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ملخص:
عرفت اجلزائـر بعـد عقـود مـن االحـتالل الفرنسـي فـرتة اجلمـود واخلمـول الفكـري واال طـاط الثقـايف،
نتيجة لعوامل اهليمنـة االسـتعمارية وربـط الثقافـة والتعلـيم والـدين بـاإلدارة الفرنسـية ،واسـتمر ذلـك إىل مطلـع
القـرن 20م أيــن بــدأت تظهــر خنبــة جزائريــة مثقفــة الســيما رجــال عيـة العلمــاء املســلمني اجلزائـريني ،الــذين
عكفوا على النهوض باجملتمع اجلزائري يف شىت اجلوانب السيما ميدان اإلصالح ،وكان الشيخ عبـد احلميـد
بن باديس أبرز هؤالء عاملا ومصـلحا وإمامـا ،خصـب جهـده وفكـره وعلمـه خدمـة للـدين والـوطن ،يف هـذا
املقـ ــال بالدراسـ ــة و التحليـ ــل أض ـ ـواء وخطـ ــوط عريضـ ــة عـ ــن حياتـ ــه وعلمـ ــه أنـ ــا بصـ ــدد تناوهلـ ــا يف مسـ ــاره
اإلصالحي الذي برز فيه مع ثلة من املصلحني مثل اإلبراهيمي والتبسي وامليلي والعقيب وغريهم.
الكلمــات المفتاحيــة - :عيــة العلمــاء املســلمني اجلزائ ـريني - .الشــيخ عبــد احلميــد بــن بــاديس .اجلزائــر.
قسنطينة.
Abstract:
Decades after the French colonization ,Algeria knows a period of
stagnation , intellectual inertia and cultural decline as a result of the
factors of the colonial domination which relate culture , education
and religion with the French administration ,this continued until the
early of the 20 th century with the emergence of an Algerian cultured
elite specially Man from organization of Algerian Muslims scholars
,who worked to promote the Algerian society in all fields ,specially
the field of reform .
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Chick Abd Alhamid Ben Badis was The most prominent ,He was
scholar, reformer and Imam .In addition to this, he devoted his
efforts, thought and knowledge to serve religion and his homeland.In
this article, I deal by study and analyse the big lines and lights from
his life and his knowledge of his reformation side where he was
emerged with a number of reformers such as; El-Ibrahimi,EtBessi,Elmili, El-Okbi and some others.

مقدمة:
شــهد العــامل اإلســالمي خــالل القــرن 19م والنصــف األول مــن األول مــن القــرن 20م بــروز علمــاء
ومصــلحني أمثــال خــري الــدين التونســي و ــال الــدين األفغــاين وحممــد عبــده ،فوجــدوا األمــة مكبلــة بــأغالل
عديــدة تعــوق حركتهــا وتقعــدها عــن النهــوض ،فمــن اخلرافــات واألوهــام واال رافــات يف العقيــدة اإلســالمية،
فعمــل هــؤالء يعــا علــى حتريـر األمــة مــن هــذه القيــود عقائــديا وثقافيــا واجتماعيــا ،حــىت بلــغ هــذا اإلصــالح
بعض مقاصده ،لكنه مل يذهب بعيدا يف أن يضع األمة على طريق النهضة لتستأنف شهودها احلضاري.
ومع مطلع القرن 20م ظهر جيال قرأ التجارب السابقة وما أسـفرت عنـه مـن نتـائج ،فـأدرك أن داء
التخلف بلغ يف جسم األمة ،وأن األمر حيتـاج إىل إحيـاء شـامل جلسـم األمـة ،وذلـك بإحيـاء جلـذوة اإلميـان
فيــه لينظــر إىل احليــاة نظــرة جديــدة مســتمدة يف كــل اجتاهاهتــا مــن مقتضــيات ذلــك اإلميــان ،ويف قلــب هــذا
املوكب اجلديد من املصلحني احتل بن باديس موقعه لينطلق يف مسرية اإلصـالح مـن أجـل النهـوض باألمـة
لتستأنف دورها احلضاري.
مفهوم اإلصالح:
لغـة :اإلصـالح ضـد الفسـاد وهـو مـن الصـالح املقابــل للفسـاد و للسـيئة ،وجـاء يف القـرآن الكـرمي قولـه عــز
ض بـع ـ َد إِصـ ِ
ِ ِ
ـالح َها( "...ســورة األع ـراف ،اآليــة ،) 56 :فاإلصــالح هــو
األر ِ َ ْ ْ
وجــلَ ":و ال تـ ْفســدوا فــي ْ
التغي ــري إىل األفض ــل و األحس ــن ،فاحلرك ــات اإلص ــالحية ه ــي ال ــدعوات ال ــيت حت ــرك قطاع ــات م ــن البش ــر
إلص ــالح م ــا فس ــد ،يف امليـ ــادين االجتماعي ــة املختلف ــة ،انتق ــاال باحليـ ــاة إىل درج ــة أرق ــى يف س ــلم التطـ ــور
اإلنساين.
