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تضيء الجزائر بالعلم أنالشموع التي احترقت من اجل إلى
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م، برزت1918انھ ومع إرھاصات القرن العشرین، وبالتحدید بعد نھایة الحرب العالمیة األولى عام 

االتجاھات،  من النواب المصلحین والعمال شملت ظھور الجزائریة أحداث وتطورات مختلفة على الساحة

سیاسیة وإصالحیة أخذت على المھاجرین ولقد بدا الوعي السیاسي والفكري یتبلور، خاصة بعد تشكل كیانات 

وكانت من بین ھذه الكیانات والتعریف بعدالة قضیتھعاتقھا فضح السیاسات الفرنسیة اتجاه الجزائریین،

معیة العلماء المسلمین اإلصالحیةج

م،  یدرك جیدا مدى أھمیة جمعیة العلماء 1954-1931إن الدارس لتاریخ الجزائر المعاصر منذ 

بصمات في مجرى األحداث داخل تركتھ منن كحركة فكریة إصالحیة مفصلیة، بما المسلمین الجزائریی

.لفترةالجزائر في ھذه ا

لعبتھ كان جراء تعاقب العدید من التطورات والتحوالت التي والسیاسي الذيإن الدور اإلصالحي 

.شھدتھا الجزائر، ومحیطھا اإلقلیمي والعالمي

منمكَّنھاممااإلسالمي،العالم العربيفيالتغییریةھضویةالناإلصالحیةالحركاتمن بین تعد

والبدع،الخرافاتأوضارمنوتخلیصھعنھوالتخلفالجھلإصرالجزائري ورفعبالمجتمعالنھوض

إثراءھامنبھ قامتالذيالطالئعيللدوراالستقالل ونظراوبالتاليالعلم والتحررنحوقدمابھوالسیر

بالفردواالرتقاءآنذاك،السائدةاألوضاعتغییرمنمكنھاومناھج؛واالجتماعیة بمفاھیمالفكریة،حیاةلل

.المعالينحوالجزائري

:أسباب اختیار الموضوع

:األسباب الذاتیة

 ،المیول الشخصیة لدراسة الحركة الوطنیة الجزائریة وباألخص جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

والتي في المقام األول ألنھا عملت على المحافظة على كیان الفرد الجزائري بكل مقوماتھ العربیة 

.واإلسالمیة والوطنیة

ذا النوع من المقاومة التي واجھت الرغبة في دراسة  األوضاع و الظروف التي أدت إلى ظھور ھ

.االستعمار بالعدید من الطرق

 الشیخین عبد الحمید بن بادیس و محمد البشیر (دور العوامل الشخصیة لدى أعضاء الجمعیة

.في قیادة الحركة اإلصالحیة في الجزائر)اإلبراھیمي
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:األسباب الموضوعیة

ة األولى من تأسیسھا إلى إصالح المجتمع عن طریق ھمت الجمعیة منذ الوھل:أھمیة موضوع الدراسة

نبذ البدع والخرافات التي تبنتھا الطرقیة للسیطرة على المجتمع الجزائري، إلى جانب التربیة والتعلیم وإقامة 

بھذا السبیل فقد اتخذت سبیال لم تكتفھامحاضرات ونشر الوعي عبر الصحف التي كانت تصدرھا، إال أن

وھو اإلصالح وھذا ما یجعلنا نالحظ أن جمعیة نت تمارسھا تحت غطاء طابع التي كاأیضا ھو السیاسة

.العلماء المسلمین الجزائریین اتخذت اتجاھین في وقت واحد

لالستمراریةافعاع العامة التي زادت من قوة نشاطھا وأعطتھا الددراسة األوض.

اخل الجزائر وخارجھا سواء في مجالھا وذلك بالتعرض إلى ابرز نشاطاتھا دإدراك أھمیة أعمالھا

.االجتماعي  أو السیاسي، و على مستوى الحركة الوطنیة الجزائریة

 عموماإفریقیاشمالخصوصا وفيالجزائرفياإلصالحیةالحركةفيودورھامكانتھا.

عبد الحمید بن بادیس باعتباره وعلى رأسھاالتعرف على أھم الشخصیات القیادیة في الجمعیة

وتوحید صفوف كان لھ دور كبیر في قیادتھامؤسسھا، وخلیفتھ محمد البشیر اإلبراھیمي الذي 

.الحركة الوطنیة

للكفاح الوطني ضد االستعمار بخصوصیة إصالحیة في اأنموذجتعدإن جمعیة العلماء بدورھا الفعال

.المغرب العربي

:الموضوعإشكالیة

م، أي بعد مرور قرن على احتالل 1931ماي 5یوم رت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لقد ظھ

فرنسا للجزائر، كرد فعل على سیاسة فرنسا ضد الشخصیة الجزائریة لذلك تعد أھم الحركات الوطنیة في 

فقط ألنھا انخرطت المیدان التعلیمي والتربوي والدیني والثقافي، ولكن ذلك ال ینفي أنھا اكتفت بذاك الجانب

في تیار آخر ھو السیاسة ؛ إن معظم الدراسات التاریخیة ركزت على أعمال الجمعیة النھضویة أي إحیاء 

والدین اإلسالمي وبوجھ خاص في عھدھا األول بدایة تأسیسھا وأثناء رئاسة عبد الحمید بن ةاللغة العربی

األولى عن الجمعیة یقول عبد الحمید بن بادیس ، وبذلك بادیس، فمن الشائع إذا سئل احد الدارسین منذ الوھلة

قد ھاأنمعینة، وھذا ما لفت االنتباه، إالفان ھذه الدراسات تناولت ھذا الموضوع من جانب واحد وفترة زمنیة 

خلفھ نائبھ ورفیق دربھ الشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي الذي قام بأداء ستمرت بعد وفاة مؤسسھا األول ، وا

صیت داخل وخارج وأصبح لھاخطوات عدیدة إلى األمام بنجاح باھر ، وسار بھاالمھمة على أكمل وجھ

الجمعیة ورئیسھا البشیر ھاالجزائر ومكانة دولیة مرموقة مثلت بھا الشعب الجزائري ، فكان اھتمامنا بدور

دور جمعیة العلماء :ياإلبراھیمي كأنموذج لتأصیل تاریخ الجزائر؛ وقد عنونا ھذا الموضوع كما یل

.م 1954إلى1940من ''عھد محمد البشیر اإلبراھیمي''المسلمین الجزائریین في الحركة الوطنیة 
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إلى أي مدى كان تأثیر النشاطات اإلصالحیة والسیاسیة لجمعیة :یطرح الموضوع إشكالیة رئیسة ھي

و لإلجابة على ھذه اإلشكالیة وجب علینا العلماء في عھد الشیخ اإلبراھیمي على مسار الحركة الوطنیة؟

:طرح مجموعة من اإلشكاالت لمعرفة مالمح الموضوع، التي تتمثل فیما یلي

ما ھي العوامل وكیف كانت أوضاع الجزائر قبل ظھور الجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین؟ 

صول إلیھا ؟ وما ھي ردود الفعل على الواألھداف الحقیقیة التي كانت ترجوالمساعدة  في میالدھا؟ وما ھي 

إنشاءھا؟ وكیف كان تأثیر دورھا اإلصالحي والتربوي على المجتمع الجزائري داخل وخارج الجزائر؟ وھل 

؟ وما أھم األعمال التي قامت بھا في الفترة الممتدة من تھاكان للشیخ البشیر اإلبراھیمي دور بارز في قیاد

في ھذه الفترة تأثیر على الحركة الوطنیة ونمو الوعي السیاسي لدى م ؟ وھل كان لنشاطھا1940-1954

الشعب الجزائري؟ وھل تمكنت الجمعیة من الوصول إلى ھدفھا الخفي الذي ھو االستقالل؟  

:ثالثة فصول وخاتمةإلىولإلجابة على ھذه اإلشكاالت قسمت الموضوع 

منذ تأسیسھا إلى غایة وفاة رائد النھضة أيطورھا سلطت فیھ الضوء على جمعیة العلماء في :الفصل األول

كرد فعل توالتي جاءإنشاءھابالظروف التي أدت إلى ، فاستھلینا ھذا الفصل)م1940-1931(ابن بادیس

تشییع جنازة اإلسالم فیھا على حد تعبیر احد األساقفة ، حیث والحتالل الجزائرعلى االحتفاالت المئویة 

''عبد الحمید بن بادیس''تضمن المبحث األول تأسیس جمعیة العلماء بنادي الترقي ، نبذة تاریخیة لمؤسسھا 

اإلصالحي الثاني فركزت فیھ على دورھاوأھدافھا ومختلف ھیاكلھا فردود الفعل على إنشائھا، أما المبحث 

تلك الفترة االجتماعي والثقافي، لننھي الفصل بمبحث ثالث عنوانھ نشاط الجمعیة السیاسي من خالل في 

.م، وموقفھا من مشروع بلوم فیولیت، ثم عالقتھا باألحزاب السیاسیة1936مشاركتھا في المؤتمر اإلسالمي 

أعمال الجمعیة في طورھا ھذا الفصل ھو صلب موضوع الدراسة فقد تطرقت فیھ إلى أنبما :الفصل الثاني

في في إطار الحركة الوطنیة ، وتمثل ھام ، حیث تضمن المبحث األول نشاط1954إلى1940الثاني 

م ، 1945ماي 8م ثم حركة أصدقاء البیان والحریة، وموقفھا من مجازر 1943في بیان فیفري مشاركتھا

خصصت المبحث الثاني لدورھا، في حینم1951واحترامھا عام ةوانضمامھا إلى جبھة الدفاع عن الحری

بإنشاء المدارس عبر التراب التعلیمیة التي قامت بھا وذلكویحتوي على النھضة،في إصالح المجتمع

المبحث الثالث أمالھا الفضل في نمو الوعي الوطني، كانالوطني باإلضافة إلى إحیاء جریدة البصائر والتي

م 1948ج ارض الجزائر بتأسیسھا الھیأة العلیا إلعانة فلسطین سنة جھاد الجمعیة خارفتطرقت فیھ إلى

في ھذه الفترة مع مقارنتھا بحث الرابع فھو حوصلة ألعمالھاونشاطھا الجمعوي في باریس، أما بالنسبة للم

.بنشاطھا الذي تم دراستھ في الفصل األول باإلضافة إلى موقفھا من اندالع الثورة 
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دراسة شخصیة الشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي كأنموذج لإلصالح السیاسي ، فكان دار حول:الفصل الثالث

المبحث األول ترجمة لحیاة الشیخ مولده وتعلیمھ ، مناصبھ التي تقلدھا ورحالتھ، فوفاتھ وأثاره، في حین 

وإنشاءه تضمن المبحث الثاني دوره التعلیمي في جمعیة العلماء، لخصت فیھ جھوده قبل تأسیس الجمعیة ، 

للتعلیم الثانوي، وإشرافھ على إرسال البعثات العلمیة، بینما تعرضت في المبحث األخیر للفلسفة  الفكریة 

.لإلبراھیمي، والذي انضوى على فكره السیاسي، إصالحھ االجتماعي موقفھ من اندالع الثورة

لتي تم التوصل إلیھا من خاتمة حاولت من خاللھا الوقوف على أھم النتائج اإلىوخلصت في النھایة 

.خالل ھذه الدراسة

:منھج البحث

المنھج المتبع في دراسة ھذا الموضوع ھو المنھج التاریخي، فبحكم طبیعة الموضوع كان لزاما إن

اعتمدت أیضا على المنھج المقارن وذلك ،اعتماد ھذا المنھج لتقریر أحداث ووقائع تاریخیة بحتةناعلی

.للمقارنة بین الفترة الزمنیة التي ھي محل الدراسة والفترات التي قبلھا

:مصادر التي اعتمدت علیھا في انجاز ھذا البحثالومن :مصادر ومراجع الموضوع

باللغة العربیة

:المصادر:اوال

لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وھيالتي تعد من أھم المصادر األرشیفیة، جریدة البصائر

.حیث أنھا احتوت في مقاالتھا األحداث والوقائع التي تناولتھا في موضوع الدراسة

، الذي ساعدني في إدراك والتعمق في الموضوع أكثر، وقد آثار محمد البشیر اإلبراھیميكتاب :ومن الكتب

باإلضافة إلى كتابھ في قلب المعركة، والذي .أفادني بصفة كبیرة أثناء بحثي عن سیرة حیاة الشیخ اإلبراھیمي

الكفاح القومي :عبد الرحمن بن إبراھیم بن العقونكذلك كتاب ذكر فیھ أھم أعمالھ الجلیلة في إطار الجمعیة

.الذي تناول بعمق موضوع جبھة الدفاع عن الحریة واحترامھاوالسیاسي من خالل مذكرات معاصر

، وقد تعرض ھؤالء في مذكرات حیاة كفاح:احمد توفیق المدني، ومذكرات:الشیخ خیر الدینكتاب 

أحمد توفیق كما ساعدني كتاب .ھامذكراتھم ألعمالھم التاریخیة في إطار الجمعیة بصفتھما أعضاء فی

.ھذه ھي الجزائر:المدني

البیان والحریة بما أحبابوالذي فصل في موضوع بیان فیفري وحركة عباس،كتاب لیل االستعمار لفرحات 

.انھ حرره بنفسھ
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جزءه الثالث، وكذلك كتابھ أبحاث في الحركة الوطنیة الجزائریة :شیخ المؤرخین ابو القاسم سعد هللاكتاب 

.م1945ماي 8حداثأوأراء في تاریخ الجزائر والذي درس بتفصیل دقیق 

:المراجع:ثانیا

:جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورھا في تطور الحركة الوطنیةومن المراجع العربیة اذكر منھا 

أحمدكتاب إلىباإلضافة، رواد النھضة والتجدید في الجزائرأیضا، وكتابھ عبد الكریم بوصفصافللدكتور 

االتجاه العربي كتاب كذلك، اإلصالحيوأثرھاجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بعنوان الخطیب

عبد الحمید بن بادیس :بسام العسليكتاب ونبیل بالسيللمؤلف واإلسالمي ودوره في تحریر الجزائر

.من الھیئات، و الذي استقیت منھ فحوى برقیات لجنة إعانة فلسطین إلى العدید وبناء قاعدة الثورة الجزائریة

، حیث استقیت )م1956-1936(نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا:سعید بورنانكتاب 

.الشعبة المركزیة بباریس التابعة لجمعیة العلماءأعمالمنھ ابرز 

:المقاالت:ثالثا

:لبعض المقاالت المتخصصة في قضایا القارة منھاتناولناإلىبھذا الصدد أشیركما 

البعد السیاسي في تراث الحركة ، ومقال، لمحمد علي داھش)م1962-1945(الحركة الوطنیة الجزائریة

.الوطنیة  لناجي عبد النور

:األجنبیةاتالمراجع باللغ

Mohamed Harbi: L’événement dans l’histoire recente de l’Algerie(1945-1962)

Mahfoud kaddache: l’Algerie des Algeriens

المرجع الثاني فاستوفى تاریخ الحركة الوطنیة أمااتجاه الثورة، اإلبراھیميعن موقفاألولتحدث المرجع 

.عیة العلماءجمتأسیسإرھاصاتكامال ولكنھ دقق في 

:البحثصعوبات

واجھتناوعلیھالعموم،البحث فيوطبیعةلنوعوفقادرجاتھااختالفعلىصعوباتمنبحثأي یخلوال

:فيتتمثلالصعوباتبعضبحثناخالل



مقدمة

و

ضیق الوقت إال انھ رب عذر أقبح من ذنب، لقد تناولت الدراسات السابقة موضوع الجمعیة بشكل كبیر لكنھا 

ء المسلمین في الفترة المراجع التي فصلت في موضوع جمعیة العلماھيأخرى فقلیلةركزت على فترة دون 

.ھا بالبحث والدراسةالتي تناولنا

بنادي محمد الطاھر الذي ألستاذيالكبرى باألفضالعلى الجھد الكبیربالشكر الجزیل أتوجھوفي ھذا المقام 

.لم یبخل علي بتوجیھاتھ ونصائحھ طوال مراحل البحث



:الفصل األول

جمعیة العلماء المسلمین في 

م1940-1931األولطورھا 
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میالد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:المبحث األول

.تأسیسھا و أبرز أعالمھا-1

.ھیاكلھا-2

.و وسائلھاأھدافھا-3

.ردود فعل على إنشاءھا-4

دور جمعیة العلماء اإلصالحي في الجزائر:المبحث الثاني

.دورھا في اإلصالح الثقافي-1

.دورھا في اإلصالح االجتماعي-2

.الجمعیة و الطرق الصوفیة-3

النشاط السیاسي لجمعیة العلماء :المبحث الثالث

الجمعیة و مشروع بلوم فیولیت-1

.م1936الجمعیة و المؤتمر اإلسالمي -2

عالقة الجمعیة ببعض األحزاب السیاسیة-3
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تمھید

:الوضع السیاسي

أھلھادالذي شرالفرنسي،باالحتالل)132(ة سنوثالثون ثنینإومائةمدىعلىالجزائرابتلیت

السیاسیةالسیطرةعلى إحكامالبدایةمنذاالستعماركزروقد،وخیراتھاثروتھااستباحوأرضھاواغتصب

طبقتوقداستعماریةغایتھامستمرةالسیاسیةاألوضاعبقیتلقد.شعبھاوعلىاألرضھذهعلىاإلداریةو

قانون سن قوانین في جمیع المجاالت السیاسیة ،االقتصادیة ،االجتماعیة، والثقافیة مثلاإلخضاع بسیاسة

القوانین من ، ھذه الحزمة..م1912م، قانون التجنید اإلجباري1902المحاكم الرادعة ،م1881األھالي

وعة دون اعتراض إن المسلم الجزائري تحت رحمة االستعمار ومسیر كآلة لتطبیق القوانین الموضجعل

.كانت تنفعھ أو تضره

:الوضع االقتصادي

بالنسبة لالحتالل أمافقد كان مزري للسكان أما الوضع االقتصادي الذي كانت تمر بھ الجزائر آنذاك

ولو كان ذلك على للمستعمرالفرنسي ففي مستوى جید الن من صفات االستعمار ھو النھب و االستغالل 

الجزائرتملكھلمانظراحساب األھالي، أولى االحتالل الفرنسي االھتمام الكبیر بالجانب االقتصادي 

المنتجاتخاصةأخرىأوربیةدولإلىتصدرأصبحتأّنھادرجةإلىوثرواتخیراتمنالمستعمرة

أتتالجزائریینممتلكاتكلستمالتيالظالمةالتعسفیةالقوانینوسنالمصادرةسیاسةأنویبدو،الزراعیة

فيموسميعاملأوماسكخأوكأجیریعملصاربالعكسبلشیئایملكالالجزائريأصبححیثأكلھا

منھموالممتلكاتاألراضيھذهمعظمیسیرونالذینأنذلكمنواألخطرملكھأنھارغمأرضھ،

.اقتصادھاوخدمةمستوطناتھالتعزیزفرنساجلبتھمالذینواللصوصوالصعالیكالمتشردین

:الوضع االجتماعي

صادرفقدتخدمھالتيالقوانینسنطریقعناالجتماعیةالبنیةبھدمالفرنسياالستعمارقاملقد

الصناعةوالتجارةوعلىالمدن،فيالعقاریةالملكیةعلىاستحوذوالریففيالجزائریینمناألراضي

الشعبمجموعةجانبإلىالجزائريالمجتمعمنقسماتشكلالتياألوربیینلمجموعةخدمةوھذا

منھموكان،االحتاللظلفيالجزائرإلىوفدواالذیناألوربیینمنتتكوناألولىفالمجموعة،الجزائري

عرقایختلفونأّنھمرغمفرنسا،حكومةلدىكلمةلھموكانتالمدنفيرأسمالیونالریف،وفيإقطاعیون

الجزائريالشعبمجموعةأماو،واحدةكتلةفھمالجزائریینوضدمصلحتھمأمامأنھمإالوعاداتولغة

الجزائریینوحیاةالمعمرینأولئكحیاةبینقارناوإذااالجتماعيالسلممناألدنىالمركزیحتلونفكانوا

فيیعیشونالبالدأھلاألرضأصحاببینما،الوفیربالخیریتمتعونرغدفيعاشواالمعمریننأفنجد

حرمان
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:الوضع الثقافي

قیمھاتحطیمومحاولةالجزائریةالشخصیةضدعنیفاصراعاالجزائرعلىالفرنسياالستعمارفرض

انعكاسایعتبرالشعوبمنشعبأليالثقافيالوضعنبامثقفإنسانأيینكرالحیث،الحضاریةوالثقافیة

أمامجداسیئةالثقافیةحالتھاكانتفقدالجزائرأما،االجتماعيوتركیبھاالقتصاديبناءهوالسیاسيلواقعھ

الثقافیةھویتھممن اجلالجزائریینفمقاومةلھذاوالّنھب،االستغاللوالّتقتیلوالحرقھوالوحیدھمھمحتل

.االحتاللمنسنةوثالثینواثنینمائةطیلةوشاقةصعبةكانتوالتي 

أوساطفياألمیةونشرالفكریةالحیاةشلفيالعشرینالقرنبدایةفياالستعماراستمرلقد

االستعمارفشعاراإلسالموكذلكالعربیةباللغةالتعلیمومحاربةالمدارسإغالقطریقعنوذلكالجزائریین

أساسھيالعربیةاللغةأنوبماالحضاریة،والوطنیةھویتھخصائصعلىوالقضاءالتجھیل،التفقیر

الشخصیةوالعربیةالثقافةعلىالقضاءیعنيدفنھاألنعلیھاالقضاءإلىاالستعمارسعىفقدالعربیةالثقافة

األحوالمحاكمعداما،الرسميالعمللغةوجعلھاالفرنسیةاللغةتركیزعلىعمللذلك،الجزائریة

النادرةالصحراویةالجنوبمناطقإدارةفيأیضاوالعربیة،باللغةالعملاستمرحیثاإلسالمیةالشخصیة

غریزةأنیبدوورخصة،بدونالتعلیمیمنعقراراالفرنسیةاإلدارةأصدرتم1904عامففي،السكان

ھمأنرغمالتقلیدیةبالطریقة القرآنتعلیمفياستمروافقدالجزائریینعندأقوىأصبحتفسالنعنالدفاع

منراقاألولالتعلیممننوعینالفرنسیةاإلدارةضمتحیثالفرنسیة،المدارسدخولعلىأجبروا 

ألبناءمخصصالثانیةالدرجةمنوضعیفالثانيو،األوربیینالمستوطنینبأبناءخاصاألولىالدرجة

كفاءةي ذومعلمینمعمتواضعةمدارسفيیدرسكانالذي"األھليالتعلیم"اسمتحتالجزائریین

.ضعیفة

وأمام ھذه األوضاع العربيالتعلیمعلىالقضاءوالعربیة،اللغةطمسالفرنسياالستعمارحاوللقد

لكنظھرت نخبة من المتعلمین والمثقفین النتشال إخوانھم  من الضیاع والذوبان في مجتمع غیر مجتمعھم،

المسلمینالعلماءفي جمعیةتمثلت،المجتمعھذامناإلصالحرجالمنفئةمعیصطدمأناألقدارشاءت

نشأتھامنذالوطنواللغةوالدینعنالدفاعسبیلفيوجھدھابفضلھاالتاریخلھاشھدالتي،الجزائریین

بالحركة اإلصالحیة في المشرق العربي خاصة بعد الحرب العالمیة، والتي تأثرت بدورھام1931عام

حركة ''األولى، إضافة إلى ذلك فقد ساھمت عوامل كثیرة في ھذا التطور منھا تأثیر أفكار الشیخ محمد عبده 

، الثورة التعلیمیة التي أحدثھا ابن بادیس بعد عودتھ من تونس والمشرق، الوقع النفسي ''الجامعة اإلسالمیة 

مخلصین المؤمنین من الحجاز منبت اإلسالم للحرب على الجماھیر الجزائریة وعودة بعض أبناء الجزائر ال

.ومركز النھضة اإلصالحیة ، بعد أن تعلموا فكرة اإلصالح الناضجة
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كرد ھاھو تلك االحتفاالت المئویة الحتالل فرنسا الجزائر وجاء تأسیسأما السبب المباشر لظھورھا

فعل على ذلك، االحتفاالت التي قررت السلطات الفرنسیة القیام بھا مدة ستة شھور ثم تراجعت إلى ثالثة 

شھور اعتقادا منھا أنھا قضت على الشخصیة الجزائریة نھائیا بقضائھا على اإلسالم والعروبة فیھا، مما قالھ 

ننتصر على الجزائریین ما داموا یقرأون القرآن إننا لن "احد الحكام الفرنسیین في الجزائر بھذه المناسبة 

".ویتكلمون العربیة فیجب أن نزیل القرآن من وجودھم، وان نقتلع العربیة من ألسنتھم
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میالد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:المبحث األول

.أبرز أعالمھاتأسیسھا و -1

وذلك عندما كان م،1913كانت سنة الجزائرییناألولى لتأسیس جمعیة العلماء المسلمینإن اللبنات

الذي اإلبراھیميالمدینة المنورة مع رفیق الدرب العالمة البشیر یؤدي فریضة الحج والتقى في بادیسابن

من ، من اجل التفكیر لوضع حل، فتباحثا معا في شان الجزائر والظروف التي تمر بھا كان مقیما ھناك

ما اإلبراھیمي ألنھوض بالشعب الجزائري وإنقاذ عقیدتھ وھویتھ ؛ عاد الشیخ ابن بادیس إلى ارض الوطن، ل

إصالح األمة، فتبادل موضوع ھما لدراسة اللقاء بینم، ولكن بمجرد وصولھ تم 1920لم یعد حتى سنة 

فكرة تأسیس جمعیة العلماء المسلمین ذكر العالمة اإلبراھیمي بھذا الصدد عن والشیخین الزیارات 

زارني األخ األستاذ عبد الحمید بن بادیس و أنا بمدینة سطیف أقوم بعمل علمي زیارة ''م1924الجزائریین 

، أخبرني بموجب الزیارة في أول رحلة و ھو أنھ عقد العزم على تأسیس جمعیة 1924مستعجلة في سنة 

.)1(''.....باسم اإلخاء العلمي یكون مركزھا العام بمدینة قسنطینة العاصمة العلمیة

، م1931ماي 5الموافق ل ھ1349من ذي الحجة عام 17على الساعة الثامنة صباحا الثاءیوم الث

طلبة االجتماعحضر كما،بعاصمة الجزائر اثنان و سبعون من علماء القطر الجزائريي بنادي الترقاجتمع

جمعیة العلماء ھو تحقیق فكرة طالما فكر فیھا علماء القطر و ھي تأسیس،العلم و لقد كان الھدف األول

.لجمعیةلألساسي فیھ على مشروع القانون ااالجتماع العام صودقالمسلمین الجزائریین، بعد 

بقصد انتخاب الھیئة اإلداریة فاقترحت علیھا الزواللى الساعة الثانیة بعد عقد اجتماع یوم األربعاء ع

خبین بغیاب الشیخ ابن بادیس عند الثامنة جماعة فوقع اإلجماع على اختیارھا ثم اجتمع المجلس اإلداري المنت

ماي 5وبھذا تاسست الجمعیة یوم .)1،2(في الیوم نفسھ بقصد انتخاب الرئیس و توزیع المھام على األعضاء

.ورئیسھا عبد الحمید بن بادیس

الرأيلتجنیدالمثلىالطریقةإیاهمعتبرةالدیني والثقافياإلصالحعلىمنصبًااھتمامھاكانذلكمنوانطالقًا

.األیدیولوجیا االستعماریةضدالجزائريالعام

.109-105صص،م1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،،األولالجزء ،مذكرات:الشیخ خیر الدین)1(

ص، ص]ت.د[دار الھدى، الجزائر،م1940-1989ھضة العلمیة و الفكریة اإلمام عبد الحمید بن بادیس رائد الن:بن رحالالزبیر )2(

51-52.
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:یليماعلىقائًمابرنامًجالنفسھارسمتالمجالھذاوفي

.الحرةالمدارسوتشییدوالتعلیمالتربیةجانبعلىاالعتماد.1

لخدمةوتوجیھھاروالبصائالشریعةالصراط،السنة،كجریدةالنشیطةالصحفیةالحركةتأسیس.2

.االجتماعیةالخدماتوتقدیمالخیریةالجمعیاتتأسیساإلصالح.3

''اإلسالمیةالحركة الكشفیة''، ''الطالبیةالحركة''مثلالشبابیةبالحركةوالتكفلالثقافیةالنواديفتح 

یدركونأنھممعبالسیاسةلھاعالقةالتھذیبیة،ثقافیةبأنھاجمعیتھموصفو، ''اإلسالميالمؤتمرشباب''و

الدینبینللعالقةاإلسالمیةالنظروجھةیتناقض معدنیويھوومادینيھومابینالفصلأن،تماًما

الحركةھامشعلیھمتضیققداالستعماریة، التياالصطدام باإلدارةتجنبذلكمنالھدفوكان،والدولة

.)1(نشاطھالمواصلة

ضمت الجمعیة أعالما قادوا األمة إلى الخیر و وجھوھا نحو التوحید و الفضیلة و التحریر ومنھم عبد 

