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 اءداإلى
نا ليوم أو  وسلم،صلى اهلل عليو اؼبصطفى ؿبمد  صلى علىأالعمل و  ىذاسبام ي وفقٍت إلذوجل الضبد اهلل عز أ

 ا:ذىاىدي عملي 

 ها اهلل ظمي اغببيبة " حفأ" حزين وتبكيها فرحيت منبع اغبنان والعطف  يؤرقهامن  إُف

 يف عمرىا. وأطالورعاىا 

 يب اغببيب " أن تنَت دريب ومنبع عزمي وقويت " أجل أمن كان مشعة ربًتق من  إُف

 طال عمره. أحفظو اهلل ورعاه و 

 عاهنم يف حياهتم. أم اهلل و حفظه خوايت،أو خويت إ إُف

 حد باظبو. اعمامي وعمايت وخاِف وخااليت كل و أ إُف

أصدقائي اللوايت عرفتهن  كل   إُفي وتوجيهي و وعمل على ربفيز  البحث، ذاقباز ىإمن كان عونا وسندا يف  إُف
 باظبو.طيلة مشواري الدراسي كل واحد 

 يف عمره "ؿبمد وأطالورعاه الفاضل حفظو اهلل  ياذستأ إُف ىذاىدي شبرة جهدي أ   

 الكرام.صبيع أساتذيت  إُفمرغيث " و 

 .2020– 2019كل زمالئي يف الدفعة   إُف

 

 

  



 

 شكر وعرفان

لو الفضل ولو اغبمد لتوفيقنا إلقباز  اُفوتعهلل سبحانو  األول الشكر
 العمل. ىذا

العمل من  ىذاتابع  الذيغيث الدكتور اؼبشرف: ؿبمد مر  إُفمث 
 ومساعداتوتقدم لو بالشكر اعبزيل على صربه هنايتو أ إُفبدايتو 

 الدراسي.وتوجيهاتو اليت قدمها لنا طيلة اؼبوسم 

ه ذىعلى مناقشة ا ن قبلو الذي األساتذةنوجو شكرنا لكل  كما
 كرة.ذ اؼب

 . وبعيدمن قدم لنا اؼبساعدة من قريب  شكر كلكما أ

 الدفعة.وال ننسى يف األخَت شكر زمالئنا يف 
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 مقدمـــــــة:  

 التعريف بالموضوع:

وقد جاء يف  اعبزائري،ن النشاط اإلصالحي يف اعبزائر ىو تعبَت عن اغباجات األساسية للمجتمع إ 
طياف ىم األأويعد أيضا من  اعبزائر،كانت تعيشها والدولية اليت   وضاع اإلقليميةاأل ثرإعلى  مهم،سياق تارىبي 

وؿباربة الطرقية اليت  الشرك،ومظاىر  اػبرافاتوؿباربة البدع و  الفرنسي،الوطنية اليت سانبت يف ؿباربة االستعمار 
 ما جعل النشاط ىذاصحفية ، و من خالل النشاطات التعليمية الًتبوية وال ذلكانتشرت يف اجملتمع اعبزائري ، و 

ذبديد  إُفاجمليد ، ويهدف  وتراثهاحياء حضارة اعبزائر أ قائم علىؾبتمع اإلصالحي يف اعبزائر دبثابة مشروع 
من اعبمود الثقايف والتقهقر االقتصادي و التفكك  ن بدا اجملتمع اعبزائري يعرف نوعاأاغبياة ، بعد  إُفالنضرة 

 السياسية .  ىاالجتماعي و الفوض

، حيث حاول اجملتمع اعبزائري ح النشاط اإلصالحي ضرورة وحتمية صبأ  اؼبتأزمالوضع  ىذاوانطالقا من      
: النشاط حبثنا  اختيار موضوعفيو ومنو كان يعيش  الذيبواسطة لببو اإلصالحية  ذباوز الواقع اؼبأساوي 

 .  م1930 –م 1900إلصالحي يف اعبزائرا

 :أىمية الموضوع 

حيث كانت  اعبزائري، حياء وبعث ويقظة يف اجملتمعإالنشاط اإلصالحي كونو حركة وضوع متربز أنبية    
ن معرفة اعبهود أمتواضعة وانتهت متفوقة ، كما  بذاتىي ذبربة تارىبية فريدة و ، البلديات األول لإلصالح

نفسهم ضمن صبعية إصالحية أتعطينا فكرة ناصعة عن كيفية تنظيم العلماء  األول للعلماء  اؼبصلحُتاإلصالحية 
 ، وربمل يف جعبتها مشرع وطٍت ىام.  مضبوطةقوانُت  ربكمها 

 دوافع اختيار الموضوع : 

البحث، وقد حاولت  ىذا خوض غمارموعة من األسباب والدوافع جعلتٍت أاؼبوضوع لو ؾب ذااختيارنا ؽب     
 : صرىا فيما يلي ح

 البحث يف تاريخ اغبركة اإلصالحية . إُف* الرغبة واؼبيل  

 خاصة.واعبزائر  ضت باجملتمع اإلسالمي عامةهنعمال العلماء اإلصالحية ، واليت أاالطالع على *  

 الوطنية.سانبوا يف النهضة  الذي*حياء الًتاث العلماء اعبزائريُت 
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 اإلشكالية :  
اإلصالحي يف اعبزائر النشاط  إشكالية اؼبوضوع تًتكز حول فكرة رئيسية أساسها معرفة تاريخ وطبيعة    

ؽبا ىؤالء ذهود اليت بعبىم اأو  أي قبل تأسيس صبعية علماء اعبزائريُت، م،1931-م 1900يف الفًتة 
 ف. ادىواضحة اؼبعاَف واأل جيةيسًتاتإم القائم على رؤية ظتأسيس للعمل اعبماعي اؼبنالجل أالعلماء من 

العمل اؼبؤسسايت اؼببٍت على العمل  إُفوالصحافة بشكل منفرد،  بالتعليم والوعظ واإلرشاد بدأ الذيو 
 اعبمعوي وتأسيس اؼبدارس والصحافة ...

 الرئيسي:لإلشكالية من األسئلة الفرعية اؼبكملة 
 م 1930 –م 1900الفًتة ىم مظاىر النشاط اإلصالحي يف اعبزائر خالل أىي  ما -
 ؟ظهور النشاط اإلصالحي يف اعبزائر ىي بوادر  ما -
 ؟ ما ىو دور علماء اإلصالح يف نشر التعليم يف اعبزائر -
 ىو دور الصحافة اإلصالحية يف توعية الشعب ومواجهة الطرقية ؟ واالستعمار الفرنسي ؟ ما -

 منهج البحث : 
يعتمد على رصد  الذيالبحث ىو اؼبنهج التارىبي، وىو اؼبنهج  ىذااعتمدنا عليو يف  الذيهج ناؼب     

شكالية إجابة علمية لإل إُفحداث التارىبية وربليلها ربليال تارىبيا وترابطيا ومتسلسال للوصول األ
 نتائج موضوعية .  إُفكلو بقصد الوصول  ىذااؼبطروحة يف البحث ، و 

 سة : احدود الدر 
لبداية  ةم وىي الفًتة احملدد1930 –م 1900بالدراسة سبتد من  اولتهانتبحث اليت الن فًتة إ     

اعبزائر من كتاتيب  التعليمي يفأيضا انطالق النشاط  وتعترب ن العلماء وىيالنشاط اإلصالحي لنخبة م
 .واإلرشاددروس الوعظ وادي واعبمعيات اليت كانت تلقي نال إُفإضافة  ومساجد، قرآنية 

 ف الدراسة : ادىأ
 التالية:ف ادىاأل الدراسة ال ىبرج يف اغبقيقة عن كونو ؿباولة لتحقيق ىذهن الغرض األساسي من إ

 معرفة العوامل اغبقيقية اليت أدت الظهور النشاط اإلصالحي يف اعبزائر . -1
 اطات اليت قام هبا اؼبصلحون يف اعبزائر.التعرف على اؼبسانبات  والنش -2
 .اعبزائرظهور اغبركة اإلصالحية يف برز الشخصيات اليت سانبت أىم أعلى  الوقوف-3
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 لمصادر والمراجع:ا
كرات حسب ما اقتضتو ضرورة الدراسة وكان ذ جع وماالعمل عدة مصادر ومر  ىذاواعتمدنا يف التحرير 

 أنبها : 
ستنا تعترب عليو يف اقباز درااعتمدنا  الذيصحيفة  )الشهاب( ىي اؼبصدر األساسي  الصحافة: كانت

ون يف اؼبرتبة الثالثة بعد مرور العروة الصحف اعبزائرية يف تلك الفًتة كما يعدىا الكثَت  أىمالشهاب من 
 . رشيد رضا فغاين واؼبنار حملمدن األالذيصبال الوثقى للشيخ 

آثار  ذلكوك مام ابن باديس، لعمار طاليب،العديد من الكتب من بينها : آثار اإل كما اعتمدنا      
اؼبقاالت اليت كتبها رجال اإلصالح  من اؼبصادر اليت ضمنت العديد من اونب براىيمي،اإلالبشَت  ماماإل

اػبرافات  كقضية التعليم وانتشار البدع واليت عاعبت ـبتلف جوانب اغبياة االجتماعية  للمجتمع اعبزائر،
ن حُت كلفو عبد اغبميد بن الذيكرات ؿبمد خَت ذ ن ننسى مصدرين آخرين ونبا مأواؼبنكرات ، دون 

ن واللغة  حيث يدالمبادئ فكان يعلم أبناء اؼبنطقة  رشادات يف القرى و اؼبساجد،باديس بالوعظ واإل
صباعة من الرواد أمثال الشيخ الطيب  العمل اإلصالحي مع تنسيق إُفالنشاط التعليمي  ذاأدى ى

ىم النوادي أعن ربدث فيو  الذي اؼبدين،ضبد توفيق كرات حياة كفاح ألذ ما اؼبصدر الثاين  مأالعقيب، 
 عيان اعبزائر. أاليت ظهرت يف اعبزائر بدعوة من 

اغلبها َف يكن متخصصا ومفصال يف اعبانب اإلصالحي  أنراجع فهي عديدة ومتنوعة غَت ما اؼبأ   
السياسية  باؼبواضيعالباحثُت و  الدارسُتغلب أراجع الىتمام  ذلكولعل  اعبزائري،وقضايا اجملتمع 

كر منها على نذ و  اعبزائر،واىم األنشطة اإلصالحية اليت قام هبا بعض العلماء اإلصالح يف  والثقافية،
 اؼبثال:سبيل 

 واعبزائر عمامرة،رابح  اعبزائر لًتكي والًتبية يفكتاب عبد اغبميد بن باديس رائد اإلصالح اإلسالمي 
يف اغبركة الوطنية ودورىا  اؼبسلمُتوكتاب صبعية العلماء  اهلل،و أبو القاسم سعد هلل رضب للشيخ 2،وج3ج

 لعبد الكرًن بو صفصاف. 
 صعوبات البحث : 

غلب أف عليها عند فمنها ما ىو متعار  كاديبي من صعوبات تواجو صاحبهاأأي حبث  ال ىبلو      
 ذاسة ىادر لاؼبوضوع، والفًتة احملددة ا تشَت بشكل عام هنإن وجدت فإ:  قلة اؼبصادر، و ومنها الباحثُت 

 اؼبوضوع قصَتة.
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 خطة البحث: 
 .وخاسبةتضمن البحث مقدمة وثالثة فصول  

ثالثة مباحث رئيسية فاؼببحث األول  إُفومت تقسيمو  ،ركة اإلصالحية يف اعبزائرور اغبذج :الفصل األول
واؼببحث الثاين يتضمن   20وبداية القرن ال 19الثقايف يف اعبزائر من هناية القرن ال عيتحدث عن الواق

ة وحركمشلت عدة حركات من بينها اغبركة الوىابية  اليتثارىا على اعبزائر و آاغبركة اإلصالحية يف الشرق و 
وشرح سَتهتم صالحية ىم رواد اغبركة اإلأ إُفتطرقنا فيو الثالث  فغاين وؿبمد عبدا والفصلن األالذيصبال 

 العربية واإلسالمية يف اعبزائر . اليقظةدبجهوداهتم الفردية يف بعث  ن سانبواالذيالشخصية 
الثة مباحث فاؼببحث األول ووبتوي على ثالفًتة  ىذهالل نشاط العلماء خ إُففيو  الثاين: تطرقناالفصل 

اغبركة التعليمية  إُفلك ذك  الثاين تطرقت اؼببحث يفو  اعبمعية،قبل تأسيس شاط علماء اإلصالح يربز ن
واؼببحث الثالث يتحدث  ،بية الصحيحةوالًت كان نتيجة للثورة اليت أحدثها بدروسو اغبية  الباديسية اليت

عن نشطات العلماء يف اؼبساجد واؼبدارس والكتاتيب اليت كان ؽبا دور كبَت يف ؿباربة اعبهل ونشر ثقافة 
 التعليم.
فة م حيث ظهرت يف اعبزائر صحا1930م 1900فيو النشاط الصحفي  وتناولتالث: الثالفصل 

ة حيث تضمنا الفصل أربعو صالحية اغبديثحركة النهضة الفكرية واإلالوطنية عربية سانبت يف بعث 
م، واليت أسسها 1925جويلية  2 صدرت  عن جريدة اؼبنتقد اليت يف اؼببحث األول ربدثتمباحث 

يدة عن جر  تما اؼببحث الثاين ربدثأوىي جريدة أسبوعية هتذيبية انتقادية، و  عبد اغبميد ابن باديس
يث اؼببدأ واألفكار وشكال ومضمونا واؼببحث الشهاب اليت سارت على نفس هنج سابقتها من ح

جل ؿباربة الطرقية أيو العلماء من برزت ما قام فأعقيب  واؼببحث الرابع الثالث جريدة اإلصالح  للطيب ال
 فات الضالة . اوالبدع واػبر 

جابة واإلليها إعن ؾبموعة من النتائج اليت توصلنا  ةستنا خباسبة للبحث واليت ىي عبار وأهنينا درا 
 اؼبقدمة.سئلة الثانوية اؼبطروحة يف اإلشكالية الرئيسية للبحث واأل عن

 اعبزائر، اؼبصلحُت يفيف صور لبعض  البحثية اؼبتمثلةحق دبجموعة من اؼبال األخَت طعمناويف       
 البحث.وفهرس  واؼبراجع،قائمة اؼبصادر  إُفإضافة ، الفًتةىم الصحف يف تلك أو 

هنا َف سبنعي من تقدًن أإال  ٍتناعًتض والعقبات اليترغم الصعوبات  ونأويف األخَت يبكن القول  
 .العمل يف اؼبستوى اؼبطلوبذا ى



 

 

 

 

 الفصل األول
 بوادر الحركة اإلصالحية في الجزائر

 م1930 –م 1900
 

القرن ية ابدو  جزائر من نهاية القرن التاسع عشراقع الثقافي في الالو األول:المبحث 
 .العشرين

 على الجزائر  وأثرىا الحركة اإلصالحية في الشرق الثاني:المبحث 

 العشرين.في الجزائر في مطلع القرن  المثقفةنشاط النخبة  الثالث:المبحث 

 العشرين.الجزائر مطلع القرن  األوائل في اإلصالح ىم روادأالرابع:المبحث 
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 تمهيد:

جاء يف الوقت اؼبناسب ويف ظروف قاىرة، نتيجة اؽبيمنة  حيثمة،أمشروع ترب اغبركة اإلصالحية تع 
الوطنية ، والقضاء على مقومات الشخصية العربية اإلسالمية باعبزائراغبضارة  معاَف الستعمارية وؿباولة طمسا

 وتبلورىا، ىاواػبارجية سانبت يف بروز  الداخلية مبا راجع عبملة من العواملإظهورىا َف يكن وليد الصدفة و  ولعل
 التغرييب.الفرنسي مام اؼبشروع الثقايف أحياء اؼبقومات الوطنية والوقوف إحضاريا يستهدف  ن صارت مشروعاأ إُف

