمال دراستهم ويتابعهم وُيثهم على تكوين 
 هيئات ومؤسسات هلم حتفظهم وتقويهم.



ضاً اتبع اإلبراهيمي مراكز اجلمعية وفروعها بفرنسا واليت كانت أول مراكز إسالمية يف أورواب، واليت تعطلت بسبب احلرب العاملية، وأي
مراقبها العام الشيخ سعيد صاحلي إىل فرنسا "ليدرس األحوال وميهد األمور"، وسرعان ما عاد  1947فأوفدت اجلمعية سنة 

 ى العمال اجلزائريني بل مشل حىت طلبة الكليات بفرنسا من أبناء اجلزائر.النشاط وتوسع وَل يقتصر عل

م عضواً يف مجعية إعانة فلسطني مع 1948واهتمام اإلبراهيمي ابجلزائر َل يصرفه عن متابعة قضاًّي املسلمني، ولذلك جنده يف سنة 
يد من الربقيات لنصرة فلسطني للجهات الدولية جماهد إىل فلسطني، والعد 100قادة اجلزائر، فجمعت التربعات وأوفدت حوايل 

 والعربية، وقام اإلبراهيمي بكتابة الكثري من املقاالت يف القضية الفلسطينية.

لبحث قضيتني، قضية رفع يد  1950وَل تتوقف مكائد اإلدارة الفرنسية ضد اجلمعية، مما استدعى سفر اإلبراهيمي لفرنسا سنة 
الدينية اإلسالمية وحرية التعليم العرّب للجزائريني، ألن فرنسا ترفع راية العلمانية، ومع ذلك فالصالة  احلكومة الفرنسية عن القضاًّي

  واحلج واإلفتاء والوقف كله خيضع لفرنسا!!

 ولبحث قضية حق اجلزائريني يف فرنسا بتعلم دينهم ولغتهم يف فروع اجلمعية بفرنسا، واليت سبق أن أتسست يف عهد ابن ابديس سنة
 حني زار فرنسا بصحبة اإلبراهيمي، وكانت له لقاءات ابجلالية اجلزائرية وحماضرات. 1936

حلضور اجتماع الدورة السادسة للجمعية العامة هليئة األمم املتحدة، واللقاء ابلوفود  1952وقد زار اإلبراهيمي فرنسا مرة اثنية سنة 
 ساة اجلزائر على مأدبة عشاء يف فرع اجلمعية بباريس.املشاركة، ولذلك استضاف الوفود العربية وشرح هلم مأ

ومن عناية اإلبراهيمي بفرع اجلمعية بباريس أنه رشح الشيخ الربيع بوشامة للسفر لباريس وتويل العمل هناك قبل سفره للمشرق، ألن 
 الربيع سبق له العمل يف فرع ابريس من قبل وألمهية دور مكتب ابريس.

رتاتيجي من الطراز الرفيع فقد تنبه لضرورة البحث عن مستقبل جهود مجعية العلماء اجلزائريني، كي ُيافظ وألن اإلبراهيمي رجل اس
على مئات املدارس املوجودة واليت تضم آالف الطلبة والذين ُيتاجون إىل نفقات كبرية ال ميكن للجزائريني وحدهم توفريها، كما أن 

أضعاف مضاعفة، وكان اإلبراهيمي يعرف أن االحتالل ينتظر اللحظة اليت تصل فيها  الطلبة الذين َل تشملهم مدارس اجلميعة هم
 اجلمعية ملرحلة العجز املايل فيتوقف عملها دون تدخل منه، وبذلك ينهار املشروع اإلصالحي كامال وتعود اجلزائر ملرحلة الضياع.

مدرسة ابتدائية على األقل يف كل سنة ليصل  150ة إىل وقد قدر اإلبراهيمي ورفاقه حاجة اجلزائر يف السنوات اخلمس القادم
اجملموع إىل ألف مدرسة، وثالثة معاهد اثنوية للذكور ومعهدين، ومعهدين كبريين للمعلمني ومعهد للمعلمات، أما رجال التعليم 

 العايل فهذه تتكفل هبا البعثات.

ن من احلكومات العربية ابلدعم املايل وتقدمي املنح للطلبة يف وتدارس اإلبراهيمي ورفاقه يف اجلمعية وتوصلوا لضرورة طلب العو 
، ومكث 1952بلداهنم، فتقرر سفر اإلبراهيمي للمشرق العرّب للتعريف ابجلزائر ومشكلتها والبحث عن يد العون، فغادر سنة 

 جل قد سبقته، فكان، حيثما ثالث سنوات يف هذا املسعي زار فيها مصر والسعودية والكويت والعراق واألردن وكانت مسعة الر 
 حّل، مثار اإلعجاب واالعتزاز وحمل الرتحيب واإلكرام.



وكانت احلصيلة بضعة عشر ألف جنيه مصري ال تبين مدرسة واحدة، ومائة منحة للطلبة اجلزائريني ال تكفيهم منحهم مصاريف 
  احلياة فينفق عليهم اإلبراهيمي آالف اجلنيهات كل سنة!! 

« مجعية العلماء»سفرته هذه قامت الثورة اجلزائرية وَل يستطع اإلبراهيمي العودة للجزائر، فاستقر ابلقاهرة مشرفاً على مكتب  وخالل
وأبناء  ساهراً على البعثات العلمية اجلزائرية إىل عواصم العاَل العرّب، وكان منزله مبصر اجلديدة ملتقى العلماء واألدابء وقبلة طلبة العلم

 ة اجلزائرية وقادهتا.الثور 
بني اإلخوان املسلمني  1954وكان اإلبراهيمي موضع إجالل واحرتام لسعة علمه وجهاده الكبري، فتوسط حني وقع اخلالف سنة 

 ومجال عبد الناصر، لكن َل تنجح حماولته؛ وبدأت مرحلة جديدة.

حت مهمة اإلبراهيمي الكربى دعم الثورة والتحريض على ، أصب1/11/1954مع قيام الثورة ضد فرنسا ابجلزائر يف  احملطة الرابعة:
نصرهتا، فكان أول قائد جزائري ُيتضن الثورة ويؤيدها، مما كان مبثابة الفتوى الشرعية ابلنفري العام واجلهاد ابملال والنفس والولد، 

ثورة هي النتيجة الطبيعية جلهود مجعية وكان يف طليعة من وقع على ميثاق جبهة حترير اجلزائر، ألن اإلبراهيمي كان يعتقد أن ال
روح »العلماء طيلة ثالثني سنة بتعليم الشباب وبث املعرفة بينهم، إن مكانة اإلبراهيمي يف الثورة اجلزائرية ال ميكن وصفها إال أبنه 

 «.الثورة

له مبناسبة استقالل ليبيا يف عام  ولقد شهد رئيس الوفد العراقي يف ألمم املتحدة د. فاضل اجلمايل أن اإلبراهيمي قال يف كلمة
إّن اجلزائر ستقوم قريبا مبا يدهشكم من تضحيات وبطوالت يف سبيل نيل استقالهلا، وإبراز شخصيتها العربية : »1951

 ، وذلك أنه كان يتلمس االنفجار الشعيب يف أية حلظة.«اإلسالمية

ذي يضم تونس واملغرب واجلزائر للتحرر من قبضة فرنسا، وافتتاح وشارك اإلبراهيمي يف أتسيس مكتب املغرب العرّب ابلقاهرة وال
إذاعة صوت اجلزائر من اإلذاعة املصرية، وقد كان أول صوت يصدر من هذه اإلذاعة هو صوت البشري اإلبراهيمي منادًًّي الثوار: 

الصحفية واإلذاعة املصرية واملنتدًّيت  "ال نسمع عنكم أنكم تراجعتم، أو ختاذلتم"، وأصبح اإلبراهيمي لسان الثورة يف املقابالت
والدول اليت زارها داعيا لدعم الثورة، فالتقى ابمللوك والرؤساء العرب والشعوب والعلماء واملفكرين، وحني زار ابكستان هلذا الغرض 

