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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 الفكر اإلصالحي في الجزائر

 

 كرالف: تحديد المفاهيم / األول المحور 

.اإلصالحي  النهضوي والفكر  

 الفكر النهضوي -1

 
 
صل يدل"لها  :النهضة لغة - أ

 
 .." قامنهض من مكانه .. على حركة في علو أ

 ( .363 \ 5مقاييس أللغة ج:فارس  أبن)

ي. ألَبَرأُح من ألموضع وألقيام به :وألنهوض 
 
هض ألقاوم ونناضضاوأ وأنات)...( قاام   : نهض نهضا ونهوضا وأنتهض أ

نهضاااه.  ونهضاااوأ للقتاااال 
 
مرناااه باااالنهوض حركاااه للُنهاااوض : وأ

 
مااار كااا أ أه أ أ

 
بااان من اااور .." )وأستنهضاااته ر لساااا  :أه

 (.545ص /7ألعرب  ج

و ألنهوض   حركة وقيام وأستجماع للقوة  ور نشْد في شاي  عان ألملاال اا وألمعااني ألساابقة
 
وأه  . فالنهضة أ

باوأب أللا ة لم يكن لها أستعمال في ألقار 
 
نهاا مساتعملة فاي ألسانة فاي كاتاو وأ    فاه

 
نهااأ

 
باي  وضيا

 
 فهاي حاديأ أ

سه من ألسجدة ك" ..ق بة 
 
بو ُبريد أه أ رفع رأ

 
 (.روأه ألبخاري " )ثم نهض  أقاعد أستوىا

يضااا فااي أل ااروب ولقااا  ألعاادو 
 
مااام ألبخاااري ونجااد لهااا أسااتعمار أ نااس فيمااا روأه أره

 
 مناضضااة حضاارا عنااد:" فعاان أ

ضااا ة أل جاار حلاان نسااتر  ر بعااد أرن اااع فلاام يقاادروأ علااى أللاا ة  فلاا -ألقتااال أسااتعمال وأشااتد–عنااد أه م نلاالي أه
 ."ألنهار  

 .كل  ألك يدل على ألمعاني أللغوية ألسابقة  من حركة وقيام قوة وأستعدأد

 

نناا ماع ملاال   :اصطالالااالنهضة  - ب
 
ر أ وبسابو أرساتعمال " ألنهضاة"أه

ع عشر  حتى غدأ َعَلمًا على مرحلة فكرية قادضا جيل من ألم كرين يادعو  ب ألكاثير له في منتلف ألقر  ألتاس
 ".ألنهضة روأد"
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صاايل ألاا ي كااا  يعكااس فعاا  ح
 
  ألملااال  لاام ي ااافم علااى مضاامونه أر

 
مااا ورغبااة عنااد ضاا أ ألجياال فااي لنجااد أ

ماام ألقويااة وألمتقدمااة  ولكاان حماال مضاامون
 
خاار وعلاا ان ريااك ألمجتمااع وقيامااه  وجعلااه فااي ملاااي أر

 
قاال أ

 
ى أر

و أنتقاال ماان ضاامن مااا أنتقاال مااع حركااة أرسااتعمار ألعسااكري و 
 
ور،ااك ألااروأد   أ

 
ألتاابس بااه   سااوأ  نقلااه بعااض أ

 .وألغزو أل كري 

  كلماااة 
 
مااان ألملاااال اا ألجديااادة فاااي أللغاااة ألعربياااة  وقلاااده " نهضااة"ولعاال ضااا أ ماااا جعااال ألجاااابري يعتبااار أ

 .قديم بدرلته ألتي مرا معنا مضمونها ودرلتها ألجديدة  فالل م في أللسا  ألعربي

شاكال ألا ي ياارح  لاى لغاة ألضااد وأره يؤكد ض أ حديأ ألكانو بعد  لك عن ألمضمو  أل ي نقتلاه ضا ه ألكلماة أه
لياه كمشاروع مساتقبلي عرباي  وضناا   Renaissance مضامو  ألكلماة أل رنساية.. "علاى مساتوى ألترجماة من اور أه

ور 
 
حاادى ألتناقضاااا بااين أل كاار أر أه  . ألمترجمااة  وملااال انهديأ وم اضيمااه   وأل كاار ألعربااي أل ااوبااي نكماان أه

ألقار  ألتاساع    ظهار فاي أللغاة أل رنساية فاي مالاع" جديدمي د "ويعني لغويا ( نهضة)  Renaissanceملال  
  
 
وروباا " ألمي د ألجديد"عشر في حين أ

 
يااليا ليعم بعد  ألك أ ليه قد ظهر في أه فاي ألقار  ألخاامس أل ي يشير أه

دأب وبماا فاي وألسادس عشر  وضو يتمثل في قيام حركة  عشر
 
نجدياد وأساعة وعميقاة تالاف أل ناو  وألعلاوم وأر

صاا ح ألبرونيسااتنتي لااك ألاادين ألمسااي ي  لااى " ألمااي د ألجديااد" ضاا أ  أنالاا   وقااد ألمتمثاال فااي أره ماان ألعااودة أه
وروبا بع وثني ألساب  على دخول ألنلرأنيةألروماني ألمادي أل –ألميرأث أليوناني 

 
لى أ لف سنة دأه

 
 .أ

حركاة نجديدياة بمعناى ألكلماة  بال ماي د جدياد لقاارة ظلاف شابه ميتاة   Renaissance مما جعل حركة ألنهضة 
وروبياين بالعلاور ألم لماة تيلاة سايادة ألكنيساة علاى جوأناو أل يااة 

 
تول ألقرو  ألوسااى  فيماا عاري عناد أر

 .أل ضاريةو وأرقتلاديةوألروحية  وأرجتماعيةأل كرية 

 :اإلصالايالفكر  -2

ني ضو عملية  م هومأه  
 
ص ح في ألمن ور ألقرأ لاى نقاويم  نغييرياهأره فاي ألعقيادة وألعباادة  أرعوجااجشااملة نرماي أه

برأضيماي فاي بياا   سرة وألمجتمع  يقول ألشيخ ألبشير أره
 
صا ح" وألسلوك  في أل رد وأر ألمنشاود ألا ي ضاو " أره

نبيا  فاي ضدأياة  غاية ألعلما  ألملل ين أل ين
 
لاى ماا فياه ف حهام فاي أل ياانينألنااس ضم ورثة أر سا م : " أه أه  أره

ص ح عام َمن   نساني  بعاد في جوضره ره   تغاف علياه غمارة حيوأنياة عارماة هللا به على ألعالم أره
 
ماا   أجتاحاف أ

خاا ق قيمااةركبهااا رب ألعااالمين  ومااا فيااه ماان فااارة صااال ة فيااه ماان 
 
نبيااا  و شاارأ،ع عادلااة  قررضاا أ

 
ا ألهاادأة ماان أر

وألمرسلين وأل كما  ألملل ين  وص بتها غمرة وثنية وق ف فاي تريا  أل كار فعاقتاه عان ألتقادم  وأبتلتاه بماا 
صااانام  وعبدناااه 

 
نساااا  وخالقاااه  وعبااادا بعضاااه لااابعض  ثااام عبدناااه ل  يشااابه ألشااالل  وقاعاااف أللااالة باااين أره

س م بعد وضام  ولكن هللا ندأركه برحمته  فجا  باره
 
وأستشري ل ال خير مدضا وبلغف حدضا   ألغمرأاض ه  ل 

س ممن حاله و     (م5335ل مؤنمر جمعية ألعلما  سبتمبر سج" .)نور يجلو ظلمته  وكا   لك ألنور ضو أره
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النشأة و نهضة الجزائر الحديثة ، \ أوال

 :التالور و الرواد

  ألمشاااروع أرساااتعماري أل ر يخ اااى       
 
  حاااال أرحااات ل  رنسااايعلاااى  ي عقااال رأجااا  أ

 
رضمنااا  أ

 
 رحالاااه علاااى أ

فااارأ  ألمجتماااع  5331ألجزأ،ااار سااانة  ناااه دخااال ب دناااا باااالعنف و أل دياااد و ألناااار وحتاااى يقااار لاااه ألقااارأر رباااد مااان أه
 
 أ

سباب ألقوة 
 
 . أل قر و ألمرضوألجهل :ألمادية و ألمعنوية و نسليال ألثالوث ألمدمر عليه ألجزأ،ري من كل أ

نبعهاا  لام يسالس قياادهع ألجزأ،ري ألم حم على ألمجتم لكن
 
ور و أ

 
لل رنسايين بال وأجههام بالمقاوماة ألمسال ة أ

صا ح  أنتقلبالمقاومة ألثقافية ثانيا تيلة ألقر  ألتاسع ألعشر  ثم  لاى ألتركياز علاى أره في مالاع ألقار  ألعشارين أه
ص حا و سياسة أستعدأد لة  أألثقافي ألوأسع لغة و دينا و أه

 
كبر ثورة ن ريرية في بدأية  يةأرستعمارلتدمير أر

 
في أ

ول نوفمبر 
 
سره ثورة أ

 
 .م  5354ألنلف ألثاني من ألقر  ألعشرين في ألعالم با

ضة و بذورها في القرن بوادر النه -

 :التاسع عشر

بااا  ألقاار  ألتاسااع عشاار ألاا ي  أرن اااا رغاام  ساا مي مشاارقا و مغربااا أه أل ضاااري ألعااام ألاا ي كااا  يلااف ألعااالم أره
وروباي ل ساتعمارعالم لقمة سا،غة جعل ض أ أل

 
ماة مشارقا و مغرباا  أر

 
حشاا  أر

 
  با ور ألنهضاة ثاوياة فاي أ

 
ر أ و   أه

  ب دناااا منااا  فجااار 
 
يجاااابي و ضكااا أ كاااا  شاااا ثير أل كاااري أره

 
و حتاااى بااازو  شااامس  أرحااات لمتبادلاااة للاااوعي و ألتاااا

 .م  5365عام  أرستق ل

و
 
ميار عباد ألقاادر حات لل لاى ضاي ألمقاوماة ألجهادياة و نعتبر ألب رة أر

 
و ألن ارة ألثاقباة  و ألم ااورا أل كرياة ل 

لااى رفاض ألتقلياد  فاي معارض دعوناه عماال ألن اار  وأه قسام عاالم مسااعد : و ألمتبوعاو  مان ألنااس علااى قسامين : "أه
لاى معرفاة أل ا  بالادليل  هلن سه  و مساعد لغيار  ر   و ضاو ألا ي عاري أل ا  بالادليل ر بالتقلياد   و دعاا ألنااس أه

جادأده فيماا يعتقادو  و يست سانو  و 
 
باا ه و أ

 
  يقلدوه  و قسم مهلك لن سه و مهلك لغيره  و ضو أل ي قلاد أ

 
با

  يقاود ألعمياا    و أه أ كاا  نقلياد ألرجاال ما موما 
 
عماى ر يلال  أ

 
نرك ألن ر بعقله   و دعا ألناس لتقليده  و أر

ولااى ول  فتقليااد أغياار مرضااي فااي أرعتقااادأا 
 
حاارى  كاتااو أ

 
  بالاا أ

 
  بهمياام و أ

 
فضاال ماان مقلااد ينقاااد   و أ

 
ة نقاااد أ
كاثاار   و أختيااار وأحااد منهااا و 

 
قااوأل ألعلمااا  و ألمتاادينين متضااادة متخال ااة فااي أر

 
نباعااهأ

 
نااه  أ

 
باا  دلياال باتاال  ر

 "نرجي  ب  مرج  فيكو  معارضا بمثله

مير  ى  كر )
 
 (7  6ص :ألعاقل ل 
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لااىو   مياار عبااد ألقااادر أه
 
ساا مية ألعالميااة فااي  لااك ألوقااف  فااي ألمن ااى بسااوريا أنتسااو أر صاا ح أره و ضااي  حركااة أره

فغاااني 
 
سسااها جمااال ألاادين أر

 
وألتااي نساامى بااالعروة ألااوثقى   و فااي ( 5337ا )ألجمعيااة ألساارية ألسياسااية ألتااي أ
مياار عبااد ألقااادر ألجزأ،ااري و ماان أختااار: "  لااك يقااول ألشاايخ رشاايد رضااا 

 
عضااا،ها أر

 
نجالااه و قااد كااا  ماان أ

 
و   ماان أ

مام ) " رجاله  ستا  أره
 
 (533ص : ناريخ أر

فات في المجتمع اانتشار البدع و الخر -

: 

دى 
 
وبيااأرعتقااادأا ألوضميااة  و تغيااا  ألارقألباادع و ألخرأفاااا و  أنتشااارأ

 
لااى رد ة أل املااة لهاا ه أر ئااة ألمعنويااة أه

لما جماعة من أل قهاا  و ألعلماا  ألسانيين ألا ين فعل من قبل 
 
قلا  ضاتهم ضا ه أل اال ألمزرياة   و أ

 
ميرضم ساو  أ

لى ألجاضلية   و ضاؤر  كاانوأ ضام ألاروأد  أنتشارو  أرجتماعيةأل ياة  وأ،الألض را و ألعودة أه
 
صا ح ألاديني  أر ل ه

رض ألجزأ،ر
 
خ قي و أرجتماعي في أ

 
ص ح و م اربة ألبدع  أنتشار  و ضناك دوأع خارجية ساعدا على أر روح أره

نياااة مااان ألمشااارق و عاااودة 
 
أللااا ف و ألكاتاااو و  كاااري و ألثقاااافي بيناااه و باااين ألمغااارب عبااار وساااا،لأل  أرنلاااالأ

  ألمسااالمين مشااارقا و مغرباااا   ألمجااا
 
 ا  و رحااا ا أل اااث   حياااأ نقاااع فياااه لقاااا أا و أجتماعااااا لتااادأرس شاااا

زضر
 
لى ألزيتونة و ألجامع أر لى ألبعثاا ألا بية غربا ن و ألقرويين ب اس و شرقا أه ضافة أه  .باره

ن حاولوأ ن ريك ألمجتماع فاي ألنلاف ألثااني مان ألقار  ألتاساع عشار ألشايخ صاال  بان مهناا ومن ألعلما  أل ي_ 
ضااال : "بقساااناينة   يقاااول عناااه مالاااك بااان نباااي فاااي كاتااااب شااارو  ألنهضاااة 

 
فااااه  مناجاناااه للضااامير كاااادا ناااوقم أ

بعااده   و صاادرا مكاتبتاه ألتاي ر نقادر باث 5333قسناينة كلها حوألي  من و لاه فعملف أل كومة أل رنساية علاى أه
 ."مؤل اا كاثيرة 

ألتلمسااني ألا ي أساتقر للتادريس و ألادعوة بقساناينة حاوألي  (م 5353- 5343) و ألشيخ عباد ألقاادر ألمجااوي _ 
لى  5363 ناه  و أضتماام . سنة وفانه بها  5353أه