 العشرين وقع الثقافة في الجزائر من نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن األول:المبحث 

عشر وبدية القرن  لقد عمل الستعمار الفرنسي باعبزائر على تفكيك األبنية الثقافية يف هناية القرن التاسع 
راعم وترعرعت ب مية يف كل مكانوسادت األ من ؿبتواىا الثقايف ... وإلفراغهاين حيت دمرت اؼبدن أساسا العشر 
 خالل:لفلك الثقايف من مكان ا يأخذيا جديدا ففلكا ثقا نأضحا لثقافة الفرنسية وأصبح واامن 

 اإلسالمي:محاربة التعليم -1

ة التعليم سنة نسبحبيث كانت  والزوايا،التعليمية واؼبدارس  جداباؼبسكانت اعبزائر تعج قبل االحتالل  
% من ؾبموع األوالد اعبزائريُت وىي نسبة 20 ُت نسبةياؼبسؤولُت الفرنسحصاءات بعض م تبلغ وفق إ1830

 .ذلكا ما قورنت باجملتمعات اؼبتقدمة يوم إذعالية 

لك اؼبادة ذالفرنسي واكبصرت ب التواجدومع االحتالل الفرنسي اكبصر التعليم يف اؼبدن واؼبناطق البعيدة عن مراكز 
من قبل بعض اؼبوطنُت: " وكانت تدرس  م1901وصفو سنة  العشرين فقد متمع بداية القرن ما اغبال أالثقافية 

والكلمات األجنبية بل أصبحت اللغة الفرنسية ىي اللغة العربية العامية  إُفللغة العربية الفصحى وتطرقت معاَف 
َف  ارس الفرنسيةوحىت اؼبد ،"...  عنابة وغَتىا قسنطينة، ىران،مثل:و دن الكربى اؼبالعاصمة و يف  1لغة التخاطب 

ستمرار حالة التدفق من قبل ايرفضون ب ان الكولون كانو أ اؼبسلمُت، حيثباستمرار للتالميذ  بابا مفتوحاتكن 
كانت فوق طاقة عموم   الباىظة اليتالضرائب والرسوم اإلدارة فيما بعد  اؼبدارس، ففرضتالطالب اؼبسلمُت على 

م مت ربضَت 1907 % ويف4226م سوى 1906سنة  لتمدرساحبيث وصلت نسبة  ،أبناء اؼبسلمُت الفقراء
 5000مدرسة ملحقة سنويا وىي مدارس ليست باىظة التكاليف ) 60نشاء إبرنامج للحكومة العامة تضمن 

 الفرنسية. للغة مبادئو العسكريُت بتدريس أُت يوظفون الفرنسيون اؼبتقاعدون من اؼبدناؼبيقوم فيها  فرنك(

                                                           
 (214  – 212ص ) –، ص  1989، الزيتونية لألعالم والنشر، اعبزائر ، معركة اإلسالم والصليبية يف اعبزائرصاٌف عوض،  1
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التعليم  لغاءإضرورة  م عرب عن رغبات واضحة جدا ىي1908مارس  21اؼبعمرين يف ولكن مؤسبر     
 قواالتحن الذي فاؼبسلمُت كر،ذ اليستحق  م فلم يكن1914التعليم الثانوي والعاِف قبل  امأ لألىاِف،االبتدائي 

يف سنة  108م و1905يف سنة  124 إُفحيث وصل  جدا،قليال  ىمبالتعليم الثانوي واؼبعاىد كان عدد
ما بالنسبة للتعليم العاِف أ ،م 1914نو سنة أغَت  م،1914يف  386سنوات  أربع وتضاعف يف ظرف 1910

كلية الطب وتوجت  مسلما  12انس م بشهادة اللس1914غاية  إُفيف مدينة اعبزائر قد توجت  اغبقوقن كلية إف
 1العليا. الدارساتحدا يف اتوجت ؾبازا و  بداوكلية اآل حدا،او حدا وصيدليا اطبيبا و 

 المدارس:اضطهاد العلماء وتشريدىم وغلق -2 

يلقونو يف من ؽبم  ىبضع َف م عن العامة، فمنوعزؽب اضطهادىم مت نالذيقامت فرنسا بتشريد العلماء   
َت يف ركاهبم، كما تسال اليت إمن الزوايا  ىجرة مئات العلماء إُفوقد أدى  ثقيلة،بقوانُت و يقيدونو أالسجون 

ن أاستها التعليمية اليت شوىت تاريخ اعبزائر مطلع القرن العشرين عن طريق سي ذسبكنت اؼبدرسة الفرنسية من
من اعبزائريُت  وَف يًتكوااؼبدارس والزوايا  غلقواأو قرت اعبزائر من العلماء تاف اعبزائر وعليوالعلماء  تكون لو فئة

 ىذهن أ غَت عنها،باعبنسية الفرنسية ودافعت  سياستها وذبنستو متها واندؾبت يف اغبضارة األوربية تنكرت أل
اؼبواطنُت من ُت بل كرعايا يحقيق كفرنسيُت  إليهم ينضرونا يكونو  َف ألهنم الفئة َف ذبد مكان بُت الفرنسيُت

 قام ىؤالء يطالبون باإلدماج واؼبساواة مع الفرنسيُت.  ذاؽب، الدرجة الثانية
 العربية:محاربة اللغة -3 

 أجنبيةالفرنسيون لغة  اعتربىا العربية، فقدختفاء اؼبؤسسات التعليمية كان يعُت على اضطهاد اللغة ن اإ    
 ستعماريةاال ضهماغر أل اؽباستعماب الفرنسيون تعليم اللغة العربية للجزائريُت واكتفوا  أنبلاألساس  ىذاوعلى  ميتة،
ن كولتثقيف للن تعليمها يف الدراسات العليا َف تكن إ، مث والثانويةاالبتدائية  من اؼبدارس بإزالتهاأوال  ؤوابد فقط،
يون لتدريس اللغة العربية ـن عينهم الفرنسالذيما األساتذة أ ،بعض اإلداريُت واؼبًتصبُت إلدارة اعبزائريُت لتحضَت فقط
  3 2بأساتذة العربية الدارجة.  فـقد

                                                           
، دار األمة اعبزائرية، 2، ج1954اندالع حرب التحرير  اُف 1817اعبزائر اؼبعاصر "من االنتفاضة  ،جرون شارل روبَتآ 1

 ( .267- 257ص ) –، ص 2013
 .  22، ص 1965، اؼبطبعة التعاونية، اعبزائر 1، جهنضة اعبزاء اغبديثة وثورهتا اؼبباركةؿبمد علي دبوز،  2
 . 17اؼبرجع السابق،ص  1
 

3
 . 26 ،16ص .، ص2006، دار اؼبعرفة، اعبزائر ،2، ج(1900- 1930، اغبركة الوطنية اعبزائرية)القاسم سعد اهلل أبو 
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 :يلي ماالعربية باعتبارىا مقوم أساسي للهويو اعبزائرية  ومن مظاىر ؿباربة اللغة
 اإلداري.نشر اللغة الفرنسية وفرضها كلغة رئيسية يف التعامل  -
 .أجنبيةإصدار قرار يعترب اللغة العربية  -
 )اؼبساجد، الزوايا، كتاتيب، اؼبدارس(. القضاء على مراكز التعليم والثقافة العربية -
 فرنسية(. حياء واؼبدن والقرى بأظباء شخصياتفرنسة احمليط )كتابة أظباء الشوارع واأل -
 .نيةيدال، خاصة اؼبخطوطات فرنسا وحرق العديد منها إُفقلها هنب الكتب العلمية ون -

 إُفيا ػبدمتها نظرا ؼبا كانت تتمتع بو من قوة ومكانة شعبية فسعت اوحاولت السلطات االستعمارية توجيو الزو 
ن تستفيد من بعضها أعليهم، يف حُت استطاعت  قيتها عن طريق تسمية شيوخ الزوايا والتضيتوجيهها ػبدم

 .1تقلص وتراجع دورىا إُفهم وَف ترضخ ؽبا وؼبضايقاهتا فبا أدى توعجزت عن إحكام سيطرهتا على أغلبي

 الصحافة في الجزائر: -

كانت تابعة يف  الصادرة جل الصحائفن أ ذلكو  ،ال مع االحتالل الفرنسيإ تعرف اعبزائر الصحافة َف 
ميز فيها ىو اىتمامها الزائد دبصاٌف اؼبء والشي ومواقفها اؼبختلفة بأحزاهباالفرنسية  العامة للصحافةسياستها 
يف لغتها وربريرىا عنهم  أجنبية، فهي شيءيف  م اعبزائريُتهتَف تكن  مثومن  .اعبزائريُت نباؽبا ؼبصاٌفإو الكولون 
 اليت كانت م وىي جريدة اؼببشر 1848ول جريدة باللغتُت العربية والفرنسية يف عام أولقد صدرت العام واذباىها 

اعبزائرية القضاء على رجال اؼبقاومة  إُف تسعىوكانت  والبيانات اغبكومية التشريعية واألمور النصوص تتوُف نشر
 صحيفة فيكتورم 1903الصحائف اليت صدرت من ىد النوع أيضا سنة  الفرنسي، ومنضد االحتالل  الباسلة

  .2ليها ملحقا باللغة العربيةإضاف اليت أ خباراأل باروكان جريدة

ظبر سليمان  التاسع عشر حيث قامن القر  خراو أال يف إوَف يكن للجزائريُت أي دور يف ؾبال الصحافة  
ما أ ،1893 -07-30تاريخ اليت صدرت يف  اغبق()ول جريدة باللغتُت الفرنسية والعربية وىي جريدة أبإصدار 

                                                           

 
1

لنيل شهادة ماسًت يف  مذكرة، 1945 – 1930السياسة التعليمية اإلستعمارية الفرنسية يف اعبزائر ومقاومتها  قوداشي زمزم، 
 .بن حيدة يوسف األستاذ إشرافالتاريخ اؼبغرب العريب اؼبعاصر، 

2
، 1985، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، د ن، اعبزائر ،اؼبسلمُت واثرىا اإلصالحي يف اعبزائر ، صبعية العلماءضبد اػبطيبأ  

 .10ص
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اعبزائر عمر راسم جريدة  الفنان عندما أصدرلك ذم و  1908عام ال يف إر اعبزائ عن اعبرائد الوطنية فلم تظهر يف
 .1فقط عددين للمنع بعدما صدر منتعرضت  إذالصحيفة طويال2  ىذهوَف تعمر  1908-10-27 بتاريخ

ما  على بناءاألحوال   معهاتغَتت  ذإ ؛الصحافة اعبزائرية كبَت على  أثرلحرب العاؼبية األوُف وقد كان ل 
 كبَت  عدد صدارإالصحافة اليت مكنت اعبزائريُت من  اغبرية ومنها حرية إُفا دعوة ذفرزتو من تطورت فكرية وكأ

 اإلقدام، جريدةجريدة  أصدرت: اعبرائد اليت ىذهورغباهتم، ومن آراءىم  فيها بكل حرية ظهرواأمن اعبرائد 
يف إعطاء  كان للواِف جونار الفضل األول وغَتىا من اعبرائد اليت واؼبنتقد ،نيدالجريدة  ،الفاروق جريدة ،النجاح

 ىذاوكان تساىل مع اعبزائريُت ن سبيزت بو م ؼبا ذلكرىا و اصدإنوع من اغبرية ؽبا حيث سبكن اعبزائريُت من 
بتهمة مساعدة اعبزائريُت لتعود الصحافة اعبزائرية من  اغبكم من بعادهإبالفضل سيدوم لوال تدخل اؼبستوطنُت 

 4 3 2.درتو وصالصادرة الصحف  ظممع سابقا حيث أوقفت اغبالة اليت كانت عليها إُفجديد 

العمل اؼبتكامل  ال وىوأالعلماء اؼبصلحُت كبو اذباه واحد،  ىيف توحيد خط اعبزائريةسانبت الصحافة  
 ذفمن، ن برزت جريدة )اؼبنتقد(أ من يوم حسب قول ابن باديس: " اإلسالمية،جل فرض الشخصية العربية أمن 
القت الصحف اعبزائرية الكثَت من  حيث قبل:تعرفهم من  عرفت اعبزائر من كتاهبا وشعرائها ما كانت ذلك

جل أمن  ذلكحد تقدًن التهاين ومبادالهتا بُت الشعراء واؼبثقفُت، و  إُفاعبزائري  االىتمام من طرف الشعب
 تشجيع بعضهم البعض بوجود قلم يدافع عن اغبق ويبقت الظلم واالستبداد. 

ن يدالباطيل والدفاع عن واألقناع اعبزائريُت بضرورة التغيَت واالبتعاد عن اػبرافات إوعملت الصحافة على  
جل نشر مقاالت بتنوع جوانبها لتوعية أمطبعة من  ن بشراءالذيواللغة الوطن، وساىم الكتاب مثل ؿبمد خَت 

                                                           
1
منشورات اؼبؤسسة الوطنية  ،5ط ،الشيخ عبد اغبميد بن باديس ابن رائد اإلصالح اإلسالمي والًتبية يف اعبزائرتركي رابح،   

 . 137م، ص 2006اعبزائر،  التصال،

                                                                                                                    02* جريدة اؼبنتقد انظر اؼبلحق رقم 
 اؽبدى،دط، دار  ،1، جلفكر العريب اغبديث واؼبعاصر،ؿبمد عبده و عبد اغبميد بن باديس مبوذجاعبد الكرًن بوصفصاف، ا  2

 م.2007اعبزائر،  عُت ميلة،
 
3
 . 18رابح تركي، اؼبرجع السابق، ص    

 
4
كرة ماجستَت يف التاريخ اغبدث ذ ، مم 1993- 1902لشيخ ؿبمد خَت الدين وجهوده اإلصالحية  يف اعبزائر سعد اؽبالِف، اأ 

بوصفصاف، جامعة متنوري قسنطينة،  ًن إشراف عبد الكر  واؼبعاصر قسم التاريخ اغبديث واؼبعاصر، قسم التاريخ واآلثار،
 .12م ، ص 2006- 2005
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ظهرىم أبُت  ما هبريلفت انتباىهم على خفايا بالدور اؼبهم للجزائريُت و  . وتوعية الصحافة1اجملتمع اعبزائري
 جل ؿباربة العدو جبميع جوارحهم. أيقاظهم من غفلتهم من إو 

 سياسية للمجتمعو أو اجتماعية أو اقتصادية أمرآة عاكسة لألوضاع سواء دينية  الصحافة وىكذا تعترب 
كما سانبت يف وعظ   اعبزائري، اجملتمع إليو اهتا اؽبدف وىو ربقيق ما يرميذن الصحافة ربمل يف أكما   اعبزائري،

 2فراده.أ وبث اإلخاء والوحدة بُت رشاد اجملتمعإو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 
 .13اسعد ؽبالِف، اؼبرجع السابق، ص . 1
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 على الجزائر  وأثرىاالحركـة اإلصالحية في الشرق  الثاني:لمبحث ا

 ،وأعمقها أبرزىاور وروافد من الشرق العريب اإلسالمي ولعل ذاغبركة اإلصالحية يف اعبزائر، كانت ؽبا ج 
والشيخ ؿبمد بن  ، -رضبو اهلل –فغاينن األالذيصبال  أمثال اؼبفكرين،بعض اؼبصلحُت  اىي اغبركة اليت اضطلع هب

 .رضارشيد ؿبمد عبد الوىاب وشيخ 

عبد اغبميد بن  الشيخ العقيب،الطيب  أمثال الشيخ الوطن عليهم ذاخدمها أبناء ى اغبركة اليت ىذهولعل  
 فكرة اإلصالحاعبزائرية كبو  األمة وغَتىم قادوا، براىيميوالشيخ البشَت اإل الزاىري،والشيخ سعيد  باديس،

