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  شكر وعرفـان

  

  ...كل االمتنان و الشكر و التقدير

دا  و الذي لم يبخل علي أب ..طريق البحثستاذ المشرف الذي رافقني طيلةألل 

كتبه التي كانت لي عونا و  و أمدني بالعديد من..بنصائحه و تصويباته  القيمة

  ..إثراءمادة و 

  ..شجع و ساعد و ساند  كذلك لكل منالشكر و التقدير موصوالن      

  ..اإلخوان و األصدقـاء.. الزميالت و الزمالء..األساتذة

 ..العائلة و األهل                         



  إهداء

  ..و مرّة.. مرّة     

  ..صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه.. إلى رجال                   

  ..منهم من قضى نحبه

  ..و منهم من ينتظر                            

  ..لوا تبديالو ما بدّ                             

  ..روحانيتهو  .. إلى الشيخ محمد بلكبير في صوفيته             

  ..و إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس في إصالحه و مدرسته      

  ..و إلى مالك بن نبي في شموخه و عبقريته               

  تعبت في مرادها األجسام ٭٭٭فوس كبارا  و إذا كانت النّ       

  ..أهدي هذا العمل.. إلى هؤالء جميعا
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 أ 
 

  مقدمة

ألّن عرض حيا�م ببعض ،تعترب تراجم و سري العظماء و العباقرة مناذج حّية لسلوك دروب النجاح و التفوق 

  .ي، و استفزاز للّنفس أن تعيش دون العبقرية و العظمة يف مظهرها املعروضتفاصيلها مدعاة للتأمل و التأسّ 

تشكل  إّال لتحقيق هذه الغاية، و أكيد أ�ا ما خّلدت إّال أل�اوية العطرة، ما كتبت رية النبّ و أّكيد أّن السّ      

  .وحية و اإلجتماعيةاألخالقية و الرّ  هملحمة اإلنسان يف أمسى صور 

و ما الربوق الّساطعة على رأس كل . ل و رجاء، و أمنية عّز مطلبهامرية يف واقع األجيال أإّن جتديد هذه السّ     

  .ين، و إرجاع الّناس إىل الّصراط املستقيمة بتجديد الدّ إالّ تصديقا للنبوّ ،مائة سنة 

و هل كانت حياته  .هل كان مالك بن نيب واحدا من هؤالء ا�ّددين الذين سطع جنمهم يف القرن العشرين؟

 األّمة، تعّرب بطريقة أو بأخرى عن هذا الطريق الطويل، طريق األنبياء و ظضال و الكفاح من أجل إيقااملفعمة بالنّ 

  .الصاحلني و املصلحني؟

، كّل ذلك يشفع ملن اهدينلعل كتبه اليت جاوزت العشرين، و حماضراته و مقاالته، و أصدقائه و طلبته الشّ 

و ما مذكراته اليت ترك، إّال وثيقة حّية لشاهد للقرن، بكل ما حتمله  ..كان من ا�ّددين املصلحني..نعم.. يقول

  .يةهادة من معىن احلضور و الوسطالشّ 

كان جمال البحث  و ،ربة اإلصالحية فيها ول النّ حراسة، و ملوضوع هذه الدّ  ارنايو من منطلق املذكرات كان اخت 

ر و التنقيب، ألننا نعتقد أن مالك بن نيب سواء يف هذه املذكرات أو يف غريها ممّا كتب، مل يعش إّال فاحل

( و ما العنوان العريض الذي اختاره لدراسته كّلها . لإلصالح، و مل ميت إّال و هو يرجو أن يكون من املصلحني

  .إالّ تصديقا هلذا التوجه الذي سلكه منذ سنوات شبابه األوىل ،)مشكالت احلضارة

قد جاءت يف �اية املسار، فهي باإلضافة إىل العرض التارخيي الذي يعترب " مذكرات شاهد للقرن"و إذا كانت 

و عصارة فكر، البسا�ا، فهي تعترب حوصلة جتربةشهادة رجل عايش املرحلة و محبق وثيقة خطرية تركها ابن نيب ك

 ستعمارية و حضورها، و عاىن القابلية هلذه احلالة، و كابد احلالة اإلتنيحربني عامليو خالصة مسار اضطرب بني 

أن خيرج من �اية النفق، و ينريه للتائهني املتململني، الذين طال  –بعد ذلك  –و مجودها، ّمث حاول جهده 

هذا األخري الذي بقي متدبدبا بني التأصيل و ، ما بعد املوحدين إىل عصر النهضة هجوعهم فيه، من عصر

  .النداء اخلالد يف األعماق التحديث، بني التزّمت و التقليد، بني حضارة الغرب اجلّبارة، و بني
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على  وال هي جديدة. صالحي يف فكر مالك بن نيب، ليست من بنات اليومإّن طرح إشكالية اخلطاب اإل

  "لقرن لمذكرات شاهد " ا اخلطاب من خالل شتغال على هذيف اإل ، و لكّن اجلّدة تكمناملشتغلني يف هذا ا�ال

  :ية املوضوع من خالل التساؤالت التالية تربز أمه ثحي،كأدب لسرية الكاتب الّذاتية 

  هل كان مالك بن نيب مفّكرا إصالحيا؟ - 

  يته املعرفية يف هذا التوجه ؟فشّكلت خلماهي منطلقاته األوىل اليت  - 

  يف هذا السبيل ؟ عامالو إىل أي حّد بلغ به املدى 

  و بأي الوسائل جّهز عّدته لقطع هذا املسار، و تدليل عقبته الكؤود؟

  وكيف كانت نظرته ملعاصريه؟ وللحركة االصالحية على اخلصوص؟- 

  وماهو منهجه الذي ارتضاه أن يكون خارطة طريق لعملية إصالحية مثمرة؟- 

حقبة امتدت من بداية القرن إىل سنة  يمن خالل هذه املذكرات، اليت ترو  صالحاإلوكيف جتّلت مظاهر - 

  ؟م1939

ية مفاصل متوخّ . كانت هلا اجلرأة يف تفكيك هذه املذكرات و إعادة تركيبها  وحبسب اعتقادنا فإّن هذه الّدراسة ،

  :  و خاّصةوفلسفته ، هذا الّرجل  وهة باألعمال اليت سبقتها يف فكرصالحي كهدف و مرمى، منّ خطا�ا اإل

  .لصاحبه أسعد السحمراين" مالك بن نيب مفكرّا إصالحيا " كتاب   –

  .د العويسي،لعبد اهللا بن مح" و فكره  حياته مالك بن نيب" وكتاب -   

  ."مسار حنو البناء و التجديد" يف صحبة مالك بن نيب : " وكتاب عمر كامل مسقاوي -   

  .ملولود عومير ،"مالك بن نيب رجل احلضارة " وكتاب -   

  ليوسف بوراس" الفكر السياسي عند مالك بن نيب " وكتاب -   

، و منهج التغيري و عالقته بالفكر "فقه التغيري يف فكر مالك بن نيب "  :اوكتب عبد الّلطيف عبادة اليت منه-   

  ".صفحات مشرقة من فكر مالك بن نيب " ، و "اجلزائري املعاصر 
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سع املقام و اليت ال يتّ . نقيب و النقذحليل و التّ وعديد األحباث و الّدراسات األكادميية اليت تناولت هذا الفكر بالتّ 

  ..إىل جانب كتب املؤلف اليت جاوزت العشرين ،ها، و اليت كانت رافدا قويا هلذا البحثلذكر عناوينها كلّ 

إّن ما ميكن أن تكون هذه الدرّاسة قد قّدمته من إضافات يكمن يف اختيارها ملدونة مل تطرق بالّدرس و 

زون �ا الّسرد الكرونولوجي كان جّل من تناوهلا على قلّتهم، ال جياو و حليل بالشكل املقنع من قبل الّدراسني، التّ 

و الّذي "  ،مالك بن نيب حياته وفكره" يف كتابه  حلياة صاحبها، على غرار ما فعل عبد اهللا بن محد العويسي

و قد اعتمدت يف الشق األّول من البحث على مذكرات املؤلف اليت تغطي الشطر « : يّصرح يف مقّدمته قائال 

ستنباط إّال يف ما لغالب، ومل أتدخل بالتعليق أو اإلتحدث عن نفسه يف ايته، حبيث جعلت املؤلف األّول من حيا

  .»يقتضي اإليضاح

 "يف صحبة مالك بن نيب مسار حنو البناء اجلديد " أو على غرار ما فعل عمر كامل مسقاوي يف كتابه 

كمعاصر لنب نيب و طالب صديق مالزم، مربزا ا إليه شهادته احلّية  مضيف ،حيث أعاد هذا الّسرد يف املذكرات

يستحق كّل الثناء و  ءراق اخلاصة، و هو عمل جّبار ووفاعالقته باملفكر و كتبه و فكره، مدّعمة بالوثائق و األو 

و هي املرحلة املمتدة  ،نشرترحلة اليت مل تعرف أحداثها و مل التقدير خاّصة و أّن جزئي الكتاب قد قاما بتغطية امل

  .م1973سنة  رإىل �اية املسا 1939نة من س

و رّمبا  ،إبراز قيمة فكر ابن نيب و مكانته و توجيه األنظار إليه السابقة رّمبا كانت دوافع هذه الّدراسات 

مالك  نو لكن هذه الدراسة جاءت للحديث ع. كانت تعمل على توثيق جانب من مرحلة خطرية و التأريخ هلا

  ".مذكرات شاهد للقرن" صالحي يفاإلخطابه  ةمن خالل جتلي ،بن نيب كرجل إصالح بامتياز

ملعرفة كّل اجلوانب ،ور فم، ما لبث يتصاعد و ي�هذا املوضوع إرضاء لفضول شخصي و  وقد جاء اختيار

اليت تعترب حبق ثورة يف ا�ال الثقايف و ،احمليطة �ذه الشخصّية الفّذة، قصد فهم صحيح و ذكي ألفكارها 

  .عام  احلضاري بشكل

هذا امليدان، تعّرض  يف اذه، كون مالك بن نيب رائدقتقدمي هذا الفكر، و حتليله، و ن وبدافع موضوعي حيّتم

حياة عن يعرض بعض التفاصيل  خرآو بدافع .سيان، يف خمابر الّسموم السيكولوجية ويه و النّ شللطمس و الت

أذن لعصر جديد، خيتلط فيه و  سالمية،باحلضارة اإلر التحّلل الذي أّمل ختم طو رجل ينتمي إىل جيل سّيء احلظ 

ستعمار، و لكّنه عصر تنبثق منه، هنا و هناك، مؤشرات و بواكري نظام جديد ال يزال ستعمار بالقابلية لإلاإل

  .غامضا
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. نيب نو هذا إرثنا من مالك ب ..فنحن هذه األجيال ..رات شهادة تركها لألجيال من بعدهو ألّن هذه املذك

  .و صالحها نيتها اليت أثبتت راه،صاحبها اءة هذه الشهادة، و تفعيل أفكار بقر .. فوجب الوفاء

صالحي خطاب اإلوبناء على ما سبق ميكن تّصور مجلة األهداف اليت سعى إىل حتقيقها هذا البحث يف تناوله لل- 

  :عند مالك بن نيب من خالل املذكرات، و اليت ميكن حصرها فيما يلي

صالحية يف اجلزائر و العامل لفّعال إىل جانب رّواد احلركة اإلبراز مالك بن نيب كرائد إصالح، و دوره اإ - 

  .صالحياإل

  .حتديد املنطلقات الكربى هلذا املشروع يف منظور الكاتب - 

  .معرفة املنجز و املأمول من احلركة االصالحية إنطالقا من هذه الشهادة - 

ديد األسباب اليت أّدت و حماولة حت،صالحية ابن نيب، وخاّصة اجتاه احلركة اإلي مارسه اء الذإظهار النقذ البنّ  - 

  .على جتاوز أزمة النهوض باألّمة صالحي إىل النكوص، و عدم قدرته بعدُ باحلل اإل

  .تثبيت مالحظات الكاتب، و حلوله املقرتحة يف إطار املفهوم احلضاري للمشكلة - 

بني بثالثة فصول لكل منهما مع مقدمة ضرورية و باتقسيم مادة البحث إىل  متّ و لتحقيق هذه القراءة املفيدة، 

  :خامتة

شكال الذي عيه، و اإلطرق ألهدافه و دواشارة إىل مناسبة املوضوع و أمهية البحث، مع التّ ت اإلففي املقدمة متّ 

  جابة عليه يطرحه و حياول اإل

صالحي، حيث كان مدخال إىل الدراسة، و تفصيال السرية الذاتية ومفهوم اخلطاب اإل: بعنوان  وكان الباب األّول

  :ملفاهيم مصطلحا�ا فجاء 

على مفهوم اخلطاب اإلصالحي بني األدبيات العربية و الغربية، و ذكر الكثري من رّواد هذا : فصله األول 

مع ذكر رّوادها من رجال مجعية العلماء  ،حية يف اجلزائراخلطاب يف العامل اإلسالمي، ليخلص إىل احلركة اإلصال

  .املسلمني
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تعرضت الدراسة ملفهوم أدب السرية الّذاتية و تطورها يف األدب الغريب و العريب على : مث يف الفصل الثاين     

  .توثيقية التارخييةبذكر تقاطعه مع أجناس أخرى، و إبراز قيمته الفنية و ال ،الّسواء، مع فلسفة هذا اجلنس األديب

  "مذكرات شاهد للقرن" إىل مالك بن نيب و أدب سريته الذاتية بعنوا�ا: لتخلص يف القصل الثالث

ذاكرة أحداثها و شخصيا�ا، و الزمن و املكان فيها و حّىت لغتها و ،هاحيث عملت على فك بنية نصّ     

  .أسلو�ا

و الظاهرة القرآنية، و رواية لبيك :ليختم هذا الباب بذكر املؤلفات التأصيلية لفكر مالك بن نيب ممثلة يف كتب 

ضافة اىل كتاب ،إسالمي إفريقية األسيوية، و فكرة كمنولث شروط النهضة، و وجهة العامل اإلسالمي و فكرة اإل

  .الّصراع الفكري يف البالد املستعمرة

حيث ّمت تفكيك الّنص من  ،يات اخلطاب اإلصالحي يف مذكرات شاهد للقرنجتلّ : اين بعنوانمث كان الباب الث

  :جاء ، فجانبه الفكري لتتبع اخلطاب اإلصالحي يف دروبه و ثناياه

ليربز التحديد الّسليب لألمور يف املذكرات، ذاكرا اإلستعمار و القابلية لإلستعمار كعنوانني بارزين : الفصل األول   

  .ا التحديد، الذي يكّبل األمة و يّغل أفرادها بأسباب ظاهرة أحيانا، و خفية ال مرئية يف أحايني أخرىهلذ

ل يف الفكرة اإلصالحية و الذي متثّ  ،حديد اإلجيايبخر لألمور، و هو التّ ق اآللتحديد الشّ : اينو جاء الفصل الثّ   

األعمال اخلالدة على صفحات مذكرات  منى تلك املشاهد نر عملوا بكل جهد و مشقة ل نرجاهلا األوائل، الذي

  .يف هذا السبيل الك بن نيبالبارزة ملسامهات املشاهد للقرن، مع ذكر 

فكان ملعامل طريق اإلصالح اليت حّددها مالك بن نيب، حيث كانت الّروح و : و أما يف الفصل الثالث   

  .لذي يشكل حمور الفعل احلضارياألخالق و العلم و األفكار، يف مفهومها الرتبوي ا

مشرعة األبواب للغوص على درر  ،لتحوصل مباحث الدراسة، و تستعرض نتائجها: و يف األخري جاءت اخلامتة

فرّب مبّلغ . و هو يرجو أن يبّلغ لألجيال من بعده ،الذي عاش صاحبه من أجله و مات ،هذا الفكر احلصيف

  .أوعى من سامع

كان عونا للباحث على   ،ةحتليليليات آباقتضت اإلرتكاز على منهج وصفي  ،املوضوعو طبيعة الّدراسة يف هذا 

ه، مع استعمال منهج الكاتب يف التعرية و التخلية ّمث التأسيس و اجلمع و بع مكامن هذا اخلطاب يف مضانّ تت
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إىل الّصرامة الديكارتية  اليت  قيقة عند ابن نيب، تعود أصوله رّمباته الدّ ة، و هو منهج امتاز بعلميّ حليالرتكيب و التّ 

  .وروباأهذا املنهج على مقاعد الّدرس يف  ةها من أستاذتلقاّ 

كما أّن البحث استعمل مصطلحات املؤلف اليت عرف �ا، حماوال تقريبها من القارئ و إن بصيغ متنوعة زيادة يف 

  .االتدليل و التبسيط خدمة و إيضاح

و كابد من ةغربجهدا، و عاىن يف دروبه وحشة و ة و ه قد القى مشقّ و ككل حبث جّدي ال بّد أن يكون صاحب

أطياف و ن ذلك الشعور إّال نشوة اإلنتصار و عقبات، و لكن مع نقطة النهاية ال يبقى م اً أجل إمتامه صعاب

ل األيام فيا أن تتكجق إّال قدرا حمدودا، رايهّون من قيمة العمل، الذي مل حيقّ  على املزيد، و ضمري ذكريات حتثّ 

  .ـرباستكمال الباقي بعد معونة احلكيـــم العليـــم، فهو ولـــــــي ذلك و القادر عليـــه و هو نعم املولـــــى و نعـــم النـــصــيــ
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  المبحث األول

  مفهوم الخطاب

 

لقد أصبح هذا املصطلح متداوال بكثرة، و شاع ذكره يف كثري من احلقول املعرفية و الفكرية كالفلسفة و النقد وعلم 

صوص غري األدبية و استعمل بصورة أوسع يف حتليل الّنصوص األدبية و النّ . غريهاجتماعي و الّلسانيات و الّنفس اإل

ملّتبعة يف رة إىل تلك اخلربات املنهجية اف يف هذا ا�ال للتحليل و اإلشاقد وظّ و " طابحتليل اخل"مسّمى  حتت

ألنه كان دائما هو املصطلح « .اللةت يف الدّ لح اخلطاب تشتّ طرّمبا بسببه كان ملص، و مع كّلهذاو . الدراسات البنيوية

  .)1(»ظريةصوص النّ األقل تعريفا عند استعماله يف النّ 

يف عمليات التواصل املستمرة  د بالكالم املتبادل بني األفراد منطوقا كان أو مكتوباو إذا كان اخلطاب يتحدّ 

« . فإن هذا األمر يطرح مسألة العالقة بني الّلغة و الكالم، و بني الّلغة و الفكر، و بني الّلغة و ا�تمع ،روريةوالضّ 

هاية إىل حتديد العالقات بني الّلغة أن تؤول بصاحبها يف النّ و من هنا جيب على أي حماولة لتحديد اخلطاب 

و هذا . )2(»جتماعي جتماعية أو الفعل اإلمع، و بينها كّلها و املمارسة اإلوالفكر، و الّلغة والكالم، والّلغة و ا�ت

يف " اخلطاب" بل ذلك ستحاول أن تتحّسس و تستوعب معاين و لكن ق. راسة يف حينهما ستشري إليه هذه الدّ 

  .مسريته الداللية عرب مراجعة املعاجم و القواميس و املراجع املختصة

  :الخطاب لغة

مراجعة الكالم : اخلطاب و املخاطبة«: على مراجعة الكالم، فقد قال صاحبه" لسان العرب" دّل اخلطاب يف 

أن يفصل بني احلق و الباطل، و ميّيز بني احلكم : طابو فصل اخل،و قد خاطبه خماطبة و خطابا، و مها يتخاطبان 

  .           )3(»وضده

واج واملصاهرة نيه الشأن و األمر، ومن معانيه الّنكاح و طلب الزّ هو مشتق من فعل خطب الذي من معاو      

  .بضمهاـ موضوعها الرسالة اليت هلا أّول و آخر و اخلُطبة  ،موضوعها املرأة فاِخلطبة ـ بكسر اخلاء ،والتواصل و القرىب

  

                                                           
 .19، ص 2012غريب اسكندر، دار الكتب العلمية، بريوت، : اخلطاب، تر: سارة ميلز)1(

 .7،ص  2008اخلطاب، الشبكة العربية لألحباث و النشر، بريوت،يف سيسيولوجيا : عبد السالم حيمر)2(

 .856م، ص 1988، دار اجليل، بريوت، 2لسان العرب م: ابن منظور)3(
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من هو أهل للفهم، و الكالم الذي ال يقصد به إفهام  إفهامفهام، الكالم الذي يُقصد به اإل «واخلطاب هو

  .ييات للكفو كما ورد يف كتاب الكلّ )1(»املستمع فإنّه ال يسمى خطابا

فصل " ُضه اجلواب، ويما يكّلم به الّرجل صاحبه، و نق :اخلطاب« يف منجده أن " لويس معلوف " وذكر 

خاطبه خماطبة «: لفاظ القرآن الكرميوورد يف معجم أ)2(.»"أّما بعد: "أن يقول اخلطيب بعد محد اهللا": اخلطاب

  .)3(»الشأن الذي تقع فيه املخاطبة: تكّلم معه، و اخلطب: وخطابا

امع مقطع كالمي حيمل معلومات يريد املرسل املتكّلم أو الكاتب أن ينقلها إىل املرسل إليه أو السّ « واخلطاب هو

  .)4(»اآلخر بناء على نظام لغوي مشرتك بينهماأو القارئ، و يكتب األول رسالة، و يفهمها 

لذلك ورد  فهام و توصيل رسالةقصد اإلبانة و اإلبيدور معناها حول الكالم  " خطاب" و �ذا فإّن جذور مفردة 

ه إىل اجلمهور من املستمعني يف مناسبة من مبعىن الكالم املوجّ «"منجد الّلغة العربية املعاصرة" معناها يف 

يشري إىل مصدر الفعل خاطب خياطب خطابا و خماطبة، و هو يدل على «هو كمفردة لغوية ، و )5(»املناسبات

 اللة اإلمسية، فأصبح قدميا يدلّ ا�رد من الّزمن إىل الدّ اللة على احلدث توجيه الكالم ملن يفهم، أي نقله من الدّ 

  .)6(»على ما خوطب به و هو الكالم

ن الكرمي اثنيت عشرة مرّة، موّزعة على أحد عشرة سورة حيث تكّررت يف يف القرآ) ب. ط. خ(و ترّددت مادة 

  ..مرتني، و يف باقي السور مرّة مرّة" ص" سورة 

: فقد وردت يف سورة الفرقان يف قوله تعاىل

﴿                     ﴾" -  63آية  -  

 

﴿: ويف سورة هود                 ﴾37ية آ  

 

﴿: ويف سورة املؤمنون      ﴾ .27ية آ  

                                                           
 .419م، ص 1992الكليات، مؤسسة الرسالة، بريوت، : أبو البقاء الكفوي)1(

 .186، ص 1956املنجد يف اللغة، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، : لويس معلوف)2(

 ).مادة خطب(م،1996، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة،2م: معجم ألفاظ القرآن الكرمي: جممع  الّلغة العربية)3(

 ).مادة خطب(م، 1987إميل يعقوب، قاموس املصطلحات اللغوية و األدبية، دار العلم للماليني، بريوت، )4(

 .396، ص 2000ار املشرق، بريوت، د: املنجد يف الّلغة العربية املعاصرة)5(

 .36، ص1، ط2004اسرتاتيجيات اخلطاب، دار الكتاب اجلديد، بريوت، : عبد اهلادي بن ظافر الشهري)6(
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﴿: و يف سورة طه      ﴾ .95يةآ  

﴿:سورة احلجرويف          ﴾ .57يةآ  

﴿:ارياتويف سورة الذّ    ﴾ .31يةآ  

﴿:ويف سورة القصص     ﴾23يةآ  

﴿: ويف سورة يوسف      ﴾ . 51أية  

﴿:و يف سورة ص          ﴾  .20يةآ 

﴿:ويف سورة ص         ﴾ . 23آية 

﴿:و يف سورة النبأ                ﴾ . 37آية 

﴿: و يف سورة البقرة           ﴾ . 235آية 

و مبعىن خاطبة، و مبعىن الكالم و الرسالةوقد وردت مبعىن مراجعة الكالم، و مبعىن الشأن الذي تقع فيه امل

  .خمل و ال إشباع ممل، و مبعىن طلب يد املرأة للنكاح الفقه يف القضاء، و مبعىن القصد الذي ليس فيه اختصار

فاخلطابة يف ميدان النثر مبنزلة القصيد يف ميدان الوزن «باخلطابة يف نصوصنا الرتاثية، " اخلطاب" و يرتبط 

ابة م يف بعض الّنصوص عن اخلطفإن اجلاحظ إذا تكلّ  فهي اإلطار املثايل الذي تتجّلى فيه البالغة النثرية، و من مثّ 

وليس هذا معناه أنّه ال يّفرق بينهما، و لكّنه يتصور العالقة بينهما على هذا (...) والسياق، فهو يقصد البالغة 

  .)1(»الشكل ليس أكثر

ن املعتز يف وهو املبدأ األساسي الذي ركّز عليه بشر ب«: و ال يتم التصديق يف اخلطابة إّال مبوافقة املقال للمقام

  .)2(»اخلطاب تهأن يراعى كيف املتكلم يف حال تأدي: أيرسالته البالغية؛ 

ة دالليا، و أصبحت يف العصر احلديث و مع علم الّلسان خاصّ " خطاب" و مبرور الزمن ارتقت مفردة 

"  تريفول" و من هنا تأيت أمهية حتديد هذا املفهوم عمال مبقولة.  عن مصطلح علمي ذو معىن و اختصاصتعّرب 

)Voltaire :(» قبل أن تتحدث معي، حّدد مصطلحاتك«)3(.  

                                                           
 .10، ص2006حتليل اخلطاب األديب و قضايا النص، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، : عبد القادر شرشار )1(

 .11املرجع نفسه، ص  )2(
 .119م، ص 1987جورج طرابيشي، دار الطليعة ، بريوت، : تر: الفلسفة اليونانية: برهييهاميل )3(
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  :الخطاب اصطالحا

ور مالمح اخلطاب تتبل ت، حيث بدأ"أفالطون" ذا املفهوم فلسفيا إىلترجع أول حماولة جاّدة يف ضبط ه  

 حساب الكتابة و السيادة للكالم علىيعطي األولوية «هذا اخلطاب الذي . الفلسفي احلقيقي يف الثقافة اليونانية

يّظل حاضرا أمام ذاته و مطابقا  مؤداه أن الفكر وهو يتكلم ،إذ أن الكالم و الفكر يقومان على أساس وهم

ستقرار و تفكك املعىن، ومن مثة فالكتابة اإلعدم و رابطلذاته، وأنه يقّدم املعىن مباشرة، بينما تّتسم الكتابة باإلض

  .)1(»و استبعاد عن طرق اخلطاب الذي يوّد إثبات حضوره ملباشرة املعىن حمط شكّ 

إذ يقوم املنطق األرسطي إىل حد كبري على  «، "أرسطو" كما يتصل مفهوم اخلطاب باملنطق عند 

، ففكرة املنطق عند أرسطو تتأثر مبعطيات لغوية حنوية، و يستعمل هذه املعطيات يف خصائص اللغة اليونانية

  .)2(»، و يهدف اخلطاب عند أرسطو إىل اإلقناع يف احملاورات و اجلدل الذي كان شائعا عند اليونانينياخلطاب

  : ربغعند الالخطاب 

، فاحلديث عندهم ميكن أن جيمع يف " احلديث" و بني " اخلطاب" و قد فّرق علماء الّلغة يف الغرب بني   

باعتباره أصغر وحدة صوتية، بينما يكون التحليل يف " الفونيم"حيّلل إىل عناصر صغرى تصل إىل  عّينة لغوية، و

  .رىحيث تعترب اجلملة هي وحدته الّصغ اخلطاب سائرا يف اجتاه آخر،

، حيث اعترب الّلغة جزءا جوهريا ) parole(و الكالم ) langue(بني الّلغة " دي سوسري"مّيز «و قد 

ه امللكة عند اها ا�تمع لتسهيل ممارسة هذمللكة الّلسان، يتبنّ  جتماعيإّلسان، و هي يف الوقت ذاته نتاج من ال

و يصدر عن وعي و إرادةأما الكالم فهو نتاج فرد . باتجتماعية حركتها التكرار و الثّ إاألفراد فهي مؤسسة 

يتجّلى  ووعن و التنّ ، ألن من مسات الكالم التعّدد و التلوّ "الكالم"فاخلطاب عنده يرادف . )3(»ختياريتصف باإل

  ذلك يف حرية الفرد يف استخدامه لألنساق التعبريية، مستعينا باآلليات النفسية، 

  .من خالهلا زيائية اليت ميتلكها و يظهر كالمهو الفي

ميكن  لية من اجلمل تكون جمموعة منغلقةملفوظ طويل، أو متتا« إىل أن اخلطاب هو " هاريس"ويذهب 

من خالهلا معاينة بنية سلسلة من العناصر، بواسطة املنهجية التوزيعية، و بشكل جيعلها تظل يف جمال لساين 

  .)4(»حمض

                                                           
 104، 103، ص1،1996النظرية و التطبيق، دار الفكر، دمشق،ط: علم الداللة العريب: فايز الّداية)1(

 .12،ص 2006مشق،حتليل اخلطاب األديب، و قضايا النص، منشورات احتاد الكتاب العرب، د: عبد القادر شرشار)2(

 .17، ص2005، 4حتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت،ط: سعيد يقطني)3(

 .88ص, 2002, 1ط,بريوت, مكتبة لبنان ناشرون, معجم مصطلحات نقد الرواية: لطيف زيتوين)4(
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بأنه قول يفرتض متكّلما و خماطبا و يتضمن رغبة « اخلطاب )Benveniste" (بنفنيست" و يعّرف 

  .)1(»األولبالتأثري يف الثاين بشكل من األشكال

و عل كالمي يفرتض وجود راو و مستمعأّي منطوق أو ف «بأنه :فيقول )Todorov(تودوروفو أما 

  . )2(»يف نية الرّاوي التأثري على املستمع بطريقة ما 

  

تواصل لغوي يفهم بوصفه تعامال أو صفقة  اخلطابأن " جيفري ليج و ومايكل شورت" و يرى كّلمن 

بينما الّنص تواصل . جتماعيةد شكله مقاصده اإلحتدّ ) أو أكثر(  امع، و نشاطا بني شخصنيبني املتكلم و السّ 

  .رة يف وسيط مسعي أو بصريسالة مشفّ يفهم على أنّه جمرد ر ) سواء كان حمكيا أم مكتوبا( لغوي 

اخلطاب هو الّنصوص و األقوال كما تعطي جمموع كلما�ا « : تعريف اخلطاب بقوله" ميشال فوكو"و حيّدد     

  .)3(»بنائها، و بنيتها املنطقية أو تنظيمها البنائيونظام 

وكانت تلك  «و قام بإجراء حتليالته من هذا املنطلق" حوار" اخلطاب بأنه " رموشل" و قد اعترب   

واليت أثرت يف تعريفات العديد " احلوار"اليت حصرت اخلطاب يف " بريفكام"ره بآراء مدرسة التحليالت توحي بتأث

  .ابياشفويا كان أم كت" منولوجا"عتباره يتعاملون مع اخلطاب با االذين أصبحو ،)4(»سانينيمن اللّ 

موز إىل عامل اخر وهو غة كمنظومة من الرّ ومن مجلة هاته التعريفات واملفاهيم نالحظ أن اخلطاب يغادر عامل اللّ 

أفكار «باإلضافة إىل كون هذا اخلطاب جمموعة من , د تعبريها يف هذا اخلطابصال جتتغة كأداة لإلعامل اللّ 

وهي مبثابة , هامث نقدها وحلّ , تتمثل يف طرح القضايا, دة من التعاقب نتيجة ألثار حمدودةوضعت يف نظم حمدّ 

  ".وهريست" هندس"كما يؤكد ) 5(»نتيجة لذلك النظام

اليت مل يكن هلا )discurrere(تيين صل للكلمة يف أصلها الالّ نا نالحظ التطور الداليل احلانّ وهكذا فإ

) خطاب) (discurrus(، و مل تأخذ هذا املعىن "اجلري هنا و هناك"أي عالقة مباشرة بالّلغة، فقد كانت تعين 

  قبل أن حتيل إىل كل تشكيل للفكر شفويا, حيث أخدت تدل على احلديث واملقابلة, تيينيف اخر العهد الالّ  إالّ 

  ".أنفريساليس" "أنسيكلوبيديا"كان أم مكتوباكما جاء يف 

                                                           
 .48ص, م1993, املركز الثقايف بريوت, الغامنيسعيد : تر, اللغة واألدب يف اخلطاب األديب: روفو تزفتان تود)1(

 .22ص, م2012, بريوت, دار الكتب العلمية, غريب اسكندر: تر, اخلطاب:سارة ميلز)2(
 .31ص, م1987, الدار البيضاء, املركز الثقايف العريب, سامل يفوت: نظريات املعرفة ،تر: ميشيل فوكو)3(
 .70ص, 1998, عمان, منشورات دار اهلالل, ة يف صناعة النصوص اإلعالمية وحتليلهادراس, اللغة اإلعالمية: عبد الستار جواد)4(

 .73ص, 2001, القاهرة, املكتبة األكادميية, عز الدين امساعيل: تر, مقدمة يف نظريات اخلطاب: ديان مكدونيل)5(
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و كانت البالغة اإلغريقية ، و البالغة الالتينية ، قد أصبحتا فيما بعد يف الثقافة االوروبية متثالن بالغة 

حيث . ل عام ورويب بشكاال�ا يتوازى مع تاريخ الفكر األو تاريخ استعم" خطاب " اخلطاب  فإن تاريخ كلمة 

 فيه املسار املنظم الذي كتب خطابا عن املنهج يف القرن السابع عشر ، يبّني «) م1596،1650(ديكارت أن

ياه  إ اناعت ،ة ممكنةجيب أن يلتزم به العقل أثناء التفكري كي يبلغ احلقيقة بأقل كلفة ، و يف أقصر مدّ 

  .)1(»ستداللاإليد اخلطاب ، كما يفيد الربهان و الذي يف) discursif(بــ

ى ذلك رد أداة للتواصل ، بل تعدّ ال ينحصر يف كونه جمّ  –يف البالغة الكالسيكية  –لقد كان اخلطاب 

املكتوبة يف ذو تعريف واسع يشمل اللغة املتلفظة أو رة سانيات املعاصو قد اصبح مع اللّ .  للتأثري يف سلوك الغري

ة الذي من احلقول العلمية اجلادّ  ل حقالّ ، يشكّ و أضحى يف الوقت نفسه . ي للكلمتني ري سالكالم باملعىن السو 

  .حباث العلمية املختلفة  �تم به األ

  :عند العرب الخطاب 

ارتبط مفهوم اخلطاب يف األدبيات العربية ، بعلم األصول ، حيث أن املفهوم القرآين للخطاب حييل على   

العريب يف هذا املعىن ، ذلك أن الداللة املعجمية ا جاء يف املعجم اللة اليت ال ختتلف عمّ الكالم ، و هي الدّ 

  .يف القرآن الكرمي " اخلطاب " رود لفظة ست على التفسري القرآين تبعا لسياق و أسّ 

ن الكرمي آو باعتبار القر . لكالم املوجه الذي حياول اإلقناعبأنه ا،فكر اإلسالمي عموما الو قد اعترب اخلطاب يف 

  .قناعا و تعبريا عن احلقيقة إفقد كان أكثر اخلطابات ،ا متعاليا نصّ 

 أن بوصفه نوعا من الكالم ، حيث أشار إىل" اخلطاب " بني الكالم بصفة عامة و " التهانوي " ز و قد ميّ 

توجيه الكالم «فه على انه الة بالوضع على مدلوهلا القائم بالنفس ، أما اخلطاب فعرّ الكالم يطلق على العبارة الدّ 

  .، فهو عنده إما أن يكون لفظيا أو مكتوبا )2(»و الغري لإلفهام حن

  .)3(»ال على املقصود بال التباس ه الكالم املبني الدّ إنّ «:بقوله " فصل اخلطاب "  "الزخمشري"و يفسر

فظ املتواضع عليه ، املقصود به إفهام من هو متهيء إن اخلطاب هو اللّ «: مدي اخلطاب قائال و يعرف اآل

  )4(»لفهمه

                                                           
 .14ص  ،2008وت، ، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بري يف سوسيولوجيا اخلطاب: مر عبد السالم حي )1(

 .175م، ص 1972لطفي عبد البديع، اهليئة العامة للكتاب ، القاهرة ، : ، حتق 2كشاف اصطالحات الفنون ،ج : التهانوي )2(

 .80م، ص 1987، دار الكتاب العريب ، بريوت،  4الكشاف ، ج: الزخمشري )3(

 .136م ، ص 1980، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 1اإلحكام يف أصول األحكام ، ج:  سيف الدين اآلمدي )4(



 مفهوم الخطاب اإلصالحي  :                                                                        األول  الفصل

 

15 
 

عالقة و فظ فظ باللّ فظ باملعىن ، و عالقة اللّ مصطلح اخلطاب من خالل توضيحه لعالقة اللّ "  ابن جّين " و قارب 

م جهدا حممودا يف تبيني أساليب الكالم عند ، وقد قدّ " اخلصائص"، مفردا لذلك أبوابا يف كتابه  احلروف ببعضها

و معانيها   لفاظها و ترتيبها ، ألن ذلك هو طريقها إلظهار أغراضهاأن العرب تعتين بنظم أ«و أكد على . النحاة 

هذا الباب من أشرف فصول العربية و أكرمها  أنّ  على" ابن جين "و يؤكد . )1(»ما للمعاين و ما األلفاظ إال خد

�ا ، فإن املعاين أقوى عندها و أكرم عليها و العرب تعىن بألفاظها فتصلحها و �ذّ  فكما أنّ . و أعالها و أنزهها 

و ذكر أن العرب . أفخر قدرا يف نفوسها ، و ما هذه العناية باأللفاظ اال ليكون اخلطاب أقرب فهما و أكثر بيانا 

، و اإلعراب عنده يف خدمة اخلطاب و الفهم و التواصل  و هصحتّ قد تلج إىل إفساد اإلعراب من أجل املعىن و 

  .ته اال اإلبانة عن مكنون كالم العرب ما و ظيف

من خالل  حيث أكد على أن السياق الكالمي ال يتأتى االّ ) هـ 471تـ (اجلرجاين " وهذا ما ذهب إليه 

ني ، حيث مفهوما لدى املتلقّ  ال عوامل ليكون خطاب الباثّ ت اإلعراب يف الرتاكيب ، و ماهي إمعرفة عالما

من ترتيب األلفاظ ، و تواليها على النظم اخلاص ، ليس هو الذي طلبته  ال بدّ  ترى أنه ما و اعلم أنّ «:يقول 

ا ال حمالة تتبع عية للمعاين فإ�ّ و أرورة من حيث األلفاظ إذا كانت ه شيء يقع بسبب األول ضبالفكر و لكنّ 

  .)2(»املعاين يف مواضيعها 

كون الفائدة ، و يصل الفهم إىل على وجوب علم املخاطب مبحتوى اخلطاب حىت ت" اجلرجاين" و ركز 

امع مبضمون صريح يف الكالم و علم السّ ي بسرعة و سهولة ، و استنباط قانون من التناسب بني طاقة التّ املتلقّ 

وهذا ما يتوافق مع طاقة اخلطاب حيث يتم التجاوب و تتم عملية التواصل بنجاح تام ، و يتحدث من ،الرسالة 

غة و مبعاين األلفاظ امع من أن يكون عاملا باللّ ال خيلو السّ «:ها اخلطاب ، فيقول خالل شرحه للطاقة اليت يتضمن

أو يكون جاهال بذلك ، فإن كان عاملا مل يتصور أن يتفاوت حال األلفاظ معه ، فيكون ،اليت يسمعها مستطلعا 

  )3(» خر ، و إن كان جاهال كان ذلك يف وصفه أبعدآفظ أسرع إىل قلبه من معىن لفظ معىن اللّ 

فظ املفرد إذا مل يكن يف ظم ال على املفردة املعزولة ، فهو يرفض فصاحة اللّ و هو هنا يتكلم عن النّ 

و ينكر من  اس يف صورة من يعرف من جانبهاهنا أصال أنت ترى النّ  و اعلم أنّ «:جمموعة كالمية ، فيقول 

                                                           
 .215، ص ) ت.د(، دار الكتاب العريب ، بريوت ،  1حممد علي النجار ، ج : اخلصائص ، حتق :ابن جين  )1(
 .53، ص 2001، دار املعرفة ، بريوت ،  3حممد، ط : ، حتق  اإلعجازدالئل : عبد القادر اجلرجاين  )2(
 .180نفسه ، ص رجع امل )3(
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ن ع لتعرف معانيها يف أنفسها ، و لكن ألغة مل توضلفاظ املفردة اليت هي أوضاع اللّ جانب اخر ، وهو أن األ

  .)1(»ا بينها فوائد ، و هذا علم شريف و أصل عظيم يضم بعضها إىل بعض ، فيعرف فيم

فهامية بتضام الكلمات ا من أجل الوظيفة التواصلية اإلوضع لتطلق تسميات على أشياء فقط ، و إمنّ فاأللفاظ مل ت

  .بعضها ببعض 

طاب مبا ساقوه من مفاهيم غويني العرب القدامى سامهوا يف جتلية مصطلح اخلو هكذا يتبني لنا أن اللّ 

  .وه مبصطلح الكالم تقريبا حيث ماثل ،متقاربة

  .و أما مفهوم اخلطاب عند العرب احملدثني ، فقد بدا واضحا تأثره باملرجعية املفهومية الغربية 

 عبريا استدالليا ، واالّ  عنها تق األمر بوجهة نظر يعّرب تعلّ  اء من األفكار إذابن «ده حممد عابد اجلابري بأنه فقد حدّ 

ظيفته را على أداء و ، و هو يؤكد على أن اخلطاب بناء خيضع لقواعد معينة جتعله قاد)2(»فهو أحاسيس و مشاعر 

ويعكس مدى قدرة صاحبه على احرتام تلك القواعد ، أي على مدى استثماره هلا ، و من خالل تقدمي وجهة 

و اجلابري يفرق بني اخلطاب  .قناعيةجتعلها تؤدي مهمتها اإلخبارية اإلإىل القارئ أو السامع بالصورة اليت  نظره

  " .ويل بالتأ" لقي حيث ينعت هذا ىل املتذي يقدمه املرسل ، و بني ما يصل اال

يف  تسهم ل �ا اجلمل نظاما متتابعاالطريقة اليت تشكّ «فهو " جابر عصفور" عند " اخلطاب " و أما 

ل خطابا أوسع بعينه لتشكّ  نسق كّلي متغّري و متحد اخلواص، أو على حنو ميكن معه أن تتألف اجلمل يف خطاب

لفظي ، تنتجها ه جمموعة دالة من أشكال األداء الّ مفرد ، و قد يوصف اخلطاب بأنّ  ينطوي على أكثر من نصّ 

  )3(»املتعينة اليت تستخدم لتحقيق أغراض معينة ه مساق العالقات جمموعة من العالقات ، أو يوصف بأنّ 

بالشكل احلديث يعود إىل مفكرين و كتاب من  اخلطاب الفضل يف نشر مصطلح أنّ " يسني " يد يرى السّ و 

فكار و القضايا أسلوب التناول أو صياغة و عرض األ«املغرب العريب ، وهو يرى أن املصطلح يعين يف عمومه 

  )4(»واملشكالت 

د م �ا املادة احلكائية يف الرواية ، و قالطريقة اليت تقدّ «فاخلطاب عنده ليس إالّ " سعيد يقطني " أما و 

طينا �موعة من علكن ما يتغري هو اخلطاب يف حماولته كتابتها و نظمها ، فلو أتكون املادة احلكائية واحدة ، 

 ها املركزية ، و زما�ا و فضائها�ا و أحداثنا هلم سلفا شخصياحددّ روائيني مادة قابلة ألن حتكى ، و الكتاب ال

                                                           
 .345نفسه ، ص  رجعامل: عبد القاهر اجلرجاين  )1(

 .17م ، ص 1982اخلطاب العريب املعاصر ، دار الطليعة ، بريوت ، : حممد عابد اجلابري  )2(

 .269م ، ص 1985عصر النبوية ، من ليفي شرتاوس إىل فوكو ، دار االفاق العربية ، بغداد ، : جابر عصفور )3(

 .397م، ص 1986حبثا عن هوية جديدة للعلوم االجتماعية يف الوطن العريب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، :السيد يسني  )4(
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مون لنا خطابات ختتلف باختالف اجتاها�م ومواقفهم ، و ان كانت القصة اليت يعاجلون لوجدناهم يقدّ 

هوم يف مناقشته للتعريفات السابقة لألدب ، و استنتج ضرورة إدخال مف" ثودوروف" هب مع لذلك ذ )1(»واحدة

ه يرى أن إىل استعمال اخلطاب األديب حمل األدب أو العمل األديب ، ألنّ دعو ، وهو ي" اخلطاب" جنسي هو

فهو حياول البحث يف . ة عالقات فيما بينهااخلطابات سواء كانت أدبية أو غري أدبية فهي تتداخل مكون

  .اخلصائص اليت متيز هذا اخلطاب األديب دفعا بالتحليل و النظرية إىل مدامها األبعد

نا أفرزته عالقات معينة مبوجبها ه كياالكالم أو املقال ، و عدّ «كونه " اخلطاب" " يالسالم املسدّ عبد " و فهم 

 ه حميطرف امللفوظ األديب بكونه جهازا خاصا من القيم ، طاملا أنّ د من ذلك تيار يعّ تولّ لتأمت أجزاؤه ، و قد ا

نية ألسنية تتحاور مع السياق املضموين حتاورا ى إىل القول بأن األثر األديب بضألسين مستقل بذاته، و هو ما أف

ل اخلطاب حنو عامل حتلي الظاهر  يف توجههم" سعيد يقطني"هب إليه و هو هنا ال يبتعد كثريا عما ذ.)2(»خاصا 

حيث يهدف اخلطاب إىل إعطاء وصف صريح للوحدات اللغوية ، و ذلك من خالل بعدين . ته احلديثة يف نسخ

  :اثنني هلذا الوصف

  .و الرتاكيب ، واجلمل  ،�ا املفرداتاخلطاب الداخلية اليت تكوّ  بنية و يعين: )text(النص  - 1- 

عليه و ظروف يف ضوء الظروف اخلارجية و املؤثرات املباشرة و يعين اخلطاب : )context(اق السيّ  - 2- 

  .بطا با�تمع املوجه إليه و الذي حيمل قيمهتر انتاجه ، حيث يكون م

يمية  ص ، بالغوص على اخللفيات الفكرية و املفاهحتليل اخلطاب تتعامل مع فك شفرة النّ  كما أن عملية

و هو بذلك يكون صاحب . ص التأثري يف املتلقي بواسطتهال املبثوثة اليت حياول النّ وحماولة التعرف على الرسائ

  .وله منابع يصدر منها و توجيهات  ،ية مرجع

يديولوجيا ، ومن كل ما سبق نستنتج أن ن األص ، و أمشل ماخلطاب يكون أكرب من النّ  نّ بذلك فإو 

نتقال ا أثناء عملية اإلكالغربية ، تار  نا يف مجلة ما انتقل من املصطلحاتاملصطلح احلديث للخطاب ، انتقل الي

د املفاهيم اخلاصة بتعدّ  خروقا واضحة يف الفهم و التعريف ، و إن كانت متقاربة ، و ذلك لتعدد الدالالت و

ته على الياشكالماته و ى بكل حقل معريف إىل فرض مسّ ا أدّ صا�م ، ممّ سني و الباحثني و ختصّ االت الّدار جم

ظام مرادفا للن خر ليجعلهعه البعض اآلقه البعض ليقتصر على أساليب الكالم و احملادثة ، يوسّ فبينما يضيّ . املفهوم 

  . تهجتماعي برمّ اإل

                                                           
 .7، ص 2005، 4، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ،ط  حتليل اخلطاب الروائي: سعيد يقطني  )1(

 .110م ، ص 1997سلوب ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، سلوبية و األاأل: عبد السالم املسّدي  )2(
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  المبحث الثاني

  مفهوم اإلصالح

تمدن الة و النهض لإلصالح استعماالت متعددة و معان ، فقد يراد به التحديث و التطوير ، و قد يراد به  

غري ذلك من االستعماالت املعاصرة على طريق إزالة الفساد و كل ما لتجديد، و قد يراد به وقد يراد به التغيري و ا

  فما هو مفهوم هذه الكلمة و ماهي داللتها؟. نطالق اإلا�تمع إىل اخللف و ال ينهض به إلى يشدّ 

  : اإلصالح لغة

ضد الفساد ، من صلح ، يصلح : الصالح):ح.ل.ص( البن منظور ، يف مادة " لسان العرب " ورد يف 

  .ويصلح صالحا ، وصلوحا و اجلمع صلحاء ، و صلوح 

  و اإلصالح نقيض اإلفساد

  .و املصلحة الّصالح، و املصلحة واحدة املصاحل

ا أحسن إليه: ابةو أصلح الدّ ،أقامه : ستفساد ، و أصلح الشيء بعد فساده ستصالح نقيض اإلو اإل

  .فصلحت 

الح بكسر الصاد ون و الصّ متصاحل: لم ، و قوم صلوح لح السّ لح تصاحل القوم بينهم ، و الصّ و الصّ 

  .تؤنثها مصدر املصاحلة ، و العرب 

  ..لح يذكر و يؤنث ، و أصلح ما بينهم و صاحلهم مصاحلة و صالحاسم الصّ و اال

  .)1(ت العرب صاحلا ، و مصلحا و صليحا و صالح من أمساء مكة ، و قد مسّ 

وكذا . الرازي الّدين تار الصحاح لزينخموكذا يف , اموس احمليط للفريوز أباديوقد ورد على حنو هذا يف الق  

وأصلح , ضد أفسده:أن أصلح الشيء " لويس معلوف"غة قواميس احلديثة حيث ذكر صاحب املنجد يف اللّ اليف 

حالة : الحيةوالصّ , والصالح ضد الفساد, حسن إليهأأي " لح اهللا له يف ذريته وماله أص"يقال . أحسن إليه: إليه 

                                                           
 ).ح.ل .ص (مادة(، 3، ذار إحياء الرتاث العريب ، بريوتط7لسان العرب ، ج : ابن منظور : ينظر )1(
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ون الذين حداث املراهقن فيها األمؤسسة حكومية يسج :واإلصالحية مجع إصالحيات. يكون �ا الشيء صاحلا

  )1(.مون حرفا يكسبون مبزاولتها معاشهم بعد تسرحيهم ويعلّ , ألخالقهم يرتكبون جرائم استصالحا

شتقات فعل أصلح مب"اإلصالح"حيث ورد لفظ , ن الكرميربية هو القرآغة العد لدالالت املفهوم يف اللّ وأهم حمدّ 

 : يغ الفعلية واإلمسيةالصّ  وضعا بشّىت م 22يف–وحده دون فعل صلح 

﴿:88يةآففي سورة هود          ﴾ 

اس يف نفوسهم واقع النّ  إلزالة ما يفسدى ما يسمح به املستطاع أقص املضمون هنا بذل اجلهد إىلو 

  .           وجمتمعهم

: 220يةآةيف سورة البقر 

﴿                        ﴾ 

﴿: 228ية آةويف سورة البقر             ﴾ 

﴿:35ية آويف سورة النساء            ﴾ 

 

راية والعلم حني اخلالف إىل أهل الدّ واحتكام , ت على التعامل باملعروفيتني ثابإلصالح يف اآلوا

  .واحلكمة

﴿:114ية آويف سورة النساء                 ﴾  

  .باقةيتوخى املرونة واللّ وإن كان  ينم بأن اإلصالح مشروع علية يفهو من هذه اآل

﴿:142ية آويف سورة األعراف                   ﴾  

 

﴿:56ية و يف سورة األعراف ، آ           ﴾ 

﴿: 85ية و يف سورة األعراف ، آ            ﴾  

    .أشياءهماس ، و عدم خبس النّ خ للميزانيوترس الفساد،إزالة  هنا،و اإلصالح 

﴿:146آية . و يف سورة النساء            ﴾ 

﴿:39ية آ.  سورة املائدةو يف              ﴾ 

                                                           
 .432، ص )صلح(املنجد يف الّلغة ، املطبعة الكاثوليكية ، بريوت، مادة :  لويس معلوف: ينظر )1(
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﴿: 48ية و يف سورة األنعام، آ            ﴾ 

، ويف 40ية ، و يف الشورى  آ 5، و يف سورة الّنور آية35، ويف سورة األعراف آية 54ية آنعام، و يف سورة األ

يات الثمانية يتبني أن االصالح ليس فقط ضد اإلفساد بل ضد الظلم بشىت أنواعه  ، يف هذه اآل119ية النحآل

  .إزالة لظلم تعترب إصالح  فكل

﴿:1ية و يف سورة األنفال آ       ﴾.  

 

، و قطع السبيل على التنازع بنزع فتيل اخلصام،  و حمو بوادر الشقاق إالّ ال يتّم إلصالح او اآلية واضحة بأن 

﴿:90ية و يف سورة األنبياء آالبغيض            ﴾ 

 

 ، و السبيل للتوفيق فيه إالّ اهللا، فمن شروطه املسارعة يف اخلرياتمن  فاإلصالح هنا مثل اهلداية ال يوهب إالّ 

  .ستقامةاإلعاء و حسن هللا بالعبادة و الدّ بالتقرب 

﴿:15ية قاف آحو يف سورة األ          ﴾ 

  .الرشادبني األجيال بالتوفيق و  لتواص فاإلصالح

﴿: 2ية و يف سورة حممد آ   ﴾  

الصفاء و إىل الصالح و شروط النقاء ي احلق و العمل الصاحل يؤدي وفق سنن اهللا من اهللا ، و توخ فاإلصالح

  .اآليةوالتمكني عرب صالح البال بارزة يف ،

﴿:9ية و يف سورة احلجرات آ               ﴾ 

 

﴿: 10ية آو يف احلجرات ،              ﴾  

  .و إزالة الشقاق فيما بينها  ةو هو مطلب عزيز عظيم لتوحيد األم

د صالح يف ا�تمع و على كامل األصعدة مسة ا�تمع املؤمن املوحّ اآليات جمتمعة يتبني أن اإلو من 

ات الفردية و اجلماعية  ور يف الذّ القرآين مشويل ، عميق اجلذفاإلصالح من املنظور «،مشروعه املفتوح املستمرو 

  )1(»مجيري يف شرايينها جمرى الدّ ائمة و إعادة التزود املوائمة ، فهو يستوجب املراجعة الدّ 

                                                           
، الصادرة عن مركز احلضارة اإلسالمية ، "اميت يف العامل"حبث نشر يف حولية : صالح أو حنو إصالح لفهم املصطلح مفهوم اإل: حممد بريش: ينظر )1(

 .2007القاهرة ، ا�لد السابع ، 
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" Réforme" :لعريب، مصطلحان مهاا" اإلصالح"يف اللغة الفرنسية فيقابل لفظ  أما

الفرنسي الشهري على الشكل ) Le Robert(وقد جاء تعريف املصطلحني يف قاموس . "Réparation"و

  : التايل

  )Réforme:")1"مصطلح  -

  م 1625سنة: النشأة

  .تطوير حاصل يف ا�ال األديب و االجتماعي - : املعاين 

  .إعادة القانون البدائي لتنظيم ديين - 

  .و احلصول على نتائج أحسنرغبة يف تطويرها  مؤسسة،تعديل عميق يف شكل  - 

  .جتماعيي للوضع اإلتطوير جزئي و متنام - 

  .لشيء أصبح غري صاحل لستعماطرح من دائرة اإل - 

  .فى من التجنيد لعذر صحي أو عقليوضع جندي مع - 

  ":Réparation"مصطلح - 

  ".Réparer"تيين فظ الالّ القرن الثاين عشر امليالدي عرب االقتباس من اللّ : النشأة

  إعادة إىل وضع جيد - :املعاين

  إزالة و اجتثاث- 

  .حذف أو تعويض - 

و هي معان معظمها . وعب كل هذه املعاين سالفة الذكريست)الفرنسي ( ريب فاإلصالح من املنظور الغ

 إزالة ما يهلك و يفسد و يعوق " يف القواميس العربية الذي يلخص معناه يف " مفهوم اإلصالح"يستوعبها 

  ".يعطلو 

  : مفهوم اإلصالح بين األدبيات العربية و الغربية 

يف املرجعية العربية متعلق حبصول " اإلصالح" وروبية ، جند أن غات األغة العربية و اللّ باملقارنة بني اللّ 

إىل الرجوع به إىل احلال اليت كان عليها قبل حصول قضية اإلصالح تؤول فيه،  فساد يف الشيء ، و من مثة فإنّ 

  .الفساد

                                                           
 .م2002.،الطبعةاإللكرتونية"Le Robert"قواميس )1(
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إىل العمل الذي حيسن الظروف ، أو التغيري الذي يطرأ " Reform"غة االجنليزية فتشري كلمةأما اللّ 

  )1(.الفعل هي تغيري شيء جلعله أحسن الشيء يف اجتاه األحسن ، و بصيغةعلى 

، وجاءت منها كلمة " Formagain"كما حتمل الكلمة أيضا معىن إعادة البناء أي 

"ReFormation "اليت تعين التغيري لألحسن دائما.  

  )2(.خطاء احلالة ، أو التحسني بتصحيح األو هي حتمل معىن إعادة التشكيل ، و معىن حتسني

اليت " forme"و اليت تفيد اإلعادة ، و  Réالزمة تتكون من ال" Réforme"و يف اللغة الفرنسية جند كلمة 

  .صورة أخرىادة الصياغة و التشكيل أو إعطاء تعين الصيغة أو الشكل ، و يكون املعىن الكلي إع

بل  Réforme، و ال  Reformو بالتايل يتبني أن اللفظ املستعمل يف معىن اإلصالح بالعربية ليس 

Repair ،Réparer  أي اإلعادة إىل وضع  - حسب قواميسنا –، و هو بالضبط معىن اإلصالح يف لغتنا

  .سابق 

ين يف أوروبا ضد هيمنة الكنيسة يف الفكر احلديث ، حبركة اإلصالح الدي" اإلصالح"و قد ارتبط مفهوم 

باملناداة �ذا " مارتن لوثر"  القساألملاينإذ قام . ا املظلمة ا على العقل اإلنساين يف عصورمهمو تسلطهواإلقطاع 

اليت دار الكنيسة يف أملانيا ، و أرسل نسخا من هذه الرسائل ، و قام بتعليق رسائل دينية على ج اإلصالح الديين

  .فساد الكنيسة ، إىل باقي الكنائس األخرىحيتج فيها على 

لقد كانت تلك احلادثة متثل إعالنا تارخييا عن بدء احلركة اإلصالحية الربوتستانتية اليت أحدثت انشطارا يف 

مسألة صكوك " مارتن لوثر" و قد هاجم الراهب . تزعمها بابا الفاتيكان يف روما يالكنيسة الكاثوليكية اليت 

من خالهلا مفاسد الكنيسة ، و أعلن أن اإلنسان ميكن أن ينال اخلالص من خالل اإلميان  الغفران ، و فضح

ي، و هكذا انتشرت احلركة اللوثرية ، و نالت تعاليم الكنيسة بشأن الفضل اإلهل و هو اعتقاد يناقض. باملسيح 

  .م1555اعرتافا من اإلمرباطورية املقدسة عام 

  :�ذا اإلصالح فيما يلي و من املمكن حصر أسباب املناداة 

 صكوك الغفرانإصدار الكنيسة ل -

 موقف الكنيسة من العلم و العلماء و تقييدها للعقل  -

 احنراف رجال الدين و نسيا�م لدورهم األخالقي و الديين -

                                                           
(1).P.H .Collin Dictionary of polities and government.Landor .Bloowsnry 2004،P207. 

 .42م، ص 2003الفساد و اإلصالح ، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، : عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داو )2(
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 "حماكم التفتيش" ابتداع الكنيسة لنظام -

 .و احتكارها لفهمه و تفسريه فرض الكنيسة للكتاب املقدس باللغة الالتينية ، -

 )1(.ضافة إىل العامالن السياسي و القوميإ -

أطروحة على بوابة كنيسة  95فقد كان الفعل الشهري الذي قام به لوثر ، و الذي متثل يف تثبيته «وهكذا 

والذي (  1517يف مناسبة مجيع القديسني يف عام ) wittenberg(  غيتنرب يف و ) Castle church(القلعة

، جمرد عالمة على بلوغ ذروة رحلة روحية طويلة جتشم عناء القيام �ا، على األقل ) كان من املمكن أن ال حيدث

و تكلل كل ذلك  .)2(»غيف جامعة و يتنرب  على الست سنوات لكرسي الثيولوجيانه قبل ما يزيد يمنذ تعي

  .ا إىل باقي دول العامل�اري باإلصالحات الشهرية و الكبرية اليت حصلت يف اوروبا ، و امتدت تأث

يشمل إزالة الفساد ، و العمل " اإلصالح" ن الكرمي لوجدنا أن آو لو تأملنا يف املصطلح املتعايل للقر 

و هو الطريق . ه املقربنيه و خلصاؤ ؤ على التوجه حنو األحسن و األرقى كما يريده اهللا يف كتابه، و كما أمر به أنبيا

امة احلال وفق ما ينص عليه الشرع الصحيح و يستنبطه العقل قريق اهلدى و استط - سبحانه -الذي يدعو إليه

وبذلك فهو أصل شرعي من أصول اإلسالم ، و كونه عملية جتديد تتصل باحلياة ، حبيث حتمي ا�تمع .القومي 

قال .فصالح اإلنسان يعين صالح العامل ات، االحنرافمن شيوع املفاسد و املنكرات و 

﴿:تعاىل      ﴾ - 56عراف األ - ،

﴿:لوقا       ﴾وقال أيضا -25- البقرة ،

:﴿              ﴾ و يف سورة 142األعراف،  

 

﴿: 88آية هود           ﴾. 

: و اإلصالح أمر من اهللا لعباده، وهو جيزي عليه و يثيب

﴿                     ﴾ 160آية البقرة 

 

                                                           
 .لوكة الثقافيةصالح الديين يف أوروبا ، موقع اآلحركة اإل: إبراهيم السباتني راجح: ينظر )1(

،  1املنظمة العربية للرتمجة، بريوت ،ط:حيدر حاج امساعيل : ، تر) عصر اإلصالح الديين( 2أسس السياسي احلديث ، ج: سكثر، كونينت) 2(

 .11، ص2012
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و قد حبث األستاذ حممد احلداد اشكالية اخلطاب اإلصالحي بني الرؤية الغربية و العربية اإلسالمية ،و رأى 

الرؤية الشعبية اليت تستكني : بني رؤيتني للعامل - من وجهة نظر سوسيولوجية وثقافية –ظل ممزقا «هذا اخلطاب

  ت الساعة كما أعلنها النيب، و الرؤية اليت تتجه حنو لألمر الواقع أل�ا ترى فيه عقابا إالهيا ، و جتسيدا لعالما

  .)1(»خنراط يف املشروع الغريب باعتباره بديال للوضع القائماإل

اخلطاب اإلصالحي يف القرن التاسع عشر قد وقف على األزمة احلضارية الكبرية و املتعددة  و يبدو

ر عليهما خطاب أشّ ّلذان ومها العمودان ال. حداثة غربية و أصالة إسالمية  اجلوانب حيث جعلته متأرجحا  بني

الذي يبعثه اهللا على رأس كل مائة  فغاين و من سار حدومها، انطالقا من توظيف فكرة الرجلحممد عبده و األ

  .سنة ليجدد لألمة أمر دينها

  

  

  :اإلصالح و التجديد

د جدّ و .. الشيء أي صار جديدا معناه تصيري الشيء جديدا، و جدّ و التجديد «. لغةاجلديد خالف القدمي     

ه ويعين كذلك لغة وجود الشيء على حالة ما، مث طرأ عليه ما غريّ ،)2(»ه إذا أحدثه فالن الشيء ، و استجدّ 

  .دوىل قبل أن يصيبه البلى فقد جتدّ ه ، فإذا أعيد إىل مثل حالته األوأبال

  :وهذا يقودنا إىل استنباط

 .الشيء ا�دد قد كان أول األمر موجودا و قائما للناس أن -

 .ة زمنيةأن هذا الشيء أصابه القدم نتيجة تأدية وظيفته خالل مدّ  -

*(أنه أعيد إىل مثل احلالة اليت كان عليها  -
3

(. 

مثل قوله . و قد ورد هذا اللفظ يف القران الكرمي يف مواضع عدة 

﴿:تعاىل              ﴾ 49آية اإلسراء 

                                                           
 .269،ص1،2009لّدل ،فصل اجليم، شركة القدس للنشر والتوزيع،طالقاموس احمليط، باب ا: الفريوز أبادي : ينظر )1(

 .89،ص1،2004ط،الوسيط يف احلضارة اإلسالمية، دار احلامد للنشر والتوزيع األردن: خليل عماد الدين، والربيع فايز: ينظر )2(

أن اهللا يبعث على رأس  «ظهورهم وصفا�م، على احلديث املشهودتحديد معىن التجديد، وعمل ا�ددين وزمن ل الفقها واحملدثني واملفسرين فاعتمد ج(*)

ورد هذا احلديث يف سنن أيب داود واحلاكم يف مستدركه، والبيهقي يف معرفة السنن واألثار، والطرباين يف معجمه . »كل مائة سنة من جيدد هلا دينها

 .األوسط، ويف غري ذلك
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« :ويف قوله                «10آية  السجدة 

﴿:ويف قوله                ﴾07سبأ آية  

 

. وليس لفظ التجديد، وقد جاء مبعىن البعث واإلحياء واإلعادة" جديد"واملالحظة أن القرآن الكرمي استخدم لفظ 

  .وغالبا ما جاء للخلق

قال : ة النبوية جاء مفهوم التجديد يف احلديث الذي رواه أبو داوود عن أيب هريرةـ رضي اهللا عنه ـ قالويف السنّ 

ومن أهم . »إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها« :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  : اإلشارات ملفهوم التجديد يف هذا احلديث

هتداء نهم، وذلك بالتفاعل مع أصوله واإلوهو جتديد وإحياء وإصالح لعالقة املسلمني بدي: ـ جتديد الدين1ـ

لتحقيق العمارة يف . ميان احلق والعقيدة الفعالة، باستمداد الطاقة الدافعة من اإلخنراط يف حركيته وفاعليتهواإله�دي

  . األرض واإلستخالف احلضاري

. حبيث يصبح عملية تواصل وتوريث رب زمانهاستمرارية عملية التجديد، وتقاوهو داللة على : ـ زمن التجديد2ـ

  .وال نيب بعد حممد صلى اهللا عليه وسلم والعلماء ورثة األنبياءألن اإلسالم هو الديانة اخلامتة 

  .هو الفرد أو اجلماعة اليت حتمل لواء التجديد، وهم يف العادة العلماء العاملون: ـ ا�دد3ـ

جديد مفهوما مناقضا ملفهوم التقليد، الذي يقصد به حماكاة املاضي أو حماكاة اآلخر بكل د التعوي  

لذلك كانت عملية التجديد . نفصال بني الوحي والعقللتقليد �ذا املفهوم يؤدي إىل اإلفا. شكلياته وأشكاله

مانة، من خالل قاعدة األ ألن العقل من واجبه تكرمي اإلنسان الذي محل. امضرورية إلعادة ضبط العالقة بينه

  .لتزام بقواعد اإلستخالفالتكليف واإل

إن مفهوم التجديد يف الفكر اإلسالمي يعين العودة إىل األصول وإحيائها، بتجديد ما اندرس، وتقومي ما 

راءة متثال لألمر االهلي املستمر بالق�ا ءعادة قراإاحنرف، ومواجهة احلوادث والوقائع املتجددة من خالل فهمها و 

" التقدم"ومفهوم التجديد هذا يتداخل مع شبكة من املفاهيم مثل ، ) 1العلق " (اقرأ باسم ربك الذي خلق"

واليت متثل الرؤية الغربية لعملية التجديد النابعة من اخلربات " النهضة"و " التقنية"و " التطور"و" التحديث"و

النابعة من الرؤية اإلسالمية لعملية التجديد، اليت " اإلحياء"و" اإلصالح"ما تظهر مفاهيم مثل التارخيية الغربية، ك

متكني األمة من « بل هو. تعين إحياء لنموذج حضاري وجد من قبل ومل حتدث جتاهه عمليات التجاوز واخلالص

استعادة زمام املبادرة احلضارية يف العلم كقوة توازن حمورية عرب إحكام صلتها من جديد بسنن األفاق واألنفس 
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وال يتم هلا ذلك إال بتجديد العمل . )1(»واهلداية، اليت تتيح هلا املزيد من الرتقي املعريف والروحي والسلوكي والعمراين

بالدين اإلسالمي الذي ميتلك خاصية الثبات، اليت ال تتعارض مع تطور احلياة وتقلب اإلنسان فيها وهو املعين 

  .ستخالف اإلهلي بإعمارها وإصالحهاباإل

  :اإلصالح والنهضة

�ض، ينهض « : يقال. هو الرباح من املوضع والقيام عنه" لسان العرب"النهوض يف اللغة كما جاء يف   

والنهضة حركة . قام عن مكانه، وارتفع عنه إىل العدو أسرع إليه حياربه، وأ�ضته أنا فانتهض: �ضا و�وضا

  .)2(»إذا أمره بالنهوض له: للنهوضواستنهضهألمر كذا

من خالل املعىن اللغوي تتضح حركية النهوض وفعليته يف األشياء، سواء كان ذلك على الصعيد الفكري أو   

هناك تغيري يف اهليئة واملوضوع، وانتقال من حال إىل حال، مع استحضار  النفسي أو املادي، ويف كل من احلاالت

  .للطاقة والقوة

  .، وهو القياموقد جاء يف القرآن الكرمي ما يرادف النهوض  

﴿:قال تعاىل              ﴾46آية سبأ 

﴿:وقال    ﴾ 238آية البقرة. 

﴿:وقال ايضا    ﴾30آية الروم. 

﴿         ﴾ 127آية النساء.  

 

 

﴿      ﴾ 13الشورى آية  

﴿        ﴾ 09آية الرمحن.  

  .اليت تعطي يف جمملها داللة متقاربة املعىن. وغريها من األيات األخرى

. روباو من العصور الوسطى إىل العصور احلديثة يف أ نتقالاإلعلى فرتة ) عصر النهضة(وقد أطلق مصطلح   

  .م1453ويؤرخ لذلك بسقوط القسطنطينية سنة 

                                                           
 .456ص،) �ض(مادة الرتاث العريب، بريوت،  ، دار إحياء6لسان العرب م: ابن منظور: ينظر)1(
 .19ه،ص1،1424عدنان حممد، التجديد يف الفكر اإلسالمي، دار ابن اجلوزي، السعودية،ط)2(
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يطالية اليت بلغت أوج ازدهارها  والفكري الذي بدأ يف البالد اإلنبعاث الثقايفويدل هذا املصطلح غالبا على اإل  

مث امتدت إىل باقي الدول األوروبية . وح العلماء إليها ونقلهم لرتاث اليونان والروماننز ب) 16- 15(نني يف القر 

  .جنليرتاوإسبانيا وأملانيا واوخاصة فرنسا 

وقد كانت هذه النهضة تعرب عن رؤية جديدة للحياة والواقع، سريعا ماانعكست نتائجها على الفنون 

  .تباشري الدولة املركزية احلديثةأت دحيث ب. والعلوم واألخالق والنظامواآلداب 

جنلو، وليوناردو دافنشي ميكأل: ويف هذه الفرتة ملعت أمساء شخصيات تركت بصما�ا يف التاريخ أمثال

  .فيلي وغريهموميكا

ـ أن تقضي على أسباب التخلف 18ـو17وإذا كانت النهضة األوروبية قد استطاعت ـ يف القرنني   

العلمية القائمة على سلطة العقل واملنطق والتجريب، فإن النهضة العربية احلديثة اليت ظهرت باستحداثها النظريات 

، حيث عملت على إحياء اللغة �اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قد بعثت الرتاث العريب

  .لقومي واحلضاري لشعو�االعربيةوأدخلت املفاهيم العصرية إىل جمتمعا�ا، مما  أحدث إنتعاشا وبداية للوعي ا

على الفرتة اليت أعقبت محلة نابليون على مصر أواخر القرن ) عصر النهضة العربية(وقد أطلق مصطلح   

  .الثامن عشر وامتدت إىل بداية القرن العشرين، وما رافق ذلك من ا�يار للدولة العثمانية وتفككها

يديولوجية، ولكنهم مجيعهم طلقا�م األتبعا خللفيا�م ومنمصطلح النهضة وقد تنوعت أراء املثقفني العرب حول  

تطور والتقدم احلاصل يف الغرب سالمي يف حالة ختلف واضح عن ركب التفقوا على اعتبار بالد املشرق اإلا

  .ورويباأل

وكانت هلم على إثر ذلك رؤى خمتلفة يف كيفية اخلروج باملسلمني والعرب من هذه الوضعية احلرجة، إىل 

صالح أو جتديد أوهم إوسواء كان ما حنن بصدده �ضة أو . ة أفضل وأرقى يف طريق الركب احلضاريوضعي

العصر العريب احلديث، جدال  وشهد. الكثري من املفكرين العرب واملسلمني« مجيعهم، فإن هذا األمر قد شغل 

تخصص يف ويلحظ القارئ امل. حول مفهوم وطريق النهضة، كما كثر الكالم حول شروط النهضة وكيفية إجنازها

تبلورت ) وهناك إمكانية احلديث عن ثالث مدارس( سالمي، إن ثالثة مواقف فكريةالشأن النهضوي العريب اإل

  .)1(»مالحمها وهيمنت يف الساحة العربية

  .ـ فهناك مواقف ترى ضرورة التخطيط لنهضة بلد واحد بوسائل املشروع النهضوي الغريب1ـ

  .ـ ومواقف رفضت املشروع الغريب مجلة وتفصيال، حماولة اصطناع طريق عريب إسالمي للنهضة2ـ

                                                           
 .3،ص2014اخلطاب النهضوي يف فكر مالك بن نيب، مطبعة بن مرابط،اجلزائر،: حممد جلوب الفرحان: ينظر )1(
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من املشروع الغريب بقدر احلاجة وعدم الضرر والعودة إىل الرتاث  األخد(ـ وثالثة توسطت بني املوقفني السابقني 3ـ

  .احلضاري اإلسالمي للحفاظ على اهلوية واألصالة

مثرت واحلديث عن احلركة اإلصالحية النهضوية وخطا�ا ضمن سياقه التارخيي جيرنا للحديث عن الرجال الذين أ

روا عن ساعد اجلد للخروج باألمة من ورطتها والذين مشّ . سالمية يف عصرها احلديثبواسطتهم النهضة العربية اإل

بيل الرئيس ين السّ وقد رأى معظمهم يف الدّ . وسبا�ا العميق الذي جعلها تعيش على هامش التاريخ لقرون طويلة

  .طريق احلضارة والتاريخ ،الصفوف إلنقاذ األمة ودفعها يف الطريق الصحيح اآلمن يف توحيد اهلمم ورصّ 

ياة شريطة تنقيته من الشوائب وعند ارتكازه على العامل الديين، يرى فيه منهج ح. صالحي يف فكرهواخلطاب اإل

  .واهلرطقات وعامل السننيحال اليت علقت به، بفعل الدروشاتو واأل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  

 الحديث اإلسالميالنهضوي في العالم  اإلصالحيرواد الخطاب 

    

وهي تعمل على االضطالع  حركة ثقافية تشمل كافة النواحي العلمية و الفنية و األدبية ،النهضة العربية عبارة عن 

أمة ـ تبعا ملفاهيم علم  البىن العميقة للتكوين الثقايف واحلضاري �موعة سكانية متثل يف تكوينها طالبتحول ي
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 ،هيم على تسميتهم بالنخب املثقفة بوصفها نتاج ذوات تواصفت املفا. جتماع ـ واملتمعن يف سياقات نشأ�ااإل

وإن مل . ستنهاض الذي أمثر أخريابق يف محل أعباء اإليرى بال كثري عناء بصمات رجال كان هلم أثر الفضل والسّ 

مشروع اسرتجاع منوذجهم .. هلذا املشروع العظيم الرجال الذين وهبوا حيا�م فداءً  يكن يف مستوى طموح هؤالء

وعلى الرغم من . خلق كيان سياسي وثقايف متماسك، يتمثل بنموذج الدولة القوية احلضاري الذي يفضي إىل

وجود عدة عوامل للنهضة، كاملناخ السياسي، وظهور الطباعة والصحافة والنشر، والتواصل والتثاقف مع اآلخر، 

 انبنت عليها القاعدة الصلبة اليتالنهضوي، وهو األساس و  اإلصالحيغري أن الرجل املثقف ميثل مركز الفعل 

  .النهضة العربية االسالمية

لقد ذهبت الدراسات، وكتب التاريخ إىل تدوين أدوار كل من حممد بن عبد الوهاب ومجال الدين    

األفغاين، ورفاعة الطهطاوي، وخري الدين التونسي، وبطرس البستاين، وعبد الرمحان الكواكيب، وحممد عبده وغريهم 

جتماعي التيار من الفكر السياسي واإل« ك لها هؤالء األفذاد من خالل ذل، اليت مثّ يف التأسيس للنهضة العربية

ول من القرن التاسع عشر، إىل د الناطقة بالضاد، خالل النصف األبه املثقفون يف البالالذي أخد يظهر، عندما تنّ 

ما جيب قد كانوا يتساءلون عف. وبدأوا يف النصف الثاين منه يشعرون بقو�ا. أفكار أوروبا احلديثة ومؤسسا�ا

كما كانوا يتساءلون بأي معىن يظلون عربا، ويظلون . وه عن الغرب إلحياء جمتمعهمذعليهم وعما ميكنهم أن يأخ

  .)1(»مسلمني، إذا ما تأثروا بالغرب واقتبسوا عنه

صالح وضرورته لإلمرباطورية العثمانية د نشأت خنبة ممن أدركوا أمهية اإلم، كانت ق1860ففي حدود   

سوى بعض  اليت اعرتاها املرض، واقتنعوا بتبين بعض صيغ ا�تمع األورويب ومل يكن من بني هؤالء يف تركيا أنذاك

مرباطورية، حيث وصلت إىل مصر والشام يع أحناء اإلصالح بدأت �ب على مجإال أن نسمات اإل. العرب

  .واملغرب العريب

احتل بعض املناصب رجال على شيء من الرتبية الفرنسية، منهم امساعيل باشا الذي  ففي مصر،« 

خذا يف احتالل مكانة مرموقة آم، ويف تونس، كان خري الدين زعيم دعاة إصالح الشباب 1861تسلم العرش يف 

شرتاك ن وسوريا فلم يكن بوسعهم، بعد اإلارساليات املسيحية يف لبنأما طالب مدارس اإل. شؤون الدولة يف

  .)2(»إال أنه كان هلم بعض التأثري املباشر. املباشر يف حكم بالد كانت ال تزال تعترب دولة إسالمية

                                                           
 .9،ص)ت.د(كرمي عزقول، دار النهار للنشر، بريوت، : الفكر العريب يف عصر النهضة، تر: الربت حوراين )1(

 .89ص، مرجع سابق الفكر العريب يف عصر النهضة، :ألربت حوراين )2(
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صالح قد استحوذت على عقول هذه الفئات اليت تعرضت بشكل أو بأخر لرياح التغيري، كانت فكرة اإل  

شغلت مبعاجلة مشاكل الشرق األدىن اخلاصة، ولكنها سرعان ما أثارت فنمت مث جتسدت يف حركة فكرية جادة ان

اليت جيب أن �يمن على عملية  ماهو ا�تمع الفاضل؟ وماهي القاعدة: تساؤالت يف املسائل العامة األخرى

إىل صالح؟ وهل من املمكن استنباط هذه القاعدة من مبادئ الشريعة االسالمية أم أنه من الضروري االلتجاء اإل

سئلة تطرح حبدة بني كتاب وبقيت هذه األ ثنني؟بني اإل وسلوكها؟ وهل هناك بالواقع تناقض تعاليم أوروبا احلديثة

شعروا بانتمائهم إىل  لقد« .اإلسالميار الرتاث ا ما حبركة االصالح وكانوا من أنصذلك العصر الذين التزموا نوع

م  مرباطورية باب العامل احلديث، إال أ�وا أن تلج اإلجمتمع عثماين يضم أيضا فئات غري تركية وغري مسلمة وودّ 

فحاولوا . قدرا مجا اإلسالمية فرون خلسالمي، املتأصلة جذورهم فيه، ويقدّ كانوا يتحسسون أيضا بالوطن اإل

ات الغربية، معتربين ذلك التبين عودة إىل روح االسالم احلقيقية، ال إدخال مبفاهيم إسالمية، تربير تبين املؤسس

�م من خالل الصحف اب جماال للتعبري عن أفكارهم وآرائهم وانتقاداوقد وجد هؤالء الكتّ . )1(»شيء جديد عليه

الشباب "فيما بعد على تأسيس حزب  وهو ما أعطاهم اجلرءة. م1860ابتداء من  نتشارباإلاليت أخذت 

مرباطورية العثمانية تتأثر مبا حيدث يف املركز، لذلك فإن كانت أطراف اإل. نقل مركزه إىل باريسالذي ، " العثماين

  .التفكري يف هذه املرحلة بدأ يعرتيه توتر خفي وإن مل يكن من الوضوح الظاهر اجللي الذي اتسم به اجليل الالحق

ل فكرة األمة املصرية وكان أول كاتب حلّ «جيل امتزجت فيه الليربالية العثمانية مبحبة الوطن األم، ففي مصر نشأ 

 .)2(»)1873،1801( "رفعت بدوي رافع الطهطاوي"وحاول شرحها وتربيرها، استنادا إىل اعتبارات إسالمية، 

تاركة . الذي شاء اهللا أن يكون العام الذي ولد فيه هو نفس العام الذي غادرت فيه احلملة الفرنسية أرض مصر

وراءها املطبعة اليت كان هلا بعد ذلك شأن عظيم يف حياة املصريني واألمة العربية مجعاء، كما تركت شيئا غري يسري 

  . من أسلو�ا يف احلياة وطرائق نظامها

فقد خترج من األزهر الشريف وأصبح . من طالئع األجيال اليت حبثت عن العلم واملعرفة" اعةرف"لقد كان   

الذي أوصله العلم إىل كرسي  « )م1835-1766" (العطار حسن"لشيخ من شيوخه، وكان من أشد املتأثرين با

ء احلملة الفرنسية من أسباب علما  احلضارة األوروبية املقبلة معاستنارته إىل إدراك ما يف األزهر، وأوصلته مشيخة

استمرت هذه وقد .  )3(»للقوة العلمية تتطلب من األمة أن تنهض وترقى، سالكة سبيل التغيري واليقظة والتجديد

                                                           
 .90املرجع نفسه، ص)1(

 .91صاملرجع نفسه، )2(

 .24،ص2001، 1احلديث، مركز احلضارة العربية،طأعالم النهضة العربية اإلسالمية يف العصر : صالح زكي أمحد)3(
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مطالعة " العطار" ذة الفكرية حىت وقد أصبح الطهطاوي من شيوخ األزهر، فكثريا ما كان يتبادل مع شيخه التلم

  .تتداول يف األزهر وال بني غالبية شيوخهالكتب الغربية اليت مل تكن 

 يف خمتلف الفنون، وأخرجه من نطاق ب إليه األدب والقراءةتلميذه وحبّ " حسن العطار " وقد رعى 

وايل مصر آنذاك بتعيني رفاعة الطهطاوي إماما يف اجليش " حممد علي باشا"وقد أقنع . ة التجديدالتقليد إىل منصّ 

  .م1826رر الوايل أن يوفدها إىل باريس سنة مث إماما يف البعثة اليت ق

جنابة وتفوقا ونبوغا، جعل من رئيس البعثة الفرنسي، حيوله إىل مرتمجا " الطهطاوي"ويف هذه البعثة أظهر 

ىل ، وقد درس إاءميوم عسكرية وهندسية وطبيعية وكيينقل إىل العربية ما حتتاج إليه القوة اجلديدة الناشئة ، من عل

  .جتماع والسياسةالفلسفة وعلوم اإل جانب كل هذا

إىل مصر سنة  وترجم قبل أن يعود« ويف فرنسا تتلمذ على يد علماء أفذاذ، وقرأ ألعالم بارزين، 

ختليص اإلبريز يف " الفذ عشر نصا فرنسيا، مابني رسالة ومقالة وكتاب، كما ألف كتابه  م، أكثر من اثين1831

  .)1(»م1830أكتوبر سنة 19عقد يف الذي متحان النهائي اإل يف صورة حبث اجتاز به" باريز تلخيص 

سالم من غفلتها ونومها، كما جاء يف مقدمة الكتاب، الذي ترمجه الذي أراد من ورائه إيقاظ أمم اإلوهو البحث 

فكان بداية الريادة لذلك اجلهد « بطبعه وترمجته إىل الرتكية، وأمر مبطالعته يف املدارس املصرية، " حممد علي باشا"

  . )2(»ديثمن العصور املظلمة إىل أعتاب عصرها احلالفكري العمالق، الذي أيقظ به الطهطاوي األمة، ونقلها 

م، كانت نفسه قد امتألت افكارا، واشتعلت طموحا وبات حيلم 1831وحينما عاد إىل مصر سنة   

يف القاهرة سنة " مدرسة األلسن"بوطن حديث متطور، فجاشت أماله باإلصالح والتجديد وراح يؤسس 

تنقض سوى عشر سنوات حىت خترج  ومل« . م، وكان تعيينه ناظرا هلا، كأمنا عني ناظرا ملصر احلديثة كلها1836

ني والرواد وا�ددين، وراح هؤالء يصلون الليل حيف هذه املدرسة مائة مرتجم، يساوون كتيبة كاملة من املصل

  .)3(»بالنهار، وهم يرتمجون يف كل فن وعلم

ركيكة ترتجم رائدة الصحافة العربية، حتول �ا من نشرة تركية " جريدة الوقائع املصرية"وعندما أشرف على   

اليت كانت أسرة حتريرها " روضة املدارس"إىل الرتكية ، كما أشرف على جملة  إىل العربية ، إىل صحيفة عربية ترتجم

اليت كانت تصدر " ا�لة العسكرية"وكذلك . أشبه با�مع العلمي الذي يضم أبرز العلماء يف خمتلف التخصصات
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جنز حوايل عشرين ترمجة، معظمها يف التاريخ واجلغرافيا والعلوم العسكرية، ويف هذه املرحلة أ.  بالعربية والفرنسية

تأمالت يف أسباب عظمة الرومان " منها . الرتمجات اليت اقرتحها أو أشرف عليها منناهيك عن العشرات 

واختيار مونتسكيو كان من فعل الطهطاوي الذي يكشف عن مدى اهتمامه مبسألة . ملونتسكيو" واحنطاطهم 

�ذا كان يتغىن مونتسكيو " حب الوطن"وسر الفضيلة السياسية يف اجلمهورية إمنا هي . ظمة الدول واحنطاطهاع

  .يف كتابه، وهي االشارة اليت التقطها الطهطاوي وحاول بعثها يف بين قومه وأمته

سنوات صرفها  إىل اخلرطوم وأغلقت مدرسة األلسن حيث قضى أربع" الطهطاوي"على إثر وفاة حممد علي نفي   

حيث عني جمددا رئيسا ملدرسة « . م1854ولكنه عاد أخريا بعد تبديل احلاكم سنة . ونللفن" تلماك"يف ترمجة 

  .)1(»أحلق �ا مكتب للرتمجة

عندما جاء امساعيل باشا إىل احلكم حيث عني عضوا يف عدة جلان كانت ختطط ،يف حظوة " رفاعة"مث أصبح 

متابعته لعمله العلمي، فشجع مطبعة احلكومة يف بوالق على نشر الرتاث العريب، مبا يف لنظام الرتبية اجلديد، مع 

كما استمر يف إدارة مكتب الرتمجة الذي أصبحت مهمته . ذلك مقدمة ابن خلدون مما يظهر اجتاها يف التفكري

املرشد األمني "يف الرتبية عنوانه م حىت وفاته أصدر جملة لوزارة الرتبية، وكتابا 1870ومنذ . ترمجة القوانني الفرنسية

، وهو "املصرية يف منهاج اآلداب العصرية  بابمناهج األل"، وكتاب عام عن ا�تمع املصري عنوانه "ات والبننيبنلل

ومنه . )2(»يشتمل على أكمل شرح ألفكار الطهطاوي عن الطريق اليت ينبغي ملصر أن تسري فيه « الكتاب الذي 

أيضا عدة مؤلفات  على نطاق أوسع، منها  كما وضع. ، ويف طبيعة مصر ومصريهاالسياسة تتبدى لنا نظريته يف

إىل أن مؤرخي الثقافة والسياسة العرب " صالح زكي أمحد"ويذهب . ا�لدان األوالن عن تاريخ مصر الكامل

، "مناهج األلباب"و" باريزختليص اإلبريز يف تلخيص "اتفقوا على أن رفاعة الطهطاوي بكتابيه الرائعني العظيمني 

 اخلرب يف هذه التطورات العميقة اءه وتالميذه بتبّني قرّ « جتماعي احلديث، فقد أغرى الفكر السياسي واإليعد رائد 

امدة، وتقييد وما اشتهر �ا من حتديث ألساليب احلياة والقضاء على التقاليد اجل ،"بالد الفرجنة"الطارئة على 

لقد كان منهجه واضحا يقوم . )3(»ات بإنشاء ا�الس النيابية اليت تعلي كلمة الشعبالسلطات الواسعة للحكوم

ين، وقد التزم على خمالطة األوروبيني، والتفاعل مع حضار�م، واألخذ عنهم فيما ال خيالف القيم والثوابت والدّ 

اجلديد الذي يقوم على معايري منبها إىل تقسيمه . ة وعشرين كتاباتّ نهج يف مجيع مؤلفاته اليت بلغت س�ذا امل
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لقد حقق الطهطاوي . شرقستعمار وأطماعه يف الرغم أنه مل يسقط أبدا طبيعة اإل،" اخلشونة"و " التحضر"

م، عن 1873مايو 27حىت انتقل إىل ربه يوم الثالثاء  ،ل له ساعدة يف ميادين الفكر والعلم، ومل يكّ نيفتوحات مب

انتشرت دعوة الطهطاوي للتحديث يف شىت األقطار العربية، ومل متض إال بضع سنوات حىت .  اثنني وسبعني عاما

ظهر جنم خري الدين  الفعلبو ، فكرة يف ميدان التحقيق ظهر يف مشال إفريقيا من حياول جتسيد هذه ال

  .، رجل الدولة والفكر)م1889- 1822(التونسي

لقد تشا�ت أوجه كثرية بني الطهطاوي و خري الّدين التونسي على صعيد الفكر و اهلدف و الوسيلة  

شخصية «فخري الّدين . و إرادة علمية مستنرية فتحةكون كل منهما تلقى الصدمة احلضارية األوروبية بروح من

 السياسية و العسكرية على النمط األورويبدارية و اإل إلصالحاتاتونسية، تنتمي إىل النخبة العثمانية اليت تبنت 

التنموية اليت تبنتها النخبة السياسية يف القرن التاسع عشر يف مصر بزعامة حممد وقد رأى أن التجارب النهضوية و 

زمة فهم األتقليد الغرب، و عدم علي باشا، و يف تونس بقيادة أمحد باي، قد فشلتا فشال ذريعا، و هذا يعود إىل 

أقوم املسالك "كل هذا يف كتابه الشهري   "التونسي"نسان املسلم يف عصرهم، و أصدر احلقيقية اليت هّزت كيان اإل

و هو الكتاب الذي التزم فيه باإلطار الذهيب ملشروع النهضة .)1(»م1867يف العام " يف معرفة أحوال املمالك

فيما ال يتعارض مع  احلضارة األوروبية باألخذ منلك حنطاط، و ذيث كان من دعاة اخلروج من عصر اإلح

أو بالتعبري احلديث قرية  سالمية و ثوابث الّدين و قيمه، و كان يرى الدنيا يف صورة بلدة متحدة،الشريعة اإل

  .صغرية تسكنها أمم متعددة يف حاجة إىل بعضهم البعض

القوقاز، و جيء به إىل اسطنبول، أسوة بالكثري من أبناء يف ينحدر خري الّدين من عائلة شركسية، فقد ولد 

و تلقى تربية دينية و عصرية، و تعّلم ،فدخل يف خدمة أمحد باي تونس . منطقته طلبا ملهنة عسكرية أو سياسية

 ىل باريس ملعاجلةإ«باي تونس  م أرسله1852و يف سنة  .العسكرية الفرنسية و العربية، ممّا أهله إلدارة املدرسة

و بقي هناك أربع سنوات، كانت له، كما كانت . قضية صعبة، تتعلق بدعوى أقامها وزير سابق على احلكومة

  .كان يراقب خالهلا معامل جمتمع يتحرك إىل األمام. )2(»للطهطاوي حقبة تثقيفية

يسا و بعد عودته عّني وزيرا للبحرية، حيث قضى ست سنوات يف صميم حركة اإلصالح الدستوري، وكان رئ

  . م�1860لس الشورى و عضوا يف الّلجنة اليت وضعت نص الّدستور سنة 
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  : كانت سياسة خري الّدين طوال السنوات اليت قضاها على الوزارة و يف دواليب احلكم ذات شقني

 .حماولة صد النفوذ الفرنسي -

 . و إقامة الرقابة الدستورية على سلطة الباي -

العالقة تسوء بينه و بني الباي، استقال على اثرها من الوزارة سنة وهذا الشق الثاين هو الذي جعل 

 .م1862

م 1871و يف سنة  ،م1867وانسحب مؤقتا من احلياة السياسية ليضع دراسة يف احلكم، نشرت سنة 

مرباطورية ن اإلجزء مكت تونس  تكّللت مهمته يف اسطنبول بالنجاح بعد إخفاقها ملرتني قبل ذلك، فقد ثبّ 

  .عها باحلكم الذايت و هو األمر الذي كانت تسعى إليه األسرة احلسينية يف تثبيت حّقها الوراثيية مع متتالعثمان

 م رئيسا للوزراءهذا1873تقّلد خري الّدين يف هذه الفرتة وزارة الّداخلية و املالية و اخلارجية، ّمث أصبح يف سنة 

حتسني األساليب االجرائية يف « : املنصب الذي احتفظ به ملدة أربع سنوات، حيث أجرى إصالحات عّدة مثل

اإلدارة، و إعادة تنظيم األوقاف و القواعد اإلجرائية يف احملاكم الشرعية، و حتسني املدن، و إصالح التعليم يف 

احلديثة  "الصادقية"مكتبة وطنية، و تأسيس مدرسة  جامع الزيتونة، و تعزيز مطبعة احلكومة و توسيعها، و إنشاء

لتعليم الّلغات الرتكية و الفرنسية و اإليطالية و العلوم احلديثة، فضال عن الّلغة العربية و علوم الّدين 

و انتهج سياسة التوازن أمام الّدول اليت كانت هلا أطماع يف تونس إّال أنه خسر يف األخري تأييد . )1(»اإلسالمي

و �ذا أصبح عاجزا عن الوقوف يف وجه . ميع، بعد احلرب الروسية الرتكية اليت جعلته يؤيد السلطان العثمايناجل

بذلك و . م1877الباي، الذي كان ناقما عليه لسعيه يف سبيل احلّد من سلطته امللكية، و الذي عزله يف سنة 

إذ دعاه السلطان الشاب عبد . القسطنطينيةليبدأ حياة جديدة يف . ة يف تونسيتنتهي حياة خري الدين السياس

م كبريا للوزراء أو صدرا أعظما، غري أن 1878فعينه سنة  ،احلميد، بعد ان اطّلع على كتابه، و نال حظوته

نفوان و اخلشونة اليت  مجا عن شخصيته املتصفة بالعاالصعوبات ما فتئت تواجه خري الّدين و رمبّا بعضها كان ن

  .ئهثري ضغينة زمالكانت ت

املالية و  ىفقد واجه املشاكل نفسها اليت واجهها يف تونس املتمثلة يف الفوض ،ض النظر عن كل هذاغوب

  .الكربى، و رغبة السلطان باالحتفاظ بسلطته املطلقة الّصراع على الّنفود بني الدول
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حاول خري الّدين فرض برنامج إصالحي على الّسلطان، و لكن هذا األخري امتعض من ذلك  لقد

م يف شبه عزلة تامة عن عمر سبعة و 1899فعاش يف اسطنبول حّىت وفاته سنة . م بإقالته1879فتخّلص منه يف 

  .سبعني عاما

سالمية و دارة اإلإلرجل عرف جمد احلكم و وصل إىل أعلى مناصب ا« فخري الّدين التونسي إذن 

السياسة، و مع ذلك فإنه ال يذكر اليوم إّال بكتابه املذكور، و على األخص مبقدمته اليت وضع فيها خالصة آرائه 

و جتاربه يف احلكم، و من خالل زياراته املتعاقبة ألوروبا، على حني أن بقية الكتاب ماهو إّال تاريخ لدول أوروبا 

  )1(»الدولة العثمانيةو 

اإلصالحات الضرورية "واملنشورة بباريس بعنوان , ارت هذه املقدمة املرتمجة إىل الفرنسية حتت إشرافهلقد أث

وتكمن أمهية هذه املقدمة , والدوائر املختصة يف ذلك الوقت ثقفني اهتماما كبريا من طرف امل "للدول اإلسالمية

  :ذلك يف مقصدان ظيلحو , لعها الذي يوضح فيه أسباب ما محله على وضع الكتابيف مط

ري األمة محل أصحاب الغرية واهلمم من رجال الدين والدنيا على السعي يف سبيل كل ما يؤول إىل خ: لوّ األ«

مما ال يتم إال بفضل حكم , زدهارإللؤدية ومتهيد للسبل امل, من توسيع حلدود املعرفة ؛دنيتهاوهو م, اإلسالمية

  .صاحل

املسلمني من  غري إقناع العدد الغفري من املسلمني الذين غرس يف أذها�م النفور من كل ما يصدر عن :والثاني

بضرورة انفتاحهم إىل ماهو صاحل ومنسجم مع الدين اإلسالمي من عادات اتباع الديانات , أعمال ومؤسسات

  )2(»األخرى

فاملؤلفان تونسيان وضعا كتابيهما يف عزلة عن , كان مؤلف خري الدين على شبه مبؤلف ابن خلدون

وقد أراد خري الدين أن يظهر أسباب القوة يف , قضية نشوء الدول وسقوطها, وعاجلا فيهما, احلياة السياسية

ومل يكن حمور , روباو ألفكار عن أإمنا يكمن يف إقتباس ا, وأن يثبت أن السبيل لتقوية الدول اإلسالمية, الدول

مث سطع جنم من بالد .هطاوي وإمنا كان يشمل االمة اإلسالمية مجعاءتفكريه األمة القومية على غرار ما فعل الط

  .األفغان كان له خطر عظيم يف احلركة اإلصالحية وعصر النهضة العربية واإلسالمية

اجلدل بصورة أكثر حدة لدى أجيال املؤرخني  واستمر, موضوع جدل بني معاصريه«لقد كان األفغاين 

 هوتباعد ما بينهم يف معرفة حال, إىل ختالف الناس يف أمره, حممد عبده, اب سريتهوقد أثار أول كتّ , بعد ذلك

                                                           
 .31مرجع سابق، ص، الم النهضة العربية اإلسالميةأع: صالح زكي أمحد)1(

 .5مرجع سابق، ص  ،أقوم املسالك يف املعرفة املمالك: خري الدين التونسي)2(



 مفهوم الخطاب اإلصالحي  :                                                                        األول  الفصل

 

36 
 

أو قوة روحية قامت , حىت كأنه حقيقة كلية جتلت يف كل ذهن مبا يالئمه, خلربه يف خميالت الالقفني هوتباين صور 

  .)1(»لكل نظر يشاكله

م املعارك العاصفة يف وجه الظل أثار فحيث ماحلّ , كانت حياة هذا املصلح الكبري أشبه باألساطري

  .صالح وظهر التجديدوحينما كان نبت اإل, من النار والثورة مشتعلة ةوكلما ارحتل ترك جذو , والطغيان

وى عليه من قوة روحية ، حتدث عن مشس سالم و ما انطعن اإل" روط النهضة يف ش" عندما تكلم مالك بن نيب 

الفجر يف االفق الذي يدعو فيه املؤذن إىل الفالح كل  لجانبما سرعان « ها ، حيث ري تزال تواصل سمااملثالية اليت 

فغان صوت ينادي بالفجر سالمية العميق ،انبعث من بالد األمة اإل، ففي هدأة الليل ، ويف سبات األ صباح

" مجال الدين االفغاين" فكان رجعه يف كل مكان ، إنه صوت ، ! حي على الفالح: اجلديد ، صوت ينادي 

  .)2(»موقظ هذه األمة إىل �ضة جديدة ، ويوم جديد

، ومن كانت السالطني تغار  زل العروشرر العقول ، وحمرك القلوب ، و مزلحم«ووصفه أمحد أمني بأنه 

من عظمته ، وختشى لسانه وسطوته ، و الدول ذات البنود ختاف حركته ، و املمالك الواسعة تضيق نفسا 

  .)3(»حبريته

راديكالية األوروبية ، إمنا الوطين و ال ، وذلك اخلليط من الشعورالديين"سالمية الوحدة اإل" إن فكرة 

بكامله يف الربع ته مشاعر العامل اإلسالمي ياالذي المست ح ،هذا الرجل املدهش ها يف شخصيةلك  جتسدت

  .بليغا  اتركت فيه تأثري و خري  من القرن التاسع عشر األ

صفحة مفتوحة ، رغم ما اعرتاها من غموض  ) م1897 - م1839" (مجال الدين األفغاين " لقد كان 

لى مسرح احلياة العامة يف اهلند ينهل من العلوم و يستزيد  ككل األشخاص غري العاديني، فقد ظهر هذا الشاب ع

مث يتجه إىل اسطنبول عن طريق مصر حيث مث يظهر يف افغانستان و هو يلعب دورا قياديا يف سياستها احمللية ، 

ألنه  ارف أثر و خطر يف حياة كل منهما يتعرف على طالب شاب من األزهر امسه حممد عبده ، فكان لذلك التع

وقد «له معاشا من احلكومة   م، لقي ترحابا من الوزير رياض باشا الذي أمن1871ما عاد إىل مصر يف سنةحين

هناك مثاين سنوات ، رمبا كانت أخصب حقبة يف حياته ، كان فيها املوجه و املعلم غري الرمسي لفريق من  يبق

، فقد اسهم يف حتريك  )4(»احلياة املصرية الشباب ، معظمهم من األزهر ، وممن كتب هلم أن يلعبوا دورا هاما يف
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سالم الصحيح ، ونفث يف روعهم حاجة األمة إىل الوحدة للوعي ، بتعليمهم ما رأى أنه اإل ات األوىلجاالختال

سلطة احلاكم، كما شجع على الكتابة و  للوقوف أمام خطر التدخل األورويب الزاحف ، و طالب بدستور حيدّ 

  .الرأي العامإصدار الصحف و تكوين 
  

 اين قام بنفي األفغاين إىل اهلندكان اخلديوي توفيق أقل تساهال من امساعيل، وبضغط من القنصل العام الربيط

  .دت حريته ملدة ست سنواتخوفا من تأثريه املتزايد على الطبقات املثقفة، ويف اهلند قيّ 

سا معا مجعية سرية من املسلمني فأسّ « ،م، خرج إىل باريس حيث التحق به تلميذه حممد عبده1884ويف سنة  

لكن مدى انتشار هذه اجلمعية ما يزال غامضا، مع أ�ا  . مني على العمل ألجل وحدة اإلسالم وإصالحهاملصمّ 

ر اإلثنان مثانية عشر جملدا من جملة عربية تدعى دوقد أص. )1(»كانت ذات فروع يف تونس ويف أمكنة أخرى

املسلمني على  ثّ كما كانت حت. سالميسياسة الدول الكربى يف العامل اإلحتليل متخصصة يف ". العروة الوثقى"

  .سالمي بأسرهلة التأثري الكبري يف العامل اإلوكان هلذه ا�. التنبه لضعفهم الداخلي والعمل على جتاوزه

يف نقاش  سالمي، ودخلاإل  بشؤون العاملتزايدا من قبل األوروبيني املعنينيم ويف أثناء إقامته بباريس القى إهتماما 

سالم من العلم، وأجرى مفاوضات مع رجال دولة بريطانيني حول مستقبل مصر حول موقف اإل" رينان"مع 

ولكنه سرعان ما اختلف  ،ين يف بالد فارسعمل  األفغاين بعد ذلك مستشارا لدى الشاه ناصر الدّ .  والسودان

رس الذي وهو الدّ . استه، انتهت مبقتل الشاهعارضة ضد سيم، حيث بدأ حبملة إلثارة امل1891فنفي سنة . معه

  . ني يف بالطه وإن أحاطه باإلكرامجاستخلصه السلطان عبد احلميد، حيث جعل األفغاين يعيش حياته شبه س

 خلصة، يثور هلا ويغضب لشرف الدينفقد كان رجل العقيدة امل. ترك األفغاين انطباعات قوية يف كل من عرفه  

ات على التواصل مع خمتلف األجناس، وكان واجلاه، وقد ساعده معرفته لعدة لغ، ال يروضه املنصب عنيف عنيد

قليل من وقد نشر آراءه العامة يف مقاالته السياسية، وعدد « . اجلماهري، ولكنه مل يكتب إال القليل خطيبا يثري

 "االسالم والعلم"اضرة لرنيان عن ى حم، ورسالته يف الرد عل"الرد على الدهريني" املؤلفات الصغرية، ككتابه

دة خبطر سالمية املهدّ ألفغاين هو الدفاع عن البلدان اإلاألكرب ل مل يكن اهلمّ .  )2(»"العروة الوثقى"وافتتاحياته يف 

  .التوسع األورويب فحسب، ولكن كيفية إقناع املسلمني بالرجوع إىل دينهم الصحيح، والعيش وفق تعاليمه
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انتصارات أوروبا إمنا حتققت بفضل املعرفة وتطبيقها الصحيح  وأن ضعف الدول االسالمية  لقد كان يعلم أن

وهو يدري أنه ال ميكن حتصيل تلك الفنون الغربية مبجرد التقليد، إذ أن وراءها ثقافة شاملة . راجع إىل اجلهل

و يعترب وه. تمعا�ا خنرها الفسادسالمية أصا�ا اهلزال ألن جمفالبلدان اإل. ظام إجتماعي متجانسونظرة فكرية ون

 )1(»نسان ليست خدمة اهللا فحسب، بل خلق مدنية إنسانية مزدهرة يف كل نواحيهاالغاية من أعمال اإل« أن 

م أوحى إىل 1877وحماضرته عن تاريخ املدنية يف أوروبا، وعندما ترجم هذا األثر إىل العربية سنة " غيزو"لقد قرأ 

نسان حيكم كتاب، اليت كان صاحبها يرى أن اإلمقاال ترحيبيا بالرتمجة ويشرح نظرية الحممد عبده بأن يكتب 

  .العامل بأفكاره وعواطفه وطاقاته اخللقية والعقلية

لقد أوحى له هذا الكتاب وأمثاله فكرة املدنية، وقد كان يرى فيها ويف معناها أمهية خاصة، حيث أوحت إليه 

  :، املتجه حنو هدفني"الشعب الناشط لتغيري حاله"خاصة عبارة  ،يسعى إليهمعىن التقدم الذي كان ينشده و 

 ).جتماعية وزيادة القوةالرفاهية اإل(ير االجتماعي التطو  )1

 ).نسان ومشاعره وأفكارهتطوير مواهب اإل(التطوير الفردي  )2

. سالميةبعيد على املدنية اإلد ح، كان يراه األفغاين منطبقا إىل يصف به أوروبا" غيزو"إن هذا الوصف الذي كان 

لذلك فهو يرى أن .  أوج جمدهاسالمية يففرة لألمة اإلنفس اخلصائص الضرورية للمدنية املزدهرة كانت متو ف

سالمية، لذلك اعتقد أن ما نظره سوى رمز الزدهار املدنية اإلسالم مل تكن يف نتصارات العسكرية يف صدر اإلاإل

  .ه األن، وذلك عن طريق قطف مثار العقل األورويب وإعادة بناء وحدة األمةحتقيقأمكن حتقيقه يف املاضي ميكن 

حلواجز ا ارو سّ األمة ويهيب باملسلمني أن يسموا على الفروق يف العقيدة واخلصومات التقليدية، وأن يك كان يدعو

اد يف صورة الفرس واألفغان، وقد  حتىت أنه دعا السنة والشيعة إىل اإلختالفات الطائفية، حالسياسية اليت أقامتها اإل

حىت آخر أيامه، فهو يريد أن حيل القضايا اليت ". فكرة املصاحلة العامة بني الطائفتني" كانت تراوده هذه الفكرة 

ويبدوا أن «. �م الفريقني مث التوجه إلعالن اجلهاد كتلة واحدة ضد العدوان الغريب الذي بدأ يقطع أوصال األمة

ومع أن هذه اخلطة مل خترج إىل حيز الوجود، إال أ�ا . ى صلة بعلماء الشيعة وغريهم هلذا الغرضاألفغاين كان عل

  .)2(»الذي كان حكمه الشخصي يشكل عقبة يف هذا السبيل ،رمبا تسببت مبقتل ناصر الدين

كان يزدري   سالمية، لذلكساحة ممتدة لتشمل كل األوطان اإل ولكنها. مل تكن معركة األفغاين حمصورة يف وطن

من أجل الوقوف صفا واحدا ضد " ن اهلند إىل اجلزائرم"ام املتخاذلني املهزومني، ويهيب باملسلمني دائما احلكّ 
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سالم، لقد كان كم مسلم ميكنه من خالله إحياء اإللقد صرف حياته يفتش عن حا .  ستعمار مهما كان نوعهاإل

رايب يف مدينته الفاضلة، وهو مل يكن ينتمي إىل لها الفاحلاكم والفيلسوف اليت ختييتمثل تلك الشراكة بني ا

ومقاومته للحكام هي اليت . حلق يف الثورةااألكثرية املساملة من العلماء، وإمنا تبىن باألحرى رأي األقلية املؤمنة ب

أنه ما من نوع وهو يرى .  سالميةاليت ما فتئت تظهر يف البالد اإل ساعدت على تقوية احلركات الدستورية والقومية

سالم يف القلوب، إذ ة اليت خلقها اإلمن أنواع التضامن الطبيعي، وال حىت حب الوطن، ميكنه أن حيل حمل الرابط

فإذا انعدم هذا، احنل ا�تمع وتفسخ، بل . عتقاد الديين املشرتكة احلقيقية يف األمة يقوم على اإلأن مكمن الوحد

مرباطورية، فذلك لعربية دون سواها وجعلوها لغة اإل العثمانيون اللغة اّىن ذهب إىل أبعد من ذلك حيث متىن لو تب

 باملباشر وجدنا أن عّرب وإذا أردنا أن ن. جيعل شعو�ا مرتبطة برابطتني بدل رابطة واحدة وهذا مدعاة لالحتاد والقوة

. ته مرة أخرى رسالة عامليةمن أسرار اجنذاب املسلمني إىل األفغاين كامن يف أنه دعاهم إىل إسالم حيمل يف طيا

يف السربون اليت ألقاها " سالم والعلماإل"عن " رينان"وهو الشيء الذي حاول الربهنة عليه يف رده على حماضرة 

حيث أراد أن يوحد بني الفلسفة والنبوة أو على أقل تقدير القبول بذلك، إميانا منه بأن ما يتلقاه . م1883سنة 

  .اوله الفيلسوف بالعقل، مع فارق واحد هو طريقة التعبري عن ذلكالنيب بالوحي هو عني ما حي

 ميان باهللا خالق الكونم تفسريا صحيحا، وجوهر ذلك هو اإلسالى ضرورة تفسري اإلعل لقد كان األفغاين يصرّ 

تساهله يف وعلى الرغم من «. نسان جدير بالعبادةة بأن العامل غري خملوق أو أن اإلورفض مجيع املعتقدات القائل

ولعل هذا الطبع هو . )1(»وجوه اخلالف حول العقيدة أو الشريعة، فهو مل يتساهل قط مع أي �جم على اجلوهر

الذي هاجم فيه مجيع من حاول أن يأيت بتفسري للكون ". الرد على الدهريني"الذي جعله يضع أوسع مؤلفاته 

  .بافرتاض عدم وجود اإلله سبحانه

لون خطرا معيقا على رفاهية ا�تمع و سعادة غريه أل�م يهدّدون احلقيقة، و يشكّ  ؤلف و يفوقد حار�م يف هذا امل

  :حقائق ةو كان مبدأه يف ذلك أن األديان احلقيقية تنطلق من ثالث. البشرية

  .أّن اإلنسان خليفة اهللا يف األرض - 1- 

  .أّن ا�تمع الّديين هو أفضل ا�تمعات - 2- 

  .ةاإلنسان وجد يف الّدنيا ليحقق كماله استعدادا للحياة اآلخر  أنّ  - 3- 

و من إنكارها و اإلحلاد فيها تنهدم أسس ا�تمع اإلنساين . الفضيلة و الصالح رومن الّتسليم �ذه احلقائق تنتش

  . و ترتدى إىل احلضيض
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حيدث باعتباره آت من اهللا ستسالم ملا قد املسلم احلقيقي ليس الرضوخ و اإل كان يكّرر دائما أّن موقف

و كان حياول أن يعّلم أتباعه بأّن اإلنسان حّر و مسؤول أمام اهللا عن  . لتحقيق إرادة اهللا بل هو الّسعي املسؤول

: يّردد دائما اآلية اليت توجز املسألة هوو . كل أعماله، فهو مسؤول عن خري ا�تمع

﴿            ﴾.11الرعد  

روري عنده التمييز بني اإلميان باجلرب، و بني عقيدة اإلميان الصحيحة يف القضاء و القدر اليت تعين فيما ومن الضّ 

اعتقاد ال حيمل على التقاعس، فلم يقم باألعمال العظيمة إّال  و هو. تعنيه أّن اهللا مع من يعمل العمل الصاحل

  .دائما بأن اهللا معهم اأولئك الّذين اعتقدو 

 –ب ميذه و معاونه املقتفي أثره عن كث ينشر هذه التعاليم بني الّناس كان يشاركه يف ذلك تلفيما كان األفغاين

  .- الشيخ حممد عبده 

ن حياة أستاذه، ففيما كان مجال الّدين ذو األصل األفغاين جيوب األوطان لقد كانت حياة هذا املصلح خمتلفة ع

  .متنقال، كان حممد عبده متأصل اجلذور يف بلده، و هناك أجنز معظم أعماله

م على ضفاف النيل من عائلة ذات مكانة حملية تتّصف بالعلم و التقوى، يف سّن 1849لد عام لقد و 

ثاين أعظم مركز للثقافة الدينية يف األمحدي يف طنطا، الذي كان يوم ذاك  الثالثة عشر من عمره، دخل اجلامع

م أساليب التدريس صدته عن مواصلة الدراسة، فهجرها عائدا للقرية بعد لكن عق«. مصر بعد األزهر الشريف

  .)1(»عام واحد

. الذي كان له األثر األقوى يف حياته استطاع أن يقنعه باستئناف الدراسة فعاد" درويش"أّن خال والده الشيخ  إالّ 

حممد " ففي مقطع من سرية حياته باح . قد كان هلذا الشيخ أثر و خطر يف حياة حممد عبده قبل جميء األفغاينو 

ومل أجد إماما يرشدين إىل ما وجهت إليه « : فقال مبا كان يدين به خاله و مبا يكّنه لذكراه من عاطفة" عبده

بضعة أيام من سجن اجلهل إىل فضاء املعرفة، و من قيود التقليد إىل نفسي إّال ذاك الشيخ الذي أخرجين يف 

وهو الذي رد يل ما كان غاب  سعادة يف هذه الدنيا، و هو مفتاح سعاديت، إن كانت يل )....(إطالق التوحيد

  .»ممّا أودع يف فطريت ف يل ما كان خفي عينيزيت، وكشمن غر 

حكمة ة السنوسية، فألقى إليه ببعض من على اتصال بالزّاوي«صويف  - درويش خضر - كان الشيخ

من هناك إىل  و ذهب. )2(»التّصوف، و قاده إىل شيء من سلوك الّصوفية، فعادت إليه الّرغبة يف طلب العلم
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واستمع إىل دروس مشاخيه عليش، والرفاعي، واجليزاوي، والطرابلسي، والبحراوي، وحسن . م1866األزهر سنة 

وقد استهواه هناك بنوع خاص شيخ يدرس املنطق والفلسفة، ولكن الطريقة الصوفية كانت قد . رضوان وغريهم

مجال الدين "يته وتوجيهه، إال أن زيارة السيد ملكت عليه لبه خاصة وأن الشيخ درويش ما زال حييطه برعا

عندما عاد . صالح دخل �ا العامل واقتحم طريق اإلوطريقته يف تفسري القرآن كانت مفتاح سعادته اليت" األفغاين

أ ه محاسا، وبتأثري منه بدني حولمن أشد الطالب امللتف" حممد عبده"م، كان 1871األفغاين إىل مصر يف سنة 

وبفضل املقاالت اليت ينشرها يف  ،ها األفغاينشر األفكار اجلديدة اليت كان ينفثة، ويعمل على نيدرس الفلسف

يف سنة " العاملية"نيل شهادة بوا�ى دراسته يف األزهر . جتماعية والسياسيةاشتهر ككاتب يف الشؤون اإل" هراماأل"

  .وهي املهنة اليت بقيت دوما األقرب إىل سجيته ،واشتغل بعدها كمدرس. م1877

 حلقات الدروس األزهرية العقيمة" عبده"األفغاين من التصوف إىل الفلسفة الصوفية، و�ا ودع به انتقل

  :بأرجوزة نظمها، وقال فيها

  لو كان هذا وصفهم ما شنعوا               بل وقتهم يف جاء زيد ضيعوا

  )1(ال               واهللا، بل علم القلوب فضــــال ظنوا بأن العلم علم القول،

اليت أنشئت حديثا، حيث كان أول درسه عن " دار العلوم"بدأ يلقي دروسا خاصة يف بيته، مث انتقل إىل 

وإىل جانب ذلك كان حياضر . م1857يف القاهرة سنة " الطهطاوي"، اليت كان قد نشرها "ابن خلدون"مقدمة 

ل اختيار هذه الكتب على ويد«عن تاريخ املدنية األوروبية، " غيزو"ملسكويه، وكذلك كتاب يف �ذيب األخالق 

فقد كان مسكويه نسخة إسالمية عن الفلسفة اخللقية اإلغريقية، كما عاجل . النهج الذي كان ذهنه منصرفا إليه

" األهرام"نت مقاالته يف كا. )2(»بأسلوبني خمتلفني قضية نشوء املدنيات واحنطاطها  "ابن خلدون"و "غيزو"

من " األفغاين"تزامنا مع نفي . م1880تعكس أفكار األفغاين السياسية، لذلك عزل يف قريته اليت مل يغادرها حىت 

وقد لعب . ، مث أصبح رئيس حتريرها"الوقائع املصرية" حمررا يف ا�لة الرمسية ولكن بعد السنة املذكورة عّني . مصر

وأصبح أحد زعماء اجلناح . جتماعي والرتبية الوطنيةعام بسلسلة مقاالته عن النظام اإلأي الدورا هاما يف توجيه الر 

إىل احلكم، وقد  وييذاخلحتالل الربيطاين وعودة مر الذي أدخله السجن بعد اإلومة الشعبية، وهو األاملدين للمقا

وقد حكم عليه بعد ذلك بالنفي ملدة ثالث سنوات، ذهب إىل بريوت مث . ترك ا�يار املقاومة يف نفسه أثرا عميقا
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اليت كان هلا صدى واسعا يف األوساط " العروة الوثقى"التحق باألفغاين يف باريس حيث تعاونا على إصدار جملة 

  .املثقفة

كرا، مث عاد إىل نىل خمتلف البلدان، فزار لندن، وتونس، ودخل مصر متومع األفغاين كثرت زياراته إ  

وكانت داره يف بريوت، كما  « . بريوت، حيث مكث يعلم ثالث سنوات يف مدرسة أنشأ�ا مجعية إسالمية خريية

كانوا يقصدونه كانت يف القاهرة ملتقى العلماء والكتاب الشباب من املسيحيني والدروز واملسلمني الذين  

  .)1(»سالم واللغة العربية للتحدث إليه عن اإل

، ليشغله عن "احملاكم األهلية"وي بالعودة إىل مصر، ولكنه عينه قاضيا يف م مسح له اخلذي1888يف سنة   

حىت وفاته سنة  التدريس الذي كان جيذب إليه الشبيبة، وبذلك بدأ مرحلة جديدة من عمله الرمسي استمرت

وهو ئيس جهاز الشريعة الدينية بكاملهم مفتيا ملصر ور 1899وكان قد ترقى يف منصبه حىت أصبح سنة . م1905

ة األوقاف، كما كانت فتاويه تتفق مع دار له للقيام بشيء من اإلصالح يف احملاكم الدينية وإاملركز الذي أهّ 

  .الدينية تفسريا عصرياحاجات العصر ومتطلباته من خالل تفسريه للشريعة 

صاحب املنار كّل من الشيخني حممد عبده و مجال الّدين األفغاين  "رشيد رضا"لقد وصف السيد 

إّن اهللا تعاىل يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة « - صلى اهللا عليه وسّلم- �ما من أكرب مظاهر قول النيب بكو 

 التجديد السياسي و العلمي مصر بنوعيقد شرع هذان ا�ّددان احلكيمان يف « ،و»سنة من جيدد هلا دينها

، مث اقتصرا على التجديد السياسي يف أوروبا اللذين يشمالن مجيع أنواع التجديد الذي اشتدت إليها حاجة األمة

عية العروة الوثقى اليت أسّسها هلذا الغرض، و أنشأ بامسها تلك اجلريدة العربية اليت هّزت العامل مبساعدة مج

  .)2(»إىل الثورة دّعا، فزلزلت الّدولة الربيطانية زلزاال شديدا  الّشرق والمي كّله هزّا، و كادت تدعاالس

حيث  اشتغل كّل منهما مبا خلق ميّسرا له،و إذا كان اإلمامان قد تالزما ردحا من الّزمن، فإ�ما تفارقا و 

صالح من طريق السياسة، و اآلخر أتاه من ذا قد أتى التجديد و اإلستعداد، فهيكون الرأي تبعا للميل و اإل

طريق التعليم و الرتبية، و يف كل خري، ألن جتديد األّمة بإصالح الّدولة، أو جتديد الّدولة بإصالح األمة، كّل ذلك 

و لكن األول أدىن و أسرع، و الثاين أثبت و أدوم كما يرى  ، و كّل منهما يفضي إىل اآلخر،واجب حممود

  .صاحب املنار
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و سالمي ، أيقض الشرق كّله فهّب للحياة السياسة و الرتبية و التعليم اإل ولكن األكيد أّن عملهما يف

ل اجتماعهما و عملهما املزدوج ستقالل، و إن كان حظ مصر من هذا التجديد كان أكرب من غريها، لطو اإل

  .فيها

 را من مثرة العمل العلمي الرتبويو قد ظهرت يف مصر مثرة جمهود العمل السياسي، و كانت أوسع انتشا

 الكتاب و اخلطباء املنافحني عنه رج العديد منختفقد بذرت نواة احلكومة النيابية، و ّمت انشاء احلزب الوطين، و 

ور بانتشار الشعور و الوعي العام، �ض الشعب و أوجد قطبا تدور عليه رحاه، و مل حّىت إذا ّمتت شروط الظه

و ظهر مصداق قول «  ،صالح و التجديدأحد التالميذ األوفياء لتيار اإل "سعد باشا زغلول" يكن ذلك إال

يا ويح الرجل : ولهإذا ّمت تكوين أعضاء اجلنني ظهر فيه الرأس، و مل يعد يصدق على املصريني ق: ستاذ اإلماماأل

  .)1(»الذي ليس له أّمة

صالح، و التالميذ األوفياء يتعهدون ذلك الغرس و اجلذوة امللتهبة تنتقل من مكان لقد ّمت غرس نبتة اإل

 ةاك إّال لصدق النية و عّلو اهلمو ما ذ. إىل آخر، و سنراها بعد قليل تنبت و تضيء يف أقاصي الشرق و الغرب

  .و مسو الّروح

جتماعي، ارتبط بأوضاع املسلمني يف العصر احلديث، و إذا الديين و اإل اإلصالحإن ظهور حركة 

  .سالمية، فقد مشلتها فكرة التجديد و النهضةاألوضاع يف األقطار العربية و اإلتشا�ت هذه 

لباعث احملرك هو انعتاق، لذلك كان هذا الطموح فكرو هذه البالد إىل التحرر و اإلومن الطبيعي جّدا أن يطمع م

جتماعية النهضوية اليت ريع السياسية و اإلبداعات يف جمال الفكر و األدب، وراء كل املشاالذي كان خلف كل اإل

ارتبطت حباالت عاطفية حنو مهوم الواقع و احلالة، وهو األمر الذي أجنب شعورا باخلطر، فتحرك الوعي و توّلد من 

  .و التجديد اإلصالحذلك الدعوة إىل 

�االت ستعمار و ممارساته يف اسالمي من جرّاء اإلالظروف اليت آل إليها العامل اإل وطبيعي جّدا أنّ 

يف صفوف العديد من املثقفني، الذين   اغط املتزايد، قد فّجر وعيا و بعثجتماعية و الضالفكرية و السياسية و اإل

دية لشعو�م فأدركوا األخطار احملدقة، من خالل رت رطة اجتاه االستعمار و اجتاه األوضاع املفكانت هلم حساسية م

تأملهم و تفكريهم العميق الذي أفضى �م إىل حتديد الّداء و تشخيصه، مث العمل على إجياد احللول و األدوية 

  .لتصحيح األمر و تطبيبه
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و ما لقد كان كّل مصلح يعاجل القضية من جانبه اخلاص، ووفقا للظروف اليت حتيط بشخصه ووطنه، وه

حلاد و الثورة على احلكم و حتت عناوين مفربكة جاهزة مثل اإل عرّض معظمهم إىل الّتهم امللفقة و التضييق،

  .الزندقة و اخلروج على القانون

ممن أجنبهم  و اإلسالمي، فإن غري هؤالء كثري صالح يف الوطن العريبوحنن إذ ذكرنا عينات من زعماء اإل

  .رحم األمة، و ساروا على نفس النهج و املنوال، و كان ّمههم األول و األوحد هو إيقاظ األّمة و بعثها

مهندس العمران الذي جعل من هذا املشروع حقيقة مادية ) م1893- 1823" (علي مبارك"فمن هؤالء مثال 

ة و تفاعل معها على حنو خّالق و باستجابة فمثله مثل رفاعة الطهطاوي اصطدم باحلضارة األوروبي«  ،ملموسة

ثها من جديد، و هو إىل ، فكان واعيا بقيمة العلم احلديث، مدركا مدى تأثريه يف صياغة األمم و بع)1(»واعية 

كان رجال عمليا، جعلت أوجه الشبه بينه وبني خري الّدين التونسي كثرية، فهو حبق مهندس العمران و   ذاجانب ه

نيع يف مصر احلديثة، فقد ترك بصماته على كل مشروع �ض يف مصر، وجتديد القناطر اخلريية و التعليم و التص

  .دار الكتب املصرية خري شاهد على ذلك

اخلطط "أو " خطط مصر اجلديدة"وإن الباحثني يعرفون متام املعرفة الوجيز اجلغرايف املهم املسمى   

اليت سجل فيها رحلة " الدينعلم " همل يقرأواروايت واملثقفني الذينلعلي مبارك، وقليل من األدباء " التوفيقية

لسان " من الشرق إىل أوروبا بصحبة مستشرق إجنليزي يريد مساعدة أحد العلماء يف ترمجة كتاب شخصيتني

متناوال  ث فيها عن جوانب التقدم األورويبصفحة، حتد1500إ�ا رحلة سجلها على مبارك يف أزيد من ". العرب

أنه وهو وزير املعارف «ومن طرائف هذا املصلح العظيم . انب نظرية عامة تؤسس للنهضة اليت يريدها ألمتهجو 

، مل يستنكف أن ينظر إىل األطفال يف بدء تعلمهم للقراءة والكتابة، ومل تعجبه طريقة تعليمهم فأخذ نفسه اخلطري

رتكب ويضع ثانيهما للتمرين على املطالعة وكيف ت. بتأليف كتاب من جزأين، يعلم يف أوهلما حروف اهلجاء

  . )2(»السهلة يف موضوعات مفيدة 

- 1896(" عبد اهللا ندمي"كذلك   ومنهم ،كما كان حيث العلماء على الكتابة والتأليف يف كل نافع مفيد

الذي تعلم من احلارات الشعبية كما تعلم من القصور عيشة األمراء والسادة، والذي أسس مع ) م1896

سالمية اليت كان من أهم أغراضها إنشاء مدرسة تعلم الناشئة على غري النمط الذي جمموعته اجلمعية اخلريية اإل

وقد . فقد كان ينوي بث الروح الوطنية والشعور القومي يف خطته التعليمية اجلديدة. تسري عليه املدارس احلكومية
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سم داللة على غرضه وأسلوبه، فهو يرمي إىل هذا اإل ويف« ،"التنكيت والتبكيت"أخرج صحيفة بعد ذلك أمساها 

وقد فطن لشيء .  )1(»تأنيب املصريني على ما وصلوا اليه، يف أسلوب قد يكون الذعا وقد يكون مضحكا

 عل يف العقل، فأكثر من ذلك ولزمهجليل، وهو أن التعليم والنقد باألسلوب القصصي املمتع أجذب للنفس، وأف

وقد عمل عبد اهللا الندمي يف احضان الثورة العرابية ، وكان .  وهو ما سرى على الصحيفة حىت القت جناحا وإقباال

وقد كان لسان . صالحهيج الشعب والنواب حول ضرورة اإل "الطائف"وعرب جريدة  ،خطيبها وكاتبها ومشعلها

اءه ومشاعره األمر الذي ساعد على منو رأي عام األمة، وقلمها، ينتقل يف األقاليم ال يكل وال ميل، ناشرا أر 

  .مصري يؤمن باحلكم الشوري، ويتطلع إىل اإلصالح

إن  «: يقول أمحد أمني معلقا على طبيعة الندمي و �جه ، و مقارنا بينه و بني السيد مجال الدين األفغاين

امة ، قطر املعاين اليت يدعو رسول الع كان السيد مجال الدين رسول  اخلاصة يف هذه املعاين ، فعبد اهللا ندمي كان

كان :  إليها مجال الدين إىل الشعب ، واوصلها إىل التاجر يف متجره، و الفالح يف كوخه ، والتلميذ يف مدرسته

معلم و ثقافته و البيئة اليت حتيط به ،و لغته يف كالمه و كتابته ،  كم ارستقراطيته يف نشأتهالسيد مجال الدين حب

  .)2(»وكان عبد اهللا ندمي حبكم دميقراطيته يف النشأة و العلم و البيئة و اللغة معلم العامةاخلاصة ، 

ت منتدى األدباء و العلماء ، وإذا ظلّ  داره ، حيثما حلّ  ورد، و نفي إىل خارج مصر ، ولكنّ طلقد 

ته السيد مجال وقد مشى جناز  ل ،ه �اية مبرض السّ ستانة ، فإن األقدار كانت ختبئ ليف األ اانتهى به املطاف أخري 

  ...الدين األفغاين الذي حلقه إىل ربه بعد أشهر

اد الذي أدى إىل يف فضح اإلستبد االذي كان رائد)1902 - 1854(ومنهم شهيد احلرية عبد الرمحان الكواكيب

و  ،)عتدالاإل(و ) الفرات(و يف صحف «وت الصادق ، و الصّ  لقد عرفت األمة فيه املفكر احلرّ  .ا�يار اخلالفة 

  )3(.»قرأ الشعب للمفكر احلر و أبصر خيوط النور تشري إىل باب احلرية ) الشهباء(

ت �ا شخصيته، وال ذلك الفكر الذي جايا الذاتية اليت حتلّ السّ شجاعته النادرة تلك مل يكن مصدر 

تأييد الناس وحمبتهم، وهو تسلح به يف حلب منذ أطل على حيا�ا العامة فحسب، وإمنا كان له إىل جانب ذلك 

م، على عهد اخلديوي 1899وحىت عندما هرب إىل القاهرة من جربوت آل عثمان سنة . زاده املتجدد أبدا

وجتمع حوله مريدون كثري معظمهم  ،عباس، فإن الكواكيب وعلى عادة أهل عصره من املصلحني الكبار أقام ندوة

