














_،اليامحيت جرأص م تكمن لا يادص اين اثكار اعميأ |إن 
الريأهكلم مدية جزاترة لأمت روم يصرح م أيما دلكن 
عكت!.إلى شرنا وتنجه 

ريتثاردصون

٨



١لممنتأت

—له وغفر اش رحمه — ياديس بن الحميد عبد الشخ عاّس 
وسلامهاه صلوات الرسل مهمة إلا تلك وما معلما، كلها حياته 

يقول:التسليم وأنش الصلاة أضل عليه الكريم فنينا عليهم. 
وأملتهالنوة حْلا على معلما باديس ابن يدا معلما*. بعثت رإلما 
والقيادة.للنعامة التعليم مهنة 

منإلا يخبو يكاد الجزاثر من الإسلام ونور الحميد عبد جاء 
-الشعوب عمر من - قلائل سنوات وفي • هناك أو هتا يظهر بصيص 

الرباني؛بالنور تضيء اتحاها إلى أنماها من الجزائر جعل 
وتراجعتوالجمعيات والتوالي، والمعاهد، المدارس، فانتشرت 

والخرافاتالبدع نيران وانهلفات والإدماج، ة المرنبراح 
ديني،!الإسلام يردد الجزائري الشعب وأصبح والضلالات، 

لغش|.العربية واللغة بلائي، والجزائر 

أهلواستشرت بائس ابن عن الكتابة على عزمي صح 
سكمحرة؛ بادص ابن حول الكتابات إن لي فقيل الاختصاص 





يدفعالذي الرتاتي للعالم حاجة نكون عا اشد اليوم ونحن 
الحميدعبد الشيخ فعل كما والتقدم التفتح لاى الإسلامية بالأمة 

فياليوم إلى عائلة تزال لا وكفاحه جهاده آثار فإن ا؛نتاديس، 
الجزاتر.حياة 

الإصلاعيالداعية لهدا واصحة صورة فدمت فد اكون ان آمل 
ؤإنوتوفيقه، هدايته على احده اه فمن أصيت فإن الكبير، 
والتسديد.التوجيه في ايع فإنني أخ2لأت 

الدكتورلأصتاذى والعرفان الشكر واجب تقديم محتا يفوتني ولا 
فىالمضنية الجهود وبدله المجير لاهتمامه الخراؤل محمل أحمد 

كلاش فجزاه المفيدة، الاقتراحات وتقديم والتمحيح القراءة 
دارصاحب، - دولة علي محمد للأستاذ مكرى وافدم حير. 
بي.وثقته اليلة هده ش بالكتابة اقتراحي نوله علي - القلم 

العالمين.رب،  ٠٥١الحمد ان دعوانا وآحر 

٠١٤٠٨رجسا ٨ م المغاربة م - المنورة المدينة 
yo  ٢١٩٨٨شباحد







فرساجنوب إر الأسلاب الجيوش يصول أيام إلى تصل 
نيالشهداء بلأءل سمركن يي مارتل شارل يد على وحزيمتها 

الشالهيئة الحروب ش الانتقام روح ويرزت بوامحه. مهول 
لميزانويما وتضش تقوى الريح سْ واستمرت يرما من بيات 
أوروبادان إذا حش الأملاص، والعالم أوروبا بتن القوى 

العصرر والفكرية والائتمادية والساسة العسكرية نهضتها 
تخهلهلا فرنبدأت الإصلاعي العالم تراجع واستمر الحديث 

.والتومع للاحتلأل 

فيالقرني القمحل تدم -( ٠١١٩٦) ٣١٧٨٢ام عض 
تقديمعاود ثم الجزائر، احتلال بلحكومته اقتراحا الجزائر 
الدسةر الجزائر )إن ب: نائلا م  ١٧٩١عام ه نفالاقتراح 
لكنناحهنمي؛ن، آلة بواسهلة سحق ان تستحق العالم ش الوحيدة 

. ٢١١ال٠حاولةاعلى نقدم لكي ذلك تأثير من متأكدين لنا 
عتنالذي بارادي، دى مونتور المسشرق القنصل هذا وشارك 

واللهجاتالعربية بالينة لعالمه فرنسا لملك ومترحما سكرتيرأ 
عامالجزائر عن كاملة مذكرات بكتابة وذلك البربرية، 

علىالأمر هذا تجدد نوات بذلك وبعل ه. ١ ٢  ٠١٠= م  ١٧٨٩
إنشاءحول دراسة اعد حيث الخارجية العلاقات وزير تاليران يد 

العر؛يرآأ.^؛-، ٠١١فى حديدة متعمرات 

. ٢٧٥ص والحديث: النديم الجزار؛ي تارخ المر، •حد ين مادك )١( 
٦٧٦ص شه: المرجع )٢( 



الجزارش ا رنتنمحل أرسل - ٠١٢١٦- ١٨٠١عام وفي 
الجزاراحتلال عر ؤبمث له يزين بونابرت نابليون إر رسالة 

باحترامالخيام كل في ايتردد موف ابليون نامم وأن 
•قنس|لا؛.

عباراتحلال من التخهليهل هذا ر الصليبية الرؤح وتجلت 
مدينةاحتلال تم أن فبعد القرنيين المؤولين وتصريحات 

بهدهحمل إر المكريين اJرشدين القرني القاثد دعا الجزائر 
بابمعنا حديد من فتحتم )قد قاتلان فيه حاطهم الماسثة 

الحضارةقريب عما فيها تزدمحر أن ورجاونا أفريقيا، ر المسيحية 
أفريقياان بالزعم إل مشيرأ فيها(رأا وانهلفأت كانت التي 

الذيالأمر الإسلامي، الفتح قبل مسيحية كانت الشمالية 
عنادمصورين الإسلامية الفتوحات عن يتحدتون عندما ينقضونه 

لأحدأحرى مارة وثمة • الماؤية للاديان قبولهم وعدم الربر 
)إنومي: الاحتلال حملة رافقوا الذين القرنيين الكتاب 
زمنقبل مثلها والغرب تونس ذكون ولن مسيحية مملكة الجزائر 

ضل(م.
الولاةلحكم الفترة عدْ ر حاصعة كانت فقد الجزائر أما 

)\(اورجعف:صحلأر
شالنارادي ؛ي التشرى ونشاطه لامجري أالآ<-،ف الئخ، ابر )أ(ءمان 

م. ١٩٨•عام الأصالة بعجلة حاص ملحق ، ٠١٨٩٢- ١٨٦١^
•نفه المرجع )٣( 

١٥



علاقاتهمتود وكانت الرئيسة الدن ؛ي تمركزوا الذين الأتراك 
ثلاثةإلى ضما الجزائري الشعب وكان الحكم. على اكاض 

عي;أنام 
عسكريينمن والحكم الإدارة أرجال هم وهؤلاء المخزن . ١ 

١،.ل الملاكين! وكيار الامتيازات وأصحاب مدنيين ومونلفين 
.الخزن ,لدى يعملون الدين الثعب أفراد وهم الرعية - ٢ 
مٍاثرةيخضعون لا كانوا الذين وهم المستقلون الأمراء ء ٣ 

بعضدفع مقابل داخلي ؛استقلال ؤيتمتعون الداى للعلة 
والإتاوات.الضرائب 

الأنامهذه بين الانفصام استمرار على الولاة حرصى وقد 
الحش المتقبن الأمراء بين الزاuت بإثارة وذلك اكلاثة 

البلادعلى جزائريا حكما ؤيقيموا المركزية الحكومة صد يتحدوا 
حكمهم؛يتومحلد وبالتالي 
موردينعلى مواردها في تعتمد الجزائر حكومة كانت ولقد 

الضرائبفي المتمئالة الداحلية المراري احدهما رثيسسن؛ 
أمحا, رالوس3أاء( أيدي في معقلها يضيع كان التي والأتاوات 

علىتفرض كانت اش والضراب الإتاوات فهو الأحر المورد 
.القرصنة وموارد التجارية، الاحتكارات مثل الأجنبية الدول 
فيكانت الجزائريين المورحين أحد يذكر كما العملية وهذه 

.٢٩٢ص اض: اي^ ٣١١الميلي، )ا(مادك 
)آ(المجعده;صماأ.



المحاولاتكل ونحي الأمان نحد شرعي »عل روي البداية 
بهاانماية جعل وموارد أموال من تدوم كانت ما فإن الماليبية. 

محيوصع أجله من كان الذي الأمامي الهدف من تتحول 
أموالمن تدنْ ما إلى افرشا شمال في الأوروبي للتوسع 

وموارد(را،.

الزراعةمها مختلفة اقتصادية نشاطات الجزائر في كان 
نسمةوارتفاع الحكم نطام لطسعة ونفلرأ والتجارة. والصناعة 
المالحةالأراضي جميع استغلال عدم إلى أدى فقد الضرائب 
هذافي محدود ازدهار مناك كان فقد ذلك ومع للزراعة. 
فيانشعلتها تمثلت الي التجارة عن ه نفالثيء ؤيقال القaلاع. 

كماالدن. وأسواق الريف، كأمواق المحلية التجارية التبادلات 
أماوالغرب،. تونس مع الحدودية الدن بين تجاري تبادل وجد 

الأوروبيةالدول ونوف من عانى فقد الخارجي التجاري التبادل 
إلىأدى مما وغيرعا كالحبوب الجزائرية التتوجات وجه في 

اثرلليهود وكان متها. الدولة وفقدان الجزائري الاقتصاد تدعرر 
التجارةبزمام وأمسكوا الدايات، بعض على ّيءلروا حين هدام 

فرنساعلى الجزائر ديون في الأساس الء1رف كان حص الخارجية 
لأثنين'نالءهود•

المج،صناعة منها .ختلفة صناعات الجزائر في ووجدت 

را(الملي:صيممآ.
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والفته،المحو، يرمحون الطلاب لكن العالي التعليم وفي 
العلبيصالتاريخ وكاولك، والفلك، والحساب، والتفسر، 
والطب>ا<.

علىتدل تكن لم والأدبية الفكرية الحياة أن المؤرخون ؤيرى 
منالخالخٍن بلاد بقية عانته ما الجزائر عانت فقد ثقافية؛ نهضة 
فيالعلي الجهد فانحصر الإبداع• 'ٌلى القدرة وعدم تأثم 

تظهرأن دون والتعليقات والحواشي الشروحات وكتابة الحفظ 
شالعقلية الملوم أعملت كما النواخ. وجود فقل الإبداع، ملكة 

الأحكامعدْ لكن.ثل وغيرهارم. والطيعة والطب الكيمياء 
مصيبةأن إلى بالاصافة الفكرية للحياة دفيقأ مقيامحا تعد لا المامة 

لكنالذي الصكر مجن الكثير وءلمست، الكثير اصاعت ئد الاحتلال 
لمبأنها الخثمانية الدولة لاتهام امتدادأ هدا يكون وقئ • موجودا
معفلملكنت حض الاحتلال ة مل• وٍلول والثقافة الفكر تشح 

الخمائر.هده من تقى تالثمانية الفترة عن للكتابة المصائر 

مجنصنوان ثلالثا ؛عل• الجزائر ميناء احتلال فرنسا اصتهياعت 
الجزائرومن م.  ١٨٢٧= م  ١٢٤٢عام بدا الحصار بداية 

ارحاءفى مقاومة لقيت ولكنها المناطق بقية لاحتلال انهللقت 
الجزائرغرب في القادر همل• الأمر ففلهر الجزائر• من مختلفة 

المقاومةفسنهلينة واصلت ٥•^، عاما. عثر محبعة يقاوم وقلل 

نمه.المرجم، )١( 
'ص ٤ ج_ العام: الجزار تاؤيخ المحلأتي، مم،- بن الرحنن مل )٢( 





الحركات_0 ان القول يمكن ولا جميعيا، الجزائري الثعب 
كانتبل الاحتلال، من الجزائري الشعب تحرير ني فشلت 

الأسبابتوفرت فلما حض، إر اشتعالها يخبو نم تضيء شعلة 
,م1حرىن نارأ واصبعحت الشعلة هذه عادت 

فيها.والضعف القوة مكامن تعرف وعي البلاد ا فرنلحالت، 
هزمت،الذي الإسلام حول الدراسات من رصيد ولديها دخلتها 
حنوبحص فتوحاته وبلغتإ والروم، فارس أٌيراطورية جيوشه 

ثوةالجزائر كانت لماذا القرببخ التارح س وتعرف بل ا، فرن
وتحميافه، كلمة إعلاء مبيل في تجاهد كبرى بحرية 

الأسهلرليكن ولم المليبي. الغزو س الإسلامية الشواءلىء 
يزالونولا الأوروبيون كان كما قراصنة، امعلول الجزائري 
الشعب،يوحد الذي هو الإسلام ان فرنا عرفت، وقد يزعمون، 

علىالجزائر أرض أقدامها وؤلشتف أن منذ فعملت، الجزائري، 
المسس مجموعت رافقها الاحتلال حملة إن بل محاربته. 
إعادةعلى العزم عانيين الإسلام على النصرانية انتصار ليشهدوا 

وعدتسكانها بعض تنصر حين عليه كانت، ما إلى البلاد هذه 
فؤيولؤسى ناله ما هذا ؤيوكد ٠ ميح^ا بلليا المالية أفريقيا 
لنالعرب )إذ م؛  ١٢٠٦= م  ١٨٤١سنة بيجو الجنرال كاتبح 

إذاإلا فرسن يكونوا ولن تتن، فرنصاروا إذا إلا ا لفرنيكونوا 
رإنت بقوله التنصير سياسة القرنيين احد وبرر ،٠ تنصرواار 

L'abbe Dopigez, Souvenirs, 1840.ص نملا ابق مرجع الشخ، أم صران )١( 
.166 P.





ممدالآوق1ف على امتلاؤها أما الجزاثريين. بين الاجتماعية 
كانالذي الإسلامي للتعليم المالي الورد تحطم ر سبب 
صياعإلى فرنا ولتْلمس كليا٠ اعتمادا الأوقاف هذه على يعتمد 

معفلمها،وهدم اجد، المعلى ؛الاستيلاء ئامت، ممد التعليم 
هد0وكانت . كرية ع وثكناُتإ مكاتب إلى بعضها وتحؤيل 

القوانينتمن ومرعتا وجامعاته. اليوم بمدارس أشيه اجد الم
مناعجفي بالتدحل وذللئ، الإسلامي التعليم حرية من للحد 

الجهاد،آيايت، ميما ولا الكريم القرآن نمير فمنعت، التدريس، 
الخاصةالإسلامية الجديدة الدارس فح عرقلة إلى بالإضافة 

باعمالهارا،•القتام من ومنعها 
ممتحن،مبرما فضاء الإسلام على تقضي أن ا فرنارادرتبخ 
القرنيا تعليما الجزائر أبناء بعض لتعليم القرنية المدارس 

بلادهم، بلادمحم بأن بمخرون الجراثريتن *ولاء من يجع}، دينيا 
اسمهوحلن هناك ليي وانه الغاليون هم وأجدادهم الغال، 

هد0ز المتخرج الجزائر أبناء احد قاله ما نص وهدا الجزائر. 
الجزاثريء#الوْلن هذا اجل من، لأموت كننإ )فما المدارس؛ 

فتقلهالحقيقي البلاد تاريخ أما له(لأا. وجود لا الوُلن، عذا لأن 
مشوهة.بصورة لهم 

مقابلةالمدية،، العريية المهلكة قي المايق الجراتر رسفير هدام التيجيشي )١( 
ومم،  ١٩٨٣يونيه  ٠١٨-=  ١٤٠٣رمضان / yyقي جية نر معه شخصية 

م.شرا)،للجزارش الأولى نيارتي نل 
:٣١٩٣٦م-ارل  ١٣٠٠نيسرم ١٢)٢(اّام،:ج١م

٢٣



تشجحالإسلام محاربة ،ي الاحتلال ومحاتل ومن 
استخدمتالش البيفن، الاياء احماعان رأسها وعلى التنصيرية، 

فرصةانمام ذلك ومن الجزائري الشعب، لتصير الوسائل أحط 
اميعبين الجزائر في حادنت، الص الكسرة المجاعة 

الأيتاممن عدد لجمع م  ١٨٦٨- ١٨٦٦ه=  ١٢٨٤٠١٢٨٢
بماءالأخرى الرسائل ومن وسيم• مسيحية تربية لتربيتهم 

الزراعة.في والاشتراك الختشفياتج، 

الصلبةالإسلام ؛مقاومة اصطاومت، الوسائل هذه أن والحقيقة 
تولهاتني ودلف المي^ ؛الأسمنت، ية قرنكاتبة محيهتها الحم، 
حواليقضى الذ>ى لصاحبها المسمومة الهدية المسالمون )ورد 

نحدثه  ١٢٦٠- ١٢٤٠= م  ١٨٠٠-  ١٨١٠٠عاما عشرين 
يترددفلا الختميايت، ؤينيء تلاميد، لها يجد فلا المدارمحى 

وكثرت،المحتل وجه قمح، الصعوبات وتعددت مريض، إليها 
التفكلث،من يحمي الملح كالإممنته الإسلامي الدين وأصح 

نشاطهمفي اعدوه وملافيجرى مضى وقد والأندماجآل 
محالع النجاح بمص حقمحا ولما الخراءتز،، هذ' رغم التنصيري 

أخرى.أفريقية ودولء الأخرى الغرب دول إلى نشاطه من• 
منقهلعة الجزائر اعتبار القرنية القرارات احهلر من وكان 

.L'Ententeم:  ١٩٣٦مارس ش الغرب الوافاق، جريا-؛ ين قلا ن= 
 )١(aise؟Yuvanncturrinc, Affortment Cullurale dans L'AlgirieColoniale,fran

 52..Maspero, Paris 1971, p



والجزائرنطيئة قهي; ولايات ثلاث إلى ونسمتها نرنسا 
المعروفنرارما م  ١٨٦٠-= ٠١٢٨١عام واصدرت ووهران، 

انعر بمص الذي  Senates Consultاك(( كونمناتوس #د 
عرالحصول لهم ؤيحق فرنسيون، رعايا هم الجزارين حمح 

قانونإر الاحتكام عن يتنازلوا أن ثريهلة القرنية الجنية 
بالمثلالقرار هذا ياء وند الإصلامحي. الشخصية الأحوال 

=م  ١٣٣٧عام حش القرنية الجننبة قبالوا الذين عدد أن 
سبغي نن أما والقي حمسمثة يتجاوز لم م  ١٩١٩

أحضعتهفقد الإسلامية الجزائرية يته حنعر الجزائريين 
وذللفبالعجماوات. تلق لا ناسية لعامله القرنية اللaلات 

يجئناالاند قانون سمته خاصا قانونا الجزائريين عر بقرصها 
منيحن القانون وهذا م،  ١٨٧٣= م  ١٢٩٠عام )الاهارلأم 

لأتفهوالغرامة لالمحاكمة عرفة ؤيجعله الجزائري حرية 
الأسباب.

عارمصلتا سيفا ليكون الري الاحتجاز قانون سنت كما 
سا.فرنبمعارصة شبهة لأدر لاعتقالهم الجزارين، رووس 

عامالجزائر زار حين يالث، فريد محمد كتيه الذي المقال ولمل 
يقول;حيث، الجزار به ومحفتؤ ما أدق من  ٣١٩٠١= ٠-  ١٣١٩
الثدةغاية ر مخصوصة بقوانين الجزار في الملمون ريعامل 

Home, ASavageWar of Peace, op., cit., p. 35, ( ١(
,م سرق الحق اذ ير وثس الجزام،ين خاص الانديجتشأ ئانون )٢( 
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بلالاجتماع، وحرية اممابة حرية من محرومون نهم والصرامة، 
ومنوالجراثد. الكتب طالعت وحرية والانتقال، المر حرية ومن 

خارجيسافر أن للعربي يجوز لا أنه الجزاثر بلاد في الغريب 
آخرمقال ش نريد محمد وتحدث .(. ب.يمم الذي المركز 

والجهلأء،للجهل مرتعا الديار )وصارتا فقال: التعليم عن 
اللغةإلى وتهلرنت الفصحى، العربية اللغة معالم تدرس وكادت 
لغةمي اؤية الفرناللغة أصحت، بل الاحنبية الكلمات العامية 

منوغيرها وعناية نهلينة ونوهران مثل العواصم في ااتخاءو_ا 
والثغور(اا،.الراحل 

وسزنكا.  ١٠وبغراعأ ابام حصة بالجن الجزانرى ملي لحكم ا٠ 
ير؛ما الضة لهد• مرتكبها ممزض المر والمخالفات الجنح أنواع 

•وحكومتها ا زنر يلق لا بما تكلم - ١ 
النابان(.الحراسة)حرامة أمر تفيد عدم -٢ 
المودعيد ؤيلخ أرلحغغلها. الملكة شنر نمير المر الأوامر تمميذ •،دم - ٣ 

وما ٣٠٢مرالجزائرت كتاب المدني، توفيق احمد عنر بندا. عشرين 
٠بعدها 

الجزارتمب والترية الإصلاح راني بائيي بنر الحميد ءّد الثيغ رابح، )١(ترم 
فير ٦١٢وم  ١٩•١ اممؤبر ٩ في بم'ا■ الأعداد اللوا،: مر ، ٩٨و ٠٢ص
اكتو؛را-اامءما
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توسب ولادته 

بنالحميد عبد الشيح ولد الظالمة الحالكة الأجواء هدم محي 
=بادص بن مكي بن الممعلفى بن محمد 

فتعودوالنب. العب في عريقة عائلة من ،  ١٨٨٩يمر ل٤ 
الفرحبأبي رض مناد، بن زيني بن بلكض إر عانك جذور 

ادصبابن جدود ومن الامانيغتة. محنهاجة ر دنيلته 
ذكر0وقد الرافضة، الشيعة قاوم الذي باديس بن المعز المشهورض 

تاريخيقتصر ولم انمنهاجتهءا،. للدولة تاريخه *ي خلدون ابن 
أشخاصوجد القرب الأسرة تاريخ نفي مولأء، على الأسرة 

العباسأبو مولأء ومن الجزائري المجتمع في مكانتهم لهم 

راماُعالعا. وعا  ٧٢ص وآثار•: ء-امم - يادص بن عبدالحميد اسالي، عمار )١( 
لابنان الجزاترا شامر حالٍ؛ة آل اليد أعحد كتابه الد؛ي سعد د. ذكر• ما 

معمرىاحل تناما سد حلول آل اسرة من زمر؛ امه لأن ري خوولة بادص 
لهاعلاتة ولا الصحراء تواص من حزاثرية عاثلة حلول عائلة أن ذاكرأ منية 

اك.بالأم 
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فرنساظلم رأى فلما قاصا، لكن الذي بادص ابن حميدة 
فيالجزاثري الشعب طالب صمتها عريضة أرمل واصتبدادها 

م ١٨٩١ه=  ١١٠١٠عام القضاء اصعللاح وش الدينية الحرية 
أبريلعدد في الشهاب في بائيي بن الحميد عبد نشرعا وفد 

٢١٩١٠٧.

بعضنفلر ش *شت3\ يبد لم المريب الأسرة تاريخ ولكن 
الفرنسيةبالحكوية الحميد عبد الشخ والد لارتباط المؤرخين 

الشالمناصب، أرفع من لكنت، اش المالية النابان في بعمله 
الشيخنجد أنتا بيد ا، ١١الونتخذلك في جزاثرى ينالها أن يمكن 

الدينيةالدراسة إلى وتوجيهه عليه والده فضل يذكر الحميد عبد 
الشيخختم بمناسبة متهلينة في اقيم الذي الحفل ش له ورعايته 

يرمالفضل )إن فال; حيث الكريم القرآن ير نفباديس ا؛ن 
لجهةلوجهي صالحة تربية اني ربالدي والدي إر اولأ 

وفاتيأرده، ومشربا اتعبا طريقة العلم لي ورصي صالحة، 
صغيرأالمكاره من وحماني وراشي كالهم وبراني، وأعاسي 

ماوانكم بلساني فلادكرنه . . الحياة. لكف، وكفاني وكيرآ، 
يضيعلا الذي لد ذلك، من عنه عجزن، ما ولأكل الشكر وسعني 

اامحن؛ن(رأ،.اجر 

رفضووالده: عن احدهم فيقول باديس ابن الشخ معاصرو أمحا 

بمدما.رمحا  ١٧٩ص ; - الثاني النم - مماح حيا؛ المدني، ممق احد )١( 
. ١٩١٠٨يرب/=  ١٣٠٧جمادىالادرالثاني/ ريع ،  ١٤م ٤ ج النهاب: )٢( 
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شعاترعلى والحفاظ والمروءة الفضل ذوى س الد يرحمه لكن 
منعلى يرد ثم الكريم(، القرآن يحفظ لكن عله، والغيرة الدين 
والياصيالخلخي ابنه لشاط معارصا لكن والده أن زورأ ادعوا 

ساطعن راض غير لكن إنه عنه قيل ما صحيحا )ليس •' فيقول 
منالحكومة لدى مص الذي هو أنه ذلك ودليل العلمي، ابنه 

ابنمص أن بعد الأخضر الجامع في ;بالتدريس له الإذن أجل 
الكءر(لاا•الجاّع في التدريس س لمنعه الموعوب 
أتيملما أنه وهو له والده تأييد على يبرهن آخر دليل وهناك 

تكريمالجزائري النعب وأراد الكريم القرآن نفير اختتام حفل 
القرنيةالالهل١ت أن ننلره بثاف والده رأى الحميد عبد الشيح 

اهتمامفي كبرى ،فلاهرة يند الذي الاحتفال هذا عن ترصي لن 
باديس،ابن شخص في ممثلين وعلمانه الكريم بالقرآن الجزائر 

وليمةإلى القرنيين المؤولين دعا أن إلا والدم من لكن فما 
هداعن ليثغلهم نْلينة نخارج بستانه ش لهم أقامها 

الأحتفالرأ<.