 صحيح.واضحة ومنهج  الشامل اؼببٍت على رؤية

رجع أ الذيالشيخ الطيب العقيب الفكر اإلصالحي الشرقي  ةصالأكدت أعند الشخصيات البارزة اليت و  
ٍت علما وعمال بنشرة إسالمية يدالباإلصالح  ول من نادىأ" يقول:ؿبمد عبده  إُفاثر ظهور اإلصالح يف اعبزائر 

اؼببادئ اليت قامت على  صرح فيها جلواليت ). 2، صحبة ؾبلة اؼبنار1الشيخ ؿبمد رشيد رضا تلميذهىو  إعالمية،
 .(الوىابيةنقاضها اغبركة أ

ضل فبا أ قام هبا أناس يزعمون علوما، وىم فاسدة،واعتقادات  كثَتة،ظهرت بدع   الزمن ىذاففي  
أولئك  والصراط اؼبستقيم. للدين القوًن مصادمةالشنيعة اليت ىي ئدىم عوايأمرون العوام باالستمرار يف  يعتقدون،

 3.إليوصحة ما يدعون  دليل يثبت وقلوهبم، فالبصارىم أعمى اعبهل أن الذي

ولعل الوضع  بروزىا، إُفمن األسباب اليت أدت  ؾبموعة تضافرىو  اإلصالحومن أسباب ظهور فكرة   
 أيضا : ذلكالوجود ومن  إُفبفكرة اإلصالح دفع  الذيواجتماعيا وسياسيا ىو  اعبزائر، دينياالسيئ للمجتمع 

                                                           
يف سبيل  الدين  مولوأنفق أ بالده ي ىاجرذال زعيم اإلصالح اإلسالمي اؼبعتدل ، صاحب ؾبلة )اؼبنار( ،رشيد رضا ؿبمد :  1

 ض ملكا. تمكتسب منصبا ، وال مر  متماثل ماال والاإلسالمي ونشر التعاليم الصحيحة مدة ريع قرن غَت 
م 1354 -50 -1، العدد البصائر لسان حال صبعية العلماء اؼبسليمُت اعبزائريُت، مس واليوم "أالعقيب الطيب : "اإلصالح  2

 .  83م ، ص 1936 -م1935ىـ ،1355-ىـ 
  .اؼبرجع نفسو 3
 

 
 



م1930 –م 1900 اإلصالحية في الجزائربوادر الحركة :................... الفصل األول  

 

 
12 

كالدعاء   هلل،العبادة لغَت  وصرف والزردات،القبور  إُف ةيالشركالزيارات  ومنها:ظهور البدع واؼبنكرات  -
 اٍف.لغَت اهلل ...  والذبحواالستعانة 

فنجد  اؼبركز الثقافيةو  اغبواضر إُف من مناطقهملك انتقال الزعماء وطلبة العلم ذواؼبقصود من  االحتكاك: -
 اغبجاز.سرتو يف أطفولتو مع  ذحياتو من العقيب قضىالطيب 

 اإلنسانية السمحة.اؼبتشبعُت بالقيم واؼببادئ العميق يف نفوس العلماء  أثرىاتركت  اغبج: واليترحالت  -

 الشهوات والرذيلة، يف منها انغمس الكثَت َف بالكثَت منها حبيثأ الذياالكبراف  ىومد الصوفية:الطرق  -
 الفرنسي.العدو مع والوقوف سندا 

اإلسالمية اليت  عةااعبمأسيس ت تباعو من خاللأفغاين و األ نتيجة أفكار اعبهاد إُفتبلور الوعي الفكري والدعوة -
 تأثرن أ. غَت القرآن(تفسَت رضا )رشيد عمال أ عرب اغبنبلي اعبديدبالفكر  استأنسواقد  توحد اعبزائريون و

 1العزيز. كانوا يكنونو للملك عبد   الذياعبم  بإعجاهبم الوىابية،اعبزائريُت من 

 

 

 

  

                                                           
كرة لنيل شهادة ماسًت يف تاريخ اغبديث ذ م ،م1031 – 1925اعبزائر النشاط اإلصالحي يف صبعة اكور ورشيدة شنداد، 1

 م . 2017، أدرارؿبمد مرغيث، جامعة  إشرافاؼبعاصر،  
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 القرن العشرين  نشاط النخبة المثقفة في الجزائر مطلع المبحث الثالث: 

اليت احتلت اؼبقام  ةاالستعماري فًتة معينة من تاريخ اعبزائر كغَته من اؼبصطلحات النخبة يفمصطلح  كان         
فاؼبصطلح اعبديد كونو  ومن ىنالك ذدماج وما شابو مثل اإل واؼبناقشات اليوميةاألول يف نشرات االجتماعات 

ات التكوين العريب اإلسالمي( كان وليد ذ ةو احملافظأ)يبثل النخبة التقليدية  الذيىبتلف عن اؼبصطلح القدًن 
اعبزائر، ويقصد  علىن تكون دعامتو األساسية يف فرض سيطرتو الكاملة أالفرنسية اليت أرادىا االستعمار  اؼبدرسة

 دبظاىرىا األوربية وانبهروابالثقافة  تأثروا وأ اؼبتطورين من تعلموا يف اؼبدارس الفرنسية وأو اؼبثقفُت أجبماعة النخبة 
اؼبتحمسُت األوائل  أصبحوا ذلكوباعبزائر، صاحبة اغبق الشرعي يف  فرنسا واعتبارىااقتنعوا بعظمة  ،وتقاليدىا

  .اإلدماجلفكرة 

 اؼبتخرجُت من الشباب "ثرياتهنا:أصباعة النخبة حيث قال  ُتيالفرنس أحدم عرف 1911 سنة ويف 
يف مصاف ناشري  أنفسهم يضعوان أاعبماىَت  ن يصعدوا فوقأ بأعماؽبمن كانوا قادرين الذياعبامعات الفرنسية و 

فرنسة ثقافة م واؼبعاىد الفرنسيةاليت زبرجت من اؼبدارس  ةالنخبة اؼبسلم ىذهوقد كانت  1ُت". ياغبضارة اغبقيق
حل مشكلة  إُفتسعى و اإلسالمية  هنا ترتبط بالعاطفةأ الإوانقطعت صلتها باللغة العربية  ،وتفكَتا وسلوكا

ن يف اعبزائر ظهرت على سطح اؼبقاومة العميقة والدائمة أ "كر الكاتب "الربت حوراينذ عالقاهتا مع فرنسا وي
مازال يعرب عن نفسو بكلمات تقليدية حركة صغَتة من اعبزائريُت الشبان على األسس  الذيلالستعمار الفرنسي 

اغبقوق السياسية ضمن  صالح ماِف وقضائي، توسيعإمن اؼبطالب تعليم الفرنسية فكار والنوع نفسو األاهتا من ذ
 2القائم. اإلطار

وجامعية ثانوية  النخبة اؼبتعلمُت يف اؼبدارس الفرنسية واغبائزين أحيانا على شهادات ىذهوقد ضمت  
ومًتصبون وذبار أمثال  وموظفونومعلمون  وصحافيون منهم أطباء وصيادلة وؿبامون وقضاة ،ؾبنسون همظممع

 5-4-3احملامي بوضربة والدكتور ابن التهامي وغَتىم ...

                                                           
 .42صبعة اكوار ورشيدة شنداد، اؼبرجع السابق، ص  1 

2
  . 87الطيب العقيب، اؼبصدر السابق، ص   

 
 .  20رابح تركي، اؼبرجع السابق، ص  3
 . 65ص  السابق، ؿبمد ناصر، اؼبرجع 4
 . 66، ص ونفس 5
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كانت تؤمن بضرورة  اؼبتشبعة بالثقافة العربية اإلسالمية ما كتلة احملافظُت فتتكون من الشخصياتأ   
 ىذهتشكلت  اعبزائرية وقد األمةاحملافظة على كيان  جلأأوساط اجملتمع اعبزائري من  اإلسالمية يفتكريس اؽبوية 

ُت، الصحافيُت ين، اؼبتعلمُت، النواب اؼبعنالذي اؼبثقفُت، احملاربُت، رجال م وتضم عددا من1900 الكتلة عام
نعم وكان شعارىم " ويكنون العداء للخدمة العسكرية وفكرة التجنيس ،يؤمنون بالثقافة العربية اإلسالمية نالذيو 

ىم أعضائها: الشيخ عبد القادر اجملاوي، عبد اغبليم بن أومن ، الح بشرط احملافظة على اؽبوية اإلسالمية"صلإل
 أبو القاسم ؿبمد اغبفناوي وغَتىم... ظباية، اؼبولود بن موىوب،

 يت : وتتلخص مطالبهم يف اآل       

، حيث ن اغبنيفيدالعلى عترب خروج بالنسبة للمسلمُت اعبزائريُت ألنو ي مناىضة التجنيس باعبنسية الفرنسية -أ
 الفرنسية اؼبخالفة للشريعة اإلسالمية. ن ىبضع عبميع القوانُتأيشًتط يف اجملنس باعبنسية الفرنسية 

 شخصية. األحوال الالسيما  يف الشؤون اػباصة باؼبسلمُت اعبزائريُت ةاإلسالمية السمحدببادئ الشريعة  العمل-ب

 احًتام العادات والتقاليد العربية اإلسالمية.  -ت

ن يف سن التمدرس وغَتىم من الذياعبزائر اؼبسلمُت  ءبناألاللغة العربية والًتبية اإلسالمية بتعميم التعليم  -ث
 التعليم. ن حرموا من حقوقهم يف الذيالكبار والصغار 

اعبزائريُت لكونو وضع على أساس عنصري واضح، هبعل أبناء جباري على اؼبسلمُت لغاء قانون التجنيد اإلإ -ج
 1اعبزائر وقود اغبروب ليست اعبزائر طرفا فيها.

 ن من بُت مطالبهم أيضا: أكما يضيف الكاتب عبد الوىاب بن خليف 

 األوروبيُت.اعبزائريُت واؼبستوطنُت  التمثيل النيايب بُتيف  اؼبساواة -ا

 اؼبيزانية.من الفوائد يف  االستفادةالضرائب و يف دفع  اؼبساواة -ب

 اإلسالمية.ة العربية يعلى اؼبقومات الثقاف التأكيد -ت

 اعبزائريُت.قانون األىاِف الظاَف اؼبفروض على  لغاءإ-ث

 للجزائريُت.اؽبجرة بدون قيود بالنسبة  حرية-ج

                                                           
1
 .232، اؼبرجع السابق، ص، الشيخ ابن باديس رائد اإلصالح اإلسالميتركي رابح عمامرة  
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فكرة التقدم  هنا ترفضأقبل صباعة النخبة حبجة  من عةذالانتقادات  إُفوقد تعرضت كتلة احملافظُت  
 تستطيع ال اعبزائرن أاألعضاء ب ويعتقد ىؤالءاالندماج والتجنيس  مام فكرةأ اتشكل حاجز  هناأومسَتة العصر و 

الفرنسية اليت  ستعماريةاالاػبطط  ومقاومة كلاعبزائرية  هبب احملافظة على الشخصية ذلكل ن هتزم فرنسا وحدىاأ
 1نتصار .التضامن تضامن اؼبسلمُت ىي كفيلة االالوطنية و اؽبوية  فسخ ومسخ ومسح إُفهتدف 

                                                           
1
 71، ص نضال الصحافة  العربية يف اعبزائر قبل الثورةعبد اؼبلك مرتاض،   
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 الجزائر مطلع القرن العشرين ئل في ااألو ىم رواد اإلصالح أالمبحث الرابع : 

ربية اليقظة الع دبجهوداهتم الفريدة بعثن قادوا اغبركة اإلصالحية يف اعبزائر الذيؾبموعة من العلماء  سبكن 
 معا حبيث حافظوا على اللغة العربية والثقافة اإلسالمية من والتأليفطريق التدريس  اإلسالمية باللغة العربية عن

 نشاطاىم:ظبائهم و أتية كر العلماء اآلذ اجملموعة ن ىذهومن  اعبزائر،االندثار يف 

 م.1913م 1848 المجاوي:القادر  عبد.  1

لكثرة دائرة اؼبعارف يطلق عليهم اسم  ن يبكن أنالذيمن العلماء  1يعترب الشيخ عبد القادر اجملاوي  
زبرج على  وأستاذا،معلما  كان  و قد مشاركتو يف كل فن من  الفنون والعصر،ربصيلو وغزارة علمو وتنوع معارفو و 

د بل لعاألو  ذستاأشهرىم ضبدان لونيسي األعبزائر، كان من واألدبية يف اىام من بناة النهضة العلمية يديو عدد 
 تربوية،ة يمدرسكتب   ذيوعا ، وأكثرىا2كتابامعتربا من اؼبؤلفات بلغ ثالثة عشر   اعدد ركت وقد باديساغبميد بن 

مسائل االقتصاد وشرح  واؼبرصاد يفاؼبتعلمُت رشاد إ: تعليم وأنبهاىتمام صاحبها بالًتبية والتدل على مدى ا
مبحث يف على مبا ىو العلم وتشمل اؼبقدمة إ النهضة،ضرورة وضرر البدع و  بيان3أنبية  اتذمقدمة منظومة 
والتعليم يو الًتبية أر  اؼبرأة ألهنا يفاجملاوي عن ضرورة تعليم  ربدث الشيخوقد  الًتبية،مبحث يف العلم، و و اغبكمة 

س مث ربدث عن طرق التعليم يف خالق وعلم النفعلم األ دارسةالبد من  النفس،وعلم  خالقدراسة األ مبدأىو 
تعليم القران وحده على كيفية إذ  لنقصانو، زمنانانافع يف  ن التعليم القدًن غَتإ فيقول:من النقد  بشيء ؾبلسو

 إذاما أن والدنيا، الذيباه، فالبد من معرفة العلوم النافعة يف أيفيد اؼبتعلم وال  األقطار ال ذهلوف عندنا هباؼبأ
 حول وال وال معا العلمُت اىل زماننا تركو أولكن  اجملهول،العلم  ذلكلحد العلمُت ضاع ما يفتقر أ نا علىاقتصر 

                                                           
قادة اإلصالح يف كتلة احملافظُت كان  حدأالشيخ عبد القادر اجملاوي: ىو عبد القادر بن عبد الكرًن بن عبد الرضبان اجملاوي، ىو 1

م. ينظر إبراىيم مياسي مقاربات 1913م ، وتويف بقسنطينة  1948يتمتع بشعبية واحًتام كبَت من اعبزائريُت، ولد يف تلمسان 
  233م ص 2007م  دار ىومة لطبعة والنشر والتوزيع ،1962 –م 1830يف تاريخ اعبزائر 

  123، ص الشيخ عبد اغبميد بن باديس رائد اإلصالح اإلسالمي والًتبية يف اعبزائرتركي  رابح،  2
 21م، ص1986ىـ 1388، العربية، بَتوت لبنان اليقظة دار 1، جثارهآابن باديس وحياتو و عمار طاليب،  3 
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كان من دعاة   اجملاوي أنالنصان  ىذامن  كالعدم، ويبدوايوجد بو صاروا لقتلهم   نوأنعم  اهلل، بالإ ؽبما قوة
ونشاطو يف بكتبو وؿباضراتو  اعبزائرية،النهضة وساىم بفعالية يف  ، 2الضالالتن قاوموا الذي،  1األوائلاإلصالح 
 بأسباب ذخاألاليقظة و  إُفالركود و  ذنب إُفعا بنقده للتقليد كما داالجتماعي  اإلصالح إُفدعا ، الصحافة

 اإلسالمي،والعاَف  على معرفة عميقة باجملتمع اعبزائري أصبح والفرنسيةوبدراستو العربية  ،3اغبضارة اغبديثة
 النشاط يفكثَت   ذلكوك االجتماعية، اآلفاتروبية، وكانت معظم كتاباتو موجهة ضد و الثقافة األ إُفضافة إلبا

