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 العشرين القرن خالل المصمحين و المفكرين من الكثير شخصيات حول الدراسات و األبحاث كثرت      
 الجزائري المفكر ىؤالء بين من و ، األبحاث و الدراسات تمك منحضيم  ينالوا لم الذين من قمة وىناك ،

 . المعاصرة الفكرية المشكالت و القضايا من العديد إثارة في ريادتو من الرغم عمى ، نبي بن مالك

 النشاطات متنوعة ، األبعاد متعددة شخصية عن تتحدث فإنك نبي بن مالك مثل مفكر عن  تتحدث أن
 من المعاصرة الحضارة مشكمة طرحوا الذين القالئل المفكرين من فيو ، المواقع متحركة ، العقل متفتحة
 في مالك امعن كما ، انييارىا عوامل و  موانعيا و عناصرىا و ، قياميا شروط مبرزا إسالمي منضور
 في المتغمغمة الجذور إلى السطح عمى الطافية الظواىر متجاوزا المزمنة، التخمف مشكالت حول الحفر

 ، الفعالية و القدرة إلى العجز و الكاللة من الشعوب بتحول الكفيمة القوانين و السنن عن باحثا األعماق،
 التاريخية التجارب بأن يجزم فيو ، المجتمعات حياة و التاريخية التجارب عمى افكاره سرد في مستندا
 واإلنسان عامة بصفة باإلنسان عميقا و كبيرا اىتماما يولي نجده كما ،  الحضارات أطوار تؤكد العامة
 ، بو المحيطة المشكالت و الظواىر أبعاد محمال و نقائصو و عممو ذلك في متابعا ، خاصة بصفة المسمم

 في ىذا و ، التاريخ صانع فيو ، البنابية الفكرة في الجوىر يمثل اإلنسان ألن ، المناسبة الحمول مقترحا و
  . االستخالف مشروعية يعطيو و يكرمو ما الحقيقة

 :الموضوع اختيار دوافع

  :ىي الموضوع ىذا ختيارإل دفعتني التي األسباب أىم من

  . خاصة الجزائر ووطنو عامة اإلسالمية األمة لخدمة حياتو كرس جزائري بعالم التعريف محاولة  -

 التاريخي اإلنساني البعد أبرز أن أردت إنما نبي بن مالك فكر من الخاص الجانب ىذا اخترت عندما  -
  .اإلسالمية األمة انشغاالت خاصة و الغد بشرية انشغاالت عمى إجابتو و لفكره العالمي و

 من تحرر و آنذاك، السائدة األفكار عن الثائر عزم و المؤمن بشجاعة بفكره نبي بن مالك ابتعد لقد - 
 .الموضوع الختيار أكثر دفعني ما ىذا و الفترة تمك طبعت التي الجمود قوقعة

 بدل جديد من القيادي و التاريخي دوره يمارس أن سبيل في المسمم اإلنسان بمستقبل اىتمامو أن كما  -
  . لدراستي موضوعا نبي بن مالك فكر أختار جعمني التاريخ احداث عمى شاىدا الوقوف
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 و نفسيا بناء تعيد كي نبي بن مالك فكر إلى آخر وقت أي من أحوج اليوم ىي اإلسالمية األمة إن  -
 .األمم بين مكانتيا و فاعميتيا تستعيد

  البحث إشكالية

 أىم تحميل في أفكاره تركزت حيث ، الحضاري البناء في عميقة نظرية صاحب ىو نبي بن مالك     
 و ، تقريبا مؤلفاتو كل في بالدراسة فتناوليا ، االستعمار و التاريخ و كالنيضة ، اإلسالمي العالم قضايا

 أعمالو كل في نبي بن اىتم كما ، مفاىيميا بعض طور و شرحيا و تحميميا في فأبدع ، ابعادىا بكل
 إيجاد محاوال ، التاريخ مسرى و الحضارة دورة من  اإلسالمية المجتمعات خروج أسباب معرفة بمحاولة
 خالل من حاولت لذلك ، الصحيح موقيا و مسارىا إلى اإلسالمية المجتمعات تمك إلعادة المناسبة الحمول

 و التاريخ ثنائية خالل من البنابي الفكر في التجديد و اإلصالح أفكار جذور أستقي ان الدراسة ىذه
 اإلشكال معالجة حاولت فقد البنابي الفكر في التجديد و اإلصالح جوىر يمثل اإلنسان ألن و االستعمار،

 ىذا عمى لإلجابة و ؟ نبي بن مالك فكر في واالستعمار التاريخ بثنائية اإلنسان عالقة ماىي:  التالي
 :التالية الفرعية التساؤالت عن اإلجابة أوال يجب اإلشكال

 كيف شخصيتو؟ مكونات و فكره إثراء في ساىمت التي المؤثرات أىم وماىي ؟ نبي بن مالك ىو من 
 المحطات أىم وماىي ؟ المجال ىذا في الفكرية إسياماتو ىي ما و ؟ التاريخ فكرة نبي بن مالك يفسر

 مشكمة إلى نبي بن مالك نضر كيف ؟ الثوري توجيو ىو وما نبي؟ بن مالك عندىا توقف التي التاريخية
 . ؟ منو التخمص سبل رأى كيف و ؟ االستعمار

 البحثمنيج 

 لإلجابة عمى كل ىذه التساؤالت و اإللمام بجوانب الموضوع اعتمدت عمى منيجين أساسيين ىما: 

في سياق عرض بعض الوقائع التاريخية و سرد بعض الوقائع التاريخية   :العامالمنيج التاريخي  -1
، و سرد عناصرىا  وكذا محاولة رصد و تسجيل أىم النصوص و اآلراء والمواقف و التصريحات 

 التي تيم موضوع  الدراسة .
ه و قد سمكتو في دراسة و تحميل و نقد بعض األفكار الواردة في ىذ :النقديالمنيج التحميمي   -2

 سواء من خالل مصادرىا األساسية أو المراجع و الكتب التي تناولت تمك األفكار . الدراسة،
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 :  نقد المصادر والمراجع

و لإللمام بجوانب البحث اعتمدنا عمى جممة من المصادر و المراجع تختمف في اىميتيا حسب        
صمتيا بالموضوع و األفكار التي تطرحيا و أىم تمك المصادر ىي التي تمثل اإلنتاج الفكري لمالك بن 

 نبي من كتب و مقاالت و أىميا : 

  لجزائر ، بالمغة الفرنسية في جزئو ( في ا1611: و الذي أصدره مالك سنة ) مقرنلكتاب شاىد
األول الطفل ثم اصدر الجزء الثاني في بداية السبعينات بعنوان الطالب ، و كانت استفادتي في 
تتبع مسيرة حياة مالك بن نبي كبيرة من خاللو ، كما لمست فيو أىمية تفوق سيرة رجل ، بل ىو 

 في تاريخ الجزائر .مصدر ممتاز في نظرنا بالنسبة لممؤرخ المعاصر ، خاصة 
  ( و يعد من أىم ما جاد بو فكر مالك بن نبي 1641: و الذي صدر سنة ) كتاب شروط النيضة

، واعتمدت عمى ىذا المصدر كونو يبرز مزايا و فضل الحركة اإلصالحية في الجزائر خاصة و 
ى نيضة في العالم اإلسالمي بصفة عامة و إظيار نقاط الضعف فييا و رسم معالم الطريق إل

 األمة اإلسالمية المنشودة .
 يعد ىذا الكتاب بمثابة المنبو الذي لفت نظري إلى  كتاب  الصراع الفكري في البالد المستعمرة :

واقع الصراع الفكري وتمك الحرب الطاحنة التي تقودىا مراصد االستعمار ضد كل من يحاول 
 إيقاظ و تنبيو كل غافل و نائم .

ك المصادر تحميالت فكرية و نضرة سوسيولوجية لممشروع الثوري التحرري فمقد قدمت تمو عمى كل 
و اإلصالحي في الجزائر ، اتسمت بالكثير من العمق المنيجي ، و األصالة التاريخية ، و المقاربة 

 بيذا االتجاه . –في تقديرنا –العممية الموضوعية ، التي لم يسبقو إلييا احد غيره 

 مالك عتمدت عمى دراسات و أبحاث الدكتور مولود عويمر خاصة كتابو : أما عن المراجع : فمقد ا
و الذي استفدت منو  خاصة في إبراز العالقة بين مالك بن نبي و باقي  بن نبي رجل الحضارة

تيارات الحركة الوطنية المختمفة و باألخص عالقتو بالحركة اإلصالحية بقيادة جمعية العمماء 
 المسممين الجزائريين . 

 تاريخ ما ال يمكن أن نيمل في ىذا المجال كذلك دور مؤلفات الدكتور أبو القاسم سعد اهلل مثل ك
 .تاريخ الجزائر الثقافيو كذلك  الحركة الوطنية الجزائرية
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  : باإلضافة إلى اعتمادي عمى بعض الرسائل و األطروحات الجامعية مثل مذكرة األخضر شريط
الشيخ خير الدين و جيوده ، و كذلك مذكرة سعد الياللي  التاريخ عند مالك بن نبي ةمشكم

 ،  1002/1003اإلصالحية في الجزائر 
  : أعمال ىذا باإلضافة إلى الممتقيات و الندوات الفكرية التي تخدم الموضوع عمى سبيل المثال

 "مالك بن نبي فكره و أعمالو"    حول بالجزائر، 2003أكتوبر 20-10-11الممتقى الدولي 
 اعتمدت في دراستي عمى مجموعة من الصحف و المجالت التي تناولت موضوع دراستي  كما

 جريدة البصائر و مجمة الفيصل.مثل : 

 البحثصعوبات 

بالنسبة لمصعوبات التي واجيتيا في إعداد ىذه الدراسة فيي تنحصر في تمك العراقيل التي        
الدراسات التاريخية التي تتطمب بذل المجيود و تواجو أي باحث أكاديمي خاصة في مجال حقل 

و  الصبر في سبيل تحري صدق الحدث و امانتو ، و تفحص النصوص ، و نقد األقوال و اآلراء
أكاديميا المواقف بمعزل عن التأثيرات الشخصية و القناعات الفكرية ، ذلك أن الكتابات الممتزمة 

توخي الحداثة كأسموب ، و األصالة التاريخية عمى صاحبيا ، كما يؤكد األستاذ قنانش تفرض 
كمضمون و الموضوعية كمنيج  و خدمة الحقيقة التاريخية كيدف و غاية ، و عموما فإن أىم 

 الصعوبات التي واجيتيا ىي :

نقص المادة التاريخية المتخصصة في موضوع دراستي ، بحكم ان الدراسات التي تناولت  -1
و الفمسفة و عموم  االجتماعص مجاالت غير التاريخ كعمم الموضوع في غالبيتيا دراسات تخ

 الدين .
رغم أن مالك بن نبي قد كتب مذكراتو في كتابو شاىد عمى القرن و تناول فيو مرحمتي الطفولة   -2

و الدراسة إال أن مرحمة اإلبداع و العطاء الفكري ، فغنيا غير مدونة و ىذا ما يشكل بالنسبة أي 
 لحقبة من حياة ىذا المفكر .صعوبة في دراسة تمك ا

يتطمب بذل الجيد الكبير لفيم تمك األفكار و  عمق أفكارهإن تميز أسموب مالك بن نبي و دقة و  -3
 تحميميا و شرحيا .
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ثالثة فصول  ىمت بحثي إلقس، بحيث  لقد تناولت البحث وفق الخطة المبينة أدناه :  خطة البحث
 .إلى مقدمة وخاتمة  باإلضافة

  قسمت ىذا الفصل إلى مبحثين المبحث األول و  مالك بن نبي حياتو و عصره :األولالفصل
 حاولتو  ، ما بعد الدراسة ةسيرة مالك بن نبي الطفل ثم الطالب ثم فتر  إلى حياتو و تطرقت خاللو 

روف مولده و نشأتو في مدينتو قسنطينة و كذلك ظميمة من حياتو كالمحطات العمى  التركيز
إبراز أىم العوامل  كما حاولت بين مدينة تبسة و قسنطينة ثم مغادرتو إلى فرنسا ،روف التعمم ظ

و تكوين شخصيتو ، لتأتي بعدىا المرحمة األخيرة والتي التي ساىمت في صقل موىبتو الفكرية 
أما في المبحث الثاني فقد تطرقت إلى عصره من خالل الوقوف عمى تمثل مرحل العطاء الفكري 

 ي و الحياة اإلجتماعية و السياسية التي ميزت تمك الحقبة من تاريخ الجزائر المعاصر الواقع الثقاف
  من خالل التطرق إلى عوالم ثالث  فكرة التاريخ عند مالك بن نبيعند  ت فيو وقف:  الثانيالفصل

ىي األساس في تكوين فكرة التاريخ عند مالك بن نبي وىي عوالم األشياء و األشخاص و األفكار ، 
عمييا مالك بن نبي في طرح أفكاره و تصوراتو و  اعتمدثم تطرقت إلى أىم المصادر التاريخية التي 

رآن الكريم و رتو تجاه تمك المصادر التاريخية و التي نجد من أىميا القظدرست بالشرح و التحميل ن
كما بينت في نقط أخرى تفسير مالك بن نبي لحركة التاريخ و العوامل السنة النبوية الشريفة ، 

المختمفة التي تتحكم في ىذه الحركة ، أما في الجزء األخير من ىذا الفصل فقد عرجت عمى أىم 
حددت توجيو المميز الو الفكري الطويل فنضالمحطات التاريخية التي توقف عندىا مالك بن نبي في 

 اتجاىات، كما وضحت  موقفو من باقي  اعتقادنافي الحركة الوطنية و الذي لم يسبقو إليو أحد في 
اإلصالحي منيا و المتمثل في جمعية العمماء المسممين ،  االتجاه ة، خاصالحركة الوطنية

مدى تطابق  و ةقإبراز العال محاوال الثورة في الفكر البنابي  باإلضافة  إلى ضبط مفيوم 
 .عالقتو بأبرز قادتياو ير الجزائرية ثورة التحر  فكره الثوري مع 

 حاولت دراسة المشكمة من خالل تحديد و   في فكر مالك بن نبي االستعمارمشكمة  : لثالفصل الثا
اىرة بصورة أدق حاولت الغوص في سيكولوجية ظفي فكر مالك بن نبي و لفيم ال االستعمار تاريخية

من  ةإدارتو بدقة بالغ ةرة البنابية التي تكشف طبيعة الصراع الفكري و كيفيظمن خالل الن االستعمار
، و لتحكم سيطرتيا عمى المستعمر لتجعل منو جسدا من دون عقل وال روح  االستعمارطرف مراصد 
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و الشييرة و فكرت انتباىوعند مالك بن نبي ال يمكنو أن يمر دون أن تمفت  االستعمارالدارس لفكر 
ىو نتيجة لمرض أصاب األمة في داخميا  االستعمار، فبن نبي يرى أن  لالستعمارىي فكرة القابمية 

 . لالستعمارسماه مرض القابمية 
  وأنييت دراستي بخاتمة تضمنت حوصمة لمنتائج التي توصمت إلييا من خالل ىذه

 الدراسة .



 عصره.مالك بن نبي حياتو و  : األول  الفصل
 .وـحياتالمبحث األول: 

 ونشأتــو مولده ظـروف -1 
 التعمم ظروف  -2 

    مساره المهني و عطاؤه الفكري -3         
 

 صرهـع :الثانيالمبحث 
 العمميالواقع الثقافي و  -1

 السياسيةالحياة  -2 
 االجتماعيةالتحوالت  -3 
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 :üĀǓä èƟƓǄǁä  ǈƗƑøøǐøøøƟ 

و في منتصؼ الستينات كبداية السبعينات تناكؿ فييا بف نبي مذكرات ؾمفكر الجزائرم مالنشر ال      
غير مدكنة  فإنياكالعطاء الفكرم  اإلبداعمرحمة  أمامرحمتيف مف حياتو، الطفكلة كالدراسة الجامعية في فرنسا 

 الركايات.بعد عمى حساب بعض  نشرمخطكطة لـ ت أك

ما ذكره بف نبي عمى ىامش  إالكراء الستار  1963/1973كفي كمتا الحالتيف، تظؿ ىذه الفترة الممتدة بيف 
 كتبو االخرل اك ما ركاه بعض تبلميذه .

بتحميؿ  األحيافاىتمت في اغمب  إذكؿ الدراسات عمى ىذا المفكر لـ تتطرؽ الى ىذا الجانب اال قميبل  إف
مسمميف  كغربييف،  كعمماءفبلسفة بكمناقشة نظرياتو في الثقافة كفمسفة الحضارة، كمقارنتو  ،أفكاره اإلصبلحية

 .1عمى المؤرخيف سد ىذا الفراغ إذتفسر ىذا الميؿ  -كفكرية -طبيعة ىذه الدراسات فمسفية كلعؿ

1- õøùĀî  ǇìǁĀǄƗƉƪǆĀøøǈاسـ بف نبي" كلقد اشتير بى خضر بف مصطفلعمر بف الحاج ؾ بف : ىك" مال
 -ىػ1323ذك القعدة 05مدف الشرؽ الجزائرم في  إحدلينة ط، كلد مالؾ بف نبي بمدينة قسن2مالؾ بف نبي 
 إحداىفبنات تكفيت  إلى ثبلث باإلضافةالفقيرة،  أسرتوكىك االبف الكحيد في  ـ1905يناير  01المكافؽ لػ: 

زىيرة " السيدة  أموة خكجة، بينما كانت الحككمية بتبسة برتب اإلدارةمكظفا بسيطا في  أبكهكىك صغير، عمؿ 
 .3تساعد كالده في تحسيف دخؿ البيت عف طريؽ العمؿ في الخياطة "حكاس بنت محمد

ĶüƑƬƗǗä  îƓƳ ǏƮƑǄǁƑƓîƢß   ǇìĀǊƪ þǄ ƑǐƟ ǍƾƓƗ þǄǗäĀöǘô  ǍǂƳ رأيوكاف يمكف في ىذا الزمف حسب 
 îƓƳ üƓƾƗƨǄǁäüƏäĀǓä ìäĀîǁä þǄ". 

                              

، ) الجزائر: دار األمؿ لمطباعة ك النشر ك æîƑƮƟǁä üƜî ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄ( Ăîǀƻǁä ǇáƑôƳ Ā ǈƗîǐƨǄ)مكلكد عكيمر ،  1
 11(، ص2007التكزيع،

، ) الجزائر : دار النكف لمنشر ك التكزيع ، ب ت îƑƙß Ā æƑǐƟ ) ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄÛ  (ùƽäĀǄ Ā çäìƑǊƪ ) ديف مسعكداف ،نكر ال 2
 3، ص 

، رسالة ماجستير في العقيدة ك المذاىب  æîƬƑƴǄǁä ƕǐîǀƻǁä ƑǐƑƮƾǁä þǄ ǈƻƽĀǄ Ā ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄحسف مكسى محمد العقبي،  3
 .28ص  ، 2005، الجامعة اإلسبلمية غزة ،  ةالمعاصر 
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 لؤلجياؿمف تبقى حيا مف الشيكد يمثؿ ىنا كسيمة ىامة كثمينة بالنسبة  خرآ بالماضي عبر تصاؿاال ك
 ماضييا في شؤكف حاضرىا. كتأثيرالبلحقة لكي تثبت تاريخيا، 

مالؾ بف نبي بشياداتيـ كربطكه تاريخيا بحقائؽ الماضي، ماضي  تأثرالذيف  األكائؿكمف بيف الشيكد 
 إنيا" التي عمرت طكيبل، حتى بايا"ألمو كالمسماة  ، كالدة جدتونوأحضابيف  أالمجتمع الجزائرم الذم كلد كنش

الرابعة مف عمره عمى حد تقديره، كرغـ انو لـ  أككماتت عندما كاف ىك في السنة الثالثة  المائةجاكزت سف 
خاصة  1القديمة  كذكرياتياالعائمة المسممة المحافظة الكثير مف مشاىداتيا  بأنيا أكرثتانو  يرل  إاليعرفيا 

بيا الجيش االستعمارم الجزائر، كال  حتؿاالتي  كالبلإنسانيةالكيفية الغير شرعية،  أكتمؾ المتعمقة بالطريقة 
نسائيـ  بإخراجشرفيـ  إنقاذؼ كاف رجاؿ المدينة يحاكلكف قسنطينة التي كانت تقطف بيا، ككيسيما مدينة 

دم بكاسطة الحباؿ فكانت منيف مف تنجك كمنيف المدينة العالية مف عمى جية الكا أسكاركبناتيـ مف عمى 
المدينة دفاعا عنيا، لقد سطرت قسنطينة  أسكارالكادم السحيؽ بينما قرر الرجاؿ المكت تحت  إلىمف تيكم 

 أ، كفييا نشبلؿتحاالكبجركح سبعيف عاما مف  باألساطير ممئكثيرة، حيث كانت  أساطيرلمالؾ الصغير 
تكنس  إلى لجأتىي كعائمتيا التي  يفجانالحسف حظ الجدة " بايا" كانت مف رؼ ليذا الصبي، كلتالكعي الم

 .2لتعكد فيما بعد

 إلىالعائمة قد انتقمت  إلىىذه الشاىدة المعمرة " بايا"  أكرثتيامثؿ ىذه المشاىدات كالذكريات القديمة التي  إف
عمرت طكيبل، ككاف  أيضاىي  مالؾ خاصة عف طريؽ ابنتيا التي ىي جدتو المو المسماة " زليخة" كالتي

ىذه  حكليا كانتقكف مكنحف متح إليياكانت تشدنا  إذكانت بارعة في قص الحكايات  بأنيا امرأة"يقكؿ عنيا: 
كما  إذ، كاإليثارالفاضمة كمعني التضحية  األخبلؽعمى  تفييا تككنت مداركي، كفييا تعرف األكلىمدرستي 

اتيا التي كاف محكرىا العمؿ الصالح كما يميو مف ثكاب، كعمؿ كحكاي أقاصيصياسمعت الكثير مف  "يقكؿ:
الصعبة التي  الظركؼ الماديةاضطرت ذات يـك تحت ضغط  أنيااذكر  أزاؿالسكء كما يتبعو مف عقاب، ال 

 ف الذم يتكلى تدريسي.آمعمـ القر  أجرةتبيع سريرىا الخاص مقابؿ دفع  أف كانت تعيشيا العائمة

                              

، ) دمشؽ: دار الفكر لمطباعة ك التكزيع  2ط، ترجمة عبد الصبكر شاىيف ، þîƾǂǁ ìǉƑƪ çäîǀíǄ ( üƻôǁä)مالؾ بف نبي ،  1
 .15( ، ص1984ك النشر، 

 ƑǄûǁ  Ǐƺ üĀǊƜǄǁä ǏƓǆ þƓǈǄĀƽ،  e.com/http://www.youtub  ،23-08-2012/ 15:56، كثائقيةال الجزيرة قناة 2

http://www.youtube.com/
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الفرنسي  ستعمارفاال األخرل آنذاؾتعيشيا العائمة ىي حالة غالبية العائبلت الجزائرية  كحاؿ الفقر التي كانت
بعض الميف التقميدية في  أفدرجة  إلىمصادر الكسب  الجزائرييفعمى  ؽمالؾ بف نبي ضي رأمحسب 

 ظة بأسمائيامحتفكثير مف شكارع قسنطينة القديمة ال تزاؿ كانت الالمجتمع مثؿ صناعة النسيج كالجمكد كالتي 
تدريجيا لتترؾ مكانيا لما يستكرد مف السمع  تفتاخقد  1مثؿ" رحبة الصكؼ" ك" حذاء شبارليو" -القديمة

مظير في  ظيكر  تغيير يؽ مصادر الكسب عمى الجزائرييف،يضتالمصنكعة كقد ترتب عف ىذا فضبل عف 
عمائـ كالبرانس كالمبلبس بف نبي ال كصؼتختفي حسب  بدأتففي شكارع مدينة قسنطينة مثبل  المدف

 بدأت تقفؿالتي كانت تصنع فييا تمؾ السمع، كمخازف الصداريف،  كالمخازف المصنكعة مف االقمشة المطرزة
المبلبس المستعممة  كأحيانا، األكربيةفي ىذه الشكارع البضائع  أكثرتظير  كأخذت، أخرلكاحدة تمكل 

 األكربيةالمعمريف شيئا فشيئا مف مختمؼ المناطؽ  عدد تكاثرالمستكردة مف مرسيميا، مقابؿ ذلؾ فاف 
تككف ليؤالء مقاىييـ كمتاجرىـ كمطاعميـ   أف إلىمالؾ بف نبي  ذلؾ كمو في نظر أدلكتجمعيـ، 

ىـ كمخازنيـ ذات الكاجيات الجميمة، ىذا كمو اخذ يضفي عمى المدينة طابعا جديدا، ؤ صارفيـ ككيربامك 
 لتتمثؿ في الشكارع الضيقة كزقاؽ" سيدم راشد" . تتقمص األصمية أخذتفحياة السكاف 

تغيرات اجتماعية تدريجية مست العديد مف العادات كالتقاليد في المجتمع مثؿ  أيضاكلقد رافقت كؿ ذلؾ 
المجتمع، ككذلؾ  أفرادت بكادر عدـ التضامف بيف أكبد ، كاألعياد كغيرىااالحتفاالت، الزكاج، مراسيـ الدفف، 

 .2مثؿ تعاطي الخمكر تشيع شيئا فشيئا كاألخبلقياعي االنحراؼ االجتم

كالتغييرات التي مست المجتمع الجزائرم كغيرىا تعتبر بالنسبة  األحداثمثؿ ىذه  فأكالمبلحظ في ىذا الصدد 
âǏǆ  üǐƬƑƻƗǁä Ǉíǉ îǀíäƑǉìƳà ǏǆǓ  îĀôƗǁä ǍǂƳ ƕǁäì" :  الشأفيقكؿ في ىذا  إذلمالؾ بف نبي ميمة جدا 

 Ăíǁä Ǐƨƻǆǁä ƑǄ üǀǁ äîĀƻǆ ðƑǆǁä ìƪä ǏǆǂƴƜǐƨǍǁâ ÞǏƨǐ  ÛüƑǄƜǁäƑǊǆǓĀ  åǆäĀƜ óƴƓ ǍǂƳ ǏƗîĀƙ îƨƻƗ
"..çǗƑƜǄǁä óƴƓ Ǐƺ ƕǐîƢƨ öĀƮĀǄ ƞƓƬƗ ǏƗǁä ƑǆƻǂƢƗ. 

دراساتو  أىمتوالمحمية بيا حيث  باإلدارةعامبل  أبكهبمدينة تبسة ككاف  ستقرارالالكقت افي ىذا  أبكاهثر آلقد 
 األكبرلديو بتبسة بعد كفات عمو ابك  التحؽىذا المنصب كلـ يمبث مالؾ طكيبل حتى بالمدرسة الرسمية ليشغؿ 

                              

 حذاء شبارليو: أك الشبرلة نكع مف أحذية النساء . 1
  16، مرجع سابؽ، ص Ûþîƾǂǁ ìǉƑƪ çäîǀíǄمالؾ بف نبي  2
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طفكلتو يقكؿ في ىذا الصدد:" لقد كانت ىذه الفترة مف حياة عائمتي شديدة  أثناءالذم كاف قد كفمو بقسنطينة 
 إلى أىميدني بعيد، مما جعؿ زكجتو تعي أمدمنذ  تبنانيفي قسنطينة ككاف قد  األكبرمات عمي  العسر إذ

ف مكاردىا لـ تعد تسمح في نفسيا كفي نفسي، لقد فعمت ذلؾ أل أسىفي تبسة عمى الرغـ مما خمؽ ذلؾ مف 
 .بإعالتيليا 

ذا ىي  أصبحتف تبسة إف ،بجكىا العاـ تستقطب تفكيره طيمة سنكات طفكلتوقد ضمت كانت قسنطينة  كا 
ي، ففي ىذه المنطقة لـ تكف ىذه النظـ التقميدية ذاتو طابعو النفس إلى خر أضاؼآ ستقطابامجاؿ  األخرل

الكجكد  عف األخبلقية كاالجتماعيةحكاضر الكبرل، لممؤثرات الالمجاؿ كثيرا كما ىي الحاؿ في فسح ت
الؾ مف كتحسف أكضاع العائمة المادية تمبعمكما عف فضائميـ ك تقاليدىـ  ك  يتخمكالـ  يا، فسكاناالستعمارم

 .1 المدرسة االبتدائية الفرنسية الكحيدة في تبسة إلىبف نبي مف الدخكؿ 

2-  õøøƗǁä ùĀîøƴøýǂ : أضيؼ بعدما الفرنسية الكحيدة بمدينة تبسة  االبتدائيةالمدرسة بمالؾ بف نبي  لتحؽإ
انو في الكقت نفسو  إال (Les petits indigènes)لمصغار مف أبناء األىالي  خصص  فييا فصؿ رابع

اقصد مدرسة تعميـ القراف كؿ  كنت“يقكؿ: ك في ىذا الصدد  القرآفستو السابقة لتعمـ ثابر بالتردد عمى مدر 
لكنو فيما بعد انقطع عف  ،فيما بعد عند الثامنة صباحا في المدرسة الفرنسية" ألككفيـك في الصباح الباكر 

التي األربع السنكات كما يرل لـ يستطع عمى الرغـ مف  ألنوف ليستمر بالمدرسة الفرنسية آمدرسة تعميـ القر 
حيث يقكؿ:"  أسبابعدة  رأيو إلىكذلؾ راجع حسب  القرآنيةحفظ عدد قميؿ مف  السكر  لقضاىا فييا، سك 

بو بيف المدرستيف كالمعمميف، كاف  أحسىذا الفارؽ الذم كنت  أضؼ إلىفي ذلؾ صعكبة كبيرة،  أجدككنت 
متكاصؿ ال، مما كاف يعرضني لمعقاب القديمةف آر عف مدرسة الق فبدأت أتغيبىذا الكضع،  أطيؽيجعمني ال  

ف كاستمرار ىذا الكضع جعؿ حالي تسكء في آف،  كىذا زادني كرىا لمدرسة القر آكمف معمـ القر  أبيمف 
 ذكرياتيحمؿ بعضا مف أ ما زلتف القديمة لكني آعف مدرسة القر  فانقطعتالمدرستيف، كىكذا اقتنع كالدم 

كؿ ما ال يزاؿ في مخيمتي، فقد كنت كباقي التبلميذ اغسؿ لكحي الحجرم  ياـاألتمؾ  ذكرياتف مف أك ، فييا
في بركة ماء صغيرة، تقع عند زاكية المدرسة، كمتى تشبعت مياه البركة بذلؾ الحبر الذم كنا نكتب صباح 

الممكثة نقؿ المياه  إلىبو كىك الصماغ الذم كاف يصنعو المعمـ عادة بنفسو مستعمبل دىف الخرفاف، كنا نعمد 

                              

 19 -17ص ص  ،çäîǀíǄìǉƑƪ þîƾǂǁ،  ƲƜîǄúƓƑƨ  نبي،مالؾ بف  1
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كانت ممزكجة بكممة  أنيابدلك لطرحيا في مكاف خاص، شربت كرفاقي مرة مف ىذه المياه الممكثة العتقادنا 
 .1المقدسة بالذاتف نشرب كممة اهلل أىك  أردناه كمؤثرا فماقصدنا مف ذلؾ نبيبل  كافاهلل، ك 

لزيارة عائمتو، خاصة بعد  رأسوينة مسقط قسنط إلىتكاجده بالمدرسة االبتدائية الفرنسية كاف مالؾ يتنقؿ  كأثناء
صب شغؿ كأمينة ثر حصكليا عمى منإبعض التحسف  األكبرزكجة عمو لعرفت الظركؼ المادية  أف

مف طرؼ  حتبلليااالعائمة مف طرابمس عقب  أفرادبيو رفقة بعض صندكؽ في متجر، كعكدة جده أل
قمة عمى الكضع العاـ لممجتمع، السيما كاف ىذا فيو شخصية جده ىنا النا أثرتيطالي، كلقد اإل ستعماراال

كما سمحت لو الفرصة في تمؾ الحقبة التي كاف فييا طالبا في   ، 2ناكاف مف المؤيديف لصالح بف مي األخير
الداخمية كالخارجية عبر الصحؼ كبعض الكتابات التي  األحداثالفرنسية بمتابعة مجريات  بتدائيةاالالمدرسة 

المكتبة الخاصة التي كاف يمتمكيا كالده كالتي كانت تضـ كتبا قيمة بالمغتيف العربية  تكفرت لو مف خبلؿ
دائـ االطبلع عمييما مما  أبكهالمتيف كاف  ، 4قداـكاإل 3عمى صحيفتي الراية  طبلعوا إلى إضافةكالفرنسية 
 أياـبجد طيمة  درسأفي تككيف شخصيتو فيما بعد، فيك في ىذا الصدد يقكؿ:" كنت  األثركبر أكاف لو 

مف الحرية يكـ  شيءحصؿ عمى أحرص عمى كتابة كظائفي يـك السبت، فقد كنت أكنت  أنياألسبكع، كبما 
الحي، كبسبب ظركؼ  برقكقة بقاؿقضي يكمي كمو تقريبا في مخزف السيد الشريؼ أ، كبالتالي كنت األحد

كسائر  ضطرأعمؿ في لؼ المشتريات فقد فقداف الكرؽ التجارم المست أدت إلىالتي  األكلىالحرب العالمية 
 الكرؽ المطبكع بو. استبداؿو إلى زمبلئ

 الصادرة في مخزف السيد الشريؼ عدادىاأد معظـ جأمطبكعة  أجزاءتظير في  آنذاؾكانت قضية الحرب 
 باىتماـ بالغ. قراءتياغرؽ في أككنت 

 متحافا جتيازادرجة جيد كما كفؽ في ب 1918الحصكؿ عمى شيادة الدراسة االبتدائية سنة  فيبف نبي نجح 
 الثانكية. إلىيرسمكه  أف أىموال يستطيع  األىاليمف معنى بالنسبة لطفؿ مف  أكثرالمنح الذم كاف لو 

                              

 25-24، مرجع سابؽ، ص ص þîƾǂǁ ìǉƑƪ çäîǀíǄ مالؾ بف نبي، 1
 .حد رجاؿ اإلصبلح بالجزائرصالح بف مينا: ا 2
3 ƕǐäîǁä ƕƻǐƟƬ  :l ètendard)"كاف يصدرىا في عنابة المقدـ )dendan"  ك التي شاركت في حمبة الصراع الدائر بيف

 .األمير خالد ك رئيس بمدية قسنطينة آنذاؾ مكرينك
4 ýäìƽǕä ƕƻǐƟƬ حدكد السياسية الدقيقة.: كالتي كاف يصدرىا األمير خالد ، يقكؿ مالؾ انيا كضعت في فكرم ال 
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في مدرسة سيدم الجمي  نطينةفعف طريؽ ىذه المنحة استطاع متابعة دركسو في المرحمة التكميمية بمدينة قس
كدار المعمميف االبتدائييف، كالمساعدكف  الطبيكف،  ، المدرسة الرسمية إلىالتي كاف يتحضر فييا المرشحكف 

المدرسة الرسمية  إلى، لمدخكؿ رأيوعائمتو لو كاستقر عميو  أرادتوككاف بف نبي يعد نفسو تبعا لمتكجيو الذم 
 ليتخرج منيا عكنا قضائيا.

في ىذه  أستاذاالذم كاف  1عبد المجيد لمشيختسجيؿ نفسو في الدركس الخاصة  إلىكقد اضطره ذلؾ 
قدـ تالمدرسة، يعد فييا التبلميذ المذيف يختاركف ىذا االتجاه ككانت ىذه الدركس الخاصة التي تعنى بالنحك 

مالؾ بالشيخ  تأثرمي، كقد جقبؿ االلتحاؽ بمدرسة سيدم ال أمكؿ صباح في الساعة السابعة في المسجد 
ه لبعض التقاليد السائدة في ءعدا أدركناكسرعاف ما  : "قائبل فالشأمثمما يكضح في ىذا  كآراءهعبد المجيد 

كقد شد ذلؾ انتباىو  "الفرنسية كتصرفاتيا اإلدارةلتجاكزات  توطرؽ الصكفية، ككراىيالك اإلسبلميالمجتمع 
 كثيرا.

كيطبع رم تبلميذه بالمفردات ث:" انو كاف ي بشأنوحيث قاؿ  martinمارتاف   بأستاذهمالؾ بف نبي  تأثركما 
منا كالذيف  أكبر ىـالقطع الجيدة التي كتبيا مف  أحيانالنا  أتابة، ككاف يقر الكفي نفكسيـ الذكؽ كالفف في 

تذكؽ القراءة، ففي مساء كؿ سبت كاف  األستاذمف سنة، لقد طبع في نفسي ىذا  أكثرفي مدرستو  ا قضك 
 ."دة كمتنكعة االطبلع عمى كتب عدي لمالؾ ذلؾ أتاحيعير الكتب لمتبلميذ كقد 

، كتـ األكائؿبنجاح بحيث كاف مف الفائزيف  متحاناتاالاجتياز كفي نياية السنة الدراسية تمكف بف نبي مف 
 القضاء. أعكاففي المدرسة الرسمية  التي تخرج  1921/1922مف السنة الدراسية  بتداءاقبكلو 

 

 

                              

 مدرس في معيد تككيف المعمميف مختص في قكاعد المغة العربية ك النحك ك الصرؼ ك الشعر. المجيد:الشيخ عبد  1
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بيار  أمثاؿكالمسمميف عمى حد سكاء مف  كربييفاأللمعديد مف المؤلفيف  أيقر مالؾ  أكفي ىذا الكقت بالذات بد
الذم كتب  Pierre borjier ار بكرجييكال سيما ب Chloude Farère2 فارير ك كمكد  pierre loti1لكتي 

ǁƾƴ üƗƺǍ  Ǐǂƾƴǀ" كما يقكؿ: -أتاحعالـ النفس الذم  أماموكالذم فتح   Le discipleمؤلفا بعنكاف التمميذ 
þà  þƳ ǍǂƢƗǐÞǏƪ  þǄƑǉĀàǈǄ ǈƗƜäíƨĀ ". 

المعنكم لمسياسة  اإلفبلسككتاب  1905-1849محمد عبده  لؤلماـلع مالؾ بف نبي رسالة التكحيد اكما ط
 1849/19023القرل لممصمح عبد الرحمف الككاكبي  أـالعربية في الشرؽ لمكاتب التركي احمد رضا، ككتاب 

 .4ـك بحركة بعث جديدينضـ صفكفو ليدافع عف نفسو كيق أبد اإلسبلـف أب أقنعوالذم 

، كالمقدمة لمعبلمة عبد الرحمف 5"مركج الذىب كمعادف الجكىر" لممؤرخ المسعكدم اإلسبلميفي التاريخ  أكقر 
كمميمو  أستاذه األكؿابف خمدكف  كأصبحكتبو  معظـكصارت مرجعا لو في  ، 6(1332/1406ابف خمدكف )

، كاعترؼ مالؾ بذلؾ في مكاضيع كثيرة 7الساعي ف حمكدة ب مالؾ بف نبي كثيرا بصديقو تأثر، كما األكبر

                              

، 1867كاتب فرنسي عمؿ ضابطان في البحرية منذ عاـ  1923ػ  1850Pierre Lotiيير لكتي ببيير جكلياف فّيك الممقب ب 1
لسنغاؿ كفي المحيط اليادئ، كما كاف ضمف الكتيبة التي ُأرسمت إلى الشرؽ األقصى لقمع كشارؾ في حمبلت كثيرة في ا
 1900االضطرابات في الصيف عاـ 

، كاتب فرنسي فازت إحدل ركاياتو ) الحضارم( عمى  رغكفألتشارلز فريدريؾ بمستعار  اسـ( 1957-1876كمكدفاريير: ) 2
  1918  قائد عاـبرتبة مبلـز ك تمت ترقيتو إلى  1894 البحرية عاـاديمية ك، تـ تجنيده في األ1905جائزة غكنككر لعاـ 

 ليستقيؿ مف منصبو بعد عاـ ك يتفرغ لمكتابة.
صبلحية العربية كاتب ك اإل( مفكر ك عبلمة سكرم رائد مف ركاد التعميـ ك الحركة 1902-1849عبد الرحماف الككاكبي ) 3

 ـ القرل تكفي بالقاىرة.أك  ستبدادالابيا كبيرا مثؿ طبائع مؤلؼ ك محامي ك فقيو شيير ترؾ تراثا اد
  42ص   سابؽ،مرجع  ،ìǉƑƪ çäîǀíǄþîƾǂǁ مالؾ بف نبي  4
( ىك ابك الحسيف بف عمي ك كنيتو ابك الحسف قطب الديف، عالـ فمؾ ك جغرافي ، كلد ببغداد ك 957-896المسعكدم : ) 5

العراؽ ك بغداد تكفي  ةبأىميو مركج الذىب ك التنبيو ك اإلشراؼ يذكر فيو ثاره كتابآتعمـ بيا كاف كثير السفر ، مف اىـ 
 بالفسطاط.

( ىك عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف الحضرمي ، مؤرخ مسمـ كيعتبر مف مؤسسي عمـ 1406-1332خمدكف:) ابف 6
 لنصر بالقاىرة.قائما إلى اليـك تكفي بمصر ك دفف قرب باب ا تأثيرهالحديث ، ترؾ تراثا مازاؿ  االجتماع

حمكدة بف الساعي : تعرؼ عميو مالؾ عندما كاف طالبا في قسـ الفمسفة في جامعة السكربكف ك احد تبلميذ المستشرؽ  7
الفرنسي المعركؼ لكيس ماسينيكف يتميز بف الساعي بذكاء كبير ك كاطبلع كاسع عمى الثقافة ك السياسة ك قضايا العالـ 

 اإلسبلمي .
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þǐìà  æìĀǄƟǁ þƓǀ ǏǉƑƜƗƑƓ ǏƳƑƨǁäƑƓƗƑ ǏǄǘƨǕä ýǁƑƴǁä þĀáƪ Ǐƺ ƑƬƬƢƗǄ" Û þäĀفيقكؿ في ذلؾ:" 
 ìǆǄ ǈƗƓƟƬƓ ìäï ìƽ ǏƗƨäîì þƳ ǏǁĀƟƗçƟƓƬƉǆà  ÛơǐîƑƗǁäĀ öƑǄƗƜǗä ýǂƳĀ ƕƻƨǂƻǁƑƓ ƑǄƗǊǄîƙǀà  þǄ

 ƕƨîìǄ ìäĀǄƓ ǏǄƑǄƗǉäǏǀǂƨǘǁä . 

ف مالؾ كيؼ أصبح تأثره كأصبح قدكتو األكلى: " ابف الساعي الذم يكبرني لـ يكف مخمص ذكيا كمثقفا كبي
 ".خاصا أثرافقد ترؾ في نفسي  كقدكة،بالعربية كالفرنسية فحسب بؿ ىك شخص مثاؿ 

في ظؿ  ىمالؾ بف نبي بالحياة االجتماعية كالثقافية السائدة في تبسة كقسنطينة ككانت المقاىي الممتق تأثر
المذياع  إلى ستماعكاالكقراءة الصحؼ العربية كالفرنسية الكبرل،  األفكارغياب المراكز الثقافية لتبادؿ 

األمير محمد بف عبد الكريـ الخطابي  نتصاراتاأخبار المسمميف في العالـ، فتابع بشغؼ كبير  عمى طبلعلبل
جيش الفرنسي لقمع ىذه الثكرة، كتب بف نبي ، كلما تدخؿ السبافاإل( في الريؼ المغربي ضد 1882/1963)

 .1، كعمقو في المساجدستعمارماالمنشكرا لمتنديد بيذا التحالؼ 

يمينة" المكجكدة بالحي العاـ الذم تكجد  مقيى" بفلقد كاف مالؾ بف نبي يتردد مع زمبلئو عمى مقيى تسمى 
لعاـ في الجزائر كفي غيرىا مف بو المدرسة، حيث تدكر ىناؾ نقاشات حكؿ مسائؿ كثيرة تخص الكضع ا

خ" عبد الحميد بف باديس" عمى بعد خطكات مف ىذا المقيى، حيث كاف يستقبؿ فيو ي، ككاف مكتب الش2الدكؿ
تصدر  أسيـشكؿ شركة ذات  تخذتاكتبلميذه، كيدير مؤسستو الصغيرة التي  أصدقائوكما يقكؿ بف نبي 

 اإلدارةفترة قصيرة ثـ منعت  يرت إالظمنتقد" كلـ تكف قد احتجاب" ال أعقابفي  جاءتمجمة " الشياب" التي 
 .3المحمية صدكرىا

                              

 .13-12، ص ص  ÛúƓƑƨ ƲƜîǄ مكلكد عكيمر  1
 انظر :عف دكر المقاىي في تفعيؿ النضاؿ السياسي في الجزائر   2

 -, sociabilité masculine et efervescencecitoyenne,(Algérie xvIIle café maure, Omar carlierk
xxsiecle) annales E.E.C n04, juillet, aout 1990,p ,97 

يف شرع في مشركعو اإلصبلحي عبر أ1913باديس مف المدينة المنكرة إلى أرض الجزائر سنة  كاف ذلؾ بعد عكدة الشيخ بف 3
سس جريدة أفا عدد 18ك التي تكقؼ إصدارىا بعد 1925عبر المساجد ثـ لجأ إلى الصحافة بإصداره جريدة المنتقد عاـ 

 الشياب األسبكعية التي بث فييا آراءه اإلصبلحية.
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ك كاف مركر تبلميذ ح ،اإلصبلكاف حي الطمبة العاـ مجاكرا لذلؾ المكاف الذم سكؼ يصبح ميد  حركة  إذ
 1ينيـمقيى الفكر كما يسميو مالؾ يكثؽ عمى الصبلت بيننا ك ب أكالشيخ " بف باديس " أماـ مقيى بف يمينة 

صطياد اناقشات التي تدكر ىناؾ أك حتى مف يريد المالحي العاـ قبمة لمف يريد أف يدلي بدلكه في  أصبحك 
كنا نمقي بما نقرأه في أتكف تمؾ المناقشات الحادة المثيرة التي أعتدنا  "الجديدة ، يقكؿ مالؾ بف نبي : األخبار

ة أخرل تيار المدرسة ييار الفكرم الباديسي ، كمف ناحناحية التمف  يياذيغ ،أف نجرييا في مقيى بف يمينة 
 ." 2الفكرم

خر السنة بنجاح ، كالتحؽ آامتحانات  جتيازا( استطاع بف نبي  1923 – 1922في نياية السنة الدراسية ) 
مف  اإلصبلحة أحد رجاالت دبعدىا بأسرتو في مدينة تبسة لقضاء العطمة الصيفية ك قد تزامف ذلؾ مع عك 

الذم عرؼ بدفاعو الشديد عف شخصية  ( ك1957-1895)في القاىرة ك ىك  الشيخ العربي التبسي  األزىر
 ية ك الشعكذة.قالمجتمع الجزائرم ك كقكفو ضد الطر 

قسنطينة لمتابعة دراستو بالمدرسة الرسمية ك استمر  إلىد يك مع انقضاء العطمة الصيفية عاد بف نبي مف جد
الكطنية ك الدكلية مف خبلؿ  األحداث( في تقصي 1924 – 1923)  مف خبلؿ ىذه المرحمة الدراسية

جديدة ناطقة  أخرلأف ىناؾ صحيفة  اإلشارة إلىتو الكثيرة خاصة لمصحؼ ك في ىذا الصدد تجدر امطالع
بالمغة العربية بدأ يطمع عمييا في ىذه الفترة ك تسمى صحيفة " صدل الصحراء " ك التي كانت تصدر بمدينة 

مكدم ك الشيخ الطيب العقبي ك الذم عاد مف المممكة العربية السعكدية مد أسسيا كؿ مف الشيخ البسكرة  ك ق
الكطنية مف  األحداثاستمر مالؾ في تتبع ،  (1925 – 1924في ذلؾ الكقت  خبلؿ السنة الدراسية ) 

د ىك أنو فضبل بالذكر في ىذا الصد ىك جديرخبلؿ مناقشاتو العامة مع زمبلئو ك مطالعتو لمصحؼ ك مما 
العمؿ  ما ىك، عما كاف يفكر فيو في ىذا الكقت بالذات كسائر زمبلئو الذيف بمغكا السنة الرابعة مف الدراسة 

" أك  le livre proscritفي تأليؼ كتاب بعنكاف " أيضاكاف مالؾ بف نبي يفكر  ، بعد التخرج مف المدرسة ؟
التي قاؿ بشأنيا أنيا كانت  األسئمةسيككف محتكاه ؟ تمؾ بعض " الكتاب المنفي" لماذا ىذا العنكاف ؟ ك ماذا 

                              

، )عنابة الجزائر: جامعة باجي  ƏƗƨä ƕǐƜǐƗäîƗƨäùƑǆ ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄ îǀƺ Ǐƺ ǏǄǘƨǕä ýǁƑƴǂǁ ĂîƑƮƟǁä ÞƑǆƓǁäمكسى لحرش ، 1
 . 24( ، ص2006مختار،

 55( ، ص 2004،)الجزائر: دار التنكير لمنشر كالتكزيع ، èǐìƟǁä ǏƓîƸǁä ǏƨƑǐƨǁä îǀƻǂǁ ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄ ìƾǆ، يكسؼ حسيف 2
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بالغربة في بمده ، أك  هشعكر  إلىذلؾ راجع  أفك يبدكا  ، 1استيكتنيتحرجني لك أف أحدا سأليا ك لكف الفكرة 
 .الذم كاف يمارسو المستعمر الفرنسي عمى الجزائرييف  بالظمـ

ضؿ ف جو مف المدرسة الرسمية ،تخر ( بنجاح ك 1925-1924 السنة الدراسية ) آخر متحاناتالبعد اجتيازه 
فرنسا رفقة زميمو بالمدرسة قاكاك ك ذلؾ لمبحث عف عمؿ فزار مرسيميا ك ليكف ك عرجا عمى  إلىالتنقؿ 

 الجزائر . فعادا إلىباريس ك لكنيما لـ يحظيا بعمؿ مناسب 

 /éõøùĀî îƏäïƜǁä Ǐƺ üǄƴǁä : قضاء لكف لـ يتسنى لو لمعكف كبالمحكمة  تبسة  حاكؿ العمؿ إلىبعد عكدتو
ف ك االسف القانكنية لممارسة ىذه الكظيفة ك ىك اثن "أىمي "ذلؾ في البداية ألنو لـ يبمغ بعد  كجزائرم  أك 

في القضاء فقد اتفؽ معو عمى  كعكف خراآلك لما كاف لو صديؽ في محكمة تبسة يشتغؿ ىك ، عشركف سنة 
 إلىأفمادم ، حتى ال يشعر مف الناحية المعنكية بأنو بدكف حركة أك نشاط أف يقـك بمساعدتو بدكف أجر 

لي  بالنسبة أما قائدةفيـ كجدكا في ذلؾ  "معاكنا متطكعا ك في ذلؾ يقكؿ : األمراعتمدتو المحكمة في نياية 
ك  األحكاـتنفيذ لأعضاء المحكمة  أرافؽت نالخبرة المينية ، فقد ك باإلضافة إلىنت الفائدة مؤكدة افقد ك

يستحؽ أمر الريؼ التبسي  مثؿ أكالد سيدم يحي ك الككيؼ ك الكنزة  إلىالخركج مع أعضاء لجنة المحكمة 
لممجتمع الجزائرم  خراآلىناؾ يكجد  الكجو  إذدفع عميو ماال لفعمت ، أستطيع أف أأكثر مف التطكع فمك كنت 

بعض الظكاىر القديمة لـ تزؿ بعد حية ،  في مقابؿ المدينة في بعدىا الحضارم لقد اكتشفت ىناؾ بأف
ك الفبلح يؤرخ ألحداثو في  ، ـر يدفعكف فكؽ ضرائبيـ الزمنية  زكاة المنطقة بأسرىا ك يتميزكف بالك فاألفراد

قبيمتو أك في المنطقة الريفية التي يقطف بيا بيذه الطريقة : عاـ الرز ، عاـ الجميد ، عاـ الجراد ، عاـ كفاة 
ك السياسية التي بدأت تحرؾ تبسة لـ تقتحـ  اإلصبلحيةلكف المكجة ، أك زيارة الشيخ فبلف أك زكاج فبلف 

بدأت الركح الجماعية في  1925ففي تبسة منذ عاـ " التي قاؿ عنيا  اإلصبلحيةىذه المكجة –حدكده بعد 
بات يزكرىا الحاكـ أك مف عشرة انتخا اإلطارالنادم كاف أكثر تعبيرا في ىذا  فإنشاءالبركز في كقائع محددة ،

 . 2جد ك المدراس افالمجتمع كاف يعمؿ بنفسو عمى تأسيس نكاديو ك بناء المس، الزعيـ 

                              

 .130ص  سابؽ،مرجع  ،çäîǀíǄ  ìǉƑƪþîƾǂǁ نبي،مالؾ بف  1
 .169،مرجع سابؽ ،ص þîƾǂǁ ìǉƑƪ çäîǀíǄمالؾ بف نبي ، 2
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ىذا ك لما بمغ سف االثنيف ك العشريف سنة تـ تعينو " كعكف في القضاء " ك ذلؾ ابتداء مف شير  مارس 
ي محكمتيا ك ىناؾ اكتشؼ ميزة حيث مكث فييا سنة كاممة يعمؿ ف، 1األكؿ آفمكك كاف مكاف عممو  1927

أدرؾ فمك بالنسبة لي مدرسة تعممت منيا  أف آكانت  :"أىؿ المنطقة ك ىي الكـر ك حسف الضيافة يقكؿ
الجزائر  قبؿ أف  أنحاءكانت ىذه فضائمو بالتأكيد في سائر ،المجتمع الجزائرم الذم ال يزاؿ بكرا  فضائؿ

 اإلصبلحيةألف الحركة  إلى آفمكف أكؿ مف أدخؿ مجمة الشياب ك يذكر مالؾ أنو كا ،يفسد منيا االستعمار 
فمك حيث يقكل نفكذ المرابطيف آمف  ةتممساف القريب إلىلـ يصؿ  اإلبراىيميكانت لـ تصميا بعد ك كاف الشيخ 

  يافاألحمنيا في غالب  كبإيعازاالستعمارية  اإلدارةك ذلؾ بتزكية مف 3" الرحمانية" ك 2أىؿ الطريقة " القادرية"
أبناء الببلد تمؾ الجرعات مف  ،في رأس مستعمرييا اإلدارةدخؿ تأف ك مف أجؿ : "ففي ىذا الصدد يقكؿ 

ح محرؽ أككاـ ق إلىالسذاجة الضركرية لمصالحيا الخاصة كانت في تمؾ الفترة ك خاصة في كىراف تعمدت 
مة االمعمؽ يقكؿ : تمؾ كر  كاف الفبلنيقمح  سيدم المرابط  اأدكاتو ليحصد بي إعارةرفض  كربييفاألأحد 

لكف بف نبي لـ يخفي تفاؤلو مف حركة  ،سيدم فبلف ، فالمعمر الذم رفض أف يعيره أدكاتو قد احترؽ مكسمو
 أرجاء الببلد . معظـالتي بدأت تدب في  اإلصبلح

" ك لـ  château d’un" "شكتا دكف"  آنذاؾمحكمة شمغـك العيد ك التي كاف اسميا  إلىنقؿ مالؾ بف نبي 
يخضع لقانكف  شيء فيياألنو كما قاؿ كانت ىذه الببلد مركزا كبيرا لممستعمريف كؿ  آنذاؾيناسبو جك المنطقة 

تسمط  وكما أنو لـ يعجب ،في ارض أجنبية اإلقامةفكانت نكعا مف  األصمييفأما حياة السكاف  ستعماراال
مف  استقالتوانتيى بتقديـ مالؾ بف نبي فانفجر خبلؼ بينيما  األصؿكرسيكي" ككاتب محكمة الصمح " ال

صديؽ تبسة ليصبح شريكا في مطحنة مع صيره  زكج أختو الكبرل  ك  إلىعاد بف نبي بعد ذلؾ ، الكظيفة
التي ك  1929االقتصادية العالمية   باألزمةحالفو الحظ في التجارة طكيبل حيث تأثر مشركعو يكلكف لـ  آخر
فقرر ىك كصيره التخمي عف العمؿ بالمطحنة ، فاقترح " القمح، الشعير البنزيف، "ارتفاع أسعار  إلىأدت 

                              

1 Āǂƺß ƕǆǐìǄ  التصحر  ظاىرة:كانت تابعة إداريا إلى عمالة كىراف ، ثـ كالية تيارت أما حاليا فيي تابعة لكالية األغكاط، أثارت
 خالصة.يعتبر فكرة بنابية  األخضر لذممالؾ بف نبي فاقترح إقامة السد  انتباهفي المنطقة 

ىػ ( ك ينتشر اتباعيا في كؿ 561-471لى عبد القادر الجيبلني )إك التي تنسب  الطريقة القادرية : إحدل الطرؽ الصكفية 2
 فريقيا ككاف لرجاليا الدكر البارز في نشر اإلسبلـ في قارة إفريقيا .إمف مصر ك العراؽ ك ببلد الشاـ ك شماؿ ك شرؽ 

ـ مف قبؿ سيدم محمد بك قبريف في الجزائر ثـ تكسعت في 1774طرؽ الصكفية تأسست في الطريقة الرحمانية : إحدل ال 3
 باقي مناطؽ شماؿ إفريقيا .
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دراستو ك االلتحاؽ بكمية الحقكؽ ك  إكماؿك لكف ىذه المرة مف أجؿ  ةفرنسا ثاني إلىعميو كالده بعدىا السفر 
 . 1في ىذا الصدد بتأميف حاجاتو المادية ىناؾ شيريا هتعيد كالد

ما كقع بيف يديو حيث حاكؿ دفف كؿ ىمكمو في الكتب قرأ عف الفكر ك ؿ قرأ مالؾ بف نبي في تمؾ الفترة ك
أف يكفي أمتو كؿ ما  أرادحتى عف تربية النحؿ كانت مطالعتو مكسكعية كأنو  كراضي األالسياسة ك مسح 

 . 2تخاذلت عنو مف معرفة في شتى المياديف 

/ì : Ƒƨǆîƺ Ǐƺ ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄ ôƑƪǆ  في " باريس " في شير سبتمبر  بالضبطفرنسا ك نزؿ  إلىسافر بف نبي
ة المعنييف بالمشاركة في امتحاف بة بالتسجيؿ في قائمة الطمشر " ك بعد كصكلو قاـ مبا1930مف العاـ " 

معيد يجب أف يدرس فيو غير الفرنسييف مدة عاـ قبؿ االلتحاؽ بكمية  ىكالقبكؿ بمعيد الدراسات الشرقية ك 
ية بدأ يتعرؼ شيئا فشيئا ىذه المرة ك بصكرة عممية ، عف جكانب مف حياة ك في ىذه المدينة الفرنس 3الحقكؽ 
صفا الجك  لقد“مثبل فيك يقكؿ في ىذا الصدد  ،ك تاريخو  خاصة المجتمع الفرنسي  األكركبيالمجتمع 

متحؼ الفنكف كالصناعات بقرب "ساف  إلىالتي ساقتني  ستكشافيةاال يتتجكالك  ستطبلعيةاالالىتماماتي 
ىد بيف ركائع ااش كأنامرة في الجكانب التكنكلكجية لمحضارة،  أفكر ألكؿحيث كقفت تمؾ العشية  دكني"

 .5بحر" المانش" 4التي تحركت بالطاقة البخارية، كالطائرة التي عبر بيا " بميركيك" األكلىالمتحؼ، القاطرة 

المقابمة الشفاىية، الف الدخكؿ في كفؽ  مالؾ بف نبي في اجتياز االمتحاف الكتابي لكنو لـ يكفؽ في اجتياز 
غير عممي فيك يقكؿ في ىذا ياس مق إلىىذا المعيد كاف يخضع في نظره خاصة بالنسبة لمسمـ جزائرم مثمو 

Ǐǁ ìƓƗ ýǁĂà  ƕƓǐƢ çǆƑǀ þǀǁĀ çäîƑƓƗƢǗä Ǐƺ ƕƓĀƴƬüǄà ƞƜǆä ýǁ !! ÛîǄǓä Ǐƺ ƑǄ üǀ äíǉ ðǐǁĀ الصدد:" 

                              

 .196، مرجع سابؽ ،ص  Ûþîƾǂǁ ìǉƑƪ çäîǀíǄمالؾ بف نبي  1
 .مرجع سابؽ ، ǈǄĀƽ Ǐƺ üĀǊƜǄǁä ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄالجزيرة الكثائقية ،  2
 . 204-203، ص ص  سابؽجع مر ،  ìǉƑƪ çäîǀíǄǂǁþîƾ مالؾ بف نبي ،  3
( رائد طيراف ك ميندس فرنسي، اكؿ مف عبر بحر المانش بطائرتو ، كساىـ 1872-1936)    louis- Blériotبميركيك : 4

 بشكؿ كبير في تطكير الطيراف التجارم.
طكلو حكالي  سي يبمغاألطم: جزء مف المحيط األطمسي يفصؿ بريطانيا عف فرنسا ك يربط بحر الشماؿ بالمحيط  بحر المانش 5

 كـ240كـ ك عرضو 563
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 ÞĀìǉ ǏƺĀ ìǊƴǄǁä îǐìǄ ǏǆƓǂô ìƾǁ üƓ þǄ āĀìƜǁä ýìƴƓ Ǐǆîƴƪǐ öîƪ îĀƽĀǁä ǈƓƗǀǄîäîƬǕä  üĀƢìǁä ǍǂƳ
Ǎǁâ ǇìǊƴǄ ". 

