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  "شكر وعرفـان "
  

 "وأما بنعمة ربك فحدث  "
  طريقنا لنا    سخر  باأليمانربنا  د وأنارالحمد هللا الذي فضلنا بالعقـل  

 ح منوالكفـا علم  لل 
  اجل العمل والنجاح.

 خاتم األنبياءو وصالة وسالم على سيدنا محمد رسول اهللا خير الخلق  
  شوارنا الجامعي الذي ميزه العمل والجد والنجاح ،ختام مها قد وصلنا إلى  

  األستــاذاألساتذة ونخص بالذكر  حيث كان وراء نجاحنا نخبة من  
  اإلشراف الفـاضل الدكتور فركوس ياسر الذي تفضل علينا بقبول  

 .كثيرة ولم يبخل علينا بنصائحه    أعباءوتحمل    على هذا البحث المتواضع 
  كما نتقدم بجزيل الشكر إلى لجنة المناقشة بقبول دعوتنا لمناقشة

 المذكــــــرة    هذه
 قسم التاريخ  أساتذةكافة   إلىكما نوجـه شكرنا   - 

  المتواضعإلى كـافة الذين ساهموا فــــي انجاز هذا البحث    - 
 بعيد . سواء من قريب أو من

  أدامهم اهللا دعما وعونا لألجيال القـادمة وأطال اهللا
 فـــي أعمارهم 

  وسالمفـالحمد هللا جليل االسم وعظيم السلطان وصالة  
 دائمين على رسول األنام. 

 



 

 

 اإلهداء
الحمد هللا نحمده كثيرا ونشكره شكرا جزيال وصلي اللهم وبارك على سيد الخلق محمد  

  صلى اهللا عليه وسلم
  أما بعد  

إلى الروح الغائبة عن العين الحاضرة في القـلب التي ال يمكن أن تفـارقني  صورتها  
  أينما ذهبت ومهما بعدت  

ى الذ   ي طالما تمنيت  الي الذي افني كل عمره في العمل من اجل ساعدتنا ونجاحنا ال
  ان يراني احقق هذا النجاح الي اعز الناس علي قـلبي  الي روح ابي الطاهرة  

  الشريف رحمه اهللا  
الي الشمعة التي تحترق دوما لتنير طريقي ، الي التي منحتني  حبها و حنانها الى التي  

  ، الحضن الدافئ الي من نطق لها  اللسان    واإلرادةني الصدق  علمتني مع
جنة    أقدامهاالي االقرب من روحي في الكيان الي من احبها الرحمان وجعل تحت  

  العدنان
  الغالية منوبة اطال اهللا في عمرها  آمي

ي الي الروح الغالية  الي من فراقهم قـلبي وظل فقدانهم يوجعني وظلت الذكرى تؤلمن  
  اختي سارة أهديك نجاحي راجية من المولى عزوجل ان يسكنك فسيح جناته                         

  وروح الغالية جدتي  
  إلى أخواتي  الغاليات  وتوأم روحي في الحياة  نوال عزيزة  

  يف الدينالي زوجي  الغالي س  
  ، غالم ،رمزي، بالل  زكي    األعزاءاشقـائي     الى

  ،فـايزةسارة   ،الى  كل صديقـاتي  بسمة مروة خولة  وجودي وخديجة     
  سند االسالم و جنى ورنيم وايادبناء اخواتي سلسبيل و  أالي    

  سماح



 

 

  االهداء

  اهدي ثمرة  جهدي الى الذين قـال فيهما  

  اهللا سبحانه و تعالى "ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"

  الي الوالدين الكريمين     

  عمرهما الى كافة عائلتي  اهللا في    أطال

  " الى  ابني الغالي "شهاب  

  الي إخوتي  وازوا جهم وأبناءهم  

  مريم يعقوب ايوب    

  الي كافة صديقـاتي الي جيراني  الى كل من

  ساعدني في انجاز هذا البحث 

  

  مروة                                     
  

  

  



 

 

  :قائمة االختصارات
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  صفحة

  طبعة

  دون طبعة

  دون مكان النشر

  دون دار النشر

  ترجمة

  تعریب

  تحقیق 

  جزء

  مجلد

  عدد

  مجموعة

  التحریر الوطني جبھة

  جمعیة علماء المسلمین 

  میالدي

  ھجري

  خط الفاصل بین تاریخ الھجري والمیالدي
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 العقیدة أن من هعلمت لما الحدیدي كالستار سورا الجزائر حول أقامت فرنسا أن الشك
 ،واللغات األلسنة واختلفت، الدیار شطت مهما النفوس تجمعو  القلوب بین توحد اإلسالمیة

 مهما بالمسلم المسلم یربط وحبا إیمانها، للقلوب أعاد قد اهللا أن لوال بعید حد إلى نجحت
 لعلماءاو  العموم وجه على اإلصالحیة الحركة فكانت قواعدها رسختو ،األسوار هذه علت

 حول فرنسا بنتها التي األسوار تحطیم في فعال دور خصوصا الجزائریین المسلمین
 الشخصیة  على الحفاظ بهدف  والتعلیم  التربیة میدان في جهودهم كرسوا فقد،الجزائر
 اإلسالم "شعار حامال  والحضاري التاریخي لوضعه مدرك إنسان تكوین اجل ومن الوطنیة

  .".وطننا والجزائر لغتنا العربیة دیننا
 والدور م1931قبیل التعلیمیة الجزائر أوضاع إبراز في موضوعنا أهمیة تتمثلو 

 .التحریریة الثورة قیام غایة والى تأسیسها بعد للجمعیة والتعلیمي اإلصالحي
 :إلى الموضوع لهذا اختیارنا أسباب تعود: الموضوع اختیار أسباب
 :الشخصي الدافع

 أسمائهم اسجلو  كفاح قصة من اإلصالح عظماء مسیرة على لالطالع وحبنا شغفنا -
 .سنوات ةلیلط مؤرخ سجل في ذهب من بأحرف

عادة الدائم التاریخ حب - ٕ  .قراءته وا
 ارض على یدافعون الذین الجزائر في اإلصالح ولرجال والعلماء للعلم وتقدیر احترام -

 .مسلوبة مغتصبة
 : الموضوعیة الدوافع عن أما
ـــــاء جمعیة تأسیس قبل الجزائر في التعلیم قیقةح لىع الوقوف في رغبتنا - ــــ   المسلمین علمـــ
ـــــها بعد الجزائر في التعلیمي المیدان في الجمعیة أحدثتها التي التطورات -  ونظمها تأسیســــ

 اإلصالحیة
 علماء جمعیــــــة لعبته الذي لدور موضوعیة حقیقة على والوقوف اللبس لكشف محاولتنا -

 . التحریریة لثورة واإلعالمي الجهادي ودعمها لمساندة التفكیر في المسلمین
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 االستعمار من وربع قرن بعد القومیة روح إحیاء في المسلمین علماء جمعیة فضل -
 . الجزائر في الفرنسي

 : اإلشكالیة
ــرة إبان الجزائري التعلیم لألوضاع ،وعلمي موضوعي تحدید إلي للوصول ــــ ــــ  الفت

ــــي مجال في تطورات من اإلصالحیة حركةال أحدثته وما االستعماریة ــــ  والتعلیمي اإلصالحـــ
  . 1954نوفمبر ثورة غایة إلي

 في علیها ارتكزنا التي، األساسیة النقاط أهم على اإلجابة أصبح الضروري من ولهذا
 :وهي موضوعنا دراسة

 فتقهقر للجزائر احتاللها منذ التعلیمیة المؤسسات ضد تعسفیة سیاسة فرنسا اتخذت -
ـــــن علماء جمعیة فكانت، األمیة وعمت، الجهل وانتشر، التعلیمي الوضع ــــ  الجزائرییـ
ــل :لاإلشكا نطرح یمكن ولهذا ،المستعمر وجه في وقف الذي الفعال الحاجز ــــ  یمكن هــ
ـــة بعث إعادة في وهاما فعال عنصر المسلمین علماء جمعیة اعتبار ــــ  الوطنیة الحركـ
 ؟المستعمر  الجزائري الشعب نفوس في واألمل

 األجواء خلق سبب الجزائریین المسلمین علماء جمعیة اعتبار یمكن مدى أي لىاو  -
ـــــة السیادة استرجاع في ونجاحها واستمرارها الثورة الندالع المناسبة ــــ  ؟المسلوبة الوطنیـــ

ـــیــة التساؤالت من مجموعة نطرح أن یمكن النقاط هذه على واإلجابة ــــ  :الفرعــــ
 .الجمعیة؟ تأسیس قبل للجزائر التعلیمیة األوضاع كانت كیف -
 . التعلیمیة؟ مؤسسات ضد فرنسا انتهجتها التي سیاسة هي ما -
ــــة؟ تأسیس بعد التعلیمي المیدان على طرأت التي التطورات هي ما - ــــ  .الجمعــــیـ
 .الجمعـــیة؟ هذه تأسیس من الفرنسیة السلطات موقف ما -
 الثورة اندالع في الجمعیة علیها اعتمدت التي واإلعالمیة الجهادیة الوسائل هي ما -

 .التحریریة؟
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 :الدراسة حدود
 جمعیة تأسیس قبل، أيم 1931لقب التعلیم أوضاع هي تناولناها التي البحث فترة إن
 المنهجي من رأینا ولهذا م،1954 الكبرى التحریریة الثورة اندالع غایة إلى ،المسلمین العلماء

 هذه ضد فرنسا انتهجــتــــــه وما ،التعلیم ألوضاع الجمعیة تأسیس قبل ما الفترة نعرض أن
 ربط اجل من ،الثورة اندالع غایــــــة إلى الجمعیة تأسیس إلى ار رو م التعلیمیة المؤسسات

 فترة حول سیكون الدراسة هذه في التركیز أن كما ،البعض بعضها مع وتسلسلها األحداث
م 1954نوفمبـــــر أول في للثورة تفجیره غایة إلى المسلح التیار جذور عن والتحدثم 1954
 .الثورة في المسلمین العلماء جمعیة ودور مسیرة على الضوء وتسلیط
 :الدراسة مناهج

 علمیة مناهج على اعتمدنا الموضوع بجوانب واإللمام التساؤالت هذه عن ولإلجابة
 المسلمین علــمــــاء جمعیة دور حقیقة إلى للوصول الموجودة الوثائق على استنادا،موضوعیة

 والمنهج الوصفي التاریخــــــي للمنهج یوجد وال ،للثورة واإلعالمي الجهادي ودعم الثورة في
 .بدیل واإلحصائي والمقارن التحلیلي
 حسب وذلك ،التاریخیة األحداث وسرد ووصف استعراض في :الوصفي التاریخي المنهج
ــــــوصوف بالموضوع عالقة ماله كل مراعاة مع الزمني التسلسل ــــ  .المـــ
ــــا ومناقشتها الوقائع دراسة في علیه اعتمدنا منهج وهدا :التحلیلي المنهج  عضهابب وربطـهــ
 .منها األحكام واستنباط البعض
 التعلیمي میــدان في الجزائر أوضاع بین مقارنة في المنهج هذا في اعتمدنا: المقارن المنهج

 بعد الجمعیة أحدثتها التي التطورات واهم، الجمعیة تأسیس وقبل االستعماریة الفترة إبان
 وبعد قبل وتوعیته الجزائري الشعب یقظة في العلماء جمعیة مشاركة في وكذلك ،تأسیسها

ـــــل علماء جمعیة أعضاء مساهمة وبین التحریریة الثورة  تأییدهم في وخارجها الجزائر داخـــ
 .الثورة النطالقة
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ـــول بالذكر ةر الجدی اإلحصائیات بعض إعطاء وفیه :اإلحصائي المنهج  المدارس عدد حــــــ
 تلك في المنتشرة واألمیة الجهل ونسبة االستعماریة الفترة إبان المتمدرسین تالمیذال وعدد

 رسالتها تبلیغ في الجمعیة علیها اعتمدت التي والمعاهد المدارس عدد وكذلك الحقبة
  .اإلصالحیة

 جعاالمر  و البحث مصادر اهم وصف
ـــــة والمراجع المصادر من مجموعة على البحث هذا انجاز في اعتمدنا لقد  تختلف مختلفــــ

 .فقط أهمها ذكر على وسأقتصر األحداث زمن عن بعدها أو قربها باختالف
 :والثورة الوطنیة للحركة المعاصرة الصحافة :أوال

 أهمها مبدأو  المقال جرائد كانت الفترة تلك في الجرائد نال المصادر أهم من تعتبر
 إلى م1947 من والثانیةم 1937  م1935 األولى سلسلتین في صدرت التي البصائر جریدة

ــورة اندالع مرحلة  الثانیة السلسلة من أكثر یهمنا ماو  م1956 ــــ ــــ  كما م1954 التحریریة الثـ
 أثناء سنوردها أخرى ومجالت جرائد إضافة المجاهد وجریدة المقاومة جریدة على اعتمدنا
 .البحث
 :المصدریة الكتب:ثانیا

 جمعها بعد وأساتذة باحثون كتبها أو أصحابها كتبها مذكرات عن عبارة اغلبها في وهي
  ا:منهو  المدروسة بالفترة عالقة اوله وتحقیقها

 تحدث وفیه الدین خیر محمد الشیخ لمؤلفه،2ج"الدین خیر محمد الشیخ مذكرات" كتاب -
 .علماء جمعیة في دوره على مركزا أعماله  حیاته عن

ـــد وتحقیق جمع،  5وج 2ج"اإلبراهیمي البشیر اإلمام اثأر"كتاب -  اإلبراهیمي طالـــــب احمـــــ
 مجرد كانت أن بعد الجمعیة في اإلبراهیمي البشیر بدور یتعلق فیما منها استفدنا قدو 

 الجهادي نضالهو  الجـــمــــعیــــة تأسیس في دوره استنبطنا كذلك عقیدة أصبحت ثم فكرة
 م.1954رنوفمب ثورة اندالع عند واإلعالمي
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 حیث،علماء جمعیة تاریخ في هام مصدر ویعتبر:المسلمین علماء جمعیة مؤتمر سجل -
 للجمعیة العامة األهداف وحدد ،الجمعیة علیها قامت التي واألسس المبادئ أهم تناول
 .أمورها تسییر في اإلداري مجلسها أعضاء ودور

  .المراجع :ثالثا
 هـذا في ااعتمدنا علیه التي المراجع واهم ،االعتماد وجدیرة أهمیة لها كتابات هي

- م 1931الوطنیة الحركة تطور في ودورها الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة كتاب البحث
براز الجمعیة نشاط تتبع في وظفناه والذي اهللا سعد قاسمال وأب: دكتورلم ،1945 ٕ  في دورها وا
 بن إبراهیم بن الرحمان عبد :مؤلفلل ،السیاسيو  القومي الكفاح كتاب  .الوطنیة الحركة
 مراحل وضعنا فیهو  رابح تركي :مؤلفلل، الوطنیة والشخصیة القومي التعلیم كتاب  العقون
  .للجمعیة التعلیمي النظام

 تناول والذي الخطیب احمد: للمؤلف اإلصالحي وأثرها المسلمین العلماء جمعیة كتاب
 جمعیة دعوةو  األساسي وقانونها الوطنیة الحركة نشاط في دورهمو  الجمعیة شخصیات بعض
 .أصولهاو  المسلمین العلماء

 رابعا: الدوریات:
 األصلي التعلیم وزارة عنر تصد التي نصیب لها كان كما جرائد ،مجالت سواء لوفرتهاو 

 التحرر لحركة األخرى الحرب الجزائریة الثورة عالما األسبوعي العرب مجلة ،الدینیة الشؤونو 
 .الخالدة

 خامسا: الرسائل الجامعیة:
 رسالة بینها ومن، بالموضوع صلة لها التي األكادیمیة الرسائل من مجموعة ىاعتمدنا عل لقد

م 1954 الجزائریة التحریریة والثورة المسلمین علماء جمعیة بعنوان الهاللي اسعد :ل دكتوراه
 رسالة،إعالمیا لثورة المسلمین العلماء جمعیة دعم إبراز في هانااستعمل وقد م1962-

  . ةالثور  نالمسلمین م العلماء جمعیة عنوانب ،الغفور عبد :ــــل ماجستیر
  



 مقدمة..................................................................................

 و  

  المحتوى :    
  .ومالحق خاتمة،،فصول أربعةمقدمة ،  المذكرة هذه في تناولناولقد  

 :األول الفصل •
 :التالیة العناصر تضمن الذي م1931 قبل التعلیم أوضاع فیه ولنااتن •
  .الزوایا المكتبات، :المساجد التعلیمیة، المؤسسات :أوال •
 . المدارس ثانیا •
  .التعلیمیة المؤسسات ضد فرنسا سیاسة :ثالثا •
  :الثاني الفصل •
 .المسلمین العلماء جمعیة النطالق األولى البدایات فیه تناولنا •
 . الجمعیة لمیالد األولیة اإلرهاصات :أوال •
 . مبادئها واهم المسلمین العلماء جمعیة تأسیس :ثانیا •
 . أهدافها :ثالثا •
 . الجمعیة مؤسسي أهم :رابعا •
 :  الثالث الفصل •
 . للجمعیة واإلصالحي التعلیمي المنهج فیه تناولنا •
 .لجمعیة تعلیمال لمراح:أوال •
 . اإلصالحي المنهج :ثانیا •
 .  الجمعیة نشاط من الفرنسیة السلطات موقف :ثالثا •
 :الرابع الفصل •
 التحریریة.  الثورة وانطالقة الجمعیة فیه تناولنا •
 . الثورة إعالن :أوال •
 . إعالمیا للثورة الجمعیة دعم :ثانیا •
 .الجهادي دعمها :ثالثا •



 مقدمة..................................................................................

 ز  

 .  والتعریف االطالع من للمزید والمالحق الوثائق بعض المذكرة لهذهألحقنا  ثم •
 : البحث صعوبات

 الروتینیة العراقیل تلك إطار عن نخرج ال فإننا بحث أي الصعوبات عن تحدثنا إذا    
 الكتب واألرشیفات المكتبات في المادة تشتیت من ،أكادیمي بحث صاحب أي تواجه التي

 من حقا اعتبرناه والذي األهم من ولكن، وأخرى مكتبة بین مسافة بعد أو، المجالت
 لكنها العلمیة المادة وجود هي البحث هذا في أكادیمي باحث أي تواجه التي الصعوبات

 فمعظم الشفهیة الشهادات جمع صعوبة إضافة ،السطحیة من بنوع  الموضوع تعالج
 األعلى بالرفیق التحقوا قد العلماء الجمعیة وتالمذة أساتذة من ،الجزائریة لثورة المعاصرین

 من یكن ومهما،  نوالنسیا الكبر تداركهم الذین منهم قلة باستثناء مدونة أثارا یتركوا أن دون
 ولقد وأدواته البحث وسائل ضمن تندرج األمر حقیقة في ذكرنها التي الصعوبات شان

 نىموات مجهودات من وسعنا في ما وتقدیم العمل على المواظبة من اإلمكان بقدر استطعنا
 للخوض الباحثین إمام مجال وفتح األمور بعض عن اللبس أزالت قد الدراسة هذه تكون أن
   .المواضیع هذه مثل في
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 م1931 قبل التعلیم أوضاع......الفصل األول............................................

 9 

  لیمیة:األول: المؤسسات التع المبحث
 طریق عن یتم كان حیث بالجزائر متطور جد الفرنسي االحتالل قبل یملالتع كان

 تاریخ في هام دور لعبت والتي ،)1(والمدارس التعلیمیة، والزوایا ،كالمساجد القرآنیة المدارس
 األمیة بحیث ملحوظ وتقدم ممتازة بثقافة یتمتع الجزائري الشعب كان حیث الجزائري التعلیم

 سر اوالمد الكتاتیب  بین ما ثقافة مركز 500 من أكثر بها وكانت 20% تتعدى ال
 سلطتها ووضعت المساجد على یدها وضعت الفرنسیة الحكومة دخول وبعد .)2(وغیرها

، ولكن في )3(سالم وعروبتهاإل تحترم أنها مضمونه الجائر النظام باسم ئمةألا ىعل هاذّ ونفو 
 حیثفي كافة القطر الجزائري   اإلسالم لیهدم جاء األمر فهذا المستعمر الفرنسيحقیقة 
واعتبر هذا  ،في داره ومنهوبا في أوقافه ومساجده ومؤسساته غریبا اإلسالمي ینلدا أصبح

 فرنسا وأصبحت ،)4(الدین ملك خاص من ممتلكات االستعمار تتصرف فیه كما تشاء
 اإلسالم على فرنسا لحملة األساسي العامل ولعل، المساجد شؤون جمیع في تتدخل المسیحیة

 وبالتالي )5(.ومن تعالیمه ودروسه مطامعا أمام عائقا الدین هذا یقف ان من خوفها هو
 من واضحة سیاسة فرنسا فأخذت الجزائر في وجودها كیان فتهدد النائمة الروح هذه تتفطن
 على القضاء أهمها المؤسسات كل وشملت، الشعب هویة وطمس نفوذها فرض اجل

  .)6(المدارس و والمكتبات األوقاف على ءاالستیالو  المساجد
                                                             

 النفسیة الممارسات تطویر مدیروتربویة ،  نفسیة دراسة ،الفرنسي االستعمار غداة التعلیم وضعیة: نبالحس رحوي أسیا ) 1(
  .58ص،2007،سبتمبر7عدد ،والتربویة

- 1920 األولى لفترة معاصرة مذكرات خالل من والسیاسي القومي الكفاح : لرحمانا عبد نلعقو  بن إبراهیم بن  )2(
  . 107ص ، دت،للكتاب الوطنیة المؤسسة دط، ، 1جم ،1936

،دت  للكتاب الوطنیة المؤسسة ،دط، الجزائریة الثورة مجلس و العلماء ومشاركة مذكرات: محمد الدین خیر الشیخ  )3(
  .31ص

  . 22ص ،دت،الشروق دار  ،1ط ،اإلصالح فارس بادیس ابن : الدینبهى  محمد سالم  )4(
م 1883-ه1438دار النفائس بیروت  ، 2ط ،التحریریة الثورة قاعدة وبناء بادیس بن الحمید عبد : بسام العسلي) 5(

  . 65ص
 للكتاب الوطنیة المؤسسةدط ، الجزائر، في اإلصالحي واثرها المسلمین العلماء جمعیة :احمد الخطیب) 6(
  .49-48 صم ،1985،الجزائر،
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 :المساجد 
 جعلت فقد ،المساجد احتالل عملیة بدأت للجزائر فرنسا لغزو األولي البدایات مع
 األخر والبعض )1(،والدواب للخیل واصطبالت الفرنسیة الشرطة للجیش ثكنات منها البعض
 مستودعات بعضها جعلت كما ،لعبادتهم كنائس إلى أو وحیواناتهم تهم ال مراكز إلي حولتهم
 . )2(الفرنسي الجیش لخدمة مستشفیات أو عسكریة

 في مسجد أجمل یلزمني بأنه" بقوله :(*) روفیغو الحاكم صرح )3(م1832عام  وفي
 هو كتشوه فجامع بذلك اعجلو  قائال رجاله مخاطب" المسحیین اله معبد منه لنجعل ،المدینة
 المسجد هذا "األوربي الحيو  الحكومیة الدوائر وسط في واقع وانه المدینة في مسجد أجمل
  ،فیلیب سان كنیسة باسم وعرف )4(،الجزائر سیدة كاتدرائیة الي تحول الذي

  .)6(بداخله اعتصموا جزائري االف أربعة حوالي الفرنسیین جنوده مقتل بعد وذلك )5(
 ولقد )7(،المسیحیة لخدمة غریغوار البابا وعین ،الصلیب روفیغو دي الجنرال فنصب

 الباقي أما فقط ،مساجد 5 اال منها یبقى ولم، مسجدا 112 بها االحتالل قبل الجزائر كانت
   .تهدیما هدم فقد

 والذي بتشیني علي مسجد : الفرنسیة السلطات بها عبثت التي المساجد من نجد كما
  )8(.األنصار قدیسة أصبح

                                                             
  ..32-31ص ص، السابق المرجع: بسام العسلي  )1(
  .49ص،السابق المرجع :احمد الخطیب  )2(
  ..31ص، السابق المرجع  :بسام العسلي  )3(

) تولى منصب وزیر الشرطة أیام نابیون بونابرت ثم عین حاكم م1883 -1833روفیغو: واسمه سافوري رونیه دوق (  (*)
  . 31ص ،للجزائر، أنظر: العسلي بسام: المرجع نفسه 

  .108ص ،السابق المرجع: الرحمان عبد العقون بن إبراهیم بن  )4(
  .31ص، السابق المرجع: بسام العسلي  )5(
   .49،صالسابق المرجع:احمد الخطیب )6(
  .124، صم2002الجزائر،  التوزیع و للنشر ریحانة دار , االولى الطبعة, الجزائر تاریخ في موجز: عمورة عمار) 7(
  .140ص، ،دتالقاهرة,،المصریة النهضة مكتبة,،دط، الجزائر هي هذه : احمد المدني توفیق  )8(
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 الجزائر في 1830 )1(عام ففي المساجد باغالق الفرنسیة السلطات أخذت كما
 مسجد إلى باإلضافة ،جامع 32 و صغیرا مسجدا 108 و كبیرا مسجدا 13 أغلقت العاصمة

 ،الریجانس دي فندق أنقاضه على وبني هدم الذيو  مصطفى سارى بناه والذي السیدة
 . )2(شهرا 18 هدمه استمر والذي الباشوات احد وهو الحسین أبي الحاج مسجد كذلك

 ومسجد ،(5)كنیسة إلى حول الذيو  قسنطینة بمدینة باي صالح مسجد جانب إلى هذا
    .الفرنسیین للجنود مخزن إلى حول الذيو  معسكر بمدینة البیضاء العین

  :األوقاف
 للمؤسسات أصحابها علیها تنازل التي والممتلكات األراضي تلك هي باألوقاف ویقصد

   .)3(المرابطین لبعض او والزوایا كالمساجد الدینیة
 ویكون، والسكن المال لتوفیر اإلسالمیة األمة اتخذته وقد معروف إسالمي نظام وهو

 العلم لهوا السبیل وأبناء والیتامى والعجزة بالفقراء والعنایة معینة إدارة أو لجنة إشراف تحت
  )4(المسلمین الجزائر أبناء بین والتضامن االجتماعي التكافل إلى یرمز وهو ،والطلبة والعلماء
 : األوقاف من أنواع وهناك

 وأوقاف، والمدینة ،مكة یفانر الش الحرمان :مثل الجزائر في اشتهرت والتي: العامة األوقاف
 المهتمة الجماعي الوقف مؤسسات أهم من والتي، الخیرات لیسب وأوقاف ،األندلسیة الجمعیة
   .)5(الحنفي بالمذهب الخاصة بأوقاف

 
                                                             

  .124ص نفسه المرجع :عمورة عمار ) 1(
 ص ص م،1988  ،اإلسالمي الغرب دار ، 1ط، 5م ،ج 1954 -م،1880الثقافي الجزائر تاریخ: قاسم ابو اهللا سعد  )2(

39-40.  
 التاریخ الماجستیر مذكرة ،19 وبدایة 18 القرن خالل وفرنسا الجزائر في وثورات  الغذاء مشكلة: خمیسي الحمید عبد )3(

  .20م،ص2006ـ، قسنطینة ،وريتمن جامعة ،المعاصر و الحدیث
  .152ص ،دت،جزائر ،والتوزیع لنشر الوطنیة شركة ،دط،5 ج، الثقافي الجزائر تاریخ: قاسم أبو اهللا سعد  )4(
      ص ،1984 ،الجزائر ، والتوزیع لنشر الوطنیة شركة، دط ، 1 ج ، الثقافي الجزائر تاریخ : قاسم أبو اهللا سعد )5(

  .237-227  ص
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  .)1(اإلشراف أوقاف ذلك إلي صنف الطرقات أوقاف وكذلك
 أوقاف :األوقاف هذه أهم ومن قبة أو زاویة أو معین بمسجد الخاصة هي: الخاصة األوقاف