للموولينكان نما ميا دليلا يكون لا قد هذا ولكن 
والمالخينللاصلأم الكيد عن تقام وليمة تغريهم أن القرنيين 

نر ٢٤العدد الاصآلأ: ائتس، ض النيخ جما؛ من لمحات مرحدم، علي )١( 

، ٥٣ص الجزائر، ، ٢ ج الماركت؛ ونويتها الجزائر نهضت لبون، ض' ملي )٢( 
م. ١٩٧١»_=  ١٣٩١المرية الملمة 



منننطينة على الجزائري القعلر وفود نقاحر ليجهلوا كانوا وهما 
روكبيرة صغيرة كل يراقبون كانوا الذين وهم الاحتفال هذا أجل 
يمرالحفل تترك أن رأت الفرنسية اللطات لعل ٠ العالماء حياة 

أكثرمحاديس بن الحميد عيد لسخصن تكريم أنه منها فلنا سلام 
الأمةحياة ش لقيمته وتقديرا الكريم القرآن باحتفالا منه 

بداية*ي اعلن حنن الظن عذا باديس ابن خيب رئي ■ الجزائرية 
كتابهاأهب إر للأئ تنئها ليكون الكريم هذا نل أنه الاحتفال 

المنابلهده أعدائها من عددا الشهاب حمحمست، وقد , الكريم 
ألمت.الش والقصاثد والخطب الكلمات فيه وسجالت؛ 

نرىؤإننا للأستعمار. مواليا يكن لم والده أن نستنتج ونملنا 
بلالجزائرية للأمة أنجب الذي العفليم الأب هذا نحص أن 

كلله وهيأ الميامي، وزعيمها الرباني عالها الإسلامي وللخالم 
مماإن نم والده. كنفا في وهو الاصلاحي بعماله ليقوم تهليع يما 

شإسلامية وجهة ابنه توجيه الطيب الذكر من الوالد لهذا يحفغل 
ركبش المير في والغالعون الأثرياء - يزال ولا - كان حين 

الخربيللتعليم أبناءهم يوجهون — وحديثا قديما — الأستعمار 
•الأوروبي 
تيطيقه 

القرآنحفظ هي بادص ابن تلقاها الش الأولى الدروس كانت 
روهو حفظه فأتم المادامي، محمد الشخ يد على الكريم 

قدمهمميزين وذكاء نجابة أبدى ولما • عمره س عشرة الثالثة 

٣٠



وذلكصنوان ثلاث لمدة التراؤح صلاة ،ي الناس لإعامت أستاذه 
انتقلالكريم للقرأن حفظه ريعي نطينة. قش الك؛ير لجا«ع ار 

تلتىحث ، ااوسي١١حمدان الشيخ على للدراسة باديس ابن 
بينالصلة توء1دت وقد والحديث. والفقه العربية علوم يديه على 

حكومياعملا يلي لا بأن عهدأ عليه احد الذي وأستاذه الظلخيد 
تتجاوزبل عمله، عن الداعية تعيق الحكومية الوفليفة أن لعلمه 
حريته.وتقييد كرامته س الحط إلى احيانا ذلك 

التلميذيكمل ولما المنورة المدينة إلى حمدان الشخ عاحر 
وعمره ٢١٩٠٨= — ٠  ١١٠٢٦عام الزيتونة إلى فاتجه بعد، تعاليمه 

بعدعانال( سنوات ثلاُث، عناك ليدرس عاما، عشر تسعة حيتداك 
عركما الزيتونة في للتدريس رابعة صنة ومكث التهلؤيع، سهادة 

والجامعاتءأ،.العاهد هده مثل في به معمول 
أيديعلى تعليمه لإكمال مناسبة تونس في دراسته كاث وقد 
وسالتأثير. ابعد الحميد عبد الشح في اثروا أفاصل علماء 
بنالئاعر والشح التفسير، أستاذ الخلي ممحمد الشيخ هؤلاء 

عامالحجاز إر ماجو الشهورين، الجزار ءا~اء من الوسي: )١(جمدان 
والمذمبالحديث  ٠١٠٠٠^]أعلام ومن النوى، بالمجد يدرس وكالتا  ١٩٠٨

عامنوني الحافظ. محمد الشخ ومنهم المدينة علماء عليه أثتى المالكي، 
ا ١٢٣ ص ، ٢ ج * والبدعة المنة ين صراع حماتي، أحمد عن . ١٩٢٠

٠ ١٩٨٤البعث، دار ينعلينة 

الجزائريينللمهاجرين والفكري العلمي النشاط الجابري، صالح محمد )٢( 
١٩٠بمرض  ٠
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الأرضعلى اصعه مطؤح إلى عمدت ينعه لي تضر المنبهات 
بارئاالأجر ملاص أحدعما أو الأرض على مرفقاى وأنحع 

.٢١١منها(أفؤخ حص أوعراجعي مه1العش واجدي فأسيمظ 

بينبائس ابن برز فقد ماء ليضيع الاجتهاد محيا يكن ولم 
ميزةوتلك الخريجين، قائمة رأس على كان حيثا الزيتونة طبة 

أبناءدمن الزيتونة مشايخ أبناء سوى عليها يحصل يكن لم 
لهموالاقتصادية الشية الفلروف لتوفر ربما الزيتونية، العاصمة 

اممنءير*م•

استطاعإنه حتى محته، صغر رغم بنوغه باديس ابن عرف وقد 
ثلاُث،إلى سنوات سع ومحي المقررة الدراسة مراحل اختصار 
الونيىحمدان الشخ يل على تعليمه أنله حيث فقط سنوات 

الرابعة>أ<.بالمة الالتحاق 

الأولى:العاو؛ة الحرب قل اسمي نشاطه 
منيةفي التعليمي نقاطه ليبدأ الجزائر إلى باديس ابن عاد 

مورحرلدكرمحا يتعرض لم - كثيرة ولأماب اعير، الجامع في 
الموهوببن المولود المدينة مفش عليه نقم باديس- ابن حياة 

,نممه المرجمر ( ١ ر 
ابادص بن الحميد عبد الثح وفاة يدكرى احتفالات الجابري، صالح محمد )٢( 

•م ١  ٩٨٧أبريل مارس/ —= ٠١٤٠٧شعان رجب/ ، ٨٤عدد ت القافة 
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أثناءش عليه الضوء بإطفاء المجد عازا ني اكدرص من قممه 
تقيدهوعدم بائس ابن حيؤية فلعلها الاصباب أما الدرس. 
اتاتفكيره. ومنهج أفكاره وطينة اكدرص في الثيؤخ بأساليب 

حيتثدياديس ابن من لصغر متيعي. فأمر شخصيا حقدا يكون أن 
ا.فرنمن تحريضا يكون أن إلا ذلك يوجب ما وجود وعدم 

المجدفي للتدريص ائس بابن انتقل المغ هدا بعد 
لديهاوالده تونعل على بتاء القرنية السلطات من بإذن الأخضر 

نشالبدء على فصيره مد.ْ سوى تمص ولم الأمر. هذا في 
إلرحل الحج، فرضة أداء *ي بادص اين فكر حش العلص 
أمدافحول أراء عدة وعاك م.  ١٩ ١٣= م  ١٣٣١عام الحجاز 

سعربا كانت أنها المؤرخين بعض ذكر فقد الرحلة. هذه 
الطمس الاستزادة أراد أنه الأخر البعض رأى بضا اكجنيدرا<، 

البلدينكلأ في مزدهرا المحليم كان حيث ومصر الحجاز في 
الشحاساذه روية شوق في كان أنه احدهم ورأى . ٢٢١حينذاك 
٠الونيص حمدان 

أنا لفرنيمكن فإنه الإحارى اكجتيد من الهرب مسالة وأما 
^اأن وبخاصة لأبيه، إكراما واحل. شخص تجنيد عن تتنازل 
التجنيد.من إعفاوهم المكن من الدين العلماء من كان الابن 

صج٢، ت الجن.اثربة الوطنية الحركة صعدالد، القاصم ابر )١( 



فإنهاالننماثر أداء عر فامرأ لص الأخرى الأعداف ائ 
الكريمةالأية في المذكورة المنافع باب تحت، تدخل كلها 

يأستاذهوالبر العلم تلش المنافع وس ه، لهم منافع يشهدوا لؤ 
الوسي.حمدان الشخ 

عامالمج فريضة باداء باديس ابن عر اش مل لقد 
الشيحاّتاذْ التقى ومناك ، ٢١٩١٣سر -= ٠١٣٣١
حسينالشيح ومتهم المدينة علماء بعض إر وتعرفا حمدان 

الجزائروترك المدينة إر بالهجرة أستاذه نصحه وهنا ،. الهدى١١
منبد لا وانه الهجرة بعدم عليه وأشار الهدى الشيخ فتدخل 
الاصتممار.ومقارعه اJدعة وقمع الدعوة لنشر الجزائر إر العودة 

البشيرمحمد الشيخ إر بادبمى ابن تعرنا المنورة المدينة وفي 
مهاجرأالمنورة المدينة إر الرحيل ر ث الدى الإبراممي 

يالتقيانأشهر ثلاثة معا ومكثا بينهما، الصالة وتوؤلدت أهله. مع 
الأوضاعيبحثان الفجر قبيل حتى الأخير العشاء بعد من ليلة كل 
الأ-صواللإصلاح الومانل أنجع قمح، ييفكران لجرائر، ار 

هتاك)آ<.

الترنداية الشرف؛ي النوي المجد ءلما» س الهندي: ح—ض ال—خ )١( 
عالثش نب الى ادى مما الكرى العريآ المرْ رجه ر لتف المثرين، 

ءت4معالومات )ليوم(. بدية اساء رتامآ تولى ومناك الهند إلى ثم اولأ 
رتضاتها.المدية ا> ءلاحد الحاينل ممد الشخ من 

المامر؛;المرية، اللغت مجمع ٌجلت أاناأ، الإبرامعي،، ال—ثر محمد )٢( 
.١٩٦٦اساآ،صْماا-؛ها، 







،•صرتءا(ل صنعته الذي على أس صنعته الذي فاضل 
موعبة- يقولون كما - والأناتة لباسه، ثى أنيقا اش رحمه وكان 

بلأبدأ الكعبين تتجاوز لا ثيابه وكاك . اش رحمه أؤتيها وقر 
بقاليل.ذلك اضرمن كانت 

برزتوقد ٠ مألوفا أليفا كان فقد تواصعه اش رحمه صفاته ومجن 
فيكان إنه زملائه; احد فيقول العالمية، حياته في التواصع صفة 
القولبغير فيها فقال القضايا محن نحية وعرفت لومران، زيارة 

لمانه له تبين مراجعه وامحشار نهلينة ثإلى عاد ولما المشهور، 
فلأنمع كنت إنني الشهاب: في فكتب صواب، على يكن 

القولوهر فلأن قاله  ١٠والحق ، ١٠كية في وتكالمنا وفلان 
القصةهذه راوي - بوكوثة حمزة الشيخ ؤيقول المشهور. 

رسالةلو؛عشت، يكفيالث، كان وقد الجريدة فى كتبت، لماذا سألته 
أن)أرديته الد; رحمه فقال معه؟ احتلفتؤ الذي الشخص إلى 

لكم)تمّكت وأصاف: الم،(، إلى الرجوع مح، لرما لكم يكون 
االعالم(>أ<.يعيش أن عاليه يجب  UUالإنسان كان إذا أنه مثلا 

محلوالأسير رلم قال; معاصريه أحد أن تواضعه على آخر ومثال 
؛اللأم(رم.أسبقهأن عمري 

•)ا(ءلي،ممم،مّجع-اغ، 
نونمر ١٤>-= ١٤٠٤صغر '١ نر الجزائر، ؛ي معهلقاء بوكوشة، حمزة )٢( 

.٢١٩٨٣
Belguedj, M.S. Ben Bodin ct Le Mutazlizme, Revue De L'Occident (٣)
Musulman De La Mediterranec No. 13 ler sen. 1973.
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شعدا تجلى الدنيا. ؛ي زاعدأ عفيفا يائس ابن كان وقو 
شداكليم التربية لجمعية رنتا يعمل لكن أته منها كثيرة مواقف 

علىالطلبة صندوق من مبلغ أي يممانحى اكن لم ولكنه تنطية 
اشتراكاتمن عليه يحمل بما يكتفي كان بل عمله، 
الجر

بجوارغرفة إلى والده بيت من انتقاله في تمثل فقد نعده أما 
واللبنالكرة على يزيد لا قليلا محلمامه وكان نموش. مجد 

شربمن يكثر يكن لم حيث يوميا المهرة من فتجانين أو وفنجان 
اشترططعام إلى دعي إذا ايد رحمه وكان . القهوة أو الناي 

عنسال وكان . ال3لعام من واحل. صنف على الاقتصار 
ومع• ٢٢^٠٠^يأكل لم وجده فإن النعمة( أو )الطعام الككى 

فقدوالقهوة الشاي أو الطعام من الإكثار عدم وهو عنه هدا اشتهار 
موتهسبب على كلاما الجزائريين اJورحين احد كتاب في ورد 
يكثركان وأنه . بها. مصابا كان قرحة جراء من عصبيا كان بأنه 
إلىبرسالة ابعث جعلني ما ،، وااناي١٣القهوة شرب من 

=— ٠١٤٠٣شوال ١ ٣ ر ، اليالييأ في معه شخمية مقابلة ء ذئاب بن أحمد ( ١ ) 
عملتخرجه وبعد الأخضر الجاسمر تلاميد احد ذئاب وابن ■ م  ١٩٨٣يوليه  ٢٣

وشاعر.أديب ؤمو مفتشا ثم مجدرما 
٢٣ء م ١ ٤ ٠ ٤ صفر ١ ٩ م الجزم، ض معه لقاء ، الد رجمه مرحوم علي )٢( 

م. ١٩٨٣نونمر 
العصرفي الجزائري الشعر راني خليفة أل العيد محمد ، اهد صعد القاصم أبو ( ٣١

.٣٦ص الحدث: 





سيارةالقرني الطيب سارة اصعلدت الطريق وش الخاصة، 
الشيخمنها ظن صرخة وصرخ بالرعب الطيب فأصيب أخرى، 

اىبادص اس وجه على يد ولم خرجت،، فد الطيجا روح أن 
لأنالإيمان س - القرني - فلبه بفرنخ ذلك الشيخ )وعلل تأثر 

د١ المالنار،ال به محدعاتحل ^^نانه 
وفدفي كان حين موقفه ذكر من بد فلا شجاعته ذكرنا ؤإذا 

فتحديثهدلادييه، الوزراء رثيس قابل الذي الإسلام، المؤتمر 
ابنعليه قرئ فرنا، بقوة مهددأ الوفد إلى القرني المؤول 

ليذكر وقد الله(. مدافع إنها مدافع، لدسا )ونحن باليم،: 
الستجلآ،:هذا يردد ما كثيرأ كان انه تلاميذه أحد 

الدمحوانه على يراق حص الأذى من الريع الشرف، لابملم 
اللم'.نه ستخدم حدسا تلامذ٠ از. سحيث عندما *كذلك 

رمول:والإشارة 

الألبابذوو تفهمه واللحن تفهموا كيما لكم لحنت، ولقل 
بوقته،يهتم أن اه رحمه بائيي ابن صفات، أمم من ولعل 

الملميوم جعل حين الوقح، علؤر المحافنلة الإسلام علمنا وقد 
وقتهافي تولى أن يجبا محدودة اوقات، لها فالصلاة منفلما، 

كتاباالمؤمنين علؤر كانت، الصلاة إن ؤ ت تعالؤر بقوله عملا 

-ابق)ا(ءرم-مم، 
مابق.مريع معه، مقايالة ذئاب، بن )٢(أحمد 







بهالْاحتفال إثائ الجزائر علماء وأراد الكريم القرآن تمر ختم 
الثيابس عددأ يخصصوا ان مه ومحليوا الخناسة 

علىثوافقوا لمدحه مخصصا يجعلوه لا أن ثربملة لهم فسمح 
اكرط>ا<.مدا 

جريدةمراسل كب مقال باديس ابن به وصف ما أروع ومن 
شحفلا يحضر كان الذي -  Petit Matinماتان البي مي قرنية 
سنةعشرين مرور بمنامه أمم - م  ١٩٣٧مايو/  ٢٩يدم تلص 
ابنتلقى وممن الزيتونية بالجامعة التاريخ الشيرصفراستاذ وناه عر 

;يلي ما الوصف مدا ر حاء لمما التاريخ، علم يديه عر باديس 
ملكثد لهو الخهليب الزعيم حقا بمثل باديس ابن )والشيخ 

الحروبفيثير الجماعير يستفز الجهوري وبموته الكلام، مقاليد 
زيصل الذي الرجل و*و اللام• مكينة القلوب في ينزل أو 

حْلواتهوراء وتسير التقدير. من عالية درحة إر الجزائري القطر 
الشرقواصح الحار احترقت فقد سمعته أما الأمة، أعشار تسعة 

صفر(لأ/للبشير الخلف لعم ؤانه رحاله اك؛ر من يعشره 

كاتبشهادة ولعل مفتوحا، كتابا بائيي ابن حياة كانت لقد 
أنولاسيما الموضوع، مدا في الإطالة عن تغنينا احر فرني 

لمله.رب *-ْ  ١٣٠٧الأور لجمادى م دمحع ' ١٤م ٤ ج • )١(الشهاب 
٣١٩٣٨.

ص ٢١٩٣٧يؤب •١ -= ٠١٣٠٦الأولى جمادى ، ٠١٣٢ ج التهاب )٢( 
م. ١٩٣٧^٢٩الي.اتان 



)هذات يقول حيث سراسبوئ جامعن ز أستاذ الكاتب هذا 
حياتهعلى والحكم رويته مواطنيه من ألوف استطاع الذي الرجل 

الحقيقيةشخميته بجلأء لنا يوضح اليومي حياته برناعج أن ذلك 
وهدمالونت،. كل الجمح يخدع أن ستملح ينخص يوجد لا لأنه 

لأنتكفى سهول بعدة والمدعمة المعروضة والتصرفات الأفعال 
الذينأولثك من حذر على نبقى وان العادل، الحكم عليه تندر 

الاس(لا،.ومجاراة بالمظهر إلا يهتمون لا 

Belgudje,op.,cit., (١)

ذكركما ;لموش واسمه ؛المرنب رمحا ا زنر عاش جزانركا ولعله 
,الد صعال اووكتور لي 



يستطيآةْديتأن وصم^ 

نرجأن الأعلام س علم عن الحديث محي اّم من 
عنالحديث اوحزنا فقد فيها. عاش اش الثتثة عن بالحديث 

حينإلى والاجتماعية والاقتصادية السياسية وظروفها الجزار 
نذكرأن المناسب من ولعل باديس، ين الحميد عيد الشخ ظهور 
فهلينة.مدية عن كلمة 

عنوتبعد الجزائر من الشرفي الجزء في نهلمة نتقع 
الحدودمن فريبة ومي كيلومتر أربعمثة بحوالي العاصمة 
القرنإلى إنشاؤها ؤيعود داخلية، مدينة نطيتة وقالتونسية. 

باءهاأعاد ئم سر-ا عليها بمللق وكان الملاد نل الثالث 
نست،اسم عاليها وس ا*."ام_'\مم طن قططن 

وعندالأولى الهناء بحدف نتهلينة يتْلقونها الجزائريين ولكن 
مدينةنتهليتة وأصبحت ميما. الأولى النون ملب سربما بها النهلق 

النثاطفيها وظهر الميلادي الثامن القرن بداية مند إسلامية 
المساجديإنثاء وذلك والحماديين الزيريين عهد في الإسلامي 
الكبيرالجاح الجواح عدْ ومن . والتكايا والزوايا والجواُع 

٤٦





والكررسكيالمالطي فمنهم مختلفة؛ جنيات من خليط 
صدمكينة عداوة عولأء عند يكن )ولم والأماني، والايطالي 
مخالطةإلى اقرب فهم منهم الإيْلاليون ويخاصة المساامين 
الأوروبيانمب أما ملمون. منهم كان والمالهليون الشعب، 

وهابة(را/وومران الجزائر في واصحا كان فقد 
فقدوالاجتماعية العمرانية الناحية من المدينة لوصف ويالنية 

ووهراننهلينة تم الكبرى للمدن وصفا والنجاح(( جريدة ذكرت 
ووهرانوالعاصمة تمنهلينة )ش فيه; جاء الجزائر والعاصمة 

للنزهةأحدهما وحيين[ حومحتين تجد الكبرى المدن أغلب وباقي 
الشاهقة،المساكن وذوى الرفاهية بدوى المأهولة وهي والخلاعة 
صيقةبعضها، على مساكنها تتراكم بالأهالي مختصة والأخرى 

وشوارعنا[أنهجنا منعهلفا رأيت ميوله الليل أرخى ؤإذا • طرقاتها 
فيهملبت، وزقاق[ صاباط من فكم المارون فيه ؛تصادم ظلاما 
الوقائع.من ينثر مما القاريء يعلم كما أرواح فيه وازهقت، أموال، 

سبباكانت، الم، الميكروبات منها تتبعث، اوماخا رأيت، وكم 
وُعأخيرا، بتوض نزل، الذتم، الأمر ذلك كثيرة أمراض نثرء في 

الأخْلار.دذْ مدافعة إلى متوجهة تكن لم الهمة فإن ذللته 
دائماالعربية والأحياء[ الحومات فإن الأمن جهة من أما 

كثرةلعدم والقتل والجرح والنهب، او_، اللأحهاار مستهدفة 
تعثرولم ثلاثة أو وثارعين[ نهجين بالليل تمشي فقل الشرطة 

ابق.مرجع شخصية، مقابلة ذئاب، بن أحمد ( ١ ) 

٤٨



العام(لادالأمن يحرس شرطي على 
ياديسبن الحميد عبد إحساس عن كندى مؤلف تحدث وقد 
والأرزالأجمل الجزء الأدردمحون احتل التي مدينته »ي بالغربة 

لكتدرانة،أصح وقد الجا،ع، بالمسجد يمر كان وكيف فيها، 
الشامفي التفكير س الإحساس هدا نمه في يولد كان وما 

جانباهناك فإن للاوروبيض المائي الوجود أهمية و«ع ما. بعمل 
مسلمكل حياة في تأثير س أحدثه وما المعنوى الوجود هو أحر 

بناهاالص القلعة إر ابمأ الكاتب ؤيشير المدينة. في 
بيندارت الص المعارك إحدى موقع وكانتا الحفميون 
ادكولونيلالفرنسي القاثد دمرها والي والفرنيين الجزاثريين 

المولفجؤبميف م.  ١٢٥٤م/  ١٨٣٨منة  Combesكوب 
يملوونحينا المدينة س الجديد  ٤٠١١٠٥١في الأوروبيين مننلر 

مولأءالجزائريون ؤبمرى • الأهالي على يتفرجون الشوارع 
الخمورؤيتعامحلون متبرجات نساؤهم وتسير ورجالا اء نمختانملين 

يكنلم الخطفة هذه وفي منهم• ا روائحهتتبعنا الي 
كبيرعدد يدحلها كان ذللت، وسمر اكرحيس،. يلقون الجزائريون 

قامواقد كونوا أن يعد الهار أحر في يعودون ولكنهم منهم 
الأورومحزرآ،•بخدمة 

اJنجاح،العرسة، رالحارات النواب الهاشمي، الحمغل مد إ ر١ 
•ا/ا/'مابملم.= •ل/ه/حإمام م  ٨٣٦صدئ فية: 

 )٢(Andre Dirlik, abdul Hamid Ben Badis (1889 - 1940), Ideolgist of Islamic
Reformism and Leader of Algerian National Movement, (ph. D Thegis)
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ادصبابن صار لقد لخللابها. والضية الاجتماعية والرعاية 
لتكؤينمدرسة أصح حش عظيمة خطوات الأخضر بالمجد 

منأعتهم أصاب بما الإحساس على بتربيتهم وذلك القادة، 
ليتمروليتهم بان الإحساس على وتميدعم والضعف الوعن 
ولم. إليه وصلت مما أمتهم إنقاذ بل وتلقينه العلم تلقي مجرد 
ظكلأن والمرمين والقرؤيين كالزيتونة الإسلامية الجامعات ندم 

القادة.بعض أحيانا منهم ؤينغ العلهاء فيها يتخرج كان المعاعد 
بادصابن بروح المعاعد هذه شابه فإنه الأخضر الجامع أما 

الناصبنمون يتالذين القادة س القنصل وليس وفكره, 
التعبإحياء سيل في تحملوه ن بالفعل قادة فإنهم والزعامة 

الاحتلال.س محلؤيلة ستين بعار الجزاثري 
إعجاباأو مبالغه باديس ابن مدرسة به وصفنا ما نحبن ولا 
فيه نفيجد الأخضر بالمسجد يلتحق حين النالب فإن عاطفيا 
ومادياواجتماعيا واخلاقيا علميا عليه تحرصى تعليمية مؤسسة 
القطرفي ادص بابن جولات ا ومأكثر، أو والديه جزص 

اّسالجزاثرعلى لتاء إلا وجنوبا وشمالا وغربا شرنا الجزاري 
عامله تبر إذا حض . وحضارته الإسلام ريح من مقتبسة 
الجزائرأبناء ص الأخضر الجامع يضتر أن م  ١٩٣٤= م  ١٣٠٣

بوتقةفي لصهرهم الفعلي العمل بدأ جهاتها جمع مثلون يس 
وصنهاجيأوكناس وامانيص عربي بين يفزق لا الذي الإسلام 

متحبين يفرق ولا • • الدو• من أو الحضر من عربي أو وزناتي 
dJU  حنيفة.لأبى أو

٥٣



لكرمحم،اتر اخا لكن بل أستاذ مجرد بائس ابن يكن لم 
اهتمامهمن فكان ٠ سته منه قارب لن ورفيقا لصغيرهم وأيا 

ؤيودعهممطية إلى وصولهم حض يستملهم لكن أنه بالتلاعيد 
يوصيهمء الدرامية السنة انتهاء يعد سفرهم حن واحدا واحدا 

وأجملهاصورة ابهى في الإسلام بمثل الذي لرك والالعلم بنشر 
فيوجودهم اثنا، أما دعوتهم• في صادفض دعاه يكونوا حش 

حلقي لزملاثهم عونا أولا ليكونوا العرفاء اختار فقئ مطية 
بقطيغلكن انه ميما ولا مالؤكهم ليراقبوا وثانيا مشكلاتهم، 

فيولكن • المارقة اللامية الأوروبية حياتها نعيش أوروبية جالية 
وجودومع والفجور• المفاسد منه تشيع لليهود حي المدية 
'للابهيتعهد الد رحمه لكن فقد المساعدين والأمانية العرفاء 
مكناهم.مقر في عليهم ؤيمر الفجر تبل يتيئط حيث بنمه 

عالمافي والتعليم التربية براعج عنها صقز هامة مألأن وهاك 
المدرسةبين الملة وعي لها الربين معرفة رغم اليوم الإسلامي 

أماكنفي بالأباء يلتقي ذلكن باديس ابن عدا أدرك وفد والبيت، 
•ب الدروس عليهم فيلقي، ونته س جزءأ لهم ؤيخنص عملهم 
وحدهانهلينة لس ليسوا الأخضر الجاع تلاميد لكن وّ 

المهمةهذه تودي بعد فيما عليها سنتكلم الي، رحلاته لكنت فقد 
بالجامعأبناؤهم يلتحق أن نل الأباء إلى يتعرف ما غالبا فهو 

ابنهثبعث أن نيلة رتبن أو زاؤية شخ اقغ وكم الأخضر، 
الفضلعولا، ابرز وس الأخضر، الجامع في التعليم ليتلمى 



•دمرهم دردور وعمر انمالص والعيد الورتلأني 
الطلابأذهان نلء باديس ابن عند التربين تكن لم 

رغإر تودي اش المتكاملة التربية إلى تعدتها بل بالمعلومات 
وهذا• والاحلازلي والاجتماعي والسياسي الفكري الوعي متوى 

ابنمقدمة إدخال على تعليقه ني الباحتين أحد إليه أثار ما 
خلدونابن أن ذلك الجاح مناهج في خالدون 

حانلة.سيامية حياة عاش 

هيالمصرية الكب كانت فقد بالبيتة بادص ابن اهتم كيلك 
باديسابن فنائي المختلفة الجزائر أنحاء في تدريسها يتم الي 

والاهتمام.العناية من تتحهه ما المألة هدء 
الشخصيةمن المختلفة الجواب بباديس ابن اهتمام إن 

أليفكان المكري يالتدريب التفكير إلى نادته الجزائرية 
ينسوالا أن منهم فيْللب المكرية الخدمة أدى منكم من تلاميذه 
ممنوكان ما. يوما إليهم ستحتاج اللأي أن إلى ؤسههم الرمي، 

هداظهر وفد الورتلأنيل٢،. الفضيل المكرية الخدمة أدى 
الظامواتخذت الإسلامي المؤتمر شباب جمعية أسست عندما 

تنظيمها.طريقة وفي اعضانها زى في المكري 
نعرضأن بنا يجدر العلمية بائيي ابن حركة أهمية ولدرك 

.١  ١٧ص ١ ج وأثار،: -صاتم يادص ابن )١( 
اليدالمرن ليا؟ لنعل الثورة بمكر؛ي بادص ابن كان عل حناني، احمد )٢( 

م. ١٩٨٣أبريل  ١٨م'إام= رحب 0 ز  ٨٠
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الصحفي:نشال مجالات 
تقسيمهايصعب باديس ابن ننا٠لات ان سابقا ذكرنا كما 

،_jJcالإسلام من يأخذ الذي الصحفي نشال تكذس 
إلىالصحافة في اهمته مسيم تقيمكن البحث لضرورة ولكن 

افام:عدة 
تحتجعلها بالإمكان كان ؤإن وهال0 التذك؛ر؛ مجالس أولا; 
المعروفبالمعنى دينا لص الإسلام لأن ولكن الدينان الكتابات 

الحاصرالومتا في دين كلمة من يفهم أصح ما أو الغرب عند 
ومجالسهو. كما العنوان تركنا فلدللث، اامسالمين من كثير لدى 

عنعبارة وعي الخير الحكيم كلام من أحدهما نوعان: التذكير 
فيالليلي درسه في بادص ابن ألقاها الني التفسير دروس بعض 

النديرالبشير كلام من والثاني • تلاميذه على القاه ما أو المجد 
باديسابن وكان ٠ الشريفة التيؤية للأحاديث* سؤح عن عبارة وهي 

متمعيهإلى رسالة حلاله س ينقل انه يشعر ما الايات س يختار 
يتعرضللايات نفيره وفي الحال. مقتضى با حوقارنه 

اعيةوالاجتمادية والأفتمالسياسية الأمور عن للحديثج 
بعدكتاب في جمعت، فد الأحادينط هذه كانت، ولئن والحضارية. 