تتعدل العمـ كالمعرفة، كاف مف يقـك بتمؾ المقابمة مختصيف في عمـ النفس،  فاألمكركاضح،  إذف فاألمر
ؿ في مالؾ الشاب الذم يحم فكجدكادقيقة بحيث تمكنيـ مف معرفة قناعات ىؤالء الطمبة،  األسئمةككانت 

فمنع مف تحقيؽ  ستعماراالقضايا كىمـك شعبو كيممؾ طمكحات تفكؽ سنو كتتجاكز الحدكد التي رسميا لو 
شارع بنزؿ صغير مقابؿ المعيد في  لبلسمكي كاإلقامةابالتسجيؿ في معيد  كتفاءاالطمكحو، لذلؾ كاف عميو 

ما ينزؿ عبر شارع القمر ليبل المكبقات، ككاف عند أنكاعكاف نزال رخيص الثمف في حي مشيكر بكؿ  القمر
تو ، ك نفسي تىز  أحداثيرل مظاىر الحياة الغربية، التي صدمت مشاعر المسمـ الشاب، كالتي تسببت في 

، كىذا ما سيؤثر عمى شخصيتو "ìǄǂǁ ǏƟĀîǁä ÞäĀƢǁäǐǆƕǐƓîƸǁä ƕ"مالؾ نفكر شديد، لما سماه تسببت لو في 
 .  1جزء ال يتجزأ مف المشركع الحضارم الديف أففكرة كفكره فيما بعد، كسيكلد لديو 

: في ىذا الصدد تأثير عمى شخصية مالؾ بف نبي حيث يقكؿ  بلسمكيلاكرغـ ذلؾ كاف لتكاجده في معيد 
شعكر الكارد عمى ديف جديد ، بتكف مجرد لعب ، بؿ كانت ممتمئة  ـالساعات التي كنت اقضييا في الكرشة ل
كير لتفكير اك بك  مبلحظاتتخمك مف  أيضاالتقنية ، كلـ تكف  ليةاآليقـك بطقكسو في معبد ىذه الحضارة 

مجرد المعب ، بؿ لالبسيطة في يدم ، أشعر بأنيا ليست  األدكاتبدأت تخامر عقمي ، فبينما تمؾ  اجتماعي
 تطكر المجتمع. مقدارىي دالئؿ عمى 

كب الحضارم خاصة ك أنو لقد حرؾ فيو ذلؾ ىاجس البحث أكثر عمى سبيؿ تطكير مجتمعو ك التحاقو بالر 
رابط ركحي قكم ، الى درجة أنو كاف يدافع عف  يالـ يكف في ىذه الفترة بعيدا عف ذاكرتو ، كبقي يربطو ب

ضد االستعمار في فرنسا ذاتيا  يجير بمكقفوشخصيتو ك يعبر عف أفكاره الكطنية الداعية الى االستقبلؿ ك 
 . 2يتعرض ليا بسبب ذلؾ المكقؼ مف قبؿ االستعمار عمى الرغـ مف المخاطر التي كاف مف الممكف أف

                              

 ، مرجع سابؽ  ǈǄĀƽ Ǐƺ üĀǊƜǄǁä ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄالجزيرة الكثائقية ،  1
 38-37، مرجع سابؽ ،ص ص ÛƕǐƜǐƗäîƗƨä ƗƨäƏùƑǆ ǏǄǘƨǕä ýǁƑƴǂǁ ĂîƑƮƟǁä ÞƑǆƓǁä مكسى لحرش  2
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الكاقعة في  1"  الباريسييفلمشباب  المسيحيةكاف مالؾ بف نبي في تمؾ الفترة يتردد كثيرا عمى جمعية " الكحدة 
عند  أيضاحضكر نشاطات الجمعية المسيحية  إلىفي الحي التاسع ك نجد ىذا الميؿ  Trèvesشارع تريفيز  
 .2(1950ك  1948ما بيف )  أمريكافي  إقامتو( خبلؿ 1666-1906"سيد قطب" ) 

ك التكراة ،  اإلنجيؿفي كتبو بنصكص مف  مراراكيظير تأثير  ذلؾ فيما بعد عمى مالؾ بف نبي حيف يستشيد 
في دراستو لسكرة  اإلنجيؿك  القرآفكامبل لممقارنة بيف  فصبلخصص  حيث القرآنية الظاىرة وخاصة في كتاب

 و السبلـ.يكسؼ عمي

ك حيث يكجد  المشارقةحيث كاف يسكف العديد مف العرب المغاربة ك  البلتينيك أكثر مف ذلؾ فانو في الحي 
كاف يدعكا رفقة زميمو الجزائرم " حمكدة بف ساعي " ك ، 3المسمميف"  إفريقيامقر " مركز طمبة شماؿ  أيضا

ك العربية ك  المغاربيةالكحدة  إلىدم نكيرة " في عيد االستقبلؿ  " اليا  األسبؽالتكنسي  األكؿالكزير 
 .                                                            اإلسبلمية

بعد أف  1931فرنسية مسيحية تزكج بيا عاـ  ةأمر " تعرؼ عمى " بكليت " جكف فيؼ" سانت  ةفي مكتب
þà îĀƬƗà ا الصدد يقكؿ " ذحياتو فيك في ىالتي كانت لو سندا قكيا في ، ك ك سمت نفسيا خديجة  أسممت

 ƕƜǐìƢ çƺîƴƗ Û ƕǂǐƨĀǀ ǏǆƗîƢƨ ǏƗǁä îäìƽǓäƑǊƗôƨäĀƓ  ǍǂƳýǘƨǕä  þǄ ùîƴƗǓ Ǐǁ Ǐǉ ƑǊƗîƢƨ ìƽ Û
ƕǐƨǆîƻǁä æîƑƮƟǂǁ üǐƬǓä ǈƜĀǁä ǍǂƳ ƑǊǁǘƢ ". 

لتجميؿ ك ربما كلدت رجبل كما قاؿ بف نبي لكانت فنانا ماىرا في فف ا كل بف نبي " كاف خديجة ؾكيضيؼ مال
مف نكع الكربتكف الرخيص  مزركشكؽ ببعض خشب ك بعض قماش ذمف ال آياتتفكقو بما تضع بيدىا مف 

                              

ك التي كاف يديرىا -union chrétienne de jeunes gens de paris–جمعية الكحدة المسيحية لمشباف الباريسييف  1
عمى  باالطبلعبالجمعية المسيحية سمح لو  االحتكاؾىنرم نازيؿ ك زكجتو ك التي تضـ شبابا ميتميف بالتبشير المسيحي ، ىذا 

 ىذه الديانة ك أثرىا عمى اإلنساف المتديف المسيحي.
بتيمة التآمر عمى  المسمميف حككـإلخكاف ( كاتب ك أديب ك منضر إسبلمي مصرم لجماعة ا1966-1906)قطب:سيد  2

 .1966ك أعدـ سنة  النظاـ
 عمى يد الطمبة التكنسييف ك الجزائرييف1927جمعية طمبة شماؿ إفريقيا المسمميف: تأسست في باريس في كانكف األكؿ 3
 ك مكاقفيا الكطنية .  االجتماعيةك برزت بأنشطتيا اإلصبلحية ك الثقافية ك  المغاربةك 
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جدا ، أني أذكر ىذه التفاصيؿ ألني أعدىا دالة عمى التطكر النفسي الذم يجعمني أشد الناس نفكرا لكؿ ما 
 .لذكؽ الجماؿ يسيء

الحديث مع خديجة حكؿ القضية الجزائرية أك  أتجاذبك  "تو مع زكجتو يقكؿ مالؾ بف نبي :امناقش ك عف
دكف أف تفيـ بطبيعة  فآالقر ستمع لما أتمكا مف تكؽ ليا بعد ما أصمي المغرب أف ر حكؿ الديف ، ك كاف ي

جرس التبلكة ، ك يحدث أف تطرح بيذا الصدد سؤاؿ المريد المبتدأ ، أك تبدم رأييا  تذكؽتالحاؿ ، غير أنيا 
 .1أحيانا يدنيفتك المسيحية بطريقة  اإلسبلـف في مكازنة بي

كاف مالؾ بف نبي كثير النشاط ك صار مراقبا مف طرؼ مصالح األمف االستعمارية خاصة بعد مشاركتو في 
" التي انتخبتو  إفريقيااؿ مشل" ك جمعية الطمبة المسمميف  إفريقيانشاط الحزب الكطني الجزائرم " نجـ شماؿ 

يف الديف " أحد المقربيف مف األمير " شكيب ز ية الكحدة العربية السرية التي أسسيا " فريد نائبا لمرئيس ، كجمع
لـ يكف في ( متمرد )نساف إرفض مالؾ أخيرا المشي كراء ىذه الجمعيات ألنو ك . (1946-1869سبلف")ر أ

 إلسبلمية.راضيا عف الحالة التي كاف يعيشيا ىك أك كطنو األـ الجزائر أك أمتو ا األياـ،يـك مف 

 مفتاح"  كانت ؟ مسممكف لماذا نحف" عنكانيا ككاف  1931بف نبي محاضرتو األكلى في ديسمبر ألقى 
ة ، متأثرا مف دراستو يأنضار الكسط الثقافي خاصة أف مالؾ قد أدخؿ عمييا مفاىيـ فمسف إليوشيرتو ك جمبت 

الحاضريف حيث أظير اتجاىو المثالي في  لمكتب الفمسفية حيث أثارت عبارة " الركح تصنع المادة " انتباه
 2"لكيس ماسينيكف "اإلسبلميالمادم ، حينيا اكتشفو المستشرؽ المعركؼ في الفكر  بلتجاهلالفمسفة المعارض 

ك مف يكميا  ، لكف مالؾ بف نبي رفض الدعكة ،اإلسبلميةك قدـ لو دعكة ليتناقش معو في بعض القضايا 
 . 3يةبحدة المغار أطمؽ عمى مالؾ بف نبي زعيـ الك 

                              

 60-59، مرجع سابؽ ، ص ص ìƾǆ èǐìƟǁä ǏƓîƸǁä ǏƨƑǐƨǁä îǀƻǂǁ ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄ، حسيف يكسؼ  1
لكيس ماسينيكف: إضافة لنشاطو العممي في ميداف التصكؼ البدعي ك نشاطو التجسسي في مصر ك العراؽ ك لبناف فيك  2

الفرنسي  االحتبلؿتو أف مقاكمة كذلؾ صاحب مشركع ) اإلسبلـ الجزائرم ( الذم يدعـ الكجكد الفرنسي في الجزائر بإشاع
 اهلل ك قدره.  تحد لقضاءككجكده ىك 

 .   15-14، ص ص úƓƑƨ ƲƜîǄ Ûمكلكد عكيمر 3
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الحظ مالؾ بف نبي أف كتيرة  األىؿلقضاء العطمة الصيفية بيف  1933الجزائر في صيؼ  إلىبعد عكدتو 
في صفكؼ أفراد المجتمع، ك بدا  األكلىية مكانتيا ققد عرفت تسارعا ، بحيث فقدت الطر  اإلصبلحيةالحركة 

بقي فرنسا  إلىعمار بشكؿ منظـ ، ك بعد عكدتو النكادم ك المدارس ك معارضتو االست بإنشاءىناؾ اىتماـ 
ك  أكركباالحاصمة في  ةيلسياساك الفكرية  راصدا لمتطكراتفي الكقت نفسو  الدراسةمكثفا لمجيكداتو في 

 .زائر خاصة جك في ال اإلسبلميالعالـ 

نفسو بالغ األثر لؾ في ذ( ك قبؿ نيايتو بقميؿ ك صمو نبأ كفاة أمو فأثر 1934-1933خبلؿ العاـ الدراسي ) 
 اتودراستو كميندس ، ك متابعا لمناقش إلكماؿنشاط بمكاصمة مسيرتو ك العمؿ  مفو عنيملؾ لـ ذك لكف 

مع  توك بشأف مناقش،  1ك كذا بالبيت خاصة مع " حمكدة بف ساعي"  بلتينيلاالمتنكعة مع زمبلئو بالحي 
عميو شخصيا  عرفتفسي أثرا خاصا حينما ت" فقد ترؾ في ن :صديقو  حمكدة بف ساعي  يقكؿ مالؾ بف نبي

لتتخذ  اآليات القرآنيةطريقتو في تكجييو بمعو ، بيف غابات الصنكبر كنت أستمتع  ةعدة أشير ، ففي نزىبعد
 ذلؾ يؤثر في نفسي كثيرا ". كافالحاضرة ك  اإلسبلميالمجتمع  حالةلاجتماعيا تفسيرا 

ألنني أستطيع معو  ظيرانينا عمى كجكد صديقي بيف باريس ) فحمدت اهلل إلىككصؿ حمكدة بف الساعي 
ك التاريخ  أكثر  االجتماعني عمييا غيره  ، ك بصحبتو أصبحت ميتما بالفمسفة ك عمـ نال يعي بميماتالقياـ 

 البلسمكي. ةبمدرس يمف اىتمام

ك سياسية  اأحيانمتنكعة عممية   ،ك كانت ىذه المناقشات بيف مالؾ بف نبي ك صديقو حمكدة بف الساعي 
في الجزائر مف طرؼ المسؤكليف عف الحركة   األمكرير يستنقد ل عمميةاعية غالبا ، أك أخرل ك دينية اجتم

الذم  األمر، اإلسبلـأك عف الحركة الكطنية ، كلكف المناقشات كميا كانت تدكر حكؿ محكر  اإلصبلحية
ألنو قمما كاف يغيب عنو أمر في الميداف  جعمو استفيد كثيرا مف خبرة صديقي ك سعة اطبلعو في المكضكع ،

 . 2السكربكف بو  معيد الدراسات اإلسبلمية  في ىالذم يعن

                              

 . 43-41، ص ص  úƓƑƨ ƲƜîǄ Ûمكسى لحرش  1
المرشد الركحي  "ركب ردم سكربكف "ـ( بفضؿ جيكد 1253:جامعة باريسية رفيعة المستكل تأسست سنة ) السكربكفجامعة  2

 يس التاسع ممؾ فرنسا تعد مف أقدـ ك ارقى الجامعات في العالـ.لمممؾ لك 
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سنة عندما  أربعيففيقكؿ " كلكف بعد  مالفكر  وكيعمف مالؾ بف نبي عف تأثير حمكدة بف الساعي في تكجيي
كاتبا دة بف الساعي  باتجاىي أديف لحمك  ؿاتعكد لي اليكـ بعض ذكريات تمؾ الفترة ، أدرؾ أنني عمى أية ح

 .1عمؿ بعيد المدل أممعو  أنني لـ أنجزلك حتى  اإلسبلميفي شؤكف العالـ  متخصصا

كما تعرؼ مالؾ بف نبي في تمؾ الفترة عمى عديد مف المفكريف ك العمماء مثؿ  محمد عبد اهلل دراز ك محمد 
سية ك تعرؼ مف خبلليـ عمى المشرؽ المبارؾ ك  صبحي الصالح ، كساعد بعضيـ عمى تعمـ المغة الفرن

 . 2الكاسعة اإلسبلميةالعربي ، ك استفاد مف ثقافتيـ العربية 

أتـ دراستو لمكيرباء ك لكف السمطات الفرنسية حرمتو مف استبلـ شيادتو الجامعية ، حيث  1935كفي سنة 
رنسا أك الجزائر تسببت كتابات الرجؿ ك مكقفو في إغبلؽ كؿ سبؿ العيش الكريـ في كجو سكاء في ف

 ةالمستعمرة  كحتى المستقمة  ك صارت الكظيفة بالنسبة لمالؾ حمما مستحيبل ، ك باف بف نبي متأكدا في قرار 
نفسو أف الفرنسييف قد قرركا معاقبتو مدل الحياة ، كطيمة السنكات الكثيرة سيضطر الشاب الميندس الخجكؿ 

لى العمؿ في كؿ شيء لكي يعيش في كؿ الميف البسيطة ك كطنو ك أمتو إ بيمـكالمكلع بالفمسفة ك المثقؿ 
العفيفة التي ال تحتاج إلى كؿ المعارؼ التي كافح لتحصيميا ، ميف يمارسيا في فرنسا أبناء المستعمرات 

، كمدرسا لمغة drueالفاريف مف االستعمار إلى االستعباد ك مف فقر إلى فقر آخر. اشتغؿ ككاتب في بمدية  
خر يقـك بإعطاء دركس خصكصية ربية في مرسيميا ، كعند رجكعو إلى الجزائر بيف الحيف ك اآللمجالية المغا

 لمتبلميذ في بيكتيـ.

ككؿ المفكريف الثائريف كانت المحنة فرصة بف نبي كي يكتب عف المحف كميا عف الثقافة التي ضاعت ، ك  
 .3المقاكمة ، كشركط النيضة  المستقبؿ الذم يبدك مجيكال ، كتزكير التاريخ ك تحريفو ، ك أفؽ

3- ƨǄøǁä ǇîƑ Ăîǀƻǁä ǇáƑôƳ Ā ǏǆǊǄ  : إلى ألمانيااليجرة  البلسمكي،تخرجو مف مدرسة  نبي بعدبف فكر 
اكده السؤاؿ الذم طالما طرحو بف نبي ما ر حيف ، ك  إلىا بعد ، فاستقر بو المقاـ في فرنسا ملكف تراجع في

 العمؿ ؟.

                              

 .59-58ص ص  ،ƲƜîǄúƓƑƨ  حسيف،يكسؼ  1
 .  17-16، ص ص   úƓƑƨ ƲƜîǄ Ûمكلكد عكيمر  2
 مرجع سابؽ  ،Ǐƺ üĀǊƜǄǁä ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄǈǄĀƽ الجزيرة الكثائقية،  3
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 -كما يقكؿ –ىذه تزيدني  يك اىتماـ كتب " بمزاؾ" فكانت مطالعت إمعافع بكؿ لاطيبدأ في ىذه الفترة بالذات 
انطبلقتو في العيد ، ة المجتمع الفرنسي عندما بدأت بعد العيد النابميكني كثيرا في معمكماتو عف حيا

ارم حقبل خصبا ألفك –كما يقكؿ  –الصناعي " لقد كانت ىذه المطالعات ك المبلحظات ك المكازنات كميا 
الناشئة " ، كما أنو لـ يتكاف في الكقت نفسو عف البحث عف عمؿ فقصد قسـ ىندسة المدفعية االجتماعية 

لتدريس الرياضيات في ىذا القسـ ك جاءه الجكاب  أساتذةامتحاف خاص باختيار  إلجراءبكزارة الدفاع الفرنسية 
بأنؾ  فأجابومستشرؽ الفرنسي " ماسينيكف " كطرؽ باب ال ،لـ تستكفكا شركط االمتحاف  أنكـقميمة  أياـبعد 

بتكنس قد شرعت في فتح طريؽ بالجنكب التكنسي ك أنيا تطمب تقنييف  اإلدارةتطمب شيئا ىاما ، ك بمغو أف 
لتأييد طمب مالؾ بف نبي  الثالثةمف أجؿ انجازه ، غير أنو عمى الرغـ مف تدخؿ ممثؿ الجميكرية التكنسية 

ال نستطيع التصديؽ عمى ىذا الطمب الف الطريؽ المشركع في انجازه  أنناالسمبي "  لمعمؿ فقد جاءه ىاذ الرد
 باءتأك ايطاليا لكف محاكالتو  أفغانستافالحجاز أك مصر أك  إلىطريؽ عسكرم " لتراكده فكرة السفر مجددا 

 بالفشؿ.

عممية المبسطة ، ك ك أخيرا تعاقد بف نبي  مع دار باريسية لمنشر تخصصت في طباعة ك تكزيع الكتب ال
مف مصمحتيا مد نشاطاتيا  فأ الدارذلؾ بتدخؿ مف أسرة كانت تزكرىـ في بيتيـ مف حيف ألخر ، كرأت ىذه 

الجزائر العاصمة قصد تركيج مطبكعاتيا كاشتغؿ كمكزع كتب ليكميف  إلىالجزائر فأرسمت مالؾ بف نبي  إلى
تبسة بعد أف تأكد بأف عمبل مثؿ ىذا يستحيؿ عميو  إلىأك ثبلثة لكنو استأذف مف زميمو في العمؿ ك سافر 

جكار " الشيخ  إلىك في مدينة تبسة قضى مدة سنة  1مف كيانو ئيةفي مجتمع صنعو االستعمار في كؿ جز 
 . سبلميةاإليساعده في نشاطات نادم الشبيبة (  1957 – 1891 )التبسي 

عشية يـك السبت  األمييفنادم لتعميـ العماؿ أسس بعض العماؿ الجزائرييف بمدينة مرسيميا  1938في سنة 
، ك يمقي محاضرة عامة لمجميكر مساء يكـ األحد لكف سرعاف ما شعرت السمطات الفرنسية بخطر ىذا 

لكف السبب الرئيسي ىك تحكؿ النادم  ،العمؿ ، فأكقفتو بذريعة عدـ امتبلؾ المؤىبلت الكافية لمتدريس 
مركز سياسي يدعكا لممطالبة  بحقكؽ العماؿ المغتربيف ك مساندتيـ  إلىككنو مركزا تعميميا  باإلضافة إلى

                              

 .  44-43، ص ص  úƓƑƨ ƲƜîǄمكسى لحرش ،  1



 مالك بن نبي )حياته و عصره(                                                         األولالفصل 

 

21 

 

الحساسة كقضية فمسطيف ، كما تذرعت السمطات الفرنسية بنقص التيكية في  اإلسبلميةلبعض القضايا 
 القاعة .

ك  ؽاألسكاترتفع في  األسعارتبسة ك لكف سرعاف ما بدأت  إلىىكذا انتيى دكر مالؾ بف نبي بمرسيميا فعاد 
 ف البي الذم بقي عاطبل عف العمؿ في تبسة أن فالحرب العالمية الثانية فشعر مالؾ ب أنياالبضائع تختفي 
             .                                                                                       1939سبتمبر 22فرنسايـك فرنسا فغادر مف عنابة باتجاه إلىمفر مف الرجكع 

كة ر حاكؿ مالؾ بف نبي مع بعض المناضميف مف الشباب تككيف ح إليياك بعد دخكؿ األلماف كفي باريس 
ر يغاية ش إلىك أدخؿ السجف فمكث فيو  ،  1944شير أكت سنة  لقي القبض عميوأف إفريقيالتحرير شماؿ 

 .1المركعة  1945 مايكاثر مجازر  إليو ارجعثـ ،   1945مف سنة  مايك

البحث ك التأليؼ بعد  إلىمالؾ بف نبي في الصدكر تباعا مما يدؿ عمى أنو اتجو  مؤلفاتبدأت  1946منذ 
ركايتو الكحيدة  لبيؾ ك  شركط ك  القرآنيةالظاىرة  كتابمف بكاكير ما صدر لو  فمباشرة فكافرنسا  إلىسفره 

 النيضة.

عبد الحميد بف باديس بقسنطينة محاضرة بالمغة  بمعيد ىمالؾ بف نبي الجزائر ك ألق زار 1948ك في عاـ  
محاضرة ثانية بالمغة الفرنسية أماـ جمع مف النخبة المثقفة  ىالقالعربية عف كتابو " شركط النيضة " ، كما 

 الحضارم . اإلنسافتحدث فييا عف شركط 

كمـ مف باريس  120باريس ليقيـ في قرية ، درك عمى بعد إلى غادر مالؾ بف نبي  1951ك في حدكد عاـ 
ي السنة التي ىاجر ىك  1956سنة  إلىالييكد كمكث فييا  يف كالفرنسي ييفمف مضايقة الجميكر  اك ذلؾ فرار 

،  " باف دكنغفي ضكء مؤتمر  اإلفريقية األسيكية" فكرة والقاىرة كبلجئ حامبل معو مخطكط كتاب إلى فييا
 . 2راسميا ك تراسموزكجتو التي بقي ك فيا ليا ، يطبعو تاركا كراءه  قصد

                              

لك أف تاريخ فرنسا كتب بأقبلـ مف نكر ثـ كتب في آخره  الشيخ البشير اإلبراىيمي: التي قاؿ فييا  ك  :1945مجازر مام  1
 . كخراطة لطمس ىذا الفصؿ ذلؾ التاريخ كمو ڤالمةىذا الفصؿ المخزم بعنكاف مذابح سطيؼ ك 

 . 12ص ، úƓƑƨ ƲƜîǄ يكسؼ حسيف ، 2
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îƬǄ Ǐƺ ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄ /à :بعد أف زارىا زيارات سريعة في  1956عاـ  إلى مصر سافر مالؾ بف نبي
كانت العاصمة المصرية في الخمسينيات قبمة المثقفيف العرب ك المسمميف  بالقاىرة ،سنكات سابقة ك استقر 

 ك كجية لمحركات التحررية .

القاىرة عمى االتصاؿ بالصحافة ك المفكريف ك العمماء ك السياسييف  ىإلحرص مالؾ بف نبي منذ كصكلو 
ح الدخكؿ تا، فيك يعمـ أف االحتكاؾ المباشر بيذه النخبة ىي مفالمصرييف ك العرب المقيميف في القاىرة 

آسيكية فرك كتابو " فكرة اآل باألخصعالـ الفكر ك الثقافة في مصر ، خاصة أنو قصدىا لمتعريؼ بكتبو ك ل
 ( .1970-1918الذم شارؾ فيو بقكة الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر )  1باف دكنغنجاح مؤتمر   بعد“

( ك المنشكر في 1990-1919" )  2عبد القدكس إحسافمع الكاتب الصحفي "  أجراهكقد كاف لمحكار الذم 
لكثير منيـ ألكؿ سمع او مجمة " ركز اليكسؼ" صدل كبيرا في أكساط الطمبة العرب في مصر ك عف طريق

كثيرا ، كقد كاف  استيكتوالتي " القابمية لبلستعمار  "مرة عف ىذا المفكر الجزائرم المتألؽ صاحب فكرة 
 في أنفسنا ". ستعماراالعنكاف المقاؿ " 

شارؾ مالؾ بف نبي في مختمؼ النشاطات التي تزخر بيا الحياة السياسية ك الثقافية في القاىرة ، ك كاف 
-1909التي كانت تنعقد في دار العالـ الكبير محمكد شاكر )  األسبكعيةعمى حضكر الندكة حرصو أكثر 

( 1974-1910اسي" ) فنذكر منيـ " عبلؿ ال السياسييفكالتي تجمع نخبة مف المفكريف ك  ،  (1997
ك كانت مكتبة محمكد محمد شاكر ،  ( 2003-1920عباس )  إحسافصالح بف يكسؼ ، يحي حقي ، 

 لمصادر ك الكتب القيمة ك الثمينة ، يطالع فييا الزكار ، كقد استفاد منيا ابف نبي كثيرا.غنية با

                              

( كشارؾ فيو الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر ك رئيس 1955عاـ ) ةاإلندكنيسي باف دكنغ: عقد في مدينة  باندكنجمؤتمر  1
نيرك ك جكزيؼ تيتك رئيس يكغسبلفيا ، تبنى المؤتمر عدة قرارات لصالح قضايا دكؿ العالـ الثالث  آلؿكزراء اليند جكاىر 

 . االستعماركضد 
اليكسؼ" المبنانية المكلد ك المربى ك  السيدة " ركز ابف( صحفي كركائي مصرم كىك 1990-1919 (إحساف عبد القدكس  2

تركية األصؿ كىي مؤسسة جريدة " ركز اليكسؼ" كمجمة " صباح الخير" ك يعتبر إحساف عبد القدكس مف الركائييف العرب 
 . سنيمائيةالقبلئؿ الديف ترجمت أعماليـ الركائية إلى لغات عالمية ، كما تحكلت أغمب قصصو إلى أفبلـ 
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ك دأب مالؾ بف نبي عمى عقد ندكات فكرية في بيتو صبيحة يكـ الجمعة ، يحضرىا الطبلب مف مختمؼ 
ات تبلميذه اليـك الكثير عف ىذه الندكات بفضؿ شياد نعرؼ“ إلى جاكرتامف " طنجة  اإلسبلميةالجنسيات 

 فكزم الحسيف .  األستاذفكتب عنيا الدكتكر عبد السبلـ اليراس ك الدكتكر عمار طالبي ك تحدث عنيا 

الذم كاف طالبا في الجامعة القاىرة في تمؾ الفترة الجك العاـ الذم كاف يسكد ي" بكصؼ الدكتكر "عمار طال
و يمى المشكبلت الجكىرية ك اتجو اتجاىا لـ تكجع ذىنياستيقظ  "ندكة مالؾ بف نبي في القاىرة بيذا الشكؿ :

ات الحية، ك التحميبلت الدقيقة، ك تكضع المشكبلت عمى قشتجرم المنا ،  الجامعة التي كنت أدرس بيا إليو
صدرت أسس عممية، في رحاب كاقعي ك عممي، فاستيقظت عقكؿ، ك تنبيت أذىاف، ك برزت حقائؽ كما 

النيضة في يكليك  كذلؾ شركطبالمغة العربية، ك  ؿ مثؿ: الظاىرة القرآنيةعمااأل لمالؾ في تمؾ الفترة بعض
ك ذلؾ بالتعاكف مع الكثير مف الطمبة ك بعض المحسنيف ألف مالؾ  1عف مكتبة دار العركبة بالقاىرة  1957

دات مفتاح الشيرة، فاستدعاه محمد أنكر السا فكانتلـ يكف يممؾ الماؿ الكافي ، ك كاف ليا ركاجا كبيرا 
آنذاؾ الذم أعجبو كتاب "شركط النيضة" ليككف  اإلسبلمياألميف العاـ لممؤتمر  2( 1918-1981)

المشرؽ العربي   إلىمستشارا لو مقابؿ خمسيف أك ستيف جنييا كما قاـ مالؾ بف نبي في تمؾ الفترة برحبلت 
عدة كتب ك نشر عدة در الفكرم في مصر، ك أص إنتاجولبناف ك سكريا ك ألقى عدة محاضرات، ككاصؿ 

 .  1961ك مجمة "األزىر"  1957مقاالت في عديد المجبلت المشرقية المعركفة مثؿ: مجمة اآلداب 

ا في الحياة ك متكاضعا مع تبلميذه، كما تجنب مالؾ درغـ شيرتو التي الحت في اآلفاؽ، بقي بف نبي زاى
 سي ك ابتعد عف كؿ مالو عبلقة بالسياسة.دائما االنضماـ أك االنخراط في أم ىيئة أك جمعية أك حزب سيا

                              

الذم ترجمو عبد الصبكر شاىيف ك نشرتو مكتبة دار  1963مف كتابة ميبلد مجتمع في جكاف في تمؾ الفترة مالؾ  انتيىكما  1
 .1962العمـك بالقاىرة في عاـ 

 28(، ثالث رئيس لجميكرية مصر العربية في الفترة مف 1981أكتكبر  6 - 1918ديسمبر  25) محمد أنكر السادات  :2
 .1981أكتكبر  6كحتى  1970سبتمبر 
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في مصر؟ اف الشيء المؤكد منو، ىك أف بف نبي كاف قبؿ كصكلو مصر  باإلخكافىؿ اتصؿ مالؾ بف نبي 
في كتابو  ، ك خصص لو صفحات مشرقة 1(1949-1903البنا ) الحسف اإلماـمف المعجبيف بشخصية 

التي لـ تتعرض لممراقبة ك الحذؼ  ك مقالة في جريدة " خاصة في طبعتو الفرنسية اإلسبلمي"كجية العالـ 
فيك مصمح ك عالـ مجدد بعث في يصفو مالؾ فيقكؿ : " اب المسمـ"، ك جريدة "الجميكرية الجزائرية " ، ب"الش

نو لـ يكف يفسر أل إالك يؤثر تأثيرا عميقا  في سامعيو فما ذلؾ  ، خمع عنو سدكؿ التاريخ إسبلماالناس 
الضمائر التي يزلزؿ كيانيا، فالقرآف لـ يكف عمى شفتيو كثيقة باردة، أك قانكنا  إلىف يكحيو القرآف، بؿ كا

 ."  محررا، بؿ كاف يتفجر كبلما حيا

ألنيا اىتمت بجميع  اإلسبلـف مصدرا التفاؤؿ في مستقبؿ يالمسمم اإلخكافيرل مالؾ بف نبي في حركة 
ك االستثمارات  الثقافيةالخدمات االجتماعية ك النشاطات  لىإمياديف الحياة فمـ تكف دينية بؿ تعدل نشاطيا 

في القاىرة كانت في دار العركبة التابعة لئلخكاف المسمميف،  تكؿ كتب مالؾ بف نبي التي ُطبع،  االقتصادية
كانكا يحترمكنو كيتداكلكف مؤلفاتو، كما طالع مالؾ بف نبي كتب السيد قطب  لكنو خالؼ السيد قطب في 

لحضارة كأثار ثكرة فكرية بانتقاده لمسيد قطب عندما قاؿ أف اإلنساف يمكف أف يككف مسمما كغير مسألة ا
ضد إعداـ السيد  مالؾ بف نبي  متحّضر، كىك قكؿ أحدث تصادما مع فكر السيد قطب، لكف عمكما كقؼ

كالمصرية  احتجاجا أزعج السمطات الجزائريةىك ك بعض اصدقائو الجزائرييف في مصر  قطب بقكة، كقدـ
 . 2عندما قرر جماؿ عبد الناصر إعداـ السيد قطب

/å : ƕǂƾƗƨǄǁä îƏäïƜǁä Ǐƺ ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄ  فعيف مديرا عاما لمتعميـ  ، 1963الجزائر عاـ  إلىعاد بف نبي
، ك صحيفة المجاىد الثكرة اإلفريقيةفي المجمة األسبكعية ،  1968ك  1964، كتب مقاالت ما بيف 3العالي

                              

ـ. نقؿ إلي 1928سس جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر عاـ أ،  1949فبراير  12 - 1906أكتكبر  14اإلماـ البنا :  1
فبراير  12ـ ليتفرغ إلدارة جريدة الشياب. اغتيؿ في 1946ـ. ترؾ مينة التدريس في عاـ 1941مدينة قنا بقرار إدارم عاـ 

 . 1949عاـ 
، ) جريدة الشركؽ اليكمي :  Ƒô îƑǄƳ îĀƗǀìǁäǏǄĀǐǁä úĀîƪǂǁ ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄ ƲǄ ǈƗƽäìƬ þƳ èìƟƗǐ ǏƓǁعمار طالبي ، 2

 19( ، ص 19/03/2013، 3969العدد  
كانت تسمى آنذاؾ مديرية التعميـ العالي  ككانت ال تتكفر الجزائر سكل عمى جامعة كاحدة ، كما أف عدد الطبلب كاف قميبل  3

 .قطاع مف طرؼ الدكلة بيذا ال االىتماـ، باإلضافة إلى عدـ 
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حزب جبية التحرير الكطني، ك كانت تمؾ الكتابات ال تخمك مف نقد األكضاع الداخمية ك سكء التابعتيف ل
 .1تسيير شؤكف الببلد في مختمؼ القطاعات في تمؾ الفترة

رض لعدة مضايقات مف بعض رجاؿ السمطة عصبو بعد أف تن، استقاؿ مالؾ بف نبي مف م1967ك في عاـ 
يقـك كاف ك خبلؿ األسبكع ،  الكاقع في شارع ركزفمت لمطمبة وتح بيت، ك تفرغ لمعمؿ الفكرم ك ف2 القائمة
 . 3المحاضرات في مختمؼ الجامعات الجزائرية، ك المراكز الثقافية بإلقاء

 نجاز أمريف كاف ليما األثر الطيب في الجزائر ك ىما: إفي ك يرجع الفضؿ هلل عز ك جؿ ثـ مالؾ بف نبي 

 ĀàǗ ايعتبر انجاز  ماقائؿ ك ىؿ في فتح مسجد  يقكؿالجزائر، ك قد  بجامعةبة في فتح مسجد الطم فيؽ: التك 
ص مف المص فذلؾ آنذاؾ لـ يكف أمرا ىينا ، ك لكنو كاف كمف يطمب ال أفلصاحبو؟ ك ليذا القائؿ نقكؿ ليـ 

عف ك قد يذىب الخياؿ   فيتصكر المسجد كاسع األرجاء، عالي الصكامع، جيد التجييز ك الحقيقة أنو عبارة 
فيو الطالبات الصبلة، بينما كاف الذككر يؤدكف الصبلة  مقاعة صغيرة جدا، أقتطع الجزء الخمفي منيا لتؤد

ا مف ر عمينا در  فيأتي، ك قد كاف األستاذ مالؾ يزكر ىذا المسجد الذم بارؾ اهلل فيو، بجانبو ةصغير في ساحة 
عدة نكاجو ، ك نتخذ مف القميؿ الذم نفيمو ، كثيرا منيا ال نفقوالفكر غاليات ك نصكص مف الحكـ  بديعات، 

أنو كاف رحمة ـ األيامف تمؾ  عالقا في ذىنيك مما يزاؿ ، آنذاؾ  في الجامعة اآلفات المنتشرة  بيا مختمؼ
ف  ذلؾ ىـ أكلئؾ مك اهلل عميو أكره ما يكره أف يقـك أم شخص بعد أف يبدأ حديثو، ك أغمب مف كانكا يفع

نيض شخص يتكقؼ عف الحديث ك يقكؿ  إذاا كانكا يفقيكف شيئا مما يقكؿ، فكاف العماؿ الطيبكف الذيف م
في أسمكب ال يجرح: مف ال يسمح لو كقتو بالبقاء معنا أكلو عمؿ ينتظره فميتفضؿ باالنصراؼ ألف حديثنا قد 

كمما أذكره  لما يقكؿ. إدراكيـالطمبة الذم تتفاكت نسبة  إالفيجد أكلئؾ مبررا لمخركج حتى ال يبقى ،  يطكؿ

                              

ك ىك يقع في  1964عف مكتبة النيضة ك ذلؾ عاـ  ƕǐîƏäïƜ úƑƺßصدرت بعض ىذه المحاضرات في شكؿ كتاب بعنكاف 1
مالؾ بف نبي عمى الطمبة في مركز التكجيو  الثقافة، ألقاىاصفحة ك يضـ ثبلثة محاضرات عف اإليديكلكجية ك الحضارة ك  80

 العاصمة.الثقافي بالجزائر 
يؤكد الدكتكر عمار طالبي أف  19/03/2013بتاريخ : 3969في عددىا  ǏǄĀǐǁä úĀîƪǁäفي حكار أجرتو معو جريدة   2

السيد طالب اإلبراىيمي ىك مف اقاؿ مالؾ مف منصبو ك طرده مف الجامعة ، كما تعرض مالؾ إلى أشد المضايقات مف طرؼ 
 و .يجيركف بعدائيـ ل كانكاالماركسييف ك اليسارييف  ك 

 27، ص  úƓƑƨ ƲƜîǄمكلكد عكيمر ،  3
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 –أيضا أنني، حضرت لو درسا في مسجد الطمبة في يـك شديد البركدة، فرأيت جبينو يتصبب عرقا، فأدركت 
 مبمغ الجيد الفكرم الذم كاف يبذلو. –فيما بعد 

ƑǐǆƑƙ  :  ؼ الساحة الثقافية ك العممية بالجزائر فيك فكرة ممتقيات )التعر  إثراءفي  هاألمر الثاني الذم كاف لو أثر
األخرل، فقد بدأت صغيرة كبذرة طيبة سرعاف ما ثبت أصميا  ىي( التي بارؾ اهلل فييا اإلسبلميعمى الفكر 

ك  قاسمع العالـ ك بصره، ك كانت مخابر الصراع الفكرم شر ل ك ممآلك نما فرعيا، ك آتت أكميا  ك صارت 
نت ىذه الممتقيات هلل فدامت ترصد جداكؿ عماليا، ك تحصي أفكارىا، ك تقدر نتائجيا، ك قد كا غربا 

 .1اهلل ندعك أف يعيدىا كما أنشأىا أكؿ مرة ك لـ تؾ شيئا ك ممتقىك عشريف صمت أربعة اتك 

، ك انعقد المؤتمر األكؿ في اإلسبلميممتقى لمفكر  إلى 1968في عاـ  األسبكعيةتحكلت ندكة مالؾ بف نبي 
تبنت  1970في ديسمبر في العاـ نفسو، ك في سنة  العاصمة بالجزائر عكنكفدينة بف مثانكية عمارة رشيد ب

عمى شؤكف ىذه الكزارة يف كزارة األكقاؼ ك الشؤكف الدينية الممتقى ماديا ك معنكيا، بفضؿ جيكد تبلمذتو القائم
صرحا عمميا كبيرا  اإلسبلميصار الممتقى السنكم لمفكر ، رشيد بف عيسى ك عبد الكىاب حمكدة خاصة

اء ك المفكريف المسمميف ك الغربييف، عمى غرار محمد متكلي الشعراكم، محمد أبك زىرة، شارؾ فيو كبار العمم
محمد ،  محمد الغزالي ، محمد سعيد رمضاف البكطي، يكسؼ القرضاكم، محمد المبارؾ، محمد حميد اهلل 

 . مكنتغمرم كات، مكريس بككام ،  ىكنكو دير غز ، رجاء جاركدم، محمكد الصكاؼ ، أنكر الجندم 

األدراج ، مف عمى عانى مالؾ بف نبي في أكاخر حياتو إرىاقا كبيرا ، ك أالما في عينيو ك رأسو بعد سقكطو 
عند خركجو مف منزلو الكاقع في شارع  ركزفمت بالجزائر العاصمة ، ك رغـ عبلجو في الخارج ، بقي متأثرا 

ي مالؾ بف نبي في صمت كبعيدا عف ، تكف 2ـ في الجزائر 1973أكتكبر  31بيذه الحادثة إلى أف تكفي في 
األضكاء ك في ىذا الصدد يذكر الدكتكر عمار طالبي : " أف مالؾ بف نبي حـر حتى مف جنازة في مقاـ 

                              

، مجمة المكافقات ، العدد الثالث ، الجزائر ،  ǏƓǆ þƓ ûǁƑǄ ( Ǉîǀƺ þǄ çƑƨƓƽ Ā ǈƗƑǐƟ þǄ çƑƟǄǁ )محمد اليادم الحسني ،  1
  284-283ص ص 

 50، ص  úƓƑƨ ƲƜîǄمكسى لحرش ،  2
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الرجؿ حيث قمنا بنقؿ جثماف بف نبي إلى الجامعة ، حيث مكانتو الحقيقية ك صمينا عميو بجامعة الجزائر ك 
 . 1ك التي نشرتيا مجمة الثقافة  توفمت بقراءة تأبينيتـ تشييع جثمانو بمقبرة سيدم محمد ك تك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

، http://www.binnabi.net ،15/05/2013،  مياليك  لمشركؽ نبي بف مالؾ مع صداقتو عف يتحدث الدكتكرعمارطالبي 1
11:03 
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 èƟƓǄǁäǇîƬƳ :ǏǆƑƙǁä  

  1- ƲƽäĀǁä ǏƺƑƾƙǁä :ǏǄǂƴǁäĀ  كانت األكضاع الثقافية في الجزائر صكرة حية لسياسة التجييؿ التي انتيجتيا

لعربية االسبلمية تمييدا لدمج ، متكخية منذ البداية القضاء عمى الثقافة ا 1830السمطات االستعمارية منذ 

أف المدرسة ىي جزء مف آلية الحرب  1844حيث أعمف الدكؽ دكماؿ سنة  ،1الجزائرييف في الكياف الفرنسي 

ƕƏìǊƗǁ ƕƓǐƗǀ ƕǄǐƽ üƙƑǄǐ ƕǐƨǆîƺ ƕƨîìǄ ƞƗƺ þâ "  التالية:( المقكلة DeCrieu) د ككريكالفرنسية كينقؿ عنو 

 ìǂƓǁä äíǉ  " ."L'ouverture d'une école vaut autant qu'un bataillon pour la 

pacification de ce pays" .                                                                      

كبعد خمسيف عاما مف االحتبلؿ كأكذكبة التمديف أنشأت فرنسا عشرة مدارس فقط ستة لمذككر ك أربعة 

عاما  خمسة عشر ( أف عدد المنخرطيف فييا G Benoit 1886ر )ج بكنكا لمبنات في عمـك القطر ، كيذك

تمميذ ، تـ تكجيو أغمبيتيـ إلى مصالح الشؤكف األىمية كالخدمات في جيش  700بعد إنشاءىا لـ يتجاكز 

المدرسيف كالطمبة منذ بداية الغزك فُتعرِّض بعضيـ  ضطيادادارة الفرنسية عمى اإلكما عممت  ،2االحتبلؿ 

القتؿ كالبعض اآلخر إلى النفي ، حتى كادت تختفي الطبقة المثقفة في المرحمة األكلى بصفة خاصة ،  إلى

  ،3كفي المقابؿ أكجدت مؤسسات فرنسية أقيمت خصيصا لممجمكعة الفرنسية منيا المدارس الفرنسية العربية 

 les écoles franco-arabes  الجزائر ، تممساف  في كؿ مف قسنطينة 1850كالتي ظيرت منذ بداية ،

                              

( ، 1981، )الجزائر : الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع،ƕǐǆôĀǁä ƕǐƬƢƪǁäĀ ǏǄĀƾǁä ýǐǂƴƗǁä1939/1956 رابح تركي  ، 1
 . 88ص 

 .213(، ص  2007، )الجزائر : منشكرات ثالة ،  Ƒƨǂǁä ƑǐƑƮƽĀ ƕǐƺƑƾƙǁä ƕǁƉƨǄǁäƕǐĀǊǁäĀ þمحمد العربي كلد خميفة ،  2
المدارس العربية الفرنسية ىي مدارس مزدكجة الثقافة أنشأتيا فرنسا لممترجميف كالمكاليف ليا ، أنظر )أبك القاسـ لسعد اهلل،  3

ƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁä66،   ص  2، ج.) 
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 Deguidonكالتي اعتبرت خطرا عمى الكجكد الككلكنيالي حسب كصؼ الحاكـ العاـ )دك قيدكف(1ككىراف. 

îƢß äîôƢ ýǊƓƬƴƗ Ǎǁâ äĀƺƑƮà ìƽ ƑǊǆǄ þǐƜîƢƗǄǁä þàĀ Û åƬƴƗǁäĀ èƓƢǁä ïǀäîǄ üƙǄƗ ƑǊǆƉƓ "في قكلو : 

ƑǆǆĀƺîƴǐ äĀàìƓ ýǊǆà ĀǉĀ" . 

بقكلو  2يا الدكتكر بك ديشكفعنعبر  ذات ابعاد جينميةرة باألمازيغية خطة كاف مف كراء العناية المتأخ

 " þà Ƒƨǆîƺ ǍǂƳĀ ǈǄƳì ǏƸƓǆǐ îǄà ĀǉĀ Û ƕǐîƓîƓǁä üƏƑƓƽĀ åîƴǁä üƏƑƓƽ ƑǄǉ þǐîƬǆƳ þǐƓ üƬƻǐ ìƾƟ ûƑǆǉ

."ǈǆǄ ìǐƻƗƨƗ þàĀ îƟƑǆƗǁä þǄ ìǐïǄǁ ƲƺìƗ 

ة ، تذكر بالحمبلت الصميبية القديمة ، كما تعرضت الجزائر باإلضافة لئلبادة كالنيب إلى حرب ديني

لحاؽ شؤكف العبادة بإدارة االحتبلؿ  كأشد منيا ، كلف نشير إلى انتياكات حرمات المساجد ك المقامات كا 

)الئكية معككسة تمحؽ الديف بالدكلة( بؿ نقتطؼ فقرات صغيرة مف الخطط التنفيذية ألساطيف االحتبلؿ عمى 

 النحك التالي :

 في كتابو "  3رفيؽ الفيجرم ككقكؿ لكيس فكي îƏäïƜǁä Ǐƺ Ƒƨǆîƺ1869  : آخر أياـ " " ما نصو

االسبلـ ، ىذا الركاـ مف العقائد المنحطة كالمتكحشة قد اقترب ، الجزائر في عشريف عاما لف يككف فييا إلو 

 آخر غير المسيح ، لنكمؿ حربنا الصميبية ".

                              

 .213ص  ،ǈƨƻǆ ƲƜîǄمحمد العربي كلد خميفة ،  1
 بك ديشكف : يعتبر مف الشخصيات المحترمة عند الجميكرييف مف دعاة إبادة كؿ الجزائرييف . 2
كف كاف ببألبيرني األطمنطية ، عمؿ أستاذ تاريخ بجامعة السكر  يكفآبكارديناؿ فرنسي كلد في  (1892 - 1825: ) ال فيجرم 3

 ر عف طريؽ التعميـ. يمف الناشطيف في حركة التبش
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  في صكرة  1882الجزائر في دراسة نشرىا سنة كيحدد الدكتكر دكبكم الميمة األكلى لببلده في

عنكاف مقالة في السياسة الكضعية كما يمي : " إف الميمة األكلى لحككمة الجميكرية في بتكصية إلى كامبيطا 

 الجزائر ىي األمف كالدفاع ضد عدكنا الكراثي األكبر ، اإلسبلـ ".

  أعدتـ معنا فتح الباب لممسيحية في إفريقيا ، أما دكبرمنت قائد الحممة الفرنسية فقاؿ لمقساكسة :" إنكـ

 .1ك لنا أمؿ أف تصبح فرنسا الحضارة التي انطفأت في ىذه الربكع " 

  كما استغؿ الكارديناؿ "الفيجرم" المتعصب سنكات المجاعة كعمميات التنكيؿ كالقمع التي أعقبت

، أكثرىـ ال يزيد عمرىـ عف  ( عددا مف األطفاؿ األيتاـ1868ك  1867االنتفاضات ، فجمع في سنتي )

( طفبل مف الصبية كالبنات لغرض تمسيحيـ ػ لكف 1750العشر سنكات ككاف عددىـ اإلجمالي حكالي )

العممية أثارت مكجة غضب كصؿ صداىا إلى باريس كعندئذ تدخمت السمطة الككلكنيالية إلعادة األطفاؿ 

 2نيـ إلى فرنسا.م 300كتـ تيريب  600المختطفيف بعدما تكفي منيـ حكالي 

عف الكضع الثقافي المزرم الذم  1901أثناء زيارة لمجزائر عاـ ،3كلقد عبر الزعيـ المصرم محمد فريد
إف حالة التعميـ في الجزائر سيئة جدا ، كلك استمر الحاؿ عمى »أضحى عميو المجتمع الجزائرم بقكلو : 

ميع المعامبلت ، بؿ ربما ال ُتدّرس العربية ىذا المنكاؿ لحمت المغة الفرنسية محؿ المغة العربية في ج
بالمرة مع ِمضي الزمف ، فبل الحككمة تسعى إلى حفظيا كال ىي تدع األىالي يؤلفكف الجمعيات لفتح 
المدارس ، خكفا مف أف تستغؿ جمعياتيـ بالسياسة كىي حالة تخالؼ ما عرؼ بو الفرنسيكف مف أنيـ 

                              

1
 Histoire du Nationalisme Algérienne questions National et politique dache, Mahfoud ka

 31 -. CNED. Alger 1980. T1, p 301951 -Algérienne 1919 

 .215،  214محمد العربي كلد خميفة ، مرجع سابؽ ، ص ص  2
ء الكطنييف ترأس الحزب الكطني بعد ( محاـ كمؤرخ مصرم كأحد كبار الزعما1919 - 1868محمد فريد : محمد فريد بؾ ) 3

 كفاة مصطفى كامؿ ، أنفؽ ثركتو في سبيؿ القضية المصرية ، مف أشير ما كتب )تاريخ الدكلة العثمانية(.
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لمغة العامية الكممات األجنبية ، بؿ كأصبحت المغة الفرنساكية ىي ، إلى ا « رجاؿ العمـ كالنكر كالحرية 
 1لغة التخاطب في العكاصـ مثؿ كىراف ، قسنطينة كعنابة كغيرىا ". 