 ابلثورة اجلزائرية.أصيب حبادث سيارة وكسر عموده الفقري وألزمه الفراش شهوراً، فطلب أن ال ينشر خرب إصابته فتشمت فرنسا 
 اجلمعية احملوري واهلام يف الثورة اجلزائرية فقد كان أفراد اجلمعية هم نواة جيش التحرير اجلزائري، وقد أعلنت اجلمعية بياان رمسياً  ولدور

، فقام االحتالل الفرنسي حبل اجلمعية وسحب ترخيصها سنة 7/1/1956عن دعمها للثورة يف جملتها )البصائر( يف عدد 
 م.1956

 بدعم الثورة من خالل تنظيم اجلالية املتواجدة يف فرنسا وأتطريها لصاحل الثورة. وقد شارك فرع فرنسا
، وطيلة تلك الفرتة بقي اإلبراهيمي شعلة محاس لإلسالم 1962وبقي اإلبراهيمي يف مصر حىت حتقق االستقالل وعاد للجزائر سنة 

سبوعية فكرية وثقافية بعنوان ندوة األصفياء، ومت تكرميه مبنحه والعروبة واجلزائر، وشارك مع عدد من العلماء واملفكرين بعقد ندوة أ
، وسبق ذلك أن كان عضوا مراسال 1954م، بعد أن كان عضوا مراسال منذ سنة 1961عضوية جممع اللغة العربية ابلقاهرة سنة 

 .1945جملمع اللغة العربية بدمشق منذ سنة 



من أجل ذلك ابالحتالل والطرق   عنها فهي: الدين، اللغة، الوطن. واصطدم أما العناوين الكربى اليت عمل اإلبراهيمي للدفاع
  الصوفية املتعاونة معه، واملنبهرين ابلغرب من املتفرنسني وغريهم.

عاد اإلبراهيمي إىل بلده اجلزائر بعد انتصار الثورة اجلزائرية وإعالن االستقالل، وألقى خطبة أول مجعة تقام يف  احملطة اخلامسة:
يف العاصمة وهو املسجد الذي حوله االحتالل الفرنسي إىل كاتدرائية ضمن سياسته حبرب اإلسالم وتنصري « كتشاوة»مع جا

دامهت اجليوش الفرنسية اجلامع يوم مجعة وهو غاص ابملصلني، فاحتلته وحّولته إىل كاتدرائية، فكانت خطبته مبثابة  اجلزائر، حيث 
جلزائر، ولكن بقي الصراع على هوية اجلزائر ومكان اإلسالم فيها بني اجلمعية وقادة جبهة التحرير، إهناء للمشروع الفرنسي بتنصري ا

ولألسف فإن املعلومات عن اخلالف بني اإلبراهيمي واجلمعية من جهة، وقادة جبهة التحرير من جهة أخرى ليست متوفرة 
 وواضحة.

واسعة، َل ُيسمها إال احنياز هواري بومدين رئيس قيادة األركان ألمحد بن  فعقب انتصار الثورة اجلزائرية وقعت يف صفوفها خالفات
 االشرتاكي ابلفكر بلة بن هوس بلة وتنصيبه رئيسًا للجزائر، ومن هنا حصلت القطيعة بني اإلبراهيمي واجلمعية بسبب

الت القرار اجلزائري وذّكر بن بلة بدور فحصلت القطيعة عندما اهتم االبراهيمي أمحد بن بّلة بتغييب اإلسالم عن معاد ،اليساري
اإلسالم يف حترير اجلزائر واجلزائريني من ربقة االستعمار الفرنسي, وبسبب هذا التصادم وضع اإلبراهيمي حتت اإلقامة اجلربية وقطع 

  عنه الراتب الشهري وبقي كذلك بدون راتب وحتت اإلقامة اجلربية إىل وفاته. 
بسبب  1964كن الوفود َل تنقطع عن زًّيرته، ومع ذلك فقد كتب اإلبراهيمي رسالة لقادة اجلزائر يف سنة فالزم اإلبراهيمي بيته، ل

 تفاقم اخلالفات فيما بينهم وبسبب االحنراف عن منهج اإلسالم الذي عمل يف سبيله طيلة عمره، فكتب إليهم يقول:

 بسم هللا الرمحن الرحيم
ائر ويومئذ كنت أستطيع أن أواجه املنّية مراتح الضمري, إذ تراءى يل أين سلمت مشعل كتب هللا يل أن أعيش حىت استقالل اجلز 

إىل الذين أخذوا زمام احلكم  –ذلك اجلهاد الذي كنت أعيش من أجله  -اجلهاد يف سبيل الدفاع عن اإلسالم احلق والنهوض ابللغة
 يف الوطن ولذلك قررت أن ألتزم الصمت.

رمحه  –لساعة ويف هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الشيخ عبد احلميد بن ابديس غري أين أشعر أمام خطورة ا
أنّه جيب علّي أن أقطع الصمت, إن وطننا يتدحرج حنو حرب أهلية طاحنة ويتخبط يف أزمة روحية ال نظري هلا ويواجه  –هللا 

دو ال يدركون أن شعبنا يطمح قبل كل شيئ إىل الوحدة والسالم والرفاهية مشاكل اقتصادية عسرية احلل, ولكّن املسؤولني فيما يب
  وأن األسس النظرية اليت يقيمون عليها أعماهلم جيب أن تبعث من صميم جذوران العربية واإلسالمية ال من مذاهب أجنبّية. 

الكفاءة وأن تكون املصلحة العامة هي أساس االعتبار لقد آن للمسؤولني أن يضربوا املثل يف النزاهة وأاّل يقيموا وزان إاّل للتضحية و 
وأن نعود إىل الشورى اليت حرص عليها النيّب صلّى هللا  –معناها احلق –بتذلت اعندهم, وقد آن أن يرجع إىل كلمة األخوة اليت 

ينة تقوم على تقوى من هللا ورضوان عليه وسلم, وقد آن أن ُيتشد أبناء اجلزائر كي يشّيدوا مجيعا مدينة تسودها العدالة واحلرية, مد
 .. إ.ه 
تويف اإلبراهيمي عن ستة وسبعني  1965أًّّير سنة  –مايو  21هجرية املوافق ل   1385حمّرم سنة  20ويف يوم اجلمعة من  وفاته:

 يف جنازة مشهودة.« سيدي أحممد»سنة يف اجلزائر ودفن يف مقربة 



ة واألدب والدين ذكرها يف ترمجته لنفسه، ويف حفل عضويته مبجمع اللغة العربية لإلبراهيمي مخسة عشر مؤلفًا يف اللغ آاثره:
وهو ما مجعه « عيون البصائر»ابلقاهرة، ولكن أكثرها فُقد.وقد مجع هو وبعض أحبابه تراثه يف أربعة جملدات، منها كتاب 

 «.البصائر»اإلبراهيمي من مقاالته االفتتاحية جبريدة 
علم من أعالم اجلزائر و واحد من أكرب علمائها وأشهر دعاهت ا، ورمز من رموز الدعوة  إن الشيخ العقىب  .الشيخ الطيب العقىب-

هو حممد بن حممد بن إبراهيم من عائلة حممد بن  :مولده ونشأته- .السلفية، ذلك بشهادة أنصاره وحمبيه وابعرتاف أعدائه وخمالفيه
سيدي عقبة،  م( يف بل دة 1890ه. 1307الرمحن األوراسية، ولد يف شهر شوال عام)  عبد اهلل، اليت تنتسب إىل قبلية أوالد عبد

   .لقب العقيب ومنها استمد

 .م هاجر مع عائلته إىل احلجاز وابملدينة املنورة تعلم و تك ون وشارك يف احلياة السياسية هناك قبل احلرب وبعدها1895ويف سنة 
م بنادي لرتقي ابلعاصمة، ومع أتسيس مجعية العلماء املسلمني 1927من احلجاز بعد  م بعد أن طرد1920عاد إىل اجلزائر عام 

   .م (كما ساهم يف كل الصحف اإلصالحية1948-1927جريدة اإلصالح ) اجلزائريني عني انئب للكاتب العام أصدر 

يستطيع أن  .علمية ممتازة كما كان خطيباولقد كان العقيب من أبرز رجال مجعية العلماء املسلمني وهو ص حفي ق دير متيز بشخصية 
 ُيرك أواتر قلوب اجلماهري و عواطفهم بقوة بيانه وفص احة لس انه يوجههم إىل حيث يريد، وقد توىل رائسة و حترير جريدة البصائر 