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اصطالحا:
ال يف ــرق بين ــه وبــني التغي ــري ،وإمنــا م ــن حي ــث األس ــلوب يف التغيــري وزم ــن التغيــري ،وزم ــن التغي ــري
فكالمها مصطلحني إسالميني يعين التغيري الشامل والعميق ،لكـن التغيـري يسـلك غالبـا سـبل السـرعة ،بينمـا
تتم التغريات اإلصالحية بالتدريج ،وتبدأ مناهج اإلصالح عادة بتغيري اإلنسـان ،وإعـادة نفسـه وفـق الـدعوة
اإلصــالحية ،وبعــد ذلــك يــنهض اإلنســان هــذا اإلنســان بتغيــري الواقــع وإقامــة النمــوذج اإلصــالحي اجلديــد،
ولــذلك وصــفت رســاالت الرســل بأهنــا دع ـوات إصــالح ،فجــاء يف القــرآن الكــرمي علــى لســان النــيب شــعيب
اسـتَطَ ْعت َوَمـا تَـ ْـوفِ ِيق َي إِالّ بِاللّ ِـه َعلَْي ِـه تَـ َوّك ْلـت َوإِل َْي ِـه
عليه السالم قوله تعاىل " :إ ْن أ ِريد إِالّ ا ِإل ْ
صـالَ َح َمـا ْ
أنِيب "(سورة هود ،اآلية.) 88 :
وكانـت الــدعوة اإلصــالحية شـاملة مليــادين الفكــر الـديين ،واللغــة العربيــة وعلومهـا وآداهبــا ،وعالقــات
احلاكمني واحملكومني ،ولقد حتولـت فكريـة هـذه الـدعوة اإلصـالحية إىل روح سـارية يف الكثـري مـن الـدعوات
واحلركات واملشاريع الفكرية للعديد من العلماء واملفكرين على امتداد العقود اليت تلـت وعلـى امتـداد أقـاليم
العامل اإلسالمي.1
الشيخ عبد الحميد بن باديس :سيرة مصلح
الشــيخ عبــد احلميــد بــن بــاديس أحــد رواد اإلصــالح يف العــامل اإلســالمي ،كمــا ويعــد ركيــزة أساســية
ارتكـ ــزت عليهـ ــا احلركـ ــة اإلصـ ــالحية اجلزائريـ ــة ،وهـ ــو إىل جانـ ــب ذلـ ــك مؤسـ ــس عيـ ــة العلمـ ــاء املسـ ــلمني
اجلزائـريني ،عائلتــه عريقــة يف التــاريخ بــرزت منــذ الفــرتة اإلســالمية حــني كــان أجــداده ســادة املغــرب األوســط
ومؤسســي الدولــة الزيريــة الصــنهاجية نــذكر مــنهم بلكــني بــن زيــري واملعــز بــن بــاديس ،وبــرزوا يف الــذود عــن
الدين من الشيعة الباطنية وبدعهم.2

ولــد الشــيخ يف  4ديســمرب  1889مبدينــة قســنطينة عاصــمة الشــرق اجلزائــري منــذ عصــور خلــت،
والــده حممــد املصــطفى الــذي كــان منــدوبا ماليــا ومستشــارا بلــديا يف عمالــة قســنطينة ،ولــه إخــوة وأخ ـوات
 -1عبد الكرمي بوصفصاف :الفكر العر احلديث واملعاصر ،حممد عبده و عبد احلميد بن باديس منوذجا ،دار اهلدى ،اجلزائر ،ص.269 .
 -2عبد الكرمي بوصفصاف :ابن باديس الرمز يف ذكراه الثانية والستني ،منشورات مؤسسة الشيخ عبد احلميد بن باديس ،مطبعة دار اهلدى ،عني مليلة،
ص.6 .