 .4واعبمعياتالنوادي 

بتوظيفو سنة  وئهنا تستطيع ربديد ارتقاأنت اليت ظوأيضا كان متابعا بدقة من طرف إدارة االحتالل  
يلقي دروسا يف  قسنطينة بدأ مدينة اؼبوجود وسط وىو مسجد الكتاين للمدينة،الكبَت سجد اؼبم يف 1873

اؼبتعلقة   اؼبواضيعح ؽبم يوضعداد كبَتة من الناس لشرح وتأمستغال  ، وبالعكس فقد انتهز الفرصةالوعظ العام
يتابع تالميذه  ذستاان األك  ،5فيو اعبهل اؼبعمم وتفشيجملتمع وتزيد ركوده سبس ا اليت عاش كاألمراض األخالقيةباؼب
وكانت  اؼبعاشة، واؼبشاكل وبينهم دائما على األوضاع اؼبدرسة،ويشجعهم دائما ويتبع سَتهتم داخل وخارج  جبد

ع الًتاث اإلسالمي ا اسًتج إُفة دبثابرة للوصول متابع ، وكانت اؼبهمة اؼبزدوجة العامٌفالصايف  ميقظة متواصلة وهت
 6الكارثية.من األخطاء  الصاعد وحفظهم األجيال توازيا مع تكوين

 م   1915م 1865 الخوجة:الشيخ مصطفى ابن  .2   

وكانت لو ، 7اعبزائر تباع الشيخ ؿبمد عبده وفبثل مدرستو يفأمن  ،*اػبوجةيعد الشيخ مصطفى بن         
اؼبسلمُت وربقيقها ىو عمال اؼبفكرين أونشر  ئريةاة اعبز أم كثَتا بشؤون اؼبر كبَتة، واىت  كثَتة ومعرفةاىتمامات  

                                                           
1
 . 21، اؼبرجع السابق ص عمار طاليب   

2
 235،  234ابراىيم مياسي ، اؼبرجع السابق ، ص    

3
 132بح ، اؼبرجع السابق ، ص اتركي ر   

4
 . 21م، ص 1992ىـ  1388لبنان،  ، دار اليقظة العربية، بَتوت،1، جثارهآابن باديس حياتو و عمار بن طاليب،   

5
 28ص م،2002 ،اعبزائر عبد اغبميد بن باديس دار االمة اعبزائريةؿبمد الصاٌف رمضان، امام عبد القادر فضيل،   

6
م، 2010 مة، اعبزائر،، دار األالشيخ عبد اغبميد بن باديس اغبركة اإلصالحية يف الفكر اإلسالمي اؼبعاصرؿبمد الطاىري،   

 10ص 

7
 . 134تركي رابح ، اؼبرجع السابق ، ص   
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 ألكرب لنهضةوكان يوِف اىتمامو ا 1م1897سنة الصادرة يف اعبزائر  "حقوق اإلناث كًتاث يفاال "صاحب كتاب 
 جداده العربية.أبائو و آثقافة  صبح ال يعرفأ الذي ئري،اهنا الطريق السليم إلصالح اعبيل اعبز أاؼبرأة اعبزائرية ويرى 

قيق ـمثل رب هود ـبتلفةـي عـف اعبزائريونلفو أ الذيكما عٍت بتحقيق ونشر ؾبموعة من كتب الًتاث العريب   
ي الفًتة ـررا يف اعبريدة الرظبية اؼببشر فـواشتغل ؿب للشيخ الثعاليب،ران "ـي تفسَت القـاغبسان ف اعبواىر»لكتاب 

التفسَت وكان يدرس  جد سفَت باعبزائر  العاصمة يف مس، مث عُت مدرسا م(1901م 1886ة فيما بُت )ـالواقع
 من كتب وجرائد ما يأيتكان أكثر األساتذة حرصا على مطالعة كل   ذلكوك 2،دب العريبوالفقو واأل والتوحيد

جريدة ثرين دبذىبو يف اإلصالح ويطالع كثر اؼبتأأفكان  ومقاالتو،ده مؤلفات الشيخ ؿبمد عبوؾبالت وخاصة 
  وصلوويشرح ؼبستمعيو، وؼبا  الشيخ رضا يف مقاالت وغَتنبا، وقد كان  يقرأ مقاالتوؾبلة اؼبنار الوثقى  العروة

نصار حركة وشرحو أل عشر مرات ودرس م،1903لقاه الشيخ ؿبمد عبده يف اعبزائر أ الذي العصر،تفسَت سورة 
 بنجاح حركتوشيخ ؿبمد عبده ىبَته وكتب ال عجب هبا ىؤالء،أ وؼبا عيان،األاإلصالح يف اعبزائر والعلماء وطلبة 

جامع خد يلقي الدروس يف أف بك، شيخ ؿبمد عبده وؿبمد فريدلاقد عزل من منصبو لعالقتو ب يف اعبزائر ولكنو
 وأفصحشاعر اعبزائر يف وقتو  الرجل الشيخ :"ؿبمد بن مصطفى" ىذاسم يف ار حي بلكور، وقد قال عمر 

، وىو 3بصحبة ؿبمد عبده العصرية ليوفقولوع بالكتب كثَت االطالع  علماء اعبزائرعلمهم بًتصبة أعلمائها و 
 نو عاشره مائةأفغاين، وىو يعرف الشرق كن األالذيو وجبمال وعرف الناس ب ،اعبزائر إُفىبو ذدخل مأ الذي
 4... اٍف " سنة
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 م ( .1933-م 1866عبد الحليم بن سماية: ) .3

قام  القرنُت، ما بُتم فهو رجل ـبضر  ،1م 1866جويلية  15 بالعاصمة يف *ظبايةولد عبد اغبليم بن  
كما كان الرجل القدوة   الغابرة،العهود كر ذ تومناىج  التعليم، األول أصلو تقليدي تابعو عرب سبلبدور مزدوج يف 

 عمره،يف سن مبكر يف العشرين من  للجزائر،العميق  سيقودون التحول براز رجالإبالدور األساسي يف  قام الذي
ما دروس الوعظ أ ة،ينيدال والعلوم العلوم العربية مر يتعلق بدروساأل ىذاو  اعبديد،تلقُت الدروس يف اعبامع  أبد

السيئة  خالق واليت منها األ والصغار،الكبار  اليت كانت تصيبباألمراض االجتماعية  فكانت تلقى للتحسيس
 واالكبرافات األخرى.الشباين  التشردك

رضا  ؿبمد رشيدكره ذ  ، وقدالفكرة اإلصالحية يف اعبزائر ان نشرو الذيمن  اغبليم بن ظبايةكان عبد وقد      
م، 1903يف عام  زيارتو للجزائرعند  مام عبدهاإل نو فبن اجتمع هبمأمام ؿبمد عبده على اإل يف كتابو تاريخ

التمسك بو والدفاع عنو، و الرأي  ءبداإا شجاعة يف ذالعربية، حيث كان  ىوكانت لو  مشاركة  يف فن اؼبوسيق
اف النفوس على الفتوى الضع ، وؼبا أرغمت فرنسا بعض العلماءىذاغبق وال يباِف دبا يصيبو يف سبيلو من أ يقول

امتنع الشيخ عبد اغبليم بن ظباية   ذلكفأفتوىا ب األوُف،اغبرب العاؼبية  العثمانية يفاعبزائريُت للدولة  جبواز ؿباربة
 2."ُت فهم دولتنايال للجزائريُت : "ال هبوز ؿباربة العثمانوقعن الفتوى 

 التجديد وذبنيد إُفشعاع والدفع غبث الناشرين على االىتمام دبركز اإل مواضيع أخرى إُفوقد تطرق  
الشاب حياتو وكل جهوده  األستاذؽبا  ىي اؼبهام اليت كرس ىذهكانت   ،والوطنن الذياللغة و  للدفاع عنقالمهم أ

بن ظباية مع الصحافة والشعر واؼبنشورات ثرية فقط ،  تعاطي عبد اغبليم ذلكومعلم، وكطيلة دربو كمرشد 
كثَتة ومتشبعة  ولكن   فأعمالوارتباطو  بالقيم العربية  اإلسالمية "فلسفة اإلسالم"،  يظهر الذيوىكذا قدم العمل 

لعربية الصادرة يف مدينة لو األدبية اليت تعاًف اؼبشاكل االجتماعية يف الصحافة اعماأمن ال القليل، إَف ينشر منها 
 3ؿبمد كحول. فاشر إفريقيا" ربت إؾبلة "كوكب  ذلكيف ، دبا اعبزائر
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 . 58، 53نفسو ، ص 2
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ونظرا ؼبكانتو   الفرنسي،جبارية يف اعبيش ن واػبدمة العسكرية اإليدالصباعة النخبة يف قضية  كما عارض 
 1رائو كانت يف عمومها ؿبًتمة من اجملتمع اعبزائري.آن إوالثقافة العالية  ف رظبية،يف مدرسة  كأستاذ

يستجيب ؼبتطلبات القرن مدة عقود  التعليم،بداع والتجديد يف لإل نفسو كلها ظباية وىبليم بن فعبد اغب    
 ىبق الذي، و التعبَت إُفة قكثَتا حبر يطمح   الذيع ماجملتنشاط اؼبكثف يف اؼبيدان واؼبتصل مباشرة مع من ال

ت مرموقة داخل نة مع شخصيايشب للصحافة ومراسالتومدعمة  متواصلة وره جهودذوجمتمسكا بقيمو العالية 
 2.وخارج اعبزائر

 م(1929م 1869بي شنب : )أالشيخ محمد بن  .4

 3م، بفحص خارج مدينة اؼبدية  1862يب شنب يوم الثالثاء شهر أكتوبر سنةأولد الشيخ ؿبمد بن         
مطلع القرن العشرين يف  اإلسالمية يف والثقافةاؼبثقفة اؼبهتمة باللغة العربية  الشخصياتمن ضمن ويعترب الشيخ 

 عمال أو من اللغة العربية، على ما قام ب إُفباإلضافة  وشرقية،وروبية أجادتو عدة لغات إاعبزائر ، وقد ساعدتو 
لقاىا يف اؼبؤسبرات الدولية أواألحباث اليت  لفها،ألك عن طريق الكتب اليت ذو  اعبزائر،جليلة للثقافة العربية يف 

 وكذلك درس باعبزائر،ىيم فاتح الرظبي ابر إ، وكان معلما  دبكتب الشيخ  4مستشرقُت يف ـبتلف مناطق العاَف لل
 باؼبدرسة ذستاكاديبية اعبزائرية الفرنسية أاأل ظباية، عينتوعلى يد الشيخ عبد اغبليم بن  واؼبنطق والتوحيدالبالغة 
من الفقو مث نقل  العلوم األدبية معفدرس النحو و  اجملاوي،عبد القادر  ذستايف مدينة قسنطينة خلفا لأل *الكتانية

وىي: اعبزائر،   ا طلبة اؼبدارس الرظبية الثالثإليهواليت كان ينتقل  بالعاصمة،الثعالبية  اؼبدرسة إُفالكتانية 
 يها اللغة العربية والنحو والصرف واؼبنطق والعروض والبيان وغَتىا. فقسنطينة، تلمسان، فدرس 

للغة االشرعية والبحث يف  مالعروض وترصبة العلو  دب وعلوماألدروس أخرى بكلية  لقاءإبوقد كلف  
 5الفصحى. بينها وبُتوالتنظَت  واؼبقارنةرجة ادال

                                                           

 
                                                                                                             05*اؼبدرسة الكتانية انظر اؼبلحق رقم 

 . 46ص، جيالِف صاري ، اؼبرجع السابق1
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  135تركي رابح ، اؼبرجع السابق ،ص 3
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باجملمع العلمي العريب بدمشق وبقي يكتب يف ؾبلتو العلمية حبوثو اللغوية والتارىبية  اانتخب عضو  
ميد كلية مثل حكومة اعبزائر الفرنسية مع ع الفرنسية،وكان كاتبا عاما بادرة ؾبلس اعبمعية التارىبية  واألدبية،

ؿباضرة اجملمع  ىذايف لقى أ ط،ااؼبغربية بالربمعهد اؼبباحث العليا  يف مؤسبر هتاذتااسض دب )مارتينو(، وبعاأل
ؿباضرة ثانية  لقىأ" مث ةياغبفصالدولة  ئعن العالمة  "ابن قنفد القسنطيٍت" وكتابو الفارسية يف مباد بالفرنسية

عُت فبثال للحكومة يف اؼبؤسبر  ذلكوك منسوب للجاحظ ""ن  آغريب يف القر الي أباللغة العربية  ربت عنوان الر 
ؿبمد كرد علي  واؼبفكرين أمثالالتقى بالعلماء  ذلكالعظمى، وكللمستشرقُت يف مدينة أكسفورد بربيطانيا السابع 

الرضبان كومة اؼبصرية والشيخ ؿبمد عبد ا، والدكتور طو حسُت مندوب اغبرئيس اجملمع العلمي العريب  فبثل بسوري
دب األ اؼبؤسبر حوليف  ةواؼبستشرق الكبَت العالمة الكبَت مارغوليوت ونالينو اإليطاِف وكانت احملاضر  ،اؽبندي

 1وتارىبو.ندلسي األ

 ونشرىا:الطريقة اغبديثة  علميا علىومن بُت الكتب اليت حققها ابن شنب ربقيقا  

 ه.714اؼبتويف يب العباسي الغربيٍت "ألالعلماء يف اؼبائة السابعة ببجاية  عرف منالدراية فيمن  كتاب "عنوان  -1

 2التلمساين.ولياء والعلماء بتلمسان "البن مرًن كر األذ كتاب " البستان يف -2

   3 خبار للشيخ اغبسُت الورتيالين.يف فضل علم التاريخ واأل األنظارنزىة كتاب   -3

 اؼبعري:يب العالء أل دب يف اعبزائر بيتُت من قصيدة مشهورةكلية األ  لطالب خر ما قرأه وشرحوآوكان  

 ضداد ضاحكا من تزاحم األ          مرارا اغبد ب غبد قد صارر           
 ادـــــاآلبان و ـــــاألمل ـن طويــــــــم  ن ـــــــا دفيــــــــبقايعلى ُت ـــــو دف        

 تويوعبقر  دب،واأل يزيد عن طبسُت مصنفا يف ـبتلف العلوم والفنون ماشنب يب ألقد ترك ؿبمد بن     
واللغوية والتبحر فيها فكان البعض يعتربه من احملافظُت بينما يعتربه  التارىبية واألدبيةربصيل العلوم  واجتهاده يف

واؼبعاصرة  األصالةبُت  هبمعانن الذي اؼبصلحُت اجملدديننتاجو يصفو من إخر اؼبتمعن اؼبدقق يف البعض اآل
  4.نتاجهم اعبديدإو عماؽبا أليهما من إ بينهما إضافةالتوفيق  ووباولون

                                                           
 .  151عبد الكرًن بو صفصاف، اؼبرجع السابق، ص1
 . 135بح، اؼبرجع السابق، صاتركي ر  2
3
 .135، اؼبرجع السابق، صحتركي راب  

 . 153عبد الكرًن بو صفصاف،  اؼبرجع السابق، ص   4
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هبا  او ذخأفاستفاقت و  ينادون اعبزئر، أصواهتم ارفعو ن الذي ائلو عالم اإلصالح األأن ىؤالء العلماء ىم إ      
 وكفاءهتم خالصهمإل اؼبضرة فنصرىم اهللخالق األو لعقائد الفاسدة يف تطهَتىا من ا واذخأو  االستقامة،طريق  إُف

 1يقضي عليهم.ن أالفساد  وأنصار يستطع االستعمار فلم عماؽبمأو 

 المولد بن الموىوب: -5 

م وتعلم 1866ولد سنة  الوطنية،عيان مدينة قسنطينة يف فًتة النهضة أبن اؼبوىوب من  الشيخ اؼبولد      
حيث   ،عمالو تأسيس نادي صاٌف بايأبرز أكما كان من   الكتانية،من شيوخ اؼبدرسة  أصبح التقليدية مثبالطريقة 