 
لف كاثيارأ مان ألكاتاو ألمدرساية و ألتربوياة مماا يادل علاى أ

 
و أل ي أ

ص ح ف   أره
 
نما يتم عن تريقها بالغ بالتربية و على أ

 
 .ي ن ره أ

لف كاتاب 
 
رشاد ألمتعلمين " أ نكاار " ألمرصاد في مسا،ل أرقتلاد " و تبعه بملر   و " أه   و شرح من ومة في أه

سماه 
 
لمع على ن م ألبدع "أل ساد أرجتماعي أ

ّ
ليف " أل

 
ألمولاود بان ألموضاوب م تاي قساناينة وقادم ألشايخ من نا

 لشرح ض ه ألمن ومة بمقدمة  أا 
 
 في بيا  ضرر ألبدع  وضرورة ألنهضة ألعلمية وقرر  ضميةأ

 
 ألر،يساي ألسبو أ

نماألنهضة  في و : "ألعلم و نشتمل ألمقدمة على مب أ في أل كمة و ألعلم   و مب أ في ألتربية يقول فيه  ضو أه
ورد مهملاين يتعلماو  أل سااد 

 
ننا نرى أر ورد فاه

 
ر بعدم نربية أر مة أه

 
مام أل ياة  ...ما كاثر أل ساد في أ

 
نناا نارى أر و أه

وردضم و نعلايمهم ألعلاوم ألنافعاة   و ألمعرفاة ألم يادة  فيجاو ألتبلار لمثال لها أ 
 
نما حلل لها  ألرقي بتربية أ أه

و من ألمتعلماا نعليما ناقلا 
 
مهاا ألجاض ا أ

 
ورد من أر

 
ضمال أر   أه

 
 "   و في ألغالو أ
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ساا
 
نااه أ

 
ة و ضاارورنه ر

 
ضاام رسااا،له فااي علاام ألكاا م . اس ألتربيااة كمااا ن اادث ألشاايخ عاان نعلاام ألماارأ

 
ألقوأعااد " وماان أ

 جاا كا ااي  وم   باه مقدماة و عشارة فلااول و خانماة جعلهاا علاى حاد قولاه نم 5355تباع باالجزأ،ر سانة " ألك مياة 
صااول ألااد باساات ادة"

 
ين علااى ألوجااه ألم ،اام لااروح ألوقااف   و ألمساااعد لملكاااا ألقااارا ألساابيل ألاا ي نتلقااى بااه أ

 (  3ص )  " ألزمن  ن م ة ض أ

  ينخر  فاي صاف ألسالف   و ضا أ يباين نزعوضو يرجو بعمله ض أ 
 
درأكاه روح علاره   و م اولتاه تاأ ه ألسال ية و أه

خارى   و مان 
 
ليف نبعاا لمقتضاياا ن ساياا ألاا ب مان جهاة   و مقتضاياا ألتااور مان جهاة أ

 
نغيير مناضث ألتاا

 
 
نااي   ر

 
نااه علام قرأ

 
ة علاام ألكاا م أ

 
رأ،ااه فااي نشاا

 
ضام أ

 
دلااة علااى وجااود أ

 
دلتهاا كار

 
ساسااية مااع أ

 
   كار ألعقا،ااد أر

 
  ألقاارأ

لى م أضو ألمبالاين   و ألاباا،عيين    أه
 
شار ألقرأ

 
رض و ألن وس و غيرضا كما أ

 
أللانع   من خل  ألسماوأا و أر

بااو أل ساان أ
 
مااام مالااك ثاام نوسااع فيااه أ لااف فيااه أره

 
ول ماان أ

 
جوبااة عاان شاابه ألمبالااين   و أ

 
لااى أر بااو و أه

 
شااعري و أ

 
ر

 .لور ألمانوريدي من

  ألعقل و أل
 
 .53  ص 7ص . ين مت قا  دو يرى أ

لىو في ك مه عن ناريخ علم ألك م ما يشير  ثر بابن خلدو  في مقدمته و نعرض لن رية ألمعرفة   و يرى  أه
 
نه نا

 
أ

ن ااااد أللااا ين يقاااول بهماااا بعاااض ألمتلاااوفة   و   لاااه أ باااا   ألقاااول باااال لول و أره
 
تااا ع علاااى كاتاااو مماااا يباااين أ

قوأل أل رأباي   كماا أستشاهد باابن نيم
 
قوألهم   أستشاهد باا

 
نه يستشهد با

 
لاى جاناو و . ياة أل  س ة و ألمتلوفة أ أه

فكاره ألن رية قام عمليا بتابي  ما
 
   أ

 
 ألتدريس بقسناينة منا  أ

 
ص ح و ترق ألتربية   فابتدأ يرأه من مناضث أره

  و بعاد  لاك  5373بان س ألمديناة سانة  يألكاتاان ا حرأ ثم عاين مدرساا بجاامع سايدي  مدرس 5363حل بها سنة 
لاى عاصامة ألجزأ،ار فاي  5377نولى ألتدريس بالمدرسة ألكاتانية سنة  فادرس  5333م ثم نقلتاه أل كوماة أل رنساية أه

ا فيها ألدرأسة سنة  5313في ألمدرسة ألثعالبية ألتي نم بناؤضا سنة 
 
 . 5315و أبتدأ

عجو ألناس باريقته في ألتدريس و
 
شربوأ حباه للادق لغتاه و صا ا  ساريرنه و لوقاع نعاليماه فاي ألقلاوب  و قد أ

 
أ
  ين   

 
روأح ألالبة و يؤثر فيهم ألتي خاتبها و رباضا و أستااع ب لك أ

 
لى أ  -رحمه هللا–نوفي بمدينة قسناينة . أه

 . م  5353/ ه  5335في  ي ألقعدة سنة 

خاا  عنااه و نتلماا  عليااه و لقااد ناارك ألشاايخ عبااد ألقااادر ألمجاااوي ماان يوأصاال ألرسااالة أره 
 
صاا حية ماان بعااده مماان أ

ساتا  ألشايخ عباد أل مياد بان بااديس ألملال  
 
مثال ألشيخ حمدأ  لونيسي نزيل ألمدينة ألمنورة و دفينها و ضو أ

 
أ

حمد ل بيبتني   و ألشيخ ألمولود  بن ألموضوب م تي قسناينة ألمالكي 
 
 .ألكبير   و ألشيخ أ

ناه فاي ألسا
 
 عباد أل مياد بان بااديس حركاتاه و من ألموأفقااا ألساارة أ

 
نة ألتاي ناوفي فيهاا عباد ألقاادر ألمجااوي أبتادأ

لى مرحلة ألقوة و ألنضث  ص ح متاورة أه  .ألتعليمية بقسناينة   فانللف حلقاا أره

لاي جاناو ألمجا ا و ألجرأ،اد و ألكاتاو ألتاي كاناف  صا ح كا لك و سااعدا علياه أه لاى أره دا أه
 
ومن ألدوأفع ألتاي أ

فاي أللايف و قاد  5313ألاى ناونس و ألجزأ،ار سانة (  5315ناوفي سانة )  زيارة ألشيخ م مد عبادهلى ألجزأ،ر نلل أه 
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ثير ض ه ألزيارة 
 
مجلة ألمنار   و من قبلها ألعروة ألوثقى   فكا  ألالبة و ألشايو  يااالعو  ضا ه أللا ف مهد لتا
باارأضيمف ااي ألجنااوب ألجزأ،ااري عااري ألشاايخ . نها وو يتاادأول عاادأد ألعااروة ألااوثقى  مكااي بكاتااو أباان نيميااة أه

 
و كانااف أ

يتدأولها ألالبة فاي عهاد صادورضا نلل ألشيخ علي بن ناجي ألزأضري  و ألشيخ علي بن ألعابد ألسنوسي ألزأضري 
لىبباريس في مناقة بسكرة من تولقة غربا   .ليانة شرقا مألخنقة و  أه

لااىنساابة  –و ألشاايخ ألمولااود ألزريبااي  صاا ح فااي شاارق بسااكرة و ضااو عااال -زريبااة ألااوأد أه زضااري كااا  ماان روأد أره
 
م أ

ورأسمناقة 
 
 . ر

صااا حية   مااان –و ضااي حركاااة م ماااد بااان علااي ألسنوساااي ألكبيااار   و ر ننسااى فاااي ضااا أ أللاادد أل ركاااة أللاااوفية  أره
ساااس (5343) ألمسااتقر فااي ليبيااا  -مسااتغانم

 
خ قيااة و ألتجديااد ألروحااي ضمااا أر

 
  ألاادعوة أر

 
ألتااي أعتقااد صاااحبها أ

جنبيااة   فلقااد نركااف للت اارر ماان ألساالاة أ
 
ساا ميألاادعوة فااي ألمغاارب  ضاا هر ثاارأ بعياادأ   وضااي حركااة متلاالة  أره

 
أ

خاارين ألاا ين 
 
  مؤسسااها صااوفي لكنااه لاايس كاللااوفية أر

 
ب ركااة م مااد باان عبااد ألوضاااب فااي جزياارة ألعاارب رغاام أ

ص ح في نهاية ألقر  ألتاساع عشار و بدأياة أومن ألشيو  أل ين مهدوأ ل ركة أ .وجدوأ في علره لقار  ألعشارين ره
ستا  عباد أل لايم بان سامايه 

 
  ألكاريم و مختلاف ألمتاو  معتمادأ باالجزأ،ر ألعاصامة ( 5333-5366) أر

 
ح ام ألقارأ

باي  على ن سه و بمساعدة وألاده
 
مثاال ألشايخ بان عيساى ألجزأ،اري و ألمكاي بان عازوز و أ

 
و نتلما  علاى شايو  كباار أ

مااع  5336سااة ألكا،نااة بشااارع ألساا رأ  بباااب ألااوأد فااي ساانة مدر ألقاساام أل  ناااوي و ألسااعيد باان زكااري و علاام فااي أل
نااه علاام جااي  ماان ألااا ب فااي ألمدرسااة . ألشاايخ عبااد ألقااادر ألمجاااوي و ضااي مدرسااة خاصااة بتعلاايم ألعربيااة 

 
كمااا أ

ساا م   و كااا  متلاا  بال ركااة  وأألثعالبيااة ح  اا ألعربيااة فااي عاصاامة ألجزأ،اار فتاارة ماان ألاازمن و نمسااكوأ بعقا،ااد أره
ص حي حدأث في ألل ف ألعربية وأره

 
س مي مرأقبا ل  صا ة في ألعالم أره

 
ي ة فاليأل رنسية  كا  يعتمد ألكاتاو أر

ول من درس كاتابي رسالة ألتوحيد لم ألدين و ألعربية في ندريسه يقرا 
 
سارأر مد عبده  وضو أ

 
ة و در،ال غاألب  أ

عجاز لعبد ألقاضر ألجرجاني و ض أ  ألكاتابا   نهماا بهما م ماد عباده أضتمأره
 
مان سااا ألنقدياة ألتاي أيماث   ألدر  ر

زضر
 
 وأق لا ب أل ل ى في أر

 
نها نربية ألملكاا   و نكوين أر

 
 .و غيره  شاا

يااه  أضااهادهو  أرستعمارمرض عبد أل ليم مرضا عقليا لشدة وي ا  5333وقبل وفانه سنة  لاف . أه
 
ناه أ

 
و ألوأقاع أ

 أ
 
سا م و قاد قارأ ول مناه بعض ألكاتو منها كاتااب فلسا ة أره

 
فاي ماؤنمر ألمستشارقين ألادولي ألرأباع عشار ل لال أر

فريقيااارا كاتبهااا فااي أللاا افة ألعربيااة خلوصااا جرياادة كوكااو  او لااه عاادة مقاا.  5315ألمنعقااد فااي ألجزأ،اار ساانة   أه
 (5336ا ) للشيخ م مود ك ول 

سان ة حرصاا علاى ماا ألخوجة ولدبن ى م مد بن ملا -
 
كاثر أر

 
لعاة كال ماا يارد مان بالجزأ،ر ألعاصمة وضو من أ

 .،له\ورسا أ،د وألمج ا وخاصة كاتو م مد عبدهألكاتو وألجر 

خ  عليه م مد عبده 
 
صا ح علاى ن ساه  يااالع  أ وغيرضماا  كماا  ألعاروة ألاوثقى وألمناارلبه وأستولى م ضبه فاي أره

 
 
رأا وشارحه ورة ألعلار درساه عشار ماولماا وصاله ن ساير سا. مجاالس ويشارحهاللشيخ رشيد رضا مقارناه فاي أل يقرأ

عيا  فاست سنها ضؤر  وأثناو
 
ص ح في ألجزأ،ر من ألعلما  وألالبة ور وكاتاو بها أ . عليهاا ألمن يتتبعو  حركة أره
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خا  يلقاي ألادروس فاي 
 
لى ألشيخ م مد عبده يخبره باه  ولماا عازل مان عملاه للالته بم ماد عباده وبم ماد فرياد أ أه

فلاا  علما،هااا جملااا ى شاااعر ألن باام مااد  ألشاايخ :) جااامع حااي بلكااور  قااال عنااه عماار رأساام 
 
زأ،اار فااي وقتهااا وأ

دخال 
 
علمهم بترأجم علما  ألجزأ،ر كاثير أرت ع ولوع بالكاتو ألعلرية شغوي بم بة م مد عبده وضاو ألا ي أ

 
وأ

نه عاشاره مئاة سانة حلاو 
 
ص ابهما  يعري ألشرق كا

 
فغاني وأ

 
لى ألجزأ،ر وعري ألناس به وبجمال ألدين أر م ضبه أه

حألك م  كا  أه أ 
 
نية وأر

 
ياا ألقرأ

 
  وكاتو اخاو يستدل بار

 
  ألقرأ

 
ثارديأ كا

 
مام عينيه أر

 
ة أ
 
 (.مرأ

ة ألجزأ،رية ألمسلمة  فكاتو  بال ياة أرجتماعية أضتم
 
خ قية وبوضع ألمرأ

 
نااثأركاترأث فاي حقاوق "وأر سانة  أره

حكااااام ألزينااااة وأرحتجاااااب "  وكاتاااااب  5335"
 
ام علااااى ن ااااي لع ااااألباااارأضين أ"  وكاتاااااب  5317ساااانة "أللباااااب فااااي أ

س م  ألخ...  5315سنة  "ألتعلو ألديني في أره

خر من خدمة ألمجتمع يعتبر من عوأمل  
 
ص حوضناك نوع أ مة وضو يتمثال فاي ألثقافي ونشر ألوع أره

 
ي بماضي أر

بي ألقاسم
 
مدرس وم تي باالجزأ،ر ألعاصامة وم ارر بالجريادة أل كومياة أل رنساية " 5345-5355" أل  ناوي عمل أ

ليف كاتااب يضاام نارأجم ألعلمااا  ألجزأ،اريين ا  قا" بشارألم"
 