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مثقف ــون ب ــني الثقاف ــة الفرنس ــية والثقاف ــة العربي ــة اإلس ــالمية ،بينم ــا الش ــيخ عب ــد احلمي ــد مل ي ــدخل املدرس ــة
الفرنســية هنائيــا ومل يشــتغل هنائيــا أي وظيفــة عنــد الســلطات الفرنســية ،فعائلــة كانــت معروفــة بــالثراء واجلــاه

والعلم.1

اعتــىن بــه والــده منــذ صــغره فاختــار لــه أحســن املدرســني يف قســنطينة مــنهم الشــيخ املداســي والشــيخ
الونيســي ،ويقــر الشــيخ عبــد احلميــد يف فضــل والــده قــائال ":إن الفضــل يرجــع إىل والــدي الــذي ربــاين تربيــة
صاحلة ووجهين وجهة صاحلة ،ورضي يل العلم طريقة اتبعهـا ومشـربا أرده ،وقـاتين ولـاين مـن املكـاره صـغريا
وكبريا وكفاين كلف احلياة ".2

حفظ القرآن الكرمي يف صغره ،وواله شيخه إمامة املصلني يف اجلامع الكبري بقسنطينة وعمـره إحـدى
عشر سنة ،وبعد عام  1908أرسله والده إىل جامع الزيتونة ملواصلة التعليم ،ونال شهادة التطويـع يف سـنة
 ،1911ويف ســنة  1913ق ــرر أداء فريضــة احل ــج ،واس ــتقر خالهل ــا يف املدينــة املن ــورة وهنــاك تع ــرف عل ــى
الشــيخ البشــري اإلبراهيمــي والطيــب العقــيب ،وهنــاك أشــار نص ـحه الشــيخ حســني ألــد اهلنــدي بــالعودة إىل
بالده اليت هي يف حاجة إليه.3
تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:
بعد هنايـة احلـرب العامليـة الثانيـة عرفـت اجلزائـر نشـاطا وحراكـا سياسـيا و ثقافيـا غـري معهـود مـن قبـل،
الســيما نشــاط رجــال اإلصــالح ،الــذين عكفـوا علــى توحيــد جهــودهم يف عيــة وطنيــة ،فكللــت جهــودهم
بالنجاح ففي يوم  05ماي  1931اجتمعوا بنادي الرتقي بالعاصمة ،و تكونت اجلمعيـة مـن أبـرز العلمـاء
اجلزائريني نذكر عبـد احلميـد بـن بـاديس ،العـر التبسـي ،البشـري اإلبراهيمـي ،مبـارك امليلـي ،الطيـب العقـيب،
األمــني العمــودي ،وت ـرأس اللجنــة التأسيســية الســيد عم ـران إمساعيــل ،وعــني جملــس إداري مــن  13عض ـوا،
ورغم غياب الشيخ عبد احلميد بن باديس إال أنه انتخب رئيسا للجمعية ،والشيخ البشـري اإلبراهيمـي نائبـا
لــه ،وحتصــلت اجلمعيــة علــى االعتمــاد مــن طــرف اإلدارة الفرنســية نظ ـرا لليونــة برناجمهــا كوهنــا غــري سياســية
وح ــددت عي ــة العلم ــاء املس ــلمني" برناجمه ــا يف قانوهن ــا األساس ــي ال ــذي تض ــمن  24فص ــال تن ــاول فيه ــا
 -1عبد الكرمي بوصفصاف :ابن باديس الرمز يف ذكراه الثانية والستني ،مرجع سابق ،ص.7 ،6 .
 -2املرجع نفسه ،ص.9.
 -3املرجع نفسه ،ص.27.
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اخلطوط العريضة لعمل اجلمعية ،وتظهر أهداف اجلمعية من خالل قانوهنا األساسي ومن خـالل نشـاطات
أعضــائها وكتابــاهتم ،ويف مقدمــة هــذه األهــداف احملافظــة علــى الــدين اإلســالمي وحماربــة اخلرافــات والبــدع
وإحياء اللغة العربية وآداهبا ومتجيد التاريخ اإلسالمي".