                                                           
 .42، صزعماء اإلصالح يف العصر احلديث، مرجع سابق: أمحد أمني)1(

 .51صاملرجع نفسه،: ينظر)2(

 .50ص، مرجع سابق، ية االسالميةأعالم النهضة العرب: صالح زكي أمحد)3(
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وهلذه  )ي، إبراهيم سليم النجار، طاهر اجلزائري، عبد القادر املغريبرشيد رضا، حممد كرد عل( من تالميذ األفغاين 

  . ستمرارية لندوة األفغاينإندوة األمساء داللة وخطر، فقد كانت هذه ال

كتب الكواكيب مقاالت تنري طريق   ،وغريها" املؤيد"ويف أ�ر الصحافة املصرية، وعلى صفحات جريدة    

الذين كانا هلما ". ستبدادطبائع اإل"و " أم القرى: "مؤلفيه التحرر وتبني تعاليم اإلصالح، تلك التعاليم اليت أودعها

فتور : وقد تناول فيهما أسباب تردي حالة املسلمني، حيث أرجعها إىل أمرين. شأن عظيم يف حياته وبعد مماته

  .د احلكاماجلماهري واستبدا

ت عن أمثال الكواكيب، وحممد عبده، ورشيد الرضا، وعبد تلقد أكثرت بذرة مجال الدين األفغاين، وتفت   

القادر املغريب، وحممد كرد علي، وحمب الدين اخلطيب وغريهم يف املشرق العريب، كما أنبتت وأينعت يف املغرب 

زائر فكان ابن باديس أبرز أعالم هذه احلركة، وبقدر ما  أما يف اجل.  األقصى عالل الفاسي وعبد الكرمي اخلطايب

 وعبد القادر عودة وسيد قطب وأبو األعلى املودودي أبرز قاد�ا احلركيني يف الشرق وأقصاه، فإن يبكان اهلضي

 ومالك بن نيب وغريهم ميثلون الطليعة احلركية يف االبراهيمي، والعريب التبسي، والطيب العقيب، وامبارك امليلي

جاعلة شعارها اآلية الكرمية .صالحزائر، اليت عملت على التغيري واإلاجل

﴿             ﴾
 11الرعد

 

    

  المبحث الرابع

  صالحية في الجزائرالحركة اإل

  

ضطراب حىت تصري إىل حالة من الركود واإلإن األزمات احلادة اليت تصيب ا�تمعات يف صميمها   

الة عامال صالح والدعوة إىل التغيري والتجديد، حيث متثل احلركات الفعّ ل بظهور اإلهي اليت تعجّ  ،والفوضى

بفضل محاسها وروحها اليت تستوجب فهما دقيقا ألسباب األزمة ومعرفة قريبة لكل الظروف  ، نبعاثو اإلللنهضة 

صالح يف أساسه ذلك أن التغيري واإل. لية التغيريجتماعي الذي هو مسرح عمواعية للواقع اإل يطة �ا، ودراسةاحمل

يبدأ بعملية نقدية جادة تعمل على تشريح الواقع وحتديد األمراض واملثالب، مث يعقب ذلك خطة ودراسة للحلول 

وعملية النقد والتقومي هي اليت تفضي .  ابعةالناجعة، لينتهي إىل التنفيذ والتجسيد امليداين اخلاضع دوما للرقابة واملت

  .إىل وضع مشروع بديل تراه صاحلا حلل األزمة اليت يتخبط فيها ا�تمع وإنقاذهبأية حركة إصالحية 
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رنسي هي السبب حتالل الفجراء اإلستالب اليت يعيشها الشعب اجلزائري ولقد كانت حالة اجلهل واإل  

ت فيها سالمية اجلزائرية تقريبا يف الوقت الذي  مهّ ظهرت احلركة اإلصالحية اإل«فقد . صالحاملباشر لضرورة اإل

مليالد تلك األمر الذي هال الفرنسيني وصعقوا . )1(»حتفاءمبائوية الوجود الفرنسي يف اجلزائراجلالية األوروبية باإل

حالة على القيم كن أبدا تسعى إىل اإل، واليت مل تسالمية املتشبثة بصرامة بالعروبة واإلصالحاحلركة ذات النزعة اإل

وإذا كانت بعض الزوايا قد خدمت العلم والدين، وجاهدت الغزاة األجانب، فإن .  الفرنسية وال على ثقافتها

وحتول  د اجلزائرينيضر عميال معينا له البعض اآلخر سرعان ما احنرف عن هذه املبادئ، وارمتى يف احضان املستعم

ل بظهور أصحاب شر اخلرافات واألباطيل، وعمل على ختدير ضمري األمة، وهو أمر آخر عجّ إىل إفساد العقائد ون

ة اليت تدعوا إىل سبيل ر�ا باحلكمة واملوعظة احلسنة، وال ختشى يف اهللا لومة الئم، بل تعتقد أن ذلك الضمائر احليّ 

  .  ؤديه اجتاه ر�ا ودينها وشعبهاأقل الواجب الذي ت

.  ظر املنقذ الذي يأخذ بيدهاتإىل األسى واألسف، وتن ئريني منذ القرن الثامن عشر تدعواجلزالقد كانت حالة 

" سالميحاضر العامل اإل"وصفها صاحب كتاب تيحنطاط اليت مرت �ا األمة والدا لعصور اإلولعل ذلك كان امتدا

حنطاط م مبلغ، ومن التدين واإلتضعضع أعظسالمي قد بلغ من الالقرن الثامن عشر، كان العامل اإليف «: بقوله

ين قد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية اليت علمها صاحب الرسالة سجنا من اخلرافات أعمق دركة، فالدّ 

و انتشرت األمية و صار الشعب إىل جهل كثيف مظلم، .)2(»وقشور الصوفية، وكثر عديد األدعياء واجلهالء

ته على األخضر و اليابس ، و قد وجد يف بعض الزوايا و الطرق الصوفية ضالّ  ستيالءتعمر و اإلسهل دخول املس

لب و النهب مستعمال ا بالسّ فقد كان ينهش حلم األمة و يذهلّ . اليت يسخرها لتحقيق أغراضه ، و تنفيد مشاريعه 

  كما يقول حممد املبارك )3(»أرفع النظريات العلمية ألحط الغايات وأحسن األهداف « يف ذلك 

ض اهللا هلذه األمة جمموعة من املصلحني من رجال الفكر و الدعوة ، الذين يّ مام هذا الواقع الصعب العسري ، قأ

ة معقدة يلل و ال خطبة ترجتل، و إمنا هو عمروا عن ساعد اجلد ألن التغيري ليس أمنية تتمىن، و ال كلمة تقامشّ 

  .عاب و التنظيم و تذليل الصّ ريسيواسعة يف الت، معتمدة على جتربة ا تنطلق من عمق النفس البشريةجدّ 

  :أصول الحركة اإلصالحية في الجزائر

                                                           
 .15،ص2007حممد حيياتن، دار احلكمة، اجلزائر، : سالمية يف اجلزائر، ترصالحية اإلاحلركة اإل: علي مراد)1(
 259ص، 1كيب أرسالن،جش: تعليق. سالميحاضر العامل اإل: لوتروبستوتارد)2(
  .9،10 ، ص 1986عبد الصبور شاهني ، دار الفكر ، اجلزائر ، : وجهة العامل اإلسالمي ، تر:مالك بن نيب )3(
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ة املباركة اليت قام �ا الشيخ قيقية هلذه احلركة كان مع الزيار الكثري من املؤرخني على أن البداية احليذهب 

 اليت كان يذيعها عرب مؤلفاتهحية و كان ذلك تتوجيا لرسالته الدعوية اإلصال. م 1903حممد عبده للجزائر سنة

  .على اخلصوص ، و اليت كان اجلزائريون املتعلمون يتلقفو�ا بشغف ال نظري له" العروة الوثقى"وعرب جريدة 

لون كان هلذا السفر بعد معنوي هائل ، خاصة بالنسبة لعلماء الدين، و املثقفني الذين كانوا يشكّ «لقد 

هذه اجلزائر احملرومة منذ أمد بعيد من كل تأثري مفيد للشرق ، جاءت زيارة حممد عبده يف اجلزائر ، ففي " حزب" 

نسجل  هفيماس بالنسبة ملضيستاذ احلي، ووجوده الباعث على احلو فضال عن تعليم األ. مفيت مصر بنفس منعش

داللة احلدث التارخيية، اي استعادة الصلة العاطفية و الروحية بني موقع هذا املغرب ، و الكيان الواسع لألمة 

  )1(»اإلسالمية

صالحية يف املشرق أن يعيد ألذهان اجلزائريني فضل ع الشيخ حممد عبده بفضل حركته اإلد استطا و ق

الفعالة ة الروحية و الديناميكية ني ، و أن يزرع فيهم تلك القوّ السن اإلسالم ، و نتائج جهود املصلحني على مرّ 

  ..سالمي إذا ما فهم فهما صحيحااليت ميتاز �ا الدين اإل

تلك الزيارة الصدى الواسع عند اجلزائريني الذين كانوا يف أمس احلاجة إىل فكرة ترشدهم إىل لو قد كان 

اإلصالح بصورة مباشرة يف نفوس املثقفني اجلزائريني ، الذين أصبحوا يعملون  أفكارالطريق القومي ، حيث تعمقت 

 رشيد رضا مؤرخا على استنباط البعد احلقيقي لألخذ �ذه الفكرة اإلصالحية احلديثة ، و التحمس هلا ، و قد عّرب 

إليه من حيث مل يكن  ا ينتميوجد له يف تونس و اجلزائر حزبا دينيقد «أن حممد عبده : هلذه الزيارة ، بقوله

الرجل الذي أوقد يف «رجاء ، فكان حبق لطريق يف هذا املغرب الشاسع األدت له جريدة املنار احيث مهّ  )1(»يعلم

 ثورة فكرية ، تزعزع أركان اجلهل د روحه يف الدعوة إىل أوساط املثقفني التقليديني يف اجلزائر شعلة اإلسالم ، و جسّ 

ذلك أنه دعا املسلمني للرجوع إىل بساطة اإلسالم األوىل ، و التأمل يف منبعي و تقضي على مصادر اجلمود 

 ن و السنة ، و عمل على التوفيق بني الدين و العلم احلديث ، فبّني آالدين اللذين مازاال على حيويتهما و مها القر 

  ).2(»نآأن احلقائق اليت جاء �ا العلم احلديث ال تتناقض و القر 

العاملية  الزيارة هذه، فإن حلركة الفكر املتطورة اليت ظهرت و انتشرت أثناء احلرب و إىل جانب عامل

ت حىت يف أرجاء العامل العريب و عامة دبّ يقظة أفضت اىل حتكاك بني الشعوب، و اليت األوىل، بفضل عملية اإل

                                                           
 .36، ص اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر، مرجع سابق احلركة: علي مراد )1(
 ،1طدار البعث ، قسنطينة ،) 1945 -31(مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني و دورها يف تطور احلركة الوطنية اجلزائرية : عبد الكرمي بو الصفصاف )2(

 .56، ص 1981
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ئة متنورة تنتبه إىل حالتها أقول فإن حلركة الفكر هذه اليد الطوىل يف إحداث تلكالصدمة اليت جعلت ف.اإلسالمي 

نتشار على باقي دول ذ يف اإلاليت كانت تدعو إىل الشفقة و الرثاء مقارنة مع ما يعيشه العامل املتقدم الذي أخ

  .املعمورة حمتال مستعمرا

قتصاديةو المي، حيث أحدث تطور األوضاع اإلسم تطورا عميقا يف العامل اإل1918 و قد شهد عام

ابا يف ة و عمل على حلحلة األمور و حتركها حنو األفضل ، و هو ما أثر اجيمصر وتركيا هزّ  السياسية يف كل من

سالمية ، و حىت املستعمرة منها ، إذ حدث نوع من الضغط على احملتل ، رضخ من باقي الدول العربية و اإل

كان الناطقون باسم «فقد .األخرى بني الفينة و " األهايل"خالله إىل تلبية بعض املطالب اليت كان يطلبها زعماء 

و . نح قانون جديد للجزائرميالرأي العام اإلسالمي يعتقدون ، إنه بفضل التقلبات املرتتبة عن احلرب ، جيب أن 

مطالبة ال ة كافية للد�م إعادة صياغة خارطة أوروبا و خباصة تفكك اإلمرباطورية العثمانية ، حبجّ قد زوّ 

و هو األمر الذي اضطلع  )1(»األهايل فحسب ، بل مبراجعة لقانون املستعمرة نفسهة ر دابإصالحات عميقة يف إ

  .به األمري خالد حفيد األمري عبد القادر

يف  م على صعيد ا�تمع اجلزائري هو الوعي الذي دبّ 1918 - 1914ن األثر األوضح يف حرب إ

. ه و احلقوق املتحصل عليهاالدم الذي قدمه أبناؤ عمرين، بني األوساط جراء التفاوت غري املقبول بني األهايل و امل

زت به احلياة يديولوجي الذي متيّ د احلماس اإلو كانت هذه النقطة بالذات هي انطالق ملخاض التحول الذي ولّ 

  .اجلزائرية بعد احلرب العاملية األوىل 

فيدون من هذا االرجتاج العام نا هنا هو احلركة االصالحية اليت استثارها املثقفون املعربون املستو ما يهمّ 

سالمي اجلزائري غداة احلرب، و املتأثرون بأفكار مجال الدين األفغاين و حممد عبده اليت ينشرها اإل للمجتمع

الونيسي، و مولود بن موهوب الذين كانوا  ي، عبد احلليم بن مساية، محدان عبد القادر ا�او : أتباعهم أمثال 

س يف الوقت ذاته للوطنية و ألفكار التجديد و سالمية ، و املتحمّ للجامعة اإل ميز بالتأييداحملافظ املت ميثلون الصفّ 

  .اإلصالح الديين الذي تدعو اليه احلركة اإلسالمية يف الشرق

 لهمسون النخبة الرائدة حلركة التجديد اإلسالمي يف اجلزائر، و ذلك بتحمّ لقد مثل هؤالء املثقفون املتحمّ 

لته طويال و كانت احلائل مهمة التغيري و النهوض با�تمع ، و حماولة حتريره من قيوده املادية و املعنوية اليت كبّ 

بنة األوىل للنهضة اجلزائرية اليت انبنت أول أمرها على و قد مثلوا جبهودهم تلك اللّ . املعيق عن احلركة و التطور 

                                                           
 .42صالحية ، مرجع سابق ، ص احلركة اإل: علي مراد)1(
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ته و مقومات شخصيته، و توجيهه إىل األخذ ىل احملافظة على هويّ إصالح العقيدة الدينية ، و دعوة الشعب إ

  .بأسباب العلم و املعرفة و التمدن

 نوا من انتشال ا�تمع من أزمته لكن و بالرغم من ا�هودات اليت بدهلا هؤالء و أمثاهلم ، فا�م مل يتمك

منظمة و مهيكلة، تستطيع أن تقارع ألن هذه احملاوالت يف جمملها كانت فردية مل تنخرط يف حركة جتديدية 

اإلستعمار و أذنابه من املرابطية و العمالء الذين يرتبصون بالشعب الدوائر، و يتتبعون كل خطوة يقوم �ا هؤالء 

أسباب الفشل و عدم النجاح، و إن كان هذا ال ينفي من أن  املصلحون فيعملون على اإلعاقة و التفرقة و بثّ 

ستعداد لدى اجلماهري الواسعة ،كانت هي األساس الذي ا من الوعي و اإلخلقت جوّ  هذه اجلهود الفردية قد

  .جعلهم يستقبلون مشروع العلماء املسلمني بكل حفاوة و محاس و رحابة صدر

أبناء عودة «الالحق يف إكمال املسرية فإن دت الطريق للجيل و إذا كانت هذه احملاوالت األوىل قد مهّ 

عوا باألفكار اإلسالم ، و منبت الدعوة إىل اإلصالح اإلنساين بعد أن تشبّ بعاحلجاز مناجلزائر املخلصني من 

  )1(»الناضجة احلديثة هناك، و اختمرت يف أفكارهم و عقوهلم

و قد احلركة الفكرية يف اجلزائر على  جامع األزهر، كل ذلك كان له فضل كبري و عودة الطلبة من جامع الزيتونة و

كليات جامع الزيتونة أقدم ال«: فضل هذه املعاهد الكربى، و فضل الزيتونة عليها مجيعا بقوله م مبارك امليليقيّ 

صل منه نور حنو املشرق بفاس جامع القرويني ، مث انفاإلسالمية الثالث، و منه انبعث الضوء حنو املغرب فتأسس 

العامل اإلسالمي يف حياته الفكرية، مث له  ازدهر بالقاهرة فكان اجلامع األزهر ، فلجامع الزيتونة الفضل العام على

مع الزيتونة و نا �وى جاجتدعلينا الفضل بصفة خاصة، انتفعنا مبا كتب لنا من علوم الدين و مسائله ، لذلك 

  .)2(»سوؤنا و يضعفنا كل ما ينتابه من خلل، و يسرنا و يشرفنا كل ما يدركه من شرفنعرف له منزلته، في

ها اجلزائريون لتحقيق طموحا�م و إشباع �مهم الوسائل اليت اختذالشرق هي إحدىلقد كانت اهلجرة حنو 

ة إىل أن هذه اهلجرة كانت هروبا من سياسة التجنيد اإلجباري مية ، واحلركة العلمية ، باإلضافمن الثقافة اإلسال

  .الذي كان ميارس يف اجلزائر من طرف سياسة اإلحتالل

صالحية يف املشرق و بفضل حتكاك املباشر بأعضاء احلركة اإلاإل ت عمليةلو بفضل هذه اهلجرة حص

ية من الغلبة و الشيوع، و ما أحدثه السيد مجال الدين األفغاين ، و ما آلت إليه الدعوة الوهابتلك اجلدارة و ما 

                                                           
  .61صمرجع سابق،مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف تطور احلركة الوطنية، : عبد الكرمي بوصفصاف)1(
 .23، ص 102املؤرخ اجلزائري مبارك امليلي يف الصحافة التونسية، جملة الثقافة ، عدد : حممد الصاحل اجلابري)2(
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 ن بتلك األفكار و التصورات بفضل كل ذلك تأثر هؤالء املهاجرو  ثار إجتماعية ،أخلفه تلميذه حممد عبده من 

  .اليمها بني أبنائهموا على نقلها إىل بلدهم و نشر تعو عز 

و احلقيقة أن العلماء اجلزائريني الذين تشكلت منهم احلركة اإلصالحية ، مل ينكروا هذه العالقة و هذا 

للذين كان هلما تأثري  رشيد رضا ا التأثري املشرقي فيهم، فقد امتدح ابن باديس نفسه الزعيمني حممد عبده و

يا يف نشر أفكار حممد اليت لعبت دورا رياد" املنار" ريدة، مث ج" العروة الوثقى" ل جريدة فياجلزائر من خالكبري 

صالح اإلجتماعي و الديين ، و كانت متثل املدد الفكري و الروحي الوحيد بالنسبة للجزائريني ، الذي عبده يف اإل

سالمية الكربى اليوم يف العامل ه احلركة الدينية اإلذفه« : رضا  فقد قال يف حق رشيد .يربطهم بإخوا�م يف املشرق

 نطباعو نفس اإل.) 1(»إصالحا و هداية و بنيانا و دفاعا كلها من اثاره رمحه اهللا و جزاه أفضل ما جيزي به العاملني

إن مجعية «: قال. صرح به البشري االبراهيمي الذي كان قد التقى برشيد رضا يف سوريا يف طريق عودته إىل اجلزائر

العلماء املسلمني مدينة بالكثري لرضا و �لة املنار، و أكد أيضا أن اجلمعية هلا جذور عميقة يف مبادئ و أعمال 

  .)2(»رضا

إضفاء بعض التغريات الذهنية على عقلية اجلزائريني حيث  لقد ساهم هؤالء املصلحون بقسط وافر يف

كني أن ذلك لن يتحقق إال إذا تغريت جعلتهم يعملون على ضرورة تغيري األحوال، مدر  زرعوا فيهم اليقظة اليت

  .هته و أزالت عنه وظيفته اإلجتماعيةين من الشوائب اليت شوّ ية الدّ النفس اجلزائرية، و ذلك بتنق

 رين صالحية �اية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشمتوج باألفكار التجديدية و اإلبدأت اجلزائر 

و «ها على إثر عودته من املشرقاقرتنت بأعمال الشيخ ابن باديس اإلصالحية اليت شرع فيولكن مثر�ا احلقيقية 

، و التعاليم  يأخذ �ا تالميذهاليت أحدث �ا �ضة علمية واسعة، بدروسه احلية و الرتبية الصحيحة اليت كان 

، و لعل شهادة الشيخ )3(»به أرواحهم عداد البعيد املدى الذي كان يغديها يف نفوسهم، و اإلاحلقة اليت كان يبث

رأيت بعيين النتائج اليت حتصل عليها «: البشري اإلبراهيمي يف هذا املضمار تغين عن التأليف و التصنيف إذ يقول

ي يف بضع سنوات من تعليم ابن باديس ، و اعتقدت من ذلك اليوم أن هذه احلركة العلمية أبناء الشعب اجلزائر 

املباركة هلا ما بعدها ، و أن هذه اخلطوة املسددة اليت خطاها ابن باديس هي حجر األساس يف �ضة عربية يف 

  .)4(»اجلزائر

                                                           
 .96م، ص 1991، 1، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية ، اجلزائر ، ط3اإلمام عبد احلميد بن باريس، ج أثار)1(

 .387، ص4،1992، دار الغرب اإلسالمي،ط 2احلركة الوطنية اجلزائرية ، ج: سعد اهللا أبو القاسم)2(

 .48زها العام ، نادي الرتقي، اجلزائر، دار الكتب ، اجلزائر ، صمجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، سجل مؤمتر اجلمعية املنعقد مبرك: ينظر)3(

 .216، ص1994يف قلب املعركة، دار األمة ، اجلرائر، : حممد البشري االبراهيمي )4(
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البدع و مقاومة  ،داعيا لنبذخضر بقسنطينة امع األلقد كان الشيخ يلقي دروسه لعدة سنوات يف اجل

قد تالمحت مع ين أمثاله اخلرافات و اجلمود ، و حترير الفكر من اثارمها ، و كانت أعماله و جمهودات اخلريّ 

صالح يف خمتلف اجلوانب جتماعية تسعى اىل التغيري و اإلإمبيالد مؤسسة ثقافية ة ، حىت أمثرت املؤثرات احمليط

و قد ظهرت بصفة مميزة الرتباطها بالواقع االجتماعي اجلزائري الذي  ، اجلزائرينييت مجعية العلماء املسلمنيمسّ 

ها هدفا ساميا، وهو اإلنتقال  با�تمع اجلزائري إىل نيواضعة نصب أع جعلها تسطر برناجما يتماشى مع الظروف ،

ذلك بتطبيق نظرية التخلية و عرفة ، و الية و املالت ، يف التفكري و السلوك و الفعّ اأرقى يف شىت ا�مستويات 

و  ويف حنرافاملرابطي الصّ مت، و اإلدأ مبحاربة التصورات العقدية الفاسدة ، واجلمود الفقهي املتزّ تة، اليت تبالتحلي

الروح فس ، ونفخ القوة يف الضمري، واستعادة قة يف النّ الثّ  نتقال إىل بثّ خر، مث اإلنفسي أمام اآلمظاهر اإل�زام ال

القومية و كل ذلك يستوجب حموا لألمية على نطاق واسع ، وحماربة للفقر و اجلهل ،وكل املظاهر  الوطنية و

  .املشينة اليت تقتل الشخصية يف مهدها

و جدير بالتنويه قبل احلديث عن مجعية العلماء املسلمني ،أن نذكر نوا�ا األوىل اليت أنشئت يف قسنطينة سنة 

واليت كان مؤسسها الفعلي هو الشيخ عبد احلميد بن باديس " اجلزائرية  احلركة اإلصالحية" باسم  - م1925

اليت سرعان " املنتقد " عاية مساها أداة للدّ  بإنشاءقام بتوثيق متاسكهم الذي وفق يف اختيار فريق املسامهني الذين «

عة اإلسالمية للجزائر طوال لدينية والثقافيةللجما، هذه املطبوعة اليت ومست احلياة ا" للشهاب " ما أخلت السبيل 

  .)1(»الفرتة ما بني احلربني كلها

وا دعائمها على ديثة يف اجلزائر و من الذين أرساة الصحافة العربية احلنبعبد احلميد بن باديس من ويعترب 

و القهر  ضطهادطريق الصحيح القومي رغم اإلالوا على السري �ا يف لمو الوطنية ، و ع باملبدأ من اإلميانأسس 

وىل افة بعد �اية احلرب العاملية األالذي كان ميارسه املستعمر على احلرف العريب ، وكان قد دخل عامل الصح

مجهور  نطاقم من 1913سلفية اليت شرع فيها ابتداء من عام صالحية الاإلدعوة الحيث رأى ضرورة اخلروج ب«

تصال وليست هناك وسيلة أجدى و أنفع لإلاجلزائري كله ؛مستوى مجهور الوطن و ضواحيها إىل  مدينة قسنطينة

ره ل ما سطّ ، وكان أوّ )2(»�ذا اجلمهور الواسع سوى الصحافة احلرة الوطنية ،لذلك اجته إليها بقوة و محاس كبريين 

بعظمة العظيم ، شاعرين بسم اهللا ، مث بسم احلق و الوطن ندخل عامل الصحافة « : قوله " املنتقد "  يفبقلمه 

                                                           
     .91سابق ،صركة االصالحية االسالمية، مرجع احل: علي مراد)1(

 .189،ص2،1981و الرتبية يف اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، اجلزائر،طصالح شيخ عبد احلميد بن باديس رائد اإلال: رابح تركي: ينظر)2(
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املسؤولية اليت نتحملها فيه ، مستسهلني كل صعب يف سبيل الغاية اليت حنن إليها ساعون، و املبدأ الذي حنن عليه 

  .»عاملون

طة هلذا الرجل العظيم الذي كان صالحية يف اجلزائر أساسا بتاريخ احلياة النشاحلركة اإل لقد اقرتن تاريخ

و الطاقات تراداار اإلثواست، والذي صاغ مشروعها و استشرف ضرور�اذي تصورها اوال احملرك االساس هلا ، وال

الطيبة، القادرة على العمل يف هذا احلقل اخلصيب، الذي ينتظر تكريس الطاقات والتضحية بالوقت والنفس 

محلت جملة  فقد. ي �ا جرائده إال عنوانا واضحا ملنهجه ومشروعهواملال، ومل تكن الشعارات اليت كان حيلّ 

جملة إسالمية جزائرية تبحث يف كل ما يرقي املسلم « : على غالفها اخلارجي الكلمات التالية" الشهاب"

ا خر هذه األمة إال مبيصلح آ ؛ اليين والدنيويصالح الدّ مبدأنا يف اإل« : ك الشعار التايلمث يلي ذل. »اجلزائري

يف إعطاء مجيع احلقوق للذين قاموا ؤاخاة و العدل ، و امل احلق«، وحتته مباشرة شعار اخر هو »هلاح به أوّ لص

  ، »جبميع الواجبات

وهذا بعد » اهللا  ول على أنفسنا و لنتكل علىلنع«:ولكن هذا الشعار استبدل فيما بعد بالشعار التايل 

تقدم �ا إىل  اليتاملتواضعةم يف حتقيق أي مطلب من مطالبه 1936سالمي الذي دعا إليه سنة فشل املؤمتر اإل

  احلكومة الفرنسية 

وىل األصفحة الداخليةاليف كما كتب 

﴿:اآلية                          ﴾ على ،16يوسف

  يسر اآلية على اجلانب األمين ، و اجلانب األ

﴿                    ﴾ 125النحل  

  .ر الرئيسي ملعظم أبواب ا�لة ، ميضي مقاالته احيانا بامسه و أحيانا بدون إمضاءرّ احملوكان ابن باديس هو 

  :الجزائريين جمعية العلماء المسلمين

 م، وذلك حني1913اجلزائريني إىل سنة ين املسلمني مشل علماء الدّ  تعود فكرة تأسيس مجعية تلمّ   

براهيمي والشيخ عبد خ الطيب العقيب والشيخ البشري اإلمن الشي كلّ   ها ت أرض احلجاز يف موسم حجّ ضمّ 

فعله اجتاه األوضاع املزرية للشعب اجلزائري احلميد بن باديس، حيث تبادل الثالثة وجهات النظر حول ما ميكن 

ث �ضة شاملة الذي كانت حالته تسري من سيء إىل أسوء، ومتخضت اجتماعا�م املتوالية على ضرورة بع

جتماعات قال وعن تلك اإل. جتماعيةالسياسية والدينية والعقلية واإل صالح يف كل اجلوانب؛تستهدف التغيري واإل
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م هي اليت وضعت فيها األسس 1913وأشهد اهللا على أن تلك الليايل من عام « : ودهابراهيمي وهو أحد شهاإل

  .)1(»1931األوىل جلمعية العلماء املسلمني، واليت مل تربز للوجود إال يف عام 

 م1924قي إىل سنة وي التكوين الزيتوين واملشرقي ترتاألوىل لتجميع املثقفني املعربني ذ إن املبادرة   

األخوة "اتصل ابن باديس بأصدقائه وزمالئه بقسنطينة وضواحيها إلقناعهم بفائدة إنشاء مجعية تدعى « حيث

ومتكينهم من التعارف على أحسن وجه، وتنسيق جهودهم يف ) املعربني(، تكون غايتها توحيد املثقفني "الفكرية

يف نوفمرب " الشهاب"مث " املنتقد"بعد ذلك صحيفة مث أنشأ . )2(»جمال التعليم العريب احلر، وتوحيد مذهبهم الديين

ث من الشهاب نداء ه أمل يف أن جيعل منربا ييسر هذا التقارب املنشود، حيث وجه يف العدد الثال، وكلّ 1925

باديس جل العناصر نداء ابن  ستمال القد . صالحيني، اعترب بالفعل شهادة ميالد اجلمعية املنتظرةإىل العلماء اإل

صالحي، وكان أول انضمام هام هو الشيخ العقيب، وبعده مولود حفيظي ذو التكوين األزهري جتاه اإلذات اإل

فمبارك امليلي وآخرون وال شك أن كل واحد من هؤالء كان ميثل دفعا قويا البن باديس، وألفكاره، وهكذا 

ى الرأي فورة يف الشهاب، وأللمقاالت املنشأصبح احلزب الديين الذي دعا إليه ابن باديس املوضوع األساس ل«

سالمي نفسه منخرطا فيه، كما أمسى تكوين جتمع ذي طابع إسالمي يف اجلزائر له غايات دينية وثقافية العام اإل

. )3(»م1930م إىل 1925الشغل الشاغل للمثقفني املسلمني، ومجيع املسلمني الواعني خالل السنوات من 

سالمية، وهي نزعة دائمة تدغدغ انوا يتطلعون دوما إىل الوحدة اإلكوهذا ليس بغريب على اجلزائريني الذين  

عواطف املسلمني، ولكنها دائما تنتظر املصلحني الذين يسعون دوريا إىل إيقاظها، بإعطائها دفعا من الطاقة حتوهلا 

  .جتماعية فاعلةإقوة  إىل

ستعداد التام سهم الفياض، إمنا كان يدل على اإلقبال الكبري للمثقفني على نداء ابن باديس ومحاإن اإل

على أن اجلمعية كانت ممكنة التأسيس  صالحية وهو أمر يدلّ عليهم  انتماؤهم هلذه اجلمعية اإللتنفيذ ما يفرضه 

عداد أكثر العلماء لفائدة التحضري واإليف تلك الفرتة لوال الظروف الطارئة اليت حالت دون ذلك، واليت استثمرها 

مر كذلك طيلة ست سنوات، ولكن األ واستمرّ . تقف عائقا يف جتسيدهاكل الثغرات اليت ميكنها أن   لسدّ 

  .بب املباشر لتأسيسهالت بظهورها وكانت السّ ستعماري يف اجلزائر عجّ حتفاالت املئوية للوجود اإلاإل

                                                           
 .51، ص1997عبد احلميد بن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية، دار اهلدى، اجلزائر، : بن رحال زبري)1(

 .143سالمية، مرجع سابق، صصالحية اإلاحلركة اإل: مراد علي)2(

 .143سالمية، مرجع سابق، صصالحية اإلاحلركة اإل: مراد علي)3(
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العامل أمجع أشهر، واليت دعي إليها 06ة واليت كانت ستستمر ملدة خبحتفاالت الصاكانت هذه اإل

فقد اختذت . ن حيز األماينحبضور رئيس اجلمهورية الفرنسية، عامال قويا يف سرعة إخراج فكرة تكوين اجلمعية م

ر�م عر�م بالذل واملهانة، وذكّ أشصورة استفزازية بالنسبة ملشاعر اجلزائريني وإحساسهم، حيث « حتفاالت هذه اإل

ادهم الذين سقطوا يف ميادين اجلهاد، طيلة أكثر من نصف قرن جدأت األلوف من الشهداء من آبائهم و مبئا

حتفاالت على روحهم ب املسؤولني الفرنسيني يف هذه اإلت خطدفاعا عن حرية بالدهم واستقالهلا، وقد دلّ 

  .)1(»سالم يف اجلزائرواإل و�ا للعروبةالصليبية املتطرفة، اليت ال يزالون يكنّ 

ل الكرامة والشرف برزت اجلزائر، ولتمكني الشعب اجلزائري من العيش يف ظّ سالم يف ولصيانة العروبة واإل  

 كمقر" نادي الرتقي"، متخذة 1931 مجعية العلماء املسلمني إىل الوجود رمسيا يف اخلامس من شهر مايو سنة

ئاستها منذ النشأة  ر وقد توّىل . جتماعا�ا، وتقيم مؤمترا�ا السنوية، ومتارس فيه نشاطها العامإرمسي هلا، تعقد فيه

ابة الرئاسة إىل الشيخ البشري األوىل الشيخ عبد احلميد بن باديس الذي انتخب باإلمجاع يف غيبته، كما آلت ني

م، حيث انتخب باإلمجاع 1940أفريل  16براهيمي الذي استمر يف منصبه إىل وفاة الشيخ عبد احلميد يف اإل

بغية جعلها مجعية اجلمعية م تاريخ حلّ 1956ذا املنصب إىل سنة ويف غيبته كذلك لرئاسة اجلمعية، استمر يف ه

  :فكرية يف ثالث فئات تنتمي إىل ثالث مدارس شاملة فقد ضمت كافة أطياف الشعب اجلزائري املسلم ممثلني

تشبعني وامل. ني واملتخرجني من املعاهد احلرةمن املشرق وجامع الزيتونة والقرويالعائدين : ـ مدرسة العلماء األحرار1

  .بأفكار مجال الدين األفغاين وحممد عبده

  .فتاء واألئمةاليت كانت تكون موظفي القضاء واإل: ـ املدارس احلكومية الرمسية 2

  .انت منتشرة يف ربوع القطر اجلزائرياليت ك: ـ الزوايا 3

جتماع عدد من اإل عاملا، كما حضر تأسيس من شىت املشارب اثنني وسبعنيوقد بلغ عدد احلضور يف اجتماع ال

  .طلبة العلم من خمتلف اجلهات

وقد تقاسم املسؤولون الكبار يف اجلمعية مراكز العمل احليوية يف الوطن، فكان ابن باديس يف قسنطينة   

وعمالتها، والطيب العقيب نائب األمني العام للجمعية توىل عمالة العاصمة أما  الشيخ البشري االبراهيمي ففي 

وقد تبنت اجلمعية العامة قوانني اجلمعية اليت صاغها الشيخ البشري . ون اقامته يف مدينة تلمسانوهران على أن تك

  :نت جلنة مديرة من ثالثة عشر شخصا على النحو التايلاالبراهيمي، وعيّ 

  .ـ عبد احلميد بن باديس، رئيسا   
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  .براهيمي، نائبا للرئيسـ حممد البشري اإل

  .العمودي، أمينا عاما ـ األمني   

  .ـ الطيب العقيب أمينا عاما مساعدا   

  .ـ مبارك امليلي، أمني املالية   

  .ـ ابراهيم بيوض، أمني املالية املساعد   

  .)1(.باإلضافة إىل سبعة مساعدين

أعضائه من  ، الذي أصبح جلّ "الشهاب"ريق معية تتوجيا جلهود طويلة بذهلا فوهكذا فقد كانت هذه اجل  

وجدير بالذكر أن الفضل يف إنشائها يعود إىل املرونة اليت أبداها عبد احلميد بن باديس .  هاري مسؤوليها ومسي

ناخ العام يف ومل تكن لتعتمد من قبل السلطات الفرنسية لو مل يكن امل«وفريقه يف التعامل مع الظروف احمليطة، 

(...) ، كانت بالنسبة للفرنسيني سنة املائوية الباعثة على النشوة 1930نفراج، ذلك أن سنة اجلزائر موسوما باإل

وكان حيدوهم إذن التفاؤل حيال األهايل، ونوع من األبوية أو ما يشبه الرفق، وقد ترتب عن ذلك تليني للسياسة 

املاسوين الذي أظهر يف ما سبق معاداته للنظام  "مريانت. ج"الذي كان على رأسها . )2(»األهلية لإلدارة اجلزائرية 

دارة لصاحلهم لتسهل املهمة وتعطي ال تنكر استغالل الظروف وجلب اإل مبهارةوقد استطاع املؤسسون .  املرابطي

ي الرتخيص، وذلك بإعال�م عن طريق الشهاب بأن اجلمعية املأمولة لن تتدخل يف السياسة و شؤو�ا، وإمنا ه

  .خالقيوإرشاد لرتقية الشعب من اجلهل والسقوط األمجعية هداية 

ال جيوز حبال أن يكون هلا بالسياسة أدىن اتصال ، بعيدة عن التفريق و أسباب «وقد أعلنوا صراحة أنه 

م سيجعلونه يف �أالتفريق ،وهذا ما نقوله وال نشك أن اخواننا املهيئني و املدعوين كلهم على وفاق تام معنا ، و 

  .)3(»ردنا أن نقوله ليكون معلوما عند اجلميع باملكشوفأمنا نون األساسي  الذي يقدم للحكومة ، وإطليعة القا

سالمية املتواجدة هات الثقافية اإلدارة اجتاه هذه اجلمعية هو مكو�ا اجلامع لكل التوجّ اإل نئناطماورمبا مما زاد يف 

عناصر متواطئة ختدمها كما  كدارة تستعمل الكثري منهم  الذين كانت اإل نيني و املرابطيقييف اجلزائر ، وخاصة الطر 

  .كانتتستعمل غريهم

  : هداف العامة لجمعية العلماء المسلمين األ
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نت منهجها على املكشوف ، فإ�ا كانت بال شك و إذا كانت اجلمعية قد أفصحت عن أهدافها و بيّ 

اه دينه و املسؤولية جت تحمل الرسالةيال الذي سالعنصر اخلالق الفعّ ق إمياين تعمل على نوعيته و تكوين لمن منط

بفضل العشرات من املدارس  ،ونهيو وطنه بدليل إخراج أالف اجلزائريني من اجلهل املطبق الذي كانوا حيي هو شعب

كانت اجلمعية حتاول   و لئن .عشرين سنة حياة اجلمعيةاليت أنشأت على مدار مخس و  ،احلرة التابعة للجمعية

، فإ�ا كانت تأمل من املستقبل اخلري الكثري للبالد و ع الظروف القاسية اليت وجدت فيهامالتأقلم و التعايش 

بصفة إمجالية يف الشعار «صت خّ للنة صراحة يف مواثيقها ، واليت توىل املعوال نتتبع األهداف األأولكن دعنا .لعبادا

نا و العربية لغتنا و اجلزائر نيسالم داإل« :بن باديس أول رئيس هلا وهو عبد احلميد التايل الذي ينسب إىل الشيخ

  .)1(»وطننا

  :وضوح وشفافية قائالتلك األهداف بكل  له ، وبّني براهيمي هذا الشعار و فصّ وقد خلص الشيخ البشري اإل

  :ستعماريا حضرة اإل«

  إن مجعية العلماء تعمل لإلسالم بإصالح عقائده ، وتفهم حقائقه، و إحياء أدابه وتارخيه

 .وتطالبك بتسليم مساجده و أوقافه، إىل أهلها -

 .و تطالبك باستقالل قضائه -

 .فظلسالم ، ولسانه و معابده ، و قضائه ، عدوانا بصريح العدوانك على اإل وتسمي -

 .و تطالبك حبرية التعليم العريب  -

 .سالم جمتمعتني يف وطنة اليت هي عبارة عن العروبة و اإلو تدافع عن الذاتية اجلزائري -

  .دا�ا، و تارخيها، يف موطن عريب ، و بني قوم من العربو تعمل إلحياء اللغة العربية، و آ - 

  .وتعمل لتوحيد كلمة املسلمني يف الدين والدنيا - 

  .املسلمني كلهمسالم العامة بني و تعمل لتمكني أخوة اإل - 

  .و تذكر املسلمني الذين يبلغهم صو�ا حبقائق دينهم ، و سري أعالمهم، و أجماد تارخيهم - 

  )2(»و تعمل لتقوية رابطة العروبة بني العريب و العريب ، ألن ذلك طريق خلدمة اللغة و األدب - 

هداف العامة ، يتبني أن اجلمعية قد قامت كرد فعل على سياسة التنصري و الفرنسة من خالل هذه األ و

حتالل ، و كحماية للشعب من البعثات التبشريية اليت ميارسها املسيحيون قبل سلطات اإلمن املتبعة يف اجلزائر 
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ندماج و التجنيس اليت بدأت عا أمام سياسة اإليا منو لتكون سدّ . وروبية ون مع املستعمر من شىت البالد األالقادم

، و الذي  1865جويلية 14تستفحل ظاهر�ا بني اجلزائريني ، و اليت فرضت عليهم مبقتضى القانون الصادر يف 

ل إال إذا جتنس  يتمتع �ا املواطن الفرنسي األصعلى أن األهلي اجلزائري لن ينال احلقوق السياسية اليت ينصّ 

ني هلي اذا انتقل اىل اجلنسية الفرنسية فستطبق عليه القوانهذا القانون أن األ يفباجلنسية الفرنسية ، و الغريب 

  .سالمي بصورة أو بأخرىو هذا ما يعين ختليه عن دينه اإل حوال الشخصية ،املدنية الفرنسية يف مسألة األ

ساس و هذه اللبنة ت أهداف اجلمعية العناية �ذا األو ملا كان الفرد هو منطلق كل إصالح يف ا�تمع ، كان

، و قد سعت إىل 15هود»إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم«: األوىل ، واضعة نصب عينيها قوله تعاىل

  .و يف التفرقة هوان و مذلةقوة نسان املسلم املرتبط بدينه و لغته ووطنه الذي يرى يف الوحدة اجياد اإل

راؤهم ، و بالرغم من أ�ا قد أبعدت الغاية و مهما اختلفت آ أهداف اجلمعية ، ومهما كتب الباحثون يف

السياسية من خالل دستورها التأسيسي ، إال أن السياسة ظهرت يف كثري من نشاطا�ا ، و هو ما جعل البعض 

  :م أهدافها إىل قسمني يقسّ 

و حماربة و اخلرافات  البدع و هي املصرح �ا كالرجوع إىل الدين الصحيح بتنقيته من: أهداف قريبة املدى  -

 .بتوعيته و تعليمه لمجتماعية ، و ترقية الفرد املسفاتاإلاأل

بادئ طار املإرنسا ، و بناء دولة جزائرية يف ستقالل التام عن فىل اإلإتؤدي : أهداف بعيدة املدى و -

حني اعترب أن حركة م سعد اهللا و رمبا هذا ما عرب عنه أبو القاس ،سالميةاإلمة سالمية مرتبطة بكيان األاإل

صالح باملعىن الشامل قد يبدأ بالثقافة أو سعت اىل حتقيق اإلصالح مبعناه الشامل ، و اإل«صالح اجلزائريةاإل

مر يغطي كل مظاهر احلياة يف جمتمع ما ، مبا يف ذلك السياسة ، و بالدين أو با�تمع و لكنه يف �اية األ

 .)1(»هذا بالضبط ما حصل يف اجلزائر

لتزام السياسي بالنسبة جلمعية العلماء املسلمني اليت دعت إىل املؤمتر م ، اليت تعترب سنة اإل1936ة سنة خاصو 

اإلسالمي اجلزائري اجلامع ، حيث شهد اإلصالحيون أياما ملحمية ، و بلغوا الذروة يف تلك األيام بتحكمهم يف 

املطالب اخلاصة  و  شتت بنيهي بداية التّ  و مع األسف كانت تلك السنة كذلك. الرأي العام اإلسالمي 

و هي النقطة و املأخذ الذي مل يستسغه مالك بن نيب من  ،خنراط يف احلياة السياسية اجلزائريةمستلزمات اإل

  .اجلمعية و من شيوخها بالذات و هذا ما سنتعرض له يف حينه
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سالم و العروبة الدفاع األوىل عن اإل، كانت جبهة و مع كل هذا فإن اجلمعية بأهدافها الصرحية و املخفية

لماء املسلمني يف اجلزائر ، مباهيأه اهللا هلا من علماء و رجال ميتازون بقوة العلم و قوة الروح، و أعمال مجعية الع

و قد « ،مةوطنية ، و الشرح العملي ملعىن األسالم و العربية هي البناء املتني للقومية ، و التفسري الصحيح لللإل

مهية يف تاريخ اجلزائر احلديث يف احملافظة على الثقافة القومية ، و نشر التعليم العريب على نطاق ورا بالغ األلعبت د

، و داع )1(»واسع ، حىت مشلت مدارسها كافة املناطق اجلزائرية ، كما مشل جمهودها العمال اجلزائريني يف فرنسا

  .املشرق و بقية دول العامل صيتها يف بلدان املغرب العريب كافة و امتد اىل 

  :صالحي في جمعية العلماء المسلمين الجزائريينرواد الخطاب اإل

و د الوسائل هداف حمدّ  األح هلا خطاب واضح املعامل ،بّني مبجرد تأسيس مجعية العلماء املسلمني أصب

و خطبوا، تشاره ، و كان أبرز الذين كتبوا مساعه و انإيصاله و اب رجاله الذين يتفانون يف سبيل إأصبح هلذا اخلط

صالح و التجديد يف يعد من كبار رجال اإل، الذي)م1940 - 1889(الشيخ عبد احلميد بن باديس ،مواو علّ 

  .سالماإل

جتماعي كبري، سخر إمالقة، متعددة متنوعة، فهو مصلح و جوانب العظمة يف هذه الشخصية الع«

جيال ، و ربطها و هو مرب أفىن عمره يف تربية األ سالمية ،مة اإلجتماعي يف األقدراته حملاربة مظاهر التدهور اإل

و هو صحفي قدير . ندماج ميسخها اإلستعمار بالتجنيس و اإلو احلضارية حىت ال  والفكرية بأصوهلا الثقافية

و هو األبي الشعباحلس الوطين و الديين عند قطاع عريض من هذا وظف القلم و القرطاس لبلوغ مأربه يف ايقاظ 

  (...) .)2(»ستعمار الفرنسي دون خوف أو وجلجماهد كبري جابه اإل

ية و هو أديب كبري امتلك ناح(...)  و هو مفكر من الطراز العايل(...) و هو شاعر مرهف االحساس 

خواطر  و فوق هذا فهو مفسر لكتاب اهللا تعاىل ، وله فيه..امعني فوه يشد اليه السو هو خطيب م(...) اللغة

ب الروحي لكل اجلزائريني ، و احلاضنة األوىل ألبناء حبق األونظرات المست أسراره و أدركت معانيه ، و هو 

أرست دعائم املدرسة «و هو رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، وأهم شخصية . الثورة التحريرية الكربى 

ها، و أوضح مقاصدها للجزائريني ، و هو الذي مهد هلا ملاعشرح م ياإلصالحية السلفية يف اجلزائر ،  و هو الذ

و نتشار ، ال يف قسنطينة وحدهابنيان ، واسعة اإلور، راسخة الاها و تعهدها حىت أصبحت قوية اجلذالرتبة، و رع
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 وهو فيلسوف اذا قصدنا بالفلسفة معىن احلكمة اليت تبحث عن سر الوجود ، و قد عرب. )1(»لكن يف اجلزائر كلها

و جتلت يف حتليله ملعىن الدين و دوره . ها طيلة سبعة و عشرين عاما يلالفلسفة يف كل دروسه اليت كان ميعن هذه 

جليل من  تهو قد ظهرت نتائج فلسفته يف نضاله عن الشخصية اجلزائرية ، مث يف طريقة تربي«. يف صنع احلضارة

ملها يف احملافظة على شخصيتها القومية من كل أو مناط سالمية ، ر كانوا عمدة �ضتها العربية اإلبناء اجلزائأ

  .)2(»مسخ أو تشويه

و اليت كانت فها اها و خلّ جيال اليت ربّ و األ.ون نظرية و قد كانت اثار ابن باديس عملية قبل أن تك

ستطاع أن يفعل ما فعله ابن ري شاهد على ذلك و دليل، و قليل من املصلحني من اوقود معركة التحرير خ

ته الذهبية دصالح الفرد و توعية النشء بالفكرة الصحيحة هي قاعكان وفيا لنظريته يف الرتبية ، فإ، و قد  باديس

  .براهيمي يف أرض احلجاز على جتسيدها يف أرض الواقع يف اجلزائر، و هي النظرية اليت اتفق مع اإل يف الرتبية

مدرسة ، يرتدد عليها أكثر من  150ها أكثر من أسر اليت ي تهت مجلة املدارس اليت أنشأ�ا مجعيلقد بلغ

امل ألف طفل و بنت ، خترجوا و هم حيملون فكرا صحيحا، و عقيدة قوية سليمة و نظرة متجددة للحياة و  50

حينما يعلم أن جهود ابن باديس يف الرتبية والتعليم بدأت  رقام يف عني كل منصفو تعظم هذه األ. يف املستقبل 

  .ى فئات الشعبيطبق ظالمه عل ان اجلهل من الصفر، حيث ك

الثامن من ربيع االول  لقد عاش عبد احلميد بن باديس جماهدا ، اىل أن تويف ليلة الثالثاء ،

سنة قضاها معظمها يف العلم و التعليم و التأسيس  51، عن  1940 لأفري 16، املوافق ل هـ1359سنة

لقد كان الشيخ عبد احلميد بن باديس يف جهاده و : نه الشيخ العريب التبسي بقولهأبّ و قد  ال املستقبل ألجي

و رثاه شاعر . هي الشيخ عبد احلميد بن باديس لتجتهد اجلزائر بعد وفاته أن تكونأعماله هو اجلزائر كلها ، ف

  :اجلزائر حممد العيد ال خليفة بقصيدة مطلعها

  و طاب فيك عبري             هل أنت بالضيف العزيز خبري؟ يا قرب طبت

  :محمد البشير االبراهيمي

ألمة، فقد  صالح يف نفوس اجلزائريني، وزرعوا الوعي بني أبناء احد العمالقة الذين أذكوا جذوة اإلوهو أ

زائريني، وأحد العباقرة صالحية يف اجلزائر ومن أبرز مؤسسي مجعية العلماء املسلمني اجلكان من رواد احلركة اإل

                                                           
 .33ص  ،، وزارة االعالم و الثقافة 68صالحية السلفية يف اجلزائر ، جملة الثقافة ، عدد عبد احلميد بن باديس و احلركة اإلالشيخ : رابح تركي)1(

  .199، 198صالح و الرتبية يف اجلزائر ، مرجع سابق ، ص شيخ عبد احلميد بن باديس رائد اإلال: رابح تركي)2(
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القرآن الكرمي وهو ابن تسع " البشري"لقد حفظ  !كما يطلق عليها) م1889(الذين ولدوا يف سنة العباقرة 

إليه علوم النحو  الذي انتهت". براهيميحممد املكي اإل"على يد عمه الشيخ سنوات، ودرس علوم العربية 

براهيمي قدرا  وعلى يديه حفظ اإل. رد طلبة العلموالصرف والفقه يف اجلزائر خالل فرتته، وأصبح مرجع الناس ومو 

لته ألن فحول الشعراء، ووقف على علوم البالغة والفقه واألصول، أهّ  وينمتون اللغة، وعددا من دواكبريا من 

وعني باملدرسة «جال يف املشرق العريب،  ."سالف الذكر"وفاة عمه يتصدر التدريس يف سن الرابعة عشرة بعد 

 كما اختلف على النوادي العربية. )1(»يف ذات الوقت كان يقدم دروسا مبسجد األمويني. السلطانية بدمشق

 ي وحافظ، فرحبا بهلقاء شوقوقد دفعه ظمأه األديب إىل « واتصل بأكابر األدباء والشعراء ورجال الدين، 

ومع قصر املدة اليت . )2(»وأمسعهما بعض ما حيفظ من قصائدمها اجلياد، فتهلل شوقي واهتز، وفرح حافظ واختال

رشاد اليت أسسها مائه، وانتقل إىل دار الدعوة واإلقضاها يف القاهرة إال أنه حضر الدروس يف األزهر ولقي كبار عل

يف حلقات احلرم النبوي  بوه، فاستأنف العلممث انتقل إىل املدينة املنورة حيث سبقه أ. رشيد رضا

يخ حسني أمحد الفيض وسعد هنالك بعاملني جليلني، مها الشيخ عبد العزيز الوزير التونسي، والشم1911سنة

حيث أخذ عن األول موطأ اإلمام مالك دراية، ولزم دروسه يف الفقه املالكي، وشرح التوضيح البن  أبادي اهلندي

نظريا من  وأشهد أين مل أر هلذين الشيخني« :براهيميح صحيح مسلم، ويف ذلك يقول اإلشر  هشام، وعن الثاين

، واستحكمت التجربة، وتكاملت امللكة يف بعض العلوم، ولقيت من املشايخ سالم، لآلن، وقد عالسّين علماء اإل

 ة، والغوص على املعاينقة املالحظما شاء اهللا أن ألقى، ولكين مل أر مثل هذين الشيخني من فصاحة التعبري ود

  .)3(»واستنارة الفكر، إىل آخر ماقال يف تقريضهما الرائع

مكتبات مليئة بكنوز العلم، �ل منها ما استطاع  -صلى اهللا عليه وسلم –لقد وجد يف دار هجرة النيب 

ناقطة ، د التقى هناك مجاعة من إخوانه الشو هناك أشرقت نفسه، و حتّدد اجتاهه العلمي و السياسي، و كان ق

البيان و التبيني " ، و "الكامل للمربّد" الّذين كانوا له خري معني على العلم و مسائله، فقرأ مع شيوخهم 

فضم إىل تضلعه الفقهي تضلعا أدبيا، أمّده بالطالقة و « ، كما حفظ كثريا من دواوين الشعراء ،"للجاحظ

  .)4(»الفصاحة

                                                           
 .102، ص2007ار احلكمة ، اجلزائر ، حممد حيياتن ، د: سالمية يف اجلزائر ،ترصالحية اإلاحلركة اإل: علي مراد)1(

 .259، ص 1995،   1سالمية يف سري أعالمها املعاصرين ، دار القلم، دمشق،ط النهضة اإل: وميبيحممد رجب ال)2(

 .259ص الّنهضة اإلسالمية يف سري أعالمها املعاصرين، مرجع سابق، : حممد رجب البيومي)3(

 .261صاملرجع نفسه،)4(
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 دينة سطيف ليشتغل بالتعليم احلرّ براهيمي إىل اجلزائر، و استّقر يف مم، عاد الشيخ اإل1922يف سنة 

نضمام م دعاه ابن باديس لإل1924يف سنة  الذي كان من شروطه وجود مسجد، فحث الّسكان على بنائه، و

فكان . صالحيةاحلركة اإل الشرارة و نقطة انطالقية اليت كان بصدد تشكيلها، و اليت كانت هي ثقافإىل اجلمعية ال

ف كما يف السنة التالية واحدا من فريق الشهاب، مث انتخب عند تأسيس مجعية العلماء نائبا للرئيس، و قد كلّ 

صالحية يف الغرب اجلزائري على أن يكون مقرّه يف مدينة تلمسان اليت تكلّلت جهوده �ا أسلفنا بتأمني الّدعاية اإل

باهر لنشاطه يف ميدان التعليم م، و كان ذلك مبثابة انتصار 1937تمرب سنة بتدشني مدرسة احلديث يف سب

  .صالحياإل

جاليت كان مقرها .م.ع.براهيمي يساهم يف أعمال جكان اإل« زائري، أعماله يف الغرب اجل معو باملوازاة 

لبصائر اللسان م، و يف جريدة ا1936بالعاصمة، كما كان يساهم من حني آلخر يف جملة الشهاب، انطالقا من 

ج اليت مل تبد أي حرص على إعالن والئها .م.ع.دارة الفرنسية كانت تشتبه يف جو ألن اإل)1(»ج.م.ع.الرمسي جل

 10قامة اجلربية يف آفلو ابتداء منت املراقبة الشديدة، كما وضعت اإلبراهيمي حتت اإللفرنسا فإ�ا وضعتها حت

براهيمي بن باديس و انتخب اإل رئيس اجلمعية الشيخ عبد احلميدفيها و هي السنة اليت تويف . 1940أفريل

لع �ذه املهمة على أكمل وجه، فكان يلقي يف اليوم الواحد عشرة دروس، يبتدئها بدرس طحيث أض. خليفة له

الّصبح، و خيتتمها بدرس الّتفسري بني املغرب و العشاء، مث ينصرف بعد الصالة األخرية إىل  احلديث بعد صالة

سالمي، أما أيام العطل فكانت جوالت سياحية يف القرى، معة ليلقي حماضرات يف التاريخ اإلعض النوادي اجلاب

  .تنشط العزائم و تبعث اهلمم، و كانت عبارة عن أعياد لألمة تلتقي فيها مبصلحيها األفذاذ

نشاء معهد ثانوي كبري مبدينة قسنطينة، و ختليدا لذكرى الرّائد األول يف ميدان لقد قام اإلبراهيمي بإ

ود أصبحوا فيما بعد هم وق ن التالميذ املختارين الذينمالكفاح، مسّاه معهد ابن باديس الثانوي الذي كان يضم 

اليت كانت رّدا عمليا صرحيا  صالحية يف اجلزائر و طالئع قوافلها ا�اهدة يف احلرب التحريرية الكربى،احلركة اإل

احلرية بعد مرور مائة عام من  احتفاال مبهرجانات 1930على احلاكم الفرنسي الذي تبجح ذات يوم من سنة 

ال تظنوا أّن هذه املهرجانات لبلوغنا مائة عام يف اجلزائر فحسب، فقد أقام الرومان من قبلنا «: حتالل قائالاإل

  .)2(»سالم �ذه الديارتشييع جنازة اإل: ه املهرجانات هوأال فلتعلموا أن مغزى هذ ثالمثائة عام، وخرجوا كارهني،

                                                           
 .104سالمية يف اجلزائر، مرجع سابق، صصالحية اإلاحلركة اإل: علي مراد)1(

 253  ،252ا املعاصرين، مرجع سابق، صسالمية يف سري أعالمهالنهضة اإل ،حممد رجب البيومي: ينظر)2(
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جتماعية أكثر من التفرّغ للكتابة و جسام، جعلته ينحو صوب املهام اإل متحمّال ملسؤوليات ميبراهيكان اإل

و تشبه موهبة اجلاحظه موهبة أدبية ل من املثقفني الذين رأوا فييف، و رغم ذلك فقد اجتذب اعجاب جيالتأل

عيون "و إىل جانب افتتاحياته امللهمة ا�موعة يف . نبوغا علميا يرقى إىل مقام الكتاب الّنا�ني و األدباء املتفوقني

  :من بينها. فقد ترك فهرسا ملخطوطاته" البصائر

  .ـ بقايا فصيح العربية يف هلجة اجلزائر1ـ

  .ع كل ماجاء على فعاله من مأثور الشيء و مرذولهـ النقايات و النفايات وهو أثر لغوي جيم2ـ 

  .ـ أسرار الضمائر يف العربية3ـ

  .ـالتسمية باملصدر4ـ

  .ـ الّصفات اليت جاءت على وزن فعل5ـ 

  .طّراد و الشذود يف العربيةـ اإل6ـ 

  . ّلت به كتب األمثال من األمثال السائرةأخـ ما 7ـ

  .ـ قّصة كاهنة أوراس8ـ

  .سالمالزكاة يف اإلـ حكمة مشروعية 9ـ

  .ميانـ شعب اإل10ـ 

  .ارج احلروفـ خم11ـ

  .ألف بيت 36وقد بلغت ـ امللحمة الرجزية يف التاريخ،12ـ

  .ـ فتاوي متناثرة13ـ

شأن األولني من محلة الثقافة  وبتعدد عناوين هذا الفهرس، تتبني املواهب املتعددة للّرجل و تشّعب معارفه،

  .سالميةاإل

م ، بعد ان اقتطف مثرة جهاده و تفانيه 1965 الشيخ البشري االبراهيمي يف ماي سنة تويف فقد ..وبعد 

يف  سالمي املعاصراحلميد بن باديس هو قمة الفكر اإلو لئن كان الشيخ عبد .. و إن كان يرجو فوق ذلك املزيد

جمددا يف علوم الدين ، كان الثاين ول ة العربية فيه، و بقدر ما كان األبراهيمي ميثل قمة الثقافاجلزائر ، فإن اإل

  .جمددا يف اللغة العربية و فارسها الذي ال يكبو به حصان

  :الطيب العقبي
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يف املدينة املنورة و تعلم هناك «عاش يف أرض احلجاز مهاجرا مع أسرته منذ سن السادسة ، حيث ترعرع 

بتهمة املشاركة يف الثورة العربية الكربى ، مث عاد على يد شيوخها ، مث درس يف احلرم النبوي ، لكنه نفي اىل تركيا 

شريف حسني، بعد أن كان الكاتب بإيعاز من ال" القبلة" ، و توىل رئاسة حترير جريدة 1919اىل مكة سنة 

  .)1(»رئيسا لتحرير تلك اجلريدة" حمب الدين اخلطيب" سالمي الشهري اإل

و يث كان حماطا بوالديه و أصدقائه مسقط رأسه ح م ، و أقام ببسكرة1920ىل اجلزائر يف مارس إعاد 

نضمام اىل الفريق الباديسي الذي  عان ما قرر اإلذي تلقاه يف املدينة املنورة و سر عمل على نشر املذهب الديين ال

  .م 1925نوفمرب 12بداية من " الشهاب: مث م، 1925بداية من جويلية " املنتقد"كان يصدر 

نامج عمل يف مقال هو عبارة عن بر «بداية من العدد السادس ، و ذلك  نضمامحيث أعلن هذا اإل

  .)2(»"صالح الديينلبيك يا حزب اإل"عنوانه 

و قد أبان العقيب عن شرط جوهري يف انضمامه هذا ، يتمثل يف ضرورة جتنب الشأن السياسي ، ألن 

  .السياسة كما يرى ، ما دخلت أمرا إال أفسدته

يرة هلا ، وظيفة جلنة مدول أم ، شغل العقيب يف 1931لماء املسلمني يف سنة و عندما ظهرت مجعية الع

بنادي "كان املنرب املشهور   صالحية يف العاصمة و ضواحيها و بذلكف بالدعاية اإلاألمني العام املساعد ، و كلّ 

 ص للشيخ العقيبه اخالو كان كلّ .حتت تصرفه، و قد كان هذا النادي منربا حقيقيا للشعب اجلزائري " يالرتق

  .املؤثرة و احلماس الفياض ، و املكلل قبل ذلك بالرتبية و العلم احلجازيني ةصاحب البالغ

 وىل للحركة الوطنية اليت بدأت يف التأثري على سكا�ا وجد العقيبيف العاصمة و يف ظل التجليات األ و

 مل يكن يبدو على وعي« و توجهاتهسالمية ، رغم أن ذلك مل يكن من نفسه يف طليعة حاملي املطالب اإل

ا�تمع اجلزائري املسلم  حجام الصارم عن كل نشاط سياسي و طموحه يف إصالح بالتناقض املوجود بني ادعائه اإل

دارة تراقب ذلك حبذر ، خاصة و أن ، لقد كانت اإل)3(»جتماعيةناه الدينية و الثقافية و حىت اإلب من حيث

هذبتها  تبه انه يعيش وسط كتلة برجوازية وي الطبع ، خشن يف تعامله ، و مل يكن ينالعقيب كان شديد املراس، بد

وقاف حتت الرعاية يشرف على املساجد و األ» سالميإكهنوت «و النظام ، و اىل جانبها التجارة و الكياسة 

  .ستعمارية اإل

                                                           
 .238م ، ص 1980،  2معجم أعالم اجلزائر ، مؤسسة نويهض الثقافية ، بريوت ،ط: عادل نويهض)1(

 .109االصالحية االسالمية يف اجلزائر ، مرجع سابق ، ص احلركة : علي مراد) 2(

 .114ص, سابقرجعم, اإلسالمية يف اجلزائر احلركة اإلصالحية:علي مراد) 3(
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 اجتاها من القوة حبيث يؤثر يف ا مل يكونمتطرف و متيز ، و لكنه" العقيب" لقد كان يف شخص 

رت اجلمعية بالغة العقيب و محاسه ، وحىت أ�ا رمبا العكس هو الذي حدث ، حبيث سخّ و  ،"ج.م.ع.ج"

ع يف مأمن من الكيد و احلجز و املنأن يستثري اعجاب احلكومة و رضاها لتكون استفادت من رغبته الدائمة يف 

  ".البصائر"دارة جريد�ا الرمسية إم1936فيفري  والعرقلة ، و هو ما جعلها توكل اليه يف

وكذا تصرحياته بعدم اهتمامه بالشأن السياسي , نها والءه لفرنسااليت كان يضمّ  ةبيد أن تصرحيات العقيب املتكرر «

ناع هؤالء املسؤولني بصحة تفمع اق, يف احلكومة العامة للجزائر مكرتثني" قضايا األهايل"مل ترتك املسؤولني عن 

" العقيب"وكان مزاج .)1(»كانوا يشعرون حبساسية جتاه تأثريها التوجيهي على مجهور املسلمني, تلك التصرحيات

قد , الواضحة ضد املرابطية وأفرادالكهنوت اإلسالمي  عدوانيتهإىل إضافة،وصراحته اليت ال تتسم بالديبلوماسية

املتمثل يف , ووضعهم املتشابه, التوافق املذهيبحيث أمسى خصومه متضامنني بدفاع , جلبت له ردة فعل دفاعية

من مناصبهم الوظيفية  موعدائهم املشرتك للحركة اإلصالحية اليت حتاول ازاحته, محايتهم من قبل الدولة

  .جتماعيةواإل

 مما أدى إىل تشنج ،لعاصمة الكربىحيث منع من دخول مساجد ا, فعل هذهالوكان العقيب أول ضحايا ردة 

مل يكن العقيب يشعر بأنه ضحية سوء نية « و ،دارةثلي الدين اإلسالمي التابعني لإلالعالقة أكثر بني العقيب ومم

هذا احلقد , مل يكن مبقدوره إال أن يكن هلم احلقد اجلم, ومن هذا املنطلق, وشى بهبل أيضا خبيانة من , فحسب

قتل اإلمام بعد 1936احلركة اإلصالحية خالل صيف  لزعيم أفضى إىل عواقب وخيمة بالنسبة, املربر أو غري املربر

القبض على  يلقحيث أ .)2(»"كحول"دايل املدعو ن بري جلامع اجلزائر الشيخ حممود بو املفيت املالكي الك

عدها السبب املباشر الذي أحدث ادثة اليت ميكن احلوهي , ي للجرميةشتباه يف انه املدبر الرئيسبتهمة اإل" العقيب"

جهوده ومحاسه الصحفي للدفاع ر كل القطيعة بينه وبني مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني رغم أن ابن باديس سخّ 

وقام , ت مجيع املتابعات القضائية ضد العقيبم بعد أن انتف1939ه رافع عنه سنة حىت أن, رفيقه القدميعن 

ولكن القضية تركت يف نفسية العقيب ويف حميطه , بتقريض للموقف الشجاع الذي حتلى به صديقه أمام القضاة

 هذا اجلفاء وهكذا أحاط به نوع من اجلفاء شيئا فشيئا«, أن ميحهابصمات وخدوش مل يكن لتقريض ابن باديس 

ليتحاشى دون , م1938ج يف , م, ع, اإلسالمي جتاهه تعاظم حني انسحب من ج الصادر عن الرأي العام

                                                           
 .115ص, املرجع نفسه) 1(
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 م بالعاصمة بعد أن ظل مدة طريح الفراش1960ماي  21حىت تويف يف ،)1(»شك متاعب جديدة مع اإلدارة

  . لسكري الذي كان يعاين منهسبب مرض اب

فخالل اثنيت , م1927إنشائه سنة  نذاطاته الدؤوبة يف نادي الرتقي مصت أعمال هذا الرجل يف نشخللقد ت

اليت تفوق عشر سنة عمل فيه بال كلل وال ملل على نشر مذهب املدرسة اإلصالحية اجلزائرية من خالل اخلطابة 

أو حىت يف صحيفته , ج, م, ع, رائد اإلصالحية لـ جاجلفيها أو من خالل احملاوالت الكتابية اليت كان ينشرها يف 

  ."االصالح"بـ  أسسها على حسابه الشخصي واملسماة اليت

  :مبارك الميلي

نواة الصلبة الخطاب هذا املصلح ضمن أجنح وأقوى اخلطابات اإلصالحية اجلزائرية اليت كانت تشكل  دّ ع

حيث التحق بدروس الشيخ ابن باديس يف اجلامع ،ويعترب مبارك امليلي صنيعة جهود ابن باديس, هلذه احلركة

وهو ما أهله , وأحرصهم على التعلم واملثابرة يف الدرس, وكان من أنبغ التالميذ وأذكاهم, مبدينة قسنطينة األخضر

حيث  مكث ثالث سنوات تتلمذ فيها على , ألن يكون ضمن البعثة املرتشحة للتعليم العايل جبامع الزيتونة بتونس

ومن املعلوم أن البعثة  ,النخلي القريواين وغريهم وحممد, أكابر علمائها من أمثال الشيخ حممد الطاهر بن عاشور

غري أن اندالع احلرب العاملية األوىل سنة «, م1913دها الشيخ ابن باديس قد وصلت إىل تونس سنة اليت أوف

ه البعثات استأنفت أن هذ املرجح لكن ،ق مجيع املعاهدغالبعد إ, ىل اجلزائرإأضطرها للعودة كان قد , م1914

االوىل من هذه البعثة كانت تضم ثلة  ةوكبم وأن الك1917العلمية يف جتاه الزيتونة دومنا انقطاع بداية من رحال�ا 

 وعبد السالم القسنطيين, ك امليليمبار : مثالأ, من أملع التالميذ النجباء الذين اصطفاهم ابن باديس اصطفاء

وتكللت هذه الرحلة العلمية امليمونة حبصول .)2(»وحممد العيد ال خليفة, العريب التبسي وحممد السعيد الزاهري

ا إىل جانب شيخه الذي كان ا متأدبا مكافحعامل, ليعود إىل بلده, م1924امليلي على شهادة التطويع سنة 

  .يتفاءل به خريا

استقر مبارك امليلي مبدينة قسنطينة ، وأشتغل هناك بالتعليم احلر ، فعمل مبدرسة قرآنية تابعة ملسجد سيدي 

بومعزة القريبة من مطبعة و إدارة جريدة الشهاب ، مديرا هلا و معلما لطال�ا ، وظل هناك حىت بداية عام 

و أشرف على " مدرسة الشبيبة "م ، آين انتقل إىل مدينة األغواط باجلنوب اجلزائري ، فأسس هناك 1927

روح العلم من الشباب نفخ فيهم  ثلة اإلقبال العظيم التف حوله«التدريس �ا ، ولقد وجد يف أبناء األغواط 

                                                           
 .118ص , املرجع نفسه)1(
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 سا و عقوال فو الصحيح و التفكري احلر ، وقد عمل مبدرسته الشبيبة باألغواط مدة سبع سنوات ، فأنشأ فيها ن

وخترج على يده األستاذ أبو بكر األغواطي ،واألستاذ املاشطة و األستاذ أمحد قصيبة ،وقد أمت اجلميع معلوما�م 

كما أسس امليلي مجعية خريية باألغواط إلسعاف ذوي احلاجة ،هذا إىل جانب دروسه يف   .)1(»جبامع الزيتونة

يف ظرف و جيز مصدر مسى و السرية و األخالق اليت كان يلقيها يف املسجد ،و أ تفسري و احلديث و الفقهال

  . حياة الواحة اليت كانت متشبثة باملرابطية تشبثا شديداإشعاع ثقايف غّري 

ارك اإلصالحية الشيخ مب طاتالتخوف السلطة الفرنسية من نشا وبسبب كيد الطريقة التجانية اخلفي ، ونظر 

يف حقه قرار مبغادرة مدينة األغواط، وهو األمر الذي مت يف مدينة بوسعادة اليت حل فيها كذلك، فرجع  فقد اختذ

س مسجدا جامعا حيمل امسه اإلصالحي ، و أسّ م �ا ،فاستأنف نشاطه إىل موطنه األصلي مدينة ميلة اليت تعلّ 

خرى أ، مث مجعية "النادي اإلسالمي"ني وظل خيطب فيه و يعظ الناس ،مث أنشأ هناك رفقة بعض اإلصالحي

شاطات �ذيب أخالقهم ، وقد لقيت هذه النو اليت كانت غايتها ترقية عقول املسلمني، " حياة الشباب: "أمساها

قاسم سعد اهللا أن نشاطات الشيخ مبارك امليلي اإلصالحية املكثفة الوذكر األستاذ أبو  .إقباال واسعا من أهل ميلة

  .)2(»أدت إىل اإلقرار من قبل السلطة الفرنسية بأن تعليمه كان حيا وواسعا ،و أن تالميذه يف ميلة حيبونه

رة جريدة م على إدا1935سنة مجعية العلماء، فإنه خلف الطيب العقيب فة إىل توليه أمانة املالية يف و باإلضا

البصائر، و أصبح يف بلده له مكانة اإلبراهيمي يف تلمسان و العقيب يف العاصمة و العريب التبسي يف تبسة و ابن 

  .باديس يف قسنطينة 

و مت م1929ء األول منه سنة ر اجلز ، صد" جلزائر يف القدمي و احلديثتاريخ ا"وترك لنا امليلي مؤلفا جليال عنوانه 

منهم ثقفني و أرباب القلم و الكتابة ، ، ونال إعجاب الكثري من امل قسنطينة العاصمة الثقافية عندئذه يفطبع

 ماكنت أظن و أما تاريخ اجلزائر فو اهللا« :ى إعجابه الكبري �ذا املؤلف قائالالذي أبد" شكيب أرسالن"األمري 

  .)3(»ري وقد أعجبت به كثرياا الفري هذأن يف اجلزائر من يف

ه أول  ، ألن" حياة اجلزائر"وقد نوه الشيخ عبد احلميد بن باديس بالكتاب ،و اعتربه خليق بأن يسمى 

  .يحة سوية كتاب صور اجلزائر بعربية فص
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ة يف كتابة امليلي للتاريخ تظهر يف عدة أمور ، منها املنهج اجلدّ « وقد ذكر األستاذ أبو قاسم سعد اهللا أن 

 - الفرنسية –استعمال املصادر األجنبية و سي ، و استعمال املصادر العربية و نقدها ، احلديث و التوجيه السيا

عن طريق الرتمجة ، استخدام التقنيات مثل اخلرائط و الرسوم ، و الرد على نظريات املؤرخني الفرنسني و مناقشة 

الكتب و تصديق كل ما جاء يف  و نبه إىل ضرورة اإلبتعاد عن كتب اخلرافات: آرائهم ، دون إظهار التحيز لذاته 

تاريخ ،و مل يهتم كثريا المال، وركز على دور الشعب يف اسالم نظاما حضاريا متكالقدمية ،و دافع عن كون اإل

  .)1(»بامللوك و األعيان

املؤشرات له ،و حسبه تنبيه ،فإنه وضع " الزمن احلاضر"ورغم أن املؤلف مل يصل فيه صاحبه إىل كتابة 

وقد مجعت مقاالت امليلي عن اإلصالح الديين يف  .دعوة العاملني إىل مواصلة اجلهد و متابعة الطريقالغافلني و 

ة و دراسة من م، وهو الكتاب الذي كان حمل عناي1937سنة" رسالة الشرك و مظاهره"البصائر، يف كتاب بعنوان 

  .الكثري من الباحثني

يف مجعية العلماء املسلمني فإنه جدير بنا و و إذا حتدثنا عن هذه الكوكبة من رواد اخلطاب اإلصالحي 

  :حقيق أن نذكر

  : العربي التبسي

الشيخ املثقف ذو التكوين الزيتوين و األزهري، الذي كان حمل إعجاب ابن باديس ،والذي دخل إىل اللجنة املديرة 

  .م، وأصبح أمينا عاما هلا بعد ذهاب األمني العمودي1935 لـ ج، ع، م، ج بداية من أكتوبر

م 1953بل أصبح انطالقا من سنة اإلبراهيمي مكانه أصبح التبسي نائبا للرئيس ، و بعد وفاة ابن باديس و تويل

قيض قلما «،قائد احلركة اإلصالحية اجلزائرية إثر الغياب املتواصل للشيخ اإلبراهيمي املقيم مؤقتا يف املشرق ،و 

 ة جتماعية  إسالمية أصيلإشغف و مثابرة بضرورة ترقية حياة للناس مشاهدة داعية للمدرسة اإلصالحية متشبث ب

سدوا جتسيدا تاما مذهب اإلسالم فقد كان مثله األعلى قائما على جعل الناس حييون األفكار اإلسالمية و إن جي

  .)2(»جتماعية ،و النشاطات الثقافيةواحلياة األخالقية و املؤسسات اإلعلى صعيد العبادات 

يف توجيه  القد كان ملسار تعلم العريب التبسي إىل أن حصل على شهادة العاملية من اجلامع األزهر إسهاما كبري 

بعلوم الشريعة واللغة العربية، مما أهله ليكون شخصيته اإلصالحية ،نظرا لتشبعه مببادئ احلركة السلفية ،و احتكاكه

م تاريخ 1957م تاريخ عودته وحىت سنة 1927تصدرة لإلصالح يف القطر اجلزائري، فمنذ سنة من األمساء امل
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صحافة ـ خطابة (صالحية املختلفة ائرية، ميارس كل النشاطات اإلالة يف خمتلف املدن اجلز اختطافه، كان الرجل رحّ 

إن الشيخ العريب مل يؤلف «): دبوزحممد علي (، حىت قال يف حقه صاحب كتاب أعالم اجلزائر )ـ تدريس ـ إدارة

لنا كتابا ألنه أعطى نفسه لإلصالح، فوقته يف ليله و�اره عامرا مبا يشغله عن التأليف، ولكنه ترك لنا مقاالته 

غذاء نقدمه لألمة وإىل مدارسنا وجامعاتنا  الكثرية اليت لو مجعت لنا كتابا لكانت أجزاء، إ�ا أصلح وألذّ 

ومثل العريب التبسي يف . مشكورا " الرفاعيشريف"م �ذا اجلمع فيما بعد األستاذ املرحو  ، وقد قام)1(»فيصحون

ولكنه يف مساء اخلميس . دارة ومن سجو�اأن يعاين من اإل صالبته ووقوفه إىل جانب الثورة التحريرية كان البد

 رف عسكريني فرنسينيه ببلكور من طم، وعلى الساعة احلادية عشر ليال اختطف من منزل1957أفريل   04

  .  من حينها مفقودا إىل يوم الناس هذا وعدّ 

الذي أصبحت حياته " أمحد توفيق املدين.  "صالحي يف مجعية العلماء كذلكومن رواد اخلطاب اإل

 فقد. )2(»وكانت حياته حقا منوذجا للرجل املكافح منذ الشباب املبكر«، "حياة كفاح"معروفة من خالل مذكراته 

م ليعود إىل بلد 1925اخنرط مبكرا يف احلياة السياسية التونسية وسجن قبل بلوغه العشرين، مث طرد من تونس يف 

وخطيبا  ومنذ استقراره يف اجلزائر سعى إىل إذكاء الوعي الوطين من خالل نشاطه الذؤوب حماضرا. األجداد اجلزائر

اديس وفريقه فاستعمل منرب الشهاب وأصبح معلقها خاصة بعدما وجد تعاطفا من قبل ابن ب. ومؤلفا وناشرا

  . السياسي وأحد حمرريها الدائمني

مياال للدعاية الوطنية أكثر منه إىل الدعاية ذات الطابع الديين، لذلك كانت جل " املدين"لقد كان 

، وكان "البصائر"رئيس حترير " املدين"أصبح " براهيمياإل"ويف غياب الشيخ . يخ والسياسةأعماله موسومة بالتار 

 م1956انضمامها إىل جبهة التحرير وحني توقفت البصائر وأعلنت اجلمعية «غل منصب أمني عام اجلمعية، شي

التحق املدين بالقاهرة، وأصبح عضوا بارزا يف جبهة التحرير، خطيبا وداعية، ومؤلفا ووزيرا، وممثال للجزائر يف 

أكتوبر  18وقد تويف يف . انتخب عضوا يف جممع اللغة العربية بالقاهرة اجلامعة العربية، أما يف ا�ال العلمي فقد

  .)3(»م1983سنة 

 عام للمغرب العريب واجلزائر خاصةمؤلفات عديدة معظمها يف التاريخ ال" أمحد توفيق املدين"وقد ترك 

4(:ميكن إمجاهلا فيما يلي
  )٭
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  .سبانياإرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر و ـ ح11ـ 

  ).حتقيق(ـ مذكرات الشريف الزهار 12ـ 

  .أجزاء 04) مذكرات(ـ حياة كفاح 13ـ 

  ).موثق(ـ رد أديب على محلة األكاذيب 14ـ 

  .إضافة إىل ما كتب من مقاالت متفرقة على جرائد الشهاب والبصائر وغريها

شاعر املغرب العريب " ـ، الذي كان ينعت ب"حممد العيد آل خليفة"هذا اخلطاب الشاعر الكبري ومن رواد   

. الذي رمبا كان له الفضل يف شحذ أدواته األوىل يف األدب واللغة" العقيب"، وهو أحد تالمذة الشيخ "الكبري

. )1(»الرمسية اإلصالحيةنشطة ج، أخذ يتصدر املدرجات الشرفية يف مجيع األ.م.ع.ابتداء من تاريخ إنشاء ج«و

األدبية اليت   وفضال عن القيمة. إىل حد بعيداإلسالميببعد شعري مؤثر على الوجدان  اإلصالحيةمزودا احلركة 

 "علي مراد"عد ويف هذا ي. رحلة ورجاهلا وأعماهلا، فإ�ا تعترب ذات بعد توثيقي شاهد على املكانت ترتكها قصائده

فقد وفق يف أن يكون ترمجانا « اجلزائرية،  اإلصالحيةشخصيات الطراز األول يف احلركة من " الشاعر حممد العيد"

د قضيتها وأعماهلا الكربى، ورجاهلا الكبار، كما سعى إىل ختليد أعظم اللحظات بليغا هلا من خالل لغته، فلقد جمّ 

  .)2(»اجلديرة بأن يذكر الرجال �ا

                                                           
 .121احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر، مرجع سابق، ص: علي مراد )1(

 .122املرجع نفسه،ص )2(
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إىل  1932، من ج،ع،م،جـكان عضوا يف اللجنة املديرة ل  الذي" السعيد الزاهري"ومن رواده كذلك    

 السيكي، والذي كانت له براعة وقرحية سجالية وقلم سيال يف كتابة القصائد اجلميلة ذات األسلوب الك1936

األمني العمودي ذو الثقافة املزدوجة الذي كان هو "وأيضا . بوأت له مكانة وشهرة يف األوساط الثقافية العربية

ليتفرغ م 1935ا املنصب إال يف سنة ومل يغادر هذ.  عضوا يف اللجنة املديرة للجمعية بوصفه أمينا عاما هلا اآلخر

أن العمودي قد اختار الصحافة « ويبدو.  كان هو رئيس حتريرهاالناطقة بالفرنسية واليت (La Défense)جلريدة

وإذا ذكرنا . )1(»بيبة اجلزائرية ذات التكوين الفرنسيذات اللسان الفرنسي من أجل التأثري مباشرة وبفعالية على الش

كن فيما ذكرنا ما ول.. صالحي لدى مجعية العلماء املسلمني، فإن غري هؤالء كثرية من رواد اخلطاب اإللّ هذه الث

  ..الثقايف والريادةيدل على السبق 

ون ملأشخاص آخرون يع كاناملسلمني الذين عرفوا بنشاطهم الذؤوب،  العلماء وإىل جانب أعضاء مجعية   

ولكنهم  . وألسباب ما وظروف خاصة رمبا، مل يكونوا ضمن أعضاء هذه اجلمعية. يف نفس االجتاه ولنفس اهلدف

صالحي ويكرسون كل جهودهم ومواهبهم يف سبيل نشر هذا املذهب، واخلروج باألمة اإلون يف احلقل ملكانوا يع

صالحي عند مالك بن نيب ـ حمل الدراسة ـ ميثل طفرة يف احلقل ولعل اخلطاب اإل.. لتبعية والتخلفمن وحل ا

فمالك بن نيب ومن خالل مسار . بشكل عام، ويف فهم حركة التاريخ وأسس احلضارة بشكل خاص اإلصالحي

سالمية بعد زوال دولة املوحدين ده كبيئة انتهت إليها احلضارة اإلاحلضارة الغربية املهيمنة، نظر إىل مشكالت بل

جتماعية ة وحتليالته الرياضية للظواهر اإلاقبشكالت احلضارة، من خالل نظرته الثة ملعل أن يقدم حلوال ناجوحاو 

  .ستعمار وبفعل النفس غري الفعالة اليت تستدعيه وتغريه بغزوهاا كانت األمة تتخبط فيه، بفعل اإلوم

صالحي من خالل مسريته املثرية اإلة حياته؟ وماهي مفردات خطابه مسري فمن هو هذا الرجل الفذ؟ كيف كانت 

  .اليت عرضها يف مذكرات شاهد للقرن؟

  ..ال بّد أن نعرّج على أدب السرية الّذاتية تعريفا و مفهوما  ..ولكن قبل هذا و ذاك

                                                           
  .130، صنفسه رجعامل)1(
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  المبحث األول

  مفهوم أدب السيرة الذاتية

  :تمهيد

على شواهد  شلتواريخ و الكلمات اليت كانت تنقعرب تلك االشخصيةعرفت األمم القدمية صورة للرتمجة

يف تلك املنقوشات و املنحوتات اليت  ريادةسبق و وقد كان للمصريني يف العهد الفرعوين . القبور و األضرحة

أو اليت أرادوا ..وما احتوته من قبور ملوكهم وكربائهم،وتلك اآلثار الباقية اليت تذكرهمخلد�ا أهراما�م و معابدهم 

ترتجم ألصحا�ا بطرق خمتلفة  مث أعقب هذه املرحلة ظهور تلك الكتابات املتفرقة اليت ،من ورائها ذلك اخللود

حيث ذكر   رعيتهمموضحني طرق سياستهم لـ ،ياهم ألبنائهمافقد كان ملوك الفرس يسجِّلون وصشىت، 

يف سريته السياسية ، وذكر حروبه وانتصاراته  ف كتاباً ألّ  "نوشراونأ"أن كسرى " جتارب األمم"يف كتاب " مسكويه"

  .)1(مواطنيه و مواليه، كما صّور سياسته الّداخلية و سريته مع والديلم على الروم والرتك

ض تعرّ بالد الغال وغريها و  تلك احلروب اليت كان خيوضها يف" التعليقات"يف كتابه " يوليوس قيصر"كما سّجل 

  ..ّدسائس و املؤامرات اليت كانت تنسج حوله من القريب و البعيد واملتآمر و الصديقلل

على العقول  وبدأت نسائم احلرية الفكرية �بّ . .ملوكهمدين ومع مرور الّزمن بدأ الّناس يتحّررون من     

جتار�م  من اء الذين أودعوا كتابا�م الكثريونشأت على إثر ذلك طبقات املفكرين و الفالسفة و العلم ،األنفسو 

الفيلسوف والطبيب اليوناين املشهور الذي صّور نشأته " جالينوس"الشخصية وسريهم الذاتية ، على غرار ما فعل 

وطبيعيٌّ بعد  بعض احملن، صادفه من افتحدث عن تربيته و سلوكه ومؤلفاته، وم،دقيقا  لعلمية تصويراً و حياته ا

سريته يف احلديث عن على منواله ويسري يضرب  وطبيعيٌّ جد�ا أن . �ذا الفيلسوف من قرأ آثاره وكتبه هذا أن يتأثّر

به و املعجبني به أشد  املتأثرينكان أكثر م  873/ه206املتوىف سنة" حنني بن إسحاق"ولعل  نفسه وحياته،

ر لنا ما أصابه من الشهري  فقد عدته تلك الكتابة ، فصوّ " جالينوس"لكتب أكرب مرتجم  كان  كونه  و .اإلعجاب

 أقدم نّص يف ترمجة املتفلسفة" ف شوقي ضي"حزنه وحرقته يف رسالة عّدها  ا عن مدىمعربّ  احملن والشدائد

  " .عةبأصيابن أبي"لصاحبه " طبقات األطباء"ألنفسهم ، وكانت هذه الرسالة قد حفظت يف كتاب 

                                                           
.12ص،4ط،دار املعارف، القاهرة،الرتمجةالشخصية :شوقي ضيف: ينظر) 1) 
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  ، "جون ماري بيساد"هناك ثالث أسباب تدعو لكتابة حياة الفالسفة يف نظر «ولذلك 

  .تتمثلفي احلاجة امللحة لفهم أعمق و أيسر ألعمال الفيلسوف مرورا مبشوار حياته: األولى

ن النشاز نبين على الشك و الريبة، و تبحث عتتعلق باحلكم على أعمال الفيلسوف من خالل قراءة ت: والثانية

  .التنافر بني ما أعلن و بني الواقع املعاش و 

فبيوغرافية الفالسفة ال تكون موجهة دائما للمختصني و إمنا للعاديني  ؛تستحضر طبيعة اجلمهور: الثالثةو 

  . )1(»ارهم، هنا تكون السرية بديال عن أعماهلم الكاملةملساعد�م على فهم أفضل ألفك

  .حديثاً  أدبياً  رية الذاتية جنساً حّىت كانت السّ مث توالت الكتابة، وتوالت الرتاجم و السّري، 

  :ةــــــــــــــــرة الذاتيـــــيمفهوم أدب السّ 

 يوجد له تعريًفا جامًعا بني األجناس األدبية األخرى ، لذلك مل هذا اجلنس األديب حديثًا نسبًيا،يعترب    

قادًرا جعلته ستعصاء من مرونة هذا اجلنس ، وتداخله بني أجناٍس أخرى و اإلاالمتناع ويأيت هذا  يه،دُّه وجيلِّ حيمانًعا

  .. على التجوُّل و التماهي

وذلك  يِّ تعريٍف هلذا اجلنس،عن وضع أ فإن الدراسات نأت بنفسها و أحجمت ومهما يكن من شيء

ا،" وأرسط"منذ  وإن   الّتعريف العلمي الّدقيق،مستوى باستثناء حماوالٍت يسرية ال ترقى إىل  وإىل عهٍد قريٍب جد�

  .هاكانت تأسيسا ملا سبق يف بعد

و على هذا األساس و إذا كان الفيلسوف و املفكر عقال خالصا كما تقول الفكرة السائدة، فإّن هناك 

يرى أّن حياة املفكر تتدخل يف أعماله بطريقة أو بأخرى، فهناك أشياء ال تظهر يف الكتابات، لكّنها مؤثرة و «من 

مل و فكر الفيلسوف له أمهيته لعبامهمة، و جيب أن نستحضرها، كحياة اخلاصة مثال، فكل ما حييط 

  .)2(»اخلاصة

                                                           
  .93،ص2014، 1البيوغرافيا و التاريخ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء، ط: خالد طحطح)1(
  .95املرجع نفسه،ص)2(
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السرية "يف كتا�ا " �اين عبد الفتاح شاكر"قامت األستاذة  بعض الدراسات اليت سبقتها،متعن يف  مثّ  ةوبعد نظر 

  :)1(بتصنيف معظم تعريفات من خاضوا التجربة إىل قسمني" الذاتية يف األدب العريب

من . قلمهحلياة يسرد فيها املؤلف حياته و بسرية امرأوا يف السرية الذاتية نوًعا خاص�ا من  الذين:م األولــــالقس

  .ذلك ما ورد يف املوسوعة الربيطانية بأّن السرية الّذاتية نوع خاص من الّسرية

،يقوم به شخص واقعي عن وجوده  دي نثريٌّ حكيٌّ استعا«: بأ�ا" فيليبلوجون"وكذلك ما وضعه    

  .)2(»و ذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصةاخلاص،

ومن الباحثني العرب من عّرفها " هي سرية شخص يرويها بنفسه: "يف قوله" ستاروبنسكي"أو تعريف     

  ."عبد العزيز شرف"بأّ�ا تعين حرفًيا ترمجة حياة إنسان كما يراها هو ، و هذا ما ذهب إليه 

الشخصية هي أن يكتب املرء الرتاجم الّذاتية ":الذي يقول بأن "حممد عبد الغين حسن"وكذلك تعريف   

فيسّجل حوادثه و أخباره ، و يسرد أعماله و آثاره و يذكر أيام طفولته ، وشبابه ، وكهولته ، وما جرى  بنفسه، 

  ".له فيها من أحداث تعظم و تضؤل تبعا ألمهيته

ن ذلك الرّابط الفّين املتسلسل لتعاريف سابقة الذكر يالحظ و للوهلة األوىل غياب احلديث عواملتأمل لّكل ا    

و إال كان كل حديث يسرده الفرد عن نفسه فس و الذات ألن يكون سرية ذاتية،ذي يرتقي بأّي حديث عن النّ ال

  ..هو من هذا الباب

: بقوله " الرتمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث"يف كتابه " حيىي إبراهيم عبد الّدامي"ومن هذا املنطلق عّرفها     

تساق يف البناء مرتابطة على أساس من الوحدة واإل الرتمجة الذاتية الفنية هي اليت يصوغها صاحبها يف صورة«

 تارخيه الشخصي ، على حنو موجز  نا حمتوى وافًيا كامًال عنإليقل ويف أسلوب أديب قادر على أن ين..والّروح

، وحسن التقسيم ، وعذوبة  هذا األسلوب يقوم على مجال العرضحافل بالتجارب واخلربات املّنوعة اخلصبة ، و 

ه العبارة و حالوة الّنص األديب ، وبّث احلياة واحلركة يف تصوير الوقائع و الشخصيات ، وفيما يتمثله يف حوار 

                                                           
10، ص 2002 ،1ط السرية الذاتية يف األدب العريب، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،:شاكر�اين عبد الفتاح : ينظر ) 1) 

  . 22،ص1994، 1عمر حلي املركز الثقايف العريب ، بريوت، ط: السرية الذاتية، امليثاق و التاريخ األديب، تر و تقدمي: فيليب لوجون)2(
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مستعينا بعناصر ضئيلة من اخليال لربط أجزاء عمله حىت تبدو ترمجته الذاتية يف صورة متماسكة حمكمة ، على أّال 

  .)1(»يسرتسل مع التخيل و التصّور حىت ال ينأى عن الرتمجة الذاتية

حىت كاد  صورها،ما فيه من إطناب و تذكري بالناحية األدبية و أسلو�ا و والقارئ هلذا التعريف يالحظ 

  ..يغطي على البناء الفين للّسرية الذاتية، اليت قامت ركائزها عليه أول ما قامت

الذين ذهبوا يف تعريف الّسرية الذاتية مذهب املقارنة مع غريها من األجناس األدبية ، و ذلك  :م الثانيــــــــــالقس

الذاتية  ريةالسّ «"جبور عبد الّنور" عن طريق اإلشارة إىل اختالفها عن الفنون األدبية القريبة منها ، ومثال ذلك قول

  .)2(»املذكرات  واليوميات لمه ، و هو خيتلف ماّدًة و منهجاً عنكتاب يروي حياة املؤلف بق

وهي يف  ،وهي عندهم نوع من األدب احلميم، الذي يكون أشدُّ لصوقا مبؤلفه من أية جتربة أخرى يعانيها     

ع القصصي اخلّالب،الذي يأسر القارئ و جيعله متعاطفا مع صاحب متا جتمع بني التّحري التارخيي و اإل طبيعتها

  .السرية إىل حدود بعيدة

حكي «رية الذاتيةإىل أن السّ " امليثاق و التاريخ األديب:السرية الذاتية" يف كتابه " فيليب لوجون"وذهب    

وذلك عندما يركز على حياته الفردية ، وعلى تاريخ  ،نثريُّ يقوم به شخص واقعي عن وجوده اخلاص  استعادي

الرئيسية يف وهو هنا يؤكد على وجوب التطابق بني املؤلف والرّاوي و الشخصية . )3(»شخصيته بصفة خاصة

هل .مسألة التطابق ال ميكن التوثق منها عندما ال يشري العمل األديب إىل نوعه يبني كذلك بأن السرية، على أنّه

  .هو سرية ذاتية أم رواية

لذاتية للسرية ا اتعريف" �اين عبد الفتاح شاكر"عت ، وضوباجلمع بني خمتلف تعريفات القسم األول والثاين     

  :حيث قالت" فيليب لوجون"تعريف انطالقا و اعتماداً على 

                                                           
 (1 10ص،1975دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ،يف األدب العريب احلديث  الرتمجة الذاتية: حيىي إبراهيم عبد الّدامي )

14ص، مرجع سابق، الذاتية يف األدب العريبالسرية : �اين عبد الفتاح شاكر ) 2) 

  .22صالسرية الذاتية، امليثاق و التاريخ األديب، مرجع سابق، : فيليب لوجون: ينظر)3(
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يقوم به شخص واقعي عن وجوده  ،و التسلسل يف سرد األحداث ،ي نثري، يّتسم بالتماسكحكي استعادا أ�ّ «

اخلاص، وذلك عندما يرّكز على حياته الفردية ، وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاّصة، ويشرتط فيه أن يصرّح 

  .)1(»الكاتب بأسلوب مباشر أو غري مباشر أّن ما يكتبه هو سرية ذاتية

ألننا نعتقد أن املضمون والشكل هو الذي  ،ق األستاذة على هذا الشرط األخريميكننا أن نوافال على أ�ّ 

رية الذاتية تبقى ذلك اجلنس ومع كل ذلك فإن السّ .وليس التصريح و العنوان والدعوى ،حيدد اجلنس و النوع

 راجع لوجود أنواع أخرى قريبة منه متداخلة معهوذلكتعريف احلقيقي و التحديد الدقيق،األديب اجلوال الذي يأىب ال

 ،ولكن ليس حلدِّ التطابق، اليت تتشابه معها . و الرواية ،اليوميات ،املذكرات ،ريخ ، السرية الغرييةالتا:نذكر منها 

  ..هو الذي حيدد نوعاً عن آخرَ و رمبا كان ذلك التمّيز اخلاص 

  :ة والتاريخــــرة الذاتيــــيالسّ - 1

،فاحلدث التارخيي لكي (...)احلقيقي إذا قارناه مع القصص و الّروايات اخليالية  التاريخ هو ذلك احملكي  

  .يكون حقيقيا جيب أن يكون قد وقع فعال، و ذلك خبالف احلدث األديب، الذي ال يشرتط فيه الوقوع الفعلي

الشديد بالفرد، ركزت  و قد كانت السرية تعترب فرعا من التاريخ العام، و لكن احلركة الرومانسية، و يف اهتمامها

  .  )2(على املشاعر و العاطفة، و من هنا بدأ جمال السرية يبتعد عن جمال التاريخ و يقرتب من جمال الفن و األدب

ولذلك : رية الذاتية مع التاريخ جعل بعض الّدارسني يعّدها لونا من ألوانه وشيئاً مكّمًال له وخادماً لهإن تقاطع السّ 

  .على أ�ا تاريخ احلياةجاءت بعض تعاريفها 

بشيء األحيان على الوثائق و املدونات واعتمادها يف كثري من  ،وهي تشبه التاريخ من ناحية التحري والتتبع    

مع  ،على أحداث و أشخاص  رية األدبية حتتوييف أن السّ  ،امو ميكننا أن ندقق يف الفرق بينه ،من التصرف الفّين 

كون حمور احلديث أّما التاريخ فغالبا ما يكون اهتمامه باألحداث أّوًال وقبل كلِّ تركيزها على سرية شخص واحد ي

  .رية الذاتيةشيء مع حضور البعد الفّين و اجلمال يف السّ 

                                                           

 (1)  16ص، مرجع سابق، ية يف األدب العريبالسرية الذات:�اين عبد لفتاح شاكر 
  116البيوغرافيا و التاريخ، مرجع سابق، ص : خالد طحطح)2(
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كما أن عملية كتابة التاريخ هي جمّرد توثيق للحقائق و إظهارها ، أما السرية الذاتية فهي عملية إبداعية     

على وهي تعتمد  ،يلّفها عامل التشويق و يسمح فيها ببعض اخليال الذي يعني على الربط و التسلسل أدبية 

يف حني أن .التذكر و اسرتجاع األحداث مث صياغتها ، وهي بذلك تقوم بعملية ال ميكن أن جنزم بدقّتها و صّحتها

  ..احنرافاً �او  ،ا للحقائق نصر اخليال إليه ويعترب ذلك تشويهالتاريخ مينع دخول ع

  :يرة الغيرية يرة الذاتية و السّ السّ  -  2

لدرجة أننا جنده يف السرية الذاتية يتطابق مع الشخصية الرئيسية ..إن مسألة الّسارد يف الّسرية مّهمٌة جّداً    

تستعمل ضمري ، إذ أّ�ا طابق املبدع مع الشخصية الرئيسيةفال يت ،بينما تقصر الّسرية الغريية عن ذلك ،و املبدع

  ".هو"أو " هي"الغائب 

ت و األحاسيس وما نفعاالفيربز اإل ، ّن كاتب الّسرية الذاتية يرسم شخصيته انطالقا من الداخل إىل اخلارجإمثّ 

أّما كاتب السرية الغريية فال جيد أمامه إّال كيف تتجلى بعد ذلك يف شكل أحداث وتفاعالت، و  ،جييش يف اخلاطر

ده عاجزا ويف كثري من األحيان جن ،و داخله ومن خالهلا يستطيع الولوج إىل نفسية صاحبها.معهاأحداثًا يتعامل 

ة إذ ال تتبع الّسري  لسريتني،اورمبا هذه النقطة هي من الفوارق اجلوهرية بني  ،عن وصف مشاعر شخصيته و كوامنها

و رّمبا كان هذا أخطر ما ل النبضات، مق يف األحاسيس و تسجّ تتع و إّمنا هيالذاتية احلياة والتاريخ فحسب، 

  .فيها و أبرز

 عامل معها مستحضرا البعد العاطفيفهو يت ،يّصور لنا مادة منتزعة من ذاته الذاتية على أن كاتب السرية

دور   يؤديو الكاتب يف األوىل. لذلك كانت أّقل موضوعية من الّسرية الغريية اليت تستقي ماّد�ا من حميطها العام

  .أما يف الثانية فال يكون إالّ شاهدا فحسب أو راوياً للّشهادة ،الشاهد و القاضي

  :الّسيرة الذاتية و المذكرات-3

يعىن «صاحبها نّ بل إ،ا تسجل األحداث اخلاصة والعامةأل�ّ ،رات أوسع مادة من السرية الذاتيةإّن املذك

هو الذي حيدث يف السرية والعكس متاما .)1(»أكثر من عنايته بتصوير واقعه الّذايت التارخييةفيها بتصوير األحداث 

  .إذ يكون كاتبها معنيا بالدرجة األوىل حبياته وواقعه الذايت أكثر من عنايته باألحداث من حوله ،الّذاتية

                                                           
3بريوت، ص, دار إحياء الرتاث العريب , الرتمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث: حيى إبراهيم عبد الّدامي) 1) 
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يعتمد على توثيق احلدث غري مهتم بالناحية األدبية اجلمالية يف  ،ما تكتب بأسلوب صحفي ّمث إّن املذكرات عادة

  .على أّن املذكرات واليوميات تعّد مادًة لكاتب السرية الذاتية ميكن الرجوع إليها يف كثري من األحيان.ملية الّسردع

  :ة واليومياتــــرة الذاتيـــــالّسي-4

�ا تسجل احلياة اليومية للشخص و حتفظ بذلك إن اليوميات هي األكثر قربا من السرية الذاتية أل

إال أّن أحداثها تبدو غري رتيبة و متقطعة،و هي آنية تكتب يف يوم  ،وهي املادة اخلام ألية سرية ذاتية .أخباره

وهي يف الغالب �تم بالتسجيل و التوضيح والتعليق على  ،وقوعها لذلك افتقرت إىل املنظور اإلستعادي يف القص

  .توما غائباطر فيبقى مكاأّما مكامن الّنفس و ما يدور باخل ،األحداث اليت تدور حوهلا 

  :عترافاتإلاالّسيرة الذاتية و -5

وهي إن كانت  وتعّديات، ،وراحة للّضمري وحتلال من ذنوب و آثام  ،تعترب االعرتافات تنفيسا عن النفس   

سالمية على اخلصوص، اليت �ا تنذر يف الشرق ويف البالد اإلفإ غرب الذي يفكر يف حساسية مجالية،منتشرة يف ال

خاصة . إذ من غري الالئق أن يفضح اإلنسان نفسه على ما بات يسرته اهللا ويغطيه، تفكر يف حساسية أخالقية 

  .ظلما وعدوانايف املسائل الشخصية اليت ال تتعدى إىل الغري 

  :الّسيرة الذاتية و الرواية-6

إذ يتسم الّسرد يف   ،وخاصة من حيث بنائها الفّين  ،ل الفنية قربا من السرية الذاتيةوهي من أكثر األشكا

كلتامها باملنطق و التماسك والتداخل القريب من الواقع و احلدوث لدرجة تصديق القارئ أّن األحداث املسرودة 

  ..حقيقية بالفعل

خر هو بطل الرواية، و آون إىل الرواية لكتابة سريهم الّذاتية، أو لكتابة سرية شخص و بعض كّتاب الرواية يلجؤ «

  .)1(»راويها الذي يسرد احلكاية و يروي احلوادث

 سرايا بنت"لنجيب حمفوظ، و " املرايا"سريا، منها لّدارسون بني تصنيفها روايات أو حار فيها ا حىت أّن مثة أعماال

  .إلميل حبييب" الغول

                                                           
  .291،ص2010، 1للعلوم ناشرون، بريوت، ط بنية النص الروائي ، الدار العربية: إبراهيم خليل)1(
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يف حني أّن  ، الذي تعتمده الّرواية  ،أّما الفرق بني الّسرية الذاتية و الرواية فهي مسألة اخللق و التصوير  واخليال و

بل هو يصبح  ،إذ أنّه حني يكتب موضوعه ال يكون يف حالة تصّور «؛كاتب الّسرية الذاتية ال ينحو هذا املنحى 

د صعوبة ويف صورة أكثر ق على حنو أشّ ومن مث فهو يعاين صعوبات الفّنان املبدع اخلالّ  ،يف حالة تذكر 

يعاين حني يكتب ترمجته الذاتية يف صورة روائية صعوبة أشدُّ لوإنه  ،صارما  لتزاماإيلتزم جانب احلقيقة ،فإ�تعقيداً 

يلتزم الرتتيب الزمين يف عملية الّسرد  حىت تبدو إضافة إىل ذلك فإن كاتب السرية الذاتية ، ) 1(»مما يعانيه الروائي

ية بل إّن فنّ  ،ج أما الروائي فليس مقّيدا أبدا �ذا الرتتيب و هذا التدرّ  ،ترمجته مطابقة لواقع احلال

  .هي من ركائز العمل الفين يف الرواية،  سرتجاع و التوقفواإلستباقاإل

فإن  ،باالستمراريةرية الذاتية يغلب عليهما طابع التشويق الذي يغري القارئ من الرواية و السّ كل و إذا كانت      

  .قت كتابتهاهي وضعية املؤلف و  ما الّسرية الذاتية يعلم �ايتها وبين ،النهاية يف الرواية غالبا ما تكون جمهولة لديه 
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  المبحث الثاني

  رة الذاتية؟ـــــــــــلماذا تكتب الّسي

يكون وأغلب الّناس حديثهم عن أنفسهم إّمنا  ،والتحدث عنهانفسه  على حبِّ  اإلنسان جمبولٌ إّن   

وبعض الّناس يلجأ إىل . لعارض من دين أو خلق أو حنو ذلكريقة شفوية مباشرة ،ومن كتم حديثه فإّمنا بط

  .التلميح دون التصريح ألّن ذلك احلب املكبوت ينفجر معّربا يف صور شىت

و أختتص باألديب  فإنه من بعض صوره قسمة«،هذا احلديث حظّاً مشاعا بني بين البشر مجيعاوإذا كان   

احبها وهي تتقنع وراء شخصيات املسرحية و القّصة ، ألن ص. حاضرة لديه مقنعة أو مكشوفة " األنا"الفنان،ألّن 

  .)1(»ويتحدث عن سريته ،يرتجم لذاته وهي مكشوفة إذا كان  ،وينظر إىل نفسه فيها  ،لوةحيبٌّ أن خيلق املرايا ا�

ولكن هل يتحدث األديب و يكتب عن نفسه كما يفعل عامة الّناس؟ األكيد أنّه اليفعل ذلك أبدا يف   

و ال سريته هذه هي  ،سريته الّذاتية، فعمله هذا ليس كحديث الّناس فهو ال يّتسم بالسذاجة و الّسطحية والغرور 

يصدمون الذوق مبا يلقون و ما  قني الثرثارين شدّ إال كانت كحديث املتو  ،من باب تدوين املفاخر و املآثر 

  .يديعون من دعاوي منتفخة و غرور عريض

و  فحديث األول حديث  ،تية فرقًا كبريا، وبني كاتب الّسرية الذاإّن بني املتحدث عن نفسه من العامة  

والثاين ال يزال كّلما أمعن .  ما أمعن يف تيار احلديث يثري شّكنااألّول كلّ  ،كالم الثاين لباقة و لياقة وأدب و خرب 

ويصبح الثاين شيئا آخر يف أعيننا و يف  ،وهكذا يبقى األول عاديا. له مّنا يثري شفقتنا و يستخرج الثقة املمنوحة

ولعّل و إّمنا لتحقيق هدف و بلوغ غاية، ،الفراغ  ما كتب مل يكن مللء العتقادنا أنّ ال لشيء إّمنا  ..ضمائرنا

ليّعرف الّناس بالكتب ها أو هي أنّه جيعل كتبه واضحة ملن يقر «يف سريته" سبنسر"أبسط الغايات من ذلك ماذكر 

و أبوابا مشرعة م مفاتيح ملا انغلق من املفاهيم، جو كثريا ما كانت السّري و الرتا )2(»واليت يزمع تأليفها ،اليت أّلفها 

  .اليت غفلها السرد الكرونولوجي التارخييةلولوج عامل األفكار و الرأي و النظر واحلقائق 

                                                           
91ص, 1996 ،1عمان،ط,دار الشروق, فن الّسرية :إحسان عّباس ) 1) 
  93املرجع نفسه،ص)(2
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وهو السبب املباشر  ،بط بني القارئ و بينه اهو الرّ  ،أن األسلوب الرصني لكاتب السرية الذاتية  ،ومما الشك فيه

 قدح يفينرارة والوهج الذيوهو الش ،األنفس و تتقارب القلوب وبفضله تتالقى ،يف ذلك التعاطف و التفاعل

  املسرودة، وقد ات اهلنّ  بل يصبح العقل متجاوزا لكثري من. وتصبح أمينة عليهافتتمثل األسرار واخلبايا ،األعصاب

وغضت عن كل خطٍأ و ريٍب،  عينه عن كلِّ عيبٍ  فمالتلكاتب وكسب ثقته و إعجابه، متاهى مع ا

أدى ما فقد ،و إذا بلغ الكاتب بأسلوبه من القارئ هذا املبلغ لصداقة و التحبُّب، وسلطان التجّلة والتهّيب، بفعال

ه وهو و أفضى مبا يف جعبته و يديه، رّ ألنه أفضى مبا يف قلبه و س،ونفسه بعد ذلك إىل الرضا والسكينة أقربعليه، 

دع خفاياه ووصاياه إىل ويو شكواه،  ا كان ينّفس كربه و يبثّ إمنبأسلوبه ذاك مل حيّس حترجاً، ومل تضق نفسه تأمثاً، 

ضرورة لصراعه مع احلياة يف  ،وقد يكون العامل الداخلي الذي يطلعنا عليه«و قارئ وديع صديق غيب أمني، 

والتوازن  ،ستبدادجة لفرتات اإلضطراب و احلرب و األكون نتيوقد ي ،األحوال اليت يعّدها الّناس طبيعية عادية

ستقصاء على أّن فرتة احلرب الثانية كانت ّل اإلفيه الّسري الذاتية بغزارة، وقد دفهذه العهود جمال خصب تظهر 

القرّاء وأنّه كانت لدى  ،انوا على استعداد لتحقيق ذاتيتهماب كوأن الكتّ . خصبة وافرة احلظ من السّري الذاتية 

شرتاك يف بار الذين منعتهم شيخوختهم من اإلو خاصة بني الك ،رغبة للهرب من احلاضر إىل ذكريات املاضي

  .)1(»احلرب

فهو حياول أن يتحدث يف  ،وكاتب السرية �ذا العمل يعرض خرباته على اآلخرين بغية طلب املشاركة 

ومبا كان  ،بفضائله و نزواته  ،مبآثره و عيوبه  ،وهو يصّور ماضيه مباله و ماعليه ،وأمانة و جتّرد ،صدق و صراحة

وأن يكون ذا نظرة  ،رامة اجلّد والصّ  مبأخذنفسه  يأخذوهو حياول يف هذا كله أن  ،حيمله من زّالت و حسنات 

و طلب املكانة و لو على  ستعالءعيدا عن حظوظ الّنفس اليت حتب اإلموضوعية بعيدا عن العجب والذاتية و ب

جاءت مستوفية لشروطها أقدار اآلخرين و خبسهم أشيائهم ، فإن فعل بسريته هذا و بلغ، حساب انتقاص 

  ..مّتسمة باألصالة و الّصدق خليفة بالذوق و التأثري

.. كثريمطلب الوقد كانت .. و أقالم جليلة.. مل تبلغها إّال سري قليلة الذكر  آنفةعلى أن هذه املرتبة   

لقلوب و ما ترغب، وكّلت عنها العقول وا.. و أبتها النفوس وما حتب.. ولكن قصرت عنها اهلمم و األهواء 

إن :بل لقد قيل ، اً و ال كلُّ أدٍب صادقحلة مبن يريدها ، فليست كل سرية أدباً، أبطأت عن بلوغها الرّاو بتارخيها 

  ..أعذب الشعر أكذبهُ 

                                                           
  .94فن السرية، مرجع سابق، ص: إحسان عباس)(1
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بنضوجها سيكابُد فرتات عسرية صاحبها ألنّ  ،إّن كل جتربة ذاتية بلغت مرحلة النضج كان لزاماً أن تكتب   

  .وسيبقى هذا املخاض يؤرقه إىل أن يضع مولوده إىل الّناس ،من القلق الفّين 

  :رجلنياألبد و ختتلف أحواهلم هم أحد  والّناس مهما يطل عليهم«

من ورطا�ا و شعا�ا   التخلصوأحسن  ،وانتصر على احلياة وصعا�ا  ،ل يث يؤمّ رجل وصل إىل ح

أعين الوصول واخليبة، يبلغان بالتجربة حّد  ، العاملنيوكال ،اإلخفاقُ  وأدركهُ  رجل كافح حىت جرحته األشواكُ و 

على  ، لع إىل املاضيهو اكتمال التصّور ألطراف هذه التجربة و رؤيتها عند التطّ  ،الّنضج على شرط واحد 

وال تبلغ .  )1(»إنسان قادراً على أن يكتب سرية حياته  ولوال هذا الشرط لكان كل ،أساس من نظرة ذاتية خاصة 

كانت جتاربه وحدة   رأى صاحبها مكانه من احلياة، ولن يبلغ شيئا من ذلك إال إذا التجربة حّد النضج إّال إذا

  .�ما يستطيع مقابلة احلقائق و الوقائع ،خالهلا احلياةة و مبدأ يفلسف من متكاملة و كانت لديه قاعد

األديب وصاحب العبقرية  الفنان وو ذلك اإلحساس الذي يتمّيز به احلاسة تلك  ،وقد يضاف إىل هذا  

وال ع و �ا فقط يأسر الّناس و يقنع، ويف ظل هذا اإلحساس البالغ يستطيع أن يبد  ،وادالسّ ن غريه من أكثر ع

  وإن وهو كذلك سرُّ سعادته و شقائه  ،وهو سرُّ تفّرده يف احلياة  ،هذا فرقاً أصيالً بني الفنان و بني غريه  شّك أنَّ 

  . وال يقّدرونه حقَّ قدره  ،من حوله ال يعلمون هذار كثكانأ

أشدُّ حثّاً  - وهي ضرب منها- الوجودية و ولكنَّ التجارب الروحية منها ، ّن التجارب يف احلياة متعددةأوالواقع 

وكذلك  ،" أوغسطني" ومن هذا القبيل كانت االعرتافات للقديس ،على كتابة السّري الّذاتية اجلميلة املؤثرة 

بشكر  ماري"، وكذلك مذكرات '' املنقذ من الضالل''يف " الغزايل أبو حامد" وما صور ،"تولستوي"اعرتافات 

ر سلوكهم و جوانب عديدة من غرائبهم وكراما�م ومكاشفا�م وكثري من سّري الصوفية وترامجهم اليت تصوّ " تسيف

وقد  ،وقد يعرضو�ا شعرًا  ،وهم يف ذلك إّمنا يصفون أنفسهم ويعرضون سري�م «.و ما عرض هلم من أحوال

ولعّل .ّعة الذات العلّيةوفيه هذا التطلع احلامل إىل أش ،ففيه اإل�ام والغموض ،يعرضو�ا نثراًأشبه ما يكون بالشعر 

وجماهدات تشبه جماهدات ألبابنا نا جند فيها جتارب تأخذ بألنّ .بة إىل الّنفسما جيعل قراءة هذه الرتاجم حمبّ ذلك 
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" رابعة العدوية"وهي جماهدات و جتارب بدأت منذ  ،يريد أن يسقط فيها  ،الفراش حني حيوم على الّنار 

  .)1(»" إبراهيم بن أدهم"ومعاصرها 

  

فهي أقرب النماذج إىل التجرُّد يف احلكم و الصدق يف اخلرب  ،أّما التجارب اليت تصور الصراعات الفكرية   

اليت مسّاها " غوس مندأد"وسرية  ،" جيبون"وسرية املؤرخ اإلجنليزي  ،" وارت ميلجون ست"ومن هذا القبيل سرية «

وكل هذا يضع هذه السّري الذاتية يف مرتبة . والنظر وامليول االجتاهر فيها صراع جيلني خمتلفيوصوّ  ،" االبناألب و "

فمن خالل  ،أّن تصوير الّصراع بضروبه املختلفة هو أبرز مالمح التجربة الذاتية و .)2(»أعلى من أنواع أخرى منها

ه من مظهرًا كّل ما ينعكس على مرآة ذات ،هذا التصوير يطلعنا الكاتب على دخائل نفسه و أثر األحداث فيها 

وذاكرًا مراحل الّنمو والتحّول على مراحل العمر  ،مراعيا تفصيل كل مؤثر يف شخصيته و سلوكه  ،وقائع املاضي 

  .و تدرج التاريخ األيام تواتر ملتزماً  ،املتعاقبة 

وحيرك تيار وعيه الباطن وجييش وجدانه  ،راك فيضع اخلطة والشّ ، هلقيمته حياول التأثري يف بعد هذا كلّ هو و   

إذ هو حني يصّور كل «،رابطة وعاطفة ثننيوتقيم بني اإل،فتأسر القارئ و تقّيده  األدبيةويلقي حباله ، مبا أسرَّ 

وهو  ،رتداد إىل ذاته ليقيس جتاربه و مشاعره بتلك اليت تّصور أمامه ل القارئ لرتمجته الذاتية إىل اإلذلك حيم

وكل ذلك من ركائز التأثري املمتع الذي يثري فينا إحساساً درامياً  فريقى  ،حينئٍذ يعرض علينا مثاال حيا من نفوسنا 

  . )3(»إىل ذروة النقاء أو قمة التطّهر

وإخراجها من  حني يسعى إىل توثيق حياته املاضية ،على املوت نتصاراإلوكاتب السّرية الّذاتية يرغب يف   

هذه الرغبة تشتدُّ عند الشعور بالتفرُّد والتميُّز  ولكن،اإلمهال والنسيان، والرغبة يف اخللود طبيعة فطرية يف كل إنسان

يريد البدَّ أن يكتب هلا اخللود، وما كان وأنَّ أفكاره  ،ففي هذه احلالة يقوى إحساس اإلنسان بأنّه يستحق البقاء ،

الرغبة يف التوثيق عند حدوث طارئ من مرض و حنوه أو عند اإلحساس بنهاية احلياة و دنو و أشدُّ ما تكون هذه 

  .األجل
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أو يف تعليم اآلخرين وتوجيههمكالّرغبة   ،ة الذاتية استجابة لدوافع خارجيةوميكن أن تكون كتابة الّسري   

فقد مترُّ باإلنسان بعض التجارب  .احمليطةمة مع الظروف املالء لطلب أو رّمبا ،لدفاع عن الّنفس وتربئة الضمريل

العمر مل يكن ليكفيه لتحقيق مشاريعه  أو رّمبا يكتبها ألنّ  ،جتعله يف حاجة إىل إعادة النظر و إىل مراجعة الذات 

أن ينهيها بالّرضا  فهو يريد ،أدى رسالته يف احلياة أو رّمبا  ،لها من بعده فهو يريد أن حيمّ  ،و طموحه 

ضطراب تزاوله اإلفإّن كاتب الّسرية الّذاتية يعيش قبل كتابتها حالة من القلق و ومهما يكن من شيء، . طمئنانواإل

وغالبا بعد ذلك العبء عن كاهله،  وعندئذ فقط يتخفف من محله و يلقيوال تنتهي عنه، حىت يفضي مبا يريد، 

  .ستقرار و الرضااإلمن ما يصل إىل حالة

  المبحث الثالث

  فلسفــــــــــــــــــــة الّسيـــــــرة الذاتيـــــــــــة

تشع بصورة أو بأخرى على حياته اخلارجية وترتبط  باطنيةلكل موجود إنساين حياة شخصية

  .حبياةعليا تستمد منها العون و تذوب يف فضائها الرحب الفسيحمشرئبة

حيث جتري احلياة حارّة دافقة  ،نتظامواإلستمرار اإلوترابطها وتكاملها تضمن عملية احليوات وبتظافر هذه   

و أّما إذا اختلفت هذه الروابط ،ستقرار و العطاءو اإل تزانباإلوبذلك فقط ينعم  ،نافعة يف عروق اإلنسان 

  ..وتنعدُم بالكلية فإنَّ احلياَة تذبُُل و جتفَّ  ،انفصلت الواحدة عن األخرى 

إذ تيّسر له أن «،  تزاناإلاإلنساين حتقق لكّتا�ا هذا التوافق و  اليت تنبع من القاموس الذاتيةوالّسرية   

و تأّمل ذاته  ،والكشف عن أسرار حياته الباطنية  ،حياته الداخلية واخلارجية والعليا من خالل ذكرياته يعيش

  .)1(»ميّثل عاملاً أصغر ،مبا فيها من ثراء داخلي  ،العميقة 

 يف العامل فإنَّ  ومهما اختلط باآلخرين و ذاب ،تلهيه وتغنيه  يةجمتمعومهما انشغل اإلنسان يف حياة   

ويلومها  وتلومه ويضع النقاط على  ،يعود فيها إىل ذاته ليحاور نفسه و حتاوره  ،مقتطعات من وقته ومن عمره هل

يعيش حياته الباطنية بعيدا عن ويغدو بذلك شخصًا ،واستحسان  وعتاب ،حروفها يف مراجعة و حساب 

وينفتح العقل  ،طانستبويذوب يف التأمل و اإل ،نطواءومييل إىل العزلة و اإل ،فيؤثر الوحدة  ،ستغراق يف ا�موع اإل
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وتنطلق الّروح مرفرفة يف مسائها، ،الوعي من سبا�ا  ةفتنطلق عملي ،ويقوم الضمري بالوخز  والتربير ،على التفكري 

وتغّىن بعد ذلك مت جوارحه، وانتظان من عزلته وليس الذي دخل، صقلت روحه، و�ذبت نفسه، اإلنسفيخرج 

  ".ما نفع القلب مثل عزلة يدخل �ا ميدان فكرة:"وابتهج مبا قال القائل

ًا على  ن هذه احلالة أقرب ما تكون انطباقفإ ،دون أن يصمت الكاتب و إذا كان فعل الكتابة ال يتم   

عن حميطه اخلارجي فهو يشعر بتلك  الّصلةبقطع  ،الذي حياول مجع شتات نفسه  ،كاتب الّسرية الّذاتية 

و و يرجو،  يأملو ، وهو يف ذلك حينُّ و جيد، الذكرياتاخللجات اليت يكابدها الشاعر يف نشدانه للوحدة و 

  : ُل أبدا قول من قاليتمثّ 

ياِر شغفنَّ    قلبي     ولكن حبُّ من سكَن الدياراَ  وما حبُّ الدِّ

يتمّرُد على  و لذلك ،ن خيتلي بنفسه يف حلظة صدق مع الّنفسإنَّ األديب حينما يفرغ لسريته الّذاتية حياول أ«

  .)1(»فطاملا ُشغَل بالعامل و األدب و الّناس ،سجن العامل اخلارجي

رياً وراء ا من طلب الطمأنينة و األمان ، وجإال نوع ،نطواءوإيثار الوحدة واإل ،وليس هذا اهلروب و العزلة  

فاملرء يعيش يف العامل . خارج عنها وهو مظهر من مظاهر الّدفاع عن الّنفس ضّد كل ما هو.املناعة وحتقيق الذات

يف كثري من األحيان حيسُّ نفسه سجينٌة بني قضبانه و جدرانه  وهو حيبه وخيشاه، وهو يريده ويتهرب منه، وهو

صبح وعندئذ ي ،"اخلارج"ممتزجا باخلوف من  "الداخل"وهكذا جتمع الّسرية الذاتية سحر «.ن إىل داخله ودفئه فيح

ولكن املهم أننا نستشعر بني احلني و  ،من العسري على عامل الّنفس أن حيّدد أمهية كل ميل منهما على حدة 

  . )2(»حتماء بدفء املوقد الباطيناإلو  ،نكماش خلف النافذةر احلاجة إىل إرخاء الستائر و اإلاآلخ

فهو ال خيرج إالّ ليعود  وهو ". اخلارج"و" الداخل"يدرك بوضوح أّن الّصلة وثيقة بني وكاتب الّسرية الّذاتية 

حتقيق ضرب من  الكتابةاملراد من هذه  كأمناو   ،زيد من خصب حياته الباطنة إّال لي ،ال حيّقق األفعال يف اخلارج 

  .وذلك حينما ترتد الّذات و تعود وقد اكتسبت عمقاً و خصباً ،التوافق و التواصل بني العزلة  والعامل 

حنن نرمي من وراء الفعل إىل زيادة «: تعليقا على بواعث الكتابة يف الّسرية الذاتية" زكريا إبراهيم"يقول  

فليس يف استطاعة اإلنسان أن يعيش دائماً مشتتاً يف اخلارج مبعثرا وإذاً .وتقوية شعورنا بذواتنا  ،إحساسنا بالوجود 
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ويضاعف  ،لكي يزيد من خصب حياته الباطنة  ،بل هو البّد من أن يعود إىل نفسه بعد الفعل  ،األشياء بني 

وامتالكًا لزمام  ،استجماعا لشتات الذات لإلنسان بوصفه  الداخلي وهكذا يتمّثل البعد. من ثراء عامله الداخلي 

  .)1(»الّنفس

الكاتب إىل  ويدفع ،يسبح يف فضاء األدب و الفن ،اتية تكون ملهمة باندفاع إبداعيوأغلب الّسري الذّ   

أن تدخل ضمن بنائه الذي حياته إّال على تلك اليت ميكنها وجتارب وال حيتفظ من أحداث  ،نتقاءاإلختيار و اإل

واإلنسان بطبعه يرتّدُد يف . عرتاف والبوحمعه يف إطار من اإلأو ضمن منوذجه الذي يريد أن يتطابق . يرجوه

شدقون ذ اخللق األول، والذين يتوال يبيح دخائله ألعني الّناس و ألسنتهم وال يزال كذلك من ،الكشف عن سرِّه 

 يقبل باحلديث يف صراحة مكشوفةومن ذا الذي  ،إّمنا يريدون بذلك اخلداع ومتويه احلقيقة عن أنفسهم يف الكالم

  .؟عن جشعه و  دناءة نفسه ومحقه و فراغ عقلهموار�وبغري 

 يعلم وأخرى خاصة داخلية ال ،واحدة عامة بادية ألعني الّناس: كل إنسان يعيش يف الواقع عيشتني

الناقد اإلجنليزي  ومن أجل ذلك قالأسرارها غريه فهو خيفيها، ويسرت نواحي الضعف فيها والعيوب، 

  .»هذا املؤهل هو معرفة احلق ،خ الت املؤرّ الذي يكتب عن حياته عنده أّول مّؤهل من مّؤه إنّ «:"جونسون"

البيوغرافيا الثقافية تقتضي إعادة الصلة للقطيعة اليت سادت طويال بني الفكر و الوجود، فالفهم العميق ألفكار «

القة املعقدة بني ما هو من ألعماهلم ال بد أن مير من الع التقييم النقديالفالسفة ينطلق من تتبع حيا�م، و 

صميم عمل املفكر و بني واقعه اليومي، من هنا تأيت أمهية حياة الفالسفة، ال بد من مقارنة الفكر و التصور 

طابقة بني السرية لذلك من املفيد امل. بالواقع املعاش، ألن القارئ يطالب بنوع من اإلنسجام بني الفكر و العمل

اإلجتماعية و السرية الفكرية، حىت ال ننسى الفكرة القائلة أن الوقائع ال توجد خارج سياق نشوئها، و ال خارج 

نه الفيلسوفأو املثقف و تارخيي الذي عاش يف ك - املعىن الذي نضيفه عليها، كما ينبغي أن نتذكر اإلطار السوسيو

ا بزمانه، و لنحدد عوامل التأثر الفكري األساسية، و مدى اجلرأة و األصالة لنعرف دقة ارتباط األسئلة اليت طرحه

  .)2(»اليت ميزت فكره

تقتضي من كاتبها مشّقة هي يف مقدور كل الّناس، بل إّمنا ال  وة الذاتية ليست فّنًا ميسوراً، فالسري 

وفوق هذا مقدرة ستقصاء، التعليل و التّحري و اإلومع كل هذا قّوة على التحليل و  ،وموضوعية وجترداً  وجهداً،
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فإّن من الّناس  ،فإذا كان بعض الّناس مييلون لإلسراف يف مدح أنفسهم وتفخيم أمرها «،على العدل و اإلنصاف

واملبالغة يف ذمِّ الّنفس ليست أدعى إىل الثقة و أقرب إىل احلّق .من جيدون متعة يف انتقاص نفوسهم و الّنيل منها

وما يعرف معرفة  ،والنزاهة تنتظر ممن يتحدث عن ذاته مبقدار من يتحدث عن غريه . )1(»اإلسراف يف مدحهامن 

والعقل يؤثر دائماً احلق  ،"ك يف نفسك و كرهت أن يطّلع عليه الّناسواإلمث ماحا" فه  وال تزييفه ة ال ميكن حتريمات

عصب و حبِّ التّ إال  فرتاءاإلذب و وليس هناك من دواع للك ،والضمري هو احلارس األمني للفضيلة  ،و يتحراه

  .هموغمط الّناس أشياء ،النفس 

وإّال فإّن كتابة الّسرية  ،فإّمنا نقصد نزاهة الضمري و بذل اجلهد إىل أقصاه ،وإذا تكّلمنا عن النزاهة   

. ا الزمن و طال�و خاصة األحداث اليت بعد ،وخيانة الذاكرة ،النسيان : اهلعّل أمه ،تعرتضها صعوبات وعقبات 

وغاب عهد  ،فنحن حينما حناول أن نكتب سريتنا الّذاتية جند أنّنا قد نسينا اجلزء األكرب من حوادث حياتنا «

أنطوين "و " تولستوي: "وحقيقة أّن بعض الكّتاب يتذكرون أشياء كثرية عن طفولتهم الباكرة مثل ،الطفولة 

وأغلب ما  ،الغّلة  ر الطفولة وذكريا�ا قليل ال ينقعالعادة أّن ما تبقى يف نفوسنا من مشاع ولكن يف ،" تروللب

  .)2(»يكتب يف الّسري الذاتية عن عهد الطفولة قائم على التخّيل و التلفيق

 باإلنسان حيدثو إّمنا هو آفة لصيقة إذن هلان األمر،  ،وليت النسيان قاصر على عهد الطفولة فحسب  

ولذلك فإّن كثريا من كتاب  ،وخاصة حينما تّكل األعصاب وختور القوةالذاكرة يف خمتلف حمطّات العمر،  يف ثقوبا

وإّال مل يكن يف وسع معظمهم أن  ،ووثائقهم وما يؤرخون ا بيوميا�م و ما خيّطون، السّري الذاتية قد استعانو 

  .ا و احلوادث بتوارخيهابتفاصيله وال تلك الوقائع ،يسّجل تلك األحاديث و احلوارات 

 إّمنا املذكرات و األوراق و الدفاتر هي خري من يعني ويرفد الّذاكرة ليكتب صاحبها �ذا األسلوب الشاعر

ي بعٌد روحي يعرب بعده الداخلألّن  ،نطالقاإلعلى أّن الّسرية الذاتية تتيح لصاحبها التحّرر و  ،اخلّالب الساحر

إّن كل من "" :نيتشه"ولذلك قال  ،إرهاصات إبداعها  لك البعد و يف تلك الوحدة تكمن ويف ذعن عمق احلياة، 

ر له أن  ،البّد أن يظّل وقتًا طويًال يف داخل صمته  ،ُقدِّر له أن يذيع شيئا جليال يف يوم من األيام  وكل من ُقدِّ

  . "البّد أن يظّل سحابة ملّدة طويلة ،يشعل الربق يوما 
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لذلك املوجود الذي يستطيع وحده أن يقول  ةوتلك الفردية هي العالمة املميز  ،فردية  بطبيعتهاإّن الذات   

 نعزالاإلو " الوحدة"و رّمبا كان من بعض مزايا  ،احلقائق اليقينية تنبع دائما من صميم الذات أنّ  بدليل ، "أنا"

باب الذاكرة و  وينفتح ،فريتد إىل مركز وجوده  ،وتضعه وجها لوجه معها  ،إىل ذاته تردلكتاب الّسرية الذاتية أّ�ا

وتغدو تلك ،فيشعر صاحبها بشيء من القّوة و الغبطة و الثروة. فتتداعى الصور و الذكريات و األفكار شعور الال

ملشاعر الهلا تنبعث اومن ظ ،ويف عمقها السعادة و الراحة واهلدوء ،فهي املالذ اآلمن لصاحبها ،أثريةالوحدة حمببة 

فذلك ألنه قد  قد غاىل يف تقرير أمهية األمل يف احلياة اإلنسانية "كريكيجارد"وإذا كان «.يت ختلع على حياته معىنال

ورّمبا كان  )1(»ماله فردية و أصالةل اليت ختلع على وجودنا الشخصي ك هي ،عانيهاليت نالّنفسية ا المفطن إىل اآل

ضطرابات و وزمن اإل ،نتقالو يقوى يف أوقات احملن ومراحل اإلهذا هو السبب يف أّن كتابة السّري الّذاتية يكثر 

عامال فعاال يزيد يف خصب احلياة الروحية، ويعمل على صقل الشخصية واملواهب  كثريا ما يكون فاألمل   ،القالقل 

  .وحمطة لرتبية أخالقية مثمرة دافعا إىل تقومي السلوك، بشرط أن يكون 

 يف ما مدى صدقية الّسرية الّذاتية ووفائها؟ ،وعطفا على هذه الرتبية املتحققة ، يبقى السؤال الرئيسي و األهم    

  وإىل أي حد ميكن لكاتبها أن يكون متجرِّداً موضوعيا؟

  .ال أمراً متحققا" حماولة"رية الذاتية ولذلك كان الّصدق يف السّ  ،أّن الّذاتية صدق نسيب " إحسان عباس"يرى     

سيان الطبيعي و النسيان فالنجز بني حتقق الصِّدق التام فيها، نقول هذا و حنن نعلم تلك احلوائل و احلوا

كلُّ ذلك من   ،يب األحداث و املواقف و الشخصياتوترت ،واحلذف و الزيادة. ال قيمة لهاوإخفاء م ،املتعّمد

أن يصوغ صياغة أدبية  يستطيع الكاتب من خالهلا ،خصائص الفنون األدبية اليت البّد من بناء مرسوم واضح

  .حمكمة

فالكاتب البّد له يف «والّصدق عند الكاتب و األديب غري الّصدق مبفهوم مشاكلة الواقع و مطابقته   

ال حيكي كل ما ، تارخيي  موضوعهوكاتب السرية الذاتية رغم أّن ،اخلواطربني األحداث و  ختياراإلالفّن من 

مثل  ،لبوح خبواطر فردية حمضة األثر املنشود،وهو حينما يلجأ إىل اوإّمنا يقتصر على النواحي اليت تؤيد  ، حدث 
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حوها وثورة على تقاليد يريد أن مي ،جتماعي خاص ىل وعي إفإّن هذه النزعة تستند إ ،مثال " جان جاك روسو"

  .)1(»جتماعية يف عاقبة أمرهافهي أسرار فردية و لّكنها ثورية إ،�ذه االعرتافات 

وتتجلى يف مثاليته ويف تصويره ملا حوله تصويراً  كاتب تستلزم األصالة يف التعبري، على أن الّصدقية عند ال  

-  ّين والّصدق الف«،لواقعه كما هو ب وإحساس ال نقدفالتجربة الذاتية إّمنا هي صورة أخرى لفكر الكات ،إنسانياً 

وهو يتالقى يف  ،يستلزم إميانا بالتجربة يف معانيها اإلنسانية،كما يراها كاتب الّسرية الذاتية  –تأسيسًا هلذا الفهم 

على النحو الذي جيعلنا نذهب إىل أّن صدق كاتب الّسرية الذاتية جوهري يف  ،مع الصدق اخللقي  ،هذا املعىن 

  .)2(»حتديد ماهيتها كفنٍّ أديبٍّ 

وهكذا فحينما تكتب الّسرية الذاتية فهي ختضع ملنطق العمل الفّين ل الفّين له إطار وهوية مستقلة ، والعم  

وإّمنا هي فيض ، احلريف، فهي ليست مطابقة للواقع باملعىن  الذي ينتقل من ترمجة احلياة إىل تأويلها و إعادة قراء�ا

  .يف ظل تلك اخلطوط احلقيقية للحياةو ا�از وضرب من التخصيص و التأويل  ستعارةاإلمن 

وهو  ،فهو يراها بفكره و يتأملها   ،بعد أن يتمثلها جهده إىل التعبري عن هذه الّسرية فالكاتب ينصرف  

فيها  بعدما عملتلّدرس يف ظل الوحدة و اهلدوء ،وهو خيضعها للتشريح و االعاكسة و يناجيها ،ها يف مرآته يبصر 

و لكّنه يغدو موضوعيا يف  عاقبته   ،ع ذاته يف نشأتهتشبّ فيأيت تعبريه وقد و�شت يف جسدها األيام،  السنون،

وهو أبدا ال يفقد مقّومات الشخصية ألّن  ولكّنه عامليٌّ يف أدبه و نزعته،،وهو شخصي يف تصوير املشاعر 

  .الكاتب يبقى دائما فردا يف حميط و صاحب موقف يف مجاعة

وتكرب ..فإنّه يبقى أديبا يعاين مسألة اخللق  ،ورغم ما يلجأ إليه كاتب الرتمجة الّذاتية من حتليل و تعليل   

وهو ال يعتمد يف ذلك إّال على التذكر و �ا،  زاملتاإلفهو حياول نقل احلقيقة و  ،يرتجم لذاته  ههذه املعاناة كون

والدة قيصرية شديدة الرتكيب و التعقيد،وهو يعين تغلغال بل هو عملية ،وذلك ليس أمراً ذلوًال ميسوراً  ،سرتجاعاإل

 ،ص كل ما هو هام ضروري وهو يف هذا كّله يقتن ،يرشح معه العرف  نابطاوهو يعين است الداخل متواصًال، يف

وما نستدل منه على «،وكلُّ ما هو معني على استكشاف التاريخ احلقيقي حلياته النفسية و املزاجية و الفكرية 

ويف وحدة تتوافر ال يف التنظيم  ،يف تكامل يف مجيع أطوار منّوها وتغّريها  ،شخصيته  ومكّونا�ا املوروثة واملكتسبة

ويف املزاج السائد فيها  ويف  ، الّروح العامة للرتمجة الذاتية كذلك يف  والرتكيب فحسب ، بل تتوافر  ،والرتتيب 
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معززا إياها  ،مع مراعاة التزام احلقيقة التارخيية فيما ينقله من أحداث ماضية  ،النقلة و التدرج من موقف إىل آخر

تواريخ و الرسائل وبفقرات و أمثلة موجزة معتدلة منتزعة من ال ،بالوضوح املعلن عن أمساء الشخصيات و األماكن 

  .)1(»و اليوميات

والّصدق ا ، طرّ رغم أ�ا أصدق الفنون األدبية جمرد حماولة وتدريب،  دق احملض يف الّسرية الّذاتية هوفالصّ   

أّن الرتمجة الذاتية شكل من أشكال الذاكرة الرّمزية " جوته"و�ذا أدرك «فيها يبقى نسبيًا غري متحقق بالكلية 

ألّن رواية احلقيقة  ،وكان إدراكه هذا عميقا ،إىل جانب املعىن التارخيي ،رمزيًا على قّصة حياتهحيث أضفى معىن 

مهما حرص كاتب الرتمجة الذاتية ،اخلالصة عن اإلنسان أمر بعيد عن التحقيق بل هو أمر يكاد يكون مستحيًال 

 همن ذلك أن مل يعن" بالشعر و احلقيقة  ذاتيةحني عنون ترمجته ال" غوته"و.)2(»فيما يكتبه عن نفسه  لتزامإعلى 

بشكل  ،و التزييف ،و إّمنا أراد استكشاف احلقيقة من حوله و يف أعماقه و أن يصفها  ختالقاختار اخليال و اإل

 ة وهل احلياة يف جوهرها إّال نسيج صنعت خيوطه من حقيقائق من حوله شكال ترابطيا رمزيا، شعوري مينح احلق

 هسفهو مثل الشاعر يعرب عما يف نف ،وإذا تكّلم عن الشعر  .انه يف خليط اآلالم و اآلمالومزجت ألو ، وخيال 

للذات على أساس من التطور  وبعد ذلك ميثل للحقيقة يف رؤياه، ويكتب ضطرام، من اضطراب وقلق، وصراع وإ

تفسريا ورمبا كانت  ،س أو للرتاجع أمام عقبات احلياة املتحمّ  ندفاعلإلفتجيء الّسرية صورة  ،يف الّنفس و خارجها 

و إّمنا هي جمّرد تذّكر و وقد تكون ال هذا وال ذاك،  ،وتأويال للحركة الداخلية و شرودها  ،للحياة وخطو�ا 

فإذا كان  ،وقد متتزج هذه العناصر على أنصبة متفاوتة «،اعرتاف يستعطف اآلخر ويطلب منه الصفح و التجاوز

 ،إىل إنشاء هذا التعارف بينه وبني القارئ  يرميوكان  ،الذي يرتجم لنفسه ذا منزلة خاصة يف ا�تمع  الشخص

وكان ماهرا يف الربط بني الّصورة الداخلية حلياته و  ،مل يغفل فيه قيمة األسلوب وتأثريه  ،وأقام سريته يف بناء فّين 

ناك يستمتع القارئ بالفن واألدب، و ميأل نفسه وه.)3(»مكتملةك تتم سرية ذاتية لفهنا ،منعكسا�ا يف اخلارج 

  .ستحسانغري قليل من احلنان و الرضا و اإلو بشيء باملعرفة والتاريخ، 

ألّن ؛و ربطه باملستقبل اعتبارا وبناءا ،إّن أدب الّسرية الّذاتية يتعامل مع املاضي إلعادة خلقه يف احلاضر

حتفاظ بتلك الذكريات و بقدر ما هو مقدرة على اإل ،الذكريات خيتز�ا الوعياملاضي ليس مبثابة جمموعة من 

  .العمل على استثار�ا عند الّلزوم
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فهي ترتكز على املاضي  ،والّسرية الّذاتية بعد هذا تعمل على أن يكون للمستقبل مركز الّصدارة  والريادة  

من مقوالت الوعي التارخيي ال  األوىلإّن املقولة "":لهيغ"وهي بذلك حتقق مقولة  ،إىل املستقبل و متطلعة مشرئبة

  ".جاء أو االستباقوالرّ  ،االنتظاربل هي الرتّقب أو  ،كرذ ميكن أن تكون هي الّذاكرة أو التّ 

  

  المبحث الرابع  

  و تطورها في األدب الغربـــــــينشأة الّسيـــــــرة الذاتيــــــة 

منذ القدمي عند الغرب ، إّال أّ�ا مل تتبلور مبفهومها احلديث إّال  كانت إرهاصات الّسرية الذاتية موجودة  

  .يف القرن الثامن عشر ، حيث أصبحت كتابتها تأخذ شكًال أدبياً معروفاً 

كتابا�م   ثنايا مل تكن عند الفالسفة اليونان إّال نبذًا خمتصرة يف،ففي العصور القدمية والوسطى    

ضج و البطولة لدى مبراحل النّ  يعنونذلك أ�م كانوا من م نعهورّمبا م".جالينوس" ومؤلفا�م،على حنو ما جنده عند

" بلوتارك"منذ أن كتب ، " الفرد العظيم"األفراد، ويتغاضون عن املراحل املختلفة للتطور والّنمو، وقد أخذوا بنظرية 

يف العهد الّروماين، حيث كان املؤرخون و على أّن الرتمجة الذاتية بدأت العناية �ا .سّري العظماء اليونان والرومان

الذين مل يكونوا ،أكثر احتفاال و اهتماما من أسالفهم �ا األدباء و الشعراء و حّىت الّساسة يتمثلو�ا وكانوا 

  .ون من الكتابةمولعني �ذا اللّ 

ئل و الوصايا و ويف كتابات ما قبل عهد النهضة، ال نكاد نعثر على ترمجات ذاتية إّال ما كان من الرسا«

لرسائل اليت حتتوى البيانات الّرمسية اليت يصدرها األباطرة، والنبذ والفقرات اليت تشري إىل معلومات شخصية، كا

يسني، وبيانات اإلمرباطور وصايا القدّ موقف شخص، والوصايا الشهرية، ك  يف، أو على تغّري على كالم سديد

مل على املقاالت األخالقية والفلسفية، وبعض وجهات النظر تأيضا، تش، وكانت الرتمجة الذاتية "فردريك الثاين"

  .)1(»العابرة لكّتاب الرتاجم يف العصور الوسطى، وللمؤرخني يف حكايا�م اخلاصة

ويف الكتابات التارخيية كان تسجيل األحداث واملواقف كثريا ما يأيت من وجهة نظر شخصية، وكان املؤرخ 

وكانت أغلب  انطباعاته و تأثري األحداث يف شخصهه، ويصّور لى احلديث عن نفسرج عحايني كثرية يعّ يف أ

                                                           
.13ص، مرجع سابق،  الرتمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث: حيىي إبراهيم عبد الّدامي: ينظر ) 1) 
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الكتابات حينها عن احلروب الصليبية و توارخيها، فهي أقرب إىل التسجيل و التوثيق و املذكرات منها إىل شيء 

  ..آخر

وهي اعرتافات ، من أشهر الرتاجم الّذاتية يف العصور الوسطى، "أوغسطني"وكانت اعرتافات القّديس   

بة تاتخذو�ا قدوة ومثاال يف كروحية دينية بلغت من الصدق و الّصراحة حّدًا جعل الذين أتوا بعد ذلك ي

  .عرتافاتاإل

) مsaint augustin ) "354-430أوغسطني"أّن اعرتافات القديس «" عبد العزيز شرف"ويرى   

جيلب م، تتحدث بتفصيل نابض باحلياة، و 399تستحق لقب أقدم سرية ذاتية باقية، فهي إذ كتبت حوايل عام 

ألّمه، وكفاحه ضد الشهوات و اخلطيئة وحبثه عن احلقيقة  ته، وحمبّ "أوغسطني"عن احلياة الباكرة للقديس  األلباب 

  .) 1(»م387الفلسفية واعتناقه املسيحية عام 

اء، وال تزال إىل يومنا هذا وألّن هذه االعرتافات ختلو من التحّيز، وتتسم باإلخالص، فقد كتب هلا البق

الذي أّلفه قبل وفاته بوقت  reteactions"إنكار وحنت"من أفضل ما كتب يف هذا الشأن، ويعترب كتاب 

  . قصري مبثابة متحف هلذه الّسرية األقدم واألشهر تارخييا

يف مفهومها ّمث ظهرت أربعة آثار هامة بعد ذلك، عّدها النقاد أقرب الكتابات الّذاتية إىل الرتاجم   

بتــــرارك    "، وكذلك ما كتب "مان جريالدوسكامربوسنيسولش"، و "Abélard"أبيالرد"احلديث وهي ما كتبه 

petrarch"وثائق األربع ميكن ويف هذه ال«.، الذي يطلق عليه املتحّضر األول، وما كتب اإلمرباطور شارلز الرابع

  .)2(»"أوغسطني"من اعرتافات القّديس الحظ قر�ا من الطريقة احلديثة بدرجة أكثر أن ي

 bookمارغريكيمب"، أّن أقدم رواية لسرية ذاتية باللغة اإلجنليزية هي كتاب "عبد العزيز شرف"ويرى   

of margreykemp . "م، حيث يروي 1934القرن اخلامس عشر، واكتشف يف عام أوائل  الذي كتب يف

م، وحضرت 1414رض املقّدسة عام ، قامت برحلة لأل"lynnلني"قصة حافلة باملغامرات المرأة متعّبدة من 

صورة  برحالت أخرى، وكتا�ا هذابروما وقامت "st.bridget"سانت برجييت"حتفال الذي أقيم تكرميًا لاإل

  .واقعية لشخصية هاّمة ومعقدة

                                                           
39ص، مرجع سابق، تيةأدب السرية الذا:عبد العزيز شرف  ) 1) 

14ص، مرجع سابق، ب العريب احلديثالرتمجة الذاتية يف االد: ينظر حيىي إبراهيم عبد الّدامي ) 2) 
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 vita di"نيوتوتشليينبنق"تابة السرية الّذاتية ب حياة ل عصر النهضة يف أوروبا كهويست  

benvennubcillini" م، وكذلك احلياة اخلاصة للطبيب اإليطايل 1562و  1558الذي أملي بني عامي

 thomas"يثورنتوماس هوا"م، وأيضا قّصة 1574سنة " geronimocardanoجريونيموكاردانو"

whythorn " م1955م، ومل تكتشف إّال يف عام 1576اليت كتبت عام.  