( يبيف بكضكح العدد الضئيؿ مف التبلميذ المسمميف الذيف كاصمكا تعميميـ في المدارس 1ىذا الجدكؿ رقـ )
 (  .1996كالجامعات الفرنسية.  المصدر :) منشكرات المتحؼ الكطني لممجاىد 

 çƑƴǄƑƜǁä Ǎǁâ þǐƓƨƗǆǄǁä þǐǐîƏäïƜǁä ƕƓǂôǁä ììƳ*         Ǆǁä Ǐƺ þǐǐîƏäïƜǁä üƑƻôǓä ììƳ * ðîäì       
 ìǉƑƴǄǁä ĀääìǄǁä Ā ƕǐƏäìƗƓǕǁä ðî   Ƒƨǆîƺ Ǐƺ Ƒǐǂƴ                         ƕǐîƑǄƴƗƨǕä 

عدد  السنة
 التبلميذ

النسب المؤكية لعدد التبلميذ الذيف 
 كصمكا إلى سف التمدرس

1880 1150  
1884 2150 01,9  % 
1908 33400 04 ,3% 
1914 47200 05% 
1930 68000 08,8% 
1944 11000 14,6% 
1953 302000 15,4% 
1954 307000 15,4% 

 

 

 

                              

( ، 1985، )الجزائر :المؤسسة الكطنية لمكتاب ،  îƏäïƜǁä Ǐƺ ǏƟǘƬǗä ƑǉîƙàĀ þǐǄǂƨǄǁä ÞƑǄǂƴǁä ƕǐƴǄƜأحمد الخطيب ،  1
 .64ص 

عدد  السنة
 الطمبة

 مبلحظة

بما في ذلؾ األقساـ التي  06 1884
 لمدخكؿ لممدارس العميا  تييء
 في المدارس العميا. 480
مكزعيف  الجامعاتفي  750

عمى االختصاصات التالية : 
 95األدب :  -1
 100الحقكؽ :  -2
 190العمـك :  -3
 750الطب ك الصيدلة : -4
 
 
 

1908 50 
1910 25 
1916 61 
1932 100 
1941 142 
1950 360 
1981 386 
1952 442 
1953 572 
1954 513 
1955 584 
1959 1230 
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مع مطمع القرف العشريف بدأت تتبمكر مبلمح الحركة الكطنية الجزائرية ، نتيجة تفاعؿ االنساف الجزائرم مع 
في المشرؽ ك  سكاء فيتمؾ الفترة عو عمى الثقافة اإلنسانية التي كانت سائدة في بيئتو الثقافية ، كاطبل

الكجو الحقيقي  اكركبا، فالنخبة المثقفة المتنكرة الكاعية ىي أعظـ مف القائد العسكرم كالسياسي ألنيا تشكؿ
 المعبر عف طمكح كضمير أم أمة ، فاألمـ تقاس عظمتيا بعممائيا كمخترعييا كمثقفييا.

تمؾ الطبقة المثقفة التي درست كبل مف في مطمع القرف العشريف  النخبةد تنكعت المصادر الثقافية لدل لق
، كلكف  þǐõƺƑƟǄǁä3كمثقفيف بالمغة العربية أك فئة  ƕƓƢǆǁä2ك تنقسـ إلى : فئة 1الحضار العربية ك الفرنسية 

تكحيد الرؤل الثقافية ، كالجيكد لمكقكؼ أماـ  تشكؿ عائقا أماـ المغة كالمصادر الثقافية المتنكعة لـ تكف آنذاؾ
فاإلسبلـ ىك القاسـ المشترؾ بينيما ، كىك الغالب عمى الثقافة الجزائرية مف جميع جكانبيا ، سياسة االحتبلؿ

دراكا ليذه المعطيات الجديدة استطاعت الطبقة المثقفة ك . 4 االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية ا 
فادة مف تجارب تجد مف األسباب القكية ما يدفعيا إلى تطكير أساليب النضاؿ بما يكفؿ ليا اإل الجزائرية أف

 الماضي ، كما أحاط بيا مف تطكرات معاصرة ىامة كتتمخص تمؾ األسباب فيما يمي : 

 فشؿ الثكرات الشعبية  -1
 مثكرات الشعبية ل ستعمارمالاالقمع   -2
 تغييرا في المناكرات.ك فرضت تكل جديد لمحركة الكطنية مح التي حاكلت إعطاءثقفة المنخبة الظيكر  -3

                              

1 ALI MERAD, LES REFORMISTES MUSULMANS EN ALGERIE DE 1925à1940,ED, 
MOUTION ET CO LA HAYE , PARIS1967, P : 47.                                                                                                                                                                                                                                

حبيمس كىك أحد  ( المتطكريف عرفيا إبف les évolués( المثقفيف أك )les intellectual’s( أك )l'éliteفئة النخبة : ) 2
سية كالذيف كانكا قادريف بأعماليـ أف يصعدكا فكؽ إنيا ثريات الشباف المتخرجيف مف الجامعات الفرن"أعضاءىا بقكلو : 

 ."الجماىير ، كأف يصنعكا أنفسيـ في مصاؼ ناشرم الحضارة الحقيقييف
نعني بالمحافظيف كتمة مف الجزائرييف تتككف أساسا مف المثقفيف  قكلو:بأبك القاسـ سعد اهلل ليذه  عرفيا المحافظيف:فئة  3

يف القدماء كزعماء الديف في بعض اإلقطاعييف كالمرابطيف. ككانكا ينادكف باإلبقاء عمى النظـ التقميدييف أك العمماء مف المحارب
 االسبلمية كالتعميـ العربي كالقيـ القديمة.

، مذكرة لنيؿ شيادة  üǘƾƗƨǗä ƕǂƟîǄĀ ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁä Ǐƺ ǇîĀìĀ ðƑƓƳ çƑƟîƺ1899 ı 1985 عز الديف معزة ،  4
 .22، ص 2005ث ك المعاصر، جامعة منتكرم قسنطينة، الماجستير في التاريخ الحدي
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في  كاالشتراكيةظيكر إيديكلكجيات جديدة عمى المسرح العالمي مثؿ الجامعة االسبلمية في المشرؽ  -4
 . 1أكركبا كتنافس الدكؿ الكبرل االمبريالية عمى المسرح العالمي

مع بداية القرف العشريف في عدة أشكاؿ كمظاىر  ثقافي في الجزائر كؿ تمؾ العكامؿ أدت إلى بركز انبعاث
 أىميا:

 /àƕǐîƏäïƜǁä ƕƺƑƟƬǁä ƕǀîƟ  قد أثبت الكاقع التاريخي أف المثقفيف الجزائرييف عمى اختبلؼ طبيعة :
كؿ مف القرف العشريف مف خمؽ صحافة مؤثرة بمغتيـ الخاصة ، كقد تككينيـ ، تمكنكا خبلؿ ىذا العقد األ

ئر ككىراف مراكز النشاط الصحافي خبلؿ ىذا العيد كال شؾ أف شكؿ كتخطيط كانت قسنطينة كالجزا
الصحافة الجزائرية األكلى كانا يفتقراف إلى شيء مف التنظيـ ، كلكف ركحيا كاتجاىاتيا كالقضايا المدركسة 

لة ، كانت ىامة كثيرا في بمكرة القضية الكطنية لمرأم العاـ الجزائرم ، إيمانامنيـ أف الصحافة رسا
 حضارية ، كىكذا صدرت في الجزائر مع بداية القرف العديد مف الجرائد يمكف تقسيميا إلى قسميف : 

  ýƨƾǁäüĀǓä : كىذا القسـ مف  كالغربية،يتضمف الجرائد الراغبة في نشر األخبار كالمعارؼ العربية
 الجرائد قد مدت الحككمة الفرنسية عمرىا ك أعانتيا أحيانا عمى تكاليؼ الطبع.

  ýƨƾǁäǏǆƑƙǁä:  يشمؿ الجرائد الراغبة في إيقاظ الشعكر الكطني كبعث أفكار سياسة فمـ تجد ىذه
الفرنسي لمصحافة انتيى  االحتكارالجرائد مف الحككمة الفرنسية إال المراقبة الشديدة كالمنع كالعقاب. إف 

قد كاف أحد ىؤالء الركاد عندما خمؽ بعض الركاد الجزائرييف صحافة كطنية في فاتح القرف العشريف ، ك 
ذات المسانيف كالتي كانت تتخذ شعار"جريدة إفريقيا الصغرل"  " êƑƓƬǄǁä æìǐîƜ"العربي فخار الذم أنشأ 

، ككاف ىدؼ ىذه الجريدة اإلسياـ في التفاىـ بيف المجمكعة الجزائرية كالفرنسية ، كىناؾ رائد آخر ىك 
ذات المسانيف أيضا ، كالرائد الثالث  1912المؤثرة سنة  "ýǘƨǕä"الصادؽ دنداف الذم كاف يحرر صحيفة 
الشيرية ذات المساف العربي فقط ككاف ىدفيا ىك تكعية  "îƏäïƜǁä"ىك عمر راسـ  الذم كاف يحرر جريدة 

عطاءىـ صكرة عف  . 2 الكضع العالمي كتثقيؼ كتعميـ الجزائرييف كا 

                              

، )الجزائر: منشكرات المركز الكطني ƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁä ðƨà Ā çƑƾǂôǆǄ1830-1954 خيثر عبد النكر ،  1
 .86( ، ص 2007،   1954لمدراسات ك البحث في الحركة الكطنية ك ثكرة أكؿ نكفمبر 

 .106، ص úƓƑƨ ƲƜîǄخيثر عبد النكر ،  2
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 28( )1331ربيع األكؿ  22)يـك الجمعة ƻǁäúĀîƑ 1كفي نفس الفترة تقريبا ظير العدد األكؿ مف جريدة 
( كىي جريدة إسبلمية ، عممية ، اجتماعية ، كأدبية ، تصدر كؿ أسبكع بالمغة العربية كنيجيا 1913فبراير 

مع مراعاة  تيتـ بشؤكف المسمميف كتتناكؿ قضاياىـ كما حدده عمر بف قدكر عمى أنيا جريدة إسبلمية
ف ، أكليما إحياء ذكرل الخميفة عمر بف الخطاب نييليا ، كعنكانيا يرمي إلى معاالعتداؿ الذم انتقتو مشربا 

فارقة بيف الحؽ كالباطؿ ، كما عممت عمى تحقيؽ  عتدالياالمشربيا ب رضي اهلل عنو ، كالثاني أف تككف
  . 2اإلسبلمي  الديف ىدؼ آخر ىك خدمة المغة العربية ك 

االصبلحية كقد استكحت اسميا مف الشعار الطرقي السائد طميعة صحافة الحركة  ìƾƗǆǄǁäكانت جريدة 
كلـ يظير مف ىذه الجريدة سكل ثمانية عشرة عددا  1925كال تنتقد كصدرت المنتقد سنة  عتقدافي تمؾ الفترة 

 3 مبارؾ الميمي ، قبؿ منع السمطات االستعمارية الجريدة مف الصدكر كمف بيف أىـ المساىميف فييا نجد
 بعنكاف : "العقؿ الجزائرم في خطر" ، كما تميز الطيب العقبي بكتاباتو القيمة كبعد منع الذم نشر مقاال

التي كانت مف أكبر المجبلت الجزائرية  "åƑǊƪǁä "أيضا 1925 المنتقد مف الصدكر أنشأ ابف باديس سنة
يف في العالـ العربي تأثيرا خبلؿ عقديف مف الزمف حيث نشرت لمعديد مف الكتاب كالشعراء الجزائرييف كالمفكر 

، كلـ تكف الشياب الجريدة الرسمية لمعمماء حتى بعد خمؽ جمعيتيـ كلكنيا كانت ميدانا لكؿ المؤيديف 
الميتميف باإلصبلح في الجزائر ، كما أنشأت الجمعية عدة جرائد نذكر مف بينيا ، جريدة السنة كجريدة 

 (4)ى دفع حركة االصبلح. الشريعة المحمدية كالصراط السكم ككميا كانت تيدؼ إل

 / åƕǐƺƑƾƙǁä ĂìäĀǆǁäĀ çƑǐƴǄƜǁä ôƑƪǆ ( إنشاء  1914 – 1890: عرفت الجزائر في الفترة بيف )
عددمف النكادم كالجمعيات الثقافية التي كانت تؤدم كظيفة المدرسة كخمكة األحاديث كممتقى اجتماعي 

                              

1
 تحتفظ المكتبة الكطنية )باريس( ممحقة فرسام بمجمكع أعداد الجريدة. 
 .93ص  ،( 2009، ) الجزائر: منشكرات كزارة المجاىديف ، Ǐƺ ǏǂǉǓä ýǐǂƴƗǁäǏƺ îƏäïƜǁä îƑǄƴƗƨǗä ìǊƳ جماؿ قناف ، 2
لجزائر ، كاف عضكنا نشيطا خصكصا ( مف مكاليد قرية )أكرمامف( بجباؿ الميمية في شرؽ ا1945 – 1895مبارؾ الميمي : ) 3

في الكتابة الصحفية حيث نشر في العديد مف الصحؼ الجزائرية الناطقة بالمغة العربية كتميز أسمكبو بالقكة كالكضكح ، كما 
 ( خمفا لمشيخ الطيب العقبي.1935استمـ إدارة جريدة البصائر عاـ )

 .125 – 124ص  خيثر عبد النكر ، مرجع سابؽ ، ص - 4
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دم لمكشافة ، إذا فيي مقرات لمنشاط الثقافي كرياضي لمتدريب عمى ممارسة االسعافات األكلية ، ككذلؾ نا
 .الذم يتدحرج تدريجيا إلى أف يصبح حركة سياسية 

تعتبر الجمعيات كالنكادم الثقافية في الجزائر كليدة بداية القرف العشريف كقد تزامنت مع ظيكر حركة 
 1905كالصادقية  1896ية الشباب الجزائرييف ، فعمى غرار الجمعيات الثقافية كالعممية التكنسية كالخمدكن

، باإلضافة إلى ىذا فإف بركز ىذه الجمعيات في (1)ظيرت في الجزائر في البداية جمعيات مختمطة أىمية 
ىذا الكقت بالذات يعكد بدكف شؾ إلى تكفر بعض العكامؿ المناسبة في بداية القرف كيتمثؿ ذلؾ أساسا 

ذم انتيج سياسة الميف ، أما تاريخ ظيكر ىذه حسب مراد عمي في كجكد الحاكـ العاـ شارؿ جكنار ال
في  1897الجمعيات كالنكادم فيعكد إلى نياية القرف التاسع عشر كذلؾ بتأسيس أكؿ جمعية تعاكنية سنة 

كمما ال شؾ  2مدينة الجزائر تحت رئاسة عمي الشريؼ ، إال أف ىذه األخيرة لـ تعد تقـ بدكرىا كما يجب 
قتفاء الطريؽ الذم سارت عميو المجمكعة األكركبية كاالستفادة مف التشريع الجديد فيو أف الجزائرييف أرادكا ا

كىك قانكف ينظـ تأسيس الجمعيات الثقافية كالخيرية صدر بفرنسا كأصبح  1901جكيمية 1الذم صدر في 
كانت  كالرياضية التي كمف ىنا جاء ميبلد عديد الجمعيات الثقافية كالخيرية3 سارم المفعكؿ بمستعمراتيا

 :4ك التي نذكر منيا  تظير بيف الحيف كاآلخر كانتشرت في كؿ القطر الجزائرم
  ƕǐìǐƪîǁä ƕǐƴǄƜǁä  كىي جمعية كدادية لقدماء  1908: أكؿ جمعية حقيقية برزت إلى الكجكد سنة

 مف طرؼ السيد سركرم 1894تبلميذ المدارس العربية الفرنسية لمدينة الجزائر كقد ُأسست سنة 
دفيا تقديـ المعكنة ألعضائيا خاصة تشجيعيـ عمى التعمـ ، كاف 5  سة أىمية بالعاصمةمدير مدر 

 .19106عضكا سنة  251لمرشيدية عدة فركع في أنحاء الجزائر ككاف فرع مدينة الجزائر يضـ 

                              

Charles -  robert Ageron, histoire de l’Algérie contemporaine, paris:p v f, 1979 ,p 103. 
 – 108(، ص ص  2004، )الجزائر: المطبعة العربية،  îƬƑƴǄǁä îƏäïƜǁä ơǐîƑƗ þǄ ƑǐƑƮƽĀ çƑǐƬƢƪ Ûأحمد صارم 2

109. 
 .39، ص úƓƑƨ ƲƜîǄرابح تركي،  3
 .137ص  مرجع سابؽ،،2، ج ǆôĀǁä ƕǀîƟǁäƕǐîƏäïƜǁä ƕǐأبك القاسـ سعد اهلل،  4
 .110، ص úƓƑƨ ƲƜîǄأحمد صارم،  5
 . 140-139ص صمرجع نفسو ، ، 2، ج ƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁäأبك القاسـ سعد اهلل،  6
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برييمات باإلضافة إلى  ككانت تضـ بيف أعضائيا أشخاص مثؿ ابف التيامي بمقاسـ كالدكتكر ابف
 . 1الشرفييف مف الفرنسييف  بعض األعضاء

 ƕǐƾǐƺĀƗǁä ƕǐƴǄƜǁä  1911بالجزائر العاصمة كتـ تجديدىا سنة  1908: تأسست ىذه الجمعية سنة 
كانت جمعية تيدؼ إلى جمع أكلئؾ الجزائرييف الذيف يرغبكف في تثقيؼ أنفسيـ كتطكير أفكارىـ 

ككؿ مف السيديف صكالح محمد أستاذ ككاف يرأسيا الدكتكر ابف التيامي بمقاسـ  جتماعيةكاالالعممية 
 .2بثانكية الجزائر ، كبرانكي محمد المدرس نائبيف لو

 ĂƑƓ ƞǁƑƬ ĂìƑǆ  في قسنطينة باسـ الدراسات األدبية كالعممية كاالقتصادية  1907: تأسس عاـ
رأسو مكظؼ فرنسي يدعى "أريب" كمف بيف أعضائو، بف  المكىكب ك يكاالجتماعية ، كاف 
عضك  1700حكالي 1910بمغ أعضاء النادم سنة  3ك ابف باديس كغيرىـ  مصطفى بشطارزم

عضك كانت لو  700 ،  1908عضك مسجؿ لمدراسة بينما كاف عدد أعضائو سنة  500منيـ 
 فركع كثيرة في عديد المدف الجزائرية.

 Ƒǐƾǐîƺâ üƑǄƪ þǐǄǂƨǄǁä íǐǄǘƗǂǁ ƕǐìäìĀǁä ƕǐƴǄƜǁä  1919مارس  19: تأسست ىذه الجمعية في 
الطالب في الحقكؽ رئيسا ليا ، الحاج بف  4في الجزائر العاصمة متشكمة مف السادة بمقاسـ حبيمس

كالقصد مف  5سمايا طالب في العمـك نائبا لو ، الجيبللي بف تيامي طالب في كمية الطب كاتبا ليا 
 .6تككينيا ىك الدفاع عف مصالح الطمبة كمساعدة التبلميذ المحتاجيف

 ä æĀƢǓä ƕǐƴǄƜƕǐîƏäïƜǁ  األمير خالد رئيسا ،مشكمة مف السادة  1922: تأسست بمدينة الجزائر سنة
كالدكتكر إبف التيامي كالدكتكر بالعربي نائبا لو ، كاف ىدؼ تأسيسيا البحث عمى الكسائؿ  ، ليا

المادية كالمعنكية كالفكرية كاالقتصادية كالسياسية ، ، لمدفاع كتحسيف أحكاؿ المجتمع الجزائرم 

                              

 . 111أحمد صارم، مرجع نفسو، ص  1
 .  111، ص úƓƑƨ ƲƜîǄأحمد صارم ،  2
3     Ageron,op.cit , p 1034 
: مف أبرز عناصر حركة الشباف الجزائرييف تكلى كظيفة القضاء بعد حصكلو عمى الدكتكراه في القانكف   بمقاسـ حبيمس -4

 كىك مف المثقفيف القبلئؿ الذيف برزكا في ىذه الحركة.
 . 148، ص  úƓƑƨ ƲƜîǄخيثر عبد النكر ،  5
6

 lger, 1970), p 58, (S.N.E.D, A, la vie politique à Alger de 1919 / 1939Mahfoud Kaddache 
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 رنامجيا السياسي المتمثؿ في القياـ بعمؿ مضاد بدكف إستكانة أك ضعؼ لمتخمص مف اإلجحاؼب
 1 كالجكر كعدـ المساكاة.

 ǏƽîƗǁä ĂìƑǆ سبلمية ، ككاف عمى رأس ىذه الحركة : جاء نتيجة تحمس أعياف حركة اإلصبلح اإل
ف بينيـ الحاج زكاكم االصبلحية الكطنية نخبة مف رجاؿ العمـ ك ذكم الجاه كاإليماف ، نذكر م
براىيـ بشطارزم  كمحمد بف حفاؽ ، ، كالحاج محفكظ بف التركي ، ك السي قدكر بكدكسي ، كا 

كغيرىـ مف المحسنيف الذيف كاف ليـ دكر فعاؿ بالعاصمة مدفكعيف بدافع ديني قكم حيث أنشأكا 
كاأليتاـ كالمساكيف  في العشرينيات مدارس خاصة لتعميـ أبناء المسمميف كأنشأكا المبلجئ لمفقراء

الذم صادؼ تأسيسو مركر قرف عمى الحصار الفرنسي  1926كختمكا جيكدىـ بإنشاء نادم الترقي
 .2لمجزائر

é/  ǏǆôĀǁä ơǐîƑƗǁä ƕƓƑƗǀƓ ƶǁƑƓǁä ýƑǄƗǉǗä  إف ظيكر :ǏǂǐǄǁä  في ىذا الصدد كأكؿ مؤرخ جزائرم حديث لـ
د كتابة التاريخ الجزائرم عمى أساس كطني ، كقد ظير فمقد حاكؿ تمميذ بف باديس أف يعي ستغرابايكف محؿ 

عضكا مف العمماء  ǏǂǐǄǁä، كباعتبار  1928الجزء األكؿ مف كتابو تاريخ الجزائر في القديـ كالحديث سنة 
تو كقد أىدل كتابو إلى شعكب الجزائر خاصة كالمغرب العربي اركز عمى فكرتي اإلصبلح كالكطنية في كتاب

تاريخ كتابو "، كصدر الجزء األكؿ مف  (3)لى الشباب المفكر كرجاؿ العمؿ في المنطقة عامة ، باإلضافة إ
ـ( كتـ طبعو بالمطبعة االسبلمية الجزائرية لقسنطينة 1923ق / 1347سنة ) "الجزائر في القديـ كالحديث

زء الثاني العاصمة الثقافية عندئذ كحيث بدأت حركة العرائض كاالحتجاج منذ القرف الماضي ، كنشر الج
 (4)ـ(. 1932 –ق 1350كذلؾ في نفس المكاف كالمطبعة سنة )

                              

1 kaddache, op.cit, p. 58 Mahfoud 
جريدة المحقؽ ، ) Ăîǉäïǁä ìǐƴƨǁä ơǐƪǁäĀ ǏƓƾƴǁä åǐôǁä ơǐƪǁä Û ƕǐƟǘƬǗä ƕǀîƟǁäĀ ǏƽîƗǁä ĂìƑǆالطاىر بف عيشة ،  2

 .15( ، ص 2007أفريؿ  27 ، 58السمسمة الثانية ، العدد 
 .425( ، ص 1998، )بيركت : دار الغرب اإلسبلمي ، ƾƙǁä îƏäïƜǁä ơǐîƑƗ ǏƺƑéÛ7، أبك القاسـ سعد اهلل   -3
 (. )أنظر في ىذا المجاؿ دراسة ( :  427 – 426أبك القاسـ سعد اهلل ، مرجع نفسو ، ص ص ) -4

revue africaine, n°91 année   ," " quelque historiens arabes modernes de I, BEN CHNEB
1947, p p 475 – 499 Algérie)  
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كلعؿ " كتاب الجزائر"، ككتابو المعركؼ  ǏǆìǄǁä úǐƺĀƗ ìǄƟàيؤدم بنا إلى الحديث عف  ǏǂǐǄǁäكالحديث عف 
عدـ إقباؿ الميمي عمى معالجة تاريخ الجزائر الحاضر ىك الذم جعؿ المدني يتكلى ذلؾ كيركز عمى العيد 

نكعا مف كتاب الجيب لتاريخ " كتاب الجزائر"رنسي أكثر مف العيكد األخرل السابقة لو ، كأف يجعؿ الف
ف  الرابع آكما ألؼ المدني عدة كتب أخرل نذكر منيا الجز ، 1930الجزائر في العيد الفرنسي إلى سنة 

يقيا أك قرطاجنة ( طبعو في تكنس ، ككذلؾ تاريخ شماؿ إفر 1929 – 1926كالخامس مف تقكيـ المنصكر )
( 1938محمد عثماف باشا كخبلصة تاريخ األتراؾ بالجزائر )الجزائر ، 1927في أربعة عصكر  تكنس 

 ǄƟîǁä ìƓƳƑþـ( ( كما ال يمكننا إغفاؿ مجيكد 1948الجزائر ، ككذلؾ كتاب )جغرافيا القطر الجزائرم 
ǏǁǘǐƜǁä  في نفس السياؽ حيث ظير لو كتاب"ýƑƴǁä îƏäïƜǁä ơǐîƑƗ"  كىك في  1953أكائؿ الخمسينيات
كقد تناكؿ التاريخ مف أقدـ العصكر إلى العيد العثماني ككاف دافعو أيضا كطنيا فقد أىداه إلى عقبة بف  جزأيف

لى الشباب فربط الماضي بالحاضر فعقبة رمز الفتح اإل سبلمي كالشباب رمز اليقظة الكطنية ، كىي نافع كا 
لقد كانت كتابات الجزائرييف ردا  (1)في الحضارة الغربية األجنبية  نغماساال بالسمؼ كعدـ قتداءاالإشارة إلى 

 ، فخدمكا الببلد ستعماراالعمى الكتابات الفرنسية ، كتكجييا لؤلمة في مكاجية 

عمى  عتماداالفكانت خير معبر برؤية كطنية صادقة عمى الرغـ مف النقص ك الضعؼ ك  بكتابة تاريخيا ،
 .2مقارنة بالمؤلفات االستعمارية ا كانت مكضكعية كلك بالمفيـك الضيؽالعاطفة ، إال أني

2- ƕǐƨƑǐƨǁä æƑǐƟǁä  :شعبية مسمحة فإنو  إذا كاف الشعكر الكطني في الجزائر قد أدل إلى مقاكمة
بالمقابؿ أنشأ مقاكمة سياسية نشطت مع بداية القرف العشريف كتطكرت بفعؿ عكامؿ داخمية كخارجية مكنت 

 حقكؽ الفرد الجزائرم كالتنديدضماف ماء مف تككيف أحزاب كجمعيات أنصبت مطالبيا عمى بعض الزع
ككقكؼ ضد السياسة الفرنسية الرامية إلى بسط  (3)باإلجراءات الفرنسية المتكاصمة ضد الكطنييف الجزائرييف 

                              

 . 425 – 423، ص ص  7، ج  ǏƺƑƾƙǁä îƏäïƜǁä ơǐîƑƗأبك القاسـ سعد اهلل ، -1
، ممتقى حكؿ جرائـ االحتبلؿ الفرنسي، جامعة محمد )Ǐƨǆîƻǁä îƑǄƴƗƨǗä ýƏäîƜ þǄ) îƏäïƜǁä ơǐîƑƗ ùǐǐïƗ ميسـك بمقاسـ ، 2

 . 2010خيضر بسكرة ، 
،)الجزائر :المؤسسة  1، ج ǘƢ þǄ ǏƨƑǐƨǁäĀ ǏǄĀƾǁä êƑƻǀǁäîƬƑƴǄ çäîǀíǄ ü1920  /1936 عبد الرحمف بف العقكف ،  -3

 .  24( ،  ص 1984الكطنية لمكتاب ، 
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 ستيطانياالركعيا نفكذىا بالجزائر ، حيث عمدت إلى إصدار جممة مف القكانيف ، كاإلجراءات المميدة لمش
 (1)مف فرنسا. االذم يسمح ليا بابتبلع الجزائر كجعميا جزء

كحقيقة كاقعة  حتبلؿباال عترؼاأصدرت الحككمة الفرنسية قرارىا المشيكر الذم  1834جكيمية  22ففي 
لية ، كأف الجزائر أرض فرنسية ، كأنشأت لذلؾ منصب حاكـ عاـ إلدارة الممتمكات الفرنسية في إفريقيا الشما

الذم نص عمى أف الجزائر جزء مكمؿ لفرنسا ، كمف ناحية أخرل  1848كاتبع ىذا القرار بتصريح دستكر 
 .(2)في ىذه األرض الشاغرة حسبيا  ستقرارلبلأكدت الحككمة الفرنسية دعميا المادم كالمعنكم لممعمريف 

خضع األىالي لقكانيف  ، 3(1870 – 1852مبراطكرية الثانية بزعامة "نابميكف الثالث" )كمع بداية عيد اإل
 1865جكيمية  14الذم صدر في  senatus consulte 4الشيكخ كفي مقدمتيا قانكف مجمس  ستثنائيةا

كقد نص عمى منح الجزائرييف الجنسية الفرنسية  (،1870 - 1864 )كذلؾ في عيد الحاكـ العاـ مكماىكف
( قامت 1930 - 1870ي عيد الجميكرية الثالثة )كف (5)بشرط تخمييـ عف أحكاليـ الشخصية اإلسبلمية 

الحككمة الفرنسية أيضا بإصدار تشريعات جديدة تخدـ مصالح األكركبييف مف بينيا قرار إنشاء منصب حاكـ 
عاـ مدني ، كقرار آخر يمحؽ الجزائر بفرنسا كذلؾ عف طريؽ دمج شؤكنيا في مختمؼ الكزارات الفرنسية 

 حكبمكجبو تـ من 1870أكتكبر  14" الذم صدر في cremieuxف "كريميك" "باإلضافة إلى قانك  ، بباريس
 (6)الجنسية الفرنسية لمييكد بالجزائر دكف مطالبتيـ بالتخمي عف أحكاليـ الشخصية. 

لى جانب ىذه القرارات سنت قكانيف أخرل كاف أىميا قانكف اإلدماج   كالذم يعني في  Assimilationكا 
إلحاؽ الجزائر بفرنسا كجعميا مقاطعة مف مقاطعاتيا كقد شرع في تطبيؽ ىذه قامكس السياسة الفرنسية 

                              

، )، بيركت : دار الغرب اإلسبلمي ،  1، ط ƕǐƑƸǁĀ ƕǐäìƓǁä þǄ îƏäïƜǂǁ ǏƨƑǐƨǁä ơǐîƑƗǁä1962ý عمار بكحكش ،  -1
 .198( ، ص 1997

ديكاف المطبكعات ، )الجزائر:  1، ط ǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁäĀ ĂîƑǄƴƗƨǗä ôǂƨƗǁä ƕƨƑǐƨ ƕ1830/1954ýيحي بكعزيز ،  -2
 .24( ، ص 1991،  الجامعية

( ثـ إمبراطكرا لفرنسا 1852إلى 1848( كاف رئيسا لفرنسامف )1873-1808نابميكف الثالث : تشارلز نابميكف بكنابرت ) 3
 . 1870تحت اسـ نابميكف الثالث حتى عاـ 

4 :106 , Ed,p.u.f.paris,1980,perie , sociologie de lalgPierre Bourdieu   
 .20، مرجع سابؽ ، ص   2، ج Û ƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁä1900/1930 أبك القاسـ سعد اهلل ،  -5
 .53( ، ص 1999، )الجزائر: دار المعرفة ،  îƬƑƴǄǁäĀ èǐìƟǁä îƏäïƜǁä ơǐîƑƗ ïƜĀǄ1830/1889 ببلح البشير ،  -6
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حيث قسمت الجزائر ثبلث كاليات في الشماؿ الجزائر ، قسنطينة ،  ، 1870جكاف  30السياسة بعد مرسـك 
ىالي كف األالفرنسية بقان ستثنائيةاالكانت تابعة إداريا لكزارة الداخمية الفرنسية كقد تعززت القكانيف  ، كىراف

في عيد تيرماف  ، 1886كتدعـ سنة  ،  في عيد الحاكـ العاـ ألبرت قريفي ،  1881الذم صدر سنة 
مما كرس المزيد مف  ستثنائيةاصبلحيات  ستعماريةاالكمف خبللو أعطيت لمسمطات ، ( 1886/1891)

 .(1)الييمنة عمى الجزائرييف 

ـ السياسية ، كمجرديف بشكؿ سافر مف ممتمكاتيـ ، كما نجد أف الجزائرييف كانكا محركميف مف حقكقي
مف  19كتشدد عمييـ الخناؽ في كؿ المجاالت ، كنجد المعمريف يتمكنكف في العقد األخير مف القرف 
 ختبلؼاإقناع الحككمة المركزية بإعطاء الجزائر نكع مف الحرية في تسيير شؤكنيا بنفسيا بسبب 

 .(2) كضعية سكاف فرنساالكضعية الداخمية لسكاف الجزائر عف 
يسيرىا المجمس المالي ،  1900مف سنة  ابتداءإكفعبل فقد كاف لسكاف الجزائر ميزانية خاصة مستقمة 

، كأصبح الحاكـ العاـ ىك الذم يتخذ القرار النيائي ، لتنفيذ مقترحات المجمس المالي  1889الذم أنشأ سنة 
الشعب الجزائرم كالييمنة عمى الميزانية التي تعد الركف ، مما زاد في قكة المعمريف في التحكـ في مصير 

أبداه  تحدالفرنسية كانت بمثابة  ستثنائيةاال، ىذه القكانيف كالمراسيـ  (3)األساسي في تسيير شؤكف الدكلة 
 (4)الفرنسيكف لمجزائرييف كقد تكلدت عنو ردكد فعؿ مختمفة مف المقاكمة الجزائرية.

إذ عاشت الجزائر خبلؿ العقد  5لجزائر بالتشكؿ منذ مطمع القرف العشريف بدأت اليقظة السياسية في ا
الكطني عند  نمك الكعيفي  األثر الكبيرفترة غنية باألحداث السياسية الداخمية كاف ليا  ف ىذا القرفاألكؿ م

ذا كاف أجيركف قد أرجع تمؾ اليقظة السياسي،  (6)الجزائرييف كتبمكره عمى شكؿ مقاكمة كطنية  ة إلى الثقافة كا 

                              

 .10، ص  1993، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر  Ǘä îǉƑõǄǏƳƑǄƗƜǗäĀ Ǐǆǐìǁä êǘƬعبد المجيد بف عدة ،  -1
 . 71( ،ص  1969،  األنجمك مصرية، ) القاىرة :المكتبة  3، ط ǏƓîƴǁä åîƸǄǁäÛ îƏäïƜǁäÛ  ðǆĀƗåîƸǄǁäصالح العقاد ،  -2
 .95(، ص  2002 المحمدية،مطبعة  )المغرب: رحاؿ،تعريب أبك بكر  ،üǐǁîƑǄƴƗƨǗä  عباس،فرحات  -3
 .107، ص  1، ج ƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁäأبك القاسـ سعد اهلل ، -4
4, t2, p.u.f. 1919-: 1871 les algériens musulmans et la FranceCharles  robert Agéron,  

paris, 1968.p : 1025                                                                                         

،  )الجزائر  1، ج )îƬƑƴǄ çäîǀíǄ üǘƢ þǄ ǏƨƑǐƨǁäĀ ǏǄĀƾǁä êƑƻǀǁä1920/1936 (عبد الرحمف بف ابراىيـ العقكف ،  -6
 . 24( ، ص 1984)الجزائر : المؤسسة الكطنية لمكتاب ،  
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األكركبية ك خاصة الفرنسية التي تمقاىا الجزائريكف في المدارس الفرنسية الآلئكية ، فإننا نجد الكقائع 
تعد مف جممة األسباب الخارجية ك التي ،  ƕǐǄǘƨǕä ƕƴǄƑƜǁäالدكر البارز الذم لعبتو التاريخية تشير إلى 

دعكتيا إلى المحافظة عمى الشخصية الجزائرية العربية  التي تأثرت بيا حركة التحرر الجزائرية ،خاصة في
سبلمية ككذا دعكتيا إلى كحدة العالـ اإلسبلمي كقد كصمت أفكار الجامعة االسبلمية إلى الجزائر عف اإل

بأنيا حركة تدعك إلى التضامف بيف  ياتعريف الممكف مف ، (1)طريؽ الحجاج كالطمبة في المشرؽ العربي 
حقيؽ الكحدة كالقكة بينيـ في كجو التكسع االستعمارم األكركبي ، أما كسائميا فتقـك عمى المسمميف مف أجؿ ت

صبلح الديني كاالجتماعي كذلؾ بتمجيد العقؿ كالعكدة إلى مذىب السمؼ الصالح ، أم العصر الذىبي اإل
الحركة بدأت في لئلسبلـ ، عمى عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كصحابتو كالتابعيف ، كمف الشائع أف ىذه 
 - 1838) 2الربع األخير مف القرف التاسع عشر ، كمف أىـ أصحاب ىذه الحركة جماؿ الديف األفغاني

، أما عمى المستكل  4(1935 - 1865كرشيد رضا  ) 3(1905 - 1849( كتابعو محمد عبده  )1897
ىك الذم بنى حركة الجامعة سمطاف الدكلة العثمانية ،  5(1909 - 1876الرسمي فإف عبد الحميد الثاني )

                              

، بحث مقدـ لنيؿ شيادة  ƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁä Ǐƺ ĂĀìƟĀǁäĀ ĂîĀƙǁä ǇƑƜƗǗä îĀôƗ1940 ı 1954 قريرم سميماف ،  -1
 . 48، ص  2011 – 2010الدكتكراه ، جامعة الحاج لخضر باتنة 

( ، تجكؿ شرقا كغربا 1897( كتكفي سنة )1839في مدينة أسعد أباد في أفغانستاف سنة ) ǏǆƑƸƺǓä þǐìǁä üƑǄƜكلد  -2
السبلمية ، مف أىـ كتاباتو " إبطاؿ مذىب ، دعا إلى تحقيؽ الكحدة ا الكاسع كاطبلعيكاكتسب ثقافة كاسعة مف خبلؿ رحبلتو 

الدىرييف كبياف مفاسدىـ". أنظر أبك الصفصاؼ عبد الكريـ ، جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف ، الطبعة األكلى ، دار المغة 
 . 60، ص  1981، الجزائر ، 

3ǇìƓƳ ìǄƟǄ :   (1849- 1905 داعية ك مجدد إسبلمي مصرم ، ك احد )في الفقو اإلسبلمي في العصر  أبرز المجدديف
 مؤلفاتو ) رسالة التكحيد ك العركة الكثقى( . اىـالحديث كمف دعاة اإلصبلح ك أعبلـ النيضة اإلسبلمية مف 

4ƑƮî ìǐƪî ìǄƟǄ  ( مفكر ك ك صحفي ك أديب لغكم كمف اىـ 1935( ك تكفي بمصر ) 1865بف عمي كلد بمبناف سنة، )
 مي ك أحد تبلميذ الشيخ محمد عبده.رجاؿ اإلصبلح في العالـ اإلسبل

5 ǏǆƑƙǁä ìǐǄƟǁä ìƓƳ þƑôǂƨǁä  ( :1876-1909 السمطاف الخامس ك الثبلثكف مف سبلطيف الدكلة العثمانية أصدر اكؿ )
 دستكر عثماني ك فقدت الدكلة خبلؿ عيده أجزاءا مف أراضييا في البمقاف .
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سبلمية ىك كحدة المسمميف تحت خبلفة االسبلمية كاستغميا ، كمف المعركؼ أف اليدؼ الرئيسي لمجامعة اإل
 (1) قكية ، كليذا السبب رأل عبد الحميد الثاني أنو الرمز الركحي كالسياسي ليذه الحركة.

ككسيمة لنيضة  ديني إطارفي  تعميميكىك دكر  سبلميةالجامعة اإلالدكر الذم لعبتو كؿ مف ىذا الشؽ األ
ثارة الشعكر كالحماس الكطنييف إالنيج السياسي مف أجؿ  تخذاسبلمية ، أما عف الشؽ الثاني فقد الشعكب اإل

حرية الشعكب كاستقبلليا ، كقد تزعـ ىذا التيار األمير " شكيب  سترجاعالسبلمية المطعميف بالركح اإل
بمجمكعة مف عمماء مصر الذيف أخذكا مف أفكاره ، كقد  تصؿاقرف العشريف حيث " منذ بداية ال 2أرسبلف

المطبكعة كعمى رأسيا  نشرياتوسكيسرا في نشر الكعي عف طريؽ محاضراتو ك بساىـ مف مقره في جنيؼ 
التي كانت تصدر بالمغة الفرنسية ، ككاف بحؽ مف األكائؿ  LANATION ARABE3مجمة األمة العربية 

، كيقكؿ عنو شارؿ أندرم جكلياف  (4)ا فترة الجمكد الفكرم كالسياسي في أرجاء العالـ اإلسبلمي الذيف حركك 
Charles André Julien": نيا شخصية عجيبة تمؾ التي يمتمكيا ىذا اإلقطاعي المبناني الذم بث طيمة إ

، كبرز ككاتب سبلمية في دكؿ حكض البحر المتكسط مف مكتبو بجنيؼ تعميماتو اإل عاما عشرثمانية 
 .5(Le prince du manifesteكداعية ، ككاف متضمعا في المغة العربية حتى لقب بأمير البياف )

شكيب أرسبلف في ىذه الفترة الجئا في  كاف ": القرفكيقكؿ فيو مالؾ بف نبي في كتابو مذكرات شاىد 
محنة مف مصر جريدة  جنيؼ ، فقد كاف يكاصؿ صراعو البطكلي دكف أف يكؿ أك يمؿ كيصدر مع رفيؽ

نت أمنية شكيب أرسبلف تأسيس جمعية الطمبة كا ."األمة العربية، فتصؿ بعض أعدادىا الجزائر حيث قرأتيا

                              

،  )ǆǄ) ƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁä ðƨàĀ çƑƾǂô1830 - 1954خيثر عبد النكر ، سعدم مزياف ، بكقجاني أحمد ،  -1
)الجزائر :سمسمة المشاريع الكطنية لمبحث ، منشكرات المركز الكطني لمدراسات كالبحث في الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نكفمبر 

 .87( ، ص 1954
2- þǘƨîà åǐǀƪ  ( :1869-1946كاتب ك اديب ك مفكر عربي لقب ب )ير مؤلفاتو ) الحمؿ السندسية ، مير البياف مف اشأ

 لماذا تاخر المسممكف ك تقدـ غيرىـ( .
3 ƕǐƓîƴǁä ƕǄǓä æìǐîƜ   التي يصفيا المستشرؽ الفرنسي ليفي بركفنسياؿ قائبل " كانت ىده المجمة محررة بالفرنسية ليس مف  :

إلى القراء المسمميف الذيف ال يحسنكف  أجؿ تأميف مكانة بيف أكساط السياسييف في اركبا فحسب ،بؿ كاف اليدؼ ىك إيصاليا
 ."القراءة بالمغة العربية 

 .49ص  سابؽ،مرجع  سميماف،قريرم  -4
(،  1976الدار التكنسية لمنشر ،   :، ترجمة : محمد مزالي كآخركف ،) تكنسîǐƨƗ ƕǐǁƑǄƪǁä Ƒǐƾǐîƺâشارؿ أندرم جكلياف ،  -5

 . 32(، ص 
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                                                                                                     .لسكربكف بجامعة الحقكؽ في الطالب الديفالعرب بفرنسا لذلؾ قاـ بتكميؼ الشاب فريد زيف 
كاف فريد زيف الديف عمى صمة بو مكمفا مف طرفو ، بدعكة الطمبة العرب المكجكديف " : يقكؿ مالؾ بف نبي 

ككأنما كانت ىذه الدعكة كما يتبيف لمقارئ مقدمة لمجامعة  ،بالعاصمة الفرنسية لتشكيؿ جمعية الكحدة العربية
فشرع مف أجؿ ذلؾ يتصؿ بالطمبة المغاربة، كفي نياية المطاؼ أصبح محمد الفاسي ك العربية الحالية ، 

كالطكريس يمثمكف مراكش في الكحدة كبف ميبلد مع بعض مكاطنيو يمثمكف تكنس ، كأصبحت أنا أمثؿ  يحفر بم
 1."الجزائر

ما اضطرىا في معظـ  سبلمية الجزائرية قد كاجيت عدة عراقيؿ ،يرل أبك القاسـ سعد اهلل أف الجامعة اإل
سبلمية المشرقية نشاطاتيا في الخارج ، كبذلؾ اختمطت المساىمة الجزائرية بالجامعة اإلباألحياف إلى أف تقـك 

في شكميا العاـ ، لذلؾ مازاؿ ىنالؾ لبس كغمكض بخصكص ميبلد الجامعة االسبلمية في الجزائر أكاف في 
 الجزائر أـ في الخارج ؟.

سعد اهلل ىذا الغمكض بسبب كتابة تاريخ العالميف العربي كاإلسبلمي حيث كتب حتى ابك القاسـ كيرجع 
اآلف بطريقة مجزأة بسبب األحكاؿ السياسية في كؿ بمد كىذا ما يدعك إلعادة كتابة تاريخ كؿ الببلد اإلسبلمية 

سبلمية الجامعة اإلكالعربية بطريقة متكاممة كعندما يتحقؽ ذلؾ فمف الممكف أف يكضع مشكؿ التاريخ لحركة 
 في ضكء كمحتكل جديديف.

سبلمية كقع ىاـ عمى الحركة الكطنية الجزائرية ، فنجد مثبل أف كميما كاف ميبلدىا ، فقد كاف لمجامعة اإل
سنة  3ك عيف بساـ 1901سنة  2السمطات الفرنسية قد المت الجامعة اإلسبلمية عمى ثكرتي عيف التركي

صبلح حيث تكمـ أماـ بعض الجزائرييف عف اإل 1903ارة الجزائر سنة بزي ǇìƓƳ ìǄƟǄ، كما قاـ  1906
مع بعض الجزائرييف ، كالسيما العناصر  تصاالتواسبلمي كالنيضة كتضامف المسمميف كقد تركت اإل

                              

 . 249جع سابؽ ، ص ، مر  Ǆíþîƾǂǁ ìǉƑƪ çäîǀمالؾ بف نبي ،  -1
تعرؼ كذلؾ بثكرة مارغريت اك ثكرة مميانة التي تبعد بسبعيف ميبل عف العاصمة الجزائر ، ك  (1901ثكرة عيف التركي : )2

ك حتى دكر  االقتصاديةتذكر المصادر الفرنسية عدة اسباب لقياـ تمؾ الثكرة منيا الجامعة اإلسبلمية ك التعصب ك الحالة 
 فييا . اإلنجميزالمخبريف 

أسياد في بمدىـ  يككنكافي المنطقة مناديف بحقيـ في اف  االستعمار(حيث ىاجـ الجزائريكف مراكز 1906ثكرة عيف بساـ :)  3
 التعصب ك الجامعة اإلسبلمية كالعادة . اتيمتلكف السمطات 
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كاف قد اصطدـ كحزف مف مظاىر التدىكر الكاضحة بيف  ǇìƓƳطكيبل كيقاؿ أف  ستمرا نطباعااالمحافظة ، 
 1المغة العربية. ختفاءاسيما مف مظير مسممي الجزائر كال

قكة مؤثرة ظير مفعكليا جميا عمى الجزائرييف بظيكر جمعية كسبلمية كما ظيرت أفكار الجامعة اإل
الجامعة أفكار نتائج ، كبناء عمى رأم أبك القاسـ سعد اهلل فإف مف  1931العمماء المسمميف الجزائرييف سنة 
ح الصراع بيف الجامعة ك فرنسا كما قدمت لمحركة الكطنية أفكار جديدة اإلسبلمية عمى الجزائرييف أف أصب

خبلؿ الكتب كالصحافة ، ككذلؾ تشجيع الجزائرييف عمى اليجرة نحك المشرؽ كما عممت عمى بث فكرة مف 
 2رفض التجنيس ، كما نقمت القضية الجزائرية إلى مجاؿ أكسع.

: لقد بدأت الحركة السياسية في الجزائر تظير جميا  ƑǉƑƜƗä Ā îƏäïƜǁä Ǐƺ ƕǐƨƑǐƨǁä åäïƟǓä îĀǊõƑǊƗ أ/
 .19123بمفيكميا الحديث بعد صدكر قانكف التجنيد االجبارم سنة 

الكطنية التي مثمت الجزائرييف كيقسميا  تجاىاتاالكقد ظيرت خبلؿ بدايات القرف العشريف مجمكعة مف 
 الدكتكر أبك القاسـ سعد اهلل إلى ستة اتجاىات ىي :

 قطاعييف الجزائرييف.المحافظ كيمثمو مجمكعة مف اإل جاهتاال -1
 المعتدؿ كيمثمو مجمكعة مف النخبة المثقفة ثقافة فرنسية. تجاهاال -2
 المبرالي ككاف يضـ القسـ الباقي مف النخبة. تجاهاال -3
 الثكرم كقد تطكر مف األخير. تجاهاال -4
 سبلمي كتمثمو جمعية العمماء.العربي اإلاإلصبلحي  تجاهاال -5
كالشيكعي  شتراكياالعيكف كقد بدأت أفكار ىؤالء تظير مف خبلؿ الحزبيف ك كالشي شتراكيكفاال -6

 4الفرنسييف.

                              

 .115 – 110،  مرجع سابؽ ، ص ص  2، ج ƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁäأبك القاسـ سعد اهلل ، 1
 . 51قريرم سميماف ، مرجع سابؽ ، ص  -2
 . 59 – 58، ص ص نفسوقريرم سميماف ، مرجع  -3
 . 229 – 228، مرجع سابؽ ، ص ص  ÛƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁä éÛ2 أبك القاسـ سعد اهلل  -4
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الزعماء  ستنبطوامقاكمة جديد بأسمكب مميز  تجاهابعد نياية الحرب العالمية األكلى شيدت الجزائر ظيكر 
سبلمية التي فتحت أعينيـ عمى ية اإلالجزائريكف مف خبلؿ تجاربيـ السياسية كثقافتيـ الفرنسية ، ككذا العرب

ما جرل في العالـ ككذلؾ التجربة العسكرية التي خاضيا كثير مف أفراد الشعب الجزائرم مف خبلؿ 
مشاركاتيـ في الحرب العالمية األكلى ، كأكؿ حركة سياسية مميزة يمكف اإلشارة إلييا ، ىي حركة األمير 

سبلمية مف أجؿ تطبيؽ قكانيف التخمي عف قكانيف الشريعة اإل الذم عارض بشدة كؿ ما يتعمؽ بشركط 1خالد
، كأطمؽ عمييا البعض "الحزب االصبلحي  "( ، كقد أطمؽ سعد اهلل عمى ىذه الحركة اسـ 1919فبراير  4)

كتمة )سـ إ( ، كما أطمؽ عمييا PNMSالحزب الكطني االسبلمي االشتراكي)اآلخر خاصة الكتاب الفرنسييف 
 ، كافح األمير خالد عمى ثبلث مستكيات مختمفة كمتكاممة :FEA)2ائرييف المنتخبيف الجز 

 داخؿ المؤسسات التمثيمية المحمية. -1
 قداـ كفي إطار جمعية األخكة الجزائرية التي أسسيا.كعمى الجبية اإلعبلمية مف خبلؿ جريدة اإل -2

قصد نشر الكعي كتثقيؼ كمف خبلؿ القياـ بإلقاء محاضرات كتنظيـ زيارات ىادئة لمختمؼ مدف الببلد 
الجماىير كتحسيسيا بالمشاكؿ التي تتخبط فييا كتكعيتيا بأساليب العمؿ المجدم عمى المدل المتكسط 
كالبعيد إلى جانب التركيز عمى ضركرة التشبث كالمحافظة عمى مقكمات شخصيتيا الكطنية كالحضارية 

" يشرح فييا þĀƨǂǐĀ4لى الرئيس األمريكي "، كقد بعث األمير خالد بمذكرة إ 3التي ال يكجد بديبل عنيا
القضية الجزائرية ، كما تضمنت جممة مف المطالب تجعؿ مف األمير خالد أكؿ شخصية جزائرية مثمت 

، كانت المعارؾ السياسية لؤلمير خالد في الساحة الكطنية  5باستعماؿ الكسائؿ السياسية االستقبللي االتجاه
، كتزامنت أكلى تمؾ المعارؾ مع انتخابات المجمس البمدم في  ماجكاالندفي مكاجية دعاة التجنيس 

صبلحات االستعمارية في فيفرم مف نفس التي أقرتيا اإل االنتخابات، كىي 1919العاصمة في نكفمبر 
                              

1 ìǁƑƢ îǐǄǓä  الفرنسية  تخرج مف الكمية العسكرية 1875: ىك خالد بف الياشمي بف األمير عبد القادر كلد في دمشؽ سنة
 العالمية األكلى .برتبة نقيب ك عمؿ في الجيش الفرنسي خبلؿ الحرب 

 .60ص  ،ƲƜîǄúƓƑƨ  سميماف،قريرم  -2
 .114ص  سابؽ،مرجع  ،ýǐǂƴƗǁä  ìǊƳ Ǐƺ îƏäïƜǁä Ǐƺ ǏǂǉǓäîƑǄƴƗƨǗä قناف،جماؿ  -3
" الرئيس الثامف ك 14" المبادئ(  ك المعركؼ بصاحب 1924فبراير  3/  1856ديسمبر  28ركدرك كيمسكف ):  كيمسكف4

 نكبؿ لمسبلـ . ةعمى جائز  1919 ةحاز سن 1921مارس  04إلى 1913مارس  4لمـك أمف  يفالعشر 
 .60ص  ،ƲƜîǄǈƨƻǆ  سميماف،قريرم  -5
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السنة عندما كاجو األمير خالد قائمة انتخابية ثانية كىي قائمة الجناح المبرالي االندماجي التي أطمقت عمييا 
 ة رابطة العمؿ الفرنسية االسبلمية.تسمي

في االنتخابات لممجمس البمدم في  ندماجييفاالحقؽ األمير خالد تقدما سياسيا كبيرا عمى منافسيو مف 
الخاصة بالمجالس المالية كالعامة ، ،  1920ك جكاف  ريؿفأكفي انتخابات ،  1919العاصمة في نكفمبر 

، كأدل ذلؾ النجاح الذم لقيتو حركتو إلى تزايد 1921كيمية كفي انتخابات المستشاريف لمبمديات في ج
كأنصاره الذيف اتيمكه بممارسة نفكذه الديني  ،  1االحتجاجات مف طرؼ خصكمو كعمى رأسيـ ابف التيامي

كلـ تنظر االدارة االستعمارية المدعكمة لصحافة الككلكف  ، كالسياسي الذم تكارثو عف جده األمير عبد القادر
لو بالتعصب الديني  تياماتاالائر إلى المكاسب السياسية لؤلمير خالد بعيف الرضا ، فقامت بكيؿ في الجز 

 كاالنتماء لمشيكعية كالجامعة اإلسبلمية كالقكمية العربية.

مف األخطار التي كانت تشكميا حركة األمير خالد ، فسارعت الحككمة  ستعماريةاالحذرت أبكاؽ الصحافة 
كعمى الرغـ مف ذلؾ ،  1923إلى التضييؽ عمى نشاطو ، ثـ قررت نفيو مف الجزائر سنة العامة في الجزائر 

نفسيا لدل  ستعماريةاالحاكؿ األمير خالد مكاصمة العمؿ السياسي في فرنسا ذاتيا إلى أف اصطدـ بالمكاقؼ 
إلى سكريا  ، فقرر التراجع إلى مصر ثـ 1924اليسارييف الذيف كصمكا إلى سدة الحكـ في فرنسا في عاـ 

 .1936حيث تكفي سنة 

حادثيف عظيميف كاف ليما التأثير األكبر عمى مستقبؿ القطر الجزائرم أكليا تأسيس ،  1926رأت سنة 
 .2تأسيس نادم الترقي بعاصمة الجزائر  اجمعية نجـ شماؿ إفريقيا في باريس ، كثانييم

   Ƒǐƾǐîƺâ üƑǄƪ ýƜǆ  الكطنية  زائر سياسة قمعية ضد القكاتفرنسا في الج اتبعت 1925ك  1919: بيف
ما أف تخرج مف الجزائر كتمتجئ  الناىضة ، كنتيجة لذلؾ كاف عمى الحركة الكطنية إما أف تعمؿ في الخفاء كا 

لمكطنييف الجزائرييف خبلؿ ىذا العيد ، حيف كجد  ممجأإلى فرنسا نفسيا ، كقد أصبحت باريس خصكصا 

                              

1þƓä ǏǄƑǊƗǁä  رم إذ تزعـ حركة الشباب الجزائ الحرب العالمية األكلى، ظير نشاطو السياسي بعد  1873: كلد بمدينة مستغانـ
كاف مف دعاة اإلدماج ضمانا لمزيد مف الحقكؽ السياسية لمجزائرييف إلى جانب السماح ليـ بالتجنيد في الجيش ، تكفي سنة 

1937. 
 .164ص  (،1957المصرية، مكتبة النيضة  القاىرة:)  ،Ǉíǉ  ǏǉîƏäïƜǁä المدني،أحمد تكفيؽ  2
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العماؿ الجزائرييف كانكا ىناؾ منذ العقكد السابقة ، باإلضافة إلى  ىؤالء الكطنييف أعضاء نشطيف مف بيف
عدد مف الجنكد المسرحيف ك مشجعيف مف األحزاب اليسارية الفرنسية كمف البلجئيف السياسييف األجانب ، 

قامكا بسمسمة مف الحمبلت ضد الحكـ الفرنسي في الجزائر ، كعندما فمتمتعيف بحرية أكثر مما في كطنيـ ، 
، رحب بو أتباعو في فرنسا حيث بقي بعض الكقت ، ككاف أكؿ 1923ي األمير خالد مف الجزائر سنة نف

، ككؿ مف حزب األمير خالد  1924في ديسمبر  مؤتمر الشماؿ إفريقييف انعقاداجتماع ىاـ تحقؽ ىك 
 1االصبلحي كمؤتمر الشماؿ إفريقييف أعطى نجـ إفريقية الشمالية نمكذجا كقاعدة.