  ضا أ ألكاتاااب ليساف لااه صابغم بتااا

 
علميااة  ة  ورغاام أ

نه جماع ماادة غزيارة يمكان 
 
نه م يد ر   يدرساهفاه

 
ضام ش. ا درأساة علمياة للباحاأ أ

 
خلاية خادمف أللغاة ألعربياة وأ

س مية وناريخ أل ضارة وألثقاف  ة أره
 
س مية في ألمغرب أر نماا ضاو ألع ماة ألا" ،ارألجزأ" وساال أره كاتور م ماد بان د أه

بي شن
 
دأب  وعمله يتسم باابع علمي مما ألمولود بالمدية " 5353- 5363" و أ

 
جعله ينتخو للتدريس بكلية أر

لعادة لغااا عرفتاه معضاو ألمجماع ألعلماي ألعرباي بدمشا   ويمتااز بزأ،ر بعد نخرجاه منهاا   كماا كاا  بجامعة ألج
جنبية حية وميتة من 

 
سابانية ونركياة  ومان ألكاتاو ألتار ننألأ ياالية وأه لمانية وفرنسية وأه

 
خياة ألتاي حققهاا يية وأ

حماد ألغبريناي " ألدرأية في من عري من ألعلما  في ألمئة ألسابعة ببجاية" ونشرضا كاتاب 
 
باي ألعبااس أ

 
 754ا"ر

 "ه

باي عاو هللا م ماد بان أحماد أل وكاتاب ألبستا  فاي
 
ولياا  وألعلماا  بتلمساا  ل 

 
ملقاو باابن ماريم ألشاريف  كار أر

بااي ألعاارب " ألقاار  أل ااادي عشاار ألهجااري  نااوفي فااي"ليتااي ألمااديوني ألتلمساااني ألم
 
فريقيااا ر وكاتاااب تبقاااا علمااا  أه

 " .م335ا "بالقيروأ    وكاتاب تبقاا علما  نونس لم مد ألخشني " م345ا "ألتميمي 

بي شنو بقسناينة وألجزأ،ر 
 
باديس ب ثا ولما نوفي قال فيه  ربنب وقد كاتو في مجلة ألشها درس م مد بن أ

 ."لما عرفناه فقدناه:"بن باديس 

لف كاتابه ناريخ ألجزأ،ر في ألقديم يفي ض ه أل ركة ألتار أومن أل ين شاركو
 
خية ألشيخ م مد مبارك ألميلي أل ي أ

لاااف كا 5353وأل ااديأ سااانة 
 
حماااد نوفياا  ألمااادني ألاا ي أ

 
تااااب و قرظااه ألشااايخ عبااد أل مياااد باان بااااديس وألشاايخ أ

 . 5335ألجزأ،ر سنة 
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في  واالجتماعيةالحياة الدينية -ثانيا

 :نهاية القرن التاسع عشر

عياا  ألنخباة  فاي نادضور وخماول مماا دعاا لجزأ،رباا وأرجتماعياةكانف أل يااة ألدينياة    
 
لاى رد فعال عناد بعاض أ أه

سماعيل حامف و. ألجزأ،رية في نهاية ألقر  ألماضي وبدأية ألقر  ألعشرين سى ما فه أ أه
 
ضو مؤر  جزأ،ري يلور با

وضاااعهم ألعقديااة 
 
صاا حه ماان أ ليااه حااال ألجزأ،ااريين ومااا ينبغااي أه ل أه

 
ل اااد ألغربااي :" وألثقافيااة   فيقااولأ كااا  ل ه

ثير في جمهور ليس بالقليل من مسلمي ألجزأ،ر أل
 
ر فهام  ين كانوأ ما برحوأ مسلمين في   أل اضمبلغ كبير من ألتا

ليه روحه نهاأه  ضؤر  ر ينكارو .م ألدينية في ألت شي يجهلو  حد ما وصلف أه
 
سا م ديانهم ومعتقادضم غيار أ م   أره

لياه فاي غيار  دق ض وأ من فتور ألغيرة ألدينية في ن وسهم ب يأ غدوأ ر يبالو  ألبتة بنشره فاي ألنااس وألادعوة أه
 
أ

س م عندض نماألمسلمين فاره ح ااد ف ساو  م أه
 
ور وأر

 
ني بعدضم مان أر

 
حادأ ضو مقلور على من يا

 
ولايس يتنااول أ

جمعاايسااوأضم ماان 
 
ساا م لباارأ  ممااا ضاام فاااعلو  . نألخلاا  أ   أره

 
ولاايس  لااك ضااو أل ريااة أل كريااة علااى مااا . فااال   أ
نما ضو أل تور وألت شي س مي . " يزعمو  بل أه  " .45ص  5أرد  جلثروب ستودحاضر ألعالم أره

  ضاا أ لاام ي اادث باللاادفة للجزأ،ااريين ن ااف 
 
نماا أرحاات لوألوأقااع أ فرنسااية مقلااودة  أسااتعماريةا ضااو سياسااية وأه

لاى ن ويال ألشاعو  سا مية ألعربياة   وأه لى فللهم عن مقوماا ألشخلية أره نهدي عن تري  ألتربية وألتعليم أه
وروب

 
دماجاااه فاااي أل ضاااارة أر ر أللغاااة أل رنساااية ومقاوماااة ياااة وألثقافاااة أل رنساااية  عااان تريااا  نشاااألجزأ،اااري كلاااه وأه

نيألشاار
 
ساا مية ألتااي ناارى أ ولاا ألك نشااتر  فاايمن يتمتااع  أرناادماجياادة ألتااي ن ااول دو  حهااا ضااي ألعقبااة ألوعة أره
  يتجنس 

 
كاثار مان  لاك فااه  كاثيارأ  أررنبا ويتضمن ألتجنيس عدم . بال قوق أل رنسية أ

 
س مي بل أ بالقانو  أره

ر ألنلاارأني   صااب ماان أل قااوق ر ينالهااا أه
 
لااى ألتمتااع باابعض أل قااوق فا ياسااة لسورساامف أ. ألتنلاار باا لك تريقااا أه

ن أل رنسية وسيلة
 
خرى نعتقد أ

 
ي  بان ألبربار ها سترب  بها أللعبة وضي بأ ألخا ي باين عناصار ألمجتماع ألجزأ،ار أ

نهوحا. وألعرب 
 
  يقنعوأ ألبربر با

 
  لهم لغة خاصة ر ينبغي ألت ر مولوأ أ

 
وروبية وأ

 
  يمنعاوأ س لة أ

 
يال فيهاا   وأ

مااور ألبرباار "سااي وضااو فيكاتااور بيكااي وفااي ضاا أ يقااول مخاات  فرن. بيااة للبرباارنعلاايم ألعر
 
أه  ألعااالم ألمخاات  فااي أ

فريقيااأه  باه مناا:أل ي جال بين ألقبا،ل نوه بم اسن ألشاعو ألبرباري وقاال  "دوني"ألسيد  ماال فاي أه
 
ناه ...  أر أه

كاثار مماا شعو ي 
 
  ر نعرباه أ

 
لى ألمدنية أل رنسية  ل لك يجاو عليناا قبال كال شاي  أ هر عليه ألميل من ن سه أه

ج
 
  يتكلموأ بال رنساوي   قبل وصول ضو ور

 
و أ
 
  ي مل ألبربر على ألثقافة أل رنسية أ

 
ل بلو  ض ه ألغاية يجو أ

ليهم  ...ألثقافة ألعربية وأللسا  ألعربي أه
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اإلصالاية في الربع األول  االتجاهات -ثالثا

 :من القرن العشرين

وضااااع ألجزأ،اااريين ألثقافياااتبقااا
 
ثير مااان ألسياساااة وألسياساااية و وأرجتماعياااةة ا لتااااور أ

 
أل رنساااية  أرساااتعماريةبتاااا

وجمعيانهاا وصادأقانها وماالبهاا ألتاي نعتبرضاا نقدمياة  بلا افتهام رنسة " علمانية" ر،كيهظهرا جماعة صغيرة 
حرأر من أ

 
مثال وأعتمد ضؤر  ألشبا  ألجز،رين على بعض أر

 
لب"و " بول بورد"ل رنسيين أ

 
 ه وكاناف ضا" ا  روزي أ

لى قسمين  أنقسمفألتام ثم  وبارندماجمع أل رنسيين بل  رد ألمساوأةأل ئة ر ناالو بمج  :ض ه أل ئة أه

س مية أررنبا ة أل رنسية دو  يقسم ياالو بالموأتن  بالقوأنين ألشخلية أره

مير عبد  وقسم ياالو بالمساوأة
 
س مي   ويمثل ض أ ألقسم ح يد أر ألسياسية مع بقا  ألتعامل بالقانو  أره

 
 
قدأم  و بل ة " . بدمش  5336نوفي سنة " مير خالد بن ألهاشمي ألقادر أر أل ي عرض برنامجه في جريدة أره

لى فلل ألدين عن ألدولة نقليد في  ين في نركيا ألتي كا  لثورنهم صدىللكمالي أعامة فاه  ض ه ألنزعة نهدي أه
و أل ركة في ألمدأرس . م 5354ألجزأ،ر سنة 

 
 و  لبة في ألمدأرس أل رنسية وموظوت أربتدأ،يةويمثل ض ه أل ئة أ

شهريجيدو  أللغة أل رنسية ويستعملونها لل افتهم ومن  ة أل رنسية ومن ألنوأب وغيرضم ممنلدى أل كوم
 
 أ

فكارضم 
 
 :ألل ف ألتي نعبر عن أ

ضلي  -1
 
 .و يديرضا ربيع ألزناني    lavoix Indigéneأللوا أر

 ا عمر قندوز  و يديرض LAVOIX des humblesو صوا ألمتوأضعين   -2

  عاان غباتااه بهاا " لااوي ماسااينيو  " نسااي وقااد عباار ألمستشاارق أل ر 
 
مثالهااا ماان ألجزأ،ااريين قااا،  أ

 
ه أل ئااة و أ

دأةأللغة أل 
 
صب ف في ألجزأ،ار أ

 
سا مي ر فاي ألسياساة ف ساو و لكان فاي ألناحياة ألدينياة  رنسية أ لل كار أره

حمااد ليمااي  . كاا لك 
 
سااتا  أ

 
  ألكااريم أه ماان نرجمااويضاارب لنااا مااث  بمااا قااام بااه أر

 
لااى أل رنسااية نرجمااة ة ألقاارأ

ساا مي  نهااا لاام نبلااغ ألي وتهااا ألتقااديس و ألشااعور أره
 
نااه يعااد ضاا أ أنتلااار.جااودة أللااادق رغاام أ

 
 ضااارة أل كا

وروبيااة
 
رض فرنسااية " :فرحاااا عباااس ألاا ي كاتااو يقااول أرناادماجيينو ماان . أر

 
ن اان فرنساايو  مااع  ألجزأ،اار أ

حوأل ألشخلي أرحت اظ
 
س مي بقوأنين أر    –ر يوجد في ألكاتااب ألمقادس ... ة أره

 
 ماا يمناع مان  –ألقارأ

 
 أ

نه عبر عن ألوحدة ألوجودية بينه و بين فرنسا فقال ... نكو  جنسيته فرنسية  نا فرنسا : بل أه
 
 " أ

نباااع ألااارق 
 
لااى ث و نعااود   ألجزأ،اار ماان يسااير فااي ركاااب ألااور  ل رنسااافااي  أللااوفيةكمااا كااا  ضناااك ماان أ  ةثااأه

 :توأ،ف 

سها ألشيخ 
 
 ألاا، ة ألعليوية ألتي يرأ

 
 .حمد بن عليوة في مستغانم أ

فكارضااا ألمعارضااة 
 
وضااي تا، ااة متشااعبة عاان ألاريقااة ألدرقاويااة و لهاا ه أل ركااة أللااوفية صاا ي ة نعباار عاان أ

ص حية ألتي يمثلها  .يدة ألب   ألشيخ عبد أل ميد بن باديس وضي جر لل ركة أره
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سها غ تا، ة
 
خرى يرأ

 
لى ي مدينة نيارا يدعو صاحبها م هللا فدرقاوية أ سا مألاديني باين  أرن اقسياسة  أه  أره

 .و فرنسا 

غنيااا تا، ااة ألتيجانيااة نتكااو  ماان كبااار ألمااوظ ين و  –ج 
 
قامااف  وقامااف بنشااا  بلااغ فرنساااو ألتجااار    أر

 
و أ

 . ضناك مسجدأ

ض -د
 
ما ألاريقة ألسنوسية فقد أ

 
  نودي بها ع تها ألمجازر ألتي سلاتها عليها أه و أ

 
 . يااليا في ليبيا و كادا أ

  -ه
 
  و أل قيقاااة أ

 
ساساااية ألتاااي نمثااال أ

 
ماااال ألشاااعو ألجزأ،اااري و نعبااار عااان شخلااايته ضاااي أل ركاااة أل ركاااة أر

صاا ح نهااا حركااة ( لااوي ماسااينيو  ) و يلاا ها ألمستشاارق أل رنسااي ية ألتااي يمثلهااا أباان باااديس و زماا ؤه أره
 
با

و
 
  أباان ( ألمناار )شاعبة ماان أل ركااة ألتااي نمثلهااا  متشاددة نلااف وضابيااة و يعتبرضااا فرعااا أ

 
فااي ألقاااضرة و ياا كر أ

ثيرأ لماا يناااوي 
 
  لها ه أل ركااة ألسال ية ناا

 
بااديس وثيا  أللالة بال ركااة فاي ملار مترسام لخااضااا و يعتاري باا

خاارى 
 
نها ماان ناحيااة أ

 
نااه يقلاال ماان شااا

 
  بااالرغم ماان أ

 
لااى نعاااليم ألقاارأ أه  ضاا أ : " عليااه برنامجهااا ماان ألرجااوع أه

  أل اااز 
 
لياااه حتاااى أر و ضااا ه " ... شااار مة قليلاااة فاااي ماااد  ألمغاااربأه ر ب ر ينتماااي أه

 
و لساااا  حاااال ضااا أ أل ااازب أ

 .أللادرة بقسناينة ( مجلة ألشهاب)أل ركة 

دور الصحافة العربية في :  4

 :النهضة و اإلصالح 

ص ح في ألجزأ،ر من   ول جريدة عربية ألقر  ألعشرين   أه   بدأيةلقد لعبف ألل افة دورأ نمهيديا في أره
 
أ

ستا  عمر و( جريدة ألجزأ،ر)مستقلة عن ألسلاة أل رنسية في ألجزأ،ر ضي 
 
صدرضا أل نا  أر

 
ضي جريدة حرة أ

 . 5313رأسم سنة 

حمرفي وضرأ   5355و صدرا جريدة أل   سنة 
 
ول جريدة فت ف ركاتتاب لله ل أر

 
يام  ألعثماني و ضي أ

 
أ

  عمر بن قدور    5353را سنة حرب ترأبلس ليبيا ثم جريدة أل اروق صد
 
بالجزأ،ر للاحبها معلم ألقرأ

ص حيةويعتبر  ض أ ألرجل من ألمدرسة  ثرة بم مد عبدو و مجلة ألمنار فعزم على مقاومة ألخرأفاا  أره
 