الكثري من األمثلة على هذه الكتابات منها سريتان " أدب الّسرية الّذاتية "الباحث نفسه يف كتابة  وعّدد

، اليت حتكي قصة "جلون بنيان). "م1666"(الّنعمة تفيض على كبري اخلطاة: "ذاتيتان روحيتان مشهورتان مها

اء لريى الّنار و الّسحاب و الظالم طويال يف صحراء سين ية للّصراعات الّداخلية لرجل لبثصرحية  وغري  عاد

ظّل حمببا حىت  -كما يقول الّنقاد–، وهو كتاب )م1696(لريتشارد باكسرت " بقايا باكسرت"والقّصة الثانية هي

  .لدى الذين مل يشاركوه وجهة نظره الدينية 

روبرت  "، ومذكرات )م1617" (جيمس ميلفيل" ة أيضا املذّكرات احلربية للسريوظهرت يف هذه الفرت   

وهي كّلها ختتلف عن الكتابات التارخيية احلربية . م1670"جيمس تارنر " م، ومذكرات السري1626"كاري

  .لذلك العصر، حيث احتفظت بوجهة النظر الشخصية على حنو واضح

التواريخ تعددت األعمال اليت تدخل يف جمال الرتمجة الّذاتية، وبدأت تكسب مدلوال يقرب من هذه ومنذ

 .احلديث املفهوم

ومعظم هذه السّري مل ينّشر إال يف القرن التاسع عشر، ولكّنها كانت وثائق هاّمة للعهود اليت كتبت فيها   

  .ومرآة عاكسة للشخصيات املختلفة اليت تناولتها

" لوسي هتشنسون"وميكن أن يضاف إىل هذه السلسلة ما كتبته نساء القرن الّسابع عشر، مثل قّصة   

اري مل"، و رواية الّسرية الذاتية )مanne lady fanshowe) "1625-1680"ي فانشوآن ليد"ومذكرات 

ملارجريت  " والصلة الصادقة"، ) مMary Rich )1625-1680"ريتش

  .                                  ها بنفسهاتاليت كتب) Margestcavendish   )1624-1674كاقنديس

اليت بدأ االهتمام �ا يف " اليوميات"ًال خمتلفة منها اواختذت أشكّمث تعددت مثل هذه األعمال وكثرت،   

الذي تعزى إليه يعترب األول يف األدب اإلجنليزي dogdall) (وليم دوجديل"أوائل القرن الّسابع عشر، والسّيد 

-1605(انية و الثماننيا من حياته اليت انتهت يف سن الثأربعني عامو اليومية احلّقة، وقد سّجل فيها مخسة 



السيرة الذاتية  أدب:                                                                          الفصل الثاني  

 

96 
 

يوميات : "وتتابعت اليوميات بشكل مطّرد، نذكر منها .ومل تنشر يومياته إّال بعد وفاته ،)م1686

اليت نشرت ) م1624 -1691(fox"جورج فوكس"، ومفكرة )مbelstrode )"1605 -1675"بلسرتود"

يف األدب  اليت احتلت املقام األول) م1706-1633" (صمويل بيبس"بعد وفاته بثالثة أعوام، و يوميات 

  ..اإلجنليزي، وغري ذلك كثري

ياة ة، أكثر من عنايتها باحلبتسجيل احلياة العامّ  ، وهي تعين"الذكريات"الفرتة كتابة وظهرت يف نفس   

ة وتنصرف للحديث عن ا�تمع و الشخصيات و املشاهد و األماكن، وصاحبها كثريا ما يبدي مالحظاته اخلاصّ 

أقل أنواع الرتمجة حظًا من حيث " الذكريات"املخبوءة يف وجدانه، ولذا كانت  حول ذلك، وهو ال يظهر املواطن

ل قيمة وأدىن من تلك اليت حتظى �ا املذكرات، اليت ظهرت منذ القرن الّسابع متثيلها لكاتبها، وهي بذلك أقّ 

بيرتي "مذكرات عشروالتيصّور فيها أصحا�ا دورهم يف صناعة األحداث، وهو الطابع الغالب عليها، ومن ذلك 

، ومذكرات )مwelsely)1903"لزيلوو "، ومذكرات الفيكونت"ملفيل"، ومذكرات bruce"هنري بروس

إدوارد "م، وكذلك سلسلة املذّكرات اليت ألّفها 1814اليت نشرت عام " glover"فر لو ج"

من مذكرات  ، وأيضاالكثري"autobiography"عن نفسه بعنوان) مedwardgibban)1796"جيبون

  ).م1739"(روبرت دروري"مغامرات "الرّحالة عن أسفارهم ومغامرا�م، مثل 

ّمث ظهر نوع خمتصر من املذكرات، و أصبح شائعا يف القرن الثامن عشر، واستخدم يف القرن التاسع عشر  

نت غري عادية ويف  كمقدمات للكتب، وكاتبها يصرف كل عنايته إىل تصوير التاريخ الّنفسي حلياته، مبّينا كيف كا

وا�هودات اليت بدلت إلجناز . كثري من إشارات موجزة إىل األسالف و تاريخ امليالد و احلياة العلمية، والفكرية

  .وغريهم " هاكسلي"و " هيوم"و " سونجيمس فريج"لّنوع ما دّونه كل من العمل، ومن هذا ا

عرتاف افات اليت ظّلت حتتذي تقاليد اإلعرت اإلبداية القرن التاسع عشر، ظهرت ويف القرن الثامن عشر و   

اليت صاغت مواعظ يف أساليب أدبية،تعّززها حقائق " طائفة الرسوليني"يين، وساعد على انتشارها و استمرارها الدّ 

" كوبر"،وصديقه الشاعر J.NEUTANاعرتافات جون نيوتن "روحية للتجارب الّذاتية، ونذكر يف هذا الباب 

gowper م1816م اعرتافاته الروحية عا الذي سّجل.  

مل تكن اعرتافات دينية باملعىن  عرتافات أمهية، يرجع ظهوره إىل القرن الثامن عشر، ألّ�الكّن أعظم اإل«

كتشاف الفّين اإلملام �ذه احلقيقة مبثابة اإل  وقد كان) (...على احلياة اخلاصة  املعروف، و إّمنا كانت تنصبّ 
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يف حّد ذا�ا حمورا ملا للرتمجة الّذاتية، وأفضى إىل منّوها من حيث هي فن أديب يقوم على حياة األفراد اليت تعد 

  .)1(»الم الكّتاب، وكان ذلك خطوة كبرية يف سبيل تطّور الرتمجة الّذاتية ومفهومهاختطّه أق

ثامن عشر األثر الكبري يف منّو الرتمجة لقد كان للتحليل الّنفسي الذي بدأ يقرتن بفّن القّصة يف القرن ال  

من األمهية "d.humeديفيد هيوم "أصبح نتاج الشخصية له عالقة باحلياة نفسها، ولعّل ما كتب يث ح ،الذاتية

قت حبرارة واندفاع بعد ما كتب كان البداية للكتابات اليت تدفّ ألن كان ال بسبب كونه فيلسوفاً ومؤرخاً، ولكن مب

  .ذلك

كان هلا أعظم األثر يف تطور هذا الفن يف األدب اإلجنليزي م، اليت  1792عام " جيبون"ترمجة ّمث كانت   

طرف الكّتاب الذين جاؤوا بعد ذلك، والذين تدى من ا حمكانت منطواليت رّسخت تقاليد و أساليب الكتابة اليت  

و "كونيس  دي"و،"موز"و ،"سكوت"، و"بريون"،و "كولريدج: "موا يف ازدهار الّسرية الّذاتية من أمثالأسه

وكلهم  " ليدي هوالند"، و "كروكر" ، و"ترولوب"، و"داروين"و، "ولز"، و"هاكسلي"، و"راسكني"،و"ميل.س.ج"

  .كتبوا تراجم ذاتية ، وإن كانت حتمل أمساء خمتلفة

متخذة ب األخرى لرتمجة الذاتية منافسة فنون األدومنذ ذلك احلني انتشرت يف اآلداب الغربية ألوان ا  

ليزي عامة كسفورد اإلجنو إىل حّيز الوجود يف معجم أ" سرية ذاتية"مكا�ا مبعاملها احملّددة البارزة، وبرزت عبارة 

، حيث "فرانسيسكو فيريا"، عن حياة املصّور الربتغايل "robertsauthery"ساويتروبرث"م يف مقال لـ1809

  .)2(»نظري له من الّسرية الّذاتية كان قد ّمت إغفاله متاماً إنّه لفريد أّن هذا النموذج املثري، والذي ال «:قال

روسو وما أحدثته من صخب يف األوساط الثقافية ، انتشرت  " اعرتافات"هتمام الذي أثارتهونتيجة اإل

  ..كتابة الّسرية الّذاتية يف أوروبا بشكل واسع ، وامتّدت إىل كلِّ القطاعات تقريبا

عت عرتاف و الّصراحة وشجّ قد فتحت أمام الكّتاب جماًال لإل "أوغسطني" القّديس  عرتافاتوإذا كانت إ  

قد خطت خطوة جديدة �ذه الصراحة و التعرية، وقد شعر " روسو"على تعرية الّنفس وإجالئها، فإن اعرتافات 

بشر، وقد أوىل حماكاته ن يظّن أن لن يقدر على و رّمبا كا ،أنّه يقوم بعمل مل يسبقه إليه أحد هاصاحبها وهو يكتب

                                                           
18ص، مرجع سابق، ة يف األدب العريب احلديثالرتمجة الذاتي:حيىي إبراهيم عبد الّدامي ) 1) 

42ص، مرجع سابق، أدب الّسرية الذاتية : عبد العزيز شرف: ينظر ) 2) 
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عرتافات صورة للواقع صادقة يف كثري من جوانبها، حّىت بالغ داخلي يف بساطة وعفوية، فجاءت اإلعناية بالّصراع ال

  .فيها بعض النقاذ باعتبارها أصدق سرية كتبت و تداوهلا الّناس

خلص الّناس يف ، وهو أسو كان أكرب مشّوه للحقائقدّلت على أّن رو «قة املعمّ راسات إّال أّن الدّ   

  .عباس كما يقول إحسان »نقلها

و رغم  ،"أندريه جيد"يف الغرب، وهو يوميات وهناك معلم ثالث له األثر الظاهر يف الّسرية الذاتية   

وال اليت أنفقها فيها إّال أّ�ا كانت أقرب إىل الصراحة الكاذبة، وهذا بشهادة أحد أصدقائه املقربني السنوات الطّ 

مثال الذي التّ  يف شكل في، حتّيل يف الصراحة، ليكّ "جيد"عرتافات كاتب مثلليس يف كّتاب اإلأنّه «: الالذي ق

  .)1(»كّلما تقدم يف العمر ويضع له قاعدة صلبة،ينصبه لنفسه 

  )2(:وإذا أردنا أن نضرب أمثلة للّسرية الذاتية يف األدب الغريب منذ القرن التاسع عشر لوجدنا

) م1882"(إميل "، ويوميات "أناتول فرانس"، وكتاب صديقي لـ"اعرتافات روسو": فـــي األدب الفرنســـــــــــــي

  " .جابريل مارسيل"، وأيضا يوميات"أندريه جيد"، ويوميات "موريس دي جريان"وكذلك يوميات 

" جورج مور"، وكذلك ما كتب )م1938"(وليام بتلربيتسل"الرتمجات الذاتية : فـــــي األدب اإلنجليـــــزي

دال ممّا كان شائعا وفيها اختذ الكاتب قالبا روائيا ب) اعرتافات شاب، ومذكرات عن حيايت املنسية، وسالما ووداعاً (

  .ات و اليومياتيذكر يف كتابات ال

" احلقيقة الشعر و"، و"هجوت"، و رسائل "هيجل"، و رسائل "اردجكريك"جند بوميات  :في األدب األلماني

ويف طريق "، )م1941( "حول فلسفيت": هي" زسرب يالكارل "للكاتب نفسه، وكذلك ثالث ترمجات ذاتية 

  ).م1953"(سرية ذاتية فلسفية"، مثّ )م1951( "الفلسفة

  .، قّدم �ا كتاباً نشره تالميذه عن حياته العلمية والفلسفية"سرية ذاتية جمملة"اين عامل الفيزياء املشهور تنشو إل

حوادث وأفكار ماضية لـ "، و"كريتسيفبيش"، ويوميات ماري "تولستوي"اعرتافات: فــي األدب الروســــي

  ".احللم الواقع"واليت عنو�ا" نيقوالس برديانيف"، وكذلك الّسرية الذاتية لـ "اسكندر هرزن"

                                                           
107- 106ص، مرجع سابق، الّسرية  فن:إحسان عّباس : ينظر ) 1) 

.20ص، مرجع سابق،األدب العريب احلديثالرتمجة الّذاتية يف : حيىي إبراهيم عبد الدامي : ينظر) 2) 
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ن األديب يف الغرب، والبد لكل وحنن إذ نعّدد هذه األمساء والسّري، فإّمنا نريد أن نؤكد على انتشار هذا الف  

نوّع واخلصب ما فيها من الت الكثري، ألن  متطلع إىل قراءة هذا النوع من أن يعرف من أمسائها وعناوينها الشيء

مل  ناضمآوهي إن مل تروِ . ، فهي يف طليعتها�ا،فهي إن مل تكن أغىن الكتب بالتجارب اإلنسانيةيغري الكثري بقراء

رف على العبقريات وينهج طريق الّنفوس الكبرية و النماذج الفّذة، فهو واجد يف ترتكه عطشانا، فمن أراد التعّ 

وأضرا�ا ما يرضيه و يغنيه، ومن تطلع إىل الّنفوس وكيف تتمخض من خالل العاطفة "تولستوي"اعرتافات 

أروع قصة وحكاية وأغرب حياة " يفبشكرتس"كرات �ّرد والفكري ففي مذ واإلحساس، وتبتدع احلياة املرجوة من ا

من  ل، تتخذ من كل شيء موضوعا للتأمل و التحليل وهي تعيشكرانيا مريضة بالسّ و تها فتاة من أنفسية عاش

ها  تراحا و أماهلا بأفراحها و أل أن تقّص للّناس تاريخ املرأة بأحزا�وقد كانت حتاو . أجل ا�د الذي حتلم به أبدا

ة باع وخسّ أدمى قلبها من لؤم الطّ وجناحها ، وكل ما ا ن مجال ومباهج ، وحتّدثهم عن خيبتهفيها ما مب بكل

  .الّنفوس يف بين البشر

األب و "ا من قدمي وجديد، ومن تشّبث وحرية، فإن كتاب يستهويه صراع األجيال، وما بينه ومن كان

 صدق وجترد ، ومع قسط كفيل بتبليغ هذه الرسالة يف«غه ما يريد، وهو ينقع الغّلة و يبلّ " ندغوسأدم"لـ" االبن

  .)1(»روح السخرية املغموس يف غمار املأساة أثناء ذلك الصراعالزم من 

السابع عشر الذي كان يف  ومن كل ما تقدم نستخلص أّن السرية الّذاتية يف الغرب كانت ظاهرة يف القرن  

تل مكانة مرموقة يف القرن الثامن عشر وهي تطورا تدرجييا، ليحالذي تّطور هد نشأة هذا اجلنس اجلديد، حقيقته م

م، حني صدرت الرتمجة الّذاتية 1796الفرتة اليت أّسست لقيام هذا الفن مبصطلحاته، وخاصة منذ عام 

 لت و أصبحت جنسا أدبيًا مستقًال شكّ ت، فإّن اهليئة الكاملة للرتمجة الذاتية يف األدب الغريب بعامة قد "جيبون"لـ

  .، ومدلوله اخلاصاملميزة وله مالحمه

هناك ترابط بني ظهور أدب السرية الّذاتية و «:و هناك اتّفاق بني اجلميع على نقطة مهّمة و هي أن

صعود طبقة مهيمنة جديدة هي البورجوازية، بنفس الطريقة اليت ارتبط �ا نوع املذكرات ارتباطا عميقا بتطور النظام 

  .)2(»اإلقطاعي

                                                           
.108ص، مرجع سابق، فن الّسرية: سإحسان عبا) 1) 

  .105مرجع سابق، ص ، السرية الذاتية امليثاق و التاريخ األديب: فيليب لوجون)2(
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ال حّىت يف جمتمعات معاصرة مل لذلك ال جندها قد كتبت يف ا�تمعات القدمية و ال يف ا�تمعات البدائية، و 

  .ون �ذه التالوينتتل
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  المبحث الخامس

  الترجمـــــة والّسيــــرة الذاتيـــــة عنــــــد العـــــــرب

قتداء، وامتثاال افع احلّب و اإلومغازيه، بد- لى اهللا عليه وسلمص- الرسول ظهرت الّسرية الذاتية أّول أمرها مع حياة

معاوية "�ا سرية ظهرت مبحاذا،) ه151املتوفـــــى سنة "(سري ابن اسحاق"يها، ويف وقت ظهور للسنة وحفاظا عل

،مث أعقب ذلك أنواع من التاريخ " ابن الّندمي"كما يذكر ) ه147املتوفـــــــى سنة " (لعوانة الكليب" " وبين أمية

  .واجلرح والتعديل، و الطبقات، متثّلتها الرتاجم يف عصر يلي عصر الّرواية  والتدوين

" أمحد بن طولونسرية  "من ذلك. ومنذ القرن الرابع اهلجري كثر ظهور السري والرتاجم املعنية حبياة األشخاص

وباستقراء .) ه622(املتوفــى سنة " البن شّداد"صالح الدين "، وسرية )ه334(املتوفــــــى سنة" بن الّدابةال"

الّسري عند حاثة بسيط للتاريخ،نالحظ كيف تعثرت الّسرية يف أوروبا إبّان القرون الوسطـى، على حني كانت تتقدم 

ّدا مل تبلغه يف أّي تراث ألمة من الكثرة يف الرتاث العريب ح«توسط، حىت بلغت العرب يف الضفة األخرى يف امل

  .)1(»أخرى معروفة يف التاريخ يف القدمي واحلديث

أو  بصورة ساذجة، كانت الرتاجم العربية اإلسالمية مستوية على سوقها وحني بدأت الرتاجم تظهر يف أوروبا

  .تكاد، وكانت من الكثرة و التنوع حبيث تركت بصما�ا إىل اليوم

" عتباراإل"ي مذكرا�ما بقرون، كان كتاب الفرنس" retz" ريتز"اإلجنليزي و " pepys"بيبيس"وقبل أن يكتب «

امليالدي  ويف القرن الثاين عشر. يعدُّ منوذجا عاليا للمذكرات والرتاجم الّذاتية) ه584-488" (ألسامة بن منقذ

، ويرتجم فيه لنفسه، كما يرتجم لغريه من "النكت العصرية"كان الشاعر عمارة اليمين يؤلف كتاب «نفسه 

  .)2(»الوزراء، و رجال احلكم يف أخريات العصر الفاطمي

 وهي يف أصل الّلغة تعين الطريقة و السّنة واهليئة، كان على. �ذا املعىن" السرية"األّول لكلمة  ستعمالذا كان اإلوإ

وهو أقدم الرتاجم  -لى اهللا عليه و سلمص- يف كتابه سالف الذكر عن حياة الرسول" حممد بن إسحاق" يد

ة دخيلة إىل العربية من اللغة اآلرامية  هي كلم" ترمجة"هتمام والّدرس، فإّن كلمة ها باإلوأوال ،اإلسالمية و أوسعها

                                                           
11الرتاجم و الّسري، دار املعارف، القاهرة، ص: حممد عبد الغىن حسن) 1) 
11، صاملرجع نفسه) 2) 
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لقرن صطالح قد جرى على استعماهلا فيما يبدو إّال يف أوائل اومل يكن اإل«"حيىي إبراهيم عبد الّدامي "كما يقول 

هذا الظن أّن أبا الفرج يف   ، ويرّجح"حياة الشخص"يف معجمه، مبعىن " ياقوت"الّسابع اهلجري، حني استخدمها 

ثل وكان يسبق كالمه مب. كالمه على حيوات الشعراء و غريهم  عند" ترمجة"مل يستعمل لفظة " األغاين"كتاب 

على " ترمجة"احلني درجت كلمة  كومنذ ذل.)1(»"بشار بن برد ونسبه"و نسبه، أو أخبار " أيب قطيفةخرب: "قوله

  .ريخ املسهب للحياةللتعبري على التا" سرية"وكلمة  ،"تاريخ احلياة املوجز للفرد"ستعمال مبعىن اإل

  .الرتمجة أو الّسرية الّذاتية: ا مرتادفتان فيقول معلى أّن االصطالح احلديث ال يفرق بّني اللفظتني، بل يستخدمه

قيق، عامال مؤثرا أكسب الّسرية يف األدب العريب موضوعية أكرب يف ، ومنهجية التد"اجلرح والتعديلعلم"ويعدّ 

أّول األمر منهجا للتدقيق يف صّحة احلديث و ضعفه ، فإنّه  وضعالتناول والتحقيق، وإذا كان هذا العلم قد 

طبقات الصحابة  : فكانت على إثر ذلك.سرعان ما امتّد ليشمل ألوانا أخرى من العلم و الفن و الّصناعة

  ..طبقات املفسرين، وطبقات الشعراء، وطبقات النّحاة وغريهمو 

التاريخ و «الغريية، ومل يرتكوا لونًا من ألوان  وإّمنا كتبوا الّسري و املسلمون أّول أمرهم بذوا�م، مل يفكر العربو «

ذرة، ومل يفّكروا يف النّ نالرتاجم إّال عاجلوه على كثرة، ومل يفّكروا يف املذّكرات و اليوميات الشخصية إّال على حامل

  .)2(»تتكافأ مع هذا الفيض الزاخر من الرتاجم والسّري ال الرتاجم الّذاتية إال على حال من القّلة القليلة اليت 

املنسوج من  دمهالشاعر املوصول بعروق جسمه و إهاب  والشعر هورب كان هلم متنفس يف الشعر خاصة، والع

  .حلمه و عظمه، وموضوع فّنه هو موضوع حياته

  :، كما هو يف سريته وأخباره، و رّمبا ألجل ذلك قال الباروديوالشعر يظهرنا على صورة قائله

  ِلياثّط تمفاْنظُْر ِلَقولِي َتِجْد نـَْفِسي مّصورًة      ِفي َصفحتِه، فـَُقولي خَ 

البارودي، وخرج من دراسته بأنّه ال يرى بيتًا واحدًا فيه إال و هو يدّل  وقد قام العقاد بالفعل باستعراض ديوان«

على البارودي، كما عرف يف حياته العاّمة واخلاّصة ، أو يّدل على البارودي كما وصفته لنا أعماله و صّوره لنا 

يعيش مذكورا مبائة بيت ، بالشاعر الذي ''إّن الشاعر البّد أن يعرف من شعره''ّمث يستدل على مقولة .)3(»مؤرخوه

                                                           
.31ص، مرجع سابق، دب العريب احلديثالرتمجة الّذاتية يف األ: حيى إبراهيم عبد الّدامي) 1) 
.24ص، مرجع سابق، و الّسري الرتاجم: حممد عبد الغين حسني)  2) 

.50ص، مرجع سابق، ّسرية الذاتيةأدب ال: عبد العزيز شرف ) 3) 
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ألّن األول دّل شعره على شخصه فاقرتب .اخلزانات و املكاتبله وتدل عليه، وال يعيش غريه بدواوين متأل  تروى

  ذلك بالثاين ألنّه أخفى شأنه و توارى، فلم تألفه القلوب، ومل ينطبع رمسه يف النفوس دَ عُ من النفوسوصادقها، وبَـ 

قد انطوت أعطافه على بذور من الّسرية الذاتية يف خلجا�ا و دخائلها قبل أن  و على هذا فإّن الشعر العريب

العريب و مأواه، يستكني إليه ويعود، وهو بذلك قد استعاض عن   من فنون القول، والشعر كان متنفستستقل فّنا 

صطالحولكّنه حجب األوضاع و أعباء العرف و اإل ى وظيفتها من وراءكتابة الّسرية الذاتية �ذا الشعر، الذي أدّ 

توى خمتلف مع احلقيقة الذي يصوغ وحدة على مس الفين ما لبث أن أدرك قيمة الّسرية الّذاتية و عملها) العريب(

  .فاجته إىل كتابتها و اإلبداع فيهاالواقعية، 

هم يفصح عن تلك البواعث والغايات اب الرتاجم العرب كانت حتّفزهم بواعث قوية لكتابتها، على أّن بعضوكتّ 

وال ميكننا أن  ،على كل ممسكتتمنع  زئبقيةل هالمية دون البعض اآلخر الذي تراه حمجما عن ذكرها ، بل تظّ 

وسواء أفصح الكاتب عن غايته من ترمجته لنفسه «، نتهاء من القراءة الّتامةور�ا اإلمجالية إّال بعد اإلنقف على ص

اإلحساس، والتفكري، والشعور واحلدس وهي احلوافز "اك حوافز نفسية تؤثر يف اإلنسان هيأم مل يفصح، فإّن هن

اإلنسان يف أفعاله، ويرى أنّه يصعب وضع أي فرد داخل تقسيم معني من " كارل يونغ"اليت يراها عامل الّنفس 

  .)1(»هذه التقسيمات، فليس من العادة أن يظهر الّناس سيطرة حافز واحد منها، سيطرة تامة

رغم أّن العمل األديب يّتسم بالفردية يف إبداعه كما تذهب نظرية األدب احلديث، فإّن الكثري من األعمال 

" يونغ"من احلوافز املشرتكة اليت تّكلم عنها  نطالقام تشرتك يف مسات متشا�ة، إاإلبداعية يف الّسري الذاتية والرتاج

الرتاجم الّذاتية يف األدب " إحسان عّباس"، وقبله "حيىي إبراهيم عبد الّدامي"وعلى هذا، وتبعا هلذه احلوافز قّسم 

  .العريب إىل أنواع 

  

  

  

                                                           
.32ص، مرجع سابق، األدب العريب احلديث الرتمجة الذاتية يف: حيىي إبراهيم عبد الّدامي) 1) 
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  :أنواع التراجم الذاتية في األدب العربي

  :الّسيـــــــــــرة التبــــريريــــة- 1

، وكتب عن "جالينوس"،الذي تأثر بـ"حنني بن إسحاق"ترمجة : عتذار، ومن أمثلتهاوتكتب للّدفاع و التربير و اإل

اخلليفة " املتوكل"فقرّبه  ،رتف الطبّ إذ كان حي، من شدائد وحمن من أعدائه و حّسادهعاً ومبّينا ما أصابه افدمنفسه 

  .ينه و بني املتوكل حّىت غضب عليهلبثوا أن كادوا له و أوقعوا بالعباسي املشهور، فكانوا ينقمون عليه ذلك، وما 

لألمري " غرناطة"يف " بين زيري"عن احلادثة الكائنة بدولة  تبيان، وال"ين داعي الدعاةاملؤيّد يف الدّ "ومن ذلك سرية 

  .، وكذلك التعريف بابن خلدون و رحلته غرباً و شرقاً "عبد اهللا بن بلقني"

  :الحيــــــاة منموقف  ـاداتخـ الرغبــــة في - 2

أو  ، كأن يصل إىل اعتناق مذهب خاصهوصاحب هذه السرية يكتبها بعد أن يكون قد وصل إىل اختاذ قرار 

يف " احلارث احملاسيب"يف املنقذ من الظالل ، وابن اهليثم يف سريته، و" الغزايل"سلوك بعينه، على غرار ما فعل 

  ".الّسرية الفلسفية"، والرازي يف "كتاب النصائح الّدينية"

  :التخفـــــف من ثــــورة الّنفـــــــس- 3

، ويف "مثالب الوزيرين"يف " أبو حيان التوحيدي"وتكون لصاحب الّصراعات مع البيئة و ا�تمع، وخري مثاهلا 

  .يف بعض رسائله" أبو العالء املعري"،وكذلك ما كتبه "اإلمتاع و املؤانسة"و يف كتابه" الصديق والّصداقة "

  :نجــــوى الذات نحــو الحيــــاة المثاليــــة- 4

ما  .            اخللقية و الفكرية، ومن أمثلتهاتباع، وهي تعّرب عن حياة صاحبها الّروحية و حتذاء و اإللإلوتكتب 

ابن "و" احلّالج"، وما كتب "العلم الّصويف"و" لفتة الكبد يف نصيحة الولد"يف " عبد الرمحان بن اجلوزي"كتب 

  ".لشعراينل" "نلطائف املن"، وكذلك "دي عن أنفسهمالسهر ور "و" عريب
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  :إبــــــــــــراز الحيــــاة الفكريـــــة- 5

فيذكر صاحبها الكتب  تطور فكري،من التكوين العقلي، وما صاحب ذلك  ر يفوتسّجل فيها كل ما أثّ 

و املالحظة أن هذه املذكرات و الشهادات تثري اهتمام «و إبداعاته،  ويعّرفنا بآثاره العلمية، ولطائفهذة واألسات

القارئ الذي يتطّلع إليها بفارغ الصرب خصوصا إذا كانت الشخصية رفيعة املستوى، أو مثار جدل، أو ارتبطت 

والكتب ، )1(»بقضية ساخنة، إذ غالبا ما ينتظر منه كشف املستور و تسليط الضوء على ما خفي من األمور

  :العربية يف القدمي حتفل بكثري من هذه الرتاجم، من ذلك

الفلك املشحون (يف كتابه " ابن طولون"و " و السيوطي"خاوي السّ "زي و و الرا" ابن القّيم"و" بريوينال"ما كتب - 

  ".و سبنسر" جون ستيوارت ميل"و " جيبون"، وترمجات هؤالء تشبه ترمجات )يف أحوال حممد بن طولون

  :استرجاع الذكريات - 6

يف حّد السرية الّذاتية ينطبق متاما على هذه " لوجونفيليب "و رّمبا تعريف  .سرتجاعوهي للحكي والبوح و اإل

حكياستعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده اخلاص، و ذلك عندما يرّكز على «:احلالة حيث حيّدد بأنه

  :مثل الذي فعله،)2(»حياته الفردية و على تاريخ شخصيته بصفة خاصة

يف  " بن حزما"من خالل حياته الشخصية، وكذلك  لفروسيةعتبار الذي صّور حياة ااإليف كتا� - أسامة بن منقذ- 

الذي يبوح فيه بذكريات شبابه و حياته العاطفية يف جرأة و شجاعة " طوق احلمامة يف األلفة و اإليالف" كتابه

الذي يذكر فيه ذكرياته مع الوزراء و الكرباء يف أواخر العهد " لعمارة اليمين" "النكت العصرية" ومنها كتاب

  .طميالفا

والقدماء من العرب كتبوا هذه الرتمجات و السّري،ورّمبا اليوميات و املذكرات، ولكّنهم مل يسّموها مبصطلحا�ا 

وكثري من السّري عبارة عن مذكرات تنقل  وتارخيهاحلديثة، فكثري من الرّحالة كانوا يسّجلون أحداث يومهم 

  .املشاهدات واملعايشات لشخصية ما
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على أّن الكاتب يقحم نفسه و يروي جانبًا كبريا من حياته خالهلا، ولذلك جاءت ترمجة مزدوجة غريية و     

اليت كتبها  "حياة جونسون"ذاتية، والكاتب ال يغفل نفسه حني يتحدث عن اآلخرين، و�ذا فهي تشبه إىل حدٍّ 

  .ار إىل نفسه يف مواضع غري قليلةالذي أش" بوزويل"عنه 

" احملاسيب"وكذلك ما كتبه "  الرازي"، و"ابن اهليثم"و كل من " املنقذ من الظالل"يف " الغزايل"اعرتافات  وتعدُّ     

عرتاف بالعيوب الشخصية، والصدق و ّلون، وقد بلغت عند البعض حّد اإل،شيئا من هذا ال"النصائح الدينية"يف 

  .اخلروج على األفكار عند الّناس

ليه الّناس ما كتب و أنّه حييد ، فحني عاب ع"سريته  الفلسفية"يف " د بن زكريا الرازيحمم"ومن ذلك ما كتبه     

عز و –أّن أقرب عبيد اهللا يف «سرية الفالسفة ويف سلوكه وكالمه، خرج عليهم مبذهبه الشخصي الذي يراه  عن

الفلسفة "ويف أّن مجيعا،  سفةقول الفالالم مراد إليه ،أعلمهم ،و أعدهلم، وأرمحهم، وأرأفهم وكل هذا الك_جلّ 

  .)1(»باهللا عّزوجل بقدر ما يف طاقة اإلنسان هي التشبه

، حيث أفصح عن كثري من املواقف و اآلراء، خمالفا جمتمعه "التعريف"يف ترمجته الّذاتية" ابن خلدون"وكذلك فعل 

  .جماهراً بتمسكه �ا

منها يهدف إىل املثالية الروحية وتقدمي القدوة يف  الكثريالعريب، أّن  مح يف الرتاجم و السّري يف الرتاثومن املال    

 يف كتابه" احلّالج"ى غرار ما فعل الطريق و الّسلوك، ورّمبا جلأ البعض إىل تصوير جتاربه الكشفية و كراماته عل

  ".ومؤنس العشاق"، "الغربة الغريبة"دي يف ر ، والسهر و "الطواسني"

لغاز      عليه بني األساليب العربية، كاإل هذه القصص بأسلوب له خصائص تكاد تكون مقصورة و متّيزت«

، واألسلوب القائم على حسن التقسيم، وعلى ز الّلغوي احلافل باملعىن الغزير، وا�الويح والرمزوالغموض والت

  .)2(»اإلجياز املكتنز بالّلفظة الّدالة، والعبارة املوجزة

اجم الّذاتية و السّري قد انتشرت يف األدب العريب القدمي �ذا الشكل الذي ذكرنا فكم كان حظها وإذا كانت الرت 

  .؟من العناصر الفنية اليت تقّر�ا من الّسرية الّذاتية احلديثة
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رب حني حتّدث عن طبيعة ة الذاتية عند العفقد انتقص كثريا من قيمة الّسري "إحسان عّباس" أّما الدّكتور     

، وهو بذلك يريد أن يقول "ابن خلدون"ستسالم اليت تغلب على هذا الّلون حىت عند أصلب شخصياته مثل اإل

بأّن الطبيعة الثورية القلقة، ليست من مميزاتالّسرية الذاتية يف الوطن العريب قدميا، ألّن اإلحساس بالّصراع الذي خيلق 

  .الفّن يكاد يكون ضعيفا فيها

الفردي القائم على تعداد املآثرو احملاسن فخر إىل العمق الّنفسي الذي هو أبعد غورا من الّمث حتدث عن افتقارها 

والنظرة  .نكشاف بفعل التوافق بني الفرد و جمتمعهآلخرين، وكذلك سطحية التحري و اإلومالحظة السيئات يف ا

شخصية فيها ضعيفة ومكسورة، فقد وهو يرجع ذلك إىل أّن األساس الفلسفي لل. املشرتكة إىل الّنفس و إىل الّناس

ال وهو جند كما يقول احلركة اخلارجية يف القصة و املسرحية و الّسرية، وال جند هذا الغوص داخل الّنفس إّال قلي

  .، وتعيش خالدة متمّيزةعمق تتبلور حوله الشخصيات

  .. حياول اإلنصاف هلذه الّسرية الّذاتية العربية يف تراث األقدمني" حيىي إبراهيم عبد الّدامي"ولكن الدّكتور     

يف بعضها ،وأّن كثريا مما كتبه العرب عن أنفسهم  األدبية قد توافرت حيث يرى أّن الكثري من هذه العناصر    

كم، والعبارة العذبة وحسن العرض، وسالمة الّسرد صاغوه يف أسلوب واضح، سهل، قائم على اإلجياز احمل

القصصي، والقدرة على إعادة املاضي وبعث احلياة واحلركة و احلرارة يف تصوير األحداث و التجارب و 

  .)1(»الشخصيات

الداخلي راع ويف كثري من هذه السّري الّذاتية شيء غري قليل من الصراحة والصدق و التجّرد،وبعضها يف تصوير للصّ 

  .واخلارجي يّتسم باحليوية والّنمو، ويكشف عن مراحل تطور الشخصية وحتّوهلا

ويف كثري من هذه الرتاجم عناية بعنصري الّزمان و املكان، وتثبيت واضح لألمساء و األماكن، وذكر التواريخ     

قبل اجلمهور بالقبول التام        والرسائل  واملدونات، وكّل هذا يف قالب من الّسرد األديب املمتع الذي حظي من

  .و الرّضا، ألنّه كان حيقق له جانبا من اإلشباع القصصي العذب على مدى أجيال متعاقبة

، وابن "قذأسامة بن من"، و "الرازي"و ، "ميثابن اهل"، و"األمري عبد الّله"و " املؤيد"ويعترب ما كتب كلٌّ من     

مسات ممّيزة احلديث، مبا توافر لكل منها من جم الّذاتية إىل التعريف أقرب الرتا ، من"الشعراين"، و"خلدون

لصاحبها، وتدّرجها يف التطور، وما دار فيها من ألوان الصراع، مع مهارة يف الّسرد، ودقّة ووضوح وسهولة 
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ى وحدة البناء ها، ممّا يؤهلها ألن تكون عمال يقوم علدر ال بأس به من الرتابط يف أجزائوعذوبة، واعتمادها على ق

الوجداين بني  يف معظم أجزائه وكّل هذا من متطلبات الرتمجة احلديثة، اليت تستدعي حتقيق املتعة و إثارة التعاطف

ع ذلك السجنفعاالت، و لوال لعديد من التجارب و املشاعر و اإلوالّدعوة إىل املشاركة يف االكاتب و املتلقي، 

  ..بعيداً شأوا لبلغت هذه الّسري ّسنات الّلفظية على عادة العصر، عمال احملوالتمادي يف استاملتكّلف يف بعضها، 

يث ، ح"عتباراإل"يف " أسامة بن منقذ"ث، ترمجة ورّمبا كانت أقرب الرتاجم الّذاتية يف الرتاث إىل املفهوم احلدي    

 ما يرى بعض النقادالقاص فبلغ غاية الفن كبأسلوب حكام، عرض األحداث انتهج مسلكًا قصصياً، شديد اإل

ما طرأ عليه من حتّول و  ، وكشفارجيف أسلوبه الّسهل الواضح الذي يعتمد على احلوار الدّ  وظهرت شخصيته

فإّن ستخالص عرب احلياة و فلسفتها، وأن اإلنسان مهما ركب األهوال و املخاطر إىل ا ط، ينتهي منها تطّوروهبو 

  .شها رغم كّل ما يرتبص به من ريب املنونله احلياة فسيعي تومن كتبوقدر،  موته بأجل

املختلفة، وانعكاس األحداث و الوقائع  بأطوار شخصيته اليت أمّدت الدارسني" األمري عبد اهللا"ومنها كذلك ترمجة 

سواء بني  عليها، وأعظم ما امتازت به هذه الّسرية هو أسلو�ا األديب العذب املعتمد على احلوار الفّين الّرصني

ولعّل «وعلى ذلك اإلحساس اجلمايل الذي يثري يف الّنفس أكرب حظٍّ من التشويق واملتعة،أو بني اآلخرين، الّنفس 

وجتعلنا حنّس مبشاعر " اإلحساس الدرامي"ما يثري فينا " احلوار"�ا إىل الفن، أّ�ا تنقل إلينا من خاللأعظم ما يقرّ 

يستثريها فينا ما حنسه من أسى على املصري احملزن الذي لقيه الّرمحة و اإلشفاق والعطف والرّثاء، وهي مشاعر 

" البطل الرتاجيدي"حني ُمِينَ باهلزمية، مث جّرد من ملكه يف غرناطة و تراثه، واقتيد أسريا هو و أّمه، وكأنّه " البطل"

  .)1(»ينتهي به صراعه اهلادر، إىل هزميته أو مصرعه

و إن تحققة على درب التعريف احلديث رتاث العريب بلغت درجة من الفّنية املوهكذا يتبّني أّن السرية الّذاتية يف ال

�ا ألن  تتدرج  مل تصل ومل تتوفر على كّل شروطه، ولكن ال ميكن ألي أحد أن ينكر ما جتّمع هلا من عناصر

وير الصراع ورسم على طريق الرتمجة الذاتية احلديثة، وذلك مثل الصدق والتجّرد، والصراحة، وتص تكون عمال أدبيا

خط بياين للحياة يف تصاعدها، واسرتجاع املاضي بسيئاته وحسناته، سلبياته و إجيابياته، يف عرض حسن وسرد 

  ..البناء، جتلب أكرب قدر من اإلثارة و التشويق واملتعةيف مجيل يف احلوار، ووحدة 
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  :ـهضةتطـــــــــور الّسيـــرة الّذاتيـــــة العربيــــة في عصر النّـ

" التعريف"ة ذات بال، وبعد كتاب مل يكن حيظى األدب العريب بعناي يف العهد اململوكي و العهد العثماين،    

، وترمجة )أوائل القرن اخلامس عشر ميالديالرابع عشر و (رن التاسع اهلجري، الذي اشتهر منذ الق"البن خلدون"

) الفلك املشحون يف أحوال حممد بن طولون( اهلجري يف القرن العاشر) 953-880" (حممد بن طولون"املؤرخ 

، بعد هذه الرتاجم ، ال نكاد نعثر على ترمجة حمرتمة، بسبب اجلمود الفكري و األديب الذي "الشعراين"ّمث ترمجة 

علمية الثامن عشر، الّلهم إالّ إشارات عاّمة إىل احلياة ال و أصاب احلياة يف العامل العريب خالل القرنني السابع عشر

لبعض املؤلفني جيعلو�ا يف مقدمات كتبهم، يذكرون فيها الكتب و األساتذة و الرحالت اليت أحدثت يف أنفسهم 

ضوء الالمع ألهل القرن التاسع ال"يف كتابه " خاويالس"ينهجون فيها طريقة  أثراً، و لكن بصورة مقتضبة باهتة،ت

  ".املفسرين طبقات"، و"حسن احملاضرة"يف كتابيه" السيوطي"وكذلك

د وخاصة دأت العناية بالسرية الذاتية تتجدّ ومنذ بداية عصر الّنهضة، ودخول املطبعة إىل مصر، و بالد الشام، ب

  .سل بعثاته العلمية إىل فرنساير " حممد علي"حني بدأ 

له وقد كان القرن التاسع عشر حبق، هو بداية تاريخ الفكر العريب احلديث، خاّصة يف مصر ، إذ حدث خال«

الّصدام الفكري، بني الفكر الشرقي اجلامد، وبني الفكر الغريب املستنري، و نتج عن ذلك الّصدام، تكوين مدارس 

. )1(»دبيةواأل جتماعيةر الغريب و مذاهبه السياسية و اإلقد بدأ اتصالنا بتيارات الفك نهألالفكر العريب احلديث، 

به ضرورة اخلروج من هذا اجلمود، وكتا مصري يدعو إىل، أّول )م1873-1800"(رفاعة الطهطاوي"وكان 

الدميقراطية، واملذهب الذي و ا باملنهج الغريب يف احلرّية احلركة الفكرية اليت أرادها تأسيلك يؤسس لت"إلبريزاختليص"

  .هلذه الدعوة ومن املتحّمسني هلا او كان امتداد" لطفي السّيد" تأثر به

، اليت قامت عل بعث جمد العروبة و اإلسالم مع "حركة مجال الّدين األفغاين"ويف هذا القرن أيضا كانت     

، الذي عمل على اإلصالح الديين و "حممد عبده"األخذبأساليب الغرب و حضارته، وامتّدت دعوته إىل الشيخ 

  .السياسي عن طريق الرتبية و التعليم

نبا من عمل هذه احلركات الّدعوية و األفكار اليت بدأت وقد نقلت الّسرية الّذاتية اليت كتبت يف هذا القرن جا   

بصفتها شكل «قتباس، وقضية تطوير أساليب اللغة واألدب،والعلم و الّدين، والرتمجة و اإل تروج عن حرية املرأة،
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تكون ملهمة باندفاع  فأغلب الّسري الّذاتية. خر ينضم إىل الرواية من خالل جمموعة من التحوالت غري احملسوسةآ

يل النثري اسم اإلعرتاف، تبعا و ميكن أن نطلق على هذا الشكل املهم جّدا من التخي(..) واسع اخليال  إبداعي

و بدأت بوادر املوازنة بني القدمي واجلديد، وكلُّ ذلك من القضايا ، )1(»ديسأغسطني الذي يبدو أنّه ابتكرهللق

  .ني حىت يوم الّناس هذا، ومازال بعضها يشغل املختصّ اهلاّمة اليت تنّم عن حركية وحوار

لعلي " علم الّدين"جند ، )الّساق على الّساق(يف " شدياقأمحد فارس ال"و . "رفاعة الطهطاوي"و إىل جانب    

مبارك، وكّلها ترمجات ذاتية يف خطوطها العريضة جاءت يف هذه املرحلة، ولكّنها ليست كذلك باملعىن الفّين 

  .الّدقيق

حركة اإلصالح الّديين والّلغوي اليت كان يدعو إليها  من، ونقل جانبا "الشيخ حممد عبده"كما ترجم لنفسه      

ور مرحلة البحث صادم احلضاري مع الغرب، كما تصّ وتعّد هذه الرتمجات هي احملاوالت األوىل اليت انعكس فيها التّ 

يف  متأثرة بالتقاليد املوروثة  ّن هذه احملاوالت يف جمملها كانتوجدير بالذكر أ .عن مقومات الشخصية واهلوية

ًا يف أسلوب وقد كان ذلك باديعهم على الثقافة الغربية، األدب العريب، رغم معرفة البعض من كّتا�ا و اطال

مظاهر رب إفادًة، بدت فيما سّجلوه من من الغسم معظم األعمال، ولكّنهم رغم ذلك أفادوا املقامة الذي كان ي

املقارنة يف ونّبهوا األذهان إىل أمناط احلياة اجلديدة اليت حيياها الغرب، بفعل ، احلضارة، واجلديد من الفكر والثقافة 

  .جتماعية و العادات و التقاليداحلياة العقلية و اإل

 ،، بعد ذلك"يحممد املويلح"لـ " حديث عيسى بن هشام" وهذه املقارنة قد اختذت شكالًأكثر حيوية يف كتاب   

  .ألّن احلياة أصبحت أكثر اتصاال باألمناط احلضارية الغربية و أساليبها

رمتاء نسالخ من ماضينا، و اإلإلإىل احلذر من التورط يف ا ، كان صاحب رسالة إصالح ونقد، تدعو"و املويلحي«

عيسى بن "لشخصية اليت جعلااحلياة الغربية، فدعوته دعوة إىل التوفيق، أدىل فيها خبالصة وجهة نظره ج جل يف

  .)2(»رب عنها يف احلديثيع" هشام

حماوال بعث ، " مجال الدين األفغاين"الذي كان يدعو بدعوة ، من قبل " أمحد فارس الشدياق"وهذا ما فعله     

علي "و " رفاعة"أوضح من " لى الّساقالّساق ع"وكانت شخصيته يف رحلته  األجماد مع األخذ بالتمّدن الغريب،
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، إذ كان احلديث يدور حول نفسه، وهو يفصح عن كثري من آرائه و سخريته الّالذعة لكثري من عادات "مبارك

زمن كتابة الّسرية سنة  ، الشرق و الغرب على السواء، ومتّيز بتوصيف حياته منذ النشأة إىل عقده اخلامس

رادها تعليمية لكثري من املرتادفات و غريب وقد بّرر ذلك كونه أ، وكان مولعًا بإظهار مقدرته الّلغوية . م1855

  .اللغة

سابقاً لعصره يف نفاذ نظرتِه، ورحابة صدرِه لتلقي املدنيَّة احلديثة ، ورغم ذلك فقد جاءت " ذياقالشّ "وقد كان     

ال يغيب عن القارئ اسريتُه الّذاتية فيها من اخلياِل ما يتعدى الواقع، وفيها من مواقف التصّنِع و اإلّدعاِء م

  .ا يبعد بسريته عن معناها الفّين كما أّن استطراداته اللغوية، والّنقدية و الّسخرية واحلوار املصنوع، كل هذ،املتبّصر

  :لّذاتية في األدب العربي الحديثالّسيرة ا

مع مطلع القرن العشرين بدأ الشعور القومي يف الوطن العريب يتزايد، بفضل املثقفني من أبناء الطبقة الوسطى     

جتماعي و السياسي و ّذايت، يف إطار حركات اإلصالح اإلستقالل الواإلاليت أدكت اإلحساس باحلرية الفردية،

  .ة لتشمل جوانب احلياة عامةاالقتصادي و الفكري، اليت امتدت إىل كّل األقطار العربي

ستعمارية، وحىت عن التأثري الرتكي العثماين ، حركة استقالل عن التبعية اإلوقد نتج عن هذا الشعور بالذات     

عيب العميق، بعيدا شوهو مامل يتخلف عنه أدباء املدرسة احلديثة الذين دعوا إىل إجياد أدب نابع من اإلحساس ال

  .التبعية املطلقة للغريقتباس الكامل أو عن اإل

 كما نتج عن الشعور بالّذات و اإلحساس بالفردية، حماوالت الكّتاب تّصوير أنفسهم يف قالب الرتمجة الّذاتية،«

هذا الّنوع يف األدب  وا من خالهلا عن أنفسهم متأثرين مبا طالعوه مما لدينا يف الرتاث، ومبا طالعوه من أمثلة وعربّ 

الغريب، ومن مذاهب األدب و الفلسفة الغربية، وقد احتذوا الرتاث حني أتت ترمجا�م الّذاتية خاضعة بصورة عامة 

متّيز بعض الكّتاب  نّ ي الّنفسي واملصارحة املكشوفة، وإإىل طبيعة الّروح العربية اليت ال متيل منذ القدم إىل التعر 

  .)1(»ت و املوروثات اليت تؤمن �ا ا�تمعات العربية منذ أزمان بعيدةٍ ماباخلروج على املسلِّ 

والتاريخ احلديث يطلعنا على أّن احملدثني ممن كتبوا الّسرية الذاتية، �جوا �ج القدماء يف الرتمجة ألنفسهم، على   

حتذاء ، وكانت لكتابة و اإلثاً جديدا على اات الغرب، جعل ذلك ختصيباً و باعأّن إّطالع الكثري منهم على ترمج
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وحية واألدبية و السياسية للحقائق الفكرية و الر  سجلٌّ  ه الفرتة تعود إىل أنّه يف جمموعهمة ما كتب يف هذقي

منهم �م واضحة على احلياة العامة يف ز و توثيق صريح حلياة بعض األعالم و األفذاذ الذين تركوا بصماللعصر، 

الذي تاه بني ثقافتني حينما غمرته " ، أزمة اإلنسان العريب و فكره"بعدهم، كما تعكس تراجم هذا القرن  وفيمن

  .احلضارة الغربية بزيفها وحبقائقها كذلك

 ناوره ، ويضع الكثريون من أدبائوعند هذا احلّد ، يبلغ فن الرتمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث  قمة تط«

فنية، متاثل يف  م احلديث هلذا الفن األديب ، ويكتبون أعماال أدبية، رّمبا يعّد كلٌّ منها ترمجة ذاتيةهم على املفهو يأيد

، بأّ�ا "ميخائيل نعيمة"لـ " سبعون"عربية مثل "ترمجة ذاتية"مالحمها معامل هذا الفن يف األدب الغريب، بل رمبا تتميز 

  .)1(»ةتمع هلا من عناصر فنية أصيلملا اجفوق على بعض الرتمجات الّذاتية الغربية تت

ويف القرن العشرين كثرت الرتمجة الّذاتية، يف بلدان العامل العريب املختلفة، ومن أشهر من كتب يف أوائل القرن 

) خطط الشام( يف �اية اجلزء الّسادس من كتابه ، أديب سوريا وعاملها، حيث ترجم لنفسه"حممد كرد علي"

  .م1927املطبوع يف دمشق سنة 

" إمساعيل صدقي"، و "وقليب فهمي"، واألمري عمر طوسون، "أمحد شفيق"وتعّد املذكرات اليت نشرها املؤرخ 

،لونا من الرتاجم الّذاتية يف املكتبة العربية احلديثة، وإن كانت "حممد حسني هيكل"، و"حممد �ي الدين بركات"و

  .)1(»من الّنواحي الّسياسية اليت عاصرها هؤالء الرجالتشتمل على كثري 

يف عناوين خمتلفة كاملذكرات  هرة للرتمجة الذاتية، وإن كانت تتمظوقد حفل األدب العريب احلديث بألوان خمتلف

  .عرتافات وما شابه ذلكواإل

، "سالماً ووداعاً "يف رواية " جورج مور"ستعانة بالفن الروائي على غرار مافعل وقام بعض الكّتاب العرب باإل    

الذي صّور " ليايل سطيح"يف " حافظ إبراهيم"، ومن هؤالء "صورة وجه الفنان يف شبابه"يف " يسجيمس جو "و

قبل ذلك قد أعار أفكاره " املويلحي"مثّ مع ابنه، وكان " سطيح"جتماعية و السياسية يف احلوار مع الكاهنآراءه اإل

  .وبعض الشخصيات الثانوية األخرى " عيسى ابن هشام" و خالصة مالحظاته إىل شخصية

اليت صدرت " هيكل"لـ " زينب"ّمث تلت هذه احملاوالت اليت ظهرت يف العقد األّول من القرن العشرين ، رواية     

قرتاب من الفن الروائي احلديث، وقد صّور فيها النقاد جتربة فريدة على طريقة اإلم، واليت رأى فيها 1914سنة 
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احبها تأمالته و أرائه يف الفالحني و األسرة و الزواج و األشواق و الرومانسية، لكنها ليست سرية ذاتية ، بل ص

والّدارس إلصدارات الكّتاب يف هذا الفن طيلة هذه املرحلة يرى التأثر الواضح . هي رواية أو هي يف الفن الروائي

  .ومن سار مسارهم" قاسم أمني"و "حممد عبده"ألصحا�ا و اعتمادهم على أراء كل من 

املعروفة " طه حسني"من خالل سرية «على أّن السرية الّذاتية احتلت مكا�ا بني الفنون األدبية يف هذا العصر     

قصة "، و "لـ أمحد أمني"، وحيايت " لتوفيق احلكيم" زهرة العمر"للعقاد، و " حياة قلم"و " وأنا" ،"األيام" باسم

إلياس "للشاعر املهجري " قال الرّاوي"، و "ميخائيل نعيمة"لـ " سبعون"، و "عبد القادر املازينإبراهيم "لـ" حياة

لويس "للدكتور " أوراق العمر"و " مذكرات طالب بعثة"للدكتور مصطفى الديواين، و "قّصة حيايت "، و "فرحات 

  .)1(»النماذج األدبية لفّن الّسرية الّذاتية، وغريها من "أنيس منصور"لـ " إالّ قليالً "و " يف صالون العقاد"، و"عوض

ثة ذه املرحلة تتخذ من حيث الشكل ثالفإّن الرتمجة الّذاتية يف ه"حيي إبراهيم عبدالّدامي"وحبسب ما يرى     

غم من وجود القالب وبالر  .ليل و التصويرريي حتليلي، وقالب جيمع بني التحروائي ، وقالب تفسقالب  :قوالب

فإّن القالب التقريري التفسريي يغلب على أكثر مما  ،ري، والقالب الوسط بني التصوير و التقريرالتصويالروائي 

  ..لدينا من تراجم ذاتية حديثة

رفنا، هي اإلحساس و التفكري و الشعور و احلدس، وعرفنا كذلك أّن عوإذا كانت بواعث كتابة الّسرية كما     

نسانية جمتمعة يرتاوح من شخص إىل آخر بني ضعف و قوة، ورّمبا غلب تأثري هذه البواعث يف الشخصية اإل

فجاءت الّسرية الّذاتية بتأثري ذلك وتبعا له، فهو ينساق ملا غلبه، ويهّون من احلوافز األخرى  ،باعث على ما سواه

اليت كتبت يف  اليت تغدو ذات وهج ضئيل، ومن خالل هذه البواعث و احلوافز ميكننا أن نصّنف الرتاجم الّذاتية

  :إىل  الوطن العريب يف العصر احلديث
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  :التــــرجمة ذات البـــاعث الفكـــــــــري- 1

شعرًا كان أم نثراً، لدى جاءت أكثر األنواع احتفاال بالّناحية  األديب وأكثر كتا�ا من مارس اإلبداع الفّين     

توغل يف خصائصه ومقّوماته، وأسسه الرتمجة، وت ذي كان يسبح فيه صاحبالفنية، وهي تصّور عامل الفكر ال

  .وقواعده اليت قامت عليها ثقافته، والطرق اليت خاضها يف سبيل جلب األفكار و نقلها وحماولة إذاعتها بني الّناس

 قضاياه، وجاءتوتعاجل كننا تصنيف التّيارات اليت كانت حتكم الفكر العريب احلديث وعلى أساس األفكار مي    

د احلرب العاملية ورة على كثري من املوروثات البالية اليت كان يعتقدها العامة، فبعسمة باجلّدة والثلّنماذج متّ هذه ا

انقسمت الطبقات املثقفة إىل تيارات متباينة أحيانا يف  ،تصال املطّرد بني الشرق و الغربونتيجة لذلك اإل

الغربية، وما وصل إلينا من تراث األقدمني، وأنتج هذا  أخرى حتاول التوّسط و التوفيق بني املدنية و طروحا�ا

أثارت معارك وخصومات كان هلا األثر البالغ جتماعي، يف ا�ال السياسي و اإلاجلدل الفكري، دعوات إصالحية 

  .و القيمة الفكريةم و الكيف، من حيث الفن و األدب يف إثراء األدب العريب احلديث، من حيث الك

دف أّن الكّتاب و األدباء الذين دخلوا هذه املعارك، أبناء جيل واحد يتشا�ون من حيث ومن عجيب الصّ     

وقد نشأوا يف أحضا�ا، وظهرت يف نفوسهم  «،نشأ�م، وظروفهم، فهم أبناء الطبقة املتوسطة املتمسكة بالتقاليد

األوروبية وقد   اليت اطّلعوا عليها يف اآلداب و الثقافات راع  بني تلك التقاليد، وبني األفكار و النظرياتعوامل الصّ 

أتاحت هلم استيعاب ألوان تلك الثقافات، كما أّ�م مجيعا يف سن  أو أكثر ون لغة أوروبيةكانوا مجيعا حيذق

فقون كذلك يف أّن أكثرهم اجته م، ويت1889و هي سنة ، سنة امليالد  متقاربة، ومن العجيب أن يّتفق أكثرهم يف

لكي يثريوا الشك فيما ورثناه من القّيم  ،ىل تناول املفاهيم القدمية حول الشعر و األدب، والثقافة، بالدراسةإ

  .)1(»اجلديدة هماملسّلم �ا و يتيحوا ألنفسهم الفرصة من خالل ذلك لبث مفاهيم

وكّل منهم قد أسهم بقسط وافر يف احلياة العاّمة، اليت كانت يف جماهلم احليوي الذي يعيشون فيه، لذلك     

وهم يف كل هذا كانوا حييون تناقضا مثريا بني واقعهم البائس و ما ىل ترمجا�م وظهرت يف ما يكتبون، امتدت إ

من ثقافات متقدّمة و حضارة أ�ر�م و مألت يأملون، بني ماوجدوا أنفسهم عليه و ما استوىل على عقوهلم 

  .عليهم كيا�م
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وكّنا نلمس هذا الصراع يف إنتاجهم الشعري و النثري على حنو ما هذا الصراع الّداخلي، " ضحية"نوا لقد كا    

" طه حسني"و " توفيق احلكيم"يف مطلع الشباب، وكذلك فيما كتب " شكري"و " العقاد"و " املازين"جند يف شعر

دٍّ كبري أّين منعزل عن ا�تمع الذي إّين أحس إىل ح «: الذي عّرب عن القضية برّمتها بقوله" سالمة موسى" و

وهو بذلك حياول أن يدافع عن أفكاره اليت الزمته طيلة . »أعيش فيه ال أنساق معه يف عقائده و عواطفه و رؤياه

جتماعية و اإل سلوب احلياة الشخصية لتكون هي أ ،بيف الثقافة و األد" العلمانية"حياته، فقد كان يدعو إىل 

و  التطور"وهو يريد أن يقيم بناء جديدا على األنقاض القدمية، أو اليت يراها قدمية، متأثرا يف ذلك بنظرية 

  ".تربية سالمة موسى"، وقد ضّمن هذه األفكار سريته الذاتية اليت أمساها "رتقاءاإل

ا يف بنيتها الفنية �جا يعتمد على أسلوب ههج صاحب، فين" سبعون" املعنونة بــ" ةعيمميخائيل ن"و أّما ترمجة     

  .جامع بني التحليل و التصوير، وهي تصدق ألن تكون مثاال على األسلوب الوسط بني املقالة و الّرواية

 - 1889من (نةويف أجزاء ثالثة أودع كل جزء منها مرحلة من حياته اليت طواها على األرض طوال سبعني س    

، وقد احتدم الصراع يف نفسه منذ سّن مبكرة، و نشأ عن ذلك تساؤالت عن مصري اإلنسان و )م1959حىت

حقيقة الكون و الوجود، وهي التساؤالت اليت وّلدت  يف نفسه اضطرابا و قلقا انتهى به يف األخري إىل اإلقرار  و 

  .ية يف الفكر و الثقافةيدعو إىل العامل ة إىل الكون جعلتهالوجود، و أصبحت لديه نظرة كلية عامّ  حدةاإلميان بو 

الكائنات، بل يلغي الفواصل و احلواجز يف الّزمان ه وبينيلغي احلدود بين وهو �ذه النظرة الشاملة للكون و احلياة،«

اإلشراق،  بسوانح واملكان ويسمو بنفسه، ليخّلصها من العامل احملسوس، ساحبا �ا يف ملكوت الّروح، ليستمتع

يف يف حلظات و ل الصّ و زجها بروح األزل مزجًا يذهله عن نفسه، ذهغبطة اليت تندمج روحه بالوجود، ومتوحلظات ال

  .)1(»الكشف و املشاهدة 

خذ اليت عا�ا الّنقاد يف هذه الرتمجة الّذاتية، فإّ�ا كانت متثل الرتمجة العربية األوىف و األكمل املآورغم بعض     

ه من أكثر اخلصائص الفّنية الّالزمة، يف بنائها وتشكيلها، وملا أعطته من حمتوى وافيا ي، ملا توّفرت علا�بني مثيال

  .ا منذ الطفولة حّىت الشيخوخة، وما طرأ على هذه الشخصية من تقلبات و تغرياتهعن حياة صاحب

الكمال و احلقيقة و املعرفة، يف إلينا ميخائيل نعيمة كفاحه العنيف الذي خاضه يف حياته، حبثا عن  وقد نقل

صورة تعّري نفسيته، وفيها مصارحة و مكاشفة تبوح باألهواء و اآلثام اليت تغّلب عليها يف األخري بعد الّصراع و 
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بضة األغالل املادية، وراح يرفرف عاليا يف صوفية التجّرد و ة ونكران الّذات، وبذلك أفلت من قالّصرب و ا�اهد

حياة العزلة والتأمل والفكر اليت كانت نفسه �فو يف شوق دائم إىل " خروببالش"منصرفا يف كهفه وغدا «، الطهر

طواف املضين الطويل، إىل جتميع اخليوط املؤلفة لنسيج فكره الكوين الشامل، ومعرفته تّمث وصل آخر ال إليها، 

ة و اإلحساس بالقّيم اجلمالية و الّنفسية الّروحية الّصوفية، وقد نقل إلينا كل ذلك، يف تصوير أديب مثري للمتع

  .)1(»احلار و العقل الواعي وبني العاطفة املرهفة، والفكر املستبصراألميان  ومازجا بني

صاحب فلسفة أدبية، قوامها الّسخرية من احلياة و األحياء، وحىت من أهله ونفسه، ولكّن هذه " املازين"وكان 

وال تظهر النقائص و املثالب، وقد كان ال جيارى يف هذا املضمار، وقد عّرب  السخرية كانت هادئة مرحة، ال جترّح

وكانت مادة الكتابة يف كلتيهما مستقاة من حياته اخلاصة، وهي " اينإبراهيم الث"و "إبراهيم الكاتب "ذلك يف عن 

ات طفولته و صباه، وتّصور متثل أطوار حياته العقلية و الفّنية وتصّور الّنمو احلاصل يف شخصيته، وتنقل لنا ذكري

لنا احلياة يف الشارع و املدرسة و املنزل، و أيّامه يف التدريس و الّصحافة، ويف أسلوب سلس تضفي عليه روح 

  .الدعابة الّساخرة، واالستخفاف اخلفيف الظريف

صلبة  قوية عن شخصية ، تفرض وجودها يف كل مكان ، وتبنيمتضخمة" أنا"فكان صاحب " العقاد"وأما     

ة، وعنيف ا�ادلة، وله من املهارة العقلية والّصرامة املنطقية مازاد يف تشاخمه، وتعاليه قوي احملاججعنيدة، وهو 

  "حياة قلم"و " أنا"، وخاصة حني يكتب عن نفسه يف ، وكّل هذا كان ظاهرا يف كتاباتهمبواهبه الشخصية

 اإلنسان كما يراه هو، ال كما يعرفه الّناس على ظاهره " دعباس حممود العقا"ففي الكتاب األول أطلعنا على     

يء آخر خمتلف كل االختالف عن الذي يراه الكثريون من األصدقاء و األعداء كما يعرفه هو ش" العقاد"ألن 

الت ويف جم" جمّلة اهلالل "شخصية يف وكان هذا الكتاب أّول أمره عبارة عن مقاالت كتبها بنفسه عن حياته ال

  .شهورةبعد" العقاد"يف صورة كتاب إالّ بعد وفاة " أنا"ومل يظهر  أخرى،

حياول يف ترمجته الّذاتية أن يعرفنا بنفسه، ويرى أّن اإلنسان مهما حاول معرفة ذاته، لن يعرفها معرفة " والعقاد«

كل شيء يف حتقيق، بل يعرفها على وجه التقريب و التخمني، ألّن اإلنسان لو عرف نفسه معرفة حتقيق، لعرف  
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اء الفناء، ولكن قصارى جهد اإلنسان أن اخلفاء، ومل يكتب ذلك ألحد من أبناألرض و الّسماء، ويف اجلهد و 

  .)1(»األشياء تلتقي مبا حوهلا من األحياء أو منيعرف حدود نفسه، حيث 

النتصاراته اليت حققها يف سن ّوه خبصائصه و صفاته، ومواهبه، مكربا غلب صفحات سريته الّذاتية تراه ينويف أ    

باحلديث عن حدود نفسه وجوانب  فة و السياسة، وهو يف ذلك ال يبعدمبكرة يف عامل األدب و الّصحا

شخصيته، اليت جيعل منها احملور الذي يدور عليه، وهو يعاجل األحداث و املواقف من خالل رؤية ذاتية، ومن 

  ".األنا"خالل منظور 

إذ كان مّياال ، ه يف كل ما كتب العقاد و أنتج الذي غلب على سريته الّذاتية هو ما نستشفّ ولعّل هذا الطابع     

إىل التحليل الّنفسي العميق الذي يرجع باألسباب إىل مسببا�ا، ويقف عند الظواهر وقفات املستبصر اخلبري الذي 

من املنطق و الفلسفة، وهو أمر جعل دت كثريا الّذهنية اليت أفا ل التحقيق و التدقيق، ومرجع هذا رّمبا ثقافتهال ميّ 

تبدو مفتقرة إىل خفة الشعور، ونبضة  «ترمجته الّذاتية، تتـأخر خبطوات عن مثيال�ا من الصف األول ألّ�ا

ع أن خيّلي بينه وبني طابعه العقلي الّصارم، الذي غلب على إنتاجه النثري يستطمل اإلحساس وسهولة الّلفظة، إذ 

نطق تب ترمجة حياته الشخصية، فالتزم مذهبه العقالين، الذي يعتمد على بداهة العقل، وحجة املحّىت وهو يك

، وحرك   .)2(»ة العاطفة على ما سلفمبعزل عن نبضة احلسِّ

اولة والعناد واحلّدة، وخباصة حني ذكر معاركه الفكرية و اده الكبري بذاته أن جنح إىل املصوقد كان العتد    

  .السياسيةاألدبية و 

ورّمبا كان لألزمة اليت اجتاحته أيام الشباب إبّان احلرب العاملية األوىل دور يف ذلك، حيث جعلته عرضة للشك     

خرجا منتصرين بفضل " املازين"، إّال أنّه و "املازين"و " شكري" و القلق، وهذا ماعاناه كل من صديقه

و بفضل الصالبة و القّوة عند العقاد، أّما " ازينامل"شخصيتهما، وبفضل طابع السخرية منكل شيء عند 

نطواء و اهلروب مستسلما ياة و األحياء، ومل جيد إالّ اإلفظل حبيس الظنون و اليأس و العزلة، والتربم باحل" شكري"

نفصام و هذه احلرية، وكان تلخص أزمة جيله الذي عاش هذا اإل زمتهضطراب، وكانت أاجس و القلق و اإلللهو 

أّ�ا اعرتافات صديق " عرتافاتاإل"الشخصية الذي جعله يّدعي يف  عكوفه على نفسه أن أصيب بازدواج لشّدة

  ".عبد الرمحان شكري" ما فيها من أثر و مفاتيح لشخصية له، رغم
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وهكذا ومنذ أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين محلت لنا الرتمجة الّذاتية عّدة تيارات أدبية     

ا ته اليت سلكت طرقرية، تعكس احلالة اليت كان عليها العقل العريب الذي كان يبحث عن مقومات شخصيوفك

املتمدن  احلاضر العريق، وقّيمقّيم املاضي  ستقرار يف طابعها املمّيز الذي جيمع بنيإىل أن اهتدت إىل اإلخمتلفة، 

  ".اآلخر"القابل للتفاعل مع ثقافة 

  :ـــــث السياســــــــــــيالتــــرجمة ذات الباعـ- 2

لّدفاع عنها و الغاية منها هي تصوير العامل اخلاص بصاحب الرتمجة ومذهبه تربير املواقف، أو للو أغلبها كتب 

ليل للوقائع و األحداث، وتظهر سلك مسلك التربير والتفسري و التعومبادئه، وتوضيح أحكامه وسلوكه، وهي ت

الذي بدأ نشرها سنة ، " أمحد شفيق"لـ " مذكرايت"نفسي و الّروحي، ومن أمثلتها فيها نواحي الّصراع الفكري وال

وصّور احلياة  «، وقد تناول فيها حياته و نشأته "بعد مذكرايت أعمايل"م، يف أربعة جملدات، ّمث أكملها يف 1934

م، وهي من أكثر املصادر يف تارخينا 1923م حىت عام 1873و السياسية يف الفرتة اليت تبدأ من عام  جتماعيةاإل

  .)1(»احلديث، و نرى فيها دفاعا عن مواقفه الشخصية، وخاصة موقفه من الثورة العرابية، وكان معروفا بعدائه هلا

الثورة العرابية أسباب قيامها و  ب قادة ر حركة اإلصالح، وقد كتوكثرت املذكرات التارخيية و خاصة بعد ظهو 

كذلك بّرروا كثريا من التصرفات، وبّينوا ما كان خافيا على الكثري موضحني مواقفهم من . أسباب إخفاقها 

" كشف الّستار عن األسرار"نفسه يف مذكراته " أمحد عرايب"األحداث اليت خاضوا غمارها، وهذا مافعله الزعيم 

 ، وعبد اهللا الندمي يف كتابه"البحر الزاخر يف تاريخ العامل وأخبار األوائل واألواخر" تابهيف ك ، "حممود فهمي"و

عبد اهللا الندمي "م، حتت عنوان 1956، والذي نشرت مذكراته و جمموعة رسائله  ومقاالته سنة "كان ويكون"

  ".ومذكراته السياسية

قّصة " :ور العامل السياسي للمرتجم، من ذلكّمث جاءت تراجم أخرى ضربت على هذا املنوال الذي يصّ     

حممد "لــ" مذكرات يف السياسة املصرية"لعبد العزيز فهمي، و " هذه حيايت"، و "أمحد لطفي السّيد"لـ " حيايت

يث كانت هلم أراء و هؤالء كان له دور و خطر يف احلياة الّسياسية املصرية والعربية، ح من ، وكل"حسني هيكل

ا  ورّدا، فكتب كّل منهم سريته يبّني فيها وجهة س، فأحدثت بلبلة و أخذلفت املألوف عند الّنااأيديولوجيا خ

  .جتماعيرتآه وسيلة لإلصالح السياسي و اإلنظره، ويدافع عن الذي ذهب إليه و ا
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  :الترجــــمة ذات الباعـــــــــــث اإلستـــــــــرجاعي- 3

مذكرات األمري حيدر "وتنقل لنا العامل اخلاص للكاتب، واجلوانب اليت متثل حياته ووقائعها، ومن أمثلتها    

عصاميون عظماء من "يف كتابه "احيطاهر الطن"اليت نقل جانبا منها  ، "جورجي زيدان"، ومذكرات "الشهايب

، اليت يسرد فيها ذكرياته "وسف وهيبمذكرات ي"، ومن ذلك "بدر اهلالل"، والذي صدر عن "لغربالشرق و ا

الفّنية، وعشقه الكبري للفن املسرحي الذي جلب عليه غضب أسرته و أقاربه، حيث كان أبوه يعد احرتاف ابنه 

  . التمثيل عمال جيّر له اخلزي و العار، وسريته يف جمملها تكشف عن مجلة من أسرار هذا الفن

تبها األدباء الذين ارحتلوا خارج مصر، وسّجلوا فيها جانبا من حيا�م و وينتمي إىل هذا النوع ، الذكريات اليت ك

أمني "باألماكن و الشخصيات اخلارجية أكثر من عنايتها بالّذات، ومن أمثلتها رحالت  وهي تعىنماشاهدوه، 

" للمازين"، وكذلك الرحلة احلجازية "قلب األقصى"و " قلب لبنان"و " قلب العراق"، و"ملوك العرب" " الرحياين

" مذكرات الّشايب"، ويف هذا الّنوع كذلك "لطه حسني"يف رحلة الربيع و الص"، و"هيكل"لـ  ،"يف منزل الوحي"و

يوميات "ه، وهي تشبه إىل حد بعيد آملمالته، وصرّح فيها بكثري ممّا فيها خواطره و مالحظاته و تأ اليت سّجل

  ".توفيق احلكيم"لألستاذ " نائب يف األرياف

م، وكانت 1927وصّور ذكرياته عن عمله معاونا لإلدارة عام " حيىي حّقي"اليت كتبها " خّليها على اهللا"ومنها     

تسري على طريقة الّسرد التذكري الذي ال يعتين كثريا بالرتتيب الّزمين وقد مجع فيها بني األسلوب التفسريي و 

الذي كان يسرد من " املازين"م على هذا املنوال وممن كتبوا ذكريا� .التصويري، وجاءت على شكل قصص قصرية

خالل مقاالته القصصية جتاربه اخلاصة، وذكرياته من فرتة الطفولة إىل املدرسة و الّصبا و مغامراته العاطفية ومعظم 

  .حديثه كان يدور على جتاربه الّذاتية اليت عاشها حبلوها و مّرها

لنوال " ةبمذكرات طبي"،و "حممد حسني عمر"لـ "  يف أسبانيامذكرايت عن بعثيت"ومن هذا الّنوع أيضا     

بعض من "و " ليوسف السباعي" من حيايت"، وكتاب "لسمرية أبو غزالة" مذكرات فتاة عربية "، و "السعداوي

  ..وغري ذلك كثري" حممد التابعي"لـ " عرفت

رابعا أمساه الرتمجة الذاتية الّروائية، وهذه الدراسة على هذه األقسام الثالثة قسما " إبراهيم عبد الّدامي"حيىي زاد و     

  .ة قالبا و شكال و ليس باعثا و حافزاه هنا ألّ�ا ترى يف الّروايثبتال ت
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ا �ايء فإّن األدب العريب احلديث قد ضّم ضروبا شّىت من الّسري الّذاتية و الرتاجم اليت دأب كتومهما يكن من ش

كانت حتيا فيه، وعلى ذكر اخلواطر و التأمالت و املالحظات و األفكار   وما    يعلى تعرية الّنفس و احمليط الذ

  ..وفيقلق تارة و اضطراب..وهدوءأناة حينا  في..كانوا يرونه وما أصبحوا عليه يف تدرج وتطور
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  المبحث األول

  الجزائر في عصر مالك بن نبي

  :توطئة

ستعمار الغريب، الذي أّمت لعامل اإلسالمي تعيش حتت وطأة اإليف مطلع القرن العشرين، كانت دول ا  

، با�زام تركيا وحلفائها، حيث كانت )م1918-1914(عقب احلرب العاملية األوىل  ،ية عليهاسيطرته الكلّ 

باسم االحتالل تارة و باسم  ،املنهزم "الرجل املريض "ثاري ة ألوروبا لتحكم أمرها و تضع يدها على محنالفرصة سا

  .نتداب و الوصاية تارة أخرىاإل

اليت ضربت الضفة و الشمال اهلوجاء  رياح اليت محلتها ،و مل تكن اجلزائر مبعزل عن هذه اهلجمة الشرسة  

إّال عينات  يعرف ستعمارية فيها منوذجا فريدا يف العصر احلديث، الذي ملبل كانت الظاهرة اإل. اجلنوبية للمتوسط

  .حتاللالذي يعترب أخطر أنواع اإل ستيطاينإلحتالالقليلة من اإل

فية إىل مسخ م، سعت و بكّل قوة من خالل قوانينها التعسّ 1830دخوهلا إىل اجلزائر سنة  ذففرنسا ومن  

فقد  .، حىت يصبح بال هوية وال تعريفالشعب اقتصاديا و اجتماعيا، وثقافيا كيان  الشخصية اجلزائرية و حتطيم

اإلسالم يف هذا القطر مستهدفة  لقضاء على الوجود التارخيي و احلضاري للعربية وااملمنهجةاحاولت يف اسرتاجتيا�

هذا الشعب يف  ري الذي ميّدل الساليت كانت هي احلب. عية و العصبيةجتماى الروحية واملادية، والروابط اإلالقو 

  .التكاثف و املقاومة

م، مل يثن عزمية 1830جويلية  05بتاريخ - "الّداي حسني"إّن اإلعالن املّر عن استسالم حكومة     

فقد ظهرت يف هذا اإلطار زعامات ثورية وروحية ضربت أروع األمثلة يف البطولة  ، املقاومة و املواجهةاجلزائريني يف 

األمري عبد "، ومقاومة )م1837- 1830(يف الشرق "احلاج أمحد باي"يم، ولعّل مقاومة واملقاومة ودفع الضّ 

، ومقاومة "الشيخ بوزيان"، بقيادة )م1849(يف  "الزعاطشة"، ومقاومة )م1847- 1832(يف الغرب  "القادر

 "قبومزرا"، و " والشيخ احلّدادين، ومقاومة املقرا)م1857-1854(يف منطقة القبائل "الال فاطمة نسومر"

خلري دليل على هذه  ، ذلك كثريري، وغ)م1904- 1881"(الشيخ بوعمامة"، ومقاومة )م1872- 1871(من



مذكرات شاهد للقرن:                                                                       الفصل الثالث  

 

123 
 

ا يف كّلما كان اخلطر حيوم حول البالد و العباد، ومل يكن هذا املوقف بدعً   ،منتفضة مواجهةب �ّ الروح اليت 

الشعب اجلزائري فالتاريخ يروي عنه يف كل حقبة هذا الّدفع و املقاومة، وذلك منذ الفينيقيني، إىل الرومان 

  .سباناإل، وصوال إىل "البزنطيني"و"الوندال"و

نا قويّا يف وجه محالت صلت حمع الروح اإلسالمية وشكّ  لقد تزاوجت الغرية الوطنية لدى اجلزائريني   

  .جتماعية يف صميمهاحمة اإلت تضرب اللّ ئستعمار الفرنسي و قوانينه اليت ما فتاإل

م، دفع مبجموعة من الشخصيات البارزة 1830إّن سقوط اجلزائر العاصمة يف قبضة الفرنسيني يف عام «  

إبراهيم مصطفى "، "بويلماسط"، "بوضربة"، "خوجة"يف طليعتهم محدان  ،من العائالت العريقة املعروفة

»إىل رفض هذا االحتالل..."أمني سّكةحممد حاج "، "محيد بوقندورة""باشا
 الشخصيات، حيث عمدت هذه .)1(

 التجاوزات اليت كانفضح و  أخالقيةالالأصوا�ا إىل السلطات الفرنسية �دف كشف املمارسات اليصإوغريها إىل 

االتفاقية  يرتكبها االحتالل الفرنسي وجنوده يف الكثري من مناطق الوطن، مذّكرين املرّة تلوى األخرى باحرتام

 والّدينم، واليت كان ضمن بنودها احرتام السلطات الفرنسية لألسرة اجلزائرية، 1830جويلية  05املوقعة يف 

  .والتقاليد وممتلكات اجلزائريني وشرفهم

  :ة عــــن الوضع العـــام للجزائـــر مطلــــع القـــــرن العشريــــنلمــــــــــــح

إلضعاف  كثريةتضافرت  ستعماري الذي طرأ بأرض اجلزائر األثر األخطر ضمن عواملكان للمعامل اإل  

العديدة واملقاومات املتتالية اليت كان يفّجرها الشعب روب جتماعي والسياسي العام، ورّمبا كان للحالوعي اإل

إىل استشهاد الكثري من رموز و�ااوقساجلزائري بني الفينة و األخرى أثر آخر يف ذلك، حيث أّدت كثرة احلروب 

على سياسة مصادرة األراضي، ودفع السّكان  قامت رهيبة استيطانيةالبالد وعلمائها، ممّا أعقب ذلك حركة 

ستثنائية اجلائرة واليت كان أخطرها قانون القوانني اإل رج الوطن من خالل سنّ  إىل اهلجرة اجلماعية خااألصليني

و الذي ظّل ساري املفعول طيلة قرن كامل من  ،بقانون األهايلما مسي  أو(code de l’indigénat)اناألندجيي

  :)2(والذي من نصوصه ما يلي). م1944-1848(الزمن

                                                           
.48، ص2009 ،1تاريخ احلركة الوطنية ، دار طليطلة، اجلزائر،ط: بن خليف عبد الوهاب ) 1) 

  .33م، ص2010، 1الفكر السياسي عند العالمة عبد احلميد بن باديس، دار طليلة ،اجلزائر، ط: خليفمالك بن ) 2(
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سلطة احلاكم العام الفرنسي يف توقيع العقوبات على اجلزائريني دون حماكمة، وذلك من أجل احملافظة على -1    

  .األمن العام

يف حي من األحياء، أو قبيلة من القبائل، أو مدينة من جناية  اجلماعية عند وقوع املسؤوليةاألخذ مببدأ -2    

  .املدن

  .السماح لإلدارة حببس األشخاص أو مصادرة ممتلكا�م دون حكم قضائي-3    

  .لرتخيص خاص إذا أرادوا التنقل بني أقاليم اجلزائر املختلفة اجلزائرينيوجوب محل -4    

توسيع سلطة قاضي الّصلح، ومنحها ملدير البلدية يف حالة عدم وجود قاضي حبيث تشمل الغرامات ألحد -5    

  :ب التاليةاألسبا

  .أو العمل يف املزارع األوروبية أثناء عملية احلصاد ومجع احملصول يف أشهر الصيفخرة السّ  رفض-أ    

  .التلفظ بعبارات معادية لفرنسا- ب    

  .عدم اإلذعان ألوامر القياد- ت    

  .إحداث أي نوع من أنواع الشغب أو خمالفة التقاليد- ث    

  .التأخر يف دفع الضرائب العامة-ج    

إىل غري ذلك من القوانني اليت بلغت يف استهتارها بكرامة اجلزائري احلد الذي جيوز جلهات اإلدارة أن تسجن أّي 

عريب مهما كانت مكانته ومنزلته بني قومه مبجرد اشتباهها يف سلوكه أو يف أمانته و إخالصه هلا، حىت مبجرد الّظن 

  .مضر باألمن العامراح السّ  مطلق هبأّن وجود

عه يف الوطن العريب ستعمار الفرنسي و توسّ ضمن اإلسرتاجتية اإلمربيالية لإل إّن مشروع احتالل اجلزائر كان  

يأمل يف  كان  الذي" نابليون بونابرت"هيب خاصة، وهذا حتقيقا لرغبة منظر ية على بلدان املغرب العر واهليمنة الكلّ 

املتوسط وحتويله إىل حبرية فرنسية، يتّم من خالل ذلك تأسيس إمرباطورية استعمارية تؤمن  إخضاع البحر األبيض

  .املوارد األولية للمصانع وتعمل على إجياد أسواق للبضائع و املصنوعات
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ومن املؤكد أّن القنصل الفرنسي «من هنا كانت أمهية القطر اجلزائري جغرافيا و اسرتاجتياوسياسيا،  

ون، ومتثيل أحد األنصار الّداعني بإحلاح شديد الحتالهلا وتقع عليه مسؤولية تعقيد مشكل الديّ كان "الفدو "

الفساد  اثةوإع، وفتح ا�ال الحنراف الكنيسة وحماربة اإلسالم، "دار اجلهاد"للقضاء على " حادثة املروحة"مشهد

»يف خمتلف أرجاء البالد
)1(.  

ستعماري بنجاحه، أال وهو أساسياً، ربطت جناح مشروعها اإل منذ الوهلة األوىل، وضعت فرنسا هدفاً   

  ..إحلاق الشعب اجلزائري بفرنسا، وإقناعه بأن اجلزائر قطعة ال تتجزأ من فرنسا

مي بصفتهما املرتكزان نو إذا كانت الّلغة و الّدين مها العائقان الرئيسيان أمام هذا املشروع اجله   

مس والتشويه، مبصادرة كل أمالك الوقف فقد عمدت فرنسا إىل سياسة الطّ الفوالذيان يف أي ثقافة أو حضارة، 

ور العبث املمزوج باحلقد شع صبومن أ. وإتالف كل ما من شأنه أن يومئ إىل الرتاث اجلزائري بأي صلة

بعثروها حتالل مبكتبة األمري عبد القادر، اليت كانت تعترب من أهم املكتبات يف اجلزائر، فقد ما فعله اإل«الصلييب

الذين  ياملسيح الدين حتالل الفرنسي، ورجالط جيش اإلا، وكان ضبّ )(...�ا أّميا عبثعلى الطرقات وعبثوا 

ويرسلون حمتويا�ا إىل ذويهم يف فرنسا، أو يبيعو�ا لتجار الكتب (...) ينهبون املكتبات ،رافقوه يف عمليات الغزو

»األوروبيني
  .وعرف إنساين متحضر عن كل خلق ، يف مشهد قامت بعيد)2(

لقد استمرت هذه احلالة التجهيلية إىل أن حتول هذا الشعب يف معظمه إىل حالة من األمية املطبقة وهذا    

م 1829سنة  %20ربية ذا�ا تشري إىل أّن نسبة األمية يف اجلزائر كانت ال تتعدى غبالرغم من أّن التقارير ال

  .حيث كانت دور العلم واملعرفة منتشرة يف مجيع املدن والقرى

لقد أطفأت فرنسا مشوع العلم و أنواره، و أشرعت أبواب اجلهل و ظالمه، وهي قد أدركت منذ البداية    

ب العلم فبادرت إىل ضرب هذا املكنون اهلويايت من خالل ضر  ،أّن قوة الشعب و صالبته يف متّسكه بإميانه و دينه

أو على " رييةصحقنه جبرعات تن"راحت حتاول  اجلوّ  ايف مرحلة الحقة وبعدما تسىن هل متّ ، و املؤسسات التعليمية

جيمع األطفال اجلزائريني اليتامى، و يأيت «" بيجو"فهذا اجلنرال .ويته وتنسيه أصوله وأعراقهة تذهب �ياألقل الدين

حاول يا أبيت أن جتعل منهم مسيحيني، وإذا فعلت فلن يعودوا إىل دينهم : �م إىل القسيس فيسلمهم له قائال

                                                           
  .179،ص2005تاريخ اجلزائر من ما قبل التاريخ إىل االستقالل، دار العلوم، عنابة،: صاحل فركوس)1(

. 97،ص2010عبد احلميد بن باديس و منهجه يف الدعوة و اإلصالح، دار األمل، تيزيوزو، : عمار بن مزوز ) 2) 
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سة التمسيح اليت تستهدف سيا السياسةتلك  تنفيذمسؤولية " يالفيجر "ليطلقوا علينا الّنار، وقد توىل الكاردينال

»قة الفرنسيني روحيا وعقلياوإدخال اجلزائريني بوت
)1(.  

ستعمارية عن طريق ستهدف حتقيق املصاحل الفرنسية اإلروع الذي كان يعلى هذا األساس و متاشيا مع هذا املش

إنشاء مراكز تدريبية على األفكار الفرنسية والعادات و املدخل إىل اللغة الفرنسية أي «بناء فكر تابع له، متّ 

الفرنسية عن إحداث زعزعة يف الذهنية اجلزائرية، وفصل األطفال عن ذويهم عقليا، وتكوين جيل خلدمة املصاحل 

»طريق التثاقف
  .ستعمارجهة اإل..الذي يقود إىل جهة واحدة ،األعرج األعمى )2(

كذلك كانت حالة الشعب اجلزائري وحالة تعليمه، يف حني كان املستوطنون يتمتعون خبريات البالدو حيضون 

عيشون حالة متييز عنصري مبستوى تعليمي يضاهي ما يتلقاه الشعب الفرنسي يف فرنسا، وهكذا أصبح اجلزائريون ي

وادي و على الذات، و اهلروب بلغتهم ودينهم وشرفهم إىل الب التقوقعرهيبة، أرغمتهم يف كثري من األحيان على 

ستعمارية املستمرة، واليت مل يسلم منها حّىت املّداح و الشاعر الشعيب الذي كان جيول األرياف، رغم املطاردة اإل

  .أن يتعّرض ولو تلميحا إىل التاريخ و الغزوات و األبطال األسواق و احلفالت، خوفا من

  :البــــــــــوادر األولـــى للنهــــــضة

قاهرةكان يف النهوض باألمة قد باءت بالفشل، نتيجة ظروف تارخيية "األمري عبد القادر"إذا كانت حماولة  

ا هناختالل القّوة مظهرها األبرز، فإّن احملاوالت الفردية مع مطلع القرن العشرين ما لبثت تبعث بصيصا من الّنور 

ركة الوعي القومي الذي كان أصحابه يغّطون يف سبات عميق، وقد تعددت األساليب وتنوعت يف وهناك حم

صاحل بن "الشيخ «فقد قامصالح بني فئات الشعب اجلريح، الفكر وبث اإل استنهاض

وحممد ) 1933:ت(، وعبد احلليم بن مساية)م1913-1848(والشيخ عبد القادر ا�اوي،)ه1325:ت("مهنا

ب ،وحممد بن أيب شن)م1942-1852(ي ، وأبو القاسم احلفناو )م1917-1865(ةجمصطفى بلخو 

تثقيفه، كما ظهرت يف الفرتة ، قام كل هؤالء بدور رائد يف استنهاض اهلمم و توعية الشعب و )م1929:ت(

لس اا�يف ام بعض املبادرات السياسية الفردية اليت قام �ا جزائريون بصفتهم نواب1914- 1871املمتدة من 

قتصادية ملساواة يف احلقوق السياسية و اإلجتماعية و اإلالعمالية، أو مثقفني ثقافة أوروبية حديثة، حيث طالبوا با

                                                           
.397-396ص، مرجع سابق،  إىل غاية االستقالل تاريخ اجلزائر من ماقبل التاريخ: صاحل فركوس) 1) 
.277،ص 2009اجلزائر،،دار البصائر، 6تاريخ اجلزائري الثقايف،ج: أبو القاسم سعد اهللا ) 2) 
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»م1865وال الشخصية اإلسالمي، طبقا ملرسوم نابليون الثالث الصادر يف سنة واحملافظة على قانون األح
)1( 

-م1905والذي يعترب أّول حمامي جزائري متخرج من جامعة باريس عام " إمساعيل بوضربة"ولعّل أبرز هؤالء .

  .-ميالد مالك بن نيب موضع الدراسةتاريخ 

  :ويف هذه املرحلة ميكننا أن نرى اجتاهني و جناحني للفئات السياسية املثقفة    

مولود بن "و " سعيد زكري"و " محدان لونيسي"وميثلهم باإلضافة إىل من ذكرنا من الشيوخ : الجناح المحافظ- 1

وقد كانت جمهودا�م . ، وغريهم كثري من العلماء واحملاربني القدامى، وحىت زعماء بعض الطرق الصوفية"موهوب

  :يف التوعية و التعليم، ومعضم مطالبهم تتمثل يف

 املساواة يف التمثيل النيايب و دفع الضرائب. 

 الدعوة إىل اجلامعة العربية يف إطار السلطة العثمانية. 

 حماربة التجنيس و رفض التجنيد اإلجباري. 

 إلغاء قانون األهايل. 

 العودة إىل نظام القضاء اإلسالمي.  

خرجيي اجلامعات الفرنسية، والذي تلقوا نفس  ،وهم النخب العليا املتكونة من قدماء الطلبة :جناح النخبة- 2

التكوين الذي تلقاه موظفو القطاع اإلداري أو االقتصادي يف فرنسا، والذين كانوا يف غالبيتهم يطمحون إىل 

م، كان شغلهم 1962م إىل غاية سنة 1908فمن سنة «ري شؤون بلدهميمناصب أعلى يف سّلم املسؤوليات لتس

»يف أشكال و صيغ سياسة متنوعة املسؤولياتالدائم هو املطالبة باملزيد من 
)2(.  

كما كانوا يرغبون يف حتويل ا�تمع اجلزائري إىل الطريقة األوروبية من خالل جتسيد أفكار الغرب ووسائله يف 

  :البهم يفوتتلخصأهم مط.العيش والثقافة والتعليم

  

  

                                                           
.36،ص1،2010ط،الفكر الّسياسي عند العالمة عبد احلميد بن باديس ، دار طليطلة: مالك بن خليف ) 1) 
.15ـ،ص2007حاج مسعود، دار القصبة، اجلزائر، .م:النخبة اجلزائرية الفرانكوفونية،تر: غي برفيليب) 2) 
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 املساواة يف احلقوق السياسية مع الفرنسيني. 

 إلغاء قانون األهايل. 

 التمثيل النيايب الكامل للجزائريني. 

 توحيد اجلزائر مع فرنسا. 

 ختفيف مّدة اخلدمة العسكرية. 

 التوزيع العادل للضرائب. 

 التوزيع العادل للميزانية.  

  .اإلسالمي من األحوال الشخصيةكما اشرتط البعض منهم عدم التخلي على القضاء 

و على العموم فقد عرفت اجلزائر منذ بدايات القرن العشرين نشاطات ثقافية وعلمية مكثفة، حيث    

وصحيفة  باللغة الفرنسية"كوكبإفريقيا"و"الصباح"و"الراشدي"و"كصحيفة اإلسالم"«ظهرت الصحف و ا�الت ،

بالعاصمة " التوفيقية"و "كالراشدية"كما أنشأت النوادي ) (... ربيةباللغة الع"اجلزائر"و "ذو الفقار"و "الفاروق"

وغريها من النوادي اليت كانت تلقى فيها احملاضرات  بعنابة،" والصديقية" التقدم"بقسنطينة، و" صاحل باي"و

»باللغتني الفرنسية والعربية
ذه يرى ههات فكرية متعددة مما جعل الكثري يؤمها أشخاص ذوو توجواليت كان .)1(

بعد بالنهضة اجلزائرية، اليت أدخلت البلد يف مرحلة جديدة من تارخيها وخاصة بعد  مادر ملا ّمسي فيالنشاطات كبوا

التفاعل بني كّل التيارات اليت   اجتماعية من خالل هذحيث تبلورت احلياة السياسية و اإلاحلرب العاملية األوىل 

  .ا الشرقية والغربية�كانت على مسرح األحداث على اختالف مشار 

  :التشــــــــكيل اإلصـــــــــالحــي والسيـــــــــاسي بعد الحــــــــرب العالمـــــــــية األولــــــــــى

 البلدانلقد أحدثت احلرب العاملية األوىل تغريات يف العالقات و املفاهيم ولو بنسب متفاوتة بني   

جندي جزائري قضى  113.000طعتها فرنسا على نفسها ألزيد من حتقيقا لبعض الوعود اليت قو . والشعوب

                                                           
.21،ص 2012، 2رة، دار كوكب العلوم، اجلزائر،طالتيارات الفكرية يف اجلزائر املعاص: رابح لونيسي ) 1) 
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جزائري مهاجر إىل فرنسا لتنشيط الصناعة  119.000ب، وألكثر من ر يف هذه احل25000منهم أزيد من 

  .الفرنسية وسّد الفراغ الذي أحدثه التجنيد يف فرنسا

 تشري إىل وعود بالتحرر للشعوب واليت" ولسون"ونظرا للضغوط الّدولية واحلالة اليت أحدثتها عريضة    

، فإّن فرنسا "عبد الكرمي اخلطايب"املغرب بقيادة يف " الريف"املستعمرة، وكذلك قيام عّدة حروب حتررية كحرب

جورج  "ع من طرفالذي وقّ ،م 1919وخوفا من انتفاضات داخلية للشعب اجلزائري فقد أصدرت قانون 

ارة عن مجلة من اإلجراءات السياسية لتمثيل اجلزائريني يف الربملان رئيس احلكومة الفرنسية، وهو عب" كليمانصو

الفرنسي ال ترتقي لتطلعات اجلزائريني، ولكن هذه اخلطوة أحدثت حركة يف أوضاع التجمعات السياسية اليت 

  .بدأت يف التبلور و الظهور

  :حــــــــــــركة األمــــــــــــــــير خالـــــــــــــــــد-1

م، عقب انفصاله عن النخبة 1919األمري خالد حفيد األمري عبد القادر حركته السياسية أواخر سنة بدأ 

حتفاظ باألحوال الشخصية اإلسالمية، وهو األمر الذي كانت ترتاب منه لبته بتطبيق سياسة اإلدماج مع اإلومطا

  :وكان ملخص مطالبه.المحيمل اسم اإلس شيءكانت تبدي امتعاضها من كّل فرنسا وتتخوف، حيث أّ�ا  

 .ستثنائيةإلغاء القوانني اإل .1

 .متثيل املسلمني يف الربملان الفرنسي .2

 .املساواة يف اخلدمة العسكرية يف احلقوق و الواجبات .3

 .د مجيع املناصبحق اجلزائري يف تقلّ  .4

 .تطبيق القانون املتعلق بالتعليم اإلجباري، وحرية التعليم .5

 .حرية الصحافة و اجلمعيات .6

 .الية لفائدة املسلمنيجتماعية والعمّ تطبيق القوانني اإل .7
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أّ�ا حركة وطنية : احلركة الوطنية اجلزائرية على حركة األمري خالد عّدة أمساء، فمنهم من قال اوقد أطلق مؤرخو «

ين اإلجتاه الوط"ـومنهم من وصفها ب" احلزب الوطين الّديين"و  ،"حزب املرابطني"إسالمية، ومنهم من مسّاها

»�دف إىل حتسني حال املسلمني" حركة إصالحية"، وهناك من كان يراها "شرتاكياإل
)1(.  

كان اهلدف األمسى لألمري خالد هو توحيد الشعب اجلزائري ونبذ العرقية و العنصرية، واملدافعة عنه، فقد تقّدم 

" فرساي"أثناء انعقاد مؤمتر" ويلسن"م، بعريضة مطالب إىل الرئيس األمريكي 1919رفقة جمموعة من النّواب عام 

  .كان أمهها منح اجلزائر حقها يف تقرير مصريها بنفسها

م باللغتني العربية والفرنسية حتت شعار الدفاع عن حقوق اجلزائريني، ويف شهر 1920سنة " اإلقدام"أسس جريدة 

حتولت ، حيث "اجلزائريني حزب الشبان"عوضا عن  ،"حزب اإلخاء اجلزائري"م قام بتأسيس 1922جانفي سنة 

جتماعية، مما دفع اإلدارة االستعمارية إىل ا�امه بالوطنية و اإلسالم، وقامت باعتقاله مطالب الربنامج إىل مطالب إ

وحكم عليه . م1925هو وعائلته ونفيه إىل اإلسكندرية، حيث حوكم أمام احملكمة القنصلية الفرنسية يف أوت 

  .م1936يعد بعد ذلك إىل اجلزائر، وكانت وفاته بدمشق عام ومل .بالسجن ملدة مخسة أشهر

  :فيـــــــــدراليـــــة نـــــــــواب مسلمـــــــــــــي الجــــــــزائـــــــــــر-2

ومل يكن برناجمه خمتلفا عن حزب حركة األمري خالد، إالّ يف " ابن التهامي"م، بقيادة1927ظهرت �ذا االسم سنة 

مري باإلضافة إىل التخلي عن قانون األحوال الشخصية اإلسالمي، وهو األمر الذي أثار حفيظة األ قضية التجنيس

م 1920ات شديدة، وخاصة تلك اليت ظهرت يف انتخابات بلدية اجلزائر عام سفخالد، وقامت بني احلزبني منا

من طرف رؤساء البلديات ضطهاد نتصار تعرضه لإلوسبب له هذا اإل، د واليت انتصر فيها حزب األمري خال

  .ندجيينا قانون األم والعودة إىل1919الفرنسيني، حيث طالبوا بإلغاء قانون 

  :دعـــــــــــــاة اإلدمـــــــــــــاج والتـــــــــــجنّــــس-3

" ولحممود بن جل:"تزعمهم الدكتورالد بعد احلرب العاملية األوىل، يوهم فرع من اهليئة اليت أسسها األمري خ

 يطالبون باملساواة مع الفرنسيني ا جزائرينيهم كانوا نّواب، وكل"ربيع الزنايت"و الدكتور " فرحات عباس"والصيديل 

  .وذلك ما يعين هلم اإلدماج مع احملافظة على الشخصية اإلسالمية من خالل قانون األحوال الشخصية

                                                           
.405،404، ص 2005تاريخ اجلزائر،دار العلوم، عنابة، اجلزائر، : صاحل فركوس ) 1) 
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  :الجــــــــــزائريــةالفيـــــــــــدرالية الشيــــــــــــــوعيــة -4

م، يف الوقت الذي كانت تدور اضطرابات بني احلزب الشيوعي الفرنسي والسلطة بسبب 1924تأسست عام 

وكان هذا احلزب الناشئ ينادي بالعمل الشيوعي يف إطار املستعمرة  ،يف املغرب" عبد الكرمي اخلطايب"تأييده لثورة 

تعرضت التنظيمات الشيوعية يف اجلزائر إىل إدانة من قبل  «ر، ولذلك ذهب إىل رفض حترير اجلزائ، بل الفرنسية

(»املؤمتر الّدويل للشيوعية العاملية
ومل تستقل . ستعمارالث الذي يأمر أتباعه مبناهضة اإلبعد رفضهم ندائه الث، )1

  .م1935هذه الفيدرالية استقالال تاما عن احلزب الشيوعي الفرنسي إالّ سنة 

  :حــــــــــــزب نجـــــــــم شمــــــــــال إفريقـــــــــيا-5

مث أصبحت يف ..هيئة إغاثة للمغاربة«مّثل هذا احلزب التيار السياسي الوطين، وقد كان يف بدايته عبارة عن

 وتطالب حبقوقه، وأسست هلا ،م مجعية سياسية تعمل للّدفاع عن كيان املغرب العريب1926مارس سنة /آذار

»"األّمة"جريدة بالّلغة الفرنسية حتمل اسم 
)2(.  

التام، وهو ما أعطاه بعدا  ستقاللباإلجتماعية، ّمث نادى ة، واإلقتصادية، واإلوقد دعا إىل تغيري األوضاع السياسي

  .جتماعياإراوجتدّ وطنيا 

الذي  «"مصايل احلاج"، وقد كان عضوا يف احلزب الشيوعي مث "احلاج علي عبد القادر"كان من أهم أعضائه

انتخب رئيسا للحزب واستطاع أن يتخّلص من هيمنة احلزب الشيوعي الفرنسي الذي كان يطمع أن حيول النجم 

»إىل ثورة بروليتارية بعيدة عن النزعة القومية والوطنية
وكان هذا احلزب هو الذي تبىن أحد أعالم األمري عبد .)3(

  .للجهاد و رمزا لوحدة األّمةالقادر وجعله راية جزائرية راية 

ألمر م، وهو ا1936يف اجلزائر يف أوت  مجاهريياعا م بعدما استطاع أن يعقد جتمّ 1937تعّرض للحّل يف جانفي 

  .ستعماريةالذي كانت ختشاه اإلدارة اإل

  

                                                           
.46،ص 1،2010طالفكر السياسي عند العالمة عبد احلميد بن باديس، دار طليطلة، اجلزائر : مالك بن خليف ) 1) 
.40،ص2012والنشر،بريوت  لألحباثحياته فكره، الشبكة العربية : مالك بن نيب: عبد اهللا بن محد العويسي) 2) 
.44صعند العالمة عبد احلميد بن باديس، مرجع سابق،  لفكر السياسيا: مالك بن خليف ) 3) 
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  :حــــــــزب الشعــــــــــــــب الجــــــــــــزائــــــــــــري-6

لنجم مشال "سمية اجلديدة التّ م، وهو يف حقيقة األمر 1937مارس  11تأسس حزب الشعب اجلزائري بتاريخ 

" موسليين"و " فرانكو"م بأنّه يتعامل مع م،بعدما ا�ّ 1935الذي حّل من طرف السلطات الفرنسية سنة " إفريقيا

واحرتام «ستقاللع التـأكيد على اإل، م"صايل احلاجم"وواصل نفس العمل السياسي بقيادة " شكيب أرسالن"و

الشريعة اإلسالمية و إعادة أوقافها اليت صادرها املستعمر الصلييب، وتوقيف كل املساعدات املادية للكنيسة 

(»وسياسة التبشري و التنصري
م بتوقيف 1937نوفمرب  04الذي ثارت له فرنسا، فقامت يف  وهو األمر .)1

و " خليفة بن عمر"، "مصايل احلاج"يتعلق األمر بكل من رئيس احلزب األعضاء القياديني حلزب الشعب، و 

 26وحكم عليهم بالسجن ملّدة سنتني، ّمث عشية اندالع احلرب العاملية الثانية ويف " مفدي زكريا"و " حلول غرافة"

  .ّمت حل حزب الشعب اجلزائري بتهمة التواطؤ مع النازية 1939سبتمرب 

  :العلمــــــــــــــــاء المسلميـــــــــــــــــــنجمعيــــــــــــــة -7

ماي  05هي مثرة لألفكار اإلصالحية اليت بدأت تغرس يف األرض اجلزائرية، فقد كان اهلدف من تأسيسها يف الـ

رض عتبار للّديناإلسالمي الذيتعّ الروح الوطنية، وإعادة اإل ، باعتبارها حركة إصالحية سياسية، هو بثّ م1931

شويه مريع من قبل الفرق املرابطية، ودجل الدراويش، كما سعت إىل تدريس الّلغة العربية، وحماولة حمو األمّية عن لت

  .جّل الشعب اجلزائري

األصيل، الذي قوامه اإلسالم و  هاخصية اجلزائرية يف إطار واعتبارا لذلك، وضعت إسرتاجتية تعتمد على بناء الشّ 

  :)1(بادئها ومنطلقا�ا على مايلياللغة العربية، مرتكزة يف م

 القرآن إمامنا. 

 والسّنة سبيلنا. 

 والسلف الصاحل قدوتنا يف خدمة اإلسالم واملسلمني. 

  اخلري جلميع سكان اجلزائر غايتناوإيصال.  

                                                           
.415ص، مرجع سابق، تاريخ اجلزائر: صاحل فركوس ) 1) 
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املسلمني  أن جتمع حوهلا قاعدة شعبية هائلة و أن تتوغل يف األوساط األهلية وقد استطاعت مجعية العلماء 

" الشهاب"م، 1925" املنتقد"النشاط الذؤوب ألعضائها من خالل احملاضرات و الصحف املتعّددة مثل بفضل 

  .م1935" "البصائر م،1927"اإلصالح"م، 1926"صدى الصحراء"و  1926

، "البشري اإلبراهيمي"نائبه  براعةو ،وقد كانت لشخصية و روح اإلمام عبد احلميد بن باديس كونه رئيسا للجمعية

مبارك "، "أمحد توفيق املدين"، "حممد العيد آل خليفة"، "الطّيب العقيب"، "الفضياللورثالين:"ائها الفاعلنيوأعض

، كان لكل هؤالء الفضل و السبق يف غرس مقّومات الروح اإلسالمية و الوطنية اليت "العريب التبسي"، و"امليلي

  .رضأمثرت فيما بعد وعيا و نضاال مثّ جهادا حّرر األرض و الع

  

  

  :الثـــــــــــــــورة التـــــــحريـــــــــريــــة الكبــــــــــــرى-8

اليت تبّىن " أحباب البيان و احلرية"ستعمارية حبل مجعيةم، قامت السلطات اإل1945ماي  08ت بعد مظاهرا

مجعية العلماء املسلمني ، وأغلقت مدارس "فرحات عباس"و" البشري اإلبراهيمي"و " مصايل احلاج"وثيقتها كل من 

  .و أودع رئيسها الّسجن

ناحية حتالل الفرنسي، وهي من وصمة عار و خزي يف جبني اإل ستبقىإّن ا�ازر اليت ارتكبت يف هذه املظاهرات 

 كانت احلافز الكبري الذي بدأ يدفع لإلميان باملقاومة و العمل املسّلح وهو  أل�احتالل، أخرى تؤرخ لبداية �اية اإل

  .م1954نوفمرب 01ما عّجل باندالع الثورة التحريرية يف 

، وقد عرفت )MTLD" (حركة انتصار احلريات الدميقراطية"يسّمى ) ppa(لقد أصبح حزب الشعب اجلزائري 

باين يف الرؤى و خاصة بعد ظهور فكرة العمل املسّلح، فمنذ سنة قيادته املركزية فيه انقسامات حاّدة نتيجة التّ 

  :ظهرت ثالث تياراتم، 1947

 ريسّ املؤمن بالعمل ال: األول. 

 حركة انتصار احلريات"دعاة الشرعية  أو : الثاين." 