منهج اإلصالح عند الشيخ بن باديس:
ملا عاد إىل اجلزائر عمل على بعث هنضة دينية وعلميـة جديـدة ،فـألقى دروسـه يف اجلـامع الكبـري يف
قســنطينة ويف اجلــامع األخضــر ،وألقــى دروســه يف تفســري القــرآن باجلــامع األخضــر" فاســتمع إليــه املئ ــات،
وجذهبم حديثه العذب ،ونظراته الدقيقة ،وفكره املتقد ،واختذ ابن باديس من هـذا املسـجد مدرسـة لتكـوين
القــادة وإعــداد النخبــة الــيت للــت مشــعل اإلصــالح ،وأخــذت بيــد األمــة إىل الطريــق املســتقيم ،وكــان يبــدأ
دروســه بعــد صــالة الفجــر ،ويقضــي هنــاره معلمــا األطفــال الــدين وعلــوم العربيــة حــىت بعــد صــالة العشــاء ،مث
يستأنف دروسه يف تفسري القرآن الكرمي من التاسعة مسـاء حـىت منتصـف الليـل للكبـار ،و داعيـا إيـاهم إىل
االلتزام بالدين وتغيري ما بأنفسهم حىت يغري اهلل ما هبم ".1
يــرى الشــيخ عبــد احلميــد بــن بــاديس أن أيــة عمليــة إصــالح يف اجملتمــع جيــب أن تقــرتن بــالتعليم،
وأن الفشل يف هذا امليدان سيؤدي إىل الفشل يف اجلوانب األخـرى ،لـذا يـربط بـن بـاديس صـالح املسـلمني
وصـالح العلمـاء بـالتعليم حيــث عـرب قـائال ":لـن يصــلح املسـلمون حـىت يصـلح علمــاؤهم ،فإمنـا العلمـاء مــن
األمـة مبثابـة القلــب ،إذا صـلح صــلح اجلسـد كلــه ،و إذا فسـد فســد اجلسـد كلــه ،وصـالح املســلمني إمنـا هــو
بفقههــم اإلســالم وعملهــم بــه ،وإمنــا يصــل إلــيهم هــذا علــى يــد علمــائهم أهــل ــود يف العلــم وابتــداع يف
العمل فكذلك املسلمون يكونون ،فإذا أردنا اإلصالح فلنصلح علماءهم.2
مل يكن للمنهج الباديسي أن يثبت وينفذ يف احلياة اجلزائرية لو مل يتسـم جبملـة مـن العوامـل اإلجيابيـة
املساعدة على حتقيق جناعة العالج وأمهها:
 طريقــة املــأل بعــد اخلــالء ،فقــد عمــل بــن بــاديس يف منهجــه علــى التصــدي حملــاوالت اإلذابــة يف اآلخــر،بعمليات إثبات الذات احلضارية املتميزة بشعار' اإلسالم ديننا ،العربية لغتنا ،اجلزائر وطننا.
 -1السيد يوسف :عبد احلميد بن باديس :سرية عامل شغل ببناء اإلنسان عن تأليف الكتب.
 -2الشهاب ،ج  ،1م  ،10رجب  1353أكتوبر .1934
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 الشمولية يف املنهج حيث امتدت آثاره إىل كل فئات اجملتمع ،وعلى اخلصوص الشباب ،املرأة.لــذلك كتــب للمــنهج الباديســي التغيــريي النجــاح ،وكانــت أبــرز مظــاهر جناحــه ممثلــة يف االســتجابة
اجلماهرييــة العارمــة مبناســبة االحتفــال خبــتم تفســري الق ــرآن ،والفتنــة الطائفيــة العنص ـرية الــيت أشــعلها اليه ــود
بقســنطينة ،وافتتــاح مدرســة دار احلــديث بتلمســان ،وتدشــني دار الطلبــة بقســنطينة ،وغريهــا مــن التظــاهرات
اإلقليمية يف مناسبات خمتلفة.1
بن باديس والقضايا الوطنية:
متثــل الرتبيــة يف فكــر بــن بــاديس كــل نشــاط تعليمــي حيــدث تغي ـريا إجيابيــا يف جوانــب شخصــية
املتعلم ،يف فكره ولسانه ووجدانه وسلوكه ،حبيث جيعله يتلقى تربية شاملة تعزز ارتباطه بدينه ولغته ،وتعمـق
شعوره باالنتماء إىل الوطن والتاريخ ،وجتعله حيافظ على شخصـيته ،وهـذا املعـىن حمـدد يف القـانون األساسـي
الــذي وضــعه بــن بــاديس لتأســيس عيــة الرتبيــة والتعلــيم ،إذ ورد فيــه ":بــين القــانون األساســي للجمعيــة مــن
الوجهـة الرتبويـة علـى تربيـة أبنـاء املسـلمني وبنــاهتم باحملافظـة علـى ديـنهم ولغـتهم وشخصـيتهم ،ومـن الوجهــة
التعليمية على تثقيف أفكارهم بالعلم باللسانني العر والفرنسي وتعليمهم الصنائع.2"...

ركـز الشـيخ عبـد احلميـد بـن بـاديس علــى املسـألة اجلزائريـة ورد علـى كـل سياسـي جزائـري أو فرنســي
خالل فرتة االستعمار خـاض يف اهلويـة اجلزائريـة ،أو شـكك يف انتمائهـا احلضـاري اإلسـالمي ،فهـو ال يقبـل
أية مساومة يف هوية اجلزائر العربية اإلسالمية ،ومن قـال غـري ذلـك فهـو خمطـئ ألن األمـة اجلزائريـة " أمـة هلـا
قوميتهـا ولغتهـا ودينهــا وتارخيهـا ،فهــي بـذلك أمـة تامــة األمهيـة ال ينقصــها شـيء مـن مقومــات األمـم ،وأهنــم
إىل ذلك مرتبطون بأمة عظيمة هذا كله يف حياهتم فيحرتمون قوميتهم ،ولغتهم ،وديـنهم ،وتـارخيهم ،واألمـة
اليت هم مرتبطون هبا ،واحلكومة اليت هم مسريون بقوانينها.