 لسان ح ال مجعي ة

ولقد اختلف مع أعضاء مجعية  .هام فرتة من الوقت، وكان دائرة علم ه ه ي العاص مة ومنطقت1935العلماء املسلمني أصدرها 
العلماء املسلمني قبل نشوب احلرب العاملية الثانية يف السياسة اليت ينبغي أن تتبعها اجلمعية إذا نشبت احلرب حي ث رأى ض رورة 

ه ومنذ ذلك احلني أتيي د فرنسا يف احلرب فلم يوافقه أغلبية أعضاء اجلمعية على هذا الرأي فقدم استقالة فأجي ب طلبه وقبلت استقالت
   .استقل ابلعمل لوحده بعيدا عن اجلمعية اليت كان أحد مؤسسيها 

م، 1948وراح يؤسس مجعية دينية ابسم اإلصالح اإلسالمي وجعل لسان حاهل ا جريدت ه القدمية اإلصالح اليت استمرت حىت سنة 
أبن اإلميان ابإلسالم ال يتعارض مع مواطنة الفرنسية مما كان وأصبح العقىب مواليا لفرنس ا وأخ ذ يعمل على إقناع السلطات الفرنسية 

 .متأصل يف نفوس األهايل، وأكد أن موفقه لن يتغري وهو ال دفاع ع ن مب ادئ احلركة اإلصالحية

ية سنة ، وذلك قبل احلرب العاملية الثانية، وعاصر الثورة العربياته يف املدينة لقد أمضى الطيب العقيب املرحلة األوىل من ح 
واملطبعة األمريية يف   ة القلب ةيدم، واهتم ابملسامهة فيها من قبل األتراك، فنفي إىل تركيا، مث رجع إىل مكة املكرمة لي دير ج ر 1916

حكم احلسني بن علي شريف مكة ، و َل يلبث طويال حىت عاد إىل وطنه اجلزائر اليت استقبلت داعيا ومصلحا وشاعر و كاتبا و 
م، فكانت إحدى الصحف اليت رفعت راية الرًّيدة يف إيقاظ 1916يلبث أن أس س جريدة اإلصالح يف بسكرة سنة خطيبا وَل 

النهضة الفكرية اإلصالحية واليت قال عنها : الشيخ اإلبراهيمي ما يلي : " ث م أسست جريدة اإلصالح ببسكرة، فكان امسها أخف 



وأمساء اجلرائد كأمساء األانسي فيظن الناس أهنا وليدة االختي ار املقتض ى والشعور وقعا وإن كانت مقاالهتا أس د مرم ى وأشد لذعا 
 مؤثرات قارة"  ور متمكن وأتثر نفساين عمي ق، تزجيهالطافر، وغلطوا، وإمنا هي وليدة شع

طاهبا العاملني، ويتحدث م كان الطيب العقيب من أبرز أق1931وعندما التقى العلماء يف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني سنة 
 لباب، ذو صوت جهوري يؤثر على اجلماهري كما كانت سريته الفاض لة ين بقوله: " كانت فصاحته تلهم األالشيخ توفيق املد

   .النقي دورا هاما يف التأثري يف اجلماهري وسلوكه الديين

 " تف ت العامة حوله التفافا رائعا وساندته مساندة قوية  العقيب عظيما مدهشا يذهل األلباب بسحر لسانه وبديع بيان ه، فالريأتث
م برائس ة الش يخ عب د احلميد بن ابديس، كان الشيخ العقيب يف مجلة أعضاء 1932وعندما توجه الوفد الوطين اجلزائري إىل ابريس 

لى األمواج وه ي النس يم العليل، الوفد ويصف ابن ابديس موقف من مواقف العقيب يف هذه الرحلة بقوله :" فلما ترحنت السفينة ع
احلجازية مرة والنجدية مرة أخرى ويرجتل اثنني و الثالثة  هب العقيب الشاعر من رقدته، وأخذ يشنق أمسائنا أبش عاره، ويطربن ا بنغمت ه

ع ريج على أي مرسى وإن سار هبا إىل جدة دون تاحلجاز فلو ملك قيادة الباخرة لو األربعة ف ي املناس بات، وهاج ابلرجل شوقه إىل 
رجال ُيمل هذا الشوق كله إىل احلجاز، مث يكتبه و يصرب على بالد اجلزائر وويالهتا ومظلمها، الرجل ضحى يف سبيل اجلزائر 

لقد عايش العقيب حركة اإلصالح الديين اليت انطلقت من اجلزيرة العربية " احلركة الوهابية" ويظهر أنه أتثر هبا  "تضحية أي تضحية
نطلق يف اهلجوم عليها بعنف وقوة مس تخدما موهبت ه اف مته ب دعة الطرقية و احنرافتهاما وصل إىل اجلزائ ر ص دإل حد كبري وعند

   .الش عرية، وبالغته النثرية لفضح الطرق ومشاخيها وإلسقاط اهلالة الدينية اليت كانوا يتسرتون هبا 

ت خطا ترمى إىل مجع الشمل نمما أاثر ش يوخ الط رق وكانت مجعية العلماء، قد تب نقده ،و ، هاستمر الشيخ العقيب عنيفا يف هجوم
وإجراء اإلصالح من الداخل ابحلجة واإلقناع واكتساب الوقت أي إقناع رجال الطرق بوجوب تطوير زواي اهم حت ى تصبح معاهد 

يب يف هجومه إىل أن انفكت العصبة، واحنلت الرابطة العق ةقيطر  تعلم ونور و هداية على حنو ما كان عليه أمرها عند ظهورها وأد
األوىل وانسحب املرابط ون من اندي الرتقي ومن مجعية العلماء املسلمني، مث إن الشيخ العقيب ازدادت صالبته حىت اصطدام برجال 

جتماع الثاين للعلماء الء امساعيل و العاصمي واستقلت انر حرب مؤملة بني اجلانبني إىل أن جاإمجعية العلماء، مثل السيد 
 .م أسسوا جامعة علماء السنةانسحب الطرقيون م ن اجلمعي ة، ث ف

وبعد أن ، واهتام العقيب بكونه العقل املدبر لذلك من خالل اعرتاف أحد قتلة الشيخ كحول   الشيخ وقعت بعد ذلك حادثة مقتل
ح لإلدارة الفرنسية حىت إذا ما انفجرت الثورة التحريرية خرج العقىب من السجن، وهو غري العقيب الذي دخله، فأخذ يف اإليضا 

م وقف منها موقف املشكك بقدرهتا على النجاح وأصيب يف أواخر أًّيمه أبمراض الشيخوخة والسكري تويف سنة 1954الكب رى 
 .م 1960

   :مسريته اإلصالحية-



بدأ الشيخ العقىب دعوته يف املساجد واجملالس فقد اشتهر ابلرباعة ف ي ف ن اخلطابة و فصاحة اللسان وقوة احلجة والربهان  لقد
 .واالستدالل دون تكلف وال اس تطالع

وهلة ، ومنذ اللق د واج ه العقب ي اجلمهور مباشرة ابلكلمة السهلة البسيطة والصرُية واملعربة عن سوء أحواله االجتماعية والدينية
ة إصالح هذه الفئة كمرحلة أوىل نشاطه ر رو يرى ض الوسيلة املباشرة يف تعامله مع العامة ، وكان األوىل اختذ العقيب من املنرب

به يف سلو أ ن كة االصالح عنده تتجه من الكل إىل اجلزء و ل م يكر أن ف االصالحي، وَل يهتم العقيب كثريا بفئة النخبة، ابعتبار
مع كل فئات اجملتمع و لذلك التف حوله الكثي ر من املناصرين، وخاصة فئة الشباب، وابلرغم من  معقد فقد كان يتالءم اخلطابة

 من العديد من الشباب حبركة العقيب اإلصالحية و يعود السبب يفالزبي ان خالل هذه الفرتة، فقد آ اجلمود الفكري الذي أصاب
 : ذلك 

فقط، بل استهدف تكوين جمتمع جزائري  بتصحيح طريقة الصالة  أبرض احلجاز، وَل يكتفذي اعتنقه طبيعة اإلصالح ال-
   .أصيل