ألمتا

 .و ألبدع 

خرى بعنوأ   و أل قار ن ف أسم مستعار أبن ألمنلور أللنهاجي
 
صدر جريدة أ

 
 ثم عاد أل نا  عمر رأسم و أ

 و ألغريو 
 
مؤسس ألجريدة ضو أل ي ي ررضا و يكاتبها بخاه   و يرسم صورضا بيده و يابعها تبعا حجريا  أ

شعتها 
 
وحده   فمن صورضا ألرمزية في عددضا ألثالأ فارس عربي على باب مدينة ألجزأ،ر و شمس مرسلة أ

ص ح )مكاتوب في قرصها  لىو ض أ يرمز ( أره ية كما نشر في ض أ ألعدد لدين و ألشخلية ألعربلألعودة  أه
س م و ألمسلمين ) قليدة حماسية لعنترة بن شدأد و مقال بعنوأ   خر ألمسلمين ( أره

 
  سبو نا

 
و م اده أ

لىيعود  س مية يعن ألشر أن لالهم أه خر نقله عن مجلة ألمنار ألملرية يعالث مشكلة عة أره
 
و مقال أ
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فرنجي و فسادضم  خ قيألمقلدين ل ه
 
     و رسم صورة أر

 
لى رجل مقلد للغرب يالو من زوجه أ نرمز أه

  لباسها ألقومي ر يكو  عا،قا  لها عن ألتمد  
 
جابته با

 
و . نخلع لباسها ألعربي لتتعلم ألرق  و لتتمد  فا

صدأر 5353في سنة 
 
قدأم باللغة ألعربية و أل رنسية  أ مير خالد ص ي ة أره

 
مير عبد ألقادر أر

 
و في . ح يد أر

صد
 
شتركر ألشيخ عبد أل ميد ألهاشمي جريدة ألنجاح ألتي كانف حرة و ألسنة ن سها أ

 
عبد أل ميد بن  أ

صب ف 
 
سيسها ثم أن لل عنها   ثم أن رفف ض ه ألجريدة و أرنباف بال كومة أل رنسية و أ

 
باديس في نا

 .نسخة في أليوم  5111جريدة يومية يابع منها  5331في 

صدر 5354و في سنة 
 
سبوعية ثم أشترك " أل اروق" جريدة  عمر بن قدور ألجزأ،ري  أ

 
مع من جديد و كانف أ

صدأر جريدة  سبوعية سنة " أللدي " م مد بن بكير في أه
 
لسا  " بعنوأ   5353  و صدرا ألجريدة أ

 .و ضي جريدة دينية للاحبيها ملا ى حافم و أبن عبد ألعزيز حسن " ألدين 

صدر عبد أل ميد بن باديس جريدة  5355و في سنة 
 
" عددأ   ثم خل ه  53نوق ف بعد صدور " منتقدأل" أ

سبوعيا ثم أنتقل سنة " ألشهاب 
 
لى مجلة شهرية   و أستمرا ألشهاب في  5353في ن س ألسنة و كا  أ أه

لى أل رب ألعالمية ألثانية فتوق ف في سبتمبر  دأ  رسالتها أه
 
خرى صدرا في ن س   و 5333أ

 
 ضناك ص ف أ

ص ح في ألجز   .أ،ر في ألجزأ،رألمرحلة ساضمف في أره

ع مة أليق ة و ألوعي و  يو ض ه ألل افة كلها ندل على ألنشا  أل كري   و على ظاضرة ألقل  ألتي ض
دأ  وظي ته 

 
لى أ عادة ألمجتمع أه ألمسؤولية   و خاوة في سبيل نغيير ألم اضر أرجتماعية   و م اولة ره

و نسيها ألت
 
درأكه ن سه ألتي نسيف ألتاريخ أ  . اريخ ألتاريخية و أه
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  األعالم والمرجعية / نيثاالمحور ال

 

 عالم األ  1

 :الشيخ عبد الحميد بن باديس /  1

بوياه 5333فاي ديسامبر بان مكاي بااديس بان م ماد ألملاا ى ولد عبد أل ميد بان 
 
كبار ر

 
سارنه   فكاا  ألولاد أر

 
وأ

سااارة قساااناينية مشاااهورة باااالعلم وألثااارأ  وألجاه وكاناااف منااا  ألقااادم 
 
سااايرة للسياساااة وأل كااام فاااي  أا ن اااو  ومأ

ساا ميألمغاارب  ساارة شخلااياا ناريخيااة رمعااة منهااا بلكااين باان زيااري وألمعااز باان باااديس   ونبااغ ماان أره
 
ضاا ه أر

أل ي كاا  ي تخار باه ألشايخ عباد أل مياد بان بااديس ور عجاو فاي  لاك فهاو بمثاباة خلي اة لاه فاي مقاوماة ألبادع  
فريقياااوباادع ألشاايعة فااي  لية ألباتنيااةيسااماعأره  كااا  جااده يناضاال أه وألضاا ل  خرين قاضااي  أه

 
ساا فه ألمتااا

 
 وماان أ

بو ألعباس أحميدة أبن باديس ومكي 
 
 قسناينة ألشهير أ

يضا 
 
  .بن باديس ألقاضي بها أ

سرة مشهورة في قسناينة ك لك  ضي 
 
مه من أ

 
سرةو أ

 
زضيرة بن جلول بنف علي بان جلاول "ندعى " عبد ألجليل"أ

 " 
 
بااوه عضااو فااي ألمجلااس ألجزأ،ااري أر

 
و عااري ( ألوريااة)علااى و ألمجلااس ألعااام   كمااا ضااو عضااو مجلااس ألعمالااة و أ

لى ألاريقة ألقادرية دأ،ما بدفاعه عن ماالو ألسكا  ألمسلمين  سرنه كانف ننتمي أه
 
 .بعمالة قسناينة و أ

نم ح  ه في ألسانة ألثالثاة عشارة مان عماره  ومان شادة 
 
  على ألشيخ م مد ألمدأسي   و أ

 
ح م بن باديس ألقرأ

عجا قدماه ليلالي بالنااس صا ة ألتارأوي  ثا ث سانوأا متتابعاة فاي ألجاامع  ه  و سايرنه ألايباة ب ألماؤدب ب كا،اأه
  يساالك ترياا   5313ألكبياار  وفااي ساانة 

 
تااوأر درأسااته فخيااره وألااده بااين أ

 
دخاال ألشاااب فااي تااور جديااد ماان أ

خااار فاختاااار تريااا  سااال ه   و ضاااو تريااا  ألعلااام و ألجهااااد  فانتخاااو لاااه
 
و تريقاااا أ

 
جااادأده أ

 
حاااد ألشااايو   أ

 
باااوه أ

 
أ

ساا مية و ألعربيااة و ضااو ألشااي لااى ألاريقااة خ حماادأ  لونيسااي ألاا ي كااا  منتميااا أه أللااال ين ماان  وي ألمعاااري أره
خا  يعلماه بجاامع سايدي م ماد ألنجاار مبااد

 
سا مية و يوجهاه ألتيجانية سالكا منهجهاا فا ا ألعربياة و ألمعااري أره

خ قية
 
 .وجهة علمية أ

لاى ألمديناة و كا  أبن باديس يعتري ل  ثير في ن سه   ثام ضااجر حمادأ  لونيساي أه
 
ه بال ضل  و بما كا  له من نا

  نوفاه هللا 
 
لى أ  .ألمنورة متبرما من أرستعمار أل رنسي و سلاته  مجاورأ بها مدرسا لل ديأ أه
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نااه يسااافر لمعالجااة بلاره   و رغااو أباان باااديس  أرساتعماريةلاادى ألساالااا  و حاين عاازم علااى ألهجارة نعلاال
 
  با

 
أ

باه منعه و صرفه عن  لاك   و حاين بلاغ ألخامساة عشارة مان عماره سانة  ريساف
 
زوجاه وألاده و  5314معه و لكن أ

نجااو ولاادأ
 
سااماه عبااده  أ

 
سااماعيلأ حيااأ زأر م مااد عبااده ساانة و ضاا أ أرساام لااه درلااة  و عمااره ساابعة عشاارنااوفي   أه

لقاى م و في ألجامع ألكبير أل ي كا  باه 5313قسناينة سنة 
 
ثام جاا  دور ألرحلاة .  ماد عباده دروسااأبان بااديس أ

لااى نااونس فااي ساانة  لااى  5313فااي حياااة أباان باااديس ألشاااب فسااافر أه و عمااره أه   أك نسااعة عشاار عامااا   و أنتسااو أه
كااابر 

 
ساا مية ألعربياة عان جماعااة مان أ خاا  يتلقاى ألثقافاة أره

 
جاامع ألزيتوناة و عااري فاي درأساته بالجااد و ألنشاا  فا

 أللدر م مد ألنخلي ألقيروأني"مة ألم كر مثل ألع  ألزيتونةألعلما  في 

ثير كبياار فااي نكااوين عبااد أل ميااد باان  5354فااي  ألمتااوفى
 
  و ألشاايخ م مااد ألااااضر باان عاشااور ألاا ي كااا  لهااه نااا

دب ألعرباااي و 
 
ساااان نه ألخضااار أبااان أل ساااين أرعتااازأز باااهبااااديس فاااي أللغاااة و فاااي ألشاااغف باااار

 
ألااااولقي    ومااان أ

زضر درس
 
لاى ملار و حضار علياه عباد أل مياد فاي  ألبسكري وشيخ ألجامع أر   ينتقال أه

 
عليه بجامع ألزيتوناة قبال أ

خا  عناه دروساا فاي ألت ساير . ألمنا  دروسا من كاتااب ألتها يو بجاامع ألزيتوناة
 
باو م ماد . كماا أ

 
ساان نه أ

 
و مان أ

أبان و م ماد  أبن أل سن م مد ألنجار   و م مد أللادق ألني ر  و سعد ألعيااض ألساااي ي ألملال  ألمجادد  
صاااا ر ألمااااؤر  ألمجاااادد و غياااارضم كاثياااار    و نخاااارج بشاااااضدة ألتاويااااع فااااي ألعااااام ألدرأسااااي ألقاضااااي   و ألبشااااير 

سنة   و علم بعاد نخرجاه سانة كاملاة فاي جاامع ألزيتوناة علاى عاادة ألمتخارجين فاي  لاك  53و عمره  5355/5355
ع قاااا ألتااي كانااف لااه مااع بعااض ألعلمااا  ور شااك فااا  ألبيئااة ألثقافيااة و أرجتماعيااة ألتااي أحتااك بهااا و أل. ألوقااف 
ثاارا

 
كاثاار مااا أ

 
نمااا كااا  بالشاايخ  فااي نكوينااه و شخلاايته   و أنجاضااه ألعقلااي   و أ كااا  أنلاااله قويااا  عميقااا و مااؤثرأ أه

م مااااد ألنخلااااي   أللاااا ين يعتباااارأ  زعيمااااي ألنهضااااة أل كريااااة و ألعلميااااة و  م مااااد ألااااااضر باااان عاشااااور   و ألشاااايخ
ص حية في  صا حية   ألتونس أل اضرةأره فغااني و م ماد عباده أره

 
فكاار جماال ألادين أر

 
نلاار أ

 
نهما كانا من أ

 
ية با

ثير 
 
  ألشيو  ألجامدين كانوأ ين رونه من أرنلال بهماا وبقاي بعيادأ عنهماا ن اف ناا

 
وي كر لنا ألشيخ أبن باديس أ

لااىألتقليااد   ني ااف لااه فرصااة أرنلااال بم مااد ألااااضر باان عاشااور  أه
 
  أ

 
ور ثاام مهااد لااه فتعااري أ

 
علااى ألشاايخ م مااد  أ

خيرة من ألنخلي
 
ثر به  و لك في أل ترة أر

 
 .درأسته ألعليا ونا

 :عوامل تكوينه الشخصية .  1

خ قياة وألعلمياة وقاد لخا  ضا ه ألعوأمال فاي خاباة ختماه مما سب  نتض  معالم نكوين شخلي
 
ة بن باايس أر

  ألكاريم فاي جويلياة 
 
ول فاي  -باختلااربقولاه  5333ن سير ألقرأ

 
نكويناه مان ألناحياة ألعملياة وألعلمياة ألعامال أر

باااه ألاا ي رباااه ووجهااه و
 
ساارنه  وخلوصااا أ

 
لااى أ خ قيااة وعلميااة و حماااه ماان جونوجيهااه  أك ألتوجيااه يعااود أه

 
هااة أ

س مي ومن حملةألمكاره صغيرأ وكبيرأ على ح بوه من  وي أل ضل وألخل  أره
 
  ألكريم    د نعبيره   وكا  أ

 
ألقرأ

سرة 
 
ثير أر

 
ضمية بالغور يخ ى ما لتا

 
 .ةفي شخلية ألا ل من أ

ثير ألماار
 
لااى بيئااة ألدرأسااة ونااا ونعهاادوه  أسااتعدأدهنمااوأ بين ماان ألمعلمااين وألشاايو  ألاا ين وألعاماال ألثاااني يرجااع أه

  ياا كر لنااا فضاابا
 
سااان نه عليااه  فااي نلتوجيااه وألتكااوين  وأباان باااديس يايااو لااه أ

 
خااايال مناااضث ألعماال فااي ل أ
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 كاار ماانهم رجلااي: "أل ياااة  قااال
 
ثاار ألبليااغ فااي نربيتااين كاااوأ

 
حماادأ  ألونيسااي ... ألعمليااة(وفااي حياااني    لهمااا أر

يتونااة ألمعمااور زألماادرس بجااامع أل ألقساانايني نزياال ألمدينااة ألمنااورة ودفينهااا   وثانيهمااا ألشاايخ م مااد ألنخلااي
يااة معينااا سااوأ  ماان ألناح أنجاضاااألمااربيين وقعااة ضااي ألتااي جعلتااه يتجااه  ين ضااماان ولااه مااع كاال ". هللا  مااارحمه

و ألعلميااة وضااا أ حديثااه عااان ألااوأقعتين قاااال
 
 :" ألعمليااة أ

 
 كااار لاا 

 
نااي ر وصاااني بهاااا ول حمااادأ  لونيسااي وصاااوأه

 
ية أ

لي ثر  .  وعهدأ عهد به أه
 
 كر أ

 
جدني مدينا لها أ ألرجال ومستقبلي ولك ألعهد في ن سي وأ

 
حياني وناريخي كله   فا

قرب ألبمنة ر يقوم 
 
  ر أ

 
وصاني وشدد علي أ

 
نخ  علمي ماية وظبها ألشكر  فقد أ

 
رضاضا ما حييف   ور أ

 
ي ة ور أ

مثالي 
 
ثرضا في ناحية ألفي لها   كما كا  ي عله أ

 
 كر للثاني م مد ألنخلي كلمة ر يقل أ

 
علمية عن  لك ألوقف   وأ
ن
 
ثر نلك ألوصية في ناحيتي ألعملية   و لك أ

 
وي نهم ألجدلياة أ

 
دخاالهم لتاا سااليو ألم سارين وأه

 
ي كنف متبرما با

   وكانف علاى  أخت يفيما ر  أخت فانهم  أللدر من ألم ضبية في ك م هللا  ضي وأصا حانهم
 
فيه من ألقرأ

رأ  ألرجااال حتااى فااي دياان هللا وكاتاااب هللا 
 
أكرا يومااا ألشاايخ ألنخلااي فاا .  ضنااي بقيااة غشاااوة ماان ألتقليااد وأحتاارأم أ