حفكظ قداش بعض األمكر المتعمقة بالتحضير لتككيف الحزب حسب ركاية أحد أقطابو كىك "بكمعزة كيكرد م
أقيـ حفؿ استقباؿ لؤلمير خالد في باريس كأثناءه تـ المقاء بيف الحاج  ، 1924عمي" الذم ذكر أنو في سنة 

سي كقد اتفقنا عمى تككيف المذاف كانا ينتمياف لمحزب الشيكعي الفرن ،  3ك مصالي الحاج 2عمي عبد القادر
التحضيرم الذم عقد في  جتماعاالبعد  ، 1926رابطة تيتـ بشؤكف إفريقيا الشمالية  كالتي كلدت بالفعؿ سنة 

، كفي بيانو «حزب نجـ شماؿ إفريقيا»اسـالثاني مف مارس مف السنة نفسيا ، كأطمؽ عمى ىذه الرابطة 
لعربي كالتصريح بتككيف جبية كطنية داخمية ىدفيا دكؿ المغرب ا ستقبلؿاالتأسيسي ركز النجـ عمى 

، كقد أعمف عف األمير خالد رئيسا  4األساسي خمؽ تيار ثكرم يقكد بمداف المغرب العربي نحك االستقبلؿ
ه التكنسييف كالمغاربة كأصبح منظمة جزائرية خالصة ، ككاف ءشرفيا لو ، كلكف شيئا فشيئا فقد النجـ أعضا

 5فريقيا الشمالية الذيف كانكا يعيشكف في فرنسا.إؿ كالجنكد السابقيف، كطمبة جؿ أعضائيا مف العما

                              

 .372  سابؽ،مرجع  ،)ƕǀîƟǁä )ƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁä1900 - 1930 اهلل،أبك القاسـ سعد  1
2 îìƑƾǁä ìƓƳ ǏǂƳ éƑƟǁä  ىاجر إلى فرنسا كحصؿ عمى الجنسية  1883/  12/  23، كلد بدكار سيدم كيس بغميزاف في

في صفكؼ اليسار الفرنسي ، كما رشحو الحزب الشيكعي في االنتخابات  كانخرط الحرب العالمية األكلىالفرنسية ، شارؾ في 
ككاف لو دكر كبير في انضماـ مصالي الحاج إلى صفكؼ الحزب الشيكعي الفرنسي كساىـ رفقتو في  1924التشريعية سنة 
 . 1957، تكفي سنة  1926 شماؿ إفريقيا تأسيس نجـ 

3 éƑƟǁä ǏǁƑƬǄ  في الجيش الفرنسي ، أسس حزب نجـ شماؿ  1بتممساف شارؾ في الحرب العالمية  1898: مف مكاليد
 1974( ثـ حركة االنتصار لمحريات الديمكقراطية ، تكفي سنة 1939 - 1937و ثـ حزب الشعب )إفريقيا كأصبح رئيسا ل

 بفرنسا.
 .74 – 73ص ص  ،ƲƜîǄúƓƑƨ  سميماف،قريرم  4
 .372ص   سابؽ،، مرجع )ƕǀîƟǁä ) ƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁä1900 - 1930 اهلل،أبك القاسـ سعد  5
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سارم يفعؿ صراع كتجاذب تياريف شكبل منذ البداية أىـ أجنحتو ، كىما التيار البعرؼ النجـ أزمة داخمية 
أما  بزعامة الحاج عمي عبد القادر كالذم كاف يحظى بدعـ الحزب الشيكعي الفرنسي كحركة الككمنترف ،

التيار الكطني المنافس داخؿ النجـ فقد تزعمو أحمد مصالي الحاج كأنصاره الذيف كانكا يرغبكف في إخراج 
، كبعد تكلي مصالي الحاج زعامة النجـ في سنة 1الحزب مف دائرة الكصاية الشيكعية المزدكجة في فرنسا

الكصاية كالتكجيو مف طرؼ  نجحت القيادة الكطنية لمحزب في التخمص تدريجيا مف محاكالت،  1928
(  1927فيفرم  15 -10)2اليسار الفرنسي ، كفي الكاقع أف مطالب مصالي الحاج في مؤتمر برككسؿ 

عبلف عف التكجيات الكطنية داخؿ كالذم اعتبر أكبر حدث سياسي عالمي في تمؾ السنة ، كانت بمثابة اإل
( بباريس 1928أفريؿ  05محزب الذم عقد في )عتبار االجتماع العاـ لإمكف يالحزب ، كفي ىذا السياؽ 

عمى القيادة كالعناصر الشيكعية في ىـر الحزب ، كلـ تكف االدارة الفرنسية  العناصر الكطنية نقبلبابمثابة 
في  نتشارها، كسرعة  ستقبلليةاالبمعزؿ عما كاف يحدث داخؿ النجـ مف تطكر في تكجياتو الكطنية كمطالبو 

قرارا يقضي بحؿ الحزب ،  1929نكفمبر 20جزائرية لذلؾ أصدرت في المياجرة ال أكساط الطبقة العاممة
تعكد إلى تعاكف  تياماتاالبتيمة المساس بكحدة التراب الكطني ، كيشير أبك القاسـ سعد اهلل إلى أف خمفية 

لى  ،  النجـ مع جمعية الطمبة المسمميف لشماؿ إفريقيا ب شيكعي يعمؿ دارة الفرنسية لمنجـ كحز اإل عتباراكا 
لكف بالرغـ مف حؿ الحزب إال أف زعماءه  3في سرية ك مخالؼ لمقكانيف السارية عمى الجمعيات السياسية 

حيث أعيد تشكيؿ الحزب تحت إسـ " نجـ إفريقيا الشمالية  1932سنة كاصمكا العمؿ بصفة غير رسمية حتى 
عة مف المطالب ال تختمؼ عف مطالبو سنة في برنامج الحزب بعد إعادة تككينو مجمك  المجيد " ك قد جاء 

كالمتعمقة باالستقبلؿ التاـ كالتعميـ اإلجبارم بالمغة العربية كاعتبارىا لغة الببلد الرسمية كجبلء الجيكش  1926
كالتي  1933األجنبية كتككيف جيش قكم ، كنفس المطالب أكدىا في مؤتمره الذم عقد في باريس سنة 

                              

ك يمثميا في فرنسا كؿ مف  الحزب  الثالث أك الككمنترف ةالمعركفة باألممي ك يقصد بيا كؿ مف الحركة الشيكعية العالمية1
 CGTك النقابة العامة لمعماؿ   PCFالشيكعي الفرنسي  

أقيـ ببرككسؿ بقصر  االستعمارك  لبلضطياد ةليو الجمعية المناىضإك الذم دعت  1927فيفرم  15-10مؤتمر برككسؿ 2
 بلؿ تقديمو لبرنامج حزب نجـ شماؿ إفريقيا .أقمكف ، شارؾ فيو مصالي الحاج مف خ

 .250، ص  úƓƑƨ ƲƜîǄخيثرعبد النكر  ، 3
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كعندما كصمت الجبية الشعبية لمحكـ في فرنسا  1934ناطقة باسـ الحزب سنة ال،  1نشرتيا صحيفة األمة
قدـ الحزب عريضة عمى شكؿ رسالة مفتكحة مكجية لمحككمة الفرنسية تدعكىا إلى إعطاء  ، 1935سنة 

ف قاعدة عريضة مف الجماىير حقكؽ الجزائرييف كتمكينيـ مف تقرير مصيرىـ ، كاستطاع حزب النجـ أف يككّ 
 ، 1936حكلو ، كىذا ما ظير كاضحا في التجمع الذم عقد بممعب العناصر بالعاصمة سنة  لتفتاالتي 

كقاعدة  ستقبلؿاالكالذم ألقى خبللو مصالي الحاج خطابا شرح فيو مبادئ الحزب كأىدافو مف خبلؿ فكرة 
 ستقطاب الجماىير كتكعيتيا.إأساسية تعمؿ عمى 

كالذم ال تعبر مطالبو  ،  1936الذم عقد سنة  ، 2إلسبلميكقد بيف مصالي مكقؼ الحزب مف المؤتمر ا
عف القضية الجزائرية مطمقا حسب منظكر الحزب ، كنتيجة لنجاحات الحزب عمى المستكل الجماىيرم داخؿ 

أحباب "باسـ  ستمرا،  كلكف نشاطو لـ يتكقؼ بؿ 1936الجزائر صدر قرار كزارم بحمو مف جديد سنة 
لحزب ، كفي مارس مف نفس السنة تأسس حزب جديد كىك حزب الشعب الجزائرم نسبة إلى جريدة ا "األمة
 3( في باريس.NANTERREعقد بنانتير ) اجتماعفي 

ĂîƏäïƜǁä åƴƪǁä åïƟ  باالتفاؽنشاءه قد تـ إككاف قرار  ، 1937مارس سنة  11: كلد ىذا الحزب يـك 
منيـ : مصالي ،كعيماش، كراجؼ، عضاء فرع الجزائر لمنجـ كأعضاء المجنة المركزية الذيف أمع 

 رزقي.أكمكساكم رابح ، ككحاؿ محمد 

نشاء حككمة كطنية كبرلماف ، إىداؼ النجـ بعيدة المدل كىي أىدافو ال تختمؼ  في جكىرىا عف أككانت 
 دخاؿ تعديبلت جزئية عمى برنامج الحزب الجديد ، فقدإمع  4مة الجزائرية كاحتراـ العربية كاإلسبلـكاحتراـ األ

كأصبح يركز عمى التجارة كالفبلحة كلعؿ اليدؼ الرئيسي مف ىذا التغيير ىك منافسة  قتصاديااكضع ميثاقا 

                              

1ƕǄǓä ƕƻǐƟƬ  ( ، فكانت أحد أىـ 06/06/1938إلى  21/07/1933عددا مف ) 170اؿ النجـ ، أصدرت حكالي ح: لساف
 نسخة. 44000حكالي  1934شارع داغير ، ككانت تكزع سنة  19المصادر المالية لمحزب ، كاف ليا مركز في باريس 

2  ǏǄǘƨǕä îǄƗáǄǁä1936  بقاعة سينما الماجستيؾ بالجزائر العاصمة )األطمس حاليا( باب  1936جكاف  07: انعقد في
حقؽ يالكادم ، حضرتو جؿ التيارات السياسية مف اليميف إلى اليسار باستثناء النجـ كترأسو بف جمكؿ كاستطاع المؤتمر أف 

 ؿ أقطاب الحركة الكطنية كذلؾ ألكؿ مرة حكؿ مطالب كاحدة. نجاحا بتكحيده ج
 .76 – 75، ص ص  úƓƑƨ ƲƜîǄقريرم سميماف ،   3
 144، ص  ƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁä1930-1945 é3 أبك القاسـ سعد اهلل ،  4
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ف تشارؾ في الحزب أجمعية العمماء كالحصكؿ عمى دعـ التجار البكرجكازييف كفسح المجاؿ لجميع الفئات 
حزاب ذات س فييا مع األصبح يتنافأكبذلؾ ككف الحزب قاعدة شعبية عريضة كخاصة في الجزائر التي 

ǖǁ ǗǗ Û éƑǄìǆ  ǖǁƻǆƬüƑ  ýƴǆ þǀǁ Û العريضة ، ككاف الشعار الجديد لمحزب  ىك : " جتماعيةاالالقاعدة 
îîƟƗǂǁ  عف  بتعادكاالطريؽ المركنة السياسية  ختارامصالي الحاج قد  فأ" كنستخمص مف ىذا الشعار

ستقبلؿ كركز جيكده عمى مسألة كممة اإل ستعماؿاى عف خمتالمكاجيات السياسية التي قد تحطـ حزبو ، ككذا 
ف مطالب كشعارات الحزب جذبت اليو الشعب الجزائرم الذم كاف إ .1تحرير الببلد مف الييمنة الفرنسية

دارة الفرنسية كالككلكف كيحمـ بمف  يخمصو مف ىذا الكابكس ، كقد عمؿ  رجاؿ ىذا يعاني مف تعسؼ اإل
لمناضميف ك المتأثريف بدعاية الحزب في خبليا سرية كتنظيـ ىرمي محكـ ، الحزب عمى تأطير ىؤالء ا

زداد عدد  المنخرطيف في حركتو ، كلعؿ ىذه الشعبية ىي إستقر مصالي  لبعض الكقت بالجزائر إكعندما  
 ، 1937البمدية التي جرت  في سنة   نتخاباتاالالتي شجعت مصالي الحاج  عمى قرار مشاركة حزبو في 

حرز  أصكات التي ف األأإال  ىذا الحزب لـ يفز عمى قائمة منافسيو المشكمة مف الشيكعييف كاألعيافف أكمع 
كساط الجزائرية، كقد شجعو عمى ذلؾ تكسع ىذه عمييا تدؿ عمى مدل سرعة تغمغؿ ىذا الحزب الجديد في األ

 الشعبية بالخطب كالميرجانات كالمشاركة في المظاىرات.

كؿ جريدة أدارة الفرنسية كقد أنشأ الحزب الي كأنصاره قد قامكا بحممة كاسعة ضد اإلكعمى كؿ حاؿ فاف مص
مة  ، التي كانت تصدر بالفرنسية  في لى جريدة األإباإلضافة  " ،2الشعب"لو بالعربية في الجزائر بعنكاف 

ألكؿ مرة مميزا نفسو  برفع العمـ الجزائرم 1937يكليك  14باريس ، كما قاـ الحزب الجديد بمظاىرة كبيرة يـك 
عف مظاىرة الجبية الشعبية التي جرت في نفس الكقت. كلكف السمطات كانت ليـ بالمرصاد ، ففي السابع 

العمؿ لحزب منحؿ ،  ةعادا  ك كالعشريف مف اغسطس اعتقمت زعماء الحزب  بتيمة القياـ بحممة معادية لفرنسا 
 عتقاؿاالتباعو ، كأثار قرار أخمسة آخريف مف كقد حكـ عمى مصالي خاصة بالسجف لسنتيف ككذلؾ عمى 

نصار حزب الشعب اماـ سجف أخرل مف العمماء كأنصار فرحات عباس ، كتظاىر أ حتجاجامكجة 
حيث مصالي الحاج كزمبلؤه الخمسة ، لكف السمطات الفرنسية لـ تغير رأييا بؿ قدمت مصالي  ، 3بربركس

                              

 302ص  سابؽ،، مرجع ơǐîƑƗǁä  ƕǐƑƸǁĀ ƕǐäìƓǁä þǄ îƏäïƜǂǁ ǏƨƑǐƨǁä1962 بكحكش،عمار  - 1
2 - Ɯƪǁä æìǐîåƴ جريدة نصؼ شيرية يديرىا مصالي الحاج كيرأس تحريرىا مفدم زكريا ثـ خمفو عمييا السيد محمد قنانش  : 
3ðĀîƓîƓ þƜƨ : سركاجي ك يقع في أعالي العاصمة الجزائرية   يعد مف أقدـ ك اشير السجكف الجزائرية يعرؼ حاليا بإسـ. 
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ف أعمف أكىنالؾ   ،  1937ينة  الجزائر خبلؿ نكفمبر ماـ المحكمة  في مدألممحاكمة ، ككقؼ مصالي 
حبلؿ برلماف جزائرم محؿ مجمس الكفكد المالية  كانتخاب البرلماف المذككر إساسي لحزبو ىك اليدؼ األ
 قتراع العاـ.بطريقة اإل

فريقيا مف معية الخطر الفاشيستي، كتساءؿ ىؿ يعد ضد فرنسا مف طالب إكحذر مصالي فرنسا  في شمالي 
ف حزبو سيعمؿ عمى تحقيؽ حرية الجزائر أك لسنا ىنا في كطننا في الجزائر؟ كقاؿ بأالجزائر ؟  باستقبلؿ

ف نككف شعبا مستقبل، كرغـ كؿ ىذه أف لدينا حضارتنا كديننا ككؿ مانريده ىك أبمساعدة فرنسا، كأضاؼ ب
مى مصالي كرفاقو الخمسة، صدرت حكما بالسجف سنتيف عأف المحكمة قد إالتكضيحات كحتى التنازالت ، ف

دارة الفرنسية قد الحقت ف اإلفي الكاقع فترة ىمكد بالنسبة لنشاط حزب الشعب، ذلؾ أل 1938ككانت سنة 
 ستقرار كما طالب بيما المعمركف.أعضاءه حتى حققت نكعا مف اليدكء كاإل

نتخابات إفي  ، 1د دكاركثر نجاحا، فقد فاز مرشح الحزب كىك السيد  محمأف السنة المكالية كانت أغير 
 . 2"البرلماف الجزائرم"نشأ الحزب جريدة بعنكاف أ، ك  1939

كمع تمبد سحب الحرب العالمية الثانية ، سيطر الخكؼ عمى الفرنسييف كقضكا  ، 1939كخبلؿ صيؼ سنة 
جراءات في باريس ضد إ تخذتاقؿ باسـ القانكف ، ففي يكنيك عمى حركة حزب الشعب تماما ، عمى األ

ألنيا نشرت مقاال ىاجمت فيو سمطة فرنسا في المناطؽ التي تمارس فييا ىذه السمطة ،  لذلؾ " مة األ"ريدة ج
 صكدرت ىذه الجريدة في مقرىا كحجزت كثائؽ ىامة ىناؾ.

نو سرعاف ما إف 1939اغسطس سنة  25المدة المقررة ، في  ستيفاءاطمؽ سراحو بعد أمصالي قد  فأكرغـ 
 مة مف الصدكركما صدر قرار بحؿ حزب الشعب نفسو كمنع جريدة األ ،  1939كبر اعتقؿ مف جديد اكت

 .1939سبتمبر  في

                              

1îäĀì ìǄƟǄ ìǐƨǁä  سجنو .: قيد عمى السجف كتكفي في 
2 æìǐîƜĂîƏäïƜǁä þƑǄǁîƓǁä .ىي جريدة كطنية نصؼ شيرية تدافع عف حقكؽ الجزائر العربية تصدر بالمغة الفرنسية : 
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كىكذا عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية كاف حزب الشعب منحبل كقادتو في السجف كصحفو ممنكعة في 
 1.الجزائر التي كاف القانكف الفرنسي يعتبرىا جزءا ال يتجزأ مف فرنسا الديمقراطية

ÞƑǄǂƴǁä ƕǐƴǄƜ þǐǐîƏäïƜǁä þǐǄǂƨǄǁä:  تعكد فكرة تأسيس ىيئة تجمع شمؿ عمماء الديف المسمميف
كذلؾ حينما التقى ابف باديس بارض الحجاز في  1913الجزائرييف حسب رأم بعض الباحثيف الى سنة 

زائر المزرية كضاع الجأفتباحث معيما  3كمحمد البشير االبراىيمي 2مكسـ الحج بالشيخيف الطيب العقبي
دراؾ ضركرة القياـ بنيضة شاممة إجتماعات المتكالية ىي خراجيا منيا فكانت نتيجة تمؾ اإلإككيفية 

براىيمي : " كفي ذلؾ يقكؿ اإل كاالجتماعيةكعامة تستيدؼ التغيير في الحياة السياسية كالدينية كالفكرية 
كلى  لجمعية العمماء االسس األ ىي التي كضعت فييا1913كأشيد اهلل اف تمؾ الميالي مف عاـ 

 . "1931المسمميف، كالتي لـ تبرز لمكجكد اال في  عاـ 

 72بالعاصمة ، كقد ضمت  1931تأسست جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف يـك الخامس مف مايك سنة 
متطرفكف كىـ الدينية ، فكاف فييـ  ال تجاىاتاالنحاء القطر كمف مختمؼ أعالما جزائريا جاؤكا مف مختمؼ  

كىـ غير المصمحيف مف رجاؿ الديف الجزائرييف ، كقد تككنت  في  يكفعالرجالمصمحكف عندئذ ، كفييـ 
ككجيت الدعكات لمحضكر ككحدت التاريخ كمكاف نادم  إسماعيؿ عمر العاصمة لجنة تأسيسية برئاسة السيد

أسيـ الشيخ عبد الحميد بف باديس البركة لبلجتماع ، كتألؼ المجمس االدارم مف ثبلثة عشر عضكا عمى ر 
 ابك القاسـ سعد اهلل اف يذكر. 4غيابيا  نتخابوا، فكاف  جتماعلبلال في اليكـ الثالث كاألخير إالذم لـ يحضر 

رغـ اف معظـ الباحثيف يستندكف الى 5عكامؿ كظركؼ ظيكر الجمعية ماتزاؿ غير مدركسة لحد الساعة 

                              

 . 147 – 144، ص ص 3، ج ƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁäابك القاسـ سعد اهلل،  - 1
، 1895ع أسرتو إلى المدينة المنكرة سنة ( مف مكاليد مدينة سيدم عقبة ببسكرة ىاجرم1960-1888الشيخ الطيب العقبي : )2

إلى جمعية العمماء المسمميف ليصبح مف أىـ رجاؿ  انضـتكلى رئاسة تحرير جريدة القبمة ك إدارة المطبعة األميرية في مكة ، 
 اإلصبلح في الجزائر.

الحركة  ةبف باديس في قياد دب في العالـ العربي ، رفيؽ الشيخ( مف اعبلـ الفكر ك األ1965-1898الشيخ اإلبراىيمي : )3
 اإلصبلحية الجزائرية كنائبو ثـ خميفتو في رئاسة الجمعية .

 . 83، ص  3جمرجع سابؽ،،  ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁäابك القاسـ سعد اهلل ،  4
5

 . " بأنو كاف مف دعاة تأسيس جمعية العمماء المسمميف 2يذكر تكفيؽ المدني في مذكراتو " حياة كفاح ج  
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، خصكصا  بعد المقكلة  1حتبلؿلبل كيةئالمكرد فعؿ عمى االحتفاالت المقكلة التي ترشح اف الجمعية ظيرت 
قيـ لنصمي صبلة الجنازة عمى االسبلـ  كالعربية في أ حتفاؿاالف ىذا إالمصرحة مف قبؿ بعض الفرنسييف " 

 .2الجزائر"

تأسست  كلـ يكف ميبلد جمعية العمماء ميبلد االصبلح كما يتكىـ البعض، بؿ اف ميبلدىا عمى النحك الذم
بو كاف خدمة لبلتجاىات االخرل غير االصبلحية التي كانت تشعر بأنيا اصبحت خارج التيار االجتماعي 
فأرادت اف تستعيد نفكذىا عف طريؽ الجمعية ، كما اف االدارة الفرنسية كانت تطمع مف كراء الجمعية الى 

ركة االمير خالد ، كحؿ نجـ شماؿ مؤل الفراغ الذم كاف االىالي يحسكف بو كالسيما بعد القضاء عمى ح
افريقيا  الشمالية . كما يضير االدارة اف تأسس جمعية دينية تجمع كممة رجاؿ الديف  في الجزائر فمف كاف 
منيـ معيا فأمره كاضح كمف كاف منيـ حرا فأمره سيؿ اذ سرعاف ما يتغمب المكالكف عمى االحرار كتككف 

حكف يعرفكف مف جيتيـ بيذه النكايا ، ككذلؾ اخفكا في البداية اىدافيـ . كقد كاف المصم3في النياية الرابحة
كرغـ اف الجمعية اعمنت في بياف  تككينيا انيا  4البعيدة كسالمكا عصمتيـ اال اف لـ يعد ىناؾ مجاؿ لممسالمة

 ستعماراالجمعية اجتماعية ثقافية كغير ميتمة بالسياسة اال اف اىدافيا جعمت منيا اىـ تشكيؿ كطني حارب 
في ىذه الفترة ، كذلؾ عف طر يؽ غير مباشر بإتباع اسمكب التنكير كالعكدة بالمجتمع الى اصكلو العربية 
االسبلمية كالدفاع عف المغة العربية كالتقاليد كمحاربة الخرافات  التي ساعد عمى انتشارىا رجاؿ الطرؽ 

اسة التجنيس كاالندماج كالتنصير بالمسيحية الصكفية بتشجيع مف االستعمار . كما حاربت الجمعية بشدة سي
. كلعؿ اىـ  تعبير عف اىداؼ القكمية 5ككؿ ما مف شانو القضاء عمى الشخصية القكمية لمشعب الجزائرم

كمبادئيا ما جاء عمى لساف الشيخ عبد الحميد بف باديس كأكردتو مجمة الشياب  لساف حاؿ الجمعية سنة 
                              

1
 -Gastonضخـ تـ التحضير لو طيمة ثبلث سنكات حضره رئيس الجميكرية الفرنسية شخصيا احتفاؿمناسبة يـ بتمؾ القأ 

Doumergue  ، ك العديد مف السياسييف ك رجاؿ الديف مف مختمؼ بمداف العالـ ك خصص لو مبمغ سبعة مبلييف فرنؾ فرنسي
 سكاحؿ سيدم فرج .عمى ي ذكرل نزكؿ الجيش الفرنس الستعادةاليجـك البحرم  استعراضك أعيد 

 305،306، ص ص   úƓƑƨ ƲƜîǄعبد الرحمف بف العقكف ،  2
ىذا ال يعني اف فرنسا قد كافقت عمى إنشاء الجمعية ببساطة فالحاكـ العاـ فيكليت رفض الفكرة ألنيا حسب نضره ستحدث  3

العمماء المسمميف ك أثرىا اإلصبلحي  جمعيةالخطيب، ك الديني السائد في الجزائر . أنضر ) أحمد  االجتماعيىزة في الفكر 
 في الجزائر ( 

 85،  مرجع سابؽ ، ص  3ج، ƕǐǆôĀǁä ƕǀîƟǁäابك القاسـ سعد اهلل ،  - 4
 135شارؿ اندرم جكلياف ، مرجع سابؽ ، ص  - 5
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كالعمـ كالفضيمة ، ىذه اركاف لقضيتنا كأركاف جمعية العمماء المسمميف   حيف قاؿ " العركبة كاإلسبلـ1937
الجزائرييف التي ىي مبعث حياتنا كرمز نيضتنا فما زالت ىذه الجمعية كما كانت  تفيمنا في الديف كتنيرنا 

طنيتنا العربية بالعمـ كتحيمنا باألخبلؽ االسبلمية العالية كالفضيمة كتحفظ عمينا جنسيتنا كقكميتنا كتربطنا بك 
 1االسبلمية ."

دكرا كبيرا في الدفاع عف مبادئيا خاصة حكؿ قضية التجنيس كأحكاميا الشرعية ،  كما لعبت صحؼ الجمعية
في مقالة لمشيخ العقبي احد اقطاب الجمعية حيث قاؿ : " ، 1954عمى نحكما كرد في صحيفة البصائر سنة 

 .2راـ ، كاإلقداـ عميو غير جائز بأم كجو مف الكجكه "التجنيس بمعناه المعركؼ في شماؿ افريقيا ح

جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف حكؿ التجنيس كاإلدماج ما رد بو الشيخ  مكقؼعف  غير اف اىـ تعبير
ƕǐǄĀƾǁä þƳ ñƗƺ ǈǆä þǐǊƓƑǆǁä åäĀǆǁä ìƟä üƑƽ ìƾǁ عبد الحميد بف باديس عمى فرحات عباس حيث قاؿ : " 

ĀôƓ Ǐƺ ƕǐîƏäïƜǁä ƑǆǆäĀ îƙä ǍǂƳ ƑǊǁ îƙƴǐ ýǂƺ  æîƮƑƟǁä ƕǁƑƟǁä Ǐƺ ƑǊǆƳ ñƗƺĀ Û äîƙä ƑǊǁ ìƜǐ ýǂƺ ơǐîƑƗǁä þ
  ƕǆĀǀƗǄ ƕǄǂƨǄǁä ƕǐîƏäïƜǁä ƕǄǗä ƑǆìƜĀƺ æîƮƑƟǁä ƕǁƑƟǁä Ǐƺ ƑǆƪƗƺĀ ơǐîƑƗǁä ùƟƬ Ǐƺ ƑǆƪƗƺ þƟǆ

"Ƒǐǆìǁä ýǄä üǀ çìƜĀĀ çǆĀǀƗ ƑǄǀ æìĀƜĀǄ3 . 

ية ىي المؤتمر االسبلمي، الذم  دعا اليو رئيسيا نفسو ، ككانت اكبر مظاىرة سياسية شاركت فييا الجمع
ف بيف اخذ كرد في اقبلـ الكتاب ك الباحثيف ، اذ يرل بعضيـ اف الجمعية كىي المشاركة التي ماتزاؿ حتى اآل

بذلؾ اخطأت رسالتيا كمنيجيا في االصبلح ، كيرل آخركف انيا دخمت السياسة مف بابيا الكاسع كليس مف 
كاليجـك الكاسح ضدىا مف الطرقية كالنكاب كغبلة  4تحقت االتياـ بتدبيراغتياؿ الشيخ كحكؿقانكنيا فاس

االستعمار، كالمعركؼ اف الجمعية دافعت عندئذ عف مكقفيا كبررتو بشتى المبررات ، منيا اف السياسة  تعني 

                              

 68ص  سابؽ، سميماف، مرجعقريرم  - 1
 2ص ،1936 ،22عدد  البصائر،صحيفة   2
 70ص ،  úƓƑƨ ƲƜîǄ سميماف،قريرم   3
ك تفسير  ةالعربي ةالمغكاف مدرسا لمفقو اإلسبلمي ك  1870سنة  ةمحمد بف دالي المدعك كحكؿ مف مكاليد مدينة قسنطين 4

بعنكاف التقكيـ الجزائرم عيف إماما في مسجد سيدم محمد  1911في الصحافة ك أصدر كتابا سنة  اشتغؿالقرآف كما 
كاتيـ  مؤامرةاستعماريةحيث راح ضحية  1936بة ثـ مفتيا حنفيا تكفي سنة بالعاصمة ثـ بمسجد سيدم رمضاف بحي القص

 الطيب العقبي بتدبير العممية.
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ا مف الكاجب الكطني  االحداث يعد ىركب االمة كميا كاف الجمعية جزء مف االمة ، فالبقاء بعيدا عف سير
كعمى كؿ فاف الجمعية كانت كالسحاب الذم ساقو اهلل الى بمد ميت عمى رأم ابنيا 1كليس ذلؾ مف شيميا 

معنى فكؽ التحديد فكذلؾ معنى ىذه الجمعية    المطرلؤلرضاالبراىيمي ، فبل يقمع حتى يغيثو كاذا كاف احياء 
عية ليذا الكطف المشرؼ عمى المكت ، كاف جاعؿ المطر كاف سائؽ المطر لمبمد الميت ىك سائؽ ىذه الجم

 1956جانفي  07كجاء بياف  2سببا في احياء االرض ىك جاعؿ ىذه الجمعية سببا في احياء ىذا الكطف
بالعاصمة حيث اعمف قادة جمعية العمماء المسمميف بعد اجتماع عقدكه عف تأييدىـ الكامؿ لثكرة نكفمبر 

 الى الثكرة قبؿ ىذا التاريخ.انضمكااضمي الجمعية قد رغـ اف العديد مف من 1954

ĂîƏäïƜǁä ǏƳĀǐƪǁä åïƟǁä  19243مف عاـ  ابتداء:  أسس الحزب الشيكعي الفرنسي فرعا لو بالجزائر 
 . 4ىـ الفدراليات في الجزائر تمؾ التي يكجد مقرىا في مدينة بمعباسأككانت 

ؽ تحالؼ بيف الزمبلء العرب كالزمبلء الشيكعييف في لقد كاف الحزب الشيكعي الفرنسي ىك المسؤكؿ عف خم
عمى احسف كجو ، فاف قادة الحزب الشيكعي  نو لـ يقـ بيذا الدكرأكبما ،  1930المستعمرات الفرنسية لغاية 

حزاب الكطنية ف األحزاب شيكعية في كؿ مف تكنس كالجزائر كالمغرب ألأانشاء ،  1931الفرنسي قرركا منذ 
تبتعد عف الحزب الشيكعي الفرنسي كأعضاؤىا يعممكف  بدأتالخاضعة لمييمنة الفرنسية  قطارفي ىذه األ
عف الحزب  نفصاؿباالعف فرنسا كبالفعؿ  ففي الجزائر قاـ مصالي الحاج  نفصاؿكاال ستقبلؿاالبقصد نيؿ 

لفرنسي ، كبكؿ جرأة ىاجـ مصالي الحاج قادة الحزب الشيكعي ا ستقبلؿبااليطالب  أالشيكعي الفرنسي كبد
كفي 5ننا تركنا شيكعية المكت كتمسكنا  بالكطنية  التي ىي رمز الحياةأحزبو  عضاءألكد مصالي الحاج أك 

في شف حممة كاسعة النطاؽ ضد النجـ كلـ ييدأ ليـ باؿ ،ىذا السياؽ شرع قادة الحزب الشيكعي في الجزائر 
ضد حزب الشعب بعده كالذم قالت عنو  قدمت حككمة الجبية الشعبية  عمى حمو ، كتكاصمت الحممةأحتى 

                              

 145،146(،  ص ص 1996،) بيركت : دار الغرب االسبلمي 4، ج îƏäïƜǁä ơǐîƑƗ Ǐƺ ÞäîßĀ èƑƟƓäابك القاسـ سعد اهلل ،  1
(، ص  1997، )بيركت : دار الغرب االسبلمي ،   1، ج Ǘä îǐƪƓǁä ìǄƟǄ ýƑǄǗä îƑƙßǏǄǐǉäîƓاحمد طالب االبراىيمي ،   2

138. 
 . 178( ، ص 2001، )الجزائر : دار ريحانة لمنشر كالتكزيع ، :  îƏäïƜǁä ơǐîƑƗ Ǐƺ ïƜĀǄǁäعمكرة عمار ،  3
 .219( ،ص1999،)دمشؽ : مف منشكرات اتحاد الكتاب العرب  2، ج îƬƑƴǄǁä îƏäïƜǁä ơǐîƑƗالعربي الزبيرم ،   4
5 , paris : pvf, 1979, p 352histoire de l’Algérie contemporaine  ron,éAgCharles robert  
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مصالي  السيد كيفسرالجزائر،  ستقبلؿا،انو يخدـ الفاشية العالمية بدعكتو الى  la lutte socialeجريدة
فقد أكىك االمر الذم " 1بمـك فيكليت "مؿ التي اصابتيـ  نتيجة فشؿ مشركعالحاج عداء الشيكعييف  بخيبة األ

، لكف الحقيقة  تكمف في ككف الحزب  الشيكعي الجزائرم كاف فقط  مجرد بكؽ حزبيـ ثقة العماؿ الجزائرييف 
الجزائر عما  نفصاؿالى إف يؤدم  ألمحزب الشيكعي الفرنسي الذم كاف يرفض عف قناعة كؿ عمؿ مف شأنو 

كك ف مكسأالجزائريكف عمى غرار الشيكعييف الفرنسييف يؤمنكف ب الشيكعيكفـ ، لقد كاف كاف يسمى بالكطف األ
عركبة الجزائر  عمى رفضفي نفس الكقت   عممكاع عمى عالـ المستضعفيف ، لكنيـ مىي الشمس التي تط

في  ستعماراالكحؿ جذرم لقضية  ندماجااللى تحقيؽ إكلى سبلميا كييدؼ برنامجيـ السياسي بالدرجة األا  ك 
 .2الجزائر

،  1935عد فترة قصيرة مف تشكيمو سنة الحزب الشيكعي الجزائرم في الحياة السياسية في الجزائر ب نخرطا
ضفاء بعض الحيكية عمى نشاط الحزب كذلؾ عندما تمكنت مف الدفع إكنجحت العناصرالقيادية الجديدة في 

حزاب كالقكل السياسية في الجزائر كالتي كانت تمثؿ مختمؼ لى المشاركة السياسية كالتقرب مف بقية األإبو 
ثرت في تعاظـ مكانة الحزب الشيكعي في أكؿ عامؿ مف العكامؿ التي أتيارات الحركة الكطنية ، كتمثؿ 

بيف تيارات الحركة الكطنية كاإلدارة  امنتصؼ الثبلثينيات في الفرصة التاريخية التي جعمت منو كسيط
لى الحكـ في فرنسا إفبعد سنة كاحدة مف ظيكره في الجزائر كصمت الجبية الشعبية ، 1936االستعمارية سنة 

مف تحالؼ عريض ضـ الشيكعييف ىذا مف جية كمف جية اخرل كانت مشاركة الحزب في المؤتمر  ، بدعـ
سبلمي فرصة كبيرة لبركزالحزب عمى الساحة السياسية الجزائرية ، كاقترابيـ بشكؿ كبير مع باقي التيارات اإل

حيث كتب  ، باديس السياسية الى درجة بمغت حد الثناء عمى رئيس جمعية العمماء الشيخ عبد الحميد بف
ميف العاـ لمحزب الشيكعي الجزائرم في مذكراتو كاصفا الرجؿ بقكلو : " كاف ابف باديس األ "آكزقاف عمر"

 اندالعكمع " ، 3كثر مما تقدر اف تعطيأثكريا خالصا كحكيما، ال يطمب مف كؿ مرحمة تاريخية  مصمحا،
فرنسا كفشؿ مشركع بمـك فيكليت ، كفشؿ المؤتمر  الحرب العالمية الثانية كتراجع حكـ الجبية الشعبية في

                              

سيناتكر ماسكني ك عضك ناشط  (1870/1960نسبة إلى مكريس فيكليت) االسـ: سمي بيذا  1936مشركع بمـك فيكليت  1
 ستعيش  الجزائر؟( . كىك صاحب كتاب ) ىؿ  1925/1927حكـ الجزائر بيف  شتراكياإلفي الحزب 

 . 223، ص  ǈƨƻǆ ƲƜîǄالعربي الزبيرم ،  2
 . 287، ص  úƓƑƨ ƲƜîǄخيثر عبد النكر ،  3
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طراؼ المتحاربة كاضحا باف صرح عبد الحميد سبلمي كبينما كاف مكقؼ الحركة الكطنية الجزائرية مف األاإل
ف ال أف ال ناقة لنا كال جمؿ في ىذه الحرب ، كعمى الجزائرييف "أ عمدة الصحافةأابف باديس ككتب عمى 

طارات بدعكتيـ لى المناضميف كاإلإ، ككجو حزب الشعب الجزائرم تعميماتو "ة كانت فييا بام طريق يشارككا
رغـ ك ف الحزب الشيكعي الجزائرم إلى رفض التجنيد في صفكؼ حزب الجيش الفرنسي ، كاليركب منيا فإ

تعبئة قد تخمى عف كؿ القيـ النضالية كراح يدعك الى  1حمو قانكنيا كعكدتو الى النشاط باسـ جبية الحرية 
 . 2جؿ فرنسا التي سقطت تحت ضربات النازية القاضيةأمكانيات المادية كالبشرية مف جميع اإل

  3ظير بياف الشعب الجزائرم عمى يد الزعيـ الجديد لتيار النخبة ، فرحات عباس  1943فيفرم12في   
نصاره الذيف أالحاج ك  كقبكال كاسعا مف قادة الجمعية كمف طرؼ مصالي لتفافااكسرعاف ما كجدت المبادرة 

يتحرككف في السرية بعد حؿ حزب الشعب ، لكف حزب الشعب بقي الغائب الكحيد عف المناسبة ، ا كانك 
حباب البياف كالحرية كالتي ظيرت في شكؿ تجمع ضـ مختمؼ  أككذلؾ غاب الحزب عند تشكيؿ حركة 

 . تيارات الحركة الكطنية 

كالتي كصفيا رئيس  " ،1945مام  8مجازر  "أحداثا دامية  الجزائر مع نياية الحرب العالمية الثانية عرفت
ƕǄǂõǄǁä ýƑǐǓƑƓ ýǂõǁƑƓ åǆäĀƜǁä   ǏƪäĀƟǁä æïîôǄǁäĀ" جمعية العمماء المسمميف آنذاؾ الشيخ البشيراالبراىيمي 

ƕǁĀǂôǄǁä ÞƑǄìǁƑƓ " ف لـ يقؼ الحزب الشيكعي الجزائرم الى جانب شعبو كظؿ الكطنيك  حتى في تمؾ المحنة
مكاقؼ مممكسة تدعميـ عمى المستكل العممي في مكاجية  تخاذاينتظركف مف الشيكعييف الجزائرييف 

عف الحزب الشيكعي الفرنسي ، لكف كؿ ذلؾ  ستقبلليتيـايضا تحقيؽ أينتظركف منيـ  ا ، كما كانك  ستعماراال
جريدة  الحزب  كجاء في لعناصر فاشيةبأنيا نشاط   1945مام  8 مجازرلـ يحدث بؿ كصؼ الحزب 

Liberté  التي كجييا الككلكف لمشيكعييف بالمشاركة في  تياماتاالفي الرد عمى ،  1945مام  24في
ف الشيكعييف يتعاكنكف مع الكطنييف المزيفيف لحزب الشعب ، أحداث كما يمي : " كيؼ يمكف الظف  باأل

                              

 . 224، ص   úƓƑƨ ƲƜîǄالعربي الزبيرم ،  1
 . 224، ص   ǈƨƻǆ ƲƜîǄǁäالعربي الزبيرم ،  2
دكلة،  رجؿ. 1985 ديسمبر 24 في بالجزائر كتكفي 1899 أكت 24 في جيجؿ بكالية الطاىير في كلد فرحات عباس : 3

 حرب إباف الكطني التحرير جبية في عضك الجزائرم، لمبياف الديمقراطي االتحاد جزائرم مؤسس سياسي رجؿ ك كطني زعيـ
  .1961 إلى 1958 مف الجزائرية لمجميكرية المؤقتة الجزائرية الحككمة رئيس أكؿ الجزائرية، التحرير
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كعمى صفحات نفس الجريدة  ؟الفاشية " الذيف نددنا بيـ بأنيـ جكاسيس لمحككمة العامة ، كمجرميف في خدمة
فضؿ الظمـ  أني إبدكف رحمة ،  ضطراباتاالقائبل : "يجب معاقبة مديرم  ليكف فيكسالحزب حد قادة أصرح 

كثر سكادا في تاريخ النقطة األ، 1945مام  مجازرمكقؼ الحزب الشيكعي مف  لقمع عمى الفكضى لقد كافكا
 .1كانضمامو لمثكرة 1956خ قيامو بحؿ نفسو  عاـ كحتى تاري ، 1935مشكاره السياسي مف 

3-  çǗĀƟƗǁä:ƕǐƳƑǄƗƜǗä  كؿ  ستعماريةاالالسمطات  ستعممتابعدما  جتماعيةاالساءت أحكاؿ الجزائرييف
التي كجدتيا في الجزائر ،  جتماعيةكاال قتصاديةاالعمى المؤسسات  ستحكاذاالاألساليب الدنيئة مف أجؿ 

، لقد قاـ  2صالح الفرنسية كاألكركبية سعيا منيما لتحقيؽ مشركعيا االستيطانيكتكجيييا لخدمة الم
مف  صادر األراضيعف طريؽ سف القكانيف التي تخدمو فقد  جتماعيةاالبنية االستعمار الفرنسي بيدـ ال

مة الجزائرييف في الريؼ ، كاستحكذ عمى الممكية العقارية في المدف ، كعمى التجارة كالصناعة كىذا خد
لممجمكعة األكركبية التي تشكؿ قسما مف المجتمع الجزائرم إلى جانب مجمكعة الشعب الجزائرم التي 

حيث أصبح الجزائرم غريبا في كطنو كمجتمعو ،  3كانت تحتؿ المركز األدنى مف السمـ االجتماعي
أحد الجزائرييف  كاالحتكاؾ بالمستكطنيف ، ككصؼ ختبلطاالفحكصر في األحياء الشعبية الضيقة كحـر مف 

بقكلو : " كقمما كاف الجزائرم أثناء تجكالو داخؿ المدينة يتعدل  ستعماراالتمؾ الظاىرة العنصرية التي سنيا 
البريد المركزم حاليا( ىي الحد بيف الحياة الجزائرية كالحياة ساحة بخطكاتو حدا معينا ، ككانت إدارة البريد )

الة مف الفكضى فمـ تعد ىناؾ سمطة تدبر شؤكنيـ كما كانت في كأصبح األىالي يعيشكف ح"  4الفرنسية
السابؽ قبؿ دخكؿ الفرنسييف فإف العائبلت ذات النفكذ في الكسط األىمي ىي التي كانت تقكـ مقاـ السمطة 

، كما قاـ االستعمار بتحطيـ أركاف المجتمع الجزائرم سكاء  5الحاكمة التي قؿ دكرىا إف لـ يختفي كميا
مية أك الييئات القيادية التي تعتمد عمى األصؿ ك الماؿ أك الزعامة الدينية كتحكؿ معظـ السكاف كانت القب

المعمريف كعماال في خدمة الرأسمالية الفرنسية كاألكركبية ، إذ كتب أحد االدارييف  عندإلى مزارعيف 

                              

 .292،  289صص  ، úƓƑƨ ƲƜîǄخيثر عبد النكر ،  - 1
 . 15، ص 1993، رسالة ماجستير  ، جامعة الجزائر ،  ǏƳƑǄƗƜǗäĀ Ǐǆǐìǁä êǘƬǗä îǉƑõǄعبد المجيد بف عدة ،  2
 .1975، الجزائر ( ،  24،) مجمة األصالة : العدد  ƕǐƟǘƬǕä ƕǀîƟǁä æƉƪǆĀ ðǐìƑƓ þƓäرابح تركي ،  3
 . 113، ص 2007، )الجزائر: دار ىكمة ( ،  1، ط  ä ƕǀîƟǁä Ǐƺ ǇîĀìĀ ǏƓƾƴǁä åǐôǁäƕǐîƏäïƜǁä ƕǐǆôĀǁأحمد مريكش ،  4
 .44، مرجع سابؽ ، ص  îǐƨƗ ƕǐǁƑǄƪǁä Ƒǐƾǐîƺâشارؿ أندرم جكلياف ،  5
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عف طريؽ القكات العسكرية ،  الفرنسييف : " لقد حطمنا بعض القبائؿ القكية التي كانت ليا مكانة في الببلد
 1كبعض األىالي صكدرت ممتمكاتيـ كما عممنا عمى تكسير شككة بعض العائبلت ذات السمعة كالشيرة"  

ما ذىب إليو مالؾ بف نبي حينما ذكر ما كصمت إليو بعض العائبلت المشيكرة في قسنطينة فقاؿ : "  ىك ك 
 ƕǂƏƑƴǁ ìĀƜĀ ǍƾƓǐ ýǁĂïîƗ ñƑƓ ƞǁƑƬ ƕǂƏƑƳ ƑǄà Û  þƓä ÞƑǐǆƷà ƑǄàĀ Û ðǆĀƗ Ǎǁâ êĀïǆ Ǐƺ ƑǊǆƌƺ ĂƑƓ

þĀǀƻǁä æîǐƸƬ ƕƏƺ āĀƨ ýǊǆǄ ǍƾƓǐ ýǂƺ "2التي تعرض الجزائريكف زادت  . كما أف سياسة القير االجتماعي
كانتشار البطالة كارتفاع نسبة اإلجراـ ، كتفشي اآلفات االجتماعية ، كغبلء  جتماعيةاالمف سكء أكضاعيـ 

أف أصيب المجتمع بالرككد  جتماعياال كالتغير الناتج عف القو ،جة ىذا التدىكرالمعيشة ، ككانت نتي
كانتشر في أكساطيـ الفقركالجيؿ ، كأصبحت مئات اآلالؼ مف العائبلت  السكاف ةحال كالخمكؿ ، كتدىكرت

ترتزؽ مف أراض غير خصبة ، ك تعيش في حاالت مأساكية ك إف كانت ىناؾ أراضي جد خصبة ، فإف 
تركز السكاني فييا خاصة العاصمة ال يكفي لسد حاجيات كؿ السكاف مف اإلنتاج ، األمر الذم جعؿ شدة ال

فرحات عباس : "  يقكؿ، في ىذت الصدد 3كميـير قكت يالمجاعة تفتؾ بالمعكزيف غير القادريف عمى تكف
مف ىؤالء السكاف  جرداء قاحمة ، بمغ الثمثاف يمف السكاف لـ يبقى في أيدييـ سكل أراض ، 4ستة مبلييف

مف الجكع كالبؤس كالفاقة مبمغيا ، جردت القبائؿ الغنية كالقكية مف خيراتيا ، ألف أراضييـ كممتمكاتيـ 
أصبحت تيـ نيبة الناىب ، كلـ يبقى في كسع العربي الذم أصبح غريبا في أرض األجداد إال أف يككف 

األخبلقي  نحبلؿكاال جتماعيةاالاآلفات  عديدنتشار ال .  كما أدل الكضع الصعب لمسكاف5خادما لممعمر"
ه مف البغايا ءفي أكساط المجتمع الجزائرم ، حتى أصبح المار في شكارع العاصمة ال يسمع إال ما يسك 

تمؾ الظاىرة المخمة بالحياء ، بعد أف كظؼ االستعمار المرأة  "النجاح "كىف متبرجات ، ككصفت جريدة 
جزائرية المسممة بقكليا :" بغيات يتخطفف الشباب كيمبسف عقكليـ كيأكمف كالجنس لتحطيـ مقكمات األمة ال

أمكاليـ كال مجير ليـ كال ناصر ليـ ، ألف المرأة حرة في نفسيا تفعؿ ببيتيا ما تشاء". ككتبت جريدة " لساف 

                              

 .32ص  سابؽ،، مرجع îƑǄƴƗƨǗä üǐǁ فرحات،عباس  1
 .10ص  سابؽ،، مرجع þîƾǁä ìǉƑƪ çäîǀíǄ نبي،مالؾ بف  2
 .101ص  ، úƓƑƨ ƲƜîǄشارؿ ركبير أجيركف ،  3
التقديرات حسب أغمب المؤرخيف حكؿ عدد السكاف في ىذه الفترة تشير إلى عدد بيف ثبلثة إلى خمسة مبلييف نسمة لكف  4

 حمداف خكجة يذكر رقـ عشرة مبلييف .
 .112ص  ،ƲƜîǄúƓƑƨ  فرحات،عباس  5



 مالك بن نبي )حياته و عصره(                                                         األولالفصل 

 

59 

 

، دكف  أخبلقية تقكؿ " أما الدعارة فقد نشرتيا فرنسا كالكباء في كؿ حيالديف " في كصؼ الظاىرة البّل 
قدسية األماكف الطاىرة ، حتى بات جامع سيدم  احتراـمراعاة لحرمة األكساط العائمية الشريفة ، كال حتى 

 .2تحيط بو بيكت الدعارة إحاطة السكار بالمعصـ" 1رمضاف

كاف كرغـ ىذه الكضعية المزرية فقد شيدت بداية القرف العشريف زيادة سكانية حيرت السمطة الفرنسية ، فقد 
إلى أربع  1921حكالي أربعة مبلييف كتسعمائة ألؼ نسمة ، ليرتفع في سنة  1911د السكاف في سنة عد

، كمعركؼ أف الجزائرييف شارككا في الحرب العالمية األكلى كسقط  كتسعمائة ك ثمانيف ألؼ نسمةمبلييف 
 .3 الضحايا مفعدد كبير 

جرة سكاء الداخمية مف األرياؼ نحك المدف أك كما لعبت الظركؼ االجتماعية السيئة دكرىا في عممية الي
الخارجية اتجاه البمداف العربية كاإلسبلمية كحتى الببلد األكركبية ، فحركة اليجرة نحك فرنسا في بداية القرف 

تشير إلى أربعة آالؼ إلى خمسة آالؼ جزائرم  ، 1912العشريف بدأت تتضح أكثر ، فإحصائيات عاـ 
في مرسيميا ، حيث كانكا يشتغمكف في المكانئ كالعربات العمكمية ك كرشات  2000مكجكديف بفرنسا منيـ 

، كىناؾ عدد متماثؿ في "باريس" يعممكف في مؤسسات مختمفة مثؿ شركة العربات العمكمية )المترك(  4 البناء
ما ال يقؿ  كالمبلحظ أف ىذا التكجو الكبير نحك فرنسا كاف بسبب الحرب العالمية األكلى ، حيث دخؿ فرنسا، 

، كتمؾ الحرب الككنية التي أعادت لمجزائرم شعكره بأنو ال  1917ك  1914جزائرم بيف  62521عف 
يختمؼ عف اآلخريف ، بؿ يستطيع أف يتفكؽ عمييـ أحيانا ، كأف االحتبلؿ فرض عميو بالقكة كليس قدرا 

كاف يشعر بو ىذا الجندم محتكما كما أشاع بعض شيكخ الزكايا كالمشعكذيف ، كأف مركب النقص الذم 
المسرح ما ىك إال نتيجة لسياسة التجييؿ التي فرضت عميو ، كفقره المدقع نتيجة لنيب ثركاتو كطرده إلى 
المناطؽ الفقيرة ، فبدكف شؾ لقد شاىد ذلؾ الجندم بأـ عينو خكؼ الجندم الفرنسي مف المكت ، كنقص 

                              

القرف الحادم عشر ، إعيد ترميمو في جامع سيدم رمضاف : يقع في الحي العتيؽ بالقصبة في العاصمة الجزائر شيد في  - 1
 كىك اليـك يتسع لحكالي ألؼ مصمي . 2010سنة 

 .17ص ،ƲƜîǄúƓƑƨ  عدة،عبد المجيد بف  2
، ǍƬƽǓä åîƸǄǁäĀ ðǆĀƗĀ îƏäïƜǁä Ǐƺ îǐîƟƗǁä çƑǀîƟ ýƏƑƳì ýǉà þǄ ƕǄƑƳì îǀƑǆǄǁä îǐǐƸƗĀ îƏƑƴƪǁä õƻƟ عمي الشنكفي ،  3

 13، ص  1984فيفرم  –، جانفي  ، الجزائر 79العدد  :مجمة الثقافة 
Û ƕǐƨƑǐƨǁä ƕǄĀƑƾǄǁä1900 ı 1954 ƕǄƜîƗ Û ĂîĀƙǁä úǐîôǁäĀ ǏƟǘƬǕä úǐîôǁä Û ý الجيبللي صارم ، محفكظ قداش ،  4

 èäîƟ þƓ îìƑƾǁä ìƓƳ ،  220( ، ص1987، )الجزائر المؤسسة الكطنية لمكتاب. 
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 االعتزازاآلخر كيعيد لو شعكر نقص تجاه المف مركب الشجاعة لديو كىذا ما جعؿ ىؤالء الشباف يتخمصكف 
بالكضعية السيئة التي يعيشيا  االىتماـعمى  1932الممثمكف اإلسبلميكف منذ حاكؿ لقد بالنفس ،  كاالفتخار

نيـ مف مساعدات مالية كي يكاجيكا المجاعة ، كحتى الصحافة الفبلحكف ، كذلؾ بالبحث عف حؿ يمكّ 
يتكافدكف بكثرة عمى المدف  فقد انتشر الفقر بسرعة ، فقدمت  انكاكية الخاصة أنيـ تدخمت كنددت بيذه الكضع

مميكف فرنؾ ، لكف ىذه األزمة استغمت مف طرؼ المعمريف ، كسيطركا  15السمطات مساعدات تجاكزت 
 .عمى ىذه المساعدات المالية ، فقسمت بينيـ كبيف بعض القياد آنذاؾ 

تشير جريدة النجاح إلى الكضعية الصحية الجيدة ، كمدل د آنذاؾ فأما عف الكضع الصحي في الببل 
قسما صحيا ، كعمى رأس كؿ قسـ مف  267االىتماـ المكجكد فكتبت "ينقسـ الكطف في الكقت الحاضر إلى 

اإلسعاؼ  كمساعديف صحييف مجانا ثـ القكابؿ  8معينا فنيا ، ك 939طبيب يؤيده  194األقساـ الكبيرة 
العناية بالصحة في قطرنا الجزائرم بمغت في الكقت الحاضر مبمغا يبعث  باختصارتماعي ، المدرسي كاالج

 عمى اإلعجاب  كالتقدير في نفكس أىؿ البمداف األكركبية كاألمريكية الراقية " ؟.

لكف رغـ أف ىناؾ أقساـ صحية كصحييف لكف األكيد أف استفادة الجزائرييف منيا جد ضعيفة ، حيث أنو ال 
ف تكفرت ىذه العناية فاليدؼ منيا ىك الحفاظ عمى اليد العاممة التي يعقؿ  أف يعتني بؾ مف جاء يستغمؾ ، كا 

إذا ما تعرضت لؤلمراض الفتاكة فتككف خسارة لممعمريف كالفرنسييف عمى حد سكاء ، حيث يشير " فيكليت" 
ارير العسكرية ، تبيف سكء إحصائيات استخرجيا مف التقإلى  "ىؿ تحيا الجزائر؟"في كتابو   1870-1960

شاب لبى دعكة السمطة العسكرية حيث  18607مف بيف  1927الحالة الصحية ، ففي مدينة الجزائر عاـ 
منيـ ال يصمحكف لمخدمة العسكرية ألف حالتيـ الصحية تمنعيـ مف ذلؾ ، كنفس الشيء  8268تبيف أف 

كف لمخدمة العسكرية كمصابكف بمختمؼ ال يصمح 5464تبيف أف  14642مف بيف  1923بكىراف ففي عاـ 
كالحؽ أف المستفيد األكبر مف األقساـ  ،  السؿ ، كأمراض العيكف ، أك خمؿ خمقي في الجسـ: األمراض مثؿ 

 984إلى  1926ألؼ في عاـ  833مف  رتفعاالصحية كاإلعانات ىـ السكاف األكركبيكف حيث أف عددىـ 
 1.%1ػػ : بمعدؿ زيادة تقدر بػػػ 1954ألؼ في عاـ 

                              

، رسالة ماجستير ،جامعة )ǘƬǕä ǇìĀǊƜ Ā þǐìǁä îǐƢ ìǄƟǄ ơǐƪǁä) îƏäïƜǁä Ǐƺ ƕǐƟ1902-1993أسعد اليبللي ،  1
 .39، ص 2006قسنطينة،  
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قسماف ، قسـ األكركبييف كيعتبركف رغـ اختبلؼ أجناسيـ   ستعماريةاالكانت الجزائر في نظر السمطات 
فرنسييف ليـ كعمييـ ما لممكاطف في فرنسا ، أما القسـ الثاني فيـ أبناء الكطف الذيف تسمييـ اإلدارة 

" الذم 1قانكف تعسفي يسمى "قانكف األىالي االستعمارية بأسماء متعددة ، فيـ أحيانا األىالي الذيف يحكميـ
يكاد يحرميـ مف حؽ التنفس ، كىـ العرب في نظر الككلكف ، كالمسممكف في نظر المؤرخيف أمثاؿ  ركبرت 
آجركف كما تنقسـ ىذه الفئة األخيرة إلى مجمكعتيف ، األكلى تتشكؿ مف العائبلت المقربة لمسمطات كالثانية 

لسكاف الذيف كانكا يعيشكف أكضاعا متقاربة جدا ، كيتعرضكف لنفس أنكاع فيي التي تتشكؿ مف باقي ا
 االستغبلؿ كاالضطياد ك التعسؼ.