م عينتو 1895ويف سنة  ،كان يلقي ؿباضراتو وكان يف الوقت نفسو يلقي دروس الوعظ يف اعبامع األخضر
مفتيا م عُت 1908لدراسات اإلسالمية دبدرسة سيدي الكتاين بقسنطينة يف سنة ل ااذستأاإلدارة الفرنسية 

الفرنسية دب العريب يف اؼبدرسة اعبزائرية واأل نيةيدالوالعلوم الفلسفة  اذستاأكان ىب اؼبالكي هبا كما  ذللم
وقد أسس برنامج إصالحو بندائو اغبار يف قصيدة مطولة من اثنتُت وسبعون بيتا ظباىا اؼبنصفة ينتقد  بقسنطينة

 من النهضة اعبزائرية، وقد كان دور ابن اؼبوىوب يف 2عامة  فيها بعض أوضاع اجملتمع القسنطيٍت  خاصة واعبزائر
الشيخ ، وقد توىف الوقت ذلكاجملالت يف و نشاطو وتدريسو ونشر مقاالتو االجتماعية والثقافية يف اعبرائد ة  خالل

 رائعا.دبيا وتارىبيا أسو بعد ما ترك لنا تراثا فكريا و أر  ودفن دبسقط 1939اؼبوىوب يف سنة  ابن

ـبتصر الكايف يف العروض : "وفبا يتصل بفن الشعر لو  النحو والتوحيدولو عدة مؤلفات ومنظومات يف  
ضبل  الذيالشعر  ذلكبقي من شعره اإلصالحي يف اعبزائر،  ىم ماأوتعد قصيدة   "اؼبنصفة " وىي  "،والقوايف
جبماليات فن البديع،  ذاألخ إُفيف القصيدة ميل واضح  اػبرافاتالنهوض وتطهَت اجملتمع مع  إُفلدعوة امشعل 
كان أحد أسباب   ىذااللغة اليومية، ولعل  إُفقريبة  –بوجو عام -اعبناس، والطباق، والتورية، وقصيدة خباصة 

 3هنا قد ربمل إشارات فلسفية على قدر من العمق.أانتشارىا على 
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 تمهيد:

على  بالقضاء ذلكو  القضاء على اؼبقومات الشخصية الوطنية، إُفنتيجة لسياسة فرنسا اليت كانت ترمي        
م سهأالعلماء واؼبصلحُت وعلى ر  اهلل مث نو بفضلأال إالكتاتيب واؼبساجد واؼبدارس وغَتىا من النوادي واعبمعيات 

يف ن كان ؽبم الفضل الذيوؿباربة اعبهل مع ؾبموعة من العلماء التعليم عبد اغبميد بن باديس شرعوا يف نشر 
 1مقوماتو.توعية الشعب اعبزائري واغبفاظ على 

 علماء اإلصالح في محاربة الطرقية  األول: دورحث بالم

فقد  فات،اواػبر لبدع ا قام هبا العلماء اإلصالحيُت ؿباربة الطرقية و اليت عمال اإلصالحيةىم األأمن  
منو  أدبا يترب  يأتون أصبحواُت ين الطرقأ ذلكالسبب يف  للطرقية، ويعودأوضح ىؤالء العلماء معارضتهم الشديدة 

 2.األمةاعبهل وانتشار الفقر وتفرق  نو من صميمو ومنها تفشيأاإلسالم ويصرحون ب

ال غموض يف »عنوان  حيث شن العلماء ىجومهم على اؼبرابطة ربت الطرقيُت،فواجو اإلصالحيون        
هنم عارضوا اؼبوسيقى اػبرافية، والرقص إللمرابطية، ف وجهوىاضبلة االنتقادات السابقة اليت  إُفاإلسالم" باإلضافة 

، وأوضح بن 3رؤساء صبعيات الطرق الصوفية  إُفد يا والنقو اوإعطاء اؽبد القبور، نية وزياراتيداليف االحتفاالت 
الطرق الصوفية "  الشهاب تا حاربذيف ؾبلة الشهاب بعنوان " ؼبا قال نشرهؿباربتو  للطرقية يف مسبب  باديس

فعملنا على كشفها  واػبارج،من الداخل  األمةعلم اهلل من بالء على -فيها ؼبا علمنا -فقال : " حاربنا الطرقية 
مة ىي مرىا لألأن نًتك أوقد بلغنا غايتنا واغبمد اهلل، وقد عزمنا على  من صعاب، ذلكا ومهما ربملنا يف نبدىو 

حىت يتوب  ننا وبينولة مسخرة فال ىوادة بيآانا ظباعة و آذو غَت طرقي يكون أاليت تتوُف القضاء عليها، وكل طرقي 
 اهلل ".  إُف

                                                           
 . 207، ص  206تركي رابح ، اؼبرجع السابق ، ص 1
، اؼبرجع  م1945-1931اؼبسلمُت  ودورىا يف تطور اغبركة  الوطنية اعبزائرية صبعية علماء  عبد الكرًن بوصفصفاص ،  2

 السابق ،
 . 180ص 

 218جيالِف صاري ، اؼبرجع السابق ، ص  3
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الطرقية من مبادئ  تروجو ُت يعود ؽبدفُت: ىدف ديٍت ػبطورة ماين الصدام بُت الطرقإويقول أيضا : "      
ما اؽبدف السياسي فهو اتصاؽبا بالقوة الفرنسية والتحالف أىب اغبلول ووحدة الوجود، ذم إُفالباطنية والدعوة 

 . 1اؼبنسق للنجاح اؼبزدوج " معها والتعاون فيما بينهما على العمل

فنقطة البدء يف أي  اعبزائرية،مة عالج الوحيد لألاليبان والتقوى نبا ن اإلأ يرىن ابن باديس أ رأيناا ذوىك       
نفسنا، فبدوام السعي أربقَت  إُف اذالفساد ... فال داعي إ منمن الشرك واألخالق  العقائدصالح ىي تطهَت إ

 2صلو.أصالح الفساد العظيم من إالقليل من  ذلكواستمراره يأيت 

تفشت يف ؾبتمع اليت  فاتافمن ؿباربة البدع واػبر  اإلصالحية كان متنوعا، فإن نشاط اغبركة ىكذاو  
فبارسات واعتقادات غبية ال تساعد على النهضة  أصبحن اإلسالمي بشكل يدالوغَتت من ؿبتوى  األىاِف،

 فركز  والسنة،يف اعبزائر من أوُف أولوياهتا تصحيح العقائد كما جاء يف الكتاب  اغبركة اإلصالحيةور، وكانت والتط
األمر  3مباشرة. الطرقيةو  الشركيف دروسو لطلبتو على تصحيح العقائد وؿباربة الشيخ عبد اغبميد بن باديس 

 الشرك، جند العلماء اإلصالحيون كل نشاطاهتم اس من ظلمةالن جل زبليصأومن ها، الصدام مع إُفأدى  الذي
 واالجتماعية الدينيةيف اغبياة  ، وتتبع مظاىرهلتوضيح الشركووعظيو، من أقالم ودعاية ودروس مدرسية ومسجديو 

، *لي يف اجملتمع كتابات الشيخ مبارك اؼبي القضية ىذهغلب كتابات رجال اإلصالح اليت عاعبت أيف اجملتمع ، و 
توابعو، وقد و اليت أعلنت حرهبا بضراوة ضد الشرك اإلصالحية البارزة الشخصيات الطيب العقيب كأحد الشيخ  مث

التوحيد فكانت كل نشاطاهتم يف نادي الًتقي  إُفتركزت دعواهتم يف اإلصالح على تصحيح العقيدة والدعوة 
اليت تصب ة اإلصالحية يف العديد من صحافة اغبركينشروهنا وا كاناليت   شعاراألاؼبقاالت و اصمة كاحملاضرات و بالع

 مقاومة الشرك وأىلو. 

                                                           
 مذكرة،  م 1956 – 1931اغبركة اإلصالحية االوراس ودورىا الثقايف و االجتماعي  ابان الكولويانية ، ؿبمد ؿبدداي ،  4

، جامعة  غباج ػبضر،  آثارمقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف تاريخ اغبديث واؼبعاصر ، إ ش : اعبمعي طبري ، قسم التاريخ وعلم 
 . 153باتنة ، ص 
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خالق اجملتمع من األ لتطهَتال إكان   الشرك، ما ومظاىرُت ين ؿباربة العلماء للطرقأا يبكن القول ذوىك     
وسنة كتاب اهلل ل نتصارواإلسالم واالاية اغبق ر  لرفع يف السنن والنهي عن البدع واػبرافاتالفاسدة والًتغيب 

 .1ى اهلل عليو وسلم صل رسولو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 
1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف  م 1954 – 1908جامع الزيتون واغبركة اإلصالحية يف اعبزائر فالح  رابح ،  

 . 92م ، ص  2008- 2007ديث واؼبعاصر ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، التاريخ اغب
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 ابن باديس الثاني: نشاطالمبحث 

ثورة  أحدثم مزودا بالعلم واؼبعرفة  1912سنة  ة، من الزيتون1*ن عاد عبد اغبميد بن باديسأبعد         
ه ذتالمي يلقي على كان  بقسنطينة اليتالصحيحة وانتصب للتدريس يف اعبامع الكبَت  اغبية الًتبيةسو درو تعليمية ب

ما كادت تنقضي مدة و ، الوثابة الفتيةرواحهم أي هبا ذويغ النقيةنفوسهم الطاىرة  والتعاليم اغبقة اليت كان يبثها يف
عزائم فكر صحيح وعقول نَتة ونفوس طاؿبة و  بن باديس مستكمل األدوات من ذلتالمي ولحىت كان الفوج األ

 2كاتبة.صادقة وأقالم  

زحفت  ُتياعبزائر اليت استفاد منها أبناء بالبعثات العلمية  فعمهاأمتدت تلك الثورة التعليمة مث ولقد ا 
ع الزيتونة لتكمل  جام إُفالعهد كتيبة جرارة  سالحها الفكرة  اغبية  الصحيحة  ذلكيف   ذالتالمي كئولأ

 إُفالطائفة الصحيح بناء علميا ؿبكما ورجعت تلك  األساس العلمي ذلكك الفكرة اغبية و تبٍت تلمعلوماهتا ول
 مولويتهأو  مجنود اإلصالح وقدهت ةالزيتون من تالميذ جامعزبرج بعدىا من ا نهفكان من ؾبموعها وماعبزائر 

 الناقدة . مسلحتهأاؼبرموقة و 

بعد  ما إُف  كانت دروس الشيخ عبد اغبميد ابن باديس تستغرق معظم النهار فمن بعد صالة الفجر      
ار غالشهاب يعلم الصو ؾبلة أجبريدة  و عمل يف مكتبوأال لراحة قصَتة، إصالة العشاء ال ينقطع عن التدريس 

 اغبضاري،هم وتراثهم دئالَتبطهم بعق 3بعد خروجهم من اؼبدرسة يف اؼبدارس الفرنسية عصرا امكانن َف هبدوا الذي
 4 .أساس العلم والعملعلى ن دعاة معلمُت ؿبًتفُت مهنة التعليم بل لتكويتكوين  إُفيهدف  وَف يكن ابن باديس

                                                           

                                                                                                            01*عبد اغبميد بن باديس انظر اؼبلحق رقم 
صطفى اؼبكي بن باديس ولد يف اسرة بربرية سبتاز بالثراء والعلم، تلقي علمو عبد اغبميد بن باديس ىو عبد اغبميد بن ؿبمد اؼب1

بأحد كتاتيب مدينة قسنطينة وىو من رواد اغبركة اإلصالحية والعلمية ومؤسس صبعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت ولقب بالقأب 
 آثارعبد اغبميد بن باديس ، و الكاتب السياسي ،   عديدة فهو اؼبصلح الثوري والشاعر الصحفي  والعاَف اؼبفسر واؼبعلم اؼبريب

 . 72ص ، دار اليقظة العربية ، دمشق، ، عمار طاليب 1، مج  4، ج االمام عبد اغبميد بن باديس 
 . 244عبد الكرًن بو صفصاف،  اؼبرجع السابق، ص  2
م ، ص 1999-ىـ 14220، دار الشروق ، القاىرة ،  1، ط  ابن باديس فارس اإلصالح والتنويرؿبمد هنى الدين ساَف ،  3

68  . 
 .  387تركي رابح ، اؼبرجع السابق ، ص
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 ذلكو معا  للكبار والصغارحركة التعليم الشامل  أمن بدول أوقد كان الشيخ عبد اغبميد بن باديس ىو  
عبد اغبميد بن باديس يف معظم  الشيخ كان  ، وقدواإلرشاد على الكبار يف اؼبساجد لقاء دروس عامة يف الوعظإب

ن آالقر ختم فيو تفسَت  الذيامع األخضر مر يف اعبن يستقر هبا اؼبقام يف هناية األأمساجد مدينة قسنطينة قبل 
نس رضي اهلل أمام دار اؽبجرة مالك بن اغبديث إلفيو شرح كتاب اؼبوطأ يف  م، كما ختم1938سنة  الكرًن كلو

 عنو.

جبوالت يف  قام األخضر، بل قموش واعبامع مسجد سيديوَف يكتف الشيخ ابن باديس بدروسو يف       
 ليناقشهم يفاألسبوع كان يزور الزوايا  خالل هناية عطلة ذلكالصيفية، وككباء القطر اعبزائري خالل العطلة 

ولياء وموقف الزيارة عن األ ىذه ضبد بن عليوة، وقد ربدث عنوأوية ازيارتو لز  ذلك اإلسالمي منالعقيدة والفكر 
العلم يف قسنطينة على  اأبنائهم ليتلقو  ان يبعثو أشيوخ الزوايا  يطلب منالزيارات كان  ىذه ، ويفذلكاإلسالم من 

 ىؤالء الفضيلبصَتة ومن أمثال على  اهلل إُف عياافات داالفاسدة واػبر  ؿباربا العقائدفيعود الكثَت منهم  يده،
  1 .الورتالين

ينفصل عن ميدان  التعليم النظري فيو التجربة َف يكن ىذهعند عبد اغبميد بن باديس حسب  التعليم 
تقنوا حرفة من اغبرف اليدوية حىت ال يكون عالة أ اإذال إن ىبرج اؼبتعلمون من اؼبدارس واؼبعاىد أالتطبيق والينبغي 

 وظل ابن باديس  ،حديثا هفغاين وؿبمد عبدن األيدالقديبا وصبال ىو نفسو موقف ابن خلدون  ىذاو  اجملتمع،على 

يف الوقت  ىذاوالسياسي،  واع دبجالو اعبغرايف العربية،التدريس وبناء جيل جديد مثقف بالثقافة  مشغوال دبيدان
 يؤازروهنا يف الرظبيُت، تباع الطرق الصوفية والعلماءأمن  هنا تعتمد على طبقة أحتالل اعتقدت فيو إدارة اال الذي

م، 1830اجملتمع اعبزائري مند سنة  ضربتو على الذياليت رباول النيل من اغبصار  القوى الوطنية مامأالوقوف 
، حيث  2حركة يف البالد  دىنأتسيطر على  االستعمارية اليتلة وقاية من اآل درعكان لو   باديس،ن والد ابن أ اغبقو 

احًتام لشخصية والده ؿبمد  عن االبنفسكتت  عند حكومة اعبزائر الفرنسية مقاما ؿبًتمامد ؿب دهكان وال
وبعد مضي عقد من الزمن على انطالق حركة التعليم علق ابن باديس على النتائج العلمية  اؼبصطفى،

                                                           
 . 70ؿبمد هنى الدين ساَف ، اؼبرجع السابق ، ص  1
 . 245تركي رابح ، اؼبرجع السابق ، ص  2
 . 245نفسو ،  3
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ركة التعليم العريب بنيت عليها ح لعلمية اؼبنهجية اليتوقدم اغبصيلة ا  حقل التعليم،اليت حققها يف  والبيداغوجية
 .1م1962حىت اسًتجاع االستقالل الوطٍت للجزائر  ذلكاغبر آن

رشاده موطنو إيف تربيتو و  اعبانب األخالقي الًتكيز علىكثَت   التعليمية،باديس يف حركتو كان عبد اغبميد  
ؿباربة اعبهل عبد اغبميد بن باديس ركز جهوده على القرآن عموما و  نأِف اتضح  ىذاومن خالل كل .  2

 ال يبكن يف الفرد اعبزائري حىت وبث روح الوطنيةي ـالوع اعبزائرية ونشر األمةصناعة مستقبل واػبرافات 
الضالة اليت تضلل الفكـر، فقد سخر  نو حارب الطرقأ ذلكوبسب لو ك و تشويو ؿبتواىا وماألالستعمار ؿبوىا 

 وطـنو. نفسو ػبدمة وتعليم أبناء
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 المبحث الثالث: نشاطات أخرى للعلماء في )المساجد، الكتاتيب، المدارس(.