جده
 
قاوأل   اة ضناك ملا أجعال:"ألقلا  فقاال لاي  في ن سي مان ألتبارم فيما أ

 
سااليو ألمعقادة   وضا ه أر

 
لها ه أر

رأ ة   وض ه ألمختل 
 
وهللا لقاد فات  بها ه ألكلماة  ي..ال ألساقال ويبقى أللا ي   ونساتري    ليسق ألمضاربة أر

فاقا وأسعة ر عهد له بها
 
 ".ألقليلة عن  ضني أ

ضمية من حيأ در 
 
ثره في نكوينه بهفه أ ألن  في غاية أر

 
 لته على مدى نا

 
سان ة أل ين  ين أر

 
ستا ين   ومن أر

ثرو 
 
دب نا وق  اجانب أفيه و كونو أأ

 
ضم جوأنبه وضاو جاناو أر

 
ثاارمن أ

 
أل نياة   ألشايخ م ماد ألاااضر بان عاشاور  أر

ستا  ألنخلي
 
 ... زميل أر

نسى دروس:" يقول بن باديس
 
نس ف  أ

 
نها مان د اوأه  أ

 
ساتا  ياقرأ

 
ول ماا  أبانوأ  أل ماساة علاى أر

 
عاشاور وكاناف أ

ا
 
  عليااه قاارأ

 
وم وألمنثااور   ا جدياادأ فااي فهاام ألمن ااروحاا دب وألت قااه فااي كاا م ألعاارب وبثااف فاايفقااد حببتنااي فااي أر

س م عتز باره
 
حيف مني ألشعور بعز ألعروبة وأرعتزأز بها كما أ

 
 ".وأ

ضاام ألعوأماال وضااو ألشااعو ألجزأ،ااري ومااا  ولاام ياانس
 
خاار ماان أ

 
  يبااين لنااا عاماال أ

 
ألشاايخ عبااد أل ميااد رحمااه هللا أ

صااول ألكمااال   وأسااتعدأدأا ع علياايناااوي 
 
جاايمااة للخه ماان أ

 
ل ياار   وضااو مااا عماال علااى ننميتااه وألنضااال ماان أ

مة معوأنة على ألخيار مناوياة علاى ... نغليبه على جوأنو ألنق  و عوأمل ألسكو  
 
نها أ

 
مة ألجزأ،رية با

 
ويلف أر

نهاأستعدأدأا ألكمال  خار وضام  زما ؤه مان ألعلماا   ثم يباين عاام .ا،ل  أا نسو عري  في ألم امد وأل ض وأه
 
أ

فاضاا
 
مثااال ألشااهيد ألشاايخ ألعربااي ألتبسااي    أل ألاا ين ساااعدوه مناا  فجاار ألنهضااة وشاادوأر

 
ساااعده وساااع نجمااه أ

مره   وألشيخ مبارك ألميلي  وغيرضم
 
ول أ

 
برأضيمي   وألشيخ ألعقبي في أ  .وألشيخ ألبشير أره

خرى وأل ي ك
 
خير أل ي ي وق جميع ألعوأمل أر

 
  ألكاريم ألا ي وألعامل أر

 
رس له ربع قر  من حيانه   ضاو ألقارأ

صااا  ن سااه   وضااز كيانااه   وأسااتولى علااى قلبااه فاسااتوحاه فااي منهجااه تااوأل حيانااه ونرساام خااااه فااي دعونااه   
دوأ  ألن اوس   ويا يو اون

 
ملاه فيعاو مناه ويساتمد عا ج ألقلاوب  وأ

 
جاه ليله ونهاره يساتلهمه ويسترشاده   ويتا

لاااى ألبياااد جسااامه ألهين ساااه   و ماااة ألجزأ،رياااة أه
 
رجااااع أر  زيااال فاااي سااابيل أه

 
نياااة ونباااع ألهدأياااة أر

 
خ قياااة   قيقاااة ألقرأ
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ني. وألنهااوض أل ضاااري 
 
  يكااو  رجااال قاارأ

 
نااه جعاال يوكااا  ضمااه أ مااة   ولاا لك فاه

 
ن يوجهااو  ألتاااريخ ويغياارو  أر

ساسية نرنكز عليها نربيته ونعليمه للجيل قال
 
  قاعدة أ

 
ننا   وأل مد هلل   نربي :"ألقرأ   من فاه

 
ن م ننا على ألقرأ

  في كل يوم
 
لى ألقرأ ول يوم   ونوجه ن وسهم أه

 
 ..." أ

 بتادريس  دنونس عاد شعلة من أل ماسة فقل ولما رجع ألشيخ من
 
لقاا  ألادروس وأبتادأ خا  فاي أه

 
ألجامع ألكبير وأ

عادأؤكاتاب ألش ا  للقاضي عياض  و
 
ت اي علياهلكان ألمكا،اد حيكاف لاه   فعمال أ

 
ق قاه ومنعاه وأ ألضاو   ه علاى أه

لى بيف هللا أل رأم وللقاا  شايخه حمادأ  لونيساي وعناد رجوعاه مان أل جااز  لى أل ث أه وضو في ألدرس فقرر ألس ر أه
زضري ألملري ألشيخ بخيف زميل ألشيخ م مد عباده وألمادأفع عناه 

 
لى ألشيخ أر سلم له حمدأ  لونيسي رسالة أه

 
 
ياااه نااه مرساال ماان تاار  فانلاال بااه فااي منزلااه ب لااوأ    ولمااا بااين لااه أ سااتا ه قااال لااه مع مااا أه

 
 أك رجاال ... "  ي أ

جاازه مجلاة ألشاهاب وكاا  قاد  أبان بااديس فايوحينما ناوفي عاري باه " يمع 
 
دمشا  " ومار  كا لك علاى ألشاام   أ

ناام درأسااته بالرحلااة فااي ألااب ولبنااا    وضكاا أ فاااه  أ
 
ساا مية وم ادثااة ألعلمااا  وضااو مااا يعتباار ماان  دباان باااديس أ أره

تلعته علاى شرو  ألعالم ألمتمكن م
 
س مية   وبالابع فاه  ض ه ألرحلة أ ن ألتقاليد ألعلمية وألمناضث ألتربوية أره

وضااع 
 
فقاه وبلاار  أرجتماعيااةأر

 
حااوأل ألنااس ممااا وسااع أ

 
بارياا  ألخاا ص    هوألسياسااية وألثقافياة   وفيهااا خباار أ

و ألل وة أأل كرية ألتي نعتمد على ألتربية ورة ثوأل
 
 .لمبدعةفي نكوين ألقادة من ألنخبة أ

خاا 5353ولمااا ناازل قسااناينة ساانة 
 
  فااي   شاارع فااي ألعماال ألتربااوي وأ

 
و  ألقاارأ

 
يعلاام صااغار أللاابيا  ألاا ين يقاارأ

ص حية فكرنا  نخت 5355ألكاتانيو وحوألي سنة  وسا  أره
 
- .ل ا  في ألمنهث ونت قا  في ألهادي نبلورا في أر

  ألسبيل ضو نوجيه ألااقاا وألجهود ن و-
 
ولى نرى أ

 
 ة وألتعليم ونكوين نخبة من ألادعاةناحية ألتربي أل كرة أر

صومدربة على مناضث أل
 
صا اب ضا ه دعوة مسل ة بالعلم وألمعرفة   مالعة على أ

 
ل ألدين وعقا،ده   وكا  من أ

برأضماي  ي ألثا .أل كرة في  لك ألوقف ألشيخ م ماد ألبشاير أره
 
سااس ثاوري يزلازل سالوكاا  ألارأ

 
اا  اني يقاوم علاى أ

ي يمثلاااه ألشااايخ عباااد أل مياااد بااان باااادي ويهااادم ألعاااادأا ألمتمكناااة   وضااا أ ألبااادع ألمسااات كمة
 
س ونخباااة مااان ألااارأ

 
 
سس عبد أل ميد جريادة ألشبا  وضك أ رج  ألرأ

 
ألتاي "ألمنتقاد "ي ألثاني ودخل في مرحلة ألتابي  ألعملي    فا

ربااب ألارقياة ونقاوماه فاي يبين أسامها
 
للمريادين وللجمهاور  منااضث نربيتهاا عان معناى ألنقاد ألا ي كاناف نخشااه أ

عتقد ور ننتقد"بتلك ألعبارة ألمعروفة 
 
 " .أ

ماة ألمساؤولية ألتاي نت ملهاا فياه  ا  وألاوتن نادخل عاالم أللا افة ألع ايم شااعرين بع بسم هللا ثم باسم أل) 
 أل ي ن ن عليه عاملو 

 
ليها ساعو  وألمبدأ ألمنتقد ألعدد ( "مستسهلين كل صعو في سبيل ألغاية ألتي ن ن أه

 
 
 "5ول صأر

ني ث ثة عن
 
خرى اويثم نا

 
 :ن أ

نا ألسياسي  -5
 
 مبدأ

نا ألته يبي  -5
 
 مبدأ

نتقادي  -3 نا أره
 
 مبدأ
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لى سلوكه نما يتوجه أه حوألهم ألشخلية وأه
 
شخاص فيما يخت  با

 
نه ر يتعرض ل 

 
 ألنقد أ

 
أل ي  مومما جا  في مبدأ

صااانافه مااان
 
ماااة وعااادد مااان يتعااارض للنقاااد   وباااين أ

 
أل كاااام  فننقاااد:" فقاااال أرجتماعياااةألابقااااا  يماااس شاااؤو  أر

ن وألمااديرين وألنااوأب وألقضاااة
 
صااغر صااغير ماان  اعاماا اوألعلمااا  وألمقاااديم وكاال ماان يتااولى شااا

 
لااى أ كباار كبياار أه

 
ماان أ

جمعين   وننلار ألضاعيف و  ألم سدينن ونناضض يأل رنسيين وألوتني
 
بنشار  ألم لاوموألمستبدين من ألناس أ

نناا ن ب المهشكوأه وألتنديد 
 
قادأرضم   فااه أ قمناا بالوأجاو ن اكا،نا من كا    ر

 
لاى أ عماالهم ر أه

 
لاى أ ر مان ألنااس أه

شخاصهم منا كل 
 
ول ألل  ة  جريدة" )أرحترأمف 

 
 (.5ألمنتقد ألعدد أر

 

بغض ما كا  فيهاا  وشعار
 
أل رنساي   ساتعمارلجريدة ألمنتقد شعار جري  خلوصا في نلك أل ترة ألعسيرة ألتي أ

ساسيتاوضما ( ة ألوتنوكلم) (كلمة أل   )
 
حاد   وألاوتن قبال كال  "  في ألشاعار ألكلمتا  أر

 
أل ا  فاوق كال أ

  صادور مثال ضا ه أللا ي ة فاي مثال نلاك أللهجاة أللاري ة أللاادقة ألع ي اة لتعتبار مغاامرة " . شي 
 
وأل قيقة أ

 .في  لك ألعهد ألقاسي ألم لم 

وق تااه بعااد ألعاادد ألثااامن عشاار ولاام نتوقاا صااادرا ألساالاة أل رنسااية ألمنتقااد
 
ف أل ركااة باستشااهاد ألمنتقااد باال وأ

صاادأر ألشاايخ جرياادة  ألتااي نعتباار خل ااا لااه وجااا  فااي ألعاادد ألوأحااد وألث ثااين مقااال للشاايخ "ألشااهاب "أسااتمرا باه
زفف ساعة ألجماعة ونلرم علر أل رد" ألعربي ألتبسي عنوأنه 

 
 " أ

عدأد لل
 
خر أر

 
  أ

 
نشائاو كر فيه أ

 
ناه ألمنتقاد صانوأ  أ

 
ولاى مناه و أ

 
 وأحاد   ولغاة وأحادة   قضاف علاى م سانة أر

 
بادأ

خاار 
 
حاادضما فخل ااه أر

 
وبلاا ة عامااة فاااه  ألشااهاب وماان قبلااه ألمنتقااد يمااث   لسااا  ألشااباب . تااوأرق ألاازمن علااى أ

وأخار 
 
لاى في اري  5355ألناضض للاوتن ألجزأ،اري وأساتمر ألشاهاب فاي صاورة جريادة مان أ وفاي ضا ه ألسانة  5353أه

لى مجلة شهرية علمية نب أ كل ما من    ن ول أه
 
نه أ

 
صا ح ألاديني "يرقى بالمسالم ألجزأ،اري "شا ضا فاي أره

 
ومبادأ

ر بما صل   ر يلل :" وألدنيوي ضو مة أه
 
خر ض ه أر

 
ولهابه أ

 
 "أ

عااااا  جمياااع أل قاااوق للااا ين قااااموأ بجمياااع ألوأجبااااا أل ااا  وألعااادل وألمؤأخااااة" وكاتاااو ضااا أ علاااى غااا ي " فاااي أه
ول مقال له . ألمجلة

 
 " ن فنا   هللا أه ور نستايع باه نستايع أل روي نكيي نا "ورد في أ

 من ض ه ألمباداون
 
  ضناك مبدأ

 
   حم أ

 
سا مي ألجزأ،اري  ترأ   5336سانة  علياه نغييار ونااور بسابو ألماؤنمر أره

 
 
عااا  جمياع أل قاوق للا ي: "س من وعود فرنساا وضاووأليا خاا  فاي أه " بجمياع ألوأجبااا أن قااموأل ا  وألعادل وأره

خار 
 
صاب  مكاناه شاعار أ

 
  ألفا

 
نماا نؤياؤمن باا ن سانا ولنتكال علااى هللا: "خا  غ باا قاوق ر نعااى وأه

 
" لنعاول علاى أ

 دي رسااالتها فااي ألغالااو بت ساايروصاامدا ألمجلااة نااؤ 5337 أباان باااديس بعااد ألرجااوع ماان فرنسااا ضاا أ مااا صاارح بااه 
خار عادد منهاا أللاادر فاي سابتمبر 

 
لاى أ حادياأ أه

 
  ألكريم وبشرح بعض مان أر

 
ياا من ألقرأ

 
وخا ل ضا ه .  5333أ
سسااف فاايأل

 
بر،اسااة  5335ماااي  5 ماادة ألتااي كانااف نلاادر فيااا ألشااهاب كانااف جمعيااة ألعلمااا  ألمساالمين ألتااي نا