:الحقاالحمید ابن بادیس و محمد البشیر اإلبراھیمي الذي سنتطرق إلیھ 

بادیسبنالرحمنبن عبدمحمدبنالمكيبنالمصطفىمحمدبنالحمیدعبدھوبادیسابنالحمیدعبد

لالموافقھ1307الثانيربیع11األربعاء یومالجزائريالشرقعاصمةقسنطینةبمدینةولدالصنھاجي،

عشرثالثةابنوھوالقرآنحفظفقدعلمیةبیئةفينشأ،الظھربعدالرابعةالساعةعلىم1889سبتمبر 04

طیبأثرلھمكانالذینالشیوخأول،)2(الونیسيحمدانالشیخیدعلىثم تتلمذ"المداسي"الشیخیدعلىسنة

م،1908سنةتونسإلىرحلالتاریخي،والوصلوالجاهوالثراءبالعلمأسرتھ مشھورة؛الدینياتجاھھفي

نفسیتھفيالبالغاألثرلھكانالذي،النخليمحمدالشیخعلىفیھاودرسالزیتونةبحاضرة العلمإلىوانضم

وضعالذيعاشوربنالطاھرمحمدالشیخعلىودرسوفھمھ،القرآنوحبالتغییرمن افیھغرسبما

دراسةالمسلمینواقعإلىوتوجیھھتاریخیاتعبئتھفيالبشیرللشیخكانكما، العربیةعلومفيعلیھبصمتھ

محمدالشیخیدعلىدرسكما؛الدواءوصفلیسھل، االنحطاطعواملفھمومحاولةللداءوتشخیصا

.)3(الجامعفيالحسینبنالخضر

.36، ص 107العدد :العربي، مجلة التراث ''البعد السیاسي في تراث الحركة الوطنیة'':ناجي عبد النور)1(

عنھا إلى المدرسة الثعالبیة عام وارتحلم، 1868حمدان بن الونیسي، من تالمیذ الشیخ عبد القادر المجاوي الذي نزل بقسنطینة عام )2(

(م، وقد بني النھضة و ترك تالمیذ في كامل الوطن1896 البعد المقاصدي في فتاوى أعالم جمعیة العلماء :صدیقي بوبكر:ینظر.
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یة،كلیة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم اإلسالم)م1956-1935(من خالل جریدة البصائر''المسلمین الجزائریین 

العلوم االنسانیة واالجتماعیة واإلسالمیة، تخصص فقھ وأصول، إشراف مسعود فلوسي، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 

).114، صم2010/2011

.50-48صص ،م2010الجزائر،المعرفة،دارتاریخ،لھنبنساءمتبوعتاریخلھمرجال:ھومھفیصلمبارك،عليسیدمریم)3(

فیھاالكبیرالجامعفيدروساوألقىقسنطینةإلىرجعثمذلكبعد، عامافیھاودرسم1912سنةمنھاتخرج

؛الحجفریضةفأدىالمشرقإلىالمرةھذهثانیةمرةللرحلةفاضطر،اإلصالحأعداءمنوشایةبعدوأوقف

البشیردربھورفیقشیخھ الونیسيبلقاءذلكوتوجأشھرثالثةالنبويالمسجدفيیدرسمكثثم

إلیھ،لحاجتھاالجزائرإلىبالرجوعاإلصالحي مشروعللوبدایةالجمعیةتكوینلنواةاللقاءفكاناإلبراھیمي،

زیارتھذلكفيتذكرمحطةوأھموالفكر،واألدبالعلمبرجالواجتمع،ومصرعلى الشاممررجوعھوفي

مشروعھ تجسیدفيوشرعقسنطینةفياستقرم1913وفيالمطیعي،بخیتللشیخلألزھر ومالقاتھ

المھم للصحافةالدورإلدراكھالجرائدوأصدرالمسجدوتوطن،والكبارالصغاررسدفالتربوياإلصالحي

قامثمم1919سنةالنجاحجریدةتأسیسفيفشاركواللسانوالقلمبالعقلفناضل، والتوعیةالتعبئةفي

التيونفسھالعامفيمجلة الشھابفأنشأ،عطلتثمعدد18منھاصدرالتيم1925المنتقدجریدةبتأسیس

أربعظلتحیث، الشیخوفاةقبلإالالصدورعنتتوقفولمإفریقیاشمالفيالتلمجاأشھرمنتعد

تاریخفيالمھمالحدثطرأم 1931عاموفيقاھرة،لظروفشھریةصارتثمأسبوعیةمجلةسنوات

فيرسمیاالجزائریینالمسلمینالعلماءتأسست جمعیةجبارمضنٍ جھدبعدالمعاصرالجزائروتاریخالشیخ

جریدة:التواليعلىوھيجرائدھاعلىوالعلم وأشرفوالفكراإلصالحروادمنكوكبةمع، الترقينادي

غایة إلىاألولىسلسلتھافيالبصائروآخرھا جریدةالسويالصراط،المحمدیةالشریعة، النبویةالسنة

؛وفاتھ

حلقة17نحوفيالّعلومودرس،مالكاإلماموموطأسنة25فيللقرآنالجبارة شرحھالعلمیةأعمالھمن

للنھضةمواكبأسلوبفي،والتربیةالتعلیمةأعمدجعلأنقواعدھالدعوة اإلصالحفیھانظریومیا،

فيوناضلجاھد؛والمؤسساتوالجمعیاتالھیئاتلتسدهیكنلمثغرافسد،العالم اإلسالميفياإلصالحیة

قلیلة العلمیةمؤلفاتھ؛والغایةوالمنھجاألسلوبحیثمن،عصرهفيمثیللھایعلمالالسیاسة بطریقة

بعدالمحتومأجلھوالعوام لحقھوالعلماءللدعوةروحیاأباصار؛الرجالتكوینفيالبالغاھتمامھوالسبب

تاركام1940أفریل16فيالموت،على وشككانشعبتأھیلإلعادةوجھادوتضحیةنضالكلھاحیاة

.والعلماءوالرجالالمبادئفيیتمثلغالیامیراثا

.50-48صصنفسھ،)1(
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.ھاھیاكل-2

:على النحو التالياإلداري تشكل المجلس

عبد الحمید ابن بادیس رئیسا،                           

محمد البشیر اإلبراھیمي نائب الرئیس،

محمد األمین العمودي الكاتب العام،

الطیب العقبى نائب الكاتب العام،

مبارك المیلي أمین عام،

إبراھیم بیوض نائب األمین العام،

،المولود الحافظي عضو مستشار

موالي بن شریف عضو مستشار،                      

.عضو مستشارالورتیالنيضیلمحمد الف

الطیب المھاجي عضو مستشار

السعید الیجري عضو 

عبد القادر القاسمي عضو مستشار،

:لجنة العمل الدائمة

رئیسا،إسماعیلعمر 

محمد المھدي كاتبا،

للمال،أمینایت سي أحمد عبد العزیز ا

محمد الزمیلي عضوا،

.)1(الحاج عمر العنق عضوا

و مخطط یمثل ھیكلة ،احتوى على القواعد التي ستتماشى علیھا جمعیة العلماء في المستقبل،األساسيالقانون 

.)83-80الصفحة 2و1رقمینالملحق:نظری(الجمعیة

.58-57سابق، ص ص المرجع الالزبیر بن رحال، اإلمام،  )1(
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.ھا ووسائلھاأھداف-3

:عدیدة ألھداف عامة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینمن خالل قراءات 

.ستعماراالوالتي أحدثتھا الطرقیةالخرافاتتصحیح العقیدة ونبذ -1

العارف بأھدافھ وغایاتھ، المسلم القادر على تحمل إقبالفي حیاتھ، المقبل علمیا اإلیجابيالمسلم إیجاد-2

.حقھحقوقھ ویعطي المجتمع لمسلم الذي یحافظ عليالمسؤولیة واألمانة التي وكلت إلیھ، ا

وذاتیتھ الحضاریة مجتمع لھ تنظیماتھ وخصائصھ، مجتمع عادل مجتمع جزائري مستقل لھ أصالتھإیجاد-3

، مجتمع متكافل یعلي من قدر القیم الروحیة، مجتمع ینبذ التأخر الفكري و التخلف اإلنسانیحترم كرامة 

.)1(و العلمياالقتصادياالجتماعي و 

قریب المدى یتمثل في تصفیة وھوآنيمن خالل برنامج الجمعیة نستنتج ھدفین أساسیین األول انھ و

مما علق بھ من الشوائب ومحاربة جمود الزوایا وإحیاء اللغة العربیة ومعالم التاریخ القومي اإلسالم

، وإنشاء المدارس والمساجد الحرة وفصل الدین عن الحكومة وتوعیة وتثقیف الشعب الجزائري واإلسالمي

بكل أنواعھا، و الوقوف االجتماعیةاآلفاتصغاره وكباره وتربیة الشباب تربیة عربیة إسالمیة، ومحاربة 

ھدف بعید المدى لھدف الثاني وھو أما ا.مھا التاریخیةمسخ الشخصیة الجزائریة ومحو معالولة اضد مح

.)2(یتمثل في استرجاع استقالل الجزائر وتكوین دولة عربیة إسالمیة

لإلسالمجمعیة العلماء تعمل إن:یا حضرة االستعمار'':قولھفيالجمعیةأھدافبادیسابنلخصلقد 

، وتطالبك أھلھاإلىوأوقافھآدابھ وتاریخھ، وتطالبك بتسلیم مساجده وإحیاءعقائده، وتفھم حقائقھ، بإصالح

.)3(''...باستقالل قضائھ

.61، ص نفسھ )1(

،م1945-1931جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورھا في تطویر الحركة الوطنیة الجزائریة :عبد الكریم بوصفصاف)2(

.101، ص م2009عالم المعرفة، الجزائر، الطبعة األولى،

اإلصالحیة في الفكر اإلسالمي المعاصر الشیخ عبد الحمید بن بادیس، الجزء الثالث، الطبعة األولى، دار الحركة:محمد طھاري)3(

.12، ص م1999األمة، الجزائر، 
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غایتناعلىو،الرذیلةوالجھلمقاومةوالفضیلةوالعلمنشرھيوالمستقیمةخطتناعلىو..'':وقال أیضا

یلیقماإلىالعمليوالخلقي والعقليمستواهرفعوبفرنساالمرتبطالجزائريالشعبتثقیفھيوالنبیلة

.)1(''...فرنسابسمعة

نذكر منھا على وجھ الخصوصاإلصالحفي عملھا وأدواتاعتمدت جمعیة العلماء عدة وسائل 

الوسیلة األولى لنشر ، جعلت من الصحافة م1931عندما تأسست جمعیة العلماء المسلمین سنة :الصحافة

خصومھا بل واستخدمتھا كسالح خطیر ضد،فكرھا اإلصالحي وشرح دعوتھا ومبادئھا وأھدافھا للجزائریین

الجرائد والمجالت منھا المنتقد والشھاب، الشریعة العدید منتألقد أنش،اإلدارة االستعماریة وأعوانھامن

إن ،جزائر، اإلصالح، النجاح وآخرھا وأھمھا جریدة البصائرالمحمدیة، السنة النبویة، الصراط المستقیم، ال

اسطة إحیاء اللغة صحافتھا لعبت دورا كبیرا في نشر فكرة اإلصالح الدیني بین أوساط الجزائریین وذلك بو

.إلى منابعھ الفكریة اإلصالحیةسالمباإلالعربیة والعودة

تلمیذ من البنین ألف150مدرسة حرة بھا حوالي 150من أكثربلغ عدد المدارس في عھدھا :المدارس

ملیون 75مائة مدرس تنفق علیھا حوالي 600الجزائر، یدرسھم حوالي أبناءوالبنات وھو جزء یسیر من 

ة التربیة التعلیم بقسنطینة، مدرسة الشبیبة ، مدرستلمسانبمدرسة الحدیث أھمھاومن األمةأموالفرنك من 

فكانت ترى بان دور المدرسة مھم جدا في عملیة .زائر العاصمة، ومدرسة تھذیب البنین بتبسةبالجاإلسالمیة

المدرسة جنة الدنیا وكل شعب ال :"اإلصالح، وھذا ما أشار إلیھ الشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي عندما قال

"تبنى لھ مدارس تبنى لھ السجون

لغة في توعیة وتنبیھ الشعب باأھمیةلما لمؤسسة المسجد من ،بنت جمعیة العلماء المسلمین المساجد:المساجد

أھمھا الجامعذ والتلمیذات من بین التالمیالجزائري، فكانت تعتبرھا حجر الزاویة في تكوین الكثیر من

.)2(عبد المؤمن والمسجد الكبیرمسجد سیدي، مسجد سیدي لموش، األخضر

-ھ1352ربیع األول 24، االثنین 01العدد :جریدة الشریعة، ''تعطیل السنة وإصدار الشریعة'':عبد الحمید بن بادیس)1(

.2م، ص 17/07/1933

، دار المعرفة، الجزائر، ائر خاصة ، الجزء الثانيم الجز1962الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلى:عمار عموره)2(

.301-299، ص ص م2009
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ضافة إلى دورھا التعبدي فضاء ومدرسة لمكافحة األمیة، ومركزا لبث فكرة اإلصالح وتوجیھ لقد اتخذت باإل

وقد اعتمد علماءھا طریقة الوعظ واإلرشاد، یذكرون بكتاب .في دینھم ودنیاھمما فیھ صالحھمالمسلمین إلى

، )لى هللا علیھ وسلمص(السنة وسیرة الرسول هللا ویقومون بشرحھ وإجالء العبر منھ ویوضحون ما ورد من 

.علماء األمة ورجاالتھاةوخیر

بدروس كانت المساجد معمورةإذا"...مقوالتھ إحدىدور المسجد في أھمیةوقد شرح  عبد الحمید بن بادیس 

،الفكرتتكون منھا طبقة مثقفة،تكون من العلم على حظ وافر،ن العامة التي تنتاب تلك المساجدالعلم فإ

وذاقت حالوتھ، تعلیم ،وال تھمل وقد عرفت العلم،فتكمن ھي في نفوسھا،صحیحة العقیدة وبصیرة بالدین

..."أبنائھاویكثر طالبھ من األمة، وھكذا ینشر العلم في أبنائھا

دور النوادي في تقوم الشعب الجزائري لذا كونت النوادي ذات اإلصالحيلم تغفل في سیاق فكرھا :النوادي

وكان الھدف ھو جمع تلك الفئات التي لم تعرف طریقھا الى مدارسھا ومساجدھا ، حیث اإلسالميعالطاب

نادي الترقي أشھرھااالتصال بین الشباب فكان من لتسھیل عملیةوالثقافةفي نشر الوعي تؤدي دورھاكانت 

.لعاصمةبالجزائر ا

فكان الشباب یجد مختلف ،إسالمیاوقد لعبت النوادي دورا مھما في تھذیب الشباب وتوجیھھ توجیھا عربیا 

دروس وما یعقد فیھا من ندوات الالدینیة، االجتماعیة والریاضیة، عن طریق المحاضرات والثقافةأشكال

...الشیخ عبد الحمید بن بادیس عندما قالإلیھوھذا ما ذھب واجتماعات، ومؤتمرات  " نرید انقالبا جزائریا :

من عظمة تأخذعربیة، إسالمیةح تتمثل فیھ عنصریة الجدود، فینھض نھضة صالنشئإعدادیرتكز على 

الشباب كان إن...الباسمالمستقبلالزلل واالنحراف وھي في طریق الماضي، ویقظة الحاضر ما یعصھما من

كل بناء ایجابي فعلى ابتسامتھ المشرقة للحیاة تنجلي الظلمات وأساس،عماد كل نھضة تحریریةیزالوال

."أزھار، وحدیقة بال أشبالبال شباب غابة بال فأمةتنھار السدود، ووبقوة ساعده المفتول تتحطم القیود 

شكل الوعي الوطني القومي الذي كانت الحركة الوطنیة األدواتمن خالل ھذه اإلصالحيفكرھا إن

النوادي الثقافیة كانت تخوض في وتأسیسالتعلیم الدینيوتحت ستار نھاإ.إلیھالحاجة أمسالجزائریة في 

ومات الشخصیة الجزائریة، وذلك بمحاربة السیاسة ختص بمستقبل الجزائر ومقالسیاسیة في كل ما یاألمور

)1(.رنسیةاالستعماریة الف

.302-301، ص ص نفسھ)1(
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.فعل على إنشاء الجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینالردود -4

المعبرة عن إحیاء الفعالیات الشعبیةوما تقوم بھ من التجمعات و لقد رأى المستعمر في إنشاءھا

بعد ھا ھذه في أرض الجزائر، فقد جاء میالدویفسد علیھ مخططاتھیھدد كیانھانھ،الشخصیة الجزائریة

ضخمة احتفاالتالذي احتفلت فیھ السلطات االستعماریة ،القرني الصارخاالحتفالبضعة شھور فقط من 

في ھا، وقد جاء تأسیس)1(م1930جویلیة 5عسكریة ومدنیة رسمیة بمرور مائة عام على احتالل الجزائر في 

.)2(تمر االستعماري المسیحيعلى المؤذلك الوقت ردا عملیا 

وذلك من أجل القضاء علیھا في روادھا القیادیینأصدرت السلطات الفرنسیة قوانین جائرة في حق الجمعیة و 

من الجزائریین إلفساد ھذه بعمالئھافدفعت.اإلصالحیةحدا لسیر الحركة محاولة بذلك أن تجعلمھدھا 

المستعمرون إصدار من بین وسائل الحرب التي شنھاالجمعیة وتشتیت جھودھا والقضاء علیھا، وكان

.ھااصدر وزیر الداخلیة الفرنسي قانونا بتعطیل جریدة السنة لسان حالحیث القوانین 

دروسھ إلقاءفي الجزائر من صالحاإلداعیة العقبىیمنع الشیخ الطیب ،اعمالة الجزائر قرارباصدر كات

إعادة التذكیر باألوامر والقرارات السابقة التي تمنع تعلیم ،في المساجد بالعاصمة وضواحیھاالدینیة العادیة

.القرآن الكریم وتعلیم الدین اإلسالمي، واللغة العربیة، إال برخصة من السلطات المحلیة

تتیح لھ مزاولة ، أن یقدم رخصةسالحمید بن بادیلسلطات الشیخ عبدوتجلى ذلك عندما طالبت ا

تقدیم مثل ھذه ولم یطلب إلیھ، منذ سبعة عشر عامامع العلم انھ كان یقوم بھالتدریس بالجامع األخضر

الجمعیة،  لتكون عمرون على تدبیر مكیدة لرجال اإلصالح، والعمل على إبعادھم عنالرخصة حرص الم

، لتكون ذریعة في ید فتنة عمیاء، أثاروھاستیالء علیھاإذا لم یتمكنوا من االخالصة للحكومة وأعوانھا ف

.)3(وإغالق مقرھا نادي الترقي إلى األبدھاالسلطة االستعماریة لحل

.112-110ص صالمصدر السابق،الجزء األول،مذكرات،:الدینخیرمحمدالشیخ)1(

المشاركین من رجال الدین و القساوسة المسیحیین من شتى البالد األوربیة وصرح ، حضره مئاتم1930جویلیة 5انعقد في )2(

األساقفة بالجزائر في خطاب ألقاه في ذلك المؤتمر قال فیھ إننا ال نحتفل الیوم بمرور مئة سنة على احتالل فرنسا للجزائر ركبی

المصدرالجزء األول،مذكرات،:الدینخیرمحمدشیخال:ینظر(وإنما نحتفل بدخول المسحیة من جدید إلى أفریقیا الشمالیة

).111، ص السابق

.112-110ص ص،نفسھ)3(
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منع العلماء من التجول في الجنوب الجزائري الخاضع للحكم العسكري، فرض اإلقامة الجبریة علیھم 

منھا مدرسة الحدیث مثل ابن بادیس، اإلبراھیمي، بیوض والتبسي وغیرھم، باإلضافة إلى إغالق المدارس 

.)1(بتلمسان وسجنت المدرسین

وقد تعرض الشیخ ابن بادیس  إلى محاولة اغتیال جراء الحمالت المتوالیة التي كانت تصدر بجریدة 

.الشھاب في فضح الطرق الصوفیة التي كان االستعمار یستعین بھا 

وھي بذلك تقصد واألباطیلرافات مواجھة الشعوذة والبدع والخأھدافھاأھمالجمعیة جعلت من إنوبما 

.ة الطرقیة الضالة ونتج عن فتح جبھة أخرى تحاربھا الجمعیةمحارب

فقط بل لعدة مؤامرات توالت فیھا طعنات تتعرض جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لمؤامرة واحدةلم

الذي جند )3(رئیس الطریقة العلیویة)2(مد بن علیوةمحاولة الشیخ أح:بین ھذه الطعناتوكان من األعداء

.)4(عاقبتھا وخیمةفتنةإثارةوالجمعیةإدارة على االستیالءبقصدإتباعھ

.92-91، ص ص م2004، الجزائر، األمة، دار األولىمن وحي البصائر، الطبعة :محمد الھادي حسني)1(

العالمیةالحرببعدالجزائرإلىعاد،م1934جویلیة14فيوتوفيم1867المولود بمستغانمعلیوةبنمصطفىبناحمدالشیخ)2(

العربیةأكثر الجرائدكانتالتيالجزائريالبالغجریدةوأنشأوالدیني،االجتماعياإلصالحتستھدفواسعةفي حملةوشرعاألولى،

وفرنساالجزائرفيالزوایامؤسسابخططھ اإلصالحیةوتقدمالبالد،وخارجداخلومواقفھأفكارهنقلتوالتيانتشار،األسبوعیة

اإلصالحیینالعلماءبخالفوھومفوھا،خطیباوكانوشعرصحفیةكتاباتالعربیة، لھالبالدمنالعدیدفيأتباعلھوأصبحوغیرھا

قومیاالعربي وعدوالبعثاإلسالميوالتضامنالجزائریةبالوطنیةیبشروظلغامضة،وطقوسزاویةمعالخاصطریقة باسمھانشأ

الطریقةطریقعنالفرنسيیحارب الحكمانھواعتقدصفائھ،إلىاإلسالمعودةإلىیدعووكانجزائري،غطاءتحتإسالمیا

(م1932السنةعلماءجمعیةوأسستطریقھا،فيأعمالھا والوقوفوعرقلتالعلماءجمعیةھذهحركتھناوأتوقدالصوفیة، :ینظر.

األمین العمودي ودوره في اإلصالح من خالل جریدة الدفاع، رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في تاریخ األوراس :محمد بك

، 2008/2009الحدیث، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، قسم التاریخ وعلم اآلثار،إشراف بوبكر حفظ هللا، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

).176-175ص ص 

بالشعائراتصفت العلیویةوقدالسابقة،داخل الطریقةانشقاقإثرعلىمستغانممدینةفي«علیوةبنأسسھا الحاج:العلیویةالطریقة)3(

تأسیس علىالطریقةنفسھ واعتمدتالوقتفيالجزائرفيواإلسالمیةالوطنیةالھویةتدافع عنالھیكلي وكانتوبنظامھاالصوفیة

، المرجع السابق، ص ''البعد السیاسي'':ناجي عبد النور:ینظر.(الفرنسياالستعمارمقاومةأشكالمن◌ً شكلاعتبرتالتياألخویات

26(.

.113-112، ص ص مذكرات، المصدر السابق،:خیر الدینمحمدالشیخ)4(
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في الجزائراإلصالحيجمعیة العلماء المسلمین الجزائرییندور :المبحث الثاني

.الثقافياإلصالحفي دورھا-1

الثقافي في الجزائر في فترة عم فیھا الجھل وانتشر انتشارا كبیرا اإلصالحكبیر فيھالقد كان دور

لم یكن ھدفھا  لدى الجزائریین، لكي ترفع الغبن و التخلف عدة وسائل ومناھجمتبعةبسبب سیاسة فرنسا 

اإلصالح الثقافي في الجزائر و یتمثل في ھامن أبرز أھدافوان، )1(الدینياإلصالحمقتصرا على الدعوة إلى

و األھمیةجانب كبیر من على كان ھا ھدفان، )2(القدیمةاإلسالمیةالثقافة إلىفھم  لغة القران و العودة 

وقد ، نسیة وحدھا مھمة نشر التعلیم فیھالمدرسة الفرفیھتتولىفي بلد، العربیةالخطورة وھو بعث الثقافة 

من قوة وما كان متوفر لھا في ذلك الوقت من أجل النھوض بالفرد الجزائري أوتیتعملت الجمعیة بكل ما 

تثقفوا فإذاھم السواء األعظم في وطنھم المسلمینإن '':مایليھاوتعلیمھ و تثقیفھ و قد جاء على لسان رئیس

.)3(''بما یسر بھ الحاكم و المحكوم..ح النشاط فیھم روأنبعثحب العمل، أشربوابالعلم و تحلوا باألدب، و 

نشودة بفتح مبد لھا من وسائل لتحقیق غایتھا الاألھداف التي رسمتھا كان الوالمبادئذهوعن طریق ھ

یم مرحلة التعلیم ستقغیرھا في مختلف المدن الجزائریة، و یمكن والمدارس و إقامة الدروس في المساجد 

:مرحلتین أساسیتین ھماإلى

مرحلة ما بعد بن بادیس وتمتد من ).م1940-1931(ة بن بادیس احتى وفة الممتدة من تاریخ تأسیسھاالمرحل

.)4(م1956حتى تاریخ توقف نشاط الجمعیة نھائیا خالل العام م1940

و النادي و الصحافة، فالمسجد كان للوعظ و المدرسةوسائل نشر الثقافة منھا المسجد و تعددت

الجدید النشءتعلیم حیاة، و المدرسة كانت لتربیة و ودوره في الاإلرشاد بطریقة العلماء الجدیدة في علم الدین

.)5(اإلسالمیةو تخریج إطارات الثقافة العربیة 

م،1985العلماء المسامین الجزائریین و أثرھا اإلصالحي في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، جمعیة:أحمد الخطیب)1(

.96-95ص ص 

، الطبعة الرابعة، الجزء الثالث، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان )م1945-1930(الحركة الوطنیة :أبو القاسم سعد هللا)2(

.26، ص م1992

.171-170، ص ص م2009الجزائر الثائرة، دار الھدى، الجزائر،:رتالنيالفضیل الو)3(

.198جمعیة، المرجع السابق، ص :الخطیبأحمد)4(

.90الحركة، المرجع السابق، ص :أبو القاسم سعد هللا)5(
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(األولىالمرحلة  ):م1931-1940:

و كان التعلیم العربي ،نشر الثقافة و التعلیمأھمیةو ، نشاط ثقافي إعالمي للتعریف بنشاطاتھاتمیزت ب

.حركتھا التعلیمیة بفتح مدارس عربیة حرة غیر خاضعة لرقابة اإلدارةوبدأتمن أھم أھدافھا الرئیسیة 

المعلمین و اإلشراف على سلوكھم ونشاطھم اختیارعلى لقد أشرفت الجمعیة :درسيمالتعلیم ال

ودفع الرواتب للمعلمین و تأمین المسكن لھم و للجمعیات لالزمةادارس بالمفروشات متركت تأمین ال

تتكون من غرفة أو ھامدارسو كانت ، الجمعیةادئبمباإلصالحیة المحلیة و ھم أشخاص امنوا 

مدرسة و یقدر عدد التالمیذ في نفس العام بحوالي 70م1935غرفتین و بلغ عدد المدارس عام 

.)1(بین صبي و فتاة30000

من خاللوذلك،لقد أولت التعلیم المسجدي أولویة كبیرة بجانب التعلیم المدرسي:التعلیم المسجدي

اإلدارة الفرنسیة الى غلقبمما أدىو كان لھا دور فعال، الدینعلومتعلیم اللغة العربیة و الفقھ و 

تعلیمیة في تلك الفترة، المساجد البعض المساجد الرسمیة و یعتبر الجامع األخضر بقسنطینة من أبرز 

عبد :درسین بالجامع ھممكانت تدرس فیھ مواد عدة من تفسیر وحدیث وفقھ و غیرھا و من أبرز الف

بعدھالدروس حتى تم غلقاستمرتو اآلخرینوبعض العلماء )2(الحمید ابن بادیس، حمزة بوكوشة

.)3(قیام الثورة التحریریة

:المرحلة الثانیة

.لھااإلبراھیمي رئیساالبشیروتولیھ م1940بعد وفاة عبد الحمید ابن بادیس أفریل المرحلة ھذهبدات

.200-199نفسھ، ص )1(

م1931تحصل على شھادة تكوین بالزیتونة سنة م1909ھو الشیخ حمزة شنوف المدعو بوكوشة ولد بواد سوف في حدود سنة )2(

ثم انتقل الى قسنطینة لیساعد عبد الحمید بن بادیس في الدروس بالجامع األخضر توفي م1932وعین مدیر لمدرسة دلس في 

).347أثار البشیر اإلبراھیمي، الجزء األول، المصدر السابق، ص:ینظر(.سنة84عن عمر یناھز م16/11/1994في

.209-207نفسھ، ص )3(
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.ھا في اإلصالح االجتماعيدور-2

ستبنى علیھ جل أھدافھا المرجوة ألنھا ،االھتمامھذا الجانب بقدر  كبیر من إلىلقد كانت الجمعیة تنظر 