 املنظمة اخلاصة"وهو الذي تبلور حتت اسم : املؤمن باجلهاد: الثالث. 
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و ثنيناإلاصة تبّىن هؤالء اجتماع مع أعضاء املنظمة اخل" حممد بوضياف"«تصاالت اليت كان يقوم �اوعلى إثر اإل

حيث انبثقت عنه  ،م، الذي ضّم مناضلي املنظمة اخلاصة فقط1954صف الثاين من شهر جوان العشرين يف النّ 

»م1954نوفمرب التارخيي إلعالن اجلهاد يف الفاحت ، اليت اختذت القرار)٭("جلنة السّتة: "هيئة تنفيذية هي
وقامت  )1(

بالقرارات اليت اختذت وقد كان هؤالء خارج الوطن " حممد خيضر"و " حسني آيت أمحد"و " أمحد بن بّلة"بتبليغ، 

  .يف حماولة لتدويل القضية اجلزائرية

د الغايات و األهداف، حتت قيادة جبهة التحرير الوطين  انطلقت الثورة وجاء بيان أول نوفمرب يعّرف �ا و حيدّ 

  :موّجه، وجيش التحرير الوطين كحركة عسكرية مسلحة تنفذ قرارا�ا، وكانت أهم بنود هذا البيان هيكتنظيم 

 .جتماعية ذات السيادة ضمن إطار املبادئ اإلسالميةلّدولة اجلزائرية الدميقراطية اإلإقامة ا .1

 .احرتام مجيع احلريات األساسية دون متييز عرقي أو ديين .2

 .ركة الوطنية إىل �جها احلقيقيالتطهري السياسي بإعادة احل .3

 .ستعماريلمية لدى الشعب لتصفية النظام اإلمجع وتنظيم مجيع الطاقات الس .4

 .تدويل القضية اجلزائرية .5

  .حتقيق وحدة الشمال اإلفريقي داخل إطارها الطبيعي العريب اإلسالمي .6

يد و املباركة واحتضان الثورة يالبيان حبماس شديد، وقام منذ الّلحظة األوىل بالتأ اهذ اجلزائريلقد استقبل الشعب 

  .اليت كان يراها السبيل األوحد الذي بقي له لتحقيق استقالله و العيش يف كنف الوطن و احلرّية

تاريخ البشرية، يف ظل  يف ظّل هذا اجلو، ويف ظل دويل أنتجته احلرب العاملية األوىل و الثانية معلنة مرحلة أخرى يف

احلروب «ستكون الّصراعات بني شعوب تنتمي إىل كيانات ثقافية خمتلفة حيث أين، "مالك بن نيب"هذا اجلو نشأ 

القبلية و الّصراعات العرقية سوف حتدث داخل احلضارات،إّال أّن العنف بني الّدول واجلماعات اليت تنتمي إىل 

دول "دول ومجاعات من تلك احلضارات وتتجمع لدعم  صعيد، فتهبّ تّ حضارات خمتلفة حيمل معه إمكانية ال

يف هذا العامل اجلديد، الّصراعات الثقافية تتزايد، وستكون أخطر مما كانت عليه يف أي وقت من .)1(»"القرىب

   .التاريخ

  

  

  

                                                           
  .مصطفى بن بوالعيد، رابح بيطاط، العريب بن مهيدي، حممد بوضياف، ديدوش مراد، كرمي بلقاسم: جلنة الستة تشمل )٭(

.417ص، مرجع سابق، تاريخ اجلزائر: سصاحل فركو : ينظر) 1) 
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  المبحث الثاني

  ـــرات شاهـــــد للقـــــــــرنمذكـــــــــــ

  )الّلغة –المكان  –الزمن  -الشخصيات (

  :تمهيد

، ّمث االستقالل الذي تسّلم فيه مهّمات الّتعليم العايل، بعد مضي سّتة أعوام على "القاهرة"بعد حقبة   

ستعمار الذي بقي أمامه صامدا مكافحاً، إىل لغربة، تأّكد مالك بن نيب أّن اإلوصوله إىل اجلزائر عائداً من ديار ا

تأّكد أّن هذا اإلستعمار قد بقي منتصراً يف حميط القابلية لإلستعمار، ألنه شاهد  آخر يوم من خروجه من اجلزائر،

  .استمرارية املأساة و عاشها طيلة األحقاب الباقية من حياته

، و لكن بالدة حيقنها برتياق نظريته اليت اكتشفو هكذا بدأ يستسلم لألحداث و األيّام اليت حاول جهده أن 

م يبدأ يف كتابة مذكراته وينطلق 1961مايو/اس، جعلته يف هذه الّلحظة، اخلامس من أياراحمليط و الظروف و النّ 

خماطبًا جيًال يأيت من بعده لعّله يفهمه و جياريه، وجيد يف أحضانه و ..يف رواية سرية حياته كشاهد على املأساة

قم، ولكّن وأسفاه عصره مل يكن ليواتيه و ته طوال حياته، وذاق من أجلها املّر و العلنواحيه منبتا ألفكاره اليت أرقّ 

  ..الليواسيه

  : يقول مولود عومير يف كتابه مالك بن نيب رجل احلضارة

  

لقد عاش املفكر مالك بن نيب للفكرة و مل يعش لذاته تلك الفكرة اليت اكتملت معانيها مبوته، حينما «

  .أطعمها من روحه لتبقى حية

                                                                                                                                                                                     
  .طلعت الشايب: تر2،ط pdf « books.not/vbصدام احلضارة ، سطور : صامويل هنتغبتون)1(
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هاجس الفعالية، يف زمن ختّلف فيه املسلمون، و تقّدم فيه غريهم، و ترسم  إّمنا الفكرة احلية اليت تعّرب عن

  .)1(»الذي تأمل أن يتحّقق يف املستقبل القريب هلم معامل الّنهوض احلضاري

  . و كان عليه بعد هذه املسرية املثرية يف احلياة أن يرتك شهادته لألجيال، و هكذا كانت املذكرات

هادته جمّددا حني خاب لديه الّظن يف مخسة عشر عاما، وكان قد توّقع مع بداية م بدأ يّدون ش1965يف عام «

وجهة (اخلمسينيات تطورات يف قضايا اخلروج من عصر اإلستعمار، أشار إليها يف مقّدمة اجلزء الثاين من كتابه

م، وهي تشمل 1965الذي كتبها سنة " الطفل"بقسميها ) مذكرات شاهد للقرن(فكانت .)2(»)العامل اإلسالمي

م، واليت وضع يف 1969اليت كتبت سنة " الطالب"م، ّمث 1930م إىل عام 1905املّدة من تاريخ الوالدة 

  .يف قسمه الثاين) العفن(تضاعيفها جممل ما كان قد فّصله يف كتابه

ا عن ففي أسلوب خمتلف نوعاً ما حملتوى واحد، كتب شهادته للقرن، واضعا هلا مقّدمة غاب شخصه فيه  

املتضامنة مع احلدث اليومي و احلدث الّدويل يف بعده الذي رسم مسرية " الصديق"املشهد، واستبدل به شخصية 

القرن، هذه الشخصية اليت متاهت مع شخصية املؤلف و امتزجت �ا، حيث أصبحت هي الشاهد و القضية معا 

و العبقرية اليت أدركت املشكلة يف أساسها  باعتبار ما أصا�ا من مأساة شخصية و عائلية مصدرها ذلك النبوغ

ويف أبعادها املختلفة يف العامل اإلسالمي من جهة، ويف العامل الغريب الذي حياول صياغة عامل جديد من ناحية 

  .أخرى

هذه املذكرات، وهو خيّص �ا جيال سيأيت بعد جيله، ليؤكد له أّن عليه واجب بناء عامل " ابن نيب"كتب  

ره من أن يغرق يف أوحال املاضي األكثر حضورا و األكثر جدًال، بل عليه أن يبين عامله الّروحي خاص به، وحيذّ 

  .الذي يرتكز عليه جمرى عمقه اخلفّي، وعليه أن يعلم مسبقا أّن عليه أن حيرر مستقبله من هذه الرتكة

و أفكار مالك بن نيب هي أفكار حسن البنا و أفكار سيد قطب، و فكر حممد عبده، لكنه ميتاز بصياغات «   

وبإضافات، حيث قّدم اجلديد من الناحية املنهجية، فتوّجه حنو دراسة الّذات و دراسة اخلارج، و حّلل أسباب 

                                                           
  .6، ص2013، 2بن نيب رجل احلضارة، األصالة للنشر و التوزيع، اجلزائر، طمالك : مولود عومير)1(

.77ص،2013، 1، دار الفكر، دمشق، ط1ج، مسارحنو النباء اجلديد،ة مالك بن نيبصحبيف  :سقاويعمر كامل م) 2) 
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هره، ال انطالقا من معاجلة الّداء يف جو  ضارةقيام احلضارات و أسباب سقوطها، و حاول أن يقدم معادلة بناء احل

  .)1(»واقع، عرب فجر اإلسالم، و ظهره، و عصره، و عيشتهعراض و املظاهر و طّبق ذلك يف الاإلنشغال باأل

علّي أن أشري هنا إىل أّن رجل املستقبل سوف يباشر عامله و قد جتاوز  «: " مالك بن نيب"يقول   

اإلهتمام الذي متّر به سياستنا يف هذا العصر، كما جتاوز ما حنلم به و نتطّلع إليه، أو ما حتققه مقاربتنا العقلية 

يقول هذا و هو يرى بأّن اجليل  .)2(»املنطقية، وأعين ثقافتنا األكثر اهتماما مباضينا ا�يد من مستقبلنا غري األكيد

  .القادم سيكون يف أمّس احلاجة إىل معطيات أكثر جّدية، حني يقّوم حجم الرتكة اليت يرثها

وهو إذ يكتب شهادته فهو حياول أن يقول احلقيقة كاملة غري منقوصة، وهو يريد أن يلفت اجليل إىل أّن   

قاؤه الذين شهدوا معه جتربته حّىت �ايتها كذلك، ويف هذا ما فّصله يف أوراقه ليس هو الشاهد الوحيد، بل أصد

وأنا حينما أخّط هذه السطور أضرع إىل اهللا أن . فاهللا يعلم كم هلذه الكلمات البسيطة من داللة يف احلقيقة«يقول

يكّذبين يوفّقين لقول احلقيقة كاملة دون تورية و ال تلميح، وهنا فالشيء الذي أستطيع أن أؤكده وال أخاف أن 

أحد هنا أمام الناس وأمام اهللا، أنين املسلم الوحيد يف هذه الّلحظة الذي حياول أن يرتك للجيل الذي سيأيت مفتاح 

ما خيفي الغرب من استبطان طبع عاملنا هذا الذي من حولنا، وغري عابئ مبا يثقل كاهله من عائلة فيها عجوز و 

  .)3(»طفل

ته، يشري إىل عمق املشكلة احلضارية، حيث يرى أذرع القابلية و مالك يف كال النّصني من مذكرا  

لإلستعمار تطّوق اآلفاق كأ�ا أخطبوط جامث على األنفس و العقليات، ففي احلي الالتيين يف باريس حيث تلتقي 

أي مسلم من الّطالب ينشط، ويبدي أي اهتمام يف وضع ميزان " مالك"خمتلف األعراق و األجناس، مل ير 

ولدت يف عصر يدرك «:بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية يف حالتها احلاضرة، لذلك كان يقول مقارنة

أنا هنا أكتب بوضوح نصف الذي يقال، لكن الذي يقول كلمة حول الّنصف الثاين سوف حياكم بكّل قسوة، ف

أفكاري حني عرضتها بفاعلية، وهكذا ستعمار و املستعمرين يف اجلزائر، لكّن إخويت مل يفهموا ألخويت القابلني لإل

ستعماريون فهموين بكّل أسف اإل. القابلية لإلستعمارسببت هلم نوعاً من الّشعور باإلهانة، والرّفض ضّد مصطلح 

                                                           
  .49، 48، ص2012مالك بن نيب، يف ذاكرة عبد السالم اهلرّاس دار الشاطبية، اجلزائر، : ادييحممد البنع: ينظر)1(
  .31، 30، ص2013، 2كر ، بريوت، طفاملسألة اليهودية ، دار ال: نيب مالك بن )2(

.36ص، املصدر نفسه) 3) 
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، فأنا يف أعينهم ال أسّب استعمارهم، بل أقتله و هو داخله حقآلخر من كلميت، ونلت منهم ما استبالنصف ا

  .)1(»متتد يف مساحة القابلية لإلستعمارأخنقه يف جذوره اليت 

اليت حياول صاحبها أن ينقل إلينا تبّصره باألحداث، عرب " لقرنلمذكرات شاهد "هذا املنطلق كانت  من

هذه التفاصيل اليت جتّسد رؤيته الفكرية العميقة، وهي أحاسيس ووجدان جزائري عاش بني حضارتني فكان نقطة 

ة تتناقل دائما رسالة سرّية ذات رموز، وحيّق لكل جيل أن يقرأ هذه الرسالة قراءة فأجيال احلضار «اّتصال و حتول

  .)2(»ختتلف عن اجليل الّسابق ألّن لكل جيل مصطلحا خاصاً به يفك رموز تلك الرسالة

و إذا كانت شهادته يف هذه املذكرات تصدق على جيل اجلزائريني يف عصره، فهي صادقة أيضا على   

كما يقال، وهي ليست شهادة معاناة ) يف اهلّم شرق( إلسالمي و العامل املتخلف أل�م كانوا كّلهم أجيال العامل ا

جمتمع مقهور مغلوب على أمره فحسب، بل هي كذلك شهادة على ما أرست احلضارة الغربية من مصطلحات و 

املتطّور يف الغرب ال يغفل عيوبه  مفاهيم أفقدت اإلنسانية تواز�ا الّروحي و اخللقي، وهو حني يتكّلم عن اإلنسان

و مثالبه و جشعه، وحني يتحّدث عن إنسان ما بعد املوحدين، ال يغفل فطرته اليت ورثها من أجل حفظ الرتاث و 

القّيم، وهو يف الوقت نفسه يطرح أمام أعيننا هذا الّتهافت املهني للذين انغمسوا يف الثقافة الغربية من أبناء الشرق، 

خًا آخر، حينما تقّدموا إىل الوراء، واختذوا من السياسة سبيال إىل سلطة تقود حنو العدم ألّ�م زاغوا فانقلبوا مس

  .عن الطريق الذي يقود إىل الفعالية يف املبادرة، وهكذا فا�م قطار التاريخ

اهلياكل  ستعمار منعاهد الفرنسية، والذي نقله اإلفالذي محله املثقفون اجلزائريون من اجلامعات و امل«

خرافة ،اإلدارية إىل أرض اجلزائر، قد أفسد الرؤية وأنقص قيمة اإلنسان، وأحّل مكان خرافة املرابطي شيخ الطريقة 

  .)3(»)ابن باديس(وهكذا حتطمت مبنطق الّسهولة املبادرات البّناءة اليت بدأ�ا حركة اإلصالح بقيادة  ،  الزعيم

هذا الكتاب سّجل هلاجس احلضارة و مشكال�ا، وهو رغبة يف التأصيل لألساس الفكري للنهضة اليت سوف     

تقوم، وهو حيمل بني طّياته عراقة األصالة، و نورانية احلداثة و هو حياول أن حيدث فينا رعشة اإلهتزاز              

لتزامه مبا استقر يف نفسيته من تقاليد محلتها إليه رياح و الفوران، حني يروي صفاء البدوي ووفاءه للقّيم، و ا

  .لو ارتكزنا عليها و فهمنا روحها لوضعنا خطانا على سبيل يقود إىل التطّور، و يقود للحضارة..احلضارة

                                                           

.35-34ص،مصدر سابق، املسألة اليهودية : نيب مالك بن 1) 
.08ص 2009، 6، بإشراف ندوة مالك بن نيب، دار الفكر ، دمشق ،طمذكرات شاهد القرن: مالك بن نيب ) 2) 
.10صاملصدر نفسه، ) 3) 



مذكرات شاهد للقرن:                                                                       الفصل الثالث  

 

139 
 

  :األحــــــــداث-1

ضواء إّن األحداث يف هذه الّسرية الّذاتية، تركت بصما�ا على شخصية صاحبها، لذلك راح يسّلط األ  

عليها لنكتشف مالمح الشخصية من خالهلا، ومن خالل بعض الشخصيات املؤثرة اليت كان هلا وزن و دور يف 

على سرد األحداث املهّمةـ، ذلك منذ والدته إىل حّد  " مالك بن نيب"توجيه األحداث و صناعتها، وقد حرص 

  .كتابة آخر سطر من هذه املذكرات

م، وهي إحدى املدن الكبرية بالشرق اجلزائري اليت كانت تضرب 1905سنة " قسنطينة"فقد ولد يف   

أي يف «لفرتةبعروقها يف أعماق التاريخ، وهو كما يقول قد استفاد بامتياز ال غىن عنه لشاهد، حينما ولد يف تلك ا

تصال باملاضي عن طريق آخر من بقي حّيا من شهوده، واإلطالل على املستقبل عرب زمن كان ميكن فيه اإل

، كانت من بقايا هذا املاضي الذي أورث العائلة الكثري من "بايا"ولعّل جّدته احلاّجة . )1(»رواده منوائل األ

عرب احلكايات  ،و تأثر �ا كباقي أحفادها الّصغار" مالك"املشاهدات و الذكريات القدمية اليت انتقلت إىل 

طويال حىت بلغت مئة عامرتويها و تتفن يف روايتها رت ، اليت عمّ )جّدة مالك(-زليخة- والقصص اليت كانت ابنتها

اليت تكّونت " مالك"فقد كانت امرأة بارعة يف القّص، وكانت تشّد املستمع إليها حىت أصبحت املدرسة األوىل لـ

  .فيها مداركه، وهو يعزو إليها أهم حدث يف حياته األدبية و النفسية

العمل الصاحل، وما يليه من ثواب، وعمل كان حمورها   صها و حكايا�ا اليتاصيقفقد مسع الكثري من أ  

  .الّسوء وما يتبعه من عقاب

كانت هذه األقاصيص الورعة تعمل على تكويين دون أن أدري، فمنها عرفت أّن اإلحسان يف   «:يقول

مل رّمبا  مرتبة عليا يف اخللق اإلسالمي، وإحدى حكايا�ا جعلتين أنا ابن السادسة أو السابعة من عمري أقوم بع

بعد ربع قرن من هذا احلادث وكنت قد أصبحت رجًال (...) كان على ما أعتقد أمسى ما قمت به يف حيايت

  .)2(»أخذت أدرك إىل أّي حّد كنت مديناً لتلك اجلّدة العجوز
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الذي كان قد تبّناه منذ أمد بعيد، مما جعل زوجه " قسنطينة"ومن أحداث طفولته موت عّمه األكرب يف   

على الرغم ممّا خّلف ذلك من أسى يف نفسها ويف نفسه، لقد فعلت ذلك ألّن مواردها " تبسة"إىل أهله يف  تعيده

  .مل تعد تسمح هلا بإعالته

عند عّمه و " قسنطينة"، وقد ارتسمت يف نفسه انطباعات واضحة خالل إقامته يف "تبّسة"لقد عاد إىل   

  .زوجه

الفرتة، مع مثابرته على الرتدد على مدرسته القدمية لتعّلم القرآن  وقد أرسل إىل املدرسة الفرنسية يف هذه  

وكم كان جيد يف ذلك صعوبة كبرية، وكم كان حيس بذلك الفارق بني املدرستني و املعلمني، األمر الذي جعله ال 

تني  يطيق الوضع، فبدأ يتغيب عن مدرسة القرآن، ممّا جعل والده يصرفه عنها بعدما ساءت حاله يف املدرس

  .كلتامها

يذكرعلى أنّه أّول جزائري عمل على «، الذي "عّباس بن محانة"خرب اغتيال " تبّسة"وذات صباح شاع يف 

  .)1(»جدران أّول مدرسة" تبّسة"بعث الّلغة العربية يف البالد، وبفضله ارتفعت ضمن أسوار 

على كّل جانب من بوابة ون ضعنفسية مالك فقد شاهد الفرنسيون يلقد بقّي هذا احلادث راسخا يف   

بل إنّه كان يظّن أّن نريان احلرب ، " بن محانة" الثكنة العسكرية مدفع ميدان، وقد بدا له أّن هلذا عالقة مبقتل

  .العاملية األوىل ما اندلعت بعد ذلك بعدة أيّام، إال بسبب حادث اإلغتيال

وعم " حممود"وعمه " بابا اخلضري"إليها، تعّرف إىل جّده ، اليت كان منذ أمد يتمىن العودة "قسنطينة"إثر عودته إىل 

فقد أخذ يطلعه على  ،العائدين من ديار الغربة، وبسرعة فائقة أصبح هو وجّده صديقني متالزمني" حممد"ه والد

ى معامل املدينة، ويقوده أحيانا إىل الزاوية العيسوية اليت كان أحد أركا�ا وأحيانا أخرى يصحبه إىل ذلك املقه

و يستعيد معهم ذكريات السنني اخلوايل، وكان  ،مع أقرانه" الداّما"حيث يلعب " بن الشريف"الصغري يف حي 

وكان اندفاعه  «أحد رّواد رجال اإلصالح اجلزائري يف �اية القرن املاضي،" بن مهانة"جّده من مؤيدي الشيخ

، ومل يكن اخلالف بني هذين التيارين املتعارضني قد اختذ ذلك "العيسوية"لتأييد اإلصالح يعادل ارتباطه بالطريقة 
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م، مع ظهور الّصحافة املعربة عن الرأي العام  1922الطابع العنيف الذي عرفه جيلنا خصوصا بعد سنة 

  .)1(»"قسنطينة"اليت ظهرت يف مدينة " املنتقد"كصحيفة

بعنايتها الزائدة و تدلّـله " �يجة"أّمه )أفسدته(مل تتقّدم دراسته كثريا، فقد" قسنطينة"خالل هذه الفرتة يف   

، وكان لذلك وقع كبري على قلب الفىت الذي ترك أّمه "تبّسة"على جّده الذي كان حيميه، وهكذا فقد أعيد إىل 

  .فائدة كبرية فاألمور بدأت تتصّنف يف تفكريه و ذاته�يجة و جّده و كلبه بأسى شديد، ولكّنه محل معه 

فقد أخذت أرى األشياء " قسنطينة"كنت أرى األمور من زاوية الطبيعة و البساطة، أّما يف " تبّسة"ففي « :يقول

  .)2(»من زاوية ا�تمع و احلضارة، واضعا يف هذه الكلمات حمتوى عربيا و أوروبيا يف آن واحد

بتدائية حدثا ترك آثاره واضحة يف نفس مالك، ألنّه جنح يف امتحان ة الدروس اإلكان جناحه يف شهاد  

، فمع )الّليسيه(املنح الذي كان له أكثر من معىن عند طفل من أبناء املستعمرات، ال يستطيع أهله أن يرسلوه إىل 

اليت ترشح " سيدي اجللي"يف مدرسة " قسنطينة"هذه املنحة سوف يستطيع متابعة دروسه يف املرحلة التكميلية يف

  .ناجحيها للّدخول إىل املدرسة أو إىل معهد املعلمني أو ليكونوا مساعدي أطّباء

كان التوجيه الذي أرادته عائلته له، أن يكون عدًال يف الشرع اإلسالمي، لذا فقد سّجل نفسه يف دروس 

 ":مالك"يقول . جتاهالذين خيتارون هذا اإلا التالميذ الشيخ عبد ا�يد، الذي كان أستاذا يف املدرسة يعّد فيه

من ناحية أخرى كّونا يف عقلي خّطني حّددا فيما بعد ) martinمسيو مارتان (هذا الشيخ من ناحية، و «

  .)3(»ميويل الفكرية 

فالشيخ كان يعطي دروسه يف الّنحو، وكان كثريا ما يبدي عداءه لبعض التقاليد الّسائدة يف ا�تمع   

كان يثري ) مسيو مارتان(الطّرق الّصوفية، وكذلك كراهيته لتجاوزات اإلدارة الفرنسية، وتصرفا�ا، و اإلسالمي ك

  .تالميذه باملفردات، ويطبع يف نفوسهم الّذوق و فن الكتابة

أّول أسس الثقافة العربية، لقد تعّلم تصاريف األفعال " عبد ا�يد"م، تلقى مع الشيخ 1920ففي سنة   

  .بينها وحفظ شيئا من الشعر، وكان ذلك بالنسبة إليه نقطة حتّولوالتمييز 
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متحانات، ويف مساء باحة املدرسة، كان املدير، يقف ليعلن النتائج اليت انت اإلوك.. وهكذا مّرت األيّام  

ا هلا تأثري فاأللفاظ أيض لقد أصبح طالبا يف املدرسة..من الفائزين األوائل، ومل يعد تلميذا بعد اليوم" مالكا"جعلت 

  .جتاهعلى اإل

    

م، و كانت كذلك بداية ملرحلة جديدة يف العامل 1922- م1921كانت سّنته الدراسية األوىل يف املدرسة سنة 

، يف هذا الوقت القصري بدأ يقرأ املؤلفات، وبدأ الشرق القدمي منه و احلديث يستهويه )ما بعد احلرب(تدعى

  .ده إىل شيء خيبء يف نفسه بدأ يدركه يف شيء من الصعوبةبأجماده و مآسيه، وكان احلديث عنه يش

،يبّدد ذلك الّضباب الذي منت فيه - ديكارتيا-ويف الوقت الذي كان أساتذته الفرنسيون يصّبون يف نفسه حمتوى 

الوقت  العقلية امليثولوجية اليت تتعاطف مع اخلرافات الّنامية يف اجلزائر، ورّمبا أخذت به إىل أبعد من ذلك، يف هذا

يف الفقه تعود به إىل " بن العابد"، يف التوحيد و الّسرية، ودروس الشيخ "مولود بن املوهوب"كانت دروس الشيخ

وحتليالته حول احنراف ا�تمع و جتاوزات " عبد ا�يد"الطريق الّصحيح، خاصة حينما كانت نظرات الشيخ 

  .اإلدارة تذكي يف نفوس الطالب ذلك التأييد واحلماسة

وهكذا كانت قراءته كذلك، حيث شكّلت بالّنسبة له قّوة أخرى من التنبيه يف ا�ال الفكري، وحالت   

  .بالتايل دون اجنرافه يف الرومانطيقية اليت كانت شائعة يف ذلك اجليل من املثقفني اجلزائريني

ّرسني و تالميذ تصال بني املدعن املستقبل، خاصة عندما بات اإل حيّدث مالكا) املدرسة(كان جانب   

، فقد أصبح هذا املقهى احلّي العام للطلبة، وعلى بعد خطوات  )ابن ميينة(أقرب يف مقهى ) ابن باديس(الشيخ 

كان يستقبل فيه أصدقاءه وتالميذه ويدير مؤسسته الصغرية، واليت اختذت «. كان مكتب الشيخ  ابن باديس

، ومل تكن قد ظهرت )املنتقذ(ت يف أعقاب احتجاب ، اليت جاء)الشهاب(شكل شركة ذات أسهم، تصدر جمّلة 

" اهلادي السنوسي"و " العيد"يف هذا احلي تعرف على حّم .)1(»إال لفرتة قصرية مث منعت اإلدارة احمللية صدورها

وهو يعتقد أّن هذه اللقاءات قد شّكلت متهيدا تارخييًا إن مل يكن رمسيا للذي أضحى حركة جتديد من . وآخرين

  .وحركة وطنية من ناحية أخرى,ناحية
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، حول نفي الّزعيم الوفدي يف مصر "قسنطينة"الشؤون العامة لـ "وكان للخرب الذي قرأه يف صحيفته   

إىل جزر السيشل، الوقع اجللل على نفسه، استبّد به شعور جديد، مل يفارقه مدى احلياة، حيث " زغلول باشا"لـ

منذ ذلك احلني اختذت أفكاره منعطفا جديداً، و أصبح بسرعة فائقة يف اعتمل يف وجوده، لقد كان وطنيا، ف

  .األخطر) الفىت الرتكي(مدير املدرسة ) درونون(عيين

قتصادي الذي بدأ تأثريه منذ �اية احلرب العاملية بدأـ يستشعر ذلك اإلنقسام اإل" نةقسنطي"يف شوارع   

األيديولوجي الذي أوجد حدودًا أخالقية فاصلة بني الذين  كان يشعر باإلنقسام " بن ميينة"ويف مقهى , األوىل

  ".ألف ليلة وليلة"كانوا يعملون على البحث عن طريق أفضل، وبني الذين ال يزالون مدمنني على قراءة 

وأّما البورجوازية القدمية فكانت تعرض آخر ما تبقى هلا من جموهرات و ُحلي للبيع، وعلى العكس من   

ود قسنطينة بدأت يف االزدهار بفضل األموال اليت يقرضو�ا بفوائد تصل إىل ذلك كانت أعمال يه

  .سنوياً  %60أو50%

م ، متت يف تلك احلوانيت تصفية ما تبقى من ثروات لدى عائالت 1925و 1920ويف الفرتة بني عامي «

خر قطعة من أراضيهم يف العريقة يف بورجوازيتها، ويف تلك احلوانيت أيضا كان الفالحون يتّخلون عن آ"قسنطينة"

  .)1(»والطريقة كانت واحدة، إّ�ا التوقيع على سندات بيضاء". عنابة"أو " قاملة"أو " سطيف"مقاطعة 

ولعّل هذه اإلجراءات أحدثت بلبلة و حصارا خميفا حول ملكية اجلزائريني أبناء البالد، وقد كان هلا بعد   

الذي طال كل أرجاء القطر اجلزائري، وقد أصبحت حوانيت من خالل اإلحتالالإلستيطاين  -خطري–ذلك أثر 

  .اليهود عبارة عن واسطة النتقال امللكية من أيدي اجلزائريني إىل أيدي املعمرين

" قاواوا"، واملغامرة مع صديقه "تبّسة"، وقّرر عدم العودة إىل "قسنطينة"م، أ�ى دراسته يف 1925يف سنة   

ا رأى قبطان السفينة يأمر برفع مراسيها للّسفر إىل فرنسا، كان يف العشر 
ّ
ين من العمر حني ركب البحر ألّول مرّة ومل

مل أكن أدري بعد يف تلك اللحظة أن إرادة القدر ستخبئ يل «:يقول. زايله حينئذ شعور بالعامل كّله ينفتح أمامه

بل كان ,  عرب البحر إىل فرنساالرحالت العديدة على ظهور الّسفن، ومل أكن بكل حال ألعتقد أّنين جمّرد عابر ي

  .)2(»وهو يكتشف العامل اجلديد" كوملبس"يف نفسي شعور بأّ�ا رحلة عظيمة كتلك اليت قام �ا 
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ح وهكذا و لكن هذه املغامرة فشلت، بعد أن طّوف هو وصديقه يف املدن الفرنسية حبثا عن عمل مرب   

  ."أرسلوا دراهم العودة": فقد أرسل نداء االستغاثة

مـــــــــا : وهكذا عاد إىل اجلزائر حامال معه السؤال". قسنطينة"كانت هذه رسالته األوىل إىل أهله منذ أن ترك 

  .العمل؟

كان خائفا من تلك العودة، إّال أن عائلته بّددت تلك املخاوف، واستقبلته استقبال الولد املتفّوق 

عد مراسالت مضنية، قرر أخريا أن يقوم مبساعدة وب. وكذلك فعل رفاقه الذين كانوا يرون فيه بطل ملحمة

بدون أجر، ففي هذا ما يشغل بعض وقته وينتشله من العدم والفراغ الذي كان " تبّسة"مبحكمة ) العدل(صديقة

  .يعيش فيه

وهكذا اعتمدته احملكمة معاونا متطّوعا، فهم قد وجدوا يف ذلك فائدة، وبالنسبة له فقد كانت الفائدة   

باإلضافة إىل اخلربة املهنية فقد كنت أرافق أعضاء احملكمة لتنفيذ األحكام، واخلروج مع أعضاء احملكمة ف«: مؤّكدة

إىل الرّيف التبّسي خصوصا يف الفصل اجلميل يستحق أكثر من التّطوع، فلو كنت أستطيع أن أدفع عليه ماًال 

  .يقول مالك)1(»لفعلت

اعية يف الربوز يف وقائع حمّددة، فقد ّمت إنشاء ناٍد،وهاهم الّسكان بدأت الّروح اجلم ،م، كذلك1925ويف سنة     

منذ ذلك التاريخ يشرعون يف بناء مسجد غري خاضع لرقابة اإلدارة، وكانت هذه بالضبط خصائص والدة ا�تمع 

  ".تبّسة"وكان صديقه عدل احملكمة هو احملّرك لكل هذه املبادرات اليت رأت الّنور يف 

اليت اختارها من بني ثالثة حماكم، براتب ) أفلو(عمله هذا وبعد شهور عّدة عّني عدًال يف حمكمةوعلى إثر     

م، وهي الوظيفة اليت كاد يطري هلا 1927شهري ال يتجاوز الّستني فرنكاً يف الشهر، كان ذلك يف مارس من عام 

  .لم �ا منذ زمن بعيداليت كان حي)متبوكتو(كانت بالنسبة إليه، مرحلة حنو " أفلو"فرحا ، ألّن 

، قد جّددت يف نفس )الشهاب( ، الذي كانت جملته"ابن باديس"م التقى بالشيخ 1928يف مارس من عام    

و املدرسة، ولكّنه خرج من عنده ويف نفسه شيء من خيبة " بن ميينة"مالك األفكار اليت كان يرّوجها يف مقهى 

  .ه كبري اهتمام، وكان متملصاً و مهّذباً معاً األمل، ألنّه بدا له و أن الشيخ مل يعر حديث
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، اليت كانت مركزا كبريا للمستعمرين، وكّل شيء فيها خيضع لقانون )شاتودان(عّني مالك بعد ذلك يف حمكمة     

اإلستعمار، ولكّنه سرعان ما قّدم استقالته بسبب كاتب احملكمة الكورسيكي األصل الذي كان يكيده أّن 

  .، ال حيييه وهو يلتقي به يف الطريق، وكان فعالً كذلك ألنّه هو اآلخر كان ال يرد الّتحية)indégéne(جزائريا

قائد ّدوار، و لكّن عام ) قساس(مع " تبسة"مث جّرب مع صهره، زوج أخته شراكة يف مطحنته يف منطقة     

تأثر الشراكة بذلك، وهكذا م، كان عام كساد التجارة العاملية، فاألسعار تدهورت، وكان من احملتم أن ت1929

  .انفسخ العقد

وهكذا أقلته . ولكّن أباه و أّمه كانا يقرآن نفسية ابنهما، فعرضا عليه الّذهاب إىل باريس ملتابعة الّدروس    

  ".باريس"يف طريقه إىل " عنابة"الباخرة من 

اليت ) الطالب(القسم الثاين وتبدأ أحداث )..الطفل(وهنا تنتهي أحداث القسم األّول من مذكرات شاهد للقرن 

م مبحّطة 1930م، حيث ينزل ذات صبيحة من شهر سبتمرب عام 1939مإىل 1930تشمل احلقبة املمتدة من 

ره هو أن ال يعود هذه املرة إىل بعدما فارق أهله منذ أسبوع وودع أقرانه بتبسة، وكان الشيء الذي قرّ "ليون بباريس"

كما " تريفيز"ن معهد الدراسات الشرقية، ّمث قادته خطواته إىل مجهورية الوراء لذلك فقد سّجل امسه المتحا

 :، واليت بدأ فيها صفحة جديدة من حياته فهو يقول)الوحدة املسيحية للشّبان الباريسيني(يسّميها أعضاؤها 

مرة ين ملغام، مل تكن تدفع1930واآلن بعد أربعني سنة أرى بكل وضوح أّن الرّيح اليت دفعتين يف شهر سبتمرب «

، وإّمنا كانت تدفعين إىل هذا "معهد الدراسات الشرقية"جتماعية حتققها يل شهادةإيف أفق بعيد، وال إىل مرتبة 

املكان الذي تكامل فيه تكويين الّروحي، والبّد من القول للحقيقة إّن ضمريي تفّتح فيه إىل كل املشكالت اليت 

  .)1(»هذه الّساعةحّىت شغلت حيايت 

ينجح يف امتحان معهد الدراسات الشرقّية، ألّن الّدخول إليه خيضع ملقياس سياسي بالنسبة ملسلم جزائري  ومل   

" شيطان العلوم"سلكي، اليت غّريت جذريا اجتاهه الفكري، و أسكنت يف نفسهمثله، ولكّنه التحق مبدرسة الالّ 

  .وفتحت له باب عامل جديد خيضع فيه كل شيء إىل املقياس الّدقيق

ستعماري و بلوغه األوج، حبيث مجع داخله كّل ما عرض باريس ، الذي يشيد بالعهد اإل، كان مم1931يف ربيع 

  .ستعمار بطابعه اخلاص وكّل ما تنتجه املستعمرات من خرياتأكرب متحف يعرض فيه ما يطبعه اإل جيعله
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اسم الّنيب حممد "فتة ضخمة يذكر فيها بتغليف واجهة عمارة بال) البا(ويف تلك األثناء قام متجر كبري يسمى دار 

، وكم ترك ذلك من ''حممد مات بعدما اعرتف أّن ال إاله إّال البا''ستخفافبنوع من اإل -لى اهللا عليه وسلمص–

ب غضبه ،ويف الّليل انطلقت من الذي مل يعرف كيف يشفي غليله، وال على من يصّ " مالك"أثر وجرح يف ذاكرة 

، ويف )يـا اهللا إّن النيبَّ متسُّ كرامتُه وال تزلزُل األرضُ :(أ هذه اجلرأة العمياء على حرمة النيبشفتيه لعنة على من جتر 

  .يسّجل هزة صغرية تنطبق مع وقت حركة سريره تلك الليلة بعد التضرع" جرنويتش"الغداة كان مرصد 

سالم و املسلمني من قبل النصارى لقد الحظ يف املعرض أشياء هزّته و جعلته مفتح العينني على ما حياك ضّد اإل

  .واليهود

الذي سوف يعينه على القّيام مبهمات ال يستطيعها غريه " محودة بن الّساعي"بعد �اية املعرض وصل صديقه    

  .جتماع و التاريخل اهتمامه إىل الفلسفة و علم اإلوالذي سوف حيوّ 

  .ة أسلمت على يديه و ّمست نفسها خدجيةم، توىل اهللا أمره بأن تزّوج من سّيدة فرنسي1931ويف عام 

يرغب أن يراه، ولكّنه شعر ) ماسينيون(ويف السنة نفسها أبلغه طالب جزائري باحلي الالتيين أّن الربوفيسور    

بكربياء مل يتنازل عنه لتلبية الّدعوة اليت رآها غري مباشرة وقد فهم مغزاها، ولكّن احلوادث قد يأتني أسحارا، فقد 

هل (وهو يسأله يف رسالته. ه من عمله إىل مكان ال يستطيع معه متريض أّمه اليت كانت على الفراشنقل أبو 

، وهكذا أصبح أبوه عاطال عن العمل و ضاعت ..)التدّخل إلصالح وضعه يف اإلدارة" ماسينيون"يستطيع 

  .حقوقه كّلها بوصفه موظفاً 

سية اليت سوف تكون املؤثر الفّعال يف الشمال اإلفريقي يف احلّي الالتيين كانت تتمخض أهم األحداث السيا    

  .على اخلصوص، وكان ملالك دور و ريادة بني األمساء اليت أصبح الكثري منها يلّقب بالزعيم

الذي وجد مالحمها " تبّسة"، ّمث زار مدينة "العقيب"م، عاد إىل مدينة اجلزائر و التقى بالشيخ 1932يف صيف 

الشيخ "و"العريب التبّسي"والفكرة اإلصالحية أصبحت متأل الشوارع خصوصا مع الشيخ اإلجتماعية تتغري، 

  .الذي زارها" اإلبراهيمي
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م، جاءته برقية من اجلزائر، تطلب والدته فيها حضور زوجه على الفور، واستغرب هلذا األمر و هذا 1934يف عام 

ا وصل وجد أّمه قد ماتت، وشعر كأّن ا
ّ
لظالم خميم يف البيت، ورّمبا كان خمّيما بسبب عدم اإلحلاح، و لكّنه مل

  ..اشتعال األضواء، كما كانت تفعل والدته يوم وصوله، كانت الضربة قاسية، وشعر بعدها باليتم

كة هنا و هناك وبفعل القابلية عزم على اهلجرة إىل أرض احلجاز، لكّنه مل يّوفق بفعل أحابيل اإلستعمار احملبو     

وألول ) أنا فرنسا(وغلة يف أبناء الشرق و املسلمني، فقد صدم ذات يوم  مبقال لفرحات عباس عنوانهستعمار املتلإل

، حنت فيه املفردة الثانية )مثقفون أم ُمثَيِقُفون؟(مرّة كما يقول، واجه عملية توليد الفعل يف مقالة اختار هلا عنواناً 

  ".ّزعيمال"لتكون ِحربًة يرشقها بكل قّوته يف كربياء و بالدة 

انعقد املؤمتر اجلزائري اإلسالمي ووصل نبأه كالصاعقة دّوى �ا احلي الالتيين، وكان أكرب انتصار حققه     

 ذلك مل تكن جتيد الشعب اجلزائري على نفسه ّمث على القوى اليت تسعى إلبقائه يف الوحل، ولكّن اجلزائر يف حني

ومن ضمن أعضائه " باريس"إىل " ابن جلول"ؤمتر يقوده نتصارات، فقد ذهب وفد عن هذا املاحلفاظ على اإل

إىل الفندق حيث يقيمون معاتبا و " مالك"وبعض رفاقه، الذين توّجه إليهم " عبد احلميد بن باديس" الشيخ

  ..الئماً 

 متحان يف املدرسة اخلاصة للمكانيك و الكهرباء كما فعل بهث ال تأيت فرادى، فقد أسقط يف اإلوألن احلواد    

ولكّن األحداث اليت توالت يف تلك الفرتة كانت على حنو جعل كل فاجعة منها تغطي على الفاجعة  «قبل ذلك، 

  .)1(»الّسابقة، وكان الضرر الذي يأيت اليوم يضّمد بقساوته الّضرر الذي شعرنا به باألمس

احملاوالت كانت فاشلة و استطاع وهكذا فقد حاول اهلجرة إىل أّي مكان، إىل األفغان، إىل ألبانيا، ولكّن كل 

أن يقوم بعمل جبار يف مرسيليا عندما عمل مديرا لنادي املؤمتر اجلزائري اإلسالمي )حشيشي خمتار(بفضل صديقه

  ..ولكن اإلستعمار كان دائما باملرصاد، حبماسة  هن أجل تثقيف العّمال الذين تلقو م

الّنوع املفرتس الصغري، طاملا مزّقت تقلبا�ا املتحدية  من يوببؤس تلك الّسمكة املتمردة و ه«لقد شعر ببؤس نفسه

خيوط الشبكة املعّدة لصيد الّسمك اهلادئ يف املستنقعات السياسية، إّ�م ال يريدون اآلن اقتالع بعض حراشف 
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و جلدها فقط، و ال اقتالع بعض أنياب فمها فحسب، ال بل يريدون مرّة واحدة أن يلقوها يف املقالة فـيقلوها

  .)1(»..يشووها حىت تصري لقمة سائغة لآلكلني

م، مع اندالع احلرب العاملية الثانية وهو 1939بعودته إىل فرنسا يف سبتمرب ) الطالب(تنتهي أحداث القسم الثاين

  ..على ظهر السفينة، كان يطلق الزفرات

  :الشخصيـــــــــــات

  :   لشخصيات بعينها أثر البطولة على مسرح أحداثهامنهاتعددت الشخصيات يف هذه السرية وتنوعت، ولكن كان 

 :شخصيــــــــــــــة صاحب الّسيــــــــــرة

وهي الشخصية احملورية اليت تدور حوهلا األحداث، وترتد أفعال اآلخرين منعكسة عليها، فترتك ذلك األثر يف 

العطاء مع احمليط ومع األشخاص الذين حييا نفسها وحىت يف مسارها، وال شك أّن كّل إنسان يعيش لعبة األخذ و 

  .بينهم وتربط �م عالقات مهما كان نوع هذه العالقات

تتأرجح بني اإلندفاعواإلنكسار، بني القّوة " الّصديق"وبتأثري هؤالء اآلخرين وهذا احمليط، كانت شخصية     

) رغم الرّياح العاتية(كّن هذه الشخصيةوبني اليأس و القنوط القاتل، ول ، والضعف، بني األمل والطموح العريض

كانت تنثين ولكّنها ال تنكسر وال تدبل، وذلك كّله بفضل تلك الرعشة الروحية، وذاك الضمري املتنّبه اليقظ، ّمث 

  ..بفضل تلك املعرفة العلمية اليت جعلت من صاحبها صاحب منطق عملي وصاحب حتليل لألشياء و الظواهر

الصفات منذ طفولته األوىل، فقد مسع من جّدته ألّمه وعرف أّن اإلحسان يف مرتبة  وقد ظهرت فيه مالمح هذه

عليا من اخللق اإلسالمي، وسرعان ما أخذت الفكرة طريقها إىل التطبيق كان يف السادسة أو السابعة حني كان 

بادر وأعطاه نصف ، ف"أعطوين من مال اهللا"بنهٍم ولّذٍة، وفجأة مسع سائال ينادي" الرفيس"يقضم نصيبه من 

  .فطريته الباقية، بتأثري حكاية جّدته عن اإلحسان والثواب

وهو منذ صغره كان يؤمن بالغيب ويعتقد بقدرة اهللا الواحد األحد، وبربكة كلمته وامسه، فقد شرب ذات مرّة     

إّال أنّه  " تبّسة"يعيشه يف  مع رفاقه من ماء الّلوح العتقاده أنّه كان يضم كلمة اهللا املقدسة، ورغم الفقر الذي كان
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كان حمظوظا يف أسرته، فقد كان حمبوبا من طرف اجلميع، ملا كان يبدو عليه من جنابة يف البيت و يف الصف 

تستعرض أيادي ) رايف(وذات صباح حينما كانت اآلنسة «:يقول يف مذكراته. الّدراسي، فقد كان مثاال للّنظافة

  .)1(»"هكذا تكون األيدي نظيفة: "تالميذها يف ملعب املدرسة عندما دّق اجلرس، توقفت عندي وقالت للتالميذ

س أال ترى أّن ابن أخيَك يتحّدث جّيداً بالقيا:"وممّا زاده فخرا واعتزازا أنّه مسع ذات مرّة، زوجة عّمه تقول لزوجها

  ".إىل من هم يف سّنهِ 

يف نفس ) مسيومرتان(أّ�ا كانت شغوفة بالقراءة واملطالعة، فمنذ املدرسة طبع " الّصديق"ومن مميزات شخصية 

الصيب، تذوق القراءة، وكان يعري للتالميذ الكتب مساء كّل سبٍت، وقد أتاح له أن يقرأ الكثري من الكتب يف تلك 

  .الفرتة املتقدمة من عمره

وهذه القراءات هي اليت فتحت له باب التأمل والتفكري، فقد كان يستسلم للتأمالت واضعا نفسه أمام بعض      

التساؤالت، ففي تلك الفرتة املدرسية حسب نفسه اكتشف أّن األرض ال تدور، فلو كانت تدور فإّن بالوناً يطلق 

قه ببعد يتناسب مع سرعة دوران األرض أو يف األرض إىل اجلّو البّد أن يسقط يف نقطة تبعد عن نقطة انطال

  .ثروا النظر إليه دهشنيآيف املغامرة بذلك التفكري، لذلك هكذا  بدا له األمر، ولكّن زمالءه مل يرغبوا 

وقد ظهرت عليه منذ ذلك احلني مسات رئيسية يف طبعه، فقد كان جياهر بأفكاره جماهرة صرحية و فظة، وكان 

يعّرضه لالنتقاد حىت من أقرب أصدقائه، وعلى هذا فهو حيب املناقشة خاصة يف  يفتقر للمرونة وهو ما كانّ 

شاعر اهلند الكبري، الذي حرره " طاغور"املواضيع العلمية والدينية، فقد كان متحررا نفسيا، خاصة بعدما اكتشف 

كّل ما يقع أمام بصره   من إفريقيته، وأطلق ذهنه من قيود فرضها اإلستعمار، وأصبحت يف روحه قّوة مّنبهة تقود

  .هتمامزي عميق، وكان اإلسالم هو ذلك اإلإىل اهتمام مرك

كان الّصديق وطين النزعة، وكان األشخاص من حوله يعملون بشكل أو بآخر على حتديد شخصيته، هو      

وال تنطلي شخص يستعذب امليل الطبيعي للتبسيط مادام يف احلدود السليمة، ولكّنه  ال ينخدع بذهان الّسهولة 

فهو ال ، عليه خدعة اإلستحالة، و لكن القلق الزم شخصه طيلة حياته ألنّه كان يعيش يف ظل حساسية مفرطة 

ي ذومن تربمه من اإلحنطاط ال م ذلك من مقارناته الدائمةيستطيع أن مير على احلقائق مرور الكرام، ورمبا تعلّ 

                                                           
.37ص مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، : مالك، بن نيب) 1) 



مذكرات شاهد للقرن:                                                                       الفصل الثالث  

 

150 
 

ح ضمريه فيها إىل كّل املشكالت اليت شغلت اليت تفتّ " رية تريفيزمجهو " يعيشه شعبه، ورّمبا من لقاءاته املتكررة يف

  .حياته

، واحلي الالتيين، أصبح حديثه مع أصدقائه ال يدور أبدا حول عبث الشباب "مجهورية تريفيز"ومنذ أن عرف      

  .ورياً ثا اقشات، وكان يف كّل ذلك متحّمسنطباعات واملنصبح جاّدا يف كّل املالحظات و اإلوهلوهم، لقد أ

حدث له تطور نفسي جعله أشد الّناس نفورا من كّل ما يسيء لذوق اجلمال " خدجية"ومنذ أن عرف زوجته    

ومل تكن امرأة تبدع يف بيتها مثل خدجية و تتقن إتقا�ا، ومن ناحية النظافة و التجميل كان ترتيب األشياء ميزة «

بالّدخول إىل البيت إّال و أقدامه على قطعة قماش جيدها عند ومل يكن يسمح له .)1(»هلا على وجه اخلصوص

الباب، حىت ال خيدش نعله البالط اخلشن املمسوح مبادة جتعله يلمع كاملرآة، ورّمبا هذه اخلصال وهذا الّذوق الفّين 

 أصبح موضوع السخرية يف هو الذي جعل من شخصه يثور على بعض جوانب التخّلف يف جمتمعه اجلزائري الذي

  .التبعض ا�

بدأ يغّري بعض " قسنطينة"وهو يؤكد أّن هذه اإلستعدادات كانت أصيلة يف نفسه، فهو منذ وجوده مبدرسة     

ستعدادات الوراثية إىل أفكار إجتماعية، وكان دوما على نسا ومعايشته لزوجه طّورا هذه اإلمظاهره، وإّمنا وجوده بفر 

  ".أعقلها وتوّكل" منهج احلديث

وعلى الرغم من . يشعر يف أعماقه بأّن له رسالة«:واصفا هذه الشخصية" عمار طاليب" ألستاذ الدكتوريقول ا

. الصعاب اليت واجهته يف حياته الشاقة، فإنّه مل يتزلزل يف يوم، ومل يشعر بأن عليه أن يرتك رسالته، ويلقي بعبئها

ذو أصالة وّمهة عالية، وأنفة شاخمة وعوده ال  شخصيته شخصية أخالقية، ملتزمة باألخالق اإلسالمية الّصافية،

فيه، وذلك  سَ بْ ال لُ . يلني يف احلق، وقلبه ال خيشى فيه لومة الئم، ولعّل تكوينه الرياضي و العلمي ومسه بوضوح

  .)2(»ل فيه فضائله العقلية، ورّسخ مميزاته األخالقيةيف يقيين، ما أصّ 

وبدا كمن يلد األفكار أو يتمخض عنها، ولكّن جوابه حاضر غري وكان إذا حتدث انفعل هادئا مع حديثه،     

شرود، فهو ذا ثقافة واسعة، حيبذ احلوار، ويرّد بشكل مقنع، حّىت أنّه كان يستطيع حتديد اختصاص السائل 

وقد جتمعت يف قلبه ونفسه، يف عاطفته وشعوره، يف عقله و تفكريه، مآسي أوالئك  «واجتاهه وصبغته السياسية، 

                                                           
.273صمذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، : مالك، بن نيب) 1) 
.132ص،2012، 1، الشبكة العربية لألحباث والنشر ، بريوت، طمالك بن نيب حياته وفكره: بن محد العويسي ،اهللاعبد  ) 2) 
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اليني من البشر، الذين يعيشون على أرض اجلزائر ضحايا ملدنية القرن العشرين، وأمثلة بارزة الحنطاط أهدافها امل

ية واإلجتماعية، وكان تعّمقه يف قة مبعىن اإلنسان يف صورتيه اخلل، إنّه رجل شعر يف حياته اخلاصّ )1(»وغايا�ا

السّيما أنّه كان على جانب كبري و اطالع بالفلسفة و اإلجتماع الثقافة األوروبية سببا يف حتّرره من نفوذها، 

  .والتاريخ والثقافة

  

  :الشخصيـــــــــات الّرئيسيـــــــــــــة

  :الشخصيـــــــــات الذّكوريــــــــــة المتعاطفــــــــــة- 1

و «:يتهم، فهو يقولوتشبت أهله برتاثهم وهو  اجلميل، ، وكّلما ذكره ذكر الّزمن)بابا خلضري(وكان يناديه  :الجــــــــــدُّ 

اآلن من الواجب أن أالحظ يف هذه املذكرات أنّه يف تلك الفرتة البائسة حني مل تكن البالد متسك مبقاليد 

ستعماري كان تقرار بقدر اإلمكان يف اإلطار اإلسبل احلرب العاملية األوىل سوى اإلوجودها، والهّم للشباب ق

 يتشبثان برصيدمها التارخيي األصيل، بتلك التقاليد، وهذه الروح اليت لوالها ما استطاعت جّدي القدمي وجّديت

  .)2(»البالد أن تعود لصياغة تارخيها من جديد

، وكان قد عاد من طرابلس الغرب بعدما دخلها "قسنطينة"لقد تعّرف على هذا اجلّد حني عودته إىل     

  .، وسرعان ما انعقدت بينهما صداقة فأصبح يالزمه يف نزهاته على جسر القنطرة، والشارع الوطين"الطّليان"

العصر بأفول جنمها، وهو ما حّتم عليه أن  اليت آذن ذلك" لقسنطنية"لقد كان هذا اجلّد من العائالت القدمية     

يتكّيف مع هذا التحّول الذي يرزأ وسطه العائلي، مع حمافظته على مظهر السّيد، فكان يلبس بأناقة تلك الثياب 

اءة صحيفته ذات الطابع القسنطيين، وقد سّلم كشكه إلدارة شخص آخر، فيما هو يصرف وقته يف احلديث وقر 

الّصيد يستأثر باهتمامه الكبري، وكم كان يتحدث مع أصدقائه مبرارة على هذا الّزمن الذي  ، وكان"الّداما"ولعب 

أّدى إىل ظهور طبقة األغنياء احملدثني، فقد كان يرى أّن إطار ا�تمع يتغري بشكل أعمق مما كان يظّن، وهو على 

                                                           
.6-5،ص1869، مالك بن نيب، بريوت، دار الفكر، "اإلسالميوجهة العامل "مقّدمة كتاب) 1) 
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ة القرن املاضي، ويف نفس الوقت ، أحد رجال اإلصالح اجلزائري يف �اي)بن مهانة(أية حال من مؤيدي الشيخ

  ..فهو مرتبط بالطريقة العيسوية، ولكن هذا اجلّد لن ميّكث طويال بعد أن عرفه حفيده

، فقد بات هذا األخري حيّس باإلشفاق و الّرمحة على هذا األب "الّصديق"وهو ميثل السلطة األدبية يف حياة:األب

" ا�مع املختلط"عّلمه قدميا يف املدرسة، قد حتّصل على وظيفة يف الذي عاىن بسببه الكثري، فرغم أنّه وبفضل ما ت

، إّال أنّه فصل منها بطريقة لبقة بفعل مكائد األخطبوط اإلستعماري، ومراكزه الّنفسية اليت كانت "تبّسة"لـ 

  .و املخابرات" ماسينيون"خيوطها يف يد 

لذلك مل يكن ليعرتض على األّم اليت كانت تتعاطف كان هذا األب حنونا، حياول أن يتبوأ ابنه أرقى املناصب، 

  .مع ابنها إىل أقصى احلدود، بل كان يصادق على ما تقول وال يّرد هلا طلباً 

، وقد تبّناه منذ أمٍد بعيد إّال أنّه مات، ممّا جعل زوجه تعيده "قسنطينة"كان عمه األكرب هو الذي كفله يف   :العم

" حممود"دها مل تعد تسمح هلا بإعالته، ولكّنه قضى مرحلته الّدراسية الثانية عند عّمه ، ألّن موار "تبّسة"إالّ أهله يف 

، وكان حضوره جعل من ذلك املعلم يقّدر قيمة جهوده يف جيلني من العدول )مسيو مارتان(الذي أوصله إىل 

اة، تدّرب معه على العزف تعّلم أشياء أخرى، فقد كان حمّبا للحي"حممود"واملعلمني، ومساعدي األطباء، ومع عّمه

يعتربونه " العيسوية"على آلته املوسيقية، وخاصة الّضرب على النّقارات اليت كان حيسنها عّمه، وكانوا يف الزّاوية 

  .اختصاصيا ممّيزا فيها

و على العموم فقد كان استقبال عّمه و زوجه لطيفا، فلم يشعر بذلك الضغط الذي كان ميارسه والده عند كّل 

  .، وال بذلك اخلجل الذي يفرض على األطفال يف العائالت املسلمة حبضور اآلباءهفوة

  

  :األصـــــدقاء

ة األوىل، كان يقيم يف غرفة متواضعة مع شقيقه الذي يراسرافقه يف مرحلته الد" تبّسي"شاب وهو : صالح حليمية

  او أوجاع معّدته، ولكّنه كان خفيف.قامتهأ�ى السنة الرّابعة، وكان يزوره غالبا يف بيت عّمه، كانت أزمته قصر 

كالّسحاب عندما يكون التّدافع حول شيء ما، فهو يعرف كيف يكون يف املكان األفضل متهماً من حوله بأّ�م 
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كان يرفع رأسه لقصر قامته الذي كان يزعجه، ويقف على رؤوس أصابع قدميه أمام «يدوسون على قدمه،

احدة يّلوح رأسه بني الرؤوس احمليطة به، ويصرخ كما اعتاد أن يفعل كّلما كان بالذات، وبقفزة و ) درنونون(ورقة

  .)1(»"جنحنا...صديق:"لديه ما يريد أن يفاجئين به و يقول

م، الذي أ�وا 1925، حىت جاء ذلك اليوم من حزيران عام "قسنطينة"وهكذا قضى معه سنوات الّدراسة يف     

قد تركتهم و أسلمتهم إىل الشارع، إىل احلياة اليت تضع أمامهم عالمات  فيه دراستهم، وشعروا بأّن املدرسة

  .استفهام مل جيدوا هلا جوابا

، يف الغرفة الذي سيقضي فيها سنواته األخرية، عرفه رفقة "قسنطينة"وهو املتمدرس الذي عرفه يف  :قــــــــــــاواو

  ".فضلي" واآلخر من باتنة يدعى" قاملاوي"آخرين أحدمها 

ابن أحد رجال الّدرك، وكانت لديه عادات طفل مل ينضج بعد، أو قل فيه من مسات الرباءة " قاواو"كان      

الشيء الكثري، و لكّنه هو من ساعده على تعّلم طريقة عقد ربطة العنق، وهو الذي سيكون رفيقه يف املغامرة 

  ..األوىل إىل فرنسا اليت باءت بالفشل الذريع

ذه الشخصية فريدة يف حياة صاحب الّسرية، فلم يكن قد عرفه حني نزل باملدرسة يف ه: محمد بن الّساعي

كنت أضفي على ما أمسعه منه «:يقول. ، ألنّه كان قد تركها قبل أن ينهي دروسه، ولكّنه ترك وراءه أثراً "قسنطينة"

مثقفا بالعربية والفرنسية فحسب، بل الذي كان يكربين مل يكن خملصا ذكّيا و ) بن الّساعي(شيئا من املثالية، فــــــ

وقد ترك يف نفسه أثرا خاّصا حينما تعّرف عليه شخصياً فقد كان يستمع إىل طريقته .)2(»هو شخص مثال وقدوة

  .يف توجيه اآليات القرآنية لتتخذ تفسرياً إجتماعيا حلالة ا�تمع اإلسالمي احلاضرة، وكان ذلك يؤثر يف نفسه كثرياً 

يعرتف بأنّه كان معّلمه و أستاذه وشيخه الذي أخذ بيده، إىل الدراسات اإلسالمية " باريس" وبعد مصاحبته يف

ه عليها غريه، نييستطيع معه القّيام مبهمات ال يعوالتارخيية و الفلسفية و اإلجتماعية، وكان يرتاح إليه كثريا ألنه 

كريات تلك الفرتة أدرك أّنين على أيّة حال، بعد أربعني سنة عندما تعود يل اليوم بعض ذ  « : وهو يقول يف حقه

باجتاهي كاتباً متخصصا يف شؤون العامل اإلسالمي، حّىت لو أنين مل أجنز معه أّي عمل )محودة ابن الّساعي(أدين لـ

 بعيد املدى، جيب أن أقول إّنين أجنزت معه كّل األعمال اليومية اخلاصة بالطّلبة املغاربة باحلي الالتيين يف الوقت
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: مثاليا" محودة بن الّساعي"لقد كان .)1(»الذي بدأت يف وسطهم اإلرهاصات املبّشرة بظهور احلركات الوطنية

  .مستعدا لرفض كّل تواطؤ

م، 1925وتربطه به قرابة، وقد تقاطعت قبل ذلك خطوط حيا�ما سنة " تبّسة"مواطنه من : علــــــــــي ابن أحمــــــد

منها، وقد قرأ عليه قصيدة باللغة الفرنسية، قبل أن ميتطي " مالك"لوقت الذي خترج يف ا) املدرسة(إذ دخل إىل 

  ".باريس"الباخرة اليت نقلته إىل 

" صوت الشعب"هو الذي أصدر مع بعض صغار صيادي الّسمك وبعض باعة البقول جريدة" علي بن أمحد"و

ا�ّلة يعّرب عن مرحلة جديدة يف تاريخ الصحافة كان ميّدها مبادة العقل وهم ميّدو�ا باملال، وكان صدور هذه 

  .اجلزائرية الوطنية، اليت انتقلت من املطالبة حبقوق الشعب إىل اهلجوم الّصريح على اإلستعمار

ملواصلة الّدراسة، وقد أضاف بذلك عنصرا جديدا للجمع اجلزائري الذي يسرح يف " باريس"ّمث إنّه هاجر إىل     

ولكّنه العنصر املمتلئ حيوية وجرأة، ميأل رعبا تلك املستنقعات اليت يرتع فيها «وجهة وال توجيه،احلّي الالتيين دون 

  .)2(»ذلك الّسمك اهلزيل الصغري احلقري، الذي يهيئه اإلستعمار لبعض طبخه اخلاص

ال يؤمن بوطنيتهم، وضد العلماء ال يؤمن " املصاليني"ضد اإلستعمار، وضد " علي بن امحد"كان      

بإصالحهم، وبعبارة واحدة كان طبقا ملزاجه، يقف من كّل شيء موقف الضّد، ولكّنه رجل سيموت شهيداً على 

  ..أية حال

بقي وفياً لصداقته رغم أن الكثري كان خياف على مصاحله أو أصبح له والء لإلستعمار أن كان : حشيشي مختار

ال يرتك فرصة تفوته للتعبري عن سخطه بلغة فرنسية مهلهلة يرجو بركته، بقي حمتفظا بفطرته البدوية السليمة، وكان 

، كانت هذه الكلمات تتصدر كل خطبه السياسية اليت كان )يا جيل الضفادع: (يعلمها الّناس يوم كان قمارا

  ..أكثر من خطبة زعيم آخر ملا فيها من روح الّصدق و اإلخالص"خالدي"حيرص على استماعها هو و

من ) نادي املؤمتر اجلزائري اإلسالمي(إىل " صديق"، وهو الذي أخذ "مرسيليا"و " جلزائرا"كان يتاجر بني      

أجل تثقيف العمال، وهو الذي أشار عليهم بأن يكون مديرًا ملؤسستهم، وكان يف ذلك سفينة النجاة من العزلة 
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والّدوالب الفّعال يف  الذي سيصبح صديقه،" سواملية"، ويف هذا الّنادي عرف كذلك "صديق"اليت كان حيياها 

  .حياة هذا املؤمتر اجلزائري اإلسالمي

  :الشخصيــــــــات النسويـــــــــة

هي جّدته ألّمه، اليت أورثت العائلة الكثري من مشاهدا�ا وذكريا�ا القدمية، فقد سردت على  :الحاجة زليخة

يوم دخلها الفرنسيون، وهاجرت إىل تونس " قسنطينة"وعائلتها مدينة " بايا"مسامعه كيف تركت أّمها احلاّجة 

  .إنقاذا لشرف عائلة مسلمة

امرأة عّمرت طويًال، حىت بلغت مائة عام، وكانت بارعة يف قص احلكايات إذ كانت تشّدهم " زليخة"واحلاجة     

منها ذلك  ا مداركه، وأخذيشهد بأّ�ا كانت مدرسته األوىل اليت تكّونت فيه" مالك"إليها وهم متحلقون حوهلا، و

  .لّرصيد التارخيي األصيل  وهو يدرك اآلن كم كان مدينا لتلك اجلّدة العجوزباالتشبث 

حرتام و التقدير واحملبة، فقد كانت امرأة ماهرة وصارمة، وهي اليت كانت كانت تّكن البنها ويكن هلا كل اإل: األم

اطة، وتضطر أحيانا لبيع ممتلكا�ا لتدفع حتول دون أن جيوع صغارها، مىت فقد زوجها عمله، كانت متارس اخلي

وموارد العائلة كما ترى كانت هزيلة، إّال أننا كّنا حنصل على  :"مالك" يقول.ملعلم القرآن الذي يتوىل تدريس ابنها

قوتنا بفضل حسن تدبري أّمي وانكبا�ا الليايل الّطوال على عملها، ولكن أّمي يف إدار�ا لشؤون العائلة كانت 

كان   تعرف أّن  ما حيصل عليه أطفاهلا من غذاء غري كاٍف، فكانت تسّد هذا الّنقص بعمل إضايف أيام اجلمع،

تصنع من الطحني و " تبّسية"وهي حلوى ) الرفيس(هذا العمل اإلضايف يعطينا شقيقيت وأنا يوم اجلمعة قطعة من 

  .)1(»السكر والتمر والزيت

كانت هذه األم تنتظر ابنها حبنان، وتضيء مصابيح املنزل كّلها عند قدومه، وكانت كّلما عزم على السفر      

  .»عزيزيت �يجة إّين أترك الّصديق يف عهدتك«:  وكانت توصيه، وتوصي عليه تّصب ماء العودة على قدميه،

لقد بكى كثريا حينما عاد من فرنسا ووجدها قد انتقلت إىل رمحة اهللا بعد مرضها، وكان قد بكى قبل ذلك مبرارة 

حيملها أربعة حينما عادوا �ا من تونس بعد إجرائها لعملية جراحية فاشلة، لقد عادت وقتذاك على سّجادة 

                                                           
.19صمذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، : مالك، بن نيب) 1) 
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رجال، حينئذ اعتقد بأّن أّمه صائرة إىل املوت، ومنذ ذلك احلني مل تعد تستطيع أن تفرغ ماء العودة عند قدميه 

  .فتوّلت شقيقته الكربى ذلك ولكن، كم ترك ذلك يف نفسه حسرة ومرارة

ة، ومل جيد ملصابه تعزية وال عندما ماتت أّمه، شعر باليتم، فقد كانت الضربة قاسية، وكأمنا نزلت على رأسه صاعق

  ..سلوى

، املرأة اليت تزّوج �ا يف باريس يف )PAULETTE(، وكانت تدعى)سيلستني بول فيليبون(هي  :خـــــــــــــديجة

م، وقد توىل اهللا أمره فهداه إليها وهداها هي لإلسالم،فسّمت نفسها خدجية،  وكان 1931يوم اجلمعة من عام 

دفة يف مكتبة للمطالعة بباريس، كان كّلما طلب كتابا قيل له أّن قارئة أخذته، وكّلما طلبت قد تعّرف عليها بالصّ 

الذي يتوافق مع اآلخر فكانت قّصة تعارف فزواج ويبّني " الثاين"اهتما معا مبعرفة . هي كتابا قيل هلا أّن قارئا أخده

  :حمضر الزواج أن الشهود هم

صاحل بن "واجلزائريان " بكراتشي"الذي قضى  يف حتّطم طائرة" بيب تامراحل" والتونسي"حممد الفاسي"املغريب 

من قّصة زواجه شيئا يف مذكراته، إّال " ابن نيب"، إضافة إىل أصدقاء مسيحيني، ومل يذكر"علي احلمامي"و "ساعي 

  ".خدجية"اإلشارة إىل تاريخ الزواج  واسم الزوجة 

محودة بن "ي املناسب، وخاصة تلك احللقات اليت كان يعقدها مع اجلو الدراسي و الّنفس" خدجية"لقد هيأت له 

يف بيته، فقد كانت ربّة بيت مثالية، على ذوق رفيع، وكانت دائما خلف زوجها حترضه على مواصلة " الساعي

  .العمل، وتتابع خطواته، وتناقشه، وتّسر مبا تراه من إقباله ونشاطه وتشجعه كثريا على اإلقبال و النشاط

ت كثريا بالبالد اإلسالمية وتأقلمت معها حىت يف لباسها أل�ا وجدت يف ذلك صنفًا جديدًا لألناقِة حىت تأثر 

  .احلجاب

وكما عرّفها مالك على بالده وبيئته، فقد عّرفته بدورها أيضا، على جانب من بالدها مل يره من قبل، وذلك يف «

حيث الرّيف الفرنسي، وذلك للّتعرف على " دروكس"لة إىل انتظار بدء الدراسة بعد عودته من اجلزائر، فقام برح

أّم زوجتِه اليت تقطن يف تلك البلدِة، فكانت تلك الرحلة بداية صلتِه بالرّيِف الفرنسيِّ اليت استمرت فيما بعد، 
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ام حيث كان يقوم بزيارة ألم زوجته، ّمث استقّر هناك بعد انتهاء دراسته إىل أن خرج من فرنسا إىل مصر يف ع

  .)1(»م1956

بعد وفاة والدته إلزامه بالّزواج " مالك"ومن أجل ذلك حاولت عائلة، " إذ كانت عاقرا"مل ترزق خدجية بولد    

  ..بالثانية، ومل تكن هي ترى مانعا يف هذا األمر، إالّ أنّه ظل مرتيثاً ومكتفياً بالوعِد يف املستقبلِ 

أمن وسكن وسكينة و رمحة وموّدة واملالذ اآلمن ومازال يذكرها  ظّلت خدجية زوجة وصديقة مبا توفره لزوجها من

  ..وحين إىل ذكراها، ومل يتخل عنها يوماً يف حياته

نذكر  -مالك–وإىل جانب هذه الشخصيات ظهرت يف هذه الّسرية شخصيات كان هلا تأثري واضح يف حياة     

وحتمل له " تبّسة"وما برحت تزوره من آن إىل آخر يف " قسنطينة"اليت كفلته يف طفولته يف" �يجة"امرأة عمه: منها

  .معها اهلدايا اليت كان يفرح �ا كثريا، وتبعث دوما يف نفسه الشوق واحلنني لألرض اليت ولد فيها

وكان يستشعر كما " حبٌّ صاعقٌ "الذي جذبه حنوها ) مدام بيل(كما كان حيفظ ذكرى حانية لشخص معّلمته    

  .والغريب أّن هذه السيدة قد استجابة لنزوة قلبه الصغري لو كانت أّمه بالذات،

، اليت يعرفها التالميذ جّيدا، ألّ�ا تبيع )DENONCINدوننسان(كما أننا جند يف الّسرية شخصية مدام     

 ستعمار يف اجلزائر، ومؤشرا لألحوال اليت يكونليت جعلها املؤلف رمزًا حلالة اإليف خمز�ا األدوات املدرسية، وا

عليها، فهي تضحك وتطلق األسهم النارية من عتبة دارها حني طلب األملان اهلدنة، وهي ترى التغري الذي حيدث 

ة بصوت مرتفع يف املوكب، وال مواكب بنادللمجتمع اجلزائري أمام عينيها فال ترى الّنساء متّر أمام متجرها 

ن أصدقائها يتحلقون يف مبعد  ذلك تنتقذ يف مجع روس، وهي املغنيات من الّنساء وراء الّدابة اليت حتمل الع

، وقد أتاح )باخوس(الذي شغل مكانًا خّصص من قبل إلله اخلمر" تبسة"خمز�ا، إنشاء الّنادي يف مدينة 

  .للجزائري ابن البلد أن يثبت لألورويب أنّه يستطيع أن ينشئ لنفسه مكانا خمصصا الجتماعاته

ا التحوالت يف وسط سكان البالد، ولكّنها مل تكن تدرك مغزاها واإلدارة ترى جّيد) دوننسان(كانت الّسيدة«

ذا�ا مل تكن أكثر إدراكا منها حلقيقة ما جيري، إذ كانت يف مراقبتها لألمور ترى أّ�ا ترتك مستعمريها سكان 

  .)1(»البالد ألعماهلم الصبيانية هذه

                                                           
.100-99صمرجع سابق،، مالك بن نيب حياته وفكره: عبد اهللا بن محد العويسي ) 1) 
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الذي كان حيمل الطبل " هايف"وقد جعل املؤلف يف هذه الّسرية شخصيات مثّلت اليهود، كذلك العجوز     

على ظهر الّسفينة وشّكلوا معه رفقة "قاواو "، أو ذلك اليهودي الذي تعّرف عليه و"تبّسة"وينادي ببيانات عمدة 

ألّن من عادته وعادة قومه أن يعرف كّل شيء شاب أورويب مجاعة واحدة، سرعان ما توّىل رئاستها ذلك اليهودي 

فهو خبري مبسالك احلياة البائسة حني يكون فقريا، وحني يكون من أصحاب املاليني يعرف ، " كما صّوره مالك"

  .متاما كيف يلج أبواب القصور الكبرية

قبله عّمته وبنا�ا بكّل  وقد عقد صداقة مع يهودي يف مدرسة الّالسلكي، وكان يدعوه أحيانا إىل بيته، فتست     

كياسة ويقّدمن له غالبا الشاي بالّليمون، وقد أتيح له يف تلك الزيارات أن يكّون فكرة أقرب إىل الواقع عن 

وكانت .)2(»كان كّل فرد من هذه األسرة حيّصل على قوته بكّد يديه وعرق جبينه«. املشكلة اليهودية يف العامل

يف إحدى غرف الشّقة، اليت صارت ورشة تعمل فيها اآلنسات حلساب متجر  أسرة الصديق تشتغل طيلة الّنهار

يراقب  - بن نيب- ن فكربينما كانت األم العجوز تقوم بشؤون املنزل، كا".باريس"من تلك املتاجر املشهورة يف 

املثقف، وكان  ستيالء على العامل، فأفراد هذه العائلة إىل جانب املثابرة يف العمل كانوا من الّنوعصعود جنس لإل

و اليهودي ال يريد . جيهرون بالقول يف أي موضوعال هلم رأي مدقق يف األشياء، قّلما يطرحونه يف احلديث، فهم 

  .أن يكشف عن ذاته

و كان  ؛"تريفيز"واليت يسّميها أعضاؤها مجهورية ، كما مثل للمسيحية بالوحدة املسيحية للشّبان الباريسيني      

تمر تدور بعض فّعالياته يف قاعة حماضرات إضافية يف الّدور الثاين خالل املناسبات العادية نشاط ثقايف مس«هلا 

وختّصص القاعة الكربى للمناسبات الثقافية اخلاصة اليت ترتك أثرها البليغ يف تاريخ اجلمهورية، أو لطقوس احلياة 

على " الّصديق"زوجته الّلطيفة، وقد عرّف مع " هنري نازيل"كان يدير هذه اجلمهورية .)3(»الّروحية مساء كل أحد

  .الذين أصبحوا أعز أصدقائه" الوحدويني"بعض 

وكان للوسط . ويف هذا املكان تكامل تكوينه الّروحي والنفسي، وبدأ يدخل احلضارة الغربية    

ولكن شخصية بسطت سلطا�ا  ،ستعماري شخصياته أيضاشخصياته، كما للوسط اإل) indégéne(األهلي

الذي كان له الّدور األخطر يف حياة " ماسينيون"ستعمارية بامتياز هي شخصية الكّل وكانت متثل الّروح اإل على

                                                                                                                                                                                     
.186صمذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، : مالك، بن نيب) 1) 
.224ص املصدر نفسه،) 2) 
.211صاملصدر نفسه،) 3) 
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سواء يف اجلزائر أو  يف فرنسا أو يف غريها من البلدان، وهي شخصية علمية، حتتل منصبا مرموقا يف " بن نيب"

ة و املالحقة مبا تّوفرها هلا األدوات املخابراتية اليت كانت الّسلم اإلجتماعي الفرنسي، وهلا القدرة الفائقة على املراقب

  .عيو�ا يف كّل مكان

" العقيب"و" العريب التبسي"و " عبد احلميد ابن باديس"كما تقاطعت يف الّسرية أمساء شخصيات هلا وزن مثل      

وغريهم، وكثري من أمساء أساتذته " فريد زين الّدين"و " األمني لعمودي"و " حممد الفاسي"و " مصايل احلاج"و 

  ".سودريه املدير"، و "وبرييتب"، "بن موهوبمولود "، "دورنون"، "الشيخ عبد ا�يد"مسيومارتان : مثل

  

  :شاهد للقرنالّزمــــــن في مذكرات 

إّن كاتب السرية الّذاتية يتناول أحداثا جرت وانتهت، فهو من حلظة الكتابة يعود بذاكرته إىل زمن مضى     

مذكرات شاهد "فة يف وانقضى، ليشعرنا بوجود مسافة زمنية طويلة بني زمن القّصة وزمن احلكاية، وهذه املسا

م، وال شك أّن املؤلف كان ينوي متابعة الّسرد إىل اللحظة اليت 1939م، إىل سنة1905، متتد من سنة "للقرن

 34هو فيها، ويتبّني للقارئ العادي أّن جوهر الّزمن يف السرد تسلسلي نامي يف جّله، وأّن زمن القّصة ميتد على 

افة أجلأ املؤلف إىل أساليب تسريع الّسرد، حىت يتمّكن من اختزال األحداث سنة، وهذا الطول النسيب يف هذه املس

وجعلها يف مؤلف قابل للقراءة، وغالبا ما يلجأ كاتب الّسرية الّذاتية إىل ذكر األحداث املهمة يف حياته، فهو  

شخصيته وتكوينه  يلجأ إىل أسلوب احلذف و اإلسقاط و ال يقتصر إّال على سرد األحداث اليت كان هلا أثر يف

وال ريب يف أّن مثل هذه الفجوة اليت تتخلل الّسرد «واحلذف تقنية زمنية تؤدي إىل إسقاط فرتات تطول أو تقصر

رتقاء مبستوى األحداث، اقرتابا من النهاية املرصودة ضرب من تسريع احلوادث، وتعجيل اإلالّنمطي تؤدي إىل 

  .)1(»والغاية املنشودة

جوانب حياته، وخاصة حياته اخلاصة، إّمنا اقتصر على سرد اجلانب الذي ترك يف نفسه أثرا  واملؤلف مل يذكر كل

بالغا أو الذي يريد أن يرتك له أثرا بالغا يف نفوس القراء، وهو جانب التكوين الفكري والكفاح الذي خاضه حماولة 

  .منه لتنوير العقول وتبليغ أفكاره

                                                           
.112ص، 2010، 1، الدار العربية للعلوم الناشرون، بريوت، طبنية الّنص الروائي: إبراهيم خليل) 1) 
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دث تطورات نامية و إجيابية يف شخصية صاحب الّسرية، إذ انتقل من ومهما يكن من شيء فإّن الّزمن قد أح

  .املستضعف الذي ال يؤبه له، إىل مهندس ذي أفكار وثقافة) indégène(ذلك األهلي

نفراج، فهو ذو مهّة عالية وذو صرب مجيل، غاص يف أعماق احلضارة األوروبية و وكان يرى يف الّزمن األمل و اإل

  .فهم أسرار تكوينها

ستعمار، إّال منتميا إىل أّمه مقهورة يف ظل اإلورغم تربّمه بالزمان واملكان أحيانا، الذي جعال منه إنسانا يعيش     

تصال باملاضي عن طريق أي يف زمن كان ميكن فيه اإل«م، 1905أنّه كان يعترب ذلك امتيازا له أن ولد يف عام 

فقد استفاد بذلك فرصة ال غىن .)1(»عرب األوائل من رّواده آخر من بقي حيا من شهوده، واإلطالل على املستقبل

  .لشاهد عنها جعلته يعمل عقله يف املاضي واملستقبل معاً 

وهذه السرية حتتفي بالّزمن الطبيعي، ألّ�ا تسرد وقائع حقيقية، حدثت بالفعل يف زمن معني، فال جمال إذن     

وللّزمن الطبيعي ارتباط وثيق بالتاريخ «. لدخول اخليال يف صياغتها، إّال بالقدر الذي يزيد يف بناء الّنص بناء فنياً 

  .)2(»على خّط الّزمن الطبيعي حيث أّن التاريخ ميثل إسقاطا للخربة البشرية

كالزمن الرياضي، جيري بنفسه، وبطبيعته بصورة مطّردة، دون أية عالقة بشيء خارجي " نيوتن"وهو بكلمات    

و هو ال يرتبط باألحداث التارخيية فقط، بل يرتبط أيضا باألحداث اخلاّصة، حيث نالحظ أّن كاتب الّسرية يذكر 

م حينما تسلق سّلم الباخرة 1939سبتمرب عام 22م، إىل يوم 1905والدته سنة  األحداث مقرتنة بزمنها، فمنذ

عند التوديع، وهو  تاريخ " أم أمحد"، والسلحفاة اليت أهد�ا هلم )لويزة(مع زوجته، واهلرّة" عنابة"مبيناء الباخرة 

منذ التاريخ األّول الذي ظهر يف ، ف"بولونيا"يتقاطع مع نشوب احلرب العاملية الثانية، وعبور اجليش األملاين حدود 

الصفحة األوىل من املذكرات، بل ويف سطرها األّول منه، جند ظهور التواريخ الّزمنية يتكرر يف الّسرية بشكل 

، وهو ما يظهر عناية املؤلف تباقاتسرتجاعات و االسرّة على األقل، دون احلديث عن اإلم 18تسلسلي نامي 

لّسرية مصداقية، ويرتك القارئ يعيش هذا التسلسل يف األحداث، بالرغم من أنّه بالرتتيب الّزمين الذي يعطي ل

يلجأ أحيانا إىل إحداث فجوات سردية يف الّنص كعرضه لشخصيات جديدة مل يسبق له ذكرها، فهو يدور حوهلا 

                                                           
.15صمذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، : مالك، بن نيب) 1) 
.46م ، ص1984، 1بناء الرواية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،ط: قاسمسيزا، ) 2) 
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الده ، الذي كان قد غادر قدميا اجلزائر مع و )حممد طاهر العنيزي(ويعطي نبذة عنها كحديثه عن الشيخ

  .أحد الوجوه اجلميلة للعامل التقليدي) محدان(سيدي

كما نالحظ كثريا من الوقفات الوصفية اليت ال تنفلت من زمنية القّصة، وهي دعوة للقارئ للتوقف عن متابعة      

ستجماع من جهتها، فيما تكون سرتجاع أو اإلالّنفس للتأمل أو التفكري، أو اإلاحلوادث، وأخذ بعض 

  .بانتظار العودة الستئناف أدوارها يف احلكايةالشخصيات 

ومل «سرتجاع، فمن األمثلة على التقنية األوىل ما جنده يف قولهواإلستباق أ املؤلف إىل استعمال تقنييت اإلكما جل

يكن اخلالف بني هذين التيارين املتعارضني قد اختذ ذلك الطابع العنيف الذي عرفه جيلنا خصوصا بعد سنة 

أو يف .)1(»"قسنطينة"اليت ظهرت يف مدينة) املنتقذ(ظهور الّصحافة املعّربة عن الرأي العام كصحيفةم، مع 1922

، فيما بعد حينما )حممد بن ساعي(وقد دارت مناقشات طويلة حول هذه النقطة بيين وبني صديقي«:قوله 

م وصلت 1947يف عام و  1939 م، ومل أبدأ بالتعرف على خطئي هذا إّال عام1931" باريس"التقيت به يف 

عرتاف الكامل �ذا اخلطأ، وقد فهمت ملاذا كان الشرع اإلسالمي يفضل تقدمي ابن املدينة ليؤم الّصالة على إىل اإل

  .)2(»ابن القبيلة

وهو مثلي " علي بن حممد"واألمر اجلديد يف عالقايت الودية تلك السّنة، كان «:سرتجاع فنجده يف قولهأّما اإل    

م، إذ دخل املدرسة يف الوقت 1925وتربطين به قرابة، وقد تقاطعت قبل ذلك خطوط حياتنا سنة  "تبّسة"من 

قرأت عليه قصيدة يل باللغة " عنابة"م، بأحد شوارع 1930الذي خترجت منها، وعندما القيته صدفة سنة 

بأه أثناء إجازيت األخرية الفرنسية، قبل أن أمتطي الباخرة اليت نقلتين إىل مرحليت هذه ّمث ها هو ذا يأتيين ن

  .)3(»"تبّسة"بــــ

وكثريًا ما جلأ الكاتب إىل املشاهد احلوارية حيث يتساوى زمن احلكي مع الّزمن يف القّصة أو يكاد وهو ما     

، الذي كان الّزمن فيه يقرتب أكثر من زمن )الطالب(أعطى هلذه الرتمجة أسلو�ا الّروائي، وقد كثر ذلك يف قسم 

ألن األحداث كانت كثرية و متنوعة مألت حياة صاحب الرتمجة زمخا، و ألّن األحداث يف هذا اجلزء   القّصة،

  .كانت أقرب إىل الذاكرة منها يف اجلزء األول
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وعلى كل ميكن اعتبار هذه الّسرية الّذاتية، من ذلك الّنوع الذي راعى الرتتيب الّزمين، وهي ذات منهج خاص، 

ه املتعددة، ومن حياته املفعمة باحليوية و الّنشاط، حيث جاءت سريته غنية من حيث اكتسبه املؤلف يف قراءت

جتماعية، كما متّيزت بنظرة حتليلية وتعليلية للظواهر احلضارية ، إذ ترجم صاحبها ر و املادة الّنفسية و اإلاألفكا

  .للحياة العقلية و الشعورية ملتزماً باملعىن اخلاص للّسرية الّذاتية

  :شاهد للقرنمذكرات ــــــان في المكـ

إّن نّص الّسرية الّذاتية حياول إعادة بعث املكان الواقعي بالكلمات بعد أن يضفي عليه املؤلف شيئا من 

اإلحساس،  وإذا تأملنا حقيقة املكان يف الّنص وجدنا أنّه ميثل البعد املادي الواقعي له، وهو الفضاء الذي جتري 

  ).1(»املكان يعد يف مقدمة العناصر و األركان األّولية اليت يقوم عليها البناء الّسرديإّن «:فيه األحداث

فالتفاعل بني األمكنة والشخوص، شيء دائم ومستمر يف العملية الّسردية، مثلما هو دائم ومستمر يف احلياة     

ووصف األمكنة من مستلزمات فهم األسرار العميقة للشخصية الروائية، فهو وصف ال يقتصر على اإلطار 

  .الفهم، والتفسري، والقراءة النقدية اجلغرايف الذي تقع فيه احلوادث، وإّمنا يؤدي دوراً حيويا يف مستوى

و إذا كان املكان يف الّسرية الّذاتية هو مكان واقعي، فإّن صورته ال تصل إلينا كما كانت على أرض الواقع     

  .وإّمنا تصل هذه الّصورة كما يراها صاحب الّسرية و مؤلفها

لك، ألّن احلياة ماهي إّال خالصة الظروف واملكان يعرب بطريقة أو بأخرى عن هوية الكاتب وهوية األشخاص كذ

ألف فإنّه يظل واإلنسان إذا أقام قسرًا بعيدا عن املكان الذي أحّب و . احمليطة، والتاريخ، والعادات، و األعراف

الذي قضى عمره خارج وطنه ألن يسّمي " إدوارد سعيد"شتياق إليه، ورّمبا هذا بالضبط ما دفع بـدائم احلنني و اإل

  ".خارج املكان"لّذاتيةسريته ا

سرتاحة للّسارد، أو الوقفة الوصفية اليت تعدل بنا من الشعور بالّزمن كان ال يقتصر دوره على تقدمي اإلولعّل امل    

املتدرج حنو اخلامتة، إىل الشعور باملكان، وال هو شرائح مجالية فحسب ، وإّمنا هو فضال عن ذلك كّله، عالمة 

  .ا، فيه الكثري من الدالالت الوجدانية واإلحياءتتضمن مدلوال إيديولوجي

                                                           
.131، ص2010، 1بنية الّنص الروائي، منشورات االختالف، اجلزائر،ط: إبراهيم خليل ) 1) 
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أماكن اإلقامة و أماكن : قسمنيحمل الّدراسة ميكننا تقسيم األماكن الّيت وردت فيها إىل )شاهد للقرن(و يف الّسرية 

  .نتقالاإل

  :أمــــــــــــــاكن اإلقـــامـــــــــــة

و هي أّول مدينة يذكرها يف مقدمته ملا تركته من أثر واضح يف نفسه منذ . وفيها مسقط رأسه :قسنــــــــطينة- 1

" خلضري"الصغر، و كانت متّثل له املدنية والتقدم، فهو جيد فيها كّل شيء، حّىت الذين يذللونه كانوا هناك جّده 

  .اليت ال تطيق له فراقاً " �يجة"وخالته 

ىل فيها، لذلك انطبعت يف وجدانه و أصبحت ال تفارق خميلته، وكانت بال شٍك أمضى سّت من سنواته األو     

مدرسته األوىل اليت تعلم فيها أجبديات الولوج يف احلياة، ولعل ما ترك  أثرها واضحا فيه أنّه عايش تلك اهلجرة 

التعبري هو البذرة م، ورّمبا كان هذا 1908ستعمار، كان ذلك سنة ة لعائال�ا اليت رفضت معايشة اإلاجلماعي

يف ذلك الشعور بضرورة مقاومة  األوىل لكثري من األحداث السياسية اليت جرت فيما بعد، واليت كانت تصبّ 

  .ستعماراإل

، لقد كان الّناس حيتفظون "قسنطينة"جتماعية اليت كانت تتم تدرجييا يف حميط مدينة كان يالحظ التحوالت اإل     

حتفاالت العامة وحّىت يف ى تلك التقاليد يف الزواج، واإلهر، كانوا حياولون اإلبقاء علباملظاهر فيما هم فقدوا اجلو 

ولو شاءت عائلة عرفت منذ قدمي الّزمان بالغىن أن  «، حلقات الذّكر، ولكن مواردهم مل تعد تسمح هلم بذلك

  .)1(»تليق �اتزّوج ابنا أو بنتا هلا، الضطرت أن تبيع بيتها، لتقوم باملراسيم املعتادة اليت 

" سباط شبارليه"، و"رحبة الصوف: "الكثري من شوارعها ما زال حيتفظ بأمسائه القدمية مثل" قسنطينة"ولكن     

  .من بعيدز مع أّن تلك اجلمعيات املهنية اليت ازدهرت قدميا، واليت أعطت للشارع امسه اختفت منذ 

ان يالحظ جتمع األوربيني يف املدينة وتكاثرهم شيئا كان هذا التغّري يالحظه منذ الّصغر، فمن ناحية أخرى ك

فشيئا، وكذلك أبناء اجلالية اليهودية الذين أصبحوا فرنسيني دفعة واحدة، هذا كله أخذ يضفي على املدينة طابعاً 

  .)2(»فحياة الّسكان األصليني أخذت تتقلص لتنعزل يف الشوارع الضعيفة و زقاق سيدي راشد«جديدا،

                                                           
.17صمذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، : مالك، بن نيب) 1) 
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، فحىت عندما اضطرته الظروف إىل املكوث يف "بقسنطينة"ذا، ورّمبا بسبب كل هذا، زاد تشبثه ومع كّل ه    

حتت شبابيك مدرسته، وكّلما " قسنطينة"مدينة تبسة مع عائلته كان يتنّهد بأسى كّلما مّرت العربة املنطلقة إىل 

لقد كاّن عجاج غبارها «: يقوليهودي على رؤوس خيوله ذات الّصفني، التناهى إىل مسعه وقع سوط الّسائق 

، وغدّوها عندما ألتقي �ا و أنا عائد من "قسنطينة"املنبعث وهي ترتكه وراءها، يف رواحها املتأخر على طريق 

املدرسة، يسّلمين إىل أحالمي، وبصورة عامة لقد وّلدت يف نفسي ذلك املزاج الذي وصفه بدقّة مؤلف  

نتصار ملواصلة دراسته، خامرته نشوة اإل "قسنطينة"العائلة أن ترسله إىل  ، وحينما قررت)1(»"رجال األسفار"كتاب

وهو يف ذلك املقعد خلف سائق العربة، وعندما مّرت العربة أمام مدرسته حتت نوافذ صفه كان لديه شعور بالّنصر 

  .و التحرر

بنية يف هذه املدينة، بينما متأل عليه كّل شيء، وقد لفت نظره ارتفاع األ" قسنطينة"يف تلك املرحلة، كانت    

حّىت يف الشارع الرئيسي، وكذلك اإلضاءة بالكهرباء مل يسبق له أن شاهدها، وباختصار  " تبّسة"تقصر عنها أبنية 

يف الليل، مل يكن ليختلف انطباعه عّما " باريس"كما يقول فإنّه يتصور أّن فالحا صغريا يأيت من الرّيف إىل 

من زاوية ا�تمع واحلضارة، واضعا يف " قسنطينة"لّساعة، لقد كان يرى األشياء يف استوىل على نفسه يف تلك ا

  .هذه الكلمات حمتوى عربياً و أوروبياً يف آن واحد

ففيها كان يسمع عن بطوالت " تبّسة"كانت هذه املدينة تقّدم له صورة أخرى خمتلفة عن تلك اليت ألفها يف      

ج عن القانون، الذي جلأ إىل أودية وادي الرمال والذي وقع جرحيا يف يد اإلدارة، الشاب اخلار " بوشلوح"أسطورية لـ

حني انتشرت كلمته إىل رئيس احملكمة الذي نطق حبكم " قسنطينة"الشعور يف " بوشلوح"وكم أثارت حماكمة 

  .)2(»ا عليّ إّنكم حتكمون على املقعد الذي أجلس عليه، أّما أنا فإّنكم ال تستطيعون أن حتكمو «: اإلعدام

بعد ذلك " باريس"يف هذه املدينة أيضا قضى سنواته الدراسية اليت أّهلته للتسجيل يف مدرسة الّالسلكي بـ     

حظاته ، وهنا بدأ فكره يعمل يف األشياء مبال"حممد بن الّساعي"و" قاوار"و " فضلي"وفيها تعّرف على زمالئه 

كان ميّيز األشخاص و يطّلع على النماذّج، حيث تعّرف إىل " هبوكامي"، ومطعم "ربيطبوع"الدقيقة، ففي مقهى 

الذي شعر ومنذ الوهلة األوىل أنّه معهم يف اجتاه فكري واحد، وهناك سيعيش " بن باديس"بعض تالمذة الشيخ

  ".النهضة"جتماعية اليت ستسّمى فيما بعدية مرحلة التغيريات النفسية و اإلمعهم بدا
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كانت متنع الّناس على أن جيهدوا على موضوع واحد، فكل يوم كان "قسنطينة "على كلِّ حال ، احلياة يف     

  .حيمل معه عنصرا جديدا يصرف التفكري حنو اهتمامات أخرى أو قلق جديد

ماعية للجّد واألعمام إىل هي موطن أّمه، وموطنه بعد ذلك، فقد انتقل إليها والده أثناء اهلجرة اجل :تبــــــــــــــّســة - 2

تونس، ألّن أّمه كانت تفضل أن تبقى قريبة من أهلها، وأبوه ال يكاد يرّد هلا طلبا، وقد انضّم إىل زمرة أطفال 

  .الذي كان قد تبّناه منذ أمد بعيد" قسنطينة"يف سّن السادسة، بعد ما مات عّمه األكرب يف " تبّسة"

، ولكن "قسنطينة"د ارتسمت يف نفسه انطباعات واضحة خالل إقامته يف ، وق"تبّسة"لقد عاد إىل عائلته يف 

  .هي األخرى أصبحت جمال استقطاب آخر أضاف إىل ذاته طابعه الّنفسي أيضا" تبّسة"

ستعماري، وهذا ناتج من طبيعة املنطقة اليت كانت تشّكل نوعاً إىل حد ما من تسّلط الواقع اإل" ةتبسّ "لقد جنت 

يت ضّد األوروبيني، ّمث إّن تربتها مل يكن فيها ما يستهوي املعّمر، واحتكاكها بالقبائل ا�اورة حفظ من الدفاع الّذا

  .هلا طابعاً شبه بدوي تفوح منه رائحة احلليب و املواشي

هي اإلطار الذي سيقضي فيه شبابه، وهو حيكي باختصار قّصة ألفي عام من تاريخ اجلزائر " تبّسة"إّن مدينة     

حيث قضى سنواته األوىل من عهد الطفولة " قسنطينة"وهذه البيئة اجلديدة ختتلف يف عّدة نقاط عن حميط 

احملافظة على روح املدينة القدمية وعّز�ا بفضل  فالّسكان هنا مل يتخلوا عن فضائلهم و تقاليدهم، وقد متّكنوا من

كانوا أكثر رفاهية " قسنطينة"، فأطفال"قسنطينة"بساطة احلياة، فحّىت وسائل الّلعب فيها كانت ختتلف عنها يف 

كانت الّلعب تعتمد على مزيد من القسوة و " تبّسة"يف «وبالتايل فقد كانت لعبهم أكثر أناقة ورقة، بينما 

  .)1(»ملتأثرة بالتقاليد احمللية، وبعضها كان أحيانا يقرتب من الّسحر و الشعوذةالصالبة ا

يف السهول احمليطة باملدينة كانت العائالت القدمية تعيش من العمل الزراعي الذي يّؤمن الغداء هلا و ملواشيها 

قتصادية تسوء تدرجييا م، بدأت األوضاع اإل1912نطقة عام ولكن منذ أن اجتاحت احلرائق الكبرية غابات امل

شر حىت عرب تجتماعي الذي عّم املنطقة ينري من العائالت، وبدأ التحّلل اإلحّىت أصبحت صعبة للغاية بالنسبة لكث

  .أسوار املدينة القدمية
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يف هذه املدينة احملافظة كانت الثقافة الشعبية هلا حضور دائم، ففي أيام الّسوق، كان يلذُّ ملالك أن يستمع إىل 

" أوالد بن عيسى"وهو يرقص ثعابينه، أو يتفرج إىل " احلاوي"، أو يشاهد "علي"احلكوايت يقّص بطوالت الّسيد 

ا كان يستمع إىل القّصاصني يروون حكايات ألف ليلة و ليلة أو وهم يقومون بألعا�م البهلوانية، ويف املساء كثريا م

  :سرية بين هالل، أو يعرّج على املسجد ليستمع ما يلقي اإلمام من دروس، يقول مالك

عبارة عن مركز ثقايف تلتقي فيه عناصر املاضي بطالئع املستقبل، وبالطبع فإّن مداركي كانت " تبّسة"لقد كانت «

يف تلك احلقبة من التاريخ اليت أمساها الفرنسيون فيما " تبّسة"التيارين، هكذا كانت احلياة يف تنمو متأثرة �ذين 

  .)1(»)العصر اجلميل(بعد 

، وأبوه الذي يتوىل أمور العائلة، وفيها دخل إىل مدرسة القرآن، وكذلك املدرسة " تبّسة"يف  كانت أّمه اليت حيبُّ

، وغريهم، الذين  "حممود أزمرييل"، و "سنوسي"  "شريف"و " صاحل"ائه الفرنسية، وفيها كذلك كان يلتقي بأصدق

إذا قّرروا املسري " قسنطينة"، يف طريقهم إىل الكاتدرائية، أو بوابة )سيدي سعيد(كان يتمشى معهم ليعربوا بوابة

  .ينشر سحره الفّتان أمام األبصار" تبّسة"، إّن الليل يف صيف "وادي الّناقوس" إىل

  :اكــــــــــــن اإلنتــــــــــــقـــــــــــالأمــــــــ

كان يف العشرين من العمر حني ركب البحر ألّول مرة ورآه، فقد تراءى له وهو يّطل على   :فــــرنســـــــــا- 1

، وكان أكثر مجاال مما كان يتخّيله، لقد بدا له يف أفقه البعيد حجرا أزرق "" Philippeville"سكيكدة"

بعاد، كأّمنا اقتطع منه أصحاب اجلواهر املاليني من حجارة الفريوز الثمينة، مل يكن يدري يف تلك مرتامي األ

الّلحظة وهو على ظهر الّسفينة بأّن إرادة القدر ستخبئ له الّرحالت العديدة على ظهور الّسفن، بكل حال كان 

ور بأّ�ا رحلة عظيمة كتلك اليت قام �ا يعتقد بأنّه ليس جمّرد عابر إىل فرنسا، بل كان يف نفسه شيء من الشع

  .وهو يكتشف العامل اجلديد" كوملبوس"

) ifإيف(، استحوذت عليه املدينة فأهلته هو وصديقه عن مشاكلهما، وقد ذّكره قصر"مرسيليا"عند نزوله يف     

ادفهم يف الطريق، وهو حني مّر به، وقد فاجأه املظهر البائس للجزائريني الذين كان يص" ألكسندر دوماس"برواية 

و ) أندريه(بأن يتنادوا بـ" قاواو"، الذي أوحى إليه و صديقه "ليون"ما جعله يقبل مرافقة صديقه اليهودي إىل 
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، ورغم أّن كل منهما وضع على رأسه قبعة من الّنوع اجلّيد وكانا يتحدثان الفرنسية أصّح بقليل من )جول(

وحّىت عندما وجدا . مل يشفع هلما، إذ بقيا يف أكوام العاطلني عن العمل زميليهما األورويب و اليهودي، لكن ذلك

والعمل يف " باريس"عمال يف مصنع لإلمسنت مل يطيقا صرباً، ألّن العمل كان مضن فعال، و لذلك قّرر السفر إىل 

  .وا له دارهم العودةللبرية، ولكّنه مل يطق ذلك العمل أيضا، فأرسل إىل أهله بنداء استغاثة لريسل) نيكوال(مصانع

إحدى حماكمها جبواب يعرض تعّززت رسائله إىل النيابة العامة بطلب عمل عدل يف  ):األغـــــــــــواط(آفـــــــــلو- 2

  ).متبوكتو(اليت كانت بالنسبة إليه مرحلة حنو ) آفلو(ختيار بني ثالث حماكم، فاختار حمكمةعليه اإل

اكتشف العمق اجلزائري و كرم أوالئك القوم  و)  آفلو(حني كان يف : م 1927كان ذلك يف مارس من عام      

ه لتلك الفطرة بير ستعمار إليها، وختوقلقا من وصول اإل وطبعتها خوفاً " فيما بعد"وقد وّلدت معرفته لتلك البالد 

مار، ويستحث األهايل على امتالك األراضي ستعفكان لذلك حيّذر من اإل «، السليمة وهذه األرض الطّيبة

  .)1(»وزراعتها، قبل أن يأتيهم االستعمار فيمتلك أراضيهم

ومتّلكه، لقد وجد يف ذلك اجلّو اجلزائري املفقود، فهو ) آفلو(انتابه شعور منذ تلك العشية اليت وصل فيها إىل    

  .مار بعدستعئر البكر يف زاوية مل يقتحمها اإلهنا يرى نفسه يف اجلزا

لقد أحّب هذا العامل، فكأّمنا هذه املنطقة قد الذت �ا البالد لتصنع يف حرزها األمني كنوزا من لطف املعشر و 

  .الكرم و اإلخالص وحّب اخلري والرباءة

ة و الوقوع يف شراك الـطرقية، اليت كانت تستغل تلك يوالشيء الذي ساءه هناك ما رآه من استسالم للمرابط 

هو أّول من أدخل جملة " مالك"فتأخذ منهم زكاة أمواهلم، ومل يكن لإلصالح فيها صدى بعد، ورّمبا كان الطّيبة 

  .الذي مل تكن كّلها حمل إعجابه أو اقتناعه" ابن عزوز"، حيث كان يقرأها مع ابن القاضي "أفلو"إىل " الشهاب"

ركزًا كبريا للمستعمرين، وكل شيء فيها خيضع لقانون كانت هذه البلدة م  ):شاتودان(شلغــــــــــــوم العيـــــــد- 3

اإلستعمار، وكانت حياة الّسكان األصليني نوعا من اإلقامة يف أرض أجنبية، فهي فارغة من كّل حمتوى أصيل و 

صحيح، ولذلك فهو عندما عّني يف حمكمتها، شعر و كأنّه طائر نقل من رحابة األرض و السماء إىل قفص يف  

  .و ال يتواصل معه صار ال يتجانسفف، إنّه مكان فقد جتانسه، لم خميكهف مظ
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، لذلك اختذ من إحدى قاعات احملكمة حمًال إلقامته وكان "آفلو"يف تلك البلدة مل جيد الرتحيب الذي لقيه يف     

  .يأكل يف مطعم يهودية ألنّه مل يكن من الّصنف الذي يستطيع دخول املطاعم األوروبية

جمال واسع للرتويح عن الّنفس يف تلك القرية، فكان خيرج مع ثالثة من أصدقائه إىل أحد مل يكن هنالك «

املقاهي، وكان ذلك الوسط مرتعا خصبا للمفاسد األخالقية، حّىت أنّه يتعّجب كيف جنا بنفسه يف هذا 

بينه وبني كاتب  كان التّيار ال ميرّ .  الذي كانت حياته الثقافية تتلّخص يف اخلمر، ولعب الورق.)1(»الوسط

  ".تبّسة"احملكمة، حيث مل يعد يسّلم عليه ألنّه رآه ال يرد السالم، وهكذا فقد استقال من منصبه وعاد إىل 

م، يف رحلته الثانية إىل فرنسا حيث قّررت العائلة أن يواصل 1930نزل �ا يف شهر سبتمرب : بـــــاريـــــــــــس- 4

، بأنّه ال يعود هذه املرّة إىل الوراء مثلما حدث يف املرة "تبّسة"قّرر منذ أن غادر دراسته، وكان الشيء الوحيد الذي 

  .م1925يف صيف ) قاواو(األخرية مع رفيقه

، بوجه بنا�ا الطّائشات والكاسيات العاريات، العارضات لزينتهن وعرضهن دون شعور بإمث  "باريس"استقبلته 

  .وجوها أخرى ال يكتشفها املرء عند نزوله أّول مرّة" سباري"لضمري، ولكّنه كان يريد من تأنيب و 

متثل احلي الالتيين، ومعهد الّدراسات الشرقية، وكذلك الوسط العمايل، وهي الظروف اليت " باريس"كانت      

  .ن يف األشياء و التدقيق يف تفاصيلها، واخلروج مبالحظات ذات خطر عن احلياة الفرنسيةأتاحت ملالك التمعّ 

، أمام متحف الفنون و الصناعات، يف اجلوانب التكنولوجية للحضارة، )سان دونيس(ن بالقرب من بابلقد كا

  ".الـمانش"حيث شاهد بني روائع املتحف القاطرة األوىل اليت حرّكت بالطاقة البخارية، والطائرة اليت عربت حبر 

الوقت نفسه بأنّه أجنيب عن هذا احمليط كان يشعر هناك بسعادة الّناس، أو على األقل باطمئنا�م، ويشعر يف 

  .ولكّنه مل يدرك الّروابط اليت تربط هؤالء القوم مبحيطهم

لقد عرف هنا الوحدة املسيحية للشّبان الباريسيني اليت تكامل فيها تكوينه الّروحي، وفتحت له احلضارة األوروبية 

دة املسيحية، وما كان ألمر كهذا أن يكون لقد أصبح هكذا عضوا مسلما يف الوح. أبوا�ا لكي يفهم أسرارها

  .عاديا يف سجالت املنظمة
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لقد ّمت من خالل أعضائها  اكتشاف اجلانب الداخلي للحياة األوروبية، فقد أتيح له الّتعرف على األسر     

  ".رينيه"األوروبية بواسطة صديقه

و جند هذا امليل إىل حضور نشاطات  «:و قد الحظ مولود عومير مثل هذه احلالة عند سّيد قطب ، حيث قال

ته يف أمريكا ما بني ، خالل إقام)1966- 1906(اجلمعيات املسيحية أيضا عند سيد قطب

  .)1()م1948،1950

كما التحق مبدرسة الالسلكي اليت ظّل �ا لفرتة، قبل أن يغري اجتاهه إىل مدرسة الكهرباء و امليكانيك بناء على 

 مدرسة الالسلكي، وكانت هذه الفرتة الدراسية قد غّريت اجتاهه الفكري جذريا، توجيه من مدّرس الرياضيات يف

  .و أسكنت يف نفسه شيطان العلوم

على حتصيل العلم بلهفة من يرى كل ما يف وطنه ويف ا�تمع «كان يكتشف كّل شيء، هلذا انكّب " باريس"يف  

يكون كبش فداء لقوم، دون أن يتصّور بطريقة ما اإلسالمي من جهل ومن أصناف اإلحنطاط، وال ميكن ألحد أن 

  .)2(»أنّه املنقذ املبعوث إليهم

و هناك أيضا فهم مكائد اإلستعمار وعمل خمابراته وأجهزته النفسية يف القضاء على الطاقات الناشئة للبلدان 

  .لإلستعماراإلستعمار و القابلية و دور املستعمرة، وأدرك احلقيقة اجللية للصراع العاملي 

الكثري " صاحل بن الّساعي" و أخيه"محودة بن الّساعي"أيضا تزّوج من خدجية و عقد مع أصدقائه " باريس"يف     

من اللقاءات يف بيته، كما التقى بالكثري من الزعماء و السياسيني و رجال اإلصالح، والوطنيني و تعّرف على 

" األمني لعمودي" ، و"التقى عبد احلميد بن باديس"، و"تامر"و، "بلفريح"، و "حممد الفاسي"و " مصايل احلاج"

، املستشار اخلبري للحكومة الفرنسية )ماسينيون(، الربوفيسور"مالك بن نيب"وعلى أخطر شخصية كانت يف حياة 

  ..للشؤون اإلسالمية

  .واليت تركت بصما�ا يف نفسه و يف حياته" مالك"اليت عرف " باريس"هذه هي 

  :كرات شاهد للقرنفي مذ  اللغة
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إّن صيغة الفعل املاضي ظاهرة يف معظم صفحات الّسرية، فاملؤلف يكتب رجوعا عن حاضره الذي يعيش إىل 

ومشتقاته، ال يكاد خيلو من صفحة من صفحات ) كان(املاضي الذي انقطع و أصبح ذكريات، لذلك فإّن الفعل

يتكرر هذا " كان"في الصفحة األوىل مثال اليت يبتدأها بـبل غالبا ما يرد فيها أكثر من مرّة، ف ، الكتاب بقسميه

  .ستماعدي، فتتهيأ الّنفوس لإلنصات و اإلالفعل تسع مرات، وهو ما ينبئنا منذ الوهلة األوىل أنّنا أمام قّص سر 

وحّىت عندما يستعمل املؤلف الفعل املضارع فإنّه يستعمله مع قرينة توحي بأّن الفعل قد وقع يف املاضي      

فبينما كان الفرنسيون يدخلون املدينة من كّوة الّسور، كانت صبايا املدينة يسرع �ن آباؤهن إىل اجلهة  «:كقوله

  .)1(»قي بالعذارى يف هّوة املنحدربال فتلا ما كانت تنقطع �ن احلاألخرى منه يتدلني هربا، وكثري 

و شخصية املؤلف كان حضورها مركزيا يف الّسرية، إذ كانت األحداث تدور يف فلكها وهذا ما جعل الّسارد 

  .عندما يشاركه الّدور أحد ما" حنن"، ويف قليل من األحيان"أنا"يستعمل ضمري املتكّلم

  

ل أسلوبه الذي يّتسم بالصدقية أن يكسب تعاطف القارئ واستطاع إىل حد بعيد من خالل ذلك ومن خال

  .وجيلب انتباهه إىل كثري من نقاط الّظل اليت كانت تكتنف شخصيته و حياته

واستطاع بفعل إبداعه الوصفي وتصويره للمناظر و الشخصيات و إملامه العميق باحلاالت و الظروف أن يقرّبنا     

الة ا حدثت تارخيياً، فهو يتحدث عن اإلطار العام مث خيوض على احلمن املشاهد الواقعية، كما كانت و كم

قتصادية والثقافية، ّمث يفلسف احلالة النفسية اليت أوجدت هذا احمليط، ليرتك احلكم للقارئ فيأخذ جتماعية و اإلاإل

غه ما حاول أن يبلّ العربة أو ميضي يف هواه، وإن كان حيز يف نفسه كثريا أن ال يكون هذا املتلقي قد خرج من كل 

  .ستعمار قد تغلبا عليه يف هذه املعركة أيضاو القابلية لإلستعمار ري طائل، فهنا يعلم يقينا أّن اإلبغ

وهو يظهر متمكنا من ناصية النثر القصصي، فجمال الصياغة، من خالل انتقاء املفردات و تركيب العبارات     

القّصة، واستعماله لنماذج خمتلفة متثل الطّبقات املختلفة يف ا�تمع وحتليله نهج حنو الّنمو يف موالتسلسل املنطقي امل

هتمام ضمن الّسري املهّمة اجلديرة باإل لكثري من املظاهر مع إعطائه حللول مشاكلها، جعل سريته تفتك هلا مقعدا

  .و الّدراسة
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تفسريية لكثري من األفكار اليت كان يعيش  لقد احتفل املؤلف بعناصر الّسرية الّذاتية، وجعلها ذات وظيفة توجيهية

  ..هلا، كما كانت تتمتع بالّصدق إىل حّد بعيد، فهي قد كتبت وشهودها ما زالوا أحياء

األحداث و األفكار  در بالباحثني الّرجوع إليها لالستئناس إىل كثري منجيذلك فهي تعترب إىل حّد ما وثيقة ل    

  . جاءت يف طيا�ايتوالتواريخ ال

إىل كثري من الوقفات السردية و املشاهد احلوارية ) شاهد للقرن(و ألخذ األنفاس يلجأ مؤلف الّسرية الذاتية     

وإذا كان الّصنف األّول قد ظهر جليا يف القسم األّول من املذكرات، فإّن املشاهد احلوارية قد كثرت يف قسمها 

  .منها) الطفل(، و إن مل خيُل  األّول )الطالب(الثاين

وقد ساعدت هذه احلوارات على جتاوز رتابة الّسرد، وجعلت القارئ يعيش بعض زمن احلكاية مع أبطاهلا وهي     

أن يتيح للشخصيات حرية أكرب يف أن تقول ما تشاء «سلطة من طبيعة الرّاوي ومن امتيازاته، حيث يستطيع

م أفواه الشخصيات يستطيع أن يكمّ  باألسلوب الذي تشاء من غري أن يتدخل يف كالمها أبدا، ويف بعضها

  .مثلما حدث يف كثري من فصول هذه الّسرية الّذاتية. )1(»والسّيما إذا كان من الّنوع املشارك، فيتحدث نيابة عنها

إىل أسفل املصنع حيث احلقل الصغري " قاواو"ومثال املشهد احلواري يف هذه السرية عندما أوى هو وصديقه     

وفيما كانا يهّمان باالستلقاء إذ بشاب أو باألحرى ولد ينتصب فوق رأسيهما، مل يعرفاه، إّمنا  . خيرتقه جدول ماء

  ):٭(*كان يبدو من خمايل وجهه أنّه يعرفهما، خاطبهما بالعربية

  أنتما من قسنطينة؟- 

  وأنت من أين؟- 

، حىت "سكيكدة" ، ّمث ركبت الباخرة من"قسنطينة"، يف )la brècheبريش (كنت أمسح األحذية يف ساحة- 

ا مل أجد عمال أتيت إىل هذه البلدة، ولكّنهم رفضوا 
ّ
وصلت إىل مرسيليا فبقيت فيها عّدة أيام، ّمث يف ليون، ومل

  .إعطائي عمال هنا ألّنين ما أزال صغريا

                                                           
.257، ص2010، 1بنية الّنص الّروائي، منشورات االختالف، اجلزائر،ط:إبراهيم خليل ) 1) 

  .150،151مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص: مالك، بن نيب)٭(
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د كان أمامنا بالفعل واحد من أبناء الشوارع اجلزائرية مع ما يف نظراته من عزم و صراحة ميتاز �ا أوال     

  ".اجلزائر"و" قسنطينة"

  :و دون أن يتوقف عن احلديث بادرنا قائالً 

  .تعبت، معي سبعة فرنكات، سأذهب ألشرتي �ا خبزاً وشكوال- 

  .احتفظ بفلوسك..ال..ال- 

وليضفي على هذه الّسرية مصداقية تارخيية ، أورد املؤلف بعض الرسائل اليت وصلت إليه من اآلخرين، أو اليت    

الذي يتوسل فيه من " باريس"بـ" اليابان"ساهلا، من ذلك خطابه املثري الذي حّرره إىل سعادة سفري قام هو بإر 

، وكذلك تلك "اإلمام حيىي"يف معركته ضد " ابن سعود"حكومته أن تساند باسم التضامن األسيوي املقّدس، 

أو حىت ذلك املقال الذي أرسله إىل الربقية اليت وصلته من اجلزائر، تطلب والدته فيها حضور زوجته على الفور، 

أنا (وهو رّد قاٍس على مقال ) مثـََقُفوَن أم ُمثَيَقُفون؟(لنشره يف جريدته و الذي كان حتت عنوان" األمني العمودي"

  ".فرحات عّباس"الذي نشره ) فرنسا

خيية اليت وقعت بالتوازي ولكي يزيد من مصداقية السرية، قام بتوثيق األحداث بتوارخيها، وبذكر بعض احملطات التار 

  ".موسوليين"و " هتلر"مع السري الزمين للّسرية، كأحداث احلرب العاملية األوىل والثانية، وأعمال 

وتعُد هذه الرتمجة من ترمجات اإلطار الفكري، لذلك جاءت حافلة بالعناصر الفّنية، وصاحبها من كّتاب الرواية  

ذلك قيمة فنية أدبية، فهي تعىن بتصوير العامل الفكري للمرتجم لذاته، وممن مارس اإلبداع الفّين، فكانت هلا ب

وتفّسر مسات هذا العامل وخصائصه ومقّوماته، وهي تعكس معاناته يف سبيل التثقيف الذايت، ويف سبيل نقل 

يسمع ملا أفكاره وبثها، وهي تصور ذلك الطريق املضين الذي قطعه لتتحقق له الّصلة با�تمع الذي يريد منه أن 

  .يقول

و قد جاء أسلوبه وسطًا بني األسلوب التصويري الذي تتميز به الّرواية، وبني األسلوب التفسريي و التحليلي 

  .الذي تعتمد عليه املقالة النثرية

ويظهر األسلوب الّروائي يف رسم مالمح الشخصيات، حيث وّفق املرتجم يف إعطاء عيّنات ومناذج لكل     

و تعمق يف إبراز الّنفسيات و جتليا�ا، وخاّصة الشخصية املركزية يف الّسرية وهي شخصية املؤلف  طبقات ا�تمع،
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ذاته، حيث أبرز ما كانت متّر به من انفعاالت، وصراع داخلي و خارجي، وكانت هذه الشخصية نامية متطورة 

نب الذي يتعلق مبوقفها من باملقارنة إىل الشخصيات األخرى اليت ظّلت مسّطحة، ال نعرف منها إىل اجلا

  .الشخصية احملورية

كما يظهر هذا األسلوب أيضا يف التصوير الدقيق لألماكن سواء يف املدينة أويف الرّيف و البادية، وكذلك يف 

كما كان األسلوب اإلخباري التقريري أثناء عملية سرد . استعمال املشاهد احلوارية اليت كثريا ما تعتمد عليها الّرواية

  .حداث التارخيية اليت كان للمؤلف منها موقفا ورأيا، سواء بالتصريح أو التلميحاأل

كما جلأ املؤلف إىل أسلوب التحليل و التفسري يف كثري من األحيان، وخاصة عندما جيوب األرياف و البوادي      

ن دقيقا شيء الكثري فقد كاو حياول أن يصّب من روحه ومن استنباطه ال. فإنّه كان يعطي ملالحظاته تقوميا ومعىن

ال يفوته شيء فهو يتوقف عند احلقائق اليت ال يعريها غريه أدىن اهتمام وهو حيلل  وكان منهجيا كذلك، و كان

ستعمار و يعرّيها، وحيّلل يفعل مع املسيحي ويظهر أفكار اإل ، وحيلل نفسية اليهودي، وكذلك "األهلي"نفسية 

  .و ينبه إىل األخطار وحياول إعطاء احللول ووجهة النظر، " البوليتيك"أمراض الّزعامة و 

وقد أراد أن يكون أسلوبا سرديا ، ستعادة ة املمتدة، متالفيا التكرار و اإلو قد اتبع املؤلف يف سريته أسلوب احلكاي

على  و هلذا جاءت يف طابع أديب، يعتمد. بعيدا عن املستوى الشعري، رغبة منه يف وصول سريته إىل مجهور أكرب

  .ٍة و حسٍّ وذوقٍ هافالعبارة الدقيقة املنتقاة ذات الداللة املعربة، وسرده القصصي يبني عن كاتب مربز ذي ر 

وإلضاءة أكثر حول شخصية الكاتب وفكره، وفلسفته يف الوجود وحماولة منا لفهم رسالته من خالل سريته الذاتية 

ها غري قليل ممّا يريد أن يقول ويزرع يف نفوس األجيال الّيت أراد البد أّن نعرّج على مؤلفاته التأصيلية اليت بّث في.

  .بلية لإلستعمار واالستعمار كذلكهلا أّن تعيش وأّن حتّطم أغالل القا
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  المبحث الثالث

  نبــــــــــيالمـــــــــــــــــؤلفـــات التأصيـــليــــــــــة لفكـــــــــر مالـــــــــــك بــــــــن 

 :الظـــــــــاهــــــرة القــــــــــرآنيــــــــــة-1

واليت كانت والدته يف  "مالك بن نيب"ض الذي كان يعرتي اإلرهاص األّول لذلك املخا ،كان هذا الكتاب

  ..الّسجن، وّمت �ريب أوراقه عن طريق ذلك الفرنسي الّشهم و زوجته اليت كانت تزوره يف تلك الغيابات

ه بكلمة موجزة تعّرب عن عظيم ذلك التقدمي الرّائع هلذا الكتاب، استهلّ " حممود شاكر"عندما كتب األستاذ     

، فليس عدال أن أقّدم كتابا هو يقّدم "، وكفى"الظاهرة القرآنية"هذا كتاب «:اإلعجاب والتقدير واإلكبار ، فقال

حبسب كتابه أن يشار إليه، وإنّه لعسري أن أقّدم كتابا هو و " مالك بن نيب" نفسه إىل قارئه، وحبسب أخي األستاذ

�ج مستقل، أحسبه مل يسبقه كتاب مثله من قبل، وهو �ج متكامل يفسره تطبيق أصوله، كما يفّسره حرص 

، ولكن أحسبين من أعرف الّناس خبطر هذا الكتاب، فإّن صاحبه (...)قارئه على تأّمل مناحيه، وال أقول هذا ثناء

)1(»به لغاية بّينها، و ألسباب فّصلهاقد كت
.  