سساااف صااا ي ة ألسااانة ألشااايخ عباااد أل 
 
سااابوعية   فتا

 
مياااد بااان بااااديس نقاااوم بنشاااا  صااا  ي يتمثااال فاااي جرأ،اااد أ
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ثام صاودرا فااي  5333ة فاي جويلياة خل تهااا جريادة ألشاريعف أرساتعماريةثام منعاف صادورضا ألسالاة   5333سانة
خار عادد منهاا فاي  5333سنة  أللرأ ثم خل تها ص ي ة  5333سنة 

 
خوأنها فلقيف حت هاا وصادر أ

 
فل قها ما ل   أ

 . 5334جان ي 

ول عااادد منهاااا فاااي ديسااامبر 
 
خااارى نسااامى ألبلاااا،ر وصااادر أ

 
سساااف جمعياااة ألعلماااا  جريااادة أ

 
ثااام  5335وبعاااد ضااا أ أ

ولااىأنقاعااف سلساالتها 
 
 أنتهااا بعااد  5347وظهاارا سلساالة ثانيااة منهااا ساانة  ثانيااة باااقترأب أل اارب ألعالميااة أل أر

ثناا  
 
  نوق اف أ

 
لاى أ ول ناوفمبر  ثاورةأل ارب ألعالمياة ألثانياة أه

 
فريال  6و لاك فاي  5354ألت ريار ألكبارى أ

 
   5356أ

  ألشايخ عباد أل مياد بان بااديس يجماع باين ألنهضاة 
 
  نلرح بها وضي أ

 
ومن ضنا نتبين لنا حقيقة من ألضروري أ

سااا مية وباااين أللااا افة  ومماااا يؤكاااد لناااا ضااا ه ألثقافياااة  وأرجتماعياااة وباااين ألنهضاااة ألسياساااية   باااين ألتربياااة أره
نه صرح في نونس في  كرى 

 
من ألجمع بين ألسياسة وألعلم ور يانهض  درب:"  5337سنة  ألبشير ص ر"أل قيقة أ

ر أه أ نهضف ألسياسة ب  ".   ألعلم وألدين ح  ألنهوض أه

كماا أنخا  ألمؤسسااا ألتربوياة للتعلايم وألتربياة   ونكاوين   ي وسيلة للسياساة وألتها يوفانخ  ألنشا  ألل  
صا حي وألعمال ألسياساي فهماا  ألقادة    ن لال باين نشااته ألعلماي أره

 
نناا ر نساتايع أ

 
وبأ ألاوعي   وألوأقاع أ

 .متدأخ   متكام   في ن ره وعمله

  

 :معالم شخصية ابن باديس -1
صااا حي ألشاااامل بااااديس جوأنبقلااد بمعاااالم شخلاااية أبااان ن هاااا ألمتنوعااة ألغنياااة فاااي أل كااار و ألعمااال أره

 
 
س مية في علره  و قد نجلف نلك ألمعالم في شمول ن ارة ألشايخ و جرأ زمة ألمجتمعاا أره

 
ناه شمول أ

خ قياااة و ألدينياااة و ألعلمياااة   و ألسياساااية ألتاااي  أرجتماعياااةعااان جمياااع ألمشاااك ا  فاااي  ألتعبيااار
 
و أر

س مييتخبال فيها ألعا   ن سايرأ سال يا يرأعاي فياه مقتضاياا . لم أره
 
فعبد أل ميد أبن باديس م سار للقارأ

صااول ألبيااا  ألعربااي لااه و سااننه   و 
 
  و بيااا  ألساانة لااه   و علااى أ

 
  للقاارأ

 
ألعلاار معتماادأ علااى بيااا  ألقاارأ

لى لغة ألعرب و  دأبهاألن ا  أه
 
نسااني   و نااو  أ ر ألتااريخ و   و قوأنين ألن س ألبشرية و سنن ألمجتماع أره

حاديأ ألل 
 
ر بار مم   و ضو م ّدث من ألارأز ألعالي ر يستشهد أه

 
لى ألل اح ألسف أر ي ة ألمسندة أه
و  أه 

 
و مساالم أ

 
 ألاا ي أضااتم بااه  لااى ألبخاااري أ

 
خياار ألمناااضث فدرسااه و  أرسااتدرلو أعتباار منهجااه فااي ألموتااا

  في ربع قر  
 
 : أل ياة ألعلمية ألتي نهض بها ضي و أل اضرة ألوأض ة في . ختمه كما ختم ن سير ألقرأ

 ضااو  لااك ألجااو ألقااانم   -
 
لااى مسااتندأنها   فا صااول أه

 
صاول و أر

 
لااى أر ألناحياة ألنقديااة ألمنهجيااة ألتااي ناارد أل ااروع أه

  
 
 ر ين( سّلم نسلم) ألمستسلم أل ي يسمع فيه ألاالو و يسلم معتقدأ أ

 
 ن دياه و ر نجااوزه وضاو ماا بغاي   مبادأ

سالوبه ساهل ممتناع ر ي. ه كا  سا،دأ قبل حركاتا
 
ساتعمل و أبان بااديس كاناو  و س ساة و ع وباة و ساهولة   و أ

ماالي و ديااوأ  أل ماسااة   و ديااوأ  ألمتنبااي و مقدمااة أباان و ر ألساجع   و ر يتكل ااه   كيااف
 
ضااو ألاادأرس لكاتاااب أر
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عجااااز   سااارأر ألب غاااة و مااان قبااال  لاااك ك خلااادو    و ألعوأصااام مااان ألقوأصااام و در،ااال أره
 
دب  لاااهو أ

 
  معجااازة أر

ية روعته و جمال حاديأ صااحو ألع
 
فلا  مان ناا  مان بناي يعارب علياه أللا ة و ربي   و أ

 
جوأماع ألكلام   و أ

 .ألس م 

وضاو .و ضو شاعر ي يض ألشعر من قلبه   و خايو ر يتلعثم و ر يتردد   يستولي على ألن اوس و يملاك ألعقاول 
صااول و فقيااه مالااع علااى ماادأرك ألماا أضو و خاصااة ماا ضو أره 

 
خاا  مااام مالااك  جااامع بااين أر

 
أل ااروع و بااين ألما

حكامها و ضو ملل  ديني و أجتماعي  ي  جز،يانهاألكلية و 
 
ارب ألتقليد و ألبدع و يدعو   ي تي و يربال أل وأدث با

خا ق ألتااي ضاي جاوضر ألمدنياة للنهضا
 
صاول أر

 
ناا زأرع م باة و لكاان : ) يقااول . ة و أل ضاارة   و يغارس أل ااو و أ

 
أ

 
 
نلااايساااس ماان ألعاادل و علااى أ  و أرحتاارأم  أره

 
ي جاانس كااا    و ماان أ

 
حااد ماان أ

 
  فاعماال ي دياان كااا  مااع كاال أ

خو
 
خوة و لكن مع كل من يعمل ل 

 
خوة صاادقة ل 

 
    أختتاامح ال ) (. ة   فب لك نكو  أر

 
م  5331ن ساير ألقارأ

عاادأد ألمقااارا و قاارأ ة ألجرأ،ااد و ألمجاا ا ألعر(  نيااة ماان جميااع ألااب د وضااو صاا افي قاادير يقضااي ليلااه فااي أه
 
بيااة أر

سا مية  جنبياةو ألعربياة أره
 
 la dépêche deد و خاصاة جريادة اللغاة أل رنساية و يعلا  عليهاا و يار ألمكاتوباة ب أر

Constantine  س مية صول ألسياسة  أره
 
وضو مؤر  ي لل أل ضارة   و ينقد مقدمة أبن . و يكاتو و يناق  في أ

  ألكاااريمخلاادو    و يااادرس 
 
يااااا ألقااارأ

 
مااام و ماااا ننااااوي عليااا أ

 
لاااى ألن ااار فاااي نجاااارب أر و نااااورأا ه مااان ألااادعوة أه

ضل زمانه 
 
حدأث   و ما نخضع له من سنن و قوأنين ر نبديل لها و ر ن ويل   و ضو صوفي زأضد ر كمتلوفة أ

 
أر

ثر بالغّزألي و يسمى كاتابه 
 
حيا  علوم ألدين"و زضادضم   متا ثير . بكاتاب أل قه ألن ساي " أه

 
باي بكار أبان  و ي هار ناا

 
أ

ندلسي –ألعربي 
 
س مية " في كاتابه  -أر يسالك فياه مساالك أل  سا ة و ر مانهث ألمتكلماين أل ي لم " ألعقا،د أره

سااليبه فاي ألارد و أل جااج    لاك ألمانهث ألا
 
  في أرساتدرل   و أ

 
نما نهث تري  ألقرأ  ي يات  م ماع أل اارة   و أه

نسانية فت ليهأره  .و نركن  هن و ونميل ستجيو له و نامئن أه

نسانية ألتي نمتاز بقوة ألت ليل و ألتركيو ضي ألتاي نجعلهاا نتغلاو علاى ألابيعاة و نساخرضا    ألمدأرك أره
 
يعتقد أ

سباب و ألمسبباا   و أنه ر ينبغي ألوقاوي عناد مجارد ألم سوسااا 
 
 أر
 
  أل وأضر أرجتماعية نخضع لمبدأ

 
  و أ

 ن: "   قال 
ّ
ر
 
لاى ظاوأو علمناا هللا أ ماور دو  بوأتنهاا   ن ار أه

 
لاى ألجساضر أر مان ضاا مانياا أل ساية دو  ماا ورأ و أه

لااى ألمعقااول   ونجعاال ماان حوأساانا  لااى ألبااوأتن و نن اار ماان ألم سااوس أه معااا  عقليااة   باال نعباار ماان أل ااوأضر أه
خادمااة لعقولنااا   و نجعاال عقولنااا ضااي ألمتلاارفة أل اكمااة بااالن ر و ألت كياار و ألجمااع بااين ألمشاااضدة و ألعقاال ضااو 

 .أل ي قامف عليه أل ضارة أل ديثة ألمنهث ألعقلي ألتجريبي أل ي 

أه  أبن باديس شخلية عجيبة   مجدد للن وس ألبالية و باعأ للضما،ر ألخامدة و ألقلوب ألهامدة   بااث للعلام 
ليلهاا  أل جة ألبيضا  ألتاي  م رك للعقول   مرجع ألثقة للناس   زأرع ب ور ألثورة   مشيع فكرة أل رية   مبين 

و أساتمر يوأصال كنهارضا   فانكش ف به أل لماا ألدكنا  و ألغيوم ألكاثي ة و ألضباب ألعانم عن ساما  ألجزأ،ار  
 
 
مال و ي قا  و ر يهادأ

 
ألنضال ألعلمي و أرجتماعي و ألسياسي يعلم و يرشد و يعام و ي ارر و يتنقال و يتعباد و يتا

ع م   و له بال ر بالليل و ر بالنهار   لم يش   على ن 
 
 أ
 
سه و ر على جسمه   و لم يبال بل ته في سبيل مبدأ

فنى  أنه في سبيل 
 
مالها   أ

 
مالها و أ

 
لها   و أ

 
مة يسو ه حالها   و يدمي ن سه أحت لها و يدفعه للبدل و ألسهر ما

 
أ
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علااى فااي مسااا  ألث ثااا  بتااار
 
جاال ألم تااوم و أنتقاال للرفياا  أر

 
جاال رسااالة   فجااا ه أر

 
 56يخ عقياادة   و قضااى ماان أ

 
 
زمااة عالميااة  5341فريال أ

 
كملهااا لتشاييع جنازنااه   و كااا  يوماا مشااهودأ فاي ظااروي قاساية و أ

 
فت ركااف قساناينة با

 . نمثلها حرب تاحنة 

ثااار ألشاايخ أباان باااديس رحمااه هللا علااى ألمعاااني ألسااابقة و غيرضااا كاثياار و قااد صاانف ألاادكاتور عمااار ألاااالبي 
 
و ناادل أ

ثاره في جز،ين 
 
 : أ

ول يش -
 
 :تمل على قسمين ألجز  أر

  ألكريم  -5
 
 ن سير ألقرأ

 شرح أل ديأ  -3

 .يشتمل على خمسة عشر قسما : و ألجز  ألثاني -

ص ح و ثورة ضد ألبدع   -5 خااو  -6-أجتماعيااا  -5-أحتجاجااا و برقيااا  -4-سياسة  -3 -نربية و نعليم -5 -أه
   -3-ناااريخ  -3-شااعر  -7-

 
نااااور  -53-رحاا ا  -55-لااديني ألتااااريخي ألقلاا  أ -55-رأجم نااا -51-ألعااارب فااي ألقاارأ

 .فقه و فتاوى -55-ألل ة على ألنبي  -54-ألشهاب 

  

 

 

 :ـ الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي 2

: أ ـ مرحلة التكوين و التحصيل األولي     

 (1111ـ1881)

برأضيمااي بقريااة س ألااوأدي"ولااد ألشاايخ م مااد ألبشااير أره
 
جويليااة 4ي فااي ر بناحيااة مدينااة سااايف بالشاارق ألجزأ،اا" رأ

برأضيماي ألا ي    من بيوا5333عام    ألكاريم علاى ياد عماه ألشايخ ألمكاي أره
 
نام ح ام ألقارأ

 
ألعلم و ألادين    قاد أ

يماان فااي 
 
كباار فااي نربيتااه و نكوينااه   حتااى جعاال منااه ساااعده أر

 
أكاتشااف موأضبااه ألمبكاارة   و كااا  لااه أل ضاال أر

 .نعليم ألالبة 
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-1111:) المرحلة المشرقية األولى  –ب  

1191) 

لى ألمدينة ألمنورة عام  برأضيمي أه بو م مد ألبشير أره
 
برأضيمي أ ا من وي ا   ضروب5313ضاجر ألشيخ ألسعدي أره

كيد 5355سنة م مد ألبشير به أبنه  ل  و أرستعمار أل رنسي 
 
  مرورأ للت اعل بين ألمشرق و ألمغرب أم نا

شهر   ألتقى خ لها بعدد
 
قام بها ث ثة أ

 
    من علما،ها بملر ألتي أ

زضر  وعندما أستقر
 
دبا،ها وشعرأ،ها  وحضر بعض دروس ألعلم في أر

 
ة ألمنورة  درس فيها على كبار نبالمدي وأ

ن ا  ألعالم 
 
س ميعلما،ها ألوأفدين من كل أ نساب  أره

 
 علوم ألت سير وأل ديأ  وأل قه وألترأجم  وأ

دبهم  ودوأوينهم كما درس علم ألمنا  وأل كمة
 
صب  مأل ألعرب وأ

 
دب ثم أ

 
مهاا كاتو أللغة وأر

 
شرقية وأ

وقاا فرأغه في ألمكاتباا ألعامة وألخاصة باحثا عن 
 
يلقي ألدروس للالبة في أل رم ألنبوي  ويقضي أ

قامته. ألمخاوتاا مام عبد أل ميد بن باديس   وما  5353حث في موسم بالمدينة ألمنورة  وألتقى خ ل أه باره
  نلك أللقا أا شه