األوللذلك سوف تبدأ بإصالحھ ھو ،لخدمة المجتمع الجزائريكانتكلھاإلیھااألھداف التي تسعىألن 

من العلماء فإنھم ھاو لكون رواد،)1(﴾إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم﴿:مصداقا لقولھ تعالى

و لقد عملت بجھود كبیرة للنھوض بالمجتمع الجزائري یحل كافة المشاكل،لى الدین الصحیح الذيعاعتمدوا 

اإلصالحاتوغیرھا ومن بین أھم *الذي أثقلتھ القوانین الفرنسیة المجحفة في حقھ كالقانون األھالي

:االجتماعیة نذكر

بالشبانالجمعیةاھتمام:

بھا الجمعیة منذ تأسیس حركتھا اھتمتأھم المسائل التي منالشباب في الجزائروضعیةلقد كانت 

ورأت بأن تطویر حركتھا الصالحیة متوقف على الشباب، لذلك فقد وجھت قسما كبیرا من نشاطاتھا 

.خدمة لخدمتھملاالجتماعیة 

النوادي الثقافیة:

لتجمع أمكنةإن النوادي الثقافیة التي كانت تشجعھا و تزید في إقامتھا كان الھدف منھا ھو إیجاد 

الشبان على مختلف نزعاتھم الفكریة و السیاسیة ولقد كان كل نادي من النوادي یتشكل من قاعة 

ن حقوق االجتماعات و مصلى و غرفة صغیرة تقدم فیھا المشروبات و لقد كانت میزانیة النوادي م

ولھذا اإلصالحیةلمساعدة المدارس االشتراك و عائدات مبیعات المشروبات و كانت إراداتھا تقدم 

یحضر بیع المشروبات المباحة داخل م13/01/1938إصدار مرسوم بقامت السلطات الفرنسیة 

.)2(اإلدارةالنوادي إال بترخیص من 

.11االیة :سورة الرعد)1(

.150-148، جمعیة، المرجع السابق، ص ص عبد الكریم بوصفصاف)2(
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الكشافة:

في ملیانة على ید رائد الحركة الكشفیة الجزائریة محمد م،1930لقد أنشأ أول فوج للكشافة في سنة 

عبد الحمید بن أمثالمن اإلصالحیةتأثر بالمصلحین والحركة الذيالذي سمي بفوج الخلود، و )1(بوراس

الفرنسیة اإلدارةأنإالاإلسالمیةالكشافةإنشاءإلىوسعى ،اإلبراھیميوالبشیر العقبىبادیس والطیب 

رئاسة عبد الحمید بن بادیس واتخذ بم،1939الكشفیة في سنة لألفواجمؤتمر أولانعقد فرفضت ھذا الطلب 

، وبذلك كان اإلصالحیةالحركة أحضانترعرعت الحركة الكشفیة في ، ولقدمن شعار الجمعیة شعارا لھ

تؤیدھا وتشارك في تجمعاتھا، وبھذه التنظیمات والنوادي كانت ف،أعضاءھاأواغلب قادة الكشافة من تالمیذ 

وأعمالھم في حیاة الناس الیومیة صالحعن طریق اإلالجزائري االجتماعيالوضع إصالححاولت ،وغیرھا

.)2(جمعیتھمعلیھا االتي بنواألھدافأھموكان ھذا من 

بملیانة واشتغل كمحاسب بمنجم زكار ثم كاتبا على اآللة الراقنة م1908فیفري 26ولد محمد بوراس في الشھید محمد بوراس)1(

وفي بدایة الثالثینیات شرع محمد بوراس في تكوین أفواج الكشافة .بأمیرالیة الجزائر بعدما عمل لمدة قصیرة بمطاحن الحراش

ترأس محمد بوراس مؤتمرا م1939وفي جویلیة .م1935سیما فوج ابن خلدون بملیانة وفوج الفالح بالجزائر العاصمة سنة 

توج ھذا المؤتمر بمیالد حركة الكشافة اإلسالمیة .جمع كافة األفواج الكشفیة الجزائریة المستقلة)الجزائر(تأسیسیا بالحراش 

إلى فرنسا حیث كان یعتزم عقد اتصاالت توجھ م1940أكتوبر 26الجزائریة كمنظمة وطنیة یترأسھا محمد بوراس، وفي 

ولدى عودتھ إلى الجزائر وضع بوراس تحت المراقبة من قبل قوات .ن للحصول على أسلحة ولكن باءت العملیة بالفشلباأللما

باإلعدام وقامت السلطات یھم علتحت ذریعة التجسس لصالح ألمانیا حكم1941ماي 3وبعد توقیفھ في .االحتالل الفرنسي

-http://www.algerie-monde.com/algerie/mohamed:ینظر.(م1941ماي 27االستعماریة بتنفیذ الحكم في حقھ یوم 

bouras.html(

.228-220ص صالمرجع السابق،،جمعیة:أحمد الخطیب)2(
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.الجمعیة و الطرق الصوفیة-3

الدینیة واالجتماعیة واالقتصادیة في غضون العقود األولى من لقد وصف ابن بادیس حالة الجزائر 

القرن الحالي كان صورة واضحة لجمود الطرق الصوفیة، وتالشي الثقافة العربیة، واستغالل الثروات 

الجزائریة في مشاریع وترف الفرنسیین، واألوروبیین بمساعدة الطرق الصوفیة التي أصبحت متعاونة مع 

ید الفكر، وتشویھ صورة اإلسالم الحقیقیة واستغالل الجزائریین وعزلھم عن التطور االستعمار على تجم

:لذلك عملت على، )1(الحضاري

واألمواتاألحیاءالصالحین من باألولیاءومحاربة التبرك المضللینإصالح.

وأدبیامادیا باألمةأضراذین لالومحاربة الجھل والضالل.

 الفكري واالجتماعياالنحطاطمحاربة.

وقفت في وجھ الطرقیة لقد ھو دین واحد وطریقة جامعة،إنمااإلسالمال طریق في ألنھمحاربة الطرقیین 

التي اإلسالمیةالشریعة تحریف مبدأمع اإلسالمباسم الوسائلحاولت تمزیق وحدة الشعب بمختلف ألنھا

ذلك نشرت الطرقیة البدع إلىباإلضافةلقول والعمل تضامنھم في ابالمسلمین وحدة العقیدة و إلىتدعو 

.الشعب الجزائري سنین طویلة بقیت آثارھا إلى یومنا ھذاعانى منھاالتيواألباطیلوالخرافات 

على-الطرقیة-ضرراأشدھؤالءأنّ شكال ..''فقد جاء على لسان الطیب العقبي اثر ھذا الموضوع 

الالكثیرینعنددعوتھموأنّ ,النجاحوشیكةباتتأمرھممعالجةأنّ قدمناالذینالمبشرینمناإلسالم

)2(''..رواجمنلھاقدرماتصادف

الشیخ عبد الحمید ابن بادیس رائد اإلصالح اإلسالمي و التربیة في الجزائر، الطبعة الخامسة، المؤسسة الوطنیة :تركي رابح)1(

.115-110، ص ص م2001لالتصال، الجزائر 

-ھ1352ربیع الثاني29، االثنین 06العدد :جرید الشریعة، ''الدین االسالمي بین المبشرین والمبدعین'':محمد جیر فودة)2(

.5م، ص21/08/1933
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العلماء المسلمین الجزائریینالسیاسي لجمعیةالنشاط :المبحث الثالث

.)1(الجمعیة و مشروع بلوم فیولیت-1

، وقد عرض وزیر الدولة فیولیت ذلك المشروع على شروع حكومة الجبھة الشعبیة الموضعت ھذا

و )2(م1936دیسمبر 30م ، وظھر في الجریدة الرسمیة الفرنسیة یوم1936أكتوبر15مجلس الوزراء في 

:ینص

على إدماج الجزائر في فرنسا.

 لخ، من اكتساب ا...الموظفینجزائري من حملة الشھادات و بعض 25000تمكین ما یقارب من

الجنسیة، و من االنتخاب في القسم األول مع الفرنسیین دون إلزامھم بالتخلي عن قانون األحوال 

.الشخصیة اإلسالمیة

القیام باإلصالح الزراعي و التعلیمي لصالح األھالي.

إلغاء المحاكم الرادعة.

یةزیادة تمثیل الجزائریین في المجالس البلدیة و الوالئ.

تمكین الجزائریین من انتخاب ممثلیھم في البرلمان الفرنسي.

 الحالة المدنیة في شكل بلدیات مختلطة)المناطق العسكریة(إعطاء بعض مناطق الجنوب.

إنشاء وزارة لشؤون إفریقیا یدخلھا جزائریون.

ألنھ یعطي حق االنتخاب ،ھ حزب الشعب كلیةورفضاالندماجیینتباینت المواقف من المشروع فتحمس لھ

وصفتھ في إحداھا بأنھ و و عبرت عن ذلك في عدة مقاالت الجمعیةعلیھ ، تحفظت لجزء قلیل من الشعب

ادة ـــــلیس من البرامج الكاملة التي تغیر حالة المسلمین من التعاسة الحاضرة إلى السع

)3(.المنشودة

Mauriceموریس فیولیت )1( viollette)1870-1960سیناتور ماسوني من رجال الحزب االشتراكي الفرنسي، حاكم الجزائر )م

.(فیولیت-م، ووزیر الدولة المكلف بشؤون الجزائر في حكومة الجبھة الشعبیة ومھندس مشروع بلوم1927إلىم 1925من ماي 

).379، ص م2006ألول، دار المعرفة، الجزائر، ، الجزء ا)م1989-1870(بشیر بالح، تاریخ الجزائر المعاصر :ینظر

.249ص ،المرجع السابقجمعیة،:أحمد الخطیب)2(

.281-280المرجع السابق، ص ص ،تاریخ الجزائر:بشیر بالح)3(



م1940-1931األولجمعیة العلماء المسلمین في طورھا الفصل األول                        

- 28 -

.م1936الجمعیة و المؤتمر اإلسالمي-2

لبى الدعوة م1935ة أواخر سنأعضاء المكتب الدائم لحضور اجتماع عاجل في ا الشیخ ابن بادیس دع

كرد فعل على محمد خیر الدین، جاء ھذا اإلجتماعو، األمین العموديالبشیر اإلبراھیميالطیب العقبى،

مشروع بلوم فیولیت، عقد ھذا المؤتمر العام ألول مرة في تاریخ الجزائر، یضم النواب كافة و الشیوعیین و 

األولربیع 17لعلماء باسمھم الخاص،اجتمع المؤتمر یومة من امناضلیھم، المسلمین و مجاھدیھم و جماع

بالعاصمة لمحاولة الیوم بحي باب الواداألطلسبقاعة سینما ماجستیك م1936جوان 7الموافق ل ھ1355

اآلمالالجزائر وتشذرم قواھا السیاسیة واالجتماعیة وللتعبیر عن قوة أوضاعتردي بسببمخرج إیجاد

الحكم بفرنسا لدى كافة التیارات الجزائریة حیث إلىالتي فجرھا صعود الجبھة الشعبیة واإلصالحبالتغییر 

على ید الجبھة الشعبیة  ولدراسة مشروع بلوم فیولیت والرد األوضاععبر ابن بادیس عن ثقتھ في تحسین 

الحدث بارزاالترقي، كاني التیارات بنادأھموممثلي أقطابوقد سبقھ اجتماع تمھیدي بیوم واحد بین .علیھ

عنھ جملة من توقد صدرفیھانظرا لحجم المشاركة الوطنیة الواسعة التي طبعتھ، وللظروف التي انعقد 

:)1(أھمھاالمطالب 

سائر القوانین االستثنائیةإلغاء.

الوالیة العامة الجزائریة ومجلس النیابات المالیة ونظام البلدیات وإلغاءبفرنسا، رأساالجزائر إلحاق

.المختلطة

 المحاكم الشرعیةوإصالحاإلسالمیة،المحافظة على الحالة الشخصیة.

فصل الدین عن الدولة بصفة تامة.

اإلسالمیةالجماعة إلىسائر المعاھد الدینیة إرجاع.

لجماعة المسلمیناألوقافأموالإرجاع.

وحریة تعلمھا، وحریة القول للصحافة العربیةأجنبیةاعتبار اللغة العربیة لغة إلغاء ،.

إجباریة التعلیم للبنین والبنات.

.383-382نفسھ، ص ص )1(
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إصالحات اقتصادیة، كالتسویة في األجور على نفس العمل، والتسویة في توزیع المیزانیة.

 العامإعالن العفو السیاسي.

النیابة للجزائیین في مجلس األمة البرلمان الفرنسي.

1(توحید ھیئة الناخبین في سائر االنتخابات(.

المؤتمر فمثالفيشاركتالتي،األطرافكلمطالبتحققأنتریدنھاوكأتبدو،للمطالبمتأنیةوقراءة

الدولة واالحتفاظعنالدینفصلومطلب ،النوابلسعيتحقیقھو،بفرنسارأساالجزائرإلحاقمطلب

عبرت،والحریات السیاسیةوالفرنسیةباللغتین العربیةالتعلیموتعمیم،الوطنیةوالھویةاإلسالميبالقانون

.)2(العلماءجمعیةمساعيعنكلھا

في توحید صفوف الحركة الوطنیة األولىانھ نجح بالدرجة إالمطالبھ إلىلم ینجح المؤتمر في الوصول 

.)3(رفض بقوة من طرف المستوطنینألنھفشل المؤتمر واحدة،حول مطالب 

الھامة التي تمس اإلصالحاتعلى التأكیدیمكن القول بان المؤتمر نجح نجاحا ال باس بھ من حیث 

المسلمین لیسواأنسابن بادیوأكدالعلماء الحریة التامة للمساجد وحریة ممارسة العقیدة وأعلن،المسلمین

ھذا أنیجب القول بان المسلمین جدیرین باالحترام '':قائال،صبحوا فرنسیینال یرغبون في أن یبفرنسیین و

ومن اجل ھذا یجب أال نتخلى عن دیننا وفضائلنا والمسلم و الفرنسي كالھما ،المؤتمر إسالمي جزائري

.)4(''ق االجتماعیة وطنیان ویجب أن یتمتعا بنفس الحقو

.383نفسھ، ص )1(

.118، صالمرجع السابق،األمین:محمد بك)2(

.383-382سابق، ص ص المرجع ال، تاریخ :بشیر بالح)3(

، م2008دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، الطبعة األولى، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، :ناھد إبراھیم الدسوقي)4(

.204ص 
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.عالقة الجمعیة ببعض األحزاب السیاسیة-3

دورھا من خاللعلى الساحة في الجزائر،التنظیماتبرز ألقد كانت جمعیة العلماء المسلمین من 

وحزابمختلف األمنمتعددةو ولذلك كانت لھا عالقات كثیرة ،وموقفھا من االستعمار الفرنسياإلصالحي

فكان لزاما ،دور فعال في مسار الحركة الوطنیةكانت لھا مواقف وكما شخصیات في الداخل في الخارج  ال

.ھااتجاھاتخذ موقفا معینتأناألخرىالمنظمات و األحزابعلى 

:وحزب الشعبأفریقیاعالقة جمعیة العلماء بحزب نجم شمال 

أھم األھداف التي بذكر یھماتعریفا بسیطا لكلبین ھذین الحزبین، نقدموھا قبل الحدیث عن العالقة بین

و یھدف إلى مساعدة مسلمي الشمال م 15/05/1926تأسس في الذيدعا إلیھا حزب نجم شمال أفریقیا

من أھم الصحافة و المناشیر و كانت ،و رفع جمیع المظالم أمام الرأي العام،األفریقي على الحیاة في فرنسا

أسس مكانھ حزب الشعب في فتھحلتممصالي الحاج،ھتزعم،وسائلھ لتحقیق األھداف التي كان یطمح إلیھا

ما، و نفسھا، إن عالقة الجمعیة بھذین الحزبین ھو تعلقھا بمطالبھھ وكانت مطالبم بفرنسا 1937مارس 11

.)1(تسعى إلى تحقیقھااألھداف التي كانت الجمعیةباالستقالل التام، وھي نفس تناديتي كانالت

مھما كانت نقاط االلتقاء و التقارب أو نقاط االختالف و التباین بین ھذین الحزبین الكبیرین الذین كان لھما 

.الدور الفعال في مسار الحركة الوطنیة إال أن لكل واحد إیدیولوجیتھ

المطالبة وكان من أھم أھدافھ:سلمین الجزائریینعالقة جمعیة العلماء باتحادیة المنتخبین الم

و یمكن تحدید ،بالجنسیة الفرنسیة و المساواة في الحقوق السیاسیة االجتماعیة و االقتصادیة مع الفرنسیین

بالمحافظة ھاطالبمنافیة لمھالعالقة بین الجمعیة و ھذا الحزب في البدایة كانت عالقة تضاد فقد كانت مطالب

، ولكن ھذه العالقة لم تدم طویال بعد كشف حقیقة المستعمر فعاد اإلسالمیةو على مقومات الشخصیة الوطنیة 

، و تجلى ذلك من خالل المشاركة في الطریق الذي سار علیھ العلماء و ھو طریق اإلصالحإلىھذا الحزب 

.)2(المؤتمر اإلسالمي

.17-16الوطنیة للكتاب،الجزائر،ص ص ،الجزء الثاني، المؤسسة مذكرات:خیر الدینمحمد الشیخ )1(

(302-300السابق، ص ص مصدر المذكرات، الجزء األول، :الشیخ محمد خیر الدین)2( ، جمعیة:عبد الكریم بوصفصاف:أیضا.

.)249-248سابق، ص صالمرجع ال



:الفصل الثاني

جمعیة العلماء المسلمین في 

م1954-1940طورھا الثاني 



م1954-1940الثانيطورھافيالمسلمینالعلماءجمعیةالثانيالفصل

- 32 -

.الجمعیة والحركة الوطنیة:المبحث األول
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م1951سنةاحترامھاوالحریةعنالدفاعانضمام الجمعیة إلى جبھة-3

دور الجمعیة في إصالح المجتمع:المبحث الثاني

حركة إنشاء المدارس-1
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.الجمعیة والحركة الوطنیة:األولالمبحث 

1943مشاركة الجمعیة في بیان فیفري -1

فرنساھزیمةمنالجزائریوناستغربولقد،م1942نوفمبر8یومإفریقیابشمالالحلفاء قواتنزلت

1942سنةالحلفاءقواتبعد نزولالجزائرفيفیشينظامتغییربأنفسھموشاھدوا،1940سنةألمانیاأمام

؛)1(الحكممن أجلالفرنسیینبینومؤامراتصراعألمانیا،رقابةتحتالفرنسيالحكمكانوقبلھ

الشعوبلتحریرجاؤوانظرھم، ألنھم فيھمأرضلقد رحب المسلمون الجزائریون بنزول الحلفاء على 

الجزائریةالقضیةلطرحاألطلسي، فاستغل بعض النخبة من الحركة الوطنیة الفرصةمیثاقوتطبیقالمحتلة،

أیضا، في ھذه الفترة نالحظ أن نشاط فرحات عباس السیاسي قد زاد خاصة بعد الفرنسیینوعلىالحلفاءعلى

.)2(تخلیھ عن فكرة االندماج الجزائري الفرنسي

أنصار، فیھم من مكتب المحامي بومنجلالجزائر فيأحرار، اجتمع رجال من 1943فیفري 3في 

، ومن النواب، ومن ، الشیخ العربي التبسي،واحمد توفیق المدنيالشیخ خیر الدینحزب الشعب، ومن العلماء

المنطقة إلىالستعماریة الجزائریة، وفي خروجھا نھائیا من المنطقة ااألمةالمستقلین، وتفاوضوا في مستقبل 

الفرنسیة ولرجال الدول لألمةویقدمونھ الجزائریة،األمةالمستقلة الحرة، فقرروا تحریر بیان ینشرونھ على 

.)3(عباس فرحات بتحریره في الصیغة النھائیةاألستاذط الرئیسیة منھ، وكلفوا االمتحالفة، وقد اتفقوا على النق

سطیف وھناك حررت بیان الشعب مدینتيإلىفعدت ''فرحات عباس ھذا الحدث فیقول األستاذویذكر 

سنة من 112حصیلة ھذا البیان كان بمثابة فذلكة لخصت فیھا بصفحة موضوعیة ونزیھة إن.الجزائري

.)4(''فاستقرأت فیھ تاریخ االستعمار، وعبرت فیھ عن مطامح شعبنا الوطنیة.االحتالل االستعماري

فرنساقوةحقیقةالجزائریین أدركواألنصحیحا،ھذاكانربماالخدیعةیومھوم1942نوفمبر8یومبأنالفرنسیینبعضیرى)1(
إلىوأدىالجزائر،إلىالوافدینالجزائر والحلفاءفيالفرنسیةالقواتحدث بینالذيوالقتالاألمریكیة،المتحدةالوالیاتقواتأمام
القتالھذافيشاركواللذینومداھماتمحاكماتالعسكریة وتبعتھاآللیاتمنعددالجانبین، وتدمیرمن750حواليجرحومقتل
فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنیة ومرحلة :عز الدین معزة:ینظر(.الفرنسیینأو المدنیینالعسكریینمنسواء

اجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، إشراف ، مذكرة لنیل شھادة الم)م1985-1899(االستقالل
).159، صم2004/2005وري قسنطینة، عبد الكریم بوصفصاف، جامعة منت

.159-158، المرجع السابق، ص ص فرحات:عز الدین معزة)2(
.175-174، ص ص ]ت.د[ھذه ھي الجزائر، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،:احمد توفیق المدني)3(
.149، صمANEP ،2005لیل االستعمار،  منشورات :فرحات عباس)4(
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على مطالب وتركز،''الجزائريالشعببیانالدولي،الصراعأمامالجزائر''للبیانعنواناوضعوقد

:ھيأساسیة

مااالحتاللھذاإنآخر،لشعبشعبواستغاللاإللحاق،سیاسةءنھاإبمعنىوتصفیتھ،االحتاللإدانة-1

فھوأخرىجھةومنالوسطى،العصورفيواالستعبادالقدیم،فيالفردیةللعبودیةجماعيشكلإال،ھو

.العظمىالقوىبینوالمنازعاترئیسي للمنافساتأساس

منمأخوذالثانيالمطلبھذاكبیرةأوصغیرةكانتسواءالشعوبلكلالمصیرتقریرمبدأتطبیق2-

.م1941أوت14میثاق األطلسي

:لھایضمندستوراالجزائرمنح-3

.أو عرقيدینيتمییزبدوننھاسكالكلالمطلقةوالمساواةالحریة–أ

.برخاءالعیشوحقزراعي،إصالحبتطبیقاإلقطاعیة،الملكیاتءنھاإ-ب

.الفرنسیةاللغةجانبإلىرسمیةلغةالعربیةباللغةاالعتراف-ج

.الجمعیاتوحقالصحافة،حریة-د

.وإناثاذكورااألطفال،لكلواإلجباريانيلمجاالتعلیم-ه

.الحكومةعنالدینفصلقانونوتطبیقالسكان،لكلالدیانةحریة-و

.بلدھمحكومةفيالجزائریین،للمسلمینوالفعالةالفوریةالمشاركة4-

.)1(إلیھینتمونالذيالحزبكانمھماعلیھم،المحكومالسیاسیینالمساجینجمیعسراحإطالق5-

ومطالبااالحتالل،ورافضاجزائریة،حكومةتأسیسإلىیدعوألنھالبیانالجزائريالشعبحزبقبل 

بوطنوطالبتالتجنسمطلبعنتراجعتالنخبةجماعةألنالبیانالعلماءوقبلوإلغائھ،بإدانتھ

.)2(جزائري

جدیدة للحركة الوطنیة، فالحدیث عن الدولة الجزائریة ذات السیادة واألمة واللغة أرضیةتضمن البیان 

التي یحتكرھا المعمرون، كل ذلك األراضيالعربیة الرسمیة وفصل الدین عن الدولة، والحدیث عن توزیع 

عباس لم یكن یمثل جماعة النواب والنخبة أنجدیدة في طریق تطور النخبة وھي جمیعا تدل على إشارات

.)3(باسم حزب الشعب والعلماءأیضافقط، ولكنھ كان یتكلم 

، الجزء الثاني، طبعة خاصة بوزارة المجاھدین، عالم المعرفة، الجزائر، )م1954-1925(مذكرات حیاة كفاح:احمد توفیق المدني)1(
لیل ، المصدر السابق، ص :عباسفرحات175ھذه، المصدر السابق، ص:المدنياحمد توفیق (:أیضا.516، صم2010

).151-150ص
.169فرحات، المرجع السابق، ص :عز الدین معزة)2(
.213-212ص صالمصدر السابق،أبو القاسم سعد هللا، الحركة، الجزء الثالث،)3(
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ان أحباب البی''في ھیئة أسمت نفسھا واأعضاء الحركة الوطنیة إلى ھذا البیان، وتوحدیةغلبانضم أ

.)1(''والحریة

م، بمدینة سطیف، كرد فعل 1944مارس سنة14البیان والحریة في یوم أصدقاءحركة نشأت

من الجزائریین الذي یقضي بمنح حق االنتخاب لفئات معینةم1944مارس 7یومالصادر فيلمرسوم دیغول 

ولى، وإبقاء سائر الناخبین المسلمین في الھیئة االنتخابیة الثانیة، وزیادة مع الفرنسیین في الھیئة االنتخابیة األ

تمثیل الجزائریین في المجالس المحلیة، ولكن ھذا المرسوم قد آثار غضب الشعب الجزائري، وكل  الفئات 

واعتبرهن بشدة البشیر اإلبراھیمي، الذي ندد بھذا القانومحمداإلسالمیة ال سیما جمعیة العلماء برئاسة الشیخ

إلیھ مصالي الحاج نفس االنتقاد، ، ووجھ ''خطوة نحو إدماج ال یرضى بھ الشعب الجزائري المسلم بأي ثمن''

ان جزائري ومواطنة جزائریة،كما دولة جزائریة مع برلمإطاربحریة المسلمین الجزائریین في ىوناد

بأيالن الشعب الجزائري لم یعد یرضى ربتھ جریدة المساواة التي كان یصدرھا فرحات عباس بشدة؛حا

.الحریة واالستقاللإلىطموحا أصبحإصالحات في ظل السیادة الفرنسیة، بل انھ 

المتشبثة بفكرة األحزاببین كل تجمعالوطنیة للبلمطالجاءت حركة أحباب البیان والحریة كتجسید 

االستقالل منھا المثقفین الجزائریین من النخبة، حزب الشعب الجزائري، جمعیة العلماء ،الكشافة، الشباب 

في مؤتمر نیة، واستطاع حزب الشعب أن یفرض وجھة نظرهوالشخصیات الوطوغیرھا من المنظمات

طالب بالمصادقة على ة بفرنسا، وجزائریة مرتبطتكوین جمھوریةالبیان، وھي فكرة رفض مشروع أحباب

.جزائر مستقلة لھا برلمان وحكومة منفصالن عن فرنسا تأسیسإلىمشروع  یھدف 

بعد نشاطات مكثفة قام بھا عباس فرحات مع مصالي الحاج، والشیخ البشیر تجاءأن ھذه الوحدةویبدو

فا من سیاسة االتحاد مع كان متخوواإلبراھیميالزعیم عباس كان مبعدا عن السیاسة أناإلبراھیمي، رغم 

أقنعھما بضرورة ھذا االتحاد ، لكن عباسنتائج سلبیة في مسار الحركة الوطنیةإلىتؤدي فرنسا والتي قد

إن ھذه الحركة لم تعمر طویال بسبب أھدافھا الواضحة الداعیة لالستقالل وتكوین جبھة وطنیة موحدة،

.الوطني

ھا جوا من الغضب الشدید، رادعھ الوحید ھو انشغاللدى فرنسات وحدة الحركة الوطنیة الجزائریة خلقلقد 

.)2(تخطط النتقام لن ینساه الشعب الجزائري لسنین طویلةألنھاذلك بالحرب، ولكنھا لم تنس

.175ھذه، المصدر السابق، ص:أحمد توفیق المدني)1(
.245-243المرجع السابق، ص ص ، جمعیة:عبد الكریم بوصفصاف)2(
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:م1945موقف الجمعیة من مجازر الثامن ماي -2

خاصة بعد ظھور حركة أصدقاء في فترة الحرب العالمیة الثانیةأوجھلقد وصل نشاط الحركة الوطنیة 

اضطراب العالقات الدولیة في بسببارد فعلھ لم یكن آنیأنإال، وھذا ما آثار سخط االستعمار البیان والحریة

الذي تعاني منھ فرنسا، لذلك ظلت فرنسا تنتظر حتى تحین الفرصة المناسبة لتنفذ عدم االستقرار ، وأوربا

بعد و.م1945جزرة بشریة یوم الثامن ماي مبافتعالنفذت فرنسا مساعیھا ، الطرق، وبالفعلبأبشعانتقامھا 

احتفاالت على شرف بإقامةبادرت الدول المنتصرة في الحرب ألمانیاقوط انتھاء الحرب العامیة الثانیة، وس

على طریقتھ الخاصة، وذلك بخروجھ ولكن ھاھذا االنتصار، فاستغل الشعب الجزائري الفرصة لیشارك فی

إلى الجزائریین المشاركین في الحرباألھاليعودة بفرحة الأولھمافي مظاھرات سلمیة، وذلك لغرضین 

تذكیر ھاتھ األخیرة بوعودھا التي قدمتھا مقابل تخلیص باریس من براثن األلمان،، وثانیھما نساجانب فر

أبریاءشھید00045واجھت السلطات االستعماریة ھذه المظاھرات السلمیة، بالسالح فقد قتل فیھا أكثر من 

الحرة، العالمشعوبجمیعكبقیةفي وطنھمأحرارایعیشواوأنالشرعيبحقھمطلبواأنھمسوىلھم،ذنبال

4560بلغ عددھم نم أعضاء حزب الشعب الجزائري، والذیعدد كبیر نحو المعتقالت وأولھسیقكما

.الخ..المؤبدةباألشغال74باإلعدام، حكما 99شخص، منھم 1300حكام على شخصا، صدرت أ

وأنصاره، والشیخ محمد عباسفرحات قي القبض على رئیسھا لالبیان والحریة واأصدقاءحلت حركة 

ابتداء من الساعة السادسة ..''جاء في جرید المجاھدلماوتأكیدا،)1(ر اإلبراھیمي رئیس جمعیة العلماءالبشی

مساء الثامن ماي، عمت القطر الجزائري كلھ اعتقاالت مسیري ومناضلي أحباب البیان والحریة، كما أعلن 

)2(''..ور سعدان، أثناء زیارتھما للوالي العام على الجزائرعن اعتقال السیدین فرحات عباس والدكت

المذابح االستعماریة في العالم، فلم تترك وأقذرأفظعباندفاع في مذبحة من إیذانام 1945كان حادث ماي 

.)3(، إال ودمرتھا برا وجوا بما فیھا من إنسان وحیوانوال المدن المداشرالقوات االستعماریة ال قرى وال 

.177-179سابق، ص ص الھذه، المصدر:أحمد توفیق المدني)1(
.3، ص م1958ماي 7، األربعاء 23العدد :جریدة المجاھد، ''1954إلى ثورة نوفمبرم1945ماي 8من '')2(
اللغة واألدب العربي، مالمح االتجاه اإلسالمي في أدب المقال عند جمعیة العلماء المسلمین، مذكرة ماجستیر في :محمد درق )3(

، ص م2009/2010كلیة اآلداب واللغات، تخصص أدب إسالمي إشراف زین الدین مختاري، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
.47-46ص 
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:اإلبراھیميالبشیرالشیخیقول " عاودت...السلممنجوفياألممتنفستواإلعصارسكنفلما...