  .)2(یاالزوا أو المساجد لمختلف وأوقاف الكبیر الجامع أوقافو  الثعالبي الشیخ
 والممون الرئیسي المصدر باعتبارها ذلكو  اإلسالمیة األوقاف على أنظار فرنسا وضعت لهذا

 . )3(التعلیمیةو  الدینیة للنشاطات
 الفرنسیة الدولة أمالك في المسلمین األوقاف أمالك إدخال على احتاللها منذ فقامت

 سبتمبر  8مرسوم :امنه ومراسیم قرارات عدة بإصدار قامت بورمون دي عهد ففي
 مرسوم صدور اتبعه ثم المسلمین أوقاف على باستیالء امر أصدرت والذي )4(م1830
 .الدولة ملك األوقاف كل بموجبه أصبح الذيو  ، )5(م1830 دیسمبر 7 أخرفي

 ملكا تعتبر الجزائر فأمالك وبهذا األوقاف مصادرة لألوربیین یخول االستعماریة السلطة-
 مشكلة اإلسالمیة األوقاف تعتبر فرنسا كانت ولقد، )6(االستعماریة الدولة ممتلكات من خاصا

 المخطط وجه في عائقا تمثل وانها ، الدینیة مؤسساتها مراقبةو  مراقبتها یجب عویصة
 السیاسةو  تتعارض األوقاف بان" القول الى بالنكي الكتاب احد دفع ما هذاو ،  االستعماري
 في الفرنسي االستعماري الوجود علیها یقوم التي االقتصادیة المبادئ مع وتتنافى االستعماریة

  ".)7(الجزائر
 المؤسسات على الفرنسیة اإلدارة مارستها التي والقمع الضغط سیاسة رغم نأ األخیر فيو 

 الشخصیة على المحافظة في الرئیسي دورها بمواصلة قامت أوقافهاو  المساجد فان ،التعلیمیة
 .الدیني والمیدان العلمي المضمار ياالستعمار ف األمة قاومت وهكذا، اإلسالمیة العربیة

                                                             
  .112مرجع سابق،ص  :خمیسيالحمید  عبد )1(
  .153ص، السابق المرجع،5ج الثقافي الجزائر تاریخ: القاسم أبو اهللا سعد )2(
   .124،السابق المرجع ،الجزائر تاریخ في الموجز: عمارعمورة )3(
  . 51 ص ،السابق المرجع،الجزائر في اإلصالحي اثرها و المسلمین علماء جمعیة:احمد الخطیب )4(
  .77 ص، م1981،الجزائر 62 ع ،الثقافة مجلة،1830سيالفرن االحتالل بعد الجزائر مدینة اوقاف:خدیجة بقطاش )5(
  . 147 ص، السابق المرجع ،الجزائر هي هذه:احمد المدني توفیق )6(
  . 166 ص ،م1883الجزائر،دط ،ددن ، 1ج ،الجزائر تاریخ في أبحاث و دراسات:ناصرالدین سعیدواني )7(
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 : الزوایا
 قیم على حافظت مدرسةو  الوطنیة للشخصیة حصنا القرآنیة بتعالیمها الزوایا كانت

 لیمهاابتع االستعماري الوجود ذلك في مقاومة ،وأفكاره وأصالته الجزائري للشعب اإلنسانیة
 .)1(اإلسالمیة العربیة

 والمغرب خاصة بصفة الجزائر في الصوفیة الطرق مشایخ مراكز وهي زاویة جمع :والزوایا
 من المكان هذا یجمعه عما النظر یقطع لمكان جامع اسم وهي، عامة بصفة اإلسالمي
 لحراسة المجاهدون فیها یرابط ثغور وهي الرباطات هي الزوایا في واألصل ،إلیه المنزولین

 ثم والعبادة للتعلم خاصة وأصبحت المراكز هذه تطورت ثم  )2(،اإلسالمیة الدولة حدود
 إلى بعد فیما تطااالرب هذه تحولت ثم )3(،المرابطین ألحد ضریحا ثم مقاما أصبحتو  تحولت

 )4(.فیها المتواجدة المنطقة باسم أو مؤسسها باسم تعرف أصبحتو  زوایا

 والعربي االجتماعي الوسط في بالغة أهمیة ولها الصحیح التعلیم نشر على تعمل كانت ولقد
 واألمیة الجهل ومحاربة المنطقة أهل الجتماع ومقر والفتوى القضاء دار كونها ،اإلسالمي
  .)5(وغیرها االجتماعیة واآلفات
 الفرنسي باالحتفال مرورا العثماني العهد في ظهرت التي الزوایا هذه أهم من كانو 

  :منها نذكر
  
  
  

                                                             
 -لبنان ، البراق داردط ، ، نشاطها و تاریخها بالجزائر الزوایا و الصوفیة مؤید: الطرق صالح العقبي)1(

  .298 ص م،2002،بیروت
 الوطنیة المؤسسة،5ط ،الجزائر في التربیة و االسالمي االصالح رائد بادیس بن الحمید عبد الشیخ: تركي عمامرة رابح) 2(

  .381-380 ص ص م،2002، الرویبة ، االشهار و النشر و لالتصال
  .170 ص، السابق المرجع  ،3ج ، الثقافي الجزائر تاریخ: قاسم ابو اهللا سعد) 3(
  .56 ص ،السابق المرجع :احمد الخطیب) 4(
  .74 ص، السابق المرجع : نبلحس اسیا رحوي) 5(
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 :التیجانیة الطریقة
 الشیخ سیدي أوالد من العباس أبو يجانیالت سالم بن المختار بن محمد بن احمد أسسها

 في ستمرتا والتي ،الفقون ابن بزاویة والمعروفة االغواط قرب الماضي بعین المولود، محمد
  .)1(الفرنسي االستعمار خدمة

 : القادریة الطریقة
 هذه قامت وقد، فارس مدینة في المولود الجیالني القادر عبد سیدي بزاویة المعروفة

 .)2(یةالدین الدعوةو  والفقه العلم على أساسا الطریقة
 الهامل وزاویة ،لجرجرة الزواوة بالد في الیلولي الرحمان عبد سیدي زاویة ذلك إلى صنف
 قریة في موجودة وهي السحنونیة زاویة وكذلك ،)3(الجنوب بمنطقة بوسعادة مدینة من بالقرب

 العهد في ظهرت حدیثة وهي الشریفو  عمر الشیخ مؤسسها ،وزو تیزي والیة في السحنونیة
 .)4(الفرنسي
 : المكتبات

 تنتج كانت حیث ومزدهر  محلي بإنتاج تتمتع العثماني العهد في الجزائر كانت لقد     
 والحجاز األندلس مصر:مثل أخرى، الدول من جلبها أو والنسخ التألیف طریق عن الكتب
 مدینة وكذلك ،الكتب وصناعة العلمي بنتاجها معروفة كانت التي تلمسان مدینة خاصة
 بالكتب بغناها المعروفة "الفكون" لعائلة  بقسنطینة اإلسالم شیخ مكتبة: مثل وقسنطینة بجایة

 .)5(لها المجاورة اإلسالمیة بالبالد متعلقة وكتب بالدها بتاریخ خاصة

                                                             
 تاریخ الماستر  مذكرةم،1954-1925 الصوفیة الطرق و المسلمین العلماء جمعیة بین العالقة: خرخاشي نوار نبیل) 1(

  .36صم،2013-2012بسكرة ،خیضر محمد جامعة ،اإلنسانیة العلوم كلیة  ،الطیب العماري اشراف،المعاصر
  57ص ،السابق المرجع :احمد الخطیب) 2(
  .381 ص، السابق المرجع، بادیس بن الحمید عبد الشیخ: تركي عمارة رابح) 3(
  .196ص ،السابق المرجع،3ج ،الثقافي الجزائر تاریخ: قاسم أبو اهللا سعد) 4(
  .286-285ص السابق،  المرجع ،1ج ،الثقافي الجزائر تاریخ : القاسم أبو اهللا سعد) 5(
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 البخاري وصحیح الحنفي الفقه كتب العثمانیین طریق عن للجزائریین جاء ما أهم وان
 .)1(العربیة غةللى اعل وحفاظ اإلسالم دین عن الدفاع اجل من وهذا ،واألذكار واألدعیة
 النساخ بها وظهرا قسنطینة مدینة بها  واشتهرت ،والنسخ  االستنساخ فكرة ظهرت كما

 بسرعة ویتمیز الكتب بنسخ مشهور كان التلیلي احمد أن الورتالني ذكر حیث ،والمخططین
  )2(.الملباني عن الصباغ كتاب الدرعي رحلة ةقبر  في كتب حیث، الخط في وبدیع  الكتابة

 لما الرحلة هذه ولوال ،الكتب اقتناء انتشار وراء العلم طلب في والرحلة الحج كان ولقد
   .)3(بإنتاجهم  المكتبات وتغذیة تألیف في العلماء عقول نشطت

  وخاصة:ویمكن تقسیم المكتبات إلى عامة 
وأبوابها مفتوحة لكافة القراء  ،وهي المرتبطة بالمساجد الزوایا والمدارس المكتبات العامة: .1

 :المسلمین، وللكتب في تلك المساجد خزائن خاصة بالطلبة وطالب العلم ومن أشهرها
مكتبة المدرسة الكتانیة، ومدرسة المحمدیة لمحمد الكبیر مكتبة الجامع الكبیر بالعاصمة، 

 .)4(معسكرفي 
وهي كثیرة ومتنوعة أشتهرت بها عائالت من أصحاب النفوذ والجاه  المكتبات الخاصة: .2

عائلة الفكون بقسنطینة المعروفة باسم حمودة الفكون بعد االحتالل الفرنسي  :مثل
األربعة راس وهو أحد بایات وهران المعروفة باسم بیت المذاهب  ألبيمباشرة، ومكتبة 

 .)5(كان له مكتبة عظیمة أبوه وذكر الورتالني أن
إال أن هذه المكتبات سرعان ما تعرضت إلى النهب والحرق بدخول االستعمار الفرنسي حیث 

سوى  ،قام بنهب المكتبات الجزائریة الذین یعثرون علیها في مختلف جهات القطر الجزائري

                                                             
  .288-287صمرجع سابق ، ، 1:تاریخ الثقافي،ج القاسم أبو اهللا سعد) 1(
  289-288ص نفسه المرجع : القاسم أبو اهللا سعد)2(
   .290صمرجع سابق ، : نبلحس أسیا رحوي)3(
  . 21، ص نفسهن: المرجع ) رحوي آسیا بلحس4(
  .294، 293) المرجع نفسه، ص 5(
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ذونها إلى أوروبا، ، أو یبیعونها لتجار الكتب األوروبیین الذین یأخ)1(كانت عامة أو خاصة
فضال عن الكتب والمكتبات  ،كما هاجر كبار العلماء واألغنیاء إلى الخارج مع بعض كتبهم

مكتبة األمیر عبد القادر في السنوات األولى لالحتالل وأن معظم  :التي احرقوها ونهبوها مثل
     .)2(تستعمل للتدریس الكتب تشتت وأتلفت كل المخطوطات التي كانت

 هجرت " جدا سیئة التعلیم حالة ان الجزائر الى زیارته عند فرید محمد یقول حیث
 معالم تدرس وكادت ،والجهالء للجهل مرتعا الدیار وصارت الكاتب دور وخربت العلم ربوع
 الفرنساویة أصبحت بل األجنبیة الكلمات العامیة اللغة إلى وتطرقت الفصحى العربیة اللغة
  )3( وغیرها وعنابة قسنطینة, وهران :مثل العواصم في التخاطب لغة هي

 ،المجتمع أوساط فيو  الجزائر داخل سیطرتها تفرض االستعماریة الحركة كانت ذابه
 )4( ،الكریم القران على تركز كانت التي والمكتبات الكتب معظم انتهكتو  التعلیم وتراجع
 بالحفاظ بدورها قامت تعلیمیة كمؤسسة والفرنسیة العثمانیة الفترة خالل التعلیم ظل وهكذا
  .)5(األخالقیة ومبادئه الدینیة وتعالیمه الجزائري للشعب الوطنیة المقومات على

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .297، 295ص  رحوي اسیا بلحسن: مرجع سابق،)1(
  .94) رابح تركي: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص 2(
   .64الخطیب احمد: المرجع السابق، ص ) 3(
    64ص  سابق مرجع :بلحسین  أسیا رحوي) 4(
  .73ص  سابق مرجع : احمد الخطیب) 5(
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  المبحث الثاني: أهم المدارس
اعتمدت فرنسا منذ احتاللها للجزائر وقبل الحرب العالمیة المدارس العربیة الفرنسیة:  .1

غالق األولى على مصادرة  ٕ مدارسها وبناء المدارس الفرنسیة التي تخدم مصالح أمالكها وا
لكنها ومنذ ذلك الوقت ،من أجل خلق جیل یلبي طلباتها ویتقن لغتها الفرنسیة  ،فرنسا

یتولون ترجمة أوامرها، فاهتمت بسلسلة  )1(،تواجه مشكلة إیجاد أعوان لها بین الجزائریین
ونقصد بها مقاومة ،عام  15ثر من من المقاومات التي قادها الجزائریین والتي دامت أك

بغیة إیجاد أبناء من العائالت الطبقة  )2(،)1847 -1832األمیر عبد القادر (
أن تصبح  هم لصالح المستعمراماألرستقراطیة الجزائریة بعد إخضاعهم للتربیة واستخد

النواة األولى لمجتمع مندمج وبذلك أنشأت المدارس العربیة الفرنسیة في عهد الجمهوریة 
–وتعرف هذه المدارس بالمدارس المختلطة الفرنسة  )3(م14/7/1850بموجب ، الثانیة

       .)4(تهتم بكال اللغتین العربیة والفرنسیة -اإلسالمیة
 منهم 213 الفرنسیة العربیة المدرسة في المسجلین التالمیذ عدد كان 1867 عام في -

  81 منهم 109 اإلجمالي الحضور كان السنة أخر وفي  ،أوربي 40 و مسلم 173
 .األوربیین من 28 و المسلمین من

 ضباط علیه یشرف كان ولقد ،أربعون إال المدارس هذه عدد یبلغ لم )5(م1870 عام في -
 التعلیم توفیق مع فقط فرنسي تعلیم أصبح الفترة هذه في والتعلیم ،العربیة المكاتب
 حیث الثالثة اإلمبراطوریة سقوط منذ الجزائریة المدارس هذه عدد تقلص ولقد ،العربي

                                                             
  .327، المرجع السابق، ص 3سعد اهللا أبو القاسم: تاریخ الجزائر الثقافي، ج )1(
  .328 صالمرجع نفسه: )2(
  .65الخطیب أحمد: المرجع السابق، ص  )3(
  .66المرجع نفسه، ص  )4(
  339ص ،سابق مرجع،1 ج،الثقافي الجزائر تاریخ : القاسم ابو اهللا سعد) 5(
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 التالمیذ عدد أما جزائري تلمیذ 3172 تالمیذها ومجموع مدرسة 16 إلى عددها وصل
  )1(تلمیذا 44326 الفرنسیین

 لهذه باعتراضهم الكولون دفع ما هذاو  يالجزائر  التعلیم ازداد )2(م1883 عام وفي -
 سیكون الموحد صوتهم فان األهالي بین التعلیم عم إذ الكولون رأي كانو ، المدارس
 ،األولى العالمیة الحرب بدایة في خاصة عددهم تزاید فقد هذا ورغم، للعرب الجزائر

 م.1914 )3(عام حتى التالمیذ وعدد المدارس عدد یوضح التالي الجدولو 

 التالمیذ عدد الصفوف عدد المدارس عدد الدراسیة السنة
1893 138 244 13439 
1898 199 412 23468 
1908 242 504 27448 
1913 468 888 46437 
1914 ______ _______ 48750 
 عدد من %5 حوالي جدا ضعیفة الفرنسي التعلیم نسبة أن الجدول خالل من نالحظ

 .)4(ولد 850000 أي التعلیم أحسن بلغوا الذین الفرنسیین التالمیذ
  الصفین تتعد لم المدرسة بان نالحظ كما
 : التالي النحو علي المدارس تصنیف فیه جاء مرسوم صدر )5(م1892 عام في -
 فرنسي معلم ویترأسها قسمین أو قسم تضم والتي :االبتدائیة المدارس . 
 األهالي من معلم یترأسهاو  واحد قسم لها ة:التحضری المدارس. 

                                                             
  .339ص،3تاریخ ثقافي، ج : القاسم أبو اهللا سعد) 1(
  . 67ص ،سابق مرجع : احمد الخطیب) 2(
  .68ص ،نفسه مرجع احمد: الخطیب) 3(
  .67 ص ه،سنف  مرجع  احمد: الخطیب) 4(
  .68 ص  ،نفسه المرجع) 5(
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 فرنسي مدیر ویترأسها األقل علي اقسام ثالثة تضم التي وهي :األساسیة المدارس. 
 وكیفیة برامجها. فرنسي معلم او أساسیة مدرسة مدیر أما یترأسها و :األخیرة المدارس 

 )1(.دروسها سیر
 للتعلیم مؤهلة شهادات یحمل الفرنسي المعلم الن هدف أي یحقق لم المرسوم هذا أن غیر

  )2(.ابتدائیة شهادة إال الجزائري المعلم عكس

 الجزائریة والفتاة األوروبیات للبنات اال تخصص فلم بالبنات الخاصة المدارس عن أما
 التي البرامج عن أما ،بالدراسة لها یسمح اجتماعي وضع وال دولة فال،ظالم جهل في تعیش
 اإلداري النظام التاریخ والجغرافیا والقانون األدب قواعد تشمل المدارس هذه تقدمها كانت

 القراءة بمبادئ خاصة یتلقونها التي الدروس كذلك ) 3(،الطبیعة وعلوم والهندسة والحساب
 لغة الیوم في ساعات أربع یدرسون كانوا أنهم غیر ،أهلي معلم ید على بالعربیة والكتابة
 على مواظبین غیر كانوا ألنهم یفلح لم هذا أن غیر ،فرنسي معلم ید على فرنسیة

  )4(.الحضور
 لهم و الدراسة لوازم بجمیع یتمتعون كانوا حیث كثیرا باألوروبیین تهتم فرنسا كانت ولقد

 هذا كل من حرموا فقد الجزائریین أبناء بینما ،الكافیة والفصول لتعلیمهم مخصصة مدارس
 في المستوطنین تعلیم نجد فقد ،التجهیزات قلة و ضعیفة بالمعلمین خاصة فصول فكانت

 على وتشمل مدرسة 1400 في تعلیمهم یزاولون طفل ألف 160 یضم االبتدائیة المدارس
  )5(مدرسة 699 الدراسة یزاولون طفل ألف92 یضم جزائریون أبناء تعلیم اما، فصل 4200

 

                                                             
  351 ص السابق المرجع الثقافي الجزائر تاریخ القاسم أبو اهللا سعد) 1(
  68 ص سباق مرجع: احمد الخطیب)2(
  .68المرجع نفسه: ص  )3(
  355 ص سابق مرجع الثقافي الجزائر تاریخ : القاسم أبو سعد اهللا)4(
 147 ص سابق مرجع: بادیس بن الحمید عبد الشیخ: عمامرة تركي رابح) 5(
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 800 یتعدى ال عددهم كان األوروبیین أن نجد اذه خالل ومن، فصل 1908 علي وتشمل
 المدارس ضعف من أكثر تعلیمال فیها یتلقون ینذال المدارس عدد أن غیر ،نسمة ألف

 تعلیم اجل من تعمل التي الفرنسیة اإلدارة سخاء إلي راجع اذوه ،الجزائریین بأبناء الخاصة
 .)1(اإلنساني التقدم قافلة مؤخرة في  الجزائریین جعل و مصالحها لخدمة األوروبیین
 دي جنتي "باسم فرعون جوني: هو الجزائر في األوروبیین بتدریس قام من أولو 

 دي جونيرح ص وقد ،ویهودها الجزائر مدینة لحظر بالفرنسیة ودروس ربیینلألو  "بوسیه
 األهالي تكن أن جدا المستحیل من" )2(:قوله في التعلیمیة  سیاسة فرض اجل من بوسیه

 من لنا مفیدة تكن لم فالعربیة لغتهم من أنفسنا نمكن أن مستعجل هو مما أكثر لغتنا نتتق
 بعضنا مع عالقتنا بها تبدأ التي اللغة فهي الفرنسیة اللغة أما ،ینیفریقاإل مع عالقتنا جهة

 ىلع ویتعرفون كتبنا یعرفون تجعلهم فهي األمان و مفتاح فهي إلیهم بالنسبة ولكن، البعض
 أما اهاتذل لغة سوء وراء لیس العربیة لعلم وان الفرنسي بالعلم اتصال ىعل یكون أي أساتذتنا

 )3("السنین عبر العقلي التقدم أنتجته ما وكل اإلنسانیة المعارف كل فوراءه الفرنسیة نتعلم
 التعصب بروح عربیة حضارة إحالل ومحاولتهم ،عداءال بروح جاءوا فالفرنسیون وبهذا

 ولكن ،للیهود اإلسرائیلیة والمدرسة للمسلمین بالنسبة الفرنسیة المدارس بإنشاء وقاموا، والعداوة
 واألمالك المساجد وبحرمة لفرنسا كاذبة وعود بعد خاصة فیها التعلم ارفضو  األهالي

 المشركة أو بالواد سمیت التي الخاصة المدرسة هذه منها أبناءهم سجلوا حیث واألوقاف
  .)4(فرنسا ألبناء أساس هي والتي

                                                             
  .147 ص ،سابق مرجع، الحمید عبد بادیس ابن : عمارة تركي رابح)1(
  .27ص م،1996 ،اإلسالمي ربغال دار ،4ج ،الجزائر تاریخ في راءأو  ثأبحا : قاسم أبو اهللا سعد)2(
  .27المرجع نفسه: ص  )3(
  .328ص سابق، ، مرجع3ج الثقافي الجزائر تاریخ : قاسم أبو اهللا سعد)4(
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 عدد وتزاید عددها وتضاعف أخرى مدارس بنیت األولى العالمیة الحرب نهایة وبعد
 ایمانویل أوضحه ما وهذا البالد شهدتها التي االقتصادیة األزمة بسبب تراجعت ولكن تالمیذ
 )2( :األتي الجدول في  )1(المدارس هذه عدد یوجیجا

 السنة المدارس التالمیذ
33.887 
34.811 
48.750 
33.747 

286 
301 
452 
472 

1909 
1910 
1914 
1919 

 وفي35.295 ،ویقصدها 916 ووجود مدرسة 24 مدارس عدد تزاید 1920 وفي
 تالمیذ عدد تزاید م1922 أما 36.262 تالمیذ وعدد 925 اقسام عدد تزایدم 1921

ناث ذكور الجزائریین ٕ   )3(العشرینات وبدایات الوطنیة النهضة بعد خاصة وا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .328 ص ،سابق مرجع ،الجزائر تاریخ :القاسم أبو اهللا سعد) 1(
  .230 ص ،نفسه المرجع) 2(
  .  360 ص ،نفسه المرجع) 3(
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  التعلیمیة المؤسسات ضد فرنسا سیاسة :الثالث المبحث
 اللغة محاربة على عملت الجزائر رضأ في الفرنسي ستعماراال قدامأ توطأ أن منذ

ٕ و  العربیة  األحوال محاكم باستثناء فرنسا لغة محلها وحل ،اإلداري اإلطار عن بعادهاا
 تدمیر على عملت وقد  )1(،العربیة باللغة یجري فیها العمل بقي التي اإلسالمیة الشخصیة
 المدارس في تتمثل والتي، العربیة الثقافة مراكز معظم على بالقضاء الجزائریة الشخصیة
 عن وذلك، الفرنسیة للثقافة ومعاهد كنائس إلى وتحویلها والمعاهد الكتاتیب والزوایا والمساجد

 عام مدرسة 80 قسنطینة مدینة: مثال الجزائریة المدن تخطیط إعادة سیاسة تطبیق طریق
  .مدرسة 30 سوى االحتالل بعد منها یبقى ولم وزاویة معاهد 7و )2(م1837

 الذي نادوص: النائب ومنهم بالوحشیة برلمانهم فرنسا في النواب بعض ندد ولقد
ٕ و  أهلها مخابرة غیر من دار 900 بالعاصمة هدمنا ")3(:بقوله صرح  دفع غیر منو  عالمهما

 " .الفرنسي للجیش مراكز إلى وحولناها وجامع مسجدا 60 على واستحوذنا تعویض
 مكتبة: مثل والكتب والمكتبات والوثائق المخطوطات بحرق الفرنسي االحتالل قام كما

 المشرق إلى رحالتهم طریق عن جمعها في الكثیر عانى التي الكتب هذه القادر عبد األمیر
 .)4(األندلس بالد إلى العلمیة والزیارات العربي

 على عملت حیث صوتها اخفاض على وعملت بشدة الوطنیة الصحافة حاربت كما
 ل: الجزائر جریدة المنتقد جریدة:مثل الصدور في تبدأ نا ام العربیة المجالت الجرائد غلق

 . )5(الیقظان أبو إبراهیم: ل میزاب وجریدة ،ألزاهري السعید محمد

                                                             
  .93 ص، سابق مرجع ، بادیس ابن: عمامرة تركي رابح ) 1(
  .94ص ،نفسه المرجع ) 2(
 النشر دار ،1ط  م،1954نوفمبر ثورة حتىم 1830 عام من الجزائریة المقاومة مظاهر : الطیب احمد العلوي ) 3(

  .30 ص ،قسنطینة م،1985 للطباعة
  .95- 94ص ،نفسه المرجع  )4(
  .95 ص ،سابق مرجع :الطیب احمد العلوي )5(
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 وتوضیح احتاللهم وتبریر االستعماریة الدعایة لبث مدارس بتأسیس فرنسا قامت كما
 الصدد هذا وفي فرنسا من جزء الجزائر تجعل أن هو الحقیقي الهدف الن الحضاریة الرسالة
 بعد كلها الجزائر في یكون ولن حانت قد األخیرة اإلسالم أیام أن" )1(،بیجو الجنرال صرح

ذا المسیح غیر بعید الها من عاما عشرین ٕ  فمن لفرنسا ستبقى األرض هذه أن في ارتبنا ما وا
 یصبحون حینما إال لفرنسا یكونوا لن العرب أن... فقدها قد اإلسالم أن األقل على الجلي

  .")2(مسیحیین
 على والقضاء فرنسا ممتلكات إلى وضمها األوقاف أمالك على ءباالستیال قامت كما
 وتشیید، والتعلیمیة الدینیة النشاطات لمختلف الفعلي الممون باعتبارها اإلسالمیة األوقاف
 في فرنسا حاولت :"غوني الفرنسي المؤرخ قال حیث ،الفرنسیة السلطات من بتدعیم الكنائس
  .")3(غربیة ارض شرقیة ارض من تجعل أن الجزائر

 لرؤیة تماما مغایرا تفكیرا وضع الجزائر في الفرنسي رستعمااإل حاول السیاسة وبهذه
 فرنسة إلى تهدف كانت )4(االستعماریة الحقبة تلك في فرنسا وثقافة اإلسالمي مجتمعنا
 حضارةى عل الجزائریین الشباب طالعاو  ،األساسیة مقوماته من مجتمعنا الئصواست الجزائر

 .)5(الجزائر شعب عقول تنویر: مثل شعارات تحت المستبد المستعمر
  

  

                                                             
  .41ص، سابق مرجع ،بسام يلالعس )1(
  .118ص ،سابق مرجع :عمارة عمورة )2(
  .125  ص ،نفسه المرجع )3(
 والتوزیع للنشر العلوم دار ،ط د ،الكبرى المراحل االستقالل غایة الي التاریخ قبل ما من الجزائر تاریخ :صالح فركوس )4(

  .390صم،2005 ر،الجزائ
  .101ص ،السابق المرجع ،الوطنیة والشخصیة القومي التعلیم : تركي رابح)5(
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 . الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة لمیالد األولیة اإلرهاصات: األول المبحث
 ظهور الجزائري المجتمع شهد العشرون القرن وبدایة عشر التاسع القرن نهایة في انه