بالقضاء على  ذلكو القضاء على مقومات الشخصية الوطنية،  إُفنتيجة لسياسة فرنسا اليت كانت ترمي        
سهم عبد أى ر بفضل العلماء واؼبصلحُت وعل نوأال إواعبمعيات، واؼبدارس وغَتىا من النوادي  الكتاتيب واؼبساجد
جل توعية الشعب أ والنوادي مناعبمعيات  إنشاءو نشر التعليم  يفشرع ىؤالء العلماء  اغبميد بن باديس،

 مقوماتو. على  اعبزائري واغبفاظ

 القرآنية:الكتاتيب  .1 

فيو مبادئ  كان الصبيان يتعلمون  اإلسالم حيثاألماكن للتعليم والًتبية يف  أقدميعترب الكتاب من  
و ىبل يكاد حبيث الكبَتا   ااعبزائر انتشار  يف الكتاتيب منتشرة ىذه وذبويده، وكانتن آالقر  والكتابة وقراءةالقراءة 

 1اعبزائرية.الريف  اؼبدن والقرى يف حياء يفمنها حي من األ

واغبديث الفقو  ذلكيف  القرآن، دباربفيظ  علىالغالب يف  القرآنية يقتصروقد كان التعليم يف الكتاتيب  
 ىي آنيةالكتاتيب القر  ىذهطريق  عن العربية واللغةاإلسالمية من العلوم  العريب شعرا ونثرا وغَتنبا دبوالتفسَت واأل

 2اعبزائر.يطلق عليو يف  الطالب، كما مامأ اغبصَت بسيطن هبلس األطفال على أ

عليهم مث  (مالء الطالب )أي الشيخإمن  يةبلواح خشأ السورة يفوكان األطفال يكتبون أجزاء من      
ن يبنحهم الشيخ الطالب يف درجة أ وبفظوهنا حفظا جيدا، وبعدن أ ُفإيقرؤوهنا، ويعيدون قراءهتا مرة أخرى 

حىت يتموا حفظها كلها مث  وىكذا وغَتىا، السورة اؼبذكورةؿبوىا ويكتب أجزاء أخرى من  يأذن ؽبمحفظهم ؽبا 
 و منينتهبعد انون ن الكرًن كلو، واألطفال الناهبآمن حفظ القر  ينتهواحىت  دبقية الور  حفظ غَتىا من إُف ينتقلوا

 3.اؼبساجد يف وصلة تعليمهم يف فنون اللغة العربيةؼببائهم آقران الكرًن يرسلهم لحفظ ا

لتكوين  التفسَتو ديث اغبنية و ديالجهوده يف تعليم األطفال العلوم ا ركز عبد اغبميد ابن باديس ذوىك 
 4اعبزائري.كافة الًتاب   اإلصالحية يفنشر دعوتو  يساعده يفشباب متشبع بقيم اغبضارة إلسالمية 

                                                           

 . 378اؼبرجع السابق ، ص  اإلسالمي والًتبية يف اعبزائر ،الشيخ عبد اغبميد بن  باديس  رائد اإلصالح تركي رابح ،  1
 . 378نفسو ، ص  2
 . 379ص ، اؼبرجع السابق، تركي ، رابح 3
 
 . 171، ص 2002، اعبزائر، 1،دار روبانة، طموجز يف تاريخ اعبزائرعمار عمورة ، 1
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 ي : المسجد التعليم .2

 الذيالتعليم  ذلك ىو يف اؼبسجدفالتعليم  اعبزائريُت،نية لدى اؼبسلمُت يداليبثل اؼبسجد مركزا للثقافة  
وقواعد  الدينيةخالق وغَتىا من العلوم أو  صولأوفقو و  تفسَت وحديثمن  الدينيةيلتزم فيو بكتب معينة يف العلوم 

حدى وظائف إيعترب التعليم  ، حيثتلك العلوم ؿبسنون لتعليمها متقنون  يقوم هبا اؼبشايخ هبا،ادآالعربية  و  اللغة
 كالصالة والتقاضي بُت الناس واالجتماعاتاإلسالمية   جانب أداء الشعائر إُف اإلسالم يف سيةياؼبسجد الرئ

بناء  إُفاإلصالحية اغبركة نبة  انصرفتا ذ، وىك1واعبــهاد فـي سبيـل اهلل العامة وذبهيز اعبيوش يف أوقات اغبرب 
تنشر العلم وبعث  ذلكجانب  إُفمبا كانت إو  الصالة فقط كانت مهمتها ال تقتصر على فريضةاؼبساجد حيث  

 2اعبزائريُت. الوعي واليقظة لدى

اإلسالم كان  يفمن سنن الًتبية  سنةحي أ الذيباديس و تواله ابن  الذيفان التعليم اؼبسجدي  وىكذا 
 الناس: فئات منموجها لثالثة 

 ُت لتلقي العلم. غفئة الطالب اؼبتفر  .1

ما أ ،ليلة واإلرشاد كلن يتلقون الوعظ الذيالفئة من الرجال  ىذه عامة اؼبوطنُت اعبزائريُت لتثقيفهم وتشكيل .2
ن زبصيص دروس للنساء أصر، غَت الع اعبمعة بعدمرة يف األسبوع يوم  االدروس اػباصة هب ىتلقت نتكافالنساء 
 3اإلسالمية. ية الًتبية والتعليمقر صبعدبيكون 

 التعليم المدرسي: .3

 هباادآاللغة العربية و مبادئ باديس يدرس فيها البنُت والبنات ابن  دكانت اؼبدارس اليت أسسها عبد اغبمي 
 إهبابيات الًتبيةوبُت  ضرورات العلمهبمع بُت مج نالرب  اإلسالمي، طبقااعبزائري  اإلسالمي والتاريخ نيدالصول أو 

                                                                                                                                                                                     
لنيل شهادة اؼباجستَت يف علم االجتماع الديٍت، إ ش : بالقاسم  مذكرة ، سسيولوجيا اإلصالح الديٍت يف اعبزائر ،خةيلو بوقرة  ز  2

 .  171م ، ص 2009 – 2008بوقرة، جامعة باتنة، 
 . 382تركي رابح، اؼبرجع السابق، ص  3
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ها  ن فرنسا قضت عليأل نادرة،الشيخ حركتو الًتبوية كانت  أبد وعندما1الصحيحة،  اإلسالمية والقومية والوطنية
ووبرص الًتبية على التعليم  حيث كان يؤثر ،2أمالك األوقاف اإلسالمية واؼبؤسسات الًتبوية  استولت علىعندما 

ن ينتهج هنجو يف أيدرهبم على دمغتهم و أاعبافة يف د ل غرس القواععلى غرس الفضائل يف نفوس تالميذه قب
ة وتقويتصحيح الفكر وثقل الروح وترقية العقل  إُفيرمي  من طريقتو يف الًتبية أن م ، وكانالالعمل للعروبة واإلس

 يف اللغة قة سهلة وحديثةالتعليم يف اؼبدارس، فقد طبق العلماء طري كان  وىكذا، 3ة غبيايف اذباه ا هالروح وتسديد
 ىذهن يف آيعلمون القر  ااؽبجينة، كما كانو واالستعماالت اللغة من الدخيل  يطهروان أحاولوا  لتعلم العربية فقد

 4اغبديث.ولكن بتفسَت  اؼبدارس

 ربة يف التعليمتمع شواطاأن قطع أالنوع من التعليم  بعد  ىذا إُفاغبميد بن باديس  اىتمام عبدوقد توجو        
باؼبشروع اإلصالحي والًتبوي  الدائرة واػبروج  يده لببة من اؼبتعلمُت، حيث قرر توسيع اؼبسجدي وزبرجت على

ومن بُت اؼبؤسسات اؼبدرسية اليت  5،صيالأتعليما وطنيا األجيال  الواسع وىو تعليم ؾبالو إُف طاره الضيقإمن 
وخصص  م يف مسجد سيدي بومعزة،1927نشائو عام إمت  الذييف بدايتو ىي مكتب التعليم العريب  انطلق منها

بناء الكتاتيب القرآنية  و قسمان قسام قسمان منها ألأأربعة  إُفمة ) البنُت أوال(، وكانت مقس6الصغار ذتالميلل

                                                           
 . 137، ص2007كية، اعبزائر، بز ، منتدى سور األ، د طابن باديس وعروبة اعبزائر، ؿبمد اؼبيلي 1
 . 39عبد الكرًن بوصفصاف اؼبرجع  السابق، ص  2
، 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اعبزائر، 1981 – 1931التعليم القومي والشخصية اعبزائرية ، تركي رابح 3

 .379ص
 م، 2009، دار اؽبدى اعبزائر، م1940 -م 1889االمام  عبد اغبميد بن باديس رائد النهضة العلمية  الزبَت بن رحال،  4

 . 39ص
 . 400اؼبرجع السابق، ص  قاسم سعد اهلل،لأبو ا 5
 . 253فضيل عبد القادر، رمضان  ؿبمد صاٌف، اؼبرجع السابق، ص  6
 
 
 
 
 . 253فضيل عبد القادر، رمضان ؿبمد صاٌف، اؼبرجع السابق، ص .1
 . 253نفسو، ص 2
 . 376عبد الكرًن بوصفصاف، اؼبرجع السابق، ص  3
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ويف الًتبية والتعليم  مدرسة  سي اؼبتبع  يفاالنظام  الدر  1ما أ وكان باؼبدرسة عدة فروعفرنسية بناء اؼبكاتب الأل
ن أأي  الصفوف، الدراسة ويفيف مدة  اغبكومية،شبيهة بالنظام اؼبتبع يف اؼبدارس االبتدائية  رس اؼبتفرعة عنهاااؼبد

ست صفوف ) من  موزعة على يف مدارس التعليم العريب اغبر تدوم ست سنوات، ومناىجها التعليمية الدراسة
ما بالنسبة للربنامج التعليمي َف وبدد ابن باديس ورفقاؤه اؼبشرفُت على أالصف السادس(،  إُفالصف األول 
لكل صنف من صفوف اؼبدرسية على  تعليميا مفصال يتضمن اؼبقررات الدراسية واؼبدرسُت برناؾبا التعليم اؼبدرسي

التدريس اؼبواد اؼبقررة  ن يتبعها اؼبعلمون يفأئق اليت ينبغي االكتب والطر  ذلكالتعليم اؼبسجدي، وَف وبددوا ك غرار
الجتهاد اؼبعلمُت، ومبادرات اؼبدرسُت واعبمعيات احمللية  ذلكفقد ترك  فضال عن توحيد التعليم، اؼبرحلة، ىذهيف 

 2اليت تشرف اؼبدرسة. 

مة أالًتبوي بتقدًن توجيهات  والعلماء وكتابتو يف اجملال اجتماعاتو باؼبعلمُتواكتفى ابن باديس من خالل        
وتربيتهم على  أمتهماعبزائريُت لغتهم ودينهم وشيئا من تاريخ  تعليم األطفالو  ،بعاد مهنتوأيدرك  الذيتفيد اؼبعلم 

 العلمية والثقافة العامة اليت وتزويدىم باؼبعارف ليو،إينتمون  ٍتيدالخالقيات اجملتمع أو  قواعد السلوك اإلسالمي
ؼبعلمُت  وكان اؼبطلوب من ا نسانا يعيش يف عصر معُت،إو أ اجملتمع،وبتاجها الطفل يف حياتو بصفتو فردا من 

 بالشخصية اعبزائرية .  الوطنية واالعتزازىم الروح ذن يبثوا يف تالميأ ذلكك
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 تمهيد: 

 واإلصالحيةسانبت مسانبة فعالة يف بعث حركة النهضة الفكرية  عربية،ظهرت يف اعبزائر صحافة وطنية  
حث  ، كماونساء األىاِف رجاالتعليم  إُفمثل الدعوة  اؼبوضوعات،اغبديثة وعاعبت يف صفحاهتا الكثَت من 

بسياسة ، وطالبت اؼبستعمر بفتح اؼبدارس العربية ونددت اؼبسلمُت على تعليم أبنائهم مثلهم مثل أبناء اؼبعمرين
وكان رجال اإلصالح قد  واػبرافات،االستعمارية يف اجملال الثقايف خاصة وقاومت االكبطاط األخالقي والبدع 

برز مؤسسي أراء اؼبصلحُت و الدعاة دبصر وتونس وغَتىا، و آفكار و أثرين بتأتكويننا دينيا يف الشرق ورجعوا م اتلقو 
باديس، وىو ما ساىم يف قيام وتوسيع اغبركة الفكرية اإلصالحية  الصحف ىو الشيخ عبد اغبميد بن ىذهوكتاب 

 الصحف جريدتا ىذهبرز أومن جو إصالحي هبا خالل النصف األول من القرن العشرين،  يف اعبزائر، وصنع
 )اؼبنتقد( و)الشهاب( للشيخ عبد اغبميد بن باديس، وجريدة )اإلصالح( للشيخ الطيب العقيب.