منهجتعرنا منها مختلفة ثراسات سحق أنها إلا بقليل وفاته 
•الفكر مناحي شض وفي التفسير في الد رحمه باديس ابن 

بعضنقتهلفط الأحرى الكتب، في ورد ما نكرر لا وحش 
السياسيالفكر فني • تبل من ذكرنا ما توضح التي الموضوعات 
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التحريفعذا من وللأنان للقرآن ث فيا الارصى، لعمارة 
العقائدصالت ولو شيء كل عي الأرض عمارة كأن السخيف 
وعدتالأحوال وساءت الأعمال واعوجت الأخلاق وفدت 

المخربةوالحروب بالفتن وروعت الخانقة بالأزمات انية الأن
أصلهامن انية الأنعلى تأتي حرب يأعظم وهددت الجارفة، 
آ.أساسهالأ١ محن والمدنية 

منتبدأ عميقة دراسة الحدث يدرس لهو الحديث في أما 
شرحإلى ينتقل ثم والحسن، الصحة س درجته يبين الند 

ذلكعلى ولفرب والعبر. الدروس يستنبهل ذلك وبعد مفرداته، 
ففيبائس• ابن امتنتجها التي والعبر الدروس ت تذكر مثالا 

الماسعلك يقول الرجل سمعت رإذا ه؛ الد رصول نال حديث 
عنأمحه عن صالح أبي بن مهل عن مالك رئاء  ٠٣٠٥٠٢نهو 
جاءومما ماللث،. عن يحص أض عن يحص عن لم ومهرثرة أ;ي 
شعام أصل عنوان؛ تحتؤ الحدين، هذا على تعليقه في 

فىالتربيةاوثنٍةبىليىصلإاشة
الكمالعلى وقدرتها بحرمتها تشعر عندما النفوس فإن البشرية. 

يحقارثماتشعر وعندما المعللوب، لنيل وعزيمة ورغبة بقوة تنبعث، 
وهذاالسقوط، دركات احعل إلى وترجع العمل عن تقعد وعجزها 

الخم:الحكم كلام س اكغ'كم ■جالمر باليم،، بن الحب• مد )١( 
١٩٣٠سنعبر >ًبمب ١٣٠٢اس جمالي م ١ ١ م ٦ ج الثهاب،: عن 
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ومنطهم(لا/الناس تحمر من يحذر الحديث 
المعاصرين:الأيلأم وبمص وساؤء الملف رجال ثانا: 

لمانه ندرك باديس ابن ندمها الش النماذج دراسة حلال س ؤإننا 
ووعىدرامة على يناءأ كانتا بل عفوية بصورة هؤلاء يختر 

عنهالد رصي الصامتا بن لعبادة ترجمة ندم ذللثا ومن وفهم. 
الاهد دين في رقؤيا الإنسان يكون أن مزية حلالها من اوصح 
يوالياه دين في )اصلبا يكون وأن لأيمء، لومة الحق في تأحده 

لهكان عنه الد رصي عبادة أن وأوصح الدا. في ؤيعادي الد في 
بأهلهوتربصهم للأملأم عداوتهم رأى لما ولكن اليهود من موالي 

عددهمكثير اليهود س موالي لي )إن له: فقال الني. إلى جاء 
Jb  وفيهورسوله(. الد وأتولى ولايتهم من ورسوله الد إلي أبرأ
قولهنزل اليهود من مواليه يترك لم الدي أبي ابن اش همد وفي 

أولياءوالنصارى اليهود تتخذوا لا آمنوا الدين أيها يا ؤ تعالى: 
يهدىلا الد إن منهم فإنه مذكم يتولهم وس بعض أولياء بعضهم 

فيهميسارعون مرض قلوبهم في الدين فترى الفلالمن، القوم 
أمرأو باشح يأتي أن الد نمى دائرة تصيبنا أن نخشى يقولون 

أما. ٢٢١؟^نادمض أنمهم في أسروا ما على فيصبحوا عنده من 
محنس أأول هو عبادة أن عبادة قصة س يسخلصى الدى الدرس 

،٨٢ص ت الدير الشم كلام من الدكتر مجالس بادبص، بن الُمتد ب )١( 
م. ١٩٣٤نراير آْمام=ْا الساو؛ ذي ر ١ • ٢ ٣ ج الشء-ابات •كن 

.٠١الأية ، JijLJtمحورة )٢( 
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ور,مله|)ا(٠اه الشروتولى منهم لماراى مواليه ولاية رفض منة 
ابناليح كتبه ما ه نفالعنوان تحت نضيم، أن ؤيمكئا 

والشعراءوالأدياء والزعماء الملماء لبعض تراجم من بادص 
موجزة،بكلمات واحيانا وافية بترجمة أحيانا أتى العاصرين؛ 

تقاس)إنما عوت نال، كما العاملين الرجال^ تقدير إلى تهدف وكلها 
تصيريوم للرجال منجبة تكون ؤإنما الرجال س تنتجه يما الأمم 

ترجمالذين الأعلام دس أ;نائها(لم• س العاملض اندار تعرف 
حمود،رمضان الأديب والشاعر جاؤيش، العزيز عبد الشيخ لهم 

رثيدومحمد إبراهيم، وحافظ شوفي، واحمد المختار، وعمر 
بخستؤمحمد الشخ العلامة والإمام حالي، والأمير رصا، 

المطتسومرعم•
لعلنافدمها التي التراجم بعض في جاء مما كلمات ولنقتهلفإ 

Iالتراجم هذه تقديم مغزى ندرك 
المعلوماتبعض فدكر رصا رشيد محمد لليد ترجم - ١ 
مننشاؤله عن تحدثا ثم وشيوحه وتعليمه ونشأته مولده حول 
هيأتالش الأسباب عن ثانية حلقة في وتحدث وصحافه. تعليم 

واثرالمنزليان، البيتان عن فتكلم العلمي نبوغه رصا للشحخ 
الغايةوتعتن النفي، والتحصيل المدرمي، والتحصيل العلم، 

عنوبعده فيها، والاستقلال التفكير وملكة لها، والامتعداد 
قدرتهمدى لنا ينلهر هده كتابته في الحميد عبد والشيح الوءليفأن. 

م. ١٩٣٢بماض = م  ١٣٠٢رمان ني •١ ٢ ١ ج التهاب: )١( 
م. ١٩٣٢أقلى = م  ١٣٠١الثاني دمحع ر "{A  ٨٤الشهاب: )٢( 
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غايتهعن وتحدث والوعي. الفهم ولثة والأستاط التحلل على 
دولةإيجاد الكبرى السياسة غابه كانت )لقد فقال: السيامية 
فيالإسلامية للأمم مركزأ تكون الجانب مرهوبة كبرى إسلامية 

أثرهعلى وتكلم ّ؛ا'سية(أا،. يصفة تكن لم إذا دينية بصفة العالم 
الذيوهو القرآن هداية إلى الملمين لفتؤ الذي )وهو فقال 
وهتكإليه، المنتمين وغير إليه المنتمين من الإسلام حصوم دحر 

إلايده اساعهم اوس منهم أحد يحرك لا صاروا حش أمتارهم 
فياليوم الكبرى الإسلامية الدينية الحركة فهذه بجنايته. اخذ 

٢.آواره(أ من كلها - ودفاعا بيانا وهداية، إصلاحا - العالم 
ترجمتهتكن لم الهاشمي: بن خالد الأمير العغليم الفقياو - ٢ 
سياسياحديثا كاس ولكنها الأدبية، التراحم جنس من العلم لهذا 
عقبالجزائر في الأوصاع عن تحدث حيث كلمة أول من 

وتقلدهالجزائر إلى خالد الأمير عودة ثم الأولى العالمية الحرب 
البهللدفاع حقوقها عن )تدافع الإسلامية الواجهة رئاسة 

بمواّعلةالجزائر وهم، فرنسا في بحملتها وتقوم المتمين، 
حشالمحتلمة، والشريان الدعاية وبواسعلة والصحف، الخهل_، 

ابنؤيتحدث البلاد(، عن أبعد ذرعا به الأستعمار صاف، إذا 
البلادمغادرته بعد سمعته تئؤيه الأسر أعداء محاولة عن بائيي 

اكلرفي الإسلأمة الأمة )إنما ذللث،: في فقال به التهم ؤالصاق، 

١٩٣٠دبممر = م  ١٣٠٤رضان م  ١١م ٩ ج الث.هاب: )١( 
نمه.المرمع )٢( 
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والزعيمالجليل الأمر بذكرى تحتفظ تزال ولن تزال لا الجزائري 
الذكريات(لا،.ياقدس الئعوب أشراف نحتفظ كما المبجل 

المنعزلالعالم باديس ابن كان ما المعاصرة: القضايا ثالتات 
أوزكاةالولد في قوى إلا الإسلام من يعرف لا عاجي برج في 
ل- ؤيشها يعلمها لكن أنه ومع - نذر أو فطر صدقة أو صيام أو 
ؤيعلمليعلم ييهمحسا ولكن الكبرى، الملين قضايا عامي إنه 

إلىالاسعمار حاء فقد تمامأ دوره يدرك لكن وليغير. وليثني 
وانجرفوعقلأنيته، وماديته وانحرافاته ثقافته قرصن يريد البلاد 

حولباديس اثن فكتب التيار، هدا ح الجزائري الشباب من نفر 
السلفعليه لكن ما إلى يالدعوة رقمتا قائلات الجديدة الثقافة هذه 

السنةمن والصحيح الشريف يالقمان اكساك من الصالح 
مصاعبمن يلاقونه مجا الدعوة بتلك القائمون عرف وقد الشريفة 

عليهوحدوا ما على ثنوا الدين وضع من طريقهم في وقحم 
الصقهاالتي والذيول الزيادات في اهل النحلق من آباءهم 
أساءمن والغافلون الألداء الإسلام اعداء أو المغرضون بالدين 

رانتشالI ومنها هذ0 الدعوة أهداف يحدد يم الأسلأمار٢،. 
شيءكل ني الشك ونية من الجديدة بالثتافة المثقف الشباب 

الومخافات خرافات من نيه يجده ما ثب بالدين إلى يعزى 
؛اتصالهاشتهر دين إلى يعزومحا وان يصدنها أن للعقل يمكن 

م. ١٩٣٦نراير = م  ١٣٠٤الشدة ءمِةذى  ١١م  ١١ج النهاب: )١( 
م. ١٩٣٢نراير = م  ١٣٠•شوال غرة ٨ م ٢ ج سه: الرجع )٢( 
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بلالصعب س انه شكيب الأمر رأى س ولكن الاروزي ومليمان 
نعاميملكون لا وهم وحدة ش دول نجتمع أن لمستحيل اس 

أنمنادم المسألة هد0 في رأي الحميد عد للشيخ فكان أمرعم 
فتضعنمها تسوس شعوب بين إلا تكون لا المياسة رالوحدة 

وتعاقدالأمم ص غيرها مع علاقاتها في عليها ير نواحدة حهلة 
الدولأن إلي يثير ثم . . واحدة! يدأ عنها والدفاع تفيدها على 
٠تنحدرا، أن عليها يجب استقلالها حققت الش 

والمدنية؛الظندم 
الصحففي واسعة احان بموالرقي التهدم فكرة حظيت 

والاصتثراقالأستعمار منها دخل ئانرة ولكنت والإسلامية، المربية 
هوالإسلام بأن الملمين المعكرين بعض حلالها  ٧٢٠اقتنع 
يفروهو المفتريات هده يفند باديس ابن فانبرى التأخر. سبب 
بكلأتبنون ؤ ؛ تعار الد قول فر فحين الكريم، الذ كتاب 
،،^١٢ثحلدون للكم ممانع وتتخذون ثعشون آيه ربح 

رينالمقصرفا الذي ما سعرى )لمتا ايد؛ رحمه فيقول 
أفهمهوالذي الأشتقاةي؟أ اللفظي الممتع ص ءن اللففلمن 

كالمعملالمصنع س مصغ جمع الصانع أن هو عته اعدل ولا 
الحضارةنتلزمها الي للألوان حقيقية مصاغ ؤإنها الممل،  ٧٢٠

بأنهاالمصانع أهمية باديس ابن يوضح نم الممران(، ؤيقتضيها 

م.١  ٩٣٨ساير = ه  ١٣٠٦السة ذي غر؛ ،  ١٣م ١ ١ ج الشهاب: ( ١ر 
. ٢٦أين الثعرا، مودة )٢( 
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حقوقفيها تراعى أن ذلك لوازم وس ورحمتهم الشر لفع )ئشاد 
آلت()ا<.لا إنسان أنه اماص على العامل 
اصعلى بنت وغترهأفإنها صناعات من الحضارة ش ما أما 

مبدأفي تحمد لا والقوة رالقسوة، على بنت إنها إسلأبن، غير 
أدواتس اليوم المصانع أن ،ي يرتاب عاقل وأي غاية، ولا 

علىيحمدها فهل تعمير، لا تدمير ووسائل رحمة، لا عياب 
ومدنية(رأ،.حضارة دلائل كاست، ؤإن عمومها 

صرورةعلى اكأكيد في حهدأ صاحبه ولا |الشهاب« يألو ولا 
بأيديهمياحذ أن شانه من ما كل على والعمل الملمين يقظن 
الصحفمن القالأُت، بعض نقل ذلك ومن وارش. القدم نحو 

سالسادس العدد ففي ذلك، إلى تدعو الي الشرقية 
)محاذأكاته؛ يقول، #الأهرام« س مقتبسا مقالا نجد الااشهابأا 

رحمةؤيعتبرها علما ؤيسميها الصنائع تعلم على يث فالإسلام 
ارملوهم ^، ٣١أقفل عليها ؤيشرفا بها يقوم كان انه ؤيين 

لصنعة ولا علما يعادى لا فهو عليهم، وسلامه الد صلوات 
إلىبها يتقرب اش الفرائض ص والعلوم بالصنائع القيام يعشر 

اه(>م.

.٢١٩٣٠سمم -= ٠١٣٠٤الثانة جمادى ، ه٤ . اص١٤٤٣  ٢٦:ج الشهاب )١( 
مسه.ؤ٢ا١لمر•بع 

ص.مالم  ١٩٢٦>ر•٢ م=  ١٣٤٤الشد؛ لأذى ش  ٢٦الملي الشهاب: )٣( 
اسآفاقبعنوان بمء؛االمؤلف الش كذلك الأرام٠ صرورنثرز لمدايار 

الثميالمجلس إليه ليا الذي الملم يوم ّلض ،ي ابن؛ادصأ ينو الخنمه 
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الاتجاهأبرزها من ولعل كيوف لكنت السامة قضايا أن والحقيقة 
الفرنسة.الثقافة بوالذع والاندماج ة المرنإلى الداعي 

ابنمجتمع عاناه ما كبير حد إلى اليوم ؛عاني اننا والحقيقة 
ينشرونلمين المرالشيان \ صورهم ح كيفإليه وانظر • بادبمس 

فاثرونالقرنية المدارس يدخلون ثم إمحلأمى ومعل في اولأ 
التأثرأشكال وأما الروحين. بين تنازع فيحدث الجديد بالوصعل 

يةالقرنباللنة إلا غاب يتكلمون لا أكثرهم نجد كالتالي: فهي 
بلالمخيف والتشبه بالتفرنج ااتذإاAر بقصد منهم ذلك وليس 
الوقد القرني، اللسان تعلمهم بحكم ذلك في مرعمون إنهم 
فيحتى ه نفالتفكير إلى يتعداه بل التكلم عند التأيير هدا يقف 

.٢١العادية(؛ الحياة شؤون 

فكريمنهللق مجن القضايا هده مل لينايس باديس ابن يكن لم 
ؤيهتمالمثقفين بهؤلاء يختلعل الواقع، س يدرسها كان بل بحت 

المعلمين٠ الجزائري بالقهلر الأماندة جمعية عقدمتؤ فقد , بهم 
م ١٩٣٣عام بقسنهلينة السنوي اجتماعها — القرنية بالمكاتمؤ 

تكريمحفل أقام أن إلا بائس ابن من كان فما ه(،  ١٣٥٢)
دعاالجزائريين لمين المالعلماء جمعية باسم المهلمين لهؤلاء 

الحلماءآرجمحية نعلينة نمعية وأعضاء المدينة قاصي إليه 

منالمتر؛ في التنمية! ؛ي الإصلاعية الميم 1اثر متوان فنية لبلدي ا —
م.١  ٤٠٨نعان •٣ .  ٢٧= م  ١٩٨٨ابريل  ١٧. ١٣

م• ١٩٣٦رل مً  ١٣٠٠محرم ، ١٢م ١ ج )ا(ااشهاب،: 
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عروزيادة . العلم رحال وبعض »الجاحأ ومحرر 
احدنفي ؤيحادثونه ؤيحدثهم عولأء إر يجتمع فإنه كهذه دعوة 

سهدار الفرنسة يالثقافة الجزائريين المثقفين بعض مع اللقاءات 
فيالاحترام والأفراد الأمم تكب كيفا حول حديثا وبينهم 

المتعلمشبابنا من بثلاثة ليلة )جمعتر ت فتقول غيرما اعتن 
شيءيقمه لا ممن الإفرنجي الأدب والمتأدب الأوروبي التطيم 

بهتكب ما إر الكلام بنا اق وانمنهم الرانية الهلبقات عن 
الأمةأن على واتفقنا غيرها، عين في الاحترام والأفراد الأمم 

تعدلا وتاريخها ودينها ولغتها ها سجنس مقوماتها تحترم لا التي 
عليهاالقضاء مع الاحتقار بعين إلا إليها ينفلر ولا الأمم، بين امة 
،..(١٢والاندحار. ؛التقهقر الحياة ميادين في 

االقضايعن اديس بابن وحديثا الفصل هذا ولنختم 
سل;عدة لذللت، اتخذ وند التنصير، وجه في وقوفه المعاصرة; 

التعليمنثر عر والحرص الصحيحة، العقيدة نثر أهمها 
الشخصيةعلى المحافغلة إر الدعوة ثم الإسلامي، العربي 

بلذللث، بكل يكتف، لم ثم الجزائري. للمواثلن الحربية الإسلامية 
أولثكوبخاصة المتومحلنين نفوس ر متحكم العداء ان وجد 

ءجسن<وند بعمق. فكرهم فدرس منمرين يعملون كانوا الذين 
كتبها،س المسيحية لمعرفة  ٠٥٥١رحمه باديس ابن ونتج يتسع ان 

م. ١٩٣٣ماى = م  ١٣٠٢محرم م؛ ، ٢٦١ص ٩ م ٦ ج )ا(الن+اب: 
م.١  ٩٣٥نونمر -= ٠١٣٥٤شعبان ، ١ ١ م ٨ ج الشهاب: )٢( 
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الشالجريدة وطبيعة نمره، الذي الهلريق وطبيعة سكنه، 
الذيالتلفاز وطبيعة نسمعه، الذي المذياع وطبيعة نقرؤها، 
ال٠حفظةآر١،.؛ي نحملها الي، الدراهم وكمية نثاهده، 

يقتصران يمكن فهل كلها الأمور هذه هي السياسة كاس إذا 
يحترنونالذين أولتلئا الأمة أفراد من لمجمومة فيها العمل 

أفرادبقية التفكير مجرد اوحص فيها العمل عن ؤيحجب السياسة 
,الشعب،؟ 
أنفلأيي الأُة في والرأي الفكر لأية هم العلما، كان ولما 
وبينسها الفصل معللقا الإسلام يقر لا الش المياسة في يثاركوا 

الإسلاهي.الدين 
شرباديص ابن كتب فقد المياسة فى العلماء مشاركة ولتأكيد 

حه  ١٣٠٢عام ففب، . الرأي مذا يوصح مختلفة مناٌبارتج 
يعابالذي العسب، هذآ ما )ثم يقول،؛ بائيي ابن كتب، م  ١٩٣٣.

حلت،فهل المياسة؟ في شاركوا إذا السالخون العلماء به 
الأحرى(؟الدياناُت، رحال، من والصغرى، الكبرى، اليائية الجالس 

القسيسالوزير آثار من حالية الفرنسية الأكاديمية كانت، وهل 
إذايشح ليحرم هناك كان إذا ييحن الشي،ء أفيجوز رشليو؟ 

اخارU امرك،، لكل ؤإنما ملامة ولا مب، لا كلأ U؟ من كان 
اخياره(لآ،.في سلوكه حسبإ على ؤيذم ؤيمدح 

حضحكيما سياسيا وقائدا ومنكرا معلما باديس ان ؤيواصل 
.٤ ص ; الإسلام يحكم _t النفيس، نهد الد همد ( ١ ) 

م. ١٩٣٣دبممم  ٢٥= ،_  ١٣٥٢رمضان ٨ في  ١٠عدد الري: الصراط )٢( 
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جمحنحم عام إسلا،ي مؤتمر اول عقد ني بادص ابن نجح إذا 
الشالأقلام انرت الجزانرية الفكرة والاتجاس الأحزاب 

علىوتعيب هذا عمله ش بادص ابن تنتقد الغربي المكر تحمل 
وواجببعنوان مقالا فكتب السياسة، الشؤون ش التدخل العلماء 
علىيحجر لا فالإسلام )وعكدا فيه; يقول المجتمع! في العلما، 
يزعمكما - العامة الشؤون من شأن أى في التدخل العالخاء 
رعاةوهم بدلك غيرهم من أور هم بل - البلاد هدْ في البعض 

إذايلومهم او فعلهم بتهجن أن نمرهم وليس المؤولون الأمة 
فيالعالم مهمة وليت أمتهم. نحو عليهم يجب بما قاموا هم 

كانفهل وبعد . سل. والإرشاد التدريس عر قاصرة الإسلام 
والميامةالفكر قادة إلا عصر كل وفي أمة كل في العلماء 

داادين(لم•
جمعيةفي محاضرة لإلقاء دعي لتؤنس زياراته إحدى وفي 

فيبتونس الجزائرية الودادية والجمعية بتونس الجزائريين الطالبة 
فيجاء مما فكان م،  ١٩٣٧يونيه = ه  ١٣٠٦الأول ربح 

يرىوقد معا، واليامة العلم عن اليوم )وكلامنا قوله: محاضرته 
العلماءمن تعودوا لأنهم الدخول صعب الباب هذا أن بعضهم 

بدلا أنه عع المياسة الك معن والابتعاد العلم عر الاقتصار 
 Uإذاإلا الملم بمهض واللم،ولأ المياسة بين الجمع ن م

بجدارم.المياسة نهضت 

م. ١٩٣٦نوفص  ١٣= م  ١٣٥٠ثمان  ٢٨ر  ٤٣اليد )ا(اوماثر: 
ئنقلا م،  ١٩٣٧يرب  ١٨م=  ١٣٥٦الثاني ريع ٩ في  ٧١المدد المانر: )٢( 
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للإسلامنهمه إلى متندأ السيامي بائس ابن ساط كان إذن 
أوالحكم سدة عن العلماء اقصوا حينما إلا أتياعه ناحر ما الذي 

نميرفي جاء ممد السياسة. الماثل في الرأي إبداء عن 
الشريعةفواعد من والشورى عهلية; ابن )فال يلي; ما القرطي 
فعزلهوالدين العلم أهل يستشير لا ومن الأحكام وعزائم 

واحب(>اأ.

منمبكر وقت مند المياسة في بائيي ابن مشاركة بدأت لقد 
الشعبعامة على التجهيل فرصت، قد ا فرنكانت، فإن حياته. 