ال ميكن أن خيطـر علـى بـال أحـد أن شخصـية بـن بـاديس يف بعـدها الـديين وأفكـاره اإلصـالحية أن
يكون التحرر من االستعمار غري وارد يف وعيـه وفكـره ،أو غـري مـربمج يف حركتـه اإلصـالحية ،وإمنـا مل جيعـل
مــن ذلــك شــعارا معلنــا ،ومل ميــض فيــه علــى وجــه العمــل املباشــر كــان ذلــك منــه تصــرفا واعيــا منــدرجا ضــمن
-1عبد الرزاق قسوم :حاجة اجلزائر اليوم إىل املنهج الباديسي ،جملة الوعي ،عدد خاص ،ص.33.
- 2آثار عبد احلميد بن باديس ،ج  ،4ص.103.
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إس ـرتاتيجيته بعيــدة املــدى الــيت يكــون فيهــا التص ـريح مبطالــب االســتقالل والعمــل املباشــر مــن أجلــه عــامال
مناقضا لتهيئة األسباب اليت تتضح هبا الثمـرة يف إباهنـا ،وال حتـبط يف الطريـق قبـل فـوات األوان فيبـوء العمـل

اإلصالحي كله باخلسران.1

لقد ظل بن باديس يناضل من أجل الوطن ،وظـل يسـري يف ضـوء ذلـك معلمـا ومصـلحا وسـاعيا يف
س ــبيل حري ــة بلــده م ــن ك ــل أل ـوان االس ــتعمار ،وقــد تنوع ــت وتعــددت يف ذل ــك جهــوده وتنوع ــت مواقف ــه،
ويشدنا إىل اإلمام يف هذا اجملال فخـره و اعتـزازه بأصـالة الشـعب اجلزائـري ،وعمـق جـذوره ،و مسـو مكانتـه،
ويــرى اإلمــام أن امل ـواطن الصــحيح مــن تربطــه بوطنــه أواصــر وذكريــات وأمــال ،وإن هلــذا االرتبــاط تكاليفــه
وواجباته ،وال كان املواطن موجودا بال وجـود ،ويف هـذا املنحـى يقـول بـن بـاديس " :والنسـبة للـوطن توجـب
علــم تارخيــه والقيــام بواجباتــه مــن هنضــة علميــة واقتصــادية وعمرانيــة ،واحملافظــة علــى مسعــة شــرف امســه ومسعــة
بنيه ،فال شرف ملن ال حيافظ على شرف وطنه ،وال مسعة لقومه ".
كانت للشيخ عبد احلميد بن باديس مواقف ومعارك سياسية مع الزعيم السياسي الـدكتور حممـد بـن
جل ــول ،ال ــذي اهتــم عي ــة العلم ــاء املســلمني اجلزائ ـريني ب ــالتطرف ،وفرح ــات عب ــاس الــذي أنك ــر يف بداي ــة
مشواره السياسي الشخصـية القوميـة اجلزائريـة ،فكتـب الشـيخ بـن بـاديس مقـاال دحـض فيـه مـا تبنـاه فرحـات
عبــاس مــن أفكــار ال تســتند إىل وقــائع تارخييــة ورافضــا فكــرة اإلنــدماج مــع فرنســا الــيت يــدعو هلــا هــذا التيــار
الذي آمن بفرنسا وثقافتها.
ومـن بــني مـا عــرب بــه قولـه ":ــن فتشـنا يف صــحف التــاريخ وفتشـنا يف احلالــة احلاضـرة ،فوجــدنا األمــة
اجلزائرية املسلمة متكونة موجودة كما وجدت كما تكونت ووجدت كل األمم ،وهلذه األمـة تارخيهـا احلافـل
جبالئــل األعمــال ،وهلــا وحــدهتا الدينيــة واللغويــة ،ثقافاهتــا اخلاصــة وعوائــدها ،وأخالقهــا ،مبــا فيهــا مــن حســن
وقبيح ،شأن كل أمة يف الدنيا ،إن هذه األمة اجلزائرية اإلسالمية ليست فرنسا ،وال ميكن أن تكـون فرنسـا،
وال تريد أن تصري فرنسا ،وال تستطيع أن تصري فرنسـا ولـو أرادت ،بـل هـي أمـة بعيـدة عـن فرنسـا كـل البعـد
يف لغتها ويف أخالقها يف عنصرها ويف دينها ".2

 -1عبد اجمليد النجار :مالمح اإلسرتاتيجية السياسية لإمام عبد احلميد بن باديس ،جملة الوعي ،ص.83.