منعلىبالتقتیلوعاد،ذهھعبادهیغتالوبتلكهللایحاد،واحدةلحظةفيحیوانیتھوألوھیتھاالستعمار

األشالءبمنطقوالدمبلغةویحدثھم،الوعودتلكفيالصدقمبلغلیریھممتھبحیاحیاتھیمدونباألمسكانوا

''.دیارھمدمھجدارهولیرمممتھبموحیاتھلیشتريالحربسوقأقامإنماأنھ

غیرالجزائريالشعبضدموجھةحقیقیةإبادةحربالعلماءلجمعیةبالنسبةكانتمايمنالثامنفأحداث

.''بالجزائرالیومصباحوابتدأت،ببرلینأمسمساءانتھتالحرب"كأنو،األطرافمتكافئة

فيالنھضةحركةروادفیھمبما،الجزائریینكلنفوسفيعمیقاجرحامايالثامنأحداثتركتلقد

خیرةضحیتھاراحالتي، الوحشیةاألعمالتلكمستنكرینألقالمھمالعنانیطلقونراحواالذینالجزائر

فعلتھاعلىتقبلفرنساجعلتالتيالدوافعیشرحونمتھمقاالخاللمنكانواكما،وزھراتھالشعبھذاأبناء

.)1(الشنعاء

الویل أیھا االستعمار ، أھذا جزاء من استنجدتھ في ساعة ''بالجرائم االستعماریة في البصائراإلبراھیميندد 

العسرة فأنجدك واستصرختھ حیث أیقنت بالعدم فأوجدك؟ أھذا جزاء من كان یسھر وأبناءك نیام، ویجوع أھلھ 

اركك النصر ال في الغنیمة، ، بعد أن شقلب الجزائري من میدان القتال إلى أھلھینأنكشرفأی...واھلك بطان

)2(''..ولعل فرحھ بانتصارك مساو لفرحھ بالسالمة فیجد األب قتیال، واألم مجنونة

ھذهاستطاعتحیثالوطنیةالحركةمسارفيجدیداوحاسمامنعطفامايمنالثامنأحداثشكلت

التيالوحشیةواألسالیبلالستعمار،الحقیقیةالنوایا،جمعیاتأمكانواأحزابا،للمطالبینتكشفأناألحداث

فيأوراقھامراجعةمنالوطنیةالحركةمكنتكمااألعزل،الجزائريالشعبضدحربھفيیستعملھافتئما

المطالبةفيالروتینيالسیاسيوالعملالسلمیةالطرقعناالبتعادو،الفرنسياالستعمارمعتعاملھا

الكیانعنالتامباالستقاللالمطالبةنحواالتجاهو،المسلحالثوريبالعملواستبدالھالوطنیة، بالحقوق

)3(.الفرنسي

.47نفسھ، ص )1(
/10-ھجریة1367رجب 1من السلسلة الثانیة، االثنین 35العدد:جریدة البصائر، ''ماي 8ذكرى '':محمد البشیر اإلبراھیمي)2(

.01صم،05/1948
.47مالمح ، المرجع السابق، ص :درقمحمد )3(
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:م1951سنةاحترامھاوالحریةعنالدفاعانضمام الجمعیة إلى جبھة-3

الشعبیةأو الطبقةالسیاسیةالطبقةعلىسواء، وحاسمةھامةنتائجالثانیةالعالمیةالحربخلفتلقد

عاودتم1946سنةففي،ألف شھید45منأكثرضحیتھاراحالتيوم1945ماي8مجازربعدخاصة

بسببوالحریةالبیانأحبابحركةضمنفي تجمعھافشلتأنھارغم، نشاطھاالوطنیةالحركةاتجاھات

جبھةفي،أخرىمرةالجھودتوحیدوالتجمعحاولتوبعد الحربنشاطھا،وواصلتالفرنسيالتّصلب

الحفاظمبادئھامنأممیةھیئةظھوروالجدیدةالتطوراتإلىبالنظروذلك،إیصال مطالبھاعلىقادرةتكون

أصبحمع بدایة الخمسینات .)1(مصیرھاتقریرفيالشعوبحقعنالدفاعوالعالمفيواألمنالسلمعلى

أفقراالستعمار متحكما في كل األمور تحكما جیدا، زور االنتخابات، عطل القوانین التي سنھا للجزائر، 

الحركة الوطنیة خاصة مناضليھبھ بشرطتھ ورجال الدرك، الذین ظلوا یالحقون رالجزائري، واشعب ال

الن وضعھا الفتراتأصعبمن ، ، تعد ھذه الفترة من تاریخ الجزائرحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 

.)2(العام أشبھ بالعصور الوسطى فقر وجھل ومرض

اللجنة تلكوكانت،"واحترامھاالحریةعنالدفاعھةجب"باسمظھرتوفعالالجھودتوحدتلقد

من،م1950مارسفيالسریةالمنظمةاكتشافبعدأكثرحولھاااللتفافوظھرالتعبیر،وعن الحریةتدافع

، االنتخابيالتعبیرفيلھا الحقیعدلمالتي،األخرىالحركاتإجراءاتھامستوالفرنسیةالشرطةطرف

التيالتشریعیةاالنتخاباتتزویرتمكما،دوریةومصادرةتفتیشمحلكانتالتيالصحافةذلكفيبما

.القمعضدالجزائریةالحركاتبینوحدویةعملیةإلىأدىماوھذام،1951جوانفيجرت

الجزائریةالجبھةلتأسیس اإلنشائیةاللجنة"علیھاأطلقھیئةتأسیسالجزائریةالجبھةمیالدسبق

ضمتوا،مطالبھاإلنشائیةاللجنةوحدتلقدم1951جویلیة25یوموذلكاحترامھاوالحریةعنللدفاع

حركةوالشیوعيالحزبوالجزائريللبیانالدیمقراطياإلتحادومن العلماءالوطنیةاالتجاھاتكل

،م1951أوت5تاریخحددتو،تأسیسیةجمعیةعقدإلىاللجنةدعتو، الدیمقراطیةلحریاتنتصار لاال

)3(.العاصمةبالجزائر"دنیازاد"سینماقاعةفيالجمعیةعقدتمحیثفعالتمماوھوالجدیدالمولودإلعالن

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في م1993-1902الشیخ محمد خیر الدین وجھوده اإلصالحیة في الجزائر :اسعد لھاللي)1(
الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم التاریخ واآلثار، إشراف عبد الكریم بوصفصاف، جامعة التاریخ

.137، ص م2005/2006منتوري قسنطینة، 
، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه )م2000-1899(فرحات عباس والحبیب بورقیبة دراسة تاریخیة وفكریة مقارنة:عز الدین معزة)2(

إشراف عبد الكریم قسم التاریخ واآلثار،العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،
.287، ص م2009/2010، جامعة منتوري قسنطینة،بوصفصاف

م، رسالة مقدمة لنیل م1983-1899احمد توفیق المدني ودوره في الحیاة السیاسیة والثقافیة بتونس والجزائر:عبد القادر خلیفي)3(
شھادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر ، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم التاریخ واآلثار، إشراف عبد الكریم 

.129-128، ص ص م2006/2007بوصفصاف، 
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:بھة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامھاالجھدافأومن 

.م1951جوان17فيجرتالتيالمزعومةالتشریعیةاالنتخاباتإلغاء.1

.الثانيالقسمفياالنتخاباتحریةاحترام.2

.االجتماعوالصحافةوالفكروالضمیرحریة:األساسیةالحریاتاحترام.3

مصاليعلىالواقعةاالستثنائیةالتدابیرإلبطالوالسیاسیینالمعتقلینلتحریرأنواعھبجمیعالقمعمحاربة.4

.الحاج

)1(.اإلسالمیةالدیانةشؤونفياإلدارةتدخلإنھاء.5

للجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترامھا وصرحت اإلداريالمجلس أعضاءعینت اللجنة 

الثالثة وعینت األحزابن كل حزب من یحتوي على ثالثین عضوا فیھم ستة عوھذا المجلس بأسمائھم

أن، وشرحت اللجنة برنامج العمل الذي قررت أعضاءالمكتب الدائم لھذا المجلس وھو یحتوي على عشرة 

:اإلداريوھذا تركیب المجلس .وقت ممكنأسرعتطبیقھ في لتسعى 

السید حدود الشیخ العربي التبسي، الشیخ محمد خیر الدین، احمد بوشمال، جمال سفینجة، :عن العلماء

.لطاھرا

كیوان، السید صالح معیزة، السید األستاذالسید احمد مزغنة، السید عمر محبوب، :عن حركة االنتصار

.سویح الھواري، السید المستیري

حاج سعید الشریف، األستاذقدور ساطور، األستاذاحمد بومنجل، األستاذ:قراطي للبیانمعن االتحاد الدی

.عبد الحمید بن سالماألستاذالدكتور احمد فرنسیس، السید مزیان محمد، 

السید بول كابالیرو، السید احمد محمودي، السید كوش یونس، السید احمد بن خالف، :عن الحزب الشیوعي

.الدكتور كامي الربییر، السید عبد الحمید بوضیاف

وبیر، األستاذ دومیرق، األستاذ احمد توفیق المدني، األستاذ مندوز، الجنرال ت:عن الشخصیات المستقلة

.األستاذ العربي رولھ، السید محمد األبلق

األستاذ األستاذ كیوان،المشائخ العربي التبسي، محمد خیر الدین، السید احمد مزغنة،:المكتب الدائمأعضاء 

السید السید بول كابالیرو،األستاذ مندوز،المدني،األستاذ احمد توفیق األستاذ قدور ساطور،احمد بومنجل

.)2(كوش یونس

بأيیمسالالذيوالحریة واحترامھاعنللدفاعالجزائریةالجبھةتبنتھالذياالتفاقفيجاءمانأرغم

.، وبذلك بادرت بنشاطات عدیدةخارج الجبھةالخاصمیدانھافيحركةكلونشاطاستقاللحال

، الجزء الثالث، الطبعة )م1954-1945(الكفاح القومي والسیاسي من خالل مذكرات معاصر:عبد الرحمن بن إبراھیم بن العقون)1(

.)179سابق، ص الالمصدر،ھذه:احمد توفیق المدني:أیضا.(183-182ائحي، الجزائر، ص صالثالثة، منشورات الس

.183نفسھ، ص )2(
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وقدبالعاصمةدايبحسینبالملعب البلدي،م1951أوت19یومقامتھأالذيالكبیربالتجمعالبدایةوكانت

.ینخطابالدینخیرالشیخوالتبسيالعربيالشیخكل منالعلماءعنألقى

إرسالبیة، حیث شارك الشیخ خیر الدین فيالمحلي، لیشمل البلدان المغاراإلطارجاوز اھتمام الجبھة 

الدامیة التي تسببت فیھا السلطات الفرنسیة األحداثأثناءبرقیات االحتجاج والتضامن مع الشعب التونسي، 

الحبیب بورقیبة، وسلیم رأسھم، حین اعتقلت عددا كبیرا من الزعماء السیاسیین، وعلى م1952في مطلع سنة 

حدة، وتصدر توفیق المدني، اجتماعا المتاألممھیئة لالمنجي، وقامت بتوجیھ رسائل للھیئات الفرنسیة، 

.لھذا التضامنتأكیدام1952جانفي 8بالعاصمة  في 

وتم رصد المجھودات لقد استوقف نشاط الجبھة المتتبعین للساحة الوطنیة في مطلع الخمسینیات، 

فقد استطاعت لم الكبیرة التي بذلتھا جمعیة العلماء المسلمین في إطار ھذا المولود الجدید، وان لم یعمر طویال 

.شمل اتجاھات متناقضة أحیانا، وجمعتھا حول برنامج محدد، وھو ما یشكل نقطة تحول ھامة

خیرالشیخأعلنفقدالجبھةنشاطمعھااستمرواألوربیةوالفرنسیةاألطرافمناالنتقاداتحملةاستمرت

أكتوبرشھرفيستجرىالتيالعمالیةاالنتخاباتفيالمشاركةرفضھمالدائمھامكتبأعضاءجانبإلىالدین

تحركاتأدتلقد.قرارھاعلىأكدتھا، إال أنبالمشاركةالشیوعيالحزبموافقةتسجیلرغم،م1951

وراحواالمسؤولیةالفرنسیةالسلطةملواحالذین ،األوربیینوالفرنسیینلدىكبیرتخوفإلىھاأعضاء

النظامعلىخطرالجبھةتلكانخاللھامنحیث أكدواصحافتھمخاللمن، شعواءحربایّشنون

.االستعماري

الفرنسیین ضغطأمامطویالالصمودمنتتمكنلمحیث،كانت قصیرةعاشتھاالتيالمدةإن 

الكتابأحدویضیفجھھ،توكانمھماجزائريأيأمامالحریةضد فتحكانوااألوربیین الذینالمستوطنینو

ھافشلأدت إلىالتيھي،االتحادعواقبمنالتخوفواالتجاهوفي التفكیرالتباینوالشخصیةالعواملإن 

وحدویة لمجبھةعنكانت عبارةنھاأكماالمحدودوالضیقنشاطھامجالإلىیعودھاعمرقصرإن أسباب

المشترك القاسموأنطلیعي،عملكل قصدعنتفادتأّنھا،كمااالستعماریةسلطةالضدفي العملتتورط

ھي التي كانت وواھتمامھاشأنھایكن االستقالللمو،الوطنبتحریرالالشخصبحریةیتعلققادتھابین

إلىھافشلأرجعمنھناكو،الحریة واحترامھاالدفاع عنھواألساسيھدفھائتالفعبارة عنفي األساس 

وتالشت، أجھزتھا المختلفةبیناآلراءاختالفمقاومةعلىتقدرلمأنھاكماالخفیفةوبنیتھا،ضیقةلامطالبھا

بعد الحرببذلتالتيالجھودجمیعشأنذلكفيشأنھاطویالتعمرولمظاھر،انفجاردونفشیئاشیئا

.)1(الجزائریینالوطنیینبینالوحدةلتحقیق

).140، المرجع السابق، ص احمد:خلیفي عبد القادر:أیضا.(140-138الشیخ، المرجع السابق، ص ص :اسعد لھاللي)1(
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دور الجمعیة في إصالح المجتمع:المبحث الثاني

:حركة إنشاء المدارس-1

مصادر لقد انطلقت جمعیة العلماء في سیاستھا التعلیمیة من واقع المجتمع الجزائري، الذي فقد كل 

المعرفة نتیجة لسیاسة التجھیل، التي اتبعتھا السلطات االستعماریة في الجزائر، ولما كان قادة الجمعیة منذ 

على المحافظة ا انھ عاجزالبدء یدركون أن الشعب الجاھل ال یمكنھ الحصول على استقاللھ من أعدائھ، كم

.)1(ذوا من المدرسة أداة رئیسیة لمحاربة االستعماراتخفستطیع أن یقدر االستقالل،علیھ بعد تحقیقھ ألنھ لن ی

العمل التربوي والتعلیمي ھو السالح االستراتیجي الذي فضلھ ابن بادیس عل غیره من األسلحة، إن

محاوالت وجعلھ أداتھ الفاعلة في خوض معارك المواجھة مع االستعمار، تلك المعارك التي قاوم من خاللھا 

، عقیدة، لغة، یة إلى ابتالع الجزائر أرضا شعباوالتنصیر، وكل األسالیب الراموالتجنیسالفرنسة والتغریب 

، كانت األسس قد ترسخت، والمبادئ قد ابن بادیس وتولي اإلبراھیمي رئاستھا، وبوفاة الشیخ )2(و سلوكا

یادین جھاد، ویعتبر ، وبذلك یعتقد اإلمام اإلبراھیمي أن التعلیم نوع من الجھاد، ویرى المدارس م)3(ثبتت

.المعلمین مجاھدین، مستحقین ألجر الجھاد، الن التعلیم ھو عدو االستعمار األلد

ن ذلك إن ھدف جمعیة العلماء في تلك المرحلة ھو التحرر من االستعمار، وقد كانت الجمعیة مقتنعة أ

وما الوسیلة إال العلم بأوسع وأعدت وسیلتھ، فال یمكن أن تسبق غایة وسیلتھا التحرر لن یتم إال إذا ھیأت

فھذه الجھود الجبارة التي تبذلھا الجمعیة في سبیل العربیة واإلسالم والتعلیم كلھا استعداد ''،)4(معانیھ

، لقد اتبعت الجمعیة منھجا ثقافیا یقوم على التدریس والتثقیف باللغة العربیة )5(''لالستقالل، وتقریب ألجلھ

.)6(ة العربیة والمغربیة المدعومة بعظمة الماضي الجزائريواستھدفت ترسیخ فكرة القومی

.138، المرجع السابق، ص جمعیة:عبد الكریم بوصفصاف)1(
223الجزائر، ص ، دار األمة،ادیس إمام الجزائرعبد الحمید بن ب:عبد القادر فضیل، محمد الصالح رمضان)2(

.148، صم2010الثورة الجزائریة، دار النفائس، لبنان، عبد الحمید بن بادیس وبناء قاعدة :بسام العسلي)3(
.21-20، ص صالمصدر السابقالجزء الثاني، :أثار البشیر اإلبراھیمي)4(
، الطبعة األولى، دار الغرب )م1954-1952(جمع وتقدیم احمد طالب اإلبراھیمي، الجزء الرابع:آثار محمد البشیر اإلبراھیمي)5(

.171، ص م1997اإلسالمي، بیروت، 
.249، ص ]ت.د[الفكر السیاسي:مجلة، '')م1962-1945(الحركة الوطنیة الجزائریة'':محمد علي داھش)6(
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القوى أمام سیاسة التجھیل التي تعد من أقوى علماء المسلمین لم تقف موقف الضعیفإن جمعیة ال

للشعب الجزائري ، ولكن الجمعیة أقدمت بجھودھا الخاصة الضئیلة ، ااالستعماریة التي وجھھالضربات

نحو التعلیم العربي الحر، واندفع ھا، فوجھ اإلبراھیمي جھد)1(على إنشاء المدارس العربیة اإلسالمیة الحرة

ة ، وھذا إیمانا منھا بدور المدرس)2(بجرأة غریبة وسط حماسة شعبیة رائعة لتأسیس مدارس البنین والبنات

المدرسة جنة الدنیا وكل شعب ال تبنى لھ المدارس تبنى لھ ''على حد تعبیر الشیخ البشیر اإلبراھیمي 

.)3(''السجون

، تباھت األمة 7و2فصول المدرسة منھا بین مدرسة، یتراوح  عدد170شیدت الجمعیة ما یزید عن 

بقیت في ''ذا ما ذكره اإلبراھیمي في قولھالجزائریة على الرغم من فقرھا المدقع في بناء تلك المدارس، وھ

المنفى ثالث سنین تقریبا، ولما أطلق سراحي من المنفى أول سنة ثالث وأربعین كانت فاتحة أعمالي تنشیط 

حركة إنشاء المدارس، فأنشأت في سنة واحدة ثالثا وسبعین مدرسة في مدن وقرى القطر كلھ،كلھا بأموال 

میمھا مھندسا عربیا مسلما فجاءت كلھا على طراز واحد لتشھد لألجیال القادمة األمة وأیدیھا، اخترت لتص

تھافت الشعب الجزائري على جمع األموال لتشیید المدارس فأصبح یقارب عددھا .''أنھا نتاج فكرة واحدة

وتعین لھا فھذه المدارس االبتدائیة التي تعنى بھا جمعیة العلماء، وتسطر برامجھا .)4(مدرسةعلى أربعمائة

من الشیوخ والمعلمین اغلبھم من خریجي جامعة الزیتونة بتونس والذین تجاوز عددھم في مرحلة 700قرابة 

معلم، یتقاضون جمیعا نفس المرتبات من الھیئات المحلیة للمدارس، وأنشأت جمعي 900ما قبل الثورة 

، ..الحفناوي ھالي ومحمد الصالح رمضانالعلماء لجنة للتعلیم، تحت إدارة نخبة من أفضل علمائھا، أمثال 

.وضعت البرامج التعلیمیة و التربویة، وأخضعت كل مدارسھا لمنھاج واحد

ة بالقطر الجزائري، وقد تخرج من عشرین سنة ، من تكوین نخبة عربیة إسالمیتمكنت الجمعیة خالل 

فلطالما أغلقت ة االستعماریة لھارغم محاربة اإلدارالفا من الفتیان والفتیات، 150ما یزید عن مدارسھا

طالما أصدرت على الشیوخ والمعلمین األحكام الجائرة بالسجن والغرامة، وقد اشتد الحقد أبوابھا ، و ل

.)5(االستعماري علیھا خاصة بعد قیام الثورة التحریریة

.144ص سابق،الالمصدر، ھذه:أحمد توفیق المدني)1(
.148الحمید، المرجع السابق، صعبد :بسام العسلي)2(
الحركة الثوریة في الجزائر من نجم شمال إفریقیا إلى جبھة التحریر الوطني، دار الطلیعة للنشر والتوزیع، :مؤمن العمري)3(

.30، صم2003قسنطینة، 
.240، ص 2007في قلب المعركة، دار األمة، الجزائر، :محمد البشیر اإلبراھیمي)4(
.149ید، المرجع السابق، صعبد الحم:بسام العسلي)5(
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:إحیاء جریدة البصائر-2

استوحتم،1935مرة سنة أول)الجزائریینلسان حال جمعیة العلماء المسلمین(صدرت البصائر

ویھافعليعمومنأبصر فلنفسھمنفمربكنمربصائمجاءكدق﴿:الكریمةاآلیةمن"البصائر"شعارھا

أوضغطأليتحسبا، وفي بدایة الحرب العالمیة الثانیة قررت الجمعیة توقیفھا )1(﴾بحفیظ یكمعلناأما

فيصفھا ومشاركتھاإلىالجزائريالشعبانضمامفيترغبالتيالفرنسیةالسلطاتطرفمساومة من

سنةجویلیة25یوممجلةشكلفيمنھااألولالعددصدرألمانیارأسھاوعلىالمحوردولضدابھحر

؛م1947

تعانیھا الجمعیة أعاد اإلمام اإلبراھیمي إصدار البصائر من جدید رغم المصاعب المادیة الحادة التي كانت

حمل العلماء رئیسھم مسؤولیة إدارة البصائر ورئاسة تحریرھا، ولكنھ قام بالمھمة على والشعب الجزائري،

.أكمل وجھ، وارتقى بھا إلى أعلى مستوى

البصائر من نصیب اإلبراھیمي، الذي أبدع في مقاالتھا بأروع التحلیالت مھاجما لقد كانت دیباجة 

ھذه جریدة البصائر تعود ''من السلسلة الثانیةاألعدادأوائلجاء في ، وھذا مقتطف مما)1(االستعمار وسیاستھ

وكما تعود الشمس إلى اإلشراق بعد التغیب، وتعود الشجرة إلى اإلیراق ،إلى الظھور بعد احتجاب طال أمده

إن البصائر في حقیقتھا فكرة استولت على العقول فكانت عقیدة مشدودة العقد ببرھان جریدة ..بعد التسلب

هللا تفیض بالحكمة اإللھیة المستمدة من كالم ..حد األلسنة األربعة الصامتة لجمعیة العلماءأالبصائر ھي 

، ھذا ما جعل الناس یقبلون علیھا )2(''..وكالم رسولھ، والتي كانت ترمي بالشرر على المبطلین والمعطلین

من اإلبراھیميداخل الجزائر وخارجھا باستعجال لما وجدوا فیھا ما یشفي الصدور، وما یقنع العقول ، تمكن 

من ن یقوم بالتعبئة الشعبیة، أخ الجزائر، ترة المضطربة من تاریاللغوي المدوي في تلك الفأسلوبھخالل 

.)3(إیقاظ المشاعر وخلق الوعي الوطني في الوقت المناسبخالل 

حركة فقط، ولذلك كان حریصا اشد الحرص أوكان  یعتبر البصائر صوت الجزائر، ال صوت جمعیة 

معبرا اصدق تعبیر عن حقیقة الجزائر المسلمة، العربیة االنتماء، المجاھدة السترجاع كیانھا یكونأنعلى 

خارج الجزائر، فوصلت إلىتصلأنالسیاسي، والعاملة الستئناف دورھا الحضاري، وكان اشد حرصا على 

.)4(الوسطى والجنوبیةأمریكاالمشرق العربي ، والى إلى

.104سورة األنعام اآلیة )1(
.27-26الجزء الثاني، المصدر السابق، ص ص :آثار البشیر اإلبراھیمي)2(
-ھجریة1366رمضان 7من السلسلة الثانیة، االثنین 01العدد:جریدة البصائر، ''استھالل'':محمد البشیر اإلبراھیمي)3(

.05، ص م25/07/1947
.27در السابق، ص الجزء الثاني، المص:آثار البشیر اإلبراھیمي)4(
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لقد كانت السلطات الفرنسیة تدرك قوة جریدة البصائر في كشف حقیقة سیاستھا، وتعرف قدرتھا على 

التي األقطارإلىھا تتدخل مباشرة فتمنع دخولكانتلذلكالشعب بحق الجزائر في استعادة سیادتھا،إقناع

من ھا كي ال تصل، لكن ھذه المضایقات لم تمنع محرریإدارة البرید لتحجزھا وأحیانا تلجأ إلى ،تسیطر علیھا

.)1(إصدار جریدتھم، بالرغم من وجود مشاكل وعراقیل أخرى خالفا للسلطات االستعماریة

أعمالفضحتعد البصائر منبرا رفیعا للفكر اإلسالمي ومنھال للعلم الغزیر واألدب الھادف، فكانت تعمل على

إزالة اللثام عن تحوالت السیاسة وإطار الدینعنالخارجةالطرقیةرجالبعضمنالمشعوذینوأالعیب

.ألف نسخة30الدولیة، فتسھم في نشر الوعي السیاسي، وبلغ عدد ما یطبع منھا أسبوعیا

،التحریریةكانت مرآة الجزائر المجاھدة طوال الفترة الممتدة بین الحرب العالمیة الثانیة، واندالع الثورة 

بالقائمیناالستعماروبطشالتحریرحرببسببحلتأینم1956سنةغایةإلىالحالھذهعلىوظلت

.علیھا

عانت منھا كثیرا ، تجلى ذلك من خالل النداءات الموجھة عبر مالیةأزماتتعرضت الجمعیة لعدة 

الجھاد والكفاح بعد احتجاب طال واستأنفتالیوم وقد عادت البصائر المحبوبة للبروز ..''منھاالجریدة نذكر 

الشعب إقبالینھض لمساعدة جریدتھ، نقول ھذا ال شكا في أنیم ر، فمن واجب الشعب الجزائري الكأمده