ابنأحذ ممد منه، لطقة الفرنسي بالتعليم وّمحح، الجزائري، 
أولثكحم كافة السعس، طقايتؤ بين التعليم ر مبمحاربها باليم 
أوقاتالهم حمحمى ية القرنالمدارس في يدرّون كانوا الدين 

العلميتلقوا حص القرنية بالمدارس الدراسة س يفرغوا أن بعد 
ليرنعلواالأخرين الملمين العلماء أيدي أو يديه على الأملامي 

والعتيدة.والتاريخ، والفكر، اللغة، برابعلة يأمتهم 
فهيالسياسة في باديس ابن مشاركة في التالية الخهلوة أما 

الحقوق،في بالمساواة وم3أالاتهم الجزائريين قضايا عن الحديث، 
الجزائرأن بائيي ابن واظهر . ؛الواحباُت، ا فرنساوتهم كما 

لهيدعو كان ما وهدا . ضروري الارتباط هدا وأن ا بفرنمرتبهلة 
مقبولاكان وما القرنية، الثقافة الجزائريين المثقفين ص جمع 

م. ١٣٥٦الأول ريع ر  TTj ٢١س أالزمءأ; ن ع= 
.٢٤٩،/:النرد را(فر 

٨٨



عدمأو بالاستقلال بالمطالة الوتت عدا في بادص ابن بمرح أن 
ابفرنالجزاثر )ارتباط ت ذلك نى قاله مما فكان ا، بفرنالارتباط 

يمكرفلا الطبقات جميع عند اكروية الأمور من صار الندم 
كلهمالوحيدة ورغبتهم . الفرنسة. الداثرة في إلا اليوم الناس 

عمكما الحقوق في المئلثة الراية أبناء جميع مثل يكونوا ان *ي 
الواح؛ات(>ا/في يتلهم 

الحكومةمحاولات باديس ابن يناقش هذا الولاء إعلان وقبل 
حقيقايراه ما ؤيتتقد الجزائر ش لمين المأحوال تفهم القرنية 

أحوالة لدراماللجان ترمل ا فرنكانت فقد بالأنتقاد، 
عندماللتا ن. لاعمالها, ؤيعرفلون المستوطنون فينيحل البلاد 

باديسابن عنها تحدث فيوليت ٠ م برئاسة لجنة فرنا أرملت 
عنللبحث جاءت الي الأولى اللجنة هي عدْ )ليت قائلات 
دونحرية بكل حطنها باشرت الش الأولى ولكنها الملمين حالة 

معلوماتهاتنقي فكانت الناص وبين بينها وامطة الإدارة تكون أن 
انت؛نادهأما مباثرةإر٢،. الملمين برحال وتتصل صادرها مس 

رحالس الوعود لنا تكررت )فلء ذلك! في فيقول المابقة للجان 
حلبايرفا كلها وكاك المابر ذروات على وزراء ومن رسميين 

وزنا(أم.لوعد نقيم فلما - يقال والحق - صرنا حتى 

اغطس-= ٠١٣٠١الأول ربح ص ، ٨ م ٨ ج • الشهاب ( ١ ) 
٣١٩٣٢.

م. ١٩٣١>م ٠-=  ١٣٠٠سرم >ة  ٧٣جْ الشهاب: )٢( 
٠نمه المرجع )٣( 



الحكومةقررت فقد فرسا من حزءأ تند الجزار لكنت ولما 
البرلمانفي يمثلونها نواب للجزايرسن يكون أن الفرنسية 

•فقط المستوطنين من لكنوا المثلين هؤلاء ولكن الفرنسي، 
الجزاتريينالأهالي من نواب هناك يكون أن بادص ابن فطاف 

الحقمن ليس إذ عنه مندوحة لا رامر هذا أن وأكد البرلمان في 
•■محتهم(را، في قوم شأن في قوانين تصدر أن شيء في 

نميرأن م  ١٩٢٦ه=  ١٣٤٤عام الفرنسية الحكومة أرادت 
الجزائرحامعة أساتذة بعض فمنت الشرعية للأحكام مجلة 

باديسابن فكتب لإصدارها، الإسلامي بالفقه المحصمين 
مورانمجلة - الإسلامي #القضاء بعنوان المقالات من سلسلة 

انهذلك الجلة هده مثل إحراج فكرة منتقدأ الشرعية(( والأحكام 
علىوحجرأ الإسلامي القضاء في فرنسا من تدخلا ذلك عد 

اعتقادهإلى بالإصافة الإسلامية الشريعة إلى الرجوع في القضاة 
الفقهفي محتضلعين يكونوا أن من واصعيها في بد رلأ انه 

مسائلهتلخيص على مقتدرين أهله كتب على مهللعين الإسلامي 
لمشك لا وهم ٢. ل الأمة( بأحوال عارفين يكونوا أن يد ولا 

حقوقعلى تعديا باديس ابن ذلك عد ّ ؤإلأ كيلك يكونوا 
.نفوسهم ترتضيه لا بما عليها والحكم ؛ها الخاصة الأمة 

المحترفينالمياسيين نظر في المياسي الشاؤل ذروة ولعل 

١٩٢٧سمر  ٢٩= ٠  ١٣٤٦اكاز أريع ،ي  ١١٥المدد )ا(اكهاب: 
م. ١٩٢٦يرنه  ١٧= م  ١٣٤٤السدة ذى ٦ ؛ي  ٣١المدد الشهاب: )٢( 



وهماذلك فعل من أول أنهم ظنوا وقد بالاستقلال، الماداة 
)نجمحوصم انهللقت نقد ذلك فعلوا ند كانوا ؤإن مهم. 
للأحكامخاصعٍن يكونوا لم حيث ا فرنمن أفريقيا^ شمال 

.ذكر0 مبق الذي الاندحيتا قانون ماة المالجزائر في القاسية 
مياسةعن فيه يتحدُث، مقالا باديس ابن كتب فقد ذلك ومع 

ذوويفهمه الدى اللحن نوع من كان وقد - الاستعمارية وووط\ف\ 
ذلكفي وانفلر العالمي، التارح صفحات، )قلب فقال؛ - الألبابؤ 
بالاحتلالوثكبت، أمرها على عالت، امة تجد عل الأمين الجل 
وتنازلاالغاصب، من منحة حريتها نالتؤ ثم الاستقلال في ورننت، 

٠المتعبد مجن ومنة المستبد من 
توحد،الحرية عهدنا إنما يعهلى الحرية عهدنا فما كلأ! اللهم 

ينالالاستقلال علمنأ إنما ؤيوهب، يمح الاستقلال عهدنا وما 
دهم،بين بميل التاريخ رابما وما والتضحية، والأستماتة بالجهاد 
للمتجدى(لا،.حيبة يجل رأيناه إنما للجاهل حيبه حوادثه 

ولممحتلة والجزائر الاستقلال عن عنا باديس ابن تحدُث، 
احتلالباقش كان إنما القال هدا فى صراحة الجزائر يذكر 

وعدمالجهاد إلى ؤيدعوما الإسلامية الدول لبعضن الانجليز 
قال.كما ؤيوهبؤ يمتح الاستقلال كان فما الأّتجداء، 

الاستقلالعن متحدثا الخهل هذا فى باديس ابن ير ؤي
صاحبةأنها ا فرنليوهم كأنما بالحقوق ا فرنمهiالثا والحرية 

١٩٣*يؤسه ٠-~  ١٣٤٩محرم غرة ٦، م ٠ ج الشباب: )١( 
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جاهلتأمت أن ذلك الأمة؛ إيقاظ ني عمله بجو ليواصل الأمر 
علىتقوى لا وكيانها وثخمنها، ولغتها، وتاريخها، يدينها، 

يهيوقظ بادبمى ابن قاله مما وكان فيه. التفكير باله الاصتقلأل احد 
طبيعيحق الاستقلال )إن فيقول; الاستقلال في حقها إلى الأمة 
القوةفي دوننا كانت، امم اّتقالت، وفد الدنيا أمم من أمة لكل 

الغسبإعلم يدعون الدين ح ولتا والحضارة، والمتعة والعالم 
فكماالأبد إلى متدوم الحاصرة الجزائر حالة إن ؤيقولون الد ،ع 

وتصبح. تقنا. ترداد أن الممكن فمن التاريخ ُع الجزار تقلبت، 
الحراعتماد فرنا عليها تعتمد واسعا استقلالا مستقلة الجزائر 

ءشالم(رسم
لتلاميذهأحاديثه ومنها التفكير عدا على الدلائل عي وكثيرة 

الحركةصبان بعض أن رمضان المالح محمد الشيخ يروى حبثا 
كبيرة،ثخمية ائت، له ونالوا بائيي ابن للشخ حاووا الوطنية 

ريالهم فقال الكلمة؟ مسموع وانت، للأستقلأل تدعو لا لماذا 
قال:لا، : قالواقف،؟ بالميبدأ عل مزلأ يتي أن ^١٥ من أبائي 
أفعله،ما هدا فقال: والجدران. ؛الأساس : قالواإذن؟ فبماذا 

القفا،لنبني ثم والجل.ران الأساس نبني الأن 
شوالكتابة التفكير مرحلة عند اللة رحمه باديس ابن يقف، لم 

م. ١٩٣٦>م= م ه0ما جمم:ااءفر )ا(اكهاب: 
مماح|1-ما؛ محاب، ؛ي المدني تريق احمل اشار وئد ابق. رجع )٢(رمضان، 

رحمهابادص ابن ناله ما لف يتب كيف م، ه النول. مذا صاحب ا؛ا< إر 
اه؟!
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الممكٍرمرحلة إلى ذلك تعدى بل الامحتتلأل إلى داعيا الصحافة 
عزمهنه أبدى حديث من أكثر الشيح عن روى وفد العملي. 

بوكوشةحمزة الشيخ لي ذكره ما و،نها الجهاد. إعلان على 
صمنمن وكان حدأ مريضا وكان الشيخ مع حلوصا )كنا نائلا: 

لنافنال سي بن الرحمن عبد ومي حلول محمد الحضور 
أمرعر نعاهدك -ت حمزة الشخ - له فقلت تعاعدوني. الشيخ; 

معكم؟أكون لا امرأ اء1لب أن يمكن وهل قال: فيه. ذكون 
إيطابفيه تعلن الذي الوقت تال: نعاهدك؟ uذا عر إذأ قلت: 

ذلك(لا،.قل ومات عليها. الحرب نعلن فإننا فرنسا على الحرب 
فينشر له مقالٍ في القصة هده بوكوثة حمزة الشح اورد ويل 

سنوات.بشع معه حديثي قل المعرفة مجلة 
وزير- شيبان الرحمن عبئ الشح لي ذكرها أحرى رواية وهناك 

ابنالشح جمع مجلسا )أن الجزائر. ش المابق الدينية الشؤون 
دينالمعروف - الشريف يحيى الرحمن عبد وصديقه باديس 
رجال؟سهليف في عندكم هل صديقه: بائيي ابن مال بسي. 
الرجال!إلا صعليف ش ليس تعرف؟ ماذا الرحنن: عبي. فأحابه 

فينبلة يضع من على العثور الإمكان في هل بائيي: ابن نقال 
هداوكان - كيلا ٧ بنحو معليف من قريبة قرية — ارنات عين مطار 
ثهرين(رأا•أو بشهر وفاته نز 
سائق.مرجع معه، مقايلة بوكوشة، حمزة الشيح را، 

الشؤونبوزارة مكتبه في معه شخصيه مقابلة شيبان، الرحمن عمد ر٢االشخ 
م. ١٩٨٣نوفمر  ٢٠ه=  ١٤٠٤صفر  ١٦في الدسة 



الأعلىالمجلس ريس - حماتي احمد الثيح ؤيروي 
م ١٩٣٩عام خريف أميات إحدى ني أنه - ؛الجزائر الإملأس 

حولالحديث وكان شتهلينة والتعليم التربية يمدرمحة مجلس في 
الثايةالعالية الحرب ؤإعلأن العالم في الماسة الأوصاع 

جيشفى اكبميد المسامية الأحزاب رحال كار بعض ونول 
رلوانهممعناه؛ ما الد رحمه باديس ابن فقال كرها أو هلوعا ا فرن

بمعولناعليهم لأشرت بقولي وعملوا إلي واستمعوا امتئاروني 
الئورة(را/ؤإعلأن أوراص حال إلى جميعا 
فاكرياعدتها لها اعد فقد الثورة في فكر قد بائس ابن كان إن 
وهوِ الأفدمين باديس ابن تلاميذ أحد أكد فقد وعسكريا ونميا 
تلاميذهبمال كان الشيخ أن انو- دائرة محن بجة الحاج محمد 
غيرهعن ميزه أداها فمن العسكرية للخدمة أدائهم عن الكبار 

بالحافنلةيوصيهم وكان . ( ١٠يوما ستحتاحكم )إننا لهم؛ وتال 
إليهيقرب كان انه نل من ذكرنا وكما للرر معرفهم عر 

إليهيعهد وكان المكرية، الخدمة أدى لأنه الورتلأني الفضيل 
،.الثورة١٢على التلاميذ صغار بتربية 

لجمعيةرثامته ذكر من بد فلا الميامى نشاحله عن تحدثنا ؤإذا 
شامتأسيسها منذ فائها التي الجزانريين الملمين العلماء 
١٦_= ٠١٣٠٩/٣/٩ز وفاتن حش  ٣١٩٣١م= ١٣٤٩

مرجعالصر، جردة بادص، بن الصيد عد ذكرى ر حاني، )ا(احد 
بق.ما 

سابق.مرجع ، ٨٠عدد ااعص-ر ■جماني، )أ(احمد 



للجمعياتيمح الذي ١^٧٢ ظل قي قادها . ٣١٩٤٠أبريل 
اجمعةبأنها إظهارها على حريما باديس ابن فكان الدبمية، 

حقيقتهافي فإنها ؤإلأ خطه، إحدى ش ورد كما محضة! لينة 
تالحض الجزاثرية الوطنية الحركة في فعال دور صاحبة كانت 
وطنيةمنظمة توحد تكاد لا انه )والحق الجزائر; مورحو عنها 

أهلهاعقلية على وأثرت الجزائرية الحياة على بصماتها تركت 
المنظماتكانت ؤإذا العلماء. جمعية فعلت مثلما واصحا تأثيرا 

معينةفئة حامحلت قد السياسية، الأحزاب ذلك في )بما الأحرى 
جمعيةحهلاب فإن فحب المدن أبرز فى انحصرت أو فقط 

العلبقاتمختلف إلى وعموديا أفقيا وصل ند كان العلماء 
المجتمعهزت ثم ومن مدنية أو ريفية كانت أينما الاجتماعية 
فصليمكن رلأ فرنسي: >رخ ونال عنيفا(ااد هزا الجزائري 

ؤإصلاخالأم—لأم، ش السيامي العنصر عن الدJني العنصر 
العلماءنفلر في ينفصل لا العربية الثقافة توى م ورغ العقاند 

الجزائرية،ام.والوط'ية العروبة صالح في السيامي الموقف عن 
السالهلاتنقمة العلماء جمعية بائس ابن يجنب وحص 
رثياكونه إحداهما أودائرتين إطارثن صمن يعمل لكن الفرنسية 

جمعممارسة له بمحق جزائريا مواطنا كوثه والأحرى للجمعية، 
الجزائريةالشعب جريدة ، الياء جمعية دور في رأى الد، معد القاسم أبو ( ١ ) 

تقديميو المقال ويدا - م ١  ٩٨٦مام ١ ٤ ً م  ١٤٠٦رمضان ٠ في اليومية 
.الخلماء جمعية حول للمؤلف لكتاب اهد معد د. 

Ch. Robert Agcron. Histoire de L'Algerie Contemporaraine. Tom II. (٢)
Paris. Press Universitaire p. 332. 1979.
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ميدانرإن ت قوله قي يدلك عو صرح وقد السياسية، النشاطات 
ميادينللعمل ومنالك واسع لميدان الجمعية هذه في العمل 
ادخلها- منفعة فيها كان إن . ولكن باسمها ادخالها لا أخرى 

اشيعيش أن وأرجو - لاسمي قيمة قوم عند لكن إن - ياسمي 
ءليها(رلاأ.

الحكومةمخاطبة باديس ابن إليها أثار التي الميادين هده من 
الأمةقضايا في الجزائر في ية القرنوالإدارة باريس في القرنية 

ابلغولعل . والاجتماعية اليامية والحقوق كالتعليم الجزائرية 
مننريد ما كل الخز أليس بموان مقالا باديس ابن وجهه خ2لاب 

مناالخق هدا اللطة ذوى  ٧٢٠قوم )جهل ب؛ جاء ا( فرن
القوم اننا - وفاقة جوع من الأمة فيه يما عالمين ومحم - فحسبوا 

ملثتإذا وأننا شيء، كل هو عندنا الخبز وان الخبز، إلا نريد 
ماكل اعهلونا فقد الخبز أععلونا إذا وأنهم ظهورنا مهدنا بطوننا 
.٠ نطلم، 

ؤإن. حلقنا وللحياة الحياة نريد ؤإننا احياء إننا قوم يا لا 
مطالبنامحن علمتم  ١٠فهنالك وحده، بالخبز تكون لا الحياة 

في،صردريات ولكها واليا،سمة والاقتصادية والاجتماعية العالمية 
الحياة(لآا.

الياّيةتحليلاته باسمه دحالها الض الميادينء من كدللث، كان 

م. ١٩٣٦نونمر م=  ١٣٠٠شعبان ، ٣٦١- ٣٠٩ص  ١٢م  ٨٤النهاب: )١( 
الذيوالخلق م.  ١٩٣٦يسمم م=  ١٣٠٠رمضان ،  ١٢م ٩ ج التهاب: )٢( 

والصبر.والزهد التمثف حياة هو إليه يثير 



الفرنسيةالساسة لدخائل معرفته على بوصؤح دلت الش العميقة 
الئعسةالواجهة عن حديثه ذلك ومن المتمرس، السيامي معرفة 

Popular Front  الثعبيةالواجهة أن نعترف )ونحن فول: حيث
لنفسعليها تأسست الش بالريح أياٌها ماصمح، من نوظ صارت 
المتقبلفي الامال وانتعشت ما، شينا الختضعفين عن الخناق 

والجبروتالاستعماري الملغيان لبنر ما ولكن الانتعاش و*ضل 
تتقلبلدلك تبعا الواجهة حكومة وأحييت، يتغلم، احد أن المالي 

محاؤثرصح دلها(لاد الحكومات إليه انتهت ما إلى انتهتا حض 
وأنالسامة، ني الشعبية الواجهة رجال حبرة قلة نفه المقال 

عيرهم٠بيد كان الحكم ولكن باسمهم كانت الحكومة 
ستةالخام الإسلامي المؤتمر إلى دعا بادص ابن أن ذكرنا 

الأمينإلى بالإضافة الخلماء مثل وأنه م،  ١٩٣٦ه=  ١٣٠٠
عودةوبعد القئير٢/ والملب الإبراهيمي، والشير المودى، 

تبادص بن الحميد عبد الإٌام ارئيس الشخ قال ٠ فضلاء محمد ، ١١
م.^٧٣٩١  ١٢م•ج٩ اماب،: صن ، ١٩٢. ١٩١ص

اليانٍنيعرقا »_،  ١١٠•٨ عام سرن، والى مواليد من العمودي: رأ(الآ'ءن 
العلماء،لجمعا العام الكاتّا مما تور محاما كان والإقرسي، اام;ي 

م. ١٩٠٧صام اسثها يالفرنا،  La Defenceالدناع جريدة تحرير ترامى 
ّيديثرية ني م  ١٨٨٩= ٠—  ١٣٠٧عام ولد الإيرامم: البشير محمد 

القرانحففل وعمه، والده عر العلم تلش صطيما، دية نواص الد عبد 
ديةالأر م(  ١٩١١) ١٣٣١عام اسرته •ع U-^, انمون، من وممرا 

الشاطيي لمثارك عاد الزمن، من مدة وسوريا الحجاز في ءاش الخررة، 
الجزائر.ر الإملأم 
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حياتيجعلت لأتي لح؛انى المالكة ور سيلها، غير نموق لا 
الإداريالمجلس ور; الهيثات هذه يذكر ثم لها(. ملكا 

الثلاث،شعبها ورزماء الجزائريين، الملمين العلماء لجمعيت 
باديسابن أن هنا وقفة ولما . ٢١١الآ■>ضرالجامع تلامذة وعرفاء 

أمرش يتئارون الذين من الأخضر الجامع تلامذة عرفاء جعل 
الجامعايت،في كبرى اصعلرابات حديتر وتد ثلث،، بلا يهمهم 

فيماصوت للطلاب، يكون أن اجل من غيرعا وربما الأمريكية 
عديدة.سنوات زمنه باديس ابن سق كيف فانفلر بشأنهم، يمرر 
زمنهبائيي ابن فيها سبق الك، الوحيدة المرة تكون لا هذه ولعل 

إذاميما ولا تلاميذه. لرأى فيها رجمر اش الوحيدة الحادثة أو 
يعاملهم.كان كيف علمنا 

جمحفي كانت، لفرنا باديس ابن مقالات فإن ذكرنا وكما 
منالتجنس أن علمنا فإذا الجزائري. الشعب تهم الص القضايا 

يتوانلم يائيي ابن ولكن الثديية الحساسية ذات القضايا بين 
ماالقرنية بة بالجنالتجني في ناله مما وكان فيها الكتابة عن 
أحكامرفض يقتضي إسلامية غير بجنية )والتج-را ؛ يلمح، 

مرتدأعد الإسلام أحكام من حكما رفض ومن الإسلامية الشريعة 
بالإجماعا.مرتد فالمتجس بالإجماع الإسلام عن 

علىتجنه يجرى — القرني القانون بحكم - والمتجنس 

٩٣العدد المائر عن ١ ٩ ٤ - ١  ٩٣ص ايابى المرجح ، محلا• اديامر محمد )١( 
. ١٣٠٦شوال  ٢٨= م  ١٩٣٧ليمر  ٣١ش 



الإسلام،حفؤوف من بإحراجهم عليهم جز ند فيكون له، ن
بغيما عليه متجدد ؤإثمها وأنبحه، الظلم شر من الجناية )وتلك 

•جنايته(أا، بستب الإملأم شريعة عن حارجا الدنيا في نل له 

لوصع، ٢١١٩٣٨مارس ٨ قانون الوزراء رثيس أصدر ولما 
ابنمب الإسلامي والدين العربية اللغة تعليم وجه في المقبات 

حاملةالجزائريين الخلين العلماء لجمعية رثيا بوصفه بائيي 
صجةأحدث إنه بل الكثير، فكتب، الإسلامي المربي التعليم لواء 

فتايت،إلى الخلاب، وجه انه ذللت، وس كتبا، ما كثرة من عجيبة 
فيالمائي الإنسان يفكر أن يمكن لا الجزائري الشعب من 

ولكنناكتبه ما كل هتا نحصي ولن القانون. هدا صد استثارتها 
نشايلهس مجال على لنتعرف، الكتابايت، هده س بنماذج نأتي 

القانونهدا صدور من شهر بعد فكتب، الد، رحمه اليامي 
يجمعون_ أيضا ا فرنوأعداء - الجزاترية الأمة أعداء زإن يقول 

وزاريافرارا الحكومة س تصدرون فيكيدهم ؤيدبرون أمرهم 
منالإملأمي؛ن الشخصيان هذه ليهدموا التعليم على ؛عقوبات 

.حياتها( مائة على بالقضاء عليها وليقضوا أصلها 
معلموإنهم المقصودون. العلمرن س الأمة فهمتا زلقد 

ءرنت،الذين هم لأنهم والإسلام، القرآن ولخة والإسلام، القرآن 
مقاومةس يجدون وما ومناهضه، معارصة س يلمون ما كلها الأمة 

١٩٣٨بماير ١٤ا"0مام= القعدة ذي  ١٢ر ٢ ص  ٩٥العدد المار: )١( 
.Chauiemps decreeشرطان تانون هو )٢( 



والمروجضوالأديان اللغات معالمي من غيرهم ا بينومحاكمة 
وبناتابناء بين والجيال، والصحارى الهول ،ي للنصرانية 
.والمال( بالقوة تأيد *ي بل وأمان، أمن ش الإّلأم، 

الإسلاملخصوم نعلن ؤإننا بنا، يراد ما - -والد فهمنا قد 
وستمضيعزمنا، المشروعق المقاومة على عقدنا أننا والمرية 

يصدناولن يصيبنا، ما كل رغم ولمتنا ديتنا تعليم قي - الد عون ي- 
بائدقتلهما في شاركنا قد فنكون شيء ذلك عن 

وفثاتبجمعيات الاتصال على بائس ابن حمل القرار هذا 
وفروعهاالمحاربين قدماء جمعية إر فكب مختلفة، جزائرية 

هذاعلى للاحتجاج يجتمعوا أن منهم ٠لالا الثلاث ؛الممالان 
بلالجمعية تختارها الني بالصيغة الاحتجاج يكون ولا القرار، 
الي٠بالكيفية ليخبرهم اجتماعهم بموعد يعلموه أن منهم يطلب 

،.الاحتجاج((١٢بها يغ 

الجزائرية؛الممالان الإسلامي البرع قضاة إلى أيضا وكتب 
سك)لا قائلا؛ فيه يناشدهم القاءلخات، أو )الولايات الثلاث 

كمامغزاه وفهمتم الأخير مارس ٨ قرار قرانا كما قرأتم أنكم 
لقوانينتكميل إلا هو وما عليتا، كوقعه عليكم وقعه وكان فهمناه 

هذاس ولخته الدين هدا محو على تجتهع وكلها سمت، قبله 

م. ١٩٣٨ابريل ٨ = م  ١٣٠٧محرم ٧ ر المدد الماتر: را( 
م- ١٩٣٨ايريل  ٢٢= ٠١٣٠٧صم  ٢١ز  ١١•المدد المام: )؛ا(



مذاعلى للاحتجاج بمشر^ -، jliasJl*ذا وش .( اكلر. 
امار>ا<.

المعلمينإلى أيضا الخناب وجه أنه عرفا إ0 نعجب وتد 
كان)ؤإن ت المناشدة مد0 نى جاء مما وكان القرنية بالمدارس 

الزييةني دسية لا منازع الوقليفة أوبحكم الملح بحكم لعضكم 
الأممتى أن تنسوا فلا التعليم لغة ني ساسة منازع أو والتعليم 

اءتار0مجن بد ولا عليه انمل التولا اسزاعه يمكن لا وجدانيا جانا 
الفرنسيةمعلمي إقاع الداء ؤيحاول ■ الخاصة( تربيته في أساسيا 
مدارس»ي التدريس أوقات بجعل وذلك الجمعية موقف بعدالة 

بالسمةالفرنسية المدارس أوقات مع تتعارض لا الجمعية 
لعشرنتسع لا التي الفرنسية بالمدارس الملتحقين للعللأب 
الخسالين)أ<.الأٍلفال 

الحكومةقرارات سلسلة في الأخير هو شوءلان قرار يكن لم 
؛يالعام الوالي اصدر فقد الجزائريين العلماء صد الفرنسية 
للحكمالخاصع - الجزاترى الجنوب لولأء موجها منثورأ الجزاتر 

لجمعيةمنتب طالب كل على القبض بإلقاء - العسكري 
الغلالمس أنواع عادة يعقبه العلماء عر الشص ؤإلقاء العلماء، 

مردررمأ الجزائرمحن الملسن الياء جمب ٠دتازي، صلاح مازن )٢( 
اكلمدار م،  ١٩٣٩- ١٩٣١م=  ١٣٠٨- ١٣٤٩الجزارة الوية الحرئ 

ابريل ١٣٢م=  ١٣٥٧صغر  ٢١ش  ١١•العدد المار: ص ملأ دمشق، 
٣١٩٣٨.