                                                           
  .7،8من تقدمي لكتاب الظاهرة القرآنية، دار الفكر، لبنان، ص: حممود شاكر )1(
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يف هذا الكتاب منهجا يستمّد أصوله من ذلك التأّمل العميق يف أغوار الّنفس البشرية، ويف "بن نيب"لقد سلك     

ّمث من تلك الفحوصات العميقة ملسرية األنبياء ين، غريزة التدّ  اإلنسان اليت فطره اهللا عليها، تلك الغريزة الفطرية يف

ّمث من هذا البالغ املعجز الذي جاء على  - عليه الصالة والسالم– التاريخ، ومن تلك السرية العطرة للرسول عرب

  يه للبشر أمجعنيومصداقيته من خالل حتدّ  هسانه، ليكون دليال قاطعا على صدقل

" الظاهرة القرآنية"كتاب ظهر  . كالم اهللا العلي العظيم املفارق لكالم البشر من مجيع نواحيه..إنّه القرآن الكرمي

" لطه حسني" -يف الشعر اجلاهلي(مرتمجا إىل العربية بعد ثالثني عاما من تلك العاصفة املّدوية اليت أثارها كتاب 

م، أي عشرون سنة بعد  1947م رغم أّن كتاب الظاهرة صدر يف طبعته الفرنسية سنة 1926الذي صدر عام 

  ".طه حسني"كتاب 

وتصديقا إعجازيا للقرآن إثباتا علميا لفطرة التّدين،  و على املشككني يف ظاهرة الوحي،ا وهو بذلك ميّثل ردّ 

وبعد ففي ضوء القرآن يبدو الّدين ظاهرة كونية حتكم فكر «:يف ختام كتاب الظاهرة" مالك بن نيب"الكرمي، يقول 

  .تطّورهايف اإلنسان وحضارته، كما حتكم اجلاذبية املادة وتتحكم 

يبدو و كأنّه مطبوع يف الّنظام الكوين، قانونا خاّصا بالفكر، الذي يطوف يف مدارات خمتلفة ، هذا  والّدين على

إىل سرار، سناه األبصار وهو حافل باألمن اإلسالم املّوحد إىل أحط الوثنيات البدائية، حول مركز واحد، خيطف 

  .)1(»..األبد

عرب هذا الكتاب يتطّلع إىل تناول الرتاث اإلسالمي مبنهج فكري جديد، منطلقا من نقطة " بن نيب"كان      

دراسات ورؤية الكون عربه، يف إطار عاملية اإلميان بالغيب، معقبا ومنتقدا لل - القرآن الكرمي-االرتكاز األساسية

  .سس املادية الغربية املرتكزة على عصرها الديكاريتية و أثرها يف تكوين املنطلقات العقائدية على أقستشرااإل

ط الفكر ويعيد الثّقة نشّ ناء هذا املنهج اجلديد الذي سوف ييعترب هذه الدراسة هي القاعدة األساس لبهو 

بالرتاث، ويقوم ببناء جديد للمسلم يف منطلق حضارة إنسانية عاملية، وهو بذلك حياول إجياد مدخل ملشروع 

الّساحة بفاعلية الّرسالة القرآنية، من خالل إتاحة الفرصة للتأمل الناضج يف الّدين، خاّصة و أّن أفكاره لولوج 

ا�تمع اإلسالمي ميّر مبرحلة أصبحت النهضة اإلسالمية تتلقى أفكارها و اجتاها�ا الفنية من الثقافة الغربية، حيث 

ا برزت يف
ّ
 أعمال الطلبة ويف أطروحا�م اليت يقّدمو�ا كّل عام بلغت األعمال األدبية للمستشرقني درجة خطرية مل

                                                           
  .360عبد الصبور شاهني، دار الفكر، ص: الظاهرة القرآنية، تر: مالك بن نيب)1(
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وال  التشكيك يف معتقدا�م وتراثهم، و غريها، لقد كانوا ينهجون منهج أساتذ�م حماولني" باريس"يف جامعة 

إذ ، "طه حسني"سي ، على غرار ما فعل شك أّ�م سيورّثون ذلك وينشرونه يف بلدا�م وقتما يتبوأون املراكز والكرا

الشعر (م حّىت تلّقفها و أعاد نشرها يف كتابه 1925نظريته يف الشعر اجلاهلي عام " مرجليوت"ما إن وضع 

  .هذا التاريخمن بعد عام ) اجلاهلي

هذا النهج، فهو دائما كان يؤمن بأّن لكل " مالك بن نيب"ور هي اليت أملت على ورّمبا كانت ضرورات التطّ     

لذلك كان تعديل منهج التفسري  ،اهيلهاالهلا إىل مغاليق العلوم وجم يدخل من خجيل مصطلحاته و مفاتيحه اليت

سيعها يف القدمي، تعديال يناسب حكمة الفكر احلديث ومقتضياته ضرورة ملحة لتطّور القدرات الفكرية وتو 

ية والفكر الغريب بشكل عام، فشبابنا املتعّلم وفق التطور العقلي يدرك ال حمالة هذا قستشرامواجهة تأثري احلركة اإل

وقت قريب يقّدم الّدليل القاطع على املصدر الغييب للقرآن، أّما اآلن إىل القصور وتقادم املقياس القدمي، الذي كان 

يف عصر بعد بيننا وبني لغة قه، ته ومنطوبالنسبة للعقل الديكاريت فأيّة قيمة تكون لربهان يبدو وقد فقد موضوعي

وهو من "الوليد بن املغرية"ة وتذوقها، فمنذ وقت ليس بالقصري مل تعد أذواقنا متتلك العبقرية، اليت جعلت ياجلاهل

إّن أعاله و عليه لطالوة، وإّن أسفله ملغدق،  وإنّ له حالوة، : مسع تلك اآليات بأنّ  مابعديشهد " قريش"مشركي 

  ..يقول هذا بشر وماملثمر، 

الظاهرة " و لقد أسلمت شخصيات فكرية أوروبية بعد قراءة كتب مالك بن نيب، و خاصة بعد قراءة كتاب 

األمر الرئيسي الذي أبدى يل عظمة اإلسالم و «: ، الذي كتب يف هذا املعىن"بينوا" على غرار الدكتور". القرآنية

ه قبل إسالمي بروح النقد املوجودة عند كل مثقف غريب و كان دفعين إىل اعتناقه هو القرآن ، لقد كنت تصّفحت

  .)1(»الذي زادين يقينا بنزول قرآننا" الظاهرة القرآنية"قد ساعدين على إدراك معناه كتاب مالك بن نيب القيم 

الشيخ حممد العيد آل خليفة  هصدى يف األوساط اإلسالمية أنذاك، حيث كتب عن" بنوا"و قد كان إلسالم 

  :اء فيهاج" حتية املسلم اجلديد"لة بعنوان قصيدة طوي

  رقها البسامببدت من مالك           فجلت دجاك ب) ظاهرة(بهرتك 

  ):حــــــــــج الفقــــــــــراء(لبــــيــــــــــك-2

                                                           
  .32، ص2013، 2مالك بن نيب رجل احلضارة، األصالة للنشر و التوزيع، اجلزائر، ط: مولود عومير: ينظر)1(
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ها قصته يف شكل رواية، وضع في" مالك بن نيب"بعد عام واحد من إصدار كتاب الظاهرة القرآنية، كتب     

قالع حضاري جديد، وذلك من خالل حركة تغيريية أساسها قوله إلتّصوره العلمي للشروط الفنية 

﴿:تعاىل            ﴾ وهذا استكماال حلركة إصالحية بدأت طالئعها  11الرعد

  منذ العشرينيات من القرن العشرين

الثقافة و احلضارة و ترسم عمق الّروح اجلزائرية الفطرية، وشخصيتها ضاربة اجلذور يف الرتاث " لبيك"إّن قّصة     

  .اإلسالمية اليت عاشت يف ظالل الوحي و القرآن

  

ترسم الطريق و " بن نيب"تأّمل أعقاب الظاهرة القرآنية، كانت يف زمن مبّكر من «وهذه القّصة اليت أتت يف 

جتاه بعصر جديد يكتبه اجليل القادم، بعد أن تستسلم احلضارة املادية الغربية ملصريها يف مسرية القرن، كما اإل

، يف عفوية روحهم و "لبيك الّلهم لبيك"للّنداء اإلهلي يف دراساته، إّ�ا مسرى حج الفقراء، تلبية" بن نيب"توقع

ستعمار املظلم، لكّنها بقيت تستبطن البواعث يف قّيم لتها، يف شخصية اجلزائر اليت غلفتها ظلل من ليل اإلأصا

  .)1(»الرسالة

ستعمار األديب األّول املقاوم لإل مها اإلجناز العلمي و" الظاهرة القرآنية"وكان املؤلف يرى بأّن هذه القّصة مع     

جتماعي والّنفسي املسلم يف عمق روحه و انعكاسه اإلو املؤسس ملفهوم البداية يف أفق النهاية الغربية، وأّن 

فقد استخلص القّصة من عفوية الشعب، فهو يرى فيه  اذيف شبكة العالقات اإلنسانية، ل يستبطن روحا متحضرة

  .ةاملنهل الّصايف ملاء احليا

، أّن بعض القراء فوجئوا حبرارة )l’islam sans l’islamisme(يف كتابه" نور الّدين بوكروح"ذكر األستاذ     

  :، فاقرتحوا على املؤلف مساحة تفصل  بني مرحلتني)الظاهرة القرآنية(املداد الذي أبدع كتاب 

  الظاهرة القرآنية: المرحلة األولى-

  .صياغة الوالدة اجلديدة للنهضة طبق املفهوم احلضاريالشروع يف : المرحلة الثانية-
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نفسا و اسرتاحة " بن نيب"مساحة لبواعث الّروح، يأخذ فيها القارئ املتابع لدقائق فكر ) لبيك(لذا بدت قّصة «

دق يف يشعرنا بأنّه استجاب لروايتها يف مساره الفكري، كأّمنا دامهته يف غرفة فن) لبيك(تنّشط عقله، فالرّاوي لقّصة 

  .)1(»اسرتاحة بني سفرين قاصدين

  

  

  

) الظاهرة القرآنية(ترتجم خلفية الكاتب من خالل أفكاره يف كتاب " لبيك"لقد كانت العناصر الكامنة يف قّصة 

الذي سيصدر عامني بعد هذا التاريخ، ) شروط النهضة(م وترابطها مع عناصر موضوعه 1947الذي صدر يف 

ذلك الزخم الذي يؤّكد بأّن طريق الّنهضة ينطلق من اإلميان املطلق بالوحي اإلهلي، فهو حياول أن تأخذ أفكاره 

 سبيال إىل) لبيك(حيث يأخذ الّتسليم مبطلق الوحي القرآين معىن «:ومن مواسم احلج يف عمق الّروح الشعبية

ك الركام و الفوضى ستعمار بكل أشكاله، العسكرية والسياسية والفكرية، ذلانبعاث الّروح من حتت رّكام اإل

ها منذ �اية القرن التاسع عشر يف احلركة اجلمالية حني بقيت جدال ومل تأخذ ّنفسية قد حال بني النهضة و إشراقال

  .)1(»"العامل اإلسالمي ةوجه"مداها، كما أشار يف كتابه ) هزّة القلب(

عرب هذا ) شروط النهضة(وبني ) الظاهرة القرآنية(هي الوسيط التطبيقي العملي بني " لبيك"ومن هنا كانت     

احلج وشهوده الذين ال ميثلون جيلهم فحسب، ولكن ميثلون كذلك تلك األجيال املتعاقبة و اآلتية اليت ترجع 

قيمته يف هزّة ) لبيك(عار ّصة تعطي هلذا الشفالق -"أال هل بلغت"–" عرفات"صدى ذاك الرّنني النبوي يف جبل 

ة الوداع وما كتبت من رسائل نصياع الكامل الّدائم لتعاليم حجّ و التارخيية، ألّ�ا متثل اإل جتماعيةالقلب، قيمته اإل

  .إىل األجيال القادمة

لقارئ يف تلك األجواء اليت  ختيار على هذا العنوان املعّرب و املثري، ألّن املؤلف كان حياول أن يضع اوكان اإل    

لتكون منوذجا ومثال، حيث " عنابة"كان حيياها الفرد اجلزائري البسيط يف كّل املدن اجلزائرية، واختار لذلك مدينة

  .طغت املؤثرات األوروبية على كل شيء، وانتشرت بصمتها يف اجلّو العام
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كّل منها يشري إىل منط وعقلية كانت سائدة تلك ولكن النماذج البشرية اليت حتركت يف مسرح الّرواية، كان      

، والطفل هادي، والسّكري إبراهيم وزوجته، كانوا ميثلون الشعب اجلزائري مبختلف فئاته، فالعم دفالعم حمم«:األيام

 اجليل الذي احتكّ - وعلى احنرافه عن الطريق السليم–حممد ميثل األصالة املتجذرة يف األّمة، أّما إبراهيم فهو ميثل 

وعايش ا�تمع األورويب يف اجلزائر، حيث كان يف حرية من أمره، فكّل ما تعّلمه منذ الصغر و إن كان غائصا يف 

  .)2(»أعماقه، فإّن ما يطفو على السطح ال يتناسب مع أحاسيسه العميقة

ديه و بشّدة ، إنّه نداء األصول، إنّه نداء لكن املتأّمل يف سرية إبراهيم، يالحظ ذلك النداء العميق بداخله ينا    

  .طريق اهللالصاحلني، و إىل طريق اهلداية والفالح، طريق األنبياء  نداء الّروح  الذي يدعو صاحبه دائمااهلوية، 

  :شــــــــــــــروط النهــــــضــــــــــة -3

) les conditions de la renaissance(م حتت عنوان1949صدر هذا الكتاب بالفرنسية سنة     

وكان مثرة عقل حياول فتح آفاق علمية للنهضة العربية و اإلسالمية، يف دقة وحساسية قّلما كتب �ا معاصروه 

وهذا ال يعين أنّه رجل عقل مغرم بالتجديد و احلداثة، وإّمنا مهّه األكرب أنّه كان يعاجل تلك الّرعشة اإلنسانية اليت 

  .ضارةتدفع باألفق حنو طريق احل

ال للتأمل يف الّداء و الّدواء، ومن عمق هذه املأساة ه الشخصية عمقا آخر حني اختذها سبيلقد أعطى لتجربت    

خرجت شروط النهضة، كمشكلة فنية تربوية، مرتبطة بإرادة التغيري، خرجت مرتمجة يف أنشودة رمزية، صّدر �ا 

  :هذا الكتاب كتابه ، وهي تلّخص كّل ما يريده من" مالك بن نيب"

  :أي صديقي

وكل من سيستيقظ بدأ يتحرك .. الساعة اليت ينساب فيها شعاع الفجر الشاحب بني جنوم الشرقلقد حانت

ستشرق مشس املثالية على كفاحك الذي استأنفته، هناك يف الّسهل، حيث تفض يف خدر النوم ومالبسه الرثة، وين

  .املدينة اليت نامت منذ أمس ما زالت خمدرة

                                                                                                                                                                                     
  .398ص، مرجع سابق،1ج يف صحبة مالك بن نيب،:عمر كامل مسقاوي)1(
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(...) طواتكهل الذي تبذر فيه، بعيدا عن خستحمل إشعاعات الصباح اجلديد، ظل جهدك املبارك، يف السّ     

يف عمق ..من أجل أن تذهب بذورك بعيدا عن حقلك، يف اخلطوط اليت تتناءىعنك، ارعابذر يا أخي الزّ 

  .)1(»...املستقبل

صديق املؤلف ومالزمه يف الّسراء والضرّاء، إىل تلك الّسرية العاصفة " العزيز اخلالدي دعب"حينما أشار الدكتور 

ليت ا" مالك بن نيب"املؤثرة اليت عرفها يف اجلزائر، والذي منع من إذاعتها يف ذلك الوقت، إّمنا كان يقصد سرية 

  .ن جيدالذي أفرغ فيه كّل مرارته اليت كا" العفن"أودعها سنوات اخلمسينات كتابه 

، وكان يف احلقيقة يعزف على أوتار هذه القيثارة اليت "شروط الّنهضة" ــحني قّدم ل" عبد العزيز اخلالدي"و    

الذي عاش مشكالت عصره كاآلخرين، إّمنا اختذ " بن نيب"غريه أّن  فهو يعلم قبل. األنشودة اخلالدة أبدعت هذه

قادنا بتحليله الدقيق الغائص يف أركان التاريخ إىل الكشف عن وقد  سبابا للتأّمل واستخالص الّدواء،من ذلك أ

 ..أوريكا أهلمته هذه األنشودة الرّائعة، وحّق له بعدها أن يصيح بال فخر، أوريكا، تلك الدورة اخلالدة اليت

جتماعية يف األنفس معىن مضمرا من القيمة اإل أفاقا كانت غامضة، وخاطب يف): شروط النهضة(فتح كتاب

ا الّنفسي، وقد بدت فصول الكتاب تطرح تساؤال�ا املؤثرة، ّمث تعطي اجلواب األوىف عن كّل ما خياجل عمقه

صف األّول من القرن العشرين، حيث مقاربات اإلصالح املختلفة تقف أمام الضمائر وما حييط �ا يف مسرية النّ 

  .التحّدي اهلائل للحضارة الغربية

" مجال الّدين"نهجا متكامال، إّمنا تصورات و رؤى خمتلفة املصادر، حيث كان هذا اإلصالح الذي مل يكن م     

راض ال ععن هذا أّ�م كانوا يعاجلون األ من اجلانب العقدي، وقد نتج" حممد عبده"يعاجله من منظور سياسي، و

ّسلبية النسبية املرض ذاته، ومن هنا كانت مقاربات اإلصالحيني حمدودة النتائج، وخاصة حينما نتلّمس تلك ال

جلهود العامل اإلسالمي مقارنة جبهود أمم أخرى كانت تعيش نفس املآزق، وهذا ما يلقي الضوء على انعدام 

  ".شروط النهضة"الفاعلية اليت حياول اسرتجاعها كتاب

ء اخلاص نقاض من الفناا، يؤكد على وجوب إزالة األن�ضت واملؤلف يف هذا الكتاب قبل أن يقرتح احللول ألزمة    

ببقايا احنطاطنا، ورواسب الفوضى اليت اكتنفتنا لسنني طوال، بسبب ذلك الرتاث الوثين الذي بقي عالقا يف 

  .  أعماق الضمري الشعيب، وعالقا حّىت باملوروث النّصي، جراء تلك القرون اليت شّكلتها خرافات الدراويش
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الح، فإّن بنا�ا أقسمن على الظهور والقعود يف منتصف وإذا كانت الدروشة و املرابطية قد صرعها معول اإلص    

وهذا هو الصراع «.نتخابأبرزها أقنعة السياسة وبطاقات اإليف صور شّىت و بأقنعة أخرى، لعّل ..الّصراط املستقيم

غافلة ستعمارية مل تكن جلزائرية، وبديهي أّن اإلدارة اإلالذي أصبح طابعا جديدا للمأساة ا ،بني الفكرة والوثن

وهي تعرف كيف تستغل هذا الوضع لكي يتفّرق الشعب اجلزائري وتتبعثر قواه، وأكثر من ذلك فإّن املشكلة اليت 

  .)1(»اسةيحنن بصددها قد أسيء تكييفها سواء عند دعاة اإلصالح أو رجال الس

كون لكيال ن«: اليت ابتدعهاتلك اجلملة البسيطة " مالك بن نيب"كان اّإلشعاع النوراين األّول الذي أهلم فكر      

ومنها انطلق لينري حلبة الّصراع يف ضوء اآلية الكرمية  اليت ،»ستعمارين جيب أن نتخّلص من القابلية لإلمستعمر 

واستحكمت نظريته بطريقة منطقية يف  ،»ّن اهللا ال يغري ما بقوم حّىت يغريوا ما بأنفسهمإ«:وضعها أساسا لنظريته

  .الوقت- الرتاب-اإلنسان: تفسري التكوين األساسي لكل حضارة انطالقا من ثالثيته املشهورة

وهكذا انبثق حّل املشكلة كنتيجة حتمية هلذا البحث التارخيي، فإذا طبقت هذه النظرية على البالد اإلسالمية 

 .مي، والرتاب املهمل البائر، والوقت الضائع املقتولمثال، فإّ�ا تستوجب تكييفا، لإلنسان األ

  :وجـــــــــهة العالـــــــــــم اإلســــــــــالمـــــــــي-4

م، الذي كان عبارة عن أربعة 1952م، ّمث أّمت جزأه الثاين سنة 1951أجنز اجلزء األّول من هذا الكتاب سنة 

ورية اجلزائرية، واليت كانت حتّدد العناوين الرئيسية ألساس نظريته مقاالت نشرت بعد اجلزء األّول يف جريدة اجلمه

" وتبدو أمهية هذه املقاالت يف أّ�ا تضع اخلطوط األساسية إلسرتاجتية دراسات«.يف مكونات اإلقالع من جديد

ر احلديث اليت استخلصها من واقع العامل اإلسالمي املتخلف، ومنطلقات الفكرة الغربية يف قيادة العص" بن نيب

أنّه البّد أن تقوم يف النهاية حضارة إنسانية فيها سالم " بن نيب"اليت أوشك مصريها الّنهائي على الزوال، إذ يرى

  .)2(»العامل احلقيقي

وألّن هذه املقاالت كتبت بعد اجلزء األّول، فهي بذلك تعترب تدقيقا ألسس الكتاب الذي شكل البنية التحتية 

اإلسالمي من وجهته الفكرية، ّمث البنية الفوقية ملستقبل العامل اإلسالمي، انطالقا من املنعطف لواقع العامل 

  .األساسي ملسرية القرن بعد حربني عامليتني

                                                           
  .8، ص1969، 3عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهني، دار الفكر،ط: شروط النهضة، تر: مالك بن نيب) 1(
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معاىف من ة بنشوء عامل إسالمي بة عن أسئلة ثالث هي وحدها اخلليقيف هذا الكتاب أّن اإلجا" بن نيب"يرى 

  :ستعمارمرض القابلية لإل

  وله ليكون رسول حضارة؟لدى الفرد اإلمكانية اليت ختّ  هل- 1

  هل ا�موعة اإلنسانية لديها اإلمكانات اليت تؤهل طاقة الفرد باجتاه حضارة؟- 2

اهد والّالعب الفاعل يف ملحمة شّ ل دور الستعداد بصورة واضحة لتحمّ اجلماعة اإلسالمية لديها اإلهل - 3

  احلضارة اإلسالمية؟

بّد أن يكون التجّدد الّنفسي للعامل اإلسالمي عرب القّيم الروحية للّدين، الذي يؤمن بوحدة  ومن هنا، فال    

نطالقة من جديد، ألّن املفهوم تكّون البواعث اليت حتدث اإلاإلنسان يف طريق حضارته، وبقدر هذا اإلميان، ت

بقدر ارتقائه لثقافة الّروح القرآنية، بقدر  ّن املسلمكفاءة اإلنسان واستقامته وعليه فإالكوين لسري احلضارة يرتبط ب

  ..فهو كالغيث حيثما وقع نفع". حضارة"محله يف ال وعيه روحا حضارية هي أرفع باملعىن من كلمة 

يف هذا الكتاب أّن �ضة العامل اإلسالمي ليست يف الفصل بني القّيم، و إّمنا يف اجلمع بني " بن نيب"يرى     

لحياة شبا�ا أن لطبيعة، وعلى الذي يريد أن يعيد للق و الفن، بني الطبيعة و ما وراء االعلم والضمري، بني اخل

يكون قادرا على حتّمل املسؤوليات، كممثل وشاهد، والعامل اإلسالمي على الرغم من كّل شيء لديه قدر كبري من 

.. املوّحدين الذي شاخ وهرم الشباب الضروري لتحّمل هذه املسؤولية، بشرط أن يتخّلى عن أمسال إنسان ما بعد

  ..وتنازعته األمراض والعلل

اليت اختارها املؤلف عنوانا للكتاب تدل كما يقول على ظروف حدوث حركة )vocation(إّن كلمة     

ومن الّسهل علينا أن نتصور «:الّنهضة، وسعيها إىل غايتها بواسطة ا�تمع اإلنساين الذي يوجد يف هذه الظروف

، ّمث ما بعد املوّحدينفةاإلسالمي، الذي نزع عن نفسه أغل يف العامل" اإلدارة اجلماعية"تصري إليه تلك ما ميكن أن 

تعيش على مثرات األرض، يقودها فتية جيعلون فكرة القرآن نصب أعينهم غرست شجرته يف األرض مجوع 

  .)1(»سة، بل أصبحت ذات حركة دائمةفيلتزمو�ا وقد ختّلصت من أن تكون وثيقة أثرية مثينة، مرتبة، حمّررة، حبي

                                                           
  .210عبد الصبور شاهني، دار الفكر، لبنان، ص: وجهة العامل اإلسالمي، تر: مالك بن نيب) 1(
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، وأن يوّحد جهوده خلطوة التارخيية احلامسة النطالقهوعليه فإّن العامل اإلسالمي مطالب بأّن يأخذ يف حسبانه ا    

إلزالة مشكلته األساسية اليت تعيق تطوره، و الناشئة أساسا عن خروجه من مساره احلضاري، وما العصبيات و 

ادى �ا الّناس إّال أشكال قد فات أوا�ا، ألّن التاريخ يسري باحلضارة العاملية يف شكل تصاعدي القوميات اليت يتن

وإّن وحدة العامل كانت دائما تلك الظاهرة اجلوهرية يف التاريخ على حني مل لسنة واحدة من الثورة احلضارية،  طبقا

  .تكن التقسيمات األخرى سوى أعراض زائلة

ال «":وجهة العامل اإلسالمي"عميد كلية الشريعة جبامعة دمشق يف تقدميه لكتاب " حممد املبارك"يقول األستاذ    

عموما شبيها يف كتب املشارقة من أبناء البالد العربية الذين ال يزال " مالك"جتد هلذا الكتاب خصوصا، وكتب 

ض إعجابه واملستجدي و موقف التلميذ املعجب الذي ينفه أكثر كتا�م يقفون من احلضارة األوروبية موقفا آخر،

ألفكارها ومقاييسها ألنّه مل يعرف منها إّال مظاهرها، وإّال جوانبها الفكرية، ومل يعرفها حني يعرفها إّال زائرا، ولو 

ال تزال جذوره اليت  تربة صاحلة لتنمية" مالك"كانت أوروبا بالنسبة إىل األستاذ   .طالت زيارته هلا بضع سنني

  .)1(»، مغموسة بتاريخ أمتهمّتصلة ببلده

و إّمنا تغوص يف حتليل قوم على سرد احلوادث و تفاصيلها، يف هذا الكتاب ال ت" ابن نيب"بعها إّن الطريقة اليت اتّ 

ة و تطورها، حبيث جيعل القارئ وهو يشعر بأنّه يعيش مأساة أمة خرجت من نيعميق ملراحل التاريخ، وسري املد

  .ريخ منذ عصر املوحدينالتا

  :فكــــــــــــرة اإلفــــــــــريــــــــــقيـــــــــــة اآلســـــــيويــــــــــة-5

وجهة العامل (، و )شروط الّنهضة(من حيث املبدأـ، فإّن هذا الكتاب يعترب تطبيقا عمليا و سياسيا لكتايب 

  .فكره األساسية اليت أودعها كتبه املنشورة حىت ذلك احلنيرغم أنّه يرتبط ارتباطا وثيقا مبنطلقات  ،)اإلسالمي

جتماعي فكري و اإل، مل جيد له يف احمليط ال"باندونغ"يف ظل مؤمتر " القاهرة"إّال أّن صدور هذا الكتاب يف      

. ستعمارالوسط من التخّلف و القابلية لإل بعدا آخر رأى جهده يضيع يف هذا" بن نيب"رواجا، وهذا ما أعطى 

، يطرح فيها مشكلة )le livre et le milieu humain(م دراسة حتت عنوان25/05/1959فكتب يف 

وعي خنبة املثقفني يف العاملني اإلسالمي والغريب لدورهم يف متابعة األفكار اجلديدة املرتبطة ببناء الثقافة، ودور 

اع الفكري، فكل كتاب حيمل فكرة وعقيدة جديدة الفكر الغريب و اإلستشراقي يف توجيه األفكار يف حلبة الّصر 

                                                           
  .6ص مصدر سابق،  وجهة العامل اإلسالمي،: مالك بن نيب)1(
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عتبار أّن كّل كتاب يديل ي كما يقول ، وهنا جيب األخذ باإليطرح قضية استثنائية يف متابعة مسرية الفكر العامل

  .برؤية مؤثرة يف حركة التاريخ يرتبط بالظروف اليت حتيط به

بالفرنسية " القاهرة"الذي أصدره يف ) فريقية اآلسيويةاإل ةفكر (يطرح كتابه " بن نيب"س فإّن وعلى هذا األسا    

ستثنائي يف مسرية الفكر العاملي، حيمل رؤية و اجتاها فلسفيا م، كحدث إ1957عام " باندونغ"متر مبناسبة مؤ 

  ."جاكارتا"" طنجة"إل�اض حمور 

رزت بعد احلرب العاملية الثانية يف نظر املختصني بالسياسة العاملية، أخطر ظاهرة ب" باندونغ"لقد كان مؤمتر     

  .وكانت حمّملة بالّصواعق اليت خيشاها اآلخر، الذي كان يهندس لسياسة عاملية �يمن على شعوب العامل الثالث

دوما الكتاب  الذي صنع الثوراثشتعل تلقائيا، فإّن ولكّن تلك الّصواعق اليت تفّجر الرباكني، ما كان هلا أن ت    

  ".دي بونالد" ر الفرنسيعلى حد قول املفكّ 

" باندونغ"إّن مؤمتر:صّحت هذه النظرة يف األشياء البشرية، وإنين اعتقدها صحيحة، نقول اإذ «":مالك"يقول     

م، قد مجعا فعال كّل شروط ثورة العامل الثالث، إّال شرطا واحدا 1957م، وبعده مؤمتر القاهرة سنة 1955سنة 

  .الضرورية إلضرامهاوهو شرط إطالق الشرارة الفكرية 

 )1(»حتياطات قد اختذت، داخل العامل الثالث و خارجه، حّىت ال تنطلق هذه الشرارةإن كل اإل(...)بل نقول    

للعار صدر من عريب، اية للفكرة األفروآسيوية ألنّه و خدمالذي قّدم شّر  إىل كتابه املذكور، وال شك أنّه كان يشري

  .!! جزائري

  :كــــــــــــــــمنولــــث إســـــــــــــــالمي  فكـــــــــــرة -6

هو امتداد للفكرة السابقة اليت أودعها املؤمتر اآلفروآسيوي ولكن بعد جتربته املريرة من خالل مؤمتر القاهرة     

م تأكد لديه مبا ال يدع جماال للشك أن كل تفكري يف إسرتاتيجية اقتصادية 1958- 1957الذي انعقد مابني 

  .و عبث موحدة بني شركاء تغايرت اجتاها�م و أهدافهم هو جمرد وهم

                                                           
  .14، ص2001، 3دار الفكر، دمشق، ط عبد الصبور شاهني،: فكرة اإلفريقية اآلسيوية، تر: مالك بن نيب)1(
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، وقد أجنزها )فكرة كمنولث إسالمي(لبة ملكونات مشروعه احلضاري عرب واة الصّ لذلك بدا له أن حيقق النّ 

  .م 18/10/1958بالفرنسية يف 

لقد رأى أنه من أجل بناء وحدة اهلدف ،البد أن تكون العناصر مرتابطة ومتقاربة ، انصهرت عرب القرون يف مسار 

ذه الروابط، اليت لن تنحصر يف لديه غري كمنولث للثقافة و احلضارة يف إعادة هتارخيي مشرتك ، ومل يكن 

  .شىت يفضي بعضها إىل بعض حٍ صادية،بل تتسع دوائرها لتشمل منا قتاإلعتباراتاإل

  :مبرحلتني ) فكرة كمنولث إسالمي (ت مرّ 

  .م1958ات عام قدم كمشروع ألمني عام املؤمتر اإلسالمي الرئيس أنور الساد:  المرحلة األولى

  .يشرح مشكالت احلضارة يف مشروع متكامل) مشكلة الثقافة(كان كتاب   :المرحلة الثانية

، الذي يرى يف مدخل دراسته إىل أن مشروعه حيدد إطار دراسته "كمنولث إسالمي"د لفكرة ومن خالله مهّ     

قة مبكان بني أجزاء العامل اإلسالمي وهو من الدّ من الوجهة الفنية، إذ حيدد املعامل األساسية لفكرة الرتابط الفاعل 

وهذا يستدعي وجود هيئة من . ا ق على صعيده ملصلحة القضية اإلسالمية نفسهحبيث يقوم بتحقيق معمّ 

  .ار، حتت إشراف مركز للبحوث و الدراساتختصاصني يشرتكون يف هذا العمل اجلبّ اإل

السياسية و احلضارية اليت نشرت رقعتها على الكرة األرضية،حيث سوغاته من اخلريطة ميستمد «إن هذا الكتاب

املنطقة "موسكو،واستتبع ذلك وحدات جغرافية سياسية كمنطقة حلف األطلنطيو - وة يف حمور واشنطنزت القّ تركّ 

غرافيا وقد بدا العامل اإلسالمي يف إطار اجل". الوحدة اهلندية"منطقة و ، "ني الشعبيةالصّ "، ومنطقة "السوفياتية

 "بن بين"وقد الحظ .السياسية يف �اية اخلمسينات خارج األلوان اليت متيز كل وحدة عن سواها على خريطة العامل

وهو األمر الذي سيقوده إما إىل . )1(»تبطن هامشيته على خريطة العاملسيم املنتمي إىل رقعته اجلغرافية أن املسل

وليصحو العامل . تأتيه من اخلارج جالبة معها الفوضى و اخلراب ثورة تنفجر من الداخل أو أنه يستجيب لثورة 

 ..  اإلسالمي على حقيقة واقعة وقد طرد من املعسكرين

قعا على اخلريطة، انطالقا من يف هذا الكتاب حياول أن يرسم إطارا ملشروع مينح العامل اإلسالمي مو " بن نيب"إّن 

  .  ية عقيدته، وكشاهد على الّناسوسط
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  :ةالّصــــــــــــــــــــــراع الفكـــــــــــــــــــــــــري فـــــــــي البــــــــــالد المستعــــــــــــــمر -7

، الذي صدر فيما بعد )مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي(ظهر هذا الكتاب بعد أن أوقف متابعة دراسته حول 

  .بعد وفاته ، مثّ بالفرنسية)1971(مرتمجا إىل العربية

كانت األوضاع احمليطة به والواقع املرير الذي حيياه يدفعان به إىل إعطاء األولوية لدراسته حول مشكلة األفكار      

على " مصر"س تكوينه الفكري يف املشرق العريب، ويفف الذي تأسّ عند دخوهلا معرتك الّصراع، فقد رأى أّن املثقّ 

 يطرحها فجوة، فدراساته اليت أجنز حىت ذلك احلني مل حتقق التجاوب اخلصوص تفصل بينه وبني منهجيته اليت

املرجتى يف فكر هذا القارئ، الذي بقي ساكنا حمايدا يف نطاق اإلعجاب و السلبية، وهو أمر كان ميتعض له 

  .ألّن مهمته األساسية كانت هي التحريك وبّث الفاعلية يف الّنفوس" مالك بن نيب"

اقع مشكالت التخّلف والقابلية احمليطة به تعمل إلبطال فاعلّية دراساته يف التعامل مع و  لقد أدرك أّن الظروف

ستعمارية اليت تتلّون كاحلرباء يف طرقها الّنفسية اليت متارسها لقتل أفكار بإدارة من املراصد اإل وذلك. ستعمارلإل

  .اآلخرين

ستعمار يف حربه الفكرية، وقد رة هذه النظرية ملناهج اإل، هو مث)مشكلة اّألفكار يف العامل اإلسالمي(إّن كتاب    

وقد بعث برسالة مفتوحة إىل " مالك"ّمت إجناز هذا الكتاب يف �اية الستينات، وجاء من أتون احملنة اليت اشتدت بـ

بوسائل تيال غاإلستعمار ميارس اإل( نشرت خارج الكتاب حتت عنوانواليت"آالن دالس"رئيس املخابرات األمريكية 

، قد حتدث عن املشكلة ووضع هلا سييناريو الّصراع بني الفكرة املتجّسدة والفكرة كان قبل هذا الكتاب. )العلم

  .ا�ردة

ففي إطار الفكرة املتجّسدة ينتصب مسرح الّصراع ولعبته، وتنتهي األفكار إىل أن تتجّسد يف صورة زعيم أو «

كرة ا�ّردة فإّن لعبة الّصراع الفكري تندفع حنو طرد الفكرة ا�ردة من ويف إطار الف.صورة منوذج مستعار من الغرب

  ).1(» جتماعي ملفهوم القابلية يف العامل اإلسالمي يف مرحلته التارخييةاإلاملسرح، مستعينة بالتكوين الّنفسي و 

  :ويف هذا الكتاب يتناول موضوع الّصراع عرب النقاط التالية

 عموميات عن الصراع الفكري. 
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 يف حلبة الّصراع 

 عملية كف األفكار حّىت ال تصل إىل فاعليتها. 

، فقد كان إنتاجه غزيرا من خالل التأليف و التدريس و "مالك بن نيب"وإىل جانب هذه املؤلفات املراجع يف فكر

ذه الّرعشة إلقاء احملاضرات و إدارة الندوات، واملشاركة يف املؤمترات و امللتقيات وكان يف كل ذلك حياول غرس ه

مري املسلم الذي سكن إىل اخلمول منذ عصر ما بعد املوحدين كما كان الية، عرب إحياء الضّ من اإلميان و الفعّ 

  .يؤرّخ

  :وإذا أردنا أن جنمل مؤلفاته بتواريخ ظهورها، وجدناها كالتايل

  م يف اجلزائر1946ظهر يف سنة :الظاهرة القرآنية. 

  يف اجلزائرم 1947): الرواية الوحيدة(لبيك. 
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 م يف القاهرة1960: الصعوبات عالمات النمو يف ا�تمع العريب. 

 م يف القاهرة1960:غتيال بوسائل العلمستعمار يلجأ إىل اإلاإل. 

 م يف القاهرة1960: فكرة كمنولث إسالمي. 

 م يف القاهرة1961:تأمالت يف ا�تمع العريب. 

 لقاهرةم يف ا1961: يف مهب املعركة. 

 م يف القاهرة1962: ميالد جمتمع. 
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 م يف اجلزائر1965): القسم األّول(مذكرات شاهد القرن. 

 م يف القاهرة1969: إنتاج املستشرقني و أثره يف الفكر اإلسالمي احلديث. 
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  وطخمط(، الكاتب )القسم الثالث(لقرن لمذكرات شاهد.( 

 جتماعية و أثر الدين فيهاالعالقات اإل. 

 منوذج ملنهج ثوري. 

 املشكلة اليهودية. 

 مذكرات.(العفن.( 

 اليهودية أم النصرانية. 

 دراسة حول النصرانية. 

قد أدرجت حتت عناوين أخرى " مالك بن نيب"اليت كتبها و جيدر بنا أن نشري إىل أّن بعض الدراسات و املقاالت 

  ".من أجل التغيري"، وكتاب "القضايا الكربى: "كتاب: منها

و "تارخيالطربي"ـــوطة يف أوراقه، وتعليقات على مؤلفات قدمية كمذكرات بقيت خمط" ملالك بن نيب"ن كما كا

  .)٭(وغريها " ابن خلدون"، ومقدمة "البن أيب احلديد" شرح �ج البالغة "

  

  

                                                           

 .138-134، ص2012لألحباث والنشر، بريوت، مالك بن نيب حياته وفكره،الشبكة العربية :عبد اهللا بن محد العويسي:ينظر)٭(
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 :تمهيد

إن احلديث عن اخلطاب اإلصالحي عند مالك بن نيب، هو حديث عن حياة مفعمة باحليوية والنشاط واألمل 

وهبها صاحبها، وكّرسها جهادا يف هذا الطريق احملفوف باألشواك والعقبات، إّ�ا حياة جتّلت عليها األنوار العلوية 

﴿: يف قوله تعاىل                      ﴾ آل

  .104عمران

وروحه اإلستعمارية املتسّلطة " اآلخر"و الذات اإلسالمية، كما فهم حقيقة أ" األنا"فهم مالك بن نيب حقيقة  لقد

ومن خالل هذا الفهم، و من خالل رؤيته وغوصه يف أحداث الّتاريخ وفلسفتها، استطاع أن يبدع نظريته يف 

طاع أن يطّور كما است. اإلستعمار،  ويف القابلية لإلستعمار، اليت مل يستسغها البعض ومل يقبل  بكل ما جاء فيها

مفهوم الّدورة اخلالدة، دورة احلضارة، وأن يسقطها على احلقبة اإلسالمية واحلقبة املسيحية الغربية، ويعمل مقارناته 

إ�ا سّنة اهللا اليت ال . الّدقيقة الّصارمة، ليستنبط عوامل الّنهوض والتجّدد، وأسباب الرتّدي واإلحنطاط واألفول

نون اإلهلي العام الذي يسري على األولني واآلخرين، هذا القانون الذي عمل مالك بن إنه القا. تتبدل وال تتغري

 . نيب على استقراء معامله، واستجالء الّسبيل املستقيم، الذي ينهض باألمم والّشعوب، �وضا  سننيا 

هذه التيارات  إن هذا اخلطاب الوسطي الذي يتبناه مالك بن نيب، هو األمل الذي يرتّجاه أن يشق طريقه وسط

 .الّساكن" األمييب"املتصارعة املتنافرة، بني هذا الّرتف اجلنوين األناين، وبني ذاك اخلمول 

لقد حاول أن يوّضح هذه األفكار احلّية، وأن يظهر هذا الّنبوغ املتوّقد، من خالل كتاباته اليت فاقت العشرين 

لته يف املغارة اليت أصبحت تعرف بامسه يف ناحية تيارت فإذا كان ابن خلدون قد خرج على العامل  بعد عز . مؤلفا

الشاهدة على ذلك، فأن مالك بن نيب هو وريث هذا العلم الذي مل يالمس " مقدمته"بعلم مبتكر أودعه 

خلجات مسلم ما بعد املوّحدين، الذي بقي جامدا متحجرا يّغط يف سباته الذي طال، وهو الذي استطاع 

وبذلك فقد . كره احلصيف، أن يفّك تلك الّشفرات املبهمة اليت استعصت على من قبلهبتأمالته الثّاقبة، وبف

أكسري احلياة . الذي كان ينقص الّنهضة النطالقا�ا" األكسري"استطاع يف خمربه العلمي األصيل، أن يرّكب ذلك 

 ..زدهار واحلضارةالذي ينتشل الّشعوب من فقرها وجهلها وتوّحشها، ويركبها قطار التاريخ والتطّور واإل
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وغين عن الذكر أن هذا العلم اّجلم، قد بثّه مالك بن نيب يف ما كتب وأّلف، ومن البداهة مبكان أن تكون أفكاره 

إ�ا مذكرات شاهد .. الّنرية قد جتّلت يف مذكراته  ودفاتره، خاّصة وأن هذه املذكرات جاءت قريبا من �اية املسار

 .. من معىن" دشاه"للقرن بكل ما حتمل كلمة 

رمبا يعجب هنا أولئك املثّقفون الذين «:وإّ�ا ألمانة حيملها املؤلف، وواجب يّؤديه اجتاه أّمته، فهو يقول دون تردد 

أصبحوا ال يدركون لغة الشعب  اجلزائري املسلم، إنّين ال أكتب هذه املذكرات من أجلهم، ولكن  للّشعب عندما 

عندما تنقضي تلك اخلرافات اليت تعرض أحيانا افالما كاذبة، واليت سيكون  يستطيع قراءة تارخيه الصحيح، أي

 . ،إنه ميارس اإلصالح قوال وعمال)1(»مصريها  يف صندوق املهمالت من خملفات العهد اإلستعماري

وهذه الّدراسة عندما قامت بعملية تفكيك وتركيب ملفردات هذه املذكرات ومواضيعها، وجدت كل حمتواها يصّب 

ووجدت صاحبها حياول أن يسمو بالروح إىل مداها، و بالعقل إىل تفاعالته . يف �ر اإلصالح والتجّدد والّنهضة

  .املنتجة، وبالفرد إىل مرتبة اإلنسان املكّرم

  .إن الّصوت املنبعث من قلب هذه املذكرات، خياطب الوجدان، و العقل، والروح

  اسة؟ ماهي عناوينه البارزة؟ وبأية وسائل يريد أن يقوم؟كيف جتلى لنا هذا اخلطاب من خالل هذه الدر 

هذا ما سيحاوله حبثنا من خالل عملية اإلستقصاء واإلستقراء والّتحليل، وحىت املناقشة فيما جيب أن يناقش على 

 -والذي سينقلنا الحمالة ـ بني احلني واآلخر". الطالب"و" الطفل"جبزئيها " مذكرات شاهد للقرن"مدار صفحات 

إىل مؤلفات مالك بن نيب العديدة، والذي سيحيلنا بال شك إىل مؤلفات وكتب أخرى هلا صلة باملوضوعأو تناولته 

  .. من زوايا أخرى، عرب منظور آخر ورؤية أخرى كذلك

و إذا كان مالك بن نيب قد استعمل منهجا دقيقا صارما يف حتليالته وبراهينه، وإذا كان قد وضع شروطا صارمة  

يام الّنهضة، فإنه بال شك قد التزم هذه الّشروط و هذا املنهج يف خطابه  اإلصالحي، الذي أذاعه بني كذلك لق

  ..الناس والذي بقي خمطوطا يف مؤلفاته العديدة 

لذلك ستحاول هذه الّدراسة استخراج واستنباط مفردات هذا اخلطاب وفقا هلذه الّشروط، وتبعا هلذا املنهج حتت 

  ..، اليت أراد مالك بن نيب ان يغرسها يف جيل النهضة املنشودعناوينه الرئيسية

                                                           
  .288،ص 2009 ،6مذكرات شاهد للقرن، بإشراف ندوة مالك بن نيب، دار الفكر، ط: مالك بن نيب)1(
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  :فهو حينما حيّدثنا عن الّنهضة يلفت نظرنا إىل تصّورها من ناحيتني

  .ناحية تتصل باملاضي، وخبالصة التدهور املتشّعبة يف األنفس و األشياء - 1- 

  .وناحية تتصل باملستقبل وجذوره، وخبمائر املصري - 2- 

ل و األخري هو تكييف حالة الّشعب واألّمة حول تقرير املصري، بالطريقة السليمة الّصحيحة، اليت ألن ّمهه األو 

  .تفضي إىل اإلنطالق من حالة الركود والّسكون

وهو بداية يشرتط تصفية العادات والتقاليد واإلطار اخللقي و اإلجتماعي  من العوامل القّتالة، والّرمم املّيتة، اليت ال 

  .أي خري، حىت ينفسح ا�ال ويصفو اجلو، للعوامل احلّية والداعية للحياة يرجى منها

وإن هذه الّتصفية ال تتأتى إال بفكر جديد، حيّطم ذلك الوضع املوروث عن فرتة تدهور جمتمع أصبح يبحث عن «

  . وضع جديد، هو وضع الّنهضة

  :وخنلص من ذلك إىل ضرورة حتديد األوضاع بطريقتني

  .تفصلنا عن رواسب املاضي سلبية: األوىل

  .)1(»إجيابية تصلنا مبقتضيات املستقبل: والثانية

وإ�ا ملسألة جوهرية أصبحت موضع حبث وتأمل من قبل املفكر الّشاهد، فكل أفكاره وأطروحاته تدور حول هذا 

اإلسالمي، بني التحديد، ولكن هذا التحديد مل يكن ليوجد وال ليحدث أثرا إال إذا زال ذلك اخللط يف العامل 

  :، وهذا ما سنتتبعه يف فصلني"العلم"، و"الثقافة"معىن كلمتني متداخلتني مها 

األول يعتين بالتحديد السليب يف املذكرات، والثاين يربز بعض معاين التحديد اإلجيايب الذي حياول صياغة العناصر 

  .اجلوهرية للثقافة املنطلقة

  .اإلستعمار ، و القابلية لإلستعمار: معاملني معيقني أّما التحديد السليب فيتمحور حول 

  

                                                           
  .121، ص 1969، 3عبد الصبور شاهني، دار الفكر ،ط-عمر كامل مسقاوي: شروط النهضة، تر: مالك بن نيب )1(
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  :المبحث األول

  اإلستعمار

لقد مّر العامل اإلسالمي بعد أفول حضارته مبرحلة سكونية، امتدت لقرون عّدة، استكان فيها لسباته وبياته 

  ..ةالّطويل العميق، ورضي بذلك يف بالدة وبالهة، أنسته حىت رسالته املكّلف �ا يف احليا

فبعد خفوت فكرته الباعثة، اليت انبجست من غار حراء، مع ذلك الّرجل العظيم الذي اصطفاه ربه لتحّمل عبئها  

وتبليغها للعاملني، بعد هذا اخلفوت و األفول كان لزاما للوثن والّصنم أن تعود إليه مسوحه وقرابينه، وكان هلذه 

  ..يء باخلرافات واألوهامالقرون بعد ذلك مهّمة تشكيل جيل الّدراويش املل

لقد امتدت هذه الفرتة من عصر ما بعد املوحدين، وطالت حىت البدايات األوىل للقرن التاسع عشر، وما قطعها 

  ..ململ عند مساعه، والكرى يغالب أجفا�ا بعدتإالّ صوت مجال الّدين األفغاين، الذي بدأت األمة ت

، هذا الذي أخد يدثّر - اإلستعمار –ابتليت حبالة تسمى ولكن يف هذا الوقت بالّذات، كانت األمة قد 

  .املتململني، ويرّبت على أبدا�م ليستمروا يف الّنوم واهلجوع

ستعمار، فإنه ليس جمرد عارض اعرتض حياة األمة، وإمنا كان نتيجة حتمية هلذا اإلحنطاط وإذا حتّدثنا عن اإل

القابلية "لكيال نكون مستعمرين جيب أن نتخّلص من «:وابن نيب يقرر ذلك و يؤكده حينما يقول . واألفول

، هذه اجلملة البسيطة، هي فيما أعتقد، اإلشعاع النوراين األول الذي اسرتسل لينري حلبة الّصراع لنا و "لإلستعمار

للنظرية كّلها  لقد أضاءها من قبل نور تلك اآلية املذكورة هنا كأساس

﴿             "﴾)1(
  11الرعد

فاإلشكالية أوال، كانت يف القابلية لإلستعمار، اليت هي قرينة اجلهل الذي يستدعي الوثنية، اليت تّغلف العقل و 

مل يكن من باب الّصدفة احملضة أن تكون الّشعوب البدائية وثنية ساذجة، و مل يكن عجيبا أيضا «تنبذ الّروح، و

                                                           
  .9، 8شروط النهضة، من مقدمة عبد العزيز اخلالدي، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)1(
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ومن سنن اهللا يف . املّتصرفني يف الكون) الدراويش(أن مّر الشعب العريب بتلك املرحلة، حني شّيد معبدا لألقطاب 

  )1(»خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ الصّنم، و العكس صحيح أحيانا 

  :تصوير الحياة وما طرأ عليها جّراء االستعمار

لقد كان مشروع احتالل اجلزائر، مندرجا ضمن إطار التوّسع اإلستعماري الفرنسي  يف الوطن العريب، و العامل، وحماولة 

رغبته اجلاحمة يف اهليمنة الكّلية على الثّروات و مقّدرات الّشعوب، ورّمبا هذا ما كان يأمله نابليون بونابرت، من خالل 

، تؤّمن املوارد اإلقتصادية ملعامل و مصانع اإلمرباطورية "حبرية فرنسية"حتويل حوض البحر األبيض املتوسط إىل 

  .اإلستعمارية اجلديدة، و تعمل يف نفس الوقت على إجياد أسواق مستهلكة لبضائعها

يا مدرجة ضمن الّسياسة اإلسرتاتيجية، و الّسياسية  ومن هذه الّنقطة بالّذات كانت أمهية املغرب العريب ومشال إفريق

  .اإلقتصادية لفرنسا

ومن سوء حّظ اجلزائر، أ�ا كانت الّنقطة املركزية اليت حظيت باإلهتمام األكرب، من طرف اإلستعمار، وكانت كذلك 

ة تابعة، من خالل حمو هويّة هي أرض الّسبق لوضع أقدامه السوداء اليت أرادت منذ الوهلة األوىل أن حتّوهلا إىل مقاطع

  .الّسكان األصليني، و استخدامهم كيد عاملة و كأهايل يف مرتبة العبيد

هل كان لزاما علينا أن نؤمن بوجود ثنائية فرنسية، يفصل البحر األبيض املتوسط بني طرفيها؟ فمن جهة جند فرنسا «

مهما بلغت عبقرية هذه . )2(»اليت ّجتسد فرنسا احلقيقية؟" اجلمهورية احلرّة"اإلستعمارية اجلائرة، و من جهة أخرى جند 

الّنظرية و بالغتها، فإ�ا مل تصمد أمام اختبار كّل األحداث اليت وقعت يف اجلزائر منذ الوطأة األوىل هلذه األقدام 

  .اإلستعمارية بسيدي فرج

احتالل فرنسا للجزائر يندرج « ، وكانفقد أبانت هذه احلملة و منذ الوهلة األوىل عن روحها الصليبية اإلستعمارية

ضمن إطار الّصراع احلضاري بني الشرق و الغرب ، و هو امتداد للحروب الصليبية بكل أبعاده الدينية و الثقافية و 

و ليته كان احتالال فحسب، بل امّتد طوال و عرضا ليسّتقر استعمارا استبداديا فّجا، منتهكا كّل . )3(»اإلقتصادية

  .يت دانت �ا اإلنسانية منذ نشوئهااألعراف ال

                                                           
  .37، 36صشروط النهضة، من مقدمة عبد العزيز اخلالدي، مصدر سابق، : مالك بن نيب)1(
  .125، ص  2007النخبة اجلزائرية الفرانكفونية، تر، م، حاج مسعود وآخرون، دار القصبة  ، اجلزائر، : ي برفيليغ)2(
  .37، ص 2010عبد احلميد بن باديس و منهجه يف الدعوة و االصالح ، دار األمل، تيزي وزو ، : عمارمزوز)3(
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و قد استطاع الغرب أن يكسب العامل، ليس بسبب تفّوق أفكاره أو قيمه أو دينه، و إمنا باألحرى، بسبب تفّوقه « 

  ..أبدا)1(»يف تطبيق العنف املنظم، و كثريا ما ينسى الغربيون تلك احلقيقة، ولكن غري الغربيني ال ينسو�ا 

 اليتيّعدمن الّشهود املتبّصرين على عنجهية اإلستعمار، وعلى عنفه املنّظم اجتاه البالد املستعمرة، فمالك بن نيب مثال 

هذا التفوق يف العّدة و العتاد، فما كان من معظمهم إّال اإلستسالم، أو اهلجرة إىل خارج  شعو�ا سرعان ما هال

 .الّديار

و الّسابعة من العمر ، حينما ساء وضع عائلته ماديا ، فجّده أنّه كان يف الّسادسة أ" مذكراته"يذكر ابن نيب يف 

فقد هاجر مع املوجة « باع كّل ما تبّقى حبوزته من أمالك العائلة، و هجر اجلزائر املستعمرة الجئا إىل طرابلس الغرب، 

أهايل البالد  مدنا كثرية كقسنطينة، و تلمسان، تعبريا عن رفض 1908األوىل من اهلجرة اليت اجتاحت حوايل عام 

معايشة املستعمرين، و الذي يعد البذرة األوىل لكثري من األحداث السياسية، اليت جرت فيما بعد، و خصوصا لذلك 

  .)2(»1954سنة ) نوفمرب(الّشعور بضرورة مقاومة املستعمر، الذي تفّجر يف أول تشرين الثاين 

الّلحظات األوىل لوجود احملتل، و يف تلك األيام مل يعد إن هذا التعّسف يف حق الّسكان األصليني كان منذ 

بينما كان « ففي قسنطينة . للعائالت من هّم، سوى إنقاد الّشرف، و خاّصة تلك العائالت اليت تكثر فيها الّصبايا

ه يتدلني هربا و الفرنسيون يدخلون املدينة من كّوة يف الّسور، كانت صبايا املدينة يسرع �ن آباؤهن إىل اجلهة األخرى من

  .قربانا على مذبح وطن ينهار، )3(»كثريا ما كانت تنقطع �ّن احلبال، فتلقى بالعذارى يف هّوة املنحدر

من نتائج هذا التعّسف أّن «، محدان بن عثمان خوجة يذكر أن " املرآة"و أّما يف نواحي متيجة فإن صاحب 

م إىل اجلبال ا�اورة ليكونوا يف مأمن من سائر أنواع العدوان، و مل مجيع الّسكان هاجروا و فّروا، و أخذوا مجيع ثروا�

، و لقد رافقت هذه اهلجرة حتوالت )4(»يبق إذن سوى الّضعفاء، و البؤساء، و هم ال يقدرون على حرث األرض

أن تزّوج أحد إىل احلّد الذي لو شاءت عائلة عرفت منذ قدمي الّزمان بالغىن ، إجتماعية كانت تتّم بصورة تدرجيية 

  .أفرادها، الضطّرت إىل اإلستدانة إلمتام املراسيم املعتادة اليت تليق �ا

قد احتفظوا باملظاهر بادئ األمر، فإن هذه املظاهر بدورها مل _ ستعماري اإلطار اإليف_و إذا كان اجلزائريون 

  .تسلم يف النهاية من التغيري

                                                           
  .85، صPDF Books-net/vb، 1999،  2طلعت الشايب، ط: صدام احلضارات، تر: صامويل هنتنجتون)1(

  .16، ص 2009، 6الفكر، دمشق،طمذكرات شاهد للقرن، بإشراف ندوة مالك بن نيب، دار : مالك بن نيب )2(
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شاع اخلمر و شاربوه، و بدت بوادر استغالل الثّقة و  و« نسحاب،قد بدأت األخالق و الفضائل يف اإلل

  )1(»املخالفة لتقاليد البالد العريقة، يف الظهور، فيما انكفأت تتوارى شيئا فشيئا تلك التقاليد

وقد الحظ ابن نيب منذ طفولته اختفاء بعض العادات الّتضامنية اجلميلة، من مثل تلك املشكاة اليت كانت توضع 

و فيها طعام للفقراء يكفيهم ذّل السؤال و طرق األبواب، أو تلك العادة اليت تقضي بأن يعري اجلار جبانب األبواب 

أما على الّصعيد اإلجتماعي فقد كان تدهور اإلطار التقليدي أبلغ يف الوضوح؛ فبعض « عروس جاره حلي الزّفاف،

ظّلت أخرى تقاوم، قبل أن يدركها األفول ، لقد  النقابات املهنية، كنقابة النّساجني كانت قد اختفت منذ بعيد، فيما

، فحّىت مالبس الّرجال بدأ يعرتيها هذا التطور )2(»وّلت واحدة تلو أخرى لتخّلي مكا�ا ملا يستورد من الّسلع املصنوعة

املخازن  ففي شوارع قسنطينة بدأت ختتفي العمائم و الربانس و املالبس املصنوعة من األقمشة املطّرزة، و« املتدهور،

و أخدت تظهر أكثر . بدأت تقفل واحدة تلو األخرى -كمخازن الصّدارين  -اليت كانت تصنع فيها تلك السلع

،و نتيجة لكل هذا )3(»فأكثر يف هذه الشوارع البضائع األوروبية، و أحيانا األثواب املستعملة املستوردة من مرسيليا 

  .رع الضّيقة و احلاراتفإن حياة الّسكان بدأت تتقلص و تنعزل يف الشوا

لقد عّم الّتدهور كل شيء، و كّل مكان، حّىت البيوت ّختربت، و انقطعت قوافل البقر العائدة إىل حظائرها، و بدأت 

أّما اإلدارة فبدأت . تظهر بدل ذلك السيارات األوروبية الكبرية، و األتوبيسات ذات اخلمسة عشر أو العشرين مقعدا

  . القدامى عند اختيار قّوادهاتعطي األفضلية للمحاربني

: و أمام مقام البطل األسطوري صرخ« ،" ميسلون"قد دخل دمشق بعد معركة " غورو"يف هذا الوقت كان اجلنرال 

لقد انتهت اآلن احلرب ... أمام قربك) Godefroy de Bouillonجود فروي (إن حفيد !...صالح الّدين"

  .)4(»الصليبية

د بّشدة ضيق أفق الغرب ووقاحته، اليت تتبّدى يف األوهام املتمركزة على الّذات بأّن العامل ينتق«" توينيب " لقد كان 

و كان عليه أن يشري إىل هذا اإلعتماد الغريب على خمّلفات احلروب الصليبية يف املشرق و األندلس . )5(»يدور حوله

ني متعصبني، و شرقيني، معادين لألوروبيني، و أن ففرنسا يف الّشمال اإلفريقي تثبت عمليا أ�ا تعترب الّسكان األصلي
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و بالّتايل فهي تأّصل للّصراعات اليت تشّكل اخلطر األعظم على اإلستقرار . اإلسالم هنا عدو للمسيحية هناك

اإلنساين ،عندما تؤكد أن هذه الّصراعات األخطر هي تلك اليت تكون بني الّدول و اجلماعات اليت تنتمي إىل 

  .فةحضارات خمتل

م سيئة للغاية، وكان كل ذلك نتيجة خطة 1830حتالل سنة إلجتماعية للشعب اجلزائري منذ اإللقد كانت الظروف ا

ويف الطور الذي . حمكمة مدروسة، و مقصودة لتفقري الشعب و كسر معنوياته و إفشاء روح اإلحباط والوهن يف عزميته

فهو من جهة يهدم املاضي بيديه، و من . تصبح حياته متناقضة حيدث فيه هذا األمر و يصل اإلنسان إىل هذه النتيجة

جهة يندب هذا املاضي ويتحّسر عليه، ألنه يستشعر يف ذاته ضغط ذلك املاضي و أثره؛ ففي شوارع قسنطينة كان ابن 

القدمي  جتماعياإلفالّنظام . الذي بدأ تأثريه منذ �اية احلرب العاملية األوىل  نقساماالقتصادياإلذلك « نيب يستشعر 

بدأ يتفّسخ بوضوح، و يف ساحة سوق العصر بني أكوام املالبس الرخيصة الثمن تّكونت طبقة بورجوازية جديدة، أّما 

البورجوازية القدمية فكانت تعرض آخر ما تبّقى لديها من جموهرات و حّلي، للبيع، كلّما واجهتها مصاريف طارئة 

 .)1(»ملرض أو حادث غري مرتقب

العريقة يغادر ) بن شريف(ّسة كان حيّس املأساة بصورة قويّة أيضا،و خاّصة حينما يرى آخر واحد من عائلة و يف تب

، ليستأجر غرفة صغرية يتخذ قسما منها لتعليم القرآن ألطفال احلي، و اآلخر )الكنيسة(دار العائلة القدمي يف ساحة 

لقد هّبت ريح الّذعر على تلك «.للمارّة مأساة أّمة و بلدأّما دار العائلة املهجورة املهدّمة فهي حتكي . لسكنه

م، عام دخول الفرنسيني، لقد بدأت اليوم 1837العائالت العريقة اليت متّكنت من إنقاذ ثروا�ا من أحداث عام 

  .)2(»قتصاديةاإلتذهب ضحية التطورّات 

كانت احلقيقة اجلزائرية تتبّدى يف املدن الكربى عن طريق وجهها اآلخر، الذي يعين املواجهة األقسى للنظام 

فالتحّوالت اجلارية، و اجلالية األوروبية املتزايدة يوما بعد آخر، و مظهر الّشوارع الرئيسية، و الثكنات . ستعمارياإل

بعدما كانت قد صدمت . ستعمارياإلظاهر تطبع يف النّفس الوجود ، كّل هذه امل"الثرويل باس"املنتصبة، و عربات 

تقول املذكرات أّن نصف مساحته أعطيت " دّوار املريج"للمعمرين يف األرض اجلزائرية، ففي  حاليت متن متيازاتاإلبتلك 

باإلضافة إىل حق يف الّري يستنزف ثالثة أرباع احتياطي املياه، فقد كان هذا األورويب صهر صاحب «.لرجل أورويب

  .الذي ميتاز بشهرة كربى يف قسنطينة(BAZAR globe)متجر 
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  .)1(»ظهورا أعنف ممّا كان يف تبسة ستعمارياإلالقدمية، ظهر الوجود ) سريتا(ويف مدينة

فالشرطة الفرنسية، وحّىت يف الّساعات املبّكرة من الصباح، كانت تستنفر فرسا�ا و شرطتها ملطاردة الباعة املتجولني 

الشؤون ( يف صحيفة ، فطورا للمشرتين، يف الوقت الذي كان جيري احلوار "اإلسفنج"أو " اخلفاف"الذين يعرضون 

يكافح " عبد الكرمي اخلطايب" حول حرب الرّيف، حيث كان ) Dépêche de Constantineالعامة لقسنطينة

  .و جياهد

و كثرة النكسات هي . لقد كانت تلك احلقبة إستعمارية بامتياز، جعلت الغلبة و التفّوق دائما يف اجلانب املتغطرس

إين ال أعلم إذا كان لإلستعمار طالع يف برج الّسماء إال أّين أعلم أنّه يف « :الاليت جعلت صاحب املذكرات خيّمن قائ

  .)2(»كنا نعيش يف ّظل طالع اإلستعمار  1925_1924تلك السّنة 

، أولئك األقزام و "األهايل" ومن الواضح أّن الّدولة الفرنسية كانت حتاول أن تغرس يف أذهان سكان مستعمرا�ا من 

و كال . كانت هناك اجلولة الّصفراء و اجلولة الّسوداء«لذلك فقد. إفريقيا و آسيا يف قبضتها مثريي الشغب، أنّ 

، وصوال "اجلزائر"، عرب آسيا، و الثانية حنو "شنغهاي"، بغية الوصول إىل"طهران"اجلولتني خرجتا من باريس واحدة حنو 

، ولكن الذي ال شك فيه )سيثروين(تنظيم مؤسسة كانت الّرحلتان من .)3(»، أي عرب إفريقيا بأكملها"الكاب" إىل 

أّ�ا كانت حتت الّرعاية الّسامية ملصاحل األجهزة اإلستعمارية، فالّناحية الرّياضية من الّرحلة تغّطي الّناحية اإلستطالعية 

  .اإلستكشافية، و هذه بال ريب تغّطي الّنوايا و اخلطوات املقبلة

هد، يفكر بطريقتني فمن جهة فهو يعيش و يشاهد حدثا رياضيا خارقا، يدعو لقد كان مالك بن نيب أمام هذا املش

  .لإلعجاب، و من جهة أخرى فهو يرى ظالل اإلستعمار تلف املنطقة من كل جانب

إن الكنوز الّذهبية و !!..ملاذا جتّددت هذه الّرحلة الّسوداء بعد اإلستقالل؟: وهنا، من الواجب علينا بدورنا أن نتساءل

ة اليت زخرت �ا صحراؤنا قد �بت، و بيعت يف املزاد العلين على ضفاف �ر الّسني، و يف متاحف باريس األثري

فمن صور العبث بالّرتاث الثّقايف اجلزائري املمزوج باحلقد الصلييب « و لسنا يف حاجة إىل التدليل على ذلك،! الشهرية

تعترب من أهم املكتبات يف اجلزائر، فقد بعثروها على الطّرقات و  مافعله اإلحتالل مبكتبة األمري عبد القادر، اليت كانت

  . )4(»عبثوا �ا أميا عبث
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وكان ضّباط جيش اإلحتالل، و رجال الّدين الذين رافقوه ينهبون املكتبات، و يرسلون حمتويا�ا إىل ذويهم يف 

يؤسس مفهوم الغريية يف الفكر األورويب   ميكن القول أن ما«فرنسا، أو يبيعو�ا لتجار الكتب األوروبيني، و من هنا

ليس مطلق اإلختالف، كما هو احلال يف الفكر العريب، بل الغريية يف الفكر األورويب مقولة تؤسسها فكرة 

ورّمبا كان هذا هو مفهوم العاملية . )1(»"اآلخر" ال يفهم إّال بوصفه سلبا، أو نفيا لـ " األنا"أو النفي، فا " الّسلب"

وجون له منذ أمد بعيد، فهذا املفهوم يساعد على تربير بسط الّسيطرة، و التّصرف يف أرزاق الغري و العاملية الذي يرّ 

مل تعد ثقافة « بذلك هي أيديولوجيا الغرب ملواجهة الثّقافات األخرى، اليت يتوّجس منها منافسة، ألن ثقافة أوروبا

 .)2(»"ثقافة إمرباطورية"حضارة، فقد استحالت بتأثري اإلستعمار و العنصرية 

لقد صّور ابن نيب احلالة اإلستعمارية نقال عن مشاهداته و يومياته احلياتية اليت قضاها يف ظّل هذا الوجود و 

قادما " شاتودان" حكمه، و قد كانت املراكز الكربى للتواجد اإلستعماري ختنق األنفاس فعال، فمنذ وصوله إىل 

« :اخلناق، ألّن كل شيء هنا خيضع لقانون اإلستعمار، لذلك كتب معّربا ، شعر �ذا الضيق و" آفلو" من 

تّصوروا لو أنكم تسكنون يف بناء مجيل، يف جناح تدخله الّشمس من كل جانب، و تسرحون الّنظر يف طيور 

يف كهوف ذلك البناء لتسكنوها،كنت متاما يف ذلك الوضع  تهمالّسماء و جنومها، و فجأة ترون أنفسكم قد أودع

لقد كانت هذه البلدة مركزا للمستعمرين، يف حني كان السكان األصليون حييون )(»).شاتودان(منذ وصويل إىل 

  .نوعا من اإلقامة على أرض أجنبية فارغة من كل حمتوى أصيل

الذي يشربه القاضي و (Anisétte)ة مخر اليانسونوعند الكالم على شاتودان فإّن أّول ما يصل أنفك رائح

الباش عدل، وزوج اليهودية صاحبة املطعم، و ذلك الشباب املفتون بعيون زوجة املالطي، اليت كانت تدير مع 

، يشربو�ا واحدة تلو (Anisétte)كؤوس مخر اليانسون« فمن أجل هذه العيون كانوا يطلبون. زوجها مقهى

  .)3(»مساء، ّمث ينصرف كل منهم يتجّشأ سكره األخرى، حّىت الّتاسعة

مل يكن لقاضي احملكمة إىل جانب مخر اليانسون إّال هدف آخر، يتمثل يف زيادة عدد اهلكتارات اليت يشرتيها يف 

  ).الّرشوات(،من مّدخراته اليت تأتيه خارج مرتبه )قاملة( منطقة

                                                           
  .21،ص2009، الشبكة العربية لألحباث و النشر، بريوت، ) الكتاب األول ( االسالم و الغرب : حممد عابد اجلابري)1(
  .73ص عبد الصبور شاهني، دار الفكر، دمشق، : وجهة العامل االسالمي، تر: مالك بن نيب)2(
)(190مالك بن نيب، مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص: ينظر.  
  .191مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)3(
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، مكافأة له على أخالقه العالية و فضائله، فقد )رفجوقة الش( وحني شاءت اإلدارة الفرنسية أن متنحه وسام «

  .)1(»قادوه إىل منزله يف �اية اإلحتفال حمموال على عربة و هو مثل

. تتلّخص يف مخر اليانسون و لعبة الورق و حكايات األشباح –كما يقّرر ابن نيب   –لقد كانت احلياة يف شاتودان

« نيب  يوميا   متوّحش بفعل حضارة الغرب، كّل هذا حيّدث ابن وكان كّل شيء يذّكر مبأساة شعب يعيش يف عامل

هذا  )2(»مساعدة رمسية و ال إرشادات أخويةجتماعي الفظيع الذي يواجهه الّشعب وحده دون عن الّتدهور اإل

الشعب الذي أصبح يقتات من خمّلفات أكل اجليش، يف صورة بائسة مهينة، حيث كان الفقراء من األطفالو 

  .تدافعون بباب الّثكنات للحصول على هذه الفضلة، يتناولو�ا يف علب قصدير، ملتقطة من مزابل املدينةالشيوخ ي

  :عّمال المستعمرة و مكيال المطففين

إّن هذه الظاهرة، تبدو أكثر استشعارا لدى العّمال املهاجرين يف فرنسا، ألّن العامل اجلزائري يف بلده، قد 

و األمر . يف أكثر من سّد رمق العيش، مخّاسا عند املعمرين مّالك األرض اجلدداعتاد األمر، و هو ال يطمح 

وهكذا يتّضح « .حمسوم منذ الّصغر، ألّن الوظائف اليت تدّر شيئا من املال، ال متنح إّال للمتعاملني مع اإلستعمار

يني لفرنسا، وهذه األسباب أّن املعّمرين قد كانت لديهم أسباب جوهرية جتعلهم يقلقون من تزايد هجرة اجلزائر 

، و هنا يدرك مالك بن نيب األسباب اليت جعلت أرباب )3(»تضاف إىل أسباب إقتصادية تعّد بكل حال أساسية

الصناعة و الّتجار يتخذون ذلك املوقف العدائي املوّحد ضد اليد العاملة اجلزائرية، حيث أّن مستشارا بلديا يف 

من الغزاة اجلدد، أبناء املستعمراتو هكذا  –كما يّدعي   –وقائي حول املدينة، حيميها باريس، قد اقرتح إنشاء حزام 

تابعني هلا منذ  –الغزاة اجلدد  –، اليت أصبح (Commune mixte)فقد دشّنت الدائرة املختلطة الشهرية 

أبناء (جتازه البحر املتوسط بسهولة أكثر مما ا) Indigèneاملستعمرين (اجتازت فكرة « لقد  .ذلك الوقت

، وبالتايل فإّن احلروف البارزة على بطاقة اهلويّة للمستعمر، حتيل بينه و بني إجياد )indigené(«)4املستعمرات 

و اليت باءت بالفشل، جرّاء عدم استخدامهما كعاملني " قاواو"ففي رحلة ابن نيب األوىل مع صديقه . عمل مريح

فينة، قد وجد العمل بعد يوم من وصوله إىل ليون ، و كذلك كان يف السّ –اليهودي  –حمرتمني، كان مرافقهم 

يقول . يف الّشارع –املستعمران  –احلال مع رفيقه األورويب العامل يف احلافالت الكهربائية، بينما بقيا اجلزائريان 

املسؤولية  وهكذا بعد أيام ثالثة أو أربعة تبّخرت مشاريعنا املتعلقة بشركة الفواكه، ذات«:صاحب املذكرات

                                                           
  .191مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)1(
  .388ص  املصدر نفسه،)2( 
  .145املصدر نفسه، ص )3(
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رية، بعد يوم ممتلئ باإلنتظار أمام مكاتب و قد أ�كنا التعب، و أربكتنا احلاحملدودة يف ليون وبتنا نأوي يف املساء، 

  .)1(»العمل 

هذه العنصرية املقيتة اليت كانت متارسها فرنسا و من ورائها أوروبا، كانت موجهة إلحتقار أصحاب الضّفة اجلنوبية 

و  ) فرانكو( فإننا قد رأينا كيف انقسم الرأي العام الفرنسي اجتاه اهلجرة اإلسبانية، بعد انتصار من املتوسط، و إالّ 

 .كيف جتّند اليسار بّكل ما يّضم من أشخاص و هيئات، من أجل إيواء املهاجرين و تشغيلهم

–كما نقول اليوم   –الفرنسيني هذا املوقف اإلنساين للّتقدميني « بني  -عبثا–إّن هذا املوقف جعل ابن نيب يوازن 

موقفهم اجلامد إزاء البؤس الفظيع، الذي يتجّلى يف حياة العّمال املغاربة، اجلزائريني خاّصة، الذين يتيهون ) وبني(

يف أتعس األحياء الباريسية، دون أن تنشط أي ّمهة إسعاف حنوهم، بينما القانون يضعهم يف إطار اجلنسية 

  .الفرنسية

أدرك بصورة واقعية، أّن  ]يقول[ملوازنة كّلها عبثا، ألّ�ا تأيت ضمن سلسلة الّظروف اليت جعلتينومل تكن هذه ا

الّروابط البشرية ال تصوغها القوانني املوضوعة، و إّمنا تنشأ بني أفراد جمتمع حّدد التاريخ مصريه بوصفه كّال 

غة، فابن نيب الذي كان يقّدس العلم و حتّدد هذه الّصيا –على األخص  –ستعمارية وكانت الّروح اإل )2(»

يؤمن بقيمته األخالقية، و الذي كان يرى يف مدير املدرسة اخلاصة للميكانيك و الكهرباء معىن العامل النزيه 

املوضوعي، الذي حيرتم عقله، رآه يف حلظة، ينهار بعد إسقاط امسه من قائمة الناجحني يف اإلمتحان، و ا�ار 

جيد يف وجه مديره مالمح الوقار . –بعد ذلك اليوم  –إميانه بالعلم و العلماء، و مل يعد  يف تلك الّلحظة أيضا

لقد كانت اإلعتبارات الّسياسية و العنصرية، تتدخل يف كّل مرة . و العلم اليت اكتشفها فيه ألّول مرّة رآه فيها

  .- جزائري أهلي  –ضد 

الهلا أّن العمل و التفّوق يستحيل عليه يف جمتمع صنعه تكّررت التجربة مع ابن نيب يف عّدة حمطّات، عرف خ

إّن : "جاء يف بعض التقارير العسكرية مايلي« يذكر صاحل فركوس، أنّه . اإلستعمار، يف كل جزئية من كيانه

احلقيقة األخالقية تستهدف العقول لتنويرها ، أّما احلقيقة الّسياسية فهي الوسيلة الفّعالة للحكومة و ينبغي أن 

 .، و هي احلقيقة اليت كانت مطّبقة يف اإلطار اإلستعماري)3(»تسيطر احلقيقة الثانية على األوىل 

                                                           
  .146مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)1(
  .375ص املصدر نفسه، )2( 

  .390، ص 2005تاريخ اجلزائر من ما قبل التاريخ إىل غاية االستقالل، دار العلوم، عنابة،: صاحل فركوس(3)  
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، اليت كانت تطلق على كل جزائري، تنحدر مع �اية احلرب العاملية "سيدي"هذا اإلطار الذي جعل كلمة 

ن الفرنسيني للعّمال اآلتني من األوىل، و تفقد معناها األصلي، بل غدت تعبريا عن ازدراء و احتقار من الّسكا

  .منطقة الّتل، أو اهلابطني من اهلضاب املرتفعة

كان هؤالء اجلزائريون يفدون إىل فرنسا بصورة غري مشروعة باملئات و اآلالف، فيؤدي �م ذلك إىل مزيد من «

، و لعل الّتاريخ يراوح )1(»حتياطي لسوق العمل يف احلاجات القذرة أو املومسيةطالة، و هكذا يؤلّفون الّرصيد اإلالب

، تصارع األمواج للوصول إىل الّضفة األخرى "احلراقة"مكانه، حينما نرى يف القرن الواحد و العشرين أالف 

كل هذا و الّروح اإلستعمارية . لتدعيم هذا الّرصيد اإلحتياطي، الذي ينتظر العمل يف احلاجات القذرة أو املومسية

  .قريرة العنيتراقب من عليائها بامسة، 

  :فلسفة اإلستعمارمالك بن نبي و 

عاجل مالك بن نيب فوضى العامل االسالمي احلديث، بالتطّرق إىل عوامل و أسباب داخلية، و عوامل أخرى 

خارجية متمثلة يف اإلستعمار، و إن كان يف دراسته هلذه الفوضى يرى هذين اجلانبني من العوامل ليس 

  .لطانمنفصلينفهما متداخالن و خمت

  .و لكّنه كان ملزما يف حتليله بشيء من الفصل و الّتمييز، كما يبني خطورة كل جانب على حدة

إحدامها صورة اإلستعمار املتحّفظ، ألنه ال يتدخل مباشرة يف نواحي حياة «:صورتانحسبه مايرى فلإلستعمار 

اإلستعمار "العكس من ذلك صورة املستعمر مجيعها، بل يطلق ألبناء املستعمرة بعض مظاهرة احلرية، وعلى 

ال يظهر يف أسطورة : ، وهو كما يقول)2(»، الذي يتدخل تدخال مباشرا يف مجيع تفاصيل احلياة"اإلستبدادي

تّكف العامل اإلسالمي عن الّتطور، بل يظهر أيضا يف صور و أعمال سالبة تطمس قيم الفرد، و إمكانيات 

كثر ما جتّلى يف أندونيسيا، و طرابلس الغرب، و يف مشال إفريقيا و اجلزائر تطّوره، و هذا اإلستعمار اإلستبدادي، أ

  .منه على اخلصوص

و أكثر الّسكان األصليني ألبناء املستعمرات ال يعلمون أّن هلذا الّنوع من اإلستعمار جمامع علمية تتبناه و تقوم 

لعاّمة، تتمثل يف امليثاق اإلستعماري على توجيه أعماله، وفق خطط علمية نفسية حمكمة، و له كذلك خطّته ا

  .الذي يتعّدل حبسب الظروف و املواقف، و األحداث

                                                           
  .144مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب(1)
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إّن أوروبا مل تستول فحسب على مستعمرات، بل سّنت قوانني هلا، وكّونت طّبا صاحلا ملعاجلة أمراضها، و علما «

اإلستعمارية، وخلقت بصورة ، حيث يدرس من سيتوظف يف اإلدارة ) العلوم اإلستعمارية(خاّصا �ا يف معاهد 

الذي يسكنه يف ) البنجالوف(عاّمة أسلوب حياة يطبعها اإلستعمار يف كل تفاصيلها، مثل قّبعة املستعمر، و 

إفريقيا و آسيا، و اخرتعت حىت احلقيبة املنسوجة من مادة خاّصة، تستعملها زوج املستعمر حلفظ مالبس األسرة 

 .)1(»من حشرات البالد احلارّة

ذا حييط اإلستعمار حبياة املستعمر من كل جوانبها، دون أن يغفل أتفه الظروف و أدق التفاصيل ليسهل وهك

مبقتضى العالقة القائمة بني احلاكم و احملكوم، و إمنا يستعمل أساليبه –ال يتدخل فقط و هو . عليه توجيهها

  .الشيطانيةللتحّكم حّىت يف عالقات املسلمني بعضهم ببعض

ألن «.ارس هذا الكيل املزدوج انطالقا من ثقافتها اإلمرباطورية، اليت استحالت بفعل ذلك إىل استعمارو أوروبا مت

اآلخر شرط يف وجودها، و هل الّذات شيء آخر غري " ، فإنّ "آخر"الّذات األوروبية ال تعي نفسها إّال عرب 

، اجلماعة التفضيلية و "هم"و " حنن"اهم، ، فالّناس لديهم دائما مايغريهم �ذا التقسيم الو )2(»الوعي بالّذات

  .اجلماعة األخرى ، حضارتنا و أولئك الربابرة

  :ستعمارياإلاألنا و اآلخر في المنظور 

هو "ديكارت" اليت تقابل العامل بأسره كموضوع، و لعل " األنا" أو " الّذات"الفلسفة الغربية احلديثة هي فلسفة 

مستقل و سابق لوجود " األنا" فوجود " أنا أفكر ، إذن أنا موجود"قولته الشهرية  الفكرة انطالقامنصاحب 

  .العامل، وبالتايل فالعالقة هنا هي عالقة تغاير بني األنا واآلخر إبتداء

ترتكز على مرجعية الفكر اإلغريقي، الذي انبنت رؤيته لألشياء على ثنائية، اإلنسان " ديكارت" كانت فلسفة 

الشبكة اليت يرى العقل األورويب « على مرجعية الفكر املسيحي، وهكذا فإنّه ميكن احلكم ابتداء بأّن الطبيعة، مثّ 

، ال عالقة "اآلخر"و " األنا" العامل من خالهلا و بواسطتها، هي شبكة تستحوذ فيها عالقة أساسية هي عالقة 

ا الّتمركز رجال السياسة ينتقذون هذ، و الكثري من املفكرين، وهذا هو األمر الذي جعل )3(»"آخر"بـ " آخر"

  .حول هذا املفهومالغريب حول الّذات، و 

                                                           
  .350مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)1( 
  .25ص،االسالم و الغرب، مرجع سابق : حممد عابد اجلابري)2(
  .21، 20املرجع نفسه، ص  )3(
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ينتقد بّشدة ضيق أفق الغرب ووقاحته اليت تتبّدى يف األوهام املتمركزة حول الّذات بأّن « كان ،مثال " فتومييب"

، وذلك رّمبا العتقاد، تّشربه، من أنّه خلق من طينة ممتازة تعلو و ال يعلى عليها، هلا الّسبق و )1(»العامل يدور حوله

  .األولوية، و جتب هلا الطّاعة و اخلدمة و اخلضوع، فهي صاحبة احلق و األمر و الّنهي

فته يف الفكر األورويب ، و يرسم داللته و وظي"اآلخر" كمبدأ للسيطرة، هو الذي حيدّد موقع " لألنا"هذا  التصّور 

" سارتر" و قد عّرب . بوصفه موضوعا للّسيطرة، أو عّدوا، أو بوصفه قنطرة تتعّرف الّذات من خالله على نفسها

  .)2(»أنا يف حاجة إىل توسط اآلخر ألكون ما أنا عليه « : عن هذا التّصور حينما قال

حممد عابد " و قد ذكر  .لى ّكل ما تتخذه موضوعا هلاو املالحظ من هذا املفهوم، أنّه مبين على سيطرة الّذات ع

وعي فردي بوصفه منشغال مبصاحله و منحازا «:الفلسفي بأنّه" الالند" جاء يف معجم " األنا " اجلابري تعريفا لـ 

و قد استشهد املعجم املذكور بقول الفيلسوف الفرنسي . )3(»لذاته، و أيضا امليل إىل إرجاع كل شيء إىل الّذات 

لألنا خاّصيتان، فمن جهة هو يف ذاته غري عادل من حيث أنه جيعل من «: حيث قّرر بأّن " باسكال" الكبري 

" أنا" نفسه مركزا لكل شيء، وهو من جهة أخرى مضايق لآلخرين من حيث أنّه يريد استعبادهم، ذلك ألّن كل 

  . )4(»هو عّدو، و يريد أن يكون املسيطر على الكل

هي " األنا" «: يف تعريف الّذات، غري أنّه فعل ذلك يف صورة مثالية فقال " يونغ"الّذي ذهب إليه و هو األمر 

، فهي إذن حّيز مدرك حياول امتالك كل شيء يقرتب منه أو )5(»جزيرة صغرية يف جمال غري حمدود ميثل الّالشعور

  .يصل هو إليه

ه، و شواغله اليت ترجعه دائما إىل هذا الّنظام الذي يتوق و حبسب الدراسات مل يتحّرر مفهوم األنا أبدا من شوائب

فمن الّصعب حتديد ما أرادت هذه . إىل الّسيطرة و حّب التمّلك، رغم هالمية هذا املفهوم يف الّلغات الغربية

، حيث صار هذا الّلفظ يتحرك يف ضبابية )األنا)( Ego(الّلغات يف وقت من األوقات أن تعنيه من لفظ 

  .غامضة

                                                           
  .92صدام احلضارات ، مرجع سابق، ص : صامويل هنتنغتون)1( 
  .23، مرجع سابق ، ص )األنا و اآلخر(االسالم و الغرب : حممد عابد اجلابري)2(
  .22املرجع نفسه، ص )3(
  .22املرجع نفسه،ص)4(
  .22،ص)ت.د(عبد الصبور شاهني، دار الفكر، دمشق،: مشكلة الثقافة ،تر: مالك بن نيب)5(
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ن هذا املفهوم لألنا يتحّدد و يتعني مفهوم اآلخر ووظيفته، إذ أّن كل متاه يف كيان ما، أو ذاتية ما هو باألحرى م

، ووضع احلد و احلفاظ عليه "النحن" و " اهلم" تلك اإلرادة يف رسم اخلطوط بني : متايز و اختالف، هو حتديدا

  .خصوصيات اهلويّةو ذلك ما يعين إرادة اإلختالف من خالل استخدام بعض 

بل الغريية يف الفكر « ومفهوم اآلخر يف الفكر األورويب ليس جمرد اإلختالف معه، كما هو يف الفكر العريب،

 .)1(»ال يفهم إالّ بوصفه سلبا أو نفيا لآلخر" فاألنا"األورويب مقولة تؤسسها فكرة الّسلب أو النفي، 

م على اإلستقرار، هي تلك اليت بني الّدول و اجلماعات اليت وطاملا كانت الّصراعات اليت تّشكل اخلطر األعظ

وطاملا أّن االسالم يّظل و سيّظل كما هو اإلسالم، و الغرب يّظل و هذا غري « تنتمي إىل حضارات خمتلفة،

مؤكد، كما هو الغرب، فإن الّصراع األساسي بني احلضارتني الكبريتني، و أساليب كّل منهما يف احلياة، سوف 

؛ ألّن الغرب ال )2(»ر يف حتديد عالقتهما يف املستقبل، كما حّددها على مدى األربعة عشر قرنا الّسابقةيستم

ينظر إىل الّشرق إّال بعني األنا، و اإلسالم بالنسبة إىل الغرب موضوع مزدوج، هو يف الوقت الرّاهن موقع و برتول 

سّيد مزدوج، و إذا ) للمسلمني(لّسيادة، و الغرب بالنسبة و أيضا منافس منافسة العبد للسّيد، إذا متّرد ا�ارت ا

شئت قلنا موضوع مزدوج، هو يف الوقت الرّاهن، بل منذ أوائل القرن املاضي، املثل و القدوة، حرية و دميقراطية و 

  .تقّدم، و لكّنه أيضا يف الوقت نفسه تّوسع، و استعمار، و هيمنة، و امربيالية

بني الطّرفني أو نعادل بينهما، ألّن الثقافة الغربية هي األشد تأثريا، و األعظم اصطداما فال ميكن حبال أن مناثل 

، ولكن هل هذا اآلخر ينظر إليه "اآلخر" با�تمع العريب و اإلسالمي، و هي حبّق بالنسبة للعريب، تعد ثقافة 

  ..بنفس املنظار و نفس العني؟

باملفهوم " اآلخر" دئ ملرتكزات احلضارة اإلسالمية، جيعلنا نقّرر بأّن مقولة احلقيقة املاثلة أمامنا، وبعد التصّفح اهلا

فموقف القرآن من الّنصارى ينطلق يف البداية على األقل، من «الغريب غائبة أو تكاد يف العقل العريب اإلسالمي، 

م كأهل دين وهم مجيعا مبا يعرتف �" آخرين" باملعىن األورويب للكلمة، بل كواحد من " آخر"اإلعرتاف �م، ال كـ 

  .)3(»اإلسالم متساوون أمام اهللا " األنا" يف ذلك 

                                                           
  .21، مرجع سابق، ص )األنا و اآلخر ( االسالم و الغرب : حممد عابد اجلابري)1(
  343صدام احلضارات، مرجع سابق، ص : هنتنغتون صامويل)2(
  .26مرجع سابق، ص: حممد عابد اجلابري)3( 
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: و قد جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىل

﴿

                        

       ﴾ _62البقرة  

: بل إّن القرآن يعترب الّنصارى أقرب موّدة إىل املسلمني من غريهم من اليهود، و املشركني، قال تعاىل

﴿

                            

            ﴾_ 82املائدة.  

فمواقف اإلسالم و املسلمني إزاء الّنصرانية، كانت أّقل عداء من مواقف املسيحيني إزاء اإلسالم، الذي ال يعرتفون 

يف . به، وال بالّنيب الذي جاء به، بل يعتربونه هرطقة و احنرافا عن جادة الّصواب، و انتحاال لتعاليم سابقة و حمرّفة

 .و أّمه -عليه السالم -عيسى–حني جند القرآن الكرمي ميّجد النيب

و الغريية باإلعتبارات املنصفة تضفي الشرعية على املقارنة و تغّذيها و «فمفهوم الغريية هنا غري مفهومها هناك،

إّ�ا يف هذه احلالة تسمح بإضفاء الوضوح على منهج . جتعل يف اإلمكان فهم الفوارق بني مناذج التطّور و النموّ 

  )1(»النظر إليها بوصفها غريية منهجية  املقارنة، و بالتايل ميكن

العالقة بني الغرب و اإلسالم، هي من جنس اإلعجاب و اإلفتتان، أو من جنس الّقوة و حّب السيطرةو رّمبا 

« وجب أن تكون هذه العالقة من جنس املقارنة و اإلعرتاف باآلخر و خصوصيته، و نبذ كّل ما يغري الّناس 

  .)2(»، اجلماعة التفضيلية و اجلماعة األخرى، حضارتنا و أولئك الربابرة"هم"و " حنن"بتقسيم بعضهم إىل 

إّن جمال الّدراسة ليس استعراض موقف الطرفني، فهي متنوعة و تارخيية، ولكن ال يسعها تفويت الفرصة إليضاح 

فهم العقلية األوروبية هذا املعىن املستحدث ملفهوم األنا و اآلخر،و إبراز منظور هذا و ذاك، حّىت يتسىن للقارئ 

  .اليت أصبحت بفعل هذه املفاهيم عقلية إستعمارية

                                                           
  .23،24، مرجع سابق، ص ) األنا و اآلخر( االسالم و الغرب : حممد عابد اجلابري )1(
 . 53،صسابق صدام احلضارات، مرجع: صامويل هنتنغتون)2(
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فهذا املنظور األورويب لآلخر، رّمبا وّلده التّفوق التكنولوجي الذي حدث منذ عصر األنوار، إضافة إىل الّرتّسبات 

و الغرب لذلك فإّن الباحث  الّتارخيية اليت أفرز�ا الّتماّسات، و الّصّدمات احلضارية على طول اخلطوط بني الشرق

حنن « : كتب يقول" الغرب و العامل اإلسالمي" يف مقالة حديثة له بعنوان " بريتراند بادي"اإلجتماعي الفرنسي 

نتحدث دائما عن اآلخر، خصوصا عندما ال حنّبه، أو عندما خنافه، أو عندما يكون فاتنا ساحرا، و الكاتب هنا 

و هو بذلك يقّرر بأّن الّذات األوروبية ال تتعرف إىل نفسها . )1(»الفكر األورويب يفكر يف اإلسالم كما يتناوله 

، ألن هذا اآلخر  شرط ضروري يف وجودها وهل كانت الذات شيئا آخر غري الوعي "آخر"وال تعيها إىل عرب 

  .بالّذات

على أ�ا تتعرف على نفسها من إّن مثل هذا التفكري مل يكن سائدا عند املسلمني، ومل يكن ينظر إىل هذه الّذات 

 ظر إليها على أ�ا قائمة بنفسها،خالل اآلخر، بل كان ين

بضّدها تتميز األشياء يعّرب بكامل الّدقة و الوضوح : وتتعّرف على األشياء من خالل املقارنة، و املثل العريب القائل

  .الرؤية البيانية لإلختالف عند العرب و املسلمني

التغاير، و التفاوت اإلختالف :  العريب، حيّددها أبو هالل العسكري يف احلقل البياين من فالغريية يف التفكري

وذلك يف مقابل درجات املثلية اليت جيعلها متتد من مطلق « اإلعوجاج، إمتناع اإلجتماع، التضاد، إىل التنايف،

  .)2(»عديل، و املساوي، و املماثلالشبيه إىل الشبيه، و املثل و الّنّد، واملشاكل، و النظري،واملتفق، و ال

من خالل هذه الغريية يف الفهم العريب، حاول مالك بن نيب يف فلسفته لإلستعمار أن حيّلل أنا اآلخر الذي ال 

هذه الرؤية اليت أصبحت متعالية عند الغرب . يرانا إّال بعينه الزرقاء، و ذلك بإعمال الفكر، و املقارنة بني الرؤيتني

سلوكه، الذي خلق وضعيات صنعت التوترات و الّنزاعات، مستّغال كل مناسبة لتأكيد ذاته و تربير ينبثق عنها 

فدولة احلضارة العاملية . تصّرفاته، لفرض اإلرادة، و إشباع الطموح، و الطمع، الذي ليس له حدود، و ال أخالق

  سراب اخللود، " توينيب" عليه يغشى بصر شعبها ما يطلق« عندما تنشأ و تتجّرب  -وهذا يصدق على الغرب –

  ما وصل إليه ميثل �اية التاريخ ، و أن)3(»و يصبح مقتنعا بأّن ما لديه هو الّشكل الّنهائي للمجتمع اإلنساين

                                                           
  .23مرجع سابق، ص: حممد عابد اجلابري )1(

  .19االسالم و الغرب، مرجع سابق، ص : حممد عابد اجلابري: ينظر (2)
 .487صدام احلضارات، مرجع سابق، : صامويل هنتنغتون(3) 
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  المبحث الثاني

  ستعمارالقابلية لإل

من أفكار، فقد كان وهي نظرية مالك بن نيب اليت أثارت الكثري من ردود الفعل املتباينة، حول حقيقة ما جاء فيها 

  .يرى بأّن اإلستعمار يسّتمد فاعلية قّوته من حالة مميتة تكتنف املستعمر و تكّبله، هي القابلية لإلستعمار

كما أّن بعض الّدارسني لفكر مالك بن نيب قد اختلط عليه األمر يف هذا املفهوم، فذهب يف حتليله إىل أّن         

من أبناء املستعمرات  ينطلق من موقف اإلستعمار من زاوية اإلستعمار نفسه، فهو«ابن نيب يف تفسريه يطّل 

  .و األمر يف احلقيقة عنده خبالف ذلك )1(»إلستعمارفكنتيجة ملا يفرضه اإلستعمار عليهم يصاب هؤالء بقابلية ل

« اليت جعلت اجلزائري يف ذلك العهدهاته احلالة اليت تنبعث من باطن  الفرد ومن نفسيته املهزوزة، اخلامدة، هي 

، و هكذا استأهل كل ما ترمي إليه املقاصد اإلستعمارية؛ من )Indigéne(يقبل بتصنيفه حتت عنوان األهلي 

  .)2(»مته من كل ناحية، حّىت امسه، و هذا يعين أننا أخذنا أنفسنا باملقياس الذي يقيسنا به اإلستعمارتقليل قي

فهو يستغل فينا جهلنا و بطالتنا و ال فاعليتنا ، و احنطاطنا األخالقي ، و يسّخر هذه القابلية فينا، خدمة 

فينا، اصبح متحلال، خارجا عن التاريخ ، منعزال، حمروما " اإلنسان"ألن . ملصاحله، و إمعانا يف إذاللنا و حتقرينا 

اليت تعيش يف ا�تمعات املنحّلة ، ال يقّدم لوجوده أساسا " الفردية"من قّوة اجلاذبية و اإلشعاع ، و اكتفى  بتلك 

  .روحيا وال ماديا 

                                                           
  .69، ص2010منشورات بن مرابط، اجلزائر،  -مالك بن نيب-الّصراع احلضاري يف العامل اإلسالمي: عكاشة شايف)1(
  .478، ص 2013، 1، دار الفكر ، دمشق ، ط1يف صحبة مالك بن نيب ، مج : عمر كامل مسقاوي  )2(
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من املوبقات و أخالق اإلحنطاط  و هو حني يصري إىل هذه الّنهاية املؤسفة ، و الّصورة الرديئة ، تلتصق به الكثري

ن باألمس عزيزا مكّرما، فتنفر منه األنفس الكرمية ، و تشمئّز منه أذواق ا، فيؤدي من حينها دورا نشازا إلنسان ك

  .املدنية و التحضر 

ا�م جداد و األباء مقّلد لعادهو يعتقد أنّه حيافظ على تراث األو الفرد حني يصري إىل هذه احلالة ، يفعل ذلك و 

فهو مييل إىل احملافظة ، و لكّنها حمافظة سلبية راكدة ، ليست كتلك اليت يعتنقها الناس يف اجنلرتا ، إذ . ووارث هلا 

و دّل يف عصور اإلحنطاط، على العطلأ�ا هناك تدّل على الكفاءة، و اإلنبعاث املتجّدد ، بينما ت

اها ضرورية للتوازن القومي املطبوع بطابع احلركة ، و هو فاإلجنليزي يتمّسك مبجموعة من التقاليد ، ير «اجلمود،

سالمي، عاجز عن التقدم ، عاجز عن ابتكار على حني أّن الفرد يف ا�تمع اإليتمسك �ا عن طيب خاطر ، 

  .)1(»س إراديا ، بل هو حقيقة افتقار ونقص يلها ، فامليل اىل احملافظة هنا لشياء اجلديدة و متثّ ألاملعاين و ا

الك بن نيب حينما يتناول حالة القابلية  لإلستعمار يف  البالد اإلسالمية ، يربطها دائما بإنسان ما بعد وم

املوحدين ، أي بعصر اإلحنطاط الذي غدت ألوان نشاط الفرد فيه ، تنسج دائما على منوال الوراثة ، فالكاتب 

، ذكر قصص احلكوايت اليت كانت ) يام الّسوقأ( عن تبسة ووجهها الّشعيب  –عندما حتّدث يف مذكراته  –مثال 

، و هو يرقص ثعابينه ، او يتجمع حول حلقة أوالد )احلاوي(تلّذ له كثريا ، و كان يطربه أكثر أن يتحّلق حول 

على ألعا�م البهلوانية اليت كان يزيد يف �ائها، حركات املهرّج الذي كان يرافقهم ، و الذي  «، يتفرّج )بن عيسى (

 .)2(»)املسّيح( يطلقون عليه اسم كانوا 

و أو رمبا عرّج يف املساء ككل الناس، إىل بعض املقاهي يستمع إىل القّصاصني، يروون حكايات ألف ليلة و ليلة

  ) .سيسبان(سرية بين هالل ، أو بطوالت سيدنا علي، مع رأس الغول يف واد 

و ليس من قبيل املصادفة، أن ترى أضرب الّنشاط هذه، تنتشر على ربوع الرقعة اإلسالمية، من مشرقها إىل مغر�ا 

، جيمع حوله األطفال يف مسرقند، ويف مراكش ، و هو يلّوح هلم »احلاوي«و ليس من قبيل املصادفة ان نرى «،

و العنصرية  و إمنا أقول يف أشكاهلا السياسية أال  – كلة العامل اإلسالمي واحدةبثعابينه ، إن معىن  هذا،أّن مش

، هذا الرأي يتيح لنا ،بل يفرض علينا وضع املشكلة يف نطاق التاريخ، وعليه فليس من –يف جوهرها اإلجتماعي 

                                                           
  .34، ص  1986، 5عبد الصبور شاهني ، بإشراف ندوة مالك بن نيب ، دار الفكر ، اجلزائر ، ط: روجهة العامل االسالمي ، ت: نيب مالك بن  )1(
  .28مصدر سابق ، ص  ،مذكرات شاهد للقرن: بن نيب مالك )2(
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 1949باب الّلعب باأللفاظ، بل من الضرورة املنطقية ،ان نقّرر هنا، ان العامل اإلسالمي ،ال يعيش اآلن يف عام 

  .تاريخ أفول حضارته. )1(»م 1369، بل يف عام  م

" يف كتابه " جب"كما كان يسميها املستشرق االجنليزي   –فمنذ ذلك احلني أصابت هذا العامل أمراضشبه صبيانية 

، و منذ هذه )  les tendances modérés de l'islam" سالمي االجتاهات احلديثة يف الفكر اإل

و انقالب اإلنسان املسلم اىل . سالمية احلّقة، إىل أشياء ال قيمة هلا التاريخ نسّجل انقالب القّيم اإل النقطة من

و رد أي حركة، أ يلقى هلا باال، و ال تثري فيه فرد بال شخصية، و ال بوصلة �ديه ، فكانت األحداث متر به و ال

امل ، مل يكن الندفاع نريا�ا، حدث كبري يف كثري من وىل اليت غّريت وجه العملية األحىت أن احلرب العا.فعل، 

،مل يكن بالنسبة يل  1914عام " اغسطس"الرّابع عشر من اب «نفوس عامل اإلحنطاط ، فمالك بن نيب يقّرر ان 

كما كانت تسّميها ، ) عيطة الربوس(، او 1870ت حرب وحينسمعتجّدتيتستعيدذكريا;غري يوم كباقي أيام السنة

، و على كّل فإين أعتقد أن مجيع الشعوب،  ) بن محانة(حدث يف ذلك اليوم كان فقط بسبب مقتل خّيل أن ما 

ذلك ا�ا مل تكن تستطيع ذلك أن تقدر ماهية احلدث و أبعاده كانت يف ذلك الوقت طفلة مثلي ، فلم تستطع 

«)2(.  

و تعيش على خرافا�ا و أساطريها، و رمبا ابتكرت . وهو يقصد بالشعوب تلك اليت كانت تعيش يف احنطاطها    

هلا أساطري و خرافات جديدة كتلك اليت ظهرت يف تلك الفرتة، و بدأ الشعراء الشعبيون ميّجدو�ا، و يتغّنون �ا 

القدمية، حول ) سيدي علي بن احلفصي(لني بأقوال مستعينني باألدب الشعيب القدمي، يبعثونه من سباته، مستد

  .احلرب و البطوالت

حني بدأت الّسلطة حتّد من استهالك بعض السلع، كالّسكر و البرتول  و  الّ إ يستشعر املساكني أجواء احلرب، ومل

ني من دمات القاصمة، أو هزّات بعض املصلحهكذا تعيش األوهام يف ضمائر اجلماهري، و ال توقظها إال الصّ 

  .أويل العزم

بأنه يعيش بني جمتمع قابل لإلستعمار، فبعض املالمح  –منذ أن كان غالما  –كان كل شيء يوحي إىل الكاتب 

اليت كانت تتغري من الرّيف إىل املدينة، مل تكن باستطاعتها أن تغّري العقلية اليت هلا هذه القابلية ، فالكاتب عندما 

إىل الزّاوية العيسوية اليت  «جّده الذي أطلعه على معامل املدينة ، سرعان ما قاده  انتقل إىل قسنطينة و أخد يرافق

                                                           
  .35ص  ،بقمصدر سا ، وجهة العامل االسالمي: مالك بن نيب  )1(
  .29مذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق ، ص : مالك بن نيب  )2(
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. )1(»كان أحد أركا�ا ، و كانت حتيي كل سبت حلقة من الذّكر تعرض فيها الكرامات املدهشة و العجائب 

هم احلنني و مع أقرانه ، و يستعيد مع) الّداما(؛ حيث يلعب )بن الشريف( وأحيانا يصحبه إىل مقهى حي 

  .الذكريات 

و حني بدأ الناس يستشعرون احلرب، بقيت غمامة القابلية لإلستعمار، تظللهم بأوهامها خاّصة ملا دخلت تركيا 

احلرب إىل جانب دول احملور ، فهذا احلدث وضع املوضوع برّمتة على اجلانب العقدي  الديين؛ ألن خليفة 

معّلم القرآن ) زرودي(فإن سيدي . حبسب اعتقادهم سالح رهيب  واخلليفة لديه«املسلمني أصبح طرفا فيها،

  .»لو أن اخلليفة لّوح براية الّنيب حممد اليت لديه فالعامل سيلتهب : الذي  يسكن معنا يف الّدار نفسها قال هلم

نية، اليت ذكر و لكنها األمراض الصبيا.. فهو يلتهب فعال... ومل يكن العامل حيتاج فعال هلذا التلويح من اخلليفة 

  .تنخر عظام جمتمع منهار " جب"

عد ب إنسان ما«ذلك أن. و لألسف الّشديد فإن هذه املواريث اإلجتماعية، ال زال بعضها يعيش بني ظهرانينا

مازال حاضرا فينا ، و هو مل يكتف بتبليغنا هذه املواريث العقيمة املريضة ، بل بّلغنا ذاته أيضا، فهي » املوحدين

  ..وال تفرخ و تعيش، و تعّشش، و نرجو أن ال تبيض حتيا فينا

،هو الذي جعل اجليش الرتكي ينكفأ على نفسه يف رمال سيناء، على –الذي تفشى  –هذا املرض بالذات 

، اليت )2(»عنه إمداد املاء مستعينا بالقبائل العربية " لورنس"لو مل يقطع «مشارف الّسويس، الذي كاد جيتازها ،

ماتت فيها الّنخوة و املروءة و األخوة ، و باتت بفضل هذه القابلية تساق إىل املذبح، هّينة لّينة، من طرف 

رجال ذا « حىت أن صاحب املذّكرات شهد بأم عينه. شخص واحد يعيش بينها، و لكّنه ال ينتمي اىل عاملها 

و الّرجل املبيع يقبض مثن نفسه مبقدار وزنه  و . كيلو ساق خشبية يبيع اجليش الفرنسي حلم أبناء املستعمرات بال

، استهلك مثنه باحتساء اخلمر ، مث تسكع بالقرب من األسوار و هو يغين )ولد اجلبلي( أحد هؤالء املبيعني يدعى 

  :راثيا نفسه 

  »كم بقى لك من احلياة يا جبلي ؟ كم بقى لك من احلياة؟«

                                                           
  .33املصدر نفسه ، ص  )1(
  .37مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نيب )2(
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  )1(»كفي من اجلند إنه ليس لديهم ما ي: يقول الفرنسيون«

  !!وسافر ولد اجلبلي و مل يعد يرى منذ ذلك احلني 

إن هذا اإلنقالب يف الّنفسية تابع هلذه احلالة اليت ذكرنا ، و مل يكن انقالبا فجائيا، بل هو الّنهاية احلتمية لكل 

ما ك اإلنفصال سيتمخض حتو إن ذل.انفصال عن القّيم الباعثة، و األخالق املرشدة، و األفكار اخلالّقة الّدافعة 

  .نواع التمّزق و املتناقضات أعن كوارث، ملا حيمله من مجيع 

لقد كان العامل يتغري، و حنن نعيش حياة ال مبالية ، ألننا كنا نعيش حياة البطالة يف كل شيء، و كّنا نستمرأ 

ن يعرف أن خيّط حروفا بطالمسها اجلهل ونتباهى به ، حىت باتت األمية متفشية فينا، إىل احلّد الذي أصبح فيه م

. يا لكّل ماهو مكتوب نفاجلهل عادة حيمل احرتاما وث«.ترسم له هالة من الّتقديس يف العيون و العقول كذلك، 

و اجلزائر بقابليتها لإلستعمار كان لديها اعتقاد خبرافة الورقة املكتوبة ، فقيمتها الّسحرية ال متارسها فقط يف النساء 

بل إ�ا متارس قيمتها السحرية أيضا يف . ، يقينهم �ا من العني الشريرة )حروزا(لّلوايت يضعن ألطفاهلن و العجائز ا

و بذلك . )2(»ن يف الّزوايا الّصوفية، اذ تستعمل فيه حّجة ال جواب عليها يف املناقشاتذلك الوسط الذي تكوّ 

  .ّطريقة الوثنية طيلة أجيال و أجيال يكون الفكر الّناقد قد قضي عليه بتاتا، فظل متوقّفا �ذه ال

و هو األمر الذي يستغله اإلستعمار دوما ، فالطبقة اليت خيتارها من أبناء األهايل لتجلس على مقاعد الّتعليم 

  .احملّدد ، يكّو�ا لتكون عامال مساعدا يف تكريس هذه القابلية

نده اجلديد، من املطربشني املتكّونني على مقاعد يدفع يف حلبة الّصراع ج« إذ كلما دعت الضرورة شرع اإلستعمار

  .وهو موضوع سنتناوله يف حينه حني تتكلم املذكرات عن الطبقة املتعلمة و املثقفة ، )3(.»الثانويات، و اجلامعات

إن داء القابلية لإلستعمار يستشري يف ا�تمع، عندما يهجر الوطن حلبة الواجبات ، ويّتجه إىل ميدان احلقوق  

ميدان الّشعارات، و الكالم و املزايدة ، حيث يصبح كل فرد بوقا للّصداع و الّتصدية،اليت حيّبذها اإلستعمار و 

يكشف عن ظاهرة الفرار من «فهذا الظّرف،. زول فارغيبسم هلا ، أل�ا عملية الستفراغ الشحنات يف وسط مع

                                                           
  .38، 37املصدر نفسه ، ص  )1(
  .106، ص مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق: مالك بن نيب)2(
  .391ص املصدر نفسه، )3(
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الواجب، بالتظاهر و املظاهرات، تلك الظاهرة  اليت مل تكن بعد نتائجها واضحة يف امليدان السياسي، و لكنها 

  )1(»أصبحت يف منتهى الوضوح يف احلقل النفسي

، إىل قطع روابط اإلحرتام و التقدير و إنزال وداء الكالم املتوّلد عن حالة القابلية لإلستعمار،يفضي فيمايفضى إليه

بالرجل التافه صلى اهللا عليه وسلم  الذي عرفهالرسول" الرويبضة"الناس املنازل ،حىت يصل احلال إىل أن ينطق

يتكلم يف أمر العامة، ويف ذلك احلني تفقد الكلمة قيمتها ، و خيتلط احلابل بالّنابل، ويغدو املنظر اإلجتماعي، 

ا و أشد فراغا، ألن عرى الّروابط املقّدسة اليت كانت تستشعرها القلوب و النفوس انفصمت و تالشت، أكثر جدب

إذ أصبح كل مقهى سوق عكاظ ،و كل مائدة  فيها أصبحت منّصة «و تبخرت يف طوفان الكالم و اهلذر ،

  )2(.»خيطب من حوهلا مبا شاء وملن شاء و كيفما شاء 

حىت إن بعض «ال، الذي استوىل على األفراد يف تلك املرحلة،ة عن هذا الداء القتّ وقد ذكر صاحب املذكرات أمثل

املصابني كان ذات يوم مع اجلمهور الّتبسي، يستمع إىل خطباء يتكّلمون بقاعة املهرجانات ، فطلب الكلمة  فلم 

  :تعط له فصرخ 

  )3(»!إنين سأنفجر إن مل أتكلمَّ _ 

الكلمة ، فقفز على املنصة و مكنسة بيده ، ليقّرر أنه جيب أن يكنس اإلستعمار ولتفادي هذا اإلنفجار ، أعطوه 

لقد استحال كل شيء بفعل هذه .  ولوح مبكنسته ، مث نزل منتفخا خيالء كمن فتح بيت املقدس... هكذا

يت ومست القابلية، إىل اخللط و اخلبط و التباغض و اإلنتهازية و الثرثرة، و عّدد ماشئت من هذه الّصفات ال

إنسان ما بعد  املوّحدين، و جمتمعه، الذي فقد رشده ، بفقدان عقله، وفقد عقله بفقدان روحه، وفقد روحه 

  .بفقدان فكرته الباعثة

  :المرابطية والطرق

و هو مظهر من مظاهر القابلية لإلستعمار على عهد مالك بن نيب، وهذه الظاهرة يف أصوهلا كانت اجتاها صوفيا 

إىل الّزهد و العبادة و اإلنقطاع عن الّدنيا، و اإلعراض عن زخرفها، و الّتوّجه إىل اهللا تعاىل با�اهدة و  قدميا، مييل

                                                           
  .385ص  املصدر نفسه،)1(
  .384ص , مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق: مالك بن نيب)2(
  .390املصدر نفسه، ص  )3(
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وال يزال املريد يرتّقى من مقام إىل مقام، إىل أن ينتهي إىل التوحيد، و املعرفة، اليت «الذكر، و الصوم، و الصالة،

  ".مقام التوحيد و العرفان"ام الذي مساه ابن خلدون وهو املق. )1(»هي الّنهاية املطلوبة للّسعادة

التسامي و التّطهر «ف، فإ�م لن خيتلفوا يف سرّه األصلي، و هو ومهما اختلف الباحثون يف تعريف التصوّ     

وهذا مفهومه اإلجيايب، الذي ال يستطيع أحد أن . )2(»للوصول إىل الّدرجة العليا، يف القرىب إىل اهللا و نيل رضاه 

  .ينكره عليه 

ي، ما لبث أن إعرتاه شيء من الغبش، و شيء من الّتحريف على يد من قي، النقّ إال أّن هذا املفهوم التّ    

ينتسبون إليه، فقد تطّورت األحداث الّتارخيية، ومّرت األّمة بظروف متباينة الشّدة، و تكاثرت الطّرق الّصوفية 

أصوهلا األوىل، بدرجات متفاوتة، و كان املشرق اإلسالمي و  وتعّددت مواطنها، و مالت عن بعض أهدافها و

  .مغربه سّيان من هذا اإلفرتاق

و الطرق الصوفية مل تكن مذاهب فقهية يف أّوهلا،  وال تنتسب إىل إحدى الطّرق اإلسالمية، وإمنا كانت أساليب 

س و غموض، جعلها ترتبط بالّشيخ أو يف العبادة و التديّن، و اإلرتقاء بالّروح، و لكن سرعان ما اعرتاهاإلتبا

وسرعان ما تصبح طريقته يف الّتصوف . املؤسس، أو القطب األول، الذي سيغدو حمّل احرتام وتبجيل و تقديس

هي طريقة القوم اليت يتّبعون، وهنا يبدأ اخللل، عندما تصبح للشيخ هذه القداسة، و هذا اإلتّباع، حيث يبدأ 

فمنهم من كان يبالغ يف املمارسات الظاهرة كالرّقص «.جلهلة يف التوّهم و الدروشةاألدعياء يف الظهور ويبدأ ا

التضارب، ومنهم من كان يبالغ يف اإلنقطاع و اإلنعزال و الّتضحية، ليس بنفسه فقط، ولكن بأخذ و والتواجد 

ح احلياة كأ�ا ماخلقت  حىت تصب(...) غريه من األتباع بذلك، ومنهم من كان يبالغ يف أرقام األدعية و األوقات 

إال لكي يقضيها يف طقوس حيّددها الّشيخ لألتباع، ولعّل هذا الفريق هو أقرب إىل الّدراويش منه إىل املتصوفة، 

  .)3(»ورمبا هو أقرب يف ذلك إىل املشعوذين

وتظهر العقيدة الطرقية املنحرفة، يف أشكال خمتلفة، لعل أخطرها اعتبار شيخ الطريقة، أو خليفته، ظّل اهللا يف  

، إال الطاعة، ألن اهللا حيكم بطريق الشيخ، الذي يعطي الربكة )خواناإل(نائب عنه، وما على األتباع، واألرض، وال

القباب، واألضرحة، واخللوات، والزوايا، واألحجار، اليت تقام ملن يشاء، ورمبا من هذا الباب بالذات دخلت وثنية 

                                                           
  .864م، ص1961 ،1ط، دار بريوت،1تاريخ العالمة ابن خلدون، مج: عبد الرمحان بن خلدون )1(
  .9، ص2009، 6ط، دار اليصائر ، اجلزائر ،4تاريخ اجلزائر الثقايف، ج: أبو القاسم سعد اهللا )2(
  .10، ص، مرجع سابق4تاريخ اجلزائر الثقايف، ج: أبو القاسم سعد اهللا)3(
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كما تظهر العقيدة يف الشيخ، يف شكل اخلرق «. وتنصب متسكا بتعاليم اخلرافة، اليت أصبحت عقيدة أصحا�ا

يف  احملفوظة واملعّلقة، ويف الشموع واملصابيح واألعالم واألشجار، وحول الكهوف ومنابع املياه، ويقوم املعتقدون

وذلك بالتبخري، والّصلوات واألدعية، والزغاريد، والقرابني، والقيام . الّشيخ بأعمال وممارسات تعّرب عن تعّلقهم به

وهلم يف ذلك مواسم ومواعيد، هلا من . )1(»بألعاب وحركات معينة، وإلقاء اخلطب، واإللتجاء إليه، والّتداوي عنده

وقد جرت العادة أن تكون للشيخ زاوية بكامل أركا�ا من الّشواش . هااحلضرة، والزردة، والوعدة، وغري : األمساء

وقد اختلطت بعض املسّميات، كاملتصّوف والّدرويش واملرابط، والشيخ . واخلدم والطلبة، يشرف عليها ويديرها

وحىت الشريف، يف بعض احلاالت، فلفظة املرابط أصبحت تطلق بعمومها حىت على هؤالء الدراويش ورجال 

وإذا كان أبو  ،ماالت الّسياسية منه إىل التاريخلّتصوف، ورغم أن هذا اإلستعمال للكلمة أقرب إىل اإلستعا

فإن غريه، وخاصة ممن كتب بالفرنسية مل  كتابه تاريخ اجلزائر الثقايف يف هللا قد مّيز بني هذه املسّمياتالقاسم سعد ا

ا آل الكثري منها، إىل عمالة اإلستعمار وخدمته يفعل، بل أطلق اسم املرابطية على كل هذه املسّميات
ّ
، خاّصة مل

املوسوم باحلركة اإلصالحية اإلسالمية يف  "لعلي مرّاد" ورمبا هذا ما نلحظه يف العمل الرائد. بطريقة أو بأخرى

نا وه. م1940م إىل 1925وهو البحث الذي يتتبع التاريخ الّديين واإلجتماعي هلذه احلركة، من سنة . اجلزائر

فهي هلا معىن تارخيي، وسياسي بعيد، تعين . يف جذرها وأصلها" مرابط"جيدر بنا أن نقدم ملحوظة تنصف كلمة 

، والرّباطات قامت أساسا يف الثّغور، وأماكن اخلطر اليت يهجم منها )رباط(ألنه أصال جاء من كلمة «". جماهد"

األجنيب، وكان املرابطون، هم ا�اهدون الذين حيمون  األعداء، وهكذا كانت الرّباطات قالعا وحصونا ملنع اخلطر

  .)2(»الثّغور، ويتصّدون لألعداء

ردحا من الزمن، حىت قامت حكومة الدولة العثمانية �ذا األمر، وأصبحت مسؤولة  وقد كانوا كذلك يف اجلزائر  

. ، والرب، والتعليم، وتأمني الطرقعن هذه احلماية، وعن هذه الثغور، حينها احنصر نشاط املرابطني يف أعمال اخلري

وظّلوا كذلك حىت اإلحتالل الفرنسي، الذي الحظ نفوذ . ومنذ ذلك احلني بنيت هلم رباطات وزوايا ومعاهد

واتّبع يف ذلك . فاستغل هذه الّنافذة ليلقي حبباله وشبكته على اجلميع. املرابطني ومكانتهم عند عاّمة الّشعب

وكان ذلك مصري الكثري من الّطرق الّصوفية كذلك، مثل . وفّرعتها إىل فروعإجراءات ضعضعت وحدة الّصف 

فرعا، ال يعرتف أحدها باآلخر، وكل فرع له  25الرمحانية، والقادرية والدرقاوية، حيث متزّقت الّرمحانية مثال إىل 

                                                           
  .11، صاملرجع نفسه)1(
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اليت حيسنها اإلستعمار شيخ مستقل، وهو ما سّهل املهّمة اإلستعمارية بعد ذلك، من خالل لعبة العصا واجلزرة، 

  .  ويربع فيها

وما يهم هذه الدراسة هو تتبع هذه املرابطية يف الفرتة اليت عاش فيها مالك بن نيب وذلك من خالل مذكرات 

اليت نظرت إليها من خانة القابلية لإلستعمار والعمالة له، رغم الّنسمات األخالقية الّلطيفة، اليت  ؛"شاهد للقرن"

  ..قة، على جبة الشيخ واألتباع، حتكي زمن جمد وحضارة كانتبقيت طلوال عال

 جلزائر، كان املرابطيون الطرقيونوالشيء الذي ال خالف فيه بني املؤرخني، أنه وقبل ظهور احلركة اإلصالحية يف ا  

يف املدن واألرياف، وقد ظل األمر كذلك، إىل  ،هم الذين يسيطرون على احلياة الروحية والفكرية، وحىت الّسياسة

وقد اعرتف عبد احلميد بن باديس نفسه، الذي كان منّشط احلركة اإلصالحية «. غاية احلرب العاملية األوىل تقريبا

قبل ظهور احلركة اإلصالحية، مل يكن «: اإلسالمية يف اجلزائر، خالل ما بني احلربني، �ذا الواقع، وقد كتب يقول

ومهما يكن من شيء فإن هذه األخرية كانت . )1(»يعتقد أن اإلسالم ميكن أن يكون شيئا آخر غري املرابطيةأحد 

وال يكاد مكان . خلرافية والبؤسحتضى بانتشار واسع وسط الّسكان، الذين كانوا حييون يف عامل مملوء باملعتقدات ا

ديره الشيخ سواء متّثل ذلك، يف شكل بيت مركز، ي. ىخيلو من الوجود املرابطي، بطريقة أو بأخر  يف تلك األعوام 

وقد صّورت . واملريدون" اإلخوان"أو كان يف شكل فرع، يرأسه مقدم، أو كان يف أشكال أخرى، ميثّلها  ،املرابط

املذّكرات جانبا من نشاط الزّاوية العيسوية، يف مدينة قسنطينة، وكيف كان الكاتب يرافق عّمه كل مساء سبت 

من طبلني صغريين، مرّكزين على قطعة خشبيةيضرب ةتلك القطعة املؤلف). النّقارات(اهر يف الّضرب على وهو امل

، يف قسنطينة و الطريقة )العيسوية(عليهما بعصا صغرية، و كانت هذه القطعة كثريا ما تستعمل يف جمالس الطريقة 

  .طفولته" ابن نيب " يف تبسة على الّسواء، حيث عاش ) القادرية(

و برتّدده على هذه ا�الس رفقة عّمه اإلختصاصي املمتاز، ألف وجوه رجال تلك الطّريقة، و أصبح يذهب معهم 

إىل خارج الزّاوية، إىل منازل الكرباء، و العائالت، وكان جيلس معهم يف احللقة املؤلّفة من اجلوقة، و العازفينحيث 

وهو الّشخص الذي يتوىل إدارة احللقة، فيدعو كالّ  ،)الشاوش(كان اإلخوان ينتظمون يف احلضرة، وبينهم «

ينتصب واقفا، ويبدأ يف حركات الذّكر اليت تتناغم مع إيقاع الشاوش، إذ ه، ليدخل يف اجلذب حالة الوجد، فبدور 

، فكان جيلس يف ركنه من ا�لس )علي بن الفول(يضرب على يديه فيشري إىل مراحل الذكر، أما املقدم سيدي 
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باحرتام اجلميع، كأب روحي ،وهو دائما معهم يف شؤو�م، صغريها و كبريها، معهم يف حفالت زواجهم  حماطا 

  .)1(»وختان أبنائهم، و كذلك املآمت 

اإلستعمار يهيمن ماديا، و املرابطية �يمن روحيا، ووجدانيا : و هكذا فإن اجلزائر كانت تعيش على هذه الّشاكلة

زائريني، وقد دامت هذه احلالة إىل غاية ظهور احلركة اإلصالحية غداة احلرب العاملية بصفتها املمّثل الّديين للج

  .األوىل

و من الغريب أحيانا أن تتباين الطبقية و تتمايز، يف قضية رعاية مثل هذه الطرق املرابطية و زواياها، و اإلنتماء 

ريقة العيسوية ذات رعاية من أهل كانت الط«إليها، فمالك بن نيب كان قد الحظ ذلك يف قسنطينة، حيث 

املدينة، و خاّصة الّتجار، أما مجاعة العّمارية، فكان مريدوها من الباعة املتجولني، و سائقي العربات و اخليول و 

  .)2(»رماة اجليش، املقيمني يف ثكنة املدينة 

  .الّلعبة يف عملية التجزيء و التفريق اإلدارة اإلستعمارية و خمابرا�ا الّنفسية، اليت حتكم ءورمبا كان ذلك من إحيا

شخصية غريبة أحيت املاضي، ونّشطت «فالعّمارية، من الطّرق اليت التصقت بالقادرية، و قد وّظف هلا اإلستعمار 

  .احلاضر، و ساعدت على أداء اخلدمات الّالزمة يف وقتها

لربكة والعلم، و لكننا أمام شخصية لسنا هنا إذن أمام طريقة صوفية عادية هلا مؤسسها املشهور بالشرف و ا

مغامرة، نصف درويش، ونصف سياسي، وهو رجل أمي ال يقرأ وال يكتب، ومع ذلك يقوم بإعطاء األوراد و 

، إنّه احلاج مبارك بن يوسف املغريب، صاحب األدوار )٭("عمار بوسنة"اإلجازات، وحاشا أن يكون ذلك هو 

  .)3(»املسّخرة يف يد الفرنسيني أثناء سبعني سنة من عمره على األقلالغريبة و األطوار العجيبة، و الّلعبة 

  .و هو الذي مد يد العون لتسهيل عملية احتالل قسنطينة ، مث احتالل تونس

أما العيساوية فهي من فروع الشاذلية اجلزولية، كما عّرفها أبو القاسم سعد اهللا يف تاريخ اجلزائر الثقايف، و مؤسسها 

  .د بن عيسى ، دفني مكناس باملغرب األقصىهو الّشيخ حمم

و يبدو أن العيساوية طريقة ذات طابع شعيب املظهر، خيتلط فيها اجلد باهلزل ، و ميتزج الدين باخلرافة ، و هي 

تعتمد على الّتهريج ، و الرّقص و والّسحر وكل املظاهر الومهية اليت يلجأ اليها الّشعب املكبوت للّتنفيس و 
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ا نوع من اإلنفجار الداخلي، و لكن يف اجتاه آخر، ليس ضد العدو كالثورة ، و لكن باستخدام إ�«الرتويح، 

الّصويف ) ورتالكاريكا(حر و اخلرافة ، إّ�ا وسائل العنف ضد اجلسد، و تبسيط الّدين اىل درجة القيام بأعمال السّ 

لذلك يرى ،)1(»به عندئذ املّداح يف احلياة األدبية إذا صح التعبري، و هي توازي بأعماهلا يف احلياة الّدينية، ما يقوم

فيها البعض أداة مساعدة لتخدير الّشعب و تنوميه ، خاّصة إذا الحظنا، أ�ا كانت ممدوحة عند أصحاب 

رسالة لدى شيخ  23الفرنسيون أ�م وجدوا «الّسلطة، سواء يف العهد العثماين، أو يف العهد الفرنسي، و قد ذكر 

اجلزائر ، كّلها تعفي زاويته من الّضرائب ، و هي صادرة من الّدايات، وباياتالتيطري ، كما تعفيهم  العيساوية يف

وقد كان شيوخ الطّرق األخرى، ال يرضون  )2(»يف القبائل ا�اورة، و تأمر باحرتامهم ) السخرة(من حّق التويزة 

  .ل هي خمّلة بالوقاربتصرفات العيساوية ، و يرو�ا خمالفة للّتعاليم الّصوفية ، ب

و عطفا على هذه الّتصرّفات، اليت تسيء اىل الّدين، و تذهب بروحه من طرف هذه الطرق، و أتباعها، فقد ذكر 

، اليت كانوا يقيمون )املرابطية(و عذريتها، و بساطتها، و خضوعها الكّلي للّروح " افلو" صاحب املذكرّات منطقة 

ثلوها ألخد حّصتهم الّسنوية من الغالل والزّكوات و هلا كل سنة اإلحتفاالت احلاشدة ، و خاصة حينما يأيت مم

و من الطبيعي أن «.و هي مداخيل املرابطني الذين جيمعو�ا من املنطقة كثرية الغىن و الكرم و اجلود. املسامهات 

يل تضحك اليوم الطفل ، لكنها يف ذلك العصر تركت أثرا بعيدا يف حسذاجة الناس ، تفسح ا�ال أمام استغالل 

  .)3(»اطة أوالئك القومبس

، على رأسه ابن شيخ الطريقة ) افلو(املهيب ، الذي يأيت إىل ) القادرية(فقد ذكرت املذكرات موكب الطريقة 

، الذي يلبس ثيابا خضراء من رأسه حىت أمخص قدميه، ثياب أهل اجلنة اليت تغطي صاحب نفس جشعة )املقدم(

  .ن العامة، بالطرق اليت يريداذجني م، فهو ذو ذكاء شيطاين، يستطيع ابتزاز السّ 

بستانا للنخيل، يضم ألف خنلة هبات العقول ) وادي سوف(و قد أثرى من جيو�م، إىل احلّد الذي كان ميلك يف 

  .اليت تريد دخول اجلنة يف موكب الّشيخ املهيب

فإنه جيدر بنا أن ننوه بشيخها على أننا إذا ذكرنا الطريقة القادرية ، و ذكرنا ما يعتور أتباعها من سلوك مشني ، 

و هو يعترب عند املتصوفني سلطان األولياء «هـ،561، املتويف يف بغداد سنة )الكيالين(عبد القادر اجليالين(األول 
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، و له تآليف عدة منها )1(»، و قطب األقطاب ، و الغوث ، و عضد اإلسالم وله كرامات و خوارق تنسب إليه 

  ).لطائف األنوار(

الّسمات البارزة املتبعة للطريقة هي العلم ، و األخالق ، والّصرب ، و اإلتقان، و كان من واجبا�ا ذكر و كانت 

اهللا ، و الّصدق ، و اإلبتعاد عن الّدنيا ، و حّب اخللق ، و اخلوف من اهللا ، إىل أن خلف من بعد ذلك خلف 

يدعو اجلزائريني اىل مساندة فرنسا يف حر�ا  قّسموا الطّريقة اىل فروع، على مقاس اإلستعمار، و أصبح بعضهم

) وادي اخلري(ضد األملان ، على غرار ما فعل أحد أوالد األحول صاحب زاوية، تابعة هلذه الطريقة، واقعة يف 

الذي يصّب يف وادي الشلف ، بني مستغامن و غليزان ، و قد حّث أتباعها، على إعالن الوالء لفرنسا، و الّدفاع 

و قد فعل ذلك أسوة أيضا مبوقف شيخ زاوية اهلامل، و غريه من شيوخ الطّرق و «. رها الوطن األمعنها باعتبا

املوظّفني عند اإلدارة  زعماء اإلندماج ، أمثال الدكتور ابن جلول ، و الدكتور األخضري ، و رجال الّدين

  .)2(»الفرنسية

و حدث للقادرية ما حدث لكل الطرق يف القرن املاضي ، حيث أصبح معظمها حتت يد املخابرات الفرنسية و 

و ذلك . تغلغل اإلستعمار يف القارة اإلفريقية مرورا بالّصحراء الكربى لإدار�ا ، ووظّفت يف كثري من األحيان 

تد بني الطوارق و الّسودان ، و كان هلا مراكز يف باستغالل الّنفود الّروحي هلذه الطرق يف املنطقة ، حيث كان مي

  .اليت كانت تابعة للطريقة القادرية" ي يف تومبكتوأمحد البكا" ة ، على غرار زاوية القار 

، أن للقادرية عددا كبريا من األتباع ، و ينصح بالده باإلستفادة من )Laroque(وقد ذكر اجلنرال الروك «

و . بقيادة أخيه حممد الطيب " الرويسات"و زاوية  بقيادة الّشيخ اهلامشي" عميش" يةنفودهم ، و السّيما من زاو 

إن كليهما حيتفظ بعالقات جيدة مع الفرنسيني ، و أ�ما قدما هلم خدمات يف ) 1879سنة (يقول اجلنرال 

استطاعا رّد الثائرين إىل الصحراء، ملا هلما من تأثري، و رغم أ�ما ال يلعبان دورا من الّدرجة األوىل، إال أ�ما 

  .)3(»الطريق، و اهلدوء، يف عّدة مناسبات 

كما يذهب سعد اهللا خبري بأهايل هذه املناطق ، و قد كان املسؤول العسكري على إقليم " الروك" و اجلنرال 

الشرق و  قسنطينة ، مبا يف ذلك الّصحراء الّشرقية ، و قد الحظ وقوف القادرية حائال دون تسّرب الّسنوسية من

فكل «.اجلنوب ، و اجلنرال ال يتحدث هنا عن القادرية فقط ، و إمنا عن التيجانية و بعض فروع الّرمحانية أيضا
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ستعالمات ، ألن هلا مراسالت مع آالف األتباع لإل" عمالء"  - يف نظره–نها فرنسا هذه الطرق جيب أن جتعل م

  !.)1(»مثة تستفيد منها فرنسا يف بث فكرها و حضار�ا يف الزوايا املنتشرة من افريقية اىل اهلند ، و من

و يف نطاق العمل املخابرايت و اجلوسسة، و سياسة فرق تسد، اليت متارسها اإلدارة اإلستعمارية ما قامت به 

، اليت )E.EBERHRDT(ازابياليربهارت " لإليقاع بني القادرية و التيجانية يف أحداث املغامرة الشهرية 

) Victor Brucand(بن نيب يف مذكراته، من خالل كتا�ا الشهري، الذي توىل فيكتور بروكان ذكرها مالك 

فقد قال عن . التعريف به يف العامل أمجع ، و الذي ترك يف نفسه إنطباعاساحريا، عن عامل الّصحراء الالمتناهي 

، يف ظروف مشؤومة )عني الصفراء(ا يف لقد قرأت مرارا كتاب تلك املرأة املغامرة، اليت أ�ت حيا�«: هذا الكتاب 

يف ظالل ) (AL´ombre chaude de l´eslam(كنت أبكي و أنا أقرأ ذلك الكتاب املسمى . مؤسفة 

  .)2(»، و الذي عرفت فيه شاعرية اإلسالم و حنني الصحراء) اإلسالم الدافئة 

مثّة فقد كانت حتت الرقابة املشّددة، لقد   لقد اّدعى الفرنسيون بأن هذه املغامرة كانت تعمل حلساب أملانيا، و من

كانت جتيد عدة لغات، منها العربية، و اعتنقت اإلسالم و دخلت الطريقة القادرية، و أعطيت ذكرها، والّسبحة 

و بينما كانت إيزابيل حتضر حفلة استقبال للشيخ اهلامشي، مقدم زاوية عميش العائد من . و كذلك اللباس اخلاص

عتقال،و األمر بالنقل اىل باتنة، بأمر من رئيس املكتب العريب يف صديقها سليمان هاين لإلس ، تعّرض باري

بكّل الوسائل ، مث «فتوسلت . الوادي، الذي كان يتابع األحداث و حيرّكها ، و الذي رأى أن وجود إيزابيل مشبوه

ما كانت يف قرية البهيمة مع بعض التجأت مع صاحبها إىل الّشيخ اهلامشي و إخوته، أليست من القادرية؟ و بين

و ضر�ا ضربة بسيف أصابت رأسها و كتفها و لكنها (...) أتباع القادرية تقرأ عليهم رسالة ، تقدم منها شخص 

، و تّبني فيما بعد، أن اجلاين من أتباع التجانية، و كانت مثل هذه األحداث تثلج صدور اإلدارة )3(»غري قاتلة 

لفرص الثمينة للتحّرك، و الّسيطرة و استعمال ذلك، لإليقاع بني الطريقتني ، وبّث سبل الفرنسية ، و تعطيهم ا

  .التفرقة الّشقاق و

و هل يريد الفرنسيون غري هذا، و هل يريدون إال إضعاف اجلميع، و لذلك فقد فّسروا حادثة الضرب 

  .هذهبالتعّصب الّديين الذي كان بني الطّريقتني

                                                           
  .50، ص نفسهرجع امل)1(
  .87مذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق ، ص : مالك بن نيب )2(

  .53مرجع سابق ، ص  ،4تاريخ اجلزائر الثقايف، ج:أبو القاسم سعد اهللا )3(
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وذجا اخر للمرابطية، من األغواط ، أمكر من سابقه، و أخبث ، فهو مشعوذ كبري يعرف  مث يذكر مالك بن نيب من

يستطيع و هو جالس يف «كيف يستويل على خمّيلة مريديه و تابعيه ، بأساليب جد بسيطة ، حىت قيل عنه أنه 

، فريسل اليها من يف غرفته ، و من حلقته بني مريديه ، أن يرى قافلة تأيت من بعيد اىل املدينة ) األغواط(

و قد عّلق بن نيب على هذه السذاجة اليت يراها األتباع معجزة ، بأن ذلك ممكن و طبيعي جدا إذا . )1(»يستقبلها

ما كان مثّة منظار شبيه بذلك الذي تستخدمه الغّواصات ، مركزا على شرفة أحسن إعدادها ، وهو بالشك يغمز 

و إّال فإن األمر أهون من ذلك، من الناحية العقدية . ديثة لزيادة التأثرياإلستعمار الذي يزّود أتباعه بوسائله احل

و لكنه . له من هذه اخلوارق ما يفنت الناس ،ألن املسيح الّدجال الذي حّدث عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  ).ر.ف.ك(شيطان ملعون آيس من رمحة اهللا ، مكتوب بني عينيه 

كالغيث استدبرته «رض رضي اهللا عنه ، أن إسراعه يف األ النواس بن مسعانففي احلديث الذي رواه مسلم عن 

الرّيح ، فيأيت على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ، و يستجيبون له ، فيأمر السماء فتمطر، و األرض فتنبت فرتوح 

ون عليه عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى و أسبغه ضروعا ، و أمده خواصر، مث يأيت القوم فيدعوهم فريدّ 

أخرجي  : قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلني ، ليس بأيديهم شيء من أمواهلم ، و ميّر باخلربة ، فيقول هلا

 لّسيف، فيقطعه جزلتني رمية الغرضكنوزك ، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، مث يدعو رجال ممتلئا شبابا فيضربه با

استدراج من اهللا لكل طاغوت ظامل ، حىت إذا أخذه مل و هذا . )2(»فيقبل، و يتهلل وجهه يضحك همث يدعو 

  :و قد قيل قدميا. يفلته 

  إذا رأيت رجـــــــــال يطري                    و فوق ماء البحر قد يسـري

  و مل يقف عند حدود الشرع             فذلك مستــــــدرج أو بدعي

تم كل ذلك ببعثة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم،و أمت ، و قد خُ فالعربة باإلميان و اتباع طريق األنبياء و املرسلني

فال حجة ألحد بعد ذلك اال باتباع هذا النيب األمي ، و العمل . اهللا نعمته على البشرية و رضي هلم اإلسالم دينا 

  .فإنه يهدي لليت هي أقوم. مبا جاء يف الكتاب الذي أرسل به 

   

                                                           
  .181مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)1(
  .572، ص 1986 ،3طحممد ناصر الدين األلباين ، املكتب االسالمي ،  بريوت ،: رياض الصاحلني ، حتق: النووي)2(
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أن الشيخ املرابطي يف تبسة   -كما ذكرت املذكرات–ت العقل و بّلذت النفس،و من مظاهر املرابطية اليت سّفه

تواطؤا مع صاحب  ،، ويسقي مريديه) Anisétte(جيلس يف املقاهي يشرب مخرة اليانسون«كان يف تلك الفرتة 

يف اليه أعين ذلك الشراب ذا اللون احللييب نفسه الذي يتخذه مخر اليانسون إذا ما أض. املقهى، شراب الّلوز 

و اذا كانت مثل . )1(»أال ترى أن مخرة اليانسون تصبح يف حلق سّيدنا الشيخ شرابا: املاء، و كان املعّلق يقول 

دج البلهاء، فإن املتعلمني يف املدرسة الفرنسية من الّشباب اجلزائري و الذين بدأوا هذه التّصرفات تنطلي على السّ 

، أصبحوا يشمأزون من هذه العقلية املرابطية، اليت متّثل يف نظرهم الّدين "الكارتزياين"يتسّلحون بشيء من العقل 

لتقر عني اإلستعمار الذي . اإلسالمي ،و بالتايل فقد استجاروا باليسار الفرنسي الذي رماهم مجلة يف تيار العلمنة

هم املسؤولية، اليت األمر الذي جعل اإلبراهيمي يصرخ يف وجه هؤالء اجلامدين، و حيّمل. رمى عصفورين حبجر 

أال تدرون أن هناك حماضرات تلقى ، و خطبا تتلى ، و كتبا تطبع و «: مّكنت لإلحلاد يف نفوس الشبان املتعلمني

يف اإلسالم ، بكم و بأفعالكم و اختاذكم حجة عليه ) للطعن(كل ذلك ،–تنشر، و مجعيات تقوم جبمع ذلك 

فما أحنسكم على ... عاع حتقاركم واعتباركم يف اهلمج الرّ محل العامل املتحضر على ا"وغايته من كل ذلك 

  .)2(»اإلسالم

و من أجل أن تدخل «و يف الوقت الذي بدأت حركة اإلصالح يف العمل ، كان اإلستعمار يرعى هذه القابلية، 

كانت يف تلك ، تلك اجلرعات من السذاجة الضرورية ملصاحلها اخلاصة ،  )أبناء البالد(اإلدارة يف رأس مستعمريها 

الفرتة ، و خصوصا يف وهران ، تعمد إىل حرق أكوام قمح أورويب مستعمر، رفض أن يعري أدواته ليحصد  �ا 

  ).سيدي املرابط الفالين(قمح 

  :و كان املعلق يقول

  )3(»أترى أية كرامة لسيدي فالن ؟ فاملستعمر الذي رفض أن يعريه أدواته، قد احرتق مومسه«- 

ة منتهاها ، حىت أن ابن نيب نفسه كاد يعامل بوصفه شيخا مرابطيا ، فحني كان يف منطقة لقد بلغت الّسذاج

ليقّبل ركبته ، و كان ذلك )Indigène(، و يف إحدى جوال�م العملية ، تقدم منه رجل من أبناء البالد ) أفلو(

  .رمبا بسبب اهلندام الفريد بني أصحاب الربانس و العمائم

   

                                                           
  .182مذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب )1(
  .82، ص 2012،  2التيارات الفكرية يف اجلزائر املعاصرة ، دار كوكب العلوم ، اجلزائر ،ط: رابح لونيسي: نقال عن )2(
  .182مصدر سابق، ص  مذكرات شاهد للفرن،:مالك بن نيب )3(
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لقد تركت هذه املظاهر يف نفس كاتب املذكرات شعورا وغرية، وأوحت له بأفكار بدأت تتسرب إىل عميق     

و .. نعم..نفسه و أغوارها ، فهو يرى يف هذه املنطقة و سّكا�ا عجينة إنسانية طيبة احتوت بعض السذاجة 

  .ينلكن فيها من عظيم الفضائل ما يستطيع صاحب الفكرة أن يؤسس عليه و يب

و كشفت فرتات نفوذها عن كثري من . إن املرابطية كانت عامال اخر من عوامل تكريس حالة القابلية لإلستعمار 

هناك مرابطيون مل يوفقوا يف «إذ  ،الّشطط و اإلخالل بالّتعاليم الدينية، و عدم الوفاء بعهد العلماء و الصاحلني

بعاهة إصابتهم على كانوا يزعمون بأ�م قادرون (  ،صّحتهم بسط هيمنتهم على أتباعهم اال برتهيبهم ، و �ديد

كانت تروّع هذه التهديدات الرهيبة  )(...) عقم النساء ، اإلناث ، فقدان احلصاد( موعائلتهم، و ازدهاره)اخل..