)3(''...وال ترددا في تقدیره لھا وعرفانا لقیمتھاالبصائرالجزائري على صحیفتھ 

:)4(الثانیةسلسلتھافيالبصائرمجلةمحتویات

الجاریةالیومیةاألحداثیتناولوالعلمي، األدبيالصحفيبأنواعھ؛األولىالمرتبةویحتل:المقال.1

وتناقشوالتحلیل،بالشرحوالخارجالداخلفيالعامالرأيتشغلالتيوالدولیةوالمحلیةالسیاسیة

والفنياألدبيبعرض اإلنتاجیھتمكما.بأھمیتھاوتوعیتھالقارئمتھالتياالجتماعیةالقضایا

.وتقییمھ

الثورةیومھا، وقبلالمسلحةالثورةقیامصاحبتالتيوالعسكریةاألمنیةاألخبارتنشر:الخبر.2

الثقافیةجانب األخبارإلى.والعربيالمحليالصعیدینعلىالسیاسیةالساحةومستجدات

.27نفسھ، ص )1(
.150عبد الحمید بن بادیس، المرجع السابق، ص :بسام العسلي)2(
، ص م26/09/1947-ھجریة1366ذو القعدة 11، االثنین 05العدد:جریدة البصائر، ''عودة البصائر'':صالح بوغزال)3(

07.
حمید بن بادیس دراسة مقارنة بین الشیخ عبد ال''الخطاب الدعوي عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:شھرة شفري)4(

، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في الدعوة اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم ''والشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي
.222-221ص ، صم2008/2009اإلسالمیة، قسم علوم الدین، إشراف األستاذ محمد زرمان، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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مجالفيالعلماء وبخاصةجمعیةنشاطتصویر:منھاموضوعاتعلىالةدتقاریرركزت:التقریر.3

.والتفصیلبالشرحوتناولتھالتعلیم،

.وإدراكھافھمھاإلىتحتاجمھمةتراھاالتياألخباربعضعلىتعلیقھا:التعلیق.4

جمعیةرجالوبعض اإلبراھیمي،البشیررحلةتسجیلأجلمنالفنھذااعتمدت:الریبورتاج.5

.فوتوغرافیةبصورمرفوقاً العربيالمشرقإلىالعلماء

االجتماعیةالمشاكلبعضخاللھامنعالجتالواقع،منمأخوذةوھي:القصیرةالقصة.6

الموجھةأوبالقراءو الخاصةالمختلفة،العلماءجمعیةأنشطةعناإلعالناتتنوعت:اإلعالنات.7

الموالید،عنواإلعالناتواإلعالنات التجاریة،لھا،والموزعینالجریدةفيالمشتركینوإلى،إلیھم

.والوفاةالزواج

وخارجھداخل الوطنمنشبابشعراءأممعروفینشعراءكانواسواءاألدباءأعمالتنشر:الشعر.8

.سحنونوأحمدخلیفة،آلالعیدمحمد:أمثال

التيذلك بالموضوعاتتعلقسواء، إلیھاتردالتيالقراءرسائلعلىالركنھذایقوم:القراءبرید.9

.)1(متھطلبابعضعلىالردأونشرھافيیرغبون

سطرتھماوفقرائدإصالحيبدورالبصائرقامتاإلصالحيالجمعیةمشروعفيالبصائرجریدةدور

:حیثلھاالجمعیة

الصحیحبالدینعرفتاإلصالحطالئعبینالتعارفروابطومدتالمصلحینجھودبینحدتو

التضحیةروحھاوخارجھاداخلالجزائرییننفوسفينفخت.والضعیفمنھالفاسدوكشفتوفضحت

الدینأعداءمكائدوكشفالباطلوإبطالالحقإلحقاقمنبراكانت.جدیدمنالنھوضاألمل فيلھموأعادت

أنكادوقتفيواعتبارھامكانتھاالعربیةللغةأعادت.والملحدینوالطرقیینمن المستعمرینوالوطن

ماتتنھاأیعتقدونكانواأنبعدوانبھر،بھا العالمُ◌أعجبناصعةفصیحةتصدر بلغةفكانتعلیھایقضى

أسمعت، وومصروالمغربوتونسفلسطینمنمكانكلفيالمسلمینقضایاأیدت.الفرنسیة محلھاوحلت

المثقفةالطبقةفي،بالمسؤولیةالشعورأیقظتعالمیاالجزائربنكبةعرفتكماالعالم،وبّلغتھالدینصوت

أكسبھاالعاملوھذاالصحف،منكثیرعكساالثنینلھماموجھةكانتإذ،المتوسطةوالطبقةراقیةثقافة

لألخالقداعیةذیبیةتھدعویةتربویةجریدةتعدكانتو،ونصیحتھاجھدھالھاوشكرتمعلمجاكلتعاطف

.الفاسدةلألخالقومحاربةالفاضلة

تصلانھألوسائلھاأنفعمنفھي،اتھدعووبّلغتانھبلساونطقتالجمعیةمبادئالجریدةخدمتبالجملةو

.)2(جمیعاالناسإلى

.223-222نفسھ، ص ص )1(
.38-37البعد، المرجع السابق، ص ص :بوبكر صدیقي)2(
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أعمال الجمعیة التاریخیة :المبحث الثالث

:في باریسنشاط الجمعیة-1

الحرب العالمیة الثانیة، ال في فرنسا فحسب بل في الجزائر كذلك، أثناءلقد توقف نشاط جمعیة العلماء 

العرفیة وحرمان الجزائریین من كل نشاط سواء كان سیاسیا أو غیر سیاسي لألحكامنظرا لخضوع البالد 

ابن اإلمامالذي خلف اإلبراھیمي، نشطت من جدید تحت رئاسة الشیخ البشیر سنوات الحرب ولما مرت

وأعادتالمساجد، وتأسیسالنوادي، وإقامةوانطلقت في نشر التعلیم العربي الحر، وتكوین المدارس، بادیس

بالجالیة الجزائریة ھایتجدد اھتمامأنجریدة البصائر، وكان من الطبیعي، خالل ھذه المرحلة، دارإص

ومسؤولیتھا عند هللا ..ألنھا تعتبر المسالة كبیرة''المھاجرة في فرنسا، وان تفكر في إحیاء حركتھا ھنالك، 

.''وعند الناس ثقیلة

، فقد رأوا أن اھتماما كبیرا لدى قادتھاأثارتقد ،مقیمة في فرنساحالة الجالیة الجزائریة الأنفي الواقع 

لعالجھا وإنقاذ تلك الجالیة من الذوبان واالنسالخ من قیمھا ،من واجب جمعیتھم أن تأخذ بزمام المبادرة

یخ الشإلیھمأوفدتحین ،الدینیة والوطنیة، وذلك بان تستأنف العمل الذي كانت قد بدأتھ سنوات قبل الحرب

، وكان عدد الجالیة في تلك األبناءوتعلیم اآلباءإلرشادالمعلمین بمجموعة منوأمدتھالفضیل الورتالني، 

ذا في ھبدأتكانت الجمعیة قد ...''وھذا ما ذكر في جریدة البصائر،)1(اقل والخطر المتوقع اخفالفترة

وفتح في باریس وغیرھا من ..البررة الشیخ الفضیل الورتالنيأبنائھاحد على ید أم1936العمل الجلیل سنة 

المحاضرات للكبار والدروس وإلقاءمدن فرنسا عشرات النوادي المنظمة لالجتماع والتخاطب بالعربیة 

الشرق وقیام الحرب العالمیة الثانیة انفضت إلىفرنسا الورتالني مناألستاذوبعد خروج ...التعلیمیة للصغار

.)2(''النواديوأغلقتلساالمج

كثرة عدد األطفال المولدین :فالعدید من الدوافع أدت بالجمعیة لالھتمام بالجالیة الجزائریة المقیمة في فرنسا

.ألب جزائري وأم أوروبیة

سعد هللا، تقدیم محمد أبو القاسم :، تصدیر)م1956-1936(نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا:سعید بورنان)1(

.152-151، ص ص م2011الصالح الصدیق، دار ھومھ، الجزائر، 

:جریدة البصائر، ''جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین االمتحانات السنویة في مدارس الجمعیة '':محمد البشیر االبراھیمي)2(

.07م، ص 29/08/1947-ھ1366شوال 13، االثنین 04العدد 
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عبد الرحمان الیعالوي معتمد جمعیة العلماء في فرنسا وأوربا ورئیس شعبتھا المركزیة بباریس وقد وصف 

'':فقال1951في تقریر قدمھ إلى الجمعیة في عام بعد الحرب العالمیة، حالة ھؤالء األطفال الجزائریین

وأم مسلمدوا من أبول، یوجد الیوم عدد یتراوح بین الخمسة عشر والعشرین ألف طفل في سن الدراسة

مسیحیة في الغالب، ال یتلقون تعلیما قومیا، فیشبون على غیر أخالق ومعتقد آبائھم حتى إذا كبروا، تنكروا 

لصدالذي ھي في حاجة أكیدة إلیھ،لجنسھم واندمجوا في عنصر األكثریة، فتفقد البالد ھذا الشباب المتعلم

.)1(''غواء االستعمار المادیة واألدبیة

:الشعبة المركزیة بباریسإنشاء

المنعقد في شھر جتماعاالفي للجمعیةاإلداريمن المسائل التي حضیت بالبحث من طرف المجلس 

إلىأوفدتھذا العمل، كانت قد إحیاءوفي سبیل ''بفرنسا واإلرشادالتعلیم ''م، مسالة 1947جویلیة من سنة 

ھذا ولألعمال،ویمھد األحوال،لیدرس )2(باریس ، في منتصف العام نفسھ، مراقبھا العام الشیخ سعید صالحي

لعین في مجال الوعظ حد الضااألولى وأھو احد العاملین مع الشیخ الفضیل الورتالني في الحركة األخیر 

.في ھذه المدة وانتدبتھ لھذه المھمةلذلك اختارتھواإلرشاد

لتي تناثرت، ورتب محاضرات ، فجمع الصفوف اأشھرعن ثالثة ما یربوالشیخ صالحي في فرنساأقام

بلغھم دعوة العمال فأعدة مدن حیث یتواجدإلى، وسافر س فیھا كلمة الدین، وصوت العربیةسمع الناجامعة أ

.حقیقةفیھأنھمالمسلمین أفھمتبدروس ومحاضرات لیالي رمضانأحیاو ، الحق

إیجادھي صعوبة ،الحركة في فرنسااستئنافكبر الموانع التي تعترض أن أأوضحاد الشیخ صالحي لما ع

وبأثمان،حیث كانت المحالت آنذاك موجودة بكثرة،، وھذا عكس مرحلة الثالثیناتالمحالتأواألماكن

أصابتاالقتصادیة التي األزمةكانت معامال فتعطلت، بسبب األصلفي ألنھا،زھیدة مع السعة الالزمة

)3(.ومنھا فرنساالرأسمالیةآنذاك الدول 

.152نفسھ، ص)1(

یعد عضوا من أعضاء جمعیة العلماء ، كان مقربا من الشیخ ابن بادیس، اختاره ھذا األخیر ضمن الوفد الذي أرسلتھ الجمعیة إلى )2(

ان فصیح اللسان مقتدرا على جلب مستمعیھ وخالل الحرب العالمیة فرنسا للقیام بالوعظ واإلرشاد في أوساط المھاجرین، ، ك

الثانیة سجن عدة مرات بسبب مواقفھ اإلصالحیة، ، وبعد خروجھ عین من طرف العلماء لإلشراف على الجمعیة اإلصالحیة 

ستقالل، عاد إلى نشاطھ وبقي في السجن حتى اال1956بمدینة سیق، وفي مطلع الخمسینات نقل إلى تلمسان حیث اعتقل ھناك عام 

أعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، الجزء :یحي بوعزیز:ینظر.(م1986في إطار وزارة الشؤون الدینیة توفي عام

).160-159، ص ص م1995األول، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 

.152نفسھ، ص )3(
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، عمل األستاذ عبد الرحمان الیعالوي معتمد الجمعیة في فرنسا وأوربا كلھا، وسط تلك الصعوبات

ورئیس شعبتھا المركزیة بباریس، رفقة بعض أنصار الحركة اإلصالحیة على تنظیم التعلیم واإلرشاد في 

ضواحیھا، وعقد االجتماعات من اجل بعث الحركة من جدید وإذا كانت شعبة باریس قد أعید تنظیمھا منذ 

م، حین تم تجدید مكتبھا الذي 1949م، فان نشاطھا الحقیقي لم ینطلق أال في أواخر سنة 1946والي سنةح

، سي )2(زمرانأ، بشیر )1(عبد الحفیظ أمقران:تدعم بمجموعة من الشباب المتحمس لفكرة اإلصالح أمثال

.للشعبة، سعید حواسین وغیرھم، وقد بقي األستاذ الیعالوي رئیسا )3(الطاھر سي بشیر

في أنشطةفي دوائرھا وتنظیم ، وتتسع بتكوین الشعب الفرعیةالنھضة تنتشر في باریسبدأتوھكذا

وعدم الذوبان في المجتمع ،بثوابت الشخصیة الوطنیةالتمسكإلىودعوة المغتربین ،واإلرشادحقل الوعظ 

.رمضانالفرنسي، وعقد عشرات التجمعات داخل مقاھي الجزائریین ال سیما في شھر 

من أخرىطائفة إلىالبسطاء بل امتدالعمالأولئكوتفكیرھا في ھذه المرحلة على ھالم یقتصر عمل

البالغ بقضیة المغتربین ھو تردد بعض ھاومما یدل على اھتمام.كلیات في فرنساالالجزائر ھم تالمیذ أبناء

شھر أواخرففي .علیھاللقائمین تشجیعھعلى فرنسا تفقدا للحركة واإلبراھیميقادتھا خاصة رئیسھا الشیخ 

من ھذا وكان الھدفباریس، إلىھ الشیخ العربي التبسي رفقة نائبھام، سافر رئیس1950من سنة أكتوبر

:أساسیتینالدفاع في العاصمة الفرنسیة ، باستعمال جمیع المنابر المتاحة، عن قضیتین السفر ھو

وضعیة الجزائریین النازحین وفي الجزائر وحریة التعلیم العربي، اإلسالميقضیة فصل الحكومة عن الدین 

إلىنسبتھم ىحتى تبقأبنائھملتعلیمھم وتعلیم مدارس لھم على ید جمعیة العلماءتأسیسفرنسا وضرورة إلى

.)4(متینةباإلسالممحفوظة وعالقاتھم اإلسالم

م، دخل الجامعة في العراق وواصل دراستھ 1954التحق بالثورة سنة .عائلة معروفة بالعلممن قریة فریحة ببني ورتیالن، وھو من )1(

:سعید بورنان:ینظر(.توفي في أواخر التسعینات.بعد االستقالل استغل بالتعلیم ثم موظفا في المكتبة الجامعیة بالعاصمة.في األدب

).154نشاط، المرجع السابق،ص 

نشط في إطار .، ھاجر إلى فرنسا منذ ثالثینات القرن العشرین حیث اشتغل عامال''عین الحمام''ة القبائل ، بمنطقم1912من موالید )2(

، إذ كان عضوا في المجلس اإلداري 1953-1949حزب الشعب الجزائري، وشارك في نشاط جمعیة العلماء بفرنسا في الفترة بین 

واستقر بالعاصمة، عمل في إطار التنظیم المدني للثورة إذ كلفتھ جبھة م1953عاد إلى الوطن سنة .لشعبتھا المركزیة بباریس

).154نفسھ، ص :ینظر(.م2003توفي سنة .التحریر بمھام التنسیق واالتصال

من بلدة حیزر والیة البویرة، مناضل في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، نشط في اطر الشعبة المركزیة لجمعیة العلماء )3(

عاش بعد االستقالل، وتوفي في أواخر تھ لم تسمح لھ بااللتحاق بالجبالمل ضمن التنظیم المدني للثورة الن صحبباریس، ع

).154نفسھ، ص :ینظر(:ینظر(.الستینات

.154-153نفسھ، ص ص )4(



م1954-1940الثانيطورھافيالمسلمینالعلماءجمعیةالثانيالفصل

- 49 -

التبسي غادر الشیخ )1(أعمال خالل مدة إقامتھما في باریسمن القیام بعدة الشیخ اإلبراھیمي تمكن

تعد ھذه الزیارة التي قام بھا الرئیس ونائبھ ذات فوائد معنویة كبرى، فقد بعثت .م1951فیفري 4باریس یوم 

في الجالیة روح األمل، وأیقنوا أنھم غیر منسیین، وان جمعیة العلماء ساعیة في بعث حركة علمیة تعم اآلباء 

.العزیزواألبناء، وتحفظ علیھم دینھم ولغتھم وصلتھم بوطنھم 

جانبھ إلىوفد ضم رأسباریس على إلىأخرىمرة اإلبراھیميم، سافر الشیخ 1951وفي دیسمبر من سنة 

المتحدة األممانعقاد الدورة السادسة للجمعیة العامة لھیئة إبانالشیخ العباس بن الشیخ الحسین، وكان ذلك 

باریس لتمثیل دولھا في تلك إلىجاءتالتي اإلسالمیةاتصاالت بالوفود العربیة فأجرىواغتنم ھذه الفرصة 

الجمعیة العامة القادمة أعمالمقترحا علیھا بذل مساعي لتسجیل القضیة الجزائریة في جدول األممیةالدورة 

.ائر في جامعاتھم ومعاھدھم العلیاالجزأبناءحول قبول بعثات علمیة من اتفاق معاإلىالمتحدة وتوصل لألمم

حضرھا ممثلو واإلسالمیة،في باریس بالمناسبة مأدبة على شرف الوفود العربیة الجمعیةشعبة وأقامت

لضیوف القضیة الجزائریة وقضیةلاألحزاب الجزائریة وقد ألقى اإلبراھیمي خطابا تاریخیا شرح فیھ 

موعد قیام إنذارا صریحا لالستعمار بقرب''ألقى ھذا الخطاب في باریس والذي تضمن.العربيالمغرب

، أي في عاصمة المستعمر، قبل اندالع الثورة التحریریة بثالث سنوات، ومما ال شك فیھ ''الثورة في الجزائر

أن یكون الشیخ اإلبراھیمي ھو أول الشخصیات والزعماء الجزائریین الذین أیدوا الثورة الجزائریة حین 

.م1954اندلعت في أول نوفمبر

لوطنیة الشخصیة اللمحافظة على مقومات،بالجالیة الجزائریة في باریسلالھتمامھمساعیإلىإضافة

التونسیة والجزائریة والمغربیة، األحزابجماعة لتوحید عمل تأسیسإلىأیضافقد سعى واإلسالمیة،

.)2(المتحدةاألممالعامة لجمعیة لألمانةھذه الجماعة میثاق االتحاد، سلمت نسخة منھ وأبرمت

مة اإلبراھیمي في باریس خمسین یوما، أما نائبھ فقد امتدت إقامتھ ھناك لخمسین یوما أخرى أو تزید عقد خاللھا ستة ادامت إق)1(

عشر اجتماعا ثالثة منھا في أطراف باریس وثالثة عشر في أقسامھا التي تكثر فیھا الجالیة الجزائریة وخصص لھا أیام السبت 

)نفسھ:ینظر(.فیھا وقد خطب في جمیعھا واعظا مرشدا مبینا للحاالت السیئة التي علیھا أولئك العمالواألحد لتفرغ العمل

.155-154نفسھ، ص )2(
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ربة والتونسیین، وخطب فیھم مبینا لھم الحالة التي ھم علیھا، ابالعمال الجزائریین والمغرئیس الجمعیة اجتمع 

.في ارض الغربة، وحثھم على االتحاد والعمل لصالح دینھم ووطنھمواألخالقالتحلي بالدین إیاھمناصحا 

لتكون مركزا ،مسلمینعن شراء عمارة تامة المرافق في حي آھل بال،بباریسالجمعیة وجود رئیس أسفر

.ناك ومستقرا رسمیا لھاھ

بعض الركود وذلك نظرا للظروف التي ،بباریسفي ھذه الفترة أصاب نشاط الشعبة المركزیة لجمعیة العلماء 

ھاالیعالوي، وعلى ھذا تمت المراسالت بین قیاداتكان یمر بھا مسؤول الشعبة المركزیة األستاذ عبد الرحمان 

األستاذأرسلتفالموجودة بباریس والجزائر، لتعیین شخصیة قادرة على تحمل المسؤولیة في المھجر، 

.في فرنسا رفقة الفضیل الورتیالنيعملأنسبق والذي،)1(مةالمرشد الفصیح الربیع بوشا

م بالمھمة التي كلف بھا ، فقد بعث الحیویة والنشاط في الحركة 1952التحق في أواخر شھر أوت من سنة 

جمعیة العلماء مھمتھ ھذه بعد اقل من أنھتاإلصالحیة في أوساط الجالیة اإلسالمیة بفرنسا، لكن مع ذلك فقد 

وعین مكانھ الشیخ سعید البیباني الذي تسلم مھمتھ الجدیدة في مطلع سنة .الجزائرإلىقامت باستدعائھ إذسنة، 

.، استمرت خاللھا حركة العلماء بفرنسا في النماء والتوسع والنشاطم وظل فیھا مدة تزید عن سنتین1954

:نشاطات الحركة في باریسأھم

من عشر شعب جدیدة أكثرلھا تأسستالفرنسیة، حیث األرضتوسعت حركة العلماء وانتشرت في 

.)3(، ولیون)2(ومناطق مختلفة من فرنسا كمرسیلیا، بلقاردوأقسامھامنظمة وقویة في باریس 

م، نشا وتعلم وحفظ القرآن الكریم بمسقط رأسھ، 1916ولد بقریة قنزات في بني یعلي، دائرة بوقاعة والیة سطیف في دیسمبر عام )1(

سنة على یدي الشیخ الصدیق بن عبد السالم، أنھى تعلیمھ 12دخل المدرسة الفرنسیة في السابعة من عمره، حفظ القرآن في سن 

م، أصبح عضوا 1937لدراسة العلوم العربیة  والدینیة فتتلمذ لدى الشیخ سعید الصالحي، وفي عام بالمدارس الفرنسیة، ثم تفرغ 

عامال في جمعیة العلماء ، وفي العام التالي أخذه الشیخ الصالحي إلى باریس لمساعدة الشیخ الفضیل الورتالني في عملھ اإلصالحي، 

انتدبتھ الجمعیة لرئاسة الشعبة المركزیة بباریس، وأثناء اندالع 1952سنة م، أما1948عین مدیرا ممتازا من الدرجة األولى سنة 

الثورة عمل لصالح المجاھدین عن طریق اتصاالت تمت بینھ وبین القید عمیروش، اعتقل عدة مرات وتعرض للتعذیب استشھد یوم 

).225-222أعالم، المرجع السابق، ص :یحي بوعزیز:ینظر(م 1959ماي 14

قریة متوسطة من قرى شرق فرنسا بمقاطعة ھین، تقع قرب الحدود السویسریة غیر بعیدة عن مدینة جنیف، یوجد بھا عدد :بلقارد)2(

).169نشاط، المرجع السابق، ص:سعید بورنان:ینظر.(كبیر من العمال الجزائریین الذین نزحوا إلیھا للعمل بمعاملھا ومناجمھا

.161-158نفسھ، ص ص )3(
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تقوم الشعبة المركزیة والشعب الفرعیة في فرنسا بتھیئة أقسام لتعلیم أبناء المھاجرین :التعلیم واإلرشاد

الجزائریین اللغة العربیة والقرآن الكریم ومبادئ الدین الحنیف، وفي الوقت ذاتھ تعمل على توعیة العمال 

م الجزائر، حتى ال یذوبوا في جسم المجتمع الجزائریین كي یحافظوا على دینھم وأخالقھم وانتسابھم إلى وطنھ

الفرنسي، عن طریق الوعظ واإلرشاد، سواء في اجتماعات العامة التي تقام في القاعات المشھورة في باریس 

.وغیرھا أو في مستوى مكاتب الشعب، خاصة بحلول شھر رمضان

ات عظیمة حین كان على رأسھا أحیت الشعبة المركزیة ثالثة مناسب:إحیاء المناسبات الدینیة والوطنیة

الشیخ الربیع بوشامة، وكانت المناسبة األولى ذكرى مرور ثالثة عشر عاما على وفاة رائد النھضة الجزائریة 

رمضان المبارك، یوم بدر الكبرى، فقد أقیم في ھذا الیوم 17اإلمام ابن بادیس، أما المناسبة الثانیة فھي یوم 

استمرت مثل .م1953أما االحتفال الثالث فكان بمناسبة عید الفطر المبارك بیرحفل عظیم وكان اإلقبال فیھ ك

ھذه االحتفاالت خالل الفترة التي ولي فیھا الشیخ سعید البیباني مسؤولیة الحركة في فرنسا ، وكان أھمھا 

لوفاة اإلمام ابن م، إلحیاء الذكرى الرابع عشر 1954الحفل الذي أقیم بدار النقابات العالمیة بباریس في ماي 

.بادیس، حضر الحفل قرابة األلفین من الرجال والنساء واألطفال

:أخرىنشاطات 

، ثقافیة واجتماعیة  أخرىبأعمالبفرنسا تقوم لھا ، كانت الشعب التابعة إلى المھام الرئیسیةإضافة

Le''البصائر والشاب المسلم :ھاكتوزیع وبیع جرائد Jeune Musulman''،على زواج واإلشراف

الطبیة، اإلسعافات، وتقدیم الخدمات للمھاجرین مثل اإلسالمالمسلمین، واستقبال الفرنسیین الذین اعتنقوا 

أخفاهمساعدة بعض الالجئین السیاسیین مثل الزعیم السیاسي التونسي صالح بن یوسف الذي إلىباإلضافة

.الشرق العربيإلىوساعدوه على الھرب ھارجال

في حقل أخرىالشعبة نشاطات إطارالشعبة  المركزیة ، فضال عن نشاطاتھم العلنیة في أعضاءوكان لبعض 

دائھ لمھامھ أجانب فإلىي ھذا الحقل المناضل عمیروش آیت حمودة، ال السري، ولعل ابرز المشتغلین فالنض

سریة من باریس أماكني خر فآإلىیلتقي من حین األخیركان ھذا العادیة لمراقب ثان في الشعبة المركزیة، 

القدامى قصد التدریب على بعض التقنیات من اجل االستعداد للعمل الثوري، مثل تعلیم أصدقائھمع بعض 

.)1(الشفرة، وصنع القنابل التقلیدیة التي سبق وان تعلم تقنیاتھا في المنظمة الخاصة

.175-169نفسھ، ص ص )1(
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:م1948الھیئة العلیا إلعانة فلسطین -2

المسلمین بأوضاعبل اھتمت ،المسلم في الجزائرلم تقتصر جھود العلماء على االھتمام بقضایا الشعب 

فقد كانت من أولى القضایا التي أوالھا ،یةفلسطینالقضیة الومغاربھا وخاصة األرضعامة في مشارق 

في اغلب أعداد السلسلة وتجلى ذلك بوضوح من خالل تصدرھا جریدة البصائر،اھتماما كبیرااإلبراھیمي 

تكون عربیة ، وان تبقى عربیة، فتبقى لھا بشاشة النبوة، أننحن العرب نرید لفلسطین ''، وقد جاء فیھا الثانیة

مقدسة مكملة لقدسیة مكة اأرضتبقى أننرید لفلسطین ..، وجاذبیة الوحى، وروحانیة الشرقاإلیمانوحالوة 

.)1(''..ویثرب

:م وھذا تركیبھا1948أة العلیا إلعانة فلسطین عامبرفقة بعض رواد الحركة الوطنیة الجزائریة الھیوشكل

محمد البشیر اإلبراھیمي           رئیسا

عباس فرحات                     كاتب عام 

الطیب العقبي                      أمین مال

إبراھیم بیوض                     نائبھ

والثقافة ورجال األعمال واالقتصاد وشباب العمل، وبدأت تألفت لجنة تنفیذیة بالعاصمة من رجال العلم و

الھیأة العلیا بإرسال برقیة تأیید لسعادة عبد الرحمن عزام باشا األمین العام لجامعة الدول العربیة، وبرقیات 

.)2(احتجاج واستنكار للحكومات المسؤولة

قدیم، فرنكمالیینتسعةجمعت،اإلبراھیميإشرافتحتوالتبرعاتالھباتجمعبالیةالملجنةالقامت 

العربیة،الدولجامعةإلىبتسلیمھالیقومباریس،فياحمد عبد الخالق ثروت السفیر المصريإلىوّسلمت

ولعلفي فلسطین،اھدینلمجانھم إخوالیشاركوامجاھدمئةنحووبعثتالقضیة،لصالحواسعوقامت بنشاط

ھذهمنأملكولكني'':قائالً المتواضعةمكتبتھالجریحةلفلسطینیھبھأناإلبراھیمياستطاعشيءأھم

تحتوخزائنھابكتبھامخلصاً،خالصاً أضعھاوإننيعني،الوارثیرثھماكلھيمتواضعةمكتبةالدنیا

؛)3(''فلسطینإلمدادلتشكالتياللجنةتصرف

-ھ1367ربیع الثاني 5، االثنین 23العدد :، جریدة البصائر''ماذا نرید وماذا یریدون لفلسطین'':محمد البشیر اإلبراھیمي)1(
.01، ص م16/02/1948