احتجاحأوج،، أن إلا بادص ابن من كان غما والاعتداءات. 
الوزراءرص  Jbالداخلية ونثر لأر العام، الوالي إر شديدا 

صفاءرغم جمعيتنا إن حيث الأسف حد لأسف )ؤإني ت فيه جاء 
منالنوع هذا عليها بمدر يزال لا غاياتهم ونل رجالها نية 

القاوالمعاملات الغاشمة القوانين 

الهجرىالعام بدء فيجد الياّي نشاد بادص ابن يواصل 
يصفالجزاثرى الشعب ليخاطب مناسبة م  ١٣٠٨الجديد 

يانفيعده كأنما وقهره الأستعمار اصعلهاد من يلاقيه وما حالته 
وحدهالتراب ليس أنه الجميع ليعرف إسلامه فيه ؤينادى للثورة 

أولا.تأتي العقيدة فإن الشعوب، يحرك الذي هو 
مافلعموي باديس ابن أقوال من الاقتاسات في أطلنا كثا ؤإن 

الحكيموالقائد الزعيم هذا عمل كيف لنعرف صرورة إلا هي 
بالعامالجزائري الشعب ء يهش أن باديس ابن يريد البارك. 
يقول؟فماذا الجديد 

مغالقة؟إالعلم أهل وجوه في ومساجدك 
لمنرحمته معر لا دينك ولغة دينك وتعليم أاهن؛ك 

كالمجرمين؟!المعلمون ؤيحاكم يطلبها ممن وتترع يطلها 
إأمالك؟ فيها حان وم3لاوك أا٠نيلث، 

عليهقضي من منهم المجون زوايا قي البررة وابناوك 
. ١٩٣٨>م  TV=  ١٣٠٧الأول دبجع  ٢٧في  ١١٠اليد انمار: )١( 

١٠٣



-نيس ومنهم محاءْ، ينتظر فهو زمان من أعمل من ومنهم 
.. القضاء؟!. مجالس إلى به ؤيجاء يذهب - هذه كتابتي ساعة 

إكلأ! ثم كلأ! بها؟ أمتيك نعمة عليك ه تق ألم ماذا 
ونا،الأسلأم الاّلأم احتضنه شعنا ان 

أدأ.ابدأ يضح"ءناش لن 
وبثوالتمقير الجهل رغم الإسلام هذا عليك الد يحففل الم 
التنصير؟أساب 
والتهديد؟والتزمد التمزق رغم عروبتك عليك الد يحففل ألم 

بإسلامكالكريم الشعب أيها اهنيك فأنا , بلى. نم بلى 
وحزاثريتك(لادوعروتك 

بقيادةالعلماء جمعية حققته الدى النجاح الأستعمار رأى لما 
انهذلك القضايا أحهلر من عي فضية دبر وزملائه بائيي ابن 

المشهور- دالي بن محمود العاصمة ممش تتل إلى عمد 
محاولةهناك كانت كذلك العقي. العليب الشخ واتهم - بكحول 

فيهاواتهم — نطينة نعلماء أحد — الحبساتى أحمد الشيخ لقتل 
بأنزعمه عن المهم تراجع الأولى القضية وفى باديس. ابن 

الشيخنجا اكانية القضية وفي القتل. إلى دفعه الذي هو العقي 
الاتهام.فبش القتل من الحبيباتي 

بنالحميل. عبد للشخ الأمر فنترك القضية منه حهلورء أما 

١٩٣٩يراير ٤ = م  ١٣٠٧الحج ذي  ١٣ر  ١٠١المدد المار: )١( 



المنيبه ؤيتهم كحول ابن )يقل ت نائلا يدلك لحدئنا بادص 
•نهما،مستراح بائس ابن به ليتهم الصباتي ؤيقل بائس وابن 

غيرعماعر الرعب ؤيدخل عليهما بالشقي الدينية الحركة ونشل 
الآحرى(لاأ.الحركات فثل وقع كما 

لهتعرصت ما أحهلر من القضية هذ0 رأى بادص ابن دام وما 
أولأئفإنه الجزاثر في الإّلامية الحركة وبالتالي الملماء جمعية 
منالامتممار أمحداف فاصحا حولها يكب وقلل خاصا امحتماما 
شعبيةاليوم المني )فقضية يقول؛ مقالاته أحد وفي ورائها• 
ؤيكتبالحزاترية،رأ،, والقضية الشعب صحية والعقبي عالمية 

وأحكمواالمكياJة هاوْ دبروا الدين رإن فيه؛ يقول آخر مقالأ 
جمعيةنف الشي مصرع وراء من يريدون كانوا -حلقاتها 
الإسلاميةالحركات على والقضاء رحالها ومحق العلماء 

،.ةات٠ةإ١٣بعد من لها تقوم لا فضاء الجزائرية 

قهيرأنه القضية بهده باديس ابن اهتمام على الدلائل ومن 
العقبي.الشخ محاكمة لحضور الأخضر الجاسمر في دروسه 
الصالحمحمد الشح التدريس في زميله لم تلأميد0 أحاس ؤيدكر 

أخلي )مات يقول؛ التهاب في كتب باديس ابن أن رمضان 
فضيةلهذه لأحلهما، طلابي دروس تركت وما وحيد وابن ءز.ز 

م. ١٩٣٨منه م=  ١٣٠٨الأولى جمادى  ١٩ش  ١٧٣العدد المار: )١( 
م. ١٩٣٨دبممر= م  ١٣٠٧شوال  ١٧ش  ١٤٣العدد المار: )٢( 
م. ١٩٣٩,ريه = ،_  ١٣٠٨الثانة جمادى  ١٠م ٦ ج الشهاب: )٠١( 



اوقفتاجلها ومن عامة ممضة العض ضية أما , ثخمية 
؛يدائما وكان لاحضو وجثت طلائي اسمحت أن بعد الدروس 

المحكمت(اا/ئاعة في الأول الصف 
والكتابةالإسلامي العالم بمضايا اهنمامه السياسي نشاطه وس 

بلغتحش لمين المباحوانهم للامحمام الجزارين ودعوة حولها 
وصحافهبائس ابن صحافة في القضايا هذه احتلته ما نسبة 

فضيةكيرا حولها كب التي القضايا أهم وس ثلثهارآ،. الجمعية 
اللجنةعةد'ت وعندما . هلين فالوقضية المختار عمر وجهاد ليبيا 

أرملم  ١٩٣٨= ه—  ١٣٥٧عام القامرة في مؤتمرها البرلمانية 
لجمعيةرئسا بوصفه إحداهما المؤتمر إلى رفيتين باديس ابن 

فيجاء شخصيا. بصمته والثانية الجزارين، لمين المالعلماء 
معكم(رم.)نحن الأحيرة: 
حولمقالا باديس ابن فيها كتب التي الموصوعات وس 
التاريخيةالمراحل إلى فيه أمار الزيتونة بجا•ع التعليم إصلاح 

هذهتعثرت وكيف الزيتونة، في التعليم بإصلاح لل٠ءلالبة 
أسفنااعفلم )فما قاتلا■' الإصلاح لتأحر أسفه ؤيبدي المحاولات 

هدامن ألمتا اشد وما الحال، إليه آك مما _ الزيتونيين عثر مء 
والانتظار(.التأحير 

صاض.*وح معه، شخصت •قابلة رمضان، الصالح محمد )١( 
العلماءاجمعيه بعنوان المؤلف لكتاب، تقديمه من ، اهل4 سعد القاسم أبو )٢( 

القلم.دار ط الجزاترسزا، لمين ال
٤(•ونم )ميم، منية بولاية الُثاثوأ مديرية ليتم( المحفويلة الوثاثق من )٣( 



امحدافعلى ذلك باسأ المطالوة الإصلاح وجو0 يحدد ثم 
فيالمتخرجين ان باديس ابن فيذكر الجامعة. ءذْ ر الدراسة 
الامامةورجال والفتوى، القضاء رجال أصناف ثلاثة الزيتونة 

خاصةوصائل الخهلهل. من حهلة ولكل التعليم. ورجال والخْيابة، 
حشاتذلك يعد ؤيفصل |ها. والاصعللاع فيها الكفاءة لتحصيل 

فيهيشترك عاما تعليمأ محناك يكون بأن يقترحه الدى النظام 
التمجؤيحصل سنوات ثماني فيه التعليم مدة وتكون الجميع 

لكلالهلالورة المدة يوصح ثم مشارك. عالم سهاده على بعدها 
والخطاةرا<.والتعليم والإفتاء القضاء في تخصص 

تعاونمن فها حدم ومجا فلهلين فضية أيضا ال وهت
الشيخفكتب ا فيهالملمين صد ة الصهايناليهود بين 

رتزاؤجت قائلا الأحداث هده خهلورة يوصح الحميد عيد 
كييرلقم فأنتجا الشرعة بالصهيونية الغاشم الإنكليزي الاستعمار 

وندفالجميل ذلك كل أساهم الذي الأعمى العلمع اليهود من 
الجحيما فاحالوها المقدسة والرحات الأمة فلعلين على بهم 

ثم،. ٢١يندمل( لا جرحا والرب الإسلام قلب وجرحوا يطاق 
روكلفيقول; الأحداث هده تجاه المسلمين مسؤولية عن يتحدث 

يجريما كل على تعالى اللف عند المسؤولية أعظم مؤول مسلم 
نهكوأموال ترمل اء ونتيتم وصغار تزعق أرواح من هنالك 

م. ١٩٣١امحرر = > ١٣٠•الئايأ حائي م ٧ م ١ • ج النهاب: )١( 
م. ١٩٣٨اغطس >=  ١٣٠٧الثانة جمادى م؛ م،١ ٦ ج التهاب: )٢( 

٧



أوبمكة واقمحا كله ذلك لكن لو كما سهك وحرمات تخرب وديار 
اسْلاع(رادبما الففلح النللم ذلك لرفع يعمل لم إن المدينة 

واكلرنة:بادص اين 
جهاد،من >ف ذكر دون بائس ابن عن الحدث يكتمل لا 

الحكما احدعما لأمرين; حاربها فهوند الصوفية. الهلرق صد 
لأنهاوثانيا: وحرافات. وبدع ونحلال انحراف من الدين على 

الاحتلال.رلكب فى نير أصبحت 

عللها؟ؤبما الجزاتر إلى الموفية الهلرق يحك فمتى 

فيتظهر بدأت الموفية العلرق أن المورحين أحد يذكر 
فيأتباعها وازداد الميلادي عثر سادس الالئنرن بداية منذ الجزائر 
الانرنوبداية الميلادي عشر الثامن القرن من الثاني النصف 

والرحمانٍة،القادرية، عي: العلرق هده واهم عثر. التاسع 
والأاوويةلأ،.الناذJ^ن، ودرتاوة والثاذلية، والتيجانية، 

أنالعلماء لجمعية الخامس المؤتمر مجل ش حاء وتد 
تسترتغامضة نزعة إلى أصلها في )ترم الموفية الخلرق 

المليانعن والعزوف الأسباب س والتجرد للعبادة ؛الانقطاع 
منبنيء منتحليها تأحذ ولكنت وااتذلا٠ر؛الخصوصية الجدية 

نمه.راإالمر-ح 
(J_(Y  خلالالجزاتر ش واثرما المرية والطرق نثأ؛

١ْ.ص الثاني: العيد 

•٨



البريئة•غناعر من وشيء المطلق سليم الترم الخيمة مذلأAر 
الروح(لا،.كمال إر إرمافا الجسد تحديب وعو 

بعنوانكتابا - الجزائر علماء أحد - الميلي مبارك الشيخ وكب 
يلينما العلرمزأ؛ أمصاب ب ذكر ومظاعره! الشرك ارمالة 
مها:بعض 

٠التوبة قبول ش وعبادْ اش بين التوسل — ١ 
اتثاعني لأتباعيم والرخص الشرعية، الذكاليف عن اكرئع -٢ 

•وأمواتهم الشيوات 
زيارتهمعر حثهم ثم غفلتهم وتلقيح الا'٢ا ني الجمود ٣-يث 

•أموالهم لاصتدرار إليهم والرحلة 
والقاماتءآ،.الخرانات على دينهم في الاعتماد - ٤ 

بنيبن الأستاذ نقلها الهلرق لهده صورة نجل الواقع وش 
نمة)وكان فيها: جاء الْلفل«، - المرن شاهد »مدكرات كتابه في 

وكانمقامه احتار حث الاغواحل من يأتي آخر امرابعلي! شيخ 
فكان. مشعوذأ. وكان الفاصل. ناصبنا ءلريةة الرحمانية، يمثل 

بأسالس-،المريدين ؤلريفة معتنقي حيال على تولي يكيفا يعرف 
بيطن(>م.

لمنالالعلماء جمب موتم لجل سير الإيراهص، ايثم محمد )١( 
المصررءا,رالهلعة ص٧٢ م؛  ١٩٣٠= ه  ١٣٥٤الخامس الجزاثرمحن 

.٢٨١- ص٣٧٢ و٠فلار•: الثرك رّّالأ المر، مارك )٢(محي 
.٣٢٤ص اسل: الترن- شامي عدكرات ني، ;ن ر'ا(مالك 



إحدىفي المحمض أحد كشها مقالة من أملها انرى وصورة 
فيكان بأنه الصرفية الهلرق إحدى شخ حول الجزائرية الصحف 

الزواجوأراد بها فأعجب الفنادق احد في نمل فتاة فشاعد ا فرن
لكنلأنيجرى الكاردينال ولكن الجزائر عام حاكم يوافق فلم مها 
تنصيريجعل وموف المسيحية مصالحة في الزواج محيا أن يرى 

الكنيسةفي الزواج وتم وايسرمحا. الأمور أسهل من الملمين 
وظلتالرمال. ياميرة تعرف واصبحت . ٢١٩٠٧عام الكبرى 

)الخمللينعلى نمهلف وكانت الكاثوليكية ديانتها على 
شخزوجها يامم وكتبتا المساعدة، يد لهم فمدت الخيحيين 

واعيانهاالهلريقة محذه مقاديم إلى الرسائل من كثيرأ انملريقة 
الضللين(ربهؤلاء حيرأ توصيهم 
الاحتلالبداية في الجزائر في النضال زعماء كان ولتن 
مقاومةمن ليمنعهم ذلك كان فا الصوفية، ال،لرق إلى يشبون 

رانا فرنولكن الملقية. العقيدة عن ييتعدوا لم لأنهم الاحتلال 
إنحش والجاه والمال يالماصب الهلرق مذه شيؤخ تتميل أن 

علىللسيطرة وسيلة أقمل أن أعلن يين القرنالحكام احد 
بمنمحثاطريقة أو زاؤية شخ من التقريب، هي الجزائري الثعج، 

الهلرفيونّيهلر حين بعد فيما واضحا محيا اصبح وفد مال. او 
المتؤيات،كل على الحلية المجالس مقاعد اعسار تسعة على 

٦س السوي: ءادأ، صدي زيارة أإلي اJزا٠ري^ عيل. المحمد )١( 
م. ١٩٣٣اممرر ^ = اْما،_ رحب، ٤ ،ي 





احديات طريض في للطرب بادص ابن حرب تجلت وند 
فيالمضنية الجهود وبذل الصحيحة الإسلامية العميدة تثر 

عامالحج من ر"أع ُنذ التعليمية باديس ابن أعمال إن بل ذلك، 
فيماثرة غير بصورة ولكن صدهم موجهة كانت م  ١٩١٣
م ١٩٢٠عام الصحفي نثامحلم بدأ فلما جانبه إلى لكبهم محاولة 

التعليمفي الاستمرار •ع الصوفية الهلرق مخاهلر يوصح احد 
•نوله التحذيرية باديس ابن عبارات ومن العئنيدة. ؤإصلاح 

ويسءءلرعلىربك دبين بينك يقف ان يريد )منريهل( )واحذركل 
فيالتصرف يزعم بقرة ومالك وجمك وقلبك عقلك 

الكون(>ا،.

شيخعلى الرد في رسالة ذلك قبل بائيي ابن ألف كما 
فيهايخاطب العاس الشعر من أبياتا كتب الذي الحاليؤية الهلريمة 

مفصلاالحميد عبد الشيخ رد فكان يلقرآ<. الا الرسول.ب
وقد. الرسول. *ع الموس فتها يكون ان يجب المر للحال 

والتونيينالجزائريين العلماء من والعناية التقريفل من نالت 
مكيدةفدبروا غيظ وأنصاره عليوه ابن قلب ملأ ما والمغاربة 

الاحرةجمادى ٩ في باديس بن الحميد عبد الرئيس بالإمام للسعلو 
مجنالإمام الد ونجي م،  ١٩٢٦ديسمبر  ١٤الوافث، - ٠١٣٤٠

اءطس ٢٣= م  ١٣٤٠مغر  ١٠ش  ٤٩صدئ اكهاب: بادص، ابن )١( 

احدمحاب م بط، U ض ،-ط؛  ١٣٤٠الحجة ذى ش )آ(انجزعا 
.٩ ٠ ص ; واJلءة نة الين صراع حاني، 



بإبمازسلكن الأصداء سا ان رأى رمحاك الأثيم. الاعتداء هدا 
الميدانلي الأساذ بنشاط ذرعا صاتت اش الاسعمارية الإدارة 

بعضعلى الأولى بالدرجة تعتمد ولكنت والوطني الإصلاحي 
مثليقال أن بالهلح المكن من لكن وما الهلرق هده 
عنهاتفصح لا الاعمًال هد0 مثل ولعل ٠ حينه في الرأي هدا 

•الأن حش عنها الإفراج تم الش المن؛ة الوثاس 

المسلمينالعلماء جمعية تأسن نوات ؛الحادثة هده وبعد 
ولكنهمالرسميين، والعلماء الموفية الهلرق رجال بعض ولحلها 

فلمافيها، الشأن اصحاب هم الإصلاح علماء يكون أن يرنهم لم 
التاليالعام محن الجديد الإداري المجلس انتخابات موعد حان 
لدى)الوفلفرن الرسميون الدين علماء - مولأء منها حرج حش 

عالخاءاجمعيه باسم لهم جمعية وأنشاوا - والمتصوفة الحكومة( 
بانتنادي وأحيت ٠ المنة باسم والإسلام العلم لتحارب المنة® 

شرعيةمائل في تنحصر الإصلاح علهاء وبين بينها الخلافات 
الماثلهده لهم المؤيدة المحق إحدى وذكرت ٠ حرثية دينية 
منها:

ومذاهبهم.ديانتهم في الناس اعتقاد - ١ 
•ّلوكهم فب، وْرّانةهم التصوف نيؤخ -٢ 
راحهموأفأتراحهم في واحتمالاتهم اس النادات ع- ٣ 

. ٩٩ص ١ ج ت دالدعت ة المحن صراع حاني، احد ( ١أ 

١١٣



ذهارا<.الخوض عدم طالين ؤبماتمهم واحتمالاتهم 

للعقيدةمخالفا يراه عما يسكت أن الحميد عبد للشخ واثى 
المححيذ؟!الأسلاب 

الوثاثقكفتا ممد يفرسا الصوفية الهلرق اصحاب صلة أما 
الأمرنزيد ولعلنا آنفا. إليه أشرنا مما البحث مرونة الفرنسية 
الضصحفهم إحدى خلال من هؤلاء نفلر وحهة طل وصرحا 

نصرحزلنا ومحا صرحنا ممد السياسية ال المراما تقول; كتبت 
زلاما ا لأننبها الاشتغال لأحل يوص لم الزوايا مشروع بأن 

المشاغبونيقوله مما الرغم على متتاقضان والدين السياسة نعتبر 
الياسة(لم.لاقي لا الدين بأن 

حينالأنية العالمية الحرب إعلان مل حليا ظهر الأمر ن إز 
الولاءفروض تقديم المختلفة الجزائرية الجهات فرنسا طالبت، 

أدىمن أول الطرق شيوخ فكان الداخلية للجبهة ضمانا والطاعة 
الطريقةشيخ س موجهة رسالة ض -، نظرهم ش - الواجب ءذا 

فيهايطالبه الجزائري الشم، إلى يوجهها بالوادي القادرية 
للمجهولالمادي العون بتقديم أو الفرنسي للجيش الانضمام 
نفيأقدم سكم زد أنا )وها ت نصه ما فيها ؤيقول الحربي، 

م ١٩٣٢^٧ م=  ١٣٠٢ّمم  ١١ني  ١٤٤٠اليد النجاح: )١( 
١٩٣٨يول  ٢٢= م  ١٣٠٧الثاني يبح  ٢٤ر ه اليد )آ(الرشاد: 

١١



تدرهاالبينين صحتي عجز عن عوءا مالية إعانة لدنع بإخلاصي 
فرنك(لاا.آلاف عشرة 

بنالحميد عبد الشيخ من مخلصة بمجهود ثم اث من وبفضل 
أنهالولا تنقرض كادت حش الصوفية الهلرق وجود تضاءل بادص 

منالإسلام أعداء س وتجد والأخر الحين بين برأسها تطل فتنة 
•ثت اساست.ءٌ|عا نفه.فى لحاجة يؤيدها 

البحار:وراء لما الوطى المرسي الأرشيف المزجودة؛ي القرنية الوتاثق تا(س 
.H  16 72رنم العلة 



أحرىنشاطات 

الكشافةجمعيات 

بعضهانارك ؤيهودة كاثوليكية كثفية فرق بالجزاتر وجدت 
-الاحتلال على سة مئة مرور - المتري الاحتفال عروض في 

بعضفكر لدا الفرق. يذه في اعضاء الجزاريين بعض وكان 
ابنفكان بهم. خاصة كشفية فرق تكؤين في الجزاري الشباب 
الفرقمد0 بعض اختارتبم حض العمل لهدا اJؤيدين من بادص 

؛الكافةباديس ابن اهتمام من وكان لها. صرفيا رسا الأفواج أو 
المشهورة:نميدته في وأالمباحأ أالرحاءأ قوم ذكر حلد أن 

ينتسبة العروبيإر لم مالجزائر شعب 
كدبفقد له إلماحا أورام أصله عن حاد فال من 
اقتربقد )الصماحا وبك ا( )رجازنأنت نشء يا 

وذلكالفوجتن ذم مجرد س ابعد إلى يرم، بادمأ ابن دلل 
التحرير.معركة إلى التهلي، 





ؤيحثهمفحاصرهم لتؤنس زيارته حين بهم يجمع يكان الجمعية 
الحميد.الإّلأس اسث وعر العالم بملقي الاصام على 
الخريجينالعللبة يلقى كان أنه بهم اهتمامه عر يدل ومما 

منعودتهم بعد الجزاثر ر لهم عمل إيجاد في رساعدهم 
مس•

للحركةالمؤرخين أحد نيري نوني إر العللأب إرسال أما 
لكنبادص ابن أن تونس ر الجزائرمحن للمهاجرين المكرية 
لمالذي المتيمر ومغالهلة الثقافية الجور )إعادة منها يهدف 
الثقافيةالثورة تقبل معلى البعثات أهمية إر الأمر باديء يضلن 

فياهمون يالثعثات تلك بعللالع فوحيء عندما إلا الجزاتر في 
والصحفيالسياسي اطارها ؤيولفون الإصلاحية الحركة 

وااعلمي(>ا<.
السلهزلأء القكرى التكؤين ر مشاركة يائيي لاين وكان 

بعنواننثرة إصدار تونس في الجزاثريون الْللبة أراد فعندما 
فيها،للكتابة الجزائريين العلماء من عددأ كاتبوا الأول، ٠الثمرة 
يقول:بائيي ابن إليهم فكتب النبؤية الهجرة مناسبة ولكنت 

مكم؟بها بالاحتفال أحق ومجن بالهجرة يحتفلون )المهاجرون 

الوحلتكم ماجرتم مهاجرون، الجزاترمحن أبنائي يا انتم نعم 
بللأنفكم، بأنفكم هاجرتم فتكونوا وتتركوه، منه لتتريحوا 

الجزاتريضللمهاجرين والمكري العلي النشاط الجابري، صالح )ا("حد 
صْ'ا•'رجع بمرض، 

١١٨







الخيرة;والخمعيات اتجار جمعيات 
فثاتمن فتة يترك لم الد رحمه بادص ابن أن مرارأ ذكرنا 
للعمل؛دسها أن ليحاول بها يتمل أن دون الجزائري الثعب 

يتصلكان فقد واستقلاله ورقته الجزانري الشعب وحدة يل مش 
والجاحواكيم التربية وجمعية الخيرية الجمعيات لدعم بالتجار 

علىواليهود )المستوطين( ١لاستعمار صيعلرة وتحت الأخضر. 
ريفكر أن باديس لابن بد لا كان والزراعة والمناعة الهارة 
نينةقتجار جمعية تأسيس إلى أولا معي السيطرة ءدْ تحْليم 

؛ونجة>ا<.بلقامم برئاسة م(  ١٩٣٤)ه  ١٣٥٣عام 
إلاالجمعية هاوْ نشاطات عن تعورنا المعلومات أن ننكر ولا 

الشآمال(( رجمعية منوالها على تأت التي النواة كانت أنها 
التانية،العالمية الخرب بعد الجزائر أنحاء جميع من تجارأ صمت 

السلطاتإن حص الجزائري الاقتصاد في كبير نفوذ لها وكان 
حيثحاب، ألف لها وتحب أعمالها تراقب كانت الاستعمارية 

ماليرأس أعمالها ونغلمت الخارج من تورد تالجمعية أصبحت 
اتجارؤيتغلون أفرادا ذلك من تقيدون يوكانوا وطي 

المشروعاتعلى ذلك اثر ظهر وقد لصالحهم، القرنيين 
ومساعدةوالوادي، احي، والمالمدارس، بناء س الخيرية 

اافقراء>آ<.