   :فينشاط العقىب الصح-

فبارك كل جريدة تعمل يف صاحل احلركة  لصحافة مكانة هامة جدا فقد اعتربها وسيلة من وسائل اإلصالح للقد أعطى العقيب 
وكتب فيها شخصيا، مث أسس لنفسه جريدة اإلصالح وبني ما  "وصدى الصحراء" ""والربقاإلصالحية مثل، "املنتقد" " والشهاب" 

  .هل ذه الوسيلة من فوائد مجلة تعود على الفرد واجملتمع وتشجع الناس على التربع ابملال وبكل ما يدعهما

 لعام، وخدمات اجملتمع والرقي به حنوكما بني العقىب ما للصحافة من أدوار خمتلفة يف تكوين الفرد واجلماعة وتشكيل ال رأي ا
   .الكمال 

لقد كان العقىب صاحب مبدأ و صاحب أهداف بعيدة  يتميز ابجلد بعيد ع ن الله و لذلك كان يرى أن الصحافة جيب وال بد أن -
ص ر على املقاالت صحيح أن العقىب قام بعدة حماوالت يف الصحافة، وكل أعماله املكتوب ة تقت .تكون يف خدمة األهداف اجلدية 

 .اليت نشرها يف الشهاب مث يف الصحيفة اليت أسس ها حلس ابه الشخص ي املسماة اإلصالح، والبصائر

حني منعن النظر يف املميزات الذاتية لدعوته نتس اءل عما إذا كان العقيب قد ساهم بشكل كبري يف خدمة الوطن والدفاع عن       
ته يف بناء النظام اإلصالحي يف اجلزائر. ذلك أن مسامهته الشخصية يف املدرسة اإلصالحية كانت القومي ة العربي ة أكثر من مسامه

   .العروبة كمقوم أساسي للشخصية اجلزائرية  للغاية، يف مقابل ذلك، أجتهد أميا اجتهاد ف ي أتكي د  متواضعة

س اهم مسامهة فعالة يف الثورة على اجلمود والفساد وهكذا و مهما كانت مواقف العقيب ومهما كان مفهومه لإلصالح فإن ه ق د 
حية واضحة يف ى السواء، وت رك بص ماته اإلص الاخللقي واالجتماعي، وأرهب كل من الطرقيني، املنحرفني و اإلداريني الفرنسيني عل

رة وأعواهنا كما تعرض لالهتام ضد اإلداالقوي الفصيح  سجل اتريخ اجلزائر املعاصر، ولوال شخصيته البارزة وقلمه الفياض ولسانه



واالعتقال، واحلق أن شخص ية العقيب ودوره يف احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر مازلت يف حاجة إىل البح ث والتنقيب إلزالة 
 .الغبار عنها خاصة بعد وفاة ابن ابديس

  .شخصية مبارك امليلي

اجلزائري، أحد أقطاب مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني كان من بني الرجال القالئل الذين مبارك امليلي هو املصلح واملؤرخ واملفكر 
سامهوا يف إرساء أركان احلركة اإلصالحية يف اجلزائر ابلقول والفعل وذلك من خالل خمتلف نشاطاته وكتاابته يف ع دة جماالت حماوال 

 .فيها االستعمار بذلك إخراج اجملتمع اجلزائري من البوتقة اليت وضعه

 مولده ونشأته-

م بقرية أوالد مب ارك بدائرة امليلية وينسب إىل أبيه حممد رابح بن علي 1896ماي عام  23ولد الشيخ مبارك اهلاليل امليلي يف 
   .إالبراهيمي الذي كان فالح ا، وأم ه تركية بنت أمحد بن فرحات محروش

 ترجع شهرته ب  : 

 .ميلية اليت يقع هبا دوار أوالد مب ارك اتبع لقرية أرما من مسقط رأسه الذي قضى به كل طفولتهامليلي نسبة إىل مدينة 

  .ينسب إىل أسرة متواضعة من القبائل الصغرى ابمليلية

السنة ويف  .أصيب مبارك امليلي ابليتم يف العقد الرابع من عمره حيث توفيت أمه بعد فرتة قص رية من وفاة والده، فكفله جده رابح  
السادسة من عمره أحلقه جده ابلكتاب ليحفظ القرآن حاله حال أقرانه، لكنه سبقهم يف احلفظ وهذا ما زاد يف حب جده له الذي 
شجعه و دعمه وأحلقه أبحد املعاه د ابلشمال القسنطيين لتعلم مبادئ اللغة العربية وأصول الدين ، مث التحق بدروس الش يخ عبد 

أعظم تالميذه وأعالهم مكانة وثقافة وأعرفهم مببادئ ابن ابديس وأغراضه يف  من أوائل عهده ابلتدريس، فكاناحلميد بن ابديس يف 
وكان من   ."م "بشهادة التطويع 1924ىل جامع الزيتونة بتونس، خترج منها سنة إس ا أرسله ابن ب اديوالدنيوي مل اإلصالح الديين

 والطاهر بن عاشور وغريهم من رجال العلم واألدب الذين تتملذ وبلحس ن النج ار  ري أشهر أساتذته: حممد النخلي والص ادق النف
 .على أيديهم الشيخ عب د احلميد بن ابديس كذلك

العربية احلديثة اليت أنشأها ابن ابديس يف سيدي بومعزة بقسنطينة  وكان أول عمل قام به بعد عودته من ت ونس ، إدارة املدرس ة 
قضى أزهى وأزهر  ت ب العرّب واليت حتولت إىل اسم مدرسة الرتبية والتعليم اإلسالمية مث انتقل إل ى األغ واط حيثوحتمل اس م املك

من النشاط والعمل ال دائب املثم ر، يعل م التالميذ يف املدارس ويعظ الناس يف املساجد ويكتب يف الصحف طيلة  أًّيمه، فكان شعلة
 م بكتابة كتاب مساه اتريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث وكذا رسالة الشرك ومظاهره. م"وقد قا1933-1927 " س بع س نوات



تويف الشيخ مبارك امليلي عن عمر يناهز تسعة وأربعني سنة وهو يف قمة عطائه العلمي والفكري، ذلك بعد أن أصيب بداء 
م إذ كتب امليلي يقول : " ش اءت األقدار 1938 السكري، ولشدة امل رض وت أثريه على صحته فقد سافر لفرنسا للعالج وذلك عام

أن نركب األسفار، وجنتاز البحار من إفريقيا إىل أورواب ال لتج ارة و مغ نم وال لنزهة ومطرب، وال شكات ومطلب، ولكن اسرتجاعا 
ل ماي إىل" فيشي" وها حنن لقوة أذاهبا الداء واستجماعا لنش اط عجز عن أداء الواجب حنو الدين والشعب فذهبنا أواخر ربيع األو 

 " يف أوائل األسبوع الثاين من ربيع الثاين جوان، وقد أطلت علين ا طالئ ع الراح ة والعافية واحلمد هللا

وهنا بني امليلي أحقية الدين وأولية الوطن عليه ويسعي لتحسني صحته ابلسفر خارج الوطن الستجماع قواه ملواصلة نشاطه  . 
  .اإلصالحي

   :صالحيمساره اإل

ة اإلصالحية يف اجلامع األخض ر ابلقسنطينة الذي كان آنذاك املركز الفكري األول و كما سبقنا يف ذكر أن مبارك امليلي بدأ ابلدع
مبارك امليلي  يل التعليم والدعاية املكتوبة ف إناهان به يف جمتللحركة اإلص الحية اإلس المية ف ي اجلزائر، وابلرغم من نشاطه الذي ال يس

يبدو وكأنه مفكر احلركة اإلصالحية حبيث لقبه أصدقائه ب الفيلسوف، فهو الذي زود احلركة مبصنفات مذهبه " رسالة الشرك " 
وأبداة اترخيية لتاريخ اجلزائر ف ي القدمي واحلديث اليت كان من شأهنا أن تعضد دعايته الدينية والسياس ية وبفض ل ه ذين السالحني 