صالحیین مفكرین ٕ  النهضة في لیساهموا عادوا ثم الخارج في درسوا الذین بالخصوص ،وا
رجاع التقلیدي التعلیم بإصالح فطالبوا النظیفة وأفكارهم بجهودهم ،والدینیة الفكریة ٕ  اللغة وا
   .)1(ىاألول وأصولها أمجادها إلى العربیة

 ألف وأغلقت اإلسالم وثقافة العروبة ىعل حربافرنسا وشنت  الثقافة هدمت بعدما
 المتطلعین األساتذة معظم وطردت ،وقسنطینة تلمسان مدینتي في وثانویة ابتدائیة مدرسة

 الفرنسیة السلطات به تسمح ما إال المدارس من یبق ولم ، )2(العلمیة التخصصات بمختلف
 أمالك ىعل الءیباالست التقلیدي التعلیم ىعل والقضاء المحلیة الثقافة تهمیش اجل من

  )3(الشعب علي تسیطر لكي الدولة عن الدین فصل قانون إصدار إلى فعمدت ،األوقاف

 ىعل ساعد مما اإلسالمیة العربیة الهویة طمست قد تكون وبذلك ،وثقافیا وسیاسیا دینیا
 في البدع من أكثروا أن بعد اإلسالم ةجاد عن الجزائر في الصوفیة الطرق معظم انحراف

  .)4(العلیا بالدهم مصالح ضد الفرنسیة اإلدارة مع تعاونهم جانب إلى الدین
 األخضر الجامع في دروس إلقاء إال بادیس بن الحمید عبد الشیخ ىعل كان فما
 الفكر وتحریر والجمود الخرافات مقاومة و البدع ونبذ ،اإلصالح إلى الدعوة في بقسنطینة
  .والمبتدعون الجهالء به الحق مما اإلسالمي الدین وتنقیة سیطرتهما من الجزائري

                                                             
  .77 ص ،سابق مرجع بلحسن:: اسیا ويحر )1(
-1359/1889-1308 الحدیث الجزائر تاریخ في اإلصالح رائد بادیس بن الحمید عبد توفیق: فهمي مقبل محمد) 2(

  .02ص م،دط، ،ددن،دت،1940
 ،2001 ،مصر ،المعارف دار، المعاصر و الحدیثة الوطنیة الحركة الجزائر تاریخ في دراسات : إبراهیم الدسوقي)3(

  .   147ص
 دار .،دط،  یحیاتي محمد، االجتماعي و يالدین التاریخ في بحث الجزائر في اإلسالمیة اإلصالحیة الحركة : علي مراد)4(

 .145صم،2007 ،الجزائر ،الحكمة
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 على ساعدت خارجیة عوامل عدة هناك الداخلیة العوامل هذه كل إلى باإلضافة
 )1(:منها اإلصالحیة الحركة ظهور

 نتیجة الجزائر بینها ومن والعربي اإلسالمي العالم أرجاء في دبت التي العامة الیقظة -
 عشر التاسع للقرن الثاني النصف من ابتداء وعسكریا وسیاسیا ثقافیا بأوروبا احتكاكه
  )2(میالدي

 الدعوة معها حاملة الجزائر إلى تتسرب كانت التي الشرقیة العربیة والجرائد المجالت -
تباعها عبدة ومحمد األفغاني الدین جمال بها ینادي التي السلفیة اإلصالحیة ٕ  :مثل وا

 من وغیرها " اللواء " وجریدة " المؤید " وجریدة "المنار " :ومجلة " الوثقى العروة "مجلة
 )3(.اإلسالمي التجدید بفكرة تهتم التي والجرائد المجالت

 الشیخ: أمثال الجزائر إلى العربي المشرق بالخارج درسوا الذین الجزائریین بعض عودة -
 بعد الجزائر إلى عادوا وكلهم التبسي والعربي لعقبيا والطیب اإلبراهیمي البشیر محمد

  .)4(األولى العالمیة الحرب
 وتطلع األولى العالمیة الحرب نتیجة الجزائري الشعب في دبت التي العامة الیقظة -

 من وسیاسیا وثقافیا واجتماعیا دینیا بهم ینهض الذي الشامل اإلصالح إلى الجزائریین
 . الحرب هذه قبل علیها كانوا التي السیئة الوضعیة

 بعد الجزائر في السلفیة اإلصالحیة الحركة نشأة على تضافرت العوامل من جملة هذه
  .األولى العالمیة الحرب
  .)5(ثوري وأخر إصالحي احدهما األوساط تلك اتجاهین یسود كان انه یذكرو 
  

                                                             
  .199ص ،سابق مرجع ، بادیس بن الحمید عبد الشیخ: تركي عمامرة رابح )1(
  .199 ص :نفسه المرجع  )2(
  . 148 ص :مصدر سابق،علي مراد  )3(
  .199ص، سابق مرجع ، بادیس بن الحمید عبد الشیخ: عمامرة تركي رابح )4(
  .199ص نفسه، مرجع :عمامرة تركي رابح )5(
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 :المسلمین علماء جمعیة میالد: الثاني لمبحثا
 بالد في األولى العالمیة الحرب قبل المسلمین العلماء جمعیة تأسیس فكرة بدأت لقد

 ردتجو  لتنتشر العشرینیات عقد إلى تحتاج كانت الظروف أن غیر )1(م1913 ،الحجاز
 تعلیمهم إكمال بعد الجزائر إلى عادوا الذین واإلصالح النهضة عالمأ وبروز، الناس ویعرفها

 ومتأثرین لفرنسا معادیة بأفكار محملین، والحجاز ومصر بتونس اإلسالمیة المعاهد في
 عبد اإلمام ذهن في الفكرة هذه فتبلورت )2(،أمتهم أبناء منه یعاني الذي المتردي بالوضع
 واالنضباط والتنظیم والفكر التخطیط على قائمة لدیه النهضة وكانت بادیس بن الحمید
 كانتو  القوة لهم كانت إذا ورسوله باهللا إیمانهم بمقتضیات المسلمون ینهض إنما ":)3(قائال
 ولدفع ،المصلحة لجلب وتبقى وتتآزر وتتشاور وتدبر تفكر منظمة جماعة لهم

 البشیر قال هذه فكرته من وانطالقا  والعزیمة الفكر عن العمل في متساندة،المضرة
 بمدینة وأنا بادیس بن الحمید عبد األستاذ األخ زارني )4(": م1924 عام في اإلبراهیمي

 و میالدیة العشرون و الرابعة السنة في مستعجلة زیارة – علمي بعمل أقوم – سطیف
  ".جلسة أول في الزیارة بموجب اخبرني

 قسنطینة مدینة العام مركزها یكون العلمي اإلخاء جمعیة تأسیس على العزم عقد انه
 وتقارب جهودهم وتوحد والطلبة العلماء شمل تجمع بعمالتها خاصة وتكون، العلمیة العاصمة
  .)5("والجفاء التناكر ألسباب مزیلة و ،بینهم تعاون صلة وتكون والتفكیر التعلیم في مناهجهم

                                                             
  .144 ص، السابق المرجع ،4ج، الجزائر تاریخ في راءأ و أبحاث : القاسم وبا اهللا سعد )1(
 لبنان – بیروت ،اإلسالمي الغرب دار ،4ط، 2ج،م 1930-1900 المسلمین العلماء جمعیة نشاط : سعید بورنان )2(

  .387 ص، 1992
  . 96 ص،السابق المرجع : احمد الخطیب )3(
 ،الجزائر – الواد باب ، المعرفة دار،الجزائریین المسلمین علماء جمعیة مؤتمر سجل : المسلمین علماء جمعیة )4(

  .41 ص، 1881- 2009
  .42- 41 ص ،نفسه المصدر، مؤتمر سجل : المسلمین علماء جمعیة )5(
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 وهي " )1(م1925 المنتقد " المسماة األولى صحیفته بادیس ابن انشأ أشهر عدة وبعد
 عالم ندخل والوطن الحق باسم الرحمان اهللا باسم :"قائال انتقادیه سیاسیة تهذیبیة جریدة

 في الصعاب كل مستسهلین فیه نتحملها التي المسؤولیة بعظم شاعرین العظیم الصحافة
 على نعرض نحن وها عاملون علیه نحن الذي والمبدأ ساعون إلیها نحن التي الغایة سبیل

 دیسبا ابن عرض فیها جریدة وهذه "،علیها السیر على العزم عقدنا التي مبادئنا العموم
 مالك قول له شعارا الشهاب اتخذ ثم، إلیها یرمي التي والتهذیبیة واالنتقادیة السیاسیة المبادئ

 الشهاب جریدة صدرأف "أولها به یصلح بما إال األمة هذه أخر یصلح ال " انس بن
 النزعة أصحاب المسلمین المثقفین بین التقارب یحقق أن في أمل كلهو  م1925ه/1344

  .)2(اإلصالحیة
 ه1349  الحجة ذي من عشر السابع،الثامنة الساعة على الثالثاء یوم صباح في

 عمر السید منها العاصمة فضالء جماعة اجتمعت )3(م1931 ماي شهر من لخامس الموافق
 ،الترقي بنادي الشرفة قرب زاویة في عبابسة محمد والسید العاصمي محمد والشیخ إسماعیل

 علماء جمع وجوب وعلى إصالحیة حركة إنشاء على اتفاقا ونقاش طویل حدیث وبعد
 عن وتنهي بالمعروف تأمر عالیة إسالمیة جمعیة وتأسیس، الجزائریین ارض في المسلمین

   )4(.واحد هدف حول الشعب وتجمع الحق كلمة وتقول المنكر
 خیرا فتفاءلوا "المسلمین علماء جمعیة" إذن لندعها: مياصالع قال النقاش هذا وفي

 "رنكف لفبأ" یةده أقدم نأ علیا: إسماعیل بن عمر أجابه حین في، علیه اتفقواو  االسم بهذا
 وبشر لشهاب اكتب إذن :العاصمي قال یؤسسها لمن جزائري دینار  1000 من أكثر

  .)5(جائزة عن وأعلن بالموضوع
                                                             

  .5 -1 ص ،الجزائر ،20 م،ع1925 جویلیة2-ه  1343 الحجة ذي 11 الخمیس : المنتقد جریدة )1(
  1ص األولى السنةم،2001ه/1412،ط اإلسالمي الغرب دار،1المج  الشهاب : بادیس بن الحمید عبد )2(
  .185ص ،1،جالسابق المرجع :الرحمان عبد ونقالع بن إبراهیم بن  )3(
  .256ص م،2010 ،الجزائر، المجاهدین وزارة،2ج ،مذكرات كفاح الحیاة:احمد المدني توفیق ) 4(
  .257ص ،نفسه رصدالم: احمد المدني توفیق  )5(
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 یكون )1(دیني حزب تأسیس فحواه للعلماء نداء الثالث العدد في الشهاب نشر ثم
 بیان هو النداء هذا ،به التصق مما الحنیف الدین وجه وتطهیر البدع محاربة منه الغرض

  .مرامیه إلى الوصول في الحزب هذا یتخذه الذي والبرنامج لألسلوب
 )2(م1939 شهریة مجلة إلى تحولت ثم 1929 عام الى الجریدة هذه استمرت ولقد

 للرئاسة وعینوا للجمعیة األساسي القانون لوضع عمومیة جمعیة بصفة اجتماعهم كانت ولقد
 القانون ووضع ،العمودي األمین محمد" األستاذ وللكتابة،" الزواوي یعلي أبا" :الشیخ المؤقتة
 على الجلسة وانتهت باإلجماع الجمعیة فأقرته ،اإلشهاد رؤوس على جلسة كاتب وتاله

 إحدى لمنطوق طبقا اإلداریة الهیئة انتخاب ثم ،فسهن الیوم في  )3(العشرة الحادیة الساعة
 نائبا اإلبراهیميو  للرئاسة غیابیا بادیس ابن اإلداریة الهیئة انتخبت ولقد األساسي قانون مواد

 :  اآلتیة الصورة على اإلدارة مجلس وتعین )4(له
 رئیسا............ بادیس بن الحمید عبد  
 كاتبا.......... اإلبراهیمي البشیر محمد  
 معاونه.................... األمین محمد  
 المال امین....................العقبي الطیب  
 معاونه....................بیوض إبراهیم 
 مستشارا............الحافظي المولود 
 مستشارا..........الشریف ابن موالي 

                                                             
  .181 ص السابق المصدر 5 الصحیفة 9 ع الشهاب:بادیس بن الحمید عبد) 1(
  .171 ص ،السابق المرجع: عمورة عمار )2(
 دار ،1،ج1ط ،االبراهیمي طالب احمد تقدیم و جمع، االبراهیمي البشیر محمد االمام اثار: االبراهیمي البشیر محمد )3(

  .71 صم،1997بیروت ،اإلسالمي الغرب
- 1931األخرى الجزائریة بالحركات عالقاتها و الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة: الكریم عبد بوالصفصاف )4(

 م،ص1983 ،قسنطینة، للمجاهد الوطني المتحف ،االجتماعیة العلوم معهد ،مقارنة أیدیولوجیة و تاریخیة دراسةم،1945
  .102 -101 ص
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 1( مستشارا............المهاجي الطیب( 
 مستشارا........... الطرابلسي حسن 
 مستشارا...........البحري السعید 
 مستشارا....... القاسمي القادر عبد 
 2(مستشارا....... الورتالني فضیل محمد( 

 مساءا والنصف التاسعة الساعة على الجلسة وانقضت
 لذلك بالعاصمة الجمعیة مركز في الدوام مشكلة ظهرت ،اإلداري المجلس انتخاب وبعد

 الجمعیة برئیس دائم اتصال على وتكون العاصمة سكان من دائمة عمل لجنة تعیین تقرر
 )3(:الصورة هذه على عینت ولقد قسنطینة في
 رئیس...... اسماعیل عمر السید 
 كاتبا...... (شغیب بن) المهدي محمد 
 المال امین....... العزیز عبد احمد ایت 
 عضوا....... الزمولي محمد السید 
 عضوا........ العنق عمر الحاج 

 البدایة في كانت ما بعد )4(م1931 سنة في المباركة المؤسسة هذه نشأت قد وهكذا
 كتابه في حوشو ب عمار عنها عبر وقد ،عظیمة حركة ربنا بفضل أصبحت صغیرة فكرة

 طابع تحمل ألنها لیس لكذو  سیاسیة نهاأ الحركة هذه على "السیاسي الجزائر تاریخ"
 السیاسي الجانب مست ألنها بل ،السیاسیة المناصب في زعمائها طمع جلأ من أو السیاسي

                                                             
  .355 صم،1931 ،السابعة السنة،7الم، الشهاب افتتاحیة: بادیس ابن الحمید عبد )1(
  .355ص ، السابق المصدر،الشهاب : بادیس بن الحمید عبد )2(
  .194ص ،السابق المرجع : عبدالرحمان العقون بن ابراهیم بن )3(
، الثامنة السنة جانفي20:ل الموافق1375 الثانیة جمادي7 ةالجمع : والمسلمین العلماء جمعیة حال لسان :البصائر )4(
  .1ص.ف30 النسخة 350ع
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 اإلسالم الثالث الكلمات في تتلخص ألنها واضحة دعوتها كانت لقدو  ،)1(الجزائري للشعب
 اإلسالمیة ربیةعال الحضارة نطاق ضمن الجزائر تحریر ىعل تعمل فهي، والقومیة والعروبة

 القرن في العالم في ظهرت التي اإلسالمي التجدید مدرسة مع تلتقي اإلصالحیة الناحیة ومن
 .)2(عشر التاسع

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ،دت،لبنان -بیروت، اإلسالمي الغرب دارم،دط،1962 لغایة لبدایة من للجزائر السیاسي التاریخ : عمار بوحوش.)1(

  .245ص
  . 153ص ،الجزائر ،ملیلة عین، الهدى دار ،الثائرة الجزائر :النيتالور  الفضیل )2(
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  وأهدافها مبادئها :الثالث المبحث
 مبدئها في علمیة وأوضاعها مدراها في جزائریة إسالمیة جمعیة المسلمین جمعیة إن

 اإلسالم، العروبة،س في: بادی بن الحمید عبد اإلمام لخصه كما واضحوغایتها،كان مبدئها 
 ورمز حیاتنا مبحث هي التي الجمعیة وأركان نهضتنا أركان" )1(:وقال ،الفضیلة العلم،

 الذي الشعار في اختصارها یمكن الجمعیة هذه اجلها من ناضلت التي المبادئ هذه" نهضتنا
  )2(.واإلسالم العروبة األولى صفحتها في البصائر جریدة حملته

 لإلسالم تعمل العلماء جمعیة أن االستعمار حضرة یا" اإلبراهیمي البشیر قال كما
حیاء حقائقه وتفهیم عقائده بإصالح ٕ  إلى وأوقافها مساجده بتسلیم وتطلبك وتاریخه آدابه وا

 : یلي فیما )4(م1935 سنة وأهدافها مبادئها بادیس بن الحمید عبد لخص كما )3("أهلها
یصو  والمسلمین اإلسالم ةوخدم،قدوتنا  لحاالص والسلف ،سبیلنا والسنة، إمامنا القران" ٕ  لاا

  ."غایتنا السكان لجمیع الخیر
    .واإلسالم العروبة على قائمة الجمعیة مبادئ فان وبهذا

 القصد إن "(*):األساسي القانون من الرابع الفصل في جاء كما الجمعیة أهداف عن أما
 وكل ،والجهل ،والبطالة ،والمیسر ،كالخمر االجتماعیة اآلفات محاربة هو الجمعیة هذه من
 هدفین فاللجمعیة )5(،العمل بها الجاري القوانین وتحجره العقل وینكره الشرع صریح یحرمه ما

                                                             
   203-202ص السابق ،المرجع الجزائریة والشخصیة القومي التعلیم: تركي رابح)1(
 الثامنة السنة1952  جانفي 20ل الموافق_1375 الثانیة جمادى 7الجمعة المسلمین العلماء جمعیة حال لسان البصائر)2(

  1ص|30النسخة349العدد الثانیة سلسلة
 ، 1 ط البصائر عیون - ، االبراهیمي البشیر محمد االمام اثار االبراهیمي طالب احمد جمع: البراهیمي البشیر محمد)3(

   62صم 1997 لبنان– بیروت ، اإلسالمي الغرب دار
 ،لبنان بیروت ،السالمي الغرب دار 3،ج4 طم ،1945-1930 الجزائریة الوطنیة الحركة: القاسم أبو اهللا سعد)4(
  89 ص1992،

  انظر الملحق رقم واحد (*)
- 1460 دمشق ،لمعال دار ،2ط ،السیاسي الزعیم و الرباني العالم بادیس بن الحمید عبد:صالح مازن مطبقاني)5(

  .197 ص م،1999
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 والضالالت والبدع الشوائب من به قمما عل اإلسالم تصفیة وهو المدى قریب: األول
حیاء الزوایا جمود ومحاربة ،والخرافات ٕ  وغیرها والمساجد المدارس بنشر وذلك العربیة اللغة وا

 بكل الجزائریة الشخصیة مسخ ضد والوقوف ،الدولة عن اإلسالمي الدین فصل مع
 وتكوین للجزائر االستقالل استرجاع محاولة وهو المدى بعید وهو الثاني هدفها أما )1(أنواعها

  .)2(إسالمیة عربیة دولة
 العربیة اللغة بإحیاء اإلسالم إحیاء ")3( :یلي فیما أهدافها الجمعیة أعضاء لخص كما

حیاء آدابهاو  ٕ   " قادته رواثا اإلسالمي التاریخ وا
 إال تكون ال أن یجب الجمعیة أن"  )4(بادیس بن الحمید عبد اإلمام لسان على جاء كما

رشادو  هدایة جمعیة ٕ  ومكارم العلم أوج إلى األخالقي والسقوط الجهل ذاه من الشعب لترقیة ا
  ".الذهبي دینها نطاق في األخالق

 عن تدافع عقائده بإصالح لإلسالم تعمل الجمعیة أن اإلبراهیمي البشیر لخص كما
 فالجمعیة وبهذا )5(،الوطن في والمجتمعین اإلسالمو  العروبة عن عبارة هي والتي، الذاتیة
 :)6(منها نذكر أهدافها تعددت
  .اإلسالمیة العربیة الثقافة تطویر •
  .المستقبل في للنضال وتهیئته الجزائریة بالشخصیة الجزائري الشباب توعیة •
 .اإلسالمیة العربیة والدول الجزائر بین للتعاون جسور إقامة •

                                                             
  .25 ص م،1980،الجزائر ،التوزیع و للنشر الوطنیة الشركة،2ط ،الجزائر عروبة و بادیس ابن:محمد المیلي)1(
  .74ص السابق المرجع:الكریم عبد بوصفصاف)2(
  .86ص ،السابق المرجع، 3ج ،الوطنیة الحركة :قاسم أبو اهللا سعد)3(
 و األوقاف وزارة عن دوریة سلسلة،مةاأل كتاب ،التربویة وجهوده بادیس بن الحمید عبد :محمد مصطفى اتوحمید)4(

  .117 ص م،1997، قطر -ةدوحال ،اإلسالمیة الشؤون
  .62 ص، سابق مصدر ,3ج, االبراهیمي االمام اثار : االبراهیمي البشیر)5(
  .264ص ،سابق مرجع : عمار بوحوش)6(
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 على القضاء على )1(اإلرشادو  الوعظ الدین تعلیم ستار تحت خفي طریق عن العمل •
  .الجزائر في االحتالل علیها یسیر التي اإلدماجو  التجنیس والتنصیر الفرنسة سیاسة

 التاریخیة الدینیة والحضاریة الثقافیة مقوماتها بكل الجزائریة الشخصیة على المحافظة •
  .االحتالل سیاسة ومقاومة والوطنیة

رشاد المعوج وتقویم الفساد إصالح • ٕ  المحبة دائرة في والحكمة بالهدایة الضال وا
 .)2(والوئام

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .264ص ،سابق مرجع ، الوطنیة الشخصیة و القومي التعلیم : رابح تركي)1(
  .194 ص، سابق مرجع : الرحمان عبد ابراهیم بن العقون بن)2(
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  .الجمعیة مؤسسي أهم : الرابع المبحث
 :بادیس بن الحمید عبد .1

 : نشأتهو  مولده -
 األعلى الجد سلیل علي بن كحول محمد بن المكي بن مصطفى بن الحمید عبد هو
 والعلمي المادي بثرائها مشهورة شرفا عریقة أسرة من وهو" تلكاتة "قبیلة كبیر ،منقوش منادین
  . )1(األخرى القبائل بین ونفوذها
 قسنطینة مدینة في )2(،م1889 سنة دیسمبر شهر من الرابع الجمعة لیلة في ولد
 من بادیس بن مكي بن مصطفى والده وكان لوالدیه البكر الولد وكان، الجزائري بالشرق
 األعلى الجزائري بالمجلس عضوا كان وقد قسنطینة مدینة أعیان ومن ،الكریم القران حملة

 أسرة من جلول بن علي بنت زهیرة: السیدة فهي أمه أما ،قسنطینة لعمالة العمالي والمجلس
  .)3(العریض والثراء والجاه بالعلم قسنطینة في المشهورة الجلیل عبد
 : أساتذتهو  تعلیمه -

 سنه وكان أوال القران حفظ فقد التقلیدیة الطریقة على تعلیمه بادیس بن الحمید عبد تلقى
 إلمامة قدمه ولذلك به معجب القران علیه حفظ الذي المؤدب وكان، عاما 13 یتجاوز ال

 إن فضل والده الن الفرنسیة بالمدارس یلتحق ولم رمضان في التراویح صالة في المصلین
  . )4(خالصة إسالمیة تربیة یربیه

                                                             
  .27ص م،2015، قسنطینة، للنشر أسامة دار ،1ج،المحرر بادیس ابن : ضیف جیالني)1(
 ،الشهاب دارم،1940-1913الجزائر في الفرنسي االستعمار ضد بادیس ابن مع جهاد :زروقة الرشید عبد)2(

  . 78ص ،لبنانم،1999
  .153 ص ، سابق مرجع ، بادیس ابن الشیخ : عمامرة تركي رابح)3(
  . 169 صمرجع سابق ، ،8، جالثقافي الجزائر تاریخ : اهللاسعد القاسم أبو )4(
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 النجار محمد سیدي بجامع الشرعیة والعلوم العربیة اللغة علوم تلقي في بادیس ابن شرع
 بادیس ابن وشخصیة ومواقف فكر تكوین في أسهم ما وهذا ،لونیسي حمدان :الشیخ ید على

  .)1(العلمیة
  :منهم نذكر لونیسي حمدان إلى باإلضافة  ،العلماء من الكثیر ید على بادیس ابن تعلم

 في دروسا علیه وحضر الزیتونة بجامع درس الذين: الحسی بن لخضر محمد الشیخ *
   )2(.البیضاوي كتاب أوائل في التفسیر في دروسا علیه اخذ كما التهذیب كتاب من المنطق
 لعبد معلم أول وهو ،بقسنطینة الكریم القران یده على حفظ الذي وهو :المداسي محمد الشیخ
  .بادیس بن الحمید
 اإلصالحیة النهضة وباعث ،الزیتونة بجامع أستاذ وهو :عاشور بن الطاهر محمد الشیخ

 في به وتأثر تمام ألبي الحماسة دیوان في العربي األدب علیه درس وقد ،األعظم بالجامع
  )3(.كبیر تأثیر واللغوي األدبي ذوقه تكوین
 وتفسیره الكریم القران فهم ناحیة في عمیقا تأثرا به تأثر الذي: القیرواني النخلي محمد الشیخ

 العلمیة الناحیة في كثیرا هماب تأثر اللذین األستاذین هذین عن بادیس ابن الشیخ تحدث ولقد
 ابن ،األستاذ على الحماسة دیوان من قرأتها دروسا انسي فال انسي وان" :فیقول واألدبیة
 فیا وبثت العرب كالم في والفقه األدب في حببني فقد علیه تقرأ ما أول من وكانت ،عاشور

 كما بها واالعتزاز العروبة بعز الشعور فیا وأحیت والمنثور المنظوم فهم في جدیدة روحا
  .)4( باإلسالم اعتز

 .بالنخلي الوثیق التصاله تمهیدا عاشور ابن باألستاذ اتصاله كان وقد

                                                             
  .169صابو قاسم سعد اهللا ، المرجع السابق ، )1(
  . 158 ص ،سابق مرجع، بادیس بن الحمید عبد الشیخ : رابح تركي )2(
  .159 ص  ،المرجع نفسه )3(
  .160 ص المرجع نفسه،،)4(
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 كراریس بان أصرح شخصیا وانأ :بادیس بن الحمید عبد عنه یقول: صفر بشیر األستاذ
  تاریخ على اطالعي في الفضل لها كان التي هي ،العلم الغزیرة الحجم الصغیرة صفر البشیر

 من جندیا أكون الن الیومبي  انتهت التي الروح هذه صدري في زرعت والتي ،وقومي يمتأ
 (1) ." الجزائر جنود

 یعود والقومي واإلسالمي العربي للتاریخ الحمید عبد الشیخ معرفة في الفضل أن أي
   .صفر البشیر للشیخ

 سعید الشیخ، النیفر الصادق محمد األستاذ: منهم نذكر كثر شیوخ إلى باإلضافة
 ...القاضي بن محمد األستاذ، العیاضي
 : شخصیته تكوین في المؤثرة والعوامل رحالته
 : رحالته

 تونس إلى حیاته في مرة ألول بادیس بن الحمید عبد الشیخ رحلم 1908عام في
 وشرع قسنطینة بمدینة رأسه مسقط إلى عاد م1913 عام وفي ،الزیتونة جامع في للدراسة

  )1(.الشفاء كتاب من الكبیر الجامع في عامة دروسا یلقي الفور على
 األقطار إلى برحلة قام سبیال إلیه استطاع لمن مسلم كل على فریضة الحج كان ولما
 لونیسي انحمد: أستاذه منهم اإلسالمي العالم ومفكري ءلعلمااب التقى وهناك )2(،الحجازیة