ماض.مرجع شخصا، •قابلة مرحوم، علي )١( 
=،_ ١ ٤ > ٤ صغر ٩ الجزار،ي ش معه شخمأ •قابلة سبان، الرحنن ب )٢( 







منمه بممحج وما الأملار العالم أحوال من عرنوه ما الكتب في 
منيإقالته به الهرض تحاول إسلامية وحركات فكرية تيارات 
التدريسبدأ الجزائر إلى ورجع تونس في تعليمه انم فلما عثاره. 
ابناختيارا من له ؤيا عياض. للقاصي رالثناءا لدلك واختار 
وتحتاجالمرض أصابها الأمة أن يعلم ربيعا ال٠شرين ذو باديس 

ه.المعلفى سره في الثما، إلى 

الحرامالأة بت ليحج بائس ابن ينهللق البداية هذه بعد 
المنافعفيشهد واللام الصلاة عليه المصهلفى مجد ؤيزور 

المنورةالمدينة في مكث وتعليم. وتعلم ركن أداء جميعها; 
منفيها إسلامية أمم وميثة نحل خلية النوى والم.م ثلاثة أسهر 
حينبالشيخ فاكش • صقع كل من الإسلامي العالم علما، 

لألاورارة هدْ وش آخرين. وء٠ثلين الوزر بن والعزيز الهندي 
واتفقاعادا، إذا عمله يمكن وما الجزائر اوصاع وبحثا الإبراعيمي 

منإليه وصلتؤ مما الجزائر لانتقال مكتوب غير رتامج على 
حمدانالشح عرض ذلك وتبل الاحتلال. تحت ومذلة مهانة 
الشحانبرى ولكن المدينة إلى يهاجر أن تلميذه على سي الوني

•الجزاتر أرض ني ليجامل يعود أن له فنصح الهندى حين 
توفيق.أي اث من لتوفيق ؤإنه أراد ما له وكان 

بائسابن زاد الجزائر إر عودته طرتق وش المدينة ومن 
بأمماءعلينا تضن أيدينا بين الش الصادر كانت ؤإن مصر، 

بخيتمحمل للقح مقابلته ست، فإنها قابلهم، الذين انملماء 

١٢٤





وس. . الحسني. الأمن الشخ الأتمر القدس مض مع داثمة 
تطوراتآخر على الوثوق بادص ابن الشخ اسطاع محولا، 

مللمجلس اجتماع أول مند العربيت الماحن ش الأحداث 
القدس(>ا،.

حوادثونمت عندما أنه الاتصال هذا على الدليل نجد ؤإننا 
١٣٠٣الأولى جمادى في واليهود الملمين بين نملمة 

للمؤتمرالتتفيذت اللجنة رنيى قام م(  ١٩٣٤علس رأغ
ينالحميد عبد الشخ إلى معونة بإرسال بالقدس الأسلأمى 

آلافرثلاثة ثالنات وخص جنيها خمسون مقدارها باديس 
عائلاتعلى توزبعها وتم فرنكا( ومتن وخمسة وسمنة 

المكو؛ين)^/

العالمقضايا في والروحية الفكرية المشاركة صور وس 
اليربرىل٣،•الظهتر ذكرى ص الشهاب في كنه ما الأسلاك 

هد0إحياء على المغاربة إخواننا دأب رلقد يقول؛ كب حيث 
بموجهنم (. ١٩٣مايو.ئيه=  ١٦يوم كل اJؤJة الذكرى 

Ageron Ibid. p. 333.، ١ ر 
عددالجاح: وانظر م. أبريل = م  ١٣٥!محرم  ١١م ١ ج النهاب: )٢( 

م. ١٩٣٠>_  ٢٤،_=  ١٣٠٣الحج ذي  ١٩ني  ١٦٨٤
بمرضم  ١٩٣•مايو  ١٦المغرب؛ي ينان اصدر، مرصوم الربري النلهر )٣( 

>،والأس الأسلاب الشرج إر التحاكم ترك ائربرة المائل صلى 
لمولمهالربرى« والغلهير الوية أالحرئ كتاب يراجع وتلنالدمم. اعرانهم 
•بوعياد الحس الحاج 

١٢٦



لإحوانهمتهم وماند ومشاركتهم الجزائر علماع مؤنق ببيان إليهم 
ب٠واصاةذلك بعد لهم ؤيتصح القضية، هذه ني المغاربة 
الحدادهدا ش المغربية شقبما وقالبا قلبا لشارك )ؤإنا الجهاد: 
انمخ،بالاحتجاج جامها إلى أصواتنا ونرفع الديني، الوطني 

إنالأحرار: الغرب، رجال لإخواننا نقول ثم البالغ. والاستياء 
ومالهمجهادهم بفضل إلا عنهم تزول لا المفللمة هده 

إلاالفوز لهم يكب ولن الحق،، كلمة سبيل في واستعانتهم 
الصفوف،(أا،.وتوحيد الكلمة وجمع ؛التضامن 

باديسلأبن دافعا ليبيا ش الإبملالي الأستعمار فظائع وكانت، 
فيمااللعين لإخوانه الجزائري اكب، مشاركة ينلهر أن 

العلعاءرفجعّعية يقول: باديس ابن فكتب، محن. من له تعرصوا 
الشقيقالقهلر من الصادر الداء هدا تلتي الجزائريين الملمين 

ارتكبتهما صد والاستنكار ؛الاحتجاج صوتها وترلمر النللوم 
المربية>ا؛الس عالي أنزله الذي الفائح الظالم س إبطال 

بأنوتذرها ملم. وكل عربي فلبا كل به فأصابتا الملمة 
.٢٢١.(- نومه من استيقظ ند والمربي الإسلامي الضمير 
فيالمشاركة فهاك والألأم الأحزان في المشاركة تكون وكما 
حزبازعيم - الثعالك، المزيز ب الشخ عاد فعندما الأفراح؛ 
جمعيةابرمتح م  ١٩٣٧عام المنفى من - النوتي الدستور 

م. ١٩٣٧يؤب  ١١م=  ١٣٥٦اكاز ربجع م  ١٣٣٤ج التهاب )١( 
م. ١٩٣٨فراض  ١١م=  ١٣٠٧الحجة ذي •:١ ش  ١٥١اليد:)٢(^: 

١٢٧



لمولكنها زعيمهم، بعودة تهنثهم تونس ني الأشقاء إلى العلماء 
الحميدعبد الشخ رثيها عنها تنيب أن فرأت يدلك تكتف 
تونس•إلى نوجه 

عنالكمحر يغفل فد الش الفكرية الروابط س صورة ومحناك 
بلادُن كمحر ني المرية والكتب المناهج تدريس وهي ذكرها. 
هذاني ما باديس ابن أدرك ونل الجزائر. ومنها العربي العالم 
إرم  ١٩٣٧ه=  ١٣٠٦عام فدعا ومالبيات إيجابيات من الأم 
شللنظر الإسلامية العربية الدارس في للمعلمين مرتمر عقد 

هداعقد مبررات من فكان المقررة. والكتب، التعليم مناهج 
مدارسافي )أرى بائيي: لأبن مقال في جاء ما المؤتمر 

أغلبقامحلبة الأفريقي الشمال ومعاهد مدارس في بل ومعاهدنا 
لتدرسوصعوها المصريين، تألم، من العصرية الدرامية الكتب، 

ممرعلى بالكلام محشوة تجال.ها ^j^، المصرية الدارس في 
مصروتاريخ مصر وقطن مصر وفراعتة مصر ومجد مصر ورجال 

ولعلالح(أآ،• • المعيد. المصري النيل وحش مصر وحغرافتة 
وعلىالإنجليز الختثارين تدخل نتاج من كان الأمر ا هل• 

فيالمقررة الدراسية والكتب، الناهج وصع في دنلو؛كه رأسهم 
يكنلم هدا ولكن مةت.صا. صيتا !المريةI اصحت، أن إلى مصر. 
لهاكان الشهاب أن ذللت، ؤيؤيد مصر. مع الصلة لقطع م؛نرأ مهللقا 
جريدةفي اعلنتا وق. الفني؛ن| الشهاب !مكتبة باسم تجاريان مكتبة 

١٩٣٧جوان  ٢٠م=  ١٣٠١الثاني ربح ٦ ر ١ 0. انمي المام: ;١( 

١٢٨







إنهانعم محضة(لا/ أدية حفلة سل ز الوقوف س تنض 
واحتفاءالإسلاْسة للمرابهلة تأكيد ولكنها محضة أدية حفلة 

العريةللغة تمجيد ذلك وفي معروف، شاعر بشأن واعتمام 
الاحتلال.بداية متد فرسا حاربته الذي الأمر لشانها ؤإعلأء 

ميماولا الجزائر تفاعل على الأمثلة من الكثير ندمنا لقد 
الحميدعبد الشح بقيادة الجزائريين لمين المالعلماء جمعية 

وأوصحناالإملامي العالم ش والسياسية الفكرية الاحداثر •ع 
أحرىصورأ نقدم يلي وفيما التفاعل. مذا من مختلفة صورأ 

الإسلاميةالجماعات مهلبوعات ؤلريق عن الجزائر إلى وصلت 
مها:نماذج ؤإليك الإملامي، العربي العالم في 

منالملمين فيه تحدر نداء الأزهر مشيخة أصدرت إ أولا 
فتنةوبامحلتها العلم حدمة ءلاAرها رالش #السشيرية« المدارس 
)أيهاأيضا: الداء هذا في حاء ومما ديتهم(. عن المسلمين 

حالصاالمحح إليكم ندى أن محن بدأ نجد لا إننا لمون الم
هدهفي أولاده ألحل فيمن الرهيب اطه حكم ونتلواعليكم 

أنهايعلم وهو الدور هده قريبه أو ولده الحل من إن إلدارس. 
ولاله ليغفر الد يكن لم فهومرتد دينهم س الاس لإحراج اعدت 
،.٢٦.سبيلا.ليهديه 

الحميدعبد بالشيخ الاتصال إلى الجمعيات ممللع ثانيا: 

م. ١٩٢٧يون M الموايق م=  ١٣٤٦محرم  ١٤ن، ْ'ا المدد )ا(اك+اب: 
مّ ١٩٣٢اممرض  ١٦مً  ١٣٠٢الثانة جمادى  ٢٦؛ي عدد٠ انمراط; )٢( 

١٣١





بينالقديم السيامي الكفاح حلق يقد اني، نفجمود 
وصوءالأغلاط من جوا النفور من والمسيحيين الملمين 

والقذفوالبهتان الزور من بل والعداوة الغور ومن التفاهم، 
•٢١١الكريم.(دب الإ-لأم ض ر الظالم 

عدد*امن العراثيةأ !الكفاح مجالة عن ٠قاا١ الشهاب ونقاك - ب 
مرانم  ١٩٣٩بائر = ه  ١٣٠٧الحجت ذي يي الممتاز 

مطرسياستهم ييحهوا حش الإسلامية الأمم شان بملح ءلن 
الأنالإملامية الشعوب دامت، )ما فيه: جاء الإملأمء 
الأجنبيةالدول مصادقة ش إلا يفكرون لا وقادتها وزعماوها 

تقومفلن أوضاعها في والاندماج وتقليدها ومحاكاتها 
يبلغونولا عز لهم يرجع ولن • • قاشمة الإسلامية للشعوب 

لهداالإسلامي العالم في المياسة زعماء فجل . مجدا. 
اقتماديةسياسية درامة الإسلام يدرموا لم العهد 

الأوروبيةالمياسة مدرسة أبناء كلهم هم إنما اجتماعية، 
اوروبا-في الومطى المسيجية القرون انقاض على المنية 

والخلمللميامة اللدود العدو ذاك إذ الكنيسة كانت، وقد 
المسيحيةعداوة سبيل في ؤجروا لها عداوة اشد هم فتشاوا 
العنايةوطغت، الأديان. طاتع ش تمييز بلا دين كل عداوة 
حشومجده ودينه الثرق، بتاريخ المائة علي أوروبا بتايغ 

الالإسلامية الشرقية الأمم من المتعلمة الراقية الطبقاُت، إن 

م. ١٩٣٠ابريل م=  ١٣٠٤محرم غزة  ١١م ١ ج النهاب: )١( 

١٣٣



عهرز بلادمحا تاريخ عن ولا الإسلام تاريخ عن تعرف تكاد 
تجاالهتحة 

نيامإر العلماء دعوة حول المربية• الرابطة امجلة ج--عن 
نيالعالماء دعا )ولقد المجلة ثالت إملاعي فقهي مجمع 

محندالتوفض الذاهب توحيد وجوب إلى العصور مختلف 
فرديتدعوة كانت لأنها نجاحا دعوتهم تصادف فلم المقالي 
وجهالمنة  ojukوفي . والخمول. الجمود عصور في جاءت 

اللماءجمعية رض باديص بن الحميد عبد الجليل الأستاذ 
الأستاذفضيلة إلى الدعوه يده عثل الجزائريين المسلمين 

كبارآراء فاحد بدوره فضيلته وقام الأزهر الجامع شخ الأير 
الإّلأ.ي(رآ<.المالم في الخلماء 

حينةص احترت فقد الإسلامية الصحف في الجزائر أحبار أما 
المددوفي أحبار. من يصلها كان لما مثالا الملمونء #الإخوان 

٨الموافق م  ١٣٥٣الحجة ذي ١ في الصادر والخثرين التاسع 
تونسمي رالهي١ج ت تقول الصحيفة هذه كتبمتا م  ١٩٣٥مارس 

الحالةأن نمها والفرنية الإنجليزية الصحف رذدت والجزائر: 
وعياجوالاصعلراب الخلورة من جانب علمي والجزائر تونس في 

القرنيةاالJاحالية )وزير رينيه الميو دعا الدى الأمر الخواطر، 

الكناحص نملا ، ٣١٩٣٩مارص م=  ١٣٥٨صفر  ١٠٣ ٢٤)١(التهاب: 
باي!(.اللٍلأ اثب )ما الشانئ. الملام مد سد الأستاذ فلم  ٧١٣١١

م. ١٩٣٨ارن،  ١٢مً  ١٣٥٧الثانة جمادى  ١٥ر  ١٢٦المعدد )أ(الماتر: 

١٣٤







ومدرسينوموظفين وعمالا تجارا جميعها الشعب مطبهات 

يعترهم-
أسلوباسخدم فقد عالي ال؛نا يقتصر لم الثاية: 

بخطابهتأثر أنه يتومم بمن يجتمع وكان الشخصي الاتصال 
•المنظم الأسلأما العمل إل موجيهم 

عملهمن جرءا كانت فالخْلابة يصغ باديس ابن كان وهكذا 
حملهإر يستمعون الذين يأولتك شخصا يتصل كان حيث 

مقاهياحد في يجلس وكان بل وأعمالهم، بيوتهم في زورهم 
مكتبأو )المجد( عمله ومقر منزله من القريب نتهلظن 

شبابنامن بثلة ليلة رجمعتني فوله; ذلك امثلة ومن الشهاب. 
تكبما إر الحديث بنا اق فان. . الأوروبي التعليم المتعالم 

غءرها(>ا<.عين في الاحترام والأفراد الأمم به 
أنهعر والقمف التعلم بأسلوب البنا يكتف لم الثالثت: 

الانتصاررأى فقد . الدعو؛،. بأعباء الوحيدة رالرّيالان 
الأمةمسؤوليات جميع في الخثاركة دون الماحية هذه على 

جنوحاوالاقتصادية الاجتماعية الميادين مختلف فى ومشاكلها 
والعقم(.الفينة إر والعلم بالمقافة 

لمبادص ابن ان إلا الدعوق وفلروف اليثة اختلاف ورغم 
اجتماعيةنوال تكؤين في ساهم بل والمثقيف المعليم على يقتصر 

شبانش  ١١٣ءخ الشياب؛ قومه، فة الرجل تتمة باديس، ابن )١( 
م. ١٩٣٥م=منمر  ١٣٠٤
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المراةتعليم في ومحاعم للتجار، وجمعياُت، رياصية، ونوال 
كماالخيرية. الجمعيات ناص بالفقراء واهتم شأنها، ؤإصلاح 

الفصول(ش مما مر كما السياسية الحركة ني اعمات مله كانت 
السابقة.

تتحوللا )حش والسياسة الدين بين الفصل عدم •' الرائعة 
وأغراضالزعماء أهواء على ثايمة ومفلاهر أشكال إلى السياسة 
•( • • عنه متفرعة الدين( من، نابعة السياسة جعل بل الحكام 
فكانالمجال هذا فى كبيره حهلوات باديص ابن حهلا وفد 
المجالسمن( أي ن، رسميا يشارك لم أنه رغم المجلي الزعيم 

فيوالقيادة يالزعامة السياسيون له اعترف وفد . اليائية الفرنسية 
موتهفبعد لقاثدهم المكانة هاوه يدركوا لم اساعه أن ؤيدو ٠ حياته 
العملساحة على للسيهلرة المحترفون السياسيون عاد اهتة رحمه 

٠المسامم^ 

الألفافجهو وال2لرقية البدع من البنا موقف كان الخامسة; 
موقفااصحابها من الوقوف دون خلفي، باب من( وتهلؤيقها حولها 

العناديخلي( الذي بالكفر والعت، بالشرك والرعي، الحدي 
•بتّهما الفاهم فرم، علير ؤيقضي، الصالة ؤيقعي واكعص_، 

الكفرنعوت إؤللاته اهد رحمه بائس ابن عن يعرف لم 
عفيفاتلمه كان فقد المتدعين الصوفية الهلرق( أتباع على والشرك 

الإصلاحد؛ءز، الطرنية اناع بين، العركة أن من بالرغم نزيها 
فبلمن المتخدم هو القدع النبامج كان درحة إلى احتدمت 

١٣٨



مداني ا ينغملم |اوتقاد| وناله |اكهاب| ان إلا الطرمن 
يشلالزوايا يزدر كان أنه بادص ابن عن عرف بل ابدأ. 

اندون الصحيحة العقيدة حول معهم ؤئتكلم عندهم له دعواتهم 
قلوبالءلريقة مده عن كب وقد مباشرة. يتقدعم أو يجرحهم 
فيه.العالم ليتالقوا الأخضر الجاهع إلى ابماءهم فأرطوا الكثيرين 

الفتوةبريح الممزوجة الروحية بالتربية الاهتمام السادسة; 
يئزكيهاالنفس بملهر تربوي بأسلوب آخر ؛مض أو والقوة، 
بالنفسللتضحية ؤيوعلها التبعات أمل لحمل يعدما مملهيرأ 
اش•ميل في والخال 
موكان فقد الروحية التربية نمة ليجهل باديس ابن كان وما 
إنبل والعمل. العبادة بين فر؛هل التربية مده *ي ندوة اش رحمه 

الخل.مةأدوا الدين لأولثك تهريبه والقوة ؛الفتوة اهتمامه صور من 
الفضيلمولا، أبرز ومن إخوانهم. تعليم عر وحثهم المكرية 
كانالذي الإسلامي المؤتمر سباب حمعية ترأس الذي الورتلأتي 

راهمته مأيضا دلك ومن ٠ المكرية بالفرق أشبه تكؤينه 
الإعدادر ساهم ذلك كل و\ر>\ب, الكشفية الفرق إنشاء 

التحريرحرب قامت إذا حص واحد. آن ر والروحي البدر 
إرالمياسية الأحزاب أتباع بعض لدى الإيمار الضعف والى 

سعحلوال العلماء حمعية أتباع من واحدة خيانة تعرف لم الخيانة 
الحرب.هذه ماوة عى ا ونصفسنوات 

محمودأمثال والقلم اللسان بأرباب البنا حسن عناية السابعة; 
١٣٩



حيثفاثقة عناية كانت وغيرهم أرملان وشكيب البارودي ماعي 
أعمالهمودرامة بهؤلاء الاهتمام إلى الإخوان أنظار يوجه كان 

فنونبعدأ؛ي ماوأ بلغوا كبير عدد الإخوان صفوف في نثأ حص 
الآدب>ا،.

ؤإلىواق، ائب من فيها وما الجمعية صحف إلى وانظر 
عام،كل وخطاء صعراء من منها انطالق وما نؤية المؤتمراتها 

ماإن بل باديس. ابن الشح عن تغب لم الحقيقة هذه أن تجد 
زمنهم الكثير درس - الجزائر ءي اليوم وشعراء خطباء من يوحد 

عرلدلل منه- يستقون تراثها عر وتربوا الجمعية مدارس 
ذلك.

الإصلاحدعوء بين المقارنة إلى هدفت أخرى درامة وفي 
المشرقني المعاصرين والدعاة باديس ابن عند الإسلامي 

منكلأ أن إر فأشار المشتركة الوسائل الكاتب أوصح العربي 
الكريمالقرآن جعلوا باديس وابن الثنا وحن عبده محمد الأمام 
درسالبنا حن للشيخ كان فقد ومحاصراتهم. دروسهم محور 

الحميدعبد الشح وأما المنار، تفسير عبده ولمحمد الثلاثاء، 
منكير وكانت . سنة وعشرين خمس في القرآن نفير أتم فقد 

معارمن مض او آية عن الحديث من تنيللق وخهلثه يرومه 
الكريم.القرأن 

منروية اكارخ، صنعت أحداث المسالمون) الإخوان الحليم، عبد محمود ( ١ ر 
وuمدu.ص٧٩٣الداخل: 



جماهمةتاسس نعد الصحافة نهي الأخرى الوسلة أما 
جريئةفكانت صحفهم يصدرون الإخوان يدأ بقليل الأخوان 

فمجلةالتعارف! I ثم النذير! ٠ تم الملمون!، !الإخوان 
الإخوانأصدر كما اليومية. جريدتهم ثم الملمون! !الإخوان 

ابنفعل وهكذا . باديس ابن بثياب ناسا رالثهاب! مجلة 
انطلقثم *ايجاح* جريدة ش غيره مع بالثاركة بدأ فقد بادص 

ولما!المتئد! جريدة منطينة مثتني من نخة مع ليوس 
تأميسوبعد !الشهاب!. جريدة أسى القرنية اللطات اوففتها 
وأاكراطاو!اوشريعةأ أالثنأ صحفها صدرت العلما، جمعية 

مازادي الإصلاحية المحق محن كسر عدد وهاك . !البمائر! ثم 
منهانذكر والمشورة بالرأي فيها شارك فقد بالكتابة فيها يشارك لم 

و»االيالي«وءالمرق!، الصحراء!، و»صدى !الإصلاح!، 
،.١١وءيرهاو!الجزائر!، و!الرصاد!، و!ااشا>ت،أ، 

الملمينالعلماء جمعية عن بحثي أثناء ش حاولت، وقن 
يجرئيتوكل تؤيد وثاتمح، على أعثر أن الوض ودورها الجزائرمحن 

بعدوبخاصة بائس بن الحميد وعبد البنا حن الشخ بين صلة 
احداثا- الملمون !الإخوان كتاب صاحب قاله ما قرايتج أن 

ابنخْلة يؤيد كان البنا حن الشخ )إن ت التارخ! صنُت< 
رالعربيةاللغة على القضاء في القرني الأسلوب عرقالة في باديس 
بنشروذللم الكريم والقران الجزائري الشعب بين ااء>ااة وتطع 

سابق.مرجع عثمان، كم محمد )١( 



واهوال.ممحاعب من لقيه مهما المدارس ؤإنئاء العرسة اللغة 
لشدوالبرقيات بالرماثل يمث ما كثيرأ البنا حن الشيخ وكان 

شالقافية المقالات يكتب كان كما الحميد، عبد اليد أزر 
السلطاتعلى الاحتجاج ؤيملن الغرض لهذا الإخوان مجلة 

رجالهواصعلهاد الحميد عبد اليد لمدارس لمصادرتها الفرنسية 
معه(را،.العاملين 

اويمتهلفالضافية المقالات هذه إلى يشر لم المؤلف ولكن 
فدالصلة هذه أن نرى ؤإنتا الباحث. ؤيعين الغليل يشفي ما منها 

حسنالشيخ بابن اتصلت وقد الاثنين• بين ما بملريقة وجدت 
لهدهصورأ أجد لعلي عامين قبل الرياض قي كان حين النا 

فتحييالشيخ اتمالثا كما بشيء. يقدني لم ولكنه الرماثل 
ولكي٠ المراملأت هده عن ميثا يعرف لم الدي الخولي 
الدهشةيبعث ما العمل أملوت في الشبه س أوجها وجدت 

يلي؛فيما محاوريه والاهتمام، 
الإسلاميةالدعوْ نثر ومحاثل س كان لقد الرحلات؛ أولا؛ 

إلىالمتواصالة بالرحلات القيام البنا حن الشح استخدمها الي 
يزورما أول الرحلات بىلْ ى وكان المختلفة، مصر أنحاء 

ذللئ،ش قائلا المتهلقة عن الإداري المؤول يزور نم المجل 
المجد،ش اكاس إلى يتحدث ثم أبوابها(، من البنون )وأتوا 

وقضاياهمبلده ابماء إلى ؤيتعرف عملهم أماكن في ؤيزورمم 
. ٣٩٨ص ماض: *رجع الحلم، مد محمود )١( 
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نثو؛اوقد الصيد عيد الشيخ رحلات لكمت وهكذا ٠ وثكلابير 
سيرةاقتداء الرحلات ولعل * الكتاب هدا بداية ش منها صورة 

وحنمضاربهم في القاتل إلى الخروج ر انمعلفى. 
أدالمررا،أوالدال الإداري الموئل وزيارة • الحج ار بميمون 

القيامثم عله..يحرص كان وا وأشرافها الملة شيخ كزيارة 
نحلاتاكب. أو القبيلة بأفراد بالاتصال الدعوي بالشاط 

فلاالمدعؤين إر دعوتهم ليحملوا للدعاة إشعار . المصعلفى 
الرملالرسول. إرسال كان نم • إليهم يأتوا أن بتظرويم 

العرب.وملوك واوقو»س وعرقل كرى إل 
ه~ ١٣٠٠عام باديس بن الحميد عبد الشخ نشر ن ثانيا 

واصرلهاالجزاثريين لمين المالعلهاء جمعية دعوة  ٢١٩٣٦
الأصولكانت وهكدا فقرة. أو ^أ عشرين الأصول عدد فجاء 

عامدعوسار #أصول النا حن الإمام أسماها الس العشرون 
حيلذكير وتلك هذْ بين التشابه أما أصلا. عشرين م  ١٩٣٦

يلي؛فيما بعضها ولمتعرض 
الحياةمظاعر يتناول شامل نظام الإسلام ت الأول لأصل ا• 

وهووعدالة، أورحمة وقوة وهوحلق وامن ووحلن فهودولة جميعا 
جهادوهو ؤض، كب أو مائة وهو ، وفضاء علم أو وقانون ثقافة 

صحيحة.وعبادة صادقة هوعقيدة كما وفكرة، أوجيش ودعوة 
الإسلام- ١ هو: اكاني الأصل كان العلماء جمعية دعوة وفي 

لأنه:به إلا عد تلا الذي البشرية دين هو 
■ردساسبم )ا(المد:
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الملمن.جمع محن الأطيب الاجوة إلى يدعو أولا: 
جمحمحن الإسامحة والحقوق الشرية الكرامت ش يسوي ثامحا؛ 

الأجناس.
أدنىبلا الاس جميع بين عأئ رضا العدل يفرض لأنه ثالأت 

آ»ع
ّستر•

العام.الإحسان يدعوإلى رابعا: 
أحدأي من تليله واتل وجوعه بجمع الفللم سرم حاما: 

ضكلها اسة بم؛. ش يدم 1بملسو ئُناُط: 
•والإكرام بالختل لا دالإقناع بالًجة دعوته ينشر "'مائعا: 
كمايبملقونه يفهمونه دينهم دين كل لأهل يترك ثامنا: 
يثاوون.