 -2الشهاب ،م  ،12ج  ،1أفريل .1936
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كتــب الشــيخ عبــد احلميــد بــن بــاديس عــن اإلخــالص والوفــاء للــوطن قــائال " :واإلخــالص أن تعمــل
لوطنك ولو أنكرك وأنكر عملك أبناء وطنك ،وتكريس العمل أن تكون يع أعمالـك عائـدة بـاخلري علـى
وطنك ،فتستطيع أن تنفع الناس كلهم دون أن تضر وطنك ،فتكـون خـدمت قـد وطنـك مبـا زرعـت بـه مـن
حمبـة يف قلـوب مــن أحسـنت إلـيهم مــن النـاس ،فأحبـب وطنــك ،وال تـبغض أوطـان النــاس ،انفـع وطنــك وال
تضر أوطانا أخرى ،بل اجتهد ألن تكون مصدر حمبة شاملة ونفع عام ".1
هيكــل علمــاء اجلزائــر أنفســهم عيــة العلمــاء املســلمني اجلزائـريني الــيت تأسســت عقــب االحتفــاالت

املئويــة لالحــتالل الفرنســي للجزائــر يقــول الشــيخ عبــد احلميــد بــن بــاديس« :2مــن املعلــوم أن األمــة اجلزائريــة
هبـت بعـد مـرور قـرن مـن االحــتالل لتأخـذ قسـطا مـن احليـاة ،مــن نـواحي عديـدة وخصوصـا الناحيـة الدينيــة
والعلمية».
أثارت هـذه االحتفـاالت سـخط اجلزائـريني حبـدة ،ومـن ناحيـة أخـرى حفـزت فـيهم اهلمـة السـتغالل
الظرف والشروع يف بعث األمة ،وإرساء مشروع ثقايف وطين يرد على أوهام املؤرخني الفرنسيني الذين أنكـرا
ذاتيــة وهويــة اجلزائــري ،3بــدأت تــربز أوىل الكتابــات التارخييــة الوطنيــة الــيت توضــح وجــود الــوطن منــذ العصــور
القدمية ،وأكدت تاريخ اجلزائر وأبرزت بطـوالت زعمائـه عـرب التـاريخ ،وكـان مـن الرعيـل األول الشـيخ مبـارك
امليلــي ،ألــد توفيــق املــدين ،عبــد الرلــان اجلــياليل ،فــرغم ضــعفها يف منهجهــا العلمــي إال أهنــا حتتــوي علــى
رسالة وطنية و تربوية وتارخيية.4
شــرعت عيــة العلمــاء يف أداء عملهــا اإلصــالحي وفــق شــعارها' اإلســالم ديننــا والعربيــة لغتنــا،
واجلزائر وطننا' فقد ضحى قادهتا بنعيم احلياة وزخرفها ،مسخرين طاقاهتم يف الوعظ واإلرشـاد مـدافعني عـن
القــيم اجلزائريــة الــيت تشــكل هويــة اجلزائــري وشخصــيته ،فكانــت حمــاور برناجمهــا اإلســالم الــذي جيــب العمــل

 -1الشهاب ،ج  14 ،3ادى األوىل ،ماي .1938
-2حممد الطيب العلوي :الرتبية بني األصالة والتغريب ،منشورات دحلب ،اجلزائر ،ص.120.
 -3عبد الكرمي بوصفصاف :عية العلماء املسلمني ودورها يف تطور احلركة الوطنية اجلزائرية  ،1945 - 1931ط ،1دار البعث ،قسنطينة،1981 :
ص.85.
 -4ناصر الدين سعيدوين :ورقات جزائرية ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،2000 ،ص.32.
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عل ــى إص ــالح عقائ ــده وص ــد الع ــدوان ع ــن معاب ــده وأوقاف ــه ،وإحي ــاء العربي ــة يف آداهب ــا وتارخيه ــا والتمس ــك
بالوطنية اجلامعة بني اإلسالم والعربية.1
خاضــت عيــة العلمــاء املســلمني حربــا مكشــوفة علــى االســتعما ،وضــد سياســته يف حماربــة اإلســالم
والفرنســة والتجهيــل ،وبصــفة عامــة حماربــة التغريــب الثقــايف بإتبــاع أســاليب ووســائل ذكيــة ،فكانــت هلــا منــذ
البدايــة مواقــف صــرحية إزاء ذلــك جنســدها يف أوضــح مثــال عــرب عنــه عبــد احلميــد بــن بــاديس بقولــه« :2قــد
فهمن ــا واهلل م ــا يـ ـراد بن ــا ،أنن ــا نعل ــن خلص ــوم اإلس ــالم والعربي ــة أنن ــا عق ــدنا عل ــى املقاوم ــة املش ــروعة ،عزمن ــا
وسنمضــي بعــون اهلل يف تعلــيم ديننــا ولغتنــا ،رغــم كــل مــا يصــيبنا ولــن يصــدنا عــن ذلــك شــيء فنكــون قــد
شاركنا يف قتلهما بأيدينا».