،  كانت مزريةالثكرة  اندالععشية  كضعيتوكعندما نريد تقييـ اإلنساف الجزائرم ، تقييما مطمقا ، فإننا نجد أف 
 . 2 األمر بفرض مختمؼ أنكاع الضرائب عميوال تكليو أم اىتماـ إال عندما يتعمؽ  ستعماريةاالفاإلدارة 

 االجتماعيفي الجانب ميـ عنصر لكما أنو ال يمكف ألم باحث أف يمـ بجكانب المكضكع دكف التعرض  
الرجؿ ، كتخضع لظركؼ قاسية ، فالمرأة كانت تعاني  ةالذم يتمثؿ في المرأة ، فمعاناتيا كانت شبيية بمعانا

" إف المرأة الجزائرية رغـ جيميا العظيـ تمتاز بأخبلؽ  تكفيؽ المدني :مف الجيؿ كفي ىذا الصدد يقكؿ 
كريمة ، كسجايا طيبة ، فيي محافظة أتـ المحافظة عمى التقاليد القديمة كالعادات التي كرثتيا عمى األسبلؼ 

، أما ، فيي مسممة متينة اإليماف، ثـ ىي زكجة أمينة صبكرة كفية ، تشاطر زكجيا آالـ الحياة دكف جزع 
بشدة التمسؾ بالتقاليد القديمة ،  اشتيرتنساء الطبقات الراقية في المدف الكبرل فيي أقمية صغيرة جدا ، كقد 

 ." كقد تمقى الكثير منيف مبادئ العمـك الحديثة بالمدارس الفرنسية

كتمؾ ىي 3 رغـ الصفات التي كانت تتحمى بيا المرأة مف حياء كأخبلؽ عالية فقد كانت محركمة مف التعميـ
المصيبة الكبرل حسب الشيخ اإلبراىيمي الذم يذكر في ىذا الصدد " كانت المرأة المسممة في الجزائر إلى 
عيد قريب ، ال يتجاكز أربعيف سنة ، محركمة مف كؿ ما يسمى تعميما إال شيئا مف القرآف يؤدم إلى معرفة 

                              

لؾ حرية األفراد ذك صبلحيات السمطة القضائية ك سقطت ب اختصاصاتالسمطة اإلدارية  اكتسبتقانكف األىالي كبمكجبو  1
 بحجة الحفاض عمى األمف.

 .24، ص  1999اتحاد الكتاب العرب ،  ، منشكرات 1، ج îƬƑƴǄǁä îƏäïƜǁä ơǐîƑƗالعربي الزبيرم ،  2
 .40، ص  úƓƑƨ ƲƜîǄأسعد اليبللي ،  3
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بالبنت فيو  بعض بيكت العمـ فقط ، كال يجاكزكفالقراءة كالكتابة المبسطة ، كىذا النكع عمى تفاىتو خاص ب
الثانية عشرة مف عمرىا ، ىذه ىي الحالة السائدة في الجزائر منذ قركف ، كتشاركيا فييا جميع األقطار 
اإلسبلمية عمى تفاكت بسيط بينيا ، كالسبب في ىذه الحالة نزعة قديمة خاطئة راجت بيف المسمميف كىي أف 

، ىذه ىي عمة العمؿ ، فالحالة أفضت المرأة المسممة إلى ىذه الدرجة التي مازالت  تعميـ البنت مفسدة ليا
ذا  عقابيميا سارية في المجتمع اإلسبلمي كمازاال لطخة عار فيو ، كأف المرأة إذا تعطمت عطمت الرجؿ ، كا 

عمى المرأة  المرأة عندنا إال بيذا الضبلؿ ، الذم شكه الديف ، كقضى النحطاطتأخرت أخرتو ، كال سبب 
 1بالخمكؿ فقضت عمى الرجؿ بالفشؿ ، ككانت نكبة عمى المسمميف.

إف ىذا التجييؿ المخطط لو في الكاقع قد أدل إلى خمؽ مجتمع ساذج في أغمبيتو ، لو نحك المستعمر شعكر 
كازدىار مزدكج باإلعجاب كالكراىية ، أما االعجاب ففيما تكصؿ إليو األجنبي مف معرفة ، كما حققو مف تقدـ 

، كما جاز عميو مف ثركة كرفاىية ، كسيطرة عمى التقنيات الحديثة ، أما الكراىية فناتجة عف االحساس بككف 
 2ذلؾ األجنبي ، يمتص خيرات الببلد كينيب أىميا دكف أف يجد مف يقؼ لو بالمرصاد.

عمى سكاعدىا قصد التصدم كبإيجاز فإنؾ عندما تطؿ عمى الجزائر في تمؾ الفترة ستجد الطميعة فييا مشمرة 
لمفتكر الذم أصاب األمة ، كنفض الغبار الذم حجب الرؤية كالعمؿ مف أجؿ إزالة التشكيو كمحاربة التزييؼ 
كاالنحراؼ كسائر األمراض التي نفثيا المستعمر داخؿ فئات المجتمع كبفضؿ تمؾ المجيكدات ، صار 

ؿ كيفتخركف بانتسابيـ لمعركبة كاإلسبلـ  كصار األىالي األطفاؿ الجزائريكف يستنكركف أف يككف أجدادىـ الغا
 3في معظميـ يدرككف التمايز بينيـ كبيف المعمريف كأبناء ما يسمى الكطف األـ.

                              

 المسممة في الجزائر اإلبراىيمي، المرأةالبشير  1
www.binbadis.net/benbadis/advocates-of.el./158-ELiBragimi.html,/10/12/2012 - 12:26 

 .26، ص  úƓƑƨ ƲƜîǄالعربي الزبيرم ،  2
 .27، ص   ƲƜîǄǈƨƻǆ العربي الزبيرم ،  3
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 :مفيوم التاريخ في فكر مالك بن نبي األول : المبحث 

" قطب التاريخ مف أىـ القضايا التي شغمت كثيرا مف المفكريف المسمميف في العصر الحديث فقد نشر سيد     
التأريخ  فكرة و منياج " و ألؼ  عمي شريعتي " التاريخ و القدر" و كتب محمد باقر الصدر " السنف  في

و أصدر أنور الجندي " اإلسبلـ و حركة التاريخ " ، أما المفكر مالؾ بف نبي فانو  التاريخية في القرآف الكريـ"  ،
ال كاممة في عديد مف كتبو مثؿ كتابو " لـ يترؾ كتابا مستقبل في ىذا الحقؿ المعرفي و لكنو  خصص فصو 

شروط النيضة " حيث خصص فصبل كامبل" الحاضر و التاريخ" و كذلؾ فصميف في كتابو  ميبلد مجتمع" 
اآلراء المختمفة في تفسير الحركة التاريخية ، التاريخ و العبلقات االجتماعية " و ثبلثة فصوؿ في كتاب الظاىرة 

 .1 ة ، أصوؿ اإلسبلـ بحث في المصادر ، تاريخ الوحدانية "القرآنية " الوحدة التاريخي

: يدؿ لفظ التاريخ عمى معاف متفاوتة في لغة القراف الكريـ أي لغتنا العربية تأتي كممة التاريخ و  تعريف التاريخ
إليو مضافا و تاريخ شيء مف األشياء قد يدؿ عمى وقتو الذي ينتيي ، التأريخ و التواريخ بمعنى اإلعبلـ بالوقت 

 إليو ما وقع خبلؿ ىذا الوقت مف حوادث و وقائع .

التاريخ في المغة اإلعبلـ بالوقت ،  2ىػ (   902-831ويقوؿ شمس الديف محمد بف عبد الرحماف السخاوي ) 
 يقاؿ : ارخت الكتاب و رخيتو ،أي بينت وقت كتابتو . 

أي وقت حدوثو، و عمـ التاريخ ىو عمـ يتضمف  لشيء،ايقاؿ تاريخ  الوقت،تعريؼ  بمعنى:والتاريخ جمعو تواريخ 
 . 3ذكر الوقائع و أسبابيا و أوقاتيا 

و عقؿ ، ة اة و صحفو األحواؿ مف مولد الرواة و األئمة و و بضبط ت: التعريؼ بالوقت الذي  االصطبلحو في 
عف أحواليـ في مرجعو الفحص و حفظ و ضبط و توثيؽ و تجريح ، و ما أشبو ىذا مما حج وبدف و رحمة و 

                         
 77مولود عويمر ، مرجع سابؽ ، ص 1
ىػ ( ،ولد بالقاىرة و درس و تنقؿ بيف مصر و الشاـ و الحجاز حتى  902.831السخاوي شمس الديف محمد بف عبد الرحماف )  2

 ؾ التبرد و المسبوؾ في ذيؿ السمو  صار مف عمماء التاريخ و الحديث ومف أىـ كتبو  الضوء البلمع ألىؿ القرف التاسع  و 
 115 ص ،2ط (،1977معاجـ دار الشرؽ  لبناف:، ) لمنجد اإلعداديا3
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حاليـ واستقباليـ و يمتحؽ بو ما يتفؽ مف الحوادث و الوقائع الجميمة مف ضيور مممة و تجديد فرض و و ابتدائيـ 
و قصص األنبياء ، وغير  خمؽ، و ربما يتوسع فيو لبدء ال خميفة ووزير و غزوة و ممحمة ، و حرب و فتح بمد

كبناء جامع أو مدرسة أو قنطرة  نيامقدماتيا و مما سيأتي ، أو دو  ذلؾ مف أمور األمـ السابقة و أحواؿ القيامة و
سماوي كجراد و كسوؼ و خسوؼ ، خفي بو مما ىو شائع مشاىد ، أو  االنتفاعأو رصيؼ أو نحوىا  مما يتـ 

 و طاعوف و غيرىا مف اآليات العظاـ و العجائب الحساـ. حريؽأو ارضي كزلزاؿ و سيؿ و طوفاف و 

ىو أقدـ إنسانية و تنطوي كممة  تاريخ لدى أغمب الشعوب عمى معنييف اثنيف  فيي تعني ما وقع  إف عمـ التاريخ
 . 1لئلنساف في الماضي و تعني كذلؾ ما دونو اإلنساف عمى ذلؾ الماضي  

يـ مف ذلؾ و جود تطابؽ فالمعرفة عمى أف ال ي لتمؾفالتاريخ ىو إذف معرفة لمادة معينة لكنو أيضا يعتبر مادة 
ذلؾ ما يتوفر لممؤرخ مف وثائؽ و شواىد عف بف يفالتطابؽ رى، ذلؾ الماضي لبيف الماضي و معرفة اإلنساف 

عمى اإللماـ بذلؾ الماضي و سبر أغواره ، عمى أف التطابؽ التاـ صعب جدا إف لـ نقؿ  قدرةالماضي ، وم
 . 2مستحيبل 

مثمو ، يقاؿ : أرخت و ورخت ، وقيؿ اشتقاقو مف األرخ ،يعني  ريخقت و التو ويقو الجوىري : التاريخ تعريؼ الو 
حدث الولد ، ىذا و قد فرؽ عبد يبفتح اليمزة ، و كسرىا ، وىو األنثى مف بقر الوحش ألنو شيء حدث لما 

، وتقوؿ  ىػ( بيف المغتيف فقاؿ ، بنو تميـ يقولوف : ورخت الكتاب توريخا 731 -640الممؾ الباىمي األصمعي ) 
عربيا ، وقيؿ أنو ليس بعربي محض بؿ ىو معرب مأخوذ مف" ماه  المفظقيس : أرختو تأريخا ، وىذا يؤيد كوف 

روز" بالفارسية و معنى ماه " القمر " و " روز" اليـو " و كاف الميؿ و النيار طرفة قاؿ منصور  الجواليقي  ) 
يقاؿ : أف التاريخ الذي يؤرخو الناس ليس بعربي  "مي المعرب مف الكبلـ األعج "ىػ( في كتابو  1063-1144

أنما أخذه المسمموف عف أىؿ الكتاب ، وتاريخ المسمميف أرخ مف سنة اليجرة ، كتب في خبلفة عمر رضي اهلل 
.  عنو ، فصار تاريخا إلى اليـو

                         
 4، 3ص ص  (،2005الجامعيةدار المعرفة  ،)اإلسكندرية:التأريخو  التاريخ، ميراف محمد بيومي  1
 11،ص (2003الجميورية التونسية : دار محمد عمي لمنشر، )،  التاريخ و تاريخ المفيوم مفيوم، التيمومي اليادي  2
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الحساب أو  : أف لفظ تاريخ أنما ىو لفظ عربي بمعنى العد و H-Gibbو عمى أية حاؿ فقد أكد " جب"  
 .1التوقيت ، أي تحديد الوقت و تحديد الشير

إف ىذا المعنى المزدوج لكممة " تاريخ" موجود في كؿ المغات تقريبا ولعؿ ذلؾ ناشئ عف شعور دفيف لدى 
الوحيد تقريبا يخص المغة األلمانية التي  االستثناءاإلنساف باالرتباط الوثيؽ بيف معرفة الماضي و الماضي ذاتو و 

ويقتصر أغمب المؤرخيف عمى اف التاريخ نحت و ،  Geschehn2و   historieتتضمف تمييزا واضحا بيف :
المستمد مف األصؿ اليوناني القديـ ، أي كمما  historia لفظ  يدؿ عمى ذلؾاستقصاء حوادث الماضي ، كما 
اره عمى الصخر و األرض بتسجيؿ أو وصؼ أخبار الحوادث التي ألمت يتعمؽ باإلنساف منذ بدأ يترؾ أث

بالشعوب و األفراد و قد تدؿ كممة تاريخ عمى مطمؽ مجرى الحوادث الفعمي الذي يصنعو األبطاؿ و الشعوب و 
 . 3التي وقعت منذ أقدـ العصور و استمرت و تطورت في الزماف و المكاف حتى الوقت الحاضر

حوي بيف دفتيو التطورات يلمصدر اإلحساسي لممعرفة اإلنسانية وىو ذلؾ السفر الخالد الذي فالتاريخ إذف ىو ا
أف يبدأ حياتو عمى  لئلنسافالتي مرت بيا البشرية منذ قدر اهلل و الثقافية االجتماعية و السياسية و االقتصادية 

 . 4يغير اهلل األرض غير األرض  األرض وحتى

 الـتاريـخ :و بي ـن نـالك بـم - 1

خر آالنشاط المشترك بين عالم األشياء و األشخاص و األفكار أو بمعنى يعرؼ مالؾ بف نبي التاريخ بػ" 
ويشكل لو حقل دراسة و ثروة من ،    التاريخ نفسو ليس إال قائمة إحصائية لعدد معين من الحركات و األفكار

أي أنو عمى ما ذىب إليو   5"  احيا و في إخفاقياالتجارب البشرية التي يتأمميا في مختمف أطوارىا في نج

                         
 4، ص مرجع سابقمحمد بيومي ميراف،  1
 12، صسابقمرجع  اليادي التيمومي ، 2
 12ص (،2000المعارؼ، دار  القاىرة:)  ،8ط  ،التاريخيالبحث  منيج عثماف،حسف  3
 6ص  ،سابقمرجع  ميراف،محمد بيومي  4
 78 -77ص  ، ص مرجع سابقمولود عويمر ،  5
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عمماء االجتماع :النشاط المشترؾ المستمر الذي تقـو بو الكائنات و األفكار و األشياء مطبوعا عمى صفحة 
 الزماف .

 واألشخاص  ـلاإف صناعة التاريخ تتـ تبعا بتأثير طوائؼ اجتماعية ثبلثة : تأثير ع" أدؽ فإنا نقوؿ :ر بتعبيو 
 . 1األشياء ـلاتأثير عو تأثير عالـ األفكار 

حيط باإلنساف مف ؿ ما يفيو ك "ليو كما جاء في تعريؼ مالؾ بف نبي: إف عالـ األشياء  اءــــــيـم األشـالـــع أ/
نضره ىو عامؿ ميـ في قياـ عالمي األشخاص و األفكار بدورىما و عالـ األشياء في " ، عوامؿ مادية و ثقافية 

نظر الطفؿ منذ الوالدة فالثدي بالنسبة لو ليس فعالـ األشياء ىو أوؿ ما يمفت المنوط بيما في صناعة التاريخ ، 
 و ينقسـ عالـ األشياء حسب مالؾ بف نبي إلى قسميف :  وقد تقـو الرضاعة مقام" شيء  "أكثر مف 

" الشيئية" و عبلقتو سمبية بالتاريخ ألنو يعد مف أخطر بمرضوىو ما يسميو :   األشياء الثقافيعالم  -
و ىو نفسو المرض الذي تسبب في الوضع الذي تعيشو األمة  2األمراض التي حذر منيا مالؾ بف نبي 

عجاب بالحضارة الغربية إلى انبيار بعالـ أشيائيا و محاولة استيراد تمؾ األشياء إلااإلسبلمية اليـو ، فمقد أدى 
لمنيوض و التطور و إعادة بناء الحضارة اإلسبلمية و ذلؾ حسب رأي مالؾ بف نبي ىي خرافة السجيف الذي 

الزي األوروبي  و قد ترتب عمى ىذا الواقع النتيجة التي نشاىدىا : حيث اقتحـ 3طمب مف سجانو مفاتيح السجف ي
منذ خمسيف عاما ، ولكف  جئةصورة مفابو البوؽ و الصنبور و الياتؼ و السيارة ، شتى البمداف اإلسبلمية 
د حضارة ،أف نقـو بتكديس يبتشي ضطبلعاالمشاكؿ التخمؼ ظمت راسخة القدـ داخؿ تمؾ البمداف ، فقد أردنا بدؿ 

لتي يجب التخمص منيا ، ما انفكت مستمرة البقاء و ىي قد نتائجيا ، ولؤلسؼ فاف روح التكديس و  الشيئية ا
العالـ اإلسبلمي أربعة أجيزة  إذ نعبر أرجاءتتبدى أحيانا تحت مظير مشتط في اليزؿ ، وذلؾ عندما نبلحظ 

                         
 .23( ، ص  1985دار الفكر  دمشؽ:)  الصبور شاىيف، ترجمة: عبد مجتمع،ميالد  نبي،مالؾ بف 1
-1988معيد الفمسفة )  الجزائر،جامعة  الماجستير،رسالة لنيؿ شيادة  ،نبيالتاريخ عند مالك بن  مشكمة شريط،األخضر  2

 102ص  (،1989
 مرجع سابؽ، قومومالك بن نبي المجيول في الجزيرة الوثائقية،  3
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يصؼ مالؾ بف نبي ، 1و لمتكييؼ اليوائي في مقصورة أحد رؤساء المصالح أو خمسة أجيزة ىاتفية عمى مكتب
لقد ضؿ العالـ اإلسبلمي خارج التاريخ دىرا طويبل اإلسبلمي الذي أقعده مرض الشيئية فيقوؿ : " حالة العالـ 

" ، مف كيانو  اـ المريض لممرض ، وفقد شعوره باأللـ حتى كأنو أصبح يؤلؼ جزءماستسدؼ، كاف لـ يكف لو ى
استقرت عمى وسادتو ، فمـ يمبث إلى أف سمع ىذا المريض بمف يذكره بمرضو و يحدثو عف العناية اإلالىية التي 

أف أفاؽ مف سباتو العميؽ لكف مازاؿ لديو الشعور باأللـ ، إنيا بداية حقبة تاريخية جديدة يطمؽ عمييا النيضة أو 
، و لكف ما ىو مدلوؿ ىذه الصحوة عند مالؾ بف نبي ؟  يرى مالؾ أنو عندما نطمع عمى ىذه الحقبة " 2الصحوة 

" و نفحص سجبلتيا نجد فييا الكثير مف الوثائؽ و الدراسات و المقاالت و  مرحمة النيضة أو الصحوة
المؤتمرات التي تتصؿ بموضوع النيضة ىذه الدراسات تعالج االستعمار و الجيؿ ىنا ، و الفقر و البؤس ىناؾ ، 

لممرض ، أعني وانعداـ التنظيـ واختبلؿ االقتصاد أو السياسة في مناسبة اخرى ، ولكف ليس فييا تحميؿ منيجي 
دراسة مرضية لممجتمع اإلسبلمي ، بحيث ال تدع مجاال لمضف حوؿ المرض الذي يتألـ منو منذ قروف ، ففي 
الوثائؽ نجد اف كؿ مصمح قد وصؼ الوضع الراىف تبعا لرأيو أو مزاجو أو مينتو ، فرأى رجؿ سياسي كجماؿ 

ينما قد رأى رجؿ ديف كالشيخ محمد عبده أف المشكمة الديف األفغاني أف المشكمة سياسية تحؿ بوسائؿ سياسية ، ب
ال تحؿ إال بإصبلح العقيدة و الوعظ ، عمى حيف أف كؿ ىذا التشخيص ال يتناوؿ في الحقيقة المرض بؿ يتناوؿ 
اعراضو ، وقد نتج عف ىذا أنيـ ال يعالجوف المرض بؿ يعالجوف االعراض ، و المريض يريد أف يبرأ مف مرضو 

فاشتد في الجري نحو رؼ حقيقة مرضو و لـ يحاوؿ اف يعرؼ ، بؿ كؿ ما في األمر أنو شعر باأللـ ، لكنو ال يع
إنو دخؿ ، ، أي صيدلي يأخذ مف آالؼ الزجاجات ليعالج آالؼ اآلالـ ىذا شأف العالـ اإلسبلميالصيدلي 

ىنا حبة  يتعاطى اإلسبلمي  لـاالشفاء ، و لكف مف أي مرض ؟ و بأي دواء ؟ فالعصيدلية الحضارة الغربية طالبا 

                         
 .  51-50، ص ص( 1991،)دمشؽ: دار الفكر1ترجمة: عبد الصبور شاىيف ، ط،  الكبرىالقضايا ، مالؾ بف نبي  1
و يوحسب تعريؼ الحركة ىي تنب،  1914و 1820مصطمح تاريخي يعود إلى حركة عمت الببلد العربية بيف سنة : النيضة 2

دراكيـ واقعيـ المتخمؼ، وسعييـ إلحياء الماضي بما فيو مف أصالة وتراث عربي إسبلمي، والعمؿ عمى  العرب إلى ماضييـ، وا 
، وحممة 1798وينظر إلى بداية النيضة بعدما حدثت الصدمة الثقافية التي نجمت عف غزو نابميوف لمصر عاـ ، تجاوز التخمؼ 

 ؿ محمد عمي.اإلصبلحييف مف الحكاـ البلحقيف مث
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كي يشفى مف الفقر ، و لكننا  و في مكاف قصي يتناوؿ عقارا ستعماراالضد   اضد الجيؿ و يأخذ ىناؾ  قرص
 نبحث حالتو عف كثب لف نممح شبو البرء ، أي أننا لف نجد حضارة ، ومف اجؿ ىذا يجب اف نعرؼ اف حيف 

سبية و انعداـ الفاعمية في جيود المجتمع نكاشفا عمى  السمبية ال اقي لنا ضوءماـ لعممية الحضارة ليعالمقياس ال
اإلسبلمي ، إف المقياس العاـ في عممية الحضارة ىو أف " الحضارة ىي التي تمد منتجاتيا و سيكوف مف السخؼ 

 ف نعكس ىذه القاعدة ، حيف نريد أف نصنع حضارة مف منتجاتيا ، و مف البيف أف العالـأرية حتما خو الس
 اإلسبلمي يعمؿ منذ النصؼ قرف عمى جمع أكواـ مف منتجات الحضارة ، أكثر مف أف ييدؼ الى بناء الحضارة.

و لكف ذلؾ ال يجب أف يقودنا إلى أف نضع ستارا حديديا بيف الحضارة التي يريد تحقيقيا العالـ اإلسبلمي و 
حضارة الغربية اليـو ىو قانوف تاريخي لعصرنا الحضارة الحديثة " الغربية " ألنو خطأ قاتؿ حسبو ألف إمتداد ال

ويضرب مثاال عمى ذلؾ بقولو " في الحجرة التي اكتب فييا اآلف كؿ شيء غربي ماعدا القمة التي ىي امامي " ، 
و لكف ىذا يجسـ المشكمة بأكمميا ، فميس مف الواجب لكي ننشئ حضارة اف نشتري كؿ منتجاتيا ، فاألمر 

فمف ناحية الكيؼ ال يمكف ألي حضارة اف تبيعنا كؿ شيء جممة واحدة و خاصة روحيا مستحيؿ كما و كيفا ، 
و أفكارىا و ثرواتيا الذاتية و أذواقيا ىذا الحشد مف األفكار و المعاني و التي ال تممسيا األنامؿ ، ولكف بدونيا 

 تصبح كؿ األشياء التي تبيعنا إياىا فارغة دوف روح و بغير ىدؼ .

شياء التي نشترييا فقد ال نجد راس الماؿ الكافي الذي كـ ال يمكننا أف نتخيؿ العدد اليائؿ مف األومف ناحية ال
ندفعو ثمنا ليا ، و حتى إف وجد فقد ننتج حضارة " اشياء " أو نقـو بعممية تكديس لؤلشياء الحضارية و الفرؽ 

 1بيف التكديس و البناء واضح 

 

 

                         
 44-40ص ص (، 1986،) دمشؽ : دار الفكر، 3ترجمة: عبد الصبور شاىيف ، ط، شروط النيضة مالؾ بف نبي ،1
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ال في لي المساف تعويجو برطانة األعاجـ بؿ في بناء مؤسسات  و لبسو و إف اإلبداع ليس في استعارة جمد الغير
محمية صمبة نابعة مف ثقافة البمد و متصمة بحضارتو ، ومع مرور الوقت تكتسب الصبغة التاريخية و القيمة 

 .1كمعمـ حضاري عريؽ ، أما الشراء أو التسوؽ ، فيما يدالف عمى العجر ال غير 

 عالـ األشياء و الذي يسميو مالؾ بف نبي :أما القسـ الثاني مف 

وىو ما يشكؿ العالـ االقتصادي لحياة الفرد و الجماعة ،إف عالـ األشياء ال يقـو  المـادي:ياء ــالم األشــع-
تتحكـ فييا جميع القوة الروحية أو ما يمكننا أف نسميو القيمة  عوالـ األخرى،والتيالوحده ، بؿ يقـو عمى 
  الخمقية ) األخبلقية ( .

: إف لكممة شخص معنى خاص و مضبوط في فكر مالؾ بف نبي فيي تعني ذلؾ الكائف اص ـــخـالم األشــــ/ ع2
بذلؾ يبدي فرقا ىائبل بيف وىو  2اشياء و  أفكارالمعقد الذي ينتج الحضارة ، إذ ىو يديف ليا بكؿ ما يممؾ مف 

كممة فرد و كممة شخص ، إذ اف الكممة األولى ال تدؿ سوى عمى النوع كما عرفتو الحياة البيولوجية ، ونعني 
بيذا اف الفرد ىو مجموع الصفات الجسمانية التي تميز النوع عف غيره مف االنواع ، في حيف اف كممة شخص 

غيير في المجاؿ الثقافي ذاؾ المجاؿ الذي يديف لو الفرد حتى يصبح ، تشيء  كما مدت معناىا اوال و قبؿ كؿ
 تغير و اصبح شخصا . اجتماعيةشخصا ، بمعنى اف الفرد متى اصبحت لو شبكة عبلقات 

بعبارة أخرى يعني مالؾ بعالـ األشخاص العالـ الذي تغيرت فيو األفراد بسبب شروط ثقافية إلى اف كونت عالما 
 .3يسميو عالـ األشخاص   االجتماعيةمناخ ثقافي خاص بالعبلقات يجاد اىو في الحقيقة خاصا بيا ، و الذي 

                         
،  شراء الحضارة و التاريخأحمد فاؿ ولد الديف ، 1

http://www.fikr.com/?Prog=article&Page=article_auth&AuArtID=101  ،18:58/05/05/2013 
 26، مرجع سابؽ ، ص  ميالد مجتمعمالؾ بف نبي ،2
-1988، رسالة لنيؿ شياد الماجستير ، معيد الفمسفة ، جامعة الجزائر) مشكمة التاريخ عند مالك بن نبي، األخضر شريط 3
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، ىذا العمؿ ىو  ينتظرهو حتى يكتمؿ دور اإلنساف وال يبقى مجرد فرد بؿ يتحوؿ إلى شخص ، ىناؾ عمؿ آخر 
القياـ بعممية تغيير و شحذ الممكات الفطرية فيو كي يوجييا نحو اىداؼ نبيمة و نحو غايات ترضي اإلنساف في 
جانبو القيمي األخبلقي خاصة ، إف ىذا العمؿ ىو ما يقـو بو الفرد مف عممية تغيير نفسي تتماشى و الوجية 

اإلنساف بيذا الحاؿ يمكف اف يتغير مف فرد إلى شخص عندما يغير التي تحددىا لو الشرائع و اإليديولوجيا ، و 
اوال الجانب الذاتي فيو مف حالة الطيف إلى حالة العقؿ حيف إذ يمكنو اف يغير الواقع المحيط بو ، لكف عممية 

و  ،الحياة  اف يقتنع اإلنساف بالفكرة الموجية لمنياجو في – أوالالتغيير ىذه ال تتـ إال وفؽ شرطيف ميميف ىما : 
 : اف يقنع اآلخريف بيذه الفكرة . ثانيا

في سمـ الحضارة ، وال يوجد  االرتقاءو إذا طبؽ اإلنساف الشرطيف يمكنو أف يكوف مساىما في صناعة التاريخ و 
في راي مالؾ بف نبي اىـ مف العمؿ الذي يتسنى لئلنساف اف يقـو بو مف تمتيف األواصر و الروابط مع غيره مف 

إن العمل التاريخي األول الذي يقوم بو المجتمع ساعة ميالده ىو إقامة  ": اد وىو يذكر في ىذا السياؽفر األ
مف ربط عبلقات بيف بعضيـ البعض ، و حتى  فرادوذلؾ ميـ حتى يتمكف األ،  1"االجتماعيةشبكة العالقات 

ال فماذا يعني تجمع افراد بعضيـ إلى بعض ، طبعا ليس لو اي  تكوف بينيـ صبلت و روابط اخبلقية موحدة ، وا 
معنى إذا لـ تحدد ىذه الروابط بشروط اخبلقية تجمع بيف األشخاص ، و في التعبير القرآني داللة واضحة عمى 

( ، فكممة الجمع ىنا تعبير صادؽ 45ية اآل –) القمر  " سييزم الجمع و يولون الدبر "ذلؾ في قولو تعالى : 
عمى انيا  مجرد إضافات فردية لبعضيا البعض ، ال تجدي و ال تنفع إذا لـ تتوفر البناءات الآلزمة في المجاؿ 

ؿ قاـ بو الرسوؿ صمى اهلل وؿ عمأف ألمبلحظاشياءه ، و أفكاره و أف ينتج أالثقافي و التي تؤىؿ ىذا المجتمع 
لى المدينة ىو بناء المسجد ثـ آخى بيف  المياجريف و األنصار إيمانا منو بأف إعميو و سمـ حيف ىاجر مف مكة 

  2العمؿ الثاني ال يمكف بدونو التجاوب بيف الفكرة القرآنية و عالـ اإلنساف و ىذا لؤلسؼ ما فقدتو األمة اليـو  
سبلمي و منذ سقوط غرناطة و نياية عصر الموحديف لـ يخطو خطوة واحدة في إللـ اف العاأيرى مالؾ بف نبي 

فمـ يعد عالـ ، خمدوف بفشخاصو منذ اف إنطفأت آخر شمعة و المتمثمة في شخص أتاريخو ، ألنو بتر عالـ 

                         
 26، ص  سابؽمرجع  ، ، ميالد مجتمعمالؾ بف نبي  1
 74، ص  مرجع سابقاألخضر شريط ،  2
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الثقافية ألف فيو بذلؾ فقد المبررات ، األشخاص في المجتمع اإلسبلمي ينتج الفارابي ، و الرازي و الخوارزمي 
 . االجتماعيةشخاص و ىي بناء العبلقات يكمؿ مسيرتو عبر التاريخ ، ألنو فقد أكبر خاصية لعالـ األ

أما عبلقة الفرد بالمجتمع و عبلقة المجتمع بالفرد فيي معقدة عمى راي مالؾ بف نبي فكبلىما يؤثر في اآلخر    
ناكا الذي قنبؿ مدينتي ىيروشيما و  1ار األمريكي وؿ ىي قصة الطيو يضرب مثاليف عمى ذلؾ ، المثاؿ اال

ورأينا كيؼ اف ذلؾ الطيار بفعمتو الشنيعة لـ يكف في إمكانو اف يتباىى بفعؿ البطولة بؿ عمى ، اليابانيتيف  زاكي
لى دير ىروبا مف المجتمع ، و المثاؿ الثاني الذي ضربو مالؾ بف نبي ىو قصة عزؿ عمر بف إالعكس لقد ركف 

لخالد بف الوليد مف قيادة الجيش و تعييف عبيدة بف الجراح مكانو رضي اهلل عنيـ جميعا ، بحيث يرى  الخطاب
 ة مالؾ في تمؾ الحادثة في تاريخ العالـ اإلسبلمي دروسا كثيرة فامتثاؿ خالد ألوامر عمر بف الخطاب كاف نتيج

مف جنود اهلل و الجياد فرض عيف عمى المسمميف ى خالد نفسو جنديا أثيره عمى الفرد إذ ر ألدور العامؿ الديني و ت
ف يقي المسمميف شر التشبث بعالـ أولـ يكف يرى في نفسو قائدا عمى الجيش أما عمر رضي اهلل عنو فقد حاوؿ 

 األشخاص عوض الفكرة وىي اإلسبلـ .

اإلنساف أف يمر في طريقو في صنع التاريخ ، و الفكرة معبر عنيا ىي  الفكرة استطاع: بفضؿ ارـكــالم األفــ/ ع3
 .بف نبي  روح القدس كما يرى مالؾ

ف المجتمع النامي ال يتميز فقط بقمة الوسائؿ المادية لؤلشياء و إنما يتميز بقصور في أتشير الفكرة البنابية إلى 
 بفاعمية أو عدـ فاعمية ، كما يتميز  لمفكرة  استخدامواألفكار يتجمى ىذا القصور بصفة خاصة في طريقة 

                         
عمى اسـ والدتو  كاف يسمييا اينوالجاى ة( ىو الطيار الذي ألقى القنبمة الذرية عمى ىيروشيما مف طائر 2007-1915بوؿ تبيتس ) 1

بؿ وفاتو قأسابيع مف إزالتو ليا مف الوجود وقد قاؿ  3عاما يذكر أنو كاف قد زار المدينة بعد  92عف عمر  2007وقد توفى عاـ 
 أنو ال يمانع مف إلقاء القنبمة مره أخرى ألنو ينفذ أوامر القادة.
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و عدـ طرحيا بفعالية ، وىو األمر الذي غفمو العالـ اإلسبلمي ، و أفي طريقة طرحو لمشاكمو  بقصور واضح
الطيراف و فشؿ في ذلؾ طرح كؿ مف العالـ اإلسبلمي و العالـ 1كمثاؿ عمى ذلؾ  فعندما حاوؿ عباس بف فرناس 

ف ، لقد دارت نقاشات حادة في كامؿ ارجاء العالـ اإلسبلمي حوؿ ما إذا كاف إبف فرناس قد الغربي سؤاليف مختمفي
ف يطير فعبل ؟ فكيؼ كانت النتائج ، أما العالـ الغربي فقد تساءؿ ىؿ يستطيع اإلنساف أـ منتحرا ؟ أمات شييدا 

 تختبئنى يحؿ الصنـ ألكف   2ا ىو لقد وصؿ الغرب إلى القمر بينما الزاؿ الجداؿ دائرا في عالمنا اإلسبلمي كم
بالذنب مما يمكننا تسمية الصنـ  االعتزازالفكرة ، و ىذه المرة غدى الصنـ متمثبل في الصوفية و التدجيؿ و 

 فكارىا .أالذي اصاب الحضارة اإلسبلمية في 

في دروب سبؽ السير فييا ، و إنما بفتح دروب جديدة ، وال يتحقؽ ذلؾ إال  باالندفاعإف التاريخ ال يصنع 
باألفكار الصادقة والتي تتجاوب مع جميع المشاكؿ ذات الطابع األخبلقي ، و بأفكار فعالة لمواجية مشكبلت 

حد بعيد في البناء في مجتمع يريد إعادة بناء نفسو ، وفعبل فكما رأى مالؾ فإف األفكار ىي التي تساىـ إلى 
سؤاؿ ىو أي األفكار التي تصنع التاريخ ؟ أىي كؿ إرث فكري ؟ اـ ىي كؿ تقميد  واجيناصناعة التاريخ ، لكف 

 حية ؟  ة؟ أـ ىي كؿ فكر 

   يرى مالؾ بف نبي اف ىناؾ نوعاف مف األفكار :  

 قاتمة  أفكار ميتة و افكار:  أوال -                                                 

 أفكار فعالة و صادقة : ثانيا   - 

                         
أبو القاسـ عباس بف فرناس بف فرداس مخترع وفيمسوؼ وشاعر أندلسي مف قرطبة. عاش في عصر الخميفة  :عباس بن فرناس1

األموي الحكـ بف ىشاـ وعبدالرحمف الناصر لديف اهلل ومحمد بف عبد الرحمف األوسط في القرف التاسع لمميبلد. كاف لو اىتمامات 
محاولتو الطيراف إذ يعده العرب والمسمميف أوؿ طيار في التاريخ. توفي في حدود في الرياضيات والفمؾ والكيمياء والفيزياء. اشتير ب

 ـ. 888عاـ 
دار الحكمة لمنشر  تونس:) ، 1ترجمة محمد عبد العظيـ عمي ط ،اإلسالميمشكمة األفكار في العالم  نبي،مالؾ بف  2

 39ص  (،1985-ىػ1405والتوزيع
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مف  األكبر خطراعالـ ما بعد الموحديف وىي  مففكار التي ورثيا العالـ اإلسبلمي فاألفكار الميتة ىي تمؾ األ
نيا ولدت تحت جوامع القيرواف و بغداد و األزىر وىي لؤلسؼ أغيرىا ، وىي نفس األفكار التي يقوؿ مالؾ 

ا نحف عميو اليـو ألنيا لـ تستعف بمناىج باستور التي طبقيا عمى الفيروس فبدؿ نفسيا التي أوصمتنا إلى م
 في جانب عالـ أفكارنا . ة، إذا فنحف ال زلنا نعيش إرىاصات نيضة خاص انتشارهالقضاء عميو زادت في 

أما الفكرة القاتمة فيي التي يعرفيا مالؾ بقولو " ىي فكرة فقدت شخصيتيا و قيمتيا الثقافية بعد أف فقدت جذورىا 
 . 1التي ضمت في مكانيا في عالمنا الثقافي األصمي "  

أما الفكرة الميتة " فيي فكرة خذلت أصوليا ، وانحرفت عف نموذجيا المثالي ، و لـ يعد ليا جذور في محيط 
، يشير مالؾ إلى اف إتحاد كؿ مف الفكرتيف القاتمة و الميتة يولد لنا نوعا ثالثا مف األفكار  2قافتيا األصمي "  ث

وىو األمر  الذي حصؿ في عالمنا اإلسبلمي اليـو إذ  االنتقاـفكار تحمؿ روح أوىي األفكار "المخذولة " وىي 
نبي يعود إلى التاريخ اإلسبلمي البعيد و بالضبط إلى  األفكار المخذولة و السبب حسب بف انتقاـنحمؿ نتائج 

تمؾ القصة التي حدثت بيف عمي و معاوية و التي عبر عنيا رجؿ مف ذلؾ الزماف بقولو " إ ف صبلتي خمؼ 
في ذلؾ الزماف " القموب  ةعمي أقـو لديني ، لكف  صبلتي خمؼ معاوية أقـو لصحتي " ، و كذلؾ المقولة الشيير 

يوؼ عميو " مثؿ ىذه األفكار في نضر مالؾ بف نبي أدت إلى أفوؿ روح الديمقراطية التي قدمت مع عمي و الس
، وبعبارة أخرى  االنحدارنموذجا مثاليا في مجتمع األنصار و المياجريف ليبدأ عالـ افكار األمة اإلسبلمية في 

نتائجيا ، بؿ وصمت تمؾ الفكرة الميتة  البلحقةفإف الفكرة الميتة التي صدرت آنذاؾ لـ تكف سوى لتتحمؿ األجياؿ 
لتولد األفكار المخذولة و التي وجدناىا عند ابي العباس حيف كاف يقوؿ لمحسيف  االنتقاـفي عالمنا اإلسبلمي حد 

 مف قبؿ " . أباؾ خذلوابف عمي وىو ذاىب إلى اىؿ الكوفة " إف ىؤالء القـو سوؼ يخذلوؾ كما 

فكار المخذولة و التي قمنا بأنيا تنتقـ سواء طاؿ األمر أو قصر ، فإف عدوى صابتو عدوى األأف كؿ مجتمع إذا إ
 تمؾ األفكار تنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ سواء شعر أو لـ يشعر .

                         
 91، مرجع سابؽ ، ص  بن نبي مشكمة التاريخ عند مالك األخضر شريط ،   1
    83، مرجع سابؽ ، ص  مشكمة األفكار في العالم اإلسالمي مالؾ بف نبي ،   2
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يرى مالؾ بف نبي اف الفكرة تولد مرتيف ، مرة عندما تجد ضرفا يساعدىا عمى زرع بذرتيا و الثانية حيف تعمف    
ة البذر في مكاف جديد ، و الحقيقة كما يقوؿ مالؾ بف نبي فإف الفكرة تكوف فعالة اليجرة مف مكاف حتى تتـ عممي

بمقدار ما تممؾ مف فعالية صاحبيا ، بمعنى أف الفكرة يمكنيا اف تشؽ طريقيا في التاريخ إذا كانت ىذه الفكرة 
اقوى في الوسط الذي يتيح " في غار حراء ، و الفاعمية تكوف اقرأتحمؿ عوامؿ القوة الفاعمة ولتكف مثبل كممة "

الحركات و أقـو التوجييات ، و عميو فكؿ فكرة تساىـ في سير الحركة التاريخية يجب اف  اقوى الدوافع و انشط
 مة .أ أو في تاريخ شعب ةتكوف صادقة و صالحة في نفس الوقت حتى تبعث الفاعمي

لكف ىذه العوامؿ الثبلثة ال تعمؿ متفرقة بؿ تتوافؽ في عمؿ مشترؾ تأتي صورتو طبقا لنماذج إيديولوجية ، مف   
عالـ األفكار يتـ تنفيذىا بوسائؿ مف عالـ األشياء ، مف أجؿ غاية يحددىا عالـ األشخاص ، وكما أف وحدة ىذا 

يعطي ىذا 1منيا ، وىي التي تنسجـ في صورة حضارة ىذه الوحدة مع الغاية فؽ العمؿ التاريخي ضرورة فإف توا
يذا التوازف يتـ بالتوازف بيف وجيي الحياة المادية و المعنوية و  دالنسيج المطموب لصنع الحضارة مفيوما يقي

االلتزاـ باإلسبلـ مف أجؿ التحضر ، حيث ترفض أحكامو المثالية اعتزاؿ المجتمع و المادة كما يرفض السقوط 
ذا ما  وفأي توج شياءعبدا لؤلليصبح باإلنساف  حضاري جديد يتطمب إعادة قضية التوازف  الروحي و المادي ، وا 

توحدت ذات الفرد يكوف ذلؾ خطوة عمى طريؽ توحد المجتمع ، أي صنع شبكة عبلقات اجتماعية توازف بيف 
د السموؾ و األخبلؽ في المجتمع ، وبيف عبلقاتو بالعقيدة و األفكار التي تنبع منيا قواع واإلنساف بأشياء مجتمع

في بزوغ فجر حضارة جديدة تعيد الدور لمعالـ  عجؿير بتوازف يمكف أف تسىذه العبلقات التي ت تجقدر ما تنب
 مستوى العالمي.الاإلسبلمي عمى 

ف إيا فمالؾ بف نبي أف الحضارة اذا كانت ىي استيراد أشياء األمـ األخرى أو استعارة فكرىا و منتجات ىرأ و قد
ات و األدوات يتـ التخمص مف نوعفي ىذا الفيـ بذرة موت الطموح الحضاري لمشعوب " ليس بشراء المص

 . 2التخمؼ مف أجؿ صنع التقدـ الحضاري " 

                         
1
 .16، مرجع سابؽ ، ص  ميالد مجتمعمالؾ بف نبي ، 
 .17، ص  مرجع نفسو، مالؾ بف نبي  2
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و المفاىيـ ليعبر عف معاني عميقة ألشكاؿ التاريخ و مراحمو ،  تيستعمؿ مالؾ بف نبي كثيرا مف المصطمحا
المفاىيـ : ) ىدي التاريخ ، تمؾ وكؿ مصطمح يحتاج إلى وقفة طويمة و أف يضاؼ  إلىقاموس المؤرخ  ، وأىـ 

 شيادة التاريخ ، مسرح التاريخ ، ركب التاريخ ، مبلبسات التاريخ ، أصوؿ التاريخ ،...

العمـو األخرى ، كالمغة و عمـ الكبلـ و الفقو فيذه تمثؿ في  رالتاريخ عمما قائما بذاتو كسائيعتبر مالؾ بف نبي 
، أو سياسية أو ثقافية  جتماعيةانظره جميعا  عموما محصنة  ، ويعود بف نبي باستمرار إلى التاريخ لتفسير حالة 

زمنية ، إذ ال يمكف فيـ الكثير مف ية ، ية زمنكؿ عمـ برؤ  إلى أو اقتصادية و كذلؾ بالنسبة لمعمـو فانو ينظر
ت العممية و الوقائع المعاصرة دوف إلماـ بخمفياتيا التاريخية ، و ىذا يخص العمـو االجتماعية و ياالعمـو و النظر 

التاريخ يصنع ىدي الطبيعية معا ، و التاريخ يقدـ لنا دروس مف الماضي جديرة بالنظر و االعتبار ، وعمى 
 المستقبؿ .الحاضر و يبنى 

 تشعبت لتخصص في التاريخ عميقا جدا و او التاريخ اليوـ أصبح مف أكثر العمـو تطورا شكبل و مضمونا وصار 
ددت كثيرا جالفرنسية التي 1(  l’école des annalesفروعو خاصة بفضؿ األعماؿ الكبرى لمدرسة الحوليات )

في عمـ التاريخ ، فمف حيث الموضوع نجد التاريخ االجتماعي و التاريخ السياسي و التاريخ العسكري ، و التاريخ 
و أما مف ناحية التسمسؿ الزمني فباإلضافة إلى التقسيمات المعروفة ) القديـ ، الوسيط ، إلى غير ذلؾ ، الثقافي 

الذي يختمؼ عف التاريخ  histoire immédiateالتاريخ  الراىف  الحديث ، المعاصر ( نجد فرعا جديدا و ىو
المعاصر فإذا كاف المعاصر يدرس أحداثا تعود إلى أكثر مف قرف فاف التاريخ الراىف يدرس فقط أحداثا قريبة جدا 
، فالحدث يقع في الحاضر و لكنو بمجرد وقوعو أصبح جزء مف الماضي و لعؿ ىذا ما قصده ابف نبي ليضع 

كل اىتمام قراءة المأساة التي نعيد بخاصة أن  ينبغيسمميف بقراءة األحداث الراىنة بنظرة تاريخية بقولو " الم
 . نا  ما كتمان من سر "او نطمب من كل كممة و من كل سطر أن يعطي، سجميا التاريخ ىذه األيام 

                         
( : تأسست في مطمع الثبلثينيات مف القرف العشريف تركز عمى دراسة l’école des annalesمدرسة الحوليات الفرنسية )  1

 السياقات الطبيعية و االجتماعية و السياسية و الثقافية التي أنتجت األحداث أكثر مف تركيزىا عمى األحداث نفسيا 
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التي تساعده في  الوجيبو اع و االنثرو الفمسفة و عمـ اآلثار و عمـ االجتمكيعتمد مالؾ بـ نبي عمى عمـو كثيرة  
ليوضح مسألة اإللياـ عند الرسوؿ  ايستند عمى البيولوجي "الظاىرة القرآنية  "تفسير الواقعة التاريخية ، ففي كتابو 

 وذلؾ في قضية تأبير النخيؿ . صمى اهلل عميو و سمـ 

البحث التحميمي  "و كتابو "كيسرلنج ىرماف دي "وؿ عمى الفيمسوؼ األلماني عي"  شروط النيضةكتابو"  و في
الرياضية و  عادالتىذا يستعيف بالم ففي تحديد العامؿ الديني كمحرؾ أساسي لحركة التاريخ و أكثر م "ألوروبا

 1لمتاريخ متعددة التخصصات  دراستولشرح أو تفسير ظاىرة تاريخية ، فالبيانية و الجداوؿ المنحنيات الكيميائية و 

نبي أف التغيير ميمة اإلنساف  و وظيفتو فوؽ األرض و رسالتو في الحياة  فيعتبر مالؾ ب التاريخية :الحتمية 
فيو الذي يصنع التاريخ ، و أف التاريخ ليس ما تصنعو الصدؼ و ال مكائد االستعمار و لكف ما تصنعو 

 2الشعوب ذاتيا في أوطانيا 

جب أوال  أف نصنع يولكف قبؿ ذلؾ و عالـ األشياء ، فكار ، ويكوف ذلؾ باالنسجاـ و تفاعؿ اإلنساف مع عالـ األ
،فقد صار مف البلـز  ىالتراب و الوقت و المواىب في بناء أىدافيـ الكبير  ستخدميفرجاال يمشوف في التاريخ ، م

و يمزمنا أوال أف  "الرجؿ"ع أمامنا المشكمة بأكمميا و أف نأخذ في اعتبارنا عمى األخص عنصرىا األساسي ضأف ن
صنع التاريخ ىي تمؾ الفاعمة و العاممة عمى تإف الشعوب التي  3ساف في تركيب التاريخ ننفيـ كيؼ يؤثر اإل

في حيف أف الشعوب التي تتأخر عف موعد التاريخ فيي تمؾ األمـ التي تسير ، تحريؾ مسيرتو و توجيو مساره 
لحميا ، وىذا النقص الذي يصيب اإلنساف فيقعد بو عف  في حيف  أف المشكبلت تحتاج إلى نسؽ مسرع ءببط

ذلؾ اإلنساف الذي بتغيير وذلؾ ال يكوف سوى 4، يجب التفكير في طريقة لمقضاء عميو  التاريخ توقيتمبلحقة 

                         
 10، ص   مرجع سابقمولود عويمر ،  1
 . 68ص  ،( 1986مسقاوي، ) دمشؽ : دار الفكر ، ترجمة عمر  التيو،الرشاد و  بين نبي،مالؾ بف   2
 . 77، ص ( 1987،) دمشؽ : دار الفكر الصبور شاىيفترجمة عبد ،  شروط النيضة مالؾ بف نبي ،  3
 99ص (،  1984ترجمة عبد الصبور شاىيف،) دمشؽ : دار الفكر ، ، مشكمة الثقافةمالؾ بف نبي  4
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  ( إن اهلل اليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسيمير ما بنفسو حتى ر تتغير حالتو قاؿ تعالى :) غييحتاج إلى ت
  .1( 11د، اآلية ) الرع

و ليست المادة وحدىا العاممة عمى التغيير بؿ ، فاعمية اإلنساف و حركتو مف أجؿ انجازىا رىنت بمدى و التنمية 
عمينا  ذإ أنفسنافاف القضية ليست قضية أدوات وال إمكانات ، إف القضية في ، التركيبة الثبلثية بقيادة اإلنساف 

المجتمع و التاريخ ، و ف ، سكف تحرؾ اإلنساف تحرؾ المجتمع و التاريخ و إذا سكفإذا ، أف ندرس اإلنساف أوال 
شير إليو النظرة في تاريخ اإلنسانية منذ أف بدأ التاريخ تذلؾ ما  التاريخ " تغير" غير نفسك ة السماء عشر لأنيا 

د و تغمره الظممات و ىؿ ىذه المجتمع حينا يزخر بوجود النشاط و أحيانا نراه ساكنا ال يتحرؾ يسوده الكسا نرىف
أما  الحتمية التاريخية  التي يتحدث عنيا الفبلسفة و  2تعبير عف حركة اإلنساف أو ركوده  غيرالمظاىر 

ف إف الحتمية التاريخية ال وجود ليا ، وبعبارة أدؽ فإ:"  يقوؿ مالؾ بف نبي  المؤرخوف فميس ليا أصؿ ثابت
 . 3و تحت رقابتو "حتمية التاريخ تصبح في قيد اإلنساف 

ذكر  4و ذكر عظماء مف مختمؼ الديانات و الحضارات ، عف تفعيؿ العظماء لحركة التاريخ  نبيمالؾ بف  تكمـ 
واهلل لو سقط  "كاف يواجو أعظـ مبلبسات التاريخ اإلسبلمي كاف يقوؿ :حيف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو 

ضرب لنا المثؿ بنابميوف حينما كاف في  " ، وجذع إبؿ مف جسر مف جسور دجمة لخشيت أف يحاسبني اهلل عميو
غمار الحممة التي قادىا الى موسكو و ىو يعيش أعسر أيامو كيؼ كاف منكبا عمى تخطيط التنوير في شوارع 

اريخ و ىـ يواجيوف في الوقت نفسو أخطر مشكبلت باريس ، تمؾ عظمة المشكبلت الداخمية في نظر عظماء الت
مف كانت بيده غرسة يريد يؼ: "يدلنا عمى ىذه الحقيقة في الحديث الشر صمى اهلل عميو و سمـ زمانيـ ، و النبي 

يستفيد منيا غرسيا و قامت الساعة فميغرسيا " ىذه الوصية لمف يتولى الغرس مف المسمميف يجب أف يتأمميا و 

                         
 11، ص  مرجع سابقمولود عويمر ،  1
زياف عاشور الجمفة ، العدد  ة، ) مجمة عمـو اإلنساف و المجتمع : جامع مفيوم التنمية في فكر مالك بن نبيالعابد مييوب ،  2

 155( ، ص 2012، جواف 02
  80 ، ص ، مرجع سابقمولود عويمر  3
 80 ، ص مرجع نفسومولود عويمر ،  4
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التاريخ فيـ  نعوافالعظماء إف لـ يص 1جة عمى كؿ مف يريد التحجج أو التيرب مف مسؤولياتو كؿ مسمـ فيي ح
يساىموف في تعجيؿ حركة التاريخ ، فمالؾ بف نبي ال يضخـ دور الفرد المتميز في صناعة التاريخ كما ىو عند 

ف الماركسيوف الذي ال و ال يجحؼ أيضا دوره كما يفعؿ المؤرخو  3أو " سيدني ىوؾ"  2" توماس كارليؿ " 
 . 4يؤمنوف إال بدور الجماعة فقط في تفسيرىـ المادي لمتاريخ 

زمني ، ويتضح ىذا الحرص في النظرية التي الحادثة بظرفيا ؿ شدد مالؾ بف نبي عمى عنصر الزمف و يربط كي
ما يحمؿ باإلنساف (، اإلنساف  +التراب  +الزمف )الحاصؿ مف  تجوضعيا عف الحضارة التي عبر عنيا عف النا

باستثماره عمى و الوقت ، و التراب بما يكتنز مف ضرورات الحياة و الطاقات ، مف عقيدة و فكر عبر التاريخ 
منذ بالنير القديـ الذي يعبر العالـ " ؼ مالؾ بف نبي الزمف صالف كؿ حقبة تذىب ال رجعة ليا ، يأحسف وجو 

بأنشودة الساعات التي تذىب بطاقتو األبدية ، أو يذلؿ نوميا األزؿ ، فيو يمر خبلؿ المدف ، يغذي نشاطيا 
و ىو يتدفؽ عمى السواء في ارض كؿ شعب و مجاؿ كؿ فرد ، يفيض مف الساعات اليومية الني ال ، ىباء

يض ، ولكنو في مجاؿ ما يصير " ثروة" و في مجاؿ أخر يتحوؿ عدما ، فيو يمرؽ خبلؿ الحياة ، ويصب غت
شيئا يسمى  نعرؼقيـ التي منحيا لو ما أنجز فيو مف أعماؿ ، ونحف في العالـ اإلسبلمي في التاريخ تمؾ ال