مثلوشرع الأموال، ؛ي الأغنياء مع الفقراء سنك تاسعا: 
بينالعادل اكعاون به ينلهر مما والمغارمة والمزارعان القراض 

والأموال.الأراضي وارباب العمال 
ليعلمالعاجز فتكفى الضمف رحمة إلى يدعو عاشرأ: 

ؤينصرالملهوف ؤيغاث المضهلر ؤيعان الضال ؤيرثد الجاعل 
.٢٠١١١٥١١يد على ؤيوحد المفللوم 

وجؤعه.بجمع والبمروت الأستماد يحرم عشر: حادي 
ولولأعدلامتداد فيه ليس شورى الحك»ا يجعل عشر: ثاني 
الناس.







عظمشأن لها كان جمعية منهما كل أص الأساب تهيأت إذا 
فإتالماش. القي الإسلام إلى والعودة اث إلى الدحموة في 

القهلرأنحاء يمثلون علهاء تضم م  ١٩٣١عام العلهاء جمعية 
عملفي اjتذل٠وا ند كانوا وزملأء0 باديس ابن لأن الجزاثري 

ند1الإحوان| جماعة وكانت الجمعية؛ تأميس قبل واحد 
كانحيث الإسماعيلية ني سل صنوان بثلاث قبلها تأسست 

كانتولكنها متواصعة بداية فكانت معلما يعمل البنا حن الشيخ 
انتقلحين القاهرة إلى منها انظنلت الي الصلبة القؤية القاعدة 

•البنا حن إليها 

عناكأن إلا المليين كلأ في السياصية الفلروف اختلاف ورغم 
مقنهى للبلاد السياسية فالعاصمة بينهما. الشبه اوجه من كثيرأ 

المحتلمةالمناؤلق في تؤسس التي الفروع إن ثم الجمعيتين كلأ 
كانالدي من الأن ندرى ولا - نعب( )جمعها شعبة عليها أْللق 
٠الاصهللاح هدا باختيار أسبق 

لإنشاءالجمعيتين في الرص رحلات فإن العمل في أما 
اشرناكما تماما تتشابه تكاد الجمعية امور وئفليم جديدة نعب 

فى؛عثات توفد كانت الجزانرية الجمعية إن بل سابقا. ذلك إلى 
لقومالمختلفة المناص إلى عام كل من الصيف وفي رمضان 
علىالعضؤية وكانت الجديدة. الشعب ؤإنثاء والإرشاد بالوعنل 
الناصر،والعضو المؤيد، والعضو المشارك، العضو مراتب; 
مقتبسةكانت ربما التي الفروع من ذلك وغير . العامل. والعضو 
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الجزائريالشهب ليقول م(  ١٩٣٦)م  ١٣٠٠سنة عام جراترى 
وكامت٠ وفرسمته إلماحه إلى الرامية الفرسمه السياسة في كلمته 

,يادسى لابن المؤتمر هذا في الرسمية عير الزعامة 

عزمهإر وصل السياسي نشاطه البنا حن للشخ وكان 
منإليه هللب ولكنه )البرلمان( الأمة مجلس لعضؤية نفه ترشيح 

ترشيحه.يسحب أن السالطات نيل 

٠المثوبة لهما وأجزل الشيخين ايلة رحم 





المحاإنح1ثمح

مح^-ةبخبمائه

المعاصرينبعمن ناله مما مقتْلفات نقل ان المفيد من لعل 
عنهكتب فقد الد. رحمه باديس ابن الشيخ بدراسة المهتمين 
مننختار وسوف وسياسيون اجتماع وعلماء ومورحون مفكرون 

بمثلكلهمضس>لأء:

المعكرين:نظر في 
فيفترة عمل الدى ءاّم محمود الدكتور المفكرين فن 
علىيتعرف أن الفرصة له فأتيحت جامعاتها، في يدرس الجزائر 

مناك.المتوفرة المراجع من ليفيي زملائه وعلى بادص ابن بينت 
الرؤمالزعيم باديس بن الحميد عبد الإمام  ١٠كتابه فأصدر 
سنوايت،استقلالها الجرائر استعادة بعد الجزاثريةa التحرير لحرب 

لابنموجزة ترجمت الأول القمل وفي م.  ١٩٦٧عام أي قليلة 
والمحافة،بالتعاليم واستغاله وتعاليمه، حياته فيها تناول باديس 

نروتحدث الجزاترييزإأ. الخالمينر العلماء الجمعية تأسيسه ثم 
باديس.ابن صخصية ش الأمامية المات أيم عن تالٍ فصل 







جمبنقد ش فريد رأي له لكن نى بن عالك أن والحقيقة 
ولموفاته، حص نشأتها مند رئيسها باديس ابن كان الش العلماء 

إلىأو رئيسها حياة في الجمعية إلى نقده الد رحمه مالك يوجه 
شرمزأ أصص ئد بادص ابن لأن ذلك ولعل بالذات. ريها 

إليه.النقد تؤجيه القبول غير ضن ، الجرائري العب فكر 
لهيظهر لم وربما باديس. ابن قيادة تحت العلماء انتقد ولكنه 
جاءما أما ياديس. ابن وفاة بعد إلا العلماء عمل في الخْلآ وجه 

ممانحرفوا ند - الحفل لسوء - العلماء )ولكن ت فقوله نقده في 
كانولقد المياسة. رجال متعين الضيم الْلريق عن أنفهم 

الانه س واثقتن القؤيم، الطريق إلى يعودوا لم مناما الوقت 
تمبداوه الذي جهدهم نفوا ينتأ أن عليهم لكن ولقد . بغيره نجاة 

ا*ّأ؟)(را<.عام قطعوه 
الإسلاميةللحركة ينبغي لكن ما أنه يرى نبي بن مالك وكان 

وتدخلالحضارة لحمل القادم )الجيل إعداد في مهمتها تترك أن 
نيكانت، أن يعد للمياسيين القيادة عن والتنازل المياسة مجال 

-٢١٣•،
للمؤتمردعا حين حقا باديس ابن اخطأ هل نتساءل أن ولنا 

والمتفرنون،الاندماجيون، فيحضرْ العام الجزائري الإسلامي 
جهودتم الذ من وبفضل المصلحون. والعلماء والثيوعيون، 

..١ -  ٨٩ص —ابق: ال المرجع )١( 
صْهآالطالب; - القرن ثامد مذكرات )أ(مالكبنني، 



تاريحش حاسمة بمطالب المؤتمر هذا حؤج انملماء بذلها 
لعلوعروسها. الجزار إسلام عر المحاسلة وهي الجزائر 

رإىكما - السياسة معترك العالماء يحول عن ناتجا يكن لم الخْلآ 
الجزارةالأمة أفراد محن الوعي دلمثوا لوتظوا - محي بن مالك 

يتركلن شعا الجزار ر ان فرسا ؤيندروا ومقوماتها، بكيانها 
جهدمن واولت< ومجهما الاحتلال، أمد عليه محتال مهما ولخنه دينه 

القيايْعن التنازل في الخطأ كان ربما بل العقيدة. هذه مبمم في 
ذكنلم العلماء رشحها الش السياسية القيادة أن أو السياسية، 

.الآحدارث< منوي عند 

رينتقدها من تجد لم ني بن ، ٧١١٠آراء أن من عجبت، لقد 
يزالونلا كانوا المؤتمر ذللث، في شاركوا الذين يعص أن حين 
سرهيكون وفد ■ اراءه نثي، ابن ُر حينما الحياة فيد عر 

الذيوعلها بمحقق لم بقاليل بعدها أو الثورة حلال الاراء 
حعلت،والفكرية انملمية ني بن مالك، سمعة أن أو والانتشار، 

الرموزمحن الأحر هو اصح حيث صعبا أمرا بالنقد منه الأفترابؤ 
العياء•ع ني ابن ا-محنالف، لقد , المعجبين حولها حمعتؤ الش 

إفهامهم*وفي فشل أد فهمه في فشلوا فهل معهم، العمل وترك 
•دف٠٠همرم؟ 

العياءاجععة كابا م اصيل بمص المالة س ش الهول، )١(ضلا 
-الثالث، الممل - الجزارة! الوية الحرئ م ولدرها الجزاثرمحن لمض ال

.العام الجزائري الإصلاعي المؤتمر 
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ابنعن الواقع يي فالكلام الثلاثينات حلال العلماء جمعية 
لمابادص ابن لولا أنه المرء يزعم أن الممكن ومن بائس• 
مثلافيقال القضية هده عكس يمكن ولا العالماء جمعية تامحت 

بادص(لا،.ابن كان لما العلهاء جمعية لولا إنه 

المياسةفى العلماء مشاركة مالة  ٠١٥١سعد الدكتور ؤيتانش 
بنمالك على يرد وكأنه - الماسة الشؤون في تل«حلءم نيؤيد 

العالماءأن ، ٥١سعد الدكتور ذكره ومما — ذلك يقصد لم ؤإن نيي 
عدمسب أن ذلك يالماسة يهتموا أن عليهم كان لجزائر اش 

ومصركتونس الأخرى المستعمرة اللءول في ، العلماء تدخل 
تحتتتمتع كانت رممر أن هو المياسة في والغرب، 
الأستعمارتحت تونس وكذلك محلي، سيامي بكيان الأستعمار 
كانتففرنا الجزائر. في كيلك تكن لم الحال بينما القرني، 

الدينبامم تحكم لا وهي مباشرا حكما الجزائر تحكم 
وصيرتهالدولة محتوى من الدين جردت ولن"لك . الإسلامي 

فيموولياتهم من العلماء يخلي لا هدا ولعل ضل(أآ،. تعبديا 
الأخرى.الل>ول 

الوطنيباديس ابن نئاؤل معفلم الله سعد الدكتور ؤيغنلي 
الدكتوركتبه ما قمة ولعل • العلماء لجمعية رئاسته فترة خلال 
نفلرفي - رئاسته تحت الحلما، وجمعية باديس ابن حول اله، سعد 

• ٨٦وص  ٨٣ص ٠ نفسه المرمع ( ٢ و ١ ) 
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يعدأى م  ١٩٧١عام أنجزت نقد والقوة. الرصؤح بهيا بادص 
قدالفرنسة الوثائق تكن ولما نلائل، سنوات الاستقلال اسمحادة 

واللغةالعربية للغة الباحث معرفة ولكن عنها. النقاب كشف 
العلماءبعض لمقابلة وتؤنس الجزائر من لكل وزيارته الفرنسية 

•بائس ابن لنشاط ينق نمور إلى التوصل س مكنته 

بكباروربهله داعية بوصفه باديس ابن نشامحل المؤلف درس لقد 
الحاصر.العصر إلى تيمية ابن مند الإسلامي التاريخ *ي الدعاة 
بعضحاول الص المائل بعض *ي بائس ابن فكر على يوقف 

الاقتمادائل ممثل وتشؤيهها طمسها الملمين المورحين 
المؤرخ;هذا أقوال من بعضا يلي وفيما والعمل. 
عمالهفيه يقصر لا بدور القيام عاتقه على بادص ابن أحد )لقد 

ليكونبل فكريا نفلاما لجتمعه ينفلر الذي المفكر ليكون 
حالةمن شعبه جماهير الواسعة ؤيافاته تحرك الذي الحركي 
عاوها(>ا<.كانوا الش التقليدية الكسل 

كانتنلقي فيقول; باديس ابن اعمال نتائج عن ؤيتحدث 
الإسلاميةبشخصيتها الجزائر احتففلت أن باديس ابن جهود نتائج 

هلْتحهلم بأن الصريحة فرنسا أهداف كانت حين في العربية 
.، وتفاديهإ١٢ذلك تجب اسطاعوا الجزائريون ولكن الشخصية 

Diriik, Abd al Hamid Ben B^dis Op., cit, p 162. ( ١ )
Ibid., p. 20 (٢)







اشر الإصلاحية الحركة ان الكندي الباحث، ؤيرى 
بادصابن لكن نقد الجزائري. للشب الأمة قواعد وصعت، 

مدهلإنضاج جاهدأ فعمل المستقاة الجزائرية بالشخصية مصا 
باديسابن ؤإحلاص العمل عدا شجة ان الباحث، ؤيرى الفكرة. 

،.١٣١٩٥٤سة الجزائرية الثورة ولادة إلى أدى الفكرة لهذء 
محنتفرقهم عامة بصمة الغرمحن اياحشن على يوخذ ومما 

قوميةفيه ليس الإسلام وأن الدينية، والقومية الوطنية القومية 
ابننظرة كاسإ وقد واحدة. امة الملمون فإنما بمراُثج ترتبط 

وترعرعفيها ولد الدى البلد لأنها اولأ الجزائر خدمة باديس 
الإسلامية.للأمة محبارلك عملا إنقاذعا ز ؤإن إنقاذعا أولا وواجبه 

تجاوزتالجزائر في ا فرنأعداف أن اث،ا الديرلؤيرى 
فيالجزائرين إدماج محاولة إلى الاستعماري الاستغلال 

باديسابن ا مرققيتجلى وهنا ءنهما<• غريثتض وثقافة احضارة 
ورصعوتطؤير باقتراح القرني )الحلم هدا تحدى في اكوي 

•، الجزائرية(ا والثقافة الجزائرية، الحضارة إلى الدعوة بدور 
الإسلاميةالحضارة إلى الدعوة يقول أن به الأولى لكن وند 

الإسلامية.والثقافة 

بنالحميد عبد الشيخ دعوة درسوا الدين المؤرخين ومن 

Ibid., p. 275 (١)
Ibid., p. 16 ^ ٢(
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بينمقارنأ صاف بحث في عثمان كص محمد الدكتور باديس 
المشرققي المعاصرين والدعاة بائس بن الحميد عبد الشخ 

الشخنام فكما الكريم. بالقرآن اهتمامهم اولأ فذكر اليربي 
إلىداعيا الكريم الهران نمير في دروس بإلقاء ءبدْ محمد 
فعلوكيلك ويحيل!، اد أفكل من السليمة العقيدة إلى العودة 
كانفقد ( ٢١٩٤٩=ه ١  ٣٦٨)ت اه رحمه البنا حسن الشخ 

يردّه)سدر جعل إنه ل الضر ش أموعي درس له 
تخاطبالتي المباشرة وتوجيهاته الكريم القرآن عو ومحاصراته 

دونوالجماعات الأفراد الختؤيات جمح على والقلوب المقول 
باديسابن عن متحدثا الكاتب ؤيمضى اعتساف(، أو ذكلف 
باديسابن )أما ت فتقول الجماهمر في أثره إلى يمل حش ودعوته 

وومعلهامعها الخامل عليها، الصابر )الجمامى رحل بحق فكان 
فينشاهله حاء وقل بينها. ولاصرته له الرفيعة المكانة كانت مهما 

وكفايتههلة الالجماهيرية الخ^اكية لهلاةته صورة حماعته 
وبديهنهالمدبرة الحكيمة عقليته حانب إلى البناءة التتنليمية 
نفه(أا؛.الوقت في الثاقبة المريعة 

الفرنسيين:نظر في 
أنبد لا معاصريه نغلر في باديس ابن ع»ث الحديث ؤإن 

بنالحميد عبد الشيخ بين الإمحلامي الإصلاح دعوة ا عثمان فتحي حمد ما 
الملومكلة مجلة المربي، المشرق في المعاصرين والدعاة الجزار ر بائيي 

صأي.\'0.: ٢١٩٨•.إام= .الرابع المدد الاجماعن، 



موجهاكان جهاده ان ذلك الفرنسيون الكتاب عنه ناله ما يضمن 
الشخصيةمحو محاولاتهم وصد الأست؛هلانيه، بلائهم 'سامة ءد 

كبتاالجزاترييزأ الإصلاح اعلماء عنوان نتحت . الجزاترية 
الأشياءمن رإن ت تقول القرنية العالمية المجلات إحدى 

الفرنوالموالية المحافنلة يادص ابن عاثالة تنجب ان المدهشة 
للفكرالضربات أنى ميوحهون الدين الرجال من واحدأ 

إلىالقال ؤيشير اكا؛تة(آا/ القرنية وللمومات القرني، 
ولكنهعنه قتل كما مهللقا الشرق ر يدرس لم باديس ابن أن 

الإسلامية؛الحركات الزيونية الجامعة »ى كان حينما بعمق تأثر 
زعامةبأن القال ؤيضيما منها. المصرية مسمما ولا الشرق نى 

مواهب،؛__، كانت، الجزاتر نى الإصلاحية للحركة باديس ابن 
الطيعىوس موترة، وكلمات شديد إيمان ذا كان وانه باديس ابن 
نيليتاجر س مالي، بدعم نشأت الش للجممة رثيا يمح أن 

لهدهقدم حيث، لّماءيل عمر وهو ايرئ المام،- إل )ب 
مركزأليكون الترش( )نائي الواسعة الحجرات ذا المبنى الجمعية 
،.٢١٢ ١٩٣١محنة الجزائريين المسلمين العلهاء لجمعية 

شتاثيره وعفليم باديس ابن نوة الأعداء يدرك أن جميل 
إسماعيلعمر التاجر دعم العلماء ينكر ولا العلهاء. زملائه 
لمالدعم هدا لكن لتأميها. الأولى المة قي للجمعية اسى 

Richement, F. De. Lcs Ulemu Ageriens Reformists. La Nouvellc Revue (١)
Francaise D'etre Mer No 7-8 anti^e July - August 1955.
Ibid. loc. cit. (٢)













يرونه.الذي ؛الاصالوب يرد ان ى الحق فله آراءه وعرف وعرفه 
اونرفض•مل أن دلنا 

)فوف(بوكوثة حمزة الشيح ياديص ابن الشيح زملاء ومن 
ماكل أفهم أن حرصي يرغم بائس ابن ءن كمحرا تحدث فقد 

ولكنيصعبأ الأمر جعلت صوته في وبحة لهجته فإن يقول 
ونظامعلم رجل بائس ابن ركان •' التالية المعلومات التقطت 

أنعصاصة بآي عر يولا كبر، عنده وليس أوقاته على يحاففل 
عنوتحدث الحق(. إلى ؤيرجع مسألة، عن تلامذته أحد يسأل 

فيماكلامه من افتنا قد مما ؤإن أمرته، وعن اليومي برنامجه 
لشرحهاصفحات تحتاج أشياء عن واحدة بجملة عبر ولكنه مضى 
كونفقد جدأ مهمة بائس ابن صحاها التي التضحية )إن فقال; 
الأج؛ال(اا،.من جيلا 

الشيحدربه ورفيق زميله بادص ابن الشيخ زملاء أبرز ومن 
وكثيرةوفاته. بعد الجمعية رتاصة تولى الذي الإبراهيمي البشير 

فيرأيه يمثل يلي ما ولل الإبراهيمي فالها الش الُبارامت، هي 
امةأحيا انه التاريض المجد من )وحبه باديس; ابن الشح 

والبدع،المحدثات لابسته ودينا والغير، الأحداث عليها تعامت، 
النيان،عليه غطى وتاريخا الأجنية، الرطانات أكلته ولسانا 
النري،.رذاتل فتلتها وفضاثل السوء ورثة أصاعه ومجدا 

النهضةجنود هم اليوم تلامذته أن التاريخي، المجد من وحجه 
,صابق مرمع معه، شخصية متابلة بوكوشة، احمزة ر١ 
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والساميوالاجتماعي الديني الإصلاح ني اراءه وأن . العلمية. 
دهم،واليامتض، والممكرين العلماء بين القاتم الدستور هم، 

الإسلاميةالؤؤلنية ني بناءه وأن العاملون، بها يهتدي الم، المنارة 
ولا.ءار\ه.بماهم، لا الذي الماء هو 

الجزائراه حبا وتد الثعر، عالما مثل ني بمال أن بد ولا 
دلكنتاباليم،، ابن هم، محل الذي الشعر هو وكمحر وأدباء، بشعراء 
ختمهبمنامه باليم، ابن تكريم حفل همر قيلتا بأيياُت، نكتهم، 
،٢٢^؛،^^آل العيد محمد لالثاءر وهمر الكريم القرآن لنفير 

منهاوالخاجر اليويت، مجالم، بها ورستا أيياتها بعض كبتا وتد 
الآ؛ياتا:هده 

وتمخربلاد التز تعلك ؛مش

وتزحنالمنير !—الملم وتزهر 
ن—واثشاالنموص العلم على طعنا 

رمخبه يدانيلا صدق ر بمخج

المار:مون الإرامس، الشر )\(ممد 
/tvيوم ، LaJlانمن مدية ش انمد ممد ولد حلقة: ال انمد معد )٢( 

شالكريم القرآن حفظ م.  ١٩٠٤اغطس  ٢٨م=  ١٣٢٣^، ٠٠٢١جادك، 
تعلمهJواءالة بكرة إلى انتتل، ثم مديمه هم، الديتتة العلوم دهم؛ ّن 

الثسةمدرا ز اكدييس مارسمر للدراسة. تونمر إلُ، انتقل، ذلك وبعد 
الجزائريينالسلمين الخلماء بجمة ارتبمل الجزار• العاصمة ش الإّلأمٍة 

محمدالجزار اشاعر الد؛ سعد د• كتاب عن المفوه. الإصلاح ان بوكان 
.حليفة ال العيد 
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بلاغةنهج الملم ز ا لهنهجغ 
حنيركانك اياه نمهج ون

حرمةالجزائر الأت عمحبتك 
أحيرأنت به—١ ع—ْلميى منرنه 

دعوةلك راثد د ونكل نني 
نرلك حاشد حفل كل وش 

القيس أض التحرير ش يراعك 
بثهنان أبالأحكام من وأمص 

الجمس اشهى التفسير في ودرنك 
نوأبهامحر روض الس وابجى 

دارمحىحتمة القب كتاب حتمت 

نين_نلا<الخؤيص حل له نمير 
منهمقابالت وقد كثر؛ فهم الحمد عبد الشخ لأميد أمجا 
منكثيرا ساعد قد اعلم فيما وهو - رمضان الصالح محمد النيخ 

وكانالجزائر- عن بحوثهم في جزائريين لغير جزائريين اياحثين 
لهوذكرت الروحانية، باديس ابن قوة عن محوالأ عته الته مما 

آذنمهفقد وليا لي عادى »_ الشريف: القدمي الحديث 
افترضتهمما إلي أحن، بثيء عدى إل تقرب وما بالحرب، 

فإذاأحبه، حض بالنوافل إلنر يتقرب عدى ولايزال، . عليه.
ؤيدهبه يبصر الذي وبصره به هع يالذي سمعه كنت أحببته 

• ٤٦٤ص)\(اجالساكذتمر؛ 
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مك؛رتزكي ثمة لي ذكر ثم ومبي(لا،. وجندى دناني فهونعتم 
سابق.فصل في ذكرناعا الثورة في بائس ابن 

بالياتمصر وفي الجزائر خارج بادص ابن الشخ عرف للقد 
الهللأباحل أن إلا وشهرتهم فيها العلما، كثرة من وبالرغم 

إلىرسالة بعث الشريف الأزهر في العلم يتلض كان الجزائرمحن 
اسماأني المعلرب السار )ومن فيهات يقول رالصاترا جريدة 
والوجوهم تيتالثغور كانت بائيي ابن اليح اسم وذكرت ذهبنا 
الرئيسالأّتاذ اسم علي سهل وهكذا تصغي. والأذان تنشرح 

ذاتالعالماء جمعية إلى انتسابي بفضل مصر ووصلتا صعبا كل 
الإّلأ.ي(>آ<.العربي الشرق في العالية المة 
يكونوالم الدين بادص بن الحميد همد الشيح معاصري ومن 

الفآكرفي لاحتلافف عدوا إلا الحميد عبد الشيح في يرون 
انتساباالجزائريين أوائل من اوزغان عمار هؤلاء من والتوجه، 

فيالحزب هدا قيادة تسالموا الذين من كان بل الشيوعي للحزبا 
وكانالشيوعي الحزب؛ فترك بالهداية عليه من اش ولكن الجزائر، 

بادص:ابن عن فيه قال الذي الأفضل! كتاب!الجهاد إنتاجه من 
رئيسأول ذكره- الد أدام - باديس بن الحميد عبد الشح )كان 

صايق.مرجمر شخصيأن، مقابلة شيعان، الرحمن همد ( ١ ) 
=»_  ١٣٠٧؛ي!رمفان  ١٣٨اليد المار: الشافعي، مئين ابي من )آ(رصالغ 

ملمفي دمموراْ درجأ القاعرة جاس في تخرج رند مأ.  ١٩٣٨رقص ن، 
العددفي فيها،قالا محسا اكهاب، مجلا النا حن الشخ اص ولما المس• 
الأول،.
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ابناءكأحد ومتواصعا محاحرأ حطسا كان العلماء. لجمعية 
بمطلبلا وحكيما، حالما ثويا الديني صالخا كان الشعب، 

المؤتمراب كان . تعطي أن تقدر مما أكثر تاريخية مرحلة كل من 
الناعمةالاتجاعات حميع اتحاد تحقق حث الإملامي 

الجزاثريعاما استفارأ المؤتمر عذا وكان للامتعار، 
،.١١عصبية( ودون استاء دون والعمل الاتحاد بغية 

الدكتوركب مقال من بفقرة ياديس ابن مح، ٢، ما ونختم 
)وابنت فيه جاء اكوري؛نء والأصالة *الجراثر بعنوان الخرهم، صالح 
مرحلةالق ز فكرية معركة أعنفا فجر الذي الرجل محيا بادص 

فىصلابة معجزء القادر عبد معجزة كانتا ؤإذا استعمارية. 
للأكبارمدعاق الأحرى عي ندو المملح معجزة فإن مافرة معركة 
فيوبمرْ العدو ممع نحتا الجزائرية ؛الشخصية تبشر وهم، 

سلاحهاالبل. ملتؤثة الوّجوْ، متعددة الجبهاُتا، مقنعة معركة 
البطشومجابهة المناورة، /؛، وعشريه الصيرة، هم، نفاذ 

الدقيقةللخطوط حساس ؤإدراك التبصر، بالإيمان المتعامي 
والوّائل(رآ،.الغايات، بين تفصل الص 

.ص٧٢الأنحل: الجهاد )ا<صاراوزظن، 
٠,العيد اكنافة: اكرريةأ، والأصالة أالجزادر الغرني، مالح )٢( 

م. ١٩٧١نوفمبر أول م=  ١٣٩١المعظم رمضان الأور، السنة 
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هثاتثة