تعكــس هــذه التصــرحيات عمــق رســوخ العمــل اإلصــالحي والثقــايف يف نفــوس العلمــاء ،الــذين عكفـوا
على رسالة النهوض باجلزائر اليت بدأت تشهد صحوة مل تعرفها منذ زمـن ،فأيقظـت اجلزائـريني مـن السـبات
دفعت األمة إىل حفظ تراثها من املسخ والتحريف ،3كل هذا بتنظيمات ووسـائل جنـدهتا لنشـر فكرهتـا مـن
مدارس ،صحافة ،نوادي ثقافية ،مساجد وكـان أهـم ميـدان ركـزت عيـة العلمـاء عليـه جهودهـا هـو ميـدان
الرتبية والتعليم ،كونه وسيلة تثقيـف وتوعيـة دينيـة ووطنيـة يف يـع الفئـات صـغارا وكبـارا إناثـا وذكـورا ،ورغـم
الصــعوبات والعراقيــل فقــد كانــت مدارســها تنــاهز  150مدرســة ،يقــارب عــدد مــن يرتادهــا  50ألــف مــن
البنني والبنات ،وقد كلل عملها الدؤوب بتأسيس معهد عبد احلميد بن باديس سنة .41947
التربية والتعليم في فكر الشيخ عبد الحميد بن باديس:
كــان الشــيخ عبــد احلميــد بــن بــاديس يعطــي األولويــة للبعــد الرتبــوي وجيعلــه الغايــة األســاس مــن كــل
عمـل تعليمـي ،وهـذا مـا بـني فلسـفة الشـيخ يف هــذا امليـدان ،فهـو دائمـا يـربط الرتبيـة والتعلـيم ويعتربمهـا شــيئا
واحـدا أو عمليتــني متكــاملتني ،مث أنــه حيـرص أشــد احلــرص كلــه علــى توسـيع جمــال نشــاطه التعليمــي ليشــمل
كل الفئات العمرية واألعمار باعتبار التعليم حق كل فرد.
1-Ali Merad: Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940, essai d'histoire religieuse
et sociale, les éditions El-hikma, Alger: 1999, pp.144, 145.
-2حممد امليلي :ابن باديس وعروبة اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ص ص.152 ،151.
- 3حممد الصاحل رمضان " :عية العلماء ودورها العقائدي واالجتماعي والثقايف" ،جملة الثقافة ،ع  ،85اجلزائر ،1984 ،ص.359.
-4املرجع نفسه ،ص ص.367 -364.
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املتتبــع جلهــود بــن بــاديس ونضــاله يلمــس املكانــة البــارزة الــيت حتتلهــا الرتبيــة والتعلــيم ضــمن أعمالــه
افكرية و جهوده اإلصالحية ،وهذا يدل داللة واضحة على األمهيـة الـيت أعطاهـا للنشـاط الرتبـوي ،باعتبـاره
األساس الذي يقوم عليـه كـل تغيـري ،فالرتبيـة عنـده احلجـر األسـاس يف كـل عمـل بنـائي ،لـذلك أعطاهـا كـل
جه ــده ووقت ــه ،وجن ــد هل ــا رفاق ــه وتالمي ــذه ال ــذين ش ــدوا أزره ،وس ــاعدوه يف تنفي ــذ املش ــروع ال ــذي ص ــممه،
واستنهضوا معه مهة الشـعب وخنوتـه ليقـوم بإنشـاء املـدارس ومتويـل املشـاريع التعليميـة ،وليلتفـت حـول عيـة
العلمـاء املسـلمني ،ويسـتند جهــدها يف نشـر العلـم و بــث الـوعي الـوطين و الــديين والسياسـي ،يقـول الشــيخ
عبد احلميد بن باديس ":إن األمم ال تنهض إال بعلمائها ،فهو الـذي حيـل األفكـار مـن عقوهلـا ويزيـل علـى
األبصـار غشــاوهتا ويبعـث اهلمــم مـن مراقــدها ،ويـدفع األمــم إىل التقـدم يف يــع احليـاة " ،فــالتعليم إذن هــو
احلياة والتقدم ،هذا ما آمن به بن باديس وسعى له وعمل به طوال حياته.1
تـرك بـن بـاديس مـن آراء وأقـوال وتصـورات يف جمـال الرتبيـة ،ويف مـا يلـي أهـم احملـاور الـيت يسـتخلب