يكون ، و يف هذه احلالة )1(»هم عن طريق نوع من اإلبتزاز الشيطاين على الطاعة العمياء رب خميال البسطاء ، و جي

  .اإلنقياد و التبعية رهبة و خشية ال طاعة و حمّبة 

لقد استمر وضع املرابطية يف اجلزائر على الشكل الذي ذكرنا إىل غاية أن بدأت احلال تأخذ تطورا تارخييا آخر 

بفضل عاملني مهّمني، كان هلما األثر الكبري يف اضعافها، و احلد من هيمنتها وسط الشعب، الذي بدأت 

  :حلرية �ّب عليه من الشرق تارة، و من الغرب تارة أخرىنسمات ا

الّتنظيم اإلداري اجلديد للمساجد و دور العبادة و األوقاف، الذي اضطلع به أعضاء : العامل األول- 1- 

  .الّرمسي يف اجلزائر الّتابعني لإلدارة اإلستعمارية" الكهنوت"

مات الشرق ، و سلفيته ، و هي العامل األهم الذي حركة اإلصالح اليت محلت معها نس: العامل الثاين - 2- 

ماجعلها تتقّلص يف مهامها إىل جمالني . جعل املرابطية جتد نفسها بفعل ضرباته القاصمة، منهكة معنويا و ماديا

  .اثنني، مها األعمال اخلريية، و التعليم التقليدي

بل جعل ذلك مهّمته األوىل قبل التوّجه اىل و قد كان ابن باديس واضحا كل الوضوح يف حماربته هلذه الطرق ، 

مقارعة اإلستعمار الفرنسي ، و قد كان من نتائج الّدراسات املتكررة للمجتمع اجلزائري بينه و بني اإلبراهيمي منذ 

  .شعب املسكني من جهتني متعاونتنياجتماع املدينة املنّورة أن البالء منصّب على هذا ال

  :ن مشرتكني ميتصان دمه ، ويتعرقان حلمه ، و يفسدان عليه دينه و دنياهو بعبارة أوضح من إستعماري«

  .ستعمار الفرنسي، يعتمد على احلديد و الناراستعمار مادي، هو اإل- 1- 

                                                           
  .76سالمية يف اجلزائر ، مرجع سابق ، ص صالحية اإلاحلركة اإل: علي مراد )1(
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استعمار روحاين ، ميثّله مشائخ الطرق، املؤثّرون يف الّشعب، و املتغلغلون يف مجيع أوساطه املّتجرون باسم - 2- 

  .)1(»مع اإلستعمار عن رضى و طواعية الّدين ، املتعاونون 

لو مل يشهد التصّوف ذلك التحّول اخلطري عرب مراحله اليت مّر «و ما كان للمرابطية و الطرقية أن تلقى هذا املصري 

من نظرية يف الّسلوك، قائمة على العبادة و جماهدة الّنفس و حماربة أفا�ا، وحماولة الّسري ) التصوف(�ا، وهو حتوله 

ام، و الرياضة هلتعتمد الكشف، و اإليف منازل اإلحسان،و العروج �ا يف مدارج الكمال، إىل نظرية يف املعرفة  �ا

وهو ما حاد بأصحا�ا إىل الّرموز و التّعمية و الغموض، و إىل . )2(»كتساب املعارف و العلومالروحية، طرقا ال 

  .!)مكتفني..مسلّمني(الشطحات غري املفهومة اليت يتمثلها األتباع 

صالح ذلك بعد اإلنتكاسة اليت أصابت اإلإال أن مالك بن نيب الحظ عودة نشاط املرابطية يف أثواب جديدة، و 

، ففقدت )املطربشة(زمام األمر للقيادة ) املعّممة(مت القيادة م، حني سلّ 1936سالمي سنة بعد املؤمتر اإل

  .دي، إىل املقهى و الطريقالكلمة قيمتها اخللقية بانتقاهلا من املسجد و النا

إن هذا الظرف يكشف عن ظاهرة الفرار من الواجب بالتظاهر و املظاهرات، تلك الظاهرة اليت مل تكن بعد 

  .نتائجها واضحة يف امليدان السياسي و لكنها أصبحت يف منتهى الوضوح يف احلقل النفسي

نه رأى بأم عينه نتائج هذا أ –وبعد مضى ثلث قرن - و مالك بن نيب يقّرر حني كان حيّرر هذه املذكرات

اإلحنراف، يف تلك املظاهرات الّطالبية، اليت متّر أمام نافذته يف الّشارع، منادية بسقوط شخصية عربية، بينما مل 

  ).موشي دايان(تتحرك مهّة هذا الشباب قبل أسبوع بسقوط 

مرة أخرى إىل حضيض الثرثرة و  يوى املشكالت احليوية، دون أن يهو ال يرتفع إىل مست هأصبح ضمري لقد 

املظاهرات، بتأثري جاذبية الّظهور، وهي جاذبية يعزف على أوتارها اإلستعمار الذي جييد تسليطها  على احلركات 

  .الناشئة لتعكس اجتاهها إىل أسفل

مث انتصر يف معركة أخرى على «مار من دون أن يبدل جهدا وال تضحية، و انتصر اإلستع" الّزردة"لقد عادت 

، )زردة(، أن تقام مبدينة قسنطينة )احتادية النواب(، وزمالؤه من )الرجل األوحد(أرض اإلصالح بالذات، يوم قرر 

ن كبار ، وقد علم اجلزائريون بأ)3(»بعد أن قضى اإلصالح على مثل هذه العادات اليت كانت  تشّوه الّدين

املستعمرين مّولوها من ماهلم اخلاص، حىت تقّدم ّجمانا للرأي العام، وهكذا بدأت اخلرافات اليت طردت من الباب 

                                                           
  .236،ص1981، 3،طشر و التوزيع، اجلزائرالصالح والرتبية يف اجلزائر، الشركة الوطنية للنالشيخ عبد احلميد بن باديس، رائد ا:رابح تركي )1(
  .60، ص2012دار اهلدى، اجلزائر،  -السلفية و التجديد -الشيخ عبد احلميد بن باديس:حممد الدراجي )2(
  .386مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نيب)3(
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تعود من الّنافدة، وبدأ الناس الذين هجروا الزوايا و القبب الطرقية، يعود إليها لتفتح أبوا�ا من جديد، وأصبح  

سمعها يف شبابه لبندير بزاوية القادرية، وزاوية العّمارية، كما كان يكاتب املذكرات يسمع كل ليلة مجعة نقرات ا

  اإلصالح ءقبل جمي

  :النخبة المثقفة

ة اليت أقحم فيها جّ مات نفسية عنيفة جرّاء تلك الرّ دخلت اجلزائر يف جمن احلركة اإلستعمارية، وتلّقى شعبها صد

وجنم عن تسارع . الوطأة على أناس أرغموا عليه إرغامالقد كان ذلك التحّول شديد «. وهو أعزل حايف القدمني

األحداث، وما اكتنفها من ظروف اهليمنة، وا�دام البنية الثقافية، واحنسار فضاء الثقافة اإلسالمية، وتراجع الّلغة 

عيشها، هو وكان انتشال الّشعب اجلزائري من الوضعية املزرية اليت ي.  )1(»العربية، أمام انتشار الثقافة الفرنسية

م، على اختالف 1962م، حىت سنة 1908املطلب املشرتك لكل احلركات اليت انبثقت يف اجلزائر، منذ سنة 

  .مشار�ا ودرجة مطلبيتها وصيغتها، وسواء كانت وطنية أم غري ذلك

. دارس الفرنسيةولعّل الذين كانوا يشّكلون أطر هذه احلركات، أغلبهم من الّشبان اجلزائريني، الذين تكّونوا يف امل

وهي نقطة يغمزون �ا، رغم إمدادهم لدولة اجلزائر . وقد ساهم هؤالء الطلبة يف حرب التحرير بطرق خمتلفة

كما أن مسألة الوطنية عندهم كانت دائما حمل جدل   .ّرية ذات الكفاءةاملستقّلة بقسم كبري من اإلطارات املس

ار أعداؤهم اإلستعماريون يّتهمو�م بالّنفاق، وبأ�م دعاة م، ص1908فمنذ أن جهروا مبواقفهم سنة «وتساؤل، 

بينما كان الّليرباليون، يعتربو�م مواطنني فرنسيني، ال ريب . مبّشرون باخلطر الوشيك املتمثل يف القومية اإلسالمية

  .)2(»!يف صدق وطنيتهم

بعني الرّيبة واحلذر، حىت وإن مل تكن إن األصول اإلجتماعية هلذه الّنخبة املتعلمة، جعلت الكثري ينظر إليهم 

فهذا ال يعين «. أغلبيتهم من أبناء الطبقات احملظوظة، ذات املال واجلاه، وحىت وإن كانوا من أبناء الطبقات الّدنيا

ني، أو البطّالني القاطنني يف البيوت القصديرية، وإمنا من أبناء البورجوازيني يأ�م من أبناء العّمال الّزراع

الذين كانت توهب هلم املنح (...) روباخلصوص من أبناء املوظفني، ذوي األصول املتواضعة على العموم الّصغا

وكان هذا التكوين الذي يتلقونه جيعلهم مؤّهلني الحتالل . )3(»تكرميا ألبائهم على سري�م احلسنة جتاه اإلدارة

ذلك مرتّبا يساعدهم على اإلفالت من حالة مقامات األعيان اليت تفرض هلم مكانة بني الّناس، ويقبضون على 

                                                           
  .6حاج مسعود وآخرون، دار القصبة، اجلزائر، ص. م: ، تر"غي برفيلي"النخبة اجلزائرية الفرانكفونية لـ تقدمي لكتاب : حممد حريب)1(
  .383الفرانكفونية، مرجع سابق، ص النخبة اجلزائرية. ي برفيليغ)2(
  .606املرجع نفسه، ص)3(
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البؤس اليت يعيشها شعبهم، األمر الذي جعل العاّمة من اجلماهري، مّيالة إىل اعتبار هؤالء احلائزين على 

  نها، واليت ترى أ�ا فوق اآلخريالّشهادات، أفرادا من الطبقة البورجوازية، املنطوية على نفس

  

وقد كان وقع الّصدمة شديدا، لدرجة أن ارتدادا�ا باقية إىل اليوم، فالّناس ال زالت تعاين من صعوبات كبرية يف  

استحضار هذا املاضي، والّنظر إليه بنظرة موضوعية، تنصف اآلخر الذي كان حتت ضغط الواقع، ويعاين رمبا أكثر 

واحلداثة " الفرنسة"وباملثل فإن التّهليل لعملية . ألمور وخباياهامما يعاين الفرد البسيط، الذي مل يطّلع على خفايا ا

اليت أقحمت فيها اجلزائر دون سابق عهد وال توطئة، هو إطراء مبالغ فيه، ذلك أن التفاوت اإلجتماعي الذي كان 

ة من يعيشه شعبان مقيمان على أرض واحدة، ولكن بشكل منفصل، مل يساعد على اندماج هذه الطائفة املتعّلم

اجلزائريني ضمن اإلطار الفرنسي، باستثناء حاالت قليلة، ال ميكن اإلعتداد �ا يف أي دراسة إجتماعية 

إشعاع أقطاب احلداثة املتمركزة أساسا يف مناطق تواجد املستوطنني، كان إشعاعا خافتا «بأن : جادةوميكننا القول

. )1(»اجلديدة مل يلغ الثقافة اإلسالمية، ومل يقتلعها من جذورهايف بقية املناطق، وبالّتايل فإن اإلنفتاح على األفكار 

وكانت درجة التجاذب والتفاعل بني احمللية املصطبغة بالّرتاث اإلسالمي، وبني الثقافة األوروبية اليت محلها 

ان واألكيد هو أن احلراك الثقايف والفكري بقدر ما ك. اإلستعمار، ختتلف من فرد آلخر ومن جهة إىل أخرى

صراعا بني الثقافتني، فإنه كان بالقدر ذاته عملية لقاح و�جني، أفرزت تركيبات جديدة حتتاج إىل تفحص وإمعان 

  .نظر

تيارات قريبة من املرجعيات الفكرية األوروبية عامة، والفرنسية خاّصة، وتيارات قريبة من «وعلى هذا فقد ظهرت   

  .)2(»املرجعية اإلسالمية، ما دمنا جند فيها بصمات التأثري األورويب

فيها هذه النخبة  وهنا البد ألي دراسة حول هذا املوضوع، أن تراعي الظّروف اإلجتماعية والسياسية، اليت برزت 

إذ نشأت يف غياب جمتمع مدين متطّور، وهو عامل ال ميكن الّتغاضي عنه أو إمهاله، ألنه سبب املفاصلة بني تلك 

الّنخبة، وبني اجلماعة اليت أجنبتها، األمر الذي يسوّغ هلا تشكيل قوة خاصة �ا، ختوض من خالهلا كّل املعرتكات 

  .يق التغيريالكثرية اليت كانت تنتظرها يف طر 

  

  

                                                           
  .6النخبة اجلزائرية الفرانكفونية، مرجع سابق، ص: ي برفيليغ)1(
  .33،ص2009التيارات الفكرية يف اجلزائر املعاصرة، كوكب العلوم، اجلزائر،  :رابح لونيسي)2(
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ضمن جمموعة من احلركات الثقافية والسياسية، اليت مل تكن تعكس الواقع اإلجتماعي «ولذلك فقد انضوت 

  .)1(»احلقيقي لتلك الّنخبة، بالّرغم من أ�ا أتاحت فرصة فّذة خلوض جتربة ثورية شعبية

  :صفات بارزة هيبثالث " املفرنسون"فقد متّيز الّطالب اجلزائريون " حممد حريب"وحبسب 

  

، فقد كانوا يعتقدون بأن الدميقراطية، لن تأيت إّال خبضوع الّشعب إىل "الدميقراطية بالوصاية"ـ اعتناقهم مبادئ 1ـ  

  .الوصاية ملّدة زمنية معّينة

  .ـ إميا�م بفضائل الفكر العلمي، وقناعتهم بأّن عليهم رسالة الّتبليغ والتأدية2ـ 

  .اثة والعمل السياسي تناوال تقنيا مييل إىل حتديث اآلليات وتقديسهاـ تناوهلم مفهوم احلد3ـ 

وحنن نالحظ أ�ا صفات، كلها حتيل على الثقافة الغربية، ثقافة اآلخر املهيمنة، اليت وقف أمامها املثقف اجلزائري 

ّنته من امتدادات وعلى إثر ذلك تشكّلت الّنظرة والعالقة ما بني املعرب واملفرنس،  وما تضم. منبهرا مشدوها

سياسية، وجتّلى ذلك التّباين الّلغوي على عدة أصعدة، منها العقدي، واألخالقي، والفكري، وتبلور فيه التأثري 

على الثّقافة، وعلى اجتاهات الرأي املتشّبع، إما بالثقافة اإلسالمية، وإما بالّتصورات اجلديدة للثقافة الوافدة، وهو 

واحلال أن احلدود «قساما يف جمال اإلنتماءات اإليديولوجية، واملصاحل اإلجتماعية، الشيء الذي أحدث شرخا وان

الّلغوية تظّل على الّدوام حاضرة وفّعالة، أل�ا مبثابة حاجز، حيول دون تصدّع الكتلتني الثقافيتني، ومبنع انصهارمها 

  . )2(»يف جمموعة أمشل، ال ميكن أن تكون لغتها غري الّلغة العربية

ير باملالحظة أنه عند املصادمة اليت حصلت يف القرن التاسع عشر بني العامل اإلسالمي عامة واجلزائر خاصة وجد

بأوروبا، طرحت مسألة األقكار األوروبية، ومدى تناسبها مع املبادئ اإلسالمية، وإىل أي حد تتوافق أو تتعارض 

إليديولوجيا، وأصبحت كل فكرة حتاول أن جتد شرعية معها، وكان اإلنقسام يف اآلراء، ومن مت كان اإلنقسام يف ا

إال أن . ألطروحا�ا يف الوعاء االسالمي، والذي يتمّنع بطبيعته على معظم األفكار اليت تتعارض مع مبادئه ورؤاه

 مدى التأثر أو اإلجنراف وراء األفكار، كان يرتكز أساسا على القضايا امللّحة اليت كانت تواجه املثقّف واملفكر

وبالتايل فإن انبثاق التيارات املختلفة . اجلزائري، واملتمثلة يف مشكلة اإلستعمار، مسألة اهلوية، ومشكلة التخلف

عدة أنساق فكرية «ميكنه أن يشرتك يف نقطة، وخيتلف يف نقاط والعكس، وميكننا أن جند يف التيار الواحد 

  .صهار والتفاعلواإلن. )3(»متضاربة يف بعض األحيان بفعل عملية التثاقف

                                                           
  .6، مرجع سابق، صلغي برفيليالفرانكفونية تقدمي لكتاب النخبة اجلزائرية: حممد حزيب)1(
  .8، صاملرجع نفسه)2(
  .33زائر املعاصرة، مرجع سابق، صالتيارات الفكرية يف اجل: رابح لونيسي)3(
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وميكننا أن نسّجل، بأن التيارات ذات املرجعيات الفكرية األوروبية، قد انبثقت بال شك من هذه ا�موعات   

إال أنه  ـ . والنخب املربجمة، من طرف اإلدارة الفرنسية، ألداء مهام معينة، يف إطار تكريس اهليمنة اإلستعمارية

، هذا "مالك بن نيب"، و"علي احلمامي"فراد قالئل، ميكننا أن نذكر منهم وللتاريخ ـ فقد شّذ عن هذه القاعدة أ

  .األخري الذي اختلف عن كل أقرانه

وميكن لنا القول إنه الوحيد الذي حاول وضع مشروع فكري، وفلسفي شامل، وعميق، تستند عليه عملية البناء « 

شامل، وليس خاصا بقطر إسالمي واحد  يف اجلزائر بعد اإلستقالل، وقد وضع ذلك يف إطار حضاري إسالمي

، مستفيدا من ثقافته املزدوجة، حيث كان على اطالع كاف بأفكار علماء اإلسالم ماضيا و حاضرا )1(»فقط

وكان متأثرا أشد التأثر بابن خلدون، يف حني تعمق يف الّدراسات الغربية، وقام باستنباط نظريته اليت حتاول 

املسلم املعاصر، الذي تسيطر عليه اخلرافة، و الكسل، وحتويله إىل مسلم حضاري اإلجابة على إشكالية احنطاط 

  .ذي فعالية و مهة

و مل يكن على وفاق تام مع أقرانه املتخّرجني من املدارس الفرنسية و معاهدها، إذ كان من الذكاء، و الفطنة، 

  -ه احلضارة التكنولوجية العظيمة، وهم حبيث مل يستسغ مرّكبات الّنقص اليت جعلت أكثرهم يقف مبهورا أمام هذ

بدال من أن يغوصوا على جذور هذه احلضارة ملعرفة كيميائها، و تفاعال�ا املنتجة، اكتفوا  –كطبقة متعّلمة 

بقشورها و مظاهرها و �رجتها، اليت أخدت عليهم عيو�م، فهم مدهوشون ذاهلون أمام هذا الكم الذي ال 

ا أبقوا حالة القابلية لإلستعمار يف نفوسهم، بل ظهرت فيهم عيوب و أمراض وبفعلهم هذ ،تنقطع سالسله 

  ".األندجني"جديدة مل تكن يف أسالفهم، و ال يف إخوا�م من 

ني احملّلي و العاملي قاسية، ألّ�ا تقول يحّق الشخصيات البارزة على املستو و لذلك تبدو بعض أحكامه يف «

قة أو سياسة، كما يعرتف يف مذّكراته، بل ال تزيده األحداث إّال تصلبا يف احلقيقة فّجة و بدون تغليف أو لبا

سري دوما إىل األمام يف يلإلستعمار، كّل هذا يف سبيل أن  الّتمسك مبا يراه حقا و حتّديا لإلستعمار و القابلية

نية من حيث نشعر أو ال و حّىت الّديطريق احلضارة، و حّىت ال يبقى اإلستعمار يتصرف يف بعض مواقفنا الوطنية، 

                                                           
  .103التيارات الفكرية يف اجلزائر املعاصرة، مرجع سابق، ص: يلونيس بحرا)1(
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أخرجوا "نشعر، و حّىت ال جيعلنا أبواقا يتحّدث فيها، و أقالما يكتب �ا، علينا أن نتجّدد طبقا للمقولة الّصادقة 

  )1(»"املستعمر من أنفسكم خيرج من أرضكم

ميدانا لصراع « وجده ،تيينفمذكرات شاهد للقرن، تذكر أنه يف الوقت الذي اكتشف مالك بن نيب احلي الالّ 

، ومن الطّرف املراكشي )صاحل بن يوسف، وتامر، وسليمان بن سليمان(حمتدم يقود معركته من الطّرف التونسي، 

، اللذان كانا يهدفان مع اإلخوان التونسيني، إىل توحيد الّصف بني طلبة الّشمال )بلفريج، وحممد الفاسي(

ل كانت اإلدارة اإلستعمارية، تسّخر اإلنفصاليني من الطّلبة اجلزائريني ، ويف الطرف املقاب)2(»اإلفريقي املسلمني

املتمسكني بالرببرية، و بعضهم األخر يتمسح مبسيحية جوفاء انقادوا إليها بدوافع إنتهازية، وأطماع دنيوية، وكان 

  .اجلزائرأغلبهم من اجلزائريني املنضمني لوحدة إقليمية جزائرية، تضّم يف صفوفها أبناء مستعمري 

، الذي يعمل بإيعاز من اإلدارة ، حتت إشراف مباشر لرئيس )عمار نارون(رأس املنشقني " املذكرات"ورّمبا ذكرت

وكان على اتصال باألوساط اإلستعمارية العليا املستعدة لتحقيق رغبات أي «ا�لس البلدي ملدينة باريس، 

  .يش بالّرغباتا، جيهزائريني حين، وكم كان صدر الطلبة اجل)3(»منشق

فريقي، و مل يتبعه يف احللبة إال طالب  صّف الوحدة بني طلبة الشمال اإلوبالطّبع، فقد كان انضمام ابن نيب إىل

، بدافع الوالء و الّصداقة، أكثر من الدافع الّنضايل الّسياسي أو الفكري، ومل يكن حينها )بن عبد اهللا (احلقوق 

بن الساعي، و علي بن (كبريا، إذ مل يصل بعد إىل باريس اجليل الذي منه أصدقاؤه، عدد الطلبة يف احلّي الالّتيين  

  ).عياش وامحد، وبن شيكو، و عمر 

وحدة الشبان (حلقة الوصل بينها وبني «لقد أعلن انظمامه ويف نيّته بعد إنتصار فكرة الوحدة، أن يكون 

أمور، رمبا عجزت حينذاك عن تسميتها، وإمنا أمسيها ، ليتلقى فيها بنو قومي دروسا يف )املسيحيني الباريسيني

  .، يقول مالك)4(»)يف احلضارة (اليوم، دروسا يف الفّعالية، و يف األسلوب، أو بكلمة واحدة 
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حية، يتلك كانت رغبته يف تلك الفرتة، ولكن الظروف مل تسعفه على حتقيقها، ألنه مل يتبعه على تلك الّضفة املس

، الذي تقّلد فيما بعد وزارة املالية يف تونس، وقد اتبعاه فيما بعد خبطوات )وهادي نويرة حممد بن ساعي،(إال  

  .مرتددة

فقد «ومند ذلك احلني الحظ أن الّنخبة املتعلمة اإلسالمية، استوىل عليها حّب الّظهور يف املراتب الّسياسية، 

بينما لو كان هلذه الّنخبة نصيب من اإلدراك و أمهلت املشكالت الرئيسية اليت يواجهها العامل اإلسالمي اليوم، 

النزاهة و التواضع، حلّلت تلك املشكالت منذ ثالثني سنة، و لكن القوم كانوا يتصارعون على أن يصبحوا 

ة، و منعرجا�ا، بدعوى أ�م خيتصرون فسلكوا  بشعو�م ملتويات السياس املعارك اإلنتخابية،) أبطال(، و )زعماء(

  .)1(»ني أ�م زادوا يف طوهلاالطّريق، يف ح

كان يالحظ ذلك وهو ينادي بالوحدة املغاربية، ويدعو إىل اإلصالح، و يرفع كل الّشعارات املختلفة اليت كانت 

، وشبكته اإلستعمارية، يف حني  "ماسنيون"تغّطي معىن واحدا هو اإلسالم، ومل يفهمه يف ذلك بالّشكل اجلّيد، إال 

من أبناء املستعمرات، تعيش األوهام و األحالم، و مل  تقطع أبدا األمل يف تعامل أحسن كانت الطّبقة املتعلمة 

حمتمل مع فرنسا األم، فهم حينما يعللون أنفسهم، يفّرقون بني هذّه و فرنسا اإلستعمارية بكل سذاجة، رغم أن 

األخرى، و يكتوي بنريا�ا  هذه النظرية اخلائرة مل تصمد أمام أي حدث من األحداث اليت كانت تقع على الضفة

أبناء املساكني من األهايل، الذين ينتظرون عودة املخّلصني من أبناء الطّبقة املثقفة، املتصارعني يف احلي الالتيين 

  .ت العميلة، و األبطال املزيّفنيبباريس، حتت رقابة مرصاد الشبكة العنكبوتية لإلستعمار، اخلبري يف صناعة الّزعاما

ة ال جيدر أن قصفة لصي) محودة بن الساعي( مثل ، ه على هذه الطّبقة املثقفة، حّىت املقربني منهم و ممّا الحظ

  ..تكون يف مثقف، مسّاها مرض الّتجاهل، تلك الظاهرة اإلجتماعية اليت طاملا شغلت باله فيما بعد

بالعهد اإلستعماري، و بلوغه بباريس أبوابه، إشادة ) فنسني( فبعد أن غلق معرض املستعمرات، الذي أقيم بباب 

األوج، استدرجه احلّي الّالتيين من جديد إىل مشكالت ال صلة هلا بدراسته، و عادت مجعية الطّلبة الوحدويني 

لنشاطها، و أخذ الّصراع يزداد عنفا مع عودة الّسنة الدراسية، و عادت اإلدارة اإلستعمارية يف احلي الّالتيين 

  .ني املنشّقني، و أصبح ابن نيب أكثر شراسة يف الدفّاع عن الوحدة املغاربيةتصطاد من الطلبة اجلزائري
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، الذي رآه يف اجتماع للطّلبة الوحدويني ، و لكّنه شعر بأنّه جتّنب )محودة بن الساعي( يف هذه األثناء، وصل 

  .يف النخبة اجلزائرية و يعرّيهتعرّفه عليه، ممّا حّز يف نفسه كثريا، و قّرر ذلك احلني أن يكشف هذا املرض املتفّشي 

مث اكتشف مرضا آخر وحالة مستعصية الّشفاء، و هي حالة كانت من املقّومات اليت فقدها ا�تمع اإلسالمي مث 

مل يسرتجعها بعد، خصوصا بني مثقفيه، فهو عندما تناقش مع صديقه املذكور، و الذي وجده أقرب إىل أفكاره 

عامل، اليت ترشد الطالب لشق طريقة يف اإلجتاه الّسليم القومي، و كانت مهّمة مجع من غريه، قّررا معا أن يضعا امل

  .املعلومات، و الوثائق على كاهل صديقه بصفته طالب فلسفة يرتدد يوميا على املكتبات

يت ومل أكن أعلم إذ ذاك أن العمل اجلماعي مبا يفرض من تبعات، إّمنا هو من املقومات ال« :يقول مالك بن نيب 

فقدها ا�تمع اإلسالمي، مث مل يسرتجعها بعد، خصوصا بني مثقفيه، وكنت أجهل أيضا فيما خيص شخص 

صديقي، أنه كان يعاين حالة عدم اتزان مشؤوم، جيمع بني طموح جّبار، و إرادة واهية، فقد كان طموحه يعرقله 

  )1(.»الفردي املتواصل  عن العمل املشرتك اخلاضع لإلرادتني، و ضعف إرادته يعطّله عن العمل

" ورغم أنه يعرتف حلمودة بن الساعي بأنّه كان الوحيد من أبناء جيله اجلزائري، الذي استطاع أن يعمل معه، ألّن 

قد استوىل عليه منذ صباه هو اآلخر، و رغم أنه يدين له باجتاهه ككاتب متخّصص يف شؤون " شيطان املعرفة 

ه كل األعمال اليومية اخلاصة بالطلبة املغاربة باحلي الّالتيين، يف الوقت الذي العامل اإلسالمي ، و أنه أجنز مع

بدأت يف وسطهم إرهاصات احلركة الوطنية، رغم كّل هذا، فإّن نظرة ابن نيب يف صديقه كانت صائبة إىل أبعد 

باتنة، خامل الذكر احلدود، ألّن مآل األحداث بعد عّدة سنوات أثبت ذلك، ليموت محودة بن الّساعي يف والية 

يعرتف ال يعرفه أحد، لوال ورود امسه يف هذه املذكرات اليت أعلت من شأنه، و جعلته من أساتذة ابن نيب الذين 

  ..هلم بالفضل

وصل سحلي و بومنجل و «؛و يف احلي الّالتيين بدأت بعض الوجوه تصل لتضيف عددا إىل الطلبة اجلزائريني

بدأ يوسوس إىل املثقفني اجلزائريني ، و يستدرجهم إىل آفاق جديدة، حبثا عن " فة شيطان املعر " غريمها، و كأمنا 

، و أراد أن يكون هلذه املناسبة صدى يذكر، ألّن الّرجل كان )كسوس( العلم أو عن مركز مرموق، فوصل بدوره 

، و قد ألقى بنادي الطلبة املغاربة حماضرة بداعي الّشهرة و الظهور  )2(»على ما أعتقد يتطّلع إىل منصب سياسي

ال غري، فقد كان على مذهب الطّلبة املنشقني، و مع ذلك فقد كان حملاضرته هذه الفضل يف تصفية الطلبة 
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ل فريق مل يبق يف تلك الّليلة واحد منهم بقناعه، و عرف القوم ك« :اجلزائريني، و متايزهم، حيث يقول ابن نيب 

بن ( ، مثل )املثاليني( ، الذي كان على رأس املنشقني، و فريق )عمار نارون( ، مثل )الواقعيني(بسيماهم، فريق 

  .و مثلي ) الساعي

( ستعمارية و تعد لكل التواطؤات مع اإلدارة اإل، هو الطّالب املس)الواقعي( و جيب هنا أن حنّدد مصطلحنا، فــ 

إّال أن يتقدم ليعلن عنوان حماضرة يلقيها املرّة " ابن نيب"، وما كان على )1(»كل تواطؤهو املستعد لرفض  ) املثايل

  .، و قد ترك يف القاعة أثرا حسنا" ملاذا حنن مسلمون: " املقبلة، ألّن املوقف كان يفرض رد الفعل، فكان العنوان

إذ بدأ اجليل . تلك الفرتةو املذكرات تسجل يف هذا الشأن حصول تطور جديد، و منعطف ذا داللة، على 

يكتب، و يتكلم الّلغة العربية، سواء أتقنها أم مل يتقنها، على عكس اجليل الّسابق « اجلديد من الطّلبة اجلزائريني،

، إىل الشعب اجلزائري بلغة )فرحات عباس( الذي كان ال يستعملها، سواء كان جيهلها أو يتجاهلها ، فلم يتّكلم 

، إذ كانت )2(»ساعة املزامحة اإلنتخابية، و املزايدة الدمياغوجية، بعد احلرب العاملية الثانية  آبائه، إّال يوم دّقت

مبادئ الثورة الفرنسية، و كتابات عصر التنوير مرجعا، و مصدر إهلام للكثري من اجلزائريني الذين خترّجوا من 

  .ا بني داع لإلندماج، أو مطالب باإلستقاللاملدرسة الفرنسية، رغم اختالف و تنوع مواقفهم، جتاه اإلستعمار، م

وإذ تسجل املذكرات هذا التطور يف استعمال الّلغة العربية، فإ�ا تأسى للعقلية املثقفة، أو باألحرى املتعلمة ،معربة  

  .تارة، و اجتاه الشرق تارة أخرى الذي تشعر به اجتاه الغرب" مرّكب الّنقص" كانت، أو مفرنسة ـ جرّاء 

، حماضرة بنادي الرتقي يف العاصمة، تركت صدى طيبا و عميقا يف النّفوس و  )محودة بن الساعي ( ألقى فمرة 

ا عرّج مالك بن نيب بعد ذلك  ،)السياسة و القرآن ( كان قد اتقن العربية، و انطلق  لسانه يف احلديث عن 
ّ
و مل

غري أّن صدمة عكّرت سروره عندما . ك و ابتهجعلى الّنادي، وجد صداها بني شّبان النادي  و رّواده ، ففرح لذل

محودة ( إنين ال أعتقد أّن هذه احملاضرة من حترير « : سأل الشيخ العقيب عن انطباعه، و فاجأه برأي غريب قائال

، و ال من بنات فكره، فبعض مجلها سبق و تكرّر على مسمعي، كأنين طالعتها يف إحدى ا�الت )بن الساعي

و إّمنا تتخذ عندنا « ذه حالة مرضية أخرى تعرتي غالبية حاملي الثقافة يف العامل اإلسالمي ، وه. )3(»الشرقية

فرانس ( ، من ناحية، و اجتاه )طه حسني( هده احلالة، ازدواجية بسبب ما يعاين الّشباب اجلزائري جتاه 

الة و اليت رآها ظاهرة مرضية عامة وتبعا هلذه احل. )4(»،من ناحية أخرى ، ألن التكوين غالبا ما يكون أدبيا)فاتون
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كل جمتمع فقد حضارته يفقد بذلك كّل أصالة يف التفكري، أو يف الّسلوك أمام أفكار « :أصدر حكمه بأّن 

، فالثّقافة العربية، عملت ـ وملدة طويلةـ على تكريس املطابقة مع الّتصورات املوروثة من جهة و )1(»اآلخرين 

من جهة أخرى، وهو األمر الذي أّدى �ا إىل الرّكود و التكديس، النعدام الفاعلية اليت  املماثلة للثقافة الغربية

  .تؤدي إىل اخللق و اإلبداع

  :سببان رئيسيان « ورّمبا كان لذلك 

  .يتصل �يمنة املركزيات الثقافية الكربى، و حمّددا�ا األيديولوجية، و هي متارس اختزاال لثقافتنا احلديثة: ـ أولهما

اإلستجابة السلبية ملعطيات تلك املركزيات، وعدم القدرة على الّتحرر من فرضيا�ا األساسية و  :و ثانيهما ـ

. وبذلك فقد كان واقع الثّقافة العربية مرهونا بالعالقات اإلمتثالية لتلك املركزيات. )2(»اإلختالف املعريف معها 

  .احلوار اإلجيايب املفيدوكان عليها أن تبلور أطرا عامة، فاعلة، متكنها من 

و ال بّد من جتلية دقيقة لألسباب اليت أّدت بالثّقافة العربية احلديثة، إىل هذا التمظهر الّسليب، و تلك اإلستجابة 

الّشرطية، اليت تستعيد التصّور، دون مراعاة البعد املرجعي و الّزمين، و اليت متثل لغريها بعيدا عن واقعها التارخيي  و 

  . حالة ضمور خطرية يف مكّونا�اي، و هو أمر يشري و يؤشر إىلاإلجتماع

( بتبسة أو ) بومايل( املثقف اجلزائري، مثل الدكتور « : ومن هذا التمظهر الّسليب الذي جاء يف املذّكرات، أنّ 

كايف و وال يعطي لذلك اإلهتمام ال. )3(»بباريس، يقوم دائما بدور املنتقص من أمهية األحداث املّهمة) �لول

  .القراءة الّالزمة، لإلستفادة منها، و إن اقتضى األمر توجيهها، و تسيريها بعقالنية و تبّصر

، و قد كانت )سجائر جوب( ففي اجلزائر وقعت بعض اهلزّات العنيفة، يف صور غري متوقعة أحيانا، مثل قضية 

هذه السجائر رائجة لنوعيتها، مطلوبة بكثرة من قبل زبائنها من املدخنني حىت أصبحت شروطها قاسية عليهم 

نون برفض هذه السجائر مجلة، بل راحوا و يف حلظة غري متوقعة قام هؤالء املدخ. بفعل قانون العرض و الطلب

حىت شبه ـ ابن نيب ـ ما حدث بتلك الظروف اليت سببت أحداث احلي . يبصقون عليها يف املدن و الشوارع كّلها

اليهودي بقسنطينة، حينما جترأ يهودي و قام بفعل سيء، إىل قداسة املسجد، وحيّط من قيمة املسلمني، فّرمبا  

، األستاذ اجلزائري بثانوية )�لول( ساب الصهيونية بفلسطني، و لكن الربوفسورتعمل حل) جوب(كانت دار 
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قضية أعقاب ( بأنه ال جيوز لنا أن نعري أمهية إىل « الكربى بباريس، اعترب األمر ال حدث، معّلقا ) سانت بارب(

  .)1(») السجائر

اإلجيابية اليت توحي بأن الّشعب مازال فيه إّال أّن صاحب املذكرات كان يرى يف ذلك احلدث بعض العالمات 

بني األيام الّتارخيية يف تلك احلقبة، بوصفه ) يوم جوب(وعلى أية حال سّجل الّتاريخ اجلزائري «. رمق من حياة

تعبريا شامال للّضمري الوطين يف ظرف معني، و أخذ احلدث �ذا السبب حجم قضية �ّم الّدولة، و خصوصا 

  .)2(»، أصبحت �بط و تصّعد نظرها يف األمر)سبطوس( ية، و ّرمبا حّىت دار إلستعمار األوساط ا

ولّعل هذه الظواهر الّسلبية، وعدم املباالة هي اليت جعلت زوجة مالك بن نيب، الفرنسية اليت تتذوق األشياء يف 

ثرة من املشكلة اجلزائرية أصالتها، و اليت رأت من بؤس اجلزائريني ما أدمى قلبها، و رأت من الّصورة املؤملة املؤ 

  :تقول

إنين أشّك أّن الّزعماء و املثقفني عندكم، يعرفون املأساة �ذا العمق، إنه مفزع، ال تكاد الّناس تصدق به عندنا « 

لو كانت الطّبقة املثقفة حتّس ذلك، ملا غمض هلا جفن حّىت تعود األمور إىل نصا�ا، و تنقشع  ، إذ)3(»يف فرنسا 

ليسري التافه من القوت و احلرمان عن هؤالء املساكني، الذين حياولون عيش الكرامة و الّرضا، و لو با غمامة الفقر

  .و البلغة

كانت تنقصه الفّعالية  و اإلرادة، و يفتقد . مل يكن املثقف اجلزائري يعوزه الذّكاء، إمنا كان يف أشد احلاجة إىل مهّة

لتغرييب يف وحال ذوي اإلجتاه ا. تر و القلق الّالزمان، لكي يتحرك و يفعلإىل ذلك الضمري احلي الذي يوّلد فيه التو 

سالميني العروبيني، و إن كان هؤالء قد سّدوا ثغرة، ليست باهلّينة يف قضية تعليم الشّعب هذه الناحية، كحال اإل

  .و الّرجوع به إىل منابعه األصلية

، )الّصراع( يذكر صاحب املذكرات أن الشيخ العريب التبسي اقرتح عليه أن يرتجم مقدمة لكتاب فقهي عنوانه 

فقد لفتت هذه املقدمة نظره، ورأى أ�ا لو ترمجت للفرنسية .جاءه هدية من صديق سعودي الجئ يف القاهرة

يف ابن نيب ما جادت به القرحية فيصبح يف و كان رأيه أن يض. ألفادت يف توجيه الشباب اجلزائري يف تلك الفرتة

شكل كتّيب ينشر بامسيهما، و تعّهد الّشيخ من ناحية أخرى بتكاليف الطّبع من صندوق مجعية العلماء 
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كتبها ) نيتشه( وأعجبت الفكرة مالك بن نيب، و كان انطباعه بعدما عكف على القراءة، أن املقدمة كأّ�ا من 

، الذي أبدى بعض "العريب"و سّلم نسخة للشيخ . اشرة يف الكتابة و الّرتمجةو شرع مب. مباشرة بالعربية

  .لن يسمح بنشرها، و ال بّد من تعديالت يف بعض سطورها - التحّفظات، ألنه ـ حبسبه

  : ولكي يهدأ ابن نيب من تصورات الشيخ املتشائمة، خبصوص مصري الّرسالة، قال له

ض العواقب، فمن املمكن أن يبقى امسي وحده على غالف الّرسالة حّىت يا فضيلة الشيخ، لعلك ختشى علينا بع«

  )1(»...ال تتورط مجعية العلماء

ومل ير الشيخ هذا الرأي أيضا، متشبثا بأن احلكومة ال تسمح بنشر هذه الّرسالة، مهما يكن اإلسم الذي على 

  ..غالفها، مادام حمتواها �ذا الّشكل دون تعديل

ن اتفاق، و مل يبق أمام ابن نيب إّال التفكري يف وسيلة أخرى للنشر ألّن الرسالة تستحق ذلك وانتهت املناقشة دو 

  .بوصفها صرخة نفري للضمري اجلزائري يف هذه الظروف املستعجلة، ظروف احلرب العاملية الثانية

من ناحية، ختتلف وقد خرج بفكرة واضحة عن اختالف طريقة التفكري، ألّن الطريقتني، تأيت كّل واحدة منهما 

متاما عن ناحية األخرى، و ليست املشكلة يف قضية التلقني أو الّلغة، فكثريا ما كان حيدث له هذا اإلختالف مع 

، الذي كان يتفق معه يف كل فكرة، و لكن )خالدي( مثقفني مطربشني، أو حاسري الرؤوس، مثل الدكتور 

أن املسلم املثقف، مهما يكن نوع ثقافته، خيلق « يف حياته  خيتلف معه كّل مرة على تطبيقها، و كثريا ما الحظ

  .)2(»من نفسه املعّوقات اليت حتول دون العمل إن مل جيدها يف طريقه

هل كانت هذه األحكام الّصادرة من مالك بن نيب يف حق الطّبقة املثقفة، مبالغا فيها؟ أم أ�ا كانت توصيف 

  ..عينيه ، مآالت األمور تصّدقه يف كثري من هذه األحكام  حلقيقة كان يدركها، و يراها ماثلة أمام

كان يرى يف نفسه إصالحيا، وكانت الغرية تأكل جواحنه حني يرى العقل الذي أنشأ يف علم الكالم ال يرتقي اىل 

مستوى العقل الكرتزياين، الذي حيّلل األمور مبنهجية رياضية حمكمة ، و كان خيشى أن تسّلم مجعية العلماء 

ملقاليد اىل تلك الفئة احلاملة للشهادات اجلامعية ، و يأمل أن تسلم احلياة العاّمة من املثقفني ، ألنه كان يتوقع ا

هو أن نظاما إجتماعيا «منهم كل مكروه ، فقد كان رأيه الّسياسي قائما على مبدأ  مل يتغري بل أّكدته األيام ، 

ة مل تكن تغويه ،بل يراها على العكس نّ إن املظاهرات الصاخ، حىت  )3(»ما، ال يقوم إال على نظام أخالقي 

وكثريا ما عانت القضية .عقيمة ، مضرّة عندما تعطي لعقول غري مهيأة الفرص ملعارك ومهية، وبطوالت متثيلية 
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و النكوص  وكثريا ما كانوا الّسبب يف توقيف عجلة الوعي لدى اجلماهري. اجلزائرية من خيانة أفراد من هذه الطّبقة 

  .�ا اىل الوراء

،أحدث شرخا، و جروحا يف نفسية ) احتادية النواب(، الذي كتبه فرحات عباس يف جريدة )انا فرنسا(فمقال 

) علي بن أمحد(األمة ، و كانت الّصدمة كبرية يف الوطن، و يف أوساط املهاجرين اجلزائريني بفرنسا، لدرجة أن 

على منظر من املارة الفرنسيني !.. يا للخونة!.. يا للخيانة: قفاه وهو يصرخاملذكور يف املذكرات كاد يسقط على 

  !.املتسائلني عن اخلائن الذي يشري إليه الرجل،  و هو يلّوح جبريدة يف يده فوق الرصيف

ع ، و مل يشب)علي بن أمحد(، يف حينه رّدا مل يسكن ثورة)عبد احلميد بن باديس(هذا املقال الذي رّد عليه الّشيخ 

، يواجه عملية توليد الفعل، "ألول مرّة يف حياته"أفق إنتظار اجلماهري املتطلعة ، هو الذي جعل مالك بن نيب و 

حربة «: حنت فيه املفردة الثّانية ، يف حلظة ساحنة كما يقول ! مثقفون ام مثيقفون؟: (يف مقالة اختارهلا عنوانا

، )محودة بن الساعي(عا ، ألنين كنت على وعي تام ، مع م) الزعيم(أرشقها بكل جهدي يف كربياء، و بالدة 

باملهزلة اليت بدأت يف اجلزائر ، ومن اإلختالس الكبري، الذي بدأت خيوطه تظهر على مسرحنا الّسياسي ، منذ 

، كما كنت أدرك أن الّصراع ، مل يكن صراع أفكار ، و امنا صراع مصاحل ، تشرف ) احتادية النواب(ظهرت عليه 

أو ذاك ، حىت ) العدو لفرنسا(الّسلطات العليا ، متظاهرة مبقاومته أحيانا ، عندما تعّلق غضبها على هذا عليه 

  .)1(»، بطوالت توجب عليه الّسمع و الطّاعة ألصحا�ا)العداوات (يرى الّشعب املغرور يف تلك 

بقراءة نسخة على ) محودة(وقام  كان املقال شديدا، حىت أن زوجته اندهشت عند قراءته، ورأته من وحي الّسماء،

، للنشر يف جريدته، ولكنه مل يفعل، حبجة عدم )األمني العمودي(الطّلبة يف احلي الالّتيين، مث أرسلت نسخة إىل 

  .إسقاط الزعيم من مكانته، فكانت هذه احلربة من كاتبه كأمنا رشقت يف الضباب

ه ابن نيب يف مذكراته، فقبل حادثة املقال املذكور، سّجل أن و طريق اخليانة لبعض أفراد هذه الطبقة أسود، كما يرا

ليقدم مطالب الّشعب اجلزائري، وحسب ادعاء ذلك الوفد، فهذا يعين «، حّل يف باريس )احتادية النواب(وفدا من 

، غري أن رئيس احلكومة )2(»يف احلقيقة أن يقدم بعض املقرتحات املعقولة، خصوصا يف نطاق القانون األهلي

رفض استقبال الوفد، وكان ذلك مبثابة صفعة تلّقاها الوفد و احتادية النواب، أحدثت ) كاميلشوتون(لفرنسية ا

ضّجة كبرية يف أوساط الرأي العام اجلزائري، وتّسببت يف تلك املوجة العارمة من الّسخط، اليت مسّاها التاريخ 

ئة منتخبة جزائرية تقدم استقالتها، فكان للحدث يف بدأت فعال كل هي«، إذ)موجة الّتسليم: (الّسياسي اجلزائري
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األوساط اإلستعمارية صدى ثورة، وكان فعال أول ثورة، وأول إنتصار سّجله الّشعب اجلزائري يف ربيع 

حدثت ) وليايل ولد الكرد(، حىت أن مدينة عنابة نفسها، اليت امتّصها اإلستعمار، وخّدرها الكحول، )1(»1934

نائب املايل، رمبا ختلف للحفاظ على مصلحة المل يبق فيها إال نائب واحد، مل يقدم استقالته، هو و «فيها املعجزة، 

  .)2(»كانت فعال معجزة..أسرته، يف الّشركتني الكبريتني، للتبغ و الطماطم

وهكذا أصبحت كل املدن متوج على إثر استقالة كل نّوا�ا، على خمتلف درجا�م، وكانت األوساط احلكومية 

تابع كل ذلك عن كثب، متأثرة كثريا �ذه احلالة اليت مل تألفها، خصوصا أن احلركة اإلحتجاجية، بدأت متتد ت

و أصبح ال خيفى على كل ذي رأي سديد، أن اللهب سوف ميتد إن مل ختمد ناره يف القطاع «لقطاع العاصمة، 

  .)3(»القسنطيين، ويف تبسة أوال و قبل كل شيء

الّسلطات اإلستعمارية أن تتحرك، ومن املؤسف جدا أن يكون أّول املتحرّكني تلك األبواق اليت وكان البّد على 

  !تعّشش يف احتادية الّنواب

إىل تبسة، مكّلفا من رئيس احتادية النواب، مبهمة �دئة األمور، و الّرتاجع عن ) بومايل(فقد وصل الدكتور 

سيتخذ إجراءات صارمة، وّرمبا استعمل اجليش لقمع املدن، و القرى اإلستقاالت، ألن حمافظ قسنطينة صرّح بأنه 

، وكان ذلك مبثابة إنذار لتبسة، كما فهم ابن نيب، فعقب الدكتور بأن رئيس اإلحتادية هو )التسليم(رة على املصّ 

  ...عامالذي يرشد للّصواب، من أجل الصاحل ال

ّنخبة املثقفة، وجلت بكل وضوح طريق اخليانة، وإن اإلستعمار إن ال«: ويف تلك الّلحظة أدرك ابن نيب املوقف متاما

، اليت )اختاذ اإلجراءات الّصارمة(بدأ يستخدم الزعماء إللقاء احلرية والريبة يف الضمائر، مفضال هذه الطريقة على 

عس، عندما وبالفعل فقد كان الناس الطيّبون أنفسهم يركنون حللول التقا. )4(»ال تزيد إرادة الشعب إال صالبة

، وانطلت الشعوذة والسحر، وسيطر الزعماء الّسياسيون )بومايل(تكون وراءها مسّوغات، كاليت قّدمها الدكتور 

  ..على املوقف، فأمخدت الثورة

فقد ذكرت املذكرات مواقف األمري خالد البطولية . ويف عهد األمري خالد، حدثت خيانات من هذا القبيل كذلك 

مورينو (ب اجلزائري، واليت برزت يف سجاله الّصحفي، مع رئيس بلدية قسنطينة يف املنافحة عن الشع

morinaud( واليت أثارت العواصف يف األفكار واملشاعر، جلأت اإلدارة الفرنسية يف أعقا�ا، إىل وضع حد ،
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اخليانات يف وقد تركت هذه النهاية غّصة، وذكرى بعض . للجدل بني اإلثنني، بنفي األمري إىل خارج وطنه األم

وواحدة من هذه اخليانات على وجه اخلصوص بقيت يف ذهين، حىت اآلن «: نفس مالك بن نيب، الذي يقول

الّسمة اليت ومست هذه الطبقة  من املثقفني اجلزائريني، الذين بدأوا يسعون للحصول على مراكز إدارية، يشرتون 

، رسالة تأييد )اجلمهوري(ألمري خالد، نشر مورينو يف جريدة ففي تلك الفرتة قبل أيام نفي ا. باخليانة حظوة ومركزا

وبعد ثالث أو أربع سنني، فإن هذا الّسافل أصبح مديرا ملكتب ... وردت من باريس من طالب تبسي يف احلقوق

من الواضح جّدا أن . )1(»نائب قسنطينة، حينما أصبح هذا األخري مساعدا ألمني سّر الدولة للشؤون الرياضية

نيب، مل يكن يرجو من هذه الطبقة املتعّلمة يف ذلك الوقت، الشيء الكثري، ألنّه الحظ زيغها، وتنكبها عن ابن 

طريق التاريخ، و ولوجها طرق اخليانة، والعمالة، وحب الذات، فهي مل ترتق بنفسها إىل مصاف العلم احلضاري 

أخطاء القادة أ�م يسقطون من حسا�م هذه ولعل أكرب «. وبقيت جامدة جتهل النقطة اليت يبدأ منها التاريخ

إن هذه . )2(»املالحظة اإلجتماعية، ومن هنا تبدأ الكارثة، وخيرج قطارنا عن طريقه حيث يسري خبط عشواء

النقطة هي املنعطف احلاسم على طريق احلضارة، وهي حمطة لعملية تركيبية بني التأصيل والتحديث، ومن الواضح  

الّرشيدة اليت جتهل قواعد اإلجتماع وأسسه ، ال ميكنها إال أن تكّون كيان دولة يقوم  كذلك، أن الّسياسة غري

على العاطفة العائمة يف تدبري الشأن، مستعينا يف ذلك خبطب رنّانة، وكلمات جوفاء، تعّلمها مثل هؤالء مع 

  .أجبديات احلروف على مقاعد الدرس العقيم

  :الوطنيون والحركة الوطنية

بالوطنية ، ذلك الّشعور واإلحساس املشرتك بالوالء لوطن اإلقامة، واملنشأ ،والدفاع عنه والّتضحية يف سبيله يقصد 

أّما . السيما إذا احتّلت أرضه ، أو تعرضت لعدوان خارجي. يف املنشط واملكره ، ومهما كانت الظّروف واألحوال

الوطن الذي متارسه الّنخب الّسياسية ، والطّبقة املثقّفة ، يف  فهي الّتعبري الّسياسي للوطنية ، وحلبّ «احلركة الوطنية،

حزب « وهذا املصطلح يف اجلزائر، اقتصر تقريبا على . )3(»شكل مجعيات و أحزاب ، ونوادي ثقافية، و غريها

هذه ، بالّنظر إىل برناجمها و مطالبها ، ونشاطها ، خاصة وان مفجري الّثورة كلهم من )حركة اإلنتصار(الشعب 

فاحلركة الوطنية هي احلركة اليت رفضت اإلندماج ، والّذوبان يف الكيان األجنيب ، وطالبت باحلرية و (...) احلركة 

اإلستقالل الّتام ، واإلنفصال عن فرنسا ، يف إطار الّسيادة الوطنية ، أما غريها فهي تنظيمات سياسية أو ثقافية ، 
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.                                                                                                                            )1(»ن ال جيب وال ميكن إدراجها ضمن منظور احلركةالوطنيةورمبا أخذت طابعا مذهبيا أو طرقيا ، لك

ظهر العمل الّسياسي   وعلى هذا األساس فإن هذه احلركة بدأت تتبلور وتتشكل مطلع القرن العشرين ، عندما

كبديل للمقاومات املسّلحة اليت آل أمرها مجيعا إىل الفشل، و قد عرف هذا العمل طفرة نوعية مع األمري خالد  

، بتوجيه رسالة إىل عصبة 1919، بقيادته حلركة الّشباب اجلزائري ، اليت وصلت إىل ذرو�ا عام 1913بداية من 

عد ذلك بمما أجرب اإلدارة اإلستعمارية . انية لإلستعمار الفرنسي يف اجلزائراألمم،كشف فيها املمارسات الالّإنس

سنة "  جنم مشال افريقيا" ،ولكن سرعان ما أّسس رفاقه املخلصني أّول حزب سياسي. على نفيه إىل خارج الوطن

هو مؤسس " حلاجمصايل ا"و�ذا التأسيس عّد رئيسه الفعلي . ، ومت تعيينه رئيسا شرفيا هلذا الّتنظيم  1926

  . احلركة الوطنية بالّتعريف اجلزائري املتداول 

حركة انتصار "م ، مث  1937سنة " حزب الشعب اجلزائري"وقد تطور هذا احلزب يف مساره الّنضايل ، فسّمي  

املصاليني، الذين يرفضون العمل : اليت انقسمت بعد ذلك إىل تيارين ، م  1946سنة " احلريات والدميقراطية

عسكري ، واملركزيني املتحمسني للكفاح املسلح ، وقد أحدث ذلك شرخا بني الّتيارين ، خاّصة بعد تأسيس ال

  .                   انة للثورة وهو األمر الذي اعتربه خصومهم خي.  1954املصاليون للحركة الوطنية اجلزائرية يف بلجيكا، سنة 

وباعتبار مالك بن نيب شاهد للقرن ، شهادة حضور و معاينة ، فقد كتب عن الوطنيني واحلركة الوطنية ،      

وقّدم هذه الشهادة بكل وضوح وصراحة ، وأبدى رأيه وحكمه على شخصيا�ا ، وأضاء جانبا مثريا يف نشأ�ا و 

أخذنا بعني اإلعتبار ما آلت إليه األمور عند أفكار بعض مؤسسيها، وهي شهادة حتتاج إىل قراءة متأنّية،  إذا 

  .انقسام هذه احلركة ، وبعد اإلستقالل كذلك 

ومذكرات شاهد للقرن تعترب وثيقة حّية ملثل هذه الّدراسات اليت جيب أن يتوّخى فيها احلذر الشديد، والتأين 

والشهادات اليت ظهرت منذ املوضوعي، عند اختاد أي حكم تارخيي ، ألنه وبرغم كل الّدراسات واملذكرات 

اإلستقالل وإىل يومنا هذا ، فإن الغموض واإللتباس ما يزال يلف الكثري من جوانب هذه املرحلة، اليت تركت 

  . بصما�ا واضحةعلى التاريخ اجلزائرياحلديث

مس ، من حّقنا أن نتساءل عن أسباب الطّ " املذكرات"وقبل أن نتعرض لشهادة مالك بن نيب كما جاءت يف  

لبعض احلقائق التارخيية الضرورية، عن هذا اجليل الذي يتّخبط خبط عشواء، وال يعلم من هذه احلقائق إال ما تّقرر 

  . يف الكواليس، ودهاليز السياسة املوجهة، اليت ال ختدم احلقيقة العلمية حبال 
                                                           

  .15، ص2003احلركة الثورية يف اجلزائر ، دار الطليعة ، قسنطينة ،: مومن العمري )1(
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قرب العهد، الذي جيعلها بعيدة  بالدرجة األوىل إىل« ذا الغموض ، فنرجع ه"أبو القاسم سعد اهللا" هل منضي مع 

أم أننا نكتفي بالّتعليالت اليت ال . )1(»عن موضوعية التاريخ ، وقريبة من الّتفسري الّسياسي مبا فيه من آنية ومزالق 

  .                                                          تسمن، وال تغين من جوع ، اليت تكون من هنا أو من هناك؟

إعالن احلقيقة كما هي ، هي الّنقطة اليت ميكن أن يكون منها اإلنطالق ، حىت ولو كانت هذه احلقيقة مرّة،  إن

ويكتنف إعال�ا بعض املزالق واخلطوب، ولكن حىت إعالن اإلفالس هو مؤشر لبداية جديدة و مشروع جديد، 

 . م و اخلرافاتألن إدراك الواقع كما هو، أنفع و أجدى للمرء من العيش على األوها

 :مالك بن نبي و الوطنية 

، من أوائل رجال الفكرة )بن رّحال (كان « أوائل، فكما ة الوطنية يف اجلزائر إىل رجال لفكر ايرجع ابن نيب     

لقد . مثله يف شرقي البالد ، وإن مل يكن ذا شهرة واسعة ) بن محانة ( الوطنية غريب اجلزائر ، فقد كان معاصره 

الّرجالن وشّكال أّول وفد جزائري، سافر إىل باريس يف تلك الفرتة ، وقّدم للحكومة الفرنسية بعض تعارف 

 . )2(»مطالب أبناء البالد 

، الذي يعترب أول جزائري، حاز على )م1928-م1858(فاألّول هو العالمة سي احممد بن رّحال الّندرومي  

سنة ، وهو ينتمي إىل أسرة عريقة يف  16، وكان عمره )م1874(شهادة البكالوريا خالل القرن التاسع عشر 

. الثقافة والعلم ،فقد توّىل والده القضاء يف عهد األمري عبد القادر ، وساهم يف تنظيم العدالة اإلسالمية يف اجلزائر

روحها وظف سي احممد بن رّحال قلمه ، ولسانه للّنضال من أجل الّذود عن اهلوية اجلزائرية، املتميزّة ب«وقد 

اإلسالمية ، وكذا الّدفاع عن مصاحل اجلزائريني املضطهدين مبقتضى قانون األهايل ،  وظل ينافح يف هذا اإلطار 

م دون كلل ، و استغل وجوده يف بعض ا�الس احمللية ، 1925م إىل سنة 1886لفرتة طويلة ، امتدت من سنة 

زائرية يف ركنيها زائر وخارجها، للّدعوة إىل ضرورة احرتام اهلوية اجلواملنابر العلمية ، و اإلعالمية املتاحة له، داخل اجل

سالم ، والّلغة العربية ، و إىل رفع احليف عن الشعب اجلزائري يف جماالت التعليمو التكوين، و اإل: األساسيني

)3(»املعاملة اإلدارية 
 . 

                                                           
  .8احلركة الثورية يف اجلزائر ، مرجع سابق، ص: مومن العمري: أبو القاسم سعد اهللا ، تصدير لكتاب )1(
  .27مذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق ، ص: نيب مالك بن)2(
  .2008-01-07حممد بن رحال ، جريدة الشروق اليومي يوم اجلهود السياسية للمثقف سي : اد رزقي فر أحممد )3(
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، مل خترج عن إطار املبادرة الفردية ، لكنها  ومما جتدر اإلشارة إليه ، أن جهوده ومساعيه ذات املسحة الوطنية  

مّهدت الطريق ملن جاء بعده على بلورة مطالب اجلزائريني و انشغاال�م ، حيث برزت يف شكل حركة سياسية 

  . وطنية مع األمري خالد عقب احلرب العاملية األوىل

 اجلزائر ، مرافق بن رحال ضمن الوفد وأما الثاين فهو عباس بن محانة ، أحد رواد احلركة الوطنية األوائل يف  

أن يذكر، على أنه أول « ، للمطالبة بإلغاء التّجنيد اإلجباري ، والبّد )م1912(اجلزائري إىل باريس، سنة 

)1(»جزائري عمل على بعث الّلغة العربية يف البالد ، و بفضله ارتفعت ضمن أسوار تبسة جدران أول مدرسة 
 .

معية الصّديقية اخلريية، للرتبية االسالمية، و التعليم العريب و اإلصالح اإلجتماعي م، اجل1913كما أنشأ سنة 

  .اليت كان مقّرها مدينة تبسة 

على أن اسم هذا الرجل، قد ارتبط يف تلك الفرتة بقضية اغتيال سياسي، هّز كيان اإلدارة الفرنسية يف اجلزائر ، «

)2(»)قضية تبسة(حول احلادث أمساه روبيني، وضع كتابا وكان له وقع كبري ، حىت إن أحد الكّتاب األو 
ففي جوان .

، مت اغتيال عباس بن محانة، بضربة فأس قاتلة ، وهي احلادثة اليت هّزت منطقة تبّسة كّلها ، وامتّدت 1914

حّىت خّيل ملالك .إرتدادا�ا إىل باقي القطر اجلزائري ، ألن اإلدارة اإلستعمارية كانت مّتهمة بالوقوف وراء احلادث 

أن اندالع احلرب العاملية األوىل ما وقع إال بسبب حادث اإلغتيال . بن نيب، الذي كان صغريا زمن وقوعها 

و على كل فهو يعتقد أن مجيع الّشعوب كانت يف ذلك الوقت طفلة مثله، مل تستطع تقدير ماهية . الّشنيع

  .احلدث وأبعاده

اليت �يكلت يف شكل حزب  ،"احلركة الوطنية " الوطنية ، يفّرق بينها وبنيومالك بن نيب، حينما يتحّدث عن 

فقد كانت نسمات هذا الّشعور تأتيه من األعماق، ومن جذور بعيدة مل يتّبينها . سياسي يقوده مصايل احلاج 

الرمال ، يدعى  أّول األمر ، ولكّنها كانت تتمثل له يف مآثر شاب خارج عن القانون جلأ إىل أودية وممّرات وادي

لقد كان بطال ميأل خيال املراهقني قبل نومهم ، لقد جّندت له اإلدارة أفضل رجاهلا خشية أن متأل « ، )بوشلوح(

وقد كانت هذه األسطورة تذكي . )3(»كان دائما حيبط خططهم ) بوشلوح(املدينة أسطورته البطولية ، غري أن 

، اليت يتناقلها الّناس يف جبال )بن زملة(أسطورة « كما كانت تفعله خيال ابن نيب، يف صغره و تغّديه ، بالّضبط  

                                                           
  .27مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق ، ص: مالك بن نيب )1(
  .27املصدر نفسه ، ص)2(
  .54صاملصدر نفسه، )3(
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 هذا الشأن ، أن يفوممّا يؤّكد ما ذهبنا إليه . )1(»، اليت ضجت �ا منطقة عني مليلة )بومصران( أوراس ، وأعمال 

ت بعد ذلك بأربعني ، اليت وقع)بن بوالعيد(من السجن ، وبني عملية فرار ) بوشلوح(الكاتب يربط بني حماولة فرار 

سنة ، كما يذكر بأسى تلقيهم نبأ اإلعتقال و اإلعدام ، إّال أن ما يعزّيهم عن ذلّك أن حماكمة هذا البطل، قد 

إنكم :" حني انتشرت كلمته إىل رئيس احملكمة الذي نطق حبكم اإلعدام « تركت شعورا قويا يف قسنطينة، 

)2(»" ا فإّنكم ال تستطيعون أن حتكموا علي حتكمون على املقعد الذي أجلس عليه ، أما أن
. 

، إذ غرس الّرعب يف )خطاب(قدماء الطلبة يدعى « كما حتّدث مالك بن نيب، يف هذا الّسياق عن مأثرة ألحد 

)3(»نفوس ممثلي املعّمرين يف ا�لس العام لقسنطينة
حينما انربى للرّد على الّتهمة اليت تعّلق دائما بأحد الّسكان  .

ومل ال يكون :" فقد قام من بني املستمعني يف ا�لس صارخا. يني، عندما يتكّلم الّتقرير حول سرقة ما األصل

يف ذلك اليوم امتألت آذان اإلدارة بالطّنني ألن كالم خطّاب بقي بغري جواب ، أما آذاننا « " .الّسارق فرنسيا؟

)4(»، الذي ينطوي على مغزى بعيد ، فكان  يلّذ هلا، أن تستذكر هذا اجلواب العفوي)يقول مالك(
. 

( و إذا كان يذكر يف تلك الفرتة هؤالء، و يذكر معهم الدّكتور موسى، الذي خاض أوىل معاركه الّسياسية، مع  

، ليس )األمري خالد(عمدة قسنطينة املستبّد ، فإنّه كان يستأثر حبديثه على األخّص ) Morinaud - مورينو

بصفته حفيد األمري عبد القادر ، ولكن ألنه كان ناطقا باسم الّشعب اجلزائري  املقهور، وكان لسجاله مع العمدة 

نفوسهم شيء من الفخر و اإلعتزاز  املذكور على صفحات اجلرائد، األثر الطّّيب يف نفوس اجلزائريني، الذين داخل 

 . إثر تفّوقه الواضح، على خصمه يف هذه املناظرة

وكثريا ما كانت األلسنة تتناقل حكايته مع زوج أحد الّضّباط الفرنسيني ، حيث نزعت من بني أصابعه سيكارة   

قم منها بإلقاء كلبها من كان يدخنها، و ألقت �ا من نافذة إحدى عربات الدرجة األوىل يف القطار، ولكّنه انت

ومل يكن من الّسلطات اإلستعمارية على إثر هذا اإلندفاع الوطين، الواضح . النافذة نفسها، حني أخذ يف الّنباح

الذي ميارسه األمري خالد، وحياول غرسه يف نفوس اجلماهري ، مل يكن منها، إّال أن تنفيه إىل اإلسكندرية، عقابا 

ة، ميكن أن تقوم بني حمبيه وأنصاره، حتدث مفاجأة ما لإلدارة، اليت حتصي على له، وقطعا لكل روابط وطني

 . اجلزائريني أنفاسهم 

                                                           
  .54صمذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق ،: مالك بن نيب )1(
  .55املصدر نفسه، ص)2(
  .63املصدر نفسه، ص)3(
  .63املصدر نفسه، ص)4(
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مل يكن « هذه الرقابة اليت امتّدت إىل أبناء املستعمرات، الوافدين على فرنسا ألّن األمري خالد بعد صدور الّنفي،

ن اجلزائر، وإّمنا توقف يف باريس، ليواصل جهوده قد أخد طريق دمشق، كما فعل جده منذ مئة عام بعد أن نفي م

. املعادية للّسياسة الفرنسية، بني الّسكان اجلزائريني املقيمني حول باريس، الذين كان عددهم كبريا يف ذلك الوقت

جنم (وقد توّىل مع بعض اجلزائريني من سّكان ضواحي باريس، الذين سيخونون ذكراه فيما بعد، تأسيس مجعية 

 .)1(»الناطقة بامسها ) األمة(، وإصدار صحيفة )فريقيامشال إ

ومن املعلوم أن الرّئاسة الفعلية للحزب، قد أسندت إىل املناضل احلاج علي عبد القادر، مث سرعان ما آلت إىل 

حيث دخل احلزب عهدا جديدا، برمسه ملطالب جديدة على رأسها مطلب . م1927مصايل احلاج سنة 

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف " ، يف كتابه عن "عبد الكرمي بوصفصاف"ؤكده اإلستقالل، وهذا ما ي

إن احلزب كان يهدف يف الظاهر إىل الّدفاع عن املصاحل «:،حيث يقول " تطوير احلركة الوطنية اجلزائرية 

دفه احلقيقي فهو استقالل أقطار اإلجتماعية و األدبية لعمال إفريقيا الشمالية يف فرنسا، وتثقيف أعضائها، أما ه

 .)2(»إفريقيا الشمالية كلها

، هل )الذين سيخونون ذكراه فيما بعد: ( ولسنا ندري بالّضبط ماهية اخليانة اليت يقصدها مالك بن نيب يف قوله

ى يف ادئ األمري خالد اليت ناضل و ضحّ هي تولية أصحاب اليسار من الشيوعيني رئاسة احلزب ، أم أ�ا خيانة ملب

 وعلى رأسها اهلويّة اإلسالمية للّشعب اجلزائري ؟. سبيلها

من خالل تتبعنا للوطنية اليت يستشعرها و يتبناها الكاتب، ميكننا تفسري كثري من الّظواهر اليت يراها ختون الوطنية، 

  .ها إياهيف حني تّدعي استحواذها على هذا العنوان ومتلكّ 

) بن باديس(ومكتب الّشيخ ،املدرسة وما كان يتلقاه الطّلبة فيها من علوم فبحسب ما جاء يف املذّكرات، لعبت 

، اليت جاءت )الّشهاب(الذي كان يستقبل فيه أصدقاءه وتالميذه، و يدير منه مؤسسته الّصغرية اليت تصدر جملة 

ة عندما بات اإلتصال بني لعبا الدور اخلطري يف احلياة العامة ، خاص). املنتقد(يف أعقاب منع اإلدارة احملّلية صدور 

حيث توثّقت . الذي أصبح مبثابة احلي العام للمدرسيني. املدرسيني، و تالميذ الشيخ، أقرب يف مقهى بن ميينة

 .عراة الّصالت بني اجلميع

                                                           
  .145ات شاهد للقرن، مصدر سابق، صمذكر : مالك بن نيب )1(
، ، دار البحث، قسنطينة )1945-1931(الوطنية اجلزائرية مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف تطوير احلركة : عبد الكرمي بو صفصاف )2(
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الذي ترك حلقة أستاذه، مزّودا « ، الشاعر الكبري)حم العيد(ويف هذه الفرتة تعّرف مالك بن نيب، على الّشيخ  

هذا العلم ذو النفحة . ، بشعور عامل وطين، هو عبد احلميد بن باديسpolitiséة تقليدية مسيسة ببضاع

خمتارات من الشعر (، مؤلف كتاب )اهلادي السنوسي(،و)حم العيد(السياسية، جاء مع بعض الباديسيني، أمثال 

يقول [و أعتقد . املدرسة نفسها، وآخرين، ليّتصل يف مقهى بن ميينة بالتيار الناشئ، يف )خباش(و) اجلزائري

أن هذا الّلقاء قد شّكل متهيدا تارخييا، إن مل يكن رمسيا للذي أضحى حركة جتديد من ناحية، وحركة ] مالك

)1(»وطنية من ناحية أخرى
. 

يف مقهى  ون الكتب، مث يلقون مبا قرأوا يف أتون تلك املناقشات احلاّدة واملثرية اليت أعتادوا عليهاؤ كان الطّلبة يقر    

  .بن ميينة، يغّديها من ناحية، تيار املدرسة الفكري، ومن ناحية أخرى، الّتيار الفكري الباديسي

بإسالم بدأ « وقد ترك يف نفسه أثرا عميقا، فقد عرّفه. للكواكيب) أم القرى ( يف هذه الفرتة قرأ بن نيب كتاب  

عتمل يف كتاب خيايل، لكنه معّرب، حيمل شعورا بدأ يينظم صفوفه ليدافع عن نفسه، ويقوم حبركة بعث جديد، إنه  

)2(»قل يف بعض الّنفوس كالكواكيبالعامل اإلسالمي، على األ
.  

كان ذلك العصر على ما يعتقد ـ ابن نيب ـ هو مسرح احلدث املفاجئ، الذي قّلب حياته، فقد استبّد به شعور     

ده، خاّصة عندما قرأ خربا، يف صحيفة الشؤون العامة جديد، مل يفارقه مدى احلياة، وقد اعتمل حبّدة يف وجو 

. ، إىل جزر الّسيشل)زغلول باشا(لقسنطينة، مفاده أن احلكومة الربيطانية يف مصر، أمرت بنفي الّزعيم الوفدي 

هذا النبأ الذي توقف عنده طويال يف الّشارع الوطين، وبقي سامها دون شيء حمّدد يف ذهنه، ولكنه استعاد فكره 

  ..ي اختذ منعطفا جديدا، وأصبحت األشياء هلا معىن جديد، لقد كان وطنياالذ

ومنذ ذلك احلني، بدأت عمليات غريبة تعتمل يف نفسه، يف تلك الّشوارع األوروبية يف قسنطينة، فقد كانت الّدور 

لذي سوف يسكنه يف املرتفة، تفضح أمام ناظره بؤس عامة الّشعب اجلزائري، وكان خيتار من تلك املنازل، املنزل ا

فكرة جديدة، فقد راودت يف ذلك الزمن ) bien vacantاملمتلكات اخلالية ( باإلمجال مل تكن فكرة«.املستقبل

  . )3(»)بوكاميه(روح شابني مدرسيني، ومها يف طريقهما ليتناوال كوبا من احلمص، أو قطعة من كلب البحر لدى 

                                                           
  .86كرات شاهد للعصر، مصدر سابق،صمذ : مالك بن نيب )1(
  .88املصدر نفسه،ص)2(
  .89،90شاهد للقرن، مصدر سابق ،ص مذكرات: مالك بن نيب )3(
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إذ كثريا ما كان يأيت . األخطر) الفىت الرتكي(،)دورنون(ومنذ ذلك احلني، أصبح يف عيين مدير املدرسة،   

اليت كانت تعين ). l'humanitéاإلنسانية (الشاوش، و دورنون، ليفتشا حتت فراشه، حيث كان خيبأ صحيفة 

  . يف ذلك الوقت الكثري

قع أمام بصره إىل اهتمام مركزي عميق، و كان اإلسالم هو ذلك لقد كانت يف روحه قّوة منّبهة، تقود كل ما ي

األمل الذي محله جدي، حني جلأ « :لقد كان يف نفسه شغف مرتبط بذلك األمل املفرتس، كما يقول . اإلهتمام

فوق حينما تدّىل �ا احلبل، من ) احلاجة بايا(إىل طرابلس الغرب قبل احلرب العاملية األوىل، والذي محلته جّديت 

فاألجيال تتناقل رسالة ذات طابع سّري، لكّنها التقرأ . الّسور، هاربة من قسنطينة، يوم دخلها اجلنود الفرنسيون

)1(»بطريقة واحدة، ألن شبكة رموزها اليت يعطيها التاريخ لكل جيل كيما يقرأ هذه الرسالة ليست ذا�ا
.  

الّشاعر اهلندي الكبري، الذي حّرره من عبودية ذات ، )طاغور(لقد توّلد هذا الشغف يف نفسه، بعدما اكتشف  

وقع، أثقلت وماتزال تثقل غالبا فكر املثقفني العرب، جتاه عبقرية أوروبا و ثقافتها، وكان اجنرافه حنو هذا الّشاعر 

الكبري، مظهرا من مظاهر الّتحرر الّنفسي، فقد حّرره من إفريقيته بعض الشيء، و أطلق ذهنه من قيود فرضها 

التاميز (، أو ضفاف )seeineالسني (العبقرية التولد فقط على ضفاف «اإلستعمار، بعدما اكتشف أن 

tamise( إمنا ميكن أن تولد أيضا على ضفاف ،)2(»)الغانج(
. كما ميكن أن تولد على ضفاف وادي الّرمال.

 l'islam entre laاإلسالم بني احلوت و الّدب ):( Eugéneyungأوجني يونغ (وكان لكتاب 

baleine et l'aurs( وقع الّتيار الكهربائي، الذي رفع حرارة الّتيار املعادي لإلستعمار يف نفسه، ونفوس أبناء ،

اليوم، عما إذا كان الوطنيون واإلصالحيون، خيامرهم شك، يف أ�م حيملون يف عروقهم، «جيله، حىت إنه ليتساءل

ومع ذلك فهذه األفكار و املشاعر، كانت جتتمع يف مقهى بن  .آراء و أفكار و مشاعر جاء�م من آفاق خمتلفة

أعين ذلك املكتب الصغري الذي يشغله . ميينة، لتتالقى هناك مع تلك اليت تولد على بعد خطوات من املقهى

)3(»)الّشيخ بن باديس(
.  

) الراية(اإلقدام و ( و) الّنضال اإلجتماعي(، و)اإلنسانية(لقد كان بن نيب وطين الّنزعة، لذلك فقد كانت صحف 

، كانت حتمل له غضبا�ا و مهدئا�ا، وكانت تثأر له من )l'humanitéفجريدة اإلنسانية . ال تفارقه مطالعتها

                                                           
  .91،92صشاهد للقرن، مصدر سابق ، مذكرات: مالك بن نيب )1(
  .91املصدر نفسه، ص)2(
  .92مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق،ص: مالك بن نيب )3(
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، فقد وضعت يف فكره، احلدود الّسياسية )اإلقدام(وأما  .)النظام اإلستعماري: (ذلك الوضع الذي سوف يسمى

الّدقيقة، عندما كانت تكشف عمليات استغالل الفالح اجلزائري، اليت بلغت درجة ال توصف، فاألرقام اليت  

كانت تنشرها، عن مساحة األراضي املمنوحة للمّعمرين، وعدد األوالد اجلزائريني، الذين ال يذهبون إىل املدارس، 

  . الغضب و�ّز الّنفوس و تعمل على توجيه الرّأي العام تثري

ويف تلك األيام كذلك، كانت الّصحف، تتحدث عن حرب الرّيف، اليت كان يقودها عبد الكرمي اّخلطايب مع 

حفنة من الرجال األسود، واليت كانت أحداثها متأل النفوس يف مقهى بن ميينة، و تثري املشاعر والعواطف، وسرعان 

يف فكرة اإللتحاق بصفوف عنده ، وارتسمت )شوات(ّولت إىل انفعاالت يف ذهن ابن نيب و صديقه ما حت

  ).الرّيفيني(

، فقد أثبت األمري عبد الكرمي، ان امرباطورية 1919سنة لقد زعزعت حرب الرّيف، مواقف حديدية يف فرساي «

، مع حفنة من )األمري الريفي( نوي، الذي أحدثه لذا كان البّد من رأب الّصدع املع. إستعمارية، ميكن الّنيل منها

وكان لذلك دفع معنوي جّبار، لقلوب ونفوس ختتمر بداخلها فكرة الوطنية و . »الرجال، يف هيبة األمم املتحدة

  يثأر لنفسه تثأر لشعب ال يستطيع بعد أن ) الرّيفيني(لقد كانت بطولة . احلرّية و اإلستقالل

  :سياسية و الحركة الوطنية التحديد السلبي للطبقة ال

. كانت الطريقة املنهجية، تقتضي أن جنّلي هذا التحديد لكل تيار على حدة، وهو ما ستحاوله هذه الدراسة

آخذين يف عني اإلعتبار، أن احلركة . ولكن تداخل هذه التيارات و امتدادا�ا، جعلنا خنّصها �ذا العنوان املشرتك

فحىت عملية الّنقد، و اليت تكون أحيانا . ود سابقة و إلخفاقات سابقة كذلكالوطنية، هي نتيجة منطقية جله

حادة هي عملية إجيابية، معّدلة للمزاج و املسار، ضمن تفاعالت ضرورية، و حتمية تتمخض عنها نتائج سلبية 

و جدير بنا أن  .ال حتويالولن جتد لسنة اهللا تبديال و . أو اجيابية، تبعا لقانون الّتدافع الذي سّنه اهللا خللقه أمجعني

نبدأ بفدرالية املنتخبني أو احتادية النواب، اليت فّوضت نفسها، على أ�ا ممثلة للمسلمني اجلزائريني يف ا�الس 

  . املنتخبة ويف ا�لس املايل كذلك
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  :اتحادية النواب  -أ

هي مجعية سياسية كانت تتشكل يف األساس، من الّشخصيات الّسياسية املثّقفة بالّلغة الفرنسية، واليت كانت      

تتصف باإلعتدال، وتتبّىن الوسائل الّسلمية والّدبلوماسية، من أجل احلصول على حقوقها الّسياسية و املدنية 

، وعقدت 1927تأسست يف شهر جوان سنة « ، وقد " احتادية املنتخبني املسلمني اجلزائريني" وتّسمى كذلك 

أول مؤمتر هلا، يف شهر سبتمرب من العام نفسه، امتدادا حلركة الّشبان اجلزائريني، اليت تعود أصوهلا إىل �اية القرن 

ان وهي ّجتمع، لثالث احتاديات مستقلة، متّثل قسنطينة، واجلزائر، ووهر . )1(»التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين

إال أن أكثرها نشاطا وشهرة وتأثريا على الساحة السياسية كانت احتادية قسنطينة اليت أصبحت العنوان الرئيسي 

  .هلذه التسمية

، مث ما لبثت أن آلت رئاستها إىل أحد أعضائها وهو "شريف سيسبان " السيد « وقد ترأس اإلحتادية بداية،    

، حيث عرفت يف عهده نشاطا وتوّسعا، خاّصة مع 1931ك يف سنة ، وذل"حممد الصاحل بن جلول :" الدكتور 

وجود جمموعة من املثقفني ، و اإلطارات، من أطباء وحمامني، وأساتذة وصحفيني، وصيادلة، وأعضاء من 

  .)2(»العائالت الكبرية، والّتجار ومّالك األراضي، وبعض قدماء احملاربني يف اجليش الفرنسي

ه اإلحتادية، يرى بأ�ا تتشكل من الطّبقة املثقفة، ثقافة فرنسية، وقد تبّنت يف مطالبها واملتفّحص لرتكيبة هذ  

وبنت أحالمها على األوهام، وكشفت عن سذاجة وقصر نظر، عندما . اإلندماج، يف إطار املساواة مع الفرنسيني

تعباد، ميكنها احلصول على بعض اعتقدت أ�ا بسلوكها لتلك الّسياسة املتذلّلة، سياسة اخلنوع و اخلضوع واإلس« 

  .)3(»فئات حقوقها املهضومة

ع أن يكون مرتخ، غري متماسك؛ ولذلك مل يستطجتمع « حىت وصفها أبو القاسم سعد اهللا، بأ�ا عبارة عن   

حتادية ع العلم أن هذه اإل، م)4(»رأيا عاما يف اجلزائر فهو جمّرد تيار عام، وليس تنظيما قّويا ميكن اإلعتماد عليه 

وقد عرفت توسعا، وطبعت مرحلة الثالثينيات  .م، تاريخ صدور قرار حّلها1941استمرت يف نشاطها حىت سنة 

  .  تة إىل شخصية مرموقة ذائعة الّصي، الذي حتّول يف غضون فرتة قصري "بن جلول"ببصما�ا مع زعيمها 

                                                           
، دار البعث، )1945-1931(الوطنية اجلزائرية  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها يف تطور احلركة: عبد الكرمي بو صفصاف : ينظر )1(

  .257،ص1،1981،طقسنطينة
  .213املرجع نفسه، ص)2(
  .25،ص 2003، دار الطليعة، قسنطينة، ) 1954_ 1926( اجلزائر ، احلركة الثورية يف: مومن العمري )3(
  .26ملرجع نفسه، ص ا)4(



 السلبي في مذكرات شاهد للقرن  التحديد:                                                  الفصل األول

 

250 
 

رغم أن . ضالية اجلزائرية بسلبيا�ا وإجيابيا�اومهما يكن من شيء، فإّن هذا الّتيار، شّكل حلقة يف املسرية النّ 

ستعمار يرى قابلية لإلستعمار و الية حضارية ، ومن منظور ثنائية اإلمالك بن نيب الذي كان يراقب األمور من زاو 

فقد كان شاهدا . حتادية و يف زعمائها على اخلصوص وسائل إستعمارية، لتخدير مجاهري األمة وتغفيلهايف هذه اإل

  .ا لظروفها و أحداثهانياملرحلة ، معاعلى 

و «كان شاهدا على الّتغريات اإلجتماعية، اليت تسري سريها املعتاد يف تلك الفرتة، قبل ظهور احلمى اإلنتخابية ، 

نتخابية التطّور أخد يتدرّج حنو السوق اإللكن من يدّقق املالحظة، يرى أيضا أن عدد املقاهي بدأ يرتفع ، كأمنا 

ح با�ا على مصراعيه، بعد سنة من ذلك الّتاريخ، اذ دّقت ساعة املزايدة يف القيم األخالقية واإلجتماعية اليت ستفت

  .اليت اكتسبها الوطن خالل الثالثينيات ، و اليت ستباع فعال باملزايدة الدمياغوجية اليت أعلنتها احتادية املرشحني

قبل على مقاه خاّصة به ، تكّونت فيها اإلطارات، اليت كما يالحظ أيضا أن الّشباب، بدأ خيتلف أكثر من ذي 

  .)1(»)املصايل(ستدفع عجلة احلزب 

، يرتّدد على ألسنة الناس، بوصفه زعيما وذاعت شهرته ، وبلغ )بن جلول(و إذن فقد بدأ يف املدينة اسم الدكتور 

الّشعب اجلزائري ، و هذا يعين يف  الّذروة بتوجهه على رأس وفد ميثل احتادية النواب، إىل باريس ليقّدم مطالب

، رفضت استقبال )كامل شوتون(و لكن احلكومة الفرنسية برئاسة . احلقيقة أن يقّدم بعض املقرتحات املعقولة 

  .ادية، و جلميع الّشعب اجلزائريالوفد، وكان ذلك مبثابة صفعة لنواب اإلحت

) موجة الّتسليم العام(العارمة من الّسخط اليت مسّيت بـ أحدثت ضّجة يف الرأي العام ، و تّسببت يف تلك املوجة 

فكان للحدث يف األوساط اإلستعمارية صدى , بدأت فعال كل هيئة منتخبة جزائرية تقدم استقالتها « حيث. 

انتصار ابتهج له مالك بن  )2(.»1934ثورة، و كان فعال أّول ثورة وأّول انتصار سّجله الّشعب اجلزائري يف ربيع 

لدى وصوله إىل عنابة، يف تلك الفرتة بالذات من موجة الّتسليم، و اعتربه معجزة ، و خاصة عندما الحظ  نيب

، مل ]اصبحت مناضلة[، )ليال ولد الكرد(أن عنابة نفسها املدينة اليت امّتصها اإلستعمار وخّدرها الكحول، و «

 ،  رمبا ختلف للحفاظ على مصلحة أسرته يف يبق فيها إال نائب واحد مل يقّدم استقالته ، هو النائب املايل

كان ذلك العمل فعال معجزة أتت على غري ميعاد ، و لكّنها معجزة .. )3(»الشركتني الكبريتني للتبغ و الطماطم

                                                           
  .294مذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق ، ص : مالك بن نيب)1(
  .310ص  ،مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق:مالك بن نيب )2(
  .311املصدر نفسه، ص )3(
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سرعان ما ينزل �ا الزعيم وحاشيته إىل احلضيض حفاظا على مصاحلهم كما يذهب مالك ، ومماالة  لإلرادة 

  .بثنت تراقب األمور عن كرية اليت كااإلستعما

مبهمة إبالغ الّنواب يف تبسة، بالرتاجع عن استقاال�م ، و مل ) بومايل(فقد كّلف الّزعيم مبعوثه الدكتور 

يكتف عند هذا احلد بل راح خيوفهم، بأن حمافظ قسنطينة سيتخذإجراءات صارمة ، و رّمبا استعمل اجليش لقمع 

كان مالك بن نيب حيّذق يف مبعوث الّزعيم الذي جاء ينذر مدينة تبسة ، ). التسليم(املدن و القرى املصرّة على 

إن النخبة املثقفة وجلت بكل وضوح طريق اخليانة و أن اإلستعمار بدأ «:وأدرك متاما املوقف يف تلك الّلحظة

اليت ) ت الّصارمةاختاد اإلجراءا(يستخدم الزعماء إللقاء احلرية و الريبة يف الضمائر ، مفضال هذه الطريقة على 

  )1(»التزيد إرادة الشعب إال صالبة 

ستعمار يف صناعة الزعماء خربة و دراية ، خاصة اذا تعلق األمر بصناعة هذا الزعيم يف وسط اهلي ، فحني و لإل

ثارت ثائرة الّشعب بعد أن حّدثت يهوديا نفسه بالبول يف صحن ذلك املسجد الصغري حبي اجلزارين بقسنطينة  

ملشايخ وبعض األحبار بتهدئة األمور ، عملت اإلدارة اإلستعمارية على دّس خرب بني الّصفوف، مفاده ان وقام ا

وحدث األمر «فانطلقت اجلماهري حنو املدينة ال تصغي ألحد، .رئيس احتادية النواب قد قتل من طرف اليهود

، ومل )2(»انتهى األمر يف مخس عشرة دقيقةاملذهل قبل ان يستطيع اجليش التدّخل ، وقبل أن يرّتد لليهودي بصره، 

، كانت الكلمات األوىل، ألسطورة سيكتبها اإلستعمار على حساب "اليهود قتلوا الزعيم" : يشعر أحد ان مجلة

  .زائري، بدمائه الزّكية أحيانا الّشعب اجل

  :ومل تكن هذه اجلماهري تدري بأن هذه الكلمات يف منطق الّصراع الفكري و مكره تعين

  !..قّدسوا الّصنم!.. اعبدوا الّزعيم _ 

عام ) أغسطس(هكذا كان مالك بن نيب يعّلق على ذلك احلدث، الذي وقع يف اخلامس من آب 

، وحىت يصعد جنم الّزعيم إىل الّسماء ، فقد ناول رئيس الّشرطة ضربة رأس خالل ذلك األسبوع، الذي  1934

وانتشر صيته يف األفاق ، وقّلما «ّضربة اليت جعلته وحيد زمانه، كانت متوج فيه املدينة من الّصدمة ، فكانت ال

اذ عندما وصل من . تلد األحداث الكربى فأرا ، و لّكنها ولدت فأرا يف تلك الظّروف ، وبدأ يعبث على الفور

من إرجاع ، بّدا ]يقول مالك[، مبلغ ملعاضدة منكويب قسنطينة من املسلمني ، مل ير الفأر، )أمني احلسيين(الّسيد 
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، وهكذا بدأ )سالميةاحلركة اإل(ة ذلك املبلغ كيال يظهر للّسلطات اإلستعمارية، تواطؤ مع ما يشّتم منه رائح

، اذ كانت احليلة منطلية على اجلميع ، و هذا ما  )1(») الدمياغوجية(الوطن خيرج رويدا من جادته، إىل مسارب 

كونوا على قدر كاف لفهم أحابيل اإلدارة اإلستعمارية، وخمابر كان يعيبه بن نيب يف رجال اإلصالح ، الذين مل ي

مل أكن أعرف ، من جهة «: مسومها السيكولوجية، بل إنه يقول يف اعرتافات أخرى ، يف كتاب اخر مثري للجدل

، يف وقت  "خائن"سيصبحون ، سنوات بعدها، محاة البن جلول، عندما كنت أهامجه كـ" العلماء"أخرى  أن 

كانوا يتحّسسون يف " العلماء"ائر تضعه يف الّذروة ، وأخّص من العلماء، الشيخ العريب، وأدرك اآلن أن كانت اجلز 

التفاهم مع متواطئ ، عوض الّتفاهم مع الذي " اإلسالم"شخصي، الشاهد العصّي، يف وقت رأوا  فيه أنّه من 

  ).2(»يكيل له اإل�ام

كما   –) مع محودة بن الساعي(وكان على وعي تام «ائر ، كان ابن نيب يدرك املهزلة اليت بدأت يف اجلز 

احتادية (باإلختالس الكبري الذي بدأت خيوطه، تظهر على املسرح الّسياسي اجلزائري ، منذ ظهرت عليه  –يقول 

كما كان يدرك أن الّصراع، مل يكن صراع أفكار ، و إمنا صراع مصاحل تشرف عليه الّسلطات العليا ، ) النواب

، او ذاك ، حىت يرى الشعب املغرور يف )العدو لفرنسا(ة مبقاومته  أحيانا، عندما تعلن غضبها على هذا متظاهر 

  .)3(»بطوالت توجب عليه السمع و الطاعة ألصحا�ا) العداوات (تلك 

التاريخ مل "م، حني أعلن بأن 1936من هذه املهازل ما كتبه فرحات عباس نائب بن جلول يف اإلحتادية سنة 

. الفرنسية بشتم اإلسالم و املسلمني " le temps"وهذا بعدما قامت جريدة ". ف عن وجود أمة جزائريةيكش

وهكذا . لقد كان مقاال سافال وكفى". le temps"بأنه من الّضروري الرّد على صحيفة «وقّدر نائب الّزعيم، 

فقد أنكر بكل بساطة وجود . الفضيحة، من باب "البوليتيك " دخل البطل الوطين رقم اثنني او ثالثة معرتك 

حبث يف كل مكان، حىت يف رماد املقابر، دون أن يعثر على شهادة " ، مّدعيا أنه "أمة " اجلزائر، بصفتها 

  .).4(»بوجودها 

وقد نقل أبو القاسم سعد اهللا يف كتابه احلركة الوطنية اجلزائرية، مقتطفات من هذا املقال، الذي نشر 

إن « : ، جاء فيه على اخلصوص"فرنسا هي أنا " م، حتت عنوان 1936فيفري سنة  23م جبريدة الوفاق يو 

                                                           
  .319ت شاهد للقرن، مصدر سابق ،ص مذكرا: مالك بن نيب)1(
  .72، ص 2016نور الدين خندودي ، منشورات بن مرابط ، :العفن ، تر : مالك بن نيب)2(
  .360 ،صمذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق : مالك بن نيب : ينظر)3(
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الوطنية عاطفة تدفع شعب من الّشعوب إىل العيش معا، داخل حدود معينة، وهي اليت أّدت إىل قيام سلسلة 

ميوتون من أجل  إن  الوطنيني يكّرمون أل�م. ولو أين اكتشفت وجود أمة جزائرية، لكنت وطنيا. األمم احلاضرة

فكرة وطنية، ولكّنين غري مستعد أن أموت من أجل وطن جزائري، ألن هذا الوطن ال وجود له، ومل أستطع أن 

سع إنسان أن اكتشفه، وقد سألت األحياء و األموات، وزرت املقابر، ومل حيدثين أحد عن هذا الوطن، وليس يف و 

  .)1(»يقيم بناء على الريح

كالصاعقة على ابن نيب، و مجاعته، يف باريس، وكانت الّصدمة كبرية يف الوطن  لقد سقط هذا املقال    

، وقام الوطنيون كذلك، ولكن الرّدان،  )الّشهاب(كذلك وقام عبد احلميد بن باديس، كما ذكرنا ، بالرّد يف جملة 

الذي " ثقفون أم مثيقفون ؟م"كانا دون املستوى املنتظر من مجاعة ابن نيب، فقام هذا األخري بتحرير مقاله الّشهري 

كما يسّميها، حجبت املقال، فلم يأخذ طريقه للّنشر، " األهايل"ألقاه حربة يف وجه فرحات عباس، ولكن حكمة 

هؤالء العلماء . بل تعّرض صاحبه، لّلوم الّشديد، من طرف العلماء، على �جماته العنيفة على بن جلول وزمرته

وفد املؤمتر اإلسالمي املتوجه إىل باريس، و الذي يضّم ضمن أعضائه الشيخ الذين سيتوجون بن جلول، على رأس 

  . عبد احلميد بن باديس وكل هيئة أركان حزب اإلصالح

أكرب انتصار حّققه الّشعب اجلزائري على نفسه أوال، مث على  « لقد كان املؤمتر، كما يرى مالك بن نيب، 

ولكن اجلزائر اليت كانت تستطيع كسب انتصار كبري على (...) كل القوى اليت تسعى إلبقائه يف الوحل 

اإلستعمار بثمن غال، مل تكن جتيد احلفاظ عليه، إذ أ�ا عوضا عن أن تبقي املعركة على األرضاليت حتقق عليها 

  .)2(»نصرها تنقلها وتورطها على أرض اخلصم 

لقد ذهب الوفد إىل باريس، ونزل يف الفندق الكبري الذي يوايت أمثال بن جلول وفرحات عباس، ولكنه 

فقد صاحبت الفاحشة و : كان املشهد بائسا يثري الّشفقة « . ال يليق أبدا بعمائم اإلصالح، وال بالكرامة الدينية

  .)3(»ي املشروبات الكحولية وفدا ضّم األعضاء البارزين لإلصالح اجلزائر 

                                                           
  .69،70، ص1986، 3،طللكتاب، اجلزائر،  املؤسسة الوطنية 3، ج)1945-1930(احلركة الوطنية اجلزائرية : أبو القاسم سعد اهللا)1(
  .364،365ص،مصدر سابق ،مذكرات شاهد للقرن : مالك بن نيب )2(
  .137العفن، مصدر سابق، ص: مالك بن نيب )3(
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لقد الحظ ابن نيب عند زيارته للوفد، أن بن جلول كان جيلس بعيدا يرتشف مشروبا كحوليا بصحبة مندوبة   

، ومن يومها أدرك أنه ال يرجى خريا كثريا من "الوفد األهلي"مجيلة، ّمت انتدا�ا على األرجح، خصيصا لدى رئيس 

  ".األندجني"سبح يف مستنقع القابلية لإلستعمار ويقبل بتسمية مادام الكّل ي. األزهر، و الزيتونة، وكلية اجلزائر

إن الظروف « :ومل يتغري حكم ابن نيب يف هذا األمر، بل راح يؤكده بعد ثلث قرن من زيارة وفد املؤمتر حني قال  

اها العقلي الّساحنة، وضعت العلماء أمناء على مصلحة الّشعب، فسّلموا األمانة لغريهم، أل�م مل يكونوا يف مستو 

  . )1(»وسّلموها ملن يضعها حتت أقدامه لتكون سّلما يصعد عليه للمناصب السياسية 

وال جمال هنا كما يقول، لبحث القضية يف جوهرها احلضاري، فقد كان يدرك أن لرجل الزيتونة و األزهر،   

". العلماء"ّلغة الفرنسية اليت جيهلها رّد فعل نسوي أمام املسؤولية احلقيقية، إضافة إىل عقدة الّنقص اليت سببتها ال

وهذه الّنقطة بالذات، هي اليت كان يستغلها بن جلول وأضرابه، وهي اليت كان يأيت منها شيطان اإلدارة 

  .اإلستعمارية ليزرع الّشقاق والّنفاق، واخلور، والوهن، يف صفوف الّشعب من خالل زرعها يف صفوف خنبته

، فقدت الكلمة قيمتها بانتقاهلا من )املطربشة(، زمام األمر للقيادة )ّممةاملع(ومنذ أن سّلمت القيادة   

، )مصايل حاج(يف جو بدأ فيه ..!)اخليانة(ومل خيطر ببال أحد أن يصرخ بكلمة « الّنادي واملسجد، إىل املقهى،

. )2(»حلقوق، والّتقدميةينّصب اخلاليا حلزبه مبدينة اجلزائر، وبدأ الوطن يهجر حلبة الواجبات، ويّتجه إىل ميدان ا

ومل يكن يف استطاعة العلماء مواجهة هذا الّتيار، كما يرى ابن نيب، ألّ�م ال يشعرون به، وال يّؤيدون من يشعر 

ففي الوقت الذي كان يرافع وحده ضد الّزعيم . ورهمر يفّضلون من خيون عهدهم، ويرضي غ خبطورته ورّمبا كانوا

ليت نّصبته على رأس املؤمتر اإلسالمي، كان الّشيخ العريب الّتبسي يقوم بدور احملامي الذي تربأ من مجعية العلماء، ا

  .وكان املنتصر األخري بطبيعة احلال هو اإلستعمار دائما. عنه بدعوى أنه الّرجل األوحد

أقيمت يف احلفلة اليت ) الّزعيم(وللتاريخ كذلك، فقد سّجل ابن نيب سكوت الّشيخ العريب، حينما تكّلم 

فعاد . له بتبسة مّسوغا موقفه إزاء اجلمهور الّتبسي، فيما خيّص موقفه من مجعية العلماء، بعد قتل املفيت كحول

وفقد ا�تمع رشده، وأصبح  . الّزعيم مكّلال باإلنتصار، حىت أصبح العوام يعتقدون أن يف شعره خصلة من الذهب

  .طردت من الباب تعود من النافذة ت اليتكل فرد مهتما مبعزوفته الّشخصية، وبدأت اخلرافا

                                                           
  .368للقرن، مصدر سابق ص رات شاهدمذك: مالك بن نيب )1(
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  :مصالي الحاج والحركة الوطنية  -ب

بل عمل على جتسيد . يعترب هذا الّزعيم، من الذين حاولوا حتقيق أكرب إمجاع داخل حزبه، وحول شخصه  

هد يف عملية وقد اجت. األمة اجلزائرية يف هذا اهليكل على اختالف مكّونا�ا الطّبقية، والفكرية، واأليديولوجية

الذي أصبح عبارة عن فسيفساء سياسية من مرجعيات وأنساق فكرية خمتلفة، . انتقائية لألفكار اليت حتكم تنظيمه

إّال أن الّدارس ألفكار هذا . استطاع مصايل احلاج بكارزميته، أن يسّريها ضمن تيار واحد، عنوانه احلركة الوطنية

حيث جند عند قراءة خطابه ومواثيقه وصحفه، كل املرجعيات « ساسية، التيار جيد صعوبة يف حتديد مرجعيته األ

 فرتة ما، وتراجعه يف فرتة ، منضوية بداخله، لكن مع غلبة توّجه فكري يف)املوجودة يف اجلزائر(والتيارات الفكرية 

دورية حاّدة، إىل أزمات  - وخاصة عند غياب الزعيم الروحي للتنظيم  - وهو األمرالذي يؤّدي عادة  )1(»أخرى

  .متتّد حىت إىل داخل الّدولة اليت تتبىن مشروع جمتمع مثيل

ومهما كانت اآلراء خمتلفة حول شخصية أبو الوطنية، كما يسّميه البعض، فإّن الّثورة الّتحريرية، ولدت   

ات من رحم حزب الّشعب اجلزائري الذي يرتأسه، وإن كانت يف حقيقتها هي نتيجة خماض عسري، لكّل احلرك

ولسنا هنا بصدد تشريح هذه املرحلة . الّنضالية اليت كانت يف الّساحة يف تلك الفرتة، واليت كانت قبل ذلك أيضا

بّني شهادته على مصايل احلاج شخصيا، نتماهلا وما عليها، وإّمنا حنن بصدد متابعة مالك بن نيب يف مذكراته، ل

  . وعلى احلركة الوطنية بشكل عام

، الذي أفل بباريس منذ ذهاب األمري خالد )جنم مشال إفريقيا(، بعث منظمة )يل احلاجمصا(عندما فّكر   

جبمعية الطّلبة بواسطة الدكتور ابن ميالد، حسبما يتذكر ابن نيب، وّمت اإلتصال مبمثلي (..) إىل الّشرق، اّتصل 

ان ، ويتظاهر بأفكاره الّسياسية، وك، ألن صاحبه يّدعي القرابة من األمري خالد)اهلقار(اجلمعية، يف غرفة من فندق 

غري أن شعورا بالرّقة « ، الذي كان برفقة مساعديه، مرحا وودودا،"مصايل"داله بابن نيب من بني احلضور ، وقد 

هم الذين قدموا إلينا، بينما كان " العّمال"، �رد أن مّرت علّي فكرة، أن هؤالء )كما يقول(والشفقة غمرين 

  .)2(»و الّذهاب حنو إخوا�م العّمال لرتبيتهم وتثقيفهم ، ه"املثقفني"واجب 

                                                           
  .111،ص2012 2، طاجلزائر، داركوكب العلوم،)1954-1920(ختالف فاق واإلتكرية يف اجلزائر املعاصرةبني اإلالتيارات الف: رابح لونيسي )1(
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، أخد بن نيب الكلمة وعرب عن جتماعاإلبعد كلمة بن ميالد، الذي قام بالّتقدمي، ومصايل الذي عرض ملوضوع   

ويف �اية  .سروره هلذا اللقاء، واآلثار الطّيبة، اليت ميكن أن خيلفها على إفريقيا الّشمالية، وكان متأثرا كثريا

  .، اختذوا قرارا بعقد اجتماعات أخرىاالجتماع

 م1927وهكذا تشكل احلزب الوطين، أو قل اعيد تشكيله، ألن املرحوم األمري خالد أّسسه بباريس يف سنة « 

راه ماديا بذك" جنم مشال افريقيا "فّتم التأسيس، حتت إشراف هذا املغرتب الّنبيل، وانتفع ". جنم مشال افريقيا"باسم 

، فقد ركبت سفينة الوطنية )يقول مالك(وهكذا . ببيع صوره، ومعنويا جبذب اإلنضمام، واإلخنراط يف صفوفه

  .)1(»وقد اخنرطت كّلية إىل درجة أين أصبحت أختّلف عن اجتماعات اجلامعة العربية . بنشاط ومرح

ليقع ـ لألسف ـ يف ) l'intellectomanie(بأنه فّر من أدعياء الثقافة  –كما يعرتف   - ومل يكن يدري 

" الوطنية " الّسياسة العقيمة، أي يف البوليتيك، كان غرّا، ومل يدرك ذلك بعد، يف تلك السهرة اليت ال تنسى مبيالد 

  .  وعاد إىل بيته ميأله محاس فياض وكأنه فارس شاب، خاض أوىل معاركه وعاد مكّلال. اجلزائرية

جنم مشال ( ، حيث تقّرر مصري)سان جاك(بشارع غرفة أحد مريديه، وهو بّقال املوعد الثاين مع الزعيم، كان يف   

يقول ابن (، ومل أكن أعلم )مصايل حاج(املزمع بعثه بأكثر ما ميكن من األّ�ة، واإلعالن، حسب رغبة « ، )افريقيا

سيبّدد كل طاقا�ا يف ، أن هذه الّرغبة الّسامية، كانت العرض للمرض اجلديد الذي سيجتاح اجلزائر، والذي )نيب

سوى هذا الوجه من الّنشاط الّسياسي، الذي ) الزعيم(الظهور، والتظاهر، واملظاهرات، كأمنا مل يكن يف نظر 

  .)2(»استوىل على الوطن طيلة ربع قرن 

بار تإذا أخدنا بعني اإلع. ومل يرتك ابن نيب للمعرتض أن يقول، بأن هذا املرض اجلديد، كان من بعض جوانبه شفاء

نتخابية، يف توعية الشعب، ألنه يرى بأن هذا اإلعرتاض يكون صحيحا، إذا قّدرنا فضل املظاهرات، واحلمالت اإل

ولكن هذا التقدير خطأ، ألن اجلزائر مل تنطلق من نقطة « . بأن اجلزائر خرجت من العدم، لتدخل عهد التظاهر

ضها الّشعب حتت لواء اإلصالح، ولواء املؤمتر اإلسالمي الّصفر، بل انطلقت من ميدان املعارك الطّاحنة، اليت خا

، ال أرى يف تلك احلركات احلزبية مسّرعا )يقول مالك(الذي سيأيت ذكره، لتدخل ميدان اإلنتخابات، لذا فإنين 

 خلطوات الشعب حنو الثورة يف النهاية، بل على العكس أراها مسؤولة عن تعطيل أوا�ا إىل ما بعد احلرب العاملية

  .الثانية
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فلوال تدخل مصايل حاج يف األمر، ملا وجدت اجلزائر نفسها أمام كثري من (...) هذه هي احلقيقة أمام التاريخ   

  .)1(»...1962املشكالت اليت عانتها بعد اإلستقالل سنة 

األحيان، حّب  اعتناؤه بنفسه، وبأ�ة الّتزعم، اليت نّسميها يف كثري من" الّزعيم " وقد الحظ مالك بن نيب على 

  ...ر، والتعايل، إىل درجة الغرورالظهو 

ففي التظاهرة األوىل اليت تقّررت يف غرفة البقال أن تقام يف صورة مهرجان للحزب الوطين، واليت دعي إليها 

العّمال، والكثري من الطلبة واملغرتبني، وقد كانت حتت اإلشراف الّرمزي لألمري خالد، الذي ظهرت صورته تلك 

  .، بعد أن عادت للظهور إثر اختفاء، منذ مغادرة األمري خالد إىل الشرق)األمة(الليلة، على صفحات جريدة 

قد :" ، الذي أنساه ركاكة املثقفني، حىت أنه عندما قال )الزعيم(يف هذه التظاهرة أعجب مالك بن نيب خبطاب   

يصرخ إعجابا، ولكن هذا اإلعجاب بدأ يف ، كاد "يكون تفاوت بني األفراد، ولكن ال تفاوت بني الّشعوب

، والذي )مصايل(األفول، عندما رأى ذلك العمالق، القوي البنية، العايل القامة، الذي كان يقف إىل جانب مدام 

كان يهّدد اإلستعمار بضربة من .. رآه يلّوح برأسه، وكأنه يهدد عدوا قائما أمامه. قّدر أنه من حرس زوجها

  .ي يف القضية ضربة رأسولكن هل تكف !!رأسه

) الوطنية(و يا أسفاه كان هلذا احلدث البسيط أثر سيء يف فكري، بالنسبة إىل مستقبل احلركة « :يقول ابن نيب   

يف بالدنا، إذ قّدرت أ�ا ستحّل معظم املشكالت على هذا الّنمط، وقد ازددت تشاؤما تلك الّليلة، عندما رأيت 

ينزوي مع الرجل العمالق، إىل جانبه على شرفة تطّل على أخشاب املسرح، وقد  ، بعد أن أ�ى خطابه،)الزعيم(

، وتطربش الطربوش )البلغة(، وحذاء أبيض من نوع )قشابية(غّري هيئته، فلبس نوعا أنيقا من العباءات، املسّمى 

ّلحظة وقد جعل لنفسه األمحر، وأشرف يف هذه اهليئة يطّل على احلاضرين، بدال من أن جيلس بينهم، فرأيته تلك ال

  .)2(»ترفعه عليهم وتعزله عنهم . منّصة يظهر عليها للعباد

، شعر حبرج وضيق، ورمبا يف تلك )الزعيم(يف تلك احلفلة، وكّلما وقع بصره على تلك الّشرفة، اليت يطّل منها     

، رغم ما سيبقى من صالت عذبة الّليلة بالذات، وقع يف أعماق ال شعوره، التمّزق األّول، بينه وبني احلزب الوطين

  .أحيانا، ومرة أخرى
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، وتوّجهوا "بن الساعي"ولقد زاد هذا الّشعور بالقلق، الذي حتّول إىل شك، عندما قام مببادرة مع األخوين       

من  حلثّه على إنشاء مدرسة مسائية يف باريس، توّجه لتعليم األميني،. ، باعتباره زعيما وطنيا)مصايل(ثالثتهم إىل 

وقد اعتقدوا أن قطاع التعليم احلّر، هو بالفعل ميدان . الّعمال والشبان اجلزائريني، الذين امتألت �م األرصفة

املسامهة الفاعلة من الزاوية السياسية، للطلبة الذين كان مبقدورهم استعمال وقت فراغهم، يف سبيل هذه املهّمة 

  .الكبرية والنبيلة

ة من اجلامعة الشعبية، اليت أجنزها احلزب الشيوعي الفرنسي، لصاحل العمال وكانت هذه الفكرة مستلهم  

  .ولكن هذا املسعى العملي الفّعال، خاب بعد وعود ومماطلة، من قبل الّزعيم، ألن الفرق بات واضحا. الفرنسيني

حىت يصبح فّعاال فالشيوعية عقيدة، تريد ان تستعمل اإلنسان ، وتدرج يف مسعاها هذا، قضية تعليمه،وحتسينه،«

 .ية اليت تنوي الّلجوء إىل الكلمة، كانت نوعا من النزعة التجريبية العاطف)يقول مالك(بينما الوطنية اليت شرعنا فيها

ومبا انه مل يكن مطلوب من اجلميع املشاركة باحلديث، فقد كان يكتفي باإلستماع إىل خطاب الزعيم والتصفيق له 

  .)1(»اسم هذه املزية مع ثرثارين آخرين ، فضال عن أنه مل يرد أن يتق

ورغم كل هذا فإن بن نيب كان يفّسر مثل هذه املواقف من ـ مصايل ـ على أ�ا جمرد غرية، بل ذهب به احلال إىل 

، الذي كان حياول رّص )الزعيم(اعتبارها شرعية، ألن تدّخلهم بصفة مباشرة يف حياة الّعمال ، رّمبا آثار حفيظة 

  .يه فقد ظّل حيتفظ ببعض اآلمال، يف فريق مصايل إىل جانب علماء اإلصالحصفوفهم ، وعل

و املبدأ   هو تسيريهم لألمور بطريقة عاطفية، تفتقر إىل الفكرة املوجهةنيالشيء الذي كان يعيبه على الوطنيولكن 

فا�تمع بدون إيديولوجيا، هو عبارة عن جمموعة او شتات من الّناس  والوطن «. الرّاسخ، و اإليديولوجيا اليت تبقى

بدون ايديولوجيا عبارة عن أرض، فهي إذن مكّون أساسي، من مكّونات كّل جمتمع، إذ ال وجود �تمع بدون 

  .)2(»إيديولوجيا

حل كفاحها كر عملي تعبوي، وكل اإليديولوجيا اليت سادت البلدان، خالل مراو يف جوهرها، ف وهي بطبيعتها

ستعمار، اختذت صبغة وطنية أو قومية، مربّرة هلوية ووحدة األمة، لكن املشكلة املنتظرة، هي أن اإلمجاع ضد اإل

ف بعد إعالن احلاصل بني الطبقات والفئات اإلجتماعية، خالل مرحلة الكفاح ضد املستعمر، غالبا ما يتوقّ 

                                                           
  .70،71العفن ، مصدر سابق، ص: مالك بن نيب )1(
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اإلستقالل مباشرة، لتنتقل األمور إىل صراع سياسي، واقتصادي، وثقايف، يفقد الوطن استقراره الذي هو يف أمس 

  .م1962ورّمبا هذا ما حدث بالّضبط إثر إعالن استقالل اجلزائر سنة . احلاجة إليه

) مصايل حاج(برهن «، اليت )القومية(ة ولكن دعنا ال نستبق األحداث، ولنرتك املوسيقى الوطنية تعزف على الّنوط

، آلة تصغي لعزفها اجلماهري، من عّمالنا )جنم مشال افريقيا(أنه جييد هذا العزف، وصارت فعال بني يديه مجعية 

الذين يعملون بني يديه بباريس، فقد بدأت الّسلطات اإلستعمارية �تم بشأ�ا، أكثر من ذي قبل، وبدأ أفراده 

يف الوقت الذي . )1(»اجلزائرية، يفّكرون يف حتديد خّط سريهم، حسب ما جتري به الرياح الساحنةالفئة الّطالبية 

وتوّرط فيها حىت ). بومايل(، والدكتور)فرحات عباس(بدأت يف اجلزائر نفسها تظهر صورة أخرى للوطنية، مع 

  .د الذئابوظ الّسيئة إىل حيث تصيذلك الرجل النزيه، الذي ساقته احلظ) سعدان(الدكتور 

اجلناح الكادح، الطامح إىل البورجوازية، يف : وهكذا بدأت يف تلك الفرتة، تنشأ صورة القومية اجلزائرية جبناحيها « 

وبقي اإلصالح . ذات قيادته املتواطئة مع احلركة اليسارية الفرنسية، واجلناح البورجوازي، املتواطئ مع اإلستعمار

دون أن يشعر أنّه سيقّدم ذات يوم، استقالته املعنوية للجناح القومي  يسعى يف شّق طريقه بني الطّرفني،

البورجوازي، الذي يتّقبلها منه بكل سرور، مث يكون عرضة للجناح الكادح الذي يطحنه ويدوسه باألقدام، ألنّه 

  .)2(»عّرض نفسه لذلك، بتسليم مسؤولياته 

والوطنية، واإلصالح، وحنو ) الوّهابية(رتة ملتزما، حنو ،كان يف تلك الف مالك بن نيب  نفإ ،ومهما يكن من شيء

التكنولوجيا، أي حنو كل شيء تكرهه اإلدارة اإلستعمارية من طرف جزائري، إال أنه وبعد تعّمق األشياء، عّلمته 

فالطرف األول، يعتقد أن بإمكانه حّل قضية « ، كانت سطحية، "العلماء"، و "الوطنيني"األيام، أن مقاربة 

، أما الطرف الثاين فكان يعتقد، أنه "الميتييل "، أو يف قاعة "بوهلييه"سية باملهرجانات اخلطابية، يف قاعة سيا

غري أنه حافظ على الّصلة بالطّرف األول، وكان يدافع دوما عن الطّرف الثاين . )3(»مبقدوره حّلها بالنحو العريب 

  . لسياسة جزائرية مرتّجيا أن يضع مع حممد بن الّساعي األسس احلقيقية

لكنه يعرتف بعد عشر سنوات، أنه كان خيطو خطوات متأنية على درب اخلطأ، درب الوطنية اإلشرتاكية، فهذه  

املّدة عّلمته أن هذه األخرية أّدت إىل تكريس املبتغى اليهودي، املرسوم منذ ألف سنة، بإنشاء نزعة توحيدية 
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اهللا املختار، الذي أمسك مبفاصل الدول تكون يف األخري خادمة لشعب . أوروبية، سادت العامل املستعمر

األوروبية، والغربية، بشكل عام، ومالك بن نيب، وعند كتابته هلذه املذكرات بعد أربعني سنة من إنشاء احلزب 

( الوطين، يضع عالمة حرية، على املفارقة اليت جعلت هذا احلزب يكون مهده يف مقر منظمة املاسونية الفرنسية 

. ، ويضع استفهامات أخرى على العضوية غري اإلنتقائية للمنخرطني فيه)le grand orientالشرق الكبري 

وطنيا، بل أصبح مصايل ومهرجاناته، أصبح بومنجل  عميل املكتب الثاين  ففي الوقت الذي كان يبتعد فيه عن

  . من حمّرري جريدة األمة لسان احلزب يف ذلك احلني

رمبا يعجب هنا، أولئك املثقفون الذين أصبحوا ال « :ى أن يؤّكد قائال ومالك حني يدّون هذه الشهادة، ال ينس

يدركون لغة الشعب اجلزائري املسلم، إنّين ال أكتب هذه املذكرات من أجلهم، ولكن للّشعب عندما يستطيع قراءة 

  .)1(»تارخيه الّصحيح 

 ، من أجل الوصول إىل)املصايل(حلزب وقد حاول من قبل مع العّمال، وخاصة مع الطّلبة الذي شرعوا يف امتطاء ا

اليت ال تتكون ,حىت يلفت نظرهم إىل مشكالت التغيري النفسي، واإلجتماعي األساسية , م او اىل الزعامة�مآر 

ولكّنه كان كمن خيطب , وكان كثريا ما ينشر هذه األفكار على حلقته من الطّلبة والّعمال مبقهى اهلقار.بدون دولة

لبوليتيك وأوهام الّنفس، على الّصراحة، والعلم اوفّضلت , الّنفوس ركبت موجهة اهلرج واملرجيف الّصحراء، ألن 

  .الذي يفضي إىل الطريق الصحيح

ودون أن حتدد وسائلها، فأصبحت , دون أن ترسم خطتها, لقد كانت احلركة الوطنية، تستهدف أهدافا سامية« 

دم بن نيب دائما هو صوكان ما ي, )2(»من أجل مصلحته ال يصلح إال ملن يعمل, تتطّور يف جّو من الفوضى

، الذي يقال، ويعاد، دون أن يفضي إىل شيء عملي، وال يطرح أبدا مسألة الوسائل، وال خريطة "البوليتيك"

ولكن األول بالّنسبة البن نيب كان أكرم , وهذا األمر ينطبق على مصايل، كما ينطبق على بن جلول. للطريق

كان يرى , لذلك ملا كان علي بن أمحد، وبن ساعي يريان يف مصايل جمرد شرطي, جه، واكثر عفةواكثر حفظا للو 

حول عدم فّعالية هذه «وكان متفقا مع أصدقائه، , فيحققها" وطنيته"فيه إنسانا نزيها، دون ان يرقى هو نفسه إىل 

ويف هذا الشأن، مل يكن .)3(»إلستعماريةوعلى خطور�ا، اليت ميكن أن تصبح أداة يف يد اإلدارة ا, القّوة العمياء

، فالّسياسة ليست ما )politique(أثرا ملا يسّمى الّسياسة , ، أو لدى غريهم"العلماء"يرى مطلقا، سواء لدى 
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لنرى , كان علينا أن ننتظر طويال، حىت ظهور الّقضية الفلسطينية] كما يقول[ولألسف «, بل ما ينجز, يقال

ولكن تتحدث عن , ال تطرح املشكلة اإلنتخابية كمشكل أساسي, العامل اإلسالمي ، يف"روح سياسية"تشكيل 

اما , سواء عّربت عنها �ذه الكلمات أو بعبارات أخرى، أقل منهجية ونسقا, مشاكل اإلنسان والرتاب والزمن

. )1(»اعد�امشكلة الثقافة فلم حين الوقت بعد لسياسي جزائري، أن يفهمها على أّ�ا هي أساس الّسياسة وق

وتلك مشكلة أساسية سوف نتطرق إليها يف غري هذا الفصل عندما نتعرض إىل جوانب التحديد اإلجيايب يف 

  .املذكرات

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  المبحث الثالث

  اليهود والمشكلة اليهودية
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البد من اإلشارة إىل هذه القضية اخلطرية ، اليت انبعثت يف قلب العامل اإلسالمي ، وأصبحت كيانا 

اإلستعمار و القابلية : سرطانيا ينخر جسمه، و يوهن أعضاءه بفعل العاملني الذين حنن بصدد دراستهما

  .لإلستعمار

وحنن، إذ جنعل هذا العنوان، يف إطار الّتحديد الّسليب، الذي جيب الّتنبيه إليه واحلذر منه، والعمل على 

نه ال يسعنا إال أن نوجه عناية القارئ، إىل أن مالك بن نيب، إجياد األدوية الشافية، و احللول الناجعة، ملشاكله ، فإ

وحاول اجلواب «". حتت عنوان املسألة اليهودية : وجهة العامل االسالمي"قد عاجل هذه القضية يف اجلزء الثاين من 

  )1(.»عن سؤال اهليمنة اليهودية بصورة خمتلفة عما تناوهلا خمتلف الباحثني

ل مث حلّ "القابلية لإلستعمار "ضية فلسطني منذ نكبتها األوىل، وذلك من زاوية حيث تناوهلا من شرفة، ق  

طريقه حنو الغرب املتوحش بذل الّشرق املتحضر، " شاؤول"القضية يف أصوهلا، ذات املنابع البعيدة ، منذ أن اختذ 

  .املزدهر

فإّن اهليمنة اليهودية على  .وإذا كان املسار اليهودي، قد اختذ عمقه يف مكونات العقل األورويب الغريب

م اجلديد، الذي سيصبح الرّقم الّصعب، العقل سرعان ما بلغت مداها، حيث انقاذت أوروبا، و أمريكا إىل املعلّ 

تات ، وليس من العدل حبال الذي ال ميكن جتاوزه ، وبالّتايل فقد أصبح مصري اإلنسانية، بني يدي أمة تعيش الشّ 

امليعاد على مرمى حجر، وهكذا أضحت إسرائيل القوة الكربى يف الّشرق األوسط، ورفع أن يبقى كذلك، وأرض 

  .الّستار عن سائر مهازل القرن العشرين يف الساحة العربية و اإلسالمية

مل يطرح املشكلة اليهودية حملاكمتها ، بل حملاكمة القصور، الذي «ومالك بن نيب، عندما عاجل القضية، 

ية لإلستعمار ، أما املشكلة اليهودية فقد عاجلها بكل رصانة الباحث ، وبكل موضوعية وإحرتام ، يّعرب عنه بالقابل

لقد أذان أذاها اخلّفي واملعلن، يف احلرب، على احلضارة اإلسالمية، لكنه، ّقدر يف الوقت نفسه مدى فّعالية 

ام يف منطق الّفعالية ، الذي هو أساس ختطيطها و تضامنها، هذا التضامن ووحدة اهلدف يف آليته الدقيقة، شأن ه

  .)2(»حيوية مشروع بن نيب، يف طرح املنهج الفكري 

وحنن إذ ال نفّوت هذه املالحظة، فإنّنا نعمد إىل ذلك، قصد توجيه الّدراسة اليت ستستعرض اليهود 

فّعالية جنس،  واملشكلة اليهودية ، كما جاءت يف ثنايا مذكرات شاهد للقرن حيث كان مالك بن نيب، يسّجل
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ل من يف سبيل هذا املبتغى، الذي يستح حياول الّسيطرة على العامل، ويف نفس الوقت يّعري طرقه املاكرة، و خبثه،

  ..أجله كل ممنوع و حرام

لكي نفهم عاملا ما، ال يكفي أن ندرسه يف مظاهره البادية فحسب، بل من « وهو يقّرر منذ البداية، أنه 

كمصباح سحري خفي، يسقط شعاعه على شاشة   ى خلف مظاهره الرائجة، اليت تبدوخالل روحه اليت تتوار 

الدميقراطية، الرأمسالية، ..  فالعامل احلديث أبدع تنوعات متسارعة متظهرت يف. )1(»الّتاريخ صورا معّدة سلفا 

العناوين، وهل  ولكن ماهي احلقيقة اخلّفية خلف هذه.. ستعمار العبودية، وحقوق اإلنسان وغري ذلك كثرياإل

  .هناك قوة حمرّكة، تتوارى عن أنظار البشر، ولكنها ممسكة بفكره وتوجيهه إىل حيث املصّب الذي تريد

ة، وتبيان مدى خطور�ا وتأثريها على التاريخ البشري، نيب، هو جتلية هذه القوة الفّعالما يّهم مالك بن   

، و ) la renaissannceالنهضة "منذ ألفي سنة، ألّن هذا العامل احلديث، الذي ولد يف أوروبا حتت اسم 

يثار حوله عدة تساؤالت، وخاّصة حول هوية هذه " احلضارة األوروبية املسيحية " أبدع لنا حضارة مسّيت 

  .عي األوروبيون، أ�ا أوروبية خالصة، تستمّد أصوهلا من الفلسفة اإلغريقية الوثنيةاحلضارة، اليت يدّ 

  :فاألحداث الكبرية هلا والدتان « ، "شروط النهضة " هنا يشري مالك بن نيب، إىل ما كتب قبل، يف    

  . ـ والدة تطابق الظاهرة الّنفسية  

  . ـ ووالدة تتطابق زمنيا معها  

أما . بالنسبة للمّؤرخ، فالتوقيت الزمين، هو الذي يأخذه بعني اإلعتبار، ألنه ينظر إىل احلدث يف تسلسله الّتارخيي

عامل اإلجتماع والفيلسوف، فالّتوقيت النفسي، هو الذي يأخذه بعني اإلعتبار، ألنه يشري إىل احلدث يف تسلسله 

لكلمة أوروبا يف التاريخ، هو دخول اليهود إليها، بشخصيتهم  لذلك فهو يقّرر أّن احلدث الرئيسي. )2(»الّسبيب 

املستقلة عن الفكرة املسيحية، والذي يدّقق الّنظر، يالحظ بأن حيوية أوروبا الثّقافية والّسياسية واملادية، تدور حول 

فتأثري اليهود يف  «مركزية اليهود، الذين سيطروا على البنوك، والتجارة، والصناعة واملسرح، والصحافة، واألدب، 

حىت غذوا الّسادة يف عيون . )3(»احلضارة األوروبية هو األكثر بروزا يف عملها، ومسا�ا، إ�م عقلها وروحها 
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ش، اليت كانوا حييو�ا قبل األوروبيني، الذين يكّنون هلم اإلكبار، واإلعرتاف بدورهم املخّلص، من حاالت التوحّ 

  .هجر�م إليهم

مى، من طرف األوروبيني، هو الذي يريد ـ ابن نيب ـ أن جيّليه أمام أعينهم، وأمام بقية العامل هذا اإلنقياد األع

  .املخدوع باملظاهر الزّائفة

وعليه، فال بّد على كل دارس، أن يتّنبه إىل هذه العالقة الّضيقة، بني احلضارة املسيحية، الغربية، وبني 

يقف على خبايا املأساة الفلسطينية اليت يعيشها العامل احلديث ،فالّشعب أراد فعال،  أن  اإذ"،" العبقرية اليهودية"

لقد ضحى حباضر . اليهودي مل يكن خمدوعا، حينما وّىل وجهته شطر أوروبا الفقرية، بدل العامل الّشرقي القدمي 

البلدان  يفأن نفودهم سيكون من أوروبا، اي لقد أحس اليهود غريزيا «.مشكوك فيه، حلساب مستقبل أكيد

  .)1(.»الوحيدة اليت ميكن هلم أن يسريوا عنها األفكار والرجال، على هواهم

ّرك اخلفّي، احملحية، اليت تربهن بأن اليهودي هو يوكانت هذه هي لدغة العقل اليهودي، للّروح املس

  .للحروب الصليبية واإلستعمار ، مرورا مبحاكم التفتيش

هر به أمام أصدقائه، الذين كانوا ال يشاطرونه الرأي، وقد الحظ  بعد أن  هذا ما أدركه مالك بن نيب، وكان جيا

أداة ، ىيهودي، بينما مل يكن  املسيحي سو بدأ يلج فكره تدرجييا امليدان اخلفي، أّن الفاعل الوحيد يف أوروبا، هو ال

ب إىل مصنعه خدمة فهو إنسان حيمل حقيبته كل صباح إىل مكتبه ، إنسان حيمل مزودته ويذه«رغم بعض وعيه،

  .)2(»ألغراض إسرائيل يف هذا العامل

كان ابن نيب يرى مقاربات الّسياسيني، والوطنيني، والعلماء، يف هذه القضية، سطحية للغاية ، لذلك 

من سكان مستعمرات مشال إفريقيا ،وهو " األهايل"الذي ميكن أن يتجلى لدى "فقد أدرك بأنه العقل األخطر 

  :يقوليعي ذلك جيدا حيث 
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واليوم حيث أعتقد أن  �اييت قريبة بطريقة او بأخرى ، فإّين ال أفكر يف أي فخر ،فال أعتقد أن ملّفي «

احلقيقي، موجود لدى احلاكم العام ،أويف وزارة الّداخلية ، وإمنا يف الفاتيكان أويف ا�مع الّديين اليهودي ، وأنا 

  .)1(»مين بكل بساطةواثق أن الذي يدرك الوزن الّنسيب لألمور سيفه

على هذا اإليقاع، ال بّد ان يقرأ مالك بن نيب ، وعلى هذه النغمة، ينبغي أن تفهم املشكلة اليهودية، اليت 