 3 طیلة الزمه إذ اإلبراهیمي البشیر : بالشیخ التقى كما ،معه البقاء علیه عرض الذي
   .أشهر

                                                             
 المؤسسة ،الثالثة  هاؤ رؤسا وم ،1956- 1931 ،التاریخیة الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة : عمامرة رابح تركي )1(

  .   134ص م،2004،الجزائر ، الطبیعیة للفنون الوطنیة
  .36صم ،1999 ،الشروق دار ، التنویر و اإلصالح فارس بادیس ابن : سالم الدین بهى محمد )2(
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 إلى بعودته علیه أشار الذي الهندي احمد حسین: بالشیخ المنورة المدینة في التقى كما
 واجتمع ولبنان سوریا زار الجزائر إلى عودته وقبل )1( ،وعمله علمه من تستفید حتى الجزائر
  )2(.والفكر األدبو  العلم برجال هناك

 : شخصیته تكوین في أثرت التي العوامل
 : منها نذكر الفذ العالم هذا شخصیة تكوین في أسهمت عوامل عدة هناك

 ،العلم طریق له واختار فاضلة وخلقیة دینیة تربیة رباه حیث: له الصالح والده توجیه •
  .األكمل الوجه على لدراسته لیتفرغ الحیاة أسباب كل له ووفر

 المستمر الصقلو  والتوجیه بالرعایة توعدوه فقد: له ونصحهم وتوجیههم أساتذته علم •
  )3(.والتهذیب التربیة إلى والتثقیف التعلیم حد به وتجاوزوا لمواهبه

  .إعماله في ساندوه الذین الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة في لزمالئه زرتهمأ •
 واالستعداد والنجدة الكرم خصال من علیه ینطوي وما معه الجزائري الشعب تجاوب •

  )4(.والعطاء للبذل الكامل
 الجزء الشیخ له وهب فقد السابقة العوامل من غیره یفوق العامل وهذا: الكریم بالقران تأثره •

  )5( م.1938-1913عام 25 الـ في وتفسیره دراسته أتم وقد حیاته من األكبر
  :ومؤلفاته وفاته-3

 والجزائر التاریخ هذا ومنذ م،1940 فریلأ16 یوم بادیس بن الحمید عبد الشیخ توفي
 )6(.العلم عید اسم علیه أطلق یوم في عام كل في وفاته ذكرى تحیي

                                                             
  .48ص  م،2010 ،الجزائر  ، المعرفة دار ، تاریخ لهن بنساء متنوع تاریخ لهم رجال:هومة فضیل ، مبارك سید مریم )1(
  .16ص  ،م2006،األمل دار،2ط ، مواقفه و آرائه من بادیس بن الحمید عبد الشیخ اإلمام : الصدیق الصالح محمد )2(
  .164ص ،سابق مرجع،بادیس بن الحمید عبد الشیخ: رابح تركي )3(
  .134ص ،سابق مرجع ، رؤسائها و الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة: رابح تركي )4(
 وزارة مطبوعات، 5ج ، المسلمین العلماء جمعیة رئیس بادیس بن الحمید عبد اإلمام أثار : بادیس بن الحمید عبد )5(

  .522ص ،م2005،الجزائر ،األوقاف و الدینیة الشؤون
  .151ص ،سابق مرجع، بادیس بن الحمید عبد الشیخ: رابح تركي )6(
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 على :منها نذكر مؤلفات عدة في مخلدا كبیرا ثقافیا أرثا للجزائر وترك العالمة توفي
 :الحصر ال الذكر سبیل
 بالمسلم یرقي أن شانه من ما كل عن فیها یبحث كان التي الشهریة المجلة: الشهاب مجلة

 )1(.أبواب عدة في ،وأدبیة ،واجتماعیة، وسیاسیة ،ودینیة ،علمیة مجاالت عدة في الجزائري
  :المنتقد مجلة

 أعظم من كواحد قلبها في الجزائر خلدته الذي الجزائري بادیس بن الحمید عبد الشیخ هو هذا
 القران وتفسیر ،والصحافة ،والتاریخ ،واألدب، العلم في ضخما تراثا ورائه مخلفا أبنائها

 ... السیاسة وفي، النبوي والحدیث
 قد بادیس بن الحمید عبد اإلمام قادها التي الدیني اإلصالح حركة كانت األخیر وفي
 العلماء جمعیة بتأسیس منظم جماعي عمل في قوتها وتمكنت ،عودها على استوت

 جیل تنشئة إلى تهدف ،وطنیة إصالحیة الجمعیة هذه غایة وكانت  م،1931 عام المسلمین
 تحقیق من المستقبل في لیتمكن إسالمي عربي وفكر وطنیة بثقافة مسلح جدید جزائري

  .االستقالل
 :اإلبراهیمي البشیر محمد .2

 كبار من جزائري مجاهد اإلبراهیمي عمر بن بشیر بن محمد هو :ونشأته مولده -
 ه/1306 شوال من الثالث في ولد، المسلمین العلماء لجمعیة رئیسا انتخب ،العلماء
 براهیمإ بأوالد ریغة قبیلة في سطیف بدائرةأ نش و ولد )2(،م1889 جوان عشر الرابع
  )3(.جیله أبناء مثل مثله عائلته الى تعلمه في الفضل ویعود

                                                             
  .29ص، سابق مرجع : مقبل محمد توفیق فهمي)1(
  .21صم، 2009،الجزائر، للنشر الحكمة بیت، اإلبراهیمي البشیر عند الفني النثر  : بومنجل المالك عبد)2(
 ،المطبعیة للفنون الوطنیة المؤسسة، المثلوثي صالح عباد بنجی:رت ،مخاض سنوات الجزائریة الثورة : حربي محمد)3(

  .178ص،م1994،الجزائر
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 في أقام حیث الرحلة هذه في وتأدب تثقف:م1917-م1908 قالمشر إلى األولى رحلته
 وهنا م،1913 عام في الحج موسم في بادیس بابن التقى وهنا م ،1908 سنة المنورة المدینة
 .)1(دمشق إلى انتقل م1917 سنة وفي بالجزائر الدعوي العمل لفكرة األولى النواة كانت

 عبد العالمة صدیقه حركة ونشطت م،1920 سنة الجزائر إلى عاد :الجزائر الى عودته
 ابعد ثم ،عنه بالنیابة اإلبراهیميو  رئاستها تولى و ،العلماء جمعیة وانشأ بادیس بن الحمید

 من أسبوع وبعد )2(،م1940  عام وهران صحراء إلى الفرنسیة السلطات قبل من اإلبراهیمي
 اإلبراهیمي بقي و لرئاستها اإلبراهیمي وانتخب بادیس ابن الشیخ توفي المعتقل إلى وصوله
 في بجوالت قام حیث صراحه أطلق ثم م،1945 إلىم 1940من افلو معتقل في سجینا
 )3(.الكلل تعرف ال بهمة األندیةو  المدارس إنشاء في النشاط لتجدید الجزائر إنحاء

 : المشرق الى عودته
 برحالت فقام م،1954 سنة الكبرى الجزائریة الثورة واندلعت م،1952 في القاهرة في استقر

 للعمل مجاال یجد فلم انتصاره بعد الجزائر إلى وعاد، بالمال إلمدادها غیرها و الهند إلى
 )4(.الحكم على واالشتراكیین العلمانیین طلست بسبب
 اإلسالم تاریخ في ملحمة منه جمیل شعر وله مرهف ادبي حس ذو كان : الفكري انتاجه

 على تتلمذ وقد الحافظة بقوة مشهورا كان ،بیت 36000 في واالستعمار الجزائري والمجتمع
 الصادرة البصائر جریدة في تنشر مقاالت له كانت ،والمشرق المغرب في العلماء )5(كبار ید

                                                             
  .54ص ،م1986،بیروت ،7،ط للمالیین العلم دار،6 ج م، االعالم :الزاركلي الدین خیر)1(
 العالمة بقلم، الجزائریینم  ع ج تصدیر من مقتطفات، الرضوان مكتبة،بالجزائر الصوفیة الطرق : الكبیر الجهاد) 2(

  .9ص ،م2008، رئیسها اإلبراهیمي
 الغرب دارم،1964-م1952، 5،ج اإلبراهیمي اإلمام أثاراإلبراهیمي: جمع وتقدیم وأحمد طالب  البشیر محمد) 3(

   .164ص م،1997، بیروت ،اإلسالمي
  .164) المصدر نفسه: ص 4(
 البصائر  جریدة خالل من دراسة،المسلمین العلماء جمعیة أعالم فتاوى في المقاصدي البعد : صدیقي بوبكر )5(

 جامعة، فلوسي مسعود :إشراف ،أصول و فقه تخصص ،اإلسالمیة العلوم في رماجستی شهادة مذكرة م،1956 -م1935
  .  25صم،2011-2010،اإلسالمیة العلوم قسم، االجتماعیة و اإلنسانیة العلوم كلیة،  باتنة ،لخضر الحاج
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 والفضائل األخالق في اإلیمان شعب ::منها مخطوطة مازالت كتب وله العلماء جمعیة عن
 من " الطي نشر " روائیة وقصة، وراساأل كاهنة ،العربیة الضمائر إسرار،بالمصدر التسمیة
  )1(.سیرته نقد في الكتاني الكبیر عبد بن الحي عبد أعمال
 : وفاته

مامة االستقالل حالوة یذوق أن اإلبراهیمي للشیخ كتب  ٕ  ، تشاوةاك جامع في المصلین وا
 التي الثالثة السنوات خالل ولكنه ،اإلسالمي العالم من وفود أمام الشهیرة محاضرته والقي
 فرقة من الوطن ألبناء وألمهآنذاك ، النظام سلكه الذي السیاسي للتوجه تأسف االستقالل تلت

 20 في وفاته حتى موقفه على واستمر الصواب جادة إلى العودة إلى السلطة ودعا ،وتنازع
  )2(،م1965 ماي

  الدین خیر محمد .3
 : نشأتهو  مولده -

 شهر في ولد،  المغربي بنت الزهراء الحاجة وأمه محمد بن الدین خیر بن محمد هو 
 إسالمیة دینیة تربیة وتربى أنش ،ببسكرة الزیبان واحات إحدى فرفار ببلدة )3(م1902 دیسمبر

 المسلمین العلماء جمعیة أقطاب من وواحد مصلحا وأصبح وحفظه الكریم القران تعلم
  )4(.التحریریة الثورة في شارك كما الجزائریین

 في تاجرا والده كان حیث الحال میسورة أسرة في األربعة إخوته رفقة الدین خیر الشیخ أنش
 )5(.إخوته لمساعدة التجارة هذه بإدارة نفسه الشیخ قام وفاته وبعد ،بسكرة الزیبان منطقة

                                                             
  .25ص  ، ابقمرجع س بوبكر صدیقي:)1(
 مذكرة ، نموذجا البصائر عیون، اإلبراهیمي البشیر محمد عند اإلصالحي المقال أدب في اللغة بالغة: بلولي أحالم)2(

 اولحاج دمحن أكلي العقید جامعة ، سعدون سالم :إشراف ،أدبي نقد و بالغة تخصص، العربي األدب في رماجستی شهادة
  . 73ص م،2014- 2013أدبي نقد و بالغة التخصص ، العربي األدب و اللغة قسم ،اللغات و األدب كلیة,
  .08ص م ،2002،  الضحى مؤسسة،2، ط1ج،مذكرات: الدین خیر محمد)3(
 الحركة في البحث و للدراسات الوطني المركز منشورات،1962-1954، الجزائر أعالم موسوعة : بلقاسمي بوعالم)4(

  .95م،ص 2007م ، م،د 1954نوفمبر اول ثورة و الوطنیة
  .05م،  ص 2000، دار هومة ، دم  ،  2، ج الجزائر في اإلصالح أعالم من: فضالء  المحسن محمد)5(
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 : وثقافته تعلیمه
 متأثرا العلم لطلب یتطلع وكان ،،الكریم القران ختم فقد دینیة تنشئةشأ ن الشیخ أن بما

 العابد، الغمري اهللا عبد أبو ومنهم )1(،منزله في والده یزورون كانوا الذین والعلماء بالشیوخ
 توجه ثم م،1916 أكتوبر في والده رفقة قسنطینة إلى أوال فارتحل، وغیرهم الجیاللي أسماتي

  )2(.تونس إلى
  :  المهنیة أعماله

 اإلصالحي نشاطه بفضل و،  المسلمین العلماء جمعیة رواد من الدین خیر محمد یعتبر
 م1928 الرواد اجتماع إلى حضر انه )3(:منها نذكر الجمعیة في المناصب من العدید تقلد
 ،العقبي الطیب ،المیلي مبارك، اإلبراهیمي البشیر، بادیس بن الحمید عبد :أمثال العلماء مع

 )4(.الزاهري والسعید، التبسي العربي
 بن الحمید عبد اإلمام طرف من كلف كما ،مطبعة شراء هو بسكرة في أعماله أول كانت •

  .ضواحیها و فرفار مدینة في اإلصالحیة الحركة بنشر بادیس
 )5(.لها عاما مراقبا عین ثم المسلمین العلماء لجمعیة مستشارا عین •
 )6(.توقفت أن إلى 1935 دیسمبر 27 صدورها منذ البصائر بجریدة امتیاز صاحب كان •
 .بادیس ابن وفاة بعد بالجمعیة للمالیة مینأك انتخب •
 جمعیة نطاق في والتنقالت األسفار والوعظ واإلرشاد التعلیم في المستمر بالعمل قام كما •

 )7(.والنضالیة اإلصالحیة أفكاره لنشر المسلمین العلماء
                                                             

  .72ص ،سابق مصدر : الدین خیر محمد  )1(
 العلوم مجلة، م1962- م1954، الجزائریة الثورة في الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة دور : صالح فركوس) 2(

   .265،صقسنطینة ورينتم جامعة، أ المج م،2007 دیسمبر 28 ،اإلنسانیة
  .6ص ،السابق المرجع، الجزائر في اإلصالح أعالم : فضالء الحسن محمد )3(
  .56 ص م،1999 ،مصر ،الشروق دار، التنویر و اإلصالح فارس بادیس بن : سالم محمد )4(
  .153 صم،2011 ،قرطبة دارالجزائریة  ، اإلصالحیة الحركة تراث : عویمر مولود )5(
  .184 صمرجع سابق،    :زروقة الرشید عبد )6(
  .8 ص م،1939 سبتمبر18، 135 ،ع البصائر جریدة، قطر في العلماء جمعیة وفود : دراجي اتحفر  )7(
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 .التعلیم لجنة سرأوت الثاني عهدها في الجمعیة رئاسة تولى •
  .سعدان الدكتور مع ببسكرة الفقراء إعانة جمعیة تولى •
 .م 1931عام ببسكرة والتربیة للتعلیم اإلخاء لمدرسة ومدیرا مؤسسا كان •
 .)1(التبسي العربي عن نیابة لها أمینا الجمعیة إطار في تولى كما •

 : منها السیاسیة المواقف في أعمال عدة الدین خیر للشیخ كان كما
 .)2(م1936 عام اإلسالمي للمؤتمر التنفیذیة اللجنة في كعضو عین •
 أوت في تأسست التي واحترامها الحریة عن الدفاع لجمعیة مؤسسا عضوا كان كما •

  )3(.المسلمین العلماء لجمعیة ممثلین التبسي العربي جانب إلى م1951
 من الجزائر وتحریر ،اإلسالمي الدین عن الدفاع اجل من التحریریة الثورة في شارك كما •

  )4(.الوطنیة والهویة السیادة استعادةو  الفرنسي االستعمار
 : أعماله وأهم
 وبقي السادس محمد بالملك الوطیدة عالقته بحكم األقصى المغرب في التحریر جبهة مثل

 )5(.االستقالل حتى المغرب في الشیخ
 : منها الوظائف بعض الدین خیر الشیخ مارس فقد االستقالل بعد أما
 كما ،بومدین الهواري معارضة دخل ثم، التأسیسي الوطني المجلس في عضو انتخابه •

 )6(.والعلمي التجاري المجال في األنشطة مختلف له كان

                                                             
  .356ص ، سابق مصدر، 2، ج اإلبراهیمي البشیر اإلمام أثار : اإلبراهیمي البشیر)1(

(2) Ali merad: le  rejormisme en algerie 1925 -1940  ،  assai d’histoire religieuse et sociel 
deuxième edition el hikma  ،  alger ،1999،pp117-118. 

 ،الجزائر، الجامعیة المطبوعات دیوان ،1962-1830 المعاصرة الجزائر تاریخ في دراسات و أبحاث : هالل عامر)3(
  .273ص م،1995

 م ،1951  جویلیة 30، 6، ع  احترامها و الحریة عن للدفاع جزائریة جبهة لتاسیس استثنائیة لجنة مقال: المنار جریدة)4(
  .1 ص

  . 282 ص م،1984، ر الجزائ،   قسنطینة ،  البحث دار، 2ج ، والبدعة السنة بین صراع : حماني حمدأ)5(
  .10 ص ، السابق المرجع،  الجزائر في االصالح اعالم : فضالء الحسن محمد)6(
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 : الفكري إنتاجه
 : في تمثلت التي الفكریة منتجاته ورائه الشیخ ترك

 الجامعة لمكتبة كهدیة قدمها والتي والحدیثة القدیمة الكتب فیها یظم زاخرة مكتبة امتالكه
 الممتد األول الكتاب : جزأین إلى المنقسمة مذكراته إلى باإلضافة هذا، بقسنطینة اإلسالمیة

 )1(.الثورة اندالع إلى میالده من
 كما،االستقالل غایة إلى التحریریة الثورة ثناءأ دوره عن فیه تحدث الثاني الكتاب أما

 نشرت التي والتربویة اإلصالحیة أعماله أهم عن تتحدث التي والخطب المقاالت بعض ترك
 )2(ر.البصائ جریدة في معضمها

 : وفاته
 یوم: لـ الموافق عاما 91 یناهز عمر عن م ،1993 دیسمبر 10 اهللا رحمه الشیخ توفي

 )3(.العاصمة الجزائر فيه ،1414 الثانیة جمادى 26 الجمعة
 روضة في العصر صالة بعد بسكرة إلى جثمانه ونقل، العضال مرض ثرا توفي

 علمیة شخصیات الجنازة وحضر )4(،عظیم موكب في جنازته وشیعت البخاري بمقبرة أسرته
   )5(.الواعي محمود، مساعدیة الشریف محمد، یحیاوي الصالح محمد منها بارزة وثقافیة

 
 
  

                                                             
  .99 ص ، السابق المرجع : بلقاسمي بوعالم )1(
  .10 ص ، سابق مرجع ، الجزائر في اإلصالح أعالم من : فضالء الحسن محمد )2(
  .384 ص ،سابق مصدر : حماني حمدأ )3(
 ص م،1994ن،جوا،الجزائر،  3، ع الموافقات مجلة ، الدین خیر محمد اإلمام العظیم الشیخ تاریخ : سحنون حمدأ )4(

381.  
 شهادة لنیل مذكرةم ، 1993- 1902الجزائر،  في اإلصالحیة جهوده و الدین خیر محمد الشیخ : الهاللي سعدأ )5(

 ، االجتماعیة العلوم و اإلنسانیة العلوم كلیة، بوصفصاف الكریم عبد: إشراف ،المعاصر و الحدیث التاریخ في :الماجستیر
  .68م، ص 2006-2005،قسنطینة، منتوري جامعة ،االثار و التاریخ قسم
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  المبحث األول النظام التعلیمي للجمعیة:
  ـ المدارس: 1

جمعیة علماء المسلمین اهتماما بالدعوة إلى اإلصالح الدیني القائم على اهتمت 
ضرورة العودة إلى اإلسالم ولمنابعه األساسیة الكتاب والسنة ولقد اعتمدت في القیام في 
دعوتها ورسالتها على نفسها وبذلت كل ما في وسعها لتثقیف المواطنین وتعلیمهم مستعینة 

، ومن هنا كان فتحها للمدارس العربیة الحرة في مختلف )1(نوعةبوسائل العصر الحدیثة والمت
المدن الجزائریة، خاصة عندما جهزت مدارسها بوسائل العصر لترغب األطفال في تعلم 

مدرسة  150، حیث قامت بفتح عدد كبیر منها وقد بلغ عددها أكثر من )2(دینهم ولغتهم
ابتدائیة للعربیة والدین وشیدتها بمال األمة وهي تضم الیوم ما یقرب خمسین ألف تلمیذ من 

ونذكر من أهم هذه المدارس: الحدیث )3(حملة الشهادات االبتدائیة من مدارس الجمعیة 
بقسنطینة، مدرسة الشبیبة اإلسالمیة بالجزائر العاصمة، بتلمسان، مدرسة التربیة والتعلیم 

 )4(ومدرسة تهذیب البنین في تبسة، ویعود الفضل إلى إقبال الشعب على بناء المدارس الحرة
  والثقافة حولها كقالع للعروب واإلسالم.

بأن الجنة اعتبرت الشهادات العلمیة شرطا  )5(م1951ولقد قررت الجمعیة في عام   
م بدأت 1953بول معلمین لتدریس كشهادة التحصیل من جامع الزیتون، وفي عام أساسیا لق

عملیة قبول المعلمین في مدارس الجمعیة تخضع لزیادة عن الشهادة العلمیة الى امتحان 
  :)6(خاص أطلق علیه اسم أهلیة التعلیم وهو یشتمل على ما یلي

  دارس جمعیة علماء.تعلیم لملأ ـ إلقاء درس على جمع من الطلبة من مناهج ا

                                                             
  .187) دبي رابح: السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر، المرجع  السابق، ص1(
  .115م، مرجع سابق، ص1954) العلوى أحمد الطیب: مظاهر المقاومة الجزائریة حتى ثورة نوفمبر 2(
  .194السابق، ص الني الفضیل: الجزائر الثائرة، المصدررت) الو 3(
  .25عبد الكریم: ح ع م  ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق، ص ) بوصفصاف4(
  .218،219التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص ص تركي رابح:)5(
  .200المرجع السابق، ص :) دبي رابح6(
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  ب ـ موضوع إنشائي.
  ج ـ سؤال تربوي.

في  )1(وأصبحت الجمعیة في كل عام تجري مناظرة للمعلمین الراغبین في االنخراط  
سلك التعلیم في مدارسها، وبهذا فالمعلمون درجات منهم معلمون یدرسون في مدارس 
والجمعیات الخیریة اإلسالمیة، وهناك معلمون في الزوایا فهم في الغالب نمن المتخرجین من 
الجمعیة، وأخیرا المدرون في التعلیم المسجدي أو المدارس الحدیثة وهم متخرجون م الجامع 

  طینة.األخضر بقسن
م أن التدریس في الجامع األخضر كان یمر 1936ویبدو بیان نشرته البصائر عام     

بمراحل وأن المواد التي كانت تدرس فیه هي تفسیر الحددیث، الفقه، الفرائض، العقائد، 
األدب، المواعظ، التجوید، األصول، المنطق، النحو، الصرف، البالغة، محفوظات، 

أما الكتب المعتمدة في ذلك الوقت:  ،)2(غرافیا والتاریخ...المطالعات، الحساب، الج
الموطأ،أقرب المسالك، الرسالة، ابن عاشر، الزندابوي، المفتاح، السلم، القطر، مقدمة ابن 

  خلدون، دیوان الحماسة.
أما المعلمین في الجامع األخضر: عبد الحمید بن بادیس، عبد الحمید بن الحیرش، حمزة ب 

  .)3( الزغداني، البشیر بن أحمد.... وكوشة، بلقاسم
إلى جانب الجامع األخضر نجد أیضا مساجد أخرى جامع األزهر وجامع الزیتونة وكذلك 

، )4(جامع القروي ن، كلها كان لها دور في تعلیم الذي یسایر حركات اإلصالح في الجزائر
الحجاز ومصر تلك الشعوب التي تقبلت حكومتها وشعوبها وهیئاتها بعثاتنا العلمیة وبذلك 

  .)5(منافس كبیر للمدارس الرسمیة الفرنسیة إلىتحولت مدارسها 
                                                             

  .220 ، المرجع السابق، صرابحتركي  )1(
  .196 ص) دبي رابح، المرجع السابق، 2(
  .208 ) أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص3(
  .80 ) جمعیة العلماء المسلمین: مؤتمر سجل جمعیة علماء المسلمین، المصدر السابق، ص4(
  .156 الفضیل، الجزائر الثائرة، المصدر السابق، ص ) الورتالني5(
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  ـ المساجد:  2
إلى جانب المدارس قد استخدمت الجمعیة المساجد لتنظیم دروس الوعظ واإلرشاد 

ضرات في التهذیب والتذكیر بكتاب اهللا تعالى وسنة نبینا الدیني في المساجد، وبتنظیم محا
المصطفى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، ثثم سیر الصحبة وهدیهم ثم سیر حملة السنة 
النبویة، وحملة الهدي المحمدي في أقوالهم وأعمالهم، فكان التعلیم الدین في الجزائر هو 

" المسجد والتعلیم صنوان في اإلسالم، ادیس، وقد قال عبد الحمید بن ب)1(تعلیم عربي محض
من یوم یظهر اإلسالم ، فما بنى الرسول صلى اهللا علیه ولم  یوم استقر في دار السالم 
بیته، حتى بنى المسجد، كان یقیم الصالة فیه ویجلس لتعلیم أصحابه، فارتباط المسجد 

  .)2(مسجد بدون تعلیم بالتعلیم كارتباطه بالصالة، فكما ال مسجد بدون صالة، كذلك ال
ومن أهم المساجد التي قامت بنائها منها المسجد الكبیر، مسجد سیدي قموش، مسجد عبد 
الممن، وسیدي بومعزة، والجامع األخضر، ومسدد سیدي فتتح اهللا، كما كان التعلیم في 

لمساجد ، هذه ا)3(مساجد قسنطینة ال یشما إال الكبار وأما الصغار فإنهم یتعلمون القرآن فقط
الحرة جلها كان صوت الحق یعلوا ودعوة اإلسالم داویة تدعوا إلى االعتماد على النفس 
توضیح المعنى العام لإلسالم على عكس اإلشاعات والخرافات التي صرح بها المستعمر 
الفرنسي" بأن اإلسالم دین لقضاء والقدر، واإلدعاء بأن اهللا هو الذي مكنهم من احتالل 

  . )4(الجزائر"
ولهذا أولت جمعیة العلماء المسلمین اهتماما كبیرا بالمساجد، فكان البن بادیس دور   

فعال في إعادة الحیاة إلى الحركة التعلیمیة في الجامع األخضر وكان بعضهم یقیمون 

                                                             
، قسنطینة، 1الدیني، جمعیة علماء، دار البعث، ط) فضالء محمد الطاهر: دعائم النهضة الوطنیة الجزائریة اإلصالح 1(

  .48م، ص1984الجزائر، 
  .52) مطبقاتني مازن صالح: عبد الحمید بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي، المرجع السابق، ص2(
، 1اور،ط) الطالبي عمار: أثر ابن بادیس ، تفسیر وشرح األحادیث، الشركة الجزائریة لصاحبها عبد القادر بور 3(

  .114م، ص1388ه/1968، 1الجزائر،مج
  .116م، المرجع السابق، ص1954ـ  1830) العلوي أحمد الخطیب: مظاهر المقومة الجزائریة من عام 4(
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حلقات لتقدیم دروس علمیة في أوساط هذه المساجد، وكان جامع األخضر في قسنطینة 
، وهذا باإلضافة الى مساجد أخرى في )1(لیم اإلصالحي المسجديالمركز األول النطالق التع

وى تتبسة وسطیف وتلمسان ومزونة، وكلها یتعلم فیها عدد كبیر من الطلبة الكبار في المس
الثانوي على طریق الكتب واألسلوب المعروف في الجوامع اإلسالمیة الكبرى كاألزهر، 