الذي ينتيي إلى عدـ ،ألننا ال ندرؾ معناه وال تجزئتو الفنية فالحياة و التاريخ الخاضعاف  و لكنو الوقتالوقت 
وض نعخطوات واسعة لكي  فنحف في حاجة ممحة إلى توقيت دقيؽ و، زاؿ يفوتنا قطارىما يو ما  الموقت كان

ىذا المعنى الذي لـ إن من الصعب إن يسمع شعب ثرثار الصوت الصامت لخطى الوقت اليارب " "  تأخرنا
.ويمثؿ التاريخ  5" نكسبو بعد ىو مفيـو الزمف الداخؿ في تكويف الفكرة و النشاط في تكويف المعاني و األشياء 

                         
 128-127 ، مرجع سابؽ ، ص ص و التيو بين الرشاد مالؾ بف نبي ، 1
ساخر و مؤرخ  مف أىـ مؤلفاتو كتاب ) و كاتب اسكتمندي و ناقد   /1795THOMAS –KARLYLE 1881توماس كارليؿ :  2

 اداتيـ( يبرز فيو دور الفرد كأساس لصناعة التاريخباألبطاؿ و ع
يتراجع عف تأييده لو تقمد عدة ( فيمسوؼ أمريكي ، كاف مف المتحمسيف لمفكر الماركسي قبؿ أف 1989/ 1902سيدني ىوؾ  : )  3

 مناصب منيا : رئيس قسـ الفمسفة بجامعة نيويورؾ
 81 ، ص ، مرجع نفسومولود عويمر  4
 141-139، مرجع سابؽ ، ص ص  شروط النيضة مالؾ بف نبي ،5
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ـ يمر بمراحؿ زمنية ،و بأماكف ظرفية ال يعود منيا مرة أخرى موجيا إلى األما في نظر مالؾ بف نبي شعاعا
يحدد مالؾ بف نبي في كؿ  ،  جديدة دروبالتاريخ ال يصنع  باالندفاع في دروب سبؽ السير فييا و انما بفتح 

و الثمث األخير مف القرف ، 1حادثة تاريخية منعطفات و مفاصؿ زمنية ، فيتحدث عف عصر  ما بعد الموحديف 
فالثمث األخير يبدو ىكذا تمؾ الفترة  "العشريف ، ويربط كؿ مفصؿ و منعطؼ بخصائصو و مميزاتو فيقوؿ مثبل :

كؿ نتائجيا النفسية و االجتماعية و السياسية و العممية و كؿ بمف التاريخ التي تجتمع فييا كؿ روافد التاريخ 
 . "المتغيرات المترتبة عمى ىذه النتائج

ف األياـ الكبرى في التاريخ فترات يسودىا اإلكبار و إأخرى عف المحظات الكبرى في التاريخ ويتحدث في مواضع 
لوجية ، وىكذا   يو المنازعات حتى التي تحركيا الفوارؽ األيد يمداإلجبلؿ ، و تسكت فييا النزاعات الخاصة ، و ت

إتباع " ديجوؿ" و أتباع "  مؼتائعندما  1945تسكف العقوؿ و القموب إلى بعضيا كما حدث في فرنسا عاـ  
فالتاريخ في نظر بف نبي يبدأ باإلنساف المتكامؿ الذي يطابؽ دائما بيف جيده  ،2" و شكموا حكومة التحريرزتوري

و بيف مثمو األعمى و حاجاتو األساسية و الذي يؤدي في المجتمع رسالتو المزدوجة بوصفو ممثبل و شاىدا ، 
مجتمع منحؿ ، لـ في  شالجاذبية بالفرد الذي يعي قوةبالجزء المحرـو مف ، و مؿ حوينتيي التاريخ باإلنساف المت

يتجدد مف نقطة جديدة و ىذه ىي كي التاريخ حتما يعد يقدـ لوجوده أساسا روحيا أو أساسا ماديا ، و ينتيي 
، أذاف نيايتيا  تخضع  ليا كؿ الحضارات و ال يمكف لحضارة ما أف تبقى بعد، التي الدورة الحضارية الخالدة 

 3فيي غير قادرة عمى تجاوز سنة التاريخ 

 

 

 

                         
 الحضارة اإلسبلمية انيياريمثؿ حسب مالؾ بف نبي مرحمة بداية عصر ما بعد الموحديف 1
 الجميورية الثالثة  انيياربعد  ديغوؿحكومة التحرير التي تشكمت في بريطانيا بقياد الجنراؿ 2
 84، ص  مرجع سابقمولود عويمر ، 3
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 تفسير مالك بن نبي لحركة التاريخ : -1

التاريخية ييمؿ العوامؿ المختمفة في تفسير الظاىرة  ـركز ابف نبي أيضا عمى األبعاد المتعددة لمتاريخ بحيث ل 
ف كاف يعطي و  النفسية،و السياسية و االجتماعية و الثقافية و الطبيعية و الدينية و  قتصاديةاالكالعوامؿ  ا 

 1صناعة التاريخ أو التحوؿ التاريخي  في األىمية األولى لمعامؿ الديني و النفسي

  الدورة الحضارية عند مالك بن نبي :* 

 

 

 

 

 -66-مالؾ بف نبي : شروط النيضة ص  -

ة  فسرىا العديد مف العمماء و المفكريف تفسيرات مختمفتمؾ الحركة التاريخية التي تكمـ عنيا مالؾ بف نبي 
يرى أف كؿ حركة تاريخية يحكميا مبدأ التعارض بيف القضية و نقيضيا و الحركة ما ىي إال اندماج  2فييجؿ

فتفسر ىذا التغير و الحركة   le marxisme"3"الماركسية  اأمأي الرأي المركب ، محتـو بيف القضية و نقيضيا 

                         
 85 ، ص مرجع نفسومولود عويمر ، 1
( فيمسوؼ ألماني ولد في 1831نوفمبر  14 — 1770أغسطس  27)ولد  Georg Wilhelm Friedrich Hegelىيجؿ :  2

أحد أىـ الفبلسفة األلماف حيث يعتبر أىـ مؤسسي  ىيجؿ، في المنطقة الجنوبية الغربيِة مف ألمانيا. يعتبر فورتمبورغشتوتغارت، 
 أللمانية في أوائؿ القرف التاسع عشر. ا  حركة الفمسفة المثالية

محصمة  توعتبر أف نظريي، والذي  1883: نسبة إلى األلماني كارؿ ماركس الذي توفي عاـ  le marxismeالماركسية :  3
بأنيا نظرية مادية تقر بأف  ما تعرؼ لقراءة نقدية شممت الفمسفة األلمانية و االشتراكية الفرنسية و االقتصاد السياسي البريطاني ك

و مستقؿ عف الوعي و ىو موجود منذ األزؿ و ال خالؽ لو وال حدود لو في الزماف الوجود ىو الذي يحدد الوعي و أف العالـ موجود 
 و المكاف و الواقع المادي ىو األساس و ال أساس لما ىو روحاني أو مثالي
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-1889) 1نبيىذا المؤرخ االنجميزي الشيير  أرنولد تويالتاريخية بأسباب التعارض ذو الطابع االقتصادي ، و 
يعطينا تفسيرا أخر ليذه الحركة التاريخية حيث شبو فكرة التعارض ىذه بعقبة ذات طابع اقتصادي أو ( ، 1975

أو الجماعة االستفزاز الذي تتعرض  لو ، و في حاؿ ما اذا  فردواجية المي أطؽ عمييا كممة  التحدي  و ىو نف
و يفقد بذالؾ  اإلجابة البلزمةتوى المطموب فانو لف يستدعي كاف التحدي الناتج عف استفزاز ضعيؼ دوف المس

أف التحدي ينبي رد و المجتمع ، لذلؾ أعتبر تو التغيير و التطور االجتماعي لمف ثالتحدي دوره و معناه وىو أحدا
كاف  2المناسب ىو تمؾ  اإلجابة  الكافية و المبلئمة التي تؤدي إلى تحريؾ أسباب التغيير و التطور االجتماعي 

غة بمف أبرز ما تميز بو مالؾ بف نبي ىو محاولتو الدائمة لتفسير كثير مف األحداث التاريخية بإعطائيا ص
لية الحركة التاريخية إنما ترجع في آن إ"في أعماؽ طبائع اإلنساف و أغوار نفسو فيقوؿ : نفسية بالتوغؿ

حقيقتيا إلى مجموع العوامل النفسية التي تعد ناتجا عن بعض القوى الروحية و ىي التي تجعل النفس 
 3المحرك الجوىري لمتاريخ اإلنساني "

قد وضع الفرد المسمـ بيف حديف ىما : الوعد و الوعيد ،  و يشير مالؾ بف نبي إلى أف القرآف الكريـ ىو أيضا
فالوعيد ىو الحد األدنى الذي ال يوجد دونو جيد مؤثر ، و الوعد ىو الحد األعمى الذي  "فنجده يقوؿ في ذلؾ :

التي يمتمكيا اإلنساف " و يصبح الجيد مكف ورائو مستحيبل ، وذلؾ حيف تطغى قسوة التحدي عمى القوة الروحية 
مع الجيد و يتجمى ذلؾ في قصة ببلؿ رضي اهلل عنو وىو يكرر ف ىذيف الحديف ، تقؼ القوة الروحية متناسبة بي

فبل قوة عمى وجو األرض تستطيع تغييره عف موقفو ألنو  وعد الحؽ و في ، تحديا قريش  أحد ، أحد مإجابتو 
قيـ عميا حد الزنا و ىي تبرز لنا قيمة الوعيد  ي( لمى اهلل عميو و سمـ المقابؿ قصة المرأة التي جاءت الرسوؿ )ص

 4في توجيو العامؿ النفسي لدى الفرد في حالة معينة .

                         
. أىـ أعمالو " دراسة 1975أكتوبر  22في لندف وتوفي في  1889أبريؿ  14: أرنولد جوزؼ توينبي ولد في  أرنولد توينبي 1

 لمتاريخ" وىو مف أشير المؤرخيف في القرف العشريف .
 16، ص 2012أوت  04، الجزائر   223، جريدة الجديد الثقافي ، العدد   الحركة التاريخيةبوترعو ببلؿ ، 2
 22، 21، مرجع سابؽ  ، ص ص  ميالد مجتمعمالؾ بف نبي ، 3
 16، ص  مرجع سابقبوترعو ببلؿ ، 4
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 فالتاريخ ال تؤثر،  الجانب العرضي البشري و الجانب القدري  ، يميز مالؾ بف نبي في الحدث التاريخي جانبيف
جتماعية فيناؾ أيضا تأثيرات دينية  غيبية  و اقتصادية و ا رافيةغججيؿ حركتو و دفع سيره فقط تأثيرات عت في

تقـو بنفس الدور و تؤدي نفس الوظيفة إذ نجد عدة أحداث وقعت في تاريخ اإلسبلـ خاصة في فترة النبوة تتصؿ 
حادثة اإلسراء و المعراج و جياد و  اتصاال وثيقا بالجانب الغيبي و ال يدركيا الحس وحده مثؿ حادثة شؽ الصدر

 نب المسمميف في غزوة بدر .المبلئكة إلى جا

يستبعد خر غير مسمـ آفالمؤرخ المسمـ يعتبرىا حقائؽ تاريخية مطمقة ال تحتمؿ أدنى شؾ في حيف أف مؤرخا 
وقوع ىذه المشاىد الغيبية ألنو يختزليا فقط في الرؤية العقمية البشرية المحدودة و القاصرة ،وليس مف السيؿ 

ىذا المعنى " إف مضموف ىذه األحداث التاريخية ليس بالبساطة التي أف يستوعب  سمـغير الم ؤرخعمى الم
تظير ألعيف المذيف ال ينظروف إلى األشياء إال مف جياتيـ الفردية أو القومية ، وعمى أساس ىذه الخطة العامة 

التاريخ يشيد ، ومالؾ بف نبي مقتنع أف  "رؾ المعنى الكامؿ ، أو الميتافيزيقي لؤلحداثدنسانية ولحضارتيا ، نلئل
يف في مسيرة البشرية نحو التحضر فيو يقوؿ : " فكمما أوغؿ المرء في الماضي التاريخي دعمى الدور الرئيسي لم

 ." د سطور  مف الفكرة الدينية جلئلنساف ، في األحقاب الزاىرة لحضارتو ، أو في البدائية لتطوره االجتماعي ، و 

خ تقوـ بقمب المنيج التاريخي لفيـ تأثير الغيب عمى حركة التاريخ " كي و يقترح مالؾ بف نبي نظرة جديدة لمتاري
صورنا ليا  في ضوء العبلقات تكامبل يتفؽ مع مضمونيا كمو ، يجب أف نحبس متحداث تفسيرا ؤلعطي لن

بؿ ينبغي أف نتصور األحداث في غايتيا التي انتيت إلييا في التاريخ ، ومف ىذا الجانب ، الناتجة عف األسباب 
قد نحتاج أف نقمب المنيج التاريخي فنرى الظواىر في توقعيا بدال مف أف نراىا في ماضييا ، ونعالجيا في 

 لطغطاميتشماذا لو أتيح  مثبل أف نسأؿ أنفسناينبغي  1نتائجيا ال في مبادئيا ، فمكي مفيـ ممحمة  تيمور لنؾ 

                         
ـ( قائد أوزبكي قاـ بحمبلت توسعية شرسة لتقى بالجيش العثماني بقيادة بايزيد في معركة  1405فبراير  - 1336) تيمور لنك 1

ـ(، وانيـز بايزيد ىزيمة ساحقة، ووقع في األسر  1402يوليو  20ىػ / 804ذي الحجة  19ىائمة ُعرفت باسـ "معركة أنقرة" في )
 ىو وأحد أبنائو
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عمى أطبلؿ فينيا ثـ عمى أطبلؿ  توأف ينصب راي1، وماذا لو قدر لبا يزيد  ومف بعدىا وارسو ؟حتؿ موسكو أف ي
برليف ؟ لو حدث ىذا ألذعنت أوروبا حتما لصولجاف اإلسبلـ الزمني المنتصر " وىذه المقاربة تستعمميا المدرسة 

 تاريخ االقتصادي .التاريخية األمريكية في مجاؿ ال

 لممصادر التاريخية :  تو: نظر  -3

: " و لقد أمتاز القرآف  حيث يقوؿ  مالؾ بف نبيبالنسبة ل: القرآف الكريـ ىو المصدر األوؿ ريم ــرآن الكـقـال أ/
الكريـ بميزة فريدة ىي أنو تنقؿ منذ أربعة عشر قرنا ، دوف أف يتعرض ألدنى تحريؼ أو ريب ، إذ ليست ىناؾ 
مشكمة تدويف بالنسبة لمقرآف الكريـ ، كما ىو األمر بالنسبة لموثائؽ الييودية و المسيحية  اإلنجيؿ و التوراة وىي 

التاريخ مع ىذه اآلية واقع التي ينبغي أف نمتفت إلييا انتباه القارئ ليبلحظ أيضا توافؽ  أيضا مؤيدة بحقائؽ التاريخ
فكمما كاف الوحي يتنزؿ   وومع ذلؾ فاف ليذا الحفظ تاريخ، ( 12اآلية) يوسؼ – "و إنا لو لحافظوف  "القرآنية 

 ، فورا بأيدي أمناء الوحي  تسجؿصحابتو و  صمى اهلل عميو و سمـ وكانت آيات القرآف تثبت في ذاكرة الرسوؿ 
قبض رسوؿ اهلل  إذافقد كانوا يستخدموف مف أجؿ ذلؾ كؿ ما يصمح لمكتابة كعظاـ الكتؼ أو قطع الجمد ، حتى 

كاف القرآف محفوظا في الصدور ، مدونا في الصحؼ ، فيو عمى ىذا الكتاب الديني  صمى اهلل عميو و سمـ 
شكبل  سواء أكاف ذلؾلتي ال جداؿ فييا ،ألنو لـ يثر النقد أية مشكمة حولو ، تمتع بامتياز الصحة ايد الذي يالوح

ىذا التصور يتجاىمو مجموعة مف المستشرقيف و المفكريف المسمميف المتأثريف بيـ ، ساعيف إلى  2أـ موضوعا 
المفرط  افعذبو اإلخر يخضعونو لممنيج التجريبي الذي أقؿ ما يتميز آف نص تاريخي كأي نص آاعتبار القر 

لممنطؽ المادي المقصي لكؿ ما ىو غيبي ، وىذه محاوالت قديمة ظيرت في القروف الماضية و اشتد أزرىا في 
و مازالت قائمة إلى يومنا ىذا عمى الرغـ مف المناقشات و الدراسات المفحمة و التي كاف مف  ،  القرف العشريف

                         
، رابع 1403مارس  8وتوفي  1345بف مراد األوؿ بف أورخاف غازي بف عثماف بف أرطغؿ، )ولد عاـ :  السمطان بايزيد األول 1

كاف في غاية الشجاعة والحماسة لمجياد في سبيؿ اهلل غير أنو امتاز عمف  1402و 1389سبلطيف الدولة العثمانية حكـ بيف عاـ 
قسـ السمطاف بايزيد عمي انو لف يتراجع عف غزو أوروبا ألصاعقة ، سبقوه بسرعة الحركة وقوة االنقضاض عمى أعدائو حتى لقب با

 قبؿ أف يطعـ فرسو الشعير في مذبح القديس بطرس في الفاتيكاف. اد اف يفعؿ ذلؾ لوال ىجـو تيمور لنؾ عمي مممكتو مف الشرؽ
 . 103ص ،  (1981، ترجمة عبد الصبور شاىيف ،) دمشؽ : دار الفكر ،القرآنية الظاىرة نبي،مالؾ بف  2
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فاألمر إذف لـ يعد مرتبط بالبحث العممي أو 1948ف نبي عاـ  بينيا كتاب " الظاىرة القرآنية " الذي ألفو مالؾ ب
 .1عمى حساب العمـ و المعرفة  االيدلوجيةحقيقة العممية بؿ اليدؼ كاف و مزاؿ تكريس الالبحث عف 

صمى اهلل عميو و اإلسبلـ ينحصر في أحاديث الرسوؿ  ف: المصدر الثاني المدوف عالسنة النبوية الشريفة ب/
ما توافر لممصدر األوؿ مف الصحة التاريخية و لـ تظير  المصدرذا لمؤسؼ أنو لـ يتوافر ليو مف ا سمـ ، 

وصفيا مصدرا ثانيا لمتشريع بأىمية البحث إال بعد وفاة الرسوؿ ) ص( ، وخاصة مف الناحية الشرعية ، 
ما وسعيـ  – يبذلوالى أف التشريع فاتجو الفقياء إ نما ىذاومع تكاثر الحاجات في المجتمع اإلسبلمي ، اإلسبلمي 
التي يجب أف تصبح عنصرا جوىريا في الفقو القانوني ، ومع ذلؾ فاف المسافة لجمع تمؾ األحاديث  – مف جيد

كانت ذات افة بيف وفاة الرسوؿ )ص( و عصر تدويف الحديث سبيف وفاة الرسوؿ )ص( ، و مع ذلؾ فاف الم
منذ ذلؾ الحيف و الصحيحة وغيرىا ، أىمية ، إذ حدث خبلليا خمط كثير و شكوؾ مضاعفة بيف األحاديث 

فطبقت طريقة النقد التاريخي التي تشمؿ ، ما ىو صحيح عما ليس كذلؾ بيف ت طريقة نقدية صالحة لتميز عوض
إلى أف  حدثيفد أدى ىذا الوضع بالمو ق 3و قيمة الرجاؿ الذي وصؿ عف طريقيـ الحديث  2اتصاؿ الرواية 

يصنفوا الحديث ثبلث مجموعات تبعا لدرجة التثبيت التاريخي ، الصحيح و الضعيؼ و المكذوب ، فيذه ىي 
اآليات القرآنية الصالحة ألف تستخدـ وثيقة تاريخية مطمقة الصحة  ،في حالتيا الراىنة   اإلسبلـ المدونةمصادر 

المستخمصة مف الطرؽ نفسيا التي اتبعيا  حتياطاتاالرجة الصحة مع أخذ ، و الحديث الذي يختمؼ في د
 . 4العمماء المحدثوف كالبخاري و مسمـ 

                         
 90 ، ص مرج سابقمولود عويمر ،  1
مصدر جيمي كالبسممة ىي طريقة النقد التاريخية التي تشمؿ اتصاؿ الرواية  أو ما يعرؼ في عمـ مصطمح الحديث  بالعنعنة و  2

مأخوذ مف لفظ  عف فبلف  و ىو الحديث الذي يقاؿ في سنده  فبلف عف فبلف دوف توضيح التحديث و  مةقالحو و الحمدلة و 
 السماع و اإلخبار و قد ذىب جميور أئمة الحديث و غيرىـ انو مف قبيؿ اإلسناد المتصؿ وذلؾ بشروط .

روع عمـ الحديث يبحث فيو عف أحواؿ رواة عمـ الرجاؿ : أو عمـ رجاؿ الحديث  ويسمى أيضا عمـ الجرح و التعديؿ و ىو أحد ف 3
الحديث مف حيث اتصافيـ بشروط قبوؿ رواياتيـ أو عدمو ، وقيؿ في تعرفيو أيضا : ىو عمـ وضع لتشخيص رواة الحديث ، ذاتا 

 مدحا وقدحاووصفا ، و 
 107، ص  نيةآ، الظاىرة القر مالؾ بف نبي  4
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و تأتي بعد ىذيف المصدريف كتب السيرة و التاريخ التي دأب مالؾ بف نبي عمى قراءتيا و االعتماد  عمييا في 
و  البداية و النياية  البف كثير  و  مروج ، مطبري وتاريخ الرسؿ  والمموؾ  ل ،كطبقات ابف سعد  ،مختمؼ كتبو 

و بشكؿ خاص " مقدمة ابف خمدوف " و التي تركت فيو بصمات عميقة تدؿ عميو كثير مف ، الذىب  لممسعودي 
األفكار و التصورات التي طرحيا ابف نبي كما تدؿ عمى ذلؾ أيضا كؿ الدراسات الجادة التي تناولت فكره ، و 

ف جالسوه و سمعوا أحاديثو و محاضراتو ، يقوؿ عبد المطيؼ عباده في كتابو  صفحات مشرقة يشيد بذلؾ الذي
أنو يريد مف أف نحفظيا عف  ظننتو يستشيد كثيرا ببعض نصوص ابف خمدوف حتى  : "مف فكر مالؾ بف بيف 

 ظير قمب " 

 االياباف فقد اعتمد مالؾ بف نبي كثير أما في ما يخص تاريخ األمـ األخرى كالدوؿ األوروبية و اليند والصيف و 
 ةتاريخ أوروبا مف نيايكتاب" و ، "  ينبيعمى كتاب " دراسة في التاريخ " لممؤرخ البريطاني " أرنولد تو 

الحديثة في الفكر اإلسبلمي   تجاىاتاالاإلمبراطورية الرومانية إلى الثورة الفرنسية " لممؤرخ الفرنسي  جيرو و 
اف ، دي بارانتوف"  و موجز تاريخ العالـ القديـ " ليمبير لغويتيو " ،وره المظممة " رب في عصغو الم ،لجب 

مالؾ بف نبي شديد الحذر في استعماؿ المصادر و الوثائؽ و ال يعتمد إال عمى الكتب الموثقة التي تتوفر فييا 
لتاريخية" و قد حاوؿ أف الضمانات التاريخية و الحقيقية الموضوعية ، و يتجنب كؿ كتاب مجرد مف " الصحة ا

 1في كؿ ما يقرأ و يكتب و يتخذىا منيجا عمميا  وتكوف ىذه النظرة دليم

 

 

 

 

 

                         
 91 ص،  مرجع سابقمولود عويمر ، 1
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 محطات تاريخية في فكر مالك بن نبي: المبحث الثاني : 

مالؾ بف نبي في عصرنا الحاضر  اسـ ال يذكريكاد  الوطنية:مالك بن نبي واالتجاه الحضاري في الحركة  -1
البناء بحثا في فيـ عوامؿ غمو طيمة حياتو ، شالحضارة ،فالحضارة ومشكبلتيا ىي التي ظمت ت ةإال مقترنا بفكر 

 .والتيديـ فييا ،مركزا عمى الحضارة االسبلمية 

أو في  اتجاىيافي سيرىا أو في  حضارية سواءفمف البدييي إذف أف تكوف نظرتو لمحركة الوطنية الجزائرية نظرة 
 إلى النور.بيا ج و خر لمأو في البحث عف الحموؿ الناجعة ليا  تيا،اأزم

حؽ بطنية الجزائرية ،وثباتو عمى خط واحد ىو الذي جعمنا نقوؿ  بأنو مثؿ لو ولمالؾ بف نبي تجربة في الحركة ا
ى بف نبي ثابتا عميو إلظؿ فقط بؿ  ستعماراال رةيقتصر عمى فتف التوجو لـ أمع العمـ  ،حضاريا خاصا  اتجاىا

 . 1وفاتو رحمو اهلل

العيد  العشرينيات وىو ةبدايظؿ مالؾ بف نبي يتتبع سير الحركة الوطنية عف كثب ،منذ أف بدأ يعي محيطو في 
فيو الشعب الجزائري رسالتو وبدأ تاريخو الجديد ، وذلمؾ بسبب الضغط االستعماري  الذي يرمي  استأنؼالذي 
 بتو  .قظة تحت مراقيالطاقات المست قاءاستبإلى 

صبلحية في كفة وكؿ فوضع الحركة اإل قسميف،ساس قسـ مالؾ بف نبي الحركة الوطنية إلى عمى ىذا األ
القرف التاسع عشر ، حيف بدأ كؿ مف  نياية إلىصبلحية الحركات الحزبية في كفة ثانية ،ويرجع بداية الحركة اإل

فكار التي ضد المرابطيف و الخرافات ، فغرسا األ صراعيما 3وتمميذه الشيخ عبد القادر المجاوي  2الشيخ بف مينا

                         
، مجمة الثقافة ، وزارة الثقافة و  مالك بن نبي و االتجاه الحضاري في الحركة الوطنية بين الحربينمحمد العربي معريش،   1

 .  203،ص  1985، 85السياحة ،العدد 
 . 29ص ، النيضةالثمينة. انظر كتاب شروط  توالذي عاقبو الفرنسيوف بمصادره مكتب 2
ـ (.كاف استاذ لمعربية و الشريعة االسبلمية في المدرسة الجزائرية الفرنسية 1913، 1848يـ )المجاوي ىو عبد القادر عبد الكر 3

 المعمميف ،المرصاد في عمـ االقتصاد آثاره: إرشادبالعاصمة و قسنطينة ،تخرج عمى يديو الكثير مف الطمبة ،مف 
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حدا ليما وإلصبلحيما وذلؾ بإبعادىما  ستعمارااللكف سرعاف ما وضع ي ، صبلح المحماإليمكف أف نسمييا 
                                         فاف مف جديد.               جستطاع النـو أف يشد األا، ف استمرارهيسير عمى  االستعمارألنيما أقمقا النـو العاـ الذي كاف 

الوطنية كعباس بف  ةالفكر  بظيور رواد ، ولىالحزبية فترجع بدورىا إلى نياية الحرب العالمية األ اتأما الحرك
كونا أوؿ وفد جزائري توجو إلى باريس تعارفا و والمذيف ، في غربو 2في شرؽ الببلد وسي بف رحاؿ، 1جمانة

الحديث عف مبادئ  وشعب لدى الحكومة الفرنسية ، ىذا في الوقت الذي كاف القـو يكثروف فيلممطالبة بحقوؽ ال
مف حيث ىو ممثؿ الشعب الجزائري ولما نفي  ، خالد ميراألوعمى وجو الخصوص عف  ،ربعة عشرولسوف األ

 . 3س يبضعة جزائرييف مف ضواحي بار مع مة جمعية النخبة المغربية وصحيفة األ خير أسساألىذا 

ذا كاف بعض الباحثيف يرب  هأف جماؿ الديف االفغاني ومحمد عبد باعتبار شرقيةطوف الحركة الوطنية بمصادر وا 
التي ىي تعاقب ، 4الوىابية  حركةمف ذلؾ فيو يرجعيا إلى ال أبعدوائؿ ، فإف بف نبي  يذىب بيا مف الرواد األ

النيوض  فكرتو في فغاني افاألوكاف مف حسف حظ تيمية في القرف الثامف لميجرة ،  ابفثمرة المصمحيف منذ 
وقد بمغت تمؾ القوة الفعالة فأخذت الجزائر ، غطاءىاية سبلماإلمة وكشفت عف األ بعثت الحركة في كؿ مكاف

 منيا بنصيب .

بيذه الحركة في بداية االمر عمماء جزائريوف ، مف بينيـ مفتي مدينة قسنطينة الشيخ المولود بف  عطمضا
ومع ىذا  مجيدوالشيخ عبد ال،الموىوب تمميذ عبد القادر المجاوي ، والشيخ المبارؾ الميمي وأبو يعمى الزواوي 

                                                                                                  ي شخصية عبد الحميد بف باديس تمؾ ى اىتماميـنبي تمتصؽ بشخصية أخرى أخذت تثير  بفكانت أفكار جيؿ 

                         
االنديجينا و التجنيس ،كما دافع عف الديف االسبلمي و المغة العربية عباس بف حمانة : مف الذيف حاربوا قوانيف التجنيد االجباري ، 1

و تحسيف الحالة االقتصادية لؤلىالي ،يذكر بف نبي أنو أوؿ مف سعى إلحياء المغة العربية حيث كاف قد اسس اوؿ مدرسة لذلؾ في 
 الجزائر

 ثيف باسـ ىذه الكتمة .و يعتبر مف المتحد ينتمي لكتمة المحافظيف المصمحيف ،: سي بف رحاؿ  - 2
 .256مرجع سابؽ ص  ،القرنمذكرات شاىد  نبي،مالؾ بف  3
قامت كرد فعؿ لمفاسد  و ىي دعوة اصبلحية دينية سمفية ، ( ،1791- 1703نسبة الى محمد بف عبد الوىاب ) الوىابية : 4

 لمحاربة البدع .  والمجتمع االسبلمي 
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االصبلحي ، فيو في نظره  ؼكاف مالؾ بف نبي ينتسب لمطر  مالك بن نبي و جمعية العمماء المسممين : -2
اإلصبلح الذي اف لؾ يرى اي كاف يرى فييا المنقذ لمعالـ االسبلمي،كاف مالت،الصورة الجزائرية لمفكرة الوىابية 

ر الصحيح في عاو الجمعية ىو الشتار الذي رفععو أف الش يمثمو ابف باديس والجمعية ىو القميف لتحرير الجزائر،
 1" . 11"سورة الرعد آية إن اهلل ال يغير ما بقومو حتى يغيروا ما بأنفسيم قولو تعالى "

اب التي كاف يصدرىا الشيخ بف يمالؾ بف نبي عمى الجمعية في شبابو عف طريؽ أنصارىا و مجمة الش تعرؼ
باديسفي قسنطينة ،شارؾ مالؾ بف نبي في الدفاع عف الجمعية وشارؾ في حضور نشاطاتيا وتكمـ في الجزائر 

المسمميف مع صيدلية حمودة بف ،كاف حمـ مالؾ بف نبي في أيامو الدراسية بفرنسا النضماـ إلى جمعية العمماء 
.  ، وازداد تعمقو بيا التي اف اصبح فسيتـ في نفسو رائحة الزعامة ،وىو الذي  قاـ بتوزيع مستورات 2الساعي 

باسـ الجمعية تتضمف احتجاجا عمى إلدارة االستعمارية التي أمرت بمنع أي نشاط اصبلحي داخؿ المساجد 
، و كاف يعتبر دفاعو و نشاطو عف  3مجمس الشيوخ في باريس ،فوزعيا عمى صحفييف و نواب و أعضاء 

 الجمعية طرؼاالسبلـ في االوساط الطبلبية و السياسية مشاركة في الحركة االصبلحية ،و انتظر تعيينو مف 
( ممثبل لجمعية العمماء 1957 – 1901كممثؿ ليا في فرنسا لكنو فوجئ بتعييف الشيخ الفضيؿ الورتبلني )

 فرنسا . المسمميف في

و بالرغـ مف التقارب الفكري و الغاية المشتركة بيف مالؾ و الجمعية اال انو لـ ينظـ ليا ،و ىناؾ عدة أسباب 
جماعة يقضي بالضرورة  أولحزب  االنتسابكثيرة تفسر ىذا الوضع بعضيا قدميا ابف نبي نفسو ،فيو يرى أف 

عصرنا يقدر كما ىو معمـو فكرة االلتزاـ  إف“فيقوؿ: شاطو و الخضوع الكامؿ ليا مما يحد مف حرياتو و ن االلتزاـ
في الييئات معينة ، ولكنني أشعر بأف المثقؼ قد يؤدي رسالتو في الحياة ببلده  االلتزاـ، و األدب الممتـز أي 

جد ، أي منخرطا في إطار معيف حيث ي االلتزاـدوف أف يكوف ممتزما بيذا النوع مف  أكبر مفاالجتماعية بفعالية 
 نفسو أحيانا ممتزما نحو نفسو أحيانا ممتزما نحو الحزبية ".

                         
 www.binnabi.net  ،18/02/2013 ،14:21،   العمماء المسممين الجزائريينمالك بن نبي و جمعية محمد العبدة ،  1
 .  18 – 17ص ص  مرجع سابؽ ، ، مالك بن نبي رجل الحضارة مولود عويمر ، 2
  207ص ، مرجع سابق، محمد العربي معريش  3
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و في موضع آخر صرح بأف الجمعية لـ تأخذ المبادرة لدعوتو إلى االنضماـ إلى مجمس إدارتيا و يقوؿ في ىذا 
"لقد بذلت شطرا مف حياتي في سبيؿ الحركة اإلصبلحية و شيدت في مناسبات مختمفة بالفضؿ لجمعية  :األمر
العمـ و الديف ،و تكممت مرات في معاىدىا دوف أف أكوف عضوا مف  الجزائر بنشرمماء التي قامت في الع

مواصبل فكرتو قائبل :"و عمي األصح دوف " في ميب المعركة " و كتب مالؾ في ىامش كتابو ،  1" أعضائيا 
مف أجؿ ذلؾ و قد أىدى  ليا طمبا أف تدعوني ىذه الجمعية لممساىمة في شؤونيا اإلدارية حتى و لو قدمت 

 .2مالؾ بف نبي لمجمعية إحدى كتبو و لـ يأتو رد ،وكتب ليـ مقاال و لـ يأتو رد 

لبعض العمماء و حمفائيـ مف رجاؿ السياسة الجزائرييف  بالتوتر وانتقاداتوو الحقيقة أف طبع مالؾ بف نبي المتميز 
رفيف فقد اتيـ بعضيـ بالتواطؤ مع جبيات الصراع الفكري ،وحمميـ و تفرقا بيف الط ألمر إال سوءا لمفيـا،لـ تزد 

 3الدفاع البصائر وصحيفةمسؤولية رفضو في صفوؼ الجمعية العمماء وعدـ قبوليـ لنشر مقاالتو في جريدة 
 . 4القريبة مف العمماء

تمر اإلسبلمي الذي لكف أىـ مشكؿ ساىـ في توتر العبلقة بيف بف نبي و العمماء ىو مشاركة العمماء في المؤ 
 رالثبلث الجزائ المحافظاتفيو نواب عف  وشارؾ، جموؿ برئاسة بف  07/06/1936عقد بالجزائر بتاريخ :

براىيمي و الطيب العقبي ، وشكؿ المؤتمر وفدا اإلبف باديس و الشيخ ،قسنطينة. ومثؿ جمعية العمماء وىراف
  .5يةلمذىاب الى باريس لعرض مطالبو عمى الحكومة الفرنس

                         
 18ص مرجع سابؽ ،  ، مالك بن نبي رجل الحضارةمولود عويمر ، 1
  276ص ، مذكرات شاىد لمقرنكذلؾ:و  ،172 ، صالمعركةفي ميب  نبي،مالؾ بف  أنظر: 2
كاف ردا شافيا حسب  و التي أسسيا األميف العمودي، يذكر مالؾ بف نبي أنو كتب مقاال بعنواف" مثقفوف أـ مثيقفوف : جريدة الدفاع3

 نبي يذكرولكف لؤلسؼ لـ يتـ نشر مقاؿ مالؾ بف " اتحادية النواب"  الذي نشره فرحات عباس في جريدة" فرنسا  أنا“مقاؿ رأيو عمى 
مالؾ في مذكراتو أنو سأؿ العمودي عف سبب عدـ نشر المقاؿ فأجابو بأنو لـ ينشره عف روية ألنو لـ يرد أف يحطـ مستقبؿ فرحات 

 360- 359ص  ، صلمقرنمذكرات شاىد مالؾ بف نبي  كتاب:عباس السياسي . أنظر 
  19المرجع نفسو ، ص  ، رجل الحضارةمالك بن نبي  مولودعويمر، 4
 . مرجع سابؽ،  مالك بن نبي و جمعية العمماء المسممين الجزائريينمحمد العبدة،  5
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نا مك" : يصؼ مالؾ بف نبي المؤتمر فيقوؿ :"وصؿ نبأ المؤتمر كالصاعقة دَوى بيا الحي البلتيني،و يضيؼ
 ىعمى أن المؤتمر اإلسالمي كان أكبر انتصار حققو الشعب الجزائري عمى نفسو أوال ثم عمى كل القو  تفقونم

و لكف يجب عمى معسكرنا أف يعرؼ كيؼ يحافظ عمىانتصار دفع ثمنو ، بقاءه في الوحل" التي تسعى ال
عميو اإلستعمار بثمف غاؿ لـ تكف تجيد الحفاظ  كبير عمىغاليا،لكف الجزائر التي كانت تستطيع كسب انتصار 

 -وتورطيا عمى أرض الخصـ و النصر تنقمياأنيا عوضا أف تبقى المعركة عمى األرض التي تحقؽ عمييا  إذ
"  GRAND-HOTEL"" بالنزؿ الكبير أقاـأيف قاـ مالؾ بزيارة الوفد الذي  -الؾ سفر الوفد إلى باريس يقصد م

حمقة الشيخ ، حاؿ فقد وجدنا الوفد الجزائري موزعا في فناء الفندؽ  أية"و عمى و: قولو يصؼ مالؾ تمؾ الزيارة ب
ا إلى األولى فقد كاف حوؿ نفتوجيأخرى ،مف ناحية 1وحمقة المطربشيف  بف باديس مف المعمميف مف ناحية ،

و بعد السبلـ و التحيات شرعت في ي الشيخ العقبو  اإلبراىيميالشيخ زمبلؤه مف جمعية العمماء مثؿ الشيخ 
لماذا في ىذا الفندؽ المترؼ تنزلوف ؟ و يعمؽ مالؾ  ؟ و تفعموفيا أصحاب الفضيمة ماذا أتيتـ " مرافعة شديدة:

مكاف  في ف يرجعوا مف ىناؾ مف باريس وىـ يعمموف أف مفتاح القضية في روح األمة اليمة أرادوا أن"فبأي غ
ىو الذي كاف يرد عنو بجدارة المحامي  2قاضي مب لمشيخ بف باديس لكف األستاذ ةموجي ت أسئمة مالؾآخر ، كان

لمؤتمر اإلسبلمي فمماذا ألمور في اااليو  آلتا مانتقاد مالؾ حوؿ  المتمرف عمى أسموب الدفاع ، إذا ىنا ينصبّ 
القيادة المطربشة ؟ لماذا دافع  ىال ر العمماء القافمة السياسية ؟ لماذا تسمـ القيادة  المعممة زماـ األموريسا

،بالرغـ أف ابف جموؿ ؟البد منو  سياسيا زعيماالعربي التبسي و ىو مف شيوخ الجمعية عف ابف جموؿ و اعتبره 
عبلنية بدور مف ينقض الغزؿ كمما غزلو الشعب منذ ربع قرف، فكانت تمؾ  كاف حسب رأي مالؾ بف نبي يقـو

التي أصابت المؤتمر في الصدر فألقتو قتيبل في ميده، بعد شير فقط مف والدتو ،وتجزأت  ةمقالحادثة بمثابة الط
ث في لحظة تمؾ الوحدة المقدسة التي ضمت في صؼ واحد كؿ القوى الشعبية ،بعد ربع قرف مف مسير حثي

في القافمة السياسية التي  1936، و ىنا يظير السبب الذي دعا العمماء الى أف يسيروا عاـ  3موفؽ نحوىا 

                         
 . فيـ رجاؿ السياسة مف خريجي الجامعات الفرنسية المطربشينبرجاؿ الديف ،أما  المعممينيعني مالؾ بمصطمح  1
إال أنو كاف يجمس الى جانب العمماء عندما زار مالؾ  ف" المطربشيالثانية "بالرغـ مف أف األستاذ بمقاضي كاف مف المجموعة  2

 .الوفد في الفندؽ لذلؾ كاف ىو مف يجيب عمى أسئمتو بدال مف الشيخ بف باديس 
  368-366ص ص سابؽ،مرجع  ،لمقرنشاىد  مذكرات نبي،مالؾ بف   3 
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،و بأي شيء في الحقيقة قد  انحرافياذىبت الى باريس كأكبر سبب جَر الحركة اإلصبلحية الجزائرية الى أوؿ 
ي كاف نجاحو ممكنا لؤلسؼ، لو لـ يشعر العمماء رجعوا ؟ ألـ يرجعوا بإخفاؽ المؤتمر الجزائري، ىذا المؤتمر الذ

 فمالؤوىـ ،"بمركب النقص إزاء قادة السياسة في ذلك العيدحسب رأي مالؾ بف نبي " بكؿ أسؼ -المصمحوف 
ذلؾ ممكنا لو لـ يكونوا عمى استعداد  و سايروىـ ظنا منيـ أنيـ سوؼ ينوبوف عنيـ نوائب الحكومة ،ولقد كاف

عوف اف يبمغوا ذلؾ ياألصناـ المزوقة بأسماء جديدة لقد كانوا يستط، وايا ذات الطابع السياسيلمعودة الى فكرة الز 
،ولو  االنتخاباتلو اف العقوؿ التي كانت تصدؽ بالمعجزات الكاذبة لـ تعد مرة أخرى تصدؽ بمعجزات صناديؽ 

الميداف السياسي ،والتي أصبحت  اف الزردة التي كانت تقاـ في ساحات المشايخ لـ تعقبيا الزردة التي تقاـ في
األمة تقدـ فييا قربانيا مف حيف الى حيف ،لقد كاف عمى الحركة اإلصبلحية اف تبقى متعالية عمى أوحاؿ السياسة 

 و البيضاء،و معارؾ األوثاف ولكف العمماء آنذاؾ قد وقعوا في الوحؿ حيث تمطخت ثيابيـ  االنتخابيةو المطامع 
"  ، و اآلف بعد ثمث قرف لـ يتغير حكمي في القضية : 1 السياسي السراببلحية نحو ىبطت معيـ الفكرة اإلص

ن الظروف السانحة وضعت العمماء أمناء عمى مصمحة الشعب ،فسمموا األمانة لغيرىم ألنيم لم يكونوا في إ
 .2 " لممناصب السياسيةبو مستواىا العقمي، و سمموىا لمن يضعيا تحت أقدامو لتكون سمما يصعد 

أيضا ، ىذه األخيرة بية الحز   ةلمحركلـ تكف بداية الثبلثينات الفترة الخصبة بالنسبة لئلصبلح فحسب بؿ بالنسبة  
 ، ىذا في الوقت الذي بدأ 3"وحدة النواب"لموطنية تجسدت في مؤسسة  ة جديدةنشأت صور أجددت نشاطيا و التي 
ونشأت بذلؾ صورة القومية  ،ة شماؿ إفريقيا مصالي الحاج في الظيور، و فكر الزعيـ في بعث منظمنجـ 

الجناح الكادح الطامع إلى البرجوازية في ذات قيادتو المتواطئة مع الحركة اليسارية ،والجناح ،يا يالجزائرية بجناح
 البرجوازي المتواطئ مع االستعمار . 

                         
  31 – 28مرجع سابؽ ، ص ص  ، شروط النيضةمالؾ بف نبي ،   1
 368ص  ، مرجع سابؽ ، مذكرات شاىد لمقرن مالؾ بف نبي ، 2
 (كانت تجمع بيف النواب الجزائرييف في مجالس العماالت الثبلث مف زعمائيا )الدكتور بف جموؿ و الصيدلي فرحات عباس  3
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بداية األمر و ىو ما حمؿ بف نبي  في" الشمالية  انجـ إفريقي"ف الحركة الشعبية في فرنسا تعاطفت مع أوالواقع  
ح الكادح و قيادتو أي النجـ و عمى رأسو مصالي الحاج بالتواطؤ مع الحركة اليسارية لكف اعمى الحكـ عمى الجن

 النجـ فسر األمر عمى أنو حزب ناشئ و يحتاج المساعدة لموقوؼ عمى قدميو .

حاممة الشيادات و المتخرجة مف المدارس  –النخبة  اي - االستعمارما الجناح الثاني البرجوازي المتواطئ مع أ
بل في  رسالة فرنسا الحضارية و ترى وسائؿ الدفاع عف نفسيا و عف القضية الجزائرية عالفرنسية فكانت تثؽ ف

 داخؿ دائرة تمؾ الثقافة .

ع بعثو مف تقرير مصير نجـ شماؿ إفريقيا المزم اجتماعاتالذيف شاركوا في  األعضاء أبرزكاف بف نبي مف 
، وأصبح أكثر  1بعد حضوره أوؿ ميرجانات الحزب  ،لكنو غير صبلتو بزعيـ الحزب ،  طرؼ مصالي الحاج

إذكاءه عف طريؽ دعـ  ستعماراالبالصراع الذي نشأ في أوساط الطمبة المغاربة ذلؾ الصراع الذي حاوؿ  وىتماما
مف الطمبة الذيف كانوا في أغمبيـ مف الجزائرييف المتمسكيف بالبربرية و بعضيـ بالمسيحية  نفصالييفاالالمنشقيف 

دعوة الى اإلصبلح الو جابييـ بمعارؾ كبلمية منتيزا الفرصة في  نفصالييفاالنبي ضد  بفا، فكاف أف وقؼ  2
 و الوحدة المغاربية .

ف أبأنيا ذات ىدؼ واحد وىو الصراع عمى  يستخمص ابف نبي مف تمؾ االتجاىات والحركات الحزبية ككؿ
الطريؽ في حيف  ختصاراو أبطاؿ المعارؾ االنتخابية ،فسمكوا بالشعب ممتويات السياسة بدعوى  يصبحوا زعماء

لوال تدخؿ مصالي  "كما يقررىا مالؾ بف نبي موضحا أنو : الجميعأنيـ زادوا في طوليا ،تمؾ ىي الحقيقة أماـ 
. و مف ناحية "ستقبلؿاالجدت الجزائر نفسيا أماـ كثير مف المشاكبلت التي عانتيا بعد الحاج في األمر لما و 

 .أخرى كاف مالؾ بف نبي يتوقع مف المثقفيف كؿ مكروه ، فمـ يكف يتفؽ معيـ و ال مع مصالي الحاج

                         
بي في ىذا الميرجاف مف غناء ورقص واختبلط لغرض جمع األمواؿ ىي التي حممت ابف اف المظاىر التي وقؼ عمييا مالؾ بف ن 1

عمى  اوكذلؾ رأى مالؾ اف في طموح الرجؿ خطر  نبي بقطع صمتو بالزعيـ مصالي الحاج ،إيمانا منو بأنيا مظاىر السقوط ال البناء،
 الحزب . 

 . كاف ذلؾ بمثابة النواة لفكرة البربرية أو األمازيغية التي تبمورت فيما بعد 2
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فالمظاىرات  ال يقوم إال عمى نظام أخالقي " ،ام اجتماعيظأن أي ن“ :ىووكاف رأيو السياسي قائما عمى مبدأ 
 1.الصاخبة أعطت لعقوؿ غير مييئة الفرصة لمعارؾ وىمية وبطوالت تمثيمية  

 الثورة :مالك بن نبي و  -3

ف الثورة كانت تعني الغضب و اليياج و الوثوب في التراث العربي اإلسبلمي قبؿ أف إفي مفيـو الثورة : -
لى عصر قريب إبمعنى الفتنة و  ستعممتاالمعاصرة ،كما  جتماعيةاالتصبح مصطمحا لو محدداتو في التطبيقات 

ىذا  ستخدميااو لقد  نقضاضاالكانت كممة النيضة تستخدـ بمعنى الثورة ألف النيوض يعني الوثوب و 
،وعف جدلية الثورة و التغيير 1919،في ثورة مصر سنة  2جماؿ الديف األفغاني و كذلؾ سعد زغموؿ  االستخداـ

حياة البشر تغييرات  عمى تحدثي :"ىناؾ كممة ليا عناصر تفتقد إلييا كممة  التغيير و يقوؿ مرتضي المطير 
البشر و تمردىـ عمى وضع معيف  ةنتفاضالالثورة تعني حدوث تغير نتيجة  ،إف“ثورة ولكف ليس كؿ تغيير 

روف أنيـ يمروف ،وعندما ال يكوف التغيير ثوريا فقد تطرأ بعض التغييرات التدريجية بحيث أف الناس ال يشع
بتغيير رغـ أنيـ يتغيروف بالفعؿ ،لكف الثورة عمؿ يتـ عف وعي و ىي نوع مف التمرد يظير في اإلنساف عمى 

 وضع معيف .

 االى أذىاننا في الغالب كونيا "عمـ تغيير المجتمع تغيير  زفي األدب السياسي الحديث كمما ذكرت الثورة إال وقف
 ." تقدما أكثرمرحمة تطورية معينة الى أخرى جذريا و شامبل لبلنتقاؿ بو مف 

، عف معنى الثورة مجيبا أف التعاريؼ كثيرة  3أما عف مالؾ بف نبي فإننا نجده يتساءؿ في وصيتو األخيرة 
كاف موضحا لمجانب العممي فنقوؿ :"الثورة محاولة لتغيير أوضاع معينة بطريقة مستعجمة  حسب أف أفضميا ماأو 

                         
  213،ص  مرجع سابق محمد العربي معريش ، 1
(في مصر وأحد أبرز الزعماء المصرييف عمى مدار التاريخ 1919ثورة ) مصري، وقائد( زعيـ 1927 – 1858)زغموؿ:سعد  2

 .،شغؿ منصب رئيس الوزراء وكذلؾ رئيس مجمس الشعب 
 (. 1988/ 244العالـ:العدد:مجمة  )وصيتو األخيرة انظرعف 3
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إنيا عممية ىادفة و يجب أن تحدد  :"ف نقوؿأ،غير أف قولنا إف الثورة تغيير و أنيا مستعجمة غير كاؼ فيجب 
 1و تعني تحديد وسائل التغيير ثم أىداف التغيير."  ؟أىدافيا ، فالثورة تعني ماىي األشياء التي يجب أن تتغير

ف ليذا التغيير أاىي في جوىرىا إال عممية تغيير، غير ف الثورة م" إ و يستمر مالؾ موضحا تعريفو لمثورة قائبل :
أسموبو و طبيعتو ،فأما األسموب فسيتـ بالسرعة ليبقى منسجما مع التنسيؽ الثوري، و أما طبيعة التغيير فإنيا 

ىو الموضوع الذي يجب تغييره ليبقى التغيير متماشيا مع معناه  تحدد في نطاؽ الجواب عؿ السؤاؿ التالي :ما
 . 2ري ؟  الثو 

ينفجر عف طريؽ الثورة كداللة عمى وضع النار  ف مجتمعا ما حيف يتجاوز درجة التحمؿ ،أو مما سبؽ نستنتج 
عمى البارود كما يقاؿ ،وىكذا تتحرؾ عجمة المجتمع نحو قدره ،ولكف ىؿ دفع القوة بعد إطبلقيا نحو طريقيا ىو 

 ؟  ءيشكؿ 

يؤكد مالؾ بف نبي عمى ، 3انطبلقياالثورات في العالـ يظير كـ أف مصيرىا ىش وغير مؤكد بعد تاريخ ف إ
 عممية العممية الثورية و يحدد أركانيا في ما يمي :

طبيعة التغيير و تحديد األىداؼ و المواضيع  – 3أسموب التغيير )الكيفية السريعة(.  – 2حصوؿ التغيير.  – 1
 – 6.  نطبلؽلبلاعتماد العقيدة اإلسبلمية كأرضية  – 5تحديد وسائؿ التغيير.  – 4ضح. المراد تغييرىا بشكؿ وا

 المنيج السميـ في الحركة الثورية .  عتمادا

و يعني ىذا أف الظاىرة الثورية لـ تخضع بعد لعمـ معياري مادامت لـ تخضع لعناصر الثورة و شروطيا 
 وأىدافيا، وضابط يضبطيا و يراقبيا 

                         
  .56 (، ص 1977القمـ،  )بيروت: دار 3ط ،المعاصراإلسالمي  الفكر التوبة،غازي  1
 http://w.w.w.FIKR.com, 23- 02 – 2013  ،17:45الشياب  موقع،  مالك بن نبي ثوريا البنعيادي ،محمد  2
  119ص  مرجع سابؽ ، ، مشكمة األفكار في العالم اإلسالمي مالؾ بف نبي ، 3
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في الوضع السابؽ عمى الثورة أو أكثر  –بعد الثورة  –ي بالببلد التي عرفت الثورة إلى أف تجد نفسيا مما يؤد 
 . 1بالتالي تعود عجمة الثورة إلى الوراء  و خطورة ، 

و تضيعو في الطريق أحتفظ بمحتواىا تألن نجاح ثورة ما او فشميا حسب رأي مالك بن نبي ،ىو بقدر ما 
بعد الثورة   و الثورة و ما ،قبل الثورة  يحتوي ما إطراد طويل ، ترتجل إنيافالثورة ال  ، ،ىذا كمو يخضع لقانون

ذا  بل تمثل فيو نموا عضويا وتطورا تاريخيا مستمرا ، و المراحل الثالث ال تجتمع فيو بمجرد إضافة زمنية ، وا 
 . خيب اآلمال  حدث أي خمل في ىذا النمو و في ىذا التطور فقد تكون ىذه النتيجة زىيدة ت

رت وجية التاريخ يكاف ثورة كبيرة غيرى بأنو ويستميـ مالؾ بف نبي أفكار ىذه عف الثورة مف اإلسبلـ الذي  
و حتى تستطيع الثورة الحفاظ عمى شبابيا و عطائيا  االجتماعيةالبشري ببناءاتو األخبلقية والسياسية والثقافية و 

ض األخطاء التي رصدىا عذكره ،يجب أف نتجنب الثورة ب ما سبؽلى ضافة او ديمومتيا وتحقيؽ أىدافيا باإل
رور الذي قد يصيبيـ بعد النجاح األولي لمثورة غمف ال الحقيقييفمالؾ بف نبي كتنبيو وتحذير لكؿ الثورييف 

و تغيير العممة و تعديؿ النظاـ أإعادة تنظيـ اإلدارة او أجيزة العدالة  أو ألخرىكتحويؿ سمطة سياسية مف يد 
،ألف ىذا كمو ليس إال مظيرا مف مظاىر الثورة ال غير ،بؿ اليدؼ ىو الحفاظ عمى المنيج المحدد   االقتصادي
حوى القرارات التي فن لكل ثورة منيجيا ،يتضمن المبادئ التي تسير عمييا كما يتضمن إ" : يقوؿ مالؾ

ضد " بؿ قد تصبح " ال ثورةقد تتغير الى " كما يرى مالؾ بف نبيرة الثو ، ف2ستممييا عمييا ظروف الطريق "
معا ما تف مجأو األمر الذي ال يجوز اف يغيب عف أذىاننا في ىذا الصدد ىو ، خفية أو "بطريقة واضحة الثورة 

الثورة طبقا لمبدأ التناقض تناقضا مستمرا حتى في  ما ضدمائر مف روح خطبيعتو البشرية ينطوي عمى  ضىمقتب
بؿ يجب  ف تدفع عجمة الثورة في وطف ما،يكفي أستطيع تتبع آثاره في تاريخ كؿ الثورات بحيث ال نفترة ثورية ،

اف السفينة الذي ال يكفيو أف يقمع بف تتبع حركتيا ورقابتيا بعد ذلؾ، ويضرب مالؾ بف نبي مثاال عؿ ذلؾ بر أ
مف  تجاهواالف يراقب السير عمى طوؿ الطريؽ مف أجؿ تعديؿ المسار أمعيف ،بؿ يجب عميو  تجاهافي بسفينة 
 .لى حيفإحيف 

                         
 ، مرجع سابؽ  مالك بن نبي ثوريامحمد البنعيادي ،   - 1
 ، مرجع سابؽ  مالك بن نبي ثورياالبنعيادي ، محمد  2
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ألن أي ثورة قد تخطيء، بل إن الثورة التي تخشى أخطاءىا ليست بثورة ، تخشى أخطاءىا  يجب أن الالثورة  
وفي ىذا الصدد نذكر أىا ثم تمتفت عنو ، لكن الخطر األكبر كما يقول مالك ىو حينما تكتشف الثورة خطو 

 . 1نكتشفيا حتى ال تمتيمنا(  قول ماركس:) يجب دائما أن نكشف الفضيحة عندما

قامت ثورة مسمحة في الجزائر مف اجؿ  1954في اوؿ نوفمبر : مالك بن نبي و ثورة التحرير الجزائرية  -
تحرير الوطف مف سمطة االحتبلؿ الفرنسية التي دامت أكثر مف قرف ،ماذا كاف موقؼ مالؾ بف نبي ؟ مف ىذه 

 الثورة ؟ وكيؼ تعامؿ مع قادتيا ؟ .