اهيم، و متاجرهم، و قوقد أّدى ذلك ألن تكون هلم م.دة أصبح أفراد جاليتها  يف اجلزائر فرنسيني دفعة واح

ذات الواجهات اجلميلة ، يف حني أخذت حياة الّسكان األصليني،  مطاعمهم و مصارفهم، و كهربائهم وخماز�م،

ففي هذا الوقت بالذات ، بدأ اإلجنليز احملتلون لفلسطني، .تتقلص وتنعزل يف الّشوارع الّضّيقة و احلارات 

  .)2(»فورد حرب عاملية أخرى، وفاء لوعد بلحيّضرون لقيام دولة إسرائيل، اليت رأت الّنور بع«

الوقت، واستغالال للظرف اإلستعماري، كان اليهود يتمّلكون ، ويستحوذون على العّقارات، و يف هذا 

يتخلى عن مصنع «، الذي رآه الّناس )بن القريشي(اليت أشرف أصحا�ا على اإلفالس ، متاما كما حصل لـ

تعرض آخر ما تبقى لديها  ، فالبورجوازية القدمية يف اجلزائر ، كانت )3(»الّدخان الذي كان ميتلكه، ألحد اليهود

أعمال يهود قسنطينة، بدت يف «يف حني . من جموهرات للبيع كّلما واجهتها أزمة طارئة، أو حادث غري منتظم

ازدهار كبري، يّدر عليهم الّذهب يف تلك الظروف املضطربة ، فكانوا يقرضون األموال بفوائد تصل إىل مخسني 

، يوّقع على بياض السّندات و األوراق اليت يقدمها )سيدي املسلم(ا ما كان باملئة أو ستني باملئة سنويا ، و كثري 

و ال ينتبه لفعلته، إّال عندما يقف ببابه اليهودي وجبانبه احملضر القضائي، الذي ّجيرده يف  )4(»ّجتار شارع فرنسا 

عة من أراضيهم، يف و �ذه الطريقة كان الفالحون، يتخّلون عن أخر قط. احلال، من أرضه بقّوة القانون 

  .املقاطعات الّشرقية و الغربية على السواء

وقد أصبحت حوانيت اليهود عبارة . و هذه اإلجراءات، فرضت حصارا خميفا حول ملكية اجلزائريني أبناء البالد «

ن أجل عن واسطة، النتقال امللكية من أيدي اجلزائريني إىل أيدي املّعمرين ، و كان ذلك سهال ؛ فالبورجوازي م

، ليأيت �ا، و يقضي سهرة، يف شارع )سيرتون(أن يقيم حفلة زواج، و الفالح من أجل أن يشرتي سيارة 
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و اليهودي كان مستعدا دائما ليقرضه بفائدة ستني باملئة  و . ، يف قسنطينة، كان حباجة للمال)échelleايشيل(

  .)1(»ملكيتهم من أيديهم، إىل أيدي املعّمرين  الفائدة املتجّمعة �ذه النسبة، تنقل آليا بعد عام أو عامني

، القابلة لإلستعمار، ألن )اآلندجني(و أنت ترى أن مالك بن نيب، يستعمل أسلوبا ساخرا، من عقلية 

ال يفكر أبدا ، و ال حيسب الفائدة مطلقا ، عندما يكون مشغوال بالّشاي، و الّنعناع و القهوة ) سيدي املسلم(

نع، اليت تقّدم له، حني يوّقع الّسندات، و يف ذات الوقت يّعري مكر اليهود و جشعهم الرتكية جّيدة الصّ 

الالّمتناهي و تعاو�م املفضوح مع اإلستعمار ، بل متادى �م األمر إىل اإلنتقاص من العريب املسلم وحماولة 

عماري، الذي بلغ األوج ففي معرض املستعمرات الذي أقيم بباريس إشادة بالعهد اإلست. تشويهه، يف كل فرصة

و الذي عرض فيها اجلزائري واملراكشي، و التونسي، و اهلندي، و السينغايل، و السوداين، و كل   1931سنة 

ستعمارية ، و اليت كانت حترص على إظهارهم يف صورة الشعوب عملون لفرنسا اإلالذين كانوا ي" األندجني"أنواع 

دور اليهودي، يتخذ مثال، من الّلون و «كثر ما لفت نظر مالك بن نيب هو،التابعة املقيدة، يف هذا الوقت، كان أ

الزي العريب، ما يعّرض به بوصفه عربيا ، يف صورة ّحتط بكرامته يف نظر املتفّرجني ، و أحيانا أخرى تراه يستمع إىل 

  :قطعة موسيقية أو يتتبع دورا متثيليا، يف مقهى مراكش ، فريفع صوته

  )2(»!!بالنسبة للعربحسن ... هذا حسن  -

وكان مالك على إدراك تام مبا يريده اليهودي، الذي يغتنم مبهارة عجيبة، كل فرصة النتقاص العريب، و كان 

  .يدرك كذلك، بأن األوروبيني، و املسلمني، على حد سواء ، مل يكونوا يفقهون لذلك معىن يف نفوسهم

لـ )دفاع عن الغرب( ، مقدمة لكتاب )دنييل هاليغي(كتب   إىل باريس، فقد" املهامتا غاندي"و حىت بعد زيارة 

بسبب ) هجوم على الّشرق و الشرقيني(و كان أوىل هلذا الكتاب أن يصدر حتت عنوان «،) هنري ماسيس(

مقدمته ، فقد توىل صاحبها اليهودي تشويه الروح الشرقية أكثر مما توىل صاحب الكتاب، متجيد الّروح 

  .)3(»الغربية

أحابيله الشيطانية يف املكر و اخلداع،  يسية األوروبية ، خاّصة عندما يلقي دائما خيتبأ وراء اجلنو اليهود

و الّتفرقة بني البشر ، و رمبا هذا ما أدركه هتلر، يف أملانيا ، و لكنه مل يقّدر هلذه القّوة امتدادا�ا، حيث ألّبت عليه 
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العامل الذي أصبح جمربا على مواجهة هذا اخلطر العنصري، الذي إن ترك حلاله سيلتهم اجلميع، ففي تلك الفرتة 

اليت جتمع رايتها اليهود، ملواجهة هذه ) licaليكا (، زعيم حركة )برنارد لوكاش(من تزايد هذا اخلطر ، قام 

العنصرية، اليت بدأت تظهر أثارها يف جانب من الرأي الفرنسي ، قام بتظاهرة يف هذا الشأن ودعا إليها، 

اإلصطدامات، اليت حتدث يف مثل هذه تستخدم جهاز وقاية يف ] اليت[اجلماهري من العمال اجلزائريني، «

، يف �اية هذه التظاهرة أقيمت حفلة شاي، )1(»تستخدمها احلركات اليمينية للغرض نفسه] اليت[التظاهرات ، و 

، وكان مالك بن نيب من ضمنهم ، )نادي املؤمتر اجلزائري اإلسالمي(على شرف زعيم احلركة، و دعي هلا ممثلو 

هودية الكلمة، مبحضر عدد من وجهاء مرسيليا ، و تلّطف ،خاصة مع اجلزائريني احلاضرين فتناول رئيس املنظمة الي

 ه ، و كانت هذه فرصة مثينة لفضح ، و كان الواجب أن يرّد عليه أحدهم، فقام ابن نيب باملهّمة على أحسن وج

حىت أن بعض الّسيدات   حشية الوضع اإلستعماري، يف اجلزائر ، من دون أن تكون مرافعة ضد الشعب الفرنسي ،

، بقدر تصويره )برنارد لوكاش(كن يبكني أثناء هذا الرّد ، و كان مالك يالحظ عبارة اإلنكماش تنطبع على وجه 

لتلك الوحشية ، ال ألنه فوجئ بالّصورة ، فهو يعرفها ، و لكن ألنه خاب أمله يف تلك املناسبة، حيث كان ينتظر 

  .اليت جترح العواطف و تثريهامن املتدخل الفظاظة، و العجرفة، 

و ذلك  -كما نقول  –و إذ خاب أمل زعيم احلركة ، فقد قام أحد أتباعه من اليهود ليبول على الظل، 

أضعف اإلميان، من عقيدة ختدم شعب اهللا املختار، أمام هؤالء األميني من الغوييم، فعند �اية احلفلة التّف حول 

رين يشكرون ويسألون ، فكانت حلظات اتصال بني قلوب ختّلصت من مالك بن نيب، بعض الّشبان من احلاض

تعلم أن الفرنسي حّساس و ذوقه رقيق حيب .. يا سيدي  -«:و إذا برجل يشّق الّصفوف قائال. أسر ما يفّرقها 

  .احلقيقة  و لكن احلقيقة احملتشمة، اليت ال تقرع بعنف الّذوق العام 

لّرجل مل يقدم يل نصيحة ، و إمنا تقّدم مبكيدة ليعّكر جو الّتفاهم و يف احلني ، أن ا] يقول مالك[ففهمت 

التآخي الذي ساد املكان ، و أدركت يف احلني أن الّرجل يهودي، و أن هذا األسلوب يف الّتفريق بني البشر هو 

عاجزا عن إذ يف الوقت الذي يكيد لإليقاع ، تراه يطعن يف الّذوق الفرنسي، حني عّده . )2(»بالذات هّويته

  .التواضع أمام احلقائق املرّة
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و من طبيعة اليهودي أنه منفتح يف جتارته، و أعماله على اآلخرين ، منطو ومتقوقع حول هّويته و دينه 

ونتيجة لتشّرده و هجرته املستمرّة، فهو يتماهى مع كل بيئة يكون فيها، . الذي ال يريده لألخرين أن يشاركوه فيه 

شيئا من باطنه ، و امنا هو بالضبط، تلك احلرباء اليت تأخذ ألوا�ا تبعا للمحيط الذي تتواجد و ال يظهر للّناس 

فيه  ناصبة شراكها لفريستها الغافلة، و مع أن مالك بن نيب، يعرتف هلذا اجلنس بالفاعلية و العمل اجلماعي 

  .؟ ملاذا ال يريد اليهودي أن يكشف عن ذاته: ،املنتظم  إالّ أنه كان يتساءل

حدث ذات مرة أن كان يف بيت أحد أصدقائه اليهود، نزح مع أسرته من رومانيا غداة احلرب العاملية 

األوىل  يعمالن على تفكيك و تركيب أجهزة الّالسلكي القدمية مترينا على مهنتهما املستقبلية و كان فكر مالك، 

ب صعود جنس لإلستيالء على العامل ، كان  و هو منكب يف ناحية من الشقة على األجهزة اليت بني يديه، يراق

من الّنوع املثّقف، جعلتهما الّضرورة حتّصالن « كل فرد يف األسرة حيّصل قوته بيمينه ، و كانت هناك بنتان، 

هلما رأيا مدقّقا يف األشياء، قلما يطرحانه يف احلديث ، فيدور احلديث يف الّدين ] والحظ أن[القوت بعمل اليد ، 

حىت حدث ذات يوم و كان النقاش حول . )1(»دون أن ترتك البنتان العنان جلهر القول يف املوضوع  أو السياسة

يف األحالم، و ذكر ابن نيب، أنه رأى نفسه يصعد إىل الّنجوم ، وإذا بكربى البنتني تنتفض ) فرويد(نظريات 

  :متحمسة، عن صحة ما رأى ، و قبل أن يرتّد إليه نفسه قالت

  .يحا فإنك ستصري رجال مشهوراإذا كان صح - «

، أ�ا تؤمن بالعهد القدمي، أكثر مما تؤمن بفرويد ، فقد فّسرت احللم بكل وضوح، حسب ]يقول مالك [ففهمت 

قصة يوسف، يف الكتاب املقّدس ، بينما كانت هذه العانس اليهودية، تصرّح يف كل حديث دار على الدين قبل 

و إذا بزلّة لسان تكشف يل فجأة ، عن أن ). كتشينيف(يف طفولتها  بـ  ذلك ، بأّ�ا مل تلّقن أي شيء ديين

  .) 2(»السيدة ال تعلم تاريخ النّبوة يف العهد القدمي و حسب ، بل تؤمن �ذا الكتاب كما أؤمن أنا بالقرآن

لدائرة حىت ملن يكره ، ال يريد لبناته أن يتزّوجن خارج ا -منذ الّصغر - و اليهودي الذي يلّقن اإلبتسام 

ليتجنب قدر اإلمكان «يف تبّسة ، كان يسرع اخلطى ) باهي(الذي يسكن شقة فوق مقهى ) مرايل(اليهودية فـ 

عليه ، مثله يف ذلك مثل كل اليهود الساخطني على صوت إذاعة ) باهي(اإلستماع إىل منت يونس حبري وشروح 

بنته احلسناء أحّبت وذهبت مع خمتطف قلوب، من برلني، يف تلك الفرتة ، و ّرمبا كان لديه سبب خاص ، هو أن ا
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للمسلمني ) مرايل(رها أبوها سكان تبسة املسلمني ، متّسببة ألهلها يف الوسط اليهودي فضيحة، ال يغف

  .،رغم أن أوالد اليهودية ينسبون إليها يف عرف هذا ا�تمع املغلق)1(»عامة

هذا شيء مل يغفله مالك بن نيب يف مذكراته، و ال يف أكيد أن لليهود قدرا�م و جوانبهم اإلجيابية ، و 

دراسته للمسألة اليهودية ، و رّمبا ذكرنا ذلك يف حتديدنا اإلجيايب لألمور ، ألن اإلقتباس، و األخذ من الغري، و 

و ن أنه من دعائم اإلنطالق حنالتفاعل معه، و مساءلته، للخروج بالزّبدة املفيدة، أمر ال حيتاج إىل تأكيد، م

ضل حنو املستقبل الزاهر ، و بديهي كذلك، أن دراسة اليهود، ماهلم و ما عليهم، هي دراسة حتتاج إىل تأن، و فاأل

عمق نفس ، و حنن ال نشك أبدا يف أن مالك ابن نيب انطلق يف دراسة هذه النفسية، من خلفيته الدينية، اليت 

ل من بني يديه و ال من خلفه ، و يف الوقت نفسه نقّدر فيه عّرت اليهود بفضل القرأن الكرمي، الذي ال يأتيه الباط

  .هذه الروح العلمية اليت حتاول انصاف اآلخر، و جتلية احلقيقة بقدر املستطاع

و إذ نأيت إىل �اية التحديد السليب يف املذكرات ، فإننا ننبه على أننا مل نذكر هذا التحديد يف اجلانب 

م إشارتنا إىل بعض ذلك فيما سبق من مباحث، و هذا ألن مالك بن نيب،  اإلصالحي و إن كان موجودا ، رغ

كان يرى يف اإلصالح اجلانب اإلجيايب الذي يأمل الوصول به إىل بّر األمان ، فركب سفينته ، و أخذ جيذف مع 

أن يقّدمها  واننتقاداته الّالذعة اليت مل يتالعلماء ضد تيار القابلية لإلستعمار ، و ضد اإلستعمار كذلك ، رغم ا

ار البحث، و التنقيب يف الفصل ثك ملرجال اإلصالح، و احلركة اإلصالحية على العموم، و اليت ستكون بال ش

  .الّالحق
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  :تمهيد

، فإن هذا الفصل سيتناول اجلانب "املذكرات"ليب لألوضاع يف السّ  حديدث عن التّ ابق قد حتدّ إذا كان الفصل السّ  

اإلسالمية عامة  ليعم البقاعاألفغاين، وامتد نوره وذلك من خالل اإلشعاع الذي أضاءه مجال الدين  ،املشرق فيها

  .أسباب األمل يف النهوض وزارعني. دين سحب الظالم واجلهلبواسطة تالميذه الذين انتشروا يف األرض مبدّ 

، رغم ءهمومالك بن نيب حينما يتحدث عن الفكرة اإلصالحية ورجاهلا حياول دائما أن ال يبخس الناس أشيا

ولكنه مل يشعر . ارمة اليت يبديها من حني آلخر هلذا الطرف أو ذاكت الصّ نتقادات املنهجية الدقيقة، واملالحظااإل

: يقولحينمايشري وإىل شيء من ذلك . ودهانفسه جنديا من جن عن هذه احلركة ورجاهلا، وإمنا كان يعدّ  ه بعيدأنّ 

من طلبة ا ما مل أكن أشعر به مع من كنت أعاشرهم ذلقد شعرت بأنين وهؤالء يف اجتاه فكري واحد، وه« 

وتعريف على بعض تالمذته  ،قد بدأ يرتدد يف املدينة) ابن باديس(املدارس الثانوية املسلمني، كان اسم الشيخ 

كيف جتلت . )1(»)حركة اإلصالح( :سمى فيما بعد يف اجلزائرجعلين أدرك أننا ننتمي إىل عائلة فكرية واحدة ستُ 

برزوا على صفحا�ا؟ وماهي التمظهرات اإلصالحية على ؟ ومن هم رجاهلا الذين "املذكرات"هذه احلركة يف 

  .الساحة اجلزائرية يف ذلك احلني؟

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .74مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نيب)1(

  



 التحديد اإليجابي في مذكرات شاهد للقرن:                                               الفصل الثاني

 

272 
 

  المبحث األول

  الفكرة اإلصالحية في الجزائر ورجالها األوائل

ظهرت الفكرة اإلصالحية يف سياق تارخيي أضفى عليها شرعية استمد�ا من صلب التجربة اليت تسعى إىل جتديد 

رعية من روح العصر مئة سنة على ما ورد يف احلديث النبوي الشريف، كما استمدت هذه الشّ  ين مطلع كلالدّ 

ق األصيل الذي يتفاعل مع كان املنطل  وعليه. جنازات العقل والعلم والتقنيةإاحلديث الذي يستند يف منظوره إىل 

من هنا فقد خاضت احلركات و  .اجلدة واحلداثة خاصية جوهرية وجب التواصل معها إىل آخر دالال�ا ومعانيها

اإلصالحية احلديثة إشكالية التطور والتجديد يف سياق مواجهة العصر وحتدياته، وقد كانت �اية القرن التاسع 

خلص من والتّ  ،خلف من جهةعشر حلظة تارخيية مفصلية بلورت فيها هذه احلركات مشاريعها ملواجهة مشكلة التّ 

ات املوروث احلضاري، والتفاعل اإلجيايب ال يف مكونستثمار الفعّ خالل اإلار من جهة أخرى، وذلك من ستعماإل

  .ما�اة الغربية ومقوّ ينمع املد

، إىل جانب حماولة هتغ العودة إىل البدايات األوىل للحركة اإلصالحية يف اجلزائر هو الوقوف على ما أجنز إن ما يسوّ 

  .استوى عودهامن رجاهلا األوائل الذين رفدوا القضية و محلوها على عواتقهم حىت  قرتاباإل

سمات األوىل رن قريبا من النّ لقالبدايات بصفته شاهدا لاىل هذه " مذكراته"و لقد تعرض مالك بن نيب يف 

ا�ا واضحة على صممعة اليت عايشت القرن التاسع عشر ، و اليت تركت بالّ للإلصالح ، و ذكر مجلة من األمساء ا

و غريهم ، و الذين  ..ال عبد القادر ا�اوي ، حممد الصاحل بن مهنا، املولود بن املوهوب تلك املرحلة من أمث

يضاح و كشفا ملستور بعض النقاط يف ستسلط عليهم هذه الدراسة بعض األضواء الكاشفة زيادة يف اإل

  ."املذكرات"
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  :عبد القادر المجاوي - 

 يعد هذا الشيخ أبرز أقطاب اإلصالح يف اجلزائر ، قبل ظهور مجعية العلماء املسلمني ، حيث قام            

م على الشعب ف خييّ ان اجلهل و التخلّ قلمه و فكره، يف وقت كستعماري ببدور فعال يف مقاومة املشروع اإل

  .اجلزائري

يشتغل " أبو عبد اهللا ا�اوي" باملغرب ، حيث كان أبوه " نيالقروي" م يف ان قد تعلّ و من املعلوم أن هذا الرجل ك

  .مدرسا يف رحابه

عبد القادر " ط مراقبتها الدائمة على املتنورين من أبناء اجلزائر ، فإن ستعمارية تسلّ و ملا كانت السلطات اإل

حوايل « إذ سرعان ما انتقل اىل قسنطينة، و حل �ا " تلمسان" ، مل يستقر به احلال يف منطقته" ا�اوي

أن  ر للتدريس بأحد مساجدها ، و بعد، و تصدّ  )1(»م ، يف الوقت الذي حل �ا عاشور اخلنقي تقريبا1872

اىل مدرسة اجلزائر الرمسية  م استدعي1898الفرنسية، مث يف سنة – يف املدرسة الشرعية قضى ثالث سنوات ، عّني 

  ).الثعالبية(

حتالل يف مدينة اجلزائر حممد بن الشاهد ، و حممد بن العنايب ، و سني أوائل اإلن أبرز املدرّ م«و جدير بالذكر أن 

مثل محيدة العمايل و علي بن  ونخر آ، و مصطفى الكبابطي ، و تال هؤالء  ارجناليت ، و حممد الشفّ اعلي امل

  .)2(»احلفاف ، و عبد القادر ا�اوي ، و كان بعض هؤالء جيمعون بني التدريس يف املساجد الرمسية الثالث

ارة املتمثلة يف اجلزائر ، من خالل جهوده اجلب صالحقادر ا�اوي و غريه من علماء اإللقد استطاع العالمة عبد ال

ية من زعزعة املشروع الفرنسي ، الذي سعى قرابة أكثر من قرن اىل و وعيف الكتب و املقاالت و الدروس العلمية التّ 

سالمية من خالل احلد من نشاط النخبة املثقفة اليت محلت اجلزائري ، و طمس معامل هويته اإلجتهيل الشعب 

  .جديد اإلصالحي ، و إعادة بعث اهلوية الوطنيةا مشروع التّ على كاهله

و كان ا�اوي يرى أن �ضة اجلزائر ال تقوم اال بالعلم ، و لذا فقد استمر بالتدريس يف املساجد ، من أجل إمساع  

اإلنقاص  فعمدت اىل حماولة ،ة اجلديدةإلدارة الفرنسية خلطورة هذه النغمكلمته لكل اجلزائريني ، و قد تفطنت ا

سا باملدرسة جتعله مدرّ  قبل أن  ،ته مبدينة اجلزائر دون مهمة رمسية يتوالهاني أحلقاليتها ، متذرعة برتقيته حمن فعّ 

  .عالبية الشرعية رفقة الشيخ ابن العنايبالث

                                                           
  .193، ص2009، 6، دار البصائر، اجلزائر، ط8تاريخ اجلزائر الثقايف، ج: أبو القاسم سعد اهللا )1( 
 .72/ 3املرجع نفسه، )2(
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ه و شعبه  �ا ، ظل ا�اوي واضح السبيل يف خدمة دينه و لغتادارة الفرنسية املتكررة و إغراءو رغم حماوالت اإل

لطات لتحقيق بعض أغراضها ، بل كان من مع النخبة اإلندماجية الذين كانت تستعملهم السّ  حىت أنه مل ينجرّ 

  .)1(»تاريخ اجلزائر الثقايف «املعارضني لفكرة التجنيس كما يذكر أبو القاسم سعد اهللا يف

ارتأى فيه من اإلمكانيات الواسعة ملخاطبة و خدمة لنهجه الذي ارتضاه لنفسه ، اقتحم ا�اوي عامل الصحافة ملا 

م  و 1878الة ، و كان ذلك ابتداء من عام أكرب عدد ممكن من اجلماهري و التأثري عليها بصفة مستدامة و فعّ 

يف " مسية أملان" كما تذكر الباحثة   مقاال 22ب " كوكب إفريقية" و" املغرب" م شارك يف جريديت1903يف سنة 

و قد كانت هذه املقاالت ) 2("صالحي يف العمل الصحفي للشيخ عبد القادر ا�اويالبعد اإلمداخلتها املعنونة 

و يذهب البعض اىل أن عبد القادر ا�اوي  و عبد «جتماعية، خالق ، و األمور اإل، الدين و األتتمحور حول

" ى يد امرأة فرنسية  تسمى عل 1906اليت ظهرت يف اجلزائر سنة ]يف جملة اإلحياء[قد سامها  ،احلليم بن مساية

  )3(»، و عرفت باسم مجانة رياض ، و هي جملة أدبية جامعة) j.Desrayauxجوان ديريو

و يف «عبد القادر ا�اوي حوايل أربعني سنة بني التدريس و الصحافة ، يف كل من قسنطينة و العاصمة،  ظلّ 

الذرر (سها لتالمذته ، من ذلك كتاب كان يدرّ اليت  الثلث األخري من حياته، عكف على التأليف يف املواد 

و قد  . )4(»ختصاصأخرى يف نفس اإل ليفآتهل  ، و لعليتخيرب وهو مطبوع ، و تناول فيه شرح الش، ) النحوية

، و بعض ) مع يف نظام البدعلال(كان ضليعا يف فنون النثر بعامة ، سواء يف تدريسه او تأليفه، و كان أسلوبه يف 

وبعض اجلزائريني " الزرييب"ومثل زميله  .كان عاملا و مدرسا أكثر منه أديبا  ألنه، "علميا"شروحه األخرى أسلوبا 

ينشر إنتاجه يف تونس، أو يبقى عمله خمطوطا، شأن الكتاب الذي أعلن عنه عبد احلليم «اآلخرين كان ا�اوي 

  .)5(»1905بن مساية سنة 

  : ليفه املشهورةآت ومن

                                                           
  .390تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق، ص: أبو القاسم سعد اهللا)1(
الفكر االصالحي احلديث " تالخيص مداخالت امللتقى الدويل " البعد االصالحي يف العمل الصحفي للشيخ عبد القادر ا�اوي" مقال: مسية أوملان)2(

 .2016أفريل  12اىل  10املنعقد يف قسنطينة من " و حتديات العصر

  
  .277،ص5تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق،ج: أبو القاسم سعد اهللا)3(
  .45،ص8نفسه،جاملرجع )4(
  .193،ص8املرجع نفسه،ج)5(
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 فف، رغم أنه مل يكن معروفا مبمارسة التصوّ وهو شرح لقصيدة نظمها حممد املنزيل يف التصوّ : ـ نصيحة اإلخوان

" القادرية"وحنن نفهم من ذلك أن ا�اوي قد يكون له هوى يف «: وهذا ما جعل أبو القاسم سعد اهللا يعلق قائال

ف يف العقائد ولكن بنظرة معاصرة، مثل ما فعل وقد ألّ . )1(»وقد عرفنا أنه كان من أصهار عائلة األمري عبد القادر

  .وغريهم" ن بكاراهلامشي ب" ، و"شعيب بن علي اجلليلي" قاضي تلمسان

بسنتني  وكانت وفاته بعد ذلك 1911وهو من آخر ما صدر له قبل وفاته، فقد طبع سنة : القواعد الكالمية- 

  . أحد تالمذته املعروفني" ولحممود كح"وقد قرضه الشيخ 

  ". عبد الكرمي الفكون"الذي شرحه عدد من العلماء، منهم : شرح اجلمل ا�رادية - 

من طرف ،، وقد أثار ضجة كبرية وا�م صاحبها باإلساءة 1877صدر بالقاهرة سنة : إرشاد املتعلمني - 

  .الفرنسيني وبعض اجلزائريني على السواء

  ".وهيب أفندي"واآلخر مصري هو " حامد سليمان"وقام بتقريض هذه الرسالة كاتبان، أحدمها من الشام هو 

  .م1904تأليف يف الفلك، طبع سنة : اجليبيةنية يف األعمال سّ الفريدة ال - 

كما وضع لتالميذه الكثري من املختصرات يف النحو واملنطق تتالءم مع عقوهلم، على غرار ما فعل زميله   

ب احلديث، واخلروج من ربقة اجلهل وكذلك تعلم م الطّ ويعترب ا�اوي من األصوات املنادية بتعلّ  ".البوجليلي"

بني الدين والعلم، وهو حبق مع أقران آخرين مثل محيدة بن باديس، وابن مساية، وحممد بن مة غات، واملالءاللّ 

صالحية هور احلركة اإلندماج قبل ظالتارخيية اليت وقفت ضد تيار اإل مصطفى خوجة، وعمر بن قدور، من الركائز

  .ستقاليل بني احلربنيوالتيار اإل

  :ـ محمد الصالح بن مهنا

ورمبا كان ذلك  «ستمرار، وام واإلنعتها بصفة الدّ  ،يف اجلزائر) احلركة االصالحية(نيب عن عندما حتدث مالك بن 

يف القرن الثامناهلجري؛ ) ابن تيمية(اعون للتجديد يتعاقبون ابتداء من سالمي كله أيضا، فقد كان الدّ يف العامل اإل

ا بعد ذلك حممد علي ـ يف احلقيقة استمرارا ض أركا�ابية قوّ مؤسس أول امرباطورية وهّ . وكان حممد بن عبد الوهاب

                                                           
 .146،ص 7تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق،ج: أبو القاسم سعد اهللا)1(
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« . جتاهليبيا كان أيضا استمرارا هلذا اإلار إىل أن جد امللك السنوسي يف مث أش. )1(»البن تيمية يف اجلزيرة العربية

 اللذان محال يف �اية" ا�اوي"وتلميذه " بن مهنا"الشيخ : وأخريا لعل أقرب من نشري إليهما يف الزمان واملكان

وقد كان هناك اجتاه عام لرد هده احلركة إىل أصول شرقية حديثة .)2(»القرن املاضي يف قسنطينة لواء هذه احلركة

«  "يصالح احمللّ عهد اإل"اه مالك بن نيب وهو ما مسّ . أبدعها مجال الدين األفغاين وحممد عبده ومن جاء بعدمها

يس ومحدان الونيسي، وصاحل وتالميذه، ومحيدة بن بادفقد كانت قسنطينة على عهده تعيش على أفكار ا�اوي 

  .)3(»ابن مهن

سا يف أحد مساجد قسنطينة الذي كان مدرّ  اسبات عن آثار حممد الصاحل بن مهنكما حتدث ابن نيب يف عدة منا

كان صالح الذي رمبا اعتنقه يف املشرق عندما  اال إىل اإلمنذ الثمانينات من القرن التاسع عشر، حيث كان ميّ 

ف وعن حترير ولكنه كان مصلحا معتدال، ظهر ذلك يف كتبه اليت جتمع بني احلديث عن التصوّ «. طالبا يف األزهر

ره للتدريس يف املدارس الرمسية من خالل تصدّ . وكان لدعوته صدى يف أرجاء قسنطينة وما حوهلا. )4(»العقل

استطاع أن جيعل منه مدرسة عليا على الطريقة القدمية ، الذي )اجلامع الكبري(وخطبه يف مساجد املدينة، وخاصة 

  ..ضييق من قبل الفرنسيني على غرار ما فعلت باملولود الزرييب، وعاشور اخلنقي وغريهمضه للتّ وهذا ما عرّ 

جهدها طمس معامل ستعمارية اليت كانت حتاول املدينة جراء السياسة اإل الم يلفّ جاء ابن مهنا إىل قسنطينة والظّ 

ية اجلزائرية يف النفوس، وال شك أن وجود حممد الصاحل بن مهنا، وعبد القادر ا�اوي يف قسنطينة والشيخ اهلو 

اهلاملي يف يف ميزاب، وعبد احلليم بن مساية وحممد مصطفى بن خوجة يف العاصمة، وحممد بن بلقاسم " أطفيش"

  .سعادة، قد خفف من كثافة ذلك الظالمنواحي بو 

 ف يف ذلك كتابا ما يزال خمطوطا كما يذكر أبو االقاسم سعد اهللاعلى تطوير اخلطابة، وألّ  "ابن مهنا"وقد عمل 

ستفادة ميذه وبعض اخلطباء يتداولونه لإلوكان تال« . "الفتوحات األزهرية يف اخلطب املنربية اجلمعية" : بعنوان

، وهو شرح على احلزب الكبري لشيخ "فتح القدير"ومساه " حزب الفالح واحلزب الكبري "كما شرح . )5(»منه

كتعليقه على رحلة « الطريقة العيساوية حممد بن عيسى، دفني مكناس باملغرب، كما نشر بعض املؤلفات ،

                                                           

  .65مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نيب)1(

  .65املصدر نفسه، ص)2(

  .232/تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق، ص: أبو القاسم سعد اهللا6)3(
  .214/ 7نفسه، ص املرجع)4(
  .118/ 8املرجع نفسه، ص)5(
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الورتالين، وقد أثار زوبعة حني تعرض ملوضوع األشراف، فتصدى له خصوم، منهم الشاعر عاشور اخلنقي ودخل 

و تفتيش منزله، و ا�امه بانتقاد م،1905ر املوضوع إىل فصل ابن مهنا عن وظيفته سنة وتطوّ . )1(»معه يف شجار

حياته مل عنه و رجع إىل عمله ،ولكن  حتجزت كتبه كذلك فرتة من الوقت مث عفياحلكومة و تنظيما�ا ،وقد ا

رمبا هي نوع من و ا ،منسوب إىل الشيخ بن مهن" رحلة أزهرية"كما يوجد هناك كتاب بعنوان   .تطل بعد ذلك

  .)2(»و يعتقد سعد اهللا أن الكتاب غري مطبوع ،املذكرات و الذكريات

أشرنا إىل جزء أنه كان يتعرض إىل مثل املضايقات اليت  لطات إالّ مسيني لدى السّ ورغم أن الشيخ من املوظفني الرّ 

العمل الصاحل هو ا جعل و إمنّ  ،أحواهلممل يكن مع األشراف يف كل ، و النّري رحية و فكره الصّ  منها ،وذلك ملواقفه

من سورة  10ـ9(»قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها« :لكل فرد ،نزوال عند قول األية الكرمية  مامليزان العا

هد كان مع الزّ إمنا  يرهم ،و يف استغالل العوام و حتذم عليه  رق على ماهذلك مع املرابطني و الطّ ، ومل يكن ك)الشمس

، واستغالله حسب  النفس و تقومي السلوك ،ورمبا اضطر إىل قبول الوظيف من أجل العيش إىل تزكية الذي يؤدي

  .رسالتهالقدرة لتبليغ 

ه بأثره يف الناس مالك بن نيب الذي مسع عن تأثريه وقد نوّ « ،م1911بقي ابن مهنا يف قسنطينة إىل وفاته سنة 

ط يد قد سلّ ،وجذير بالذكر أن سليمان الصّ  الذين ذكروا ابن مهنرين القالئل ا، ورمبا كان من املعاص»وهو تلميذ

  .1984، الذي نشرته ذار البعث يف قسنطينة سنة )  احممد الصاحل بن مهن(وء يف كتابه عليه بعض الض

  :الموهوب بن المولود - 

الذين كان  منو  ،ثرين بفكر حممد عبدهأصالح املتـم مدينة قسنطينة ، و من رجال اإلمن أعالم، 1866ولد سنة 

منهم مالك بن نيب . خب الوطنية هلم األثر الكبري يف تطور احلركة اإلصالحية باجلزائر ، و يف تكوين جيل من النّ 

وقد استطاعت الدروس ذا�ا «: الذي تتلمذ عليه و أشاد مبكانته اإلصالحية و التعليمية حيث يقول يف مذكراته

بن مولود (لدى الشيخ  و كنا جند شيئا ما أكثر. ها يهذه الروح و تغذّ  ي فيناب أن تنمّ خاصة مع أساتذتنا العر 

رسته يف نفسه دراسته الشيخ يف ذهنه بذلك األثر الذي غ تفظحلقد ا. يف املدرسة و مفيت املدينة ستاذاأل) موهوب

                                                           
  .139/ 7تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق، ص : أبو القاسم سعد اهللا)1(
 .478/ 7املرجع نفسه،ص)2(
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  و  نين املدرسي، و قد توىل هو نقل هذه الغرسة اىل تلك األجيال م) عبد القادر ا�اوي(على يد معلمه الشيخ 

  .)1(»صالحية الناشئة يف اجلزائرو قد أينعت مثارها يف احلركة اإل كنت منهم ،

و قد اهتم ابن املوهوب بالتدريس و تعليم اجلزائريني ، و ختليصهم من األمية و اجلهل ، حيث توىل التدريس يف 

  .الساحة العلمية و الفكريةمسية التابعة لإلدارة الفرنسية ، و كان له حضور قوي على املدرسة الرّ 

أه مكانة علمية   و يتميز هذا الشيخ بتعدد املواهب و املهام ، بني اإلفتاء و التدريس و اخلطابة و الصحافة ، مما بوّ 

ضمن خنب احلركة اإلصالحية اليت حفظت للشعب ثر الواضح يف مرحلة من تاريخ اجلزائر احلديث ، هلا األكان 

فقد . ستعمارية ره الدوائر اإلأحبطت املشروع الفرنسي الصلييب الذي كانت تسطّ  ت شخصيته ، وهويته و بعث

و  1908ة  الفتوى سنانية ، و توّىل و سطع جنمه و خلف شيخه ا�اوي يف املدرسة الكتّ «عاصر محدان لونيسي 

  .)2(» يف دائرته مبن فيهم الونيسينيشراف على املدرسيبذلك أصبحت له سلطة اإل

دة أمثال ابن فعال بعض العناصر اجليّ «جت قد خرّ  ، )الفرنسية –العربية (  »املدارس السلطانية«أن و املالحظة 

رن ظهرت و منذ الفاتح من هذا الق .)3(»املوهوب ، و شعيب بن علي، و حممد بن شنب، و مالك بن نيب

قسنطينة من ا�االت املفتوحة صالحية على يد الشيخ بن املوهوب ، و رمبا كان نادي صاحل باي يف اخلطبة اإل

حف يومئذ ، و كان قد سبقه يف بلهجة الصّ " حماضرات" هذا النوع من اخلطب اليت كانت تسمى أمامه لبثّ 

  .اجلامع الكبري حممد الصاحل بن مهناخلطابة با

يف العاصمة  دب أوائل هذا القرن اىل جانب عبد احلليم بن مساية سي البالغة و األوهوب واحد من مدرّ و ابن امل

رشايل ان من كتا�ا ا�اوي و مصطفى الش، اليت ك) املغرب( و كان من األقالم اليت ظهرت على صفحات جريدة 

  .و ابن مساية كما أسلفنا

                                                           
  .64مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)1(
  .133/ 3تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق، ص: أبو القاسم سعد اهللا)2(
 .11/ 8املرجع نفسه، ص)3(
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بشرح قصيدته " ا�اوي"و قد قام شيخه . مي إصالحي كرا، و كان يف معظمه تعليبو قد نظم الشعر م

ليمي، و قد قوية الروح و لكنها ضعيفة الشعر و هدفها، كما قلنا تع«بأ�ا ، اليت وصفها سعد اهللا "صفةاملن"

  :، منها)1(»وم، و هي يف حنو مخسني بيتاصاغها على قالب قصيدة عمرو بن كلث

  ناـــــــــــــنا             ألنا للمعارف ماهديــني به دهيـــــــــصعود األسفل

  يناـــــــــــأناسا للخمور مالزما              ـنّ هو ملر الــــــــرمت أمواج حب

  وناـــــا         لبنت احلان فازدادوا جنهم واملال حبّ ــــأضاعوا عرض

  مراض فينابه من نشر ذي األـــــــــــــينايكفي ما بليا دهر  أال

  ناـــــــــقاء لنا قريي بعد عسر           فهل كان الشــــــــتس اليسر يأألي

  يناــــــــامعنا لذلك ســــــفهل كــــــــــــــر            نادينا الكتاب لكل خيي

ناشد اجلزائريني للتخلي ، و "جونار" حول التعليم على عهد الفرنسي» التسامح«ناشيد للتالميذ مستغال نظم األو 

  .عن الكسل و نبذ الفساد و البدع ، و الدخول اىل معرتك احلياة ملنافسة االخر

وكانت  ،)الفاروق( له، و نشر ذلك يف جريدة  ر قصيدةله نظمه يف العروض، و شطّ  )إبراهيم العوامر(قد شرح و 

  .القصيدة يف ذم البدع و الدعوة اىل اإلصالح اإلجتماعي

مواهب ( اه أيضا ومسّ ) العوامر( ، الذي شرحه ) الترب الصايف( و مساه ) شرح الكايف(كما نظم ابن املوهوب 

شعراء اجلزائر يف ( و كثري من شعر ابن املوهوب جمموع يف كتاب اهلادي السنوسي) . رب الصايفعلى التّ  الكايف

  :يسية مثلصالحية البادحلركة اإلبرزت قبل ا كما جاءت يف املذكرات بعض األمساء اليت).العصر احلاضر

  

  

  : ابراهيم بن محمد - 

                                                           
 .8/259تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق، ص: أبو القاسم سعد اهللا)1(
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، أو رمبا هو أبوه ابن براهيم شيخ 1885املكتوبة اليت متت سنة لعله حممد الطيب بن ابراهيم صاحب الرحلة 

سوا زوايا قادرية يف سوف و و قد افرتق أوالد ابراهيم املذكور يف تونس و اجلزائر ، و أسّ «). تونس(طة فاوية بنالزّ 

  .)1(»رت و ورقلةقت

ليه إمركزا ثقافيا يذهب « تهأصبحت زاويو قد أوجد هذا الشيخ على احلدود اجلزائرية التونسية تقليدا قدميا، حيث 

، ومل تكن لديهم وسائل املال ) عبد الرمحن(أو سيدي ) بن سعيد(ن يف زاوية سيدي آالب الذين حيفظون القر الطّ 

سالمية على منطقة اجلنوب وكان هذا املركز يشع بالثقافة اإل. إلمتام دراستهم يف جامع الزيتونة يف تونس

و قد جاء ) ولعسّ ( و الشيخ ) وق بن خليلالصدّ ( ر ذلك التقليد يف تبسة برعاية الشيخواستم،  )2(»القسنطيين

يه من يف زمن كان ابن نيب قد فرغ ف) صالحيةاحلركة اإل(فأدخل هذا التقليد يف العريب التبسي ، ( بعدمها الشيخ 

  .ول يف املدرسةعامه األ

  :الشيخ سليمان  - 

اكتسب ثقة الناس به ، حيث أصبحت الكثري الذي جاء اىل تبسة أواخر احلرب، و كان إماما �ا ، و سرعان ما 

(  الشيخ و توّىل . أصبح املسجد قلب املدينة النابض «ه ئلية جتد حلها على يديه، و مبجيئمن اخلالفات العا

،ومراسم الدفن ، وكان و جمالس الطالقكان حيضر حفالت الزواج، . تأسيس أول مجعية خريية فيها) سليمان

و هكذا ومن خالل خطبه ، بدأت بعض العادات اليت هي على ، )3(»خري يف سائر املشاكل النامجة قراره هو األ

جيج يف احتفاالت قالع عن الصخب و الضّ ازات، و اإلدب و العويل يف اجلن، مثل نبذ النّ شيء من الرببرية تتغري

يف الواقع مل تكن لدى الشيخ سليمان خطط إصالحية لكنه كان يصلح بالفعل ، و مل يكن يعي أنه « الزواج، 

لشيخ الذي جاء مدينته هكذا كان يعلق مالك بن نيب على هذا ا. »يرسي بذلك أسس االصالح يف الروح التبسية

  .يف مدرسة املديرية و هو تلميذ

  .حاحيحة و العادات السائدة ، لكنه مع ذلك ميارس عليها تأثريا مصحّ  تلك الطريقة الصّ ق بنيكان مرنا يوفّ 

                                                           
  .463/ 7تاريخ اجلزائر الثقايف ، مرجع سابق، ص: أبو القاسم سعد اهللا)1(
  .80مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)2(
  .79املصدر نفسه، ص )3(
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للحركة  عيل املؤسسمساء األوىل من طالئع اإلصالح يف اجلزائر، تنتقل املذكرات إىل ذكر الرّ كر هذه األو بعد ذ 

اطا ووعيا أخذ يسري يف حيوية و نشرت أمثبيلة اليت  هذه املهمة النّ يفاإلصالحية، الذي حتمل العبء األثقل 

  .ستعمار بسياسته التجهيليةاملقيتهفهم اإلر�م املرابطية خبرافا�ا، و خلّ ال اجلزائريني الذين خدّ أوص

مساء يف فصول سابقة ، و إمنا ستكتفي بذكر ما ورد حول شخصيا�ا ن ذكر من األوهذه الدراسة لن تعيد ترمجة م

الذي كان معايشا ألحداث تلك املرحلة املفصلية من تاريخ  ،قرنلنظور شاهد لاحة من معال�ا يف السّ و تفا

هذه  اء الذي كان يوجهه ابن نيب للكثري منقد البنّ و ال بأس هنا أن تتعرض كذلك للنّ . اجلزائر احلديث 

  .صالحية بشكل عامالشخصيات و للحركة اإل

  :مع رجال جمعية العلماء المسلمين

  : العربي التبسي ـ 

بتبسة  لّ ذكرات، اليت تذكر بأن الشيخ قد حلوجيا املكرونو إن البدء �ذه الشخصية ضرورة منهجية للتماشي مع  

ليضيف اىل علماء تبسة الذين يفاخرون بدراستهم األزهرية «. بعد �اية العام الدراسي األول البن نيب يف املدرسة

 اجليل الذي تنتمي اليه والديت غري عامل واحد، ميكنه أنمن مل يكن هناك من أبناء عاملا اخر، فحىت ذلك الزّ 

  .)1(») مصطفى بن كحولة( سالمية الكربى، انه الشيخ يفاخر باإلنتماء اىل اجلامعة اإل

سالمي حظ ذلك القانون اخلاص بالعامل اإلو قد ذكر ابن نيب مأثر العريب التبسي وروحه اإلصالحية ، و لكنه ال

  .، جيعل الوحدة إذا أضيفت لعدد ال تزيد قوته و امنا تنقص منهاالذي يعود ألسباب عميقة

فريق يتبع الشيخ : ملدينة فريقنياهكذا رأينا يف . اىل مثل هذه النتيجة ) العريب التبسي(و قد أدى وصول «

فقد فضال ترك حلبة الصراع ) لالصدوق بن خلي(و الشيخ ) ولعسّ (أما الشيخ . سليمان، و اخر الشيخ العريب

و قد كانت عائلة ابن . فقد كان يف تبسة خالف واسع يف الرأي يف ذلك العصر ،)2(»تمام بأعماهلما اخلاصةهإلل

زهرية من قيمة يف أعني الناس، و لكنها احتفظت ريب التبسي ، نظرا ملا للعلوم األنيب تستفيد من علم الشيخ الع

ون بشكل غامض بدأ الناس يأخذ«مع مرور الوقت و . بق يف املدينة و الفضلبربكة الشيخ سليمان صاحب السّ 

                                                           
  .124مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق ، ص  :مالك بن نيب )1(
  .124، ص املصدر نقسه)2(
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( ، واليت سيطلق عليها فيما بعد اسم ]العريب[حيحة اليت ميثلها الشيخ منحى العودة اىل تلك الطريقة الصّ 

  .)1(») السلفية( أو ) اإلصالح

إال أنه كان دوما « ، م املالحظات واملآخذ الكثرية والقاسية أحيانا البن نيب على الشيخ العريب التبسي غو ر 

من جهة ستعمار وأالعيب اإل م عن غياب وعي تام لألحداث،يفصل بني أمرين، تصرفات الشيخ العريب اليت تتّ 

نراه يستعمل ). ستعمرةراع الفكري يف البالد املالصّ (ففي كتابه . )2(»ن جهة أخرىوفضائل الشخص الذاتية، م

فهو . ستعمارية، ومل يظهر له بعد ذلك أثرتطفته األيادي اإليخ الذي اخحرتام يف حق الشّ عبارات اإلكبار واإل

  .تارة أخرى.)3(»ثالثني سنة خاللستعمار هيد الذي قام يف وجه اإلوبالش«ينعته بفضيلة الشيخ تارة 

  :الطيب العقبي - 

تلك راسية البن نيب يف قسنطينة، حيث كانت تشهد ظهر هذا املصلح على صفحات املذكرات، منذ املرحلة الدّ 

ففي هذه السنة ظهرت صحيفة « ). النهضة(جتماعية اليت ستسمى فيما بعد بداية التغريات النفسية واإل الفرتة

) أم القرى(رق، حيث كان يدير يف مكة صحيفة من الشّ ) الطيب العقيب(لقد عاد الشيخ . غة العربيةجديدة باللّ 

ورق الذي أعطي للملك حسني يف �اية ية، كما كان الزّ اليت كانت هناك العنصر الوحيد للصحافة يف اململكة العرب

صدى (صحيفة ) بسكرة(يف مدينة . )٭()السيد اللمودي(لقد جاء يؤسس هنا مع  ،احلرب هو أسطوله كله

 ،ا�ا إضافة إىل الطيب العقيب والعمودي، وكان من كتّ 1925نوفمرب  23اليت ظهرت أسبوعية يف . )4(»)الصحراء

متعاصرة مع جريديت «جتماعي، وكانت يين واإلصالح الدّ ت قضايا اإلوقد تبنّ  ،"العيد أل اخلليفةحممد "الشاعر 

ومن شعارا�ا؛ . )5(»ابية والعروبةهاب، وحاملة فكر الشيخ العقيب الذي جاء من احلجاز، واملتأثر بالوهّ املنتقد والشّ 

من تسامح يف حقوق بالده ولو مرة واحدة، بقي أبد الدهر مزعزع « ، و)املفسدة قبل جلب املصلحة درء(

وهي مجلة منسوبة إىل الزعيم املصري مصطفى كامل كما يذهب أبو القاسم سعد اهللا،  ،»العقيدة سقيم الوجدان

رق مشل أصحا�ا ألسباب خمتلفة وقد دامتهذه اجلريدة حوايل سنة، مث تف. »ميانحب الوطن من اإل«وكذلك شعار 

                                                           
  .126، ص مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق: مالك بن نيب)1(
  .103، ص2016نور الدين خندودي، منشورات بن مرابط، اجلزائر، : ـ ترالعفن ـ: مالك بن نيب)2(
  .12،ص1988، 3الفكر، دمشق، طالصراع الفكري يف البالد املستعمرة، دار : مالك بن نيب)3(

  .لعله السيد حممد األمني العمودي)٭( 
  .105مذكرات شاهد القرن ، مصدر سابق، ص: مالك بن نيب )4(

  .5/254مرجع سابق، تاريخ اجلزائر الثقايف، : أبو القاسم سعد اهللا)5(
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فقد أصدر جريدة أخرى بعنوان  ة عالية، لذلكوكان الطيب العقيب ذا مراس صعب ومهّ . ليس هنا أوان ذكرها

، وكانت أسبوعية، ومل يصدر منها إال بضعة أعداد مث توقفت، قبل أن م يف بسكرة كذلك1927سنة " صالحاإل"

  .رشاد يف اجلامع الكبريدروس نادي الرتقي دروس الوعظ واإلبم، وينشغل 1929ينتقل إىل العاصمة سنة 

استدعته بعض العائالت امليسورة يف اجلزائر  ) العقيب(فالشيخ «جديد يف جبهة اإلصالح و حيوية، مثة لقد كان 

ي ناد(يف اجلزائر ) العقيب(لقد أنشأ . أن متنح مدينتها عاملا كما كان لقسنطينة عاملها شك فقد أرادت بدون 

يف هذا  ، خاصة و أن العقيب مل يكن مرنا)1(»و قد بلغ اجلدل بني اإلصالح و املرابطية أقصى العنف، ) الرتقي

ا من و رمبّ . اعدةأوجعهم بقواصفه الرّ  ، الذين"الكهنوت الرمسي" ب عليه املرابطية وعناصريء الذي ألّ الشّ  ،ا�ال

أن تتهم العقيب يف حادثة اإلغتيال الشنيعة للمفيت املالكي  ستعماريةالباب بالذات استطاعت اإلدارة اإلهذا 

صالحية مع و كان هلا أثر كبري يف مسريته اإلجن ، ىل السّ إ، وهي احلادثة اليت أودت بالعقيب " كحول" الشيخ 

د حيث فرتت عالقته بشيخها عبد احلميد بن باديس ، رغم ما بدله هذا األخري من جهو  ،مجعية العلماء املسلمني

  .صالح، و رفيق دربه على طريق اإلدفاعية عن صديقه القدمي

  :عبد الحميد بن باديس - 

راسة يف قسنطينة ، فكثري من األفكار اليت محلها و بدأت هذه الشخصية تثري انتباه مالك بن نيب منذ أيام الدّ  

الذي كان  ،)بن املوهوب( صاهلا بالشيخخصية أكثر من اتّ صل �ذه الشّ كانت تتّ   ،و بعض زمالئه ،اها هوتبنّ 

ألن الشيخ بن «:و رمبا كان ذلك كما يقول مالك  ،و الذي كان له الفضل األول يف هذا الزرع ،رسا باملدرسةمدّ 

فقد قطع صلته بعائلته ، و خاصة والده ، و هو تاجر كبري   د بدا يف ناظرينا خارج اإلطار اإلستعماري،باديس ق

  .)1(»رجوازية املرتفة، هكذا بدا لنا أقرب اىل نفوسناو بشقيقه احملامي، و زوجه البو 

) الكتاب املنفي( الب و قتذاك بتأليف كتاب حتت عنوان و هذه األسباب جمتمعة هي اليت أوحت اىل ابن نيب الطّ 

 تتبعه«ب وضعه العائلي ، فكانت نظراته يس اكثر استلطافا يف نظر مالك بسبو كانت هذه الفكرة جتعل ابن باد

بن ميينة ، أو توقف يف الشارع ليحادث أحد املارة، فهذا الرجل األنيق املرفه  أمام مقهى  و حنان كلما مرّ بعطف 

بار قريب له أو ا ما يوقف أحد معارفه ليستطلعه أخو كثري  ،ذو املنبت الصنهاجي ، كان حيسن معاملة الناس

  .مريض أو مسافر

                                                           
  .189ت شاهد القرن، مصدر سابق، ص مذكرا: مالك بن نيب)1(
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و نظرات الشيخ العريب القاسية ، فكانت األوىل حتد من تطرف الثانية  نسانية الشيخ سليمان ،إلقد كانت لديه 

  )2(»ب للنفوس و أبلغ فعالية من معاصريهيف نفسه ، و هكذا بات أقر 

ا من أجل ذلك كان و رمبّ  ،اىل الشيخ و جالسه يف حديثف و مل يكن مالك بن نيب حىت ذلك احلني قد تعرّ 

و كم كان يتجادل ،  -يف ذلك العصر –يف أعماق نفسه بأن الطيب العقيب أوىل من ميثل رأس اإلصالح  حيسّ 

بعد ربع قرن من ال بالذات، ومل يعرتف خبطأه حول هذه النقطةإ مع صديقه محودة بن الساعي يف هذه النقطة

جتماعية إة أحكام يعود اىل عدّ  ،بب يف ذلكيتفحص شعوره حول هذا املوضوع، اذ كان السّ  الزمان، حينما أخذ

أحكامي املسبقة رمبا أورثتنيها « :فهو يعرتف قائال أن  ،سالمينشئة غري الكافية يف الروح اإلاء التّ مسبقة جرّ 

حيال العائالت الكبرية   ،طفوليت يف عائلة فقرية يف قسنطينة ، زرعت ال شعوريا يف نفسي نوعا من الغرية و احلسد

لبيئة التبسية يف أما اخلطأ يف حكمي فمرده على ما أعتقد أثر ا. باديس ينتمي اىل واحدة منها اليت كان الشيخ ابن

كنت أعتقد أنين و  . هة احلياة املرفّ  من عايل على كل شكلب حيا�ا اخلشنة منحتين نوعا من التّ فتبسة بسب. نفسي

و كان )3(»جل الذي حييط به وسط متحضرسالم بالبقاء قريبا من البدوي أكثر من البلدي الر أكون أقرب اىل اإل

يطلق  1925لذلك كان سنة . ي يف نظره يتمثل يف الشيخ العقيب، أما ابن باديس فهو البلدي املتحضرالبدو 

اليت يصدرها العقيب ) صدى الصحراء(يف العامل كلما حدث تأخر يف صدور صحيفة ) نيالبلدي(شتائمه ضد مجيع 

قرب إدارة الشهاب ، و كانت هذه الشتائم يصيب بعضها ) بن الشريف(  شارعو تطبع باملطبعة اليت كانت يف 

  .الشيخ ابن باديس

ثه عن شعر به ابن نيب من قبل الشيخ عند مقابلته للمرة األوىل ، و قد حدّ ذاك الفتور الذي ، زاد الطني بلة  و مما

و يف نفسه شيء من خيبة  فخرج من عنده. شياء عديدة أخرى كذلكأمشكلة األرض يف جبل عمور، و عن 

رمبا مل يعر أي اهتمام ملشكلة األرض املذكورة، أو هكذا كان خييل  ألنه واألمل ، ألن الشيخ مل يدعه للجلوس ،

  .صا و مهذبا معامل يفته أن يذكر أن الشيخ كان متملّ  البن نيب، الذي

                                                                                                                                                                                     
  .130املصدر نفسه،ص )1(
  .131، ص مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق: مالك بن نيب)2(
  .131، ص املصدر نفسه )3(
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و هو يتساءل يف كتابه  ،سنة 22العمر  حينما كان يبلغ ابن نيب من 1927لقد كانت هذه املقابلة القصرية سنة 

؟                              بصورة مبهمة، يفضل عليه العقيب إن كان هذا هو السبب الذي جعله ، و) العفن(

و مل أبدأ بالتعرف على خطئي هذا  «:ف على خطئه هذا إال بعد ربع قرن من الزمان ، فهو يقولو مل يبدأ بالتعرّ 

رع عرتاف الكامل �ذا اخلطأ ، و قد فهمت ملاذا كان الشّ وصلت اىل اإل 1947، و يف عام 1939اال عام 

 )1(»ل تقدمي ابن املدينة ليؤم الصالة على ابن القبيلةسالمي يفضّ اإل

بلية الوسط املوبوء باإلستعمار و بالقالقد أدرك القيمة العلمية و املعنوية و الروحية اليت ميثلها ابن باديس يف هذا 

ذلك مل نعثر ل. روب يف كامل أرجاء الوطن ستعمار ، و أدرك ذلك اإلشعاع الذي ينطلق من قسنطينة فينري الدّ لإل

ية العلماء املسلمني و طار مجعإو إن كان ، ففي . ادر يف القليل النّ  الّ إس هلذه الشخصية البن نيب على نقد قا

  .حينهو سنتعرض لذلك يف . صالحية بشكل عام احلركة اإل

  :اإلبراهيميمحمد البشير  - 

فهو يظن أنه الذي . عندما حل ابن نيب بأفلو بنواحي األغواط،براهيمي قد وصل اىل تلمسان مل يكن الشيخ اإل

 يد عمر بن القاضي، الذي مل يكن يقبلاىل هناك، و كان يقرأها مع السّ ) الشهاب(أدخل العدد األول من جملة 

ه يف تبسة بعدما أصبح طالبا و متزوجا يف فرنسا، و قد حضر درسه الذي ألقاه و لكنه يذكر أنه رآ. حمتواها كله

،وقد وصف  )2(»ساوات الناسا حدثا يذكر يف مقى أشهر يبس«مساء يف ساحة الويل سيدي بن سعيد، و الذي 

بدا يل الشيخ اإلبراهيمي الذي أراه للمرة  وصلت زاوية الويل حيث كان احلضور كثيفا ، و«: ابن نيب ذلك قائال

عجبتين بالغته، و لكين الحظت على اخلصوص أاجلزائريني ، و قد " العلماء" ها بالقدامى من األوىل أقل تشبّ 

عن أن جياريه ، فقد تكلم " عامل " جتماعي مل يكن كما أتصور مبقدور أي إمشكل  نباهة عقله اليت كانت متسّ 

 –كما يشهد   –ق حديثه و كان هلذا الدرس أثر يف عقل ابن نيب، فقد عمّ . )3(»قةباقة و الدّ اللّ الرتبية بكثري من 

  .لفية يف روحه أكثر ، كما أبدى مجيع احلضور إعجا�م و إكبارهم للرجلالسّ 

                                                           
  .132ت شاهد القرن، مصدر سابق، ص مذكرا: مالك بن نيب )1(
  .263املصدر نفسه، ص )2(
  .84، ص 2016نور الدين فندودي ، منشورات بن مرابط ، اجلزائر ، : العفن ، تر: مالك بن نيب )3(
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سعد اهللا الذي كما يذهب أبو القاسم   ،بت اجلزائر مثله يف العقود األخريةما أجنقلّ  ،او قد كان اإلبراهيمي أديبا فذ� 

و متتع اإلبراهيمي حبافظة نادرة، وحب لألدب العريب القدمي، فنهل من «.يعتربه وحيد زمانه كما يقول القدماء

و لذلك . حفظ دواوين الشعراء و متون اللغة، و خزائن األدب و الشواهد . حياضه ما شاءت نفسه و طموحه

  .)1(»و قد ظهر ذلك على لسانه وقلمهالرتاث،  اره ذخائرحبفظه و استحض ،و املغرب�ر املعاصرين يف املشرق 

وهت به ا�امع و و ن ،غة العربية يف دمشق و القاهرةقدير من معاصريه ، فانتخب �مع اللّ التّ  و قد استحق كلّ 

  .و الدفاع عن تراثه و أصالته ،النوادي العربية ، و كان أدبه حجة على نبوغ اجلزائر يف اللغة العربية

 و جدير بالذكر أن اإلبراهيمي كان من مؤسسي مجعية العلماء املسلمني ، و انتخب نائبا لرئيسها ، وقد توىل

ه به وّ أساسيا يف املؤمتر اإلسالمي ، الذي ن دورا ، و لعب 1932صالحية يف غرب البالد و مركزه منذ الدعوة اإل

ىل أفلو سنة و قد اعتقل و نفي إ ،1937لمسان سنةو أنشأ دار احلديث بت. 1936مالك بن نيب ، سنة

ماي و  8بعد حوادث  1945، كما اعتقل سنة 1943، و لكن احللفاء أطلقوا سراحه أوائل سنة  1940

 تسيري ، و منذئد توّىل 1946سجن يف سجن الكدية بقسنطينة، و مل يطلق سراحه اال بعد العفو العام سنة 

الذي أنشأه يف  ،مبا فيها املدارس ومعهد ابن باديس ،ركة العلميةو قيادة احل ،مجعية العلماء و حترير البصائر

كان باملشرق و دعى اىل فتح معاهد الشرق يف وجه تالميذ اجلمعية، و عمل على   1952و بعد عام . قسنطينة 

قد  ، وينستقالل الوطالثورة بعد اندالعها اىل غاية اإلاك لدعم دات املادية هلا ،و ظل يدعو من هنمجع املساع

  .باجلزائر  1965و مل تطل حياته بعد ذلك حيث تويف يف مايو، سنة . 1963رجع ال اجلزائر سنة 

  :خرينآمع رجال إصالح 

( و عن اجلدل الذي بلغ بينها و بني اإلصالح أقصاه ، و بعد أن أنشأ  ،اق احلديث عن املرابطيةيف سي   

وكانت املعركة بني  اليت تنطق بلسا�م ،" لسنة ا" صحيفة  نو س املرابطي، أسّ )نادي الرتقي(يف اجلزائر ) العقيب

أن ابن نيب كان يرى يف  الّ إعلى املرابطية ،  تهها، ورغم سالطة لسان العقيب وفصاحته وحدّ الطرفني على أشدّ 

يدةو كان لألول عنف اإلقتناع بالعق«لني يف تلك املعركة، فقد املفض يهبطل) أبو علي الزواوي( و ) مليليمبارك ا(

  .)2(»للثاين وضوح األفكار

                                                           
  .82/ 8 مرجع سابق، ص تاريخ اجلزائر الثقايف،: أبو القاسم سعد اهللا )1(

  
  .189مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)2(
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  :و رمبا ألن اإلثنني كانا من أصحاب املنهجية العلمية يف الطرح فـ

  :مبارك الميلي - 

كان له كتاب اخر بعنوان   ،"تاريخ اجلزائر يف القدمي و احلديث "، و إضافة اىل كتابه القيم ) وقد سبقت ترمجته(

، حيتوي على أصول " ئرالبصا" ةو هي جمموعة مقاالت كانت قد نشرت يف جريد" رسالة الشرك و مظاهره"

نت عليه مجعية العلماء حركتها هتمام الذي بو تعترب مصدرا أساسيا ملعرفة اإل« ،جتماعي و العقائدياإلصالح اإل

صالحية يف املشرق أيضا ، منذ ابن تيمية و الشوكاين مث حممد اإلية ، و الذي قامت عليه الدعوة صالحاإل

  .)1(»عبده

نة، و أن هذه و قد أجاز ا�لس اإلداري جلمعية العلماء هذا الكتاب ، معتربا أن ما اشتمل عليه هو عني السّ 

ا اشتملت عليه هذه أحقية م«ر هذا ا�لس باإلمجاع على من الكتب املؤلفة يف ردع البدع ، و قرّ  سالة تعدّ الرّ 

دراستها ، و العمل مبا فيها  الرسالة العلمية املفيدة ، و يوافق ا�لس مؤلفها على ما فيها ، و يدعو املسلمني اىل

، و �ذه الرسالة يكون امليلي قد خاض معركة دعائية ضد خصوم مجعية العلماء من طرقية  )2(»يننه العمل بالدّ فإ

  .يديولوجي لتيار احلركة اإلصالحية يف اجلزائرق كتاب إدارة استعمارية ،و هي حبإو 

  :أما أبو يعلى الزواوي

، )ةو تاريخ الزوا(شتهر بكتابه املثري ليفه الكثرية، اىل تآإجتماع ، فباإلضافة يخ و اإلار فقد كانت له روح علماء التّ  

بالوعي القومي و �ضة الشعوب، و قد يكون رائدا يف ذلك كما يذهب أبو القاسم سعد  الذي ربط فيه التاريخ

وقد أعلن الزواوي أن اهلدف من كتابه هو تنوير اجليل اجلديد حىت يكون على بصرية مبسرية سلفه، و « ،اهللا

بعض و  ببعض القدميقد يأخذار إىل أن اجليل الذي خاطبه ، و أشد ،و يقتدوا باألجمادجداواآلما فعل اآلباءليتعلموا

فيهم روحا قوية ، و يبعث فيهم ذوي مهم  ما يقول يف ديباجة الكتاب أن ينفخه الرئيسي كو كان مهّ ، )3(»اجلديد

                                                           
  .7/177مرجع سابق، صتاريخ اجلزائر الثقايف، : أبو القاسم سعد اهللا)1(
  .6، ص  1966،   2مكتبة النهضة، بريوت ،ط . رسالة الشرك ومظاهره: مبارك امليلي )2(
  .308/ 7 مرجع سابق، ص تاريخ اجلزائر الثقايف، :أبو القاسم سعد اهللا )3(



 التحديد اإليجابي في مذكرات شاهد للقرن:                                               الفصل الثاني

 

288 
 

ن نفسه تاريخ وعرب، لذلك ، و أن القرآ" ان املبتدأ و اخلربديو " ة ، ألنه يرى أن التاريخ هو خري العرب ألنه هو عليّ 

  .)1(»حياة األمم الذي حيملها على املطالبة مبجد الغابرين «فه بأنه راح يعرّ 

ة الزواوية و نشر أحباثه يف هج حنو و صرف اللّ س، و حبث يفووقف أبو يعلى ضد الفرنسة و التنصري و التجنّ 

  .بعض الصحف املصرية خالل احلرب األوىل

هجات و املفردات املنتشرة يف بالد املغرب و يف املشرق ، و انتهى اىل أن لغة الرببر و حبث كذلك يف أصول اللّ «

، مثل وقد جاء بألفاظ و عبارات تبدو بربرية متاما . لغة مينية قدمية، و أ�ا تعتمد على حروف املسند احلمريي

  .)2(»العراق �ا موجودة أيضا يف مناطق عربية اليوم، مثل اليمن وإ، وقال " مقران"و " ايت"

اب ، وهو من كتّ 1949و كتب رسالة يف اخلط سنة  ،اخاكما عرف الشيخ أبو يعلى جبودة اخلط ، فكان نسّ 

به حوايل سنة  من أشهر من توىل اخلطابة يف جامع سيدي رمضان بالعاصمة حيث حلّ و . ريفة املصاحف الشّ 

  .م1952ىل وفاته سنة إ، و بقي فيه 1920

  :أحمد توفيق المدني

عندما أبعد من تونس ، بعدما منع نشاط احلزب الدستوري و نفي رئيسه  1925الذي التقى به حوايل سنة 

، فسلك الطريق و مزدهرة فيها ) بن عليوة(حيث كانت طريقة ) عنابة(حنو «، الذي اجته ) الثعاليب( الشيخ 

  .)3(»أضحى على ما أعتقد أحد شيوخها

زائر العاصمة و يف طريقه توقف يف قسنطينة حيث تعرف عليه ابن نيب عند عمه أما توفيق املدين فقد توجه اىل اجل

. القطار اىل اجلزائر  ة ليستقلّ  اىل احملطّ نيو اثنني من املدرسي) شوات(و رافقه هو و صديقه . امساعيل مستضيفه 

الذي كانت له  ته ، و على البوليسصّ ف على قف على رجل منفي يعين التعرّ ومن الطبيعي أن يكون التعرّ «

لت أمساء أوالئك الذين جاؤوا لتوديع ذلك املنفي ، فحىت البوليس كانت له فعلى رصيف احملطة سجّ  ،)4(»أعني

  .لها يف مفكرته أمام األبصاربراءته يف ذلك الوقت ، اذ سأل عن األمساء مباشرة و سجّ 

                                                           
  .307/ 7 ص نفسه،املرجع)1(
  .41/ 8 ص ،املرجع نفسه)2(
  .134مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق ، ص : مالك بن نيب )3(
  .135ص  مصدر سابق، ،مذكرات شاهد للقرن: مالك بن نيب)4(
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املا أكثر ورا مبا صنع و حالذي قفل من احملطة راجعا فخ يب ،لقد ترك هذا احلدث أثر يف نفسية مالك بن ن

وكانت هذه الزيارة القصرية و املرور الكرمي لتوفيق املدين قد ) . Le livre proscritي الكتاب املنف( بكتابه

إن هذا احلدث قد : ق مالك على ذلك قائال فعلت فعلتها يف نفوس شباب يشتعل حيوية و محاسا، فقد علّ 

ته يف وسطنا خالل تلك الفرتة ، ليس يف جانبه األديب و الفكري، بل ألنه محل لبعض منا فرصة تبين ماترك بص«

  .)1(»موقف مقاومة

إىل جنب مع مجاعة با ق املدين واصل نضاله الوطين و اإلصالحي جنو ليس من نافلة القول أن نذكر بأن توفي

و استعمل منابرهم ، مث أصبح عضوا بارزا يف جبهة التحرير الوطين ، وممثال هلا يف القاهرة بعد  صالح ،اإل

  .م1956سنة

  :ومنهم كذلك

  :ل الورتالنييالفض- 

و . م 1936و قد أنتدب يف مهمة لفرنسا سنة . أحد خرجيي معهد ابن باديس ، و أحد أعالم مجعية العلماء 

يف مذكراته ، و تركت يف نفسه و نفوس زمالئه من طلبة باريس شيئا من احلنق  ة  اليت ذكرها ابن نيبهي املهمّ 

: هو يقول معلقا على هذا التعيني ضالية هناك، فصالحية و النّ دهم اإلر جهو اجتاه مجعية العلماء ، اليت مل تقدّ 

مجعية العلماء بباريس ،  عن رمحه اهللا ، أشعر أن تعيينه) الورتالين(غم من موديت للشيخ وكنت يف احلقيقة على الرّ «

و . صالحيةنا منها بوصفنا مناضلي الفكرة اإلستعمارية ، اليت طاملا وقفا من موقفنا أمام السلطات اإلاصكان انتق

تنا، بعد ايف إحدى مناظر ) العريب التبسي(فت وحدها يف القضية ، كما سيفسر يل ذلك روف تصرّ ظلكن لعل ال

  .)2(»هذا العهد بكثري

و حنن نعتقد أن مالك بن نيب من حقه أن يالحظ هذه املالحظة ، و جيد يف نفسه ما وجد ، فهذا ال يعين 

  .من قيمة الورتالين الذي لعب دورا خطريا يف تلك املرحلة نتقاصأبدااإل

                                                           
  .134فسه، ص ناملصدر )1(
  .377، ص املصدر نفسه)2(
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و  فقد كان صاحب إمكانيات هائلة يف احملاورة و اإلقناع و ربط العالقات ، و رمبا اجتماع صفات مثل العلم

فكر و السياسة ، و واحدا من أساطني ال«ات الكبرية اليت جعلته لته ملثل هذه املهمّ و املبادرة هي اليت أهّ القيادة 

  .)1(»12/3/1959ستعمار و الفساد حىت تويف بأنقرة يف ظل حيارب اإل

و الربط بني  يف ظرف أقل من سنة و نصف أن حيدث مراكز للدعوة اإلسالمية ،«يف فرنسا استطاع الورتالين 

، بفضل لسانه العريب و الفرنسي و القبائلي، و قدرته على خماطبة )2(»اجلاليات العربية املسلمة املقيمة يف فرنسا

سالمية والعربية ، من خالل تأسيس جعل من باريس ملتقى الشخصيات اإل وقد أوجد مناخا. خمتلف األوساط

و دراسة قضايا  ،م و العبادة و الفكرللتعلّ  ،و للمسلمني ،العريبرب اء املغنبة ألاليت صارت حمجّ «النوادي 

  .)1(»حررالتّ 

و هو ما  ،بالفرنسية اليت كانت تراقبه عن كث لطاتو نظرا هلذا النشاط الدؤوب فقد تعرض ملضايقات السّ 

باسم مستعار  ا، و مبساعدة األمري شكيب أرسالن ، حيث توجه اىل مصر ضطره اىل مغادرة الرتاب الفرنسي سرّ ا

و هناك واصل دروسه يف األزهر الشريف ونال شهادة العاملية واحتك باألوساط العلمية و الفكرية من مثل حممد 

وكان .ىل مجاعة اإلخوان املسلمني إوانتسب . از ، وطه حسني ، و العقاد وسيد قطب طيف درّ لاز ، و عبد الدرّ 

  .د الدعم للقضية اجلزائريةشحليتصل مبختلف احلكومات العربية و أحزا�ا و هيئا�ا 

سميها الطفل و الطالب و رمبا صالحية اليت ورد ذكرها يف مذكرات شاهد القرن بقهذه جممل الشخصيات اإل

لنا و الذي فضّ دي عند مالك بن نيب ، نظور النقخصيات أخرى عند تعرضنا للحركة اإلصالحية من املكر شسنذ 

طار التحديد اإلجيايب لألمور ، ألن ابن نيب مارس هذا النقد من باب الغرية على اإلصالح أن جنعل مبحثه يف إ

  .ة اإلصالحية للحركةكرية ، كان يراها ناقصة يف احلقيبوحماولة منه لسد ثغرات منهجية و ف

راسة يف رحلتها مع األعمال اإلصالحية اليت كان حيياها و يشاهدها مالك بن نيب  رتك الدّ نو لكن قبل ذلك ، فل

روة اليت بلغتها هذه احلركة يف الذي يعتربه الذّ . م 1936اىل املؤمتر اإلسالمي سنة  ،رارة األوىل لإلصالحمنذ الشّ 

ق حنو استعادة أصالته اليت د له الطري مالمح جمتمع ينهار، و تعبّ استطاعت من خالهلا أن تغّري  مسري�ا الرائدة اليت 

  .ستقالل ، بل اىل العمل على اسرتجاع احلرية و السيادة على أرضه ووطنهالبة باإلضي به اىل املطستف

                                                           
  .147، ص 2015صالحية اجلزائرية ، دار املتعلم ، دراسات و أعالم يف احلركة اإل: ق محيدي أبو بكر الصدي)1(
  .30، ص 1991اجلزائر الثائرة ، دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ، : الفضيل الورتالين: ينظر)2(
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  المبحث الثاني

                                                                                                                                                                                     
،ص 1981، 1، ط، و دورها يف احلركة الوطنية اجلزائرية ، دار البعث، قسنطينة اجلزائريني اء املسلمنيعبد الكرمي بوصفصاف ، مجعية العلم: ينظر)1(

338.  
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  مشاهد من األعمال اإلصالحية

ا يف التغريات الحظ ذلك جلييف البلد ال بد أن ي ل الذي أحدثه اإلصالحان املتتبع ألثر التحوّ           

ذه التغريات ه مالك بن نيب �ا�تمع ، و قد نوّ اليت طرأت على  ،ية منهاو حىت املادّ  ،ة و النفسيةيجتماعاإل

لقرن ، حيث سرد كرونولوجيا هذا التغيري منذ بداياته ة يف مذكراته شاهد لجيابية ، يف خمتلف مؤلفاته و خاصّ اإل

  :، حيث كان منه األوىل

 :إنشاء المؤسسات التعليمية و النوادي -

اس بن محانة الذي ذكر يف املذكرات على أنه من أوائل رجال الفكرة الوطنية شرقي لقد سبق التنويه بأعمال عبّ 

غة العربية يف البالد ، و بفضله ارتفعت ضمن أن يذكر على أنه أول جزائري عمل على بعث اللّ  ال بدّ «اجلزائر، و

ة ريّ اد األفكار النّـ رادة احملسنني وروّ إ، فقد اجتمعت 1913نية عصرية سنة قرآ) 1(»أول مدرسة أسوار تبسة جدران

ة و التعليم العريب سالمييقية اخلريية للرتبية اإلاجلمعية الصدّ ( جل الذي قام بتأسيس مجعية خريية باسم وراء هذا الرّ 

  ) .جتماعيو اإلصالح اإل

و كانت . للجمعية احلاج بكري بن عمر املرموري �ا عتّرب  تقع يف أربعة طوابق «مث أنشأ هذه املدرسة اليت كانت  

ن و و بالقرآ ،سالميةبية اإلبالرتّ  يهتمّ واعتمدت يف تعليمها برناجما حديثا . للمدرسة مكتبة وصيدلية و مطبخ

املواد الرياضية ، والرياضة  اشتمل علىكما واجلغرافية،   - األخالق ، و التاريخ اإلسالمي ، مبا يف ذلك تاريخ اجلزائر

الربنامج على أن تكون مدة الدراسة مثاين سنوات  و للتالميذ الواردين من  و نصّ . لغة الفرنسية البدنية ، و الّ 

  .)2(»بعيد قسم داخلي لإلقامة

و أن مثل هذه املشاريع بدأت  ،غة العربية يف تبسة خاصةلعل أمهها إحياء اللّ .و أكيد أن هلذا املشروع دوافع 

جيابية اليت بدأت تلوح يف األفق مع عهد احلاكم العام ، زيادة على اإلشارات اإل1907منذ تظهر يف تونس 

فقد . ما العاصمة و قسنطينة سيّ  ،وادي يف املدن الرئيسيةحافة و اجلمعيات و النّ حني برزت الصّ  ،)شارل جونار(

فكانت مدرسة الشيخ حممد «دار�م، دارس اإلبتدائية ألبنائهم و حتت إبفتح املخص بدأ اجلزائريون يطلبون الرّ 

الم و الشبيبة بالعاصمة ، و أخريا جاءت ، و مدرسة عباس بن محانة يف تبسة ، مث مدرسة السّ أطفيش يف ميزاب

                                                           
  .27رن ، مصدر سابق، ص قمذكرات شاهد ال: مالك بن نيب )1(
  .3/242 ، مرجع سابق، صتاريخ اجلزائر الثقايف: سعد اهللاأبو القاسم )2(
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عليها مدارس مجعية العلماء  تليا و جتارب انبنو كلها كانت تأسيسا أوّ  ،)1(»مدرسة الرتبية و التعليم يف قسنطينة 

  .املسلمني اجلزائريني يف خمتلف أحناء القطر الحقا

ق اال بضعة أشهر فقد صدر األمر بغل لقد كانت جتربة عباس بن محانة رائدة فعال ، رغم رمزيتها أل�ا مل تستمر

غري أن هذه التجربة . جن سّ باملؤسس يف ال د التالميذ و معلموهم، وزجّ ت اجلمعية اخلريية، و شرّ املدرسة ، و حلّ 

ات الء حيث أنشأ مدرسة البنني و البنا كان العريب التبسي واحدا من هؤ أوحت ملن جاء بعد ذلك بالفكرة ، ورمبّ 

  .يف تبسة بعد رجوعه من مصر

و قبل هذا الرجوع املبارك للشيخ كان الشيخ سليمان قد جعل من مسجد املدينة قلبها النابض ، و توىل تأسيس 

دور القيادة الروحية ، ليس لعلومه الدينية فحسب ، و امنا أيضا بسبب تقاه و «مجعية خريية ، فاستلم بذلك 

  .)2(»بركته

بادرة من صديقه عدل احملكمة الذي كان يعمل اىل جانبه ل ناد يف تبسة أنشئ مبكما ذكر مالك بن نيب أن أوّ 

  .عا اكتسابا للخربة يف انتظار التوظيف الرمسي من احملكمةمعاونا متطوّ 

العريب (لق حول الشيخ ك الفريق من العلماء الذي بدأ يتحو لقد أنشئ هذا النادي حني اقتضت حاجة ذل«

  .)3(»تهم للقيل و القال اىل مكان يرتددون اليه ، وال تتعرض هيب) التبسي

بت العامة من الناس اىل العلم و العلماء ، فضال على أن و كانت هذه الفكرة عملية اىل حد بعيد ، حيث قرّ 

نتباه ، اإليف هذا من الرمزية التغيريية ما يلفت، و ) وسخبا(إله اخلمر إىل ادي قد شغل مكانا ، خصص من قبل النّ 

مث إن هذا النادي بصفته قائما يف ساحة القصبة ، اليت كانت ا�ال « ،ة الغيورةله الكثري من النفوس احليّ  و تسرّ 

أن يثبت لألورويب أنه يستطيع أن ينشئ لنفسه مكانا ) Indigéneابن البلد(اخلاص باألورويب، أتاح للجزائري 

تأسيسه و ر الناس �يئة مقر جديد و إذ سرعان ما قرّ ادي طويال يف مكانه ، ، ومل يبق النّ )4(»صا الجتماعاتهخمصّ 

  .ستقاليل اخلاصفرشه إلعطائه الطابع اإل

                                                                                                                                                                                     
  
  .3/323 ص ،اجلزائر الثقايف، مرجع سابقتاريخ : أبو القاسم سعد اهللا)1(
  .80مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق ، ص : مالك بن نيب)2(
  .167املصدر نفسه، ص )3(

  
  .167مذكرات شاهد القرن ، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب )4(
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، و مل يفته أن رع يف بناء مسجد غري خاضع لرقابة اإلدارة ذكر ابن نيب أنه شُ  ،)1925(و منذ ذلك التاريخ 

الذي كان احملرك لكل مبادرة ذات طابع اجتماعي  ،يادي الذي كان يلعبه صديقه عدل احملكمةور الرّ يشري اىل الدّ 

  .رأت النور يف تبسة

اليت ) املزهر البوين(رقة ت املدينة فئري ألول مرة، حني أمّ ظهر يف تبسة املسرح اجلزا«1928ويف حوايل سنة - 

  .و كان يعمل وكيال قضائيا ،)اجلندي(أسسها يف عنابة سي 

  .افيا كما نقول حنن اليوم ، لكنه حدث سياسي كذلككان مرور هذه الفرقة يف املدينة حدثا ثق

بإمكان هذا املسرح أن يساعد على كان يفكر يف كل شيء عدا التمثيل ، لكنه كان ) اجلندي(ذلك أن سي 

ت هذه الزيارة يف رؤوس شباب املدينة فكرة تأسيس فرقة مسرحية فو قد خلّ . العربية و أجماد املاضيحياء اللغة إ

الشباب  وصل يف تلك الفرتة أول فيلم مصري اىل قسنطينة ، و كان ذلك حدثا ، حيث هبّ  كما. )1(»تبسية

و كانت األسطوانات املصرية ) . جورج أبيض(الذي أنتجه  ،)الوردة البيضاء(من كل النواحي اىل املدينة ملشاهدة 

  .السمعية معروفة قبل ذلك لدى الكثري من املقاهي

صالحية و السياسية يف اجلزائر  ان له األثر البارز يف احلياة اإلخر ، كاد آبالعاصمة ن 1929كما ظهر سنة - 

على يد الشيخ الطيب العقيب، و قد سبقت اإلشارة اليه ، ألنه ذكر عدة مرات يف املذكرات باسم نادي الرتقي  

  قبل اجلمهور الذي ، و اليت نالت استحسانا كبريا من) ن و السياسةآالقر ( حيث ألقى محودة ابن الساعي حماضرته

  .جتماعي للنصوصكان متعطشا ملثل هذا اإلسقاط اإل

و�ا  ، وكان األبناء يؤمّ ) حم العيد(اليت كان يديرها الشاعر اجلزائري الكبري الشيخ ) نينبمدرسة ال(«و ذكر ابن نيب 

  )2(»)العقيب(بائهم كل مساء حلقة الشيخ آكل يوم، بينما يؤم 

ذه حنا أن تكون هرجّ  1932،هذه املدرسة وهو  عن ،ث عنه ابن نيبالذي حتدّ و من خالل تتبعنا للتاريخ 

سم، ويرأسها على يد مجعية حتمل نفس اإل 1927ة ، اليت ظهرت سن)سالميةمدرسة الشبيبة اإل(املدرسة هي 

« . سالميين اإلغة العربية والقرآن والدّ وتضم عناصر من احملسنني والغيورين على اللّ . السيد حممد علي دامرجي

وال ندري من أدار  ،وقد لعبت هذه املدرسة دورا رئيسيا يف احلياة الثقافية والرتبية والتعليم، سيما بني احلربني

                                                           
  .186املصدر نفسه، ص )1(

  .257، صاملصدر نفسه)2(
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ويبدو أن مدته، إذا كان هو، مل تطل وال ندري . ه الكاتب والصحفي الشهري عمر بن قدوراملدرسة أول مرة، ولعلّ 

. )1(»ا وأشهرها، واشتهر �ا فهو الشاعر العظيم حممد العيد أل خليفةته فيهها وطالت مدّ أما الذي توالّ . ملاذا

حممد "، والشيخ "عبد الرمحان اجلياليل"الشيخ  سيهاوكان من أشهر مدرّ . 1940الذي استمر �ا إىل حوايل سنة 

القاسم على ما يذكر أبو " الثعاليب"، قرب ضريح الشيخ "مرنقو"ها قرب حديقة ، وكان مقرّ "اهلادي السنوسي

  .سعد اهللا

  :سالمينادي المؤتمر الجزائري اإل- 

ال، وكان مؤسسه مهاجرا ، من أجل تثقيف العمّ )سالمياملؤمتر اجلزائري اإل(وفاء لفكرة الذي تأسس يف مرسيليا  

 مالك بن نيب إدارة هذا النادي والتعليم فيه، وبقيت له منه أعطر ، وقد توّىل "التلموذي"يدعى ) عنابة(من أهل 

الذكريات اليت حيفظها ألولئك العمال الكادحني الذين كانت تزدريهم األعني، جراء البؤس واحلرمان واجلهل الذي  

ت أحواهلم بسرعة مذهلة فاجأته هو كانوا حييونه يف ديار الغربة، ولكن بفضل هذا النادي وجمهودات ابن نيب تغريّ 

  .دارة الفرنسية قامت بغلقهة، ألن اإله مل يستمر أكثر من سنوهذا بالرغم من أن نشاط. نفسه

  : جتماعيةالتغييرات النفسية واإل - 2- 

وهذا ما . متيز مالك بن نيب �ذه املالحظة القوية اليت كان يراها يف كل شيء بسيط، ال يعريه الناس أي اهتمام

وحنن . فيولو�ا األدبار، أل�ا مل تكن تثري فيهم شيئا. تصطدم �م احلقائق زه عن أقرانه املتعلمني الذين كانتميّ 

ة أو غري ذلك من الذين اكتشفوا دافعة ارمخيدس أو قانون اجلاذبي ،نعتقد أن هذه مسة تعترب شارة للمميزين العباقرة

  ..كتشافاتاإل 

�ا أو كتب يب عنه شاردة أو ورادة إال دوّ كان ابن نيب يالحظ هذه التغريات احلاصلة يف ا�تمع، وال تكاد تغ   

ستذكار اليت ساعدته كثريا على العمل واإلومذكراته يعرف هذه امليزة  اشاتهلع على كنّ واملطّ . عليها مالحظة

هشة عندما ه الدّ كان ابن نيب الشاب تعرتي  ،ألوائلصالح منذ رجاله ات اليت أحدثها اإلالويف إطار التحوّ .والتحليل

                                                           
  .3/249 مرجع سابق، ص الثقايف،تاريخ اجلزائر : أبو القاسم سعد اهللا)1(
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ا بعد دورمها يف تكوين العقلية مجيمع يف شخصه تيارين متعارضني، كان هلما في«ه بدأ جدّ يالحظ أن 

  ).السلفية واملرابطية(وهو يريد أن يتحدث عن هذا الذي مسي فيما بعد . )1(»اجلزائرية

نفس الوقت كان صالح يف �اية القرن، ويف أحد رجال اإل) بن مهنا(يدي الشيخ فقد كان هذا اجلد من مؤ 

يتخذ بعد ذلك مل صالح يعادل ارتباطه بالطريقة العيسوية، ألن اخلالف بني هذين التيارين ندفاعه لتأييد اإلا

ظهرت يف قسنطينة اليت ) ملنتقد(، مع ظهور الصحافة كا1922الطابع العنيف الذي عرفه جيل ابن نيب بعد سنة 

ففي قسنطينة تأسست جريدة ناطقة بالعربية «وقبل هذا التاريخ الحظ ابن نيب نقطة حتول أخرى، . 1925سنة 

، عاد  من الزيتونة يف تونس بشرف العلم، )سامي امساعيل(شاب قسنطيين ٭، أنشأها قبل عام )النجاح(تدعى 

ية، اد الذي تقدمه هذه اجلريدة، فإ�ا تكتب بأحرف عربومهما كان الز . )2(»تدل عليه تلك العمامة فوق رأسه

فكان العدد الذي ). فرنسة البالد(ستعمارية اليت أرست سياستها على ة اإلحدي لإلدار وذلك كان نوعا من التّ 

  .يصل منها إىل تبسة تتناقله األيدي هنا وهناك باهتمام بالغ وتعطش

، وقد اشرتك الشيخ عبد احلميد بن باديس "احلفيظ بن اهلامشيعبد "كر أن صاحب هذه اجلريدة هو وجدير بالذّ  

لت ابتداء من عام يف تأسيسها والكتابة فيها، مث انفصل عنها، وكانت يف أول األمر تصدر أسبوعيا، مث حتوّ 

 وقد ذكرت هذه اجلريدة قبل أن يعرج ابن نيب .)1(»عدد يف اليوم 5000إىل جريدة يومية، وكانت تطبع  1930

م  كاء الوعي ونشر القيّ ذ إمة، واليت عملت على دى واسعا يف األوساط املتعلّ ذكر اجلرائد اليت كان هلا صعلى 

  :ومن ذلك جريدة، الوطنية والرتبوية بني اجلماهري 

، واليت كانت أول جريدة 1919سانني العريب والفرنسي، اليت أصدرها األمري خالد سنة الناطقة باللّ :قداماإل

  .ت عن عواطف اجلزائرينيبلهجة حارة، وعربّ  متعربية تكلّ 

باب اجلزائري ، وهي جريدة متثل خنبة الشّ 1925لصاحبها عبد احلميد بن باديس، وقد ظهرت سنة :المنتقد

 ل الطرق الصوفيةجالالت وبدع ر ولض.. ةنتقاد لإلدار هجة شديدة اإلة اللّ حارّ  وكانت تصدر بقسنطينة، وكانت

  .ستعماريةة اإلدار إلعددا، مث أغلقت من قبل ا 18وى ر منها سوهي جريدة أسبوعية مل يصد

                                                           
  .35، مصدر سابق، صمذكرات شاهد للقرن: مالك بن نيب)1(
  .52املصدر نفسه، ص)2(

  . 1919انشأت جريدة النجاح سنة ()٭
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إىل جملة  1929مث حتولت يف فرباير سنة  ،، وكانت أسبوعية1925يف عام ) املنتقد(اليت خلفت  :الشهاب

  .شهرية

ا�ا املربزين، الطيب العقيب، والعمودي وكانت تصدر يف وكان من كتّ . لألستاذ أمحد العابد :دى الصحراءص

  .بسكرة

  .م1935منذ ) العمودي(إلدار�ا  غغة الفرنسية، وقد تفرّ اليت صدرت الحقا باللّ :فاعالدّ 

  .ع يف اجلزائررر يف اجلزائر وتطبع يف تونس مث توزّ ، وقد كانت حتّ )الطيب العقيب(سها اليت أسّ : صالحاإل

  .وهي جريدة تأيت من تونس. سالميابن نيب ملعرفة أنباء العامل اإل اليت كانت تروي تعطش:العصر الجديد

  .كما ذكر ابن نيب جرائد أخرى ثانوية مل ترتق إىل مستوى التأثري الذي تركته مثل هذه اجلرائد اليت ذكرنا

طه مكتب هاب و يتوسّ يف طرف مقهى بن ميينة، ويف طرف آخر مطبعة الشّ  ارع الذي يضمّ لقد أضحى ذلك الشّ 

 ،واحي بضاعتها من هذه األفكار اجلديدةعات والنّ ي حيمل إىل باقي املقاطالفكر الذ شارع ،)بن باديس(الشيخ 

وتقوم بعملية تقسيم وتركيب  ،فوس والعقول عملها، واليت كانت تعمل يف النّ )بن شريف(اليت تتداول يف شارع 

ت الباطلة فكثري من املعتقدا. ة واحدةكان هذا التقسيم حيدث يف األشخاص واألفكار مرّ «.بقاتغامض بني الطّ 

وتالميذ  وبدأت عناصر جديدة ختتلط مع الطلبة املدرسيني. )2(»واألوهام اليت تعرب عن جهل بالعلم بدأت حتتضر

، وكل ذلك كان حيدث بإسهام املواطنني العاديني الذين يأتون للمشاركة )بن ميينة(يف مقهى ) ابن باديس(الشيخ 

 ،)النهضة(يت فيما بعد جتماعية اليت مسّ فسية واإلمن التغريات النّ  كان ذلك بداية ملرحلة. حاور واملناقشةيف التّ 

صالح على سوقه، ألن الكثري من الرجال كانوا ر يف األفول حىت قبل أن يستوي اإلفقد بدأت الكثري من املظاه

قبل أن  عمليا، حىتالبالد  فالتجديد قد بدأ يعمّ «ة أو تسمية أو عنوان، يصلحون بالفعل وإن مل تكن هلم مظلّ 

فالطريقة القادرية يف تبسة كمثيلتها العيسوية يف قسنطينة كانت يف طور احنطاطها يف . )3(»)صالحاإل(تذكر كلمة 

والشيخ سليمان أصبح الناس ال  ،يخ العريبوبفضل الشّ .من األزهر) العريب التبسي(الذي عاد فيه  ،ذلك العصر

                                                                                                                                                                                     
  .115، ص1981، 3لتوزيع، اجلزائر،طالشيخ عبد احلميد بن باديس، رائد االصالح والرتبية يف اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر وا: رابح تركي)1(
  106رات شاهد القرن، مصدر سابق، صمذك: مالك بن نيب)2(
  .123صمالك بن نيب، مذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق ،)3(
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أضحت يف أغلب  ،وحىت مواكب اجلنازات«ليت حتمل العروس، ابة ايات من النساء وراء الدّ يرون مواكب املغنّ 

  .)1(»توراء نعش امليّ  ةاألحيان صامتة، فلم يعد الناس ينشدون قصيدة الربد

وادي واملدارس واملساجد، بدأ االنعتاق من وطأة مع فورة األفكار اليت بدأت تسود األوساط، وظهور النّ و  

فقد بدأت . فثمة تطورات جديرة باملالحظة تؤرخ هلذا التحول«لسكان البالد األصليني،  ستعماريصنيف اإلالتّ 

يتزامحون ) indigéne(كانت من قبل تستقطب يف العادة اجلزائريني و حلقات الرقص تشهد فراغا حوهلا، 

قص يف ساحة حلبة الرّ فحىت . )2(»باملناكب حول احللبة اليت يف داخلها يرقص كل زوج من األوروبيني واألوروبيات

اقصني واملتحلقني املتفرجني، أصبحت ال يرى حوهلا إال بعض بالرّ  بتبسة اليت كانت قبل ذلك تغصّ ) كارنو(

  .قون باليت هي أحسنوكثريا ما كانوايصرفون ويفرّ . األطفال الذين يدفعهم الفضول ال غري

بن نيب ـ الذي كان يشاهد ا�تمع اجلزائري يولد جتماعية تتجلى يف تبسة ـ كما يعلق مالك وح اإللقد بدأت الرّ 

لقيام جيب توفرمها تان يتان اللّ وذاتية القرارات من جهة ثانية، اخلاصّ  ،عور اجلماعي من جهةبفضل الشّ . أمامه

ادي ،كان ربوز يف وقائع حمددة ،فإنشاء النّ البدأت الروح اجلماعية يف  1925عام  ذففي تبسة من«ا�تمعات، 

، وتبسة مل تنشغل يف تلك الفرتة بأمور )3(»ها احلاكم أو الزعيمر تعبريا يف هذا اإلطار من عشرة انتخابات يزوّ أكثر 

بناء اجلزائر ،فحىت إضاءة مئذنة املسجد مجعت هلا  عب و توجيهه حنونتخابات، بل بأمور الشّ اإلو عماء الزّ 

ت كل قلكتابة أربع لوحات ،علّ كل ما عنده من فن و براعة ) الصدوق بن خليل(ربعات، بعدما أعطى الشيخ التّ 

فاألمور يأخذ «واحدة منها على جهة من جهات املئذنة ،وكانت كل هذه القرارات اجلماعية تصدر من النادي، 

جتماعية يف لذي تستمد منه احلياة اإلا ادي الينبوعآخر سواه ،وهكذا أضحى النّ  بعضها برقاب بعض ،والعمل جيرّ 

  .)4(»�ا ،ففيه ولدت فكرة املدرسة و فكرة املسجد اجلديداملدينة قوّ 

صالح، و أصبح الناس يتسابقون ى اإللي حبمّ أصبحت تبسة تغ ،روريةت األولية الضّ وبفضل هذه املؤسسا

ما لديها،  اوية تربعت بديك، معتذرة بأن ذلك هو كل من الزّ  امرأة عجوزا«بتربعا�م و أعماهلم اخلريية، حىت إن 

                                                           
  .125املصدر سابق، ص)1(
  .168املصدر نقسه، ص)2(
  .169، صاملصدر نفسه)3(
  .170املصدر نفسه،ص)4(
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 حظة كانتقبل حىت تلك اللّ ، وكان هنالك من أسهم لكي يراهن على املستقبل، فاملسكل قد أسهم حبسب قدرته

  .)1(»ة الشعب ،فكان للمرء أن يصبح مكافحا يف سبيل اإلصالح خلدمة هذا الشعباجتاه إراد يف

) املقدم(ما يتحدث عن ،حينذي أحدثه اإلصالح يف األفرادل المناذج من هذا التحوّ ر لنا مالك بن نيب ويصوّ 

ن يف ما بسيطا للقرآإرادته ،ليصبح معلّ  م الطريقة القادرية يف تبسة ،الذي أقفل زاويته مبحضمقدّ  ،الوقور ،الشريف

ص العجوز ،أضحى افهذا القنّ «هري بأسطواناته و قصصه ،صاحب املقهى الشّ ) باهي(سة ،و كذلك املدر 

بن نيب نفسها أصبحت ذات نزعة إصالحية  وحىت عائلة. )2(»عاية اإلصالحية إصالحيا ،ومقهاه غدا مركزا للدّ 

ابض ادي الذي أضحى قلب املدينة النّ ألن احلديث حول األفكار اجلديدة بلغ مداه حىت يف العائالت، بفضل النّ 

  .ريان هذه األفكار و أنتشارهاجل

اس مجيعا، وكان رجال القبائل اليحياوية و الليموشية روف اليت �م النّ كانوا جيتمعون فيه يف الظّ   فالتبسيون« 

واوير ون سوق املدينة، وكانوا حيملون معهم األفكار اليت ينشرو�ا، ليبذروها يف الدّ منّ أدون عليه أيضا حني ييرتدّ 

  .)3(»هار حني متتصهاسراب النحل رحيق األز كما تنقل أ  ،اخليمةخالل السهرات حتت 

اس يف فالنّ «وهران ،ومنطقة الغرب ، سرعان ما بدأت جتتاح ،إذ ريومل تقتصر حرارة اإلصالح  على الشرق اجلزائ

وكان ) العريب التبسي(من أجل إدار�ا الشيخ بنوا مدرسة دعوا ) St Denis-du-sigسان دوين دوسيج( بلدة

من تلك املبادرة ،إذ كان يغطي من جيبه اخلاص ميزانية املدرسة و يديل بنصيبه ) بوشيحا(املنطقة ) باشا آغا(

  .)4(»إدار�ا

، عندما عاد ابن نيب من فرنسا رفقة 1932نأى عن هذا اإلصالح العام ، ففي سنة ومل تكن املناطق الوسطى مب

�ا إىل  عندما مرّ  1927ا�ا يف سنة مدينة اجلزائر اليت كان سكّ ،اندهش للتغريات اليت رآها يف  زوجته خدجية

حيائها الشعبية ،أما األحياء األخرى أمون لغة هجينا من مفردات عربية و إسبانية و فرنسية يف ، يتكلّ )أفلو(

                                                           
  .185صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق ، : مالك بن نيب )1(
  .185املصدر نفسه، ص)2(
  .185،ص املصدر نفسه)3(
  .189املصدر نفسه، ص)4(
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ا معينا ،وكانت إدارة دينة يتعدى خبطواته حدّ ما كان اجلزائري أثناء جتواله داخل املو قلّ « فيتكلمون اللغة الفرنسية ،

  .)1(»الفرنسية اجلزائرية واحلياة الربيد هي احلد بني احلياة

 ،وشعر بذلك من رت أن تتعرف على اجلزائر ،وجد وجه املدينة قد تغّري ة رفقة زوجته اليت قرّ فعندما وصل هذه املرّ 

م لغة عربية ال يتكلّ مل يكن احلمّ «ل حبمله احلقائب من الباخرة ،ال الذي تكفّ الكلمات األوىل بينه وبني احلمّ 

  .)2(»هجة ها سليمة من حيث املفردات و اللّ د اإلعراب، و لكنّ يراعي فيها قواع

سية، و قد ظهر أخريا أنه ال يف هيئته من مسات الكرامة النفّ حظه على هذا احلمّ ما الومما زاد يف إعجاب ابن نيب ،

ل ا كانت أوّ ، ورمبّ ) نادي الرتقي(عريب فتة املكتوبة خبط من مريدي الشيخ العقيب ،عندما وصل �ما إىل تلك الالّ 

  :ق ابن نيب على ذلك قائالوقد علّ  .يف العاصمة يف ذلك احلني اخلط الفتة �ذا

فتة املكتوبة ارع و يف هيئته و كالمه، ويف هذه الالّ ري اليت شاهد�ا على وجه رجل الشّ يو مل تكن ظاهرة التغ«

  .ىل هنا،هو أن موجة اإلصالح قد وصلت إ!باخلط العريض ،مل تكن تعين شيئا واحدا

ومل تكن تتصورها يف وه تغريات جذرية ال حمالة، ولو مل أكن بعد أتصورها، أيقنت أن هذا التغيري البسيط ستتلو  

لطات مل تكن على بصرية وبالفعل فإن السّ . ستعمارية، كما ثبت ذلك فعال بعد عشرين سنةدارة اإلذلك احلني اإل

  . )3(»مما بدأ حيدث نصب عينيها

مك، وبينهم ال امليناء من صغار صيادي السّ قي وكان الشيخ العقيب وسط حلقة أكثرها من عمّ كان نادي الرتّ 

ح، واليت كانت تعّرض نفسها ـ بال شك ـ لسخط صالالقليلة اليت انضمت حتت لواء اإل بعض الوجوه من األسر

، اليت كان يأوي إليها )عيدحم ال(عت بشيء من املال للمدرسة اليت كان يديرها الشيخ دارة، خصوصا إذا تربّ اإل

بة يف أقصى الشرق اليت اوحىت مدينة عنّ . أو بنادي الرتقي ،باملسجد) العقيب(قني حول دروس أبناء هؤالء املتحلّ 

بعد صالح والوطنية تبعثها من بعيد، خاصة ا الكحول، انتفضت وبدأت نسمات اإلرهستعمار وخدّ امتصها اإل

  . قبل األناليت حتدثنا عنها ) موجة التسليم(

                                                           
  .255، صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق: مالك بن نيب)1(
  .256املصدر نفسه ،ص)2(

  .256، صاملصدر نفسه)3(
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ا�ا مؤشرا مالحظا لكل التغريات اليت حتدث يف ودكّ ) دوننسان(ويف إشارة فنية، جعل مالك بن نيب من مدام 

) دوننسان(مدام «: ففي هذه احلقبة فإن ،البلد، على غرار ما ميثله الكثري من املقاهي اآلن وصالونات احلالقة

ملراقبة احلياة األهلية، قد بدأن قطعا يالحظن الذي كان ناديا ومرصدا  ،ا�ا جيتمعن حوهلا يف دكّ وايتيدات اللّ والسّ 

فسية القدمية بني املستعمرين وأهل البالد، إذ كان هذه التغريات، اليت كان من شأ�ا أن تغري تلقائيا العالقات النّ 

ح أولئك بفأص ،ماءالس األرض بال منازع، واآلخرون يعتقدون أن هلم ملكوت ولون يعتقدون أن هلم ملكوتاألّ 

يل منه، وهؤالء يعلمون أن دخول اجلنة ليس با�ان والدعاء الصاحل الوصول إليه للنّ  ون سلطا�م ال يستحيليعدّ 

  . )1(»فقط

ون على اخلمر ينضوون حتت ذلك، وهي ترى عرابدة تبسة ومدمنوها العاكف) دوننسان(كيف ال تالحظ مادام 

ه اجلديد يف امليدان الرئيسي، حيث إىل مقرّ ) سالميةنادي الشبيبة اإل(الفتات قلون بأيديهم صالح، وينلواء اإل

الورقة ( ختالس بواسطة لعبة املقامر املاهر يف اإل) يشي خمتارحش(أصبح يزاحم املقاهي األوروبية الكربى، و 

، ويشده لذلك حىت عكوفه على القمار يف املقاهي األوروبية ، يفاجأ اجلميعمن والذي أثرى  ،)احلمراء راحبة

كتتاب لبناء املدرسة مببلغ عشرة أالف فرنك، وهو مبلغ معترب اهدوه ذات يوم يتقدم إىل جلنة اإل التبسيون الذين ش

  .ومل ير منذ ذلك اليوم ميارس قمارا وال يتناول مخرا. يف ذلك العهد

  .ا مناضال يف حركة االصالحهوأصبح من حين

لبناء حجر وسيلة  خذ من كلّ الشعب يتّ «فسية مداه، حىت أصبح جتماعية والنّ ل يف احلياة اإل والتحوّ لقد بلغ التغّري 

يف مذكراته  دومالك بن نيب يردّ . )2(»ستعمارويتخذ من كل حطب عصا يف وجه اإل ه،مدارسه ومساجده وأنديت

أصبحت متأل ) سليمان(بت إىل بعض العائالت قبيل عشر سنوات مع الشيخ صالحية اليت تسرّ بأن الفكرة اإل

افع إىل غاية املؤمتر ة بعد ظهور مجعية العلماء املسلمني اليت كان هلا الفضل الدّ ة ونشاطا، خاصّ شوارع املدينة حيويّ 

  .م1936سالمي سنة اإل

  

  

                                                           
  .263، صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق: مالك بن نيب)1(
  .290، صاملرجع نفسه)2(
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  :صالحذروة اإل) 1936(سالمي المؤتمر اإل

يف اجلزائر العاصمة، ووصل نبأه إىل  م يف قاعة سينما املاجستيك1936جوان  07انعقد هذا املؤمتر يوم    

بأ ى �ا هذا النّ ة الوجدانية اليت تلقّ ر مالك بن نيب تلك اهلزّ تيين، ولقد صوّ الالّ  اعقة يف احليّ ى كالصّ باريس ودوّ 

عب اجلزائري على على أن املؤمتر أكرب انتصار حققه الشّ «فقا متّ  وكيف نقله إىل زوجته، وكيف كان الكلّ  ،العظيم

ستعمار اإل وأن انعقاده يف هذا الظرف قد رجّ . )1(»أوال، مث على كل القوى اليت تسعى إلبقائه يف الوحلنفسه 

ياسية اليت رصدها املفكرون املواقف السّ  ساعة خطرية، حيث اعترب هذا املؤمتر من أهمّ  ها، ودق يف معسكر رجّ 

وقد حضرته مجعية «. ائريني على معظم مطالبهنظرا لإلمجاع احلاصل بني اجلز  ،حليلراسة والتّ بالدّ  ،واملؤرخون

ت بناعوة إىل عقده من وكانت الدّ . )2(»شرتاكيون، والشيوعيون اجلزائريونماء، واملنتخبون اجلزائريون، واإلالعل

، وقد استشار الشيخ أركان مجعيته يف مذكراته) ينحممد خري الدّ (أفكار الشيخ عبد احلميد بن باديس، كما يذكر 

ة د اهلدف، ألن املرجع يف أمور األمّ ف، وحيدّ د الصّ إىل مؤمتر إسالمي جزائري عام، جيمع الشمل ويوحّ  يف الدعوة

يف ظل  ،وحتصحص النتائج ،والواسطة لذلك هي احلوارات واملؤمترات اليت تفحص فيها األمور ،يعود هلا وحدها

  . ٭اإلسالمية هو أصل من أصول الشريعة اإلمجاع الذي

 1936-01- 03عوة إليه باسم الشيخ ابن باديس بتاريخ ر توجيه الدّ تقرّ  ،تفاق داخل املكتبوبعد حصول اإل

واب والقضاة واألساتذة املعلمون، للبحث يف ياسة والعلماء والنّ سالمي من رجال السّ ممثلي الرأي العام اإل إىل كلّ 

  .ة ماليني من اجلزائرينيتمصري س

احة اجلزائرية، أما حزب جنم مشال إفريقيا الذي له املوجودة على السّ عوة معظم القوى واألحزاب ت الدّ وقد لبّ 

جم �ذه جاء شخصيا من فرنسا لريبط النّ  ،)مصايل احلاج(انتشار شعيب فلم يشارك يف املؤمتر، ولكن زعيمه 

ربط اجلزائر بفرنسا، والتمثيل : اوأعلن أيضا أنه يعارض من مطالب املؤمتر أمرين اثنني مه«. املظاهرة الكبرية

حقوق الفرنسيني ال خترج يف جوهرها عن طلب «  .فق عليها من املؤمترينمل املطالب املتّ وكانت جم .)3(»الربملاين

مت �ا مجعية العلماء ما�م القومية، يضاف إليها املطالب اليت تقدّ حتفاظ للجزائريني مبقوّ للجزائريني مع اإل

. ل اللغة الفرنسية وترسيمها يف اإلدارةمث ،ة أساسية يف التعليمغة العربية مادّ يف جعل اللّ  ،صللمؤمتر، وتتلخّ 

                                                           
 .364، صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق: بن نيب مالك)1(
  .410، ص2005دار العلوم، عنابة،  تاريخ اجلزائر، من ما قبل التاريخ إىل غاية االستقالل ، املراحل الكربى،: صاحل فركوس)2(

  .327، ص)ت.د(مذكرات، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : حممد خري الدين: ينظر)٭(
  .246، ص1985مجعية العلماء وأثرها االصالحي يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : أمحد اخلطيب)3(
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وقد رأى ابن نيب بأن . )1(»سالمي باجلزائرىل اجلزائريني، وإصالح القضاء اإلسالمية واملساجد إاإل فوبرجوعاألوقا

ع مجعية العلماء املسلمني، وكان ذلك مكسبا صالح يف اجلزائر مروة الذي بلغها اإلهذا املؤمتر اجلامع هو الذّ 

  ...ولكن. بقاء عليه يف أرض الوطنا وجب احملافظة عليه ورعايته باإلعظيم

  : صالحيةنقد الحركة اإل

ان ميارس هذا النقذ، من جيايب ألننا ارتأينا أن مالك بن نيب كل هذا املبحث يف إطار التحديد اإلآثرنا  أن جنع

، كانت راع الفكريا كان قد أدرك أشياء يف الصّ عليها، وألنه رمبّ  للحركة اإلصالحية وغرية اجيايب، حبّ الباب اإل

ة من التاريخ اجلزائري احلديث، فهو ال يريد هلذه بيرحلة العصلوا تلك املصالح الذين مثّ غائبة عن رجال اإل

اليت بقيت حبيسة عقلية علم  ،اذجةجراء بعض املمارسات السّ  ،ياحأن تذهب أدراج الرّ  ،قة ميدانيااملكاسب احملقّ 

ق بعيدا حنو اهلدف املنشود، دون لصالح أن ينطكان يريد من هذا اإل. غة العربيةالكالم، أو التمنطق والبال

عون الرؤوس بتلك راخ والعويل، ويصدّ نتخابية بالصّ ، الذين ميألون احلمالت اإلشدقني والثرثارينتلتفات إىل املإلا

واب، فتجعله منشغال باملطالبة باحلقوق، الهيا عن تأدية ة اليت حتيد با�تمع عن جادة الصّ جالدمياغوجية السمّ 

  .مهاليت هي مناط حريته وانعتاقه واستقالله، وتقدّ  ،الواجبات

الذي  ،معالالصالحية أن تنزلق هذا املنزلق اخلطري، الذي يقضي ال حمالة على األمل املشع وهو يربأ باحلركة اإل 

  .نطالقعب محاسا إىل النهوض، واحلركة واإليثري يف الشّ 

  

  

  

  

  

                                                           
  .234، ص3،1981صالح والرتبية يف اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،طيخ عبد احلميد بن باديس، رائد اإلالش: تركي رابح)1(
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وال بأس أن . صالحية، اليت كان يرى نفسه واحدا منها، على احلركة اإلجيايب مارس نقده ال غريمن هذا الباب اإل

  . سالمييت انتهينا إليها وهي املؤمتر اإلنتعرض هلذا النقذ من النقطة ال

  : سالمينقد المؤتمر اإل - أ

مل تعرف اجلزائر  ،الذي كان حبق حدثا رائعا ، على املؤمترجّين قد يكون يف هذا العنوان شيء من األفتيات والتّ 

واب، ولكن ما زاهة والصّ صالحية بعد املؤمتر ـ لكان أقرب إىل النّ بعيد، ولو قلنا ـ نقذ احلركة اإل منذ زمن ،مثيال له

  .ذا املؤمتر، فإن العنوان �ذه العبارة يكون أمشل وأحرىدمنا سنتعرض للكثري من اآلراء حول ه

، لتجربة عمله يس ومجعية العلماء املسلمني كغريه من املصلحني إىل انتقادات وتقوميض ابن بادفقد تعرّ   

 اتداقنتارس هلذه اإلوالدّ  .1936سالمي الذي انعقد سنة ، وخاصة املشاركة يف املؤمتر اإلياسيصالحي والسّ اإل

سالمي مشاركة ابن باديس يف املؤمتر اإل تؤيد وتستحسن«ارسني يالحظ أن أغلبية املفكرين والباحثني والدّ 

ظة عليهما مستقلني عن ين واللغة، وضرورة احملافلألسباب اليت ذكروها، وهي ال خترج يف جمملها عن مطالب الدّ 

  . )1(»نقوصة لألمة اجلزائريةدارة الفرنسية، وكذلك إعطاء احلقوق السياسية كاملة غري ماإل

صالحي القدمي الذي هذا املؤمتر، ومل خيرج عن خطه اإلكان ابن باديس منسجما مع نسقه الفكري والسياسي يف 

  :)2(ارة من خالل تثبيت أمرين مهمنيخطه لنفسه يف العشرينات، وقد دفع باألمة خطوة جبّ 

عتبار ، وقضاء وتعليم، وإعادة اإلولغة وتاريخ ،من دين ،حترير كل ما يتعلق ببناء الشخصية اجلزائرية :ألولا -

  .لكل هذه األمور، وجعلها يف يد اجلزائريني

امة والكاملة بني اجلزائريني والفرنسيني، رفعا للمظامل وكل مظاهر احلرص على حتقيق املساواة التّ  :لثانيا -

  )3(التمييز

ووعي عميق  ،توجيهه ألشغاله عن حنكة سياسية وبعد نظروقد برهن ابن باديس مبسامهته هذه يف املؤمتر، وحسن 

ياسي سالمية يف تاريخ ارتباطها السّ ومل ميض على اجلزائر اإل«وجمريات األحداث من حوله،  ،مبالبسات الواقع

 اجلزائري بأخويه القسنطينيوالوهراين، وفيه اجتمع على ،ففيه التقى عن فكرة وعقيدة. ، كهذا اليومرّ غبفرنسا يوم أ

                                                           
  .440، ص2010، 1الفكر السياسي عند العالمة عبد احلميد بن باديس، دار طليطلة، اجلزائر، ط: مالك بن خليف)1(
  .110، ص1998إمام اجلزائر، عبد احلميد بن باديس، دار األمة، اجلزائر، : حممد الصاحل رمضان. عبد القادر فضيل: ينظر )2(
 .154، ص2005، 1يس، العامل الرباين والزعيم السياسي، عامل األفكار، اجلزائر، طعبد احلميد بن باد: مازن صاحل مطبقاين: ينظر)3(
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و الفالحون و  ،و التجار ،والشبان ،ة، و الشيوختلك الفكرة املصلحون والطرقيون، وعلماء الدين ورجال السياس

ت بينهم احملن و اهلموم  فاندفعت د�م قسوة األيام ، و ألفّ صفتا اإلسالم و اجلزائرية ، ووحّ  العمال ، مجعت الكلّ 

 الشيخ خري الدين ، كما عّرب )1(»نيا بلغة السياسةعن رغائب الدّ ين ، و ين بلغة الدّ  عن رغائب الدّ ألسنتهم تعّرب 

  . يف مذكراته

، هل أخطأ ابن باديس حقا حني دعا للمؤمتر اإلسالمي اجلزائري العام  )مازن صاحل مطبقاين(و لنا أن نتساءل مع 

واب اليت مل احل احتادية النّ أم أن املؤاخدة من قبل البعض جاءت من مسألة التنازل عن القيادة السياسية للمؤمتر لص

  .داثتكن عند مستوى األح

بن (رى يف ن هذه النقطة األخرية هي اليت أثارت حفيظة مالك بن نيب ضد شيوخ اإلصالح ، ألنه مل يكن يإ

  .حنو األمام نطالقاإلناما تعطل مسرية األمة و تكبحها يف كل مرة تريد إال أص، و أضرابه) جلول

  :فمنذ بدأ النواب يستلمون مقاليد احلياة العامة أصبح يتساءل

 هل تسلم مجعية العلماء املقاليد اىل تلك الفئة احلاملة للشهادات اجلامعية؟ -

زاهة ، إذ كان له غرض يشاركه فيه احية يف بادئ األمر مل يكن نزيها كل النّ وفه من هذه النّ و هو يعرتف أن ختّ 

، هو أن يكون اإلثنان الوارثني جلمعية العلماء بعد الدراسة، أل�ما كانا يظنان يف نفسيهما ) محودة بن الساعي(

ياسة ، مع احملافظة على اخلط اإلصالحي و نتائجه يف الوطن ، و هو األمر الذي كانا اجلدارة خلوض املعركة السّ 

قفني  ياة العامة من املثّ املهم يف نظري هو فقط أن تسلم احل«: خرين ، فهو يقولا مع املثقفني األتلفان فيه متامخي

دت األحداث كل توقعايت، و ما كان يل أن أتفق معهم ، و ال مع نت أتوقع منهم كل مكروه، و قد أكّ ألنين ك

 بل أكدته األيام ، هو أن نظاما قائما على مبدأ، مل يتغريياسي يف شيء ، اذ كان رأيي السّ ) مصايل احلاج(

على نظام أخالقي ، حىت إن تلك املظاهرات الصاخبة مل تكن تغويين ، بل على  ال يقوم إالّ  ،جتماعيا ماإ

الفرصة ملعارك ومهية ، و بطوالت لعقول غري مهيأة ، ، عندما تعطي و مضرة ،ها عقيمةالعكس كنت أظنّ 

  .)2(»متثيلية

                                                           
  .329،ص )ت.د(،  1تاب، اجلزائر ،جمذكرات ، املؤسسة الوطنية للك: حممد خري الدين: ينظر)1(
  . 305مذكرات شاهد القرن ، مصدر سابق ، ص : مالك بن نيب)2(
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عف اخلطرية اليت أودت باإلصالح إىل الرتاجع عن مكانته أفاضت الكأس ، و هي نقطة الضّ هذه النقطة هي اليت 

وهو بعد ثلث قرن من انعقاد هذا املؤمتر مل يتغري ، اليت كان حيتلها يف قلوب اجلزائريني و مسري�م  يف رأي بن نيب 

موا على مصلحة الشعب ، فسلّ وضعت العلماء أمناء  ،روف الساحنةإن الظّ «: حكمه يف القضية ، حيث يقول

ما يصعد عليه لتكون سلّ ،وها ملن يضعها حتت أقدامهالعقلي، و سلمّ  هم ، أل�م مل يكونوا يف مستواهااألمانة لغري 

ماء  و ال جمال هنا لبحث القضية يف جوهرها احلضاري، لفحص األسباب اليت جعلت العل. ياسيةللمناصب السّ 

  )1(»ال يستطيعون القيام باملهام الكربى) الثقافة التقليدية(نسميه  ما نة من بوتقةأي الطائفة املتكوّ 

جتماعي ، وهي بلغها روح الكفاح ، و اإلصالح اإليف اجلزائر ، هو القمة اليت  1936ويف اعتقاده ان عام 

حيافظ على إذ مل يعرف املعسكر اإلصالحي كيف . ىل هاوية ال قرار هلاصالح إالقمة اليت هبط منها اإلنفسها 

ذلك ) فيدياس(تعرف و تقدر قيمته، القيمة اليت توحي لـ ) أثينة(ذلك الثمن الذي كانت «انتصار دفع مثنه غاليا، 

نتصار اإل) : احنينتصار فاقد اجلناإل(ي يسمى ، و الذ) األكروبول(التمثال الرمزي الذي أضافه اىل بناء معبد 

  .الذي ال يطري من املعسكر األتيين 

ستعمار بثمن غال ، مل تكن بعد جتيد احلفاظ على اإل اجلزائر اليت كانت تستطيع كسب انتصار كبريو لكن 

طها على أرض ق عليها نصرها، تنقلها و تورّ عليه، اذ أ�ا عوضا عن أن تبقي املعركة على األرض اليت حتقّ 

  .)2(»اخلصم

هذه  هم اىل باريس حتتحيسنها مث عاب عليهم تنقلّ صالحية تسليم القيادة ملن ال لقد عاب ابن نيب على اهليئة اإل

  .فيه اخلمور بال حسيب و ال رقيب قوء ، و �ر بنات السّ الذي ترتاده  ،)د هوتيلجران(القيادة ، و نزوهلم يف 

ياسة اليت فمن الواضح أن السّ «، )و البوليتيك(نحو الوحل السياسي نزالق، بداية اإلته احلضاريةلقد استشعر حباسّ 

شؤو�ا ، و تستعني  ن دولة تقوم على العاطفة يف تدبريال أن تكوّ جتماع و أسسه ، ال تستطيع إعد اإلقوا لجته

ة اليت ا عن طريق التاريخ أننا جنهل احملطّ بن، ورمبا كان أعظم زيغنا و تنكّ )3(»بالكلمات اجلوفاء يف تأسيس سلطا�ا

و قبل كل شيء  فهي  ،و ا�تمع يف امليدان النفسي أواله الفرد بدلفالنهضة هي ما ي ،اننركب فيها قطار تارخي

                                                           
  .368سابق، ص ت شاهد القرن، مصدر مذكرا: مالك بن نيب)1(

  .364املصدر نفسه، ص )2(
  .42، ص 1969، 3عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهني، دار الفكر ، ط: شروط النهضة، تر: مالك بن نيب)3(
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و لقد كان العلماء  ،ين املتعايلرى عن الفكر القرآحملنتجة ، و باألخرين ااألفه عن أفكار حركة ضمريه ليتدارك ختلّ 

ية ا�يدة شعارا هلم صالح ، ورفعوا تلك اآلا اىل اإلواب حني دعو أقرب اىل الصّ  ،اجلزائريون

:﴿            ﴾11الرعد.  