  .)2(الزیتونة والقرویین
  ـ الصحافة: 3

نشأت الجمعیة لعدید من الصحف م أجل توعیة الرأي العام وتبلیغ الناس عندئذ لقد أ
، فكانت أهم )3(تفرغ ابن بادیس لنشر دعوته عامة مخاطبا الشعب والحكومة الفرنسیة

لصحف األسبوعیة لجمعیة علماء "السنة المحمدیة" و"الشریعة المطهر" والصراط السوي" 
ة حامیة بین الحق والباطل والعدل والظلم، والخیر و"البصائر"، وهي صحف بدأت ف معرك

، )4(والشر، هذا إلى جانب صحیفة النجاح التي أدت إلى ضرورة إصدار صحف أخرى
مفي 1925جویلیة  2ه/ 1343ذي الحجة  11فأصدر جریدة المنتقد  العدد األول منها في 

بادیس في اختیاره السم ، وكانت بدایة بزوغ فجر الصحافة ولقد أراد ابن )5(مدینة قسنطینة
المنتقد للقضاء على شعائر االستعمار القائل" أعتقد وال تنتقد"، ولكن بعد صدور ثمانیة عشر 

 )7(م1929، والتي استمرت في الصدور عام )6(عدد منها أوقفتها السلطات وخلفتها الشهاب
اإلصالح م علمیة سیاسیة مع استمرار في قیادة حركة 1939ثم تحولت إلى مجلة شهریة 

في جمیع میادینها ولقد قدمت جهد في التأكید على یقضة المسلمین والعمل على كل من 
                                                             

  .195) دبي رابح، المرجع السابق، ص1(
  .228تركي رابح: التعلیم القومي و الشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص )2(
  .171ع السابق، ص) عمار عمورة، المرج3(
  .20) محمد مقبل فهمي توفیق: عبد الحمید بن بادیس رائد اإلصالح، المرجع السابق، ص4(
  .1م، ص1925جویلیة  2ه،1343ذي الحجة  11، في الخمیس1) المنتقد: العدد 5(
یمي،طبعة خاصة، ) بن عمر باعزیز: من مذكریات عن اإلمامین الرئیسین عبد الحمید بن بادیس ومحمد البشیر اإلبراه6(

  .48دار العبر، وزرة المجاهدین، ص
  .171) عمار عمورة، المرجع السابق، ص7(
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، زفي هذا الصدد صرح رائد اإلصالح عبد الحمید )1(شأنه أن یأخذ بأیدیهم نحو التقدم والرقي
كرد على دعاة الفرنسیة بقوله:"إننا نرى  )2(م1936بن بادیس في صحیفة الشهاب في أفریل 

مة الجزائریة موجودة ومتكونة على مثل ما تكونت به سائر أمم األرض، وهي ما تزال أن األ
حیة ولم یزل لهذه األمة تاریخها الالمع، ووحدتها الدینیة واللغویة، ولها لغتها وتقالیدها 
الحسنة والقیم، كمثل سائر أمم الدنیا، هذه األمة الجزائریة لیست هي فرنسا حتى ولو 

  جنسوها".
األخیر كل هذه الصحف التي أصدرتها الجمعیة كان لها دور فعال في النهضة وفي   

  اإلصالحیة وتدعوا إلى مقاومة االستعمار وتخلیص البالد من شره الوبیل.
  النوادي:

یعتبر النادي مركز من مراكز التربیة والتعلیم والتوعیة أو مركز التثقیف واإلعالم، كان له 
، فقد كانت )3(وعیة السیاسیة ونشر الثقافة العربیة األصیلةدور في اإلصالح الدیني والت

طبقات األمة ثالث صغار تضمهم المدارس االبتدائیة وكبار تجمعهم في مساجد وشبان 
تختطفهم األزقة وأماكن الخمر والفجور، لهذا أرادت أن تقوم بواجبها الدیني معهم فلم تجدهم 

م الدینیة ونشر العلم إال في النوادي فمن واجبها ال في مساجد وال في المدارس لتبلیغ دعوته
، ولقد اقتصرت نشاطات النوادي اإلصالحیة على )4(أن تنشط النوادي لتقوم بمهمتها التهذیبیة

المجاالت الثقافي والفنیة واالجتماعیة والدینیة ففي قاعاتها وغرفها كانت تنعقد مؤتمرات 

                                                             
  .81صالح: عبد الحمید بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي، المرجع السابق، ص زن) مطبقاني ما1(
  .53) سالم محمد بهي الدین: ابن بادیس فارس اإلصالح والتنویر، المرجع السابق، ص2(
م) دراسة مقارنة، مذكرة 1939ـ 1919) صادق بلحاج: الصحافة العربیة في الجزائر بین التیارین اإلصالحي والتقلیدي (3(

لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ الجزائر الثقافي والتربوي، كلیة العلوم اإلنسانیة والحضارة اإلسالمیة، جامعة وهران 
  .34م)، ص2011/2012(
  .208رابح: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص )تركي4(



 للجمعیة المنهج التعلیمي واإلصالحيالفصل الثالث.......................................

 51 

مة وتقام التمثیلیات والمهرجانات الثقافیة والدینیة ، وتلقى المحاضرات العا)1(الشبیبة والطلبة
  بمناسبة األعیاد اإلسالمیة.

م، وقبل 1926كان من أشهر هذه النوادي نادي الترقي في العاصمة الذي أسس عام   
ظهور الجمعیة ثم أصبح فیما بعد من النوادي اإلصالحیة الرئیسیة وكان لها دور بارز في 

المیة في الجزائر خالل مرحلة الدراسة ونادي صالح باي الذي تاریخ النهضة العربیة اإلس
، إضافة إلى النادي )2(أصبح معروف بنادي الشیخ عبد الحمید بن بادیس في مدینة قسنطینة

اإلسالمي في المیلة ونادي التقدم في البلیدة ونادي النجاح في سیدي بلعباس، ونادي العمل 
قالمة وكذلك نادي االتحاد وكان من أهم النوادي  في سكیكدة، ونادي الشبان المسلمین في

  .)3(وأكثرها نشاطا
واالنحالل  )4(والهدف من تأسیس هذه النوادي هو حمایة الشباب من عوامل االنحراف  

عادة تهیئتهم قائم على دین اإلسالمي وتعود بفائدة على األمن  ٕ األخالقي واالجتماعي وا
فة إلى اهتمام ابن بادیس بالكشافة والجمعیات الفنیة وتربیتهم تربیة قومیة وطنیة ، هذا إضا

والریاضیة وجمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیة في تونس وجمعیة طالب شمال إفریقیا كل هذا 
  . )5(كان لهم دور بارز في نشاط الجمعیة

وبعد تكوین الجمعیة والتي كان علیها االستمرار وبصورة أعم وأشمل وأكثر تنظیم، 
، وبذلت ما في وسعها )6(كان فتحها للمدارس العربیة حرة في أقطار المدن الجزائریةومن هنا 

من جهود جبارة في نشر التعلیم العربي الحر فقد انصبت جهودها على التربیة اإلسالمیة 

                                                             
  .311) مراد علي، المصدر السابق، ص1(
  .182رابح: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص يترك )2(
  .229ـ  228) الخطیب أحمد: جمعیة علماء المسلمین وأثرها اإلصالحي، المرجع السابق، ص3(
  .14م، المرجع السابق، ص1954ـ  1925ي نبیل نوار: العالقة بین جمعیة العلماء المسلمین والطرق الصوفیة) خرخاش4(
  .118، 116ني مازن صالح: ابن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي، المرجع السابق، ص صا)  مطبق5(
  .198سابق، ص) الخطیب أحمد: جمعیة العلماء المسلمین وأثرها اإلصالحي، المرجع ال6(
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الصالحة والتعلیم العربي الحر الذي یشمل مبادئ اللغة العربیة وآدابها ومبادئ التاریخ 
  ، وبهذا یمكن تقییم جهودها التعلیمیة إلى ثالث مراحل:)1(لوم العصراإلسالمي ومختلف ع

  م):1939ـ  1931( المرحلة األولى
هذه المرحلة امتدت من بدایة تأسیس جمعیة علماء المسلمین إلى غایة بدایة الحرب 

عالمي كبیر قامت بها 1939العالمیة الثانیة  ٕ م، ولقد كانت هذه مرحلة نشاط ثقافي وا
، وقد شجع عبد الحمید ابن بادیس العلماء على رخصة لفتح )2(عریفا بمبادئهاالجمعیة ت

مدارس في كل جهات الوطن وتولى هم التعلیم في قسنطینة بجامع األخضر، أما محمد 
إلى تعلیم العربي هناك وفي نفس الوقت اهتمت بالتدریس في المساجد  )3(میلي فقد توجه

  كان على نوعین:وبالتالي فالتعلیم في هذه المرحلة 
  التعلیم المدرسي:

لم تقم الجمعیة بفتح مدارس العربیة الحرة بمبادرات مباشرة منها بل كانت تسعى عن 
طریق الجمعیات اإلصالحیة محلیة من أشخاص مؤمنین بمبادئها ویتكونون في الكثیر من 

التي تطلق األحیان من مختلف الطبقات االجتماعیة وتتولى كل جمعیة من هذه الجمعیات 
، عملیة جمع المال لبناء مدرسة )4(عال نفسها اسم جمعیة اإلصالح أو جمعیة التربیة والتعلیم

ثم تؤمن لها األدوات الدراسیة الالزمة من مناضد وكراسي وسبورات ثم تطلب بعد ذلك بقبول 
المدیر نظامها التعلیمي في سلك الجمعیة فتقوم األخیرة بإعداد البرامج للمدرسة وتزویده ب

:" هي المرجع الوحید في اإلبراهیميوالمعلمین فكانت هذه الجمعیات المحلیة كما یقول الشیخ 

                                                             
م)، شركة دار األمة للطباعة 1964ـ 1954في قلب المعركة ( اإلبراهیمي) اإلبراهیمي محمد البشیر: محمد البشیر 1(

  .108م، ص1994والنشر، الجزائر، 
  .209)تركي رابح: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص2(
، مطبعة البعث، قسنطینة، 1، ط3م، ج1975م ـ 1931محمد: أعالم اإلصالح في الجزائر من عام  ) علي دبوز3(

  .79ـ 57، ص ص1975الجزائر،
  .199) أحمد الخطیب: جمعیة العلماء المسلمین وأثرها اإلصالحي، المرجع السابق، ص4(
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م 1935، وقد بلغ عدد مدارسها سنة)1(مادیات المدارس وهي الحاملة للحمل الثقیل فیها"
سبعون مدرسة وتضم كل منها غرفة أو غرفتین، وهناك عدد قلیل منها یضم غرفا متعددة 

س الجمعیة الموجودة في العاصمة وقسنطینة وتلمسان، ویقدر عدد تالمیذ هذه مثل مدار 
  .)2(بین صبي وفتاه30000المدارس بحوالي 

إلى جانب التعلیم المدرسي مارست الجمعیة تعلیما مسجدیا رغبة من ورائه نشر اللغة 
  .)3(العربیة وبعث الثقافة اإلسالمیة في الجزائر

  التعلیم المسجدي:
المسجد والتعلیم عنوان في اإلسالم من یوم ما هر اإلسالم بنى رسول اهللا صلى اهللا 
علیه وسلم یوم استقر في دار السالم بیته حتى بنى المسجد ولما بناه كان یقیم الصالة فیه 
ویجلس لتعلیم أصحابه فارتباط المسجد بالتعلیم كارتباطه بالصالة فمن ثمة اهتمت الجمعیة 

باعتباره قدیم العهد في الجزائر فأغلب المساجد التي كانت تشاد فیها  )4(سجديبالتعلیم الم
  قبل االحتالل الفرنسي، كان یخط لهل وقف خاص یصرف للتعلیم.

ویروي ابن بادیس بأنه أدرك بعض المساجد التي بقى فیها التعلیم فقسنطینة مثال 
الكتاني وعطل الجامع األخضر مع أبقى فیها معلمان أحدهما بالجامع الكبیر اآلخر بالجامع 

أنه مكتوب على لوحة تجبیسه أنه أسس للصالة والتعلیم وهو أول مسجد انطلقت منه حركة 
 .)5(التعلیم اإلصالحي

 
  

                                                             
  .312)تركي رابح: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص1(
م، ترجمة محمد یحیاتي، 1940ـ 1925) مراد علي:الحركة اإلصالحیة في الجزائر بحث في التاریخ الدیني واالجتماعي2(

  .339ـ  338المصدر السابق، ص ص
  .2007) الخطیب أحمد: جمعیة علماء المسلمین وأثرها اإلصالحي، المرجع السابق، ص3(
  .80ماء المسلمین، المصدر السابق، ص) جمعیة علماء المسلمین: سجل مؤتمر جمعیة العل4(
  .207) أحمد الخطیب: المرجع السابق، ص5(
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  المرحلة الثانیة:
هذه المرحلة توقف فیها نشاط الجمعیة بسبب ظروف الحرب العالمیة الثانیة، وخضوع 

، وذلك )1(جزائریین من أي نشاط سیاسي أو غیر سیاسيالبالد لألحكام العرفیة وحرمان ال
عندما قام المستعمرون بمساومة رجال العلماء على التعاون معهم إلبقاء صحفهم لینشروا 
منها ما یؤیدهم، ولكن العلماء قرروا إیقاف صحفهم حتى ال یجبروا على نشر ما ال یریدون 

رفضهم قامت اإلدارة باعتقال اإلبراهیمي ألنهم ال یستطیعون فقول ما یریدون بحریة وبسبب 
إلى الصحراء بعمالة وهران حیث قضى في منفاه في أفال ثالث سنوات وبینما في معتقله 

، وبعد قرر المجلس اإلداري انتخاب )2(توفي رئس الجمعیة األول عبد الحمید بن بادیس
ید بن بادیس وأصبح یدیر اإلبراهیمي وهو في منفاه بإدارة الجمعیة وكرئیس لها بعد عبد الحم

م 1944أعمالها في مقر منفاه عن طریق الرسائل التي كان یتبادلها مع األعضاء وفي سنة 
أسست الجمعیة ثالثة وسبعون مدرسة في القطر الجزائري، وتحدى اإلبراهیمي بنشاطه 

  .    )3(المستعمر
  المرحلة الثالثة:

م 1944ة العلماء التعلیمیة من عام وتمتد المرحلة الثالثة واألخیرة من جمود جمعی 
م 1954م، حیث توقف نشاطها عن العمل بعد قیام الثورة في الجزائر 1956حتى عام 

، وهي فترة االنطالق واسعة النطاق في نشر التعلیم العربي الحر وتكوین )4(بحوالي عامین
قامة نوادي، حیث أمر اإلبراهیمي بفتح المدارس المغلقة وقام بجو  ٕ الت في كل مدارس وا

، ویمكن إجمال نشاط الجمعیة في میدان التعلیم العربي )5(أقطار الجزائر یزكي الروح الوطنیة
  الحر خالل هذه المرحلة في ما یلي:

                                                             
  .212)تركي رابح: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص1(
  . 27) فضالء محمد الطاهر: اإلمام الرائد محمد الشیخ اإلبراهیمي، المرجع السابق، ص2(
  .210ـ 209ین وأثرها اإلصالحي، المرجع السابق، ص ص) أحمد الخطیب: جمعیة علماء المسلم3(
  .214) رابح تركي: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص4(
  .28) فضالء محمد الطاهر: اإلمام الرائد محمد الشیخ اإلبراهیمي، المرجع السابق، ص5(
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  ـ المدارس: 1 
مدرسة تغطي معظم مدن  140م حوالي 1948ولقد بلغ عدد المدارس في عام  

ة هذا وال تدخل فیها المدارس مدرس 125م بلغ عددها 1951، وفي عام )1(القطر وقراه
م، فقد وصل عدد المدارس إلى 1954المعطلة إداریا من طرف االحتالل، أما في سنة 

  .)2(تلمیذ بین البنین والبنات 50.000مدرسة ابتدائیة حرة كان یتردد علیها أكثر من  150
  ـ معهد عبد الحمید بن بادیس: 2

الثانوي في قسنطینة لیتابع فیه  كما أسست الجمعیة معهد عبد الحمید بن بادیس
تالمیذ المدارس االبتدائیة دراستهم ووضعوا شروطا لاللتحاق بهذا المعهد أهمها أن یكون 
الطالب محصنا بالقرآن، وأن یكون في حالة صحیة ومالیة تسمح له بمتابعة الدراسة وأن 

أولیاء األمور عن  یكون مستواه ال یقل عن السنة الخامسة، وأن تحصل الجمعیة على موافقة
، ویعتبر معهد عبد الحمید بن بادیس الخطوة الثانیة للنهضة العلمیة )3(طریق مدیري المدارس

العتیدة كما یقول اإلبراهیمي بعد المدارس االبتدائیة ومنزلته منها منزلة من یأخذ لیعطي، 
م 1951ـ  1950یأخذ منها المتعلمین ویعطیها المعلمین، لقد بلغ عدد تالمیذ المعهد في 

  .)4(سبعمائة واثنین
لقد كان معهد ابن بادیس انجازا باهرا من انجازات جمعیة العلماء في المجال الثقافي   

  .)5(حیث كان خریجي المعهد یوفدون إلى إعداد البعثات التعلیمیة إلى معاهد أخرى
  ـ المعلمون: 

اإلصالحي بأن الجمعیة قد  كما ذكر أحمد الخطیب في كتابه جمعیة علماء المسلمین وأثرها
اختارت معلمیها في بادئ حیاتها التعلیمیة ممن بین الطلبة الحاصلین على دراسات كافیة 

                                                             
  .244م، ص2000رب اإلسالمي، بیروت، لبنان، ، دار الغ1) سعیدوني ناصر الدین: الجزائر منطلقات اآلفاق، ط1(
  .216)تركي رابح ، المرجع السابق، ص2(
  .28) فضالء محمد الطاهر: اإلمام الرائد محمد الشیخ اإلبراهیمي، المرجع السابق، ص3(
  .215)تركي رابح: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص4(
  .216) المرجع نفسه، ص5(
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تؤهلهم لمهنة التعلیم دون اشتراط الشهادات ولكنها في نفس الحال تشدد بضرورة تمتع 
  .)1(المعلمین بقوة شخصیة المعلم وحسن أخالقه

م أصبحت تقوم 1948علیا التابعة للجمعیة في عام وعندما تأسست لجنة التعلیم ال  
بعقد ملتقیات تربویة دوریة تطرح فیها المشاكل التي یتعرض لها المعلمین من الناحیة 
التربویة ویدور النقاش فیها، وفي نفس الوقت یستفید منها المعلمون الجدد كما كانت تنشر 

نها المعلمون في إعداد دروسهم دروسها نموذجیة في المنشورات والبصائر حتى یستفید م
، وكان یطلق علیهم اسم معلمین األحرار نسبة للتعلیم الذي یقوم )2(وتوسیع خبراتهم المهنیة

به وكذلك لتمییزهم عن المعلمین التابعین إلدارة المحتل والمعروفین بالمعلمین الرسمین، كما 
لك على الخبرة الشخصیة في أن هؤالء لم تكن لهم معاهد خاصة لتكوینهم بل معتمدین في ذ

  .   )3(مجال التعلیم
ولقد كانت الجمعیة تدعوا معلمي مدارسها الى المؤتمرات الدولیة بهدف تبادل اآلراء 
فیما یهم التعلیم العربي الحر ومدارسه ونظمه وأسالیبه، فمثال المؤؤتمر الذي دعى الى 

والذي طرحت فیه المسائل التي  المعروف بمؤتمر المعلمین األحرار )4(م1937انعقاده عام 
  البد الرأي فیها:

  ـ وسائل توحید التعلیم.
  ـ ـ أسلوب التعلیم.

  ـ أسلوب تربیة الناشئة.
  ـ خالصة تجاربهم في التربیة والتعلیم.

  ـ الكتب وهل األحسن اختیار كتب مصریة أو تألیف كتب تتفق مع الروح الجزائریة.
  ووسائل تحقیقه.ـ رأیهم في تعلم البنت المسلمة 

                                                             
  .212الخطیب أحمد: جمعیة علماء المسلمین وأثرها اإلصالحي، المرجع السابق، ص )1(
  .218تركي رابح: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص )2(
  .18) نبیل نوار خرخاشي: المرجع السابق، ص3(
  .202) الخطیب أحمد: جمعیة علماء المسلمین وأثرها اإلصالحي، المرجع السابق، ص4(
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  ـ التعلیم المسجدي ووسائل تنظیمه وترقیته.
  .)1(ـ رأیهم في الوسیلة التي تعید بها المرأة المسلمة سیرة سلفها من تلقي العلم

  ـ تقاریر مفصلة عن درجة إقبال األمة على التعلیم بالمقارنة بالفترة السابقة كل في جهته.
تالمیذها بأبسط القواعد ومحاولتها إلصالح وبهذا فالجمعیة فقد تمكنت من تلقین   

لهجات الحدیث المحرفة بالعامیة حتى یستقیم نطق متعلمي العربي، وتبلیغ صوتها إلى 
أسماع الدنیا الداعیة إلى التعلم مرغبة في الخیرات، مذكرة بالصالحات، واصلة بما أمر اهللا 

اكستان، الكویت، العراق، أن یوصل خاصة ما قام به ابن بادیس في رحلته الشهیرة : ب
  .  )2(الشام

  ـ التالمیذ:
كان عدد تالمیذ المدارس الجمعیة ف تصاعد دائم خالل هذه المرحلة، حیث بلغ عددهم عام 

تلمیذا یتلقون تعلیمهم في النهار،  16286تلمیذ وتلمیذة منهم  36286حوالي  )3(م1951
ارس الفرنسیة الرسمیة ویوزعون عددیا ویكتفون بالتعلیم العربي فقط، وال یترددون على المد

ناث كما یلي ٕ   :)4(بین ذكور وا
  ذكور. 10590ـ 
  إناث. 5696ـ 

أما الباقون وعددهم عشرون ألف تلمیذ وتلمیذة فهم من تالمیذ المدارس الفرنسیة، 
یستمرون في كثیر  )5(ونالحظ هنا الجهد الكبیر الذي بذله معلمو المدارس الحرة والذین كانوا

دارس بتعلیم الرجال األمیین من الساعة السابعة مساء إلى الساعة التاسعة لیال، مع من الم

                                                             
  .148) المیلي محمد: ابن بادیس وعروبة الجزائر، المرجع السابق، ص1(
  .156) الورتالني فضیل: الجزائر الثائرة، المرجع السابق، ص2(
  .212) الخطیب أحمد: جمعیة علماء المسلمین وأثرها اإلصالحي، المرجع السابق، ص3(
  .214لسابق، ص)تركي رابح: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع ا4(
م)، المرجع 1962 - 1830) دبي رابح: السیاسة التعلیمیة الفرنسیة ودور جمعیة العلماء المسلمین في الرد علیها(5(

  .202السابق، ص
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دفع رواتب شهریة التي كانت أقل بكثیر من رواتب معلمي المدارس الفرنسیة، إذ لم یتعدى 
  م ثالثین فرنك قدیم.2195راتب خالل عام 

  ـ البعثات العلمیة:
لیمیة اإلصالحیة بتوجیه بعثات علمیة إلى كما أخذت الجمعیة بعد إتباعها للحركة التع

المعاهد والجامعات العربیة في مختلف أقطار الوطن حیث هدت الجزائر منذ القرن العشرین 
هجرات طالبیة محدودة وتوجهت القلة منهم إلى جامع األزهر في القاهرة، رغبة في استكمال 

  .)1(یمیةدراساتهم العالیة بعد أن أنهوا تعلیمهم في الزوایا التعل
وكانت أول بعثة لها خارج نطاق المغرب العربي هي البعثة التي أرسلتها عام  
طالب وطالبة واحدة، إضافة إلى بعثات  25إلى مصر ولقد ضمت ) 2(م1952ـ 1951

أخرى إلى جامع الزیتونة تبلغ ألف وخمسمائة طالب، أما في جامع القرویین بلغ عدد 
تزحف إلى العراق حیث بلغ عدد الطالب  )3(البعثات الطالبیةالطالب مائتي، وهكذا بدأت 

طالب التحقوا كلهم بمدارس، وفي نفس السنة أرسلت  11في العراق  )4(م1953ـ 1952عام 
بعثة إلى سوریا وتتكون من عشرة طالب التحقوا بمدارس بدور المعلمین االبتدائیة في دمشق 

طالب، وكذلك حتى السعودیة، وهكذا 14من  وحلب وهكذا أوفدت بعثات إلى الكویت وتتكون
توالت البعثات الطالبیة بعثة تلوى األخرى وشملت جلها مصر، سوریا، العراق، الكویت، 

  السعودیة....  
إضافة إلى هذه الوسائل هناك وسیلة ظرفیة أي توجبها الظروف وهي مشاركة في 

رسال لوفود والرسائل والمشاركة في التجمعات ٕ كلها كرد فعل عن اإلجراءات  االحتجاجات وا

                                                             
  .203) دبي رابح: المرجع السابق، ص1(
  .223)تركي رابح: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص2(
، المرجع 4م)، ج1954ـ 1952: جمع احمد طالب اإلبراهیمي، آثار اإلمام البشیر اإلبراهیمي() البشیر اإلبراهیمي3(

  . 179السابق، ص
  .218) الخطیب أحمد: ، المرجع السابق، ص4(
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، فمثال جاء رددها عنیفا على )1(التعسفیة التي أصدرتها الحكومة الفرنسیة ضد نشاط الجمعیة
مشروع میشال والذي رفضته على علماء بإرسال البرقیات والرسائل ومقابلة المسؤلین من 

وكان  م شاركت في المؤتمر اإلسالمي1936خالل الصحافة واالجتماعات، وفي سنة 
  .)2(أعضائها من بین الذین سافروا لتقدیم مطالب المؤتمر للحكومات الفرنسیة

وفي األخیر فإن الجمعیة اتخذت كل هذه الوسائل من أجل القضاء عل االستعمار    
بالغها رسالتها اإلصالحیة وبهذا كل هذه الرسائل كان لها دور  ٕ وتوعیة عقول الجزائریین وا

  وبة واإلسالم ومقاومة المستعمر المحتل.فعال في الحفاظ على العر 
ومن خالل هذه المراحل الثالث التي مرت بها الجمعیة في میدان لتعلیم نالحظ أن    

الجمعیة تمكنت بفضل جهدها الحثیث وتخطیطها الواعي من تثبیت جذورها في أوساط 
رس وأدخلت الشعب الجزائري، وبعث النهضة التعلیمیة العربیة في الجزائر، فوسعت المدا

نظم جدیدة علیها وقامت بإرسال البعثات إلى الدول الشقیقة رافعة شعار" اإلسالم دیننا، 
والعربیة لغتنا، والجزائر وطننا"، رغم العراقیل والمشاكل الداخلیة وفترة ركودها بسبب ظروف 

  الحرب العالمیة الثانیة.
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .167لحركة الوطنیة، المرجع السابق، ص) بوصفصاف عبد الكریم: جمعیة العلماء المسلمین ودورها في تطور ا1(
  .168ص ،ه سمرجع نف )2(
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  المبحث الثاني: المنهج اإلصالحي للجمعیة
الجمعیة في منهجها اإلصالحي على ركیزتین أساسیتین هما: التوعیة  اعتمدت

والتربیة فاألولى لجماهیر الشعب أما التربیة فهي للطالئع التي ینتظر منها أن تقود معركة 
  التحریر ومعركة البناء والتقدم فیما بعد.