، م28/06/1948-ھ1367شعبان 20، االثنین 41العدد :جریدة البصائر، ''الھیأة العلیا إلعانة فلسطین'':محمد البشیر اإلبراھیمي)2(
.2ص 

، المختار اإلسالمي، م1992-1492عام بعد سقوط االندلس200بعد )صلى هللا علیھ وسلم(الجزائر تعود لمحمد:محمد مورو)3(
.130-129نبیل بالسي، االتجاه العربي، مرجع سابق، ص ص :ایضا.(83القاھرة، ص 
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ومنھام1948عامالبصائرمجلةفينشرھاالفلسطینیین،نصرةفيرائعةناریةمقاالتاإلبراھیميوكتب

اـتجاھھالعرببتخاذلونددتالیھود والصھیونیة،وفضحتشرحت القضیة،التيالمقاالتمنوسواھا

المؤتمرالتي شكلھااللجنةضمن وكانللجزائر،ممثالً القدسفياإلسالميالمؤتمراإلبراھیميوحضر

اإلسالميالعالمعلىاللجنة بالطوافوكلفتلفلسطین،الدعایةأجلمن،الطنطاويعليالشیخبرئاسة

ضیاعمسؤولیةالعربحملقدوكان.مادیاً ومعنویاً دعمھاإلىمتھودعوبالقضیة،المسلمینلتعریف

والغفلةوالخیانةبالتخاذلورماھماإلسالم،عز ومیراثالعرب،ومجدشرفعنھنتجالذيفلسطین

.)1(الغربعلیھمیملیھلماواالنصیاع

:فیھاالمتحدة جاءاألممالعام لھیئة األمینإلىوجھت اللجنة برقیة 

والشخصیات الممثلة للشعب المسلم الجزائري تحتج على فلسطین التي تشمل كل المنظمات إعانةلجنة إن«

دولة یھودیة فوق ارض إقامةمن عدوان صریح قامت بھ الصھیونیة، وھي تحاول اإلسالميما مس العالم 

المتحدة، وتمثل تھدیدا صریحا للسالم األممھذه المحاولة تناقض میثاق ھیئة أنفلسطین ، وتعتقد اللجنة 

العالمي ، وتؤكد اللجنة تضامن المسلمین الجزائریین مع الشعب الفلسطیني في حربھ مع الصھیونیة 

.»احترامنا–االمبریالیة االستعماریة 

لم تكن ھذه البرقیة ھي الوحیدة التي قامت اللجنة بإرسالھا بل تتعدد نذكر منھا برقیة إلى األمین العام 

.)2(للجامعة العربیة عزام باشا، ووجھت الجنة أیضا برقیة إلى الحكومة الفرنسیة

وخاصة القضیة الفلسطینیة كانت تؤكد انتماء الجزائر اإلسالميالعالم بقضایاالعلماء وباھتمامھا جمعیةإن

معركة واحدة، وھذا كلھ ساھم وإنھا ضد االستعمار اإلسالمیة، وان المعركة ھي معركة كل البالد اإلسالمي

.األوربیةوالعروبة ولیس فرنسا والحضارة اإلسالمإالفي زیادة وعي شعب الجزائر بعدم انتماءه 

والمسلمةالعربیةالشعوبتحریض، فلسطینقضیةواإلسالمیةالعربیةالقضیةمنھافقد كان موقف

القوىطرفمنالمغتصبةأراضیھاالسترجاعالتامةوالمساندة،نحوھابواجبھمالنھوضعلىوالجزائریین

.)3(والمعنویةالمادیةالمساعداتلتقدیمالرافضالعربالحكامالشدید علىواللوم،المعتدیة

.159الخطاب، المرجع السابق، ص :شھرة شفري )1(

.152-151عبد الحمید ، المرجع السابق، ص ص :بسام العسلي)2(

.160-159الخطاب، المرجع السابق، ص ص :شھرة شفري )3(
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بالمراحل األخرىم1954-1940مقارنة مرحلة جمعیة العلماء من :المبحث الرابع

:م1940مرحلة ما قبل -1

التي ،ظروف مزریة أشبھ بالعصور الوسطىاألولىبل الحرب العالمیة قلقد كانت تعیش الجزائر 

الشعب الجزائري فقد إخضاععاشتھا أوروبا جھل ومرض وجوع نتیجة السیاسة التي اعتمدتھا فرنسا في 

أصبحوھذه كلھا قیود استعماریة حطت من قیمة الفرد الجزائري حتى ..سلبت منھ ذاتھ، وطنیتھ، وشخصیتھ

بھا ھي متأثرةحركة جزائریة نشأتمد الحركة اإلصالحیة في المشرق ، ال یعرف من ھو، ولكن بفعل 

رة بانتشال المجتمع الجزائري من قمة االنحطاط فقد قامت ھذه األخی،جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

.نطق معامالن ھذا فرضھ الواقع والبأخرىالتي كان یعیشھا ، وبالفعل تم ذلك خطوة 

وقد ،كان إصالحي بالدرجة األولى، لكن الطابع الغالب علیھا ه الفترة بعدة أعمال منذ تأسیسھاقامت في ھذ

:تجلى ذلك من خالل

قام ابن بادیس بحملة تعلیمیة ناجحة في الجزائر (المدارسوجداالمسفي انتشار التعلیمب،القضاء على الجھل

شكل ألنھوكان لھذا اثر كبیر على العلماء جمعیة التربیة والتعلیم بقسنطینة،فأسس،تھ من تونسدبعد عو

، )الن الشعب الجزائري في نظرھم مستعد أتم االستعداد للنھضة والتغییر،ھالتأسیسباإلسراعاكبیراحافز

األطفالعلم وتبرعات الشعب، فكانت تبأموالالمدارس الحرة إنشاءركزت الجھود على ھاظھوروبعد 

والجغرافیة ویعتبر باإلضافة الى الحساب،والكبار اللغة والدین والتاریخ التي ھي مقومات الشخصیة الوطنیة

تنظیم محاضرات وندوات لإلصالح آنذاك، كذلكبقسنطینة من اكبر المدارس التعلیمیةاألخضرالجامع 

.توى في األمور الدینیة والدنیویةواإلرشاد والف

م التي كان محررھا الشیخ ابن 1929العدید من الصحف أولھا الشھاب سنة بإصدارقامت :الصحفإصدار 

)1(.م1935م، ثم البصائر التي سطعت إلى النور سنة 1939سنة عن الصدوروقفتالتي تبادیس 

التي طغت على المجتمع و والتي سببھا سیطرة أصحاب �ͿΎΑˬالشركونبذ البدع والخرافات واألباطیل

حد كبیر سیطرة إلىوالتي تشبھ (المنافیة للدین اإلسالمي مالطرق الصوفیة على  المجتمع الجزائري بأفكارھ

كان المجتمع في إذاإالھاتھ السیطرة ال تكون واألوروبيرجال الكنیسة في العصور الوسطى على المجتمع 

؛)حالة جھل

(1)Mahfoud kaddache: l’Algerie des Algeriens ‘’ histoire de l’algerie (1830-1954). Edition rocher noir,

1998, p p 178- 183.
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یؤمنون بھا وھنا وقعت جمعیة العلماء في مواجھة مع ھاتھ الطرق التي دعمتھا وأتباعوالتي لھا مكانة كبیرة 

السلطات الفرنسیة ووقفت بصفھا وتشعل نار الفتنة بین أبناء الوطن الواحد وبذلك یتم القضاء على جمعیة 

.العلماء

افتك منھا السلطة التي امنافسھاتعتبرألنھافي تلك الفترة لھا لقد كانت الطرق الصوفیة تشكل عدوا لدودا 

الطرق الید في  محاولة االغتیال التي تعرض لھا ألصحابكانت تمارسھا على المجتمع الجزائري، وقد  كان 

طرتھا الكبیرة لم تدم طویال ما دامت الجمعیة واقفة لھا بالمرصاد، وبعد یالشیخ عبد الحمید بن بادیس، ولكن س

.لك بدأ نشاطھا یخف سنة بعد سنةذ

،م ھما حدثین1940إلى 1931أما بالنسبة لألعمال السیاسیة التي قامت بھا أثناء الفترة الممتدة من 

باإلضافةم 1936المؤتمر اإلسالمي عقد م ، ورد الفعل علیھ ب1935موقف الجمعیة من مشروع بوم فیولیت 

الجزائر في فرنسا والتخلي إلى إدماجالفرنسیة التي تدعولثقافةباالنخبة الجزائریة المثقفةأمامھاوقوفإلى

.مقابل الجنسیة الفرنسیة أمثال فرحات عباس ، ابن جلولالشخصیة األحوالعن

قاومت الجمعیة ھاتھ األفكار بحثھ الشعب الجزائري انھ عربي اللسان و مسلم الدیانة، وموطنھ الجزائر، 

.وأكدت ذلك بفتوى عن طریق القرآن والسنة نشرتھا بجرائدھا تقضي بتحریم التجنس بالجنسیة الفرنسیة

قصیرة مقارنة ھام، نجد منطقیا أن1940م إلى غایة 1931أي من ھامنذ تأسیسالفترة الزمنیة إلىإذا نظرنا

الفترة تعتبر اللبنة ھذه ، إضافة إلى ذلك فان )م1954إلى 1940(بالمدة الزمنیة المدروسة في ھذا البحث 

لذلك عملت على مسایرة ،االستعمارأمامالمتین الذي وضعتھ الجمعیة لتقویة شوكتھا األساسأواألولى

،اإلصالحيمنذ بدایة مشوارھا المواجھةأعضائھالسلطات الفرنسیة لكي تتقي شر مالحقة ا

بلغت إدارة الجمعیة وھي في مستھل حیاتھا من النظام والقوة مبلغا قویا بدیعا ..''رئیسھا بھذا الصددفقد ذكر

نا أمرنا من أول خطوة على فأصبحنا ال نتعب إال في التنقل والحدیث، أما الحكومة االستعماریة فإننا بنی

.)1(''االستخفاف بھا وبقوانینھا 

إصالحآنیة ھي أھداففھناك إلیھاالجمعیة في الوصول تأملالتي كانت األھدافھذا بالضبط ما ذكرناه في 

الشعب ھیأتمستقبلیة ھي الحصول على االستقالل وھذا بالضبط ما حصلت علیھ ، فقد الواألھداف،المجتمع

تسترد حقوقھ ویعیش في بالده كاملالخ  من اجل أن ..دینھ، تاریخھ، أصلھ وثقافتھ،سالحا ھو علمھوأعطتھ

.السیادة

.238، المصدر السابق، ص في:محمد البشیر اإلبراھیمي)1(
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موقف الجمعیة من الثورة-3

من اندالع الثورة ھاعلى موقفاحتوتألنھاھذه المرحلة من أھم المراحل في تاریخ الجمعیة تعد

م1954التحریریة یوم الفاتح نوفمبر 

منالعبادتحریرواألرضھذهمنإجالؤهھوالمستعمرضدنضالھافييالرئیسوياألساسھامطلبكانلقد

محاربةو،لمجاالتاشتىفيباألمةالنھوضأجلمنالحثیثنضالھامنیستشفماھذاو،سلطتھ

وأحدھارئیساستبشرفقد،الثورةإزاءاتھرجاالموقفمنواضحاذلكتجلىوقد،أعوانھواالستعمار

استجابماوسرعان،العربيالمشرقفيھوو،خیراباندالعھااإلبراھیميالبشیرالشیخأعضائھاأبرز

المشاركةعلىفیھحثھالجزائريللشعببیانبإصدارالورتالنيالفضیلبمعیة القاھرةفيوقامالنداء،لھذا

یذكروأنوطلب من الجزائریین في ذلك النداء ، االستعماریةالھیمنةمنالبالدتحریرأجلمنالجھادفي

في بیانھ للشعب الجزائري انھ وأكد،القران من الصبر في سبیل الحقإلیھما دعاھم أعمالھمدائما في جمیع 

.)1(كلمة هللاإلعالءمقصرین في الجھاد أمتھیراه هللا ویرى أنیخجل من 

أخذماألن،كرامتھاوتھاعزإلىالجزائرإعادةفيالوحیداألملھينھاألالثورةاندالعیتوقعكانھأنكما

:اإلبراھیميالشیخیقول؛بالقوةإالیستردالبالقوة األولالیومالجزائرفيالمباركةالثورةبركانانفجر"

انھألنترقبھانتوقعھا،وھانترقبالجزائرخارجالموجودونالجزائریوننحنكناقدو،الحالينوفمبرمن

ألنووقتھاھوھذاألنونتوقعھا،بھابتليمنإالیعرفھالالفرنسيالتعسفمنتحریرنافيالوحیداألمل

معتبرا،الثورةھذهأسبابشرحوحاول''الصوتھذاإالانھآذایفتحوال،اللغةھذهإالتفھمالفرنسا

فياآلنالقائمالصراعنوأكد ألقیامھاو الظروفاألسبابھیأالذيفھوفیھا،المتسببھواالستعمار

علىوقضاءوإذاللاستعبادمنفیھالطبیعیةآثارهواالستعمارھواألساسیةوعلتھاألصیلمصدرهالجزائر

.)2(اإلنسانیةلكرامةامتھانوالحریات

، م1997، بیروت،اإلسالمي، دار الغرب األولىم، الطبعة 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة :عمار بوحوش)1(

.277-275ص ص 

(2) Mohamed Harbi: L’événement dans l `histoire récente de l`Algérie (1945-1962) Edition dar

alabhaat, Skikda, Alger, p p 14-15.
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إلىبعضھاوحول،المساجدھدمواللغةواإلسالمحاربالذيھوالیومالثورةتحاربھالذياالستعمارفھذا

القرنربعوقرناعلیھاسیطرالذي، الواحدالوطنأبناءبیناألخویةالروابطعلىقضىالذيھوو،كنائس

الوفیرةاتھبخیرااستأثرو،والمرضوالفقرالجھل:الثالثبالمخزیاترماھاوالعذابسوءوسامھا

.فیھاالقوةأسبابكلعلىالشیطانعنھایعجزبأسالیب،وقضى

إذأجنبي؛محتلوجھفيإسالمیةعربیةثورةانھأل،العربلكلمفخرةالثورةھذهاإلبراھیمياعتبركما

:یقول مننورانیةوقبسة،الطویلالعروبة،تاریخفيذھبیةثورةالعلیاحقیقتھافيالجزائرثورةإن"

''األولینالفاتحینأرواحمنعلویةونفحة،اإلسالممشرق

الشعب فسارعت بدعوة،أولیة أثناء اندالع الثورةایجابیةالجمعیة كانت لھا ردود فعلأنسبق نستنتج اومم

م یكن معروف من المسؤول عن لھافي بدایة أحداثألنھ،كانوا ینماأثوارالجزائري إلى الجھاد ومساندة ال

في ھاأعضاءإنما یدل على فطنة وتروي دل على شيء فإنولكنھا تبنت موقفا ایجابیا اتجاھھا ھذا ،قیامھا

جانفي 7یوم احاسمابیانأصدرتھذا الموقف لم یدم طویال فقد أنإالعدم اتخاذ القرارات السریعة ، 

إلى جبھة ھاانضمامبصراحة عن موقفھا،بالجزائر العاصمةفیھ قیاداتھا بعد اجتماع عقدتھأعلنتم 1956

.كان قاسیا باغتیال الشیخ العربي التبسيھا، ولكن رد الفعل الفرنسي على قراروجیش التحریر الوطني

إن ھذا البیان الرسمي لمساندة الثورة، ما ھو إال قرار شكلي لتأكید ما حصل في ارض الواقع فمن الناحیة 

م 1955یر منذ الذین انضموا إلى جیش وجبھة التحرھاالعملیة والفعلیة، یوجد مئات من المناضلین في صفوف

، ومن جملة الذین انخرطوا في الجبھة األستاذ إبراھیم مزھودي الذي كان یرأس خلیة قسنطینة ، محمد 

أساتذة آخرین أمثال مصطفى إضافة إلى، ..الصالح یحیاوي، عبد الرحمن بوساعة، ھجریس الھاشمي

.لتحریر في مدینة قسنطینةبوغابة، محمد المیلي، محمود حمروش، كانوا یجمعون المال لجیش وجبھة ا

منالسیاسيھافكربوضوحیجليالجزائریةالثورةإنجاحسبیلفيالطویلجھادھا أنالقولیمكنتقدممما

مرحلةفيلعبتھالذيالریاديالدورعلىدلیلإالالرجالأولئككتبھوماالحماسیة،علمائھامقاالتخالل

.الحدیثالجزائرتاریخمن حاسمة

.279-277ص ص السابق،التاریخ، المرجع:عمار بوحوش-1
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.اإلبراھیميمحمد ترجمة لشخصیة الشیخ :المبحث األول

مولده ونشأتھ:المطلب األول

جوان 10ھجریة الموافق ل 1306البشیر اإلبراھیمي یوم الخمیس الرابع عشر شوال محمد ولد 

والیة سطیف حالیا وھي السنة التي ولد فیھا كل من الشیخ )1(في قبیلة أوالد إبراھیم برأس الواديم 1889

عبد الحمید بن بادیس والشیخ الطیب العقبى والدكتور طھ حسین، واألدیب المفكر عباس محمود العقاد 

.وغیرھم من العلماء والعباقرة األفذاذ

تسع سنین، وكثیرا وترعرع في جو مالئم ساعده على النبوغ الفكري، حفظ القرآن الكریم وھو ابن أنش

، وھذا ما ورد في كتاب الشیخ )2(من العلوم العربیة واإلسالمیة على ید عمھ الشیخ المكي اإلبراھیمي

في التعلم فبدأتبیوت العلم أبناءفي بیت والدي كما ینشا نشأت"(...في قلب المعركة"اإلبراھیمي عنوانھ

ویلقننا حفظ ید المتبع في بلدنا وكان الذي یعلمنا الكتابةوحفظ القرآن الكریم في الثالثة من عمري على التقل

حصل على إجازة منھ في ،)»..عمي شقیق والدي األصغر الشیخ محمد مكي اإلبراھیمي رحمھ هللا...القرآن 

تلك العلوم والمعارف، ولم یكن عمره یتجاوز أربع عشرة سنة ولما بلغ الثانیة والعشرین من عمره سنة 

المدینة المنورة بعد مروره بمصر التي أقام بھا ثالثة أشھر، التقى خاللھا بعدد من علمائھا إلىرحل م1911

وعلم انساب الحدیث، وتلقى علوم التفسیراألخیرةوفي ھذه .إلیھاالذي سبقھ آثار والدهمقتفیا.)3(وأدبائھا

نتج باإلمام عبد الحمید بن بادیس، م 1913والتقى خالل إقامتھ بالمدینة المنورة، في موسم الحج عام.)4(العرب

.)4(میالد فكرة تأسیس جمعیة العلماءعنھا 

الطبعة االولى، ،، الجزء األولآثار البشیر اإلبراھیمي:ایضا(.221ص سابق،المصدر القلب،في :محمد البشیر اإلبراھیمي)1(
).9ص ، 1997دار الغرب االسالمي، بیروت، 

.48ص،2007، دار الھدى،الجزائر، )م1965-1889(النھضة والتجدید رواد :عبد الكریم بوصفصاف)2(
.222سابق، ص المصدر الفي قلب، :محمد البشیر اإلبراھیمي)3(
.49-48، ص ، المرجع السابقرواد:عبد الكریم بوصفصاف)4(
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وظائفھ ومناصبھ:المطلب الثاني

حیث )1(1917لما قضى ست سنوات في المدینة، انتقل أثناء الحرب العالمیة األولى إلى دمشق سنة 

وھي المدرسة العصریة الوحیدة آنذاك، باإلضافة دعتھ حكومتھا لتدریس اآلداب العربیة بالمدرسة السلطانیة 

بالغ في الثر االمثقفین كان لھعلى یدیھ جیل من الدروس الوعظ واإلرشاد في الجامع، وقد تخرج ء إلى إلقا

.)2(النھضة العربیة الحدیثة

وضعت الحرب أوزارھا أنوھكذا شارك في النھضة العلمیة واألدبیة القومیة في بالد الشام، وبعد 

على واألدبخذ في نشر العلم جدیدة وأإصالحیةونظریات أفكاراالجزائر یحمل إلى، م1922رجع سنة 

في ، ولقد كان إلقامتھ )ة، واإلصالحیةالعلمیة، التربویة،  األدبی(في مختلف الموضوعات الصحفأعمدة

.بل حیاتھ الثقافیة والسیاسیةالحجاز وسوریا، اثر كبیر، في مستق

المدینة ودمشق، نھل من منابع الثقافة العربیة اإلسالمیة والمثالیات الشرقیة، التي دعا إلیھا بأثناء إقامتھ

كون منھا رصیدا علمیا وأدبیا وسیاسیا و.لشیخ محمد عبده، في القرن الماضيین األفغاني، واجمال الد

.)3(الزحف العقائدي األجنبيا موازاة مع فكریاجمودامین إلصالح بالده، التي كانت تعیشھ

والوطن ، مرحلة جدیدة من حیاتھ النضالیة، دفاعا عن الدین اإلبراھیميم، دخل الشیخ 1931ومنذ سنة 

.العلمیة، واالجتماعیةأعمالي، ھي مناط فخري ، وتاج يھذه المرحلة في حیات'':یذكرضد المستعمر، وھنا

مقربة ن تكون بأرجوأ، أعماالوھذه ھي المرحلة التي عملت فیھا لدیني ووطني .المشرق في حیاتيواألفق

أكاذیبأوالضالالت المبتدعة في الدین ردأشعر فیھا، كلما وقفت ، وھذه ھي المواقف التي أهللامن رضي

.)4(''شعر كأن كالمي امتزج بزجل المالئكة بتسبیح هللا، أستعماراال

.49، ص نفسھ)1(
.11-10صسابق،المصدر الالجزء األول،:آثار البشیر اإلبراھیمي)2(
.49سابق، ص المرجع ال، رواد :لكریم بوصفصافعبد ا)3(
(234سابق، ص المصدر ال، في قلب المعركة:اإلبراھیميمحمد البشیر )4( مرجع سابق، رواد ،:عبد الكریم بوصفصاف:ایضا.

).50ص
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أندلسيھندسيعلى نسقبنیتم، 1937سنةالحدیثدارمدرسةتأسیسھإثربالنجاحجھودهتكللت

إنشاءهمحاضرات، وكذاوقاعةومسجدعلى مدرسةاحتوتوثقافي،وعلميدینيإشعاعمركزفكانتأصیل،

وفتحھ.اإلصالحيالشبابوناديالرجاء،الشبیبة اإلسالمیة، وناديوناديالسعادة،ناديمثللنوادي

.)1(المحاضراتالصلوات وإلقاءألداءمسجدمائتيمنألكثروبناءه،إسالمیةمدرسةألربعمائة

عقب اندالع الحرب ، حاول الفرنسیونئیس جمعیة العلماء، مخلصا ووفیا ظل اإلبراھیمي نائبا لر

الوقوف بجانب فرنسا إلىالجزائریة، بھدف دفع الجزائریین باإلذاعةعلى االلتحاق ھإرغامالعالمیة الثانیة

.أنفسھمن انتصار فرنسا ھو انتصار للجزائریین وإقناعھم بأالشمالیة، إفریقیاو أوربافي 

األخیرةفقامت ھذه .اإلذاعةإلىالحكومة الفرنسیة، القاضي بنقلھ أمررفض رفضا مطلقا غیر انھ 

یتولى رئاسة الجمعیة بعد وفاة الشیخ أنمما سمح للشیخ العربي التبسي، ).الجنوب الجزائري(آفلوإلىبنفیھ 

.)2(1943عاملشیخ من منفاه وظل مكلفا بمھمة تسییر مدارسھا،  حتى تحرر ا.ابن بادیس

أقومكنت":قالحیثللجمعیة،فعلي كقائدإداريبشكلالجمعیةفينشاطھمزاولةلدعاعنھأفرجولما

تمروقدبقلمي،االفتتاحیاتوأكتبالنماذج،تصحیحشيء حتىبكلللجریدةوأقومواجب،بكلللجمعیة

مدرسةمنوماالواحدة،اللیلةفيبالسیارةمیلاأللفأقطعوقدالنوم،أطعمغیر أنمنالعددذواتاللیالي

وأبرمبنفسيوأحضر إالّ فردینأوقبیلتینبینتقععداوةمنومافیھ،وأخطبافتتاحھاإالّ وأحضرتفتح

معطالً فكنتالناس،بینوالبغضاء،العداوةإغراءوالفتن،بثھمھمنالذياالستعماروأرغمبینھا،الصلح

.)3(المیادینجمیعفيلتدبیراتھ

الذي جمع البیانأحبابتجمعتشكیلھبعدم،1945عامثانیةمرةالعالمةاعتقلأنلبثماولكن

؛م1946أطلق سراحھ بعد إصدار قرار العفو العام سنة ثم م1945ماي08أحداثمشاركتھواألحزاب،

.99الخطاب، المرجع السابق، ص :شھرة شفري)1(
(52-51سابق، ص صالمرجع الرواد ، :عبد الكریم بوصفصاف)2( آثار الشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي، الجزء األول،:ینظر.