 
سيس جمعية ألعلما  من شك في أ

 
 .دا مي د فكرة نا

برأضيمي أنتقل 5357في سنة  لى دمش  حيأ دعته حكومتها لتدريس  أره دأبأه
 
" ألعربية بالمدرسة ألسلاانية  أر

ن أك  وضي ألمدرسة ألعلرية ألوحيدة " مكاتو عنبر
 
لقا  دروس في ألوعم أ لى أه ضافة أه رشاد في ألجامع  باره وأره

موي  وقد
 
ثر بالغ في ألنهضة ألعربية أل ديثةنخرج على يد أر

 
 .يه جيل من ألمثق ين كا  لهم أ

 

 

 1191 - 1191مرحة اإلرهاصات  -ج

برأضيميقرر  لى ألجزأ،ر سنة  أره سا م  5351ألعودة أه ألعربياة فاي ألاوتن وننشار ووفي مخيلته فكارة حركاة ن ياااي أره
عجااو بعااد وصااوله بالنتااا،ث ألمثماارة ألتااي حققهااا 

 
ثقافيااة وصاا  ية  قااود حركااةس ألاا ي كااا  يأباان باااديألعلاام   وأ

قام بمدينة سايف بمدينة قسناينة  
 
 فا

 
نشا

 
  وأ

 
ي اة ألتاي عرضاف علياه مان   رفض ألوظبها مدرسة ومسجدأ بعد أ

ود عا،لتاااه وبقاااي علاااى أنلاااال باااابن  بااااديس 
 
وخااا ل ضااا ه . تاااري ألسااالااا أل رنساااية ونعااااتى ألتجاااارة ليقاااوم باااا

صهاره وحيأ كانف له صدأقاا في ي  يقألمرحلة نردد على مدينة نونس حيأ كا
 
دبيةم أ

 
وسا  ألعلمية وأر

 
 .أر

 :1191 – 1191بدايات جمعية العلماء  -د

سسف  5335في عام 
 
يجاابي علاى أحت اال فرنساا بمارور قار  ( ألجزأ،اريينجمعية ألعلما  ألمسلمين ) نا كارد فعال أه

 
 
لااى أر صاااب ف أه

 
  ألجزأ،ااار قااد أ

 
يقنااف أ

 
ة منهاااا   مسااي ية ألااادين فرنساااية باااد قاعااعلااى أحااات ل ألجزأ،اار   بعااادما أ
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سااا م دينناااا   )لساااا  فجاااا  شاااعار ألجمعياااة صاااارخا مااادويا فاااي وجاااه فرنساااا ورأساااما تريااا  ألخااا ص منهاااا  أل أره
 (.وألعربية لغتنا  وألجزأ،ر وتننا 

برأضيميووضع  ساسي  أره
 
مام بن باديس  ومنا  دستور ألجمعية وقانونها أر صب  نا،با لر،يسها أره

 
نكا ال  5333 وأ

ساس فيهاا مدرساة  بالمقاتعة ألغربية من ألقار   وأختار مديناة نلمساا  مركازأ لنشااته ألمكاثاف
 
دأر أل اديأ )وأ

ندل( 5337 سنة
 
شعاع ديني وعلمي وثقافي    وأحتوا علاى  بنيف على نس  ضندسي أ صيل  فكانف مركز أه

 
سي أ

 .مدرسة ومسجد وقاعة م اضرأا 

 قيادة الحركة الدينية والثقافية -ه

 (:1199 – 1191) بالجزائر

  رفض 
 
برأضيميبع أ غ أره و نثبايال عزيمتاهرفضا قاتعا كال م ااورا فرنساا ره

 
  قاررا ألسالااا وأ،اه وأحتوأ،اه   أ

فلاو فاي ألجناوب ألغرباي للاوتن فاي مالاع أل ارب ألعالمياة ألثانياة أرستعمارية
 
لاى قرياة أ سابوع مان وبعا. ن يه أه

 
د أ

مام ع ن يه نلقى خبر وفاة عضاا  ألجمعياة وأنتخاابهم لاه ل ميد بن بااديس رحماه هللا  وخبار أجبد أرفيقه أره
 
تمااع أ

لاى أر،يسا رغم ألضغو  أل رنسية ألرأميا دأرنهاا ة أه نتخااب غياره  فت مال مساؤولية قياادة ألجمعياة غيابياا  وناولى أه
عاوأم ألث ثاة ألتاي قضااضا فاي ألمن اى  يجاوب ربوعهاا معلماا وموجهاا ومرشادأ  ي

 
وحاد أللا وي بالمرأسلة تاول أر

. ويؤسااس ألماادأرس وألمساااجد وألنااوأدي  ويهااى  ألعقااول للساااعة كانااف نخاااال لهااا نخبااة ماان أل ركااة ألسياسااية
حدأث ماي 

 
  5345وقد زج به في ألسجن بعد أ

 
رض حياأ   وبقاي فياه عاماا كاام   أق أر

 
مارين فاي زنزأناة ن اف أر

لى ألمستش ى ألعسكري أل  اضاد ألمج ساناينة  فت مال ضا ه ألم ناة بلابر بقلمة وألرتوبة   مما أستدعى نقله أه
نف نشاااته فبعااأ جرياادة ألبلااا،ر ماان جديااد فاايأ 5346وفااي ساانة .ويقااين ألمااؤمن 

 
   سااتا

 
ألساانة ألموأليااة بعااد أ

ثنا 
 
ساس معهادأ نوق ف أ

 
شاري علاى ن ريرضاا كماا أ

 
تلا  علياه  أل ارب وأ

 
رفيقاه وصاديقه ألمرحاوم عباد  أسامثانوياا أ

من ألجامعاة ألزيتونياة ومان معاضاد ألشارق ألعرباي  بارعترأيحضيف شهادنه في قسناينة   بن باديس أل ميد 
صغر ومنهم ساضم غدأة ألثورة ألمسل ة   فمنهم من أستشهد  أ ومن ض أ ألمعهد نخرج رجال قادو

 
في ألجهاد أر

عادة و  أرستق ل في أه
 
تارأابنا  ض أ ألوتن كاقياديين أ  ير وألاوألي سامية في ألدولة   فكا  منهم ألاوزير وألسا أه

ستا  ومدير ألجامعة
 
 .وألم افم وألقا،د ألعسكري وأر

 

- 1199)مرحلة المشرقية الثالثة  -و

1199:) 

لااى ألمشاارق ألعرباايبرأضسااافر أره  لجمعيااة ألعلمااا  ليسااعى لاادى أل كومااااا ممااث   5355ي للماارة ألثانيااة عااام مااي أه
عاناة ألمادياة وألمعنوياة للجمعياة حتاى ألعربية لقبول بعثاا ت بية جزأ،رية في معاضدضا وجامعانها   وتلاو أره
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عمالها وجهادضا  وأ
 
 نستايع موأصلة أ

 
و دوساا  ألسياساية فاي ألالتعريف بالقضية ألجزأ،رية في أر

 
ول ألتاي زأرضاا أ

ولااى ألبعثاااا د أنخاا  ماان ملاار منالقااا لنشاااته  ور وقاا  ولاادى جامعااة ألاادول ألعربيااة  مسااؤوليهاألتقااى 
 
عااى فيهااا أ

خاوأ  ألمسالمين اي   يلقاي ألم يرأ للجزأ،ار وصاونها ألمادووكا  س ألا بية  ضارأا وألادروس خاصاة فاي مركاز أره
ثنا،ها 

 
حاديأ أره أعية قبل ألثورة ألت ريرية وفي أ

 
 .وألشبا  ألمسلمين   وأر

  بعاااد ملااار كااا  مااان ألمملكاااة ألعربياااة 
 
رد وقاااد زأر فاااي ضااا أ ألشاااا

 
  وألكوياااف ألساااعودية وألعااارأق وساااورية وأر

 .  وباكستا 

ساابوعين ماان أناادرع ألثااورة ناادأ  5354وفمبر ناا 55ووجااه يااوم 
 
ي بعااد أ

 
لااى ألشااعو ألجزأ،ااري    أ لااى أه ياادعوه فيااه أه

   لااك ضااو  أرلت اااي
 
حااول ألثااورة ألمساال ة   وخااوض غمااار ألجهاااد ألمقاادس وألتضاا ية بااالن س وألن اايس   ر

ساكان  باسامرياد ألتشاكيك فاي شارعية ألجهااد لكال مان ي األسبيل ألوحيد ل يااة ألعازة وألكرأماة وكاا  ضا أ ألنادأ  أه
 .ألدين   ودفعا قويا للثورة أل تية 

 

 ( : 1199- 1199)المرحلة األخيرة  -ز

برأضيميوضي ألمرحلة ألتي عاد  لى ألجزأ،ر بعد أرستق ل حتى وف أره وخ ل ض ه .  5365ماي  51نه في افيها أه
لى ألتقليل من نشاته بسبو ص ته من جهة وألمرحلة أ نها زأغف عن  بسبو سياسةضار أه

 
ألدولة ألتي شعر أ

س مي   فان لر نشاته في حدثين أر  :نجاه أره

ول خابة جمعة بعد -
 
لقا  أ ا  ككما  عبالعاصمة   أل ي رج" كاتشاوة "ألب د  أفتت  بها مسجد  أستق لأه

  حوله 
 
لى كان أرستعمارمسجدأ بعد أ لقى درأأل رنسي أه

 
ب،ية توأل قر  وثلأ   وقد أ ض ه ألخابة  رأضيميأره

س مية  .ألمشهودة ب ضور وفود من جميع ألدول ألعربية وأره

فريل  56صدأر بيا  أه  -
 
 فيه ألس األ ي دع 5364أ

 
لى ن أك للعودة لاة أ س م لى جادأل كمة وأللوأب   وأه أه ة أره

ى ألب د نن د
 
  رأ

 
ضلية وننتهث نهجا ينبع من م أضو دخيلة مضادة لعقيدبعد أ

 
لى أل رب أر ننا وروحنا ر أه

.وج ورنا
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 ( :1841-1981)الشيخ مبارك بن محمد الميلي  -4

 

بالميلياة فاي ألشامال ألقساانايني  ورياة جيجال حالياا   نلقااى  5336مااي  53ولاد ألشايخ مباارك ألميلاي فااي       
لاى قساناينة حياأ درسعلى يد ألشيخ م مد ألميلي بن أل  في ميلة أربتدأ،يةدرأسته   رياف  أنتقال بعاد  لاك أه

لاى جاامع ألزيتوناة بتاونس فاالت   باه . على ألشيخ عبد أل ميد بن باديس  وجهه ألشيخ عبد أل مياد بان بااديس أه
 . 5355سبتمبر  56في 

باارأضيم: درس علااى عاادد ماان شاايو  ألزيتونااة مثاال  ألشاايخ بل ساان ألنجااار وألشاايخ ألااااضر باان عاشااور   وألشاايخ أه
خارو    ألني ار   وألشايخ وألشايخ أللاادق ألني ر   وألشيخ عثما  بن ألخوجة

 
نهاى درأساته ألزيتونياة ألرصااع وأ

 
أ

 . 5354عام 

شاارأي ألشاايخ عبااد أل ميااد باان  ألت اا  عاااا  دروس بمسااجد ساايدي قمااول   ن ااف أه بقسااناينة حيااأ شاارع فااي أه
 .باديس 

غوأ  في ألجنوب ألجزأ،ري  حيأ فت  بها مدرسة لتعليم ألأ 5356وفي عام     
 
لى أر  غة ألعربية   بعلنتقل أه

 
 د أ

غوأ  
 
 . 5357جان ي  54نسم  له ب ت  ألمدرسة   ن مل ألرخلة ناريخ ن لل على رخلة من حاكم أر

لااااف 
 
ول ساااانة  "ناااااريخ ألجزأ،اااار فااااي ألقااااديم وأل ااااديأ"أ

 
غوأ    أه  صاااادر ألجااااز  أر

 
  وتبااااع بالمابعااااة 5353بااااار

حماااد بوشااا
 
سااا مية بقساااناينة ألتابعاااة لمجلاااة ألشاااهاب ألتاااي كاااا  ياااديرضا ألمرحاااوم أ غاااوأ  فاااي ال  مأره

 
غاااادر  أر

ليه من كا   .ليستقر بميلة5333سبتمبر سندا أه
 
مين مال ألجمعياة مهام مؤسسي جمعية ألعلما  ألمسلمين   وأ

 
أ

سيسها 
 
 .ليستقر بميلة  5335من  عام نا

ليه مهماة ر،اي 5337وفي عام        سندا أه
 
سابوعية أللا ي أ

 
. جمعياة ألعلماا   باسامة ألناتقاة س ن ريار ألبلاا،ر أر

 
 
لما نوفي ألشيخ عبد أل مياد بان بااديس " .رسالة ألشرك وم اضره "كاتابا في ألعقيدة بعنوأ   5337صدر في عام أ

فريل 
 
سها  5341في أ

 
ليه مهمة نا،و ر،يس ألجمعية ألتي نرأ سندا أه

 
ن أكأ

 
برأضيميألشيخ م مد ألبشير  أ كلف . أره

 
 
شاارأي علاااى دروس ألجاااامع أر ن بااااديس   لكناااه  نوقاااف عااان  لاااك بسااابو ألشااايخ أبااا اخضااار ألتاااي كاااا  يتورضاااباره

لااى م خضاار أه
 
ينااة نبسااة حيااأ نااولى متابعااة ألتاادريس لت مياا  باان باااديس   دألماارض فت ولااف دروس ألجااامع أر

 .ألشيخ ألعربي ألتبسي

 .5345في ري  3نوفي رحمه هللا في 
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 : 1891 -1891مالك بن نبي  -1
 : نشأته -1

ول نوفمبرعاامولد م   
 
خاا لاث ث ياألوح أربانقساناينة وكا   فاي مديناة5315الك بان نباي فاي أ

 
د لوألدياه  وأ

صلية حتى عندما أنتقلاف ك من  سن مبكرة لشقيقاا  عال ما
 
سرنه أر

 
مه وزوجته  ولم يلت   با

 
مع خال أ

لى نبسة بع  .وفاة ألخال  دأه

لياه يعاود أل  كا  وألد مالك فاي ضال خريث ألمدرسة ألرسامية ألتاي كاناف نادرس بااللغتين ألعربياة وأل رنساية  وأه
وقد كانف ع قة مالك ألا ل وتيدة بجدنه . في فرنسا ونزويده بالمال لسنوأا عديدة  نشجيع أبنه على ألدرأسة

ح 
 
مه أل اجة زليخة ألتي كانف نق  علي أ

 
ول ماا نشاكل ار

 
  ضاميره قاد نشاكل أ

 
دضا أل كاياا ألبارعاة  ويارى أ

 فاي ضا ه ألمدرساة  
 
ضاوأل أرساتعمار وألهجارة ألقسارية مان ألااوتن أه  عان تريقهاا أرنسامف فاي وجدأنااه ن اصايل أ