  التوعیة  .1
فهما صحیحا حیث  التوعیة في نظر الجمعیة منذ أن نشأت تقوم على فهم الدین       

تنشئ مسلما سلیم العقیدة، صحیح العبادة مستقیم السلوك عزیز النفس قوي الجسم حر 
اإلرادة محب للخیر مستنیر العقل غیورا على أهله ووطنه ودینه، عالما بمن هو صدیقه ومن 

  .)1(هو عدوه
خوانه وكان یهدف   ٕ  وهذا هو الهدف المنشود الذي كان یصبوا إلیه ابن بادیس وا

لتحقیق النصر على االستعمار لفرنسي وما خلفه من آثار ففي األنفس والعقول والحیاة، وقد 
أدرك الغدارة الفرنسیة ذلك فعمدت إلى التضییق على الجمعیة بعد سنة واحدة فقط من 
تأسیسها ألنها أدركت بأن هذا الجیل الذي تكون فیه الجمعیة هو جیل خطیر یجعل 

فجمیع المحاضرات التي یقدمها علماء الجمعیة في كافة األقطار المستعمر في خطر حقیقي 
في الجرائد والمجالت : الشهاب، المنتقد، البصائر تدور في معظمها على )2(التي تكتب 

ایقاظ الوعي الدیني الحقیقي وتنقیة الفكر اإلسالمي من الخرافات واألباطیل والبدع وكل 
مال في أنفس الجزائریین بقدر ما یغرس المخاوف مجهود تقوم به الجمعیة بقدر ما یغرس اآل

في قلوب الفرنسیین، عملت الجمعیة على تنویر وتوعیة الشعب الجزائري وتحریر عقله 
 .)3(ووجدانه وارادته من األوهام والضالالت وشغله بمعالي األمور من سفاسفها

                                                             
  .206) دبي رابح، المرجع السابق، ص1(
  .207) المرجع نفسه، ص2(
  .208، صنفسه )المرجع 3(
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الجمعیة فیقول:"  ویضح ذلك الشیخ اإلبراهیمي في تحدید الغایة الجلیلة التي تعمل لها
جمعیة العلماء ترمي إلى غایة جلیلة فالمبدأ هو العلم والغایة في تحریر الشعب الجزائري 
والتحریر في نضرها قسمان، تحریر العقول واألرواح، وتحریر األبدان واألوطان واألول أصل 

ر األبدان من الثاني فإذا لم تحرر العقول واألرواح من األوهام في الدین والدنیا، كان تحری
العبودیة واألوطان من االحتالل معتذرا أو متعسرا حتى إذا تم منه شيء الیوم ضاع منه 

  . )1(األیة بناه على غیر أساس والمتوهم لیس له أمل، فال یرجى منه عمل
كما یحافظوا على دینهم ماء على توعیة العمال الجزائریین ،كما تعمل جمعیة العل  

في المجتمع الفرنسي وذلك على  اإلى وطنهم الجزائر وذلك حتى ال یذوبو وأخالقهم وانتسابهم 
  . )2(طریق االجتماعات العامة أو في مستوى مكاتب الشعب

م 1953وكانت الجمعیة تكثف من أعمالها خاصة في شهور رمضان ففي مطلع سنة   
ده نظمت حملة واسعة قبل حلول رمضان بهدف الدعوة إلى دین اهللا والوقوف عن حدو 

دروس واحترام حرمة رمضان المبارك حیث وزعت جماعة من الطلبة على مختلف الجهات ل
حیاء لیلة ٕ رمضان بإقامة التراویح بعث للسنة النبویة الشریفة، وقد استمر  الوعظ واإلرشاد، وا

  .)3(سعیها واستجابت األغلبیة من األمة لدولة لدعوتها الصادقة
  التربیة .2

وسیلة المثلى لغرس التعالیم اإلسالمیة التجدیدیة ومعها النزعة تعتبر الجمعیة التربیة ال
الوطنیة وفي قلوبهم ومقاومة تیار التعریب الذي یرید أن یجرد الوطن من هویته اإلسالمیة 

بعاد العربیة  ٕ وقد اختارت الجمعیة التربیة منهجا سلیما لتحریر المجتمع الجزائري  ،العربیة، وا

                                                             
  .208المرجع السابق، ص دبي رابح: )1(
م، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1954ـ 1939: نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا انرن) السعید بو 2(

التاریخ المعاصر تخصص العالقات بین ضفتي البحر المتوسط أوروباـ المغرب ، إشراف مولود عویمر: قسم التاریخ، كلیة 
  .165م، ص2009 -ـ2008 ،واالجتماعیة، جامعة الجزائر اإلنسانیةالعلوم 

  .165) سعید بوزیان: المرجع السابق، ص3(
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فجعلت من اإلنسان عمود عملیتها التعبیریة وعمدت إلى تهیئة عقله ، )1(من أغالل التخلف
وروحه، وبناء خصیته وجعله ینظر إلى الحیاة والكون نظرة صحیحة وكذلك تطلعه على دوره 

َ ﴿ ، شعائرها:)2(الحقیقي الذي ألجله استخلف في األرض وذلك لتغییر نفسه وما حوله ین الَّذِ َ و
َ اللَّهُ  ر َ ا َأم َ َ م ون ُل َصِ ابِ  ی َ س حِ َ اْل وء ُ َ س افُون َخَ ی َ ْ و م ُ بَّه َ َ ر ن ْ شَو َخْ ی َ لَ و َ هِ َأن یُوص   .  )3(﴾ِب

وبالتالي فإن الجمعیة سارت بمنهجها اإلصالحي في عملیاتها التغیریة على هذا 
المنهج الرباني، وهو الطریق الذي سلكه الرسول صلى اهللا علیه وسلم أثناء إقامته بمكة مدة 

رها األفغاني في العروة الوثقى أن األمم ما سقطت من عر عزها ثالثة عشر سنة، وقد فس
  .)4(ومحي اسمها من الوجود حتى یغیر أولئك القوم ما بأنفسهم

لذلك اهتمت الجمعیة ببناء الفرد الجزائري جاعلة منه محور نشاطه التربوي والتعلیمي وراحت 
التقلید واالنحراف الجاثمة تبث فیه الفضائل وتنزع عنه الرذائل االجتماعیة، وكل مظاهر 

على صدره ومكیلة عقله حتى ال یتغیر ما حوله من المحیط الخارجین ویقوى على التفكیر 
  .)5(في تحریر بدنه من أغالل االستعمار

إن الجمعیة عمدت إلى التعلیم ألنه هو السبیل للوصول إلى االستقالل فاألمة 
المحافظة علیه حیث یقول الشیخ البشیر  الجاهلیة ال یمكنها الحصول على االستقالل وال

، وقد كان من األهداف التي سعت إلیها )6(اإلبراهیمي:" األمة التي ال تبني لها سجون"
الجمعیة إلى تحقیقها عن طریقها عن طریق التعلیم هو القضاء على سیاسة اإلدماج والفرنسة 

                                                             
  .1702م،ص1980، 2جمال الدین ومحمد عبده: العروة الوثقى، بیروت، دار الكتاب العربي، ط،األفغاني  )1(
) ضفري زهرة: الخطاب الدعوة عند جمعیة علماء المسلمین الجزائریین دراسة مقارنة بین عبد الحمید بن بادیس ومحمد 2(

البشیر اإلبراهیمي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الدعوة اإلسالمیة قسم أصول الدین، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم 
  م. 2009ـ 2008اإلسالمیة جامعة لخضر،

  .21، اآلیة: سورة الرعد  )3(
  .170جمال الدین: المصدر نفسه، ص،األفغاني  )4(
  .16)برغوث الطیب: المصدر السابق، ص5(
  .193)تركي رابح: التعلیم القومي، المرجع السابق، ص6(
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وعلوم اللغة العربیة والتاریخ والتنصیر معتمدة في سبیل ذلك على تعالیم القرآن الكریم 
  .)1(اإلسالمي وتاریخ الجزائر

  :)2(وتتمحور أهداف جمعیة العلماء المسلمین حول النقاط التالیة
  ـ إحیاء الدین اإلسالمي وتنقیته من البدع والشوائب التي ألصقت به.

  ـ العمل من أجل بعث وتطویر الثقافة العربیة اإلسالمیة.
  ء الشعب الجزائري تحت رایة العروبة واإلسالم.ـ العمل على توحید أبنا

  ـ توعیة الشباب من خالل مكونات شخصیته الجزائریة وتهیئته للنضال مستقبال. 
  ـ إقامة جسور التعاون بین الجزائر وبقیة الدول العربیة واإلسالمیة.

  . )3(ـ الدعوة إلى توحید العمل المشترك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .137م، ص2009، 1)بن یخلف عبد الوهاب: الحركة الوطنیة من االحتالل إلى االستقالل، دار طلیطلة، الجزائر، ط1(
  م.1951أكتوبر  15 /  ه1371في محرم 173) جریدة البصائر، العدد 2(
  .137عبد الوهاب، المرجع السابق، صبن یخلف ) 3(
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  الثالث: موقف السلطات الفرنسیة من جهود التعلیمیة للجمعیة المبحث
حقیقة أن العلماء ق نصت قانونها األساسي على أنها جمعیة تهذبیة ال یسوغ لها بأي 
حال من األحوال أن تخوض في مسائل السیاسة، لكن في حقیقة األمر أهدافها سیاسیة، لكن 

جهة اإلدماج والتنصیر وتعلیم اللغة العربیة في حقیقة األمر أهدافها سیاسیة تعمل على موا
، فخشیت هذه السلطات )1(ومبادئ الدین اإلسالمي فهي تحطم المخطط االستعماري الرهیب

االستعماریة من نشاط جمعیة خاصة وأن مدارسها الحرة في میدان التعلیم وبدأت تخرج شبان 
مامة والقضاء هذا دفعها یختلفون عن هؤالء الذین أرادت الحكومة إعدادهم لمناصب اإل

، )2(للقضاء  علیها  ومحاربتها وذلك بمساعدة رجال الطرق الصوفیة الذین كانوا عمالء لها
خاصة حینما أدرك خطر هذه الجمعیة كما جاء في إحدى تقاریر الفرنسیة السریة في أوائل 

ن الشعب الخمسینیات،" إن العلماء یمثلون أكبر خطر  على الفكرة الفرنسة في  ٕ الجزائر وا
  . )3(مدارسهم عبارة عن خالیا سیاسیة، واإلسالم الذي یمارسونه هو مدرسة حقیقیة للوطنیة"

وبهذا حملت إلى االعتقاد أن الدعایة اإلصالحیة خطرا حقیقیا لسیاسة الفرنسة في 
ة الجزائر وبالطبع سعت إلى اتخاذ مجموعة من التدابیر الرامیة إلى مواجهة توسیع الحرك

ضعاف تنظیمها ٕ   .)4(اإلصالحیة وحتى تشتیت قوتها وا
ولقد وضح رابح تركي موقف السلطات الفرنسیة من نشاط الجمعیة حیث أخذت 
اإلدارة الفرنسیة بعرقلة نشاط الجمعیة وشنت حربا على تعلیم العربي الحر فأغفلت المدارس 

م قوانین لغلق 1937 ، فأصدرت عام)5(وحاربت المعلمین ومحاكمتهم وسجنهم أو تغریبهم
المدارس ألنها تفتقر لرخصة قانونیة، هذا المرسوم كان بمثابة ضربة قاسیة للعمل 

                                                             
  .66سابق، صم، مرجع 1956 -ـ1936اء المسلمین الجزائریین في فرنساان سعید: نشاط جمعیة العلمرن) بو 1(
  . 219م، ص1981ضة العربیة، بیروت، لبنان، ، دار النه41) یحي جالل: المغرب الكبیر المعاصر، ج2(
  .66) بوزیان سعید: المرجع السابق، ص3(
  .175) علي مراد: الحركة اإلصالحیة في الجزائر، المصدر نفسه، ص4(
  .176)تركي رابح: التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، المرجع السابق، ص5(
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، كما قامت بمنع العلماء من إلقاء )1(اإلصالحي المدرسي الذي كانت تقوم به الجمعیة
دروس الوعظ واإلرشاد في المساجد ثم أصدر قرار منعهم من النوادي والمدارس وذلك 

  .  )2(شل الحركة اإلصالحیة للجمعیة في وجهاتها الثالث: مساجد، نوادي، مدارسلمحاربة و 
وعطلت صحفه ا وألبت أعوانها من رجال الطرق الصوفیة ضدها، ولكن كل هذه 
اإلجراءات لم تضعف من عزیمة العلماء ولم تبعد بین الجمعیة والشعب فضلت الجمعیة 

  . )3(م1954ام الثورة التحریریةصامدة تؤدي رسالتها اإلصالحیة إلى غایة قی
  
 
 
 
 

                                                             
  .293) على مراد: المصدر نفسه، ص1(
م، 2001، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، 1) المیلي محمد: مبارك المیلي حیاته العلمیة ونظاله الوطني، ط2(

  .214ص
  .47ـ 66م،المرجع السابق، ص ص1956ـ 1936)بورنان السعید: نشاط جمعیة علماء المسلمین الجزائریین في فرنسا3(
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 :الثورة إعالن :األول المبحث
عالن التحریریة الثورة اندالع بعد ٕ  لكفاح شرعیا ممثال الوطني  التحریر جبهة میالد وا

 والجمعیات األحزاب مواقف اختلفت نوفمبر أول بیان علیه ینص ما وفق ،الجزائري الشعب
 بشرت التي األولى كانت  فلقد )1(،ومتحفظ ومعارض مؤید بین أنداك القائمة الجزائریة
 ،البالد في المعروفة السیاسیة التشكیالت كافة لمسیري بالنسبة كبرى مفاجأة الثورة باندالع
 ،لها التحضیر فترة طوال التامة بالسریة التحلي على حرصوا الثورة معدي نأو  السیما
 التي واالجتماعیة الثقافیة والهیئات السیاسیة التشكیالت طلیعة في كانت العلماء وجمعیة
 وكانت ،الوضع لكذ مع لوجه وجهام 1954نوفمبر من الفاتح االثنین صبیحة نفسها وجدت

 التي النفسیة الحالة وعن الجمعیة دهشة عن معبرة م1954نوفمبر 5 في البصائر افتتاحیة
 التفاصیل نملك ال  الساعة هذه حد إلى إننا )2("الورتالني یقول ،أعضاؤها وا علیهاكان

 األخبار وشركات الصحف تتناقله ما إال أیدینا بین ولیس وأسبابها الحوادث هذه عن المقنعة
 شان من فلیس الصواب طیق لنا تبین أن إلى تعلیق ادني علیها نعلق أن نستطیع فال

  )3("المواطن هده مثل في تتسرع أن البصائر
 بصفة یتحدد لم  ،اندالعها عند الثورة من الجمعیة موقف أن البعض یرى اذوله

 تیارین إلى أنصارها انقسم الجزائري الشعب مقومات عن المستمیت دفاعها رغم وعلیه رسمیة
 إلى الفرنسیة السلطات ویدعو مطلبهم في الجدیة إلى یفتقدون الثورة مفجري أن األول یرى :

 الشعب مقومات واحترام والمساواة العدالة على المبنیة الشاملة باإلصالحات التعجیل
 نداء تلبیة إلى الجزائري الشعب داعیا للثورة مساندته عن علنأف الثاني التیار أما )4(،الجزائري

                                                             
  .85ص م،2،2009ط  ،ثالة طبعةم ،الجزائر واباطیل حقائق : شیبان الرحمان عبد)1(
  . 176 ص ،76 عدد حوادث اللیلة اللیالء، :البصائر )2(
  .181ص ،سابق مصدر : الورتالني لیالفض)3(
 ثورة ل الوطنیة الحركة في  والبحث للدراسات الوطني المركزم ،1962 الجزائریة الثورة تاریخ : الشریف محمد عباس)4(

  .183ص،دط،دت، نوفمبر اول
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 من معلم ةثالثمائ حوالي وقعه الصدد اذبه بیان اریالت اذه ووجه ، الوطني التحریر جبهة
  )1(.للثورة المنتخبین ابرز من  التبسي العربي الشیخ وكان الجمعیة معلمي

 الوهلة مند الثورة لمساندة كقیادة سارعت قد العلماء جمعیة نأب یسجل التاریخ أن على
 قد الجمعیة أعضاء من مجموعة نأب یجزم من مسؤولیها من هناك بل ،انطالقها من األولى
 یشرفون وهم أوال تطلع لم م1954 سنة نأو  ، الوطني التحریر جبهة بصفوف مبكرین التحقوا
 الجمعیة مقر حیث بقسنطینة الثانیة المنطقة في خاصة الثورة في حساسة مناصب على

  )2(.العملي
 وادي مؤتمر حظر يذال مزهودي إبراهیم :السید نذكر البارزین األعضاء جملة ومن

 احمد والشیخ، الجزائریة المقاومة لخدمة قلمه جند يذال ،المیلي محمد والسید، الصومام
 نداء لتلبیة سارعوا ممن وغیرهم ،الرحمان عبد بركاني والشیخ ،حراث الطاهر والشیخ، حماني
  الثوریة  الطلیعة في كانت الجمعیة نأب الجزم یمكننا لكذوب )3(،م1954 نوفمبر من الفاتح

 في الشعب وحق مبادئها عن الدفاع أعضائها رفقة واصل اإلبراهیمي الشیخ رئیسها نأو 
 الشیخ وقف وقد ، الفرنسیة االستعماریة البوتقة خارج والحضاریة السیاسیة بشخصیته التمتع

 كان ثورته الشعب أعلن وعندما ،خارجه أو الوطن داخل كان حین سواء المبدأ اذه مع
 )4(،الوطن عن بعیدا المشرق في كان  نهأ من بالرغم الزعماء من حتضنهاا من أول الشیخ
 الندالع الموالي الیوم في الورتالني الشیخ بمعیة اإلبراهیمي الشیخ أصدره يذال البیان ولعل
 ، انطالقها من األولى األیام مند الثورة تبنت قد الجمعیة أن من إلیه هبذن ما یؤكد الثورة
 القلوب فخفقت اعاتإلذا أجملته ما صیلاتف بعض الجرائد في الیوم ناأقر  ثم" فیه جاء ومما

 واهتزت ،والتعصب بالفرض حظان منه للجزائر لكان فرائضه قسمت لو يذال الجهاد لذكرى
 الشجاعة تلك تكون نأل األسى طرقنا ثم بعدها ما لها سیكون يالت البدایة هذله طربا النفوس

                                                             
  .186ص م،1986 ،الجزائر،  للكتاب الوطنیة المؤسسة ، االول عامها في الثورة : العربي محمد الزبیري )1(
  .34 صم،1997، الجزائر،1ط ،األمة دار ، الجهاد و النضال مسیرة من كراتذم : الحفیظ عبد امقران )2(
  .185ص،2ج ،كراتذم : الدین خیر محمد )3(
  .188ص ، سابق مرجع :العربي الزبیري محمد)4(
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 في الحدید قعقعة هو الجزائري یشجي يذال اللحن أن  سالح یقودها ال األمل روق هي التي
  )1(،البارود یسمونها التي المادة هذه رائحة هي مشامه تعطر التي الرائحة نأو ، الوغى معمة
 نوفمبر 8 بتاریخ القاهرة في اإلبراهیمي الشیخ وقعه يذال العلماء جمعیة بیان أیضا وفیه

  )2( ة.الثور  حول تفافلاال إلى فیه دعا  م1954
ذ ٕ  التحریر جبهة مع والتحامها مادیة نجدها الجهاد في الجمعیة مساهمة إلى نظرنا اوا

 بالتعلیم التزمت فالجمعیة ،واحدة لعملة وجهان إال والجمعیة الجبهة فما مؤكد أمر الوطني
 الشباب بتنظیم التزمت والجبهة الصحیحة العقیدة ترسیخ و الخرافات ونسف الوعي وبث

 )3(.والصعاب المسؤولیات وتحمل الحیاة مشاق على وتعویدهم
نصاف ٕ  في أنفسهم وكونوا ،ووطنهم بربهم منواأ ینذال الفتیة أولئك لوال انه نقول  للتاریخ وا

 مهب في كالریشة العلماء جمعیة بدون الجزائر لكانت الثورة وقرروا واتجاوب واجتمعوا الخفاء
 كانوا  التحریر ثورة فجروا ینذال من كم مستقبال نعرف أن وینبغي )4(،م1954  سنة الریح
  )5(علیه اهللا وعاهدوا صدقوا وأولئك هؤالء من وكم ،العلماء جمعیة مدارس خریجي من
  
  
  
  

                                                             
 الجزائر في النضال ادب درار بركات انیسة م1954 نوفمبر2 في بمصر :الورتالني و االبراهیمي اصدره الدي البیان)1(

  .164 ص م،1984 للكتاب الوطنیة المؤسسة، الجزائر   االستقالل حتىم 1945 سنة من
  .102ص ،دت ،دط ،حسین دالي في، الشریف محمد :تع ،النضالیة المسیرة ظل في الثائرة الجزائر :یوسفي محمد )2(
م 2006،الجزائر في االصالحي للفكر الثالث الوطني الملتقى اشغال ، السیاسي و االصالحي الفكر : باهي عثمان) 3(

  .95- 94صص 
  .110صه،1423رمضان ،7 ع :المصادر مجلة)4(
 الدكتوراه شهادة لنیل اطروحة ،التعددیة عهد الى التأسیس عهد من الجزائریة االصالحیة الصحافة دبأ :عمارة حیاة) 5(

 تلمسان بلقاید بكر بيأ جامعة ،واللغات اآلداب كلیة ،آدابها و العربیة اللغة قسم ،عباس محمد :اشراف ،االدب في
  .136صم ،2013-2014
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  الثاني: دعم جمعیة علماء المسلمین لثورة إعالمیا. المبحث
وبوسائل إعالمیة متواضعة  ،الجزائریة إستراتجیة إعالمیة منذ بدایة اندالعها ةكانت لثور     

لى الرأي العام  ،الندالع رسالة الثورة إلى الشعب الجزائري بدایة ثم الشعب الفرنسي ثانیا ٕ وا
جبهة التحریري الوطني وسائل اإلعالم في كل البلدان حیث استغل ممثلو )1(،الدولي أخیراً 

م حتى كانت 1954الشقیقة إلبراز االنطالقة والتعریف بالثورة، فما إن حل مساء أول نوفمبر 
  .)2(إذاعة صوتا العرب تعلن بقوة عن اندالعها وتسمع العالم نشید األحرار الجزائریین

  لالستقالل من جبالنا طلع الصوت         األحرار ینادینا
الثورة تنفجر  -كما قام ممثل الجبهة بالقاهرة بأول تعلیق له من إذاعة صوت العرب بعنوان

( إن حركة المقاومة في المغرب العربي قد دخلت الیوم مرحلة :مما جاء  - في الجزائر
 حاسمة وأن حركة الفرق الجزائریة المسلحة قد التحقت لتدعیم الجبهة التي تكافح االمبریالیة

  .)3(الفرنسیة في جمیع الشمال اإلفریقي ...)
ولقد كان الشیخ محمد البشر اإلبراهیمي أول مؤید لها في القاهرة فأصدر مكتب جمعیة 

والمجازر  ،م بیانا وضح فیه الوجه البشع لالستعمار الوحشي1954نوفمبر  2علماء یوم 
عالمیة في اللیلة البارحة المرتكبة في حق الجزائریین ومما جاء فیه (أذاعت عدة محطات إ

  .)4(قطر الجزائري...)من الأن لهیب الثورة اندلع في عدة جهات 

                                                             
العرب األسبوعي، الصادرة بتاریخ عالم الثورة الجزائریة الحرب األخرى لحركة التحرر الخالدة، جریدة أمحمد:  يتاو خ ــ(1)
 .10م، ص2008/ 11/ 11
م، د.ط، منشورات متحف الوطني 1956- 1954ــــــ بومالي أحسن: استراتجیة الثورة في الثورة في مرحلتها األولى (2)

 . 132للمجاهد، المؤسسة الوطنیة لإلشهار والنشر والتوزیع، جزائر، ص
 .136ص ــــــ بومالي أحسن، المرجع نفسه،(3)
، 1م، ط1964ـــــ 1954ــــــ اإلبراهیمي محمد البشر: جمع وتقدیم أبو قاسم سعد اهللا، آثار اإلمام محمد البشر اإلبراهیمي (4)

 .39ـــــ 37م، ص1997دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 
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بعنوان "إلى الثائریین األبطال من أبناء الجزائر  م1954نوفمبر  3كما أكد بیان آخر في 
"حیاكم اهللا أیها الثائرین األبطال  )1( :بقاء أو فناء، ومما جاء فیه –الیوم حیاة أو موت 

وبارك في جهادكم وأمدكم بنصره وتوفیقه وكتب میتكم في الشهداء األبرار وحیلكم في عباده 
األحرار... لقد أثبتم بثورتكم المقدمة هذه عدة حقائق... اعلموا أن الجهاد للخالص من هذا 

ینكم وفرضته قومیتكم، وفرضته االستعباد قد أصبح الیوم واجبا عاما مقدسا فرضه علیكم د
ن حیاة أو موت إما الذي شملكم... ألنكم أماما أمری رجولتكم، فرضه ظلم االستعمار الغاشم

وبهذا فإن جمعیة علماء المسلمین كانت تسعى بما في وسعها بأن ،بقاء كریم أو فناء شریفا"
لجزائر من هذا فبعدما حررت العقول أرادت أن تحرر ا،تحقق شعارها على أرض الواقع 

، حیث دهمت الثورة )2(د لثورةها أكثر بعد إعالنها الرسمي المؤیالمستعمر وازداد نشاط
وغیرها إضافة إلى  ،والبصائر ،إعالمیا من خالل الجرائد التي نصدرها كالمقاومة، والمجاهد

حدث كان ی،ما الرأي العام الداخلي والخارجي ع النشریات األخرى الجهویة التي كانت تطلع
یصال أخبار الثورة إلى أبعد الحدود اللتفاف الشعب الجزائري حولها وتدویل  ٕ من أحداث وا
قضیة الجزائریة وتحریك الرأي العام الدولي من أجل تحقیق الهدف آال وهو التحرر 

  . )3(واالستقالل
یعتبر البصائر صوت الجزائر، ال صوت الجمعیة ولهذا   وقد كان اإلمام البشیر اإلبراهیمي

تعبیر عن حقیقة الجزائر  ى أن یكون هذا الصوت معبرًا أصدقحرص أشد الحرص عل
ة فوصلت جل استرجاع سیادة الوطنیة المسلوبالجاهدة من أ ،المسلمة الدین وعربیة االنتماء

لى األمریكیتین الوسطى ٕ   .)4(والجنوبیة إلى الشرقیین العربي واإلسالمي وا

                                                             
 .171ــــــ الورتالني فضیل: الجزائر الثائرة، المصدر السابق، ص(1)
 .217م، ص1972، ماي.وجوان، 8ـــــ بن ذیاب أحمد: مجلة األصالة الجزائر، وزارة الشؤون الدینیة، العددـ(2)
م، رسالة دكتوراه في 1962م ــــ1954اللي أسعد: جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین والثورة التحریریة الجزائریة هــــــ ل(3)

 .126م، ص2012م ــــ 2011الجتماعیة، قسم التاریخ واألثار، جامعة قسنطینة، التاریخ المعاصر، كلیة العلوم اإلنسانیة وا
  . 98، المرجع السابق، ص2محمد البشیر اإلبراهیمي: آثار اإلمام محمد البشیر اإلبراهیمي، جــــــ (4)
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كما لجأت سلطان الفرنسیة عند اندالع الثورة فاتح من نوفمبر إلى إلهام الرأي العام الجزائري 
والعالمي بأن ما یذیعه مذیاع صوت العرب ودعوته للجزائریین لمحاربة فرنسا إنما هي 

یكفى وهذا ما ردت عنه جریدة البصائر فقالت، هل « )1(حوادث أن الخارج من أعداء فرنسا
اإلدعاء بأن هذه الحوادث الكبیرة إنما وقعت تحت تأثیر مذیاع القاهرة...  -لمعالجة الحالة

ن أردت أن تعرف سبب وقوع هذه الحوادث الكبیرة ففتش عن تلك األسباب بكل دقة...  ٕ وا
، ووضحنا أن حركة الثوار )2(»وبین ما تنطوى علیه جوانح أهلها من آالم الحرمان والبؤس

بع سیاسي محض ذات صبغة تحرریة وهي لیست من أعمال قطاع طرق وهدفها هي من من
لیس الخبر كما ادعتها سلطان الفرنسیة أنها ثورة جیاع وقطاع طرقا بل هي ثورة قام به 

  الشعب الجزائري من أجل تحقیق مصیره واسترجاع سیادته الوطنیة المسلوبة.
"المطبع والمدفع" وفیه  )3(اإلبراهیمي مقال بعنوانر یأن جریدة البصائر والتي كتب عنها البش

إن المطبعة تفوق في أثرها  «دعا األمة إلى مساندة البصائر مادیا ومعنویا لها حیث قال
، كما ذكر أن البصائر واجبها تبلیغ األمة بأحوالها »على األمة وعلى االستعمار من المدفع

  ومختلف الدسائس التي تحاك ضدها.
وأعلنت لقرائها بأنها  ،لبصائر بالحوادث واعتبرت نفسها قد قامت بواجبهاولقد اهتمت ا

إننا نشهد األمة عامة أننا كنا من الموفین بالعهود... أننا  « )4(:تستمر على ذلك بقولها
أعطینا األمة أكثر مما وعدناها، سیما وقد فوجئنا باشتعال نیران الحوادث األخیرة التي 

ن كانت »ن اهتماماحتلت المكانة األولى م ٕ صحافة الجمعیة وخاصة البصائر قد أخذت ، وا
على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق الجزائریین وفضح سیاسة االستعمار فإنها وجدت في 
حوادث الثورة ما ساعدها أكثر على أداء واجبها في الدعایة لصالح الجزائریین وثورتهم 

                                                             
 .2م، ص1954نوفمبر  5ــــ 292الء، العددیادث اللیلة اللــــــ البصائر: مقال حو (1)
 .1م، ص1954نوفمبر  19ــــ 293لبصائر: مقال لنجابه الحقائق بالحكمة والعقل، العدد ــــــ ا(2)
 .1م، ص1955أفریل  29، 316ــــــ البصائر: السنة الجریدة من حیاة البصائر، العدد (3)
 .126سابق، صم، المرجع ال1962م، 1954ــــــ لهاللي، أسعد: جمعیة علماء المسلمین والثورة التحریریة الجزائریة (4)
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یسقط شهیدًا في میدان  ن لن یسكت إلى أنوهذا القلم الذي شحذ في سبیل الوط «)1(:وقالت
، فعن طریقها أصبحت للثورة دعایة صحفیة حیث »ر صریعًا في میدان التحریرالحق أو یخ

خصصت البصائر عدة صفحات منها یومیات األزمة الجزائریة وفیه یتم سرد أخبار الثورة 
واألخبار كانت تنقلها من الصحف  )2(م1954دیسمبر  27لیوم  298وقد بدأ مع العدد 

واإلذاعات الفرنسیة والعالمیة وسرد للحوادث العسكریة والعملیات التحریریة مع تتبع النشاط 
  السیاسي والدبلوماسي لممثلي الثوار وجبهة التحریر الوطني.