في كممة اإلىداء لكتابو في ميب  الواقع، فيقوؿألفكاره عمى أرض  االثورة الجزائرية تجسيد بف نبيمالؾ  عتبرا
 .ية الذين حققوا بدمائيم األحالم التي تعبر عنيا ىذه الصفحات "ر إلى شيداء الثورة الجزائ"المعركة:

نبي مف نفسو المنظر الوحيد لثورة أوؿ نوفمبر ألنيا أيضا ثمرة جيود  بفاولكنو بقي موضوعيا إذ لـ يجعؿ 
"و في الواقع إذا وضعنا أنفسنا في رؤيو زمنية تعود بنا الى الماضي قوؿ :فيجمعية العمماء المسمميف حسب رأيو 

بيف سنة و      و ىي تقريبا السنة التي أسس فييا العمؿ اإلصبلحي ،1930و تشمؿ الفترة الواقعة بيف سنة
"إف كؿ :ويضيؼ مالؾ  .الثورة فإننا نجد أف تاريخ ىذا البمد يسير في نطور تصاعدي " نطبلؽاوىي سنة 1954

لمبمد أف  حىي التي تسنالطاقات األخبلقية والسياسية وكؿ الطموحات والضغوطات المتراكمة خبلؿ تمؾ الفترة
روة ىذا التطور خؿ في خضـ ثورتو التي ستكوف بالضبط ذيدمف تاريخو و أف الصعبة يتجاوز المرحمة 
كاف  ،1954نوفمبرتشيريف الثاني مف سنة الثوري الذي كاف متوافرا عشية الواحد مف  الماؿ رأسالتحضيري ،إف 

 . 2في األساس ثمرة ىذا التطور الذي قامت الحركة اإلصبلحية فيو بدور رئيس 

 ، نغباف دو نعقد مؤتمر إ1955و في سنة ،الثورة التحريرية في الجزائر كاف مالؾ بف نبي في فرنسا  ندالعاعند 
رفضت طبع "  العتبة“ النشرغير أف دار ،ويمث إسبلمي وفي ىذه األثناء ألؼ مالؾ بف نبي كتابو فكرة كومن

لى مصر التي كانت دولة مؤسسة لمنظمة إعميو السفر خفية  ما فرضالكتاب وطالبت منو التراجع عف أفكاره ،

                         
  16 – 15ص ص  مرجع سابؽ ، ، بين الرشاد و التيو مالؾ بف نبي ، 1
  27 – 26،مرجع سابؽ ،ص ص  مالك بن نبي رجل الحضارةمولود عويمر ، 2



 الفصل الثاني                                                              فكرة التاريخ عند مالك بن نبي

 

66 

 

،كما أسست أمانة لذلؾ وكاف السادات يرأس األمانة فاقترح مالؾ عمى ىذه األخيرة كتابو  الدوؿ األفروآسيوية
 جبية التحرير في القاىرة  ةببعث 1956و بالموازاة مع ذلؾ يتصؿ مالؾ سنة فوافقوا عمى طبعو بالفرنسية ،

من يتكمم باسم  فإنني بمجرد وصولي الى القاىرة وضعت نفسي تحت تصرف " فيقوؿ مالؾ في ىذا الصدد :1
 . 2 الثورة الجزائرية ،ولم اقتنع بالعرض الشفيي بل كتبت الى المسؤولين ىذا الخطاب

ما نفسو تحت تصرؼ الثورة إما كمؤرخ أل حيف وضعآنذاؾ قد قارب الخمسيف مف عمره مالؾ  وكاف  حداثيا وا 
وعف سبب عدـ تمقيو أي رد مف قادة الثورة في القاىرة يجيب مالؾ  لكنو لـ يتمقى الرد عمى رسالتو ، كممرض ،

أن مؤىالتي  ربما فكرواالثورة الجزائرية ليست في حاجة الى تطوعي ،و  أنالمسؤولين  اعتقد ربما“ قائبل:
في حوار أجرتو معو جريدة الببلد الى تمؾ األسباب  "عبد الرحماف بف عمارة". و يضيؼ تمميذه  3"ليست كافية

كذا تدخؿ بعض األطراؼ التي كانت ترفض اف ، و ة في أوساط الفاعميف في الثورة يخرى و ىي الندأسباب أ
و خبايا النزاعات الزعماتية في تاريخ الثورة مف قبؿ شخص يحظى بصيت ثقافي  الظؿ نقاطتسمط األضواء عمى 

لبعثة الخارجية في مصر أو اة الثورة و معرفي ذائع ،وعمى ىذا األساس بقيت الرسالة التي بعث بيا مالؾ لقياد
 . 4ببل رد  

رمضاف "بف بمة ،كافي وبف نبي ضد عباف  :لكف حفيد عباف رمضاف الدكتور "بمعيد" يشير في كتابو األخير
ف أكاف ال يثؽ بو ،و حيث بف نبي  مالؾ مف يفةخ جستو   5ف األميف دباغيف أالخفية لمحقد" ،إلى  األسباب

عباف رمضاف  تيـامالؾ قد قصد القاىرة مف أجؿ الحصوؿ عمى منصب ضمف الوفد الخارجي لمثورة ىناؾ ،كما 
                         

  1، 3730د: العدد ، )جريدة الببل الفكرة و األيديولوجية انتقدبن نبي لم يقدح في عبان اإلنسان بل عبد الرحماف بف عمارة،  1
 13، ص (2012مارس 

 2  أو انظر الممحؽ رقـ: . 81 – 80،ص ص  في ميب المعركةمالؾ بف نبي ،:كتابلبلطبلع عمى نص الخطاب انظر  2
  81 سابؽ، ص ، مرجعالمعركةفي ميب مالؾ بف نبي،  3
 مرجع سابؽ .،  الفكرة و األيديولوجية انتقدبن نبي لم يقدح في عبان اإلنسان بل عبد الرحماف بف عمارة،  4
ضمف  عيف الحزب( ،كاف مف بيف أعضاء حزب الشعب البارزيف حيث مثؿ النخبة المثقفة في 2003 – 1917األميف دباغيف :) 5
 اووزير ( ثـ عضوا بمجنة التنسيؽ و التنفيذ 1956وفد الخارجي لجبية التحرير الوطني ،ثـ عضوا في المجمس الوطني لمثورة في )ال

 .لمحكومة المؤقتة األولى التشكيمةلمشؤوف الخارجية في 
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ر" و في نفس اإلطار إي عبلقة مالؾ بقيادات الثورة فقد حذ نقمو الى ألمانيا ،بتمالؾ بف نبي بالعمالة لمنازية 
ألنيا في نظره تضفي  لبلستعمارالقابمية  الشييرةمف فكر مالؾ بف نبي و خاصة فكرتو  ،1مصطفى األشرؼ" 

 االتياماتبقولو :"إف كؿ تمؾ  االتياماتسبلـ "يرد عمى ىذه  الصادؽ“المؤرخ لكف  ،االستعمارالشرعية عمى 
ءت مف قبؿ أحد المدافعيف عمى عباف رمضاف و في ذلؾ اج االتياماتباطمة وال أساس ليا مف الصحة ،و ىذه 

،واعتبر مالؾ  "بف نبي ألف مالؾ بف نبي كاف مف أشد المعارضيف لمؤتمر الصوماـ لتشويو صورة  مالؾمحاولة 
باف رمضاف قد خاف المبدأ الذي قامت عميو الثورة الجزائرية ،ىذا بالرغـ اف مالؾ لـ يكف يعرؼ ع فأفي كتاباتو 

معاني  ال مفة و عباف رمضاف معرفة شخصية ،والتيمة التي وجييا لو ليس فييا شيء مف الشخصية او الذاتي
األميف دباغيف عند وصوؿ بف نبي و بف ساعي  تحفظاتو األيديولوجية ،أما عف  الفكرة انتقد، بؿ مالؾ  االنتقاـ

حارا مف طرؼ بف بمة و خيضر ،كما أف الدكتور دباغيف لـ يكف في تمؾ الفترة  ستقباالا ستقببلأالى القاىرة حيث 
"بؿ كتب  : نبي أي منصب أبدا مف الوفد الخارجي و يضيؼ الصادؽ سبلـموفد بالقاىرة ،و لـ يطمب بف لرئيسا 

تياـ مالؾ بف إ،  أما عف 2بف نبي رسالة الى الوفد الخارجي يطمئف فييا قائبل إنني لست مرشحا ألي منصب "
امؿ تياـ مالؾ بف نبي بالتعإنازية فاف ذلؾ مجرد أكذوبة بحسب رأي صادؽ سبلـ حيث يقوؿ " لمنبي بالمواالت 

( و كاف ىذا 1945 – 1944يشي أكذوبة جاءت ضمف األجواء الطارئة التي عاشتيا فرنسا في )فمع نظاـ 
( موريس فيوليت الذي كاف قد تواطأ مع األلماف عند  DREUXنتيجة وشاية كاذبة جاء بيا عمدة مدينة ) االتياـ

مف  االنتقاـمره و ىذا ما دفعو لمحاولة ولسوء حضو  فقد اكتشؼ  مالؾ بف نبي أ  1940سنة المدينة  حتبلليـا
. و عف  زيارتو الى ألمانيا يذكر 3نفسو "  ةمالؾ بف نبي بأي طريقة ما دفعو بالوشاية عميو و اتيامو باطبل لتبرأ

تمميذه عبد الرحماف بف عمارة أف األلماف آنذاؾ كانوا قد جندوا كؿ رجاليـ فاضطروا لئلفراج عف السجناء 
مقابؿ فرنسي آخر يشتغؿ في ألمانيا فاقترحت صديقة لزوجتو أف يذىب مالؾ لمعمؿ في ألمانيا  الفرنسييف ، لكف

لى ألمانيا ، و عينو العماؿ إمقابؿ اإلفراج عف زوجيا ، فوافؽ بف نبي خاصة أنو كاف بدوف عمؿ فتنقؿ 

                         
(كاف مف 1956ي عميو القبض في حادثة اختطاؼ الطائرة )ق( بمنطقة العذاورة ،ال1917مف مواليد مارس ) مصطفى األشرؼ : 1

 .مؤتمر طرابمس ،كما تبوء منصب وزير التربية بعد االستقبلؿ منظريأبرز 
 ىذا الشأف أنو سينشر قريبا ىذه الرسالة ضمف مجموعة مف النصوص الغير معروفة لمالؾ بف نبي  سبلـ في يذكر الصادؽ 2
 www.binnabi.net   ،13/03/2013 ،19:22 ،  1554مالك بن نبي و ثورة سبلـ ، الصادؽ  3
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ؾ بف نبي رجع الى الفرنسيوف ىناؾ مسؤوال عنيـ في الفيطوىات  المخصصة ليـ مف قبؿ األلماف ، لكف مال
ودخميا الفرنسيوف قامت القوات  1944 سنة األلمافو عندما غادرىا  1943في فرنسا سنة  ( DREUXمدينة )

أشير ألف ممفو  08الفرنسية باعتقاؿ مالؾ بف نبي بتيمة التعاوف مع األلماف وتـ سجنو ولكف أطمؽ  سراحو بعد 
كاف فارغا ، وفي سبتمبر مف نفس السنة ألقي عميو القبض مجددا ، بمناسبة عودة العماؿ الفرنسييف مف ألمانيا 

ضده لكف شيادات العماؿ كميا كانت في صالح مالؾ بف نبي ، فتـ اإلفراج عنو دوف  لعميـ يقدموف شيادات
 . 1محاكمة و تمت تبرئتو مف تيمة التواطؤ مع األلماف 

ت الذيف يبدوا أنيـ انزعجوا نبلحظ أف أغمب الذيف ىاجموا مالؾ بف نبي ىـ مف فئة المثقفيف و حاممي الشيادا
أي الذيف ينسبوف ، قفوف" يبف نبي و مقاالتو مثؿ مصطمح "مث ؾفي كتب مال لعبارات التيكمية المستعممةمف ا

في حدة ىذه المشاكؿ بعجبيـ و غرورىـ وبثرثرتيـ ، يقوؿ ابف نبي "أنو  زادواكؿ المشاكؿ الى " الجيؿ " و لكنيـ 
لشيادات الرافضيف ف الذيف الزالوا عمى الفطرة و متأثريف ببقايا الثقافة اإلسبلمية عمى حاممي اييفضؿ األمي

، كما  ستعماراالالتخمص مف عقدة إنساف ما بعد الموحديف "القابؿ لبلستعمار ضمنيا " رغـ مرافعاتو المفظية ضد 
و تعني ممارسة السياسة الغير مجدية مف قبؿ المثقفيف الذيف ييمموف بوليتيؾ أنو استعمؿ كممة تيكمية أخرى ىي 

د التربوي )و ليس التعميمي فقط( الذي تتطمبو السياسة العقمية التي دعا ويتعدوف عف المجيو باألنفس صبلح ما إ
إلييا ابف خمدوف ،واستعمؿ عبارة تيكمية اخرى ىي "زعيميوف" أي مصغر لمصطمح "زعيـ" وبيذه العبارة يسخر 

في خبلفات  بافكاف ذلؾ سبمف "مثيقفي الجيؿ الثاني " مف الحركة الوطنية الذيف شموا في أنفسيـ رائحة الزعامة ،
كما شكمت فكرة مالؾ بف نبي "القابمية  ،ىذه الفئة السياسية التي ال تزاؿ  تحقد عميو  جذرية بيف مالؾ و بيف

أف الرجؿ ال يساير  رءوانقطة خبلؼ بينو وبيف قادة الثورة الذيف  1948لبلستعمار" و التي صاغيا سنة 
أطروحاتيـ و خاصة ىجـو مصطفى األشرؼ و ىو مف أىـ المثقفيف في تمؾ المرحمة ، لكف الصادؽ سبلـ 

يؼ "لعؿ مصطفى ضيرجع ذلؾ اليجـو مف األشرؼ عمى مالؾ الى تنافس القطبيف في ذلؾ الوقت )ثقافيا(،وي
 و رائحة الزعامة الفكرية عند ما نشر سمسمة مف سفاألشرؼ كاف أكثر انزعاجا مف غيره ، ألنو يكوف قد شـ في ن

                         
 www.binnabi.net  ،15/03/2013 08:15 ،  نبي حوار حول مالك بن ، عمارة عبد الرحماف بف 1
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(  LES-TEMPS-MODERNESالحديثة " )" العصور يسارية اسميا" في مجمة بطولة الريفييف“حوؿ المقاالت 
كبير مف المراجعات  صدور عددف مدح و مجامبلت محرري ىذه المجمة لمصطفى األشرؼ تزامف مع أإال 
بف نبي األساتذة و الباحثوف الكبار الذيف وقعوا  عمى وقد أثنى لـ اإلسبلمي" ،اعيجابية لكتاب بف نبي "وجية الاإل

ىذه المراجعات في مجبلت مختصة رفيعة المستوى ، أما اإلحباط الثاني الذي أصاب األشرؼ فيو نصيحة 
العالـ الرئيس بومديف لو ذات مرة بوضع كتاب حوؿ حياة المفكر مالؾ بف نبي واصفا اياه "بأكبر مفكر في 

نصاؼ األشرؼ لمنافس لو في الزعامة الفكرية مف طراز إوىذه السوابؽ تسببت في عدـ  ،اإلسبلمي المعاصر" 
فيو بعيد عف  ستعماراالشرعية عمى ال ما قوؿ األشرؼ بأف فكرة "القابمية لبلستعمار" تضفيأمالؾ بف نبي و 

نو عرقمة لسير التاريخ و أنو أخطر مف أطاف" و بوصفو" بالشيالحقيقة ألف مالؾ أكثر مف ىاجـ االستعمار حيف 
 . 1النازية 

لمجزائر ،الشعب الجزائري يباد" وىي صرخة و دعوة  النجدة"عنواف ألؼ مالؾ بف نبي كتيبا تحت  1957في عاـ 
حتبلؿ االو التحرر مف  ستقبلؿاالوعمى رأسيا  لمجزائرييف الشرعيةلى جانب المطالب إف يقؼ لمضمير العالمي أل

بثو إذاعة تامج صوت العرب الذي كانت نالفرنسي كما تحدث مالؾ عف الثورة الجزائرية في بر  ستعماريالا
وفد : عنواف  العرب تحتعد حديثا يوميا ، يبث ليبل مف إذاعة صوت يحيث كاف مكتب اإلعبلـ آنذاؾ  ،القاىرة

ربية فقط ، ثـ أصبح يبث كذلؾ بالفرنسية كاف ىذا الحديث في البداية بالع، جبية التحرير يخاطبكـ مف القاىرة 
 نجفي ساعة متأخرة مف الميؿ ، وكاف يعد الحديث بالفرنسية كؿ مف كيواف و فرنسيس و حسب الشاىد لـ تكف ت

 ىذه األحاديث دائما مف الرقابة ، كاف  ذلؾ مثار احتجاجات متكررة ، تؤدي الى انقطاعات طيمة أسبوع كامؿ .  

                         
  مرجع سابؽ، 1554مالك بن نبي و ثورة  سبلـ،الصادؽ  1
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و عبد القادر بف قاسي و  لى مكتب اإلعبلـ ، منيا مالؾ بف نبيإت عناصر  جديدة انظم 1957 فضو غو في 
ف ما كاف يكتبو إبف نبي ) انو كاف معنا ولـ يكف في نفس الوقت( و بعبارة اخرى   ؾيؤكد محدثنا بخصوص مال

 .1" ال يذاع في معظـ األحياف ،و ذلؾ بسبب أنو لـ يكف يتقيد بالتعميمات و التوجييات

منذ الثبلثينات ، الف أوؿ نوفمبر حسب مالؾ بف نبي قد  نتظارىاانطبلؽ الثورة التي كاف في إلقد بارؾ بف نبي 
ف ميندسي الثورة أخذوا ىذه أمف المأزؽ الذي أدخميا فيو السياسيوف مف المثقفيف ،و كاف يرى  أخرج الجزائر

لـ يكف  ضد أبواب فتح الثورة أماـ كؿ التيارات ، إنما المبادرة  جراء تخمصيـ مف "القابمية لبلستعمار" ،كما أنو 
قد توجياتيـ نتوا ،1956خاصة بعد مؤتمر الصوماـ  ،الثورة   رأس عمىانتقد تنصيب صنؼ مف السياسييف 

ورأى في مواقفيـ ابتعادا عف روح أوؿ نوفمبر ، ناقش أفكاره ىذه في  ندواتو األسبوعية  ، شتراكيةاالربية و غال
 .2ستقبلؿاالرة ، وواصؿ انتقاداتو تمؾ بعد في القاى

 

                         
( 2009ىومة لمطباعة و النشر و التو زيع ، )الجزائر : دار ،(2مثقفون في ركاب الثورة )في كواليس التاريخ محمد عباس ،  1

 .   64،ص 
 .  27 – 26سابؽ ، ص ص مرجع ، مالك بن نبي رجل الحضارةمولود عويمر ،  2
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شبح " اإلسبلـ عمى مفترؽ الطرؽ بعنواف العظيـ  وفصبل في كتاب 1عقد المستشرؽ العبلمة ليوبولد قابس     
المتمدينوف أما كؿ نظروا إلى أنفسيـ عمى أنيـ وحدىـ  قاؿ فيو : " إف اليونانييف والروماف ،"الحروب الصميبية 

فقد كاف  عنيـ وعمى األخص أولئؾ الذيف كانوا يعيشوف شرؽ البحر األبيض المتوسط ، مف كاف أجنبيا
يعتقدوف أف تفوقيـ العنصري  اليونانيوف والرومانيوف يطمقوف عمييـ لفظ  "البرابرة" ومنذ ذلؾ الحيف واألوروبيوف

إلى حد بعيد أو قريب لكؿ ما ليس أوروبيا مف أجناس وشعوب   حتقارىـاثـ إف  ،واقع أمر البشر عمى سائر
الغائرة في أعماؽ الروح  لبلنفعاالت ،النفسي ىذا ىو التصور ،أصبح إحدى الميزات البارزة في المدنية الغربية

الممونة في منيا تمؾ النظرة المتعالية والمتكبرة التي ترمي بيا أوروبا األجناس  نبثقتاالتي  نفعاالتاال، ةاألوربي
 . 2خارج المحيط األوربي  ،أي بقعة مف بقاع الكوكب األرضي

 في مفيوم االستعمار عند مالك بن نبي  المبحث األول:

 :االستعماروم ـفيـم

المكاف،  منظور: وأعمرهمف ذلؾ قوؿ ابف  3مف التفاؤؿ. شيءلغة: اشتقت الكممة مف مادة العمراف في  ستعماراال
 واستعمره فيو، جعمو يعمره.

 .61اآلية  –". سورة ىود  من األرض واستعمركم فيياأنشأكم ىو وفي التنزيؿ قولو تعالى: "

 . 4ج قوتكـ منيا وجعمكـ عمارىااأي أذف لكـ في عمارتيا واستخر 

 

                         
 الفكرة  دعاةليوبولد قابس : أسمـ بعد سياحة دراسية عميقة في الشرؽ اإلسبلمي ، و تسمى باسـ محمد اسد ، و أصبح مف كبار  1

 . اإلسبلمية العالمية
   23( ، ص1993) القاىرة : دار العرب  ، 3، ط العروة الوثقى و الثورة التحريرية الكبرىمحمد عبده ، اؿ الديف األفغاني ،جم 2

  
 . 36( ، ص1957) مصر : دار المعارؼ ، 3، ط  االستعماريةو المذاىب  االستعمارمحمد عوض ،  3
 . 601/ 4،  ، لسان العربمنضور  ابف 4
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ر: وىو أف تمتمؾ االستعمار مشتؽ مف المصدر عمّ و استعمر : استعمارا ، عمره في المكاف أي جعمو يعمره 
 .دولة ببلد غيرىا كميا أو جزءا منيا 

دولة بفرض حكميا أو سيطرتيا السياسية أو االقتصادية خارج حدودىا عمى شعب  : قياـاصطالحا االستعمار
 .1اإلقميـ وسكانو ستغبلؿاستيدؼ السيطرة إلى تدولة أجنبية، وعمى غير رضا أىميا، و 

سط النفوذ بواسطة دولة أو جماعة منظمة مف الناس، عمى ب ىو مجموعة األعماؿ التي مف شانيا السيطرة أو
   .2أو عمى األرض والسكاف في أف واحد و عمى سكاف تمؾ األرضألـ تكف تابعة ليـ،  رضمساحة مف األ
وضعا يقـو في ارض يحتميا زمرة مف األجانب سمما أو عنوة  (colonialisme:)ستعمارااليعني مصطمح 

سكانيا  فعاشت فييا واىتمت بعمارتيا واستغبلليا، في كنؼ البمد األصمي لتمؾ الزمرة وحمايتو، وعقدت مع
نكار حقوقيـ الطبيعية  .3األصمييف عبلقات تتسـ بالتسمط وا 

 إلى ثبلثة أنواع : ويمكف تقسيـ االستعمار 

 يجيروىو أف تقـو دولة باحتبلؿ ارض دولة أخرى بالقوة وتعمؿ عمى ت : العسكري االستيطانياالستعمار  -أوال 
أبناء البمد المحتؿ ،ومف ثـ توطيف أفراد منيا داخؿ الببلد المستمرة واالستيبلء عمى أراضييا مف قبؿ المستوطنيف 

 حدث في فمسطيف اليـو  .يبقوة دولتيـ االستعمارية كما حدث في الجزائر وكما 

تصادية خارج حدودىا عمى : ىو قياـ دولة بفرض حكميا أو سيطرتيا السياسية أو االقاالستعمار العسكري -ثانيا
 شعب دولة أجنبية وعمى غير رضا أىميا، بحيث تعتمد أساسا عمى االحتبلؿ العسكري.

عمى دولة ضعيفة فتفرض : ىو قياـ دولة قوية بإحكاـ السيطرة السياسي واالقتصاديو االستعمار الفكري  -الثاثػػػػػ
المستعمرة الضعيفة أماـ العالـ كأنيا دولة مستقمة ،أي السياسية واالقتصادية مع إبقاء الدولة عمييا سيطرتيا 

                         
  75-74( ، ص 1980) القاىرة : دار النيضة العربية ،  4، ط  القاموس السياسيأحمد عطية اهلل ، 1
 36، صمرجع سابق  عوض،محمد  2
 http ://www .arab.ency.com  ،20-03 – 2012 ،13:10،  االستعماررفيؽ جويجاني ،  3
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العقوؿ واألدمغة فتجعميا تبعا ليا  ربؿ تستعم ،العسكري فبل تستخدـ االستعمار ،تعترؼ باستقبلليا وسيادتيا
عف واقعيـ وتراثيـ الثقافي والحضاري وتجعؿ يبة ؿ مف الشباب يسير في ركابيـ ويحمموف ثقافتيـ الغر يوتكويف ج

قرارات السياسية ليذه الدولة بيد الدولة المستعمرة ،وذلؾ عف طريؽ االتفاقيات بينيما بحيث تكوف مفيدة لمدولة ال
 .1المستعمرة 

إذا  اإلنساني، ألننانكسة في التاريخ  الوجية التاريخيةاالستعمار مف : تاريخية االستعمار عند مالك بن نبي -1
في العيد الذي كانت فيو  ،2طابعياالرومانية  نيةوضعت المد روما، حيثبحثنا عنو فسنجد أصولو تعود إلى 

في  كاتوفرددىا يتصؼ بو مف شدة معاممة تعبر عنيا تمؾ الكممة المأثورة التي كانت تبما ،  3الحروب الفينيقية
بتمؾ المذبحة كانت تمؾ الحروب إرىاصا لمحروب االستعمارية كأنيا تنذر  ،"أن تحطم قرطاجةالبد " كؿ مناسبة 

وقد أعقبيا العيد اإلسبلمي الذي كاف في الواقع تجربة مف  . 4في أمريكا يـو ينزؿ بأراضييا بيزار ستحدث التي
مف  كممةمر بما في ىذه العفنحف ال نرى الحكـ اإلسبلمي قد است ،نوع جديد في تاريخ العبلقات بيف الشعوب

فريقيا الشمالية مببلدو لفتحبؿ كاف  ،معنى مادي منحط ال الستغبلليا ولكف لضميا  ،كجنوب فرنسا واسبانيا وا 
إنما  ،ف انعداـ التفرقة السياسيةأاف ينكر ىذه الحقيقة محتجا ب دلمحضارة اإلسبلمية في الشاـ والعراؽ وليس الح

ف أيتشيدوف بيعود إليو إف شعوبو كانت متوحدة في الديف، فاف الواقع التاريخي يشيد وأقباط مصر وييودىا 
 . 5كحضارةؿ باإلسبلـ لـ يكف يعـ الببلد كديف 

 1914القرف التاسع عشر وخاصة الربع األخير منو وحتى سنة  : شيدالحديثظاىرة التوسع االستعماري  أ/
ىي امتداد أوروبا إلى خارج أوروبا لتبتمع بصفة شبو كمية كؿ مف و  مثيؿ في تاريخ العالـ ،ليا ظاىرة لـ يسبؽ 

وتعود جذور ىذه الظاىرة إلى نياية القرف الخامس  ،سيا ومناطؽ واسعة مف قارات العالـ األخرىآإفريقيا و  قارتي

                         
 76، ص  مرجع سابقحسف موسى محمد العقبي ، 1
 148، مرجع سابؽ ، ص  شروط النيضة مالؾ بف نبي ،2
 ؽ ـ ( بيف روما و قرطاجة  146ؽ ـ إلى 246الحروب الفينيقية : عرفت بالحروب البونية وىي ثبلثة حروب قامت بيف )  3
 . 19،  ص(1981) دمشؽ : دار الفكر ، 3طترجمة عمر مسقاوي، ،  في ميب المعركة مالؾ بف نبي ،4
  147،صنفسومرجع  ،النيضةشروط  مالؾ بف نبي،5
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. كاف ذلؾ مع زيادة مصادر الطاقة في 1عشر الميبلدي في التوسع الذي اشتير باسـ حركة الكشوفات الجغرافية
العبلقة بيف أوروبا بأكمميا لتعيد صياغة فيبت ثورة التصنيع ب ،أوروبا مف بخار وفحـ حجري مع عصر التنوير

والعامؿ ورب العمؿ عمى أسس جديدة فكانت المحاولة األولى األوروبية في اتجاىيف بعد ىذا  ،الحكاـ والشعب
التصنيعي األوؿ ىو تطوير اآللة وزيادة إمكانية تمبيتيا لمحاجة لبلستغناء عف اإلنساف ما أمكف في  نقبلباال

دعمت في أوروبا بعد ، تمحاولة التمدد بالغزو خارج حدود ببلدىـ لتوفير المناجـ واألسواؽ  والثاني ،سوؽ العمؿ
 الذيؿ لوبدأت الجوانب الروحية واإلنسانية تنسحب تدريجيا أماـ ىذا الغزو المؤ  ،ذلؾ قيمة الكميات واألرقاـ

القيـ  طرأغريزية المادية ومالؾ المؤسسات ورؤوس األمواؿ فانيارت مع ىذه ال ،عف جشع رجؿ السمطة كشؼ
شرعة بفسادت عبلقات أشبو ما تكوف  ،وفقد التوازف الروحي المادي في الشخصية البشرية عندىـ ،جتماعيةاال

  . 2الغاب ال تقيـ وزنا إلنسانية اإلنساف

ىذه التجربة اليـو وىذه الصورة البشعة التي مارس فييا  تت أوروبا أو تناسيومف سوء حظ اإلنساف أف نس
كر ألبسط نفي الجشع والتسمط لتصبح عنصرية تت الحظ ترقتالبحث عف  هاالستعمار األوروبي مف خبلؿ أفراد

مقاىا مف الجو تقواعد حقوؽ اإلنساف وبيذه الصورة أصبح الفرد األوروبي يحمؿ جراثيـ الكبرياء دائما ألنو 
فيو يعتقد عمى وجو الخصوص أف  ،لمعالـ واإلنسانية هلذي يتكوف فيو منذ الطفولة ويتكوف فيو تصور مومي ااأل

مف جديد  يظيرالويمراف عمى روما ثـ يختفياف مف الوجود لمدة ألؼ سنة  3يناثالتاريخ والحضارة يبدآف مف أ
يقوؿ  4ر في ذىف الفرد المشحوف بالكبرياءفميس شيء يذكو بعد روما ، ينا ثأما قبؿ أ ،بباريس في حركة النيضة

، مف أجؿ ذلؾ زور بف نبي "إف جميع الوسائؿ قد اتخذت لمحو الحضارة اإلسبلمية مف سجؿ التاريخ البشري 
ليس تمؾ السمسمة التي تتصؿ الكتاب الغربيوف التاريخ ، حتى ضير في عيوف مف أخذ عنيـ أف التاريخ البشري 

                         
 .289مرجع سابؽ ،ص ، التعميم االىمي في الجزائرجماؿ قناف ، 1
 118( ، ص1984، )بيروت : دار النفائس ،  مالك بن نبي مفكر اصالحيااسعد السحمراني ، 2
ومنبع الحضارة الغربية  كانت زعيمة الحضارة في ببلد اإلغريؽ القديمة ، مدينة يونانية تاريخية وعاصمة اليوناف اليـو ، نا :ثيا 3

 ،عرفت بفبلسفتيا عمى غرار افبلطوف و ارسطو و ابيقور. 
 . 120ص ، نفسومرجع اسعد السحمراني ، 4
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نما ينا وتنتيي عند قصر  ثفي أ 1بوليسو األكر تبدأ مف التي في نظرىـ تمؾ المسافة المختزلة  فييا جيود األجياؿ وا 
ولو أنيـ دققوا النظر لوجدوا ىوة كبيرة تفصؿ حضارة أرسطو وحضارة ،أو أكثر مف ذلؾ بقميؿ  2شايو بباريس

الحضارة اإلسبلمية  خطتالحاضرة تة نيغير إف المد اإلسبلمية الحضارةواف تمؾ اليوة مف القروف ىي  ،ديكارت
ومف ىنا نرى االستعمار قد رجع ، التي تحمؿ رسالة اإلنسانية لتأخذ مف الحضارة الرومانية روحيا االستعمارية 

 .3باإلنسانية في التاريخ ألؼ عاـ ما قبؿ الحضارة اإلسبلمية 

وتاريخ العمـو خاصة وخطورة  ،مةوىذا الموقؼ العنصري فيو تزوير لمحقائؽ وجناية ضد تاريخ الفكرة العا 
الدور التوجييي في العقؿ األوروبي  تمعبإلى الطبقة المتعممة التي  ،العنصرية ىذه المرة وصمت إلى الطميعة

ىو جزء مف مخطط االستعمار في سمب الشعوب قواعد حضارتيا وركائز مصادفة إنما  ولكف ىذا التزوير ليس
لكي تستمطرىـ الرحمة فيما  ،ط بعد أف يعقد ليا ما بيف أيدييا مف حقائؽحتى يدعيا في فوضى وتخب ،أصالتيا

 .4وىا بما يريدوف مف بقايا ثقافية بيدؼ نقميـ إلى مزيد مف التخمؼفيمدّ  ،بعد

 يكولوجية االستعمار: س -2

ما عندما ينزؿ جيش أجنبي بأرض شعب فاف ىذا الشعب يكوف معرضا ليرى، إما احتبلال مؤقتا في ببلده، وا    
عممية ضـ تضعو نيائيا تحت سمطة شعب آخر وكبل ىذيف االحتماليف لو خصائصو بالنسبة لمشعب الذي 

 ليما.يتعرض 

أما االحتبلؿ المؤقت فانو ال يؤثر في حياتو إال بصفة عابرة كمجرد ثة في التاريخ: الــاالستعمار يفتح وجية ثأ/ 
مف والتمويف في البمد المحتؿ وذلؾ طبقا مف حيث األجات جيش أجنبي يفرض متطمباتو احدث يخضعو مؤقتا لح

                         
ويعني ، ينا ( عمى قمة تؿ ،يعد مف اشير المعابد اليونانية القديمةثمعبد يوناني قديـ يقع في العاصمة اليونانية )ا :األكروبوليس1

 يونانية القديمة المدينة العالية. مصطمح )االكروبوليس( بال
 ـ مربع  يعد اكبر مركز معماري في العالـ22.000ويضـ القصر عدد مف المتاحؼ مع مساحة تقدر ب  :قصر شايو 2
 . 148صمرجع سابؽ،  ،النيضة شروط نبي،مالؾ بف  3
 121، ص  ، مرجع سابقأسعد السحمراني  4
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فإف األشياء وأما في حالة الضـ  ،ينتيي نفوذه مع تصفية الوضع الحربيلشروط يييمف عمييا قانوف عسكري 
أحيانا مصيره  ريغحتى انو ي ،مف الداخؿتتخذ اتجاىا آخر يؤثر في حياة الشعب الذي جرت عميو عممية الضـ 

 ة مطمقة .في التاريخ بصور 

الفرنسي برأس سيدي  شجيالكوف الموقؼ في الجزائر غداة نزوؿ يقد  ما نتصور ،ومف ىذه االعتبارات العامة
 حتبلؿاالقرف مف يـو أف مرور فنجد  ،ستعماراالالمذيف وصفناىما لوال  حتماليفلئلفالجزائر كانت معرضة ، فرج 

االستعمار  لمكممتيف إفت وال لمجرد الضـ بالمعنى التقميدي مؤق حتبلؿاليبيف أف الجيش الفرنسي لـ ينزؿ بأرضنا 
 ذاتو. ستعماراإلدخؿ في التاريخ وجية ثالثة ىي أ

عبلف حالة الحرب التي دشنت الحضور الفرنسي  1830برأس سيدي فرج سنة  الفرنسي إف نزوؿ الجيش وا 
ال ىو دؼ إلى خمؽ مجتمع جديد بؿ كانت تي ،بالجزائر كانت تخفي حقيقة تاريخية ابعد مف فكرة الفرنسة

 الحقيقة التاريخية. وفرنسي وىذا ما أثبتتالوال ب بالجزائري

االجتماعي بفرنسا و الجزائر لرأينا اف التطور لـ يسر في كنقطة بداية لتاريخ التطور  1830فمو اتخذنا سنة  
لـ يكف النمو العممي والصناعي قد اثر في الحياة االجتماعية ولـ يحدد صورتيا  عندما تجاهالبمديف في نفس اإل

مادي أكثر مف  يسروربما وجدنا أف الشعب الجزائري يتمتع ب ،كاف مستوى المعيشة لمشعبيف متساويا ،الجديدة
 .1حيث كاف اإلنتاج الزراعي متوفرا نسبيا في الجزائر أكثر مف فرنسا  ،الشعب الفرنسي

تيح العيش الرغيد تالثمرات التي ينتجيا التراب الجزائري التي كانت ؿ يده عمى ك ستعماراالف ما وضع سرعالكف 
ف االستعمار فسر عمى أف كؿ الثمرات التي تنتجيا األرض الجزائرية عمى أنيا ثمار لكافة الشعب الجزائري ،أل

عمى األقؿ أف يقتفي خطوات 1830ة الشعب الجزائري سن ةفقد كاف في استطاعوميما يكف  ،جيده وعبقريتو
يصؿ وحده إلى ، عبر قرف البخار و الكيرباء بينما نرى في نياية األمر أف الشعب الفرنسي الشعب الفرنسي

فإننا  ،ف ىذا الواقع بمغة النسبيةععبر نوعندما  ،ونجد الشعب الجزائري في قافمة المتخمفيف ،عتبة العيد الذري
فيو وفي ىذه المغة تتصور  تمن التخمف بين الشعبين بل زاد ففخلم تمشتركة إن قرنا من حياة : " نقوؿ 

                         
 34ص  سابؽ،مرجع  ،المعركةميب  في نبي،مالؾ بف 1
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 "األشياء خالل القرن الذي مضى كان الشعب الفرنسي انطمق إلى األمام بينما الشعب الجزائري رجع إلى الوراء
الجزائريوف أنفسيـ بعد مدة ىذا ىو االستعمار المحضر الذي أتى لوضع حد لما يسميو "القرصنة الجزائرية" ليجد 

مر عمى ىذا المنواؿ في كؿ االتجاىات وسار األ الراية  وجيزة مف االحتبلؿ مطروديف مف المبلحة بقانوف احتكار
فيناؾ قصة  ،وال يمكف أف نتصور ىذه الحالة الدرامية بطريقة أحسف مف اإلشارة إلى جانبيا المضحؾاألخرى 

فقد دعي جزائري كاف يطمب وظيفة في اإلدارة الخاصة بالشؤوف األىمية  ،ةتبسطريفة ترددىا األلسف في مدينة 
 فكر“المبلحظة: وبعد أف خرج الجزائري مف مكتبة سجؿ الحاكـ ىذه  ،كـ الفرنسي كي يختبرهاالحاـ لممثوؿ أم

 ". نو يعرؼ الحساب إلى العشرةإ ،خطير

أو ،  ية حجر عمى موارده كميا لحساب المستعمر وحدهفي البمد، كعمم ستعماريااليمكننا فعبل أف نعتبر الوضع 
إف االستعمار ينصب نفسو مثمما ينصب العرؼ أو السمطة الشرعية شخصا يقـو بمصالح القاصر حتى يبمغ 

 ؼلمفيـو "الحضانة" في العر  متداداإال  ستعماراالرشده وليس مفيـو الحماية في العرؼ الدولي الخاص في عيد 
عمى أف الشيء الذي تعارؼ  ،حمؿ ىذا االمتداد مف تعسؼ نحو حقوؽ الشعوب المستمرةيرغـ ما  ،الشخصي

ف إفؿ بمصمحة ىذا القاصر خأمر ي أيّ  ،عميو الناس ىو انو إذا حدث في تصرؼ مف تسند إليو حضانة القاصر
ة قصور إبقاء القاصر في حال الحاضفخاصة إذا استيدؼ  ،المجتمع يتدخؿ كي يمغي حضانة ال تفي بشروطيا

 .1ؼ إدراكو وفكره وبتمويث طبيعتويتزيب ،بوسائؿ غير شريفة

نكار الوقائع ال يفوقيا شيء كما تدؿ عمى ذلؾ وقائع مشيورة كاختطاؼ  ستعماراالولكف ميارة  في إخفاء وا 
ات ممكة مدغشقر أو كما تدؿ أعماؿ لصوصية أخرى يفسرىا االستعمار عمى أنيا عقود ومعاىد 2الممكة "رنا فالو"

 الذي وضع تونس تحت الحماية الفرنسية . دواؽ "الجزيراس" أو عقد قصر البار يثكم

وال يكتفي االستعمار فقط باختبلس  ،عمى عمميات االستغبلؿ والقرصنة نةا رنابنو يعرؼ كيؼ يضفي القاإ
غير قابؿ و  ،الذي وضعو سوء حضو تحت حمايتو بؿ يختمس ذاتو باإلقرار بأنو قاصر إلى األبدمصالح القاصر 

                         
 41-35، مرجع سابؽ ، ص  ص  في ميب المعركةمالؾ بف نبي ،  1
 الممكة التي اختطفيا الجنراؿ غاليني كي يبرر بوجودىا بيف يديو سكوتيا المحتـ قبوؿ الحماية الفرنسية عمى الجزيرة الكبيرة  2
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ىذا الوضع ىو الصورة الحقيقية لموقؼ االستعمار  ،األخبلقيبذلؾ يفقد مفيـو الحضانة معناه الشرعي و لمتطور و 
فيو ال  ،بؿ قد يذىب االستعمار أبعد مف ذلؾ في الشذوذ ،إزاء مصالح الشعوب المستعمرة المعنوية و المادية

وفرض وسمب أمبلؾ ، ما يتطمب ىذا التحطيـ مف اختبلسات حقوؽبتطبيؽ  ،ماديا فقطيستيدؼ تحطيـ القاصر 
بؿ إف ىدفو ابعد مف ذلؾ فيو يريد تحطيـ  ،ومف تنمية البطالة في الببلد ،مخالفات مشتركة وضرائب مف كؿ نوع

 أو شبو إرادة تدفع القاصر إلى التقدـ أو الحضارة ببرنامج يتضمف كؿ ما يتطمبو ىذا التحطيـ المعنوي رادةإؿ ك
فكمما وضع  ،ومف كفاءتو ومف جيده في المسابقة االجتماعية ،فرد الشخصيةلث أخبلقي يحط مف قيمة ايمف تمو 

ليزيد  ،بتمويثو األخبلقي ،نو يتبعيا بالترتيبات الخاصةإف ،الترتيبات البلزمة إلفقار المستعمر ماديا ستعماراال
 حتى ال يستطيع بموغ رشده نيائيا. تساع اليوة التي يجعميا أماـ القاصرإوالتموث معا في  فتقاراإل

مرة عإزاء قضية تحرير الشعوب المست قفومف الغموض حوؿ موا شيءإضفاء وىكذا ندرؾ لماذا يفضؿ االستعمار 
عف مراحؿ التحرر حتى إذا اضطرتو الظروؼ الدولية لمحديث في مثؿ ىذا الموضوع فانو يفضؿ أف يتحدث 

 أف يحدد طبيعة ىذه المراحؿ وال مدتيا ىذا بالنسبة إلى المستوى الدولي. البلزمة دوف

ة فكؿ مطالب ،فاف األشياء تكوف عمى جانب أكثر مف الوضوح ،القاصر مباشرةبالحامي أما بالنسبة إلى عبلقة 
أو  ،كب في نظر االستعماررتاحبو يمف قبؿ القاصر لممستعمر كي يعترؼ برشده يعتبر خروجا عف الطاعة وص

لتضعو تحت رحمة قانوف قمع يطبؽ بصورة رسمية  ،األجنبيعمى في أقوالو جريمة  التعصب والعنصرية والحقد 
 يد بيضاء. ما يد حمراء أوإحيث تطبؽ القانوف  ،في محاكمات مزعومة ،أو عف طريؽ التنفيذ الخاص

بمغيا عندما نولكف الذروة في ىذا كمو وتذبذب الكبلـ  ،يؼ الواقعحقا إف فوضى االستعمار تبمبؿ المفاىيـ وتز 
ننا نبمغ الذروة عندما نرى إوصيرىا شواذا ال تتصؿ بقاعدة ، ،يحاوؿ االستعمار تعقيد األشياء التي سمبيا قواعدىا

ىذا النوع  يا ىو، وىكذا تمر ىذه األياـ بمحاولة مفضعاالستعمار يحاوؿ إدخاؿ ىذا الشذوذ تحت حكـ قواعد ي
الموقؼ االستعماري وعندما تتصؿ  1وباألحرى تمر بمحاوالت لربط ىذا الوضع الشاذ بقواعد يطمؽ عمييا منوني 

إلى أي حد تبمغ السمطات االستعمارية في تعذيب  ألنيا تكشؼ لنا ىذه المحاوالت بالمستوى الفكري، فإنيا تدىشنا

                         
 . عف االستعمار واخذ مالؾ مف افكاره أطروحة تبكمنوني استاذ مدغشقري،  1
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السيادة " مثؿ  ستعماراالالقواعد البلزمة لمكائنات الشاذة التي ولدىا  المفاىيـ الشرعية، وتدليسيا كي تفتعؿ منيا
فيذا المفيـو الجديد ىو احد تمؾ الكائنات التي تكونت في ذلؾ المناخ الخصب مف الشذوذ الذي ، 1"  المشتركة

غيره مف د ،فمف طرائؼ الطبيعة ما يحكي عف ذلؾ الطير الذي يبيض بيضاتو في عش ولد االستعمار فيو وولّ 
مف بيض في ذلؾ العش عمى األرض فيكوف صاحب العش مضطرا ىكذا عمى الطيور ،بعد أف يمقي ما يوجد 

 . وفي عشو مف غير صمب خقبوؿ ما يفر 

كما لو قاؿ الطير  ختبلساالال يسمب أشياء الشعب المستعمر فقط بؿ يستولي أيضا عمى نفسو، وىذا فالمستعمر  
 في أمريف ميميف حسب مالؾ بف نبي وىما: ستعماراال ؿيتمخص عم،  2المختمس: العش المشترؾ 

 تخرج مجموعات بشرية قابمة لمسيطرة األجنبية. مدارس :أوال 

 تمويث أخبلقي لمشعوب المغموبة مع إفقار ثقافي واقتصادي.: ثانيا 

ذا ما  سميـ في المجاؿ  ير وتوجيونوامتاز بعقؿ مست ،حد مف المثقفيف منى براثف المخطط االستعماريأفمت أوا 
وتحريكيـ باتجاه األىداؼ السميمة مف  ،وكاف منضبطا في مسمكو قادرا عمى التأثير بالناس ،الثقافي والسياسي

و علو بضائ جيرو  ،ف المستعمر يحاربو أوال باإلغراء أو اإلغواء لكي يحولو إلى عميؿ لوإف ،خبلؿ بساطتو وثقافتو
ذا فشؿ في ذلؾ ف ،وأفكاره ثارة اإلشاعات حولو عبر أبواؽ  ،إلى أسموب ثاني وىو تأليب الشعب عميونو ينتقؿ إوا  وا 

 . 3ة االستعمار المأجور 

 ستعماراالذلؾ العاـ الخفي الذي يديره  ،ضد أفكارنا أو صراع األفكار ستعمارااليب الذي يمارسو خر انو الت
سبة لمف يجد نفسو متورطا فيو في مصراع الفكري ظروفو الخاصة بالنلكذا يصبح ىو  ،بذكاء لكف في جنح الظبلـ

 ستعماراالىذا  ىبفيأ ،في ببلد كانت تجيؿ أف معركة أفكار كانت تدور في إرجائيا أي كالجزائرببلد مستعمرة 

                         
 ىذا المصطمح ،الغريب يـو كانت المعركة التحريرية تبمغ ذروتيا بمراكش. المشتركة: صنعالسيادة  1
  47، 41ص سابؽ، صمرجع ، ميب المعركة في نبي،مالؾ بف  2
3
 124مرجع سابؽ،ص ، مالك بن نبي مفكر إصالحيامراني ،حاسعد الس 
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الذي يخوض المعركة عمى حسابو الخاص دوف  فدائيلاأف يعزؿ مف دخؿ المعركة حتى ليجد نفسو في وضع 
 أي قاعدة تمولو وتسمح كفاحو.

سياستنا ال تخطئ  إن“قائبل: حد الساسة الغربييف عندما صرح أفي ذىف  ستعماريةاالت ىذه السياسة خصمربما ت
انو تركيب بالغ الدقة  ،فاف ىذا السياسي يكوف محقا في كبلمو ،"فبقدر ما نتصور إف العمـ ال يخطئ ألنيا عمم

أي فكرة تظير في  صالحا لتحويؿفيو يكوف ليا جيازا  ،واالستعمار يتقف تركيبو بدقة صانع الساعات العبقري
 اوم ،1“ لمجماىيرينصبو  واحكم فخ ستعماراالخطر سالح يستخدمو أىي  ستعماراإن كممة " الببلد المستعمرة 

في الجبية التي تكافح فييا الشعوب المستعمرة ، إال و كانت كممة استعمار ىي التي خائف يدسو االستعمار  مف
 تفتح لو األبواب المغمقة في عواطؼ الجماىير .

إف االستعمار شيطاف بحيث يحسب حسابا لكؿ أعمالو وأقوالو، حتى ال ينفؾ االتصاؿ بيف مصالح مركب 
، االستراتيجية ستعماراالأي بيف شيوات البطوف، المؤثرة وبيف األوضاع في خطة  انفعاالت الشعب األفراد، وبيف

 التي تقضي في حالة التطبيؽ:

 تحت أي راية تجمعت. كؿ قوة مناىضة لو ستعمارااليضرب  : أفأوال

 يحوؿ بيف في كؿ الظروؼ بينيا وبيف أف تتجمع تحت راية أكثر فعالية. : أفثانيا

 ".أعمىانو يحول بين الفكر والعمل والسياسة حتى يبقى األول غير مثمر والثاني " 

 طريقة، أو اللقوات عند نقطة معينةالتي تطبؽ في جبية القتاؿ لتجميد ا ،يطبؽ طريقة التجميد ،وىو مف اجؿ ىذا
فيزداد  ،نيـ يموحوف بقطعة قماش احمر أماـ ثور ىائج في حمبة الصراعإسبانية تطبؽ في بعض األلعاب اإلالتي 

وبدؿ أف ييجـ عمى المصارع يستمر في اليجـو عمى المنديؿ األحمر الذي يموح بو حتى تنيؾ ىيجانو بذلؾ 
شيء يستفز بو الشعب المستعمر حتى يثير غضبو بيفعؿ المستعمر فيو يموح في مناسبات معينة  كذلؾ ،قواه

                         
 . 137، مرجع سابؽ ، ص  مقاربات حول فكر مالك بن نبيمسقاوي ، عمر  1
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وعف الحكـ عميو  ،حالة التنويمية حتى يفقد شعوره ويصبح عاجزا عف إدراؾ مواقفوالحالة شبيية بفي ويغرقو 
مكانياتو توجييا أعمى ويسرؼ مف قواه دوف أف يصيب ،حكما صحيحا بضربة صادقة المصارع  فيوجو ضرباتو وا 

يمكننا أف نصؼ االستعمار بالبطؿ في األلعاب االسبانية في المجاؿ السياسي ويمضي الشعب الباسؿ في ىذا 
 كأنما تضحياتو ذاتو مف النفس والنفيس جمدتو وقضت عميو بالبقاء فيما ىو فيو. ،النوع الدرامي

وىو أف السياسة العاطفية ال تجد مبرراتيا فيو  ،يةوىكذا نصؿ إلى استنتاج جد غريب في السيكولوجية السياس
المنديؿ  ىيزداد ىجومو عم ،فكمما انقطعت أنفاس الثور ونزؼ دمو في حمبة الصراع ،ولكف في خسارتياكسبيا 
ولكف مف خصائص أمعاء لذلؾ  ،واالستعمار يعمـ إف ىذه المحركات ىي ليست مف مواىب ضمير ،األحمر
ينظر ف ا  و  ،يتدارؾ فييا ويفكر في أمرهالمستعمر ؾ المنديؿ كي ال يترؾ فرصة لمشعب المستعمر في تحرييستمر 

 .1لؤلسس السياسية العممية  اأف يضعيا طبق أي الفعاليةمشكبلتو بمنطؽ  إلى

العمـو تجيؿ قيمة الفكرة في  عمى الببلدىؿ ليذه الكممة معنى في الببلد المستعمرة ؟،وىذه  الصراع الفكري 
تمعات كما تجيؿ دقة الخطط التي ترسميا مف اجؿ التحكـ في مصير الشعوب المتخمفة عف طريؽ مصير المج

تيا نيف الشعوب المستعمرة تعيش الصراع الفكري وتسجؿ نتائجو السمبية في حياتيا أو ميزاإوبعبارة أخرى  ،أفكارىا
دوف أف تشعر  ،عف حقيقتو شيء وتترؾ المعركة في وجوه نشاطيا نتائجيا المتنوعة ـوفي أخبلقيا دوف أف تعم

شعورنا ألننا نمر  إلىإف األشياء تمر عمينا دوف أف تصؿ  ،فاألمر كما بينناتمؾ الببلد أف معركة مرت بإرجائيا 
ة عظيرت الطب افعبل عندمويمكننا أف نصؼ حالة قد حدثت  مكنونياعمى سطح األشياء دوف أف نصؿ إلى 

فانطمؽ التيار المضاد  الزر الخفيأصبعو عمى  ستعماراالبالجزائر وضع  " شروط النيضة"الفرنسية مف كتابي 
فقد صدر رد الفعؿ األوؿ في جريدة جمعية العمماء المسمميف في مقالتيف يصؼ صاحبيما : بثبلثة ردود أفعاؿ

ىي لساف حاؿ الحكومة االستعمارية ، 2دة باريسية كبرى الكتاب بأنو في مجممو مقتبس مف مقاالت نشرتيا جري
يتظاىر تى رد الفعؿ الثاني في جريدة حزب وطني في مقالتيف أيضا أثـ  ،بإمضاء مراسميا في القاىرة ،تقريبا

ووصؼ الجناح الشيوعي الكتاب "، خطوة مخطئة واحتياؿ  "فأورد نقده تحت عنواف نقد نزيو لمكتاب با مصاحبي

                         
  62، ص ( 1979-ىػ1399)دمشؽ : دار الفكر ،  الصراع الفكري في البالد المستعمرةمالؾ بف نبي ، 1
 le mondeىي جريدة " العالـ " أو  2
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ويطرح مالؾ  ،يستحؽ الرضا مف االستعمار لمجزائرييف وبأنو كتاب ياالكتاب ليس موج المركزية بأفتو في جريد
لمقاؿ العمماء كيؼ عرؼ صاحب المقاؿ أف كتابي ينسب لجريدة  بالنسبة، الشأفالتساؤالت التالية في ىذا 

التي كانت بينو وبيف كاتب يدافع عف  المعركة ستعمارااللقد حوؿ  تمؾ الجريدة ؟ أنو ال يقر أا نباريسية مع عمم
لوال صراع األفكار وىذه  وإلى معركة بيف الكاتب وبيف ىيئات وطنية كاف باإلمكاف أف تكوف في صفقضية 

كما تطبؽ في ميداف ،الخطة التي تحوؿ طبيعة المعركة لصالح االستعمار تطبؽ بنجاح في ميداف كفاح الجماىير
في خمؽ  األخير يشرعنرى ىذا  ،حداث والظروؼ وحدة كفاح شاممة ضد االستعمارفحينما تكوف األ ،كفاح الفرد

 :ىدفيف ستعمارلبلتحقؽ ىذه الخطة التنافس بيف القوى التي تقاومو و  و جزئية حتى يحدث الخبلؼ وحدات كفاح
شتيت القوى الموجودة تثانيا و  ،الذي كانت تدور المعركة ضده يديولوجياإل وأالروحي طيط مف المستوى حالت أوال

 في المعركة.