منها الفكر الرتبوي الباديسي:
 اآلراء واألقوال اليت يعاجل هبا قضايا الرتبية. املبادئ والتوجهات اليت تؤسس مشروع الرتبية كما يتصوره. األهداف والغايات اليت تصورها وتصور من خالهلا كيف يعد اإلنسان الذي يريده اجملتمع. املضمون التعليمي الذي هو جوهر العملية التعليمية والرتبوية الذي هو أساس بناء اإلنسان. الطرق وألساليب اليت تعتمد يف تنفيذ العملية التعليمية.2قضايا المرأة في فكر في بن باديس:
دعــا الشــيخ عبــد احلميــد بــن بــاديس إىل تعلــيم امل ـرأة ورأى تكوينهــا وإعــدادها لتكــون مســتعدة
للوقوف مع الرجل يف السلم واحلرب ،فإنه يرى أن املهمة األساسية للمرأة هي تربيتهـا وتربيـة أبنائهـا ،وهـذه
النظرة واقعية من رجل حكيم ،ألن املـرأة اجلاهلـة ال ميكـن أن تنشـئ جـيال متماسـكا ،فحـرص علـى ضـرورة
 -1عبد القادر فضيل :الفكر الرتبوي الباديسي احلاضر والغائب ،جملة الوعي عدد خاص ،ص.65 .
 -2عبد اجمليد النجار :املرجع السابق ،ص.84 .
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تعليمها كما أن املرأة العاملة ال ميكنها وإن بذلت كـل اجلهـود أن تكـون مسـتقرة وتكـون بيتـا مسـتقرا ،ومـن
مهام املرأة تكوين األجيال وتنشئة األطفال تنشئة إسالمية ،وهذا يتوقف على أخالق املرأة و تدينها.
ويـرى بـن بـاديس أن الضـعف الــديين واخللقـي يف رجـال األمـة إمنــا هـو انعـدام الرتبيـة اإلســالمية يف
البيوت ،ويف ذلك يقول ":فإن أردنا أن نكون رجاال فعلينـا أن نكـون أمهـات دينيـات ،وال سـبيل إىل ذلـك
إال بتعلــيم البنــات تعليمــا دينيــا تـربيتهن تربيــة إســالمية ،وإذا تركنــاهن علــى مــا هــن عليــه مــن اجلهــل بالــدين
فمحــال أن نرجــو مـنهن أن يكــون لنــا عظمــاء الرجــال ،وشــر مــن تــركهن جــاهالت بالــدين إلقــاؤهن حيــث
يربني تربية تنفرهن من الدين أو حتقره يف أعينهن فيصبحن ممسوخات ال يلدن إال مثلهن.1" ...

الخاتمة:
لقــد كانــت حيــاة ابــن بــاديس ثريــة وخصــبة ،وصــفحة مشــرقة يف التــاريخ ،فــرغم قصــر حياتــه لــن
تتجـاوز اخلمســني ســنة لكنهـا كانــت مليئــة وطويلــة بالعمـل ،فكــان قامــة فارعـة وارتفــاع الوطنيــة والعقيــدة إىل
مرتبة الفدائية ،ونلمح ذلك من قوله ":إننـا نعتصـم بـاحلق ونعتصـم بالتواضـع عنـدما نقـول أننـا شـعب خالـد
ككثــري مــن الشــعوب ،لكننــا نصــف التــاريخ إذا قلنــا :إننــا ســبقناها يف ميــادين احليــاة ،ســبقنا هــذه األمــم يف
نشر احلـق أيـام كانـت يف ظلمـات مـن اجلهـل حالكـة ،أيـام كانـت تسـبح يف جلـج مـن األوهـام و اخليـاالت،
وذلك ما كنا فيه ،وما سنعود إليـه إن شـاء اهلل ،وإمنـا علينـا أن نعـرف تارخينـا ،ومـن عـرف تارخيـه جـدير بـأن
يتخذ لنفسه منزلـة الئقـة بـه يف هـذا الوجـود ،وال رابطـة تـربط ماضـينا اجمليـد حباضـرنا األغـر واملسـتقبل إال يف
هذا احلبل املتني :اللغة العربية ،لغة الدين ،لغة اجلنس ،لغة القومية ،لغة الوطنية املغروسة ".

 1عمار طاليب :بن باديس حياته وآثاره ،ج .202 ،201 ،4
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