).11سابق، ص المصدر ال
.241سابق، صالمصدر القلب،في :محمد البشیر اإلبراھیمي)3(
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قام بعدھا اإلمام بإحیاء جریدة البصائر في سلسلتھا الثانیة بعد أن عطلت في بدایة الحرب العالمیة 

.من جدید في سلسلتھا الثانیةالصدورالثانیة، لتستمر في 

إلىالسفرمھمةم1962-1952الثانیةالعالمیةالحرببعدمافترةفيالجمعیةأعضاءإلیھأوكل

لطلبةالدراسیةالمنحمنعددعلىللحصولالعربیةالحكوماتلدىوذلك لغرض السعييالعربالمشرق

على حسابومعاھدھاجامعاتھافيالدراسةالستكمالالبادیسي؛الثانويالمعھدمنالجمعیة المتخرجین

ستعماریةللسیاسة االوالتصديمسیرتھا التعلیمیة،مواصلةعلىتعینھامادیةمساعداتوالتماس.نفقاتھا

.)1(البالدوفرنسةالجزائریةالشخصیةمقوماتتحطیمإلىالرامیة

التيالغایةمعال تتناسبنھاألرفضھاالتياألزھررئاسة جامعمنھاكثیرة،مناصبعلیھعرضت

والعلمالفكررجالخیرةیضمبالقاھرة الذيالعربیةاللغةمجمععضویةمنصبمنھاقبلو.اأجلھمنجاء

"العلمیة واللغویةمكانتھتوافقنھاألالعربي؛العالمفيوالثقافة

العربیة،اللغویةعجامملافيمنھا العضویةورضيشمم،فيكلھافأباھا،،ةرفیعصبامنعلیھعرض

القاھرةفيالعربیةاللغةومجمع،1945سنة)حالیاً العربیةاللغةمجمع(بدمشقالعربيالعلميمعلمجكا

بالوأدبھوروایتھ،وحفظھ،وبعلمھ،بھ،نلمجمعیاثقةبغداد وكانتفيالعربیةاللغةومجمعم1954عام

.)2(حدود

كاملتعیینھ عضواً أین تمم،1961سنةحتىللمجمعمراسالعضوانتخبم،1954عاموفي

؛"األصفیاءندوة"إلىقبل االنضمامكما.المذكورمعالمجبللجزائرممثالً العربیةاللغةمجمعفيالعضویة

الفكرمتھموضوعاتتعالجالعرب،واألدبرجاالت الفكرتضمدینیةفلسفیة،اجتماعیة،أدبیة،جمعیةوھي

من مصر، وقد زار من اجل ھذا الغرض كال.)3(''في الوطن العربيمشكلة العروبة''موضوعمثلاإلسالمي

.سوریا، األردن، الكویت، وباكستانالمملكة العربیة السعودیة، العراق،

م، عاد 1954نوفمبر 15وجھ نداء للشعب الجزائري بعد اندالع الثورة لاللتفاف حول الثورة في 

.)4(الوطن غداة االستقالل وبقي فیھا حتى وافتھ المنیةإلىاإلبراھیمي

.12سابق، ص المصدر الآثار الشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي، الجزء األول،)1(
.103، صالمرجع السابقالخطاب،شھرة شفري، )2(
.103نفسھ، ص)3(
.13سابق، صالمصدر الالجزء األول، آثار البشیر اإلبراھیمي،)4(
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وفاتھ وآثاره :المطلب الثالث

19ھجریة الموافق لیوم 1385، ظھر یوم الخمیس التاسع عشر محرم اإلبراھیميتوفي الشیخ البشیر 

.حیدرة بالجزائر العاصمة، عن عمر یناھز السادسة والسبعین عاما بمنزلھ المتواضع في حيم1965ماي 

بالمسجد الكبیر بالجزائر العاصمة وسط حضور شعبي كبیر،وھو صالة الجنازة على جثمانھتأدیةتمت وقد

سیدي محمد بمقبرةب، ري التراوو.ئاتھم االجتماعیةما یعكس منزلتھ العالیة عند الجزائریین، بمختلف ف

.م1965ماي 20الموافق ل ھ1385، في یوم الجمعة عشرون محرم بالعاصمة

هللا ''رئاسة جمعیة العلماء، الشیخ محمد خیر الدین بكلمة جاء فیھاوقد ابنھ صدیقھ ورفیقھ ونائبھ في

وجف ذلكم القلم السیال ،ھوى نجم البشیر، وسكت ذلكم الصوت الجھیر، وسكن ذلكم القلب الكبیر،اكبر

مات محمد البشیر اإلبراھیمي، العالم المحقق األبل، والكاتب ...الخطیر، وأصبح كل ذلك في حكم التاریخ

المبدع والمفتن والخطیب األشدق المصقع، والمصلح الدیني واالجتماعي الموفق، المفكر الحر الجريء، 

.)1(''الصادق اإلیمانواإلمام السلفي األكبر، والمؤمن المطمئن النفس 

مّؤلفاتھ

ولكننيأكال،األعمارتأكلالتيالجھودھذهمعوالكتابةللتألیف،وقتيیتّسعلم"اإلبراھیميالشیخیقول

ولغتھ،دینھ،لھوصححتأجساده،تمھیدا لتحریرعقولھ،لتحریروعملترجاال،للشعبألفتبأننيأتّسلى

الرب،رضىمنمقرباھذاوحسبيأبیا،إنسانافأصبحموازین إدراكھ،لھوصححتعربیا،مسلمافأصبح

للمطابعوجودوالالفراغ،یساعدهلمولكنمفیدة،موضوعاتفيبالكتابةساھمفقدذاكومع.الشعبورضى

شخصيبعملعمومیا للجزائرعمالیخلطأنیشأولمالجزائر،فيمسوداتكلھابقیتوقدطبعھاعلى

.)2(لنفسھ

.65المرجع السابق، ص رواد ،:عبد الكریم بوصفصاف)1(
.245السابق، صمصدر الفي قلب،:محمد البشیر اإلبراھیمي)2(
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:كتبماجلّ ف

.الثانیةسلسلتھافيالبصائرجریدةفيقلمھبكتبھاالتيالمقاالتمنمجموعةوھيالبصائرعیون.1

.بالجزائرالعامیةالّلھجةفيالعربیةفصیحبقایاكتاب.2

الشيءمختارمنُ◌فعالةوزنعلىجاءماكلفیھجمع(بالعرلغةفيوالنفایاتالنقایاتكتاب.3

)ھمرذولأو

.العربیةفيالضمائرأسراركتاب .4

.بالمصدرالتسمیةكتاب.5

.كلماتھاموازینفيالعربیةنظامكتاب .6

.)رسالة في الفرق بین لفظ المطرد والكثیر عند ابن مالك(،العربیةفيوالشذوذطراداإلكتاب.7

.مالكابنعندوالكثیرالمطردلفظبینالفرقفيرسالة.8

.السائرةاألمثالمناألمثالكتببھأّخلتماكتاب.9

.اثنانالأحرفثالثةالعربیةالكلماتبناءفياألصلنأترجیحفيرسالة.10

.والخیالالحقیقةبینیجمعمبتكربأسلوباألوراسكاھنةروایة.11

.والعامیةالفصیحةالعربیةبینوصفاتھاالحروفمخارجفيرسالة.12

.اإلسالمفيالزكاةمشروعیةحكمةكتاب.13

.اإلسالمیةوالفضائلاألخالق،فیھجمعاإلیمانشعبكتاب.14

.متناثرةفتاوىوھناكإلقائھا،حینفيالتالمذةعنھكتبھاثأبحاومحاضرات،وھناك

وھيالوھرانیة، الصحراءفيمبعدافیھاكانالتيالسنینفينظمھارجزیةملحمةدونماأعظملكن

وعاداتھالجزائري،الشعبتقالیدمنھامنھ،بیتكلفيأللزوميالسلسالرجزمنبیتألفوثالثینستتبلغ

تنالجمیالختاماأسبابھاوتھیئةلھاالتمھیدفيتشاركالتيالجزائریةللثورةأرجووأنا":نفسھالشیخویقول

.)1()"واستقاللھاحریتھا،الجزائربھ

.245، ص نفسھ)1(
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دوره في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین :المبحث الثاني:المبحث الثاني

جھوده التعلیمیة قبل تأسیس الجمعیة -1

والتقى بصدیقھ الشیخ ابن بادیس، فرأى جھوده العلمیة في قسنطینة قد عاد اإلبراھیمي إلى الجزائر، 

نظم الشعر العربي وطرق :أصبح في وسعھمنشبان تخرجوا على یدیھ، ونبغ منھم الشعراء الذی:أثمرت عن

أدرك اإلبراھیمي أن خطوة ھاموضوعات تمس صمیم حیاة األمة ، كما برز آخرون في مجال الصحافة عند

في عقد أمدینة سطیف بدومنذ وصولھ الى،زمیلھ ھي حجر األساس في إرساء نھضة عربیة في الجزائر

في نمواطنیالالندوات العلمیة للطلبة، وإلقاء الدروس الدینیة للجماعات القلیلة، ثم تدرج بعد ذلك من مخاطبة 

خیة والعلمیة، إلى التجول في بالد الجزائر إللقاء دروس الوعظ القرى والنوادي، من خالل محاضراتھ التاری

واإلرشاد الدیني، ولما أدرك مدى استعداد مواطنیھ للنھضة العلمیة، التي كان یبشر بھا في خطبھ أخذ في 

إعداد النواة من تالمیذه، لبث أفكاره العربیة اإلسالمیة، وذلك بإنشاء مدرسة صغیرة لتدریب فئة خاصة من 

بان، غلى الخطابة والكتابة في الصحف، وقیادة الجماھیر في الوقت الذي كان یتظاھر فیھ بالتجارة، ھربا الش

.من مالحقة الشرطة لھ ولزواره، الذین كانوا یفدون علیھ من تونس والحجاز

تبادل الشیخان ابن بادیس واإلبراھیمي الزیارات سواء في قسنطینة أو م1930-1920وفي الفترة من 

:یف وتناقشا خاللھا في  جھدھما المشترك، كما خططا معا للمستقبل بتكوین جیش عقائدي یعتنق مبادئ سط

حة مع العروبة، اإلیمان، والتحمس لمناھضة االستعمار وقد استطاعا عن طریق تربیتھ تربیة إسالمیة صحی

تالل فرنسا لمدینة قسنطینة وذلك د برنامج االحتفال المئوي الحقلیل من العلم، وان ھذا الجیش من الدعاة أفس

حین أوصل زمالءه دعوة الشیخ ابن بادیس لألھالي بمقاطعة ھذا االحتفال فكان أن اندس الدعاة وسط الشعب 

الجزائري الذي استجاب لھم ونجحت مقاطعة  االحتفال من قبل الشعب الذي أھان  ھذا االحتفال المئوي 

وكانت استجابة الشعب للمقاطعة معناھا یاء من مواطنیھ ،مشاعره، وذكره بشھدائھ، ومس كرامة األح

.)1(االلتفاف حول أفكار العلماء الذین كانوا یعدون للخطوة التالیة وھي تأسیس جمعیة العلماء

-122، ص م1990، مصراالتجاه العربي واإلسالمي ودوره في تحریر الجزائر، الھیئة العامة لمكتبة اإلسكندریة، :نبیل بالسي)1(
.)10صسابق،المصدر الآثار محمد البشیر اإلبراھیمي، الجزء األول،:أیضا(.123
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إنشاءه للتعلیم الثانوي-2

رأى اإلبراھیمي ضرورة االنتقال إلى المرحلة ،لما تزاید عدد خریجي المدارس االبتدائیة للعلماء

،معھدإنشاءمن اجل جتماعوزمالئھ علماء األمة الجزائریة لالالشیخدعا مدارس العلماء، الثانویة في 

،قرض احد أثریاء قسنطینة ثالثة مالیین فرنك، كما أ، لتكون مقرا لھواشتروا قطعة من األرض في قسنطینة

خذ اإلبراھیمي ألف فرنك على مراحل، أ800وسدد ،للمشروع سدد لھ اإلبراھیمي ملیونا على ثالث مرات

تخلیدا لذكراه ''معھد عبد الحمید ابن بادیس''الذي أطلقوا علیھ اسم ،ي اإلعداد لمعھد التعلیم الثانويوزمالؤه ف

عد األساتذة والمال، ثم التالمیذ والكتب، واكتملت فیھ المرحلة التعلیمیة، وأصبح یتمیز بالنشاط العلمي فأ

ثمانمائة م1948تحاق بالدراسة بالمعھد سنة والنظام وأقبلت علیھ األمة الجزائریة وقد بلغ عدد طلبات االل

بزیادة عدد المقبولین عن العام الماضي، :م1949-1948طلب، كما امتازت السنة الثانیة للعام الدراسي 

وبإنشاء السنة الرابعة وھي التي یحصل فیھا الطلبة على الشھادة األھلیة، وزیادة عدد المدرسین ورفع 

یات، وعلوم الحیاة، والتشدید على الناحیة الخلفیة وشراء ثالثة منازل خصص المستوى العلمي لمادة الریاض

.)1(ا إلقامة األساتذة، وواحد إلقامة الطلبةممنزالن منھ

فیما یخصھا من مسئولةمنھا ةالعامة للمعھد من ثالث ھیئات متضامنة، وكل واحداإلدارةتتألف

.لجمعیة العلماءاإلداريللمجلس األعمال

الھیئة المالیة، والثالثة ھیئة المراقبة والضبط؛ ویرأس المدیر العام جمیع ةالھیئة العلمیة، والثانیاألولى

على الجمیع والیھ المرجع في الكلیات، وھو الذي یفصل الخالف بین اإلشراف اإلداريالھیئات، وللمجلس 

.أفراد الھیئة الواحدةبین أوالھیئات 

المدرسین، ووظیفتھا وضع البرنامج وتنفیذه واختیار الكتب وامتحان شایخالممن تتألففالھیئة العلمیة 

)2(واالستحقاقاألھلیةالتالمیذ، وتوزیعھم على السنوات حسب 

.124، ص نفسھ)1(
ذو القعدة 11، 08العدد :جریدة البصائر، ''برنامجھ شروط االلتحاق بھإدارتھمعھد قسنطینة '':محمد البشیر االبراھیمي)2(

).173ص سابق، المصدر الآثار محمد البشیر اإلبراھیمي، الجزء الثاني، :ینظر(.01م، ص 26/09/1947-ھ1366
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والھیئة المالیة تقوم بجمع المال وضبطھ وصرفھ في مصالح المعھد التي تقررھا الھیئات الثالثة 

وتفتح لھ حسابا )صندوق التعلیم(إعادة فتح صندوق الطلبة باسم مجتمعة، وأول ما تبدأ بھ لتحقیق غرضھا 

.جاریا في البرید تسھیال على المتبرعین المحسنین

وھیئة المراقبة والضبط تقوم بتسجیل أسماء التالمیذ ومراقبتھم خارج المعھد مراقبة دقیقة ومالحظة 

یھم، ویوكل إلیھا النظر في النظافة والصحة سلوكھم من استقامة اعوجاج، وتطبیق الئحة المعھد الداخلیة عل

.والعالج والفصل بین التالمیذ في حالة الخالف

.)1(أعضاءمن رئیس وثالثة تتألفاألخیرتینكل ھیئة من الھیئتین 

:الثانیة ثم الثالثة بامتحانإلىبعدھاینتقل التلمیذاألولىبالسنة تبتدئسنوات أربعمدة الدراسة بالمعھد 

بشھادة تساوي في القوة مثلھا في جامع الزیتونة، وتخول تلك الشھادة لحاملھا األربعةوتنتھي السنوات 

.الدخول في القسم الثانوي من الجامع المذكور

.عشر دقائقإاللدرس یستغرق ساعة ة في الصباح وثالثة في المساء، واثالث:الدروس الیومیة الستة

على تكمیل برنامج الدراسة وكتبھا ھو برنامج السنوات االبتدائیة في جامع الزیتونة، ویحرص المعھد

، األشیاءوأصولوحفظ الصحة والتاریخالریاضیات والطبیعیات والجغرافیا مبادئوس في رالبرنامج بد

ھا التالمیذ االمتحانات السنویة، یویؤدي ف،والمحامینوالصیادلةواألطباءاألساتذةیقوم بھا طائفة ممتازة من 

، وتخصص لفحص أسبوعیوما من كل األطباءجماعة من ، الدراسة والسكن وأماكنیقوم  بفحص التالمیذ 

.الالزمةالتالمیذ حجرة خاصة مجھزة بالضروریات

شروط قبول التالمیذ

ال بنقص عمر التلمیذ عن ستة عشر سنةأن.

ال یكون مصابا بمرض معد بشھادة طبیة المعھدأن.

ویتعھد فیھ بلوازم التلمیذ ،تعریف كتابي یتضمن علمھ ورضاهب-ما دام قاصرا-ولیھأوأبوهیقدمھأن

.وضروریاتھ

).174سابق، ص المصدر ال، ، الجزء الثانيآثار محمد البشیر اإلبراھیمي:أیضا(.02نفسھ، ص )1(
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وحافظ القرآن كلھ یقدم في .كالربع وال یقبل من یحفظ اقل منھ،یكون حافظا لجزء معتبر من القرآنأن

.القبول وفي جمیع االمتیازات

 نظرا لضیق بحسب حال التلمیذ، والمعھد ال یلتزم بشيء من ذلكوالسكناألكلالقدرة على نفقات ،

.موارده المالیة

1(وفراش وغطاءكسوتان للشتاء على حسب حال الطالب(.

الخلل في جمیعھا یقوم المعھد على قواعد متناسقة، لو اختلت منھا واحدة ظھر

.العربي التبسياألستاذإلىوكلت أالتي اإلدارة:أوال

وجاذبتھا، حتى اإلدارةبینھا العلم ثم قارب بینھا العمل حزم جماعة قاربإلىالتدریس الذي اسند :ثانیا

.بإرادةبروح متسعة جوارحھ أجھزتھوتتحرك واحدلقلبأعضاءهكالجسم الواحد تأتمرأصبحت

.اللجان تعمل احتسابا لوجھ هللا ولنشر العلم وخیر الوطنأعضاءفئة من :ثالثا

البوادي والجبال وأخرجتالمدارس االبتدائیة جزءا منھا، أخرجتالعشائر الجزائریة، أبناءتالمیذ من :رابعا

.أخرىأجزاء

في محلھ، وعلى بذل اإلحسانعن الوطنیة الصحیحة، وعلى وضع اإلسالمكرام محسنون طبعھم :خامسا

.)2(ن، وھي العلموسیلة لنفع الوطأحسنالمال في 

ھذه الممیزات الذي أضفاھا اإلبراھیمي وزمالؤه العلماء تدل على وعي األمة الجزائریة التي أرسلت 

عندما تأكدت من ارتفاع المستوى العلمي للمدرسین، واكتمال مراحلھ واستقرار مدرسیھ أبناءھا للتعلم بھ 

بجوار طلبتھم حتى یباشروا اإلشراف العلمي والخلقي علیھم، وقد اعترفت بشھادة ھذا المعھد جامعات الشرق 

امعة بغداد ودمشق العربي وأصبح في وسع خریجیھ االلتحاق بكلیة دار العلوم والجامع األزھر بالقاھرة ، وج

.)3(ومعھد الكویت

.174سابق، ص المصدر ال، الجزء الثاني:آثار محمد البشیر اإلبراھیمي)1(
.323-322صص نفسھ، )2(
.135-134ص صمرجع السابق،الاالتجاه ،:نبیل بالسي )3(
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إشرافھ على إرسال البعثات العلمیة-3

بتدائیة والثانویة فحسب، بل أنھ فكر التعلیمیة على المرحلتین االات الشیخ  في رسالتھجھودملم تتوقف 

بعدمافترةوفيالجمعیةأعضاءإلیھأوكلحینھاتعلیمیة إلى المعاھد والجامعات العربیةفي إرسال بعثات 

الدراسیةالمنحمنعددعلىللحصولالعربیةالحكوماتلدىمھمة السعي، م1952الثانیةالعالمیةالحرب

على حسابومعاھدھاجامعاتھافيالدراسةالستكمالالبادیسي؛الثانويالمعھدمنالجمعیة المتخرجینلطلبة

للسیاسة االستعماریةوالتصديمسیرتھا التعلیمیة،مواصلةعلىتعینھامادیةمساعداتوالتماس.نفقاتھا

.البالدوفرنسةالجزائریةالشخصیةمقوماتتحطیمإلىالرامیة

بالقضیةواإلسالميالعربيالعاموالرأيواإلسالمیةالعربیةالحكوماتتعریفباإلضافة إلى 

علىالجزائريالشعبمنھیعانيالذيالمأساويبحقیقة الوضعاالحتالل،ضدكفاحھابمراحلوالجزائریة

بذلكمغتنمااألھدافھذهلتحقیقسعى، وقد...واالقتصادیة،منھا السیاسیةالثقافیةالمستویاتجمیع

والشخصیاتوالمنظمات،الھیئاتبمختلفومتصالً المحاضراتوالتجمعات، ومستغالً الصحفیةالمؤتمرات

شبھ فيوباكستانواألردن،والكویتوسوریا،وبغدادمصرفيالسیاسییناإلسالمیة والمسئولینالعربیة

بدأھارحلة استطالعیةفيجاءأنھ":مستمعیھفیھاأخبرالرسمیةاإلذاعةفيكلمةأذاعأینالھندیة؛القارة

لربطمجتمعاتھمومخالطةفي الحكم،تفكیرھموأنماطقیاداتھمعلىوالتعرفالمسلمینأحواللدراسةبمصر،

جدیدةمنحعلىالحصولقصدسالماإلخیرما فیھعلىالقادةمعوالتعاونالحقالتعارفوإقامةالصالت

للشعبالمساعداتتقدیمضرورةعلىیحثھمكما.الدراسةالجمعیة قصدتوفدھمالذینالجزائریینللطلبة

مواقفھ تمكنفيشعبھوتأییداقتصادیاً،بمقاطعتھاویطالبھمفرنسا،علىإلى الضغطویدعوھمالجزائري،

فيكانتالتيالبالد العربیة،فيالجزائریینللطالبالتعلیمیةالمنحعلىالحصولالمجدیةمساعیھبفضل

طالبا وطالبة واحدة إلى 18نوفمبرآنذاك فيإلیھاالمتوجھینالطلبةعددبلغمصر حیثعلىقاصرةالبدایة

ثم توالت بعثاتھا بعد ذلك 1951بالقاھرةخاصمكتبتشكیلفيالجمعیةنجاحبعدالعددھذاوارتفعمصر

طالبا وطالبة، غیر أن 109إلى 1955راق والسعودیة حتى وصل عدد بعثاتھا سنة إلى مصر وسوریا والع

.)1(ھذا العدد قد تزاید بعد الثورة بسنوات قلیلة

.103-101ص مرجع السابق، ص ال،الخطاب:شھرة شفري)1(
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جي یكون كل عضو بعثتھا من خریإنالشرق إلىبعثاتھا إرسالولم تشترط جمعیة العلماء في بدایة 

تدقق في بدأت، م1954ابتداء من سنة أنھاإالالجمعیة بمبادئعضو بعثتھا بإیماناكتفت وإنمامدارسھا ، 

:اشترطت ما یليإذاالشرق إلىاختیار بعثاتھا 

یكون العضوأنمن خریجي معھد ابن بادیس ، كما حددت أو خریجي معاھدھا ، العضو منیكون أن

الدراسة االبتدائیة وال شھادةیحصل خریج المدرسة على أنمعاھدھا، أواحد خریجي المدارس الجمعیة 

العشرین عاما من األھلیةخریج المعھد الحاصل على الشھادة یتجاوزأالیتجاوز عمره ستة عشر سنة ، 

.عمره 

ولھ مثل الموافقة على حو الجمعیة یجب على العضو قبانب ھذه الشروط فھناك االلتزام  نجإلى

یلتزم أنااللتزام ھو ھذافترة الدراسة ، وبعد تخرجھ الن أثناءترشیحھ للبعثة ، وان یتقید بھذا االلتزام 

بقادتھا ، وان یكون عنوانا للجمعیة ، وان یرجع إلى بالده بعد انتھاء ، وان یؤمن وأھدافھاھا بمبادئالعضو 

تعلیمھ لیضع نفسھ تحت تصرف الجمعیة حیث توجھھ الوجھة النافعة لخدمة األمة الجزائریة، وان یكون 

ھ العضو ھو زام الذي یوقعلتوان یكون العضو متعاونا مع زمالئھ، وھذا اال،العضو مشرفا لھا ولوطنھسلوك 

طریقھ إلى هللا في دینھ ، ودلیلھ الحیاة الشرفیة في الدنیا ، رة، والجمعیة أن یجعل اآلخثابة عھد أمام هللابم

.)1(عضوا نافعا المتھ اإلسالمیة كلھاومدربة على حیاة الرجولة والبطولة حتى یكون 

.70-69ص ص مرجع السابق، ال، نبیل بالسي ، االتجاه)1(
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فلسفة الشیخ االبراھیمي:المبحث الثالث

اإلبراھیميالفكر السیاسي لدى الشیخ -1

القلم تتطلب من الكاتب ذكاء واطالعا واسعا أمانةأنیرى اإلبراھیميوحدة الصف كان إلىالدعوة -أ

على مشاكل عصره ومجتمعھ حتى یعالجھا عن علم وبصیرة ومنطلق صحیح، وقد دعا من خالل 

مبادئھا التي دخلتھا بعض انتقدوحدة الصف، كماإلىالسیاسیة الجزائریة األحزابمقالتھ بالبصائر 

.أحزابھالجزائریة من خالل ااألمةتطاحن إلىأدتالمستوردة التي األفكار

، القوةاألحزابالتي تستمد منھا ھذه ،األمةالسیاسة الجزائریة مسؤولیة مستقبل اإلبراھیميوقد حمل -ب

الن ،قضیتھا القومیةالجزائریة األمةخسرت وإال،على التحدث باسمھااألحزابھذه بإجباراألمةمخاطبا 

مع فرنسا، اإلدماجأفكاروبعضھا یفسره على أنھا.یتھ الخاصةیفھم االتحاد من زاواألحزاببعض ھذه 

أعلن رئیس الجمعیة حیاد العلماء كھیئة رسمیة مصرحا .ھذا الكیانإلىعلى انضمام العلماء یفسرهواآلخر

أنھا فوق مستوى الصراع فھي داعیة لوحدة صفوف األمة الجزائریة أمام التكتل االستعماري وأعوانھ، أما 

.فقد انضموا بصفتھم الشخصیةكأفراد

نظیرتھاالشخصیة الجزائریة عن تمیزفرنسا مؤكدااإلبراھیميھاجم اإلدماجمھاجمة فكرة -ج 

الجزائر في تاریخھا احتلواأنالرومان سبق أنبصفحات التاریخ، فقد ذكر األمثلةالفرنسیة، ضاربا 

.)1(الجزائریةاألمةالمبكر عدة قرون، وذھبوا وبقیت 

الجزائر لم یتردد الشعب الجزائري في اعتناقھا كثوب مالئم إلىواإلسالمالعروبة أتتوعندما 

ذكر اإلبراھیمي ھذه األمثلة بمثابة إنذار لالستعمار .)2(أیضاوھم مسلمون ورحلوا األتراكلشخصیتھ، ثم جاء 

الفرنسي، بالرحیل إن عاجال أم آجال، كما انھ حطم آراء االستعمار التي تنادي بالجزائر فرنسیة، و أكد 

قد استمر في تصعید وإصرار العلماء على شخصیة الجزائر العربیة اإلسالمیة، ولیست الجزائر فرنسیة؛

اإلسالمیة، وحریة التعلیم العربي، االستعمار الذي فسر مطالب العلماء بإصالح العقیدةالسیاسي ضد تیاره

وتسلیمھ األوقاف اإلسالمیة، ودعوة اإلبراھیمي إلى وحدة الصف ھي سیاسة، لقد سار على ھذا النحو إلى حد 

، وبیان م1936ي سنةالمؤتمرات التي تھم قضیة بالده، ومنھا مشاركتھ في المؤتمر اإلسالمي فالمشاركة في

.م1943فیفري

.127-126ص، صنفسھ)1(
.127نفسھ، ص)2(
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اإلبراھیمياالجتماعي لدى البشیراإلصالح-2

ةالجزائریة كالتعلیم العربي، والصحافاألمةبقلمھ على صفحات البصائر مشاكل اإلبراھیميعالج 

والفرقة كالزواج والطالق:األخرىاالجتماعیة والمشاكلاإلسالمیةواألوقافوالمساجد،والنوادي ة،العربی

.السیاسیة الجزائریةاألحزابمن ةمتباینأفكارإلىالتي قسمت الجزائریین 

التعلیم الدیني أساسبحریة التعلیم العربي الذي ھو اإلبراھیميطالب :فبالنسبة لقضیة التعلیم العربي

الرخص للمعلمین إعطاءكما انھ عارض القوانین الموضوعة لتصفیة اللغة العربیة، وقد طالب بتیسیر 

الجزائریة التي تجمع األمةضرورات إحدىلمزاولة مھنة التدریس التي تخدم قضیة التعلیم العربي الذي یعد 

التي یتكون منھا میزانیة ھذه النوادي والتي بین المدرسة والمسجد ، وتعتمد في داخلھا على المشروبات

الجزائریة بفصل األمةوباسم العلماء،كما طالب باسم على المدارس العلماءلإلنفاقتخصص جزءا منھا 

.والمسجداألوقافالثالثة في الجزائر وتسویة األدیانعن الحكومة، والمساواة بین اإلسالميالدین 

لشباب الجزائري إلى الزواج الن الشباب سیحقق عدة أھداف من وراء دعا ا:ضیة الزواجفبالنسبة لق

وبالنسب من المسؤولیةراض عن الزواج فرارطن و اإلعمسؤولیة القومیة واالرتباط بالوال:زواجھ منھا 

لتي مبینا النتائج التي یترتب علیھا كتعاسة األطفال واھتزازھم النفسي من بذور الكراھیة افقد انتقده:للطالق 

یدعو األزواج –أبیھم واإلبراھیمي ھنا كالمصلح االجتماعي غرستھا أمھاتھم في نفوسھم منذ الصغر نحو

األزواج حتى تنعم األسرة الجزائریة بجو من االستقرار النفسي الذي یخرج منھ إلى التآلف والمحبة بین

.)1(أطفال یشقون طریق الحیاة بصورة طبیعیة من غیر مؤثرات تعوق نموھم

.126-125ص ص،نفسھ)1(
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من الثورةاإلبراھیميموقف -3

بیان من مكتب إذاعةالني، وتم بالقاھرة رفقة الورتبدایة الثورة متواجدافي اإلبراھیميكان الشیخ 

عدة محطات أذاعت"...نوفمبر جاء فیھ 2بالقاھرة ممضى من كالھما بتاریخ الجزائریینجمعیة العلماء 

ثم قرانا في جرائد الیوم ..لھیب الثورة اندلع في عدة جھات من القطر الجزائريأنعالمیة في اللیلة البارحة 

لیضیف بیانا آخر صادرا عن ...".الجھاد الذي، فخفقت القلوب لذكرى اإلذاعاتأجملتھبعض تفصیل لما 

من نوفمبر الحالي وقد كنا نحن الجزائریین ألولالیلة الیوم "..ما یليم1954نوفمبر 11المكتب یوم نفس 

ومضى على الثورة .ھذه اللغةإالالموجودین خارج الجزائر نترقب ھذه الثورة ونتوقعھا الن فرنسا ال تفھم 

وما ھي العناصر.الثورةابتدأتاالطالع على حقیقة ما یجري ھناك وكیفإلىونحن نحترق شوقا أیامعشرة 

تھا حتى نبني على مقدما.وھل انتشرت اتجاه تتجھ إيوالى .طبغ صبغة تصأيوب.مت بھاالتي  قا

من جریدة البصائر لسان حال جمعیة العلماء 292وصلنا العدد رقم والیوم..الصحیحة نتائج صحیحة 

.)1(بعد الثورةوھو أول عدد م 1954نوفمبر سنة5..بیومؤرخ مالجزائریین ال

إلىیتبنى الثورة دون االنضمام اإلبراھیميعدم معرفة مصدر الثورة أيجعلت ھذه الوضعیة و

صلة الوطیدة التي كانت بین لل..'':طبیعیا وبررھا األمرذلك رأى إذھیكل جبھة التحریر حسب سعد هللا

على اإلبراھیميالشیخ العربي، وبین السلطات المصریة التي كانت ال تساعدمكتب المغربأعضاءبعض 

في ،رة باعتبارھا حدثا شعبیا وتاریخیاوھلة، مكتفیة بتبني الثوأولالسریع لجبھة التحریر من تأییدهاإلعالم

إلىللجھاد في نداء ووجھھ اإلبراھیميدعا ''كلة الثورة وقیاداتھا الجدیدة انجالء الوضع عن ھیانتظار

كلما ذكرنا ما إنناالكفاح المسلح إلىھلمواراألحرااإلخوةأیھا..'':الشعب الجزائري المجاھد وجاء فیھ 

الواجبات في الجزائر، وذكرنا فظائعھا في معاملة المسلمین وكما استعرضنااإلسالميفعلت فرنسا بالدین 

.(2)''ھو الكفاح المسلحإنما،أعناقنافي وألزمھاأوجبھاوجدنا 

(1) Mohamed Harbi: L’événement dans l `histoire récente de l`Algérie (1945-1962) Edition dar

alabhaat, Skikda, Alger, p p 14-15.