فالمعركة إذا ما فقدت طابعيا كوحدة شاممة فإنيا تفقد بذلؾ مف   ،فإما النتيجة األولى فإنيا تنساؽ بطبيعة الحاؿ
كبر لحظات التاريخ ىي أ" تعرؼ جيدا أف ستعماراإلف قوى ا في نظر الجماىير وأليمعنوياتيا وشيئا مف قداست

وبمجرد ما تنقسـ وحدة الكفاح  ، "كون فييا وحدة كفاح شاممة ضد الطبيعة أو ضد البشردوما المحظات التي تت
المكافحة تتبدد  القوىف إواليبوط في المستوى الروحي ف نحطاطاالالشاممة إلى وحدات كفاح جزئية حتى يحدث 

 .1وىذه ىي النتيجة الثانية

صمى اهلل عميو الرسوؿ  بناىالتي فصمت برأيو الوحدة الشاممة التي ا 2مثاال بواقعة صفيفويضرب مالؾ بف نبي 
ولوجي ييدوىذا التخطيط أو اليبوط اإل ،حطت بذلؾ مف مستوى المعركة التي بدأت يـو بدرأفمف ربو  بأمرو سمـ 

عف معرفة  يدبر مكائده ستعمارفاال ،لـ يمبث أف آتى نتائجو المشؤومة في الميداف السياسي وىكذا تتجدد المشكمة
ضع بيف الوقائع االرتباط البلـز الذي يجعمنا تفيو يعرؼ النقص الذي يمنع عقولنا مف أف  ،تامة بالنفسية المسممة

الذي يعتبر  "الذري"ي عمى عقولنا التفكير غبؿ يط ،عيا تحت قاعدة موحدة ونستخمص منيا حقيقة عامةضن

                         
 63، مرجع سابؽ ، ص  الصراع الفكري في البالد المستعمرةمالؾ بف نبي ، 1
ىػ, بعد موقعة  37ىي المعركة التي وقعت بيف جيش عمي بف أبي طالب وجيش معاوية بف أبي سفياف سنة : موقعة صفين 2

 تقريبا. الجمؿ بسنة
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ف وحدة معينة ىي في مجموعيا ال تكوّ كأنما ،عضوي بينيا دوف أي رباط ،الوقائع واألحداث مجزأة منفصمة فردية
نما تكوف في النظرية الذرية كوما مف األحداث والوقائع جمعتيا  ،وفصبل مف فصولو ،أي حمقة مف التاريخ وا 

المؤتمر  1936س أو شؾ كيؼ ولد سنة بسبيؿ المثاؿ فاف الجزائري المعاصر لنا يذكر ،دوف ل الصدفة وعمى
بعد  ،قتؿ في ميده وقد كاف يمثؿ أىـ مرحمة في تطور الشعب الجزائري السياسي وكيؼ المشيورالجزائري 

منذ  سياستو الجزائريةخطر الظروؼ التي عرفيا في أ ستعمارلئلكما كاف يمثؿ بالنسبة  ،الحرب العالمية األولى
اح الطويؿ الذي سبقو ، ما لقد كاف المؤتمر يحمؿ في روحو ، و في النزاعات التي و رثيا عف الكف، 1830

العنصر الفعاؿ ، فقد قاـ ليكوف في الببلد جيازا سياسيا فوؽ يؤىمو ليكوف في توجيو  الحياة السياسية في الجزائر 
فشعر  ال مع القادة السياسييف ،األحزاب ، يجعؿ اإلدارة االستعمارية وجيا لوجو مع الشعب الجزائري ذاتو

بوضع ىذا ، إذ ما خرجت مف تصرؼ القادة ،الرقابة عمى سياسة البمدو  ،سائؿ التأثيريفقد و االستعمار أنو س
حتى تكوف جثتو مبررا لئلدارة  ،فيغتاؿ مفتي الجزائر و إذا بو يموح بالمنديؿ األحمر ،التصرؼ تحت نضر الشعب

 ،نات مف النقود في ضمائر بعض القادةثـ يمقي مف ناحية أخرى بحفاالستعمارية في إصدار األوامر الصارمة 
  1فيذىب المؤتمر بعد ذلؾ قتيبل ، و يصبح ىباءا خبلؿ شير واحد ، ما كافح مف اجمو الشعب الجزائري ربع قرف

ستعمار يشعؿ نفس ف اإلأأعني  ،في اي بمد مسمـ سجؿ فصبل كيذا ،وال شؾ اف التاريخ السياسي الحديث
األوضاع النفسية ، فيو يثير الغضب األعمى عند الجماىير و يغذي شيوات القادة ، و ىكذا تستطيع المختبرات 

دوي الحرب و  ،نسمع فييا قعقعة السبلح ،ةو المادية إلى معارؾ وىمي ،المختصة أف تصرؼ كؿ إمكانياتنا الفكرية
 لكننا في الحقيقة نصارع أشباحا تحركيا أماـ أبصارنا المسحورة يد خفية ماىرة . و 

و تبيف مف خبلؿ بعض المقارنات الحديثة، أف عيد المعارؾ الوىمية ضد األشباح لـ ينقضي بعد في عالمنا 
ماـ أسمو إسرائيؿ ، كاف يحركو إنا معركة وىمية ضد شبح حينما خسر  1948اإلسبلمي ، كما رأينا ذلؾ سنة 

                         
 64 ، مرجع سابؽ ،  ص الصراع الفكري في البالد المستعمرةمالؾ بف نبي ، 1



 مشكمة االستعمار في فكر مالك بن نبي                                          الـفصل الـثالث

 

441 

 

إننا ال أو بكممة مختصرة ، 2، و تمميذه الشاطر تروماف 1بصارنا المسحورة ذلؾ الحاوي الماىر المستر تشرشؿ أ
 . 3زلنا مستعدين لنصرف من الوقت و المال و الجيد و الفكر دون جدوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
(  ولد في إنكمترا ، كاف رجؿ دولة قوي وجندي و مؤلؼ و خطيب مفوه ، 1965-1874السير ونستوف ليونارد سبنسر تشرشؿ )  1

 .أحد أىـ الزعماء في بريطانيا 
كي ( الرئيس المريكي الثالث و الثبلثوف ، صاحب األمر في إطبلؽ قنبمتي ىيروشيما و ناكازا1972 -1884ىاري تروماف : ) 2

 .خبلؿ الحرب العالمية الثانية 
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 ستعمارلالفكرة القابمية  الثاني:المبحث 

حتى تكوف  ،لتضييؽ نشاط الحياة في الببلد المستعمرة االستعماريكيؼ يؤثر المعامؿ  ما سبؽعرفنا في     
خوفا مف أف تتيح الحياة المطمقة لمواىب  ،في كؿ جزئية مف جزئياتو االستعماريييئو  ،مصبوبة في قالب ضيؽ

عمى الفرد مف الخارج  االستعمارفيو يرينا كيؼ يؤثر  ،العبقريةاإلنساف أف تأخذ مجراىا الطبيعي إلى النبوغ و 
 1 .و الذي يسميو المستعمر في لغتو األىمي ،مرهأليخمؽ منو النموذج لمكائف المغموب عمى 

مقاربة متميزة لمظاىرة  1948« شروط النيضة » لكف قدَّـ المفكر الجزائري مالؾ بف نبي في كتابو و    
ىذه الظاىرة. لقد  ليتناولوحتى بالمقارنة مع المفكريف الذيف جاءوا بعده بعقود  ظمت متميزة ،الكولونيالية مقاربة

 ظروفا ذاتية وموضوعية. االستعمارعندما قاؿ إف لقياـ  ،كاف مالؾ بف نبي أعمَؽ رؤية

الذي يخدع الضعفاء،  الُمعاِمل االستعماريفعمى مستوى الظروؼ الموضوعية تحدث مالؾ بف نبي عف    
أما عمى مستوى الظروؼ الذاتية لمشعوب  ،ويُشمُّيـ عف مواجيتو بكؿ قوة سيـ رىبة ووىماً ويخمؽ في نفو 

، وىو معامؿ ينبعث مف داخؿ الفرد الذي ُمعاِمل القابمية لالستعمارالمستعَمرة فتحدث مالؾ بف نبي عما سماه 
  . لو فييا حركاِتِو وأفكاَره وحياَتوستعمار، وحدد السيَر في تمؾ الحدود الضيقة التي رسميا اإل يقبؿ عمى نفسو

عامؿ قوي  لبلستعمارالنفسي مف لدف الشعوب المستعَمرة لمخضوع  االستعدادلذلؾ يرى مالؾ بف نبي أف    
من نفوِسكم  االستعمارأخِرجوا ، مستشيدا بقولة مأثورة ألحد المصمحيف حيف قاؿ : " بقاء اإلستعمار الستدامة

 . 2"يخرْج من أرِضكم

  ،االستعمارلقد أضاع العالـ اإلسبلمي أكثر مف قرف في معالجة مرض أسماه  مصطمح القابمية : مفيومأ/ في 
، بؿ ىو في مكنونات  الستقبالوالقادـ إلينا مف خارج استعدادنا  االستعماربينما نرى أف المرض الحقيقي لـ يكف 

قد غادر ىذه المساحة  االستعماروىو أف  المؤلـ اليـو  و الدليؿ عمى ذلؾ بسيط يقدمو لنا الواقع ،ذلؾ االستعداد
                         

ىو كؿ رجؿ غير أوروبي فيو اىمي ، بتعبير المغة الفرنسية       االستعماروىو الذي يعرفو مالؾ بقولو : إف األىمي في نضر   1
indigène 
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أو الخمقية أو الثقافية أو اإلنسانية قد تغيرت بطريقة  االجتماعيةلكف ىؿ نحف نشعر أف األوضاع و  ،مف األوطاف
و المتفشي في عالمنا اإلسبلمي ليس جديدا وال غريبا بؿ ىو ضاىر ّبيف  لبلستعمارإف مرض القابمية  جوىرية ؟
لقد جاءت المقدمات  ،و لكف يمكف أف المشكؿ يكمف في المصطمح ذاتو و سنعطي مثاال عمى ذلؾ ،في ضعفنا

بؿ  ،دفقد جاءت مف غير مصدر واح ،واحتبللو لؤلوطاف اإلسبلمية ستعماراإلقدـو  ،التي تعمف مف بعيد القروف
وىو يكتبيا قرنا بعد   ،وفي عبارات عامة عف التاريخ ،خمدوف يذكر في مقدمتو ابففمثبل نجد  ،مف مصادر كثيرة

يقوؿ ىذه الكممات الغريبة و كأنما ىو يممح إلى ما سوؼ يأتي وىو  ،سقوط بغداد و قرنا قبؿ سقوط غرناطة
ي بالمشرؽ ينزؿ بو ما نزؿ بالمغرب عمى نسبة أمبلكو " ثـ " و كأن :يتأمؿ الرقعة اإلسبلمية مف شرقيا إلى غربيا

إذا وضعناىا مف عبارة بف خمدوف  ةىذه الفقر . األفوؿ فاستجاب" يضيؼ " و كأنما لساف الكوف ينادي بالتقمص و 
خمدوف  ابفف أقرف مضى لسقوط بغداد و قرف آت لسقوط غرناطة ، سنجد  ،أي وسط قرنيفسياقيا التاريخي  في
، إذ كاف المصطمح غير موجود  "استعمار"ينذرنا بمغة ذلؾ الزمف مف التقمص و األفوؿ لكف دوف ذكر لكممة  كاف

ما  استعمارخمدوف في ذلؾ الزماف  البففمو قمنا  ،التاريخية الظروؼفي ذلؾ الزماف فالمصطمح لـ تكونو بعد 
فالمصطمح لـ  لبلستعمارلؾ نجد كممة القابمية وكذ ،ليفيـ الكممة بمعناىا المعاصر إذ المصطمح جديد عميو كاف

ة فعؿ عنيفة مف طرؼ الكثير مف د ردّ ما ولّ  ،لبلستعماريكف مألوفا عندما طرح مالؾ فكرتو الشييرة القابمية 
  معاصريو .

كاف سفيرا في المممكة المراكشية ،  "كارلوس الخامس  "كاف في أوائؿ القرف السابع عشر سفير لممؾ إسبانيا     
كأنما  ،يكتب تقريرا دبموماسيا حسب مصطمحات العصر لممكو يقوؿ " موالي ، األمور تجري ىنا في مراكشكاف 

لكف لماذا  ،االستعمارطبعا ىو ايضا يفقد ىذا المصطمح الذي صنعناه وىو  ،اهلل أراد اف يييء لؾ السبؿ "
  االستعمارطمقو عمى أوضاع معينة أسماه ألف التاريخ صنع مصطمحا قبمنا أ ؟لبلستعمارصنعنا مصطمح القابمية 

ليا أن تنبت و  ما كانىو مجرد بذرة حقيرة صغيرة  االستعمارن أإلى  ينتبيوافكان من واجب المسممين ان 
 . 1تأتي أكميا لولم تييأ ليا التربة الخصبة في عقولنا و نفوسنا 
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دراسة عممية ، كما درسنا  االستعمارننا لـ ندرس العالـ اإلسبلمي أ ينحف فف مشكمتنا أيؤكد مالؾ بف نبي عمى 
ال  االستعمارإن "و ال نشعر ،أصبح يتصرؼ في بعض مواقفنا الوطنية وحتى الدينية مف حيث نشعر أىو حتى 

درك منيا موطن الضعف ، أإال ألنو درس أوضاعنا النفسية دراسة عميقة ، و  االجتماعيةيتصرف في طاقاتنا 
صواريخ موجية يصيب بيا من يشاء ، فنحن ال نتصور إلى أي حد يحتال لكي يجعل منا فسخرنا لما يريد ، ك
 .  1"اقالما يكتب بيا ، إنو يسخرنا و أقالمنا ألغراضو يسخرنا لو بعممو و بجيمناأبواقا يتحدث فييا و 

ؿ اسـ المعامؿ وقاـ بتقسيمو إلى قسميف، أطمؽ عمى األو  أمامو،كواقع موجود  ستعماراال مالؾ يدرسلقد أخذ 
 معامؿ القابمية لبلستعمار. سـاوأطمؽ عمى الثاني  ستعماري،اال

عمى حياة الفرد مف عامؿ سمبي ، يسميو بالمصطمح  ستعمارااليقصد مالؾ بمصطمح "المعامؿ" ما يفرضو 
النفس البشرية كواقع ظاىر  ستعمار خارجااليقصد بو وجود  ستعمارياال، والمعامؿ المعامؿ سـاالرياضي 

لمعياف، يعمؿ عمى تحطيـ الفرد المستعمر بوسائؿ  ظاىرة ، وذلؾ بوضع العراقيؿ أماـ المستعمر، فيو" تيديـ في 
نتقاص مف قيمتو، وتحطيـ قواه الكامنة فيو، وذلؾ عف طريؽ الحط عبقريتو ، باإل المستعمر ومحوجوىر الفرد 

،   2ؿ جبري وضع أماـ قيمة كؿ فرد ، بقصد التنقيص مف قيمتو اإليجابية مف قيمتو بطرؽ فنيو ، كأنو معام
حيث يحرؼ منيجيًا معادلة الفرد المستعمر، باستخداـ أنواع مف العراقيؿ متعددة، يصادفيا الفرد في طريقو ، 

جزئياتو، في كؿ  ستعمارااللتضييؽ نشاط الحياة في الببلد المستعمرة حتى تكوف مصبوبة في قالب ضيؽ يييئو 
خوفًا مف أف تتيح الحياة المطمقة لمواىب اإلنساف أف تأخذ مجراىا الطبيعي إلى النبوغ والعبقرية، فيذا مف الناحية 
الجدلية، خارجي بكيفية ما، ألنو يرينا كيؼ يؤثر االستعمار عمى الفرد مف الخارج ليخمؽ منو الكائف المغموب 

 عمى أمره .

ال  يمده المجتمع بما يقوي جسده  طفؿ إذلفرد في جميع أطوارىا، يؤثر فيو وىو وىذا المعامؿ يؤثر في حياة ا
وينمي فكره، أو يييء لو مدرسة أو توجييًا، ولسوؼ يؤوؿ صاغرًا إلى ماسح أحذية، أو سائؿ ، يتخمى عف كؿ 

                         
 155ص  سابؽ،مرجع  ،النيضةشروط مالؾ بف نبي،   1
 14 ، صنفسو، مرجع شروط النيضة نبي،مالؾ بف   2



 مشكمة االستعمار في فكر مالك بن نبي                                          الـفصل الـثالث

 

414 

 

لفتى المسمـ في عزة وكرامة بإراقة ماء وجيو، أما إذا دخؿ مدرسة وتعمـ ثـ تخرج مف الجامعة، كـ يبلقي ذلؾ ا
سبيؿ الحصوؿ عمى وظيفة حقيرة إذا بمغ مبمغ الرجاؿ، فإف كؿ األعماؿ التي تقـو عمييا حياتو االجتماعية ال 

 1تناليا يداه إال بشؽ األنفس  

: والمقصود بو اليزيمة النفسية التي يصاب بيا المغزو،  لبلستعمارأما المعامؿ الثاني فيو معامؿ القابمية 
إنو معامل معامؿ داخمي نفسي، وىو المفيـو األشير لمالؾ و يقوؿ في ذلؾ : "  ستعمار وىولبل ليصبح قاببلً 

إنو يمثل اليزيمة النفسية التي يصاب بيا  االستعماري، وىو المعامل المقابل لممعامل لالستعمارالقابمية 
، و تبعاتو بل مدافعا عنو ، وىو معامل داخمي نفسي ، يجعل الفرد يستبطن لالستعمارالمغزو ليصبح قابال 

، و يقبل بالمصطمحات التي تقمل مفاىيم المستعمر عنو ، و يقبل بالحدود التي رسميا المستعمر لشخصيتو
يدافع ، بل نراه ، ليس ذلك فحسبنو ، و يأخذ في ترديدىا ، حتى يصبح ليا تأثيرا نفسيا عمى ذاتيتوأمن ش
 .، و يكافح ضد إزالتيا"  عنيا

ف مشكمة العالـ اإلسبلمي ىي مشكمة داخمية بغض النضر عف المشكبلت و الضغوط أإف الفكرة البنابية ترى   
ف نو حتى و أ، أي و المؤامرات الخارجية لمدوؿ العربية اإلسبلمية فإف العطب  االستعماروجود و توحش  استبعدناا 

يقوؿ مالؾ بف نبي في كتابو الصراع الفكري ، و تخمؼ ببلدىـ المسمميف بتأخيرؼ وحده و الخمؿ الداخمي ىو كا
قد جاء إلى العالم اإلسالمي نتيجة مرض اساسي عندنا ىو القابمية  االستعمارإن في الببلد المستعمرة " 

 االستعمارلقد سمط   ،و أحسن إحكام الخطة ،االستعمار، وىو نتيجة الصراع الفكري الذي خطط لو  لالستعمار
األضواء عمى المشكالت اليامشية بينما ترك في الظالم كل رؤية منيجية سميمة ، تفتح الطريق أمام حركة 

 .2التاريخ " 

الذي يطمؽ و  ،عند مالؾ بف نبي ىو عامؿ خارجي يفرض عمى الكائف المغموب عمى أمره االستعماريفالمعامؿ   
 يظيرحيف يكتمؿ خمؽ ىذا النموذج و  ،الحركةالفكر و الحياة و  ذجا محددا مف" األىمي " نمو  اسـعميو المستعمر 
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و يضيؼ مالؾ بف نبي " إف اوؿ مظاىر فاعمية ىذا المعامؿ ىو  ،" لبلستعمارمف باطف الفرد معامؿ " القابمية 
حينما يرى مثقفيف جزائرييف يمقبوف أنفسيـ  االستغراب، و يستغرب مالؾ أشد  األىمي اسـ االستعمارقبوؿ ضحية 

   يجيفاند اف يتحمى بمقبو  ففي ىذه الحقبة الطويمة مف الزمف كاف عمى اإلنساف أف يحتقر نفسوفيقوؿ  االسـبيذا 
 1"صوت األنديجيف "المثقؼ في الجيؿ السابؽ كاف يطالع جريدة و  ،شفقة فيو ال استعماريكي يتناغـ مع وضع 

، رلبلستعما، و إذا تعيف عميو اف يكتب شيئا فموضوعو يتحدد في ذىنو بقابمية "صوت المحتقريف "و باألحرى أ
كتابا عنوانو "يا اهلل " وأردؼ ىذا العنواف بعنواف آخر يفسره " أو كيؼ  1925مثمما نشر أحد المثقفيف حوالي عاـ 

حسب رأيو معناه أننا قد أخذنا أنفسنا بالمقياس الذي  ـاالس، فقبوؿ  2يأمر األوروبي األنديجيف حتى يطيعو "  
 . االستعماريةتقيسنا بو إدارة الشؤوف 

النفسية لمذات المغموبة أماـ الذات الغالبة ، حتى  االنتكاسةإف مالؾ يركز عمى ىذا المعامؿ كثيرا ، و يعتبره ىو 
 االستعماريرى مالؾ أنو لكي نتخمص مف  يضعو المستعمر ىو الصواب و لذلؾيصفو و تشعر بأف كؿ ما يقولو و 

إن القضية عندنا منوطة اوال ، بتخمصنا مما الجاثـ عمى قموبنا عمينا أوال اف نتخمص مف القابمية لو فيقوؿ " 
و ال نشعر ، وما دام لو سمطة خفية عمى ألخدمتو من حيث نشعر  استعدادفي نفوسنا من  االستعماريشغمو 

، وال امل في حرية ، ميما  استقاللعندنا ، و تشتيتيا عمى ايدينا ، فال رجاء في  االجتماعيةتوجيو الطاقة 
 .3كانت األوضاع السياسية " 

حينما يبرز مالؾ مشكمة إنساف ما بعد الموحديف فإف ىذا يعكس انتقاده لمذيف يريدوف اإلصبلح عف طريؽ 
معالجة األعراض بدؿ الرجوع إلى العمة األولى، فيـ ينظروف إلى المشكمة عمى أساس أنيا مشكمة جيؿ أو 

ى في مقابؿ الفقر، والصحة في مشكمة فقر أو مشكمة مرض، ويروف الحموؿ في وضع العمـ مقابؿ الجيؿ، والغن
مقابؿ المرض، دوف وضع إطار عاـ لممشكمة وفؽ سنف عامة متماسكة بينما القضية حسبما يراىا مالؾ ليست 

                         
 ةعف سياس 1942إلى 1929لصاحبيا ربيع زناتي ، ضمت تدافع ببل كمؿ مف  la voix indigèneصحيفة صوت األىالي  1

 الجميورية . اإلدماج و عف قيـ المدرسة الآلئكية
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مشكمة اإلنساف تواجينا حيثما اتجينا. وىو يبحث أف قضية أدوات وال إمكانات. إنيا في أنفسنا، ولذلؾ نجده يرى 
خر ، معامؿ القابمية لبلستعمار، صحيح أف اإلنساف األوروبي مصاب نفس الحقيقة حتى يبتكر مصطمحًا آ

حيث إنو ال يرى غير األوروبي كإنساف، بؿ يراه كفرد مف أبناء المستعمرات، ولكف  ستعمارياالبجرثومة المعامؿ 
ـ فالمسم ستعماراالليس سبب كؿ ما حؿ بنا مف نكبات، بؿ ىو نتيجة لتركيب شخصيتنا قبؿ وصوؿ  ستعماراال

قبؿ وصوؿ المستعمر، والمصاب بمعامؿ القابمية لبلستعمار  ستعمارلبلكاف مصابًا بجرثومة معامؿ القابمية 
يطالب بحقو وينسى واجبو، مع أف الحقوؽ عمى المجتمع تأتي نتيجة لتأدية الواجبات، فالقرآف الكريـ يرجع الببلء 

 بة قد أصبتم مثمييا قمتم أنى ىذا قل ىو من عندأولما أصابتكم مصي إلى النفس ال إلى الغير، قاؿ تعالى: )
( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير(. و قولو تعالى )165( )سورة آؿ عمراف أنفسكم
 . 1(  30الشورى )سورة 

إف القرآف ييتـ بالظمـ الذي يمحقو اإلنساف بنفسو أكثر مف اىتماـ بفكرة  ظالمي أنفسيـ  لناساتصورا القرآف يقمب 
سيدنا عمر يفيمو جيدا وذلؾ حيف كتب الى  ما كافالقرآف بالظمـ الذي يمحؽ اإلنساف مف اآلخريف فيذا 

 .المجاىديف قائبل ليـ :" وأنا أخوؼ عميكـ مف ذنوبكـ أكثر مف قوة أعدائكـ عميكـ" 

( وقد قاؿ  ظمميم اهلل ولكن كانوا أنفسيم يظممون ماف القرآف لما أطمؽ فكرة  ظمـ النفس  وظالمي أنفسيـ  و )إ
ما ألىؿ أحد حيف أصابيـ القرح وقالوا : أنى ىذا فقاؿ اهلل ليـ  :" قؿ ىو مف عند انفسكـ " ، ولـ يقؿ ليـ إف 

نما قاؿ ل أصابكـ مف خطئكـ ىذا قانوف اهلل الذي يؤكده كثير مف يـ مف قوة أعدائكـ وحذقيـ أو تسمطيـ  وا 
، وىذا تقدـ في العالـ أوبدوف شعور بشعور منيـالمفكريف حيف يبدؤوف حديثيـ ويختتمونو بيذه الفكرة القرآنية 

عبادي  ياسي حيف يقوؿ :" اإلسبلمي والعرب وكؿ مستضعفي األرض والرسوؿ )ص( يؤكد ىذا في الحديث القد
لكم أحصييا لكم ثم أوفيكم إياىا فمن وجد خيرا فميحمد اهلل ومن وجد غير ذلك فال يمومن إال إنما ىي أعما
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ىذا قانوف اهلل وقوؿ خاتـ األنبياء والمبشر بآيات اآلفاؽ واألنفس في تحقيؽ عمـ اهلل في اإلنساف ، " نفسو
ف كنا نحف النزاؿ نمـو كؿ أحد ما عدا أن  . 1فسنا بالتخمص مف الفساد في األرض ، وا 

صحيح أف المستعمر يريد منا بطالة يستغميا بثمف بخس، ويريد جيبًل يستغمو، ويريد انحطاطًا في األخبلؽ حتى 
يجد منا وسيمة لمحاربة الفضيمة، ويريد منا أفرادًا يغمرىـ الذوؽ القبيح، ولكنو لـ يكف لو أف ينجح في مساعيو لوال 

ىي العقؿ الذي يناسب المفتاح،  ستعمارلبلكالمفتاح، والقابمية  ستعمارفااللو.  ستجابةلبلوجود القابمية لدينا 
، واإلنساف المصاب بالقابمية ستعمارلبلال يستطيع عمؿ شيء إال بوجود أمة مصابة بالقابمية  ستعمارواال
ببلدًا ال  ، بؿ وجده متمثبًل في إنساف ما بعد الموحديف وحيف تحتؿ القوات الغازيةستعمارااللـ يصنع  ستعمارلبل

يكوف سكانيا مصابيف بمعامؿ القابمية لبلستعمار فإف ىذا يكوف احتبلاًل ال استعمارًا، مثاؿ ذلؾ احتبلؿ ألمانيا 
، ولذلؾ لـ يمض حتبلؿاالعقب الحرب العالمية الثانية، فقد بقي األلماني ممتمكًا لصفاتو التي كانت لديو قبؿ 

بقي سميمًا  األفكار إذاوقد عادت حضارتيا إلى ما كانت عميو، فعالـ عمى ألمانيا عشر سنوات بعد تيديميا إال 
فعبًل أمكنو إعادة عالـ األشياء حتى بعد زوالو بينما عالـ األشياء ال يستطيع بناء عالـ األفكار ، و عمى العكس 

، فمالؾ يرى االستقبلؿيوما لـ تفد شيئا مف ذلؾ  استقبلليامف ذلؾ يرى مالؾ اف دولة مثؿ اليمف و التي لـ تفقد 
 االستعمارمشكمة نفسية باألساس ، لذلؾ نجده يحث األفراد و الدوؿ العمؿ عمى تصفية  ستعماريةاالف المشكمة أ

بل يجب أن  اإلنسانتشترط تصفيتو في  األرضفي  االستعمارفتصفية مف النفس اإلنسانية اوال فيقوؿ " 
 .2تتقدميا"  

 نواظرناالـ اإلسبلمي قائبل : " إف ىناؾ حركة تاريخية ينبغي أف ال تغيب عف و يضيؼ مالؾ في كتابو  وجو الع
، بؿ بالقابمية لو ألنيا باالستعمار، ىذه الحركة ال تبدأ ، و إال غابت جواىر األشياء ، فمـ ترى غير ىذه الظواىر

أو الفمسفة ، بدؿ وضعيا  ىي التي تدعوه " ، وفي ىذا رد صريح عمى الذيف يحاولوف إلصاؽ الفكرة بعمـ النفس
ليست حقيؽ إثنية نفسية في عمقيا ، بؿ ىي مرحمة  لبلستعمارفي سياقيا الصحيح وىو " التاريخ " ، فالقابمية 
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فيميا ووضعيا في إطارىا الصحيح ميـ بالنسبة لمعالميف تاريخية يمر بيا المجتمع ، ومف ىنا فإدراكنا لممشكمة و 
 . 1لى النيضة  العربي و اإلسبلمي في طريقو إ

إلى حممة عنيفة خاصة في الجزائر ، كانت ىذه  لبلستعمارلقد تعرض األستاذ مالؾ بف نبي بسبب فكرتو القابمية 
" أف صواب الفكرة ىو 2الحممة رد فعؿ عاطفي أكثر منو مناقشة عممية لمفكرة ، و يعتقد محمد اليادي الحسني  

ذكر بيذه ية مسؤولية تردييا ، و لـ يحمؿ اآلخر تمؾ المسؤولية ، و الذي انتج تمؾ الحممة ، ألف مالؾ حمؿ األم
أنو كاف مف الخاطئيف في ىجومو عمى األستاذ مالؾ بف  وحدث -رحمو اهلل    –3المناسبة أف األستاذ مولود قاسـ 

في عبارتو الشييرة " المركوبية  االقتناعنبي بسبب ىذه الفكرة ، و انو أصبح مف المقتنعيف بيا ، و قد صاغ ىذا 
شار أكما  1985اوؿ مرة في ممتقى الفكر اإلسبلمي التاسع عشر في بجاية سنة  استعمميا" و التي كاف قد 

   .األستاذ مولود أف ىذا المرض مستفحؿ في قيادة المسمميف الثقافية و السياسية أكثر مف الجماىير

بقولو " إف فكر الفيمسوؼ الجزائري ، كاف مرشحا  لبلستعمارالقابمية ي بف نب نظريةعمى 4كما يعقب محمد الميمي 
الذي كاف  فاالتجاهىذه لـ تفيـ كما يجب ،  نظريتو، لكف  االستقبلؿألف يؤدي دورا معتبرا في مرحمة ما بعد 

 5" . لبلستعماركؿ المسؤولية االتجاه الذي حمؿ سائدا ىو 

                         
  198، مرجع سابؽ ، ص  مقاربات حول فكر مالك بن نبيعمر مسقاوي ،  1
 محمد اليادي الحسني أستاذ بالمعيد العالي ألصوؿ الديف بالجزائر  2
، طمبو سعد دحمب أثناء 1947لتحؽ بحزب الشعب ثـ في ا: مف مواليد قرية بمعياف مف بمدية أقبو )بجاية(  مولود قاسم 3

 .مفاوضات إيفياف وكمفو بإعداد رد عمى المفاوض الفرنسي جوكس الذي كاف يصّر عمى أف الصحراء ال عبلقة ليا بالجزائر
 . قاسـ عدة مناصب أثبت في كؿ منيا والءه ليذا الوطف وحقؽ في كؿ موقع نجاحات باىرة مولوداالستقبلؿ شغؿ 

: ىو الشيخ مبارؾ بف محمد إبراىيمي الميمي مف مواليد قرية أورمامف الموجودة بجباؿ الميمية )بناحية السطارة( في  محمد الميمي4
تعميمو بأوالد مبارؾ بالميمية تحت رعاية الشيخ أحمد بف الطاىر مزىود حتى أتـ ـ بدأ  1895ماي  26الشرؽ الجزائري، ولد بتاريخ 

حفظ القرآف ثـ انتقؿ إلى مدينة ميمة وكانت آنذاؾ حاضرة عممية كبيرة فواصؿ تعميمو بيا بجامع سيدي عزوز عمى يد الشيخ المعمـ 
أنو ينحدر مف أوالد مبارؾ بف حباس مف االثبج، العرب  الميمي بف معنصر ولـ يتجاوز عندىا السف الثانية عشرة. يقوؿ عف نفسو

مف مرض السكري عاـ نى ة والخرافات. عاذاليبللييف وىـ مف القبائؿ العربية القميمة في نواحي جيجؿ. افكاره مميزة وىي ضد الشعو 
 ـ.1945وتوفي عاـ  1933

 23، مرجع سابؽ ، ص مالك بن نبي مفكرا إصالحياأسعد السحمراني ،  5
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بقضية األمة اإلسالمية ، فانكب عمى تاريخيا يدرسو ، و إال لم ينشغل مالك بن نبي طوال حياتو       
عمى حاضرىا يالحظو و يتأممو وعمى مستقبميا يرسم معالمو ، و لقد خرج من الدرس العميق لذلك التاريخ 

من األمراض الحضارية التي أقعدت األمة  وانتزعت  ة، و الرصد الدقيق ليذا الحاضر بتشخيص جمم
منيا فاعميتيا  و أفقدتيا السيادة ، و صيرتيا ذيال بعدما كانت رأسا و من تمك األمراض نجد ، القابمية 
لالستعمار و التكديس و الشيئية و الآلفعالية و ذىان السيولة و األفكار الميتة و القاتمة و غيرىا كثير ، 

وصف لو العالج المناسب  و  من أضراره  ووضح آثاره و كتشف مرضا نبو إليو وحذرو كان كمما ا
الدواء الشافي ، وما ىذه األدوية إال تمك الكتب القيمة التي سمكيا في عنوان " مشكالت الحضارة " ، فقد 

لصراع وضع لممسممين شروط النيضة ووضح ليم الوجية و نبييم إلى مشكمة الثقافة و فتح أعينيم عمى ا
الفكري في البالد المستعمرة واقترح عمييم فكرة كومنويمث إسالمي و نصحيم بالتعاون اآلفرو آسيوي و 
بين ليم مكانة المسمم ورسالتو ، و كان قد استفتح بالذي ىو خير الظاىرة القرآنية ، و ىي كنز المسممين 

 . فسيم ، و معيدىم سيرتيم األولىالذي ال ينفذ ، و دواؤىم الشافي لما في الصدور ، و مغير ما بأن

  ، لقد نشأ بن نبي في أسرة محافظة كانت بالنسبة إليو مدرستو األولى ، و عاش حياة فقر و حرمان
و عاصر أحداثا ىامة سواء في وطنو الجزائر أو في العالم ) االستعمار الفرنسي في الجزائر و 

قالل ( فكان لتمك التجارب و األحداث الدور الحرب التحريرية و الحربين العالميتين و فترة االست
 . البارز في تكوين مداركو لذلك كان مقامو منيا مقام الشاىد بالبصر و الفكر

  (و كذا تنقالتو العديدة إلى 0391/0391لقد سمحت لو الفترة الطويمة التي قضاىا في فرنسا )
لي الوقوف عمى جوانب القوة و مختمف الدول الغربية بالتعرف عن كثب عمى تمك الحضارة و بالتا

 .  الضعف فييا و االستفادة من ذلك في تكوين فكره وطرح أرائو
  يرى مالك أن أىمية التاريخ تكمن في أنو يقدم لنا دروسا من الماضي جديرة بالنظر و االعتبار فعمى

ك التاريخ ، ىدي التاريخ يصنع الحاضر و يبنى المستقبل ، لكن األىم في نظره ىو اإلنسان صانع ذل
فالتاريخ كما يراه ليس ما تصنعو الصدف وال مكائد االستعمار إنما ىو ما تصنعو الشعوب ذاتيا في 

 . أوطانيا
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  التاريخ متجدد في نظره فيو يبدأ باإلنسان المتكامل الذي يؤدي واجباتو كاممة ، و ينتيي عند اإلنسان
و ينتيي التاريخ حتما ليتجدد في نقطة جديدة و المتحمل الذي لم يعد يقوم بدوره كما يجب أن يكون ، 

 . تمك ىي الدورة الخالدة وسنة التاريخ التي تخضع ليا كل الحضارات
  أتخذ مالك بن نبي اتجاىا مغايرا لكل التوجيات التي شكمت الحركة الوطنية الجزائرية ، فعرف ىذا

رية سواء في سيرىا أو في اتجاىيا التوجو بالتوجو الحضاري ألنو نظر إلى الحركة الوطنية نظرة حضا
و ثبت عمى ىذا الخط حتى  ،ل الناجعة لمخروج بيا إلى النورأو في أزماتيا  أو في البحث عن الحمو 

 . بعد االستقالل
  آمن مالك بن نبي بالثورة كعامل ميم في تغيير وجية التاريخ البشري، و لكنو يحذر من األخطاء التي

الصحيح فتخطيء الثورة بذلك ىدفيا لتتحول إلى ال ثورة بل قد تصبح قد تحيد بالثورة عن المسار 
 .ضد الثورة بطريقة واضحة أو خفية

 ظاىرة االستعمار في فكر مالك بن نبي ىي نتيجة معاممين اساسيين ىما :  

و معامل القابمية لالستعمار وىو مرض أقعد   المستعمرة،معامل االستعمار وىو مرض أصاب الدول 
   .لمستعمرةالشعوب ا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 10ملحق رقم 

 نبي بن مالك/  الشهداء من مليون أجل من شهادة: وثـيقـة

كنا في انتظار المفاوضات التي ستضع كممة الختام في تمك الصفحة الرائعة واألليمة التي كتبيا الشعب الجزائري في 
 . التاريخ بدمو الزكي

ذا بالصحافة توقظنا ذات صبيحة لتخبرنا بأن المفاوضات قد انتيت  بمدينة "إيفيان" وكأننا مررنا بمنطقة ظالم أخفت مؤقتا وا 
 . عن األنظار بعض الحقائق التي لم يكن االستعمار يرغب في أن يعمميا الشعب الجزائري

ولو كان ،  ولكن ىذا الشعب سيدعى عمى أي حال لتقرير مصيره، وىو يعمم بأي ثمن فادح قد دفع الكتساب ىذا الحق
لتقدير ىذا الثمن فال شك أن شيادة المقبرة اليائمة التي تجمعت فييا رفات مميون من الشيداء،  الموت ىو المرجع الوحيد

وربما شعرت بيذا االلتزام ،  لكافية لتقديره، وإللزام كل جزائري بأن يقوم بواجبو كشاىد حتى ال يذىب سدى ىذا الثمن الفادح
قممي وشخصي في خدمة الثورة، أبت األقدار إال أن تضعني ألضع  1556أكثر من غيري ألني عندما نزلت القاىرة سنة 

عن  -ىذه الفترة–منيا موضع الشاىد ألسباب سأعمنيا يوم يحاسب الشعب الجزائري كل فرد من الذين كانوا بالقاىرة 
 .أعمالو

نني أشعر بيذا الواجب، وعميو فمن واجبي أن أقوم بدور الشاىد بكل إدراك لمسؤوليتي في ىذا الدور بصورة خاصة في  وا 
خر وأخطر عممو الثوري، إذ ىو العمل الذي سيحقق كل نتائج ثورتو، أو يعرضيا آالوقت الذي سيقوم فيو الشعب الجزائري ب

 ،  لم يكن لديو من المعمومات ما يجعمو يتخذ االحتياطات الالزمة أثناء االستفتاء وخالل -ال قدر اهلل–لمتمف، إذا ما 
ولو أردت أن أعّبر عن شعوري بكل وضوح لمزم أن أكتب كتابا ألصف وضعا قد يكفي أن نقول ،  االنتخابات التي تتبعو

عنو أنو فاجأنا بتفاصيمو الغريبة من حين إلى آخر، عندما نرى مثال القاضي لخضري وىو من ىو يتكمم لمشعب الجزائري 
 ... ى حسابات الثورة !... إلخ إلخ ! إلخمن صوت العرب؟ أو نرى عبد الرحمن اليعالوي يتولى في دمشق اإلشراف عم

وىذا الوضع ىو الشيء الذي يجب اليوم عمى الشعب الجزائري أن يعرف حقيقتو حتى ال يضع بناءه السياسي واالجتماعي 
، ومن حقو أن يعرفو قبل أية انتخابات والالمسوؤليةبعد االستقالل عمى أرض تغوص فييا األقدام في الخيانة والمكر، 

مزعومة يستعد ليا كل زعيم لالنتصار عمى غريمو لالستيالء عمى مصير الشعب الذي سيبقى ىكذا في أيد تتقاذفو من 
الحكيم بن جمول إلى مصالي الحاج، ومن ىذا إلى فرحات عباس وفرانسيس، ومنيما إلى بن خدة وبوالصوف، ومنيما إلى 

معنوياتو عمى الطريقة التي يريدىا االستعمار ويؤيدىا عمنا أو زعيم آخر، كل يمعب ويعبث كيفما شاء بمقدرات الشعب و 
نما ،  خفية يجب أن ينتيي ىذا الوضع المخزي، ولن ينتيي أبدا عمى يد أي زعيم يرغب في إبقاء ىذا الوضع لحسابو وا 

نقترح عقد مؤتمر  وليذاا ، سينتيي عمى يد الشعب نفسو عمى شرط أن يعرف الحقيقة التي اتفق إجماع الزعماء عمى إخفائي
شعبي عاجل بالمقبرة التي تضم جثمان مصطفى بن بولعيد وأن يشكل ىذا المؤتمر عمى الفور لجانا تختص كل واحدة منيا 

 -1 الوطن بالتحقيق في نقطة من النقاط اآلتية وىي ممزمة بتقديم تقريرىا في وقت معين قبل إجراء أي انتخابات في



 
 
 

قيادة الثورة قيادة منفصمة عن  1555ي تكونت فييا بالعاصمة )الجزائر( منذ شير أفريل ق في الظروف المريبة التيتحقال
أي القيادة المستقمة لمنطقة العاصمة. ومن المعموم أن ىذا السموك  (ZAA) بجبل األوراس وتؤكد انفصاليا بمقبيا المستعار

الخصوص،  لعادية وفي الحروب الثورية عمى وجويخالف تماما مبدأ "وحدة القيادة" الذي يجب التمسك بو في الحروب ا
حيث يؤدي كل ازدواج في القيادة إلى تبديد الطاقات الثورية حتى عمى فرض أن تصدر كل قيادة نفس التوجييات التي 

 مؤتمر إلى تصدرىا األخرى بينما رأينا قيادة العاصمة تتخذ قرارات تخالف تماما خطة القيادة "باألوراس"، مثل الدعوة
الذي عّبر تأسيسو عن قمب النظام الثوري رأسا  CCEوالتنفيذ التنسيق مجمس وتأسيس 1556 أغسطس 20 في امالصوم

 عبر تأسيسو الذي (CCE)عمى عقب، حيث كانت نتيجتو األولى تقرير أولوية الجانب السياسي عمى الجانب العسكري في 
خوانو المجاىدين تحت سمطة السيد فرحات قيادة الثورة وتوجييا، أو بعبارة أخرى وضع مصير بن بولعي نظام قمب عن د وا 

وأصبحت بأيدي  (ALN) عباس وفرانسيس وبن خدة إلخ ... حتى خرجت الثورة من يد األبطال الذين أسسوا جيش التحرير
 .إلغراء الشعب باأللفاظ (FLN) "أولئك السياسيين الذين كونوا نقابة لرعاية مصالحيم أطمقوا عمييا اسم "جبية التحرير

ن تتبع بإمعان تاريخ ىذه الفترة قد الحظ بدون أي شك التغيرات العميقة التي حدثت في جياز الثورة كمو حتى يستطيع وم
المؤرخ الخبير أن يعبر عن الوضع الجديد بأنو كان حركة ضد الثورة توجييا من بعيد أيد خفية من "باريس" و"العاصمة"، 

ريبة مثل التي ذكرنا والتي لم نذكرىا عندما ينّصب عمى وجو المثال رجل كاليزيد حركة مقّنعة تفاجئنا أحيانا بتفاصيميا الغ
الذي أذعرني جيمو )يوم اكتشفت ذلك في مناسبة معينة( في منصب وزير استعالمات !؟ فيذا الوضع الغريب ىو الذي 

 . يزحف اآلن إلى حمبة االنتخابات المقبمة ليصبح الوضع الشرعي في الجزائر المستقمة

تحقيق في الظروف المريبة التي وجد فييا حتفيم أولئك الرجال الذين قادوا الثورة في خطواتيا األولى "مصطفى بن  -2
 .......بولعيد"، "عباس لغرور"، "يوسف زيغود"، "بن مييدي" "عميروش"، "الكولونيل محمد الباىي"، "عبد الحي" إلخ

بأولئك الذين نصبوا أنفسيم قيادة مستقمة بالعاصمة في شير أبريل وربما يكشف التحقيق عن صمة مقتل ىؤالء الرجال 
 .، والذين كانوا ييدفون بكل وضوح إلى االستيالء عمى مقاليد الثورة كما يبدو ذلك أيضا في اختطاف بن بمة 1555

 :  تحقيق عن تصرف القيادة التي كونيا مؤتمر الصومام من وجيتين  -3

طاعت أن تنشئ خط موريس المكيرب بكل ىدوء دون أن تقوم القيادة الجزائرية الجديدة بأي أن القيادة الفرنسية است / أ
 . مجيود يبطل ىذا المشروع أو يعطمو عمى األقل

وعمى العكس نرى القيادة الجزائرية تعطل في ىذه الفترة بالذات تموين الجيش في الداخل بالسالح والذخيرة، بل تبطمو  /ب
 ". ب فيو تنشيطو نظرا لبناء "خط موريسفي الوقت الذي كان يج

ومن الواقع نرى النشاط الثوري كمو يخمد منذ مؤتمر الصومام ونرى الوحدات المقاتمة التي كانت تقف في وجو االستعمار 
جع في الداخل تسحب بالتدريج عمى الحدود شرقا وغربا كأنما إرادة خفية تنشئ بذلك موقفا يتيح لمقوات االستعمارية أن تستر 

، حتى يمكن أن نقرر لمتاريخ أن آخر معركة تذكر ىي التي خاضتيا 1555-1554األنفاس التي فقدتيا خالل معارك 



 
 
 

. وبعدىا سيصبح جيش التحرير الظافر الذي كان قوة الشعب الضاربة في 1556القوات الثورية بجبل "أرقو" في خريف 
 . دعايتيم في الميرجانات الصحافية عمى الحدودمعاركو الخالدة مجرد قوة استعراض يستخدميا الزعماء ل

القواد الجزائريين العاممين بالجيش الفرنسي إلى جيش التحرير،  ضتحقيق عن الظروف المريبة التي انضم فييا بع  -4
ولماذا وقع انضمام بعضيم مثل المدعو "الكومندان إيدير" عن طريق قيادة العاصمة عوضا أن يكون عن طريق قيادة جبل 

 ". "أوراس"، بينما كان ىذا الضابط يعمل في وحدة فرنسية تقيم بمدينة "خنشمة

ومما يالحظ أن ىؤالء الضباط تناولوا مناصب مرموقة في جيش التحرير، وىي المناصب التي جردوا منيا أصحابيا الذين 
امرات اغتيال شنيعة، مثل مصطفى استحقوىا لخدمتيم في صفوف الثورة منذ اليوم األول، بل نرى أصحابيا قد قتموا في مؤ 

األكحل الذي اغتالو جيارا السيد بوالصوف بالقرب من مدينة الكاف التونسية، وبعضيم جرد من منصبو وترك وشأنو بال 
 . زاد وال راحمة في شوارع تونس أو الرباط

اىرة" ألنو اكتشف أثناء ميمة توجو تحقيق عن اغتيال المرحوم "عميرة عالوة" في مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة "بالق  -5
 . فييا إلى "بيروت" اتصاالت مريبة تخص السيد فرحات عباس

تحقيق عن تصرف الحكومة الجزائرية المؤقتة مع الطمبة الجزائريين في الخارج لوضعيم تحت تصرف جياز نقابة   -6
شخصيتو وأصبح آلة يوجييا السيد كريم حتى أن الطالب الجزائري فقد معينة لمصالح (FLN) بحيث فقد التحريرجبية 

 الطالب كل استعداد لمقيام بواجبو، وقيد فعال نشاطو بصورة لم يكن يعرفيا حتى أيام االستعمار

 :وجيتينتحقيق عن تصرف الحكومة الجزائرية المؤقتة في أموال الثورة من  -7

الوجية الفنية لعقد المقارنة بين الميزانية التي خصصتيا ىذه الحكومة لمجيش والميزانية التي تخصصيا لمجياز  أ/ من
 .السياسي

 الوجية األخالقية لمكشف عن التكاليف التي كانت ىذه الحكومة تخصصيا ألعضائيا في السنوات األخيرة ب/ ومن

صورتو الراىنة يحقق تمثيال كافيا لمشعب الجزائري ولكافة مناطق  تحقيق عن كيفية تشكيل مجمس الثورة، وىل ىو في-8
 ا.حقيقيالوطن تمثيال 

تحقيق عن الدوافع التي دفعت السيد بن خدة إلى الدخول في مناقشات ديبموماسية بمدينة الرباط من أجل ربط الشعب    -5
لمعموم أن حكومة ثورية مؤقتة ليس ليا إال أن تواجو الجزائري بفكرة "المغرب الكبير" دون مراجعة الشعب في األمر أوال. وا

 .العاجمةمشكالت الثورة 

شيادتي ىو أنو يجب عمينا أن ال نترك الشعب يخوض معركة انتخابية في الظالم الكثيف الذي يخفي : و ممخص  ممخص
إخفاءىا إلى األبد، والتي تتجمى  -كل عمى شاكمتو–عمى بصره الحقيقة المؤلمة التي أحاطت بثورتو، والتي يحاول الزعماء 

البؤس التي عاشيا الشعب خالل الثورة كانت أسعد أيام زعمائو، في ذلك الواقع الذي كشفتو لنا األيام، وىو أن أيام الحداد و 



 
 
 

والويسكي كما يتصرف أمراء العرب في بترول بالدىم لتشييد  الشامبانياأولئك الذين صرفوا دماءه في والئميم حيث تسكب 
 . قصور ألف ليمة وليمة

ه المأساة المحزمة أية صرخة استنكار ويجب أن نضيف إلى ىذا أنو لم تصعد من فم عالم أو مثقف جزائري أثناء ىذ
إليقاظ الشعب لواجبو، بل كان كل واحد حريصا عمى أن يأخذ مقعدا في وليمة الزعماء، أو ينتظر دوره بحيث يجب عمى 
كل جزائري صاحب ضمير أن يبمغ الشعب ىذه الشيادة حتى يكون عمى بّينة من األخطار التي تيدد الحقوق والحريات 

ات من أجميا مميون من أبنائو الشيداء وليكون عمى بصيرة من األطماع الحقيرة التي تزحف نحو ثمرة ثورتو المقدسة التي م
 / بدون تاريخ مالك بن نبيه .                                                                            لتجنييا من يد

 

 . 1562جويمية  3اطالق النار واستفتاء حسب المضمون يرجح أنيا حررت بين تاريخ وقف  -

سالم  الدكتور صادق بارٌسب المقٌم الجزائري الباحث بواسطة علٌها حصل الشهادة لهذه األصلٌة الخطٌة النسخة

" الثورة اغتٌال على شاهد"  بورقعة لخضر سً الرائد مذكرات مالحق ضمن واحدة مرة تنشر سوى لم" الّرسالة“

 (322-313،ص2ط)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20ملحق رقم :   

 

08-08المصدر : مالك بن نبي ، في مهب المعركة ،ص ص   



  30رقم:ممحق 

  ( 7691 ،03 العدد نوفمبر، 30 – أكتوبر03 اإلفريقية: الثورة)  مجمة في نبي بن مالك مقال 

La  flamme du souvenir     بعنوان بالفرنسية كتب المقال الثورة بعيد االحتفال بمناسبة   

الكبرى المنعطفات في رسالة شعار دائما كانا الضوء و فالنار ، عام كل في بيوميا نحتفل حين وقدىا يتجدد الذكرى شعمة  

نحوىا سبيمو و حيدا في ليل الوثنية مطمقا صرخة  اتخذلإلنسانية ، موسى إذ آنس جذوة نار    

ومن بعده بقرون و أجيال كان باسكال يردد أمام رفاقو : نار نار فرح فرح ، دموع الفرح ، و في أعمى المشيد اإلنساني ، 
ذي يسري في ليل الشتاء الجميدي ، يصادف من بعيد نارا فيستحثو المسير فرحا إلى ضوء يجد عنده نرى ذلك المسافر ال

 منزل ضيافة ، منزال تحت سقفو إخوة في اإلنسانية .

عن ضياء ، فجأة .. آنس من  ظممتويبحث في  االستعماركذلك في الجزائر كان كل جزائري يسير منفردا في بيدودة ليل 
.4591ول من نوفمبر عام أل، كان ذلك ىو ا حجب الظممةبعيد نارا تمزق   

ىكذا نحن مرة اخرى في الذكرى السنوية لتمك المحظة المباركة ، فالجزائريون في ظل سمائيم المضيئة سوف يتالقون مع 
، لكن في فضاء ذلك الضياء تمر رسالة تحمل إلينا ذكرى األموات ، و في الوقت نفسو نداء لألحياء ، ففي  إخوة السالح 

لنأخذ من ذكرى الذين رحموا أفقا يتجو إليو قدر األحياء . ةدعو تمك المحظة المييبة    

، لكن و نحن في ذكرى أولئك  لقد تسمق جيل الثورة صعب المناكب قدما إلى التحرير ، و كان ذلك مسمكا صعبا و متعرجا
و الممسكة بقوة و تصميم في كل منعطف ، و أرجميم الذين نحتفل بيم اليوم نجد فييم مرتكزات إقالع ، فأيدييم المجرحة 

المدماة قد انطبعت بوضوح عمى حرث مرتقاىم نحو العالء صعدا إلى قمم األوراس و جرجرة حيث اطمقوا نداء الثورة ، 
سمما لقمة المحظة العميا في التضحية ، و ىكذا فإن رىان جيل ما بعد الثورة نحو المستقبل رىان  ستعماراالىكذا وفر ليم 

قد سحب معو سممو الشيطاني ، لذا فمكي نرتفع إلى مستوى األعمال الكبيرة في ضل  االستعمارذلول ، لكن غالبا ما يكون 
ج من ذلك النشيد الكبير الذي صدح في روح الشعب الجزائري في ليمة مدارج إلييا جديدة ، مدار  يقتضيننا، فذلك  االستقالل

األول من نوفمبر ، و الذي وضع خطاه في طريق التحرير كي يجد فيو جيل ما بعد الثورة البواعث التي سمحت لو 
لم يعودوا بيننا أن الذين  عمى تمك المحظة الرىيبة في ثقميا و التي تحمميا إلينا األنباء ، فإن الوفاء لذكرى اولئك باالنتصار

 نستميم قوتيم الصاعدة ، كما نرتفع إلى مستوى الواجبات في مرحمة جديدة .

 

 50-45ص ص  (،5009 الفكر،دار  دمشق:)  ،دمشقمجالس  نبي،مالك بن  المصدر:



  40 رقم:ممحق 

  ( 7691 ،04 العدد نوفمبر، 40 – أكتوبر04 اإلفريقية: الثورة)  مجمة في نبي بن مالك مقال 

La  flamme du souvenir     بعنوان بالفرنسية كتب المقال الثورة بعيد االحتفال بمناسبة   

الكبرى المنعطفات في رسالة شعار دائما كانا الضوء و فالنار ، عام كل في بيوميا نحتفل حين وقدىا يتجدد الذكرى شعمة  

نحوىا سبيمو و حيدا في ليل الوثنية مطمقا صرخة  اتخذلإلنسانية ، موسى إذ آنس جذوة نار    

ومن بعده بقرون و أجيال كان باسكال يردد أمام رفاقو : نار نار فرح فرح ، دموع الفرح ، و في أعمى المشيد اإلنساني ، 
ذي يسري في ليل الشتاء الجميدي ، يصادف من بعيد نارا فيستحثو المسير فرحا إلى ضوء يجد عنده نرى ذلك المسافر ال

 منزل ضيافة ، منزال تحت سقفو إخوة في اإلنسانية .

عن ضياء ، فجأة .. آنس من  ظممتويبحث في  االستعماركذلك في الجزائر كان كل جزائري يسير منفردا في بيدودة ليل 
.4591ول من نوفمبر عام أل، كان ذلك ىو ا حجب الظممةبعيد نارا تمزق   

ىكذا نحن مرة اخرى في الذكرى السنوية لتمك المحظة المباركة ، فالجزائريون في ظل سمائيم المضيئة سوف يتالقون مع 
، لكن في فضاء ذلك الضياء تمر رسالة تحمل إلينا ذكرى األموات ، و في الوقت نفسو نداء لألحياء ، ففي  إخوة السالح 

لنأخذ من ذكرى الذين رحموا أفقا يتجو إليو قدر األحياء . ةدعو تمك المحظة المييبة    

، لكن و نحن في ذكرى أولئك  لقد تسمق جيل الثورة صعب المناكب قدما إلى التحرير ، و كان ذلك مسمكا صعبا و متعرجا
و الممسكة بقوة و تصميم في كل منعطف ، و أرجميم الذين نحتفل بيم اليوم نجد فييم مرتكزات إقالع ، فأيدييم المجرحة 

المدماة قد انطبعت بوضوح عمى حرث مرتقاىم نحو العالء صعدا إلى قمم األوراس و جرجرة حيث اطمقوا نداء الثورة ، 
سمما لقمة المحظة العميا في التضحية ، و ىكذا فإن رىان جيل ما بعد الثورة نحو المستقبل رىان  ستعماراالىكذا وفر ليم 

قد سحب معو سممو الشيطاني ، لذا فمكي نرتفع إلى مستوى األعمال الكبيرة في ضل  االستعمارذلول ، لكن غالبا ما يكون 
ج من ذلك النشيد الكبير الذي صدح في روح الشعب الجزائري في ليمة مدارج إلييا جديدة ، مدار  يقتضيننا، فذلك  االستقالل

األول من نوفمبر ، و الذي وضع خطاه في طريق التحرير كي يجد فيو جيل ما بعد الثورة البواعث التي سمحت لو 
لم يعودوا بيننا أن الذين  عمى تمك المحظة الرىيبة في ثقميا و التي تحمميا إلينا األنباء ، فإن الوفاء لذكرى اولئك باالنتصار

 نستميم قوتيم الصاعدة ، كما نرتفع إلى مستوى الواجبات في مرحمة جديدة .
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