موتهابزهن تشعر الآوروي؛ة الدول فه بدأت الدي الوقت في 
أعراضعن نعاني الملمين ديار كانت والاقتصادية العسكرية 

وموابعدالحكم عن كتيرأ أبعد قد فالإسلام الحضاري. السقوط 
اءالأثنهده في والاقتصادية. والاجتماعية العقدية الحياة قى 

أرضبها اه حيا الش الخيرات إلى كيير شره تطر أورويا كانت 
فترىأجبع العالم وسيادلهم المسلمين عر أيام وتتذكر المسلمين 

المسلمينحيرات على الاستيلاء في لا للثأر؛ مواتية الخناسة 
الدولفكانت بليتهم. تمسكهم من تجريدهم محاولة بل فحسب 

حتىإسلاما بلدأ أوروبي بلد احتل فرصة لاحت كلما الأوروبية 
كلهاالإملأمة اللأي كانت الأولى الخالية الحرب انتهت إذا 

أوروبا.قمة في نقرسا 
التعرضفي عيرها سبقت بل الجرائر مصير كان وكيلك 

طؤيلةلمدة بحرية قوة من به تتمع كانت لما وذلك للاحتلأل 
التخلصفي ترع - الأوروبيات جاراتها أقرب - فرنسا جعلت 
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ثموالمورخض المنكرين لض أقوالأ فأوردنا سلا• ذلك إلى 
وتلاميذه.بادص ابن زملاء 

اثرحمه واهتمامه بائس ابن عن ذلك تبل الحارث وكان 
دعاةأحد وبين بينه مقارنة عقد وحاولتا وقضاياه الأسلامي بالعالم 

.اه رحمه البنا حن الشخ البارزين العصر هدا 
الإحساسبقوه الد رحمه تمتعه بائس ابن مزايا أهم س لعل 

بينالعلاقة أن مدركا وجهل وتخالفا ا صعقس أمته تعانيه بما 
الشبفي يحي *راح • مئة علاقة وااتخاما والضعف الإيمان 

إلىالجزاتر ثعسا بادص ابن يدع ولم . الإيمانية القوه الجزائري 
مريضاجاهلا حانقا جائعا شعبا أن يرى كان لأنه السلاح حمل 

هذهفحارمسا السلاح حمل على مواعده تقوى لا الإيمان ضعيف 
•بالإسلام جبا الأمراض 
الخصائصبعض نستنتج بادص لابن هذه دراساتنا من ولعلنا 

الداعية:في توفر أن ينض الش 
ليسإليه والدعاه الدين علماء وأن للأسلأم المحح الفهم - ١ 

عنالمؤولون هم بل عاجنة بروج في ينعزلوا أن شانهم من 
والكرامة.العزة إلى بيدها والأحد الأمة قياده 

الفردتينع الص المحركة الخناقات فهي والمقيدة الإيمان نوة - ٢ 
سوىهمودبه كل رفض إلى لتسص المجتمع تدفع كما 

عزوجل.ه عبوديته 
وقدالشاط. إلى الإنسان يحرك الذي المرهف ٣-الإحساس 
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عباراتهوكانت العمل فأنتج عرهما باديس ابن إحساس كان 
هداأنتج وقد الامالوب. وقوة البلاغة من بقدر مشحونة 

.قويارا، جميلا شعرأ الإحساس 
بلووظيفة شهادة لينال بائيي ابن يقرا نلم الغزير، العلم - ٤ 

محاعد0ما منه فيلم برفق الدين هدا أعماق إلى ليمل درس 
يرثيهموكيف يدعوهم كيف فعرف مدعنيه نفوس فهم على 

•ؤيهديهم 
صمنيتحرك كيف ليعرف حوله العالم أحوال على الاطلاع - ٥ 

العالميةوالاقتصادية والاجتماعية السياسية الظروف 
الأوروبيةالسياسة بأحوال عميق فهم له كان فقد والمحلية. 
,كتاباته في ظهرت والفرنجة 

٠الدراسة هده خلال من استنتاجها يمكن كثيرة مرايا وهناك 

صمننجعل أن الدراسة هدْ ختام فى نقترح أن ؤيمكن 
الحاصرالعصر في الدعاة س نماذج الإعدادية المدارس مناهج 
جميعفي والعغلماء القادة أنجبت الش الأمة بان لأبنائنا لنوكد 

الحاصرالعصر ر المابغين س تنجب، أن اصتْناعتا عصورها 
قادرةالإسلامية الأمة أن وهي هامة حقيقة إلى للتتبه وذللث، 

تنهضيأن نبيها وسنة ربها بكتاب تمسكت ما مص اهه بإذن 
امججادها.من اندثر ما وتعيد القؤية الهضة 

العالمين.رب لد الحمد أن دعوانا وآخر 
•الخاص اليم، انفر • مضى ما بادص ابن أذم؛-١^ أن قام ر١( 
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٠مادطلصثئ٠

الوصالر؛ة;أولآ:
ددثائقامحاسة موص الجزارين■ الملمين العلماء جمعة -  ١

،^AcUرغم _*اآ'؟ام=  ١٣٥.من 
م. ١٩٨٢الوثاثق  ijjjJnنسنطبة; 

عامالعقل■ الجزائيين اللين العلماء جمعية مؤتمر مجل _ _ ٢
الكتبدار الجزار: مريرْ. أعيد م.  ١٩٣٥-= ٠١٣٠٤

•تاريخ( )بدون 
الجزائريينالملمين العلماء لجمعية الاصامي المانون -  ٣

الإسلاميةالجزائرية المطحة منهليتة; الإصلاحية، ومادتها 
تاريخ(•)بددن 

الحميل■عبد الشخ ؤلوف من القاعرة إلى بعث تلغراف وصل -  ٤
•ملفاب ١ رنم علبة م.  ١٩٣٨أكتور ^١ معكمأ انحن 

الوثائق.ءل>يرية فعلينة: 
اكادريةالهلريقة شيخ - الهاشمي محمد بن الصالح محمد من _  ه

شا زنلتأييل■ أدعوة الميل ثهلرنا أبناء لعموم نداء بالوادي; 
اكسانبرويانس،ارخ(.ن)يدون الثانية! العالية الحرب 

رنمعليه المحار، وراء لما القرني الوطني الأرشيف 
16 H72.
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م.١  ٩٨٣نونمر  ١٠مً  ١٤٠٤صغر ١ ١ ش مزله ش
من-  djliحينما - الديتية الشؤون وزير ت الرحمن عد شيان، - ٧ 

الوزارة؛ي مكنه ؛ي  cJLliالعلماء، جمعة •حلمي ثم تلاميذ 
شيوخ.ومحمد رباني القادر عد تلاميذْ من انتين مع مرتين 

،يالالقاءات تمتا , ثيمة معلومات لي وقدم للموصوع تحمس 
نونمرمحبمام.بموا-اصغر؛«؛ام=ماو.أ

الجزائرش بالقة منزله معه،ي لقاء تم ت الد رحمه عل مرحوم، - ٨ 
م. ١٩٨٣نونمر  ٢٣المرافق م يومالخاصمة 
اتاعمل وكان ومعلميها الجمعية تلاميذ من مرحوم والشخ 

الجمعية.حفا صش 
القلب.بجراحة مختص مشهور وجراح ط؛ب تبمجيتيت مدام، - ٩

فيالمنارة في معه لقاء تم ودبلوماسيا، طيا الثورة ل جاعد 
انرمض ٢٢ش الملكة ر للجزائر سنيرأ كان حين حدة 

م. ١٩٨٣يوليه م=م  ١٤٠٣
الإسلاميللتاؤيخ اصتاذأ يعمل نوني ؛ الجيب، مع،و -الهيلة،  ١٠

٤ر منزل ش معه لقاء تم المكرمة، بمكة القرى ام بجامعة 
علىوافق وىJ م.  ١٩٨٧نونمر  ٢٠= م ١ ٤  ٠٨الئال ريع 

وم؛القرني الامتشراق حول للدكترراة بحل عر الإشراف 
إتمامه.دون وشخوص فلروف حالت 

المراجع:ثالثا: 
الجزائر:ط؟. الماثر. عيون الشير، محمد الإ؛رامم،، - ١

م. ١٩٧٩والتوزح للنثر الوطتة الثركآ 
الحكيمكلام من التذكير مجالس الحميد، مد يادص، اين - ٢

م. ١٩٨٢الدينية، الشؤون وزارة الجزائر: الخير• 
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الثمكلام س التدكم مجالي الحميد، ب يادص، اين - ٣
م. ١٩٨٣الدبة، الثوون وزارة الجزار: الذر. 

الطلعةدار مروت: الامحل. الجهاد عمار، اوزمحان، - ٤
٢١٩٦٨.
الفكردار بيروت: ط٣. النهضة. شروط مالك، نم، ين - ْ

٢١٩٦٠.

مروانترجمة الهلفل، - القرن شاعد مذكرات مالك، م، بن -  ٦
م. ١٩٦٩المكر دار بيروت:  ٠١ط ١ القنواتي 

 V- ط١.اّالب. القرن- شاعد مذكرات ماس، ني، ين
م. ٠١٩١^المكر دار بيروت: 

للمهاجربنوالفكري العالمي المشاط صالح، محمد الجايري، -٨ 
المربيةالدار تونس: م،  ١٩٦٢- ١٩٠٠بموض الجزارين 

.٢١٩٨٣للكتاب 
ايريمياّشمال همر المعاصرة والثقافة الفكر أنور، الجندي، - ٩

مّ ١٩٦٠*-=  ١٣٨٥والمثر للطاعي القومية الدار القاعرة: 
النجيرجمة نير. الشمالية أفريقيا أندري، شارل جدليان، - ١ ٠ 

الجزائر:للنشر، المؤنسة الدار تونس: ط٣ا وآخرين. مليم 
٢١٩٧٦=م  ١٣٩٦واضزع، للنشر الوطنية الشركة 

أجزاء.أربعة في الخام الجزار تاؤيخ الرحمن، مد -الجيلالي،  ١١
المقافةدار ويرون: الجزّارية، المطوعات ديوان الجر,اتر* 

مء١٩٨٢م=١٤٠٢
٠٤ط والمجتمع. الشريعة زم امرأتا الطاعر، -الحداد،  ١٢

م. ١٩٨٤للنشر المونية الدار تو.نبى: 
اتكاملةالقمة أو واJلءة نة البين صراع أحمد، -حناني،  ١٣
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دارنملة: باديس. بن الحمد عد الرص بالإمام للسطو 
م. ١٩٨٠= - ٠١٤٠٠البعث 

.٢ ج الماركة وثورتها الجزائر نهضة ءاي، محمد -ليدز، ١٤
م. ١٩٧١ع=  ١٢'٩١العربة اسة الجزائر: 

الترسةرائد بادص بن الحميد عبد الشيخ ترم، "راح،  ١٠
للشرالوطنة الشركة الجزائر: ٣. ط الجزائر• م والإصلاح 

.١٩٨١والتوزيع 
الحديثالجزائر تارخ ني محاصرات القاصم، أبو -صعداف،  ١٦

م.١٩٨١rالودةللشرواضJع. الشركة الجزائر: 
الشعررائد حليمة آل العيد محمد القاسم، أيو با_سعداش، 
تارخ(.ربيون المعارف دار القاعرة: الحديث. الجزائري 

: ١٢ج الجزائرية اليطنية الحركة القاصم، أبو اف، -صعد ١٨
١٩٠ للشرالوطنة الشركة الجزار: ط•؟. م.  ١٩٢٠-٠

م. ١٩٨٣واكوزيع 
الطعةج٣. الجزائرية الوطنية الحركة القاسم، ابو ؟ا-سعداف، 

م. ١٩٨٦للمحاب الوطية المرّة الجزار: الثالثة. 
رإمدادوآثاره حياته باديس بن الحميد عبد عمار، •آ-ارءلالي، 

الجزانرةالشركة دارومكتة الجزار: ط١. ومنق(. 
م.١٩٦٨ه=١٣٨٨

الحميدعبا الإمام الرئيس الشيخ ُال، الهل١هر، محمد محلأء، - ٢١
.٣١٩٦٨البعث دار نملينة: بادص. ابن 

نيوأرهما الصوفية وائرق المرابطين نشأة مخار، 
.ممةالالكاتبة الألة على مطوع بحث • العثماني العهد حلال الجزار 
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مديريةلدى مجود م  ١٩٧٦سطنة ق بجامعة الاجتماعية العلوم لمعهد 

=م ١ ٤ ٠ ٣ الدينية الشؤون وزارة ت نْلينة نوالحضاري. 
٢١٩٨١٠.

الروحيالزعتم بادص بن الحميد همد الإمام محمود، -قاسم، ٢٤
)بدونالعارف دار القام؛; ط؟. الجزائرية. التحرير لحربا 

داريرون؛ ٦. ط والدولة. الدين حول نجنب، ْآ-آلكتلأني، 
م. ١٩٧٦ه=  ١٣٩٦الفاض 

الجزائر.ش الثاني الشم كفاح، حياة تومق، أحمد -المدني،  ٢٦
م. ١٩٧٨والتوزيع للنشر الوٍلنية الشركة الجزائر! 

العربيةالمطعة الجزائر; الجزائر. كتاب ترمق، أحمد المدني، -  ٢٧
م. ١٣٥١=م  ١٩٣•الإسلأمة 

الخلينالعلما، ة جمعيصلاح، بن مازن _نطم١٠ي، ٢٨
ريةالجزاثالوطبة الحركة في ا ودورهالجزارين 

القلمدار دمشق: م.  ١٩٣٩- ١٩٣١= م  ١٣٠٨-١٣٤٩
٠٣١٩٨٨

والحدثالقديم ني الجزائر تارخ محمد، بن م؛ارك -اليلي،  ٢٩
.٣١٩٦٤الجزائرية البضة مكتبة الجزائر: ّ ٣ ج 

.٣ هل ومظاهره. الشرك رسالة مههمد، بن مارك الخيالي، - ٣ ٠ 
ّم ١  ٩٨٢= د ١ ٤ ٠ ٢ المثج دار نعلينة: ق

-٣١٨٤٧من الجزائرية العربية الصحف محمل.، ناصر، - ٣١
.٣١٩٨٠والتوزيع، للنثر الوحلنية الئركة الجزائر) . ٣١٩٣٩



ددار لدن: الإسلام. بمحكم عندما فهد، اف عد -الفم، ٣٢
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عضوأعشر واحد ومراتب له وناب مال وأمتن له ونائب عام 
٠مسهسسارا 

مكتبأبالجزاتر بمركزها تتشيء أن للجمعية ت العاشر الفصل 
ومصالحها.شؤونها بإدارة مكلفا مدير رامه على يكون 

مكاتبتحدث أن أيضا وللجمعة عشر; الحائي الفصل 
منهاءكتِح كل رأس وعلى الثلاث العمالأت من كل في عمالية 
تاكونكلها المكابا وهذه الجمعين شؤون بإدارة مكلفا كاتبا 

المركزي.؛المكنما الارتباحل أتم مرتبْلة 

أنيصح الدين هم العاملون الأعضاء عشر; الثاني الفصل 
الدينمحن تمرض بدون الجزانري بالضر عالم لقب علتهم بملثا 

والدينالجزائرية الرسمية بالمدارس الاحازايتج ونالوا تعلمرا 
الأحرى,الأملامية العلمية بالمعاهد تعلموا 

والأعضاءدون المؤيالأعضاء عشر! ااثالثا الفصل 
غيرس الجمعية مشروع له راق س كل يشملون المساعدون 

واعمالهبماله باعدها أن وأراد المقدم بالقمل المبينة الهلبقة 
الإصلاحية.دعوتها نشر على 

الجمعيةمالية أراع: المم 
معلومس ، نتأ١٥الجمعية مالية عثرت الرابح الفصل 

المقدمة.الفصول في افة انواعهم بكافة الأعضاء افراكاُت، 
١٩٩





إثرالجزاثر بمدينة الاجتماع هذا ؤيتعقد السنة ني مرة الأعضاء 
يجرزنوى الالاجتماع هذا على وزيادة الرثيس من استدعاء 

اللذينوالمكان الزمان ش السنة أساء ؛ي آحر اجتماع عقد 
أثناءفي الجمعية أعضاء يتفاوض أن وبعد الرثيس يعينهما 

عليهموتعرض الجمعية برناهج في العادي العموهي الاجتماع 
يحضرهاثانية ة جلتتعقد السابقة السنة ش الجمعية أعمال 

بحالةؤيعلمون والماعدون والمؤيدون العاملون الأعضاء 
انتخابشل العاملون الأعضاء يباشر ثم والمالية الأدبية الجمعية 

الإدارية.الهيأة 
أوعضؤين بين خلاف شجر إذا والشرون: الثاني النمل 

تراهيما الأعضاء احد محيرة تغيرت أو الجمحية أعضاء من أكثر 
بحثلجنة يمن أن الإدارة فلمجلى بجانها ماما الجمعية 
الأعضاءمن ة وحمالعاملين الأعضاء من حمسة تشمل وتحكيم 

القضيةفي تراه وما بمحثها نتيجة تعرض اللجنة وهذه المؤيدين 
والأحكامالعقوبات يطق الأخير وهذا الإداري المجلس على 

للجمعية.محنوصع الي الداخلية اللائحة في عليها المنصوص 
بحلمتعلق محللب في يتفلر لا واسرون: الثالث النمل 

ولاالأثل على الأعضاء ثلث من صادرأ كان إذا إلا الج٠عLن 
الأعضاءأخماس أربعة عليه صادق إذا إلا ينفذ ولا يه يعمل 

ومالهاأثاثها يلم - الد قدر لا - الجمعية انحلت ؤإذا العاملين 
•الإداري المجلس يعينها إسلامية خيرية جمعية إلى 



الضإلتان

الرحمالرحمن اف بم 
وسلمواله محمد على اش وصلى 

دعوة

الجزائريينالملمين اكلماء جبمعية 
—اوأصوله 

بهوأرسل عتاده، لهداية وصعه الذي الد دين هو لأسلأم ا- 
مننى لا الذي محمد ئييه يد على وكمله رسله، حمح 

,ه مد 

لأيه;وذلك، ُه إلا سعد لا الذي ال؛شرمم هودين الإسلام -  ٢
الملمينحميع بين الإسلامية الأجرة إلى يدعو كما أولا! 

٠أجمعين المر بجن انية الأنبالأجر؛ يذكر 
جمحبين انية الأنوالحقوق رئة الالكرامة في يري ت اب 

والألوان.الابماص 
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ائتيبلا الناس جميع بتن عانا فرصا العدل بمرض لأيه ثالثا: 
٠•؛ءر 

العام.الإحسان إلى يدعو رابما؛ 
أحدأي س لبيبه واقل وجوجه بجميع الظلم بميم ت حاما 

•الناص ص احد أي عر 
عركبها الحياة بنا؛ إر ليدعو العقل يمجد مادصا: 

والإكرام.بالختل لا والإقناع بالنجة دعوثه ينشر "'محايعا؛ 
كماوتطتولأ يفهمونه دينهم دين كل لأمحل يترك 'امنا: 

ثلوشرع الأموال ر الأغنياء نع اامقراء نزك تاس<ا: 
بجنالعادل التعاون به بملهر مثا والمغارسة والثزارعة القراض 
والأموال.الأراصي وأرباب العمال 

ؤيعلمالعاجز فتكفى الصعق رحمة إر يدعو عاشرأ: 
ؤينصرالملهوف ؤيغاث النئعلر ؤيعان الصال ؤيرفد الجاهل 
الظالم.يي. عر ؤيوط المظالوم 

وجوعه.بجمح والحرون الاستعباد تحرم عشر: حائي 
ولولأعدلاستبداد فيه ليس شورى الحكم يجعل ت عشر ثار 

 _r الإنلأم.كتاب نو المران
للمآن.وبيان مير الصحيحة واإف٠اله( أالموليه النة - ٤

Y.r-







كلتنامي يجب الأمة، مصالح من العامة المصلحة عند .  ٢٠
الثغرة،للشر ؤيوجد الوحدة ومدع الكلمة بمرق خلاف، 

الندةورول، الأزمة نفرج حتى والتكاتم، التازر ؤيتحم 
والعملالعلم وملاح الصبر وايراع الحق بمرة ثم اش بإذن 

.والحكمة 

انعس،ومن أنا بصيرة على اظة إلى أدعو سبيلي: هده قل 
٠المشركين من  Ijfوما القه، وبحان 

باديسبن الحميد عيد 
الجمعةصلاة إثر الأحمر بالجامع نطينة بق

١٣٠٦الأول بح ر٤ 



الرأ؛اظاث

الفضيلإلى ائس يبن الحمسد عد الشمغ من رسالة 
•الأزيرية العثة حول الورتلأتي 
وآلهالد رسول على واللام والصلاة ض الحمد 

م. ١٩٣٨اوت ٠ = م  ٢١٣٠٧ جمادى/ ٨ مظنة 

الإخوانوسائر الورتلأني الفضل الشيخ الكريم الابن إلى 
وبركاته.اه ورحمة اللام وعلكم افة سبل في العاملين 
السفرإذن أمرين على توف الأزمرية البعثة فإن ويعد 
منعليه الحصول سهل انه ذكرتم فقد الإذن قاما والنفقة، 

ماليتهالأن الأن عليها مقتدرة غير فالجمعية الفقة وأما هنا 
اناولأ" منكم فأريد افه. ثاء إن سبْلاءبر آخر في إلا تدخل لا 

كليلزم يما تعرفوني وأن منالكم من الإذن على التحصيل تحققوا 
اما. المهللوب تحصيل يمكنني كان إذا لأنفلر سفره لنفقة تلميد 

الورتلأنى،الفضل المناخ فهم اش ماء إن البعثة أعضاء 
ابنمصعب حماتي، احمد الغيري، محمد آعراب، إّماعز 
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تقء.جي

رارحمؤركرا'َرضاليم /اد اُلأ١ر؛ذننوا١نغ اربم 
^^إسممرلهضسآَ؛  ٠١مم ٧ سممْ لمثِ لبيم لزم يب 

اسلامتهفيمح;
ا.ا،هم اسمايزآء;' 

•ارضسإلحاحمءهوب 
مالثميمي؟ راؤررأ''ؤٌ؛■' إ ■مارتآ ،• بجِتيب ا ؤرا 

سانابرملسن\ثأ رآر7رانآممءا تحانإ اذ ُ زدمممستء 
ا/^مراامصب الُبم'اا/إلرراره َأ*-٧اٌح 

ممراس.١ انهمإم/ ررمم الت/آث رايحمس^مي 
١٥ئوِوكإت , vjا ممكمرا ٠ ا ذ سمرز ا،خا روبمر'-و.ا 

ب/رم ص نتكرا وص»مالََرابممم 
ميرنج(محومتين خ، 
را0م
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٥\دوز\جد,■ رب

راث-.ٌا يمِم.ِ.م مِ'ه
د'رءاحس|

>

^١^>) )أ 
كم:_

ءا

..  ؟
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أسالإسلام عش نشء 
محمدبحب نشء 

سر0ني اقتدى قبب 
الخ_افة—االقلوب وعلى 

دمايعييها بالروح 
حمايحمى ه ويخالف

هلقدمعود بحتى 
رجتر الجزاثرى لي

انتصباهى الماثه نبس 
نجباخ أشيغداه 

بانتالحق بؤإليه 
مبن رأيته ه يلإت 

الشبمن النفوس يغرى 
المصبة ارقببأو ا م

ذهبقد ا مزهم عس 
تنبالماء الحيحق 

*٠٠

الجزاذحر يا نشء ا ي
االفمايلمك يصدحت 

اJمن غعمأ ا واذ]نن
امار مللابواريت 

لممر الجزائعب وم
اصلهعن حال ال قامن 
هلاحا إلمرام |او 

ا()رجازنأنت نش؛ ا ي
الاحه،اة لحيلخذ 

والالعدل ار منوارفع 
ذلالم_؛_ال؛قوس واذق 

نيالخاثجاذور واقلير 

والكربالثداثد ني نر 
اللربمجتمعنا عم فح 

الض-نبس ألد -فصحي 
الكتب:ك، لقثرده قد 
بب«ة لعروباد 

كدب!فقد مات نال أو 
هللبءالس المحال رام 

اقتربقد رالصباح، وبك 
تهبولا الخطوب وخض 

غصبس م واصد ان إح
ربباليمرع لم ان 
العطبكل منهم نن 

٢١٣





والأنانيةالقومية 
الإسلابتوالتعاليم الترية جمعيت احتفال ليلة ألمت، 

مستهلة- الشريف يالمولد 

ربلليالمجد ثم لد الحمد 
نىخير —ان الإنس لي وا أنجبمن 

عائلهاس نالفي مله ونشروا 
نبدلا ص ر د؛-ا يم لا 

هبْلاإلا مجانالم العوا وبدل
نثبوذو فقر ذو رعن—اْ ال فن

وهموس جهل س العقل دحرردا 
كذب،ومن غش من الديذ وحرروا 

ومنالملوك رق من اص الموحرروا 
والكتب،دين الاسم بالمياسة رق 

كلهمالإنسان وبنو هم ثومي 
مطليلام الإسوهدى عشيرآي، 

احدإلى أدعو لا اطه إلى أدعو 
١^١،س نرجو ط الد رض دش 

١٩٣٨بري -= ٠١٣٠٧الأول يبع غرة ، ١٤م ٣، ج النياب: )١( 
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ههينل١محمح١ت

٩المقدمت 
حركةظيور حص الاحتلال مذ )الجزار تاريخي مدخل 
١٣• •••••••••••••••• باديس( بن الحميد عبد الشيخ 

٢٧باديس بن الحميد عبد الإمام الأول؛ الفصل 
٢٧وتب ولادته ٠

٣٠.تعليمه 

٣٣. .... الأولى العالة الحرب تبل اكعليمي نثاْله ٠
٣٦. ّ . ٠ . ٠ . . ٠ . . ١ . . ١ . . والحلقة الحلقة صفاته ٠

٤٦نهلينة نماوية وصف ٠

٠وآراوه بادص ابن أعمال الثاني؛ القمل   ٠١. ........١
٠١المملم ٠
٦١المرأة تعليم ٠
٦٤الرحلات ٠
٦٨الصحافة ٠

٧١ّ . .......٠ . ....٠ الصحفي. تثاؤله مجالات ٠

٢١٩





المسلمينساء العلم—لجمعية الأمامي القانون — ١
١٩٧الحزارص 

٢٠٢واصولها الجزاتريض الملمين العلماء حمعية دعوة _ ٢
الفضللر بادص بن الحميد عبد الشيح من رسالة - ٣

٢٠٧. ...........الأزهرية.المتة حول الورتلأتي 
ءلر؛ةإر بائس بن الحميد همد الشيح من برتية - ٤

٢١١باشا 

٢١٢. .......بادص بن الحميد عبد الإمام شعر من - ٠

٢٢'
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