ن تؤدي رسالة اإلصالح الديين بسري وأن تبلور بكثري من القوة اعت احلركة اإلصالحية اجلزائرية أصنعهما الشيخ امليلي، استطاللذين 
   .العرّب اإلسالمي  الشخصية اجلزائرية ذات اجلوهر 

سالمية وبعث الوطنية العربية اإل ةالشخصي حياءية،وإوكذا متكن ت مجعي ة العلم اء املس لمني م ن القي ام مبهمته ا اإلص الحية الدين
الثقافة العربية إىل الوجود بعد أن خفتت أنوارها خالل القرن املاضي لقد ساهم مبارك امليلي مسامهة فعالة يف احلركة اإلصالحية يف 

يلي الصحفي جوانب عدي دة دينية،ثقافية اترخيية فقد ظهر يف عهد كانت البالد أرضا بورا تبحث عن م ن خيلص ها ،فكان امل
   .،وواعظ،والعلم،واملرش د ومؤلف ا حمقق ا ومؤسس ا للمش اريع واإلشراف عليها يف خمتلف النشاطات اإلجتماعية رغم الداء واألعداء 

هؤالء العلماء الذين أشران إىل أبرزهم ، فقد كانوا ساعدا قوًّي للشيخ عبد احلميد ب ن ابديس وعضدا له يف كل النكبات و       
قوًّي يف مجيع املواقف احلرجة اليت وقفها دفاعا عن عروبة اجلزائر و إسالمها و قاموا أبعمال جليل ة ف ي مي دان الرتبي ة و التعل يم  سندا

 . واإلصالح الديين و االجتماعي

 نظرة النخبة اإلصالحية لالستعمار الفرنسي يف اجلزائر      

يرفض االندماج مع فرنسا ألهن ا بعيدة عن اجلزائر كل البعد يف مجيع اجلوانب ،وقد  النخبة اإلصالحية وعلى رأسها "ابن ابديس" جند
سلك الرجل ملقاومة االستعمار منهجا مزدوجا من أجل احلفاظ على استمرارية املعارضة و التدرج حنو الثورة، و من هنا نتبع 



م،وقد كانت مقاومة ابن ابديس تقوم على 1931طل ع أساليب وأشكال مقاومة االستعمار الفرنسي داخل ال وطن وخارج ه حت ى م
   :حمورين

  . احملور األول : على الصعيد اخلارجي و احملور الثاين على الصعيد الداخلي

احملور األول : يتمثل يف أن ابن ابديس إذا أراد أن يوجه خطابه اىل احلكومة الفرنس ية يف ابريس خياطبها بقيم و مبادئ الثورة  
  .  الفرنسية

أما احملور الثاين: فيتعلق ابجلبهة الداخلية وفيه يكون خطابه عن د مواجه ة الس لطات الفرنسية شديد اللهجة، حبيث يصنف املعمرين  
 31وأنصارهم من اجلزائريني ابلعنص رية و األاننية واجلهل والتملق، فهو مثال عندما أوقفت اإلدارة الفرنسية "جريدة املنتقد" يف يوم 

تعليقه  م ، و مما جاء يف1925م سارع إىل إنشاء "جريدة الشهاب"،بعد ذلك إبحدى عشر يوما فقط نوفمرب 1925أكتوبر 
اإلنتقادي للسلطات الفرنسية عقب حجز هذه اجلريدة قوله " وقد أوقف املنتقد ، ولكن الفكرة احلرة احلقة السليمة اإلصالحية َل 

   ".أخوه الشهاب يف مساء احلرية واألخوة و املساواةن تقف أوقف املنتقد فها هو أتق ف و 
 إن هذا التصريح الذي وجهه قلم ابن ابديس يف العدد األول من الشهاب يعب ر جترب ة املرة اليت خاضها مع السلطات االحتالل 

 احلركة اإلصالحية  يةوعمالئها احملليني بعد أن دخ ل ف ي ع املي الصحافة و السياسة من جهة، ومن جهة أخرى يدل على بدا
الرجل ابالزدواجية يف اخلطاب اجتاه احلكومة الفرنسية، بع د يخ املذكور، مم ا جيعلن ا نصف عاما بعد التار  15السليمة اليت قادها ملدة 

م، 1939سنة  ومن هذا التاريخ حىت . أن أتك د م ن القبضة احلديدية اليت متسكت هبا السلطات الفرنسية اجتاه املسلمني اجلزائريني
جند أن خطاب ابن ابديس يتميز مبيزة اجلمع بني النقد واملرونة اجتاه االدارة االستعمارية يف اجلزائر واحلكومة الفرنسية يف ب اريس 

لقول رجاؤان من األمة اجلزائرية أن تسمع ا ...حيث يقول"هذه جريدتنا اليوم اليت سنقدم خبري انفع لألمة اجلزائرية وحكومتها الفرنسية
حرار أن تتحققوا من إخالصنا للجزائ ريني ، برهن وا ف ي من حكومتنا الفرنسية ورجاهلا األ وتتبع أحسنه من مجيع الكاتبني، ورجاؤان

بناء فرنسا يف حرية وأخوة ومساواة املتحابني أن نعيش م ع مجي ع أمجيع املواقف على حسن نواًّيهم حنو أم الوطن، وإننا ال نريد إال 
   ."ا عاملوننونني، على ما فيه س عادة اجلمي ع وهذه تصرُياتنا وحنن هاملتعا

ن سياسة ابن ابديس سياسة ادماجية واضحة وله احلق أن يقرر ذلك، الن الرجل هنا يعلن بلغة أومن خالل هذا القول يتضح لنا 
ابن ابديس" صراحة إن اجلزائ ريني ال م .كما قال  1939-1925مئة وعش رون موق ف م ن االس تعمار الفرنسي يف اجلزائر من 

يريدون أن يعيشوا مع فرنسا أم الوطن وسيكون لنا حنن أيضا هذا التصور ذاته."ولكن هذا يف حالة ما إذا نظران إىل هذا التصريح 
  ابعتباره منع زال أو منفص ال ع ن س ائر النصوص األخرى.

نه أن يكون منصفا إذا أخذ هبذا املنهج الذي ال يراعي السابقات ولكن الباحث عموما واملؤرخ بصفة خاصة ال ميك       
الشعار ال ذي محلت ه جريدة والدليل على ذلك املوضوعات وكيف يكون ذلك االعتقاد، والتصورات  والالحقات من أي موضوع من

   ".حلق فوق أحد الوطن قبل كل شيءاملنتقد اليت أوقفت بسبب هلجتها املعادية لسياسة االستعمارية املهيمنة يف ال بالد وهي" ا



لقد أراد "بن ابديس" بعد دخوله يف احلياة الصحافية والسياسية أن يبني خلصومه أن مشروعه هو مشروع املبادئ القيم الوطنية      
و الدينية،وحترك احلكم بين ه وب ني ه ؤالء اخلصوم يف أجيال املستقبل، حيث يقول" إن ملشروعنا مبادئ ص حيحة ولن ا غاي ة شريفة، 

 على تلك املبادئ إىل تلك الغاية بضمائر ظاهرة وأق الم نزيهة حىت نكون قد قمنا بواجبنا الوطين بصدق فما علينا إال أن نسري
   ."صاحلا وترااث طيبا وَثرة صادغة وإخالص، و نرتك ملن بع دان منوذج ا 

وهو ال يبايل خبصوصه مهما  هكذا اذن يعلق" ابن ابديس" على خطته يف العم ل و مش روعه ال وطين لرج ال احلاضر و املستقبل، 
كانت وجهتهم مادام خملصا لوطن ه وألبناء وطنه ويف الوقت نفسه يقبل معارضة االخرين إذا كانت منطلقة من فكرة منصفة وأراء 

 ."رضونه من منطل ق الع داوة و الرفض فإنه يرتك أمرهم حلكم األجيال القادمةاموضوعية ،أما الذين يع

نا سبيال من تلك السبل الثالثة أعرضنا عن ه وتركن ا لعقالء احلكم عليه، وفوضنا للجيل النظر يف صنيعها كما يقول :" ومن سلك مع
وصنيعه، والتمييز بني ما أهديناه و ما أهداه له أخصامنا، فلنثبت على سريان وليثبت األخصام عل ى س ريهم إن ش اءوا وليعمل كلنا 