 م1925لمنتقد جريدة ا األول:المبحث 

م، 1925جويلية  2ة قسنطينة يف نصدرت دبدي انتقادية،هتذيبية ىي جريدة أسبوعية سياسية *)اؼبنتقد( 
فكانت الفاربة ، 1ؿبمدهتا للسيد بومشال ر ادإ سندأس ربريرىا الشيخ عبد اغبميد بن باديس، و أوقد أسسها وتر 

 أعماؽبم،واألدبية واالجتماعية فقد فتحت صدرىا لألدباء واحتضنت  اؼبيمونة على درب النهضة العامة الفكرية
اعتقد " ،ُتيالطرقمن  اظبها من شعار )اؼبنتقد(استوحت  وقد 2األدبية  صفحاهتا ميالد النهضة علىفعرفت البالد 

 أحدفوق كل اغبق ومن شعارىا ول جريدة رفعت شعار الفكر اإلصالحي بكل جرأة ووضوح أوىي  3نتقد "ال تو 
 شيء.والوطن قبل كل 

                                                           

  03ر اؼبلحق رقم  ظنأ*جريدة اؼبنتقد 
  58ص  م،2006 اعبزائر، نوبر البحرية،ص، ال2ط م،1954ُف إ 1847ؿبمد ناصر، الصحف اعبزائرية من  1
مراحلها، مطبعة الكاىنة، اعبزائر،  دب اعبزائرية اغبديث،النهضة األدبية اغبديثة يف اعبزائر مؤثراهتا ،بدايتها،ؿبمد بن ظبية، يف األ 2

  44م، ص 2003
  65، ص 1983الشركة الوطنية لنشر والتوزيع، اعبزائر،  د ط، اعبزائر اغبديث، إُفاؼبدخل  ريف،خٌف صا 3
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يف الشباب العريب  اؼبتمثلةاليت صبعت األقالم اإلصالحية  اعبزائر،اعبريدة العربية األوُف يف  (اؼبنتقد)وتعد  
وبعد اغبرب العاؼبية األوُف  واغبجاز قبلومعاىد الشام  زىر،واألجامع الزيتونة  يفتكوينهم  ن تلقواالذي، قفاؼبث

 .1إلصالح شاملبيل اإلصالح الداخلي كسوىدفهم مشًتك يتمثل يف 

 خطتنا،عنوان " ربت ،2اعبزائرياعبريدة حبق لسان الشباب الناىض يف القطر  ىذهكانت وىكذا         
ول من دد األـي العـية كتبها فـول افتتاحأي ـف بن باديس عبد الـحميد ويقول:"الشيخ" وشعارنا وغايتنا، مبدؤنا،

ة اليت ياغبق والوطن، ندخل عاَف الصحافة العظيم، شاعرين بعظمة اؼبسؤولباســم  ةـاألسبوعي*د( ــاؼبنتقجريدة )
عاملون، وىا كبن عليو  الذيليها ساعون، واؼببدأ إفيها، مستهلُت كل صعب يف سبيل الغاية اليت كبن  نتحملها

 ندرك شيئان أراجُت  متوازيُتمقصرين وال  اليت عقدنا العزم على السَت عليها، ال كبن نعرض على العموم مبدئنا
 والوطن.ن يدالخوتنا الصادقُت يف خدمة إيبان إ نأخالصنا إبعون اهلل مث جبدنا وثباتنا و  إليهامن الغاية اليت نرمي 

 " مث يقول " 

وترغيبهم يف  حياء روح القومية يف أبنائها،إو  اعبزائرية، األمةشعب  إلسعادننا جزائريون نعمل وأل ...  
 اػبدمة والنفعو واجب وعلي العاَف،مة ؽبا حق اغبياة، واالنتفاع يف والعمل اؼبفيد، حىت ينهضوا  كأ النافع،العلم 

وكبب من وبب اإلنسانية وىبدمها،  ننا كبن اإلنسانية وكبب وطننا ونعتربه منها جزءا،إ" مث يقول : . " لإلنسانية
 . 3ي ولبلص لكل من ىبلص لو"ر اعبهد يف خدمة وطننا اعبزائ ل غايةذبن هذاونبغض من يبغضها ويظلمها  فل

بأسلوب واضح يف ؿباربة  فاذبهت عناية فائقة،ولتو أٍت و يدالاإلصالح  )اؼبنتقد(فقد تبنت جريدة  وىكذا 
ينشرىا كان االستعمار   ليتة ايقاومت األفكار التغريب كما  الطرقية،ترويج  هنا منأاليت كانت ترى  فات،االبدع واػبر 

 اعبزائريُت.أوساط  يف

 قومتهامة ؽبا انتباىهم بأهنم أ هنا سبيزأل اعبزائر، الفكرية يفمهما يف تاريخ اغبركة  )اؼبنتقد( ربوالتعترب و  
 وتارىبها.ولغتها ودينها 

                                                           

                                                                                                                    02*جريدة اؼبنتقد انظر اؼبلحق رقم 
 . 1، ص 1935افريل   1، 11،  ج1ؾبلة الشهاب، ج1
 . 53ؿبمد ناصر، اؼبرجع  السابق، ص  2
 . 249، 250، ص ، اؼبرجع السابقلشيخ عبد اغبميد بن باديس رائد اإلصالح  اإلسالمي و الًتبية يف اعبزائرتركي رابح، ا 3
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دع واػبرافات، الب وضديب ة ضد أفكار الفرنسية والتغر وضبلتها الصادق )اؼبنتقد(ن ؽبجة أفبا ال شك فيو        
 طويال،اعبريدة  ىذهحبيث َف تعمر  1الرظبيُت.ن يدال لك بعض رجالذىم يف ر  عليها وسائُتيثارت حفيظة الطرقأ

 اعبريدة ثورة ىذهدي ن تؤ أي االستعمار فخش عددا،أصدرت خالؽبا شبانية عشر  أشهر،ة أربعفقد دامت 
 2عليها.فانقض  الفرصة،فكظم غيظو حىت ظبحت لو  سياسية،

: ابن باديس قول ذلكخوف االستعمار منها، كما يدل على  تتجلى يف ن حقيقة التعطيلإوىكذا ف 
 مرىاأالطرائق  ىذهفأصبعت  صرامتها، تباعأن اعتادوا اعبنب من الرؤساء واعتادوا اعبمود من الذيثار أ"... ولكن 

 3للمراجع العليا غبرقها حىت عطلت".  وضبل اغبطب ضدىا،وا يسعون الوشاح ذخأف

الضوء على أخطار  ن ؽبا دورا كبَت يف تسليطأومن خالل كل ما درستو عن جريدة اؼبـنتقد اتضـح ِف ب 
 اإلصالحي من جهة أخرى. اؼبستعمر وفضح ـبططاتو من جهة ونشر الوعي الوطٍت والفكر

  

                                                           
 . 97ؿبمد ناصر، اؼبرجع السابق، ص  1
صدار وزارة االعالم والثقافة، إ، 39، العدد ، نضال الصحافة العربية يف قبل اعبزائر الثورة، ؾبلة الثقافةعبد اؼباللك مرتاض 2

 . 60، ص  1977اعبزائر، 
 . 61ؿبمد ناصر، اؼبرجع السابق، ص  3
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 م 1939م 1925جريدة الشهاب  الثاني:المبحث 

 *الشهاب()حىت خلفتها صحيفة  اإلدارة الفرنسيةعن الصدور بقرار من  اؼبنتقد()ن توقفت جريدة إما        
، فصدر 1ومضمونا فكارا، شكالأو مبدءا  وسارت على هنج سابقتها باديس،ؼبؤسسها الشيخ عبد اغبميد ابن 

خر عدد منها يف آ صدر اليت شعارت )اؼبنتقـد(،وكانت ربمل نفس  2م، 1925نوفمرب  12العدد األول منها يف 
مر ول األأيف  حيث صدرت جريدة )الشهاب(  3م .  1925أكتوبر  29ه اؼبوافق ل  344اين ـربيع الث 10

اعبريدة  ىذهربولت  عليها،ن تقضي أزمة مالية كادت أاعبريدة  ىذهن واجهت أبعد  أسبوعية،يف شكل جريدة 
قد باديس: "... ليقول ابن  ذا، ويف ى4م1927فيفري 1ه اؼبوافق ل 1347من رمضان  شهرية ابتداء ؾبلة إُف

ػبرج كعادتو غالبا  ذلكَت ولو حاربتو بغ يبان،إو وقد قومها دبا لو من حق  وسلطان،ؽبا من قوة  الظروف دباغالبتو 
 الغلبة عليو ... فكانتوتكرم لكنو عف  موفورا،من كل وجو لكل نصيب  السالح ىذا، االستكثار من منصورا

 . 5ا " نتالفإن اهلل إذتكييفنا وال نستطيع ب تستطيع الظروف

عبد  ربريرىا، برئاسة أعضاء وكان الشباب اؼبسلمُت،طرف ؾبموعة من  الشهاب منؾبلة  تأسستوقد         
مع صدور العدد التاسع  الإ ذلكبيتم التصريح وَف  يكيف مناىجها ويشرف على ربريرىا الذياغبميد بن باديس 

نو يغطى عجزه اؼباِف من مالو أأعلن بعد أن  1926ديسمرب  13ه اؼبوافق ل 1345صفر 10بتاريخ واألربعُت 
 6اػباص".

                                                           

                                                                                                                                                               06*  جريدة الشهاب انظر اؼبلحق رقم 
 .       58اؼبرجع السابق، ص ، ؿبمد ناصر 1
  64نفسو ، ص  2
 . 3، ص1925، فيفري 5، مج 1، ج، ؾبلة الشهابعبد اغبميد ابن باديس، الشهاب الشهري  بعد األسبوعي  3
 . 88مفدي زكرياء، اؼبرجع السابق، ص 4
 ، اؼبؤسسة الوطنية 1، ج 1930، ببلوغرافيا الصحافة اعبزائرية ، الصحافة اإلسالمية اعبزائرية من بدايتها اُف هناية احدادن زىَت 5

 . 39، ص 1986، للكتاب ، اعبزائر
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خت للحياة الفكرية ر  أ كوهنا  طالق،اإلصحف اغبركة اإلصالحية اعبزائرية على  أبرزوتعترب الشهاب من       
اؼبعاصرة ودبا تضمنتو من مواضيع مهمة من مراحل اعبزائر  يف مرحلة الدينيةواالقتصادية و جتماعية والسياسية واال

 ياسيةسجريدة هنا أطبعتها واىتمامها يف وصف وضع على غالفها على  اجملاالت واختصر مؤسسها يف تلك
 . 1"، والوطن قبل كل شيحداشعارىا "اغبق فوق كل و  ،هتذيبية انتقادية

اؼبسلم  ما يرقييف كل   وصفها فكتب عنها "ؾبلة إسالمية جزائرية شهريةؾبلة غَت   إُفولت وعندما رب       
 ىذهخر ال يصلح آ والدنيوي،ٍت يدالاإلصالح  وشعارىا مبدؤنا يف "،اعبزائري ؼبنشئها عبد اغبميد بن باديس

ين قاموا ذللل والؤخاة يف إعطاء صبيع اغبقوق نس مث يضيف اغبق والعدأ دبا يصلح بو أوؽبا " مالك ابنإال  األمة
ت الشهاب وقد كان ،4، والسالم 3خوة عدالة، األركان اغبرية، الأ. يف غالف اجمللة كتبت أربعة 2الواجبات  جبميع

األبواب اعبزائري وتقدًن موادىا اؼبختلفة يف عدد من  ؾبلة شهرية تبحث يف كل ما يهم اؼبسلم إُفن ربولت أ ذمن
 وىي:

، وىي يف صاحب )الشهاب( كان وبررىا النذير: وحديث البشير الخبير التذكير من كالم الحكيم لسمجا.1
طريقة  الشريفة على واألحاديث النبويةالقرآن الكرًن  من اآلياتفيها شرح وتناول  للمجلة،الغالب افتتاحيات 

 .5رضا يف ؾبلة اؼبنار الشيخ رشيد

 6اعبزائر.  كباءأـبتلف من  الرسائل واؼبقاالت اليت كانت ترد على اجمللةربتوي على  :والمقاالت الرسائل. 2

                                                           
 . 58ؿبمد ناصر، اؼبرجع السابق، ص 1
- 1925تركي رابح عمامرة ، ؾبلة الشهاب للشيخ عبد اغبميد بن باديس لسان اإلسالم والعروبة و الوطنية يف اعبزائر،  2

 اؼبتحف الوطٍت ، التارىبية للمقاومة والثورة اعبزائر، ؾبلة الدرسات  5اكرة، خذؾبلة الودورىا يف هنضة اعبزائر اغبديثة، 1939
 90، ص1998ت أو للمجاىد، اعبزائر، 

 . 1، ص1، مج 1، جؾبلة الشهابالنخبة اؼبنتقد والشهاب، 3
 . 12م، ص 2000، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، 1، طمقدمة ؾبلة الشهابعبد الرضبان الشبان،  4
 .59ؿبمد ناصر، اؼبرجع السابق، ص  5
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حُت يف دباء واؼبصل، واألألعالم الكتاب واألحاديثوتنشر يف اؼبقاالت  :والصحفمن الكتب  مجتنيات. 3
دباء مصطفى األن اػبطيب ومن يدال يأرسالن وؿبوشكيب  رضا البالد العربية واإلسالمية مثل: ؿبمد رشيد

 .1دباء اؼبهجر أصادق الرافعي وؿبمد حسُت ىيكل وزكي مبارك، فضال عن 

ووجود بعض األظباء اليت  باديس،كثر ما نشر فيو ىو كتابة الشيخ عبد اغبميد ابن أ :الجزائري المجتمع. 4
اإلصالح بن بلقاسم يف حديثو عن طليعة  كباء الوطن كمحمد الطاىرأالباب من ـبتلف  ىذاسانبت يف 

اىتمامها بكل ما ىبص اجملتمع  اعبزائري يف كل جهة  جهةالواسع للمجلة من  نتشاراليدل على ا ىذاو  2بقمار،
 من الوطن. 

، واألفكار والبحث واؼبناظرةعالمة ابن باديس اجملال لتبادل اآلراء وىو ركن يفسح فيو ال والمناظرة:المباحثة . 5 
 .3اللغويةو أو اغبضارية أوال سيما حول بعض اؼبسائل الفقهية 

بطال أربكي سَتة بطل من  قل من الكتب القديبةألهنا تن الفنية،ليست من القصص  وىي :الشهرقصة . 6
 .4و موقف من مواقف اإلنسانية اػبالدةأريخ اإلسالمي التا

حداث العاؼبية خالل دبجريات األ اطالع علىالشهاب(ؿبض هبعل قراء ) ن سياسيوىو رك نظرةعالمية:. 7
 والغرب،السياسي يف عاؼبي الشرق  فريقي الشهراإل شمالالعنوانُت نبا: يف  إُفالشهر، مث انقسم فيما بعد 

 8 7 6 5اؼبدين. ضبد توفيقأا كان وبررىا وكالنب

 9اإلنسانية. خبار اؼبتنوعة يف ـبتلف ؾباالت الثقافةويهتم بنشر بعض األ والفوائد: خبارأ.8

                                                           
1
 . 12عبد الرضبان شيبان، اؼبرجع السابق، ص   

2
 . 49، ص 7، مج1، جؾبلة الشهاباجملتمع اعبزائري، ، عبد اغبميد ابن باديس  

3
 93، اؼبرجع السابق ص ، ؾبلة الذاكرةتركي رابح  عمامرة  

4
 .266، اؼبرجع السابق، ص الشيخ ابن باديس رائد اإلصالح اإلسالميتركي رابح عمامرة،   

5
 . 59ؿبمد ناصر، اؼبرجع السابق، ص   

6
  . 443، 1931، قسنطينة، جوان 7مج ،6خبار وفوائد، جأ، ؾبلة الشهاب  

7
 .266، اؼبرجع السابق، ص الشيخ ابن باديس رائد اإلصالح اإلسالميتركي رابح عمامرة،   

8
 . 267اؼبصدر السابق، ص  ، ذكرةؾبلة اؼبتركي رابح ،   
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يستجد يف ميدان اإلنتاج الفكري سواء كان كتابا  ما ىمأ )الشهاب(صاحب وفيو كان ينشر  العقول: ثمار.9
 كباء العاَف العريب. أو اجملالت يف صبيع أئد اجر  وأ

 1ركن هبيب فيو الشيخ عبد اغبميد ابن باديس على أسئلة القراء الفقهية . ىو والمسائل:الفتوى -10

 يفوالعرب  2اؼبغرب واؼبشرق  دباء العرب يفديب شعرا ونثرا أل: ىو باب كان يهتم باإلنتاج األدب حديقة األ.11
 بأمريكا.اؼبهجر 

 األحيان نوع من التبديل عليهم يف بعض أنو كان يطر أوجدنا  ألبواب)الشهاب(عند تصفحنا  وىكذا 
يف  ذلكسانبت ب جامعة،خبار فهي حبق ؾبلة أو  ومواضيع هنا دبا احتوتو وتضمنتو من أفكارأواستنتجنا  َت،يالتغو 

سجل حافل  اليوموىي  نواعو،أ بشىتتسلط عليها اعبهل واالستبداد واالستعمار  بث الوعي وتنوير العقول يف بيئة
 اعبزائر.يف  جوانب اغبياة دبختلف
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 م 1927العقبي جريدة اإلصالح للطيب  الثالث:المبحث 

 م،1927سنة  1*الكبَت اؼبصلح الشيخ الطيب العقيب األستاذتأسست جريدة اإلصالح من طرف        
ىـم أوكـان من  األوُف،ة ــدرجإصالحيــة بوىي قبل كل شي جريدة  مباحثها،وىي جريدة حرة يف  بسكرة،دبدينة 