خامس، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ص أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، المجلد ال:أبو القاسم سعد هللا)2(
278.
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وان السلطات الفرنسیة ،حق علیكالجھاد قدإن،عن فتوى تقول للشعب الجزائريكان عبارةھرأینإ

ن من اكالشیخ فان السیاسي،الوزن إلىإضافة.شرعایجب مكافحتھا سلطات كافرةھي إنما،في الجزائر

زعیما یعد واإلسالمیة،الشریعة وأحكامواألصولالفقھدا لھ بالتعمق في وكان مشھو،البارزینرجال الدین 

.)1(اإلسالمیةالشخصیة العربیةوإحیاءالعربي،حریة التعلیم واإلسالميالدفاع عن الدین علىلھیئة تجمع 

قدمھا الوطن العربي قادة تلك االستجابة التيخاللمنةفي البلدان العربیذات تأثیرھتعد أعمال

.1954وشعوبا، الحتضان الجھاد الجزائري الذي اندلع في أول نوفمبر 

دعم رئیس الجمعیة المجاھدین الجزائریین بجمیع أنواع الدعم المادي والمعنوي، لوال ذلك العمل الكبیر 

جزائریة بتلك السرعة ودة القضیة الالذي ذكر العقول وھیأ النفوس وحرك األحاسیس لما تحرك العرب لفائ

.)2(لما كان دعمھم لھا بذلك المستوى

.278ص نفسھ،)1(
.103-101صسابق، صالمرجع ال، الخطاب:شھرة شفري)2(
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م  میزتھا سلسلة من األحداث التي أدت 1954-1940سلطت الدراسة الضوء على  حقبة تاریخیة من 

تغییر مجرى التاریخ، فبعد تلك المحاوالت السابقة التي قام بھا العدید من مشایخ الزوایا كثورات إلىبدورھا 

م التي لم یكتب لھا النجاح، لكن الشعب الجزائري 1830شعبیة ضد التواجد الفرنسي في الجزائر منذ 

واجبا،   بالرغم من السیاسة بمقوماتھ الشخصیة لم یتخل عن فكرة المقاومة والجھاد في سبیل هللا كان یعتبره 

إال انھ استمر في المحاولة السترداد حقوقھ فان لم یكن بالسالح فعن طریق .الفرنسیة الظالمة والوحشیة 

.السیاسة

حول المسلك الذي من خاللھ یمكن ایدیولوجیة اختلفت بظھورالنصف األول من القرن العشرین حفل 

ت عدة اتجاھات منھا االتجاه االستقاللي واالتجاه االندماجي طرد االستعمار، ومن ھنا برزمنللجزائر

واالتجاه اإلصالحي الذي رأى أن االستقالل ال یتم إال بالعودة إلى أصول األمة من دین ولغة ، ولضمان 

.مستقبلھا توجب ربطھا بماضیھا المجید

الذین كانوا مھاجرین في ظھرت جمعیة العلماء المسلمین التي اتحد من خاللھا جمیع علماء الجزائر 

المشرق ومتشبعین بفكرة النھضة العربیة، ومتأثرین بأفكار جمال الدین األفغاني ومحمد عبده ، والحركة 

الوھابیة، وبینما عند عودتھم إلى الوطن وجدوا أمتھم في قمة الجھل والضاللة ، فحملوا على عاتقھم مھمة 

قاوم ھؤالء المصلحون''ائر وطننادیننا والعربیة لغتنا والجزاإلسالم''إصالح ھذا المجتمع، فكان شعارھم 

والدین اإلسالمي كل المحاوالت الفرنسیة الھادفة لھدم مقومات الشخصیة الجزائریة الممثلة في اللغة العربیة

لعودة إلى التعلیم الصحیح وفتح على االجزائر، وبداعي الضرورة عملت ھذه الحركةوتاریخ وجغرافیة

.عاھد أمام أبناء الشعب بكل فئاتھارس وبناء المالمد

ومن خالل ما سبق منحت الجمعیة للشعب سالحا قویا ھو دینھ لغتھ وتاریخھ لكي یدافع عن نفسھ 

ركزت على إصالح المجتمع بالدرجة األولى، لكي تصل إلى تحقیق االستقالل، لذلك عملت بكل كماووطنھ؛

، على بناء جیل مثقف یحمل على عاتقھ في المستقبل مسؤولیة الدفاع عن مجھوداتھا الجبارة  منذ تأسیسھا 

م وبعد وفاة الشیخ عبد الحمید بن بادیس بدا نمو الوعي 1940وطنھ وقد تم ذلك بالفعل ففي المرحلة التالیة بعد 

السیاسة الوطني وتبلور الفكر السیاسي أكثر بتوحید الجھود بین أعضاء الحركة الوطنیة المتشذرمة و فضح 

االستعماریة  خاصة أثناء الحرب العالمیة الثانیة حین قھرت فرنسا من طرف ألمانیا، أدرك الجزائریون أن 

.باستطاعتھم قھرھا أیضا

استطاع ھذا االتجاه اإلصالحي والسیاسي أن یؤثر بأفكاره على الحركة الوطنیة من خالل مساندتھ 

ي كان یطالب باالستقالل التام ، باإلضافة إلى إقناع النخبة لحزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة الذ

م وحركة أحباب البیان 1943االندماجیة بالتراجع عن مطالبھا واالتحاد معھا، وتجلى ذلك في بیان فیفري 

مشاریع الم، كل ھذه 1951صفوف بتأسیس جبھة الدفاع عن الحریة واحترامھا سنة الوالحریة ، كذلك توحید 
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الستعمار لتأتي الثورة التحریریة ثورة نوفمبر المجیدة لتحقق مح إلى الوحدة وإعالن تحدي ایة تلولاأل

رجال فذا وال ننفي مجھودات رئیس الجمعیة محمد البشیر اإلبراھیمي كشخص لوحده الذي یعتبر .االستقالل

ر في مقاالتھ الحماسیة التي بمواقفھ وأعمالھ ومبادراتھ وآرائھ وأفكاره، ولغتھ وبالغتھ التي أظھرتھا البصائ

.تنادي بالجھاد وتخاطب األنفس باالتحاد والصالح



المـالحــق
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جدول المالحق

العنوانالملحق

القانون األساسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین1الملحق رقم 

مخطط یمثل ھیكل جمعیة العلماء المسامین الجزائریین2الملحق رقم 

لعالمة محمد البشیر اإلبراھیميلصورة 3الملحق رقم 
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1الملحق رقم 

لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینالقانون األساسي 

الجمعیة:األولالقسم 

تھذیبیة تحت اسم جمعیة العلماء المسلمین إرشادیةفي عاصمة الجزائر جمعیة أسست:األولالفصل 

.الجزائریین مركزھا االجتماعي بنادي الترقي الكائن ببطحاء الحكومة عدد بمدینة الجزائر

مؤسسة حسب نظام وقواعد الجمعیات المبینة بالقانون الفرنسوي المؤرخ بغرة ھذه الجمعیة :الفصل الثاني

.م1901جویلیة 

.تتدخل في المسائل السیاسیةأوتخوض أناألحوالحال من بأيال یسوغ لھذه الجمعیة :الفصل الثالث

غایة الجمعیة:القسم الثاني 

لجھل االجتماعیة، كالخمر والمیسر ، والبطالة ، وااآلفاتالقصد من ھذه الجمعیة ھو محاربة :عالفصل الراب

.العقل وتحجره القوانین الجاري بھا العملوینكرهما یحرمھ صریح الشرعوك

غایتھا بكل ما تراه صالحا نافعا لھا غیر مخالف للقوانین إلىتتذرع الجمعیة للوصول :الفصل الخامس

.المناسبةاألوقاتفي تقوم بجوالت في القطر أنھا، ومنھا المعمول بھا

.تؤسس شعبا في القطر، وان تفتح نوادي ومكاتب حرة للتعلیم االبتدائيأنللجمعیة :الفصل السادس

الجمعیةأعضاء:القسم الثالث

:أقسامعلى ثالثة أعضاء:الفصل السابع

وقیمة اشتراكھم عشرون فرنكا:مؤیدون

وقیمة اشتراكھم عشرة فرنكات:عاملون

وقیمة اشتراكھم خمسة فرنكات:مساعدون

العاملین فقطاألعضاءمن اإلداريالمجلس یتألف:الفصل الثامن

من لفالمتأاإلداريالمجلس أعضاءالعامون فقط، ھم الذین ینتخبون كل سنة األعضاء:الفصل التاسع

.مال ونائب لھ، ومراقب، واحد عشر مستشاراوأمینرئیس ونائب لھ وكاتب عام ونائب لھ، 

شؤونھا بإدارةمدیر مكلف رأسھبمركزھا بالجزائر مكتبا یكون على تنشئأنللجمعیة :الفصل العاشر

.ومصالحھا
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كل رأستحدث مكاتب عمالیة في كل من العماالت الثالث وعلى نأأیضاللجمعیة :الفصل الحادي عشر

االرتباط بالمكتب أتمشؤون الجمعیة وھذه المكاتب كلھا تكون مرتبطة بإدارةمكتب منھا كاتب مكلف 

.المركزي

یطلق علیھم لقب عالم بالقطر الجزائري بدون أنالعاملون ھم الذین یصح األعضاء:الفصل الثاني عشر

إلسالمیةابالمدارس الرسمیة الجزائریة والذین تعلموا بالمعاھد اإلجازاتتفریق بین الذین تعلموا ونالوا 

.األخرى

المساعدون یشملون كل من راق لھ مشروع الجمعیة من واألعضاءالمؤیدون األعضاء:الفصل الثالث عشر

.اإلصالحیةعلى نشر دعوتھا وأعمالھیساعدھا بمالھ أنوأرادغیر الطبقة المبینة بالفصل المتقدم 

مالیة الجمعیة:القسم الرابع

المبنیة في الفصول أنواعھمبكافةاألعضاءمن المعلوم اشتراكات تتألفمالیة الجمعیة :الفصل الرابع عشر

.المتقدمة

.مالیةإعاناتللجمعیة ان تلتمس وتقبل من الحكام المحلیین :الفصل الخامس عشر

.المال ویسلمھ فیھ وصالأمینیقبضھ واإلعاناتمبلغ االشتراكات :الفصل السادس عشر

المال منھ تحت یده أمینالبنوك المحلیة وال یبقي إحدىمال الجمعیة یوضع باسمھا في :عشرالفصل السابع 

.من خمسمائة فرنكأكثر

كتابي ممضي من الرئیس بأمرإالمن المال بقصد صرفھ شيءإخراجال یجوز :الفصل الثامن عشر

.اإلداريوذلك تنفیذا لما یقرره المجلس المال،وأمینوالكاتب العام 

غایتھا المبینة إلىیصرف مال الجمعیة فیما تقتضیھ مصلحتھا ویوجبھ الوصول :الفصل التاسع عشر

.األساسيبالفصل الرابع من ھذا القانون 

والعامةاإلداریةاالجتماعات :القسم الخامس

تكون جلساتھ كلھا أنیجب في األوقات التي یراھا مناسبة، ویجتمعاإلداريالمجلس :الفصل العشرون

المعد لذلك یعتبر یكزن مسجال بالدفتریقرره المجلس وال مسجلة في دفتر محاضر الجلسات، وكل قرار

.یمضي المحضر رئیس الجلسة وكاتبھاأنلغوت ال عمل علیھ ویجب 

مرة في السنة، وینعقد ھذا االجتماع بمدینة األعضاءینعقد االجتماع العام لسائر :الفصل الحادي والعشرون

السنة في أثناءفي أخریجوز عقد اجتماع يالسنواالجتماعالجزائر، باستدعاء من الرئیس، وزیادة على ھذا 

االجتماع العمومي العادي أثناءفي الجمعیةأعضاءیتفاوض أنالزمان والمكان اللذین یعینھما الرئیس ، وبعد 

األعضاءالجمعیة في السنة السابقة، تنعقد جلسة ثانیة یحضرھا أعمالیة، وتعرض علیھم في برنامج الجمع

العاملون فقط األعضاءوالمالیة، ثم یباشر اإلداریةالعاملون والمؤیدون والمساعدون، ویعلمون بحالة الجمعیة 

.اإلداریةانتخاب الھیئة 

تغیرت سیرة احد أوالجمعیة أعضاءمن كثرأأوشجر خالف بین عضوین إذا:الفصل الثاني والعشرون

یعین لجنة بحث وتحكیم تشمل خمسة من أناإلدارةبما تراه الجمعیة ماسا بحیاتھا، فلمجلس األعضاء

المؤیدین وھذه اللجنة تعرض نتیجة بحثھا وما تراه في القضیة على األعضاءالعاملین وخمسة من األعضاء
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ئحة الداخلیة التي ستوضع المنصوص علیھا في الالواألحكامیطبق العقوبات األخیر، وھذا اإلداريالمجلس 

.للجمعیة

ینظر في طلب متعلق بحل الجمعیة إال إذا كان صادرا من ثلث األعضاء على ال:الفصل الثالث والعشرون

ال –حلت الجمعیة األقل، وال یعمل بھ، وال ینفذ إال إذا صادق علیھ أربعة أخماس األعضاء العاملین ، وإذا ان

.یسلم أثاثھا ومالھا إلى جمعیة خیریة إسالمیة یعینھا المجلس اإلداري-قدر هللا

من وثائق جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دار المعرفة، الجزائر، :عبد الرحمن شیبان:المصدر

.23-18م، ص ص2009
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2الملحق رقم 

ھیكل جمعیة العلماء المسامین الجزائریینمخطط یمثل 

المعلومات المتوفرة لدیھ إلى بتصرف من عمل الباحث استنادا :االمصدر

رئیس الجمعیة

عبد الحمید بن بادیس

رئیس الجمعیةنائب

محمد البشیر اإلبراھیمي

أمین المال

مبارك المیلي

الكاتب العام

محمد األمین 

لعمودي

األعضاء المستشارون

المولود الحافظي-1

الطیب المھاجي-2

موالي بن شریف-3

السعید الیجري-4

حسن الطرابلسي-5

عبد القادر القااسمي-6

محمد الفضیل الورتالني-7

نائب الكاتب العام

الطیب العقبي
نائب أمین المال

إبراھیم بیوض
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3الملحق رقم

صورة للعالمة محمد البشیر اإلبراھیمي

Elbachir:االمصدر Ibrahimi.html-monde.com/algerie/mohamed-http://www.algerie



البیبلوغرافیا
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:غة العربیةلالمصادر والمراجع بال-1

:المصادر

القرآن الكریم-أ

المذكرات-ب

-1945(الكفاح القومي والسیاسي من خالل مذكرات معاصر:بن إبراھیم بن العقون عبد الرحمن-1

.م2010الطبعة الثالثة، منشورات السائحي، الجزائر،، الجزء الثالث، )1954

، الجزء الثاني، طبعة خاصة وزارة )1954-1925(كفاحمذكرات حیاة :المدني احمد توفیق المدني-2

.م2010المجاھدین، عالم المعرفة، الجزائر، 

.م1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الجزء األولمذكرات:محمدخیر الدینالشیخ-3

.م1985، الجزء الثاني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرمذكرات:الشیخ خیر الدین محمد-4

الجرائد-ج

رمضان 7من السلسلة الثانیة، االثنین 01العدد:جریدة البصائر، ''استھالل'':اإلبراھیمي محمد البشیر-1

.م25/07/1947-ھجریة1366

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین االمتحانات السنویة في مدارس الجمعیة '':محمد البشیراإلبراھیمي-2

.م29/08/1947-ھج1366شوال 13االثنین ، 04العدد :جریدة البصائر، ''

شعبان 20، االثنین 41العدد :جریدة البصائر، ''الھیأة العلیا إلعانة فلسطین'':اإلبراھیمي محمد البشیر-3

.م28/06/1948-ھ1367

5، االثنین 23العدد :جریدة البصائر، ''ماذا نرید وماذا یریدون لفلسطین'':محمد البشیراإلبراھیمي -4

.م16/02/1948-ھ1367الثاني ربیع

العدد :جریدة البصائر، ''معھد قسنطینة إدارتھ برنامجھ شروط االلتحاق بھ'':اإلبراھیمي محمد البشیر-5

.م26/09/1947-ھ1366ذو القعدة 11، 08

1من السلسلة الثانیة، االثنین 35العدد:جریدة البصائر، ''ماي 8ذكرى '':اإلبراھیمي محمد البشیر-6

.م10/05/1948-ھجریة1367رجب 

ربیع 24، االثنین 01العدد :جریدة الشریعة، ''تعطیل السنة وإصدار الشریعة'':ابن بادیس عبد الحمید-7

.م17/07/1933-ھ1352األول 

-ھجریة1366ذو القعدة 11، االثنین 05العدد:جریدة البصائر، ''عودة البصائر'':صالحبوغزال -8

.م26/09/1947
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29، االثنین 06العدد :جرید الشریعة، ''الدین االسالمي بین المبشرین والمبدعین'':محمدجیر فودة -9

.م21/08/1933-ھ1352ربیع الثاني 

.م1958ماي 7، األربعاء 23العدد :جریدة المجاھد، 1954إلى ثورة نوفمبر1945ماي 8من -10

:الكتب-د

جمع وتقدیم احمد طالب اإلبراھیمي، الجزء ،البشیر اإلبراھیميآثار محمد :اإلبراھیمي محمد البشیر-1

.م1997، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، )م1940-1929(األول

، جمع وتقدیم احمد طالب اإلبراھیمي، الجزء آثار محمد البشیر اإلبراھیمي:اإلبراھیمي محمد البشیر-2

.م1997الغرب اإلسالمي، بیروت، ، الطبعة األولى، دار)م1952-1940(الثاني

، جمع وتقدیم احمد طالب اإلبراھیمي، الجزء آثار محمد البشیر اإلبراھیمي:اإلبراھیمي محمد البشیر-3

.م1997، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، )م1954-1952(الرابع

.م2007، دار األمة، الجزائر، في قلب المعركة:اإلبراھیمي محمد البشیر-4

.م2009،  دار الھدى، الجزائرالجزائر الثائرة، الفضیلالورتالني -5

.]ت.د[، ، مكتبة النھضة المصریة، القاھرةھذه ھي الجزائر:قاحمد توفیالمدني -6

، المجلد الخامس، الطبعة األولى، دار الغرب أبحاث وآراء في تاریخ الجزائرسعد هللا أبو القاسم ، -7

.م2005بیروت،اإلسالمي، 

، الطبعة الرابعة، الجزء الثالث، دار الغرب )1945-1930(الحركة الوطنیة سعد هللا أبو القاسم ، -8

.م1992اإلسالمي، بیروت، لبنان 

.مANEP ،2005،  منشورات لیل االستعمار:فرحاتعباس -9

:المراجع

الطبعة األولى، دار المعرفة ، دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر:إبراھیم الدسوقي ناھد-1

.م2008الجامعیة، اإلسكندریة، 

، الطبعة األولى، دار الغرب م1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة :بوحوش عمار-2

.م1997اإلسالمي، بیروت،

ب الجزء األول، الطبعة األولى، دار الغرأعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة،:بوعزیز یحي-3

.م1995اإلسالمي، بیروت،

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورھا في تطویر الحركة الوطنیة :بوصفصاف عبد الكریم-4

.م2009، عالم المعرفة، الجزائر، 1945-1931الجزائریة 
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، دار الھدى،الجزائر، )1965-1889(رواد النھضة والتجدید في الجزائر:بوصفصاف عبد الكریم-5

.م2007

ابو :، تصدیر)1956-1936(نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا:ان سعیدبورن-6

.م2011القاسم سعد هللا، تقدیم محمد الصالح الصدیق، دار ھومھ، الجزائر، 

.م2006، الجزء األول، دار المعرفة، الجزائر )1989-1870(تاریخ الجزائر المعاصر بالح بشیر ، -7

، الھیئة العامة لمكتبة اإلسكندریة، االتجاه العربي واإلسالمي ودوره في تحریر الجزائر:بالسي نبیل-8

.م1990مصر، 

، دار 1940-1989اإلمام عبد الحمید بن بادیس رائد النھضة العلمیة و الفكریة :بن رحال الزبیر-9

.]ت.د[الھدى، الجزائر،

.م2004األمة، الجزائر، ، الطبعة األولى، دارمن وحي البصائر:حسني محمد الھادي-10

، الجزء الحركة  اإلصالحیة في الفكر اإلسالمي المعاصر الشیخ عبد الحمید بن بادیس:طھاري محمد-11

.م1999الثالث، الطبعة األولى، دار األمة، الجزائر، 

-1492عام بعد سقوط االندلس200بعد )صلى هللا علیھ وسلم(الجزائر تعود لمحمد:مورو محمد-12

.م1992ختار اإلسالمي، القاھرة، ، المم1992

المعرفة،دار،تاریخلھنبنساءمتبوعتاریخلھمرجال:ھومةفیصل،مبارك مریمعليسید-13

.م2010الجزائر،

، الجزء الثاني، دار م الجزائر خاصة1962الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ الى  :عموره عمار-14

.م2009المعرفة، الجزائر، 

، دار الحركة الثوریة في الجزائر من نجم شمال إفریقیا إلى جبھة التحریر الوطني:العمري مؤمن-15

.م2003الطلیعة للنشر والتوزیع، قسنطینة، 

.م2010، ، دار النفائس، لبنان، عبد الحمید بن بادیس وبناء قاعدة الثورة الجزائریة:العسلي بسام-16

، دار األمة،الجزائر، عبد الحمید بن بادیس إمام الجزائر:فضیل عبد القادر ، رمضان محمد الصالح-17

.م2008

.م2009، دار المعرفة، الجزائر، من وثائق جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:شیبان عبد الرحمن-18

، الطبعة ة في الجزائرالشیخ عبد الحمید ابن بادیس رائد اإلصالح اإلسالمي و التربیتركي رابح، -19

.م2001الخامسة، المؤسسة الوطنیة لالتصال، الجزائر 

، المؤسسة جمعیة العلماء المسامین الجزائریین و أثرھا اإلصالحي في الجزائر:أحمدالخطیب -20

.م1985الوطنیة للكتاب، الجزائر، 



المصادر والمراجع

- 90 -

:الدوریات

.]ت.د[الفكر السیاسي:مجلة، '')1962-1945(الحركة الوطنیة الجزائریة'':محمد عليداھش -1

.]ت.د[،107العدد :التراث العربي:مجلة، ''البعد السیاسي في تراث الحركة الوطنیة'':ناجي عبد النور-2

:جامعیةالوالمذكراترسائلال

، رسالة مقدمة لنیل شھادة األمین العمودي ودوره في اإلصالح من خالل جریدة الدفاع:محمدبك -1

إشرافاألوراس الحدیث، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، قسم التاریخ وعلم اآلثار،ماجستیر في تاریخ 

.م2008/2009، جامعة الحاج لخضر باتنةبوبكر حفظ هللا،

، مذكرة الجزائریینمالمح االتجاه اإلسالمي في أدب المقال عند جمعیة العلماء المسلمین:درق محمد-2

اآلداب واللغات، تخصص أدب إسالمي إشراف زین الدین ماجستیر في اللغة واألدب العربي،كلي

.م2009/2010مختاري، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

م، مذكرة مقدمة 1993-1902الشیخ محمد خیر الدین وجھوده اإلصالحیة في الجزائر :لھاللي اسعد-3

واالجتماعیة، قسم التاریخ لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم اإلنسانیة 

.م2005/2006واآلثار، إشراف عبد الكریم بوصفصاف، جامعة منتوري قسنطینة، 

، مذكرة )1985-1899(فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنیة ومرحلة االستقالل:معزة عز الدین-4

ماعیة، إشراف عبد لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجت

.م2004/2005الكریم بوصفصاف، جامعة منتوري قسنطینة، 

، )2000-1899(فرحات عباس والحبیب بورقیبة دراسة تاریخیة وفكریة مقارنة:معزة عز الدین-5

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم كلیة العلوم اإلنسانیة 

/2009، قسم التاریخ، إشراف عبد الكریم بوصفصاف، جامعة منتوري قسنطینـة،        واالجتماعیة

.م2010

من خالل ''جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین أعالمالبعد المقاصدي في فتاوى :بوبكرصدیقي -6

ة العلوم ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم اإلسالمیة،كلی)1956-1935(جریدة البصائر

االنسانیة واالجتماعیة واإلسالمیة، تخصص فقھ وأصول، إشراف مسعود فلوسي، جامعة الحاج لخضر 

.م2010/2011باتنة ، 

دراسة مقارنة بین الشیخ ''الخطاب الدعوي عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:شھرةشفري -7

ذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في ، م''عبد الحمید بن بادیس والشیخ محمد البشیر اإلبراھیمي



المصادر والمراجع

- 91 -

الدعوة اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة، قسم علوم الدین، إشراف األستاذ محمد 

.م2008/2009زرمان، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

:المصادر والمراجع باللغات االجنبیة-2

A- Ouvrages

1- Harbi Mohamed: L’événement dans l `histoire récente de l`Algérie (1945-

1962), Edition dar alabhaat, Skikda, Alger, page 13-14.

2- kaddache Mahfoud: l’Algerie des Algeriens ‘’ histoire de l’algerie (1830-

1954). Edition rocher noir , 1998.

B- Sites internet

1- http://www.algerie-monde.com/algerie/mohamed-bouras.html

2- http://www.algerie-monde.com/algerie/mohamed-Elbachir-Ibrahimi.html



فـھرس 

الموضوعات



فھرس الموضوعات

- 93 -

............................................................................................................اإلھداء

.................................................................................................شكر وعرفان

أ..........................................................................................................مقدمة

9ص.............م1940-1931األولجمعیة العلماء المسلمین في طورھا :الفصل األول

10ص....................................................................................................تمھید

13ص....................................میالد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:المبحث األول

13ص...................................................................تأسیسھا و أبرز أعالمھا-1

16ص.........................................................................................ھیاكلھا-2

17ص...........................................................................و وسائلھاأھدافھا-3

20ص.....................................................................ردود فعل على إنشاءھا-4

22ص...................................دور جمعیة العلماء اإلصالحي في الجزائر:المبحث الثاني

22ص.................................................................دورھا في اإلصالح الثقافي-1

24ص............................................................دورھا في اإلصالح االجتماعي-2

26ص.................................................................الجمعیة و الطرق الصوفیة-3

27ص...............................................النشاط السیاسي لجمعیة العلماء:المبحث الثالث

27ص...........................................................مشروع بلوم فیولیتالجمعیة و -1

28ص....................................................م1936الجمعیة و المؤتمر اإلسالمي -2

30ص................................................ة الجمعیة ببعض األحزاب السیاسیةعالق-3

31ص........م1954-1940جمعیة العلماء المسلمین في طورھا الثاني   :الفصل الثاني

33ص........................................................الجمعیة والحركة الوطنیة:األولالمبحث

33ص...........................م1943مشاركة جمعیة العلماء المسلمین في بیان فیفري -1



فھرس الموضوعات

- 94 -

36ص..............................................م1945ماي 8موقف الجمعیة من مجازر -2

38ص...........م1951سنةاحترامھاوالحریةعنالدفاعانضمام الجمعیة إلى جبھة-3

41ص..............................................دور الجمعیة في إصالح المجتمع:المبحث الثاني

41ص.......................................................................حركة إنشاء المدارس-1

43ص........................................................................إحیاء جریدة البصائر-2

46ص........................................................التاریخیةأعمال الجمعیة :المبحث الثالث

46ص...................................................................نشاط الجمعیة في باریس-1

52ص.....................................................م1948الھیئة العلیا إلعانة فلسطین -2

54ص.بالمراحل األخرىم1954-1940مقارنة مرحلة جمعیة العلماء من :المبحث الرابع

54ص.......................................................................م1940مرحلة ما قبل -1

56ص.................................................................موقف الجمعیة من الثورة-2

59ص................الشیخ البشیر اإلبراھیمي أنموذج اإلصالح السیاسي:الفصل الثالث

60ص............................................ترجمة لشخصیة الشیخ اإلبراھیمي:المبحث األول

60ص.................................................................................مولده ونشأتھ-1

61ص..............................................................................وظائفھ وأعمالھ-2

64ص..................................................................................وفاتھ وأثاره-3

66ص..............................في جمعیة العلماء المسلمین الجزائرییندوره :المبحث الثاني

66ص....................................................جھوده التعلیمیة قبل تأسیس الجمعیة-1

67ص.......................................................................إنشائھ للتعلیم الثانوي-2

70ص...................................إشرافھ على البعثات العلمیة الجزائریة في المشرق-3

72ص.....................................................لإلبراھیميفلسفة الفكریةال:المبحث الثالث

72ص...........................................................الفكر السیاسي لدى اإلبراھیمي-1

73ص.....................................................اإلصالح االجتماعي عند اإلبراھیمي-2

74ص......................................................موقف اإلبراھیمي من اندالع الثورة-3



فھرس الموضوعات

- 95 -

77ص..................................................................................................خاتمةال

80ص.................................................................................................المالحق

87ص...........................................................................................البیبلوغرافیا

93ص..................................................................................فھرس الموضوعات