   ".على شاكلته فكل مسري ملا خلق له

د كان "ابن ابديس" يوضح خطته ومبادئه وأهدافه السياسية و اإلص الحية عن د بداية كل سنة صحفية، أو عند انقضاء السنة لق
 وجميء أخرى، ففي كل مناسبة من ه اتني املناسبتني يكتب يف السياسة والرتبية والتهذيب)التعليم( ويف النقد، ويف التعليق وغري ذلك 

   .من املوضوعات

يد يف كل رأس سنة من سنوات الصحفية أن يستجلي العب ر و يس تخلص النتائج ابلرتوي يف إمكان النظر مبحيط اجلزائر فهو ير 
إن مقاومة " ابن ابديس" تتجلى يف مواقف خمتلفة فقد ينتقد ويعلق معظ م اخلط ب السياسية  .السياسي و الثقايف الذي يتحرك فيه

ن رؤساء احلكومات او رؤساء اجلمهورية أو النواب ويرد عليه سلبا وإجيااب وذلك ابتداء من " اليت تصدر عن احلكام العاملني أو ع
اجلزائر عل ى اختالف .و الذي ألقى خطااب موجها لسكان م1926موريس فيوليت" احلاكم العام عل ى اجلزائر يف ربيع سنة 

ة و املساواة واإلخاء بني مجيع األجناس وسيظهر ذلك يف قولة عناصرهم ودًّيانهتم وجنسياهتم، وظهر فيها مبظهر املدافع عن العدال
يل يف التحكم ألي حزب وال حلزب ي  :" ًّي أيها السادة حسن االلتفات والعدل ال أحتاج إال أن أزيد أن كل سر سياسة... ال حق

األحزاب املضرة للوطن، و العمل  ةكاا حم ان ال استطيع التحكم إال لفرنسا، الن من واجيب السهر على من عأيضا، فاسم اجلمهورية أ
   ."األجناس طدامات وسوء املفامه ة ب ني صوإلزالة اال

فكان على "ابن ابديس" أن يرد عليه بعد ترمجة اخلط اب املؤك د عل ى ان روح الدميقراطية و املفاهيم و االشرتاكية اليت كان يتحدث 
االستعمارية املستولية على أكثرية فرنسية يف اجلزائر، وأنه إذا كان ال يشك  هبما " موريس فيوليت" يف خطاب ه ال تتحملها الروح

وهذا  .يشك ف ي قدرت ه عل ى زعزعة املستوطنني على مبادئهم االستعمارية همبدى متسك" فيوليت " مببادئ الدميقراطية االشرتاكية فإن
ب اليسار وكان "فيوليت" أحد يف فرنس ا وهي مؤلفة من أحزاما أثبتته األحداث فعال، فعندما جاءت اجلبهة الشعبية إىل احلكم 



فرنس ية ف ي ش مال إفريقيا، ونالحظ المرباطورية إله اليت ل م تس تطع املس اس مبصاحل املستعمرين يف اجلزائر حفاظا على سيادة اأعضائ
وما تقتضيه احلضارة الفرنسية اجلديدة من من خالل ما سبق إن ابن ابديس إن يظهر مبظهر معتدل ب ني مقوم ات األمة اجلزائرية 

تغريات، فهو ُياول أن يعطي صورة مقبولة عن السياسة الفرنسية يف اجلزائر لدى مواطنيها. ويف الوقت نفسه ُياول طمأنة فرنسا 
إننا ال نعتقد أنه من  أبن الشعب اجلزائري ال ميكنه أن يبقى على الع ادات و التقالي د الت ي ال تتماشى مع تطورات العصر فيقول :"

سياسة فرنسا فيما تعلم أن ختلق أمة جزائرية متمسكة جبميع عوائدها حىت الضارة منها الناشئة عن جهل ب دينها ، تل ك اليت تبقى 
لنافعة هبا منحطة يف أخرًّيت األمم، بل هي سياسة فرنسا، فيما حنسب ف ي ترقي ة األمم اجلزائرية حمافظة على مقوماهتا و تقاليدها ا

 .املالئمة، خملصة لفرنسا عامل ة معها كعضو منها

ويته ا وبكافة مقوماهتا ولكنه يطلب من فرنسا أن تنهض من أن يبقي األمة اجلزائرية عل ى ه إن ابن ابديس بناء على هذا النص يريد
وينصح بعدم االعتماد عل ى الفئة اليت ختلفها وأن متدها بشيء من َثار حضارهتا اليت ال تتعارض مع أحواهلا الشخصية و القومية ،

ابألمة اجلزائرية ألهنا ترفض  ضو هانسلخت ذاتيتها واندجمت هنائيا يف اجملتمع الفرنسي ألهنا ال تستطيع أن تساعد فرنسا عن الن
طريق النخبة  ئري ع ن االنصياع لتوجيهات هذه الفئة، فه و يعارض متام املعارضة النخبة املفرنسة و الذي يتضمن تطوير اجملتمع اجلزا

فالفئة القليلة اليت تبقى هلا حمافظة وال اعتبار جلميع التقاليد األم ة اجلزائري ة ال ميكن أن تساعد وال ميكن أن  . ال عن طريق فرنسا
ليده الض ارة تتخذها قدوة، أو أن تنصاع إلرشاداهتما، والسواد األعظ م من األمة هو الفريق الذي ال يزال شديد التمسك جبميع تقا

و النافع ة منه ا الصحيح والفاسد و من جراء اجلهل واملتفشي فيها والزعامة الروحية املتس لطة عليه ا وعلى فرنسا حتمل بقاءها على 
  . .حالتها هاته مسؤولية كربى

ها فهو اجلدير بتأييد األمة له إن ابن ابديس يرى أن الفئة املؤهلة ملساعدة فرنسا على النهوض ابلش عب حس ب سياستها اليت ذكران 
و اإلعراض عن كل عثرة يالقيه ا ف ي سبيله فريق الطفرة أو فريق اجلمود، يعين هنا أي مجاعة النخبة و النواب ودعاة االندماج و 

ف سياسة ابن ني احملافظني اللذين كانت تعتمد عليهم اإلدارة ف ي هتدئ ة اجملتم ع اجلزائري وهذا املوقف يوضح اختاليمجاعة الطرق
لقيم  ب اديس ع ن سياس ة اجلم اعتني املذكورتني فبالنسبة للنخبة اليت وصفها ابألقلية كانت تسعى للحداثة و التمدن دون اعتبار

  . يني حمافظني تقليديني رافضني للتقدم و الرقيعاداته وتقاليده يف حني كان الطرقالشعب اجلزائري و 

   :االندماجموقف النخبة من سياسة          

كانت أهم مطالب السياسيني اجلزائريني يف الثالثينات هي احلصول على املس اواة بني الفرنسيني، و نيل حق املواطنة عن          
تنازل اجلزائريون عن شخصيتهم، وعن ارتباطهم أبحكام الشريعة  اذإطريق االندماج وكان حكام فرنسا يلوحون بقبول هذا املسعى 

ابديس و حلفاءه حراب ال هوادة فيها على دعاة االندماج و التجنيس ألهنم ي رون ف ي هذين التيارين أكرب خطر يهدد لذا شن ابن 
هنا طريق الذي ُيقق به اجلزائريون حق وقهم أصحاهبا أليه شيء واحد ففكرة االندماج اليت يرى إاجلزائر، الن نتيجة الفكرتني ابلنسبة 

وفكرة التجنيس هي األخرى  .يتمتع هبا الفرنسيون ال تفرغ عن كوهن ا تن ازال عل ى الشخص ية الوطنية وُيص لون على امتيازات اليت



ىل النتيجة نفسها، غري أن األوىل متثل مطلب ا مجاعيا، اندت بع بعض األحزاب ،وبعض املثقفني أما الثانية فهي متثل مطلبا إتؤدي 
م الذي ينص على أن 1865الفرنسية عليه أن يتقدم لذلك حسبما ينص قانون ن ُيصل على اجلنسية أفردًّي فكل من أراد 

   .اجلزائري ال ينال احلقوق السياسية اليت تتمتع هبا املواطن الفرنس ي إال إذا متتع ابجلنسية الفرنسية