 شــعارىا ىـو:

وما  2العام،ي أالر يب ذوتـه األفكارول لتنوير أوىدم األوىام كواجب  اػبرافاتالعمل على ربطيم   
 إصدارىا.جانب العقيب يف  إُفاؼبسانبُت  أكربكان من خليفة  آل  العيد ن ؿبمدأ و يف العدد األول،نأ ظيالح
مام اعبريدة ومنعتها من الصدور وواجو العقيب أت يف تونس ووقفعُت االستعمار الفرنسي َف تكن نائمة ألكن 

د األول السعي لطلب رخصة جديدة لطبع العدَف يعرقل العقيب يف  ىذالكن  اعبريدة، إصدارمشاق كبَتة إلعادة 
كر فيها ذ ن أالرخصة الثانية بعد  مدينة باتنة بعد تفاوض طويل على الدولة يفوقد ربصل من وكيل  اعبريدة،من 

 ىذان أإال بل يوم االثنُت يتم ق عبريدة الن طبع اأ همفاد اسم اؼبطبعة اعبديدة، وقد فاجئ العقيب مرة أخرى خبرب
وحىت  اؼبناسبة، ذهمن اعبريدة هب  يتسٌت لو توزيع العدد اعبديدحىت ذلك، و اليوم يصادف اؼبولد النبوي الشريف

  .النبوي الشريفكر اؼبولد ذ فرحة  فرحتُت،تكون الفرحة 

مد سهم ؿبأعلى ر ُت والشعراء يصالحاإل الكتابو األقالم  العديد من )اإلصالح(وقد برز يف جريدة  
بن صاٌف اقراري، وشعراء  غبيال وعليوحسن بو  *ىرياالسعيد الز  ذلكوك 3.اعبريدة وصاحب*ة ـد آل خليفيالع

مواضيع اجتماعية  ()اإلصالحوغَتىم، وقد عاعبت جريدة ادي السنوسي ورمضان ضبودياء واؽبأمثال: مفدي زكر 

                                                           

  04نظر اؼبلحق رقم أ :العقيب*الطيب 
                                                                                                                                                              08نظر اؼبلحق رقم أ  :* ؿبمد آل خليفة

وحفظ القران الكرًن ، وتقلد عدة  أُف اؼبدينة اؼبنورة وفيها نشإسرتو الصغَتة أجر مع م وىا 1890ولد الطيب العقيب  سنة  1
 21، وكانت تلقبو الصحافة الفرنسية ب )النيب اعبديد( وتويف يوم السبت 1927صدر جريدة اإلصالح سنة أحيث ، وظائف

 اعبزائرية، رسالة ماجستَت يف معهد التاريخ، ضبد مريوش، الشيخ الطيب العقيب ودوره يف اغبركة الوطنيةأم، ينظر 1960ماي 
 . 21م ص  2003جامعة اعبزائر ، 

 .88، ص2007، دار هباء الدين للنشر والتوزيع، اعبزائر، 2، ط1ج،اعبزائر يف العصر اغباضر ؿبمد السنوسي الزاىري، شعراء 2
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 عليها،ضربت  الشديدة اليتاؼبراقبة  إُفتعرضت اعبريدة مرارا وتكرارا يف صدورىا  ذلكبرغم من  ومتنوعة،ىامة 
 1 .طباعتهاويل وأيضا نقص سب

 25ؼبوافق ل الرابع عشر ا )اإلصالح(كغَتىا من اعبرائد الوطنية يف العددومهما يكون فقد توقفت جريدة        
ننا ال نستبعد أيضا إجراءات تعطيل مطبعتها كما أ  ُفإسنة كاملة من ظهورىا يعود  بعدم، أي 1930سبتمرب 

  2عقيب بأمر اعبريدة واإلصالح.لاىتمام ا رغم هتار اداإلدارة الفرنسية يف مص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  04نظر اؼبلحق رقم أ :السعيد الزاىري* 
 . 100، 101، اؼبصدر السابق ، ص  ضبد مريوشأ 1

2
 . 93م، ص1986-ىـ  1386، مؤسسة الضحى، دار اليقظة العربية، بَتوت، 2، ج ، طكراتذ مخَت الدين ؿبمد ،  
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 المبحث الرابع: دور الصحافة في المجتمع الجزائري 

من  اؼبتكاملال وىو العمل أ حد،او سانبت الصحافة اعبزائرية يف توحيد خطى العلماء اؼبصلحُت كبو اذباه         
 ذلكبرزت جريدة )اؼبنتقد( فمند  أنباديس: " من يوم  جل فرض الشخصية العربية اإلسالمية، حسب قول ابنأ
 حيث القت الصحف اعبزائرية الكثَت من االىتمام»رفت اعبزائر من كتاهبا وشعرائها ما كانت تعرفهم من قبل ع

جل تشجيع أمن  ذلك التهاين ومبادالهتا بُت الشعراء واؼبثقفُت، و حد تقدًن إُفمن طرف الشعب اعبزائري  
 عضهم البعض بوجود قلم يدافع عن اغبق ويبقت الظلم واالستبداد.ب

لعامة ولغوي بُت  ن صدور الصحافة يف اعبزائر دل على وجود باعث قوي على انطالق نشاط فكريإ 
الكثَت من  ىذهن أ تشجيعها ىنا وىي" ىناك مالحظة ينبغي  باديس:من الناس حيث يقول عبد اغبميد ابن 

كما تدل على   اعبزائرية،ط اوسدب يف ـبتلف األ الذيالفكري  اطـعلى النش داللـة بالغـةف ... يدل ـالصح
انتابت اؼبثقفُت القوميُت يف  الذيتدل على ظاىرة القلق الفكري  ذلكاؼبواطنُت، وىي ك يقظة عامة مشلت معظم

 1شكال." األ ي شكل منأرحلة وسقوطهم اغباد بضرورة تغَت األوضاع القائمة يف البالد باؼب ىذه
جعل  ىذاو  اعبزائريُت،وترسيخو يف نفوس  الوطٍت،يف يقظة وتنمية الوعي  بناء للصحافة الفعالة يفاؼبشاركة        

 2االستقالل.  السَت كبو من الشعب اعبزائري يؤكد على حريتو
باطيل، والدفاع عن قناع اعبزائريُت بضرورة التغَت واالبتعاد عن اػبرافات واألإعملت الصحافة على كما و       

اؼبقاالت بتنوع جوانبها  رمطبعة من اجل نش ن بشراءالذين واللغة والوطن وساىم الكتاب مثل ؿبمد خَت يدلا
 خفايا ما هبري بُت إُفولفت انتباىهم  بالدور اؼبهم للجزائريُتالصحافة وتوعية  3،لتوعية الشعب اعبزائري

 غفلتهم من اجل ؿباربة العدو جبميع جوارحهم. هم من يقاظإو  ظهرىمأ

                                                           
 . 18رابح تركي، اؼبرجع السابق، ص 1
دب اغبركة الوطنية، أكرة ماجستَت يف اآلداب اغبديث، شعبة ذ ، م، التشكيل الفٍت يف شعر إبراىيم ابن اليقظانفضيلة زكية 2

 . 24م ، ص  2008 -2007متنوري قسنطينة، 
ماجستَت يف التاريخ  مذكرة، م1993 – 1909الشيخ ؿبمد  خَت الدين وجهوده  اإلصالحية يف اعبزائر  اسعد ؽبالل ي،  3

، م 2006 – 2005 ،، قسنطينةعبد الكرًن  بوصفصاف، جامـعة متنوري إشراف، ثاراغبديث واؼبعاصر، قسم التاريخ  واآل
 .11 -12ص
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سياسية للمجتمع الو جتماعية القتصادية واواال الدينيةء ارآة عاكسة لألوضاع سو وىكذا تعترب الصحافة م       
ليو اجملتمع اعبزائري، كما سانبت يف إ ما يرمي اؽبدف وىو ربقيق ىذااهتا ذن الصحافة ربمل يف أاعبزائري كما 

 ده، وقد لعبت الصحافة دورا يف خلق حالة من العوؼبة بُت ـبتلفافر أ والوحدة بُت خاءرشاد وبث روح اإلإوعظ و 

اعبزائريُت اإلطالع على كل  تكون بينهم أفكار ربررية، وبفضل الصحافة أصبح بإمكانشعوب اؼبستعمرة 
ومن آثار الصحافة على  ،لك اغبدود اعبغرافيةذوذباوزت ب حداث اليت ذبري يف ـبتلف البلدانستجدات األم

االجتماعية  ُت الناس وربسن اؼبستوى الثقايف ومعاعبة القضايامستوى الوعي ب رفع اجملتمع عملت على
 1قتصادية.الاو 

 

                                                           
 . 12اسعد ؽبالِف، اؼبرجع السابق، ص  1
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 الخاتمة:

 التالية:ؾبموعة من النتائج  إُفستنا ؼبوضوع النشاط اإلصالحي يف اعبزائر توصلنا اومن خالل در       

نتيجة صبلة من العوامل الداخلية  َف يكن دبحض الصدفة بل جاءت زائراغبركة اإلصالحية يف اعب نشأةن أ أوال:
واػبارجية اليت كانت دافعا قويا لربوز التيار اإلصالحي ضمن التشكيلية النضالية اليت عرفتها اعبزائر بعد اغبرب 

 األوُف.العاؼبية 

ؼبختلف القوانُت االستثنائية  وقتئذت زبضع نمل للجزائر اليت كاأبريق  اإلصالحية دبثابةهور اغبركة كان ظ  ثانيا:
فرنسة وذبهيل  إُف ذلكاإلقليم حيث ىدف من خالل ذا غزوه ؽب ذوالعنصرية اليت كرسها اؼبستعمر الفرنسي من

 ال إفو نسبيا اىدأاحو يف بعض ورغم قب اإلسالمية،وىويتهم العربية  أصلهمعن ربويلهم  اعبزائريُت، وؿباولةدماج إو 

 ميةاَف األيف ع اعبزائريُت رغم قبول القلة من اعبزائري، دماج اجملتمعإفرنسة وال تنصَت وال  يتمكن مننو َف أ
واحتكارىا لتعليم اللغة الفرنسية  الكتاتيب واؼبساجدغالق إو  والتعليم اإلبتدائياللغة العربية ومنعها تعليم  اعبهل،و 

اعبزائر أبناء  أبد العشرين،يات القرن ان حلت بدأ إُف ئريُت،اعبزاو اليهود والفئة اؼبوالية ؽبا من أاؼبستوطنُت  ألبناء
وا يف النشاط اإلصالحي وانطلقت عملية اؼبقاومة أاؼبوطن وبد إُفيف تونس والقاىرة واؼبشرق بالعودة  ان تعلمو الذي

 سياسية.  مقاومة إُفالثقافية واالجتماعية لتتحول فيما بعد 

ن كانت إ خاصة،ن اإلصالح كظاىرة ثقافية واجتماعية يظهر عادة يف اجملتمعات اليت تعيش أوضاعا أثالثا:       
وجدتو الظاىرة االستعمارية كرد فعل على أن تأخر فقد إاغبركة اإلصالحية و  نو يفإالتاريخ،فور يف أعماق ذلو ج

 ....يف اعبور وبالء الطرق حمن  األمةتعيشها  اغبالة اليت

بأسباب النهضة اؼبعاصرة، جهونو اكلمة سالحا هباىدون بو العدو ويو لاعالم اإلصالح ازبذوا من أن إرابعا:  
من  األمةاإلسالمي ومراعاة الواقع فهو وحده كفيل بتخليص  مرتكزين على اؼبنهج اإلصالحي القائم على الشرع

ة اليت تصنع الشخصية الوطنية عُت اؼبصلح على بعث القيم األخالقييوىو خَت معُت  االستعمار ومن ـبلفات،
 اعبزائرية.  

وينادون باحملافظة على  حياء الًتاث العريب اإلسالميإ إُفكان يدعون عالم اإلصالح يف اعبزائر  أخامسا: 
 واإلسالم.  العروبة بأؾبادمن لغة ودين وعروبة والتمسك  األمةقومات م

تصحيح العقيدة وإبراز ؿباسنها واغبث على االعتصام هبا انطالقا من  إُفسادسا: النشاط اإلصالحي ضل يدعو 
 اعبزائرية من اؼبكائد. األمةػبالص نو السبيل الوحيد أ
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ت  فكانت هنضة شاملة مس تبناه رجال اإلصالح الذيسابعا: النهضة األدبية كانت تواكب النشاط اإلصالحي 
 اجملاالت:كافة 

وج العلم أ إُفاألخالقي  والتعليمي لًتقية الشعب اعبزائري من وىن اعبهل والسقوطٍت يدال.  إلصالح 1        
 والبدع. اػبرافاتخالق، وإصالح عقيدتو وتنقيتها من ومكارم األ

وؿباولة القضاء على  الًتبية والتعليم.   اإلصالح االجتماعي دبحاربة اعبهل وتثقيف العقول عن طريق 2        
 الفقر واآلفات االجتماعية اؼبنتشرة يف اجملتمع اعبزائري. 

اعبزائري  . اإلصالح الفكري والسياسي عن طريق احملافظة على الشخصية العربية اإلسالمية للمجتمع3        
مع الًتكيز على اللغة العربية كوهنا وعاء  األمةمقومات  والفرنسة والدفاع عن اإلدماجنصَت و دبقاومة بسياسة الت

 وطننا.ساس أاإلسالم وحافظة قرانو وتراثو و 

ن الصحافة اعبزائرية بقيادة لببة من األقالم الصحفية استطاعت على الرغم من كل العراقيل اليت عملت أثامنا: 
صالح إي لعبتو يف ذلاور العميق الد إُفن ربافظ على مقومات اؽبوية اعبزائرية ودالك نظرا أفرنسا على وضعها، 

 ن والتمسك بالوطن. الذيحال اجملتمع اعبزائري وزرع حب العمل و 

ٍت يف اجملتمع اعبزائري، يدالتاسعا: كان النشاط اإلصالحي يف اعبزائر أثر كبَت يف اجملال السياسي واالجتماعي و 
بوضع قاعدة عمل نضاِف  ذلكلتحمل اؼبسؤولية التارىبية،  األمةعداد إمل، و من خالل نشر الوعي وبث روح األ

 االستعمارية.اػبالص من اؽبيمنة  صلبة، تكون النطق لتحقيق
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 الملخص 

تناولت دراسة النشا ط اإلصالحي يف اعبزائر أىم احملطات اإلصالحية وأبرز روادىا  الذين قادوا  
م واؽبدف من ىذه الدراسة معرفة بوادر اغبركة  1930إُف غاية  1900اغبركة اإلصالحية يف اعبزائر من 
وأبرز أعماؽبا والتأثَت البارز الذي أحدثتو اغبركة اإلصالحية يف الشرق على  اإلصالحية يف اعبزائر وأىم روادىا

خالل فًتة العشرينيات دورا كبَتا يف إقباح مسَتة  اغبركة اإلصالحية يف اعبزائر كما لصحافة اإلصالحية اليت ظهرة
 اغبركة اإلصالحية يف اعبزائر .

 الكلمات المفتاحية :

 اغبركة اإلصالحية ، علماء ال علماء اإلصالح ، الصحافة ، اعبريدة ، االحتالل الفرنسي  

Summary 

The study of reformist activity in Algeria dealt with the most important reform 

stations and the most prominent pioneers who led the reform movement in 

Algeria from 1900 to 1930 AD. The aim of this study is to know the signs of the 

reform movement in Algeria, its most important pioneers and its most 

prominent works and the prominent influence that the reform movement in the 

East has on the reform movement in Algeria The reformist press that emerged 

during the twenties has a major role in the success of the reform movement in 

Algeria. 

key words  :  

  The Reformation Movement, Scholars of the Reformation Scholars, 

Journalism, Gazette, French Occupation 