بيااه مااع ألجماعاااا ألتااي 
 
فزعهااا ولقااد ضاااجر جااده ر

 
جباااري عااام  أ  وأسااتقر فااي ليبيااا  ولاام  5315قااانو  ألتجنيااد أره

نما  .بقي في ألجزأ،ر  يل به وألد مالك وأه

ولاى
 
ضال بلاده مان كاا  مالاك قاد بلاغ ألتاساعة مان ألعمار  وقاد عاناف  عندما أنادلعف أل ارب ألعالمياة أر

 
سارنه وأ

 
أ

ماه ليكمال درأساته فاي قساناينة  وفاي ألمرحلاة  ش ف ألعي  ليستقر ثانية
 
يا كر بان  أربتدأ،ياةماع زوجاة خاال أ

  نجاحااه فيهااا لاام يساالم ماان أل
 
علااى ألاادرجاا تااوأل ألساانة تمييااز ألعنلااري فمع أنااه حلاال علااى نبااي أ

 
معاادل أ

خياارة مااان درأسااته 
 
نااه  أربتدأ،ياااةأر ولوياااة م لااا فاه

 
ألتاااي يساات قها علاااى تاا ب فلاااله  باال من اااف لزميلاااه يماان  أر

  .أل رنسي

 : شبابه 2

لااى ماا يساامى بالمدرسااة أل رنسااية  ألتااي ن ولاف فيمااا بمدرساة قسااناينة ألثانويااة 5355ألت ا  مالااك فااي عااام  بعااد أه
س مية  أ ص  لتزويدأره

 
نشئف أ

 
دأرة أر لتي أ دأريين–ستعمارية بابقة من ألموظ ين أره ة فيهاا وكانف ألدرأسا -أره

 .باللغتين ألعربية وأل رنسية

يااه س  فشااعريباان بااد ألشاايخ عبااد أل مياد نعاري علااى بعااض ن ما ة 5355/5355 وفاي ساانة نهاام وأه
 
لااى ين أ تمااو  أه

 .ضو لقضا  ألعالة أللي ية عند وألدنه في نبسة ألمرحلة ألدرأسية كا  ي  ألخال أل كري عينه وفي ض ه

 ي كر5354/5355وفي ألسنة 
 
لى فرنسا أسمه  مع ألدرأسي سافر تقبل  وبعد أنتها  ألعامفي ألمس  بدأ صدي  له أه

لاى ألجزأ،ار  أللب أ عن عمل  فزأر " قاوأو" لاى نبساة كاا  . فرنساا ولم ي  ياا بعمال معاين  فعاادأ أه بعاد عودناه أه
   يه ألشاايخ ألعربااي ألتبسااي يتااردد علااى ناااد كااا  ياادير 

 
اعد فااي عماال فااي ألم كمااة ككانو ودخلهااا كمسااوحاااول أ

حكام مع بد   يعمل على نن ي أل
 
لب  ألمكل ين  أر   عين رسميالك في ريف نبسة  أه

 
وكاا  كانبا في ألم ااكم  ى أ

فلو بم
 
ول في أ

 
وبعاد . ومكأ بها سانة يعمال فاي م كمتهاا  5357ناقة وضرأ  وقد وصلها في مارس مركز عمله أر
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ول مارة عاد5353سنة في مارس 
 
لاى قساناينة  ونعاري ر لاعلاى بان بااديس   أه حياأ قضاى  نبساةى ومنهاا أنتقال أه

لاى م كماة شالغوم ألعياد  ولام يكان  يعجباه جاو ألعمال فاي شالغوم ألعياد نتيجاة عالته  وبعاد ألعالاة نام نقلاه أه
  أنتهااى باسااتقالة مالااك ماان ألوظي ااة

 
لااى أ لااى .نساالال كانااو ألم كمااة ألكورساايكي  فااان جر خاا ي بينهمااا  أه عاااد أه

  يسااافر فاااقترح عليااه وألاادأه 5353نبسااة تيلااة عااام 
 
لااى باااريس  أ سااوة باابعض ماان سااافرأه

 
كمااال ألدرأسااة  أ لااى  ره أه

وفااي . وبعااد وصااوله قااام بتسااجيل أساامه رمت اناااا ألقبااول بمعهااد ألدرأساااا  ألشاارقية 5331فرنسااا فااي ساابتمبر 
ضلااه "ألوحاادة ألمسااي ية للشاابا  ألباريساايين"باااريس نعااري علااى 

 
و يعماال بعياادأ عاان أ

 
وي شاابابا ياادرس أ

 
 ألتااي نااا

صب .
 
 .عضوأ مسلما في ض ه ألوحدة ألمسي ية وضو حدث غير عادي وضك أ أ

  نكوينه ألروحي قد ن
 
وزوجتاه روحياا "ضناري نازيال"ألتاي كاا  ياديرضا ألسايد  ةحادومل فاي ضا ه ألاكيقول مالك أ

وبعاادضا دخاال مدرسااة أل ساالكي لدرأسااة ضندسااة ألكهربااا  ..لاام يوفاا  باادخول معهااد ألدرأساااا ألشاارقية . وماديااا
وباين جمعياة ألشابا  ألمساي يين .ألشبا  ألمسي يين ومعهد أل سلكي لدرأسة ضندساة ألكهرباا   جمعية وبين.

ا شخلية مالك نتكو 
 
وألتقنية ألتي يرأضاا  أرجتماعيةبين ألقيم  ومعهد أل سلكي  وأل ي أل نيني بباريس بدأ

ري من ألعرب وألمغاربة فكريا وسيويعي  
 
جوأ،ها حيأ يسكن ويت اعل مع أر

 
لاى في أ  مالاك يادعو أه

 
اسيا  فبدأ

ص ح  وألوحدة ألمغاربية  ولكل شع  .س مير عربي  أه اأره

سالمفنازوج مان أل رنساية ألتاي 5335ألمرحلة ألثانية مان حيااة مالاك عاام  وفي
 
وبها أ يادخل . ونسامف بخديجاة  أ

ا له في حياة جديدة مري ة   حيأ كانف زوجته نوفر 
 
لقا أناه ماع كاثيار كل ألرأحة وألرعاية ألبيتية  وضناك بدأ

باارزضم
 
صاا ح  وكااا  أ باااريس نعااري علااى ألمستشاارق  فااي. حمااودة باان ألساااعي ماان ألاازم   للدرأسااة وألعماال وأره

لدرأيااة مااان أباان نباااي كمااا يعتاااري فااي م كرأناااه بينهمااا بسااابو عاادم أ وسااا ا ألع قاااة "لااوي ماسااانيو "أل رنسااي 
لقاى 5335بااريس عاام  ألا ي زأر لمهانما غانديمقابلة أ له ونيسر.أرستعماررجال  في ألتعامل مع وألمعرفة 

 
م وأ

 .فيها فيها م اضرة حّضرا لها ألجمعية ألتي كا  مالك عضوأ

لاااى ألجزأ،ااار سااانة  لاااى بااااريس زأر   فوجاااد5335عااااد مالاااك أه رجا،هاااا  وبعاااد عودناااه أه
 
صااا ح نشااامل كااال أ موجاااة أره

خاار ل رنسااا " دروكااس"
 
قااي ياازور ألجزأ،اار فااي كاال عالااة وب.حيااأ نقاايم وألاادة زوجتااه فااي ألريااف فتعري علااى وجااه أ

صااا ح فاااي وساااال ألجزأ،اااريين وألعااارب  لقاااد.5334صااايف  صااايف  وفوجاااع بوفااااة وألدناااه جااال أره
 
عمااال مالاااك مااان أ

 وألمسل
 
نناي قادمف بعاد "سبيل ألمثال يقوللى   وعأرستعمارلك حاربه وجل من ألنتا،ث ل  ومين دو  خوي أ أه

لى ألوزير ألمسؤول ببا تلبا 5336 نهاية درأستي سنة جال أه
 
سايس ريس من أ

 
معهاد بقساناينة لت ضاير ألالباة  نا

لى كلياا ألهندسة  أل ين يرغبو  نني ألرد...في ألدخول أه
 
 ."فلم يا

سساااف م5333 \5333وفاااي سااانة 
 
مياااين ألجزأ،اااريين بمديناااة مرسااايليا باااين أه  درساااةأ

 
ألعماااال ألمغتاااربين  وأننااااخل 

وأصل ألتدريس في ضا 
 
  أ

 
دأرة ألمختلة ومنعتني من أ ناه لايس لادي ماؤض ا أ فدعتني أره

 
 عااد..ألمعهاد ب جاة أ

لى نبسة  ولكن  ما لبثف  أبن أه
 
لاى فرنساا أ ماع  أندلعف أل رب ألعالمية ألثانية  وضاقف به سبل ألعي  فعاد أه

لى ألقاضرة سنة 5333سبتمبر 55زوجته في  صدر كاتيباا لام ينشار 5333وفي سنة . 5356 ليبقى فيها حتى مجيئه أه
 
أ



28 
 

شااغل ن سااه فااي ضاا ه ألمرحلااة بالكاتابااة وألعماال أل كااري  فقااد عماال صاا  يا" ألخاااوة ألجزأ،ريااة"عنوأنااه
 
فااي   وأ

 "le monde" ص ي ة
 
ول كاتبه وضو  أل رنسية   وبدأ

 
صدر أ

 
ليف فا

 
نية" بالتا

 
صال مان خ لاه " أل اضرة ألقرأ

 
أل ي أ

خارج كاتاباه  5343وفاي عاام . ر ألمثق ين أل رنسيين  كما فت  له ناف ة أل وأر وألنقد مع نيا ن ريته أرجتماعية
 
" أ

س ميأل ي يعالث مشكلة أل ضارة وألنهضة في ألعالم " ألنهضةشرو    .أره

سااا ميوجهاااة ألعاااالم " نشااار كاتاباااه  5354وفاااي عاااام  ألااا ي عااارض فياااه ن رياااة ألقابلياااة ل ساااتعمار  وألااادورة " أره
ماام وأل ضااارأا  ونقااد أل ركااة  ألتاريخيااة

 
صاا حيةل ركااة أر مااة   ووأصاال كاتابتااه  أره

 
صاادر روأيااة فااي أر

 
" لبيااك"فا

فريقيااةفكاارة "وكاتاااب  ساايوية أره
 
ندونسااية  5355ألاا ي عقااد ساانة " ضااو  مااؤنمر باناادونثفااي  أر

 
كمااا نشاارا لااه . با

لاى سانة " ألشااب ألمسالم "و " جريادة ألجمهورياة ألجزأ،رياة " دد من ألل ف أل رنساية وألجزأ،رياة مقارا في ع أه
لى ملر بقي فيها ولم يرجع مر  5356 لى فرنسا  حيأ غادر أه خرى أه

 
لاى ألعاالم .ة أ وفي ألمرحلة ألثالثاة مان ضجرناه أه

أنلل بالر،يس عبد ألناصر وخللف له أل كومة ألملرية مرنبا شهريا مماا سااعده  5363و 5356ألعربي ما بين 
لااى عااام  لااى ألااوتن ليعااين مااديرأ . 5363علااى ألت اار  للعماال أل كااري  بقااي فااي ملاار أه وبعااد أسااتق ل ألجزأ،اار رجااع أه

 ي اضاار ويكاتااو بهاااا أبااان  أسااتااعوفااي ألقاااضرة . 5376 يم ألعااالي حتااى عااامللتعلاا
 
نقااا  أللغااة ألعربيااة وباادأ نبااي أه

لة 
 
فكااار مالااك ورؤيتااه لمسااا

 
لااى أ  وجعاال ماان بيتااه منتاادى ثقافيااا يقلااده تلبااة ألعاارب وألمساالمين  يسااتمعو  أه

ص ح  . أره

كاثر من مرة سوريا ولبنا  
 
ثنا  وجوده في ألقاضرة زأر أ

 
لقا وأ صا ححاول  وألم اضارأاندوأا أل ره وألثاورة وفاي  أره

ساا مي ألتااي كااا  كي يااة موأجهااة أرسااتعمار  حااد مستشاااري مؤسسااة ألمااؤنمر أره
 
يضااا كااا  مالااك أ

 
 وفااي ألقاااضرة أ

خلو مرأحال
 
نور ألسادأا   وكانف ض ه أل ترة من أ

 
سها أ

 
حادىبهاا نازوج ثانياة  عاا،اه أل كاري و يرأ  قريباناه   باه

نجو من زوجته ألثانية
 
  وأ

 
 . 5365م بناا سماضما رحمة ونعمة عام ض ه  نوأ

صاا حيأل كااري ن اار  مالااك باان نبااي للعماال  5367بعااد عااام     وأره
 
لااى أ   وضكاا أ قضااى مااا بقااي ماان ساانوأا عمااره أه

كاتوبر  35نوفاه هللا نعالى في 
 
 .بالجزأ،ر ألعاصمة 5373أ

 
 
صاا حأ قيمااثااار لقااد ناارك مالااك باان نبااي أ ساا مي  و  ة فااي مجااال أره نيااة ل اااأ:"كاتبااه ضاايوأل كاار أره

 
شاارو   –ضرة ألقرأ

س مي  –ألنهضة  فريقية  –وجهة ألعالم أره سيويةأل كرة أره
 
مشاكلة  –أللارأع أل كاري فاي ألاب د ألمساتعمرة  – ر

م ا  –مااي د ألمجتماع  –ألثقافاة 
 
نتاااج ألمستشارقين  –فااي مهاو ألمعركااة  ناا بااين ألرشاااد  –ألقضااايا ألكبارى  –أه

خياار ماان ألقاار  ألعشاارين  – أرقتلااادألمساالم فااي عااالم  –وألتيااه 
 
ماا كرأا  –دور ألمساالم ورسااالته فااي ألثلااأ أر

س مي  –شاضد ألقر   فكار في ألعالم أره
 
 .ألع ن  –مشكلة أر



29 
 

ص حي في ألجزأ،ر   قا،مة ألمرأجع أل كر أره

لى ص  55بتلري من ص    :عن 33أه

ثار أبن باديس   -5
 
س مي   أ: نونس )عمار تالبي  أ ول    دأر ألغرب أره

 
 ( 5113  4لمجلد أر

لى ألل  ة  3بتلري من ص  :عن 53أه

برأضيمي    -5 ثار م مد ألبشير أره
 
برأضيمي   أ حمد تالو أره

 
ول : بيروا)أ

 
س مي  ألمجلد أر  دأر ألغرب أره

 عن  6و5بتلري من ص

س مي   :بيروا )مبارك بن م مد ألميلي  رسالة ألشرك وم اضره -3  (5111  5دأر ألغرب أره

سعد ألس  -4
 
ص حيا أ  (5336   5دأر ألن ا،س   : بيروا )مرأني   مالك بن نبي م كرأ أه

 (5333  5دأر أل كر   : دمش ) زكي ألمي د  مالك بن نبي ومشك ا أل ضارة  -5

س مي ألمعاصر  -6 سا مي : بيروا)سعيد شبار   أرجتهاد وألتجديد ف ي أل كر أره ألمعهد ألعالمي لل كر أره
  5  5117) 