التجنيس اليت تطور مفهومها منذ ظهار موقفه يف أي قضية مت س فكرة االندماج و إأما ابلنسبة لشيخ مبارك امليلي فكان ال يرتدد يف 
 م، الناتج عنها انفص ال التي ار ال وطين 1919"م. الذي تدعم إبصالحات 1865صدور "قانون السيناتوس كون س يلت سنة 

اإلصالحي بقيادة األمري خالد وظهور الكتل املتصارعة من دعاة اإلدماج و التجنس م ن جهة وخصومهم من دعاة االجتاه الوطين 
   .قالل و احلركة اإلصالحية الوطنية م ن جهة أخرىلالست

دًّينته ا وتسلبها مميزاهتا القومية وهذه أبعد الطرق لرقي  عابلنسبة ملبارك امليلي فاألمة ال متيل إىل هذه الفكرة لكوهنا ال تتفق م       
 دماجها يف األمة إع الذي عليه اجلزائر على مة وقد رأى أبنه يفضل الوضنقاض األأاجلزائر والعاملون هبذه السياسة عاملون على 

وبذل جهودا كبرية طيلة عمله اإلصالحي ُيارب ضد هذا التوجه  ".الفرنسية قال مقولته الشهرية" االندماج قرب ال نشوز بعده
الذين كانوا يدعون بكتاابت ه ف ي الصحف، وأفضل ردا كان يف أتليفه لكتاب "اتريخ اجلزائر يف القدمي و احل ديث " وه و موقف ضد 

م ذلك هل إىل إدماج الشعب اجلزائري يف األمة الفرنس ية ،ألهن م حبثوا عن اتريخ األمة اجلزائرية حسب تقديرهم، وَل جيدوا ما يؤكد
لطرح  ثباات لتاريخ اجلزائر الذي غري الكثري من األحكام الفكرية املؤسسةإاالنتماء الذي يقنعهم ولذلك اعترب هذا الكتاب يف وقته 

السياسي لفكرة االندماج. جوهر موقف مبارك امليلي من االندماج نلمسه بعمق يف قوله :" إننا ال نكره األجنيب وال نرفض اإلحتاد 
  ". مع ه، وإمن ا ن رفض االندماج ومنقت من ينكر جنسه ويلصق بغريه ألن جنسه ضعيف يف احلال وغريه ق وي اآلن

مبارك امليلي يبني تفتحه على االفكار اليت كانت سائدة آنذاك ومن ذلك احلصول على حقوق ليتضح من خالل هذه املقولة أن 
  املواطنة للجزائريني ف ي إط ار الق وانني الفرنسية كما كانت تؤمن به مجعية العلماء يف سياستها االصالحية املندرجة يف عمله ا

 على حتقيق االستقالل الديين و الثقايف كأولوية-

طالبة ابالستقالل و االنفصال فذلك عمل ضمين يؤكد هذا التحليل قوله: " لعل يف هذا البيان خلطتنا الداخلية و اخلارجية أما امل-
 .وهي بكل صراحة 

   :يف امليدان الديينمجعية العلماء  موقف-

اليت كانت تروج يف ركاب الطرقية املنحرفة أولته عناية فائقة وحاربت اخلراف ات والبدع و اجتهت جريدة " املنتقد" إىل اإلصالح الديين، 
ف ف ي الشعب دعي اء التص و أعه هلا إال لتعرض ابالعتقاد الذي يشي لعله ا َل خترت هذا االسم عنواان و فيها وال لني ةحماربة ال هواد

ثها يف عقول الشباب قد" وقامت يف اجلانب األخر أفكار الفرنسة و التغريب اليت كان االستعمار يبالساذج "اعتقد وال تنت



ل ى حقيقة وضعيتهم بني األمم أبهنم أمة هلا قوميتها ولغتها ودينها واترخيها فهي ب ذلك أم ة إاجلزائري،حبيث تلفت اجلزائريني املس لمني 
 اتمة األممية ال ينقصها شيء من مقومات األمم

المية متكلما بلسان إرشادات إست ديني ة ونش ر ألفراد األمة كما قام العالمة ابن ابديس ابلكتابة يف جريدة" املنتقد" الغراء مقاال
هنا تستعمل إلصالح ما طرأ على إالعلم الصحيح على صفحات أعدادها واختار منهجا يسلكه ويدعو الناس إليه ، ما هو صريح ف

أتثريات يف هتذيب األخالق. كما األمة من الضعف يف دينها بسبب ما ابتدعته املبدعون حيث قالت و قد ذكرت الدين وما له من 
قال:" وهلذا ال أتلوا جهدا يف خدمته بنشر مبادئه احلقة و تطهريه من كل ما أحدثه احملدثون و الدفاع عنه من أن ميس بسوء من 

   ".أهل ه أو م ن غري أهله

على الدين الذي هو قوام البدع اليت أدخلت اسد من العادات وحنارب كل وقال أيضا :" ونقاوم كل معوج من االخالق وف
األخالق فأفسدته وعاد وابل ذلك الفساد علينا فتأخران من حيث يكون تقدمنا و سقطنا مبا ال نرتفع إال به ملا شوهناه إبدخال ما 

فتحت جريدة االصالح جبهة واسعة ملالحقة احنرافات و االوهام وفضح ما ف ي الزواًّي من خباًّي وهو ما جعل  .هو ضده عليا
اجلزائري لسان حال العلوية تتصدى هل ا هي األخرى من حني آلخر، وتعد مقاالت الشيخ الطيب العقىب من هذا  "دة البالغ"جري

اجملال أص دق تعبريا وابلغ تصويرا وكان ال بد وأن تكون كذلك فق د ع رف العقب ي ف ي االوس اط اإلصالحية مبوافقة الثابتة وهلجته 
تتغري حلظة واح دة ال ى تطهري عقيدة اجلزائريني من رواسب عهد االحنطاط وتصفيتها مما أشاعته الطرقية الصادقة عن دعوته اليت َل 

 .ف ي قلوب الناس وأفكارهم من وساوس التصوف

 وقد جاء يف افتتاحية العدد األول مما يدل على تصديه الكلي ملعاجلة هذا اجلان ب الذي كان ُيله من نفسه حمال مرموقا، "... وخري
ئد أنواع اإلصالح م ا وف ق املعق ول واملشروع، وأويت املصلح فيه البيوت من وأبواهبا وأهم كل مهم وأواله ابلتق دمي عن دان مسألة العقا

والكالم على تضحيتها فال صالح وال إصالح إال بتصحيحها فقد فسد الناس من أمرها ما أضر ابلعامة وسارت العدوى منه حىت 
 .ليس من املمكن مجع كلمة األمة وتوحيد أفكارها مادامت خمتلفة يف عقائدها متباينة يف مشارهبا وأهوائها لبعض اخلاصة ، و 

ن إصالح هذه األمة إال ت ابل دين وان اعتقادان اجلازم أبة، واالستجواابت الكثرية حملاربة البدع اليت ألصقلوسنخصص الفصول الطوي
ن تعمل صباحا ومساء لتأكيد هذا امل ذهب أنتحمل من أجله كل أذى، و  علينا أن هلا جبمعها على ذلك ويوجبح به أو اصلمب

  . " ونصرة القائمني به، ولوكره واملبطلون

  :دعوهتم إىل تصحيح العقيدة و حماربته للطرقية-

الصوفية لتسميتهم أو جند مبارك امليلي اشتهر برده على الطرقية وإنكاره على املبتدعني للعقائد والعبادات لكنه َل ُيارب 
ألشخاصهم، وأقر أن املشكلة ليست يف التصوف بل يف األفكار اخلاطئة الزائفة عن احلق، البعيدة عن الصواب حيث قال يف هذا 

نرى أنه يف مسائل التصوف دقة، ويف العمل به ال يسلم منها إال املض طلع ابلكت اب والسنة فرجال التصوف السنيون " : الص واب



 ال ذي ال ينطق عن اهلوى صلى هللا وبسنة رس ول هللافهو يرى أن أعماهلم دقيقة ما داموا مطلعني بكتاب  ."ن قليلون جداالصادقو 
 عليه و سلم، بل ينكر على املنتحلني للتص وف م ن أج ل مصاحلهم و يزيد يف شعبيتهم، عن طريق اصطياد البسطاء الذين ال هللا