ما سبق نالحظ أن جریدة البصائر كانت مناصرة لثورة إعالمیا وكانت  لومن خال
ومنها لسان ،التي تعكس المسیرة الجماعیة منذ اندالع الثورة التحریریة للجزائر بمثابة مرآة 

"الشبه الرسمي"، ولقد كان دورها خاصة في الجانب الفكري یرفع معنویات للجنود  )3(الثورة
الجزائریین وفي نفس الوقت زرع الخوف والشك بین صفوف االستعمار، فتشید البصائر في 

فالثورة الجزائریة التي ال تزال رغم الزوابع واألمطار والثلوج تعم  «:)4(قولبالثورة فت 355العدد 
وتشتد قد ردت على التحدي بمثله ورأیتها تقوم بأعمال في شرقي القطر وفي غربه وجنوبه 

وفي الواقع  »اسوخ في فن حرب الكمینسیة بالمهارة والبراعة والر شهد لها رجال الحریة الفرن
وتؤكد على ،مت بقسط وافر في دعم الثورة من أول عددها إلى آخره فإن البصائر قد ساه

  .)5(حق الشعب في تقریر مصیره وهو االستقالل

                                                             
، 1956 – 1954ــــــ شریف عبد الغفور: موقف جمعیة علماء مسلمین من الثورة التحریریة من خالل جریدة البصائر(1)

في علوم اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، قسم العلوم واالتصال، جامعة الجزائر،  رماجستیشهادة 
 .   206م، ص2010-2011

 .128، المرجع السابق، ص1965-1954لهاللي أسعد: جمعیة علماء المسلمین والثورة التحریریة جزائریةــــــ (2)
 .130، المرجع نفسه، ص1965-1954ــــــ لهاللي أسعد: جمعیة علماء المسلمین والثورة التحریریة جزائریة(3)
 .1م، ص1956یفريف24، یوم 355ــــــ البصائر: مقال الثورة الفرنسیة الصغرى، العدد (4)
 .1، ص1956مارس، 16، 358ــــــ البصائر: مقال الورقة األخیرة، العدد(5)
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وفي األخیر یمكن القول أن جریدة البصائر وغیرها من الصحف واإلذاعات الجهویة، 
فعال  وكذلك جریدة المقاومة التي تعتبر لسان حال للثورة الجزائریة وجریدة المجاهد لهم دور

  في دعم الثورة إعالمیا وفي تأشیر الرأي العام الدولي في االهتمام بالقضیة الجزائري
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  المبحث الثالث: دعمها الجهادي
الني والشیخ اإلبراهیمي نداء للشعب ودعوته إلى وجه الفضیل الورت )1(نوفمبر 15في      

" ... هموا إلى الكفاح المسلح إننا كلما ذكرنا ما فعلت فرنسا بالدین اإلسالمي في :الجهاد 
وذكرنا فضائحها في الكفاح المسلح، فهو السبیل الواحد إلى إحدى الحسنین إما ،الجزائر 

  .)2(الموت وراء الجنة، إما حیاة وراء العزة والكرامة"
م وأعلن فیه 1954نوفمبر  8ة نشر نداء وعندما سمع البشیر اإلبراهیمي باندالع الثور    

  .)3(تأییده للثورة ومباركته لها وقد نشر هذا البیان في الصحف المشرقیة
لقد كانت الثورة التحریریة نقطة تحول حاسمة لدى الشعب الجزائري السترجاع ما أخذ بالقوة، 

الجزائریین  وقد استعملت في الثورة مختلف الوسائل لمواجهة هذا المحتل الذي فرض على
والتقتیل والجهل واألمیة إال أن هذه الثورة حطمت الفرنسیین وأنصار الجزائر  )4(،التعذیب

الفرنسیة ووقفت في وجه القوات العسكریة الفرنسیة المسلحة ویعود الفضل في ذلك إلى كل 
  .)5(من ناضل بدمه وروحه

أعلن قادتها بعد اجتماع عقدوه لقد كان علماء المسلمین من المؤیدین للثورة التحریریة حیث 
نحن أعضاء جمعیة العلماء  «بضرورة اللجوء إلى الكفاح المسلح، حیث جاء في بیانهم 

المسلمین نعلن بكل صراحة أن اإلشهار المفروض بقوة السالح على القطر الجزائري 
 م هو المسؤول الوحید عن كل المآسي والویالت التي وقعت في القطر الجزائري من1830

                                                             
 .8ــــــ جریدة الشعب: جمعیة العلماء المسلمین كانت ضد سیاسة اإلدماج، المصدر السابق، ص(1)
 .178سابق، صصدر مني: الجزائر الثائرة، التــــــ الفضیل الور (2)
 . 99سابق، ص : موسوعة أعالم، مرجعبوعالم بلقاسم ــــــ(3)
م، 1997م، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 1962ــــــ بوحوش عمار: التاریخ السیاسي للجزائر من بدایته ولغایة (4)
 . 276ص
 .276ه ،صــــــ المرجع نفس(5)
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تفقیر وتجهیل وتمییز عنصري ... وبالتالي ال یمكن حل القضیة الجزائریة بصفة سلیمة 
  .)1(»وسریعة باالعتراف العلني الصریح لكیان األمة الجزائریة

وهكذا أیدت الجمعیة الثورة وشاركت فیها رغم أنها كانت تتعرض للمداهمة والتفتیش من 
تمرار إلى االعتقال واالستنطاق وقد استمر طرف الشرطة الفرنسیة وأنصارها یتعرضون باس

الین بما یتعرضون له من قمع المخلصین یقومون بأعمالهم غیر مب رجال الحركة
  .)2(االستعمار

وهكذا إذن تحولت مراكز جمعیة العلماء إلى خالیا حیة عاملة في نظام جبهة 
ألنها كانت تكون  )3(،التحریر المباركة، إذ التحق الكثیر من أنصارها داخل وخارج الوطن

الرجال الذین سیشاركون في تحریر الوطن من األغالل االستعماریة عن طریق الثورة 
وفي هذا الصدد یرى أبو القاسم سعد اهللا أن الثورة لیست هي حمل السالح  ،التحریریة الكبرى

نما كانوا اللسان الناطق باس ٕ م الذین فقط، ولو كان األمر كذلك فهناك العدید من السالح، وا
  )4(.حملوه ولوالهم لبقي الثوار في حصار مادي ومعنوي وسیاسي ومعنوي قاتل

حیث أن هناك من رجاال كانوا یحضرون لها بطرق مختلفة، فمنهم من كان یحضر 
والوسائل  ،هم من كان یهيء لها بتوفیر المالبیر األسلحة والتدریب العسكري ومنلها بتد

وتربیة النفوس على حب الوطن ،المادیة، ومنهم من كان یخطط لها بالتكوین المعنوي 
  .)5(والجهاد في سبیله،

                                                             
 .8ص ــــــ جریدة الشعب: جمعیة العلماء المسلمین كانت ضد سیاسة اإلدماج، المصدر السابق،(1)
  .2م، ص1955فیفري 11في  305ــــــ جریدة البصائر، العدد (2)
 .5م، ص1955جوان 25في  324ــــــ جریدة البصائر، العدد    
 .55، ص1976أوت سبتمبر 34الني: مجلة الثقافة، العدد تمواقف من جهاد الشیخ الفضیل الور ــــــ علي مرحوم: (3)
، دار األمة، 1م، تصدیر أبو القاسم سعد اهللا، ط1962ـــــ  1954یمي: في قلب المعركة ــــــ الشیخ محمد البشیر اإلبراه(4)

 .4م، ص1994
 .4، 3ــــــ المرجع نفسه، ص(5)
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لقد استغل البشیر اإلبراهیمي فرصة تنقله بین الدول العربیة للحدیث عن مساعدة الثورة 
ها قضیة الجزائریة في الداخل طالبة من المسؤولین عدم التخلي عن هذه القضیة ألن

  .  )1(عربیة
والحق أن جهود اإلبراهیمي في قضیة الدعم بدأت من مصر خاصة أثناء استقبال 
جمال عبد الناصر ألعضاء جمعیة العلماء: اإلبراهیمي، الورتالني، أحمد بوشمال، حیث أكد 
لهم أن مصر مستعدة لبذل كل عون تقدر علیه كما أن الحكومة المصریة والحكومات 

  .)2(قصارى جهدها للحافظة على عروبة كل دولة ونشر الثقافة العربیة فیها األخرى تبذل
ومن بین الذین التقى بهم الشیخ اإلبراهیمي كذلك الملك سعود وكان في شهر نوفمبر 

م، وطلب منه مساعدة الجزائر مادیا فاستجاب الملك سعود وقام بإعطاء األوامر 1954
لتموین الجزائر بالسالح باإلضافة إلى تقدیم مبالغ لتسخیر مصنع للسالح في بلدة "الحرج" 

  . )3(مالیة كبیرة لشراء السالح من الخارج
وواصل اإلبراهیمي في بعث المرسالت إلى كبار العلماء طالبا منهم مدید العون للثورة 

  الجزائریة وتذكیرهم بحاجة المجاهدین إلى العون واإلمداد.
نماذكرهم بأن المجاهدین في الجزائر ال كما ٕ لمال لیشتروا به ل  یحتاجون إلى الرجال وا

السالح ألنهم یقاتلون ألجلكم وألجل دینكم، ولئن فشلوا ال قدر اهللا أمام الكفر فلینتقمن 
  )4(.االستعمار من المسلمین أجمعین

بل امتد إلى  ،لم یتوقف عن مراسلة العلماء والملوك واألمراء )5(والحق أن اإلبراهیمي
حیث یذكر الحاج هاشم بن الحاج یونس أحد كبار التجار في العراق أنه  ،الزیارات المیدانیة

التقى باإلبراهیمي أثناء زیارته للعراق وأخبره بأنه قدم إلى العراق لجمع التبرعات ساعده 
                                                             

 .24، المصدر السابق، ص5ــــــ آثار اإلمام اإلبراهیمي: ج(1)
 .31السابق، ص،المصدر 3ــــــ أحمد توفیق المدني: حیاة كفاح معركة الثورة التحریریة، ج(2)
 .50، 49، المصدر السابق، ص ص5ــــــ أثار اإلمام اإلبراهیمي، ج(3)
 .225، 211ــــــ المرجع نفسه، ص ص(4)
 .407ــــــ الصواف محمد محمود: من سجل ذكریاتي، دار المعرفة، دار البیضاء، د.ت، ص(5)
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السعید وقام هذا األخیر بشراء األسلحة من أوروبا ونقل للوصول إلى رئیس الوزراء نوري 
جزء منها إلى الجزائر في المكان الذي حدده اإلبراهیمي، ونقلت هذه األسلحة من مصر لیبیا 

  .)1(طرابلس ثم إلى الصحراء عبر الحدود الجزائریة
اعدة الجزائر ویذكر أحمد توفیق المدني في كتابه حیاة كفاح أن الحكومة العراقیة مستعدة لمس

  .)2(عسكریا حیث أرسلت أسلحة حدیثة بواسطة الجو عن طریق لیبیا
م عقد اجتماع، تناول فیه أحمد المدني 1956أفریل  21وفي  )3(م1956أفریل  14وفي    

الكلمة أبلغهم تحیة رجال الثورة الجزائریة، وذكرهم بأن مطالبهم في الجزائر هو إرسال أكبر 
ذا قویت العزیمة وقل السالح تغلب كمیة من السالح والما ٕ ل، ألن الثورة سالح وعزیمة وا

  علینا العدو.
م قامت مصر بتهریب األسلحة والذخیرة عبر 1957وخالل النصف الثاني من عام 

لیبیا إلى الثوار داخل الجزائر، واستمر نقل السالح باستعمال قوارب وزوارق صید من لیبیا 
،أما من الناحیة المالیة فقد )4(لسالح من تونس إلى الجزائرإلى تونس ونفسها استعملت لنقل ا
  طلب توفیق المدني من الحكومة .

كما ذكر أن الثورة الجزائریة في حاجة كل یوم إلى السالح والمزید من المال أما في 
األردن فقد أسفرت الزیارة التي قام بها فرحات عباس رئیس الحكومة المؤقتة حیث استجاب 

  .)5(ضیة الجزائریة ودعمها بالسالحلمساندة الق

                                                             
 .407ابق ،صمرجع س الصواف محمد محمود:ــــــ(1)
 .314، ص3توفیق المدني، حیاة كفاح، جــــــ أحمد (2)

 Abde rahmane: kiouame aux sourse immediates du 1er novembre 1954، troistextesــــــ (3)
fonddamentaux du ppa ،– mtld edition dahleb ،1996،p35. 

م، منشورات 1962م ـــ 1956رة التحریریة التسلیح أثناء الثورة التسلیح والمواصالت أثناء الثو  :ناــــــ صوفي عبد الرحم(4)
 .97م، ص2001م، الجزائر 1954وزارة المجاهدین، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 

 .462ـــ  461، المصدر السابق، ص ص3ــــــ أحمد توفیق المدني، حیاة كفاح، ج(5)
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أما في المغرب فكان نقطة مهمة الستقبال السالح الذي یأتي من مصر ولیبیا عن طریق 
السفن إلى السواحل المغربیة، وقد لعب محمد خیر الدین دورًا هاما حیث قام بتكوین لجانا 

 .             )1(جمع األموال فیها وكذلك إعداد مراكز لتدریب الجنود الجزائریین
  

                                                             
 .م1953سبتمبر  4 في ،239العدد  :ــــــ جریدة البصائر(1)
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 من كانت الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة أن البحث هذا خالل من لنا اتضح لقد    
 اندالع حتى و م،1931  سنة في تأسیسها منذ بارزا دورا لعبت التي الوطنیة الحــركــات أهم

ـــة الثورة  الشخصیة المقومات عن المدافعین أشد من كانت م،1954نوفمبر 01 فــي التحریریـــ
 العلماء جمعیة دور عنوان تحت  الذي الموضوع لهــذا دراستنا خالل من و، الجزائریة لألمة

 : منها التي و نتائج عدة الى توصلنا م،1954 نوفمبر ثورة إلى التعلیم في المسلمین
 و، المساجد في یتم كان حیث الجزائر في متوطر كان الفرنسي االحتالل قبل التعلیم أن -

 هذه المجالت مختلف في الكتب من بالعدید تزخر الجزائر كانت حیث ،والزوایا، األوقاف
 .العثمانیین طریــق عن الجزائر إلى أتت الكتب

 وذلك والجزائریة اإلسالمیة الشخصیة محو إلى سعت للجزائر احتاللها منذ فرنسا إن -
 أهدافها بعض إلى الوصول استطاعت وقد واللغة الدین األساسیة، مقوماتها علـــــى بالقضـاء

 المساجد ومن للتعلیم تمویل مصدر كانت التي األوقاف جمیع علــى استولــت حـــین وذلك
 التي الطرقیة على بالسیطرة الفرنسیة السلطات قامــت كمــا المـــدارس، بمثابــة كانت التي

 وقد البالد شمل وحدة تمزیقها إلى باإلضافة اإلسالمي الدین إلى والبدع الخرافات أدخلت
 الحركات هذه لكن ،والمناصب باألموال الزوایا رؤساء باستدراج وذلك هذا في الفرنسیون نجح
 یزال ال كان الجزائري الشعب ألن الجزائــر أنحــاء جمیــع منهـا أیا تشمل لم و محدودة كانت
 .متفرقا

 منها فاألولــى العلماء جمعیة لمیالد مهدت وخارجیة داخلیة عوامل عدة هناك كانت لقد
 العوامل عن أما صلى اهللا علیه وسلم  الرسول  تعالیم من مستوحات إسالمي تجمع إنشاء

 ومحمد األفغاني الدین جمال: اإلمامدعوتها أطلق التي اإلسالمیة النهضـــة تأثر الخارجیة
 أفرزته ما إلى باإلضافة ،واإلسالمیــة العربیـــة البالد عمــت التي التحرریة الحركات ثم عبده

 لجمیع المصیر تحریر حق :أهمها من والتي ویلسون الرئیس مبادئ من األولى الحرب
 و الشرعیــة العلــوم في العالي للتعلیم فــرص النعدام ونتیجة ،لالستعمار  الخاضعة الشعوب
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ـــون الجزائر أبناء من عدد هناك كان فقد االضطهاد و التجهیل سیاسة توالــي ــــ  فـــي یعیشـ
 هامة طبقة وجدوا كما ،االحتالل استمرار فرنسا على كمهاجرین إما ،العـــربي المشــرق
ــذا فرنسیــة ثقافتهــــا أصبحت ـــل هــ  غیر الفرنسیین كسائر المواطنة حقوق على الحصـــول مقابـ

 . والدین اللغة على بالتنازل مبالین
 بدأت حیث وغیرهم، واإلبراهیمي بادیس ابن :الشیخین ید على اإلصالح حركة بدایة -

 لنشر الجزائر أنحاء جمیع إلى لتصل وغیرها، والزوایا ،والكتاتیب ،المساجد في بالتعلیم
عادة، الصحیحة العقیدة ٕ  ضیاع أن إلى الجزائریین أنظار وتوجیه العربیة اللغـــة إحیاء وا

ــم وسیطرة المسلمین  الوسائل حتى ذلك في مستعملة إسالمهم تركهــــم بســبب إال هــو ما، غیرهـ
 الجمعیة فأسست الصلبة القواعد أرسلت قد تكون وبالتالي.. . والنوادي كالصحافة العصریة

 رغم ،الفرنسیة السلطات العلماء نشــاط واجـــه وقــــد م1931 ماي/ ه1349 الحجة ذي في
 بعـــض تعطیــل ذلك على مثال وخیر الجمعیة تأســـیس قبل صادفتهم التي الكثیرة العراقیل
 .وجههم في المساجد وقفل كالمنتقد اإلصالح صحف

 إلى العربیة باللغة الرجوع هي تحقیقها إلى تسعى الجمعیة كانت التي األهداف أهم من إن
 .اإلسالمي الدین تعالیم إلى بالرجوع الجزائري الشعب وتوعیة،  أمجادها

 بعمل لقیام الموضوعة والشروط ، المسلمین العلماء لجمعیة المؤسس بادیس ابن یعتبر -
 .المراحـــل منظم ،األهداف مخطط مؤسساتي
 تتبع و، المختلفة جوانبها في وتعمق الفذة بادیس إبن شخصیة درس من الكثیر ناف وبالتالي

 وأنه ،الجزائر رجال كبار من واحد بأنه الفرنسي االستعمار ضد والشاق الطویل جهـــاده مسار
 القائد الجزائري للشعب بالنسبة كان حیث والحدیث القدیم اإلسالمي الفكـــر قمـــــم مــن قمــة

 .والموجه
 الدیني لإلصالح حیاته كرس إذ ،مهم على األهــم یقــدم اإلبراهیمي البشــیر كان لقد

 الخرافات ومحاربة ،وعروبتها الجزائر إسالم حمایة على القادرین الرجال وتكویــن واالجتماعي
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 من العدید خاض أنه إال وغیرها نفي من واجهته التي الصعوبات من الرغم وعلى، والبدع
 فعال بشكل اإلصالحیة جهوده ساهمت ولقد الوطنیة، الهویة على للحفاظ السیاسیة األحداث

 . االستعماریة الفترة أثناء خاصة النضالیة الحركة مسیرة خدمة في
 ال على معتمدة الجزائري بالشعب النهوض اجل من كمنهج التعلیم على الجمعیة اعتمدت لقد

 على التعلیم كان ولقد، والزوایا المساجد ثم الجزائر أبناء تعلیم أجل من خطوة كأول مدارس
 .مراحل عدة
 معظم ألتحق حیث انطالقه منذ األولى الوهلة منذ التحریریة الثورة الجمعیة ساندت لقد

 . التحریریة الثورة إلى أعضائها
 إلى باإلضافة المنتقد، الشهاب جریدة خالل من وذلك إعالمیا الثورة الجمعیة دعمت لقد -

 في عمودا البصائر جریدة خصصت حیث القاهرة من الجزائر صوت كانت حـــیث ،اإلذاعــة
 :عنوان تحت األخیرة صفحتها

 فعــل ورد وأماكنهــا الهجومات ونوعها الثورة سیر فیه یتضمن "الجزائریة األزمة یومیات"
 صدمة وكانت الثورة دیأ الذي م1956 جانفي 07 لبیان نشرها وكذلك، الفرنسیة السلطـــات
 .الفرنسیة للسلطات

 بدعمها قامــوا الجمعیة أعضاء معظم أن حیث الجهادي للدعم الثورة الجمعیة قدمت كما -
 إلــــى الدعوة أجل من المجاورة العربیة بلدان أعضاء من وهناك، السالح وأ بالمــال إما وذلك

ــدة  هشراء أو الســالح بتقدیــم سواء الغاشم عدوال على القضاء في الجزائري الشعــب مساعــ
   يالورتالن والشیخ، اإلبراهیمي البشـــیر ذلك وأمثــال
 وما، التعلیم في الجمعیة دور حول المذكرة هذه مباحثو  فصول عبر استعرضناه ما ورغم
 وثائــق من جمعه تم ما ورغم ،التحریریة الثورة أثناء ساهمت وكیفأ الثورة قبل سواء به قامت

 . التحریریة الثورة قبل ما بمرحلة یتعلق عنها كتب ما أن الحقیقة أن إال مختلفة
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 وتنفــض أخرى نتائج فتضی قد أخرى دراسات إلى یحتاج زال ما الموضوع هذا ناف وبالتالي
 حاولنا بعدما الموضوع هذا في النظر الباحثون یواصل أن وانتمى ، جدیدة حقائق عن الغبـار
 استخالص أجل من الحقیقةتتوخى  وموضوعیة علمیة بطریقة دراستهم تكون وأن عنه جمعه
 العلماء جمعیة لعبته الذي الدور معرفة في والقادمة الحاضرة األجیــال تفیـــد التي النتائج

ــورة وأثنـــاء قبل المسلمین  االجتماعیة، االقتصادیة، السیاسیة،( الجوانب مختلـف فــي الثـ
 )... العسكریة

 وثائق عن عبارة وهيبه  وثیقااتصاال  تتصل و الموضوع تثري بمالحق البحث دعمنا لقد
ـــا توجــد رسمیة  أو، الخاصة األرشیفات في أو ،البحار وراء ما األرشیف في األصلیة نسخهــ

 وتتعلق المدروس للموضوع بالنسبة أهمیة تكتسي والتي الكتب بعض في وجدناها التي تلك
ــذ التعلیم في المسلمین العلماء جمعیة بدور  التحریریة الثورة اندالع غایة إلى تأسیسها منــ

  .الجزائریة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 
 
 
  
  
  
  
 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 المالحق



 .............................................................................المالحق

 86 

  ):1ملحق رقم (
  القانون األساسي

النص الكامل للقانون األساسي الذي صادقت علیه الهیئة العامة لجمعیة العلماء بتاریخ 
  م.1931ماي (إیار)  5

  القسم األول: الجمعیة
ةِ تأسست في عاصمة الجزائر  –الفصل األول  َ ی عِ ْ م جمعیة إرشادیة تهذیبیة تحت اسم ((جَ

 ِ اء َ م َل ُ )) مركزها االجتماعي بنادي الترقي الكائن ببطحاء الحكومة  الع َ ائِرِیِّین َ ز َ الجَ ین لِمِ ْ س ُ الم
  بمدینة الجزائر. 9عدد

هذه الجمعیة مؤسسة حسب نظام وقواعد الجمعیات المبینة بالقانون  –الفصل الثاني 
  . م1901ة جویلیة سنة الفرنسوي المؤرخ بغر 

ال یسوغ لهذه الجمعیة بأي حال من األحوال أن تخوض أو تتداخل في   –الفصل الثالث 
  المسائل السیاسیة.

  القسم الثاني: غایة الجمعیة
القصد من هذه الجمعیة هو محاربة اآلفات االجتماعیة كالخمر والمیسر  –  الفصل الرابع

الشرع وینكره العقل وتحجره القوانین الجاري بها والبطالة والجهل وكل ما یحرمه صریح 
  العمل.

تتذرع الجمعیة للوصول إلى غایتها بكل ما تراه صالحا نافعا له غیر  –الفصل الخامس 
  مخالف للقوانین المعمول بها ومنها أنها تقوم بجوالت في القطر في األوقات المناسبة.

ا في ال –الفصل السادس  ً ـعـب قطر وأن تفتح نوادي ومكاتب حرة للتعلیم للجمعیة أن تؤسس شُ
  االبتدائي.
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  القسم الثالث: أعضاء الجمعیة
  أعضاء الجمعیة على ثالثة أقسام : –الفصل السابع 

  مؤیدون وقیمة اشتراكهم عشرون فرنكا
  عاملون وقیمة اشتراكهم عشرة فرنكات

  مساعدون وقیمة اشتراكهم خمسة فرنكات.
  المجلس اإلداري من األعضاء العاملین فقطیتألف  –الفصل الثامن 

األعضاء العاملون فقط هم الذین ینتخبون كل سنة أعضاء المجلس  –الفصل التاسع 
اإلداري المتألف من رئیس ونائب له وكاتب عام ونائب له وأمین مال ونائب له ومراقب وأحد 

  عشر عضوا مستشارا.
زائر مكتبا یكون على رأسه مدیر مكلف للجمعیة أن تنشء بمركزها بالج  –الفصل العاشر 

  بإدارة شؤونها ومصالحها .
عمالیة في كل من العماالت   وللجمعیة أیضا أن تحدث مكاتب  –الفصل الحادي عشر 

الثالث وعلى رأس كل مكتب منها كاتب مكلف بإدارة شؤون الجمعیة وهذه المكاتب كلها 
  تكون مرتبطة أتم االرتباط بالمكتب المركزي .