تغالل جهلهم لكتاب هللا وسنة رسوله وحبهم للدين والتفاهتم حول كل من ي دعى علما فيخضعون قليل ابسال يعلمون عن الدين إال
له وأيمترون أبوامره وينتهون بنواهيه، وال يقبلون من الكالم واألعم ال غري اليت تصدر منه متجاهلني غريها ولو كان هبا حق، وقد 

شيخها بعني الكمال  ىلإويقتدون هبم يف األقوال واألفعال، وكل طائفة تنظر فصاروا يعرفون احلق ابلرجال ":عب ر ع ن ذل ك بقول ه 
حيث عمل على كشف الطرقية وممارستها احملدثة من بدع وخرافات و السري ف ي الظالم و  ."وغريه من الشيوخ أصحاب ضالل

عن االخطاء وعصمهم املعاصي وهناك من اعترب اجلهل وأنكر عليهم ومتجيدهم لشيوخهم وإن زاهلم من ازل الرس ل واألنبي اء وتنزيههم 
    ". ن النيب صلى اله عليه وسلم ال عقب لهأن شيخنا ال عقب له كما إ " : أبهنم ال أحد بعدهم بقوهلم

 فالطرقية مجدت العقل اجلزائري وأبعدته عن الصراط القومي بعد أن سيطرت عليه عن طريق البدع و اخلرافات و االعتقاد يف األولياء
و التربك هبم ، كتعلي ق التم ائم وأدخلته يف دوامة مظلمة من اجلهل وعرب عن ذلك بقوله : " الطرقية أنزلتنا احلض يض وفوضت صرخ 
جمد شيده السلف بتمسكهم حبقيقة اإلميان، وخالص الدين يف زمن يسري وَل يستطع أعدائهم هدمه بسيوفهم فاستطاع أبنائهم هدمه 

  ". ببدعهم

ها بل قال :" لى الطرقية بدعوة إزالتها عن أخر امليلي حكمته ووعيه ونظرته املستوحاة من الدين االسالمي فلم ُيق د ع بني مبارك
  انرة االفكار و تطهري القلوبإغاية لنا هي  هدم الطرقية ليس غايتنا ف ان اس مه 

 

   :موقفها يف امليدان الرتبوي و الثقايف

اىل ميادين الثقايف و الرتبوي، فرغبت اجلزائريون ليقبلوا على التعليم، ألن حسن التعليم أساس كل وجهت " املنتقد" عناية ملحوظة 
ىل األمم الراقية جندها ما بلغت شأو تقدمها وتدرجت يف معارفها فأصبحت ت رتبط أخب ار إو تفصيال إمجاال أتقدم، ألن إذا نظران 

ن التعليم فيها الزم أإال ابلقراءة و التعليم و  سهولة وحتلق يف اجلو بكل س رعة  األقطار من شرقها لغرهبا، يف أن تغوص البحر بكل
الرتبية قانون طبيعي للحياة احلقيقة ولذلك جاءت الشرائح السماوية حيث قال "  .فرادها على اختالفهاألزوم الغذاء للبلدان يف 

ذ هي تطبع االنسان إأسباب السعادة رمبا أعياك حصرها ولكنها جملموعها ال خترج عن الرتبية العالي ة  ."بعثت ألمتم مكارم األخالق
 على السلوكيات النفسانية من العف ة واحلي اء والنج دة و االمان ة والشجاعة والشفقة واحلنان واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وغري

ة فعامة ما ذكر هو نتيجة الرتبية الصحيحة نتيجة العلم الص حيح وهي السبب الوحيد ليه ضرورة احلياإذلك من كل م ا تدعوا 
للمحبة و التعارف و الرتابط و التكاثف، بل هي داع ي لالعتص ام املتني الذي ما متسكت أمة بعروته الوثقى إال وانلت من وراء 

   .ذلك مبتغياهتا وتغلبت على ضرابت الدهر و نكباته



ل هذا امليدان، مدى جناح ابن ابديس يف تنفيذ برانجمه على أرض الواقع ،مما جعل السلطة االستعمارية حتسب له ويستنتج من خال
 ألف حساب و تتخذ إجراءات احتياطي ة قمعية حلركته

التونسي و املغرّب يف  قورن ابجملتمع املصري و والواقع إن التعليم الذي كان يقوم ابن ابديس يف اجلزائر شكل ثورة ف ي ح د ذات ه إذا ما
عصره على سبيل املث ال، ذاك أن اجملتمع اجلزائري فقد كل مقوماته الشخصية، ويف مقدمتها مؤسسات الدول ة و اللغ ة و الثقافة 

فالرجل كان يتخذ من القرأن مدرسة يعلم  . يتخذ مواقف سياسة نضالية ضد االس تعمارينيأن العربية وهذا ما أدى اببن ابديس 
واىل جانب  " ال ُيب كل خوان كفوراهلل يدافع عن الذين أمنوا إن هللافيفسر اآلية:" إن  ا الناشئة النضال و الص رب عل ى املك اره فيه

قالم الثالثة و الرابعة جماال ثرًّي أب احتماالت االصالح جندها تضم اهتماما كبريا ابلناحية األدبية كذلك ، فق د كانت صفحتها
وكانت  .هريايني ن اثرين وش عراء ففيها يف العديد من قصائد حممد العيد والشيخ العقيب ، وحممد السعيد الز الكتاب اإلصالح

الصفحة الرابعة خمصصة جملاين األدب ،وفيه ينشر خمت ارات ش عرية للشعراء اجلزائريني من أمثال، حممد العيد، حممد بن بكر، مفدي 
سي، أبو يقظان وغريهم من الشعراء الذي ترجم هلم السنوس ي ف ي كتابه شعراء اجلزائر يف زكرًّيء، رمضان ع ود حممد اهلادي السنو 

تدعوا الشعراء إىل تشطري بعض األبيات، فتكون بذلك جماال  العصر احلاضر وجند وطنا أخر خاصا للمسابقات الشعرية اليت 
  للمنافسة و التباين

   :اإلصرار على تعليم املرأة و ترقيتها- .

ظهور احلركة اإلصالحية اليت اهتمت بشكل ابلغ ابلتعليم ع ن طري ق ف تح وإنشاء املدارس احلرة تعتين ابلتعليم العصري اليت  فمع
ظهرت بظهورها مشكلة من يعمرها من النشء فظم االختالف بني العلماء، فهناك من قال فعمرها ابلبنني دون البن ات ور أي آخر 

  البنات ، وكان امليلي يرى ضرورة تعليم املرأة، وذل ك لعدة أسباب لعل من أمههايقول بوجوب تعليم البنني و 

إن فساد القلوب واحنطاط العقول كاان شاملني لألمة ذكورها وإانثه ا، فيج ب أن يكون إصالح القلوب وترقية العقول عامني يف - :
  الذكور و اإلانث

 . حلقها من ذلك شريكة يف الرتبية و التهذيب وال تظلم إن املرأة شقيقة الرجل، يف اإلنسانية فلتكن - .

وان األم هي املدرسة األوىل اليت يلتقي فيها األبناء معلوماهتم األولية اليت تصري كطبيعة هلم ،فعلينا أن نصلح هذه املدرسة لتهب - .
 سة إن أعددهتا أعددت شعبا طيب األعراقاألم مدر  :لن ا أبن اء ال يتعاص ى علين ا إصالحهم ، كما قال الشاعر حافظ إبراهيمي

وان األنثى مكلفة يف حكم اإلسالم مبثل ما يكلف به الرجل، ال يفرتق ان إال فيم ا يرجع للقوة و السيادة، فيختص ابألنثى  - 
 .الشهادة كاحلضانة وننزل اثنني منزلة واح دة ف ي 

ة القضاًّي السابقة ال ذكر فنجد أن كتاابهتا َل تعتمد على السرد بقدر ومن هنا نرى الطريقة اليت سلكتها النخبة االصالحية يف معاجل
 ..ما اعتمدت على التحليل والتعليل وإبداء موقفهم الذي متيز ابلنقد واملرونة يف خمتلف القضاًّي اليت تطرقوا إليها
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