األعضاء العاملون هم الذین یصح أن یطلق علیهم لقب عالم بالقطر  –فصل الثاني عشر ال
الجزائري بدون تفریق بین الذین تعلموا ونالوا اإلجازات بالمدارس الرسمیة الجزائریة والذین 

  تعلموا بالمعاهد العلمیة اإلسالمیة األخرى .
اعدون یشملون كل من راق له األعضاء المؤیدون واألعضاء المس  –الفصل الثالث عشر 

مشروع الجمعیة من غیر الطبقة المبینة بالفصل المتقدم وأراد أن یساعدها بماله وأعماله 
  على نشر دعوتها اإلصالحیة.
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  القسم الرابع: مالیة الجمعیة
مالیة الجمعیة تتألف من معلوم اشتراكات األعضاء بكافة أنواعهم  –الفصل الرابع عشر 

  الفصول المتقدمة.المبینة في 
  للجمعیة أن تلتمس وتقبل من الحكام المحلیین إعانات مالیة. –الفصل الخامس عشر 
  مبلغ االشتراكات و اإلعانات یقبضه أمین المال ویسلم فیه وصال. –الفصل السادس عشر 
مال الجمعیة یوضع باسمها في إحدى البنوك المحلیة وال یبقي أمین   –الفصل السابع عشر 

  منه تحت یده أكثر من خمسمائة فرنك. المال
ال یجوز إخراج شيء من المال بقصد صرفه إال بأمر كتابي ممضي  –الفصل الثامن عشر 

  من الرئیس والكاتب العام وأمین المال . وذلك تنفیذا لما یقرره المجلس اإلداري .
ول الى مصلحتها ویوجبه الوص  یصرف مال الجمعیة فیما تقتضیه –الفصل التاسع عشر 
  .ل الرابع من هذا القانون األساسيغایتها المبینة بالفص

  القسم الخامس: االجتماعات اإلداریة والعامة
المجلس اإلداري یجتمع في األوقات التي یراها مناسبة ویجب أن تكون   –الفصل العشرون 

مسجال جلساته كلها مسجلة في دفتر محاضر الجلسات وكل قرار یقرره المجلس وال یكون 
بالدفتر المعد لذلك یعتبر لغوا ال عمل علیه ویجب أن یمضي المحضر رئیس الجلسة 

  وكاتبها .
ینعقد االجتماع العام لسائر األعضاء مرة في السنة وینعقد هذا  –الفصل الحادي والعشرون 

االجتماع بمدینة الجزائر اثر استدعاء من الرئیس وزیادة على هذا االجتماع السنوي یجوز 
قد اجتماع آخر في أثناء السنة في الزمان والمكان الذین یعینهما الرئیس وبعد أن یتفاوض ع

أعضاء الجمعیة في أثناء االجتماع العمومي العادي في برنامج الجمعیة وتعرض علیهم 
أعمال الجمعیة في السنة السابقة تنعقد جلسة ثانیة یحضرها األعضاء العاملون والمؤیدون 
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لمون بحالة الجمعیة األدبیة والمالیة ثم یباشر األعضاء العاملون فقط والمساعدون ویع
  انتخاب الهیئة اإلداریة.

إذا شجر خالف بین عضوین أو أكثر من أعضاء الجمعیة أو  –الفصل الثاني والعشرون 
تغیرت سیرة أحد األعضاء بما تراه الجمعیة ماسا بحیاتها فلمجلس اإلدارة أن یعین لجنة 

تشمل خمسة من األعضاء العاملین وخمسة من األعضاء المؤیدین وهذه  بحث وتحكیم
اللجنة تعرض نتیجة بحثها وما تراه في القضیة على المجلس اإلداري وهذا األخیر یطبق 

  العقوبات واألحكام المنصوص علیها في الالئحة الداخلیة التي ستوضع للجمعیة .
لق بحل الجمعیة إال إذا كان صادرا من ال ینظر في طلب متع –الفصل الثالث والعشرون 

ثلث األعضاء على األقل وال یعمل به وال ینفذ إال إذا صادق علیه أربعة أخماس األعضاء 
ذا انحلت لجمعیة  ٕ یسلم أثاثها ومالها إلى جمعیة خیریة إسالمیة  –ال قدر اهللا  –العاملین وا

  .)1(یعینها المجلس اإلداري
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یِّینَ وأصولها زَائِرِ ینَ الجَ لِمِ ْ س ُ اءِ الم َ م َل ُ ةِ الع َ ی عِ ْ م   دعوة جَ

  بقلم األستاذ عبد الحمید بن بادیس                                         
 رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین                                               

ُ اهللا ال 1 ُ هو دین دِ ـ اإلسالم َ ه على ی َل ، وكَمَّ لِهِ ُ س ُ َ ر میع هُ لهدایة عباده، وأرسلَ به جَ َ ذي وضع
ن بعده. يَّ مِ ِب َ   نبیِّه محمَّدٍ الذي ال ن

دُ إالَّ به، وذلك ألنه: 2 َ ع ْ ُ البشریة الذي ال تَس ُ هو دین   ـ اإلسالم
َ جمیِع المسلمین ـ  ن ْ ی َ : كما یدعو إلى اُألخوَِّة اإلسالمیَّةِ ب رِ أوًَّال شَ َ وَِّة اإلنسانیَّةِ بین الب ُ باُألخُ كِّر َذ ُ ی

  أجمعین.
. َ جمیِع األجناسِ واأللوانِ وِّي في الكرامة البشریة والحقوقِ اإلنسانیة بین َ ُس ا: ی ً   ثانی

. ا بین جمیِع النَّاس بال أدنى تمییزٍ ا عام ضً ْ ُ العدلَ فَر فْرِض َ   ثالثًا: ألنَّه ی
و إلى اإلحسان العا عُ دْ َ ا: ی ً   مِّ.رابع

ّ َأحدٍ على أيِّ َأحدٍ من النَّاس. ْ أي ن یلِه مِ هِ وبأقلّ قلِ وِه جُ ُ جمیِع و َ ِب م ْل م الظُّ رِّ ُحَ   خامسا: ی
د العقلَ ویدعو إلى بناءِ الحیاةِ كلِّها على التفكیر. مجِّ ُ ا: ی ً   سادس

. كراهِ تْلِ واإلِ ة واإلقناع ال بالخَ جَّ ُ دعوتَه بالحُ نشر َ ا: ی ً   سابع
تركُ أل َ ا: ی ً هم یفهمونه ویطبِّقونه كما یشاءون.ثامن َ   هلِ كلِّ دینٍ دین

غارسة مما  ُ زارعة والم ُ ثْلَ القِراض والم عَ مِ َ َ مع األغنیاء في األموال، وشَر ا: شَرَّكَ الفقراء ً تاسع
ابِ األراضي واألموال. َ ب ْ مَّال وأر ُ   یظهر به التَّعاون العادل بین الع

فَى  كْ ُ ا: یدعو إلى رحمة الضعیف فَی ً ُ عاشر ان َ ع ُ الُ وی دُ الضَّ شَ ْ ُر ُ الجاهلُ وی لَّم َ ع ُ ُ وی العاجز
. ُذ على ید الظالمِ خَ ْ ؤ ُ ُ وی ُ المظلوم ر َ ْص ن ُ وفُ وی ُ ه اثُ المْل غَ ُ رُّ وی َط   المضْ

. هِ وِه جمیع وجُ ُ االستعبادَ والجبروتَ ِب م رِّ ُحَ   حادي عشر: ی
لِ  دَ ْ َع ِ ْ أل و َ شورى لیس فیه استبدادٌ وَل م كْ لُ الحُ َ ع ْ َج .ثاني عشر: ی   النَّاسِ



 .............................................................................المالحق

 91 

ُ هو كتابُ اإلسالم. 3   ـ القُرآن
ٌ وبیانٌ للقرآن. 4 حیحُة تفسیر   ـ السُّنَُّة ـ القولیَُّة والفعلیَُّة ـ الصَّ
الِح ـ الصحابة والتابعین وأتباع التابعین ـ تطبیقٌ صحیحٌ لهدي  5 فِ الصَّ ـ سلوكُ السََّل

  اإلسالم.
الِح أصد 6 فِ الصَّ ُ َأئِمَّةِ السََّل وم ُ .ـ فُه تابِ والسُّنَّةِ   قُ الفهومِ لحقائقِ اإلسالمِ ونصوصِ الكِ
يِّ صلَّى اهللا علیه وآله وسلَّم  7 ثْبُتْ عنِ النَِّب َ ْ ی م َل َ ٌة و َ ب ْ ثَ على أنَّه عبادةٌ وقُر دِ ْ ـ الِبدعُة كلُّ ما ُأح

. ٌة َل َ ال ةٍ ضَ عَ دْ ، وكُلُّ ِب هُ ُل ْ   فِع
هم ـ المصلحُة كلُّ ما اقتضتْهُ حاجُة الناس في  8 أمر دنیاهم ونظامِ معیشتهم وضبطِ شؤوِن

. ُ أصولُ الشریعةِ مَّا تُقِرُّه قَدُّمِ عمرانهم مِ   وتَ
  ـ أفضلُ الخلق هو محمدٌ صلَّى اهللا علیه وسلم ألنَّه: 9

ُ لتبلیِغ أكملِ شریعةٍ إلى النَّاس عامَّة. ه اهللا َ : اختار   أوًَّال
. ا: كان على أكملِ أخالقِ البشریةِ ً   ثانی

. ثالثًا: هِ ِت َ یر اتِهِ وسِ َذ ا ِب َ ه اَل َ ثَّلَ كَم َ   بلَّغَ الرسالَة وم
 َ ن جَ مِ َ ر ا في كُلِّ لحظةٍ من حیاتِه في سبیلِ سعادةِ البشریَّة جمعاء حتَّى خَ َ مجاهدً ا: عاش ً رابع

. ٌة َ ون هُ ْ ر َ هُ م عُ ْ ر   الدُّنیا وِد
هم ل 10 اعِ َ فُ الصالح لكمالِ اتِّب م السََّل ُ هُ ه دَ ْ ع َ   ه.ـ أفضلُ أمَّتِه ب
ظُّ كلِّ مؤمنٍ  11 ، فَحَ َ الحون ُ والصَّ ُ األولیاء ، وهم َ تَّقُون َ ـ أفضلُ المؤمنین هم الذین آمنوا وكانوا ی

ى اهللا. َ قْو ْ تَ ظِّهِ من رِ حَ الیةِ اهللا على قَدْ َ ْ و ن   مِ
ركٍ ـ في االعتقادِ أو في القولِ أو في الفعلِ ـ فهو باطلٌ  12 ُ الدِّین، فكلُّ شِ ـ التَّوحیدُ أساس

. هِ ِب ودٌ على صاحِ دُ ْ ر َ   م
بُ وال  13 َ ، فال النَّس ده النَّجاةُ والسَّعادةُ عند اهللاِ ْ ح َ نِيُّ على التَّوحید؛ به و ْ الحُ المب ـ العملُ الصَّ

ا. ئً ْ الِمِ شی نِي عنِ الظَّ غْ ُ ظُّ بالذي ی بُ وال الحَ َ س   الحَ
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14  ُ ِ  ـ اعتقاد ث ْ و ، ومنه اعتقادُ الغَ اللٌ كٌ وضَ ْ ر قِ مع اهللا في شيءٍ ما؛ شِ ْل َ الخَ تصرُّفِ أحدٍ من
  والدِّیوان.

جِ علیها والذبحُ عندها ألجلها واالستغاثُة بأهلها،  15 ُ قْدُ السُّر َ و َ ابِ على القبور، و َ ب ُ القِ ناء ـ ِب
 ْ اةٌ ألعمال المشركین، فمن اهَ ضَ ُ ْ أعمالِ الجاهلیة وم ْ  ضاللٌ من مَّن ُ مِ ْ َأقَرَّه ن َ ُ وم لَّم َ ع ُ ًال ی ْ ه فعله جَ

. لٌّ ضِ ُ بُ إلى العلمِ فهو ضالٌّ م تَسِ ْ ن َ   ی
یُّزِ  16 َ یِخ والتَّح وِّ في الشَّ ُل لُّها على الغُ ا كُ اهَ َ ن ْ ب َ فُ وم ا السََّل َ رِفْه ْ ع َ دعٌة لم ی ـ األوضاعُ الطُّرقیَُّة ِب

عانةٍ ألهل ألتباعِ الشیخ وخدمةِ دارِ الشیخ وأوالدِ الشیخ، إ ٕ ذاللٍ وا ٕ الِكَ منِ استغاللٍ وا َ ن لى ما هُ
مِ وقتلٍ للشعور وغیرِ ذلك من  َ م ماتةٍ للِه ٕ لعقولِ وا یدٍ لِ مِ ْ ... ومن تَج ... واالستغاللِ اإلذاللِ

...   الشُّرورِ
لَ  17 ُ منه من األحكام بالكتابِ والسُّنَّةِ وهديِ السَّ یَّنَّاه َ ُ وما ب دعو إلى ما دعا إلیه اإلسالم َ فِ ـ ن

. دوانٍ داوٍة أو عُ َ عَ ون ة، مع الرَّحمةِ واإلحسانِ دُ ّ الِح من األئم   الصَّ
18 . َ أحقُّ النَّاس بالرَّحمةِ ون ُ ور ُ ر َ والمغْ   ـ الجاهلون
19 . ِة َ و ْ وعٍ من الشدَّةِ والقس ُ ر شْ َ َ أحقُّ الناس بكلِّ م لُّون َ المستَغِ عانِدون ُ   ـ الم
ْ مصالح 20 دَ المصلحةِ العامَّةِ من ْ ن فَرِّقُ الكلمَة ویصدعُ  ـ عِ ُ ي كلَّ خالفٍ ی اسِ َ ن بُ تَ جِ َ ، ی اُألمَّةِ

دةُ بإذن اهللا  فَرِجَ األزمُة وتزولُ الشّ ْ ن اتفُ حتى تَ ُ والتَّكَ ر ُ از ُ التَّئَ تَّم َ تَح َ ةَ. وی َ ر دُ للشرِّ الثَّغْ ُوجِ الوحدةَ وی
. بر وسالحِ العلم والعملِ والحكمةِ دِّراعِ الصَّ ٕ   ثمَّ بقوَِّة الحقِّ وا

 َ ن ْا مِ َ ا َأن َ م َ هِ و َ الّل ان حَ ْ ب ُ س َ نِي و َ ع َ نِ اتَّب َ م َ ْا و َ ٍة َأن َ یر َصِ ى ب َل هِ عَ ى الّل َل و ِإ عُ یلِي َأدْ ِب َ هِ س ذِ ﴿قُلْ هَ
﴾[یوسف: َ ین رِكِ شْ ُ م   ].108اْل

  بقسنطینة عبد الحمید بن بادیس                                                         
  إثر صالة  بالجامع األخضر                                                          

  هـ1356ربیع األول  4  الجمعة                                                          
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  الشروط التي یجب أن تتوفر في عضو بعثة جمعیة علماء المسلمین  1:)3الملحق رقم (
شروط یجب أن تتوفر في عضو البعثة العلمیة  م،1954وضعت الجمعیة ابتداء من عام -

  وهي:
 ال یقبل إال خریجو مدارس الجمعي ومعهد ابن بادیس. .1
أن یكون خریج المدرسة حاصال على الشهادة االبتدائیة وال تتجاوز سنة السادسة  .2

 عشر.
بخریج المدرسة تالمذة السنتین األولى والثانیة من المعهد على أال یتجاوز السن  یلحق .3

 السادسة عشر.
أن یكون خریج المعهد متحصال على الشهادة األهلیة ، وال تتجاوز سنة العشرین  .4

 عاما. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .221م، ص 2015) جاك كاري: جمعیة علماء المسلمین  ،تعریب: عبد الرزاق،  عالم االفكار  ،الجزائر ، 1(
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  )1( :4الملحق رقم 

 
  

                                                             
  .355جریدة البصائر:ع  )1(
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  )1( :5الملحق رقم 

  

                                                             
  .22جریدة الشهاب:، ع )1(
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  )1( :6الملحق رقم 

  
  العالمة ابن بادیس

  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 1العسلي باسم : مرجع سابق، ص ) 1(
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  )1( :7الملحق رقم 

  
  اإلمام  البشیر االبراهیمي

  
  

  

                                                             
  1االبراهیمي : مصدر سابق ،صالبشیر ) 1(



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  قـائمة  

 المصادر والمراجع
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  .القرآن الكریم
  المصادر:-1
االبراهیمي محمد البشیر :اثار االمام محمد البشیر االبراهیمي ،جمع وتقدیم احمد طالب  .1

  .1997،دار الغرب  االسالمي ،بیروت،8االبراهیمي،ج
االمام محمد البشیر االبراهیمي ،جمع وتقدیم احمد طالب  راالبراهیمي محمد البشیر: آثا .2

  م.1997م،دار للغرب االسالمي ، بیروت،1952-1940، 2اإلبراهیمي ،ج 
  احمد توفیق المدني  :هده هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة ،القاهرة  ،د ت .3
 م.2010، وزارة المجاهدین، الجزائر، 2،جكفاحة أحمد توفیق المدني، حیا .4
 , المعرفة دار ،الجزائریین المسلمین علماء جمعیة مؤتمر سجل : المسلمین علماء جمعیة .5

  م.2009 ، الجزائر – الواد باب
ب للكتا الوطنیة المؤسسة، 2، ط2لشیخ خیر الدین،ج ،ا مذكرات: محمد الدین خیر شیخ .6

   م.2002، الجزائر، 
ــ  1954قلب المعركة  الشیخ محمد البشیر اإلبراهیمي: في .7 م، تصدیر أبو القاسم 1962ـــ

 .م1994، دار األمة، 1سعد اهللا، ط
 المسلمین العلماء جمعیة رئیس بادیس بن الحمید عبد اإلمام اثأر :بادیس بن الحمید عبد .8

 .2005 ، الجزائر ،واألوقاف الدینیة الشؤون وزارة مطبوعات،  5ج ،
 جمع،1940-1929 اإلبراهیمي البشیر محمد اإلمام اثأر: اإلبراهیمي البشیر محمد .9

 .1997 ، بیروت ،اإلسالمي الغرب دار، : 1ج 1 ط ،اإلبراهیمي طالب احمد وتقدیم
ي جمع وتقدیم : أحمد طالب االبراهیم االمام اثاربراهیمي: اإل البشیر محمد .10

 .1997، بیروت ،االسالمي الغرب دارم ،1964-1954 ،,5ج, االبراهیمي،
اإلبراهیمي ،تقدیم ةجمع احمد  البشیر محمد اإلمام اثار :براهیمياال البشیر محمد .11

 . 1997، لبنان– بیروت ، اإلسالمي الغرب دار ، 1 ط ،البصائر عیون ،طالب 
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 2002الضحى ، الجزائر ، مؤسسة،2ط،1ج, مذكرات: الدین خیر محمد .12
 يالدین التاریخ في بحث الجزائر في اإلسالمیة اإلصالحیة الحركة :عليد مرا .13

 .2007 ،الجزائر ،الحكمة دار ،دط  ،یحیاتي محمد،  تر:واالجتماعیة
، دار الغرب 1الوطني، ط ونضالهالمیلي محمد: مبارك المیلي حیاته العلمیة  .14

 م.2001روت، لبنان، بی، اإلسالمي
 ،التوزیعو  للنشر الوطنیة الشركة ،2 ط، الجزائر وعروبة بادیس ابن:محمد المیلي .15

 م.1980الجزائر،
  الورتالني الفضیل :الجزائر الثائرة ،دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر ،دت. .16
  .المراجع-2
 معاصرة مذكرات خالل من والسیاسي القومي الكفاح : الرحمان عبد نلعقو  بن إبراهیم .1

  م.1984،الجزائر ، للكتاب الوطنیة المؤسسة ،1،ج1936-1920 األولى لفترة
 اإلسالمي الغرب دار ،8ج،1945-1830يالثقاف الجزائر تاریخ : اهللا عبد بن القاسم أبو .2

  م1998 بیروت، 
   م.1984 ،الجزائر، قسنطینة ،ثعالبر دا ،2 ج ،والبدعة السنة بین صراع ى:حمان حمدأ .3
 الجزائر، 1ط، االمة دار ، الجهاد و النضال مسیرة من مدكرات : الحفیظ عبد مقرانأ .4

،1997.  
م حتى االستقالل ،المؤسسة 1945ادب النضال في الجزائر من انیسة بركات درار:  .5

  م.1984الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،
برغوث الطیب :تغیر االسالمي خصائصه وضوابطه ، مكتبة رحاب ،الجزائر ،د ط،  د  .6

  ت. 
عن اإلمامین الرئیسین عبد الحمید بن بادیس ومحمد  يعمر باعزیز: من مذكریات بن .7

  ،دت. رة المجاهدینا،ط خاصة، دار العبر، وز   البشیر اإلبراهیمي



 ..............................................................قائمة المصادر والمراجع

 101 

 الغرب دار، 4ط، 2ج1900 -1930 المسلمین العلماء جمعیة نشاط : سعید بورنان .8
  م.1992لبنان، – بیروت اإلسالمي

بوصفصاف عبد الكریم :جمعیة علماء المسلمین الجزائرین وعالقاتها بالحركات   .9
  م.1983االجتماعیة ،متحف المجاهد ،قسنطینة ،

 م، د1956- 1954بومالي أحسن: استراتجیة الثورة في الثورة في مرحلتها األولى  .10
 منشورات المتحف الوطني للمجاهد، المؤسسة الوطنیة إلشهار، الجزائر، د ت. ط، 

م، شركة 1956-1931تركي رابح عمامرة : التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، .11
 م.1981عربیة لنشر والتوزیع ، الجزائر ،

-1931 التاریخیة الجزائریین المسلمین العلماء جمعیة : عمامرة رابح كيتر  .12
 م.2007 ،الجزائر ، الطبیعیة للفنون الوطنیة المؤسسة ، الثالثة  رؤسائها وم،1956

جمال الدین االفغاني ومحمد عبده : العروة الوثقى ،بیروت ،  دار كتاب العربي ،  .13
 ، 2ط

 ج تصدیر من مقتطفات, الرضوان مكتبة, بالجزائر الصوفیة الطرق : الكبیرد الجها .14
 .2008مكتبة الرضوان ،, رئیسها اإلبراهیمي العالمة بقلم ،الجزائریین, م ع
 م.2015 ،قسنطینة ،للنشر أسامة دار 1،ج  المحرر بادیس ابن : ضیف جیالني .15
 المؤسسة الجزائر، في اإلصالحي واثرها المسلمین العلماء جمعیة :احمد الخطیب .16

 49-48 ص 1985 الجزائر للكتاب الوطنیة
 ،المعاصر و الحدیثة الوطنیة الحركة الجزائر تاریخ في دراسات : إبراهیم الدسوقي .17

   م.2001،مصر ،المعارف دار
 التربیة و االسالمي االصالح رائد بادیس بن الحمید عبد الشیخ: تركي عمامرة رابح .18

 م.2001، الرویبة ، االشهار و النشر و لالتصال الوطنیة المؤسسة،5 ط ،الجزائر في
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  ،للكتاب الوطنیة المؤسسة ،1،ط  االول عامها في الثورة : العربي محمد الزبیري .19
 .1986 ،الجزائر

 ربغال دار، 4ج الجزائر تاریخ في وراء ثاابح : قاسم أبو اهللا سعد .20
 1998،اإلسالمي

، دار 1،ط3م ، ج1954-1830عد اهللا ابو قاسم ت: تاریخ الجزائر الثقافي س .21
 .1998لبنان ،–الغرب االسالمي ، بیروت 

،دار الغرب 4،ط1945-1930سعد اهللا ابو قاسم: الحركة الوطنیة الجزائریة ، .22
 ..1992بیروت ،–االسالمي ،لبنان 

 ،والتوزیع لنشر نیةالوط شركة،  5ج الثقافي الجزائر تاریخ:سعد اهللا ابو قاسم .23
 .1998،جزائر

 1983،الجزائر ،دط،1ج ،الجزائر تاریخ في أبحاث و دراسات:ناصرالدین سعیدواني .24
 م.

، دار الغرب اإلسالمي، 1سعیدوني ناصر الدین: الجزائر منطلقات اآلفاق، ط .25
 ..م2000بیروت، لبنان، 

الشركة الجزائریة  ،تفسیر وشرح األحادیث،1المج الطالبي عمار: أثر ابن بادیس،  .26
 م.1968، 1، الجزائر،مج1لصاحبها عبد القادر بوراور،ط

م ،دیوان 1962-1830عامر هالل : ابحاث ودراسات في تاریخ الجزائر معاصرة .27
 الجزائریة الثورة تاریخ  :الشریف محمد عباسم.1995المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

،دط  نوفمبر اول ثورة ل الوطنیة الحركة في  والبحث للدراسات الوطني المركز،1962
 ،دت.

 م.2،2009عبد الرحمان شیبان : حقائق واباطیل الجزائر ،مطبعة ثالة، ط .28
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 .م1975، مطبعة البعث، قسنطینة، الجزائر،1ط
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 م.2005، الجزائر ،والتوزیع للنشر العلوم دار ،ط د ،الكبرى

االبراهیمي ،مطبعة البعث ، فضالء محمد الطاهر : االمام الرائد محمد البشیر  .40
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 م1984، قسنطینة، الجزائر، 1علماء، دار البعث، ط

 ، مواقفه و آرائه من بادیس بن الحمید عبد الشیخ اإلمام : الصدیق الصالح محمد .42
 م.2006،  األمل دار ،2 ط

 م.د ،هومة دار، 2ج، الجزائر في اإلصالح أعالم من :فضالء المحسن محمد .43
 م.2000،
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 م.1999، 
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 .م2010،الجزائر ،  المعرفة
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، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، 4جالل: المغرب الكبیر المعاصر، ج یحي .49
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 اإلنسانیةالعلوم  قسم التاریخ، كلیة ،مولود عویمر:المغرب ، إشراف  ،المتوسط أوروبا

  م.2009-2008الجزائر،   واالجتماعیة، جامعة
شریف عبد الغفور: موقف جمعیة علماء مسلمین من الثورة التحریریة من خالل جریدة ال .8

، شهادة ماجستر في علوم اإلعالم واالتصال، كلیة العلوم 1956 – 1954البصائر
    .م2011- 2010زائر، السیاسیة واإلعالم، قسم العلوم واالتصال، جامعة الج

: الخطاب الدعوة عند جمعیة علماء المسلمین الجزائریین دراسة مقارنة بین شفري شهرة .9
عبد الحمید بن بادیس ومحمد البشیر اإلبراهیمي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

جامعة ،الدعوة اإلسالمیة قسم أصول الدین، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة 
  م. 2009ـ 2008لخضر،



 ..............................................................قائمة المصادر والمراجع

 107 

صادق بلحاج: الصحافة العربیة في الجزائر بین التیارین اإلصالحي والتقلیدي  .10
م) دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ الجزائر الثقافي 1939ـ 1919(

 م.2012-2011والتربوي، كلیة العلوم اإلنسانیة والحضارة اإلسالمیة، جامعة وهران 
  القرن خالل وفرنسا الجزائر في ثوراتو الغذاء مشكلة :خمیسيالحمید  عبد .11

 م.2006،قسنطینة ،  منتوري جامعة، والمعاصر الحدیث التاریخ ماجستیر مذكرة،19
اللي أسعد: جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین والثورة التحریریة الجزائریة هلا .12

المعاصر، كلیة العلوم اإلنسانیة م، رسالة دكتوراه في التاریخ 1962م ــــ1954
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-1902الهاللي اسعد: شیخ محمد خیر الدین وجهوده االصالحیة في الجزائر ، .13
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   .ف30 النسخة 350الثامنة، العدد السنة جانفي20:ل الموافق1375
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