ألرض  هوات اجلاذبة اىل اايل على الغرائز و الشّ من جديد، بالتع ميان احلقّ فس اىل حظرية اإلو ذلك يعين دفع النّ 

حب و تتأهل للطريان يف ملكوت اهللا الرّ  ،بلت من جمال اجلذتنفويتها لوح و تقذية الرّ بتغ ،ب على مغريا�او التغلّ 

  .الفسيح املنقى

بعني رجال ريق القومي ، متّ رفوا هم أنفسهم عن الطّ قد احن«فإن العلماء  –كما يقول مالك   –و لسوء احلظ 

ياسة ، و لقد كان الوقت مناسبا لكي يعودوا اىل الطريق القومي، واثقني من أنه ال جناة بغريه ، و لقد كان السّ 

حلمل رسالة احلضارة وا اجليل القادم ، و أن يعدّ 1936يهم أن يستأنفوا جهدهم الذي بدأوه ، مث قطعوه عام عل

يؤرخ به  ،)1936(ولكن هذا التاريخ . )1(»حيح يف املستقبلىل معرفة كيف يضعها الوضع الصّ يف نفسه ، و إ

ت طريقها و ة و عزم، ضلّ طريقها بقوّ  كان يراها تشقّ ة، فاملعجزة اليت  لذرو للبداية النزول من اجلهة األخرى ابن نيب 

ريق مل تكن تدري أن هذا الطّ ىل اهلدف املنشود، و إت أنه موصلها بل ، و اختارت طريقا ظنّ قت عليها السّ تغلّ 

  .ىل اجلهة اليت انطلقت منهايدور إ

هضة و ورائها بوارق النّ ياسي ، حيث تتوارى من راب السّ سّ مة وجهها شطر الو هكذا عادت أدراجها، ميمّ «

  .)2(»قدمالتّ 

  :و ميكننا أن جنمل انتقادات مالك بن نيب جلمعية العلماء بعد هذا املؤمتر يف نقطتني

 :السقوط في الوحل السياسي و عدم مراعاة سنن التغيير -1 -

امل عندما تستويف ىل التغيري الشّ اليت تنطلق من النفس ، لتصل إ«فهو يرى ضرورة التقيد باملرحلية يف التغيري، 

لة د آتكون احلكومة جمرّ  ،هذا املبدأ ، و بناء على)3(»)غري نفسك، تغري العامل(شروطه، وفق مبدأ

فإذا كان الوسط حرا نظيفا واعيا، فما تستطيع احلكومة أن . تتغري تبعا لوسطها الذي تكون فيه  ،إجتماعيةللتسيري

                                                           
  .88شروط النهضة، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)1(
  .47املصدر نفسه، ص )2(
  .173، ص 2013اجلزائر ،  الفكر السياسي عند مالك بن نيب، دار هومة،: بوراس يوسف)3(
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إصالح ا�تمع، و على  ؤالء العلماء كانت هي تغيري النفس وة هو لذلك فهو يرى أن مهمّ . بما ليس فيههتواجه

فها أكرب و ها و هدنتخابية، ألن مهّ ملعامع اإلياسة و اصالحية جبملتها أن تبقى متعالية على أوحال السّ احلركة اإل

  .أمسى من جمرد النيابة و الرئاسة

 :اإلخالل بمبدأ تقديم الواجب على الحق -2 -

هضة أو نكوصها ، ففائض القيمة يف الواجبيعين اللة على النّ مالك بن نيب كمؤشر للدّ  و هو املبدأ الذي وضعه

فهو حالة نكوص و تراجع، و هذا ما الحظه  ،حالة تقدم و �وض، أما غلبة املطالبة باحلق على تأدية الواجب

إ�ا أصبحت الباعثة للحياة ، ف بدال من أن تكون البالد ورشة للعمل املثمر ، و القيام بالواجبات« ، فـ)املؤمتر(بعد

  .)1(»نتخاباتسوقا لإل 1936منذ سنة 

�ا يف نتقادات اليت دوّ قا ، لذلك مل تكن هذه املالحظات و اإلسا متعمّ ار دقيقا، و د مالحظا و مالك بن نيب كان

اجلمعية و مالحظات لبعض أعضاء هذه  لنية، و إمنا كان قبل ذلك قد سجّ آمجعية العلماء جمرد شطحات  حقّ 

  .عبده مدصالحية منذ مجال الدين األفغاين و حمام بدرس و حتليل مسرية احلركة اإلشيوخها، كما ق

  :صالحية وشيوخهانمادج نقدية للحركة اإل -ب

ة الشخصية صالح هو العريب التبسي، والطيب العقيب، حبكم املعرف من شيوخ اإليباقد البنّ ض للنّ تعرّ  منإن أكثر 

صالحي، ورمبا ذلك ينطبق على العريب التبسي ابن مدينته أكثر مما ينطبق ية يف احلقل اإلتياة احللطواملخاللرجلني، 

  .بعد هجرة تعليمية هناك ،القادم من بالد املشرق العريب ،على الطيب العقيب ابن الصحراء

امجة عن الثقافة صرفات النّ لتّ ال يتمالك نفسه أمام ا نيبخصني، إال أن ابن ه للشّ الشخصي الذي يكنّ  فرغم احلبّ 

صالح ال يعين شيئا واحدا يف عقل أن مفهوم اإل«، وبقايا علم الكالم، وقد أدرك بعد مرور السنوات ،التقليدية

  .)2(»نه علم الكالم، ويف عقل كوّ )الكارتزياين(مترن يف املنطق 

  

  

                                                           
  .47شروط النهضة ، مصدر سابق ، ص : مالك بن نيب)1(
  .367مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نيب)2(



 التحديد اإليجابي في مذكرات شاهد للقرن:                                               الفصل الثاني

 

309 
 

  : نقد ابن نبي للعربي التبسي -1

ابن (ة اجتاه شخص ضاملختلفة واملتناق طح، من وجهة النظرالتبسي يطفو إىل السّ  ه للعريبرمبا بدأ هذا النقد املوجّ 

فمالك بن نيب كانت له مالحظات قاسية على هذا الشخص . بشكل خاص، واحتادية النواب بشكل عام) جلول

على األقل لقد كانت ياسية عب اجلزائري يف احملافل السّ بسي يأمل فيه أن ميثل الشّ واحتاديته، يف حني كان العريب التّ 

هذه النقطة حمل اختالف مع ابن نيب الذي المه كثريا يف تبسة عندما كان يعرب عن شكوكه يف قدرات وإمكانيات 

وقد تبينت «: صالح، فهو يقولعن حركة اإل بن جلول، الذي كان يرى بأن حركته ليست سوى جمرد تلهية تصدّ 

تخبني، إمنا هو مبثابة دفن للسلفية، فاألوىل كانت جتذب الضمري الشعيب دا، وأقوهلا صراحة أن إنشاء فدرالية املنجيّ 

 يدرك الشيخ العريب أي من هذه املعاين ومل يكن لديه حدس �ذه ، ومل"األسلمة"، والثانية حنو "نسةالفر "حنو 

  .)1(»ته كانت حسنة رغم ذلكعلى أن نيّ . وإثباتايت حتليلياألحداث، ومل يفهم 

وأكثر منهجية، وذلك بعد  ،التفاهم مع الشيخ العريب أن ابن نيب أصبح موقفه مناهضا لنب جلولومما زاد يف سوء 

ماء، وهو يعين أيديهم ملطخة بالدّ  الذين ، حيث تربأ بن جلول من)كحول(، وبعد مقتل الشيخ 1936مؤمتر 

بعدم الدعوة إىل انعقاده  ،سالميوليس هذا فحسب بل عمل على قرب املؤمتر اإل. صراحة مجعية العلماء املسلمني

باملبخرة اليت أحرقت فيها اجلزائر ما بقي «هو وحاشيته، وأمسكوا  ،ح يصول وجيولبوأص. دا بصفته رئيسا لهجمدّ 

ته ومعه بذرة املستقبل اليت كان عن مهمتراجع  حسب ابن نيب 1937،صالح سنة ألن اإل. )2(»هلا من اجلاوي

  .حيملها

  

  

  

  

  

                                                           
  .103، 102العفن، مصدر سابق، ص: مالك بن نيب)1(
  .176، صاملصدر نفسه)2(
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فلن يكون  ،مناهجل األوحد الذي إذا حطّ األخري يلعن بن جلول، كان الشيخ العريب يرى فيه الرّ وعندما كان هذا 

وتقييمه هلذه العقلية اليت يراها يعرتيها قلق  ،داد قسوة مالك بن نيب على التبسيوهنا تز ". مطالبنا"م هناك من يقدّ 

صالح ف، كما يرى ، أن يطالب الناس باإلاخلو نم اجلزائري، ورمبا كان طاحة بالصّ رت فكرة اإلما تصوّ كلّ   ،مميت

من " عامل"كان هذا هو ضمري . ر والربوزيف مشكلة التصدّ  ظص يف ذهنه الفخلفالقضية تت «، دون شيوخه

وقد «. اجلزائريني" العلماء"فكرة مشرتكة لدى  ،"جل األوحدالرّ " ـولألسف فإن اهلوس ب. )1(»1937اجلمعية سنة 

براهيمي سنوات من بعد، وبعد أن استوىل اإلف. زهر أو الزيتونة عاهة أهليةاملشرتك يف األحي بأن يف تكوينهم يو 

. )2(»على إرث الشيخ اجلليل ابن باديس، أشاع حوله بأن ليس هناك أي إنسان ميكن أن خيلفه إذا قدر وتويف

ستبتهج بوجود هؤالء املتحمسني  اليت ،ستعماريةانية لإلدارة اإلخدمة جمّ  ،عتقادر واإلظومالك يرى يف مثل هذا الن

ته إىل ذه العقلية بدأ الوطن خيرج عن جادّ ثل همبو . إلقناع الشعب اجلزائري بأنه عقيم، ال يستطيع أن يلد رجاال

حىت  راع الفكريستعمار يف جمال الصّ لى جانب من اخلربة بوسائل اإلومل يكن العلماء ع« .)الدمياغوجية(مسارب 

ا ورمبّ  .»رادة ما يكفي حىت يتداركوا املوقفة املزاج وصرامة اإلحنراف، ومل يكن لديهم من حدّ يفطنوا إىل هذا اإل

ا هي األسباب نفسها اليت أدت إىل سوء تفامهه مع هذه هي األسباب يف فتور العالقة بني ابن نيب وبينهم، ورمبّ 

  .خاصة) العريب التبسي(

  : نقد ابن نبي للطيب العقبي -2

ه عتبار يفوق الذي يكنّ ، بأن هذا اإلل شبابهيف أوّ  ظهر التقدير الكبري للشيخ العقيب، وكان يقرّ كان ابن نيب ي  

وأوىل مالحظاته . يخ ابن باديس العتبارات شبابية محاسية، وقد أدرك  أنه كان خمطئا وهو يعرتف بذلكللشّ 

هي صورة احلاكم ،صالح قائما على قدم وساق ، وكان جو اإل1932ي بالعاصمة سنة عندما زار نادي الرتق

قة على أحد جدرانه،  واليت أثارت يف نفسه صدمة وتساؤالت، ألنه مل اليت كانت معلّ ) viollete(العام فيوليت 

وزاد يف صدمته انطباع العقيب حول حماضرة ". أصدقاء العرب"يف عداد  ،ر أن أمثال فيوليت أو غودانيكن يتصوّ 

فقد أعتربها سرقة أدبية مركبة، مؤكدا أن بعض املقاطع فيها ال ميكن  ،ادياليت ألقاها يف النّ ) يمحودة بن الساع(

  .حسب زعمه ،أن تكون بقلم جزائري حيرر بالعربية، ومثل هذا األسلوب ال يوجد إال يف املشرق

                                                           
  .177، صالعفن، مصدر سابق : مالك بن نيب)1(
  .179، صاملرجع نفسه)2(
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ه يعلم شخصيا كيف مت لقد ذهل ابن نيب هلذا التأكيد اخلايل من أي حتفظ أو تردد يف الصوت أو يف احلكم، ألن

نزل بباريس، وهذا ما جعل عزميته ختور أمام هذه العقدة اليت ملس فيها مجلة من حترير احملاضرة يف غرفة صغرية ب

تين يف أعماق شعوري، يف مناصريت لإلصالح، يف أنفيت صدمتين هذه الكلمات، ومسّ «: العيوب، جعلته يقول

الذين كانوا على قدر من  ،)1(»"العلماء"يت يف ثقت يف األخري على غرار حممد بن الساعي، واهتزّ  ،وذكائي

إذا كانت مثة بعض األخطار، على غرار ما  ،ذاجة حتجبهم عن إدراك األفكار، وعلى قدر من اجلنب لتطبيقهاالسّ 

ر ابن نيب رسالة للشيخ حيث حرّ  ،"العلماء"الذي يقضي مبنع املساجد على " مقرر ميشال"ملا صدر  ،حصل

هتمام به، ولكن دون ، وعدم اإل"ر ميشالمقرّ "ه على صرف النظر عن حلثّ «العقيب، الذي كان يراه أكثر محاسة 

حممد  ، وأداء الصالة خارج املدينة حتت السماء، أي حتت القبة احلقيقية اليت أمّ )2(»اجتياز عتبة املساجد املمنوعة

ا يف هذه يّ ظهر جل ،"للعلماء " ـ لكن القصور البّني صحابته عندما كانوا مضطهدين، ول صلى اهللا عليه وسلم

أن وببطن بتنة طبعا، ولكن على شرط وصوهلا ون اجلإ�م حيبّ «: كما ذكر مالك ابن نيب معلقا  ،النقطة بالذات

ادة، أنا أعلم ادخلوا، أيها السّ «:شعبان، وبفكر خاو، وأن ينتظرهم ملك ـ أقصد مازحا شكل ملك ـ يقول هلم 

  .)3(»مكتعبتم كثريا يف احلياة الدنيا، غري أن فرش ناعمة تنتظر أنكم 

الشيوخ ويغار عليهم وعلى حركة حرتام، هلؤالء كل التقدير واإل  اسية، فقد كان يكنّ قنتقادات الولكن رغم هذه اإل

تأييد ، بعث إليه برسالة )كحول(يخ العقيب يف السجن بعد مقتل الشيخ بالشّ  صالح بشكل عام، فعندما زجّ اإل

رأ وذلك ما حصل بالفعل ألن العقيب بّ . سالمي يف مهدهد مؤامرة لقتل املؤمتر اإلومساندة، ألنه كان يعلم أ�ا جمرّ 

  . قة بعد ذلك بسنواتهمة امللفّ من التّ 

الذي مل ينشر مقاله  ،مثل األمني العمودي ،أخرى لشيوخ آخرين وقد كانت البن نيب مالحظات وانتقادات

يف احللبة السياسية، رغم أن ) فرحات عباس(ة عدم حتطيم مستقبل فاع، حبجّ يف جريدته الدّ  ،"مثيقفونمثقفون أم "

وقد أدرك مالك ". فرنسا هي أنا"ألن فرحات عباس كان قد مس كرامة األمة اجلزائرية مبقاله  ،اخلطب كان جلال

: كان يفعل ذلك عن حسن نية، ألنه كما يقولفاع، الذي  بن نيب النتائج السلبية هلذا التفكري من مدير جريدة الدّ 

يف مستوى من ليس له أي خربة يف جمال الصراع الفكري، إذ أنه مل  ر مسؤوليته يف عدم نشر مقايل إالّ مل يتصوّ «

ستعمار، وأفاده يف زيادة خربته يف شؤوننا، دون أن يؤدي أي دور  قد وصل على أية حال إىل علم اإلير أن مقايل

                                                           
  .50صالعفن، مصدر سابق : مالك بن نيب)1(
  .75، صاملصدر نفسه)2(
  .75املصدر نفسه، ص)3(
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ليت وجهها ابن نيب إىل احلركة نتقادية االعموم سنعرض إىل أهم النقاط اإل وعلى. )1(»عب اجلزائرييف توعية الش

  .صالحية ومسري�ااإل

  :صالحية ومسيرتهاالمالحظات الموجهة للحركة اإل

فاحلركة ، مال الدين األفغاين، مث حممد عبدهح منذ احلركة الوهابية، مرورا جبصاللقد تابع مالك بن نيب مسرية اإل

. صالحية وظروفهاالحظات ختتلف باختالف التجارب اإلوقد كانت له انطباعات وم. صالحية يف اجلزائراإل

يراوح مكانه، رغم ما قامت به  سالمي الذي ظلّ نطلق نقد مالك بن نيب ملشاريع اإلصالح من حالة العامل اإلوي«

قات واملؤثرات، لكنها ي العوامل، اليت شهدت ذات املعوّ هذه املشاريع من جهود، خاصة إذا قارنا هذا العامل مع باق

  .)2(»فكون والتخلّ قت الكثري، بتجاوزها حلالة السّ حقّ 

  :نتقادات واملالحظات يف نقاط تاليةص هذه اإلوميكن هلذه الدراسة أن تلخّ   

أدى مبالك بن نيب لكتابة بب الرئيسي الذي وهو السّ : صالحللثقافة التقليدية على مشروع اإل ـ التأثري السليب1ـ

  .لوك وليست نظرية يف املعرفةنظرية يف السّ  ،الثقافة واخلروج بنظريته يف ذلك، حيث عدّ  ،"مشكلة الثقافة"

  .سرتاتيجية قبل الشروع يف العملراسات اإلـ فقدان الدّ 2ـ

  .صويبصحيح والتّ رادة والقدرة على التّ اإلايت، وغياب نقد الذّ ة الّ ـ إنعدام حاسّ 3ـ

  .مية ومجودهاير املناهج العلمية والتعلـ عدم حترّ 4ـ

  .خبري وعدم تشخيصها، تشخيص جتماعية،طحي على املشاكل اإلنزالق السّ ـ اإل5ـ

  .ـ غياب الفاعلية املطلوبة6ـ

  .ـ النظرة التجزيئية للمسائل املطروحة7ـ

  .دة نقصسامي على األفكار والثقافات األخرى، وأحيانا تتحول إىل عقـ عقدة التّ 8ـ

  .ـ البدايات الصفرية املتكررة، وعدم وصل البدايات بالنهايات والبناء عليها9ـ

                                                           
  .366مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نيب)1(
  .147، ص2013دار هومة، اجلزائر،  الفكر السياسي عند مالك بن نيب،: يوسف بوراس)2(
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  .)1(لد الكامفس، ونقصان التجرّ ـ حظ النّ 10ـ

  

  

  

                                                           
، 2012، 1،طحمورية البعد الثقايف يف اسرتاتيجية التجديد احلضاري عند مالك بن نيب، دار الشاطبية، اجلزائر: الطيب برغوت: ينظر يف هذا الشأن)1(

  .84إىل  78ص

  .189إىل  182الفكر السياسي عندما مالك بن نيب، مرجع سابق، ص: يوسف بوراس: وكذلك

  

  

  

صالحية، فإننا نشري كذلك إىل ا مالك بن نيب يف نقده للحركة اإلالنقائص اليت أشار إليهو إذا تعّدد مصل هذه 

أنه يأمل التخلص من هذه املعوقات اليت تعترب ذاتية إىل حد بعيد، وهو ما يتوافق دائما مع نظرته يف التغيري اليت 

كيب ق يف عملية الرتّ بصفته  العنصر اخلالّ . دائما إىل الفرد وتغيري نفسيته، ووخز ضمريه ليحيا وينهض ويعيتتجه 

  .نسان، الرتاب والوقتاإل: القائم على ثالثيته الشهرية احلضاري

  :صالحيةمالك بن نبي والمساهمة اإل

عند مالك بن نيب مبكرا، فمنذ شبابه، ودراسته يف قسنطينة بدأت التساؤالت حول  صالحية تشعّ وح اإلبدأت الرّ 

". أهايل"د هلم املستعمر الفرنسي إىل جمرّ الذين حوّ "دة يف أبناء بلده، الوضعية املزرية اليت يراها ماثلة أمامه، جمسّ 

جراء تصرفا�م السقيمة وخنوعهم  يني كثرية،حتقار يف أحاخط واإللكثري من السّ ة والعطف حينا، و فقمثريين للش

مت به األيام كانت فكرة ختتمر يف رأسه حول فعل أي شيء من أجل هذا ا تقدّ وكلمّ . املهني وخضوعهم املذلّ 

  .لإلستعمارستعمار، والقابليةاإل: ا كل طاقة حية فيهبفعل عاملني أ�ك ،غلب على أمره  الذي ،الوطن املسكني

ورغم أنه مل ينضو حتت قبة مجعية العلماء املسلمني  . صالحيةاجلهود اإلمن هذا املنطلق كانت املسامهة البنابية يف 

هضة س للنّ ه بصفته فاعال إصالحيا، يؤسّ طار والتوجّ يذكر كل مرة بأنه يعمل يف نفس اإلكأحد أعضائها، إال أنه 

ذكر كل األعمال اليت قام وحنن هنا لن ن. هذا اهلدف النبيل رمت شطاليت مي ،واعد األخرىمع مجيع السّ  ،املنشودة
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وإمنا نكتفي باملسامهات اليت جاءت يف  ،�ا بن نيب يف هذا ا�ال، ألن حياته كلها كانت مسخرة هلذه الغاية

  . منوذجاراسة اليت كانت املذكرات هلا أمذكرات شاهد للقرن متاشيا مع عنوان الدّ 

ادثة البيان األقل نذكر حعمال الشبابية احلماسية اليت كانت تفور �ا نفسه، فإننا على ألوإذا كنا لن نذكر بعض ا

دارة يف الصحافة ويف النفوس، وكانت اإلاملناصر ألبطال حرب الريف، حينما بلغت هذه احلرب أوج احتدامها 

  .)1(»أجل النداء للحرب ضد الثائرين كت حىت منابر املساجد منلقد حّر . مستمرة يف التجنيد«

ة خاصّ  ،دارةفات اإلهم مل يصربوا على تصرّ ولكنّ  هتمام،طورات مبزيد من اإلوكان ابن نيب ورفاقه يتابعون هذه التّ 

ق يف مكان بارز من الباب ، فقاموا بكتابة بيان وعلّ 1925من منرب تبسة عام  ،أطلقت نداء للحرببعدما 

الورقة الصغرية صادما يف ضمري ي تلك وكم كان دوّ . دقيقة الثالثني بعد منتصف الليليف ال ،الرئيسي للمسجد

  .كشف الفاعلنيل) ملاقا(فاستدعت لواء  ،دارة الفرنسية، اليت مل يكفها بوليس تبسةاإل

يف، ومنذ ذلك احلني أصبح باب لقد أعطى هذا العمل مثاره يف تأييد األمري عبد الكرمي اخلطايب وشعب الرّ 

ئك ق قائمة بأواليف صبيحة العيد الصغري مثال قبل طلوع الشمس تعلّ «املسجد يستخدم ملثل هذه األهداف، 

القضاء على الكثري من اآلفات  ألنه مت. )2(»جذريا املفطرين يف رمضان الذين شربوا اخلمر، وقد كان ذلك حالّ 

وقد شارك يف تعمري املسجد . ل ا�تمعاتاليت تشكّ  وح اجلماعيةاليت بدأت تربز فيها الرّ  ،جتماعية �ذه الطريقةاإل

  .خرينروس، وتعليم اآلالدّ  الية ، قبل أن يصبح رقما يف خالفة العريب التبسي لتقدميوالنادي بكل فعّ 

ة اليت جّ الضّ «حيث أن  ،ف كعدل حمكمة يف أفلوعندما وظّ  ،ال يف منطقة اجلنوب الغريبكما أنه قام بدور فعّ 

لم ال عن مل تكن قد امتدت بعد إىل منطقة وهران، فهناك ال تسمح أحدا يتك ،فكار يف قسنطينةبدأت حترك األ

، وأكرب الظن )3(»قد وصل بعد إىل تلمسان) براهيمياإل(يخ ومل يكن الشّ . سطوانات املصريةاإلصالح وال عن األ

اليت كان يقرأها مع السيد عمر ابن ، )أفلو(إىل ) هابالشّ (ول من جملة لك بن نيب هو الذي أدخل العدد األأن ما

وهم على جانب  ). املرابطية(ألن الناس هناك ما يزالون خاضعني للروح . هالقاضي، الذي مل يكن يقبل حمتواها كلّ 

ور من املستعمر، هذا اجلبل الذي كان يراه كبري من الطيبة والسذاجة، حبيث كان ابن نيب خيشى على جبل عمّ 

                                                           
  .156للقرن، مصدر سابق، صات شاهد مذكر : مالك بن نيب)1(
  .168، صاملصدر نفسه)2(
  .180املصدر نفسه، ص)3(
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جتماعية قد تكونت شيئا ما، فقد وملا كانت خربته السياسية واإل. لينة يف منتصف الليمتحفا وضعت فيه أشياء مث

كان يشرح   ،الذي مل يصل بعد إىل هناك ،ستيطاينأصحاب املنطقة وزرع اخلوف من اإلحتالالإل عزم على تنبيه

ينبغي أن «: ظرية بسيطةالنّ ، وكانت تلك نظريته لكل مضيفيه الذين مير �م أثناء تنفيذ أحكام احملكمة مع القاضي

ئ حقك على األرض، تلك األرض اليت ال متلك فيها سوى ما تنبته الطبيعة فلح أكرب قدر من املساحة حىت تنشت

لك أن ذلك احلق الذي خيوّ  ،جتماعي يف األرضإذن أن تنشئ حقك اإل ، البدّ (...)من العشب الالزم لقطعانك 

وإال فاملستعمر سيأيت ليحتل (...) رث الذي ينتقل إىل أبنائك، لك اإلخصي هلا، وأن تكون تكون املالك الشّ 

األرض اليت عليها خيمتك، وحينئذ أنت مضطر للرحيل من هنا، ألنك يف نظر القانون الفرنسي لست مالكا 

  .)1(»لألرض

ي إن كان ملا يدر  و الوه ،كان ابن نيب يعرض أطروحته على هؤالء الطيبني بدافع من الغرية واحلب هلذه األرض

ظه على مستمعيه، حبيث كان ه هو التأثري البالغ الذي الحيقول أساس يف القانون املدين، ولكن ما كان يهمّ 

. حلة الواحدة للمحكمةعرب الرّ  ،ه النظرية يف الذهاب فريى النتائج بعد أربعة أو مخسة أيام يف أيابهيعرض هذ

ا  وقد برزت نتائج التأثري هذه يف الكثري ممن حواليه، ورمبّ . وبذرهارض ابق منهمكا يف حراثة األفيجد مضيفه السّ 

ق ل باحلدة نفسها، فقد كان هلذا املنطبمل يكن يشعر �ا ق ،كشفت له جوانب يف روحه املسلحة ومنطقه املنهجي

ب ذلك الشا«، )حنوز(بان املسيحني، وخاصة على يف وحدة الشّ  ،)مرسولني(وهاته الروح تأثري على صديقه 

والذي مل يقبل بعد خمالطته البن نيب ان ينعت . )2(»اجلزائري الذي اعتنق املسيحية يف طفولته البائسة

سي مكي (ثه عنه الذي حدّ ) خالدي(أو مع صديقه . ين أجدادهدبالربوتستانيت،فقد أخذ يف العودة إىل 

شيء اجتاهه، فال جيوز تسليم على عمل  ياهأ، حاثا )اقوسالنّ (يف تلك الفسحة الليلية يف اجتاه وادي ،)حممد

فمن . نيالشخصية والتاريخ اجلزائريمع  صالحية، وال حّىت فكرية اليت ال تتفق مع الفكرة اإلإىل التيارات ال مثقف

) هكذا تكلم زرادشت( ،)نيتشه(الغد اتفقوا وتآمروا عليه، وقدم له بن نيب نسخة من كتاب الفيلسوف األملاين 

يف املدينة  ،)العريب التبسي(صالحي الذي يرعاه الشيخ إىل القطيع اإل ها نيتشهة تائهة، ردّ ورجعت هكذا نعج«

وكم كانوا . )3(»الناس ير اليت �مّ ذ حتت إشرافه كل التدابري والتقار ، فقد كانت تتخ)الصادق بوذراع(من خمزن سي 

لقد بدأ يف تلك الفرتة . ن التيه الفكريإنقاذهم م بان الذين جيب ة امسا جديدا إىل قائمة الشّ يضيفون كل مرّ 
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 ، هلة اليت عاشها أباؤهمباحلياة البسيطة السّ  نو نعتقهم حنو التغيري، أل�م مل يعودوا يبفوس شوق ميستويل على النّ 

  . لاريخ ساعة التحوّ ن شعور جديد بعظم املأساة اليت تنتظر حتديا حبجمها، إنه شعور منعطفات التّ بل تكوّ 

فقد قام بأعمال جليلة، وخاصة يف صفوف الطلبة يف باريس، حيث وجد ) محودة بن الساعي(صديقه وأما مع 

  .ظ عند صديقه بالنسبة لإلصالح والوهابيةأفكاره تتوافق مع أفكار صديقه، وإن لفت نظره بعض التحفّ 

ختالف يف درجة التفاؤل  يرامها معجزتني، وماعدا هذا اإلفلم يكن ينتظر منهما املعجزات، بينما كان ابن نيب

سالمية، ودور الطالب يف دور اإلسالم يف النهوض بالشعوب اإل ا خيصّ مفي ،والتشاؤم، فقد كانا من مشرب واحد

اليت ترتع يف  ،ريق هلذه ا�موعة الطالبيةعلى أن يضعا معامل الطّ  ،مرا األفقد بيتّ ومن أجل ذلك . هضةهذه النّ 

املوسوم ) ماسينيون(د ن مهرة، يدير شبكتهم باقتدار السييمن طرف معدّ  ،نار هادئة حتت تيين، واليت تعدّ الّ احلي ال

معه كل «د يعرتف بالفضل حلمودة بن الساعي، بأنه أجنز وابن نيب يف هذا الصدّ . بأنه صديق العرب واملسلمني

رة اصات املبشّ طهم اإلرهيف الوقت الذي بدأت يف وس تيين،العمال اليومية اخلاصة بالطلبة املغاربة باحلي الاأل

ر احلالة اليت كان عليها الطلبة، تصويرا يبعث على الرثاء واألسف ألنه وجد وقد صوّ . )1(»بظهور احلركات الوطنية

وكانت عصبة التونسيني هي األطهر، وكان املغاربة أكثرها «املغاربة مقسمني إىل عصب ثالث متناحرة فيما بينها، 

ة، وكان هناك يف األخري صنف من أما اجلماعة اجلزائرية فكانت هي األقذر واألكثر خسّ إثارة لإلزعاج والشقاق، 

  .)2(»الطلبة يرون أ�م بغري إنتماء

، مها )حممد بن الساعي(ا كان هو وصديقه ورمبّ ". العفن"البية تفصيال دقيقا يف كتابه ل هذه الرتكيبة الطّ وقد فصّ 

خالقي على ا أن حيميا نفسيهما من اجلانب األحيدية، بفضلها استطاعالوحيدين الذين حيمالن نزعة إسالمية تو 

طار ألقى ابن نيب حماضرة يف مجعية الطلبة املسلمني لشمال إفريقيا ففي هذا اإل. قد كانا فخورين بذلكاألقل، و 

ل إفريقيا، حىت للطبقة املثقفة لشما ة، وقد تركت أثرا كبريا يف اجلماعات الثالث"ملاذا حنن مسلمون؟: "حتت عنوان

تقع على «كانت أطروحة احملاضرة . حبرارة و حممرا من التأثر فعانق احملاضرقام إثر احملاضرة وه) بن يوسف(أن 

" أبطال"طريف نقيض من آراء ماسينيون الرببرية، والالتينية، والتنصريية، واملفرنسة، كما أ�ا مل تكن يف بال 

  .)3(»عي احلثيث وراء منصب نائب الوايل أو ما شابهاآلين، هو السّ  همحقني الذين كان مهّ اجلزائريني الالّ 
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حه يف وقت قصري لرئاستها، فقد انتخب من طرف اجلمعية العامة وكان نشاط ابن نيب يف هذه اجلمعية، قد رشّ 

أصبح  هولكنّ . اعي عن الرئاسة ونيابتهاللطلبة، ولكنه حبكم التواضع تنازل حملمد الفاسي وصديقه حممد بن السّ 

ان سالمية، إضافة إىل شهرته يف نادي احتاد الشبّ والوحدة اإل" ة وحدة مشال إفريقياحامل عقيد"معروفا بأنه 

سالمي ـ مابعد هناك اكتسب وعيا بعيوب العامل اإلور الذي لعبه وبفضل هذا الدّ . املسيحني كداعية إسالمي

دوار الريادية اليت قام �ا يف إىل هذه األوباإلضافة. نياملوحدين ـ، ألنه كان بني جنسني وعقليتني وشبابني خمتلف

فريد زين (، مع السوري "مجعية اجلامعة العربية"ر إلنشاء رية اليت حتضّ باريس، فإنه أصبح عضوا يف املنظمة السّ 

، إال 1932دارة مل جتن، هذه السنة فإن اإل«: وباختصار، كما يقول). فريد سليب(واملصري القبطي  ،)الدين

صبحت حتما خفاقات، ألضرورة فإن مجيع هذه اإلوبا . مشال إفريقيا" خنبة"لفشل واخليبة يف سياستها املتبعة جتاه ا

ستاذ بالكوليج دي فرانس وصديق عضو ا�لس الوزاري املشرتك، األ ،"املستشار التقين"ب على حتس

  ).ماسينيون(:)1(»املسلمني

عها يف باريس مشيا على األقدام، مثل املنشور الذي ومن مسامهته يف هذا الشأن تلك املنشورات اليت كان يوزّ  

، والذي )حممد الشريف(سالم واختذ لقب ، الفرنسي الذي اعتنق اإل)رونيه جوجالري(اءه من اجلزائر من ج

كان . )2(»نشاط إصالحي داخل املساجد  ستعمارية اليت أمرت مبنع اييتضمن احتجاجا حارا على اإلدارة اإل«

ر بامسهم رسالة مفتوحة موجهة املنشور حمررا باسم مجعية العلماء املسلمني، فاجتهد ابن نيب يف حتريض الطلبة، وحرّ 

غة العربية يف جريدة كان يتوىل عبابسة نشرها يف وباللّ ) فاعالدّ (لإلدارة، نشرت يف اجلزائر بالفرنسية يف جريدة 

، وبفضل هذه الطريقة وصل "عايةصندوق للدّ "لبة يف مجع مسامهات لتشكيل وقد اجتهد مع رفاقه الطّ . العاصمة

  ...اب وصحفينياخلطاب إىل برملانيني وكتّ 

صالح شيئا، قد فوجئوا عرفون عن مجعية العلماء والعن اإلسالم والعن اإلوال شك أن باريسيني وباريسيات، ال ي 

  !. صندوق بريدهم ذات صباحبوجود هذا املنشور يف 

بيل املنقذ سالم، والسّ ا كانت تدور حول حمور اإلمثمرة جدا، وكله) ودة بن  الساعيمح(ات مع قشوكانت املنا 

بشأن سلوك " مري اجلزائرياخلطاب املفتوح للضّ "ات ومن مثار هذه املناقش. فيها األمةزمة اليت تعيش من األ

                                                           
  .36، صاملرجع نفسه)1(
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ر وأرسلت منه حيث حرّ . قاءعم، ويرتكون إخوا�م الفقراء جلميع أنواع الشّ أنواع النّ األغنياء الذين ينعمون جبميع 

  . ة بالعاصمةإىل أسرة غنيّ  ،وواحدة خاصة) هليالصوت األ(، و)الشهاب(، و)الدفاع(نسخ إىل جريدة 

بثوابته، ري أو متسّ شأن الشعب اجلزائمن ل كما كان ابن نيب وصديقه ابن الساعي باملرصاد لكل احملاوالت اليت تقلّ 

عليه ابن نيب مبقال  ة كربى، فردّ الذي أحدث ضجّ ) أنا فرنسا(حول مقال ) فرحات عباس(مثلما فعل مع 

  .رد عبد احلميد بن باديس بعدما مل يشف غليله) أم مثيقفون؟ مثقفون(

احلبشة، ال  يطالية يفة اإلأدان اجلرمي«يف مجعية الطلبة املسيحيني الباريسيني، الذي ) ماسينيون(ه على وكذلك ردّ  

عتبار األورويب إىل اهلزء يف سياسية، ألن بطء إجنازها يعرض اإلب، ولكن من ناحية من ناحية أخالقية فحس

  !!)1(»املستعمرات 

مبرسيليا " سالمي للثقافةاملؤمتر اجلزائري اإل"به يف نادي ا كان خامتة إسهاماته يف هذه املرحلة، العمل الذي قام ورمبّ 

يف هذا النادي شعر مالك بن النيب . ال اجلزائريني املهاجرينبعض الوجوه من العمّ من رفقة زوجته، ومبسامهة 

فهو مل يقم بتلقني معلومات قد ال يكفي . ستعماره هناك أعتربه أول إنتصار على اإلعادة الشاملة، ألن عملبالسّ 

. ل على تكوين فيهم شخصية ذات أبعاد، رمبا تكو�ا طفرة أو هزة نفسية واحدةبل عم ،الالوقت لتلقينها، لعمّ 

وكانت هذه الطريقة يف توسيع املدارك  ،فعمد إىل أسلوب جديد وطريقة مثلى للوصول إىل مبتغاه يف أقصر وقت

  .غرافيا ثانيارقام أوال، مث عن طريق اجلتالميذه فيه عن طريق احلساب واأل ، الذي أدخل"الال�اية"هي عامل 

بهه للكيف، أي تنّ ه العقل للكم، فإن اجلغرافيا للخريطة ميزة أخرى يف التكوين، فإذا كان احلساب ينبّ «وكانت 

نتاج بأنواعه املختلفة حسب املناطق ضارية، واملواصالت بأنواعها، واإلقعات احلجناس والرّ ختالف بني األاإل

  . )2(»البشرية على سطح األرضواجلهات، أي لكل انعكاسات العبقرية 

ويف السلوك  ،خالقيةياسية واألحلديث عن املوضوعات السّ وق إىل اإن احلديث عن هذه اجلوانب، كان يسمث

رين أو ثالثة، بدأت وبعد شه. يهأو يف السلوك ليسوّ  ،وقحيث أصبح يضرب على كل اعوجاج يف الذّ . خاصة

إنسانية  بة قلقة يوم دخوهلا قاعة الدرس، أصبحت هادئة ونظرها يشعّ فالوجوه اليت كانت مضطر  ،جيابيةالنتائج اإل

  .فيها عاطفة �ا انطباع، أو تشعّ يعكس حياة داخلية جديدة حتركها فكرة أو يلوّ 

                                                           
  .332مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نيب)1(
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 تقريبا، أل�ا املرحلة اليت غطتها املذكرات حملّ 1939صالحية البن نيب حىت سنة حنن نتحدث عن املسامهة اإل

صالحية الكربى اليت قام �ا الرجل تبدأ بعد هذه املرحلة، وبالضبط من مرحلة األعمال اإلفإن  الدراسة، وإالّ 

حيث بدأت كتبه التنظريية يف الظهور، وبدأ الرجل يعرف يف العامل  . م1956القاهرة اليت هاجر إليها سنة 

  .جتماعيةؤون اإلسالمية واإلككاتب متخصص يف الش

و . مجعية العلماء يف فرنساينات يف نشاطات نوادي التهذيب اليت أّسستها يف اخلمس« و قبل هذا كان قد شارك 

  .)1(»نشر عّدة مقاالت يف جريدة الشاب املسلم، و صحيفة البصائر التابعني هلذه اجلمعية

طريقه حنو  وأهم املعامل اليت وضعها يف ه،ونظرته وفكر  ،ة إذا أغفلت منهج ابن نيبولن تكون هذه الدراسة تامّ 

  .وهذا ما سنتعرض له يف الفصل التايل بتتبع هذه النقاط يف مذكرات شاهد للقرن. صالحالتكوين والتأطري واإل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .18، ص2013، 2للنشر و التوزيع، اجلزائر، ط األصالةمالك بن نيب رجل احلضارة، ا: مولود عومير)1(
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  :تمهيد

يات هذا ع جتلّ بصدد تتبّ  حنن  اية ، و إمنّ لسنا هنا بصدد فلسفة فكر ابن نيب ، أو دراسته دراسة متأنّ          

هذا الفكر يعتربه الكثري  ألنّ  .فس و الضمري كذلكو يف العمل ، و يف أعماق النّ  ،لوكالفكر يف الواقع ، يف السّ 

ص اإلسالمي ، و إمنا فكره على النّ  مل ينصبّ «الفكر اإلسالمي احلديث، ارسني ، مدرسة قائمة بذا�ا يف من الدّ 

يف نظر العقل املسلم ، بالكشف عن سنن  ،على مناط تطبيقه على ا�تمع ، من أجل بناء احلقيقة املوضوعية

زمان و املكان ، حتدثه احلضارة عنده إجناز يف عامل الّ  ألنّ .)1(»عفة و الضّ اه القوّ ره يف اجتّ و تطوّ  ،البناء احلضاري

  .ف شروطها املوضوعيةفكرة ، إذا مل تتخلّ 

ن من الة فيه ، حىت يتمكّ احية العملية الفعّ جه مباشرة اىل النّ باين ، يتّ و هو عندما يستنطق الوحي الرّ 

 ىل صناعةللباحث عن طريق العودة إ ،ات عمليةو أدو  ،مها كنظرياتقوط ، مث يقدّ استخراج سنن البناء و السّ 

  .اريخالتّ 

بروح البحث عن القوانني اليت حتكم  ،ل منشغال دائماججند الرّ لنا يف منهجية حبثه و فكره ، فإننا و مهما تأمّ 

كود و ا خائرا مستسلما لعوامل الّر جز عا) املوحدين ما بعد(هذه الظواهر اليت وقف عندها مسلم  ؛الظواهر

  .خلفالتّ 

جديدة ، قائمة على أسس منطقية ثابتة ، فحىت قانون  إجنازيةنه يريد من هذا اإلنسان أن يدخل دورة إ

ال ميكن  ،ةة أبديّ نه ال يراه حتميّ ستنهاض ، فإاإلروح  يف حماولة بثّ  ،الذي كثريا ما اعتمد عليه ،ورة احلضاريةالدّ 

هه حنو أو توجّ  ،لهدّ أو تع ،منه حتدّ  ،عامل معه بقوانني أخرىميكن التّ  ،ا يراه قانوناف حياهلا بشيء ، و إمنّ التصرّ 

فه يف د تصرّ تقيّ  ،ةيفرض على العقل نوعا من احلتميّ  ،قانون كلّ   إنّ «: حيث يقول ،رهو تطوّ  ،خدمة اإلنسان

ص اإلنسان من هذه احلتمية مل يتخلّ و .ا أو حبرً  ،ابر�  ،لد العقل حبتمية التنقّ طاملا قيّ  ،قانون فاجلاذبية.حدود القانون

ات و الفضاء ف مع شروطه األزلية ، بوسائل جديدة جتعله يعرب القارّ صرّ و لكن بالتّ  بإلغاء القانون ،

                                                           
، ص 2015أمنودج مالك بن نيب ، منشورات بن مرابط ، . احلضارة الغربية يف الوعي احلضاري اإلسالمي املعاصر: احلسن بدران بن مسعود بن)1(

95.  
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 ،حديال ينصب أمام اإلنسان الدائب استحالة مطلقة ، و إمنا يواجهه بنوع من التّ  ،بيعةالقانون يف الطّ إنّ (...)

  )1(»طاق قة النّ ص من سببية ضيّ للتخلّ  ،يفرض عليه اجتهادا جديدا

ه ه ، فإنّ ت إرادة اإلنسان و ذكاؤ ا إذا تدخلّ إن تركت لشأ�ا ،  أمّ  ،طبقا لسببية مرحلية فاألشياء تسري

من قيود  ،–مثال  - جتماعياإلص مفهوم التغيري من هذه القوانني يف ميدان التاريخ ، فنخلّ  ستفادةاإلميكن 

  .خنيدة ، اليت يعتقدها الكثري من املؤرّ ببية املقيّ السّ 

و ضرورة . و حركة احلضارة  ،سننية حركة التاريختأكيدحيرص على«ه نّ فإ ،ـه اىل هذابّ و ابن نيب حينما ين

 )2(»هولة أو السّ  ستحالةاإلأو يقع يف ذهاين  ،هول عن املقاصدبه العقل املسلم هلذا األمر ، حىت ال يقع له الذّ تنّ 

 ،كل ذلك  ىل املدى العاملي ، ألنّ فاع بالوعي إرتاإلري يف األرض ، و ظر الواعي ، و السّ  بالنّ ّال إ ،ى هذاو ال يتأتّ . 

  .اريخد مسار التّ باألحداث اليت حتدّ  ،و عملية ،ىل خربة علميةيدفع إ

ه كان يهدف من و خصائصها، ألنّ  ،قه يف دراسة احلضارة الغربيةكان تعمّ   ،ا يف هذا اإلطار بالذاتو رمبّ 

  .ىل مستوى األحداث اإلنسانيةيرتقي به إ ،اإلسالميشكالت العامل مل ،سنين ىل استخالص حلّ إ ،وراء ذلك

من هنا فافتقاد اإلصالح اإلسالمي ملفهوم الربنامج أوقعه يف تراكم األشياء املتخالفة يف النوع، بينما احلضارة يف «

منهجية بنيتها ليست كومة من األشياء، بل هي كّل منسجم من األشياء و األفكار بصال�ا و منافعها، لذا 

املسار و  ةر، تندفع بطاقة الواجب يف فاعليضارة هي اليت تصنع منتجا�ا حني تصبح احلقوق يف معيار التطوّ فاحل

فالواجب هو الطاقة، و احلرية هي استهالك هلذه الطاقة، و ال بّد أن ترتبط احلرية بقّوة الطّاقة (...) إجيابية اإلنتاج 

  .)3(»يف معيار اإلنتاج اإلجتماعي

ريقة و املنهج ، وروح الطّ  ،ه األكربا كان مهّ نية ، إمنّ و التفريعات اآلليس اجلزئيات  ،عند ابن نيب و املهمّ 

يف مظهرها  ،و كيفية التعامل مع الظاهرة ،ننىل عمل السّ ظرة إو هو يعمل على تصحيح النّ . ن البحث عن القانو 

  .و يف جوهرها كذلك

                                                           
  .10، ص 1989، 8،طحىت  يغريوا ما بأنفسهم ، تقدمي مالك بن نيب ، دار الفكر ، دمشق: جودت سعيد )1(
  .98ي احلضاري اإلسالمي املعاصر، مرجع سابق، ص احلضارة الغربية يف الوع: بدران بن مسعود بن احلسن )2(
  .26،27، ص2005، 1عمر كامل مسقاوي، العاملية و رسالة احلضارة و الثقافة يف فكر مالك بن نيب، دار الفكر، ط)3(
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، نن اليت حتكمهايزة للسّ متمّ  ، من خالل رؤيةيف حتليل أسباب أزمتنا احلضارية «جنده قد أبدع ،و من هذا املنطلق

سخري قابلة للتّ  ة، و من مثّ بصيغة قوانني قابلة للفهم ،اسللنّ  مها، حيث قدّ ظرة لألزمةيف تصحيح النّ  ،اهم بذلكفس

  .)1(»يف حل هذه األزمة

ميأل عليه حياته من كل  ميأل كيانه، و رس ، كان هذا اهلاجسو منذ مراحله األوىل على مقاعد الدّ 

ف كان حييا مثل هذه احلاالت؟ و كيف كانت تمر يف ذهنه هذه األفكار ؟ و كينت ختفكيف كا.  جوانبها

 هلا؟ و ّال اليت أصبح ال يعيش إ. هذه األفكارى له مظاهر تتجلّ فسه الفكرة و الفعل؟ و بأي صور كانتتتفاعل يف ن

اه ، و يريد حنو املنهج اإلصالحي الذي كان يتوخّ . قاط اليت أضاءت له الطريق الكثري من النّ  من أين كان يستمدّ 

  .معامله يف الناس؟ أن يبثّ 

  . - مذكرات شاهد للقرن  -طار األمنوذج املدروس ها، تتمحور مباحث هذا الفصل يف إعن هذه النقاط و أشباه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
هـ 1411، 1ط الشؤون الدينية  قطر، رئاسة احملاكم الشرعية و "26) "األمة( أزمتنا احلضارية يف ضوء سّنة اهللا يف اخللق، كتاب : حممد أمحد كنعان)1(

  ).من مقدمة عمر عبيد حسنة.( 20ص 
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  المبحث األول

  وح اإليمانيةالرّ 

مويل ، الذي ينظر جتماع الشّ اإلىل إ مثّ  ،جتماع التطبيقياإلقايف ، حنو يف املناخ الثّ جت فكرته لقد تدرّ    

لنا مفاتيح م يقدّ  ،ه يف أثناء سردهر األمور من خارجها ، لكنّ التاريخ يفسّ ف«.كنتيجة ملسار روحي غييب  ،اريخىل التّ إ

بنصرة احلقيقة يف  ،يهلسوى حتقيق الوعد اإل اهلدف ليسهذا . ني الغاية و اهلدف بتتسمح عرب حركته أن نس

  .)1(»هايةالنّ 

  جتماعيةاإلاعلية ا للفصبح فاقدً ، أ -عصر املوحدين بعد  –املفهوم الغييب اإلسالمي  أنّ  ،و قد الحظ ابن نيب

  .و الدروشة يف وقت من األوقات  ،لته املرابطيةالذي مثّ  ،يكل املرتدّ رغم وجود هذا الشكل و اهلي

  :فرقة بني حالتني تعرتيان اإلنسانيف التّ  ،شديد الوضوح كان  و هو يف ما كتب

  .ماءىل السّ ه إو حالة التوجّ  ،حالة النظر إىل األرض

ليه ، و يعيش تلك الوحدة و العزلة ، ينتابه شعور غريب �ذا الفراغ فعندما خيلو اإلنسان إىل نفسه ، و ختلو إ

  .ل وهلةهيب الذي يرتاءى له من أوّ الكوين الرّ 

فلم جيد  ،أن ابن نيب استقرأ ذلك ّال بطريقته ، إحياول ملء هذا الفراغ  ،إلنسانكّال .. و أكيد أن اإلنسان

أي حنو  ،ا أن ينظر اإلنسان حول قدميهفإمّ «:  مللء هذا الفراغ ،يان حاجات اإلنسانتلبّ  ،نيساسيتأين طريقتّال إ

ته غل فراغ اإلنسان بأشياء ، أي نظر ىل شي إتؤدّ  ،ريقة األوىلو الطّ  ،ا يرفع بصره حنو السماءاألرض ، و إمّ 

ته غل هذا الفراغ باألفكار ، أي نظر ىل شي إتريد أن تستحوذ على أشياء ، بينما الثانية تؤدّ  ،طةاملتسلّ 

ذات جذور  ،ثقافة هيمنة قافة ؛ينشأ منوذجان من الثّ من هنا و . ستكون يف حبث دائب عن احلقيقة ،املستفسرة

  .قيةيز ، و ثقافة حضارية ذات جذور أخالقية و ميتاف) تقنية(ية فنّ 

                                                           
عمر كامل مسقاوي،دار الفكر ، : مالك بن نيب يف تاريخ الفكر اإلسالمي ، ويف مستقبل ا�تمع اإلسالمي، إشراف وتقدمي : عمر بن عيسى )1(

  .52، ص 2010، 2دمشق ، ط
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جل صاحب الرّ : ىل السماء، و هنا تظهر مسات الرسوله اإلنسان بصره إ، حيث يوجّ ينيةاهرة الدّ ى الظّ و تتجلّ 

  .)1(»الرسالة

  .جتاهاإلل غريب اهلوى و التاريخ كان شرقي املالمح ، بينما كان األوّ  على مرّ  ،و يبدو لنا أن هذا األخري

  .ف بني احلقيقة و فكرة اخلريرق اإلسالمي يؤلّ فأوروبا �تم برتكيب األشياء و األشكال، بينما الشّ 

فاء اس ، ووجه الصّ وجه الرسول يتجه ليخاطب النّ : يف التفريق بني وجهني  ،كان شديد الوضوح،بقلمه «نه إمث 

ذات املضمون  ،و رسالة النيب ،ها بني قدسية الويلوحي الذي يتجه حنو اهللا ، و هذا خيتصر اإلشكالية كلّ الرّ 

  .)2(»جتماعياإل

مريديه، أن يضع مقارنة ، أحد طلبة مالك بن نيب و  "بعمر بن عيسى"ا هذا هو الشيء الذي حذاو رمبّ 

ثر اليت آذنت بالغروب ، فآ ،ا مشس احلضارةعً الذي عاش مودّ  ،)ابن عريب(بني أفقني يف التاريخ ، أفق  ،بناءة جدّ 

، و أفق ابن نيب اخلارج من هذا النفق، وحي لإلسالمفاء الرّ لمة ، و هو ميسك حببل الصّ ا يف نفق الظّ النجاة مسافرً 

ا مضى من تقصري األجيال اليت عمّ  ،ر اجليليكفّ لصناعة احلضارة ، عسى أن  و هو حيمل املواصفات الّالزمة 

  ..فق طويالنامت يف النّ 

اليت  ،ارخيي ، و هكذا أصبح خارج مرمى األفكارمن التّ وضع اإلسالم يف مدار ال يطاله الزّ  ،ذنفابن عريب إ«

اليت  ،اإلسالم ذراعهحينما فقد ، حفظ مستقبل فكرة اإلسالم لعصر قادم]فـ(...) [من سنن التاريخ يداول �ا الزّ 

  .تتعامل مع مسرية عصره

هكذا (...).  جتماعياإلكي يفرغ لدوره   ،باتأيقظ اإلسالم من السّ  ،افقد لعب دورً  ،ا مالك بن نيبأمّ 

 ل من بابأطّ  ؛خرفق ، واآلخول اىل النّ وقف على باب الدّ  ،لقام كل من ابن عريب ، و بن نيب بدوره ، فاألوّ 

أيقظ اإلرادة يف اإلنسان ، فكان  ،وح ، والثاينأيقظ املعرفة بعمق الرّ  ،لاألوّ  منهما دور ؛ لكل اخلروج منه، فحقّ 

  .)3(»ل يعمل من أجل اإلسالم ، والثاين من أجل املسلمنياألوّ 

                                                           
  .15، ص 2017 اجلزائر، منشورات بن مرابط،عبد العظيم علي،  حممد: تر: مشكالت األفكار : مالك بن نيب  )1(
  .59مالك بن نيب يف تاريخ الفكر اإلسالمي، مرجع سابق، ص : عمر بن عيسى)2(
  .60املرجع نفسه ، ص )3(
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 او يرشد حنطاطاإلص من عصور الطريق املخلّ  اري لين،جتماعيةاإلي ، و الفاعلية ي اإلهللّ التج: و تالقى الطريقان 

  .طريق التاريخ.. ىل طريق احلضارة إ ،)مسلم ما بعد املوحدين( ،املسكنيهذا املسلم 

ة يف ات ، و تلك هي البطولة احلقّ وح املتعالية على غرائز الذّ طاقة الرّ  الّ إ ،يف الفاعلية ، لن حترك دواليبه فالعمل

 ين ، و أمتّ حينما أكمل الدّ  ،بوصاياه اخلالدة، والعمل " التخلق بأخالق اهللا" ى دائما يف اإلسالم ، أل�ا تتجلّ 

  .و رضي اإلسالم دينا للبشرية مجعاء. عمة النّ 

ية  و صحابته، و شهد اهللا له باخلري  ،سول صلى اهللا عليه وسلمدت معامله مع الرّ موذج الذي حتدّ و عرب هذا النّ 

  .اعي و اإلتبّ يكون املعيار و التأسّ 

جل احل ، أم الرّ جل الصّ الرّ «.. ال بني منوذجني من الرجّ عندما خيّري  ،ال جيادل كثريا ،و مالك بن نيب

م جل الفاعل ، لذا كان أبطاله دائما يف إطار هذا األخري ، إ�ّ احل الفاعل ، فإن خيار بن نيب دائما كان مع الرّ الصّ 

مويل عده الشّ بُ  يأخذ، لكن معياره  ... يةار بن ياسر ، ومسّ و عمّ الغفاري ،  أبوذرّ ؛املسلمون يف املرتبة األوىل 

  .)1(»قاليد ، كما هو يف سائر األدياناء يف سائر التّ  غري املسلمني ، يف روحانية األدىلاإلنساين ، فيصل إ

ا من عامل ت كليّ نسحبو ا ،اليت فقدت يف فرتة ما بعد املوحدين ،استعاد ابن نيب روحانية اإلسالم ،عرب هذا األفق

خرة ، فلم تكن حتدث تشبه العظام النّ  ، بقيت مصفوفة يف اخلزائنالّيت  ،اثقرأ كتب الرتّ  ،هتماماإلو �ذا . .اس النّ 

  .اخليةو بشيء من املراجعة الدّ ة ، ا مل تقرأ بروح من احليويّ قارئيها بشيء ، أل�ّ 

ألّ�ا صادرة من خالق و كون الشريعة اإلسالمية ربانية املصدر و الوجهة يعين أّ�ا واقعية بالضرورة، «

اإلنسان و احلياة، فهي متضمنة لكل ما حيتاجه هذا اإلنسان لتوافقه النفسي و انسجامه اإلجتماعي و الكوين يف 

  )2(»مجيع احلاالت اليت يكون عليها و الظروف اليت مير �ا

اإلميان ال يضع يف مجيع احلاالت مشكلة حللها ، بل  نّ هو األفضل دون شك ، فإ ،سالمين اإلإذا كان اإلمياو  «

البقاء يف هو عقاب  ،ف عن معايل األمورفالتخلّ  ،لذا. ة اليت جتري يف قنوات الفاعليةهو الطاقة البكر، و القوّ 

اليت طواها الزمن   ،"الديناصورات"لك كت  ،حراءنا رمال الصّ رتكه وراءنا، و هكذا تسفّ لغري أثر ن ،هامش األيام

                                                           
  .61مالك بن نيب يف تاريخ الفكر االسالمي ، مرجع سابق ، ص : عمر بن عيسى)1(
  .33، ص 2004، 1اإلسالمية يف خط الفعالية احلضارية، دار قرطبة، اجلزائر، طالواقعية : الطّيب برغوت: ينظر)2(
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منا كان إ.. وحانية اإلسالمية أنه نقد للرّ ب ،رنا نقده للمرابطيةلو فسّ  ،لهلذلك سيكون من اإلهانة .  )1(»فيأرضها

و انزالقها على اجلوهر املخبوء يف  ،يف سطحيتها ،للثقافة االسالمية السائدة بعد املوحدين ،قده ذلك النّ يوجّ 

  .ثناياها

 ،ءة قادرة على التجديد و البناقة خّال و يؤمن بأن يف اإلسالم قوّ  حدة اجلوهرية لإلسالم ،و هو يؤمن بالو 

ط الذي تعاىل على األمل املسلّ  ،مع بالل ابن رباح ،ةابته يف بطحاء مكّ ليها بسبّ يف كل عصر و مصر ، فهو يرشد إ

 ،قبالمع حممد إ قهاو هو يتذوّ ..  عبدهو هو يلتمسها يف جهود األفغاين و حممد.. أحد..أحد.. عليه يف قوله

 "ين الروميجالل الدّ "مه جانب ، فسمعها من معلّ اليت كانت حتاصره من كلّ  ،الذي استعادها من الروحانية اهلندية

  .غمات السماويةاملشتاقة للنّ .. الظمأىيروي األرواح  ،انشيدا شجيّ 

فس ، و استلهام قة بالنّ الثّ رتب من فكرة استعادة يق ،ن نيبعند اب ،الروحي ،املفهوم الغييب ومن هنا فإنّ 

ة حمايدة ؛ إذا انصرفت قوّ  ،جاعةو الشّ  ،فسقة بالنّ يطان، فالثّ ب على الشّ و التغلّ  ،الشجاعة الكافية لقهر الغرائز

فسوف يرى كم كان  ،ةى الفرد و ا�تمع �ذه القوّ وحني يتحلّ . س ملفهوم األخالق تؤسّ  فإ�ا،ىل فعل اخلريإ

  ..مضرا و عقيما و قاتال ،و العصبية ،كلبالشّ  رتباطاإلائفية ، و ب و الطّ التحزّ 

ما يقول ابن ك.)2(»ادق ، يضرب يف كل غنيمة بسهم ، و يعاشر كل طائفة على أحسن ما معهافالبصري الصّ «

ق القيام حبقو معرفة اهللا القلبية، و « ّال ما هي إ ،وحانية يف األخريالرّ  الكني ، ألنّ السّ  يف كتابه مدارج ،القيم

  .)3(»هيتربوب

 «و  ،أو هناك ،اليت بقيت حمفوظة هنا ،وحانيةبفضل تلك الرّ  الّ إ ،يقو العامل اإلسالمي على البقاءو مل 

رجال من أمثال عقبة بن نافع ، وعمر بن عبد العزيز  ،متاسكه ية ، و كان سرّ ة قوّ نية حيّ ما تبقى فيه من دفعة قرآ

خليفة عظيما، و الثالث إمام  ،ا، و الثاينكان فاحتا كبريً   ،هلمأوّ  ألنّ ال ، واإلمام مالك، رضي اهللا عنهم أمجعني ، 

دت فيهم بصورة أو قد جتسّ  ،العظيمة ،فضائل اإلسالم اإلصالحية شريع ، بل ألنّ مدرسة كربى يف التّ 

  .)4(»بأخرى

                                                           
  .62، ص الواقعية اإلسالمية يف خط الفاعلية احلضارية، مرجع سابق: الطيب برغوت)1(
  .16، ص 1986، 1،طمذكرات يف منازل الّصديقني و الّربانيني ، دار الّسالم ، بريوت : سعيد حّوى)2(
  .32نفسه، ص املرجع)3(
  .29، ص1986، 5، طعبد الصبور شاهني بإشراف ندوة مالك بن نيب ، دار الفكر ، اجلزائر: وجهة العامل اإلسالمي ، تر: مالك بن نيب )4(
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 ،هوح وحدو الرّ  ،وحالرّ  على مقارعة احلدثان، ألنّ  ه مل يقونّ ا�ار البناء، أل ،ابت هذه الفضائلو عندما غ

أن تقوم هذا  ،و العقل ،و العلم، مثل الفنّ  ،مات أخرىولن تستطيع مقوّ .قدم هوض و التّ ر الكامن يف النّ هو السّ 

ل ، و ال ميكنه أن يوحي يف شخصية اإلنسان ، بعد أصفالبعد الرّ . و اهليكل خاو من قلبه النابض باحلياة ،املقام

  .زمة به بالعناية الالّ ّال ية إستخالفوال أن ينجز مهمته اإل ق إنسانيته ،حيقّ 

ترتابط أجزاؤه و  الذي به ،وحي ، مركز الكيان البشري ، و نقطة ارتكازه ، و حمور توازنهأي البعد الرّ  ،فهو«

  .)1(»ته مجيعااتتماسك أبعاده ، و تتوازن قواه وطاق

يف البدء كانت " :أن يدرك احلقيقة اليت وردت يف أحد الكتب املنزلة القدمية ،ميكن للمؤمن ،و يف هذا اإلطار

  "الروح

ة أن الذي أراد مالك بن نيب من األمّ  ،لهو املبدأ األوّ  ،و هذا.. ىل التاريخ يت تفضي إال ،هذه هي البداية احلقيقية

  .هانيتضعه نصب ع

  : اإليمانييابن نبي و التجلّ 

فحات اإلميانية بحكم املولد و النشأة ، كانت النّ ، ف ي باكرا عند مالك بن نيببرزت بوادر هذا التجلّ         

  ..ر يف نفسه سلوكا وتعبداتدغدغ خمياله الفيت، مث تستقّ 

اإلحسان يف  ته ألمه ، كانت تعمل على تكوينه دون أن يدري ، فمنها عرف أنّ جدّ و حكايات فاألقاصيص 

ا  ابعة من عمره يقوم بعمل  رمبّ ادسة أو السّ ابن السّ  هوو إحدى حكايا�ا جعلته و . مرتبة عليا من اخللق اإلسالمي

  .أمسى ما قام به يف حياته ،ا يعتقدكان فيم

ار سائال ينادي ة ، مسع بباب الدّ بنهم ولذّ  ،يسو بينما كان يقضم نصيبه من الرف ،ةففي ظهرية يوم مجع

صف، و مع ذلك بادر بإعطائها له عندها أكل من فطريته أكثر من النّ  ، و مل يكن" أعطوين من مال اهللا«: 

، و قد أصبح وهو بعد ربع قرن من هذا احلادث . ته عن اإلحسان و ثوابهكر واحدة من حكايات جدّ عندما تذّ 

ن من الواجب أن أالحظ يف و اآل«: فهو يقول. ة العجوزكان مدينا لتلك اجلدّ   اىل أي حدّ  ،، أخذ يدركرجالً 

م للشباب قبل ه يف تلك الفرتة البائسة ، حني مل تكن البالد متسك مبقاليد وجودها، و الهّ أنّ  ،هذه املذكرات

                                                           
  .43ص  ،)ت.د(منهج الرتبية اإلسالمية ، دار الشروق، القاهرة ،: حممد قطب: ينظر)1(
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ان يتشبثّ  ،يتجدّ ي القدمي و ، كان جدّ ستعمارياإلمكان يف اإلطار بقدر اإل ستقراراإلسوى  ،احلرب العاملية األوىل

اليت لوالها، ما استطاعت البالد أن تعود لصياغة  ،وحو هذه الرّ  ،قاليدبرصيدمها التارخيي األصيل ، بتلك التّ 

  .)1(»تارخيها من جديد

اليت مل تصل  ،اة اجلزائر العميقةىل البساطة يف حيوح القدمية إكان الفضل يف احملافظة على هذه الرّ   ،او رمبّ 

  .تهاب ترب، بسبب جذستعماراإلليها يد إ

كلمة   ه يضمّ اعتقادا منهم أنّ  ،ورفاقه ،ميان بالغيب، يف ذلك املاء الذي شربهوح و اإلت هذه الرّ كما جتلّ 

  .املمحاة من األلواح بذلك املاء ،اتاهللا، فما أرادوه هو شرب كلمة اهللا املقدسة بالذّ 

ل هو البدايات األوىل ، لذلك كان املآ ماء ، منذحياول ربطه بالسّ  ،يب داخلييكان هناك شيء غلقد  

 ،كما يقول ابن عطاء اهللا السكندري  ،"أشرقت �ايته.. فمن أشرقت بدايته". و البحث فيه ،العناية �ذا الشيء

  .رائر، ظهر يف شهادة الظواهرو ما استودع يف غيب السّ .. هريةيف حكمه الشّ 

راسة، و بحث هذه الدّ ذلك ليس من م ف و مقامات اليقني ، ألنّ نسلك مسلك التصوّ لن وحنن هنا 

  .سمياتمهما اختلفت العناوين و التّ  ،ريق اىل اهللا واحدي اإلمياين، ألن الطّ لكن ال مناص من ذكر هذا التجلّ 

و ..  التقوى ، و فعل اخلريعاء، و الة، و الدّ صوف ، والصّ و التّ  ،هدفاإلميان و اإلحسان، و الزّ 

  ..ين الصحيحو الدّ .. ينهي مشكاة الدّ .. ها خترج من مشكاة واحدةأمثالذلك، مصطلحات كلّ 

املركزي  هتماماإلاليت تقود كل ما يقع أمام بصره اىل ذلك  ،هةة املنبّ هو تلك القوّ  ،و كان اإلسالم

فاألجيال تتناقل رسالة «. هةة املنبّ و مل يرتبط بتلك القوّ ل ،غف يف نفسهذاك الشّ  ،تهاا مل يكن لقراءالعميق، و رمبّ 

يما يقرأ هذه شبكة رموزها اليت يعطيها التاريخ لكل جيل ك ها ال تقرأ بطريقة واحدة، ألنّ ي  لكنّ ذات طابع سرّ 

  .)2(»الرسالة ، ليست هي ذا�ا

ة غرفته يف يعيش للمسلمني، فنافذاإلسالم ، و ثاره ، كان حييا بآك لد طلبته ، و تشهد على ذو هو كما يؤكّ 

فهو يكتب ، و عندما تكون  ،كانت تنبأهم عن حالتني ملالك ال ثالث هلما ، فعندما تكون مفتوحة  ،القاهرة

  ..أو يناجي ربه و يدعوه ،ن، يصلي أو يقرأ القرآدفهو يتعبّ  ،مغلقة

                                                           
  .20ابق ، ص مذكرات شاهد للقرن، مصدر س: مالك بن نيب )1(
  .92ص املصدر نفسه، )2(
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فسريى أثر  ،ومن كان شديد املراقبة ،ذلك من ذاق ّال ال يعرفه أ ،فسنّ و ما حيدثه يف ال .عاء مخ العبادة و الدّ 

يفضي به  ، وهو حدثت له  شخصيا  ،يف مذكراته.. عاء مشاهدو هو قد ذكر من أثر الدّ  .عاء ولو بعد حنيالدّ 

تركتا يف نفسه شيئا  ،و حنن سنذكر من ذلك حادثتني.. و ملن يريد أن يهزأ منه أيضا ،كما هو ملن يريد أن يتأمله

  ..عميقا

ها اسم يذكر في ،ة ضخمةبالفت ،)دار البا( ،اهزة يف باريسللمالبس اجل ،ذلك املتجر الكبري دما غّلفعن:األولى

، و الذي ترك يف ذاكرة ابن )البا الّ مد مات بعد ما اعرتف أّن ال إله إحم(؟ ستخفافبنوع من اإل.. النيب حممد 

غضبه  صبّ كيف يشفي غليله، و ال على من يله ذلك اليوم ، و مل يعرف  جرحا غائرا، مل يستطع أن يتحمّ  ،نيب

ق  و لبة اجلزائريني، فلم يوفّ من الطّ  ،ب غضبه يف ضمري إخوانهتيين، و حاول أن يصّ لالّ ي اه اىل احلّ بسببه، فتوجّ 

م ورقة اإلعالن املكتوبة يف ه اىل مسجد باريس، وسلّ اىل هيجان الكلب املسعور، فتوجّ  ،انقلب غضبه يف ضمريه

  .حاملا يعود ،)د بن غربيطالسيّ (مها للمدير راجيا منه أن يسلّ  ،مام املسجد إة إىلفتالالّ 

انطلقت من شفتيه لعنة  ،ورى يصك عظامه، و عندما أطفأ النّ ، و األسيف ساعة متأخرة ليال ،ورجع اىل غرفته

  :ععنة يف صورة تضرّ يتجرأ هذه اجلرأة العمياء على حرمة النيب، و انتهت اللّ من على 

 )1(!!و ال تزلزل األرض ،كرامته  النيب متسّ  إنّ .. يا هللا  -

  ..حىت شعر بسريره يتأرجح ،يف فكره و مل تكد هذه الكلمات مترّ 

  .ة صغريةيلة هزّ ل يف تلك اللّ قد سجّ  ،)يشغرنو (و يف الغد كان مرصد 

م و قد اكتشف قيمته منذ أيا دا ،ل حتصيال جيّ حصّ  ،فهي عندما كان على وشك التخرج مهندسا: و أما الثانية

  ..هرة، و الشّ  نتصاراتاإلو  ،هورفشعر انه سيتبع طريقا حتفه الزّ .. قليلة 

 ه حّىت تيمع يف مقلحظة معناه، فانفجر الدّ بط يف تلك اللّ د بالضّ ذا بشيء يصعد من أعماقه، دون أن حيدّ و إ

  :داختنق به، و هو يردّ 

 ..يت يف هذه الدنياال أريد حصّ !..ال يا ريب !..ال يا ريب  -

                                                           
  .230مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)1(
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  :قا على ذلكيقول معلّ 

على طريق  اورائي بأكثر من ثالثني سنة، مل أمر خالهلهذه الواقعة حتت سطح من أسطح باريس، هي اليوم «

يف هذه احلقبة من  و كم طرأ عليّ  ،كزرعته األقدار بكل نوع من الشوّ  ،هور، بل يف أحد مسارب احلياةه الزّ حتفّ 

  :عمع خينقين و أنا أتضرّ جعل الدّ  ،ثقل احملنة، ثقالحلظات، شعرت فيها ب

 )1(»!ين بكلميت باحلرف ذال تؤاخّ .. !رمحاك !.. يا ريب  -

و هذا .. اليت كانت يف نفس ابن نيب ،العالية اإلميانيةوحسبنا من هاتني احلالتني مثاال واضحا على الروح 

  .ة اهللاال قوّ اليت يف األخري ما هي  ،الوثيق بالقوى الغيبية رتباطاإل

من تفسري منشأ احلركة اليت ولدت  ،خرييف األ هنتبدراستها، هي اليت مكّ  و انشغاله ،ة الروحيةوهذه القوّ 

وحية يف هذا ا�تمع، زت القوة الرّ اليت حفّ  ،فسيةبالعوامل النّ «رها  ارخيية، فقد فسّ و غايته التّ  ،ا�تمع اإلسالمي

و  ،الوعيد الوعد ، و: ين مهااملسلم بني حدّ  مرين قد وضع الضّ الواقع أن القرآو . ته عرب القرونأعين شروط حرك

  .)2(»روحي يف أساسه ىن له فيها أن جييب على حتدّ ه قد وضعه يف أنسب الظروف اليت يتسّ معىن ذلك، أنّ 

حيث ترتقي  ،النوراينفيض ة يف الال، منغمر وحية متناسبة مع اجلهد الفعّ ة الرّ تكون القوّ  ،ينو بني هذين احلدّ 

، هي األساس يف وحية ذا�اة الرّ هذه القوّ  كما أنّ   ."الوعد احلقّ "هي درجات  ،موىل درجات من السّ بصاحبها إ

ورانية بفعل هذه النّ  ،ر و يتوارى ، و يفيض اخلريحينما خينس الشّ  ،جتماعية بني الفرد و ا�موعربط العالقة اإل

ة ، وربط محة و املودّ شاعة الرّ على إ ،يث يدري اإلنسان أو ال يدريومن ح ،أو ملل اليت تعمل بال كلل وحية ، الرّ 

اس بعضهم النّ 

﴿ببعض                       

  .8/63سورة األنفال ﴾

 ،بتدائية الضروريةة اإلر اإلنسان من غرائزه ، و هي القوّ حنو حترّ  ،افعة األوىلالدّ  هي ،و هذه القوة بال شك

  .اريخ ، وولوجه باب احلضارةلدخوله منعطف التّ 

                                                           
  .362مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)1(
  .24، ص 2006عبد الصبور شاهني، بإشراف ندوة مالك بن نيب ، دار الفكر ، دمشق ، : ميالد جمتمع، تر: مالك بن نيب)2(
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القراءة و لكن «وفية و األخالقية، راسات الصّ كما اعتادت الدّ   ،فصيل هلذا احملورمل يكن ليتعرض بالتّ  ،ابن نيب نّ إ

ور املركزي ة، و الدّ قافية منها خاصّ ة ، وموقع املسألة الثّ و احلضارة عامّ  ،يف فلسفة التاريخ ،الثقافية املتكاملة لنظريته

  )1(»و أصوهلا ،ية هذه املنظومة، جتعلنا نستخلص كلّ  وحي منها بصفة أخصّ ب الرّ القطيب للتوثّ 

نين عند مالك بن نيب فاق الوعي السّ عندما حبث يف آ ،و استخلصه ،)برغوت الطيب(ا هذا ما فعله ورمبّ 

  .وحيعند كالمه عن حمور بناء منظومة العامل الرّ . 

  .لاإلخالص، املراقبة، احملاسبة، التوبة، و التوكّ : حيث استخلص هذه املنظومة يف كليات مخس هي

هذه املنازل تفوق  نّ  فإّال و إ.. بانيةو الرّ  يقيةالصدّ الكني حنو هي اجلامعة ملنازل السّ  ،لياتو هذه الكّ 

  )2(الكنيكما ذكر ابن قيم اجلوزية يف مدارج السّ   ،ني منزلةالست

 ،امتتهاري اىل اهللا ، و ما كان التوكل خيف طريق السّ  ،طات ضروريةها حمّ كلّ   ،يات اخلمس املذكورةو الكلّ 

ه، و هو عنوان املؤمنني الكاملني ، ىل ربّ و تقرّبه إ ،نسك العبد ةقمّ  هنّ أل ّال إ

﴿                               ﴾2األنفال.  

األعمال   وسع يف التهيؤإلجنازعليه ، و طلب العون منه ، بعد استفراغ ال تماداإلعتفويض األمر هللا، و : و التوكل

  .عامل ما وراء األسباب الظاهرةاعلة يف عاء العاملة أو الفّ ىل سنة الدّ جوء إو اللّ 

  .و شرط فاعليتها يف احلياة ،حيحةو هو �ذا املعىن أساس العقيدة الصّ 

رح بذلك يف مذكراته عندما كان ، وقد صّ " لاعقلها وتوكّ " ،و ابن نيب كان دائما على منهج احلديث

باليمن ،  ةستعمار حياول تطويق الفكرة الوهابية يف شبه اجلزيرة العربية، بتجنيد أتباع اإلمام حييا مبيناء احلديداإل

  ).الرببرية(ئل طم هذه القباون أن حتّ الذين كانوا يتمنّ  ،فحسب، بل اليهود كذلك ليينموسو وفهم بأن األمر ال خيصّ 

 
ّ
شاكيا من  عاً ا، متذرّ رً ركعتني هللا ، متحصّ «ى قام فصلّ . العامل لن يسمعه ألنّ  ،ا مل يستطع أن يصرخو مل

كومته ل حلىل سعادة سفري اليابان بباريس ، يتوسّ إا مثريا ر خطابً ، مث أخد ورقة و بدأ حيرّ )1(»ا ستعمار ، باكيً اإلشرّ 

  .يدهس ، ابن سعود يف املعركة و تؤّ املقدّ سيوي أن تساند باسم التضامن اآل

                                                           
  .107، ص 2012 ،1، طحمورية البعد الثقايف يف اسرتاتيجية التجديد احلضاري عند مالك بن نيب ، دار الشاطبية ، اجلزائر: الطيب برغوت)1(
  .، فهرس املوضوعات2004، 1، ط�ديب مدارج السالكني ، حتقيق و اختصار، السيد زايد ومصطفى أبو املطاطي ، شروق للنشر، املنصورة: ينظر)2(
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الية تبلغ الفعّ « ، روريةروط الضّ الشّ  ل، بعد استيفاء كلّ ة التوكّ و بوصول اإلنسان اىل مرحل ،و هكذا

من عادى «:مثلما يؤكد على ذلك حديث الوالية املشهورة. )2(»موذجية القصوىاإلجنازية لإلنسان ، مستويا�ا النّ 

يل ب إىل مما افرتضته عليه، و ال يزال عبدي يتقرّ رب إيل عبدي بشيء أحب إباحلرب، و ما تقّ ذنته يل وليا فقد آ

ه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، و بصره الذي يبصر به، و يده اليت يبطش �ا، و بالنوافل حىت أحبّ 

  .)3(»ه، و لئن استعاذين ألعيذنهرجله اليت ميشي �ا، و لئن سألين ألعطينّ 

اريخ ريورة احلضارية للتّ ف الروح إذن عن نظرية ابن نيب، بل كانت أساسا و قاعدة يف تفسري الصّ تتخلّ  مل

يد النفس وتتقّ  حوض الغرائز، و تكبح فيه مجا ر كل حضارة، حيث ترّ اور األول من أطو البشري، بل هي الطّ 

  .بالفضائل و األخالق

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

 األخالق

                                                                                                                                                                                     
  .307ات شاهد للقرن، مصدر سابق، صمذكر : لك بن نيبما)1(
  .110حمورية البعد الثقايف يف اسرتاتيجية التجديد احلضاري، مرجع سابق، ص : الطيب برغوت)2(
  .اق ، باب التواضعقكتاب الر : صحيح البخاري)3(
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شروعه احلضاري، فقد أدرك ما، و ذو قيمة أساسية يف و حماضراته جانبا مهمّ  ،هيف كتابات كان هلذا احملور  

ة الفضائل اخللقية، باعتبارها قوّ  ،ى اهللا عليه وسلمد صلّ حممّ  ،"جتماعاإلعامل "�ا  اليت خصّ  ،القيمة سرّ «

يف  ،جتماعيةتها الفلسفية ، بل من ناحيتها اإلم باألخالق من زاوي، وهو مل يهتّ )1(»يف تكوين احلضارات ،جوهرية

  .املرتبطة بغريزة احلياة اجلماعية ،زمة لألفرادماسك الالّ ة التّ حتديد قوّ 

كما يزعم   ،ا�تمع تارة ا نتاجيرى بأ�ّ الذي  ،فلسفة األخالق عند الغرب ،ةينتقد و بشدّ  ،لذلك جنده

 نتاج الظروف عي املاركسية، أو حّىت كما تدّ   ،قتصاديةف اإلرو الظّ  ، أو نتاج) دوركامي ، و ليفي بريلإميل (

ب نشاطه ، فهي و ترتّ  ،م ا�تمعهي اليت تنظّ  ،و إذا كانت القيم اخللقية .)سيجموند فرويد(اليت قال �ا ،فسيةالنّ 

جتماعية املتينة ا هي اليت تبين شبكة العالقات اإلأل�ّ «م هذا النشاط املشرتك، أيضا اليت تتيح هلذا ا�تمع أن يتّ 

  .)2(»بني أفراده

تنظيمه، جيري طبقا ملقاييس و قواعد، هي يف  على دور األخالق يف ا�تمع ، ألنّ  ،د ابن نيبو هلذا يؤكّ 

 ،ق يف شبكة العالقاتما حدث إخالل بالقانون اخللقي يف جمتمع معني، حدث متزّ و كلّ «حقيقتها قيم خلقية، 

  .)3(»اليت تتيح له أن يصنع تارخيه

 على أنّ  ،ده يؤكّ نّ ها، فإئيف تفسريهم لألخالق و منش ،ليه الفالسفة الغربيونو هو إذ يرفض ما ذهب إ

 ،وحي املتنيباط الرّ �ذا الرّ  ،هي نتاج الوحي الذي يربط اإلنسان خبالقه ؛هي نتاج الفكرة الدينية ،القيمة اخللقية

يف الوسط  ،أو الرسول ،يف إطار قّيم علوية خالدة، جيّسدها النيب ،ا�تمعبني أفراد  ،حينما ينتج عالقة متبادلة

  :دها سعيد رمضان البوطي حينما يقوليؤيّ  ،ظرةوهذه النّ . بعث فيهالذي 

 ختتلف حّىت  ،ال يتمثل يف أعراف سائدة، أو مذاهب متعارضة ،)أي يف اإلسالم( ،مصدر األخالق هنا إنّ «

اليت  ، تنسيقا سلوكيا دقيقا مع الفطرة اإلنسانيةّال  وحكمه، و هذا القرار ليس إر اهللاا مصدرها قرامنّ باختالفها، و إ

  .)4(»فطر اهللا عباده عليها يف كل زمان و مكان

                                                           
  .30، 29اإلسالمي ، مصدر سابق، ص وجهة العامل : مالك بن نيب)1(
 2جطه جابر العلواين، املعهد الوطين العايل ألصول الدين،: موقف مالك بن نيب يف الفكر الغريب احلديث، أطروحة دكتوراه، إشراف: يوسف حسني)2(

  .541، ص  1998اجلزائر ، 
  .53، ص 2006عبد الصبور شاهني، بإشراف ندوة مالك بن نيب، دار الفكر ، دمشق، : ميالد جمتمع، تر: مالك بن نيب)3(
  .112،ص 1985، 1، طحوار حول مشكالت حضارية ، الشركة املتحدة للتوزيع، دمشق: حممد سعيد رمضان البوطي)4(



 مالك بن نبي ومعالم طريق اإلصالح:                                                          الفصل الثالث

 

335 
 

و بني التقاليد و األعراف ، وهو اخللط الذي وقع  ،ىل الفصل بني األخالقنا إجيرّ  ،و مثل هذا الكالم

  .فيه الغربيون عند تأصيلهم لألخالق ، والبحث يف ماهية القيمة اخللقية

و  ،قتصاديةاإلىل التأثريات ه إينية، ينبّ بأ�ا نتاج الفكرة الدّ اخللقية ل للقيمة و ابن نيب حينما يؤصّ 

  .ها عن اهلدف املنشود، مينعها و حيرّفابة العائق للقيماليت قد تكون مبث ،اجلغرافية

اليت قد تنحرف �ذه القيم  ،العوائق سريه يف أمن و طمأنينة، مزيال كلّ  ليتمّ  ،ع للمجتمعيشرّ  ،فاإلسالم

طريقة اإللزام بواسطة أويل األمر، و طريقة  :أصدر أحكامه بطريقتني ،فعند تعامله مع الفقر مثال. ةعن اجلادّ 

  .هيبالرتّ  غيب واألخالق بالرتّ 

ليست فحسب  ،ينيةالفكرة الدّ  ىل التأكيد بأنّ إ ،ت مبالك بن نيبهي اليت أدّ  ،هذه العوائق و لعلّ «

، و  حنرافاإلإذا ما أصا�ا  ،ح أخالقهليصحّ  ،ليه اإلنسانا املرجع الذي يرجع إمصدرا للقيم اخللقية، بل إ�ّ 

: و لذلك جنده يقول. جتماعية متينة و متماسكةإعالقات  جياد شبكةاملتمثلة يف إ ،العوائق عن وظيفتهاأعاقتها 

هم  الذي فقد يف غمار أزمة تارخيه كلّ  ،لتصحيح أخالق الشعب ،هائيةهو الوسيلة النّ  ،وح وحدهالرّ  إنّ "

  .)1(»"أخالقي

 ؛حيح ن الصّ و هو عند تناوله للمفاهيم الكربى يف مشروعه، ربطها ربطا وثيقا بالقيمة األخالقية، والتديّ 

راع الفكري، ربط كل هذه و حىت الصّ  ،فاحلضارة  و الثقافة ، و السياسة ، والتنمية، و الثورة ، والنقد

الذي يربط الفرد بالعامل  ، إذا تشبثت بالوازع األخالقيّال ة إاملصطلحات باألخالق  ألن اخلريية ال تكون يف األمّ 

: الغييب املاورائي مصداقا لقول اهللا تعاىل

﴿

                     

      ﴾ 110آل عمران آية  

  

ىل قتل معىن النسبية يف األخالق تؤدي إ ال نسبية فيها، ألنّ  طلقةقيم مو القيم األخالقية عنده، 

ىل عدم اس إيدعو النّ  ،عدم ثبات هذه القيم و بالتايل فإنّ . و باقي املبادئ و القيم ،و مفهوم العدالة ،الفضيلة
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ا هذا ما بدأت ة ، و رمبّ جتماعيق شبكة العالقات اإلاخللقي و متزّ  حناللاإلو  ،لفوضىااىل  �ا، و من مثّ  لتزاماإل

عددا غري قليل من  ،قد قتل يف أفرادها ،ىل النسبيةو إ ،لكن بعد فوات األوان ، فنزوعها إىل الكم و ،تدركه أوروبا

ليها الضمري منبوذة ال يلتفت إ ،كلمات و مفرداتو استحالت   ،ديتهادت من أر اليت جترّ  ،املفاهيم األخالقية

  .خاع النّ األناين املادي حّىت  ،الغريب

و الربط  ،سجالنّ  ،تهاىل األرض ، و مهمّ ماء إمنحة من السّ  ،وح اخللقيةه الرّ يرى يف هذ ،لقد كان ابن نيب

حينما يدخل التاريخ مبدأ أخالقي معني  ،تبدأ«فهي . هي اليت تولد احلضارة ،وحبني األفراد، و هذه الرّ 

)Ethos ( ليت كانت هلا على اهليمنة ا ،وح �ائياحينما تفقد الرّ  ،، كما أ�ا تنتهي"كيسرلنج"على حد قول

  .)1(»ة أو املكبوحة اجلماحالغرائز املكبوت

ا النسبية ال تطاهل و أنّ  ،ة،أخالق مطلقة ثابتكما يراها ابن نيب  ،األخالق يف اإلسالم فإنّ  ،و مهما يكن من  شيء

  .كما تتأثر باملكان  ،مانتتأثر بالزّ  ،من صنع البشر ،اليت هي أوال وأخريا ،حينما تطال العادات و التقاليد ،حبال

  :لقرنخالقي في مذكرات شاهد لل األالتمثّ 

وطنه، لذلك كانت الغرية و أمته و  ،دينه مفرطة اجتاه كل ما خيصّ  ،لقد كانت حساسية مالك بن نيب  

، املنطقة اليت نزهلا كموظف عدل مبحكمتها، يف )أفلو(ناحية  متتدّ  ،مثةستعمار اآلر يد اإلما تصوّ كلّ   ،تأكل جواحنه

و أدرك فضائل الشعب  ،م فيهامدرسة تعلّ  ،ليهسبة إ، و اليت كانت بالنّ 1927عام  من)  مارس(شهر أذار 

خها كانت منتشرة يف سائر أحناء اجلزائر، قبل أن يلطّ   ،و الشك أن هذه الفضائل. الذي ال يزال بكرا ،اجلزائري

  .ستعمار و يفسد منهااإل

مع  –األخالق، اليت ضاعت حفظت فيه تلك الفضائل و  ،كان جيد نفسه كأنه يف متحف  ،)أفلو(يف  

–و مل جيد نفسه  بسبب ذلك اإلتصال املهني باحلدث اإلستعماري، ،يف نواحي أخرى من الوطن –األسف

حلوله كما فهمها عند   ،ية الكرميةيفهم اآل،-يوميا

﴿:فلوبآ                         ﴾34ا لنمل، االية
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حظة، لكن الذي استوىل على يف تلك اللّ  ،لست  أدري إذا كنت قد فهمتها �ذا الوضوح«: فهو يقول

يدرك ن من فضائل ، دون أ) أفلو(د ما أؤمتنت عليه مع شيء من القلق، ذلك اخلطر الذي يتهدّ  ،ذهين فورا

  .كان أ�م األمناء عليهاالسّ 

و  .معرفة بعادا�م و تقاليدهم ، كان قلقي يتضاعف ،ين إقاميت بني هؤالء القومو بقدر ما كانت تزيد

على  ،ا لن تكون قادرة بسبب الفقرائعة و املراعي الغزيرة، فإ�ّ الر  ،بيعة الرباري اخلضراءمادامت املنطقة حبتها الطّ 

  .)1(»مطامع املستعمرين فيها صدّ 

فاملتحف سوف يفرغ من حمتواه الذي . هايةكون النّ ت أن ،ستعماركان خيشى إذا ما وصل إليها اإل

  .أودعته القرون

املرء على زوج مجيلة ، فقد كما يغار   ،و الشكوك ،كه الغريةكانت هذه الفكرة تزيد من قلقه ، فتتملّ 

  .ستعمار يف كل من قسنطينة و تبسة و فرنسا كذلكاكتسب معرفة عملية خبطر اإل

يف ،اس الذين يعيشون عصرهم، تسودهم الرباءةبني أولئك النّ  ،ع مفاسدهفقد كان له أن يتوقّ  ،و لذا

  .و شروط حيا�م اإلقتصادية ،و قيمهم األخالقية ،عادا�م

، فنضرب لذلك أمثلة مما )أفلو(يف  مني الذي وجده مالك بن نيبيء الثّ الشّ  ا أن  تتساءل عن هذاو لن

  .سرد علينا يف مذكراته

اس الذين استقبلوه، و قد أشاع ذلك حسن تصرف النّ  :عندما نزل بأفلو ،كانت أوىل مالحظاته

  !.بلغت حد األساطري احلامتية ،ضيافةة عندما وجد نفسه مغمورا بكرم الطمأنينة يف نفسه و اإلعجاب، خاصّ 

بعيدا  ،الل املأدبةخبل، حيث يبقى و قد بدت عليه األصالة و النّ  ،د القومسيماء سيّ  ،ما لفت انتباهه شدّ أو 

سرت يف دمه عرب األجيال، و  ،يافةمن اإلناء نفسه، فهذه مسة الضّ  ،عندما ينتهون الّ إو ال يأكل  ،عن ضيوفه

  .بل و العراقةعن النّ أ تنب ،بساطة

كين ، لقد وجدت يف ذلك اجلو اجلزائر املفقودة، متلّ  ،ة شعور منذ تلك العشيةمثّ «: قامعلّ  ،يقول ابن نيب

بعد،   اإلستعمارا يف اجلزائر البكر، يف زاوية مل يقتحمها ذنأدت يف نفسي هذا الشعور، فهأكّ  ،و األيام اليت تلت
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و  وحب اخلري ،و اإلخالص ،و الكرم ،كنوزا من لطف املعشر  ،األمني لتضع يف حرزها ،�ا البالد كأمنا قد الذت

  .)1(»الرباءة

جل الذي محل على كاهله بكل اعتزاز و ، الرّ )بن عزوز(يخ من أعضاء مائدة الشّ  ،لقد أصبح واحدا

انة انة رنّ غري حركات طنّ بإمنا «لقد كانت تلك عظمة، . احقّ  ا جعل منها سبب وجودهيافة، و رمبّ تقاليد الضّ  ،فخر

الذي حفظته  ،أو ذلك النبل ،ال يستطيعون فهم هذه العقلية ،اس يف املدنفالنّ . ة فيها وال استكثاره ال منّ ، ألنّ 

  .)2(»الطبيعة يف عروق البدويّ 

صنعت من قماش، على أن هذه اخليمة يف مثل معيشة البدوي الرعوية  ،ىل خيمةإالذي يأوي غالبا  ،هذا البدويّ 

و هي لذلك ذات حجم . هي ضرورة تفرضها احلياةا قليل أو كثري على بؤس صاحبها أو فقره، و إمنّ  يف ال تدلّ 

  .روة احليوانية اليت لصاحبهايتفق و الثّ 

 ،تها اهلرميةتستطيع استقبال فارس على صهوة جواده، و هي تستضيف حتت قبّ  ،)أفلو(و خيم منطقة «

اليت تبعد قليال عن  ،يوفخيمة الضّ  ا يفال يستقبلون يف خيمة العائلة، إمنّ  ،ين، و هؤالءالعشرات من املدعوّ 

و  ،مث يأكل فيها ،ا يكفي أن يربط دابته جبانبهاال يستأذن يف الدخول إليها مسافر ، إمنّ  ،مضر�ا، و هي مفتوحة

  .)3(»تعلف دابته طيلة إقامته

ت صدمة الواقع ان املناطق اليت تلقّ اليت حدثت لسكّ  ،التو التحوّ  ،الفروقات نيب و قد أدرك ابن

  . اإلستعماري  عندما أدهشه هذا املتحف احملفوظ

أن  ،عليه ىععي و املدّ ستعمار، يستطيع كل من املدّ ،يف املناطق اليت استحوذ عليها اإلعاوي أمام القضاءففي الدّ 

ا وحيلفون ميينا على ذلك، أمّ  .أو ذاكهلذا الطرف  ب�رد روح التعصّ  ،انبا�ّ  ،عشرة شهود زور ،يقدم كل منهما

رضة غالبا أن حيلف، و لو كان ذلك لدعم حقه الواضح، فهو ال جيعل اهللا عجل يرفض فقد الحظ الرّ  ،)أفلو(يف 

  .ين و األخالقن و الدّ نزوال عند حرمة القرآ ،إلميانه
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 ،لو حدث من ذلك شيء ،دون أن يسمع جبرمية، وكان له أن يسمع ،مكث عاما هناك ،ن ابن نيبإمثّ 

اليت ورثها اخللف عن  ،نطقة بفضل تلك الفضائل األخالقيةامللقد شاع األمن و األمان يف . ألنه عدل حمكمة

  .ي احلياة اجلماعية هناك، فبقيت تغذّ السلف

  .و حفظهاعن األمانة  ،يروي نادرة كانت األكثر تأثريا يف نفسه ،وابن نيب

اعي ذلك املؤمتن  مث افتقد الرّ . ىل من يرعاه،إمجلأو ست مئة ،ف من مخس مئةأودع قطيعه املؤلّ  ،ة راعتلك قصّ «

  .و مل يعد يراه، و يئس من رؤيته ثانية

ذلك أن الذي أخذ القطيع  ،ضعفنيقطيعه يف مضرب اخليام ، و قد بلغ  ،و بعد مضي عامني يرى فجأة

هاب و العودة اليت ة الذّ ومدّ  .ودانىل حدود السّ إ ،ه ذلك، حبثا عن املرعى و الكأل، و قادحراءلريعاه تاه يف الصّ 

اعي الرّ  فإنّ  ،ل ذلكته و إنتاجه ، قد استغرقت عامني، و خالمبا حيفظ عليه صحّ  ،حكمتها مسرية القطيع

  .)1(»ائه، من لنب لغذت به أثداء النوقدمن هذا القطيع غري ما جا مل يأخذ ،األمني

 ،عاة، و إمنا فيهم صفات أخالقية أخرىصف به هؤالء الرّ و مل يكن خلق األمانة هو الوحيد الذي يتّ 

كيما يستقبل بكل   ،وسط قطيعه ،فهو يعمل و ينام واقفا .حب البشوشكرمهم الرّ   ،لعل أبرزها على اإلطالق

  .حالة مرضية ،و كثريا ما أضحت روح الضيافة عند بعضهم. ترحاب ضيوفه

األحكام، حيثما  خارج أفلو لتنفيذ ،نون رفقة القاضيالذين كان يرافقهم ابن نيب، عندما يكو  ،فأعضاء احملكمة

  .أو ضيوف عشاءغذاء بكامله على نار احللفاء ، سواء كانوا ضيوف  ، كان طعامهم احلمل املشوي ، يشوىواحلّ 

فارس  ه سرعان ما يطلّ نّ خر، فإآلأو أحد مضارب النبالء ألمر  ،ب املوكبو جتنّ  ،و إذا ما حدث

  :مسرعا، ليعاتب دومنا سخط أو غيظ

  يار و ال تعوجوا          كالمكم على إذن حراممترون الدّ 

  .حىت و لو مل يبق من قطيعه شيء ،بالءو يكرم كرم النّ . زول عندهكب بالنّ حىت يذعن الّر   ،و ال يعود اىل مضربه
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أن يكون فيها شيء من اإلحنراف عن  د أخالقها و فضائلها، ال بدّ و يعدّ  ،حينما يذكرها ابن نيب ،)أفلو(و 

فالناس يف األعماق طاهرون، ماتزال «؛جتماعية، و اإليف حدوده األخالقية يظلّ  ،حنرافاإلاجلادة، و لكن هذا 

  .)1(»لةذيلة املتأصّ رفوا بعد الرّ تسودهم الرباءة، و مل يع

الذي  ،ىل هذا املخزون الفطريه ينبهنا إنّ آفلو، فإيف منطقة  ،الكرميةر لنا هذه الفضائل و هو حينما يصوّ 

ىل هنا إيف �ضة  مستقبلية ، وهو يوجّ ،و البناء عليه ،ة ، و الذي ال بد من استغاللهات األمّ حمفوظا يف جنب بقي

واسب اليت من الرّ   ،افةوتنميته، عندما نقوم بتنقية هذه الثق ،الذي جتب احملافظة عليه ،اجلانب األصيل يف ثقافتنا

  .اء قرون اإلحنطاطجرّ  ،علقت �ا

  .�ذه املكارم و األخالق ،يشيئا من التأسّ  ،نه ال يغفل أن يذكر يف صفحاتهفإذ يفعل ذلك و هو إ

جارة العاملية، و األسعار تدهورت يف إطار منتجات البلدان عام كساد التّ  ،1929فقد كان عام 

فبقدر ما   .تكاليفها  و شريك ثالث ، مل تعد تسدّ  ،اليت كان يديرها مع صهره ،لدى فإن املطحنة املستعمرة ،

و  .ال يفي بثمن البنزين ،–فع يف املطحنة عملة الدّ  - عري كان سعر البنزين  حمافظا على مستواه ، كان مثن الشّ 

  : طرح املشكلة مع صهره، و مل يكن هلا سوى أحد حلني

العشر املتعارف عليه، أو ترك املطحنة ملن سيكون أكثر انسجاما مع هذا ون ، أي األخذ أكثر من بإما سرقة الزّ 

  .الواقع اجلديد

  :ف املطحنة، حتت سقكومة من أكياسعلى   ،ا جرت اليومكأمنّ   ،احملاورة هو يذكر تللك

 ..ال أستطبع أن أسرق -

 )2(.رقة أبداأستطيع السّ  ال و أنا أيضا -

كان ابن نيب   ،ففي الوضع الذي كانوا فيه .اقلةلث، و احتفظ صهره بالنّ تركت املطحنة للشريك الثاّ  ،و هكذا

ى و تلك منقبة أخرى و خلق يسمّ  .ه صاحب عائلة و أوالدر يف نفسه ، ألنّ أكثر مما يفكّ  ،يفكر يف صهره

  ..اإليثار
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ها بنات تؤمّ اليت كانت ،بشوارع باريس ، وبفرنسا ة عندما حلّ الختبارات أخالقية، خاصّ  ،وكثريا ما تعرض ابن نيب 

  .ض له بفتنتهاتتعرّ عصمه من تلك املغريات اليت كانت بثه بقيمه،وتشّ  ،ولكن التزامه. وءالسّ 

كان   ،عندما أصبح يعيش فيه، فقبل مخس سنوات ،اجلديد يف العامل ،و هو يذكر أول اختبار واجهه

هط الذين جعلهم اليهودي القسنطيين حتت يده، و مل يكن ذلك عن اختيار منه أو يف الرّ  ،)يوليوس(يدعى 

  .ة أمام ضمريه و حسببينما كان هذه املرّ ىطواعيه

فحينما قدمت له استمارة املعلومات املطلوبة بنادي الوحدة املسيحية للشبان البارسيني وكان عليه أن 

و حىت يف . بأنه مسلم من اجلزائرقية، مل يرتدد حلظة يف التصريح يعرف بدينه و يذكر من يزكيه من الناحية األخال

  .و بكل وضوح" صديق"يف باريس مل يرتدد يف ذكر امسه  اللحظات و أكثرها صعوبة مرت عليهأحرج 

و هو  .حرتام و التقديرفنال به كل اإل. ر يف من حولههو الذي أثّ  ،و دينه ،لتزام مع ضمريهوكان هذا اإل  

، حىت )1(»أقرب ما تكون اىل أخالق احلضارة ،اإلسالم قد صقل اإلنسان يف شروط«بأنّ ،يقرر بعد ذلك بسنوات

، ما دامت حياته اليت أو القريبة منها ،واوير احمليطة باملدنيعيش يف الدّ  ،حا جزائرياالّ ان فو إن كان هذا اإلنس

  .روف يف أي ظرف من الظّ  ،د قيمتهاضطراب ، مل تفق، ساملة من اإلها عرب القروناكتسب

ا باإللتزام و حتديد قوة روح و احلواشي، و إمنّ ق بالشّ ال يتعلّ  ،األمر النسبة للمبدأ األخالقي ، فإنّ بف

ينيون األخالق لديه مبعيار يشرتك فيه العلمانيون  و الدد و هكذا تتحدّ «التماسك الضرورية لألفراد يف ا�تمع، 

  )2(»جتماعيةية اإلعلى سواء و هو النفع

خصية األساسية لألفراد الذي تلعبه يف رسم معامل الشّ  ،وريف الدّ  ،ىتتجلّ  ،ة لألخالقيفاألمهية القيم

يف جمتمعهم الذي  ،تبطني بأسلوب حياة مشرتكجتعلهم مر  ،أمناط سلوكية متجانسة وصقلهاوذلك بإكسا�م

  .ية يف اإلنساناملنظم للطاقة احليوّ ك و افع احملرّ فضال عن لعبها دور الدّ . يعيشون فيه

ماهلا من جذور غيبية يعتقدها أفراد  مبقدار إالّ  ،ورال تستطيع تأدية هذا الدّ  ،و أكيد أن هذه القيم

يها اإلميان يف ديننا و اليت نسمّ  ،عتقاد هذهة اإلألن قوّ . أو غري ذلك ،عن كو�ا صحيحة ،ظرا�تمع، بغض النّ 

                                                           
  .163، ص مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق : مالك بن نيب)1(
  .190، ص 1989عالم العريب، مصر، ، الزهراء لإل) منطور تربوي(التغيري اإلجتماعي عند مالك بن نيب : علي القريشي)2(
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ة لى، ما دامت هناك قوّ ، و سلوك املسالك املثريق لتقمص الشرائع و األخالقل الطّ هي اليت تسهّ  ،اإلسالمي

  .تعرض فيه األعمال على املوازين ،و مادام هناك يوم للجزاء ،ر و أخفىتراقب، و تعلم السّ 
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  المبحث الثالث

 معلّ التّ العلم و 

  .و احلقيقة  حبثا عن احلقّ  ،لينري سبل التائهني ،الذي يقتبس ،يهلهو ذاك النور اإل ،العلم           

 ،تهحجتبسط  ،إحدامها عقلية«: تنيله من قوّ  ال بدّ  ،هداس، و يستدمي وجو و يراه النّ  ،ىو احلق كي يتجلّ 

ب الذين يعيشون على القضم و و تؤدّ  ،اهلجوم تردّ  ،يةي عنه �مة الشراسة و العدوان ، و األخرى مادّ فو تن

و  ،ل العراكيتحمّ  ،اإلعجاب ، ينبغي أن يكون كذلك دارعا يكفي أن يكون احلق وسيما يستحقّ ال . اهلضم 

  )1(»ينجو من غوائل اخلاطفني و القاطعني

العقل  ألنّ  ،وتثبيت جدارته باحلياة ،هي األسبق إلبراز هذا احلقّ  ،ة العقليةأن تكون القوّ  ،كو يشاء ربّ 

و . و غايته ،يف حماولة إدراك كنه مجيع املبادئ األوىل و العلم ركيزته يف ذلك ،دائما هو صاحب املبادرة األوىل

جه و  سواحله و شطآنه ، واألمان واإلميان يف جلجيد راكبه اخلطر و الزيغ يف«حبر على خالف البحور،  ،هذا

  .)2(»أعماقه

و إذا  . بيلفإنه يهدينا سواء السّ  ،ة، أما الكثري منهو يزيغ بنا عن اجلادّ  ،ناميكنه أن يضلّ  ،القليل من العلم

رتب أو يق ،ليكتمل وجودنا ،لمونتعّ  ،نعلم جزء من وجودنا، فقد وجب علينا أن نعرف و ،كان ما نعرفه و نعلمه

 و الرقيّ  ،خصي يبلغوا مستوى معينا من الكمال الشّ حّىت  ،ال يكتب هلم الفوز ،محلة العقائد ألنّ . من الكمال

  .و القدرة على إسداء اخلري العام ،جتماعياإل

  ،حيح، فمن كانت بدايته على جهلم الصّ البداية منضبطة بالعل إذا كانت إالّ  ،ى كل ذلكو لن يتأتّ 

  .لهاية و املآدليل على إشراق النّ  ،يةفإشراق البدا. ضالال و زيغا و احنرافا ،كانت �ايته

م عن العلم يتكلم عنه يف عندما يتكلّ  ،ابن نيب إنّ احب و اهلادي و املؤمتن ، لذلك فهو الصّ  ،و العلم

ع حياته يف املذكرات و يف كتبه األخرى بّ و حنن حينما نتتّ  .ث عنه حبرارة املريد يف حمرابهة و قدسية، و يتحدّ صوفي

إن هذه احلياة . وحتاول دائما وأبدا بدل اخلري للناس و تعطي، و تناقش و حتاور تأخذ، ال جندها إال حياة علمية 

                                                           
  .242، ص 1988غنا، دار الكتب ، اجلزائر، اثقايف ميتد يف فر الغزو ال: حممد الغزايل)1(
  .21، ص 1969، 3سالمي ، بريوت، طكتب اإلقصة اإلميان بني الفلسفة و العلم و اإلميان ، توزيع دار العربية، مطابع امل: ندمي اجلسر)2(
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ن وعن امليول الفكرية و تأثريها، وعث عن اإلجتهاد و عواقبه ، بالتتبع و اإلقتداء، فهو عندما يتحدّ  املثرية جديرة 

البداية  ىل طريقبابته إأن يشري بسّ  ،هو يريد بال شكف... القراءة و التأليف، و عن األساتذة و مصاحبة الصاحلني

  ..اىل طريق العلم املنري اهلادي.. املشرق

ل إذ يشكّ  ،صالحيية من خصائص منهجه اإلتعترب خاصّ  ،بن نيباعند مالك  ،زعة العلمية املعرفيةالنّ  إنّ   

  .وسيلة وهدفا يف الوقت نفسه  ،رتقاء املعريف والعلمي عندهاإل

 هذه ألن العلم يلّيب  ؛ل هدفالبلوغ الغاية، ويشكّ مان األكيد والضّ  ،بيله يرى فيه السّ ألنّ  ؛يشكل وسيلة  

ها م األمساء كلّ عندما يتعلّ  ،بصفته مستخلفا يف هذه األرض ،ق له كينونتهفهو حيقّ . نسانالرغبة والطموح يف اإل

اليت عرضها اهللا سبحانه على املالئكة 

﴿:فقال

                                        

         ﴾  يف  ،املعاملغري واضحة  ،فبغري العلم تبقى مثل هذه املعاين. 32.31البقرة اآلية

  .ةعقل يقف حائرا يف كثري من منعرجات احلقيقة املخفيّ 

ا ل، إمنّ وح واملنهج واهلدف، فهو عندما يدرس أو حيلّ الرّ إسالمية  ،زعة العلمية عند ابن نيبومرجعية النّ   

 نناليت أودعها خالئقه وهذا الكون الفسيح، فهو يعتقد مسبقا أن هذه السّ  ،حياول يف كل ذلك استكناه سنن اهللا

ولني وال يف اآلخرين، مصداقا لقوله ري، ال يف األّ ل وال تتغّ ال تتبدّ 

﴿:تعاىل           ﴾  كانت وال تزال إدراك   ،فغايته .62األحزاب اآلية

ضى، وينتفي عادة والرّ الذي تكون به السّ  ،نسجامواإلناغم نتظام مع حركتها، ليكون التّ ري واإلنن، والسّ هذه السّ 

  .صادم مع األسس اليت فطر اهللا البشرية عليهاوالتّ  ،عارضمعه التّ 

كان يراه أساس كل عمل منهجي ناجح، فهو يدعو   سفة ابن نيب ونظرته إىل العلم، لذاهكذا كانت فل  

﴿:من غري فعل وعمل ،إليه قبل العمل، وميقت القول       ﴾ الصف

ويف  ،نسان إىل التأمل يف الكون، نزوال عند دعو�ا اإلن الكرمييتماهى مع آيات القرآ ، نزعته هذهوهو يف ،3األية

رحية وقبل هذا وذاك دعو�ا الصّ  .ر يف خملوقات اهللاوالتدبّ  ،وعدم إعمال الفكر ،وتشنيعها بتعطيل العقل. األنفس

م وإعالء شأن العلماء الراسخني يف للعلم والتعلّ 
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﴿؛املعرفة                           ﴾ 18آل عمران. 

فهو دائما يدعو إىل  ،معاجلة والبحثلكموضوع ل  ،وقد ربط ابن نيب بني العلم كنظريات وتعاليم، وبني الواقع

نسان أن ه يريد من اإلإنّ . وإىل تقدمي الواجب على احلق ،الية القصوىطبيقي، وإىل الفعّ التّ  املنطق العملي وإىل الفنّ 

وح ت الرّ زعة يف مذكرات شاهد القرن، وكيف جتلّ لنتتبع هذه النّ  ..ا�االت والفنون يف كلّ  ،يكون رجل علم وعمل

  .العلمية على صفحا�ا

  

  : جتهادأـ واجب اإل

وكثريا ما كان . ه كان يتمتع بذكاء حادّ الذي عاشه ابن نيب، فإنّ  ،كوين الفطري واألسريباإلضافة إىل التّ   

وقد كان للكثري . هأو من هم يف سنّ  ،قا على أقرانهتفوّ ة جيد من نفسه مرّ  يف كلّ ،هل أنا ذكي؟: د هذا التساؤليردّ 

ال ميكن أن نعزو  ،ناأنّ  إالّ . من العبارات اليت يسمعها من هنا أو هناك يف تعليقات اآلخرين، تأكيد على ذلك

اليت  ،جتهاد، بروح املثابرة واإلنويهمن التّ  بل البدّ . املكانة اليت وصل إليها هذا املفكر إىل موهبة الذكاء فحسب

حىت وضعه أول امتحان . بتدائية األوىلقني يف دراسته منذ املرحلة اإلحيث كان من املتفوّ . عرف �ا طوال حياته

دفرت الصف،  مارين على الصفحة األوىل ملا يسمىالتّ  ،يف أن يكتب ذلك اليوم يف مقدمة زمالئه، وأعطاه احلقّ 

ا يف دروسه، مواظبا عليها، جمدّ «لقد كان . الذي كان املعلم أو املعلمة يضعه بيدي الطالب كل صباح وفقا لرتتيبه

لع على تاريخ ة األسبوع يطّ يف تلك الفرتة، حيث كان يف �ايراسية، رات الدّ خارج املقرّ  ،وقد بدأ قراءاته األوىل 

 ،متحان املنح، جناحا آخر فيإوقد أمثر هذا اإلجتهاد. )1(»النيعند أحد البقّ حف جيدها  جمموعة من الصّ احلرب يف

متابعة  ،الذي كان له أكثر من معىن عند طفل من أبناء املستعمرات حيث حتصل على منحة يستطيع بفضلها

اللتهام كل ما جيده أمامه من  ،ب دائماستعداد املتأهّ ى يف اإلكما جتلّ   .يف قسنطينة ،دروسه يف املرحلة التكميلية

ملتابعة  ،هه إىل باريسوتوجّ  ،من قسنطينة ،مرت معه بعد خترجهوح استالرّ  فهذه. مواد علمية وأدبية وتارخيية

ستيعاب املستمر، بل كانت له هذه أي صعوبات شخصية يف التأقلم واإل راسة يف معاهدها، حيث مل جيدالدّ 

اليت كانت  ،إنسانيةستعمارية الالّ فاعل مع اآلخر، رغم املمارسات اإلقف والتالتثّ م و فاحتة أخرى يف التعلّ  ،املرحلة

  .حتاصره من كل جانب

                                                           
 .148، ص2012والنشر، بريوت،  مالك بن نيب حياته وفكره، الشبكة العربية لألحباث: محد العويسيعبد اهللا بن )1(
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  :ءة الممنهجةجيه نحو القراوالتوّ  الّنهم العلميب ـ 

هم الذي يريد أن يذهب بعيدا، ألن النّ  ،رها يف طالب العلمية ضرورية، جيب توفّ هذه ميزة وخاصّ  

منهومان ال « : وقد جاء يف احلديث الشريف .دوما املزيد اطالب ،ق يف فضاءات رحبةجيعل صاحبه حيلّ  ،القرائي

بوصلة توجهه حنو القراءات املفيدة، والكتب  ،همولكن حبذا أن يكون هلذا النّ » يشبعان طالب علم وطالب مال

  .ريقر اجلهد وختتصر الطّ اليت توفّ 

 ،أثر عظيم يف غرس الكثري من األفكار،كان للتوجيه العائلي، واألساتذة الذين متدرس عليهم  ابن نيب   

فكان  . علته ينتبه إىل املميزات والنقائصج ،منه املشرب الذي يعبّ  ةوازدواجي. طيلة حياته هااليت عمل على تطوير 

يخ مع الشّ  ،يف املدرسة الثانوية ،1920يب سنة ى ابن نفقد تلقّ . يف قليل أو كثري،ل من األخريعدّ  ،مشرب كلّ 

كان يتمدرس مع مسيو   ،ل كربى يف حياته، يف حنيقافة العربية، وكان ذلك نقطة حتوّ ل أسس الثّ أوّ  ،عبد ا�يد

  .وح العلمانية ــ أمناء الرّ  ،و املستقبلمن األوروبيني الذين كانوا يعملون على ختريج  مربّ  ،وغريه ،)مارتان(

سالمي، وجعلت اث العريب اإلإىل الرتّ  جييف حمكمة، فتح له األبواب حىت يلوجيهه ألن يصبح عدال إن تّ   

. )1(»بأ�م محلة رسالة قومية ،يشعرون(...) رعي ون أنفسهم لدراسة القضاء الشّ الذين يعدّ  ،ينياملدرسوفريق«،منه

غوية على بعض املشاكل العلمية واللّ  ،جابةاإل ، نعم املعني علىلقد وجد يف زمالئه الذين كانوا أكثر منه إنتظاما

 ،هاألثر البارز يف توجيه ،ته فيما بعد، أحد أصدقائه وأساتذ)محودة بن الساعي(لـ كان   ،اورمبّ . اليت كانت تقلقه

  . صه ككاتب يف هذا ا�الجتماعية والفلسفية، وهو يدين له بتخصّ راسات اإلإىل الدّ 

وكرة القدم مثل  ،اضةار، فلم يكن يقضي وقته يف الريّ ي كاسح وطموح جبّ لعة ، له فضول علموابن نيب طُ 

ية والسياسية بكانت تستهويه املناقشات األد  ج على موائد الدومينو يف مقهى بوعربيط، إمناأقرانه، وال يف التفرّ 

  .واحلوارة باحلديث واملناقشة زانة، مهتمّ والعلمية يف صالو�ا األديب، حيث جيد طبقة عرفت بالرّ 

ود لك(و ،)pierre lotiبيريلويت(بدأ اهتمامه باملؤلفات والكتب، فقد قرأ  ،على ما يعتقد :يف هذه املرحلة

) l'houmme qui assaisina(وعادة، ، وفاقدات السّ )l'Azayade(، و )ClaudeFarrèreفارير

سالم بني اإل" (أوجني يونغ"، وكتاب )وحالغذاء والرّ ( ـ املعنون ب" أندريه جيد"كما قرأ كتاب   .جل الذي اغتالالرّ 

                                                           
 .52صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، : مالك بن نيب)1(
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" ألكسندر دوماس" ،، ورواية"ميشال زيفاكو" ـل) bairadaillansأسرة باريدان( ،، وسلسلة)باحلوت والدّ 

 laالتلميذ (ة ، وقصّ "البحرية"،"المارتني"، ورائعة (conte de mont cristto)حول الكونثدومنت كريستو 

desciple (من املؤلفات الغربية والفرنسية على اخلصوص، اليت كانت تصبّ  ،وغري ذلك كثري ،"بيار بورجي" ـل 

اليت تتعاطف مع اخلرافات  ،الذي منت فيه العقلية امليثولوجية ،بابد ذلك الضّ يبدّ «يف نفسه حمتوى ديكارتيا، 

  .الذي فتح له أفاقا جديدة ،)Bobereiterبوبرييت (ستاذه واليت كان يقرأها بتوجيه من أ. )1(»امية يف اجلزائرالنّ 

الشيخ " ـل) رسالة التوحيد(انفرد �ا عن أقرانه، كتاب  ،وطبعته بسمات ،ت فكرهاليت غذّ  ،ومن املطالعات العربية 

من  ،مهاذان يعدّ ، الكتابان اللّ " )أمحد رضا" ـل " الشرقللسياسة الغربية يف ،س املعنويالاالف("، و"حممد عبده

بناء جيلي من أرا على ما أعتقد يف أثّ  ،فانهذان املؤلّ « :هو يقولف. دة الجتاهه الفكرياحملدّ  ،الينابيع البعيدة

لقد رسم يل كتاب أمحد رضا . منذ تلك الفرتة ،ل يف فكريبذلك التحوّ  ،حال ، أنا مدين هلما على كلنياملدرسي

لك معيارا صحيحا نقيس به بؤسه ان ذيف ذروة حضارته، وك ،سالمي، �اء ا�تمع اإلواهد الكثريةدا بالشّ مزوّ 

حول غىن الفكر  ،ة املرتمجةأما كتاب حممد عبده ـ وهنا أحتدث عن املقدمة اهلامّ . يف العصر احلاضر ،جتماعياإل

  . )2(»عرب العصور ـ فقد أعطاين مستندا للحكم على فقره احملزن اليوم ،سالميإلا

وقد تركا أثرا عميقا يف .للكواكيب ،)ستبدادطبائع اإل(، و)أم القرى(ة مثل ع على كتب مهمّ كما أطلّ 

  .ةبة جديدة بدأت تسري يف كيان األمّ وثّ تإىل روح م ،بة اليت وجل من خالهلانفسه، حيث اعتربمها البوا

ربي، وابن خلدون للمسعودي، وتاريخ الطّ ) هب، ومعادن اجلوهرمروج الذّ (سالمي، اريخ اإلكما قرأ كتب التّ    

  .ورة احلضاريةبط منها نظريته حول الدّ ناليت است ،الشهرية) مقدمته(وخصوصا 

) النظرات(و  ،)العربات(ته يف األدب العريب قدميه و حديثه، حيث تركت يف نفسه اباإلضافة اىل مطالع ،هذا

  .هات وزفراتتأوّ ،للمنفلوطي

، إذ حالت دون اجنرافه يف يف ا�ال الفكري ة أخرى من التنبيهقوّ  ،لت  بالنسبة لهشكّ ،هذه القراءات وأشباهها

لة و و املعدّ  ،املوجهة،راتو كانت مبثابة املؤثّ . يف ذلك اجليل من املثقفني اجلزائريني ،ة اليت كانت شائعةنطيقيالروما

  .كة يف الوقت ذاتهاحملّر 
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و الذي  ،)٭() condillaكونديال(:كتابا للفيلسوف الفرنسي  ،دف بني يديهوضعت الصّ  ،اتو يف إحدى املرّ 

  .فس الفرنسيةمن أساتذة مدرسة علم النّ  عاش يف القرن الثامن عشر، و هو يعدّ 

 ، طالب مثله، ملك عليه عقلهىلبالقياس إ ،و صعوبة فهمه ،متهغم من ضخاعلى الرّ  ،هذا الكتاب

و قد . ومحىت على وسادة النّ  معن فيه، و كان رفيقهو التّ  ،الذي جعل وقته منحصرا على قراءته اىل احلدّ  ،هوأسر 

اىل  ،من معطيات فكرة ،هل هذه هي الفلسفة؟ أعين توجيه الفكر«: بشأن هذا الكتاب قائال ،تساءل يف مذكراته

  .كما نعتاد رياضة كرة املضرب  ،ياضةهذه الرّ  ،عتاد فكري، فقد أومهما يكن من أمر. ةأخرى مستنتج

عقلي و ا هذا الكتاب وضع ، إمنّ ) condillaeكونديال(مع  ،لت عليهلست أدري أي كسب علمي حصّ 

  .)1(»داه حمدّ رى ثقافيت باجتّ أفكاري و فضويل ، أو باألح

وقف مبهورا ذات يوم، و قد  .ته حنو الكتب الفكرية و الفلسفيةامالت مطالع ،و منذ قراءة هذا الكتاب

  .رنسيةيف ترمجته الف ،)ركيف نفكّ (: ه الكبرييف كتاب،)johndewyجون ديوي ( ،حينما اكتشف

ىل مكتبته والده إ هالذي أضاف ،أجزائه الضخمة يف" كورتلمون"ـ ل ،)جتماعيتاريخ اإلنسانية اإل: (كتاب  كما قرأ

  .الصغرية يف تبسة

، هي الكتب اليت تركت يف عقل و نفس ابن نيب " املذكرات"هذه العناوين املذكورة يف  أنّ  ،و ال شكّ 

 افراو اجلرائد ، و قد ذكرنا قسطا و  تأنه قرأ الكثري من الكتب األخرى ، فضال عن ا�الّ األكيد بالغ األثر ، و 

  .من ذلك يف فصول سابقة

قبل أن تفتح له احلضارة الغربية  ،خصية ، و هذا العقللية اليت سامهت يف تشكيل هذه الشّ هاته هي القراءات األوّ 

  .اىل معاهدها العلمية نتساباإلىل فرنسا ، و إله قّ من خالل تن ،ذراعيها، بالولوج يف عاملها الواسع

                                                           

  .يف كتابه مالك بن نيب حياته و فكره على ما ذكر عبد اهللا بن محد العويسي" كوندياك" و رمبا امسه كان. لعل املرتجم أخطأ يف الرتمجة)٭( 

حماولة يف أصل املعارف : من مؤلفاته،م1780احلسية يف وطنه، تويف عام ، فكان زعيم )لوك(قسيس و فيلسوف فرنسي، اعتنق مذهب : و كوندياك

  .اإلنسانية، كتاب املذاهب و املنطق
  .114صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، : مالك بن نيب)1(

  



 مالك بن نبي ومعالم طريق اإلصالح:                                                          الفصل الثالث

 

349 
 

قافة اإلنسانية  يف الثّ  ،ةالذين تركوا بصما�م واضحة جليّ  ،حيث تعرف على أفكار فالسفتها، و مفكريها

و "ديكارث"، و "نيتشه"و ميأل به مكتبات العامل ، أمثال ،اريخ حيفظهال يزال التّ  ،فوا رصيدا ضخماو خلّ 

  ..و غريهم الكثري" سارتر" و  ،"روسو"، و "كانط"و "  سبينوزا"

خصي البن نيب، فقد عرفنا من ذلك طرفا جتهاد الشّ اإلانية هذه ، سنضرب صفحا عن الكالم فيو يف مرحلته الثّ 

م من ستفادة و التعلّ قيقة يف اإلن حياته املدرسية األوىل يف قسنطينة و تبسة، و لكننا سنتتبع مالحظاته الدّ ع

  .خراآل

  

  : قيقةالمالحظات الدّ / خرم من اآلالتعلّ  -جـ- 

ىل اهتمام مركزي ،إأمام بصرهكانت تسري يف روحه، تقود كل ما يقع   ،هةة منبّ عن قوّ  ،ث مالك بن نيبحتدّ        

لو مل يرتبط بتلك  ،غف يف نفسهالشاعر اهلندي الكبري حني اكتشفه، ذلك الشّ  ،"لطاغور"ا مل يكن عميق، ورمبّ 

ال تقرأ بطريقة واحدة، ألن شبكة رموزها اليت  ،هاي ، لكنّ فاألجيال تتناقل رسالة ذات طابع سرّ «. هةاملنبّ ة القوّ 

  .)1(»ليست هي ذا�ا ،اريخ لكل جيل كيما يقرأ هذه الرسالةيعطيها التّ 

عندما نزل يف باريس، بدأت مالحظاته عن احلياة الفرنسية، فقد كان له من الوقت ما  ،ة الثانيةو يف املرّ 

رقية يتطلب منه أي راسات الشّ و التدقيق يف تفاصيلها، إذ مل يكن امتحان معهد الدّ  ،ن يف األشياءيكفي للتمعّ 

  .حتضري

وابط اليت تربط هؤالء القوم يرى الرّ  ،صيف ، مل يكن بعدبع ببصره البارسيني على الرّ و عندما كان يتتّ 

 ،و بأنه أجنيب ،ه بدأ يشعر على حنو ما بسعاد�م، و اطمئنا�م، بالقدر الذي بدأ يشعر بالغربةمبحيطهم و لكنّ 

  .ةبكل ما تتضمن حياته من مشكالت خاصّ 

ىل متحف إستكشافية اليت ساقته ذات يوم ال�اإلستطالعية و جتوّ الهتماماته اإل فقد صفا اجلوّ  ،و مهما يكن

رة يف اجلوانب ول مّ يفكر ألّ  ،ية، حيث وقف تلك العشّ )سان دونيس(الفنون و الصناعات، بقرب باب 

ائرة اقة البخارية ، و الطّ كت بالطّ وىل اليت حتّر هد بني روائع املتحف، القاطرة األالتكنولوجية للحضارة، و هو يشا

  .ة حبر املانشاليت عربت ألول مرّ 
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حينما أراد أن ينزل بني رصيفني خلطني  ،ةمرّ . أبوا�ايف أن األشياء تؤتى من  ،تلقى أول درس عملي لقد

ه اليت عرفت بأنّ  ،لوال تدخل مراقبة التذاكر ،ته ستة مئة فولطض لتيار شدّ و كاد أن يتعرّ مكهربني للقطار اجلويف، 

  .غريب و تومست يف وجهه نوعا من الرباءة

ل من يفوجد نفسه وسط س. ةمرور املارّ  خطريق من غري عندما قطع الطّ  ،)كوردكن(يف ميدان  ،ومرة

  !نتحار، يريد اإل)بليد –عبيط (السيارات حياول جتنب 

أ حيرص بد ،و أن يعلم قبل أن يفعل ، و من هناكأن يسأل قبل أن يقدم ،  ،م من هاتني الواقعتنيتعلّ 

بون عند القوم الذين يتجنّ  ،و التبسيط ،يسريفوية ، متذوقا روح التّ الشّ زما حىت العادات تلعلى العادات الباريسية، م

  .)1(»ليمةما دام يف احلدود السّ  ،بيعي للتبسيطهذا امليل الطّ  ،استعذب فعال«اإلطناب و التعقيد ، و قد 

من كل نوع،  ا يف اإلنطباعاتكانت فرتة انتظار الدخول ملعهد الدراسات الشرقية، خصبة جدّ   ،و هكذا

 ،نطباعاتا كان أخصب تلك اإلو رمبّ . نت لديه املعلومات األولية عن وسطه اجلديدنطباعات اليت كوّ تلك اإل

أرى و  ،ن بعد أربعني سنةو اآل«: اليت يقول بشأ�ا ،)بان البارسينيالوحدة املسيحية للشّ (الروح اليت وجدها يف 

، مل تكن تدفعين ملغامرة يف أفق بعيد، و ال إىل 1930) سبتمرب(يلوليح اليت دفعتين يف شهر أأن الرّ  ،وضوح بكلّ 

ىل هذا املكان الذي تكامل فيه إا كانت تدفعين ، إمنّ )معهد الدراسات الشرقية(جتماعية حتققها يل شهادة إمرتبة 

حيايت حىت ىل كل املشكالت اليت شغلت إإن ضمريي تفتح فيه  ،من القول للحقيقة وحي، و ال بدّ تكويين الرّ 

  .)2(»اعةهذه السّ 

ها و بساطتها، مل يعهدها حول عامل من سنبأ ،ألوانا اجتماعية غريبة عنه ،لقد وجد يف هذه الوحدة

يف اإلطار ة ، الذي مل يكن يلمسه البتّ وحيف له اجلانب الرّ و تكشّ . و ال زعيم من زعمائها ،علماء بلده

د من كل ميزاته ىل اجلزائر ، يتجرّ متوجها إ ،ميتطي الباخرة مبرسيليا داري الذيف اإلكأمنا املوظّ «ستعماري اإل

  .)3(»احلضارية

يف  ،اخلمن الدّ أن يستكشف احلياة األوروبية  ،استطاع من خالل أسرة خطيبته ،و بفضل أحد أصدقائه

حيث  ،سلكيالّ مدرسة الىل إانتسب  ،و بفضله أيضا ،ال من اخلارجإنطاق عائلي، بينما مل يكن يف اجلزائر يعرفها 

 صار اجتاهه الفكري جذريا ، إذ أسكنت يف نفسه شيطان العلوم، حّىت  ،)لتفهم( ؛)مورو(ت سلسلة األب غريّ 

لسلة ذات لقد اشتهرت هذه السّ . و امليكانيك ،و الطبيعة ،والكهرباء ،واهلندسة ،اجلرب: يريد أن يفهم كل شيء
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و التبسيط، و هو  ،و التوضيح ،بفضل طريقتها يف العرض ،ق املدرسيةو أخذت مكانتها يف األفا ،الغالف األمحر

  ): بورجس(، و الذي كان مديرا ملرصد ال ميلّ املّبسط اجلديد، الذي ال يكّل و ا هذيقول يف حقّ 

ىل شيء إ خيضع فيه كلّ  ،باب عامل جديد ينة، بل فتح يلقد فتح أمامي باب مدرسة معّ ) مورو(مل يكن األب «

و كنت �ذا الطريق . بط و املالحظةمبيزات الضّ  ،سم فيه الفرد أول ما يتسمقيق للكم و الكيف، و يتّ الدّ املقياس 

  .)1(») سينييوحدة الشبان املسيحيني البار (خر ، بعد أن دخلت من باب آأدخل احلضارة الغربية من باب 

فاق بباريس، فلم تعد جتذبه أحالم اآل جل الذي نزل قبلهاغري الرّ  ،ثالثة أشهربعد  ،و أضحى ابن نيب

و بدأيشعر بثقل . ستزادة منهالعلم و اإلالبعيدةو ال يستميله مركز مرموق، و مل يعد له من حلم غري حتصيل 

انكببت على حتصيل العلم بلهفة من يرى  «: املسؤولية اجتاه جمتمع يبحث عن اخلالص من بؤسه، يقول يف ذلك

يكون كبش فداء أنحنطاط، و ال ميكن ألحدع اإلسالمي من جهل و من أصناف اإلمو يف ا�تكل ما يف وطنه، 

  .)2(»سلكيكانت حاليت يوم دخلت مدرسة الالّ ليهم، هكذا  ه املنقذ املبعوث إأنّ  ،ر بطريقة مايتصوّ  لقوم دون أن

و بدأ طموحه بان، بوصفه إنسانا ال ميهل و ال يهمل، و انتظمت حياته بني غرفته و املدرسة، ووحدة الشّ 

د يف ؤال يرتدّ لقد أصبح هذا السّ .. و جعله يتساءل عن مؤهالته الفطرية، و هل هو ذكي ،بتحصيل درجة أعلى

الذي كانت صورته على  ،)مورو(ه ، مع جبني الفلكي الشهريساع جبيننفسه، بصورة أعنف، حىت بات يقارن اتّ 

  .الكتب اليت بني يديه

شعر بنشوة  ،ما فتحهه صندوق أحالم، كلّ طبيقية، كان يعدّ ق للحصص التّ د بصندو زوّ  ،سلكييف مدرسة الالّ 

  .الذي وضع يف يده جهاز لعب جديد ،فل الربيءالطّ 

الوارد على دين جديد شعور ب «:-كما يقول  –اعات يف الورشة جمرد لعب، بل كانت ممتلئة و مل تكن تلك السّ 

و مل تكن أيضا ختلو من مالحظات و بواكري تفكري . لية التكنيةيف معبد هذه احلضارة اآل ،م بطقوسهيقو 

�رد اللعب، بل هي ليست فبينما تلك األدوات البسيطة يف يدي، أشعر بأ�ا . جتماعي بدأت ختامر عقليإ

  .)3(»لته اليد و اإلصبعر ا�تمع، ألن ا�تمع البدائي آدالئل على مقدار تطوّ 

أن الفرنسي حينما خيرج من مكتبه  اس يف بلده، و قد الحظ بأسىو بني النّ  ،الفرنسيعب لقد بدأ يقارن بني الشّ 

 ،ه يصنع شيئاو مفاتيح ، ولعلّ  ،ومصلح أقفال ،و كهربائيا ،اداارا وحدّ يصبح جنّ  ،ىل بيتهإه و يتوجّ  ،أو مصرفه
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رة و ترسل ل الذّ كنية اليت حتلّ احلضارة التّ أنه رجل  ،ه يربهن بذلكو لكنّ . بكلفة أكثر من مثنه لو اشرتاه جديدا

و ال قطعة سلك يصلح �ا حمراثه يف حني أن  ،يف يف اجلزائر مطرقة و ال مسماراواريخ ، بينما ال جيد رجل الرّ الصّ 

  ).الورق والدومينو(رجل احلواضر ميضي وقته يف لعب 

يعقد  ،اخلاص و تعرض عليه اهتمامات أخرى ، و كان يف هذا اجلوّ  ،هنهختتمر يف ذ ،هذه املقارناتكانت   

  نفسهو ميّين ،و يف املدرسة ،قها يف الشارعو يتذوّ  ،و التكنية اليت يشاهدها ،جتماعيةلة تلقائيا بني القيم اإلالصّ 

دروسا يف الفاعلية فيما بعد  اها اليت عجز حينذاك عن تسميتها، ومسّ  ،م قومه دروسا يف مثل هذه األموربأن يتعلّ 

  .. يف احلضارة: شاملة ةو يف األسلوب، و بكلمة واحد

الذي كان بوازع عرقه «،)مرسولني(ة يف صديقه ه، و خاصّ ب يف كل ما حييط ،لت لهفقد متثّ  ،عاليةأما الفّ 

ف أبدا  اليت ال تتخلّ  ،)نليودوفرا( ،املربية ه، و كذلك كانت أمّ )1(»فكرة عمال  كلّ حىت يصّري  ،رماندي، ال يقعدالنّ 

  .رهفاه ا�تمع و تطوّ حيدث زيادة أخرى يف ر  ،مشروع خريي يد كلعن تأي

 الفرنسية اليت كانت تفّنت  ،–خدجية  –كان بفضل زوجته   ،روس الذي استفادها يف هذا ا�الأعظم الدّ  و لعلّ 

إذ كانت تأيت على األشياء اليت احية الفكرية، من أجل توفري مجيع وسائل الراحة داخل البيت، حىت من النّ 

  .هايشاهدها يف عامله اجلديد، بشهادة من يعرفها من داخل

  :إذ يقول  ،و هو ال ينسى هذا الفضل

ظرية و من الناحية النّ  ،غل الشاغل بالنسبة يلشالقيم احلضارية اليت أصبحت ال ،يف تلك األشياء ىلقد كنت أر «

لقد أصبحت يف احلقيقة أعيش يف الورشة . �ا ملموسة أماميصريّ  ألبستها لباسها اإلنساين ، و ،لكن زوجي

عي و استطالعي الشخصي جتاهها، سواء ة باجلانب التطبيقي ملالحظايت عن البيئة اجلديدة، و بصياغة توقّ املختصّ 

  .من فضائلها و ما أرفض من رذائلها و من حيث ما أزكيمن حيث الفكر و السلوك ، أ

و األستاذ تلميذا أحيانا  ،ملدرسة، مدرسة املعايشة، إذ يصري التلميذ أستاذا أحياناو كم استفدت من هذه ا

  ).2(»أخرى

ليها لباسا من إاسا ، حيث تلبس الغرف اليت تنتقل ارا ، وغرّ الة ، مهندس جتميل، وجنّ وجة الفعّ لقد كانت هذه الزّ 

كما   -اليت لو ولدت رجال  ،)مورناس(مدام  ،هاو كذلك كانت أمّ . جيعلها حتفة تفاجئ الزائر ،الذوق و اجلمال
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ا كانت جتيد النكتة ، و كانت متتاز بكل ما أل�ّ  ،ريكأو نبغت يف السّ  ،جاريةفقات التّ لنجحت يف الصّ  -يقول

  .و اجلدّ  و روح الكدّ  ،ى ضاحيتها ، من مثابرة يف العملكما تسمّ   ،)رة فرنساجزي(، يف حونميتاز به الفالّ 

د على دون تردّ  ،يمع هذه املرأة اليت أصبح يناديها أمّ  ،اجلانب اجلديد يف احلياة الريفية الفرنسيةو قد اكتشف هذا 

خريا مما يفعل صيديل أو  ،نبات بامسه كلّ   يو تسمّ  ،تتقن تربية الدواجن«و اليت كانت . عادة الفرنسيني يف ذلك

بتها لنفسها يف ركن من خزانة رتّ  ،يف مكتبة صغريةكتبه   جلّ  ،حبنوم و تضّ  ،)بلزاك(ار، و من ناحية أخرى تقرأ عطّ 

  )1(»أثاث األكل

اس نفورا النّ  الذي سيجعله أشدّ  ،فسير النّ ها داللة على التطوّ ه يعدّ ذكر هذه التفاصيل و مثلها يف مذكراته ، ألنّ 

اليت تصبح موضوع  ،فناه على بعض جوانب ختلّ ورث، ثىل حد بعيدإر وق العام، و أل�ا تفسّ لكل ما يسيء للذّ 

دادات الوراثية اليت ستع، اإلر وجوده يف فرنسا و معايشته لزوجته و أصدقائهو لقد طوّ . ت خرية يف بعض ا�الّ السّ 

  .جتماعية واضحةإىل أفكار كان حيملها إ

الفارق الكبري بني  ىلإ،دريجختزال الذي يطبع التكوين الفكري عندنا، تلفت نظره بالتّ ، عن اإلو بدأت مالحظاته

  .عليمالتثقيف و التّ 

قهى اهلجار ، مبال اجلزائرينيعها على حلقة من الطلبة و العمّ و مل يكن يرتك هذه املالحظات لنفسه، بل كان يوزّ 

األساسية ، اليت ال تتكون  جتماعي، و اإلفسيىل مشكالت التغيري النّ ،إات نظرهميين، و حياول إلفتي الالّ حلأو با

  .بدون دولة

املهّيأ  عرف إّال فرنسا ذات الوجه امللّمعال ي ،ألّن من يعرف باريس فقط«، األصليةبتها انعرف احلضارة يف موقد 

بليط، و أسطح مقاهيها املكتظة يف الّنهار و الّليلو بقطارها بشوارعها املتقنة التّ  ،جميلالذي مّر بكل عمليات التّ 

 ،ممن ال يعرف فيها الواحد اسم اآلخر، و مبخاز�ا الكربى ،الذي ينقل تلك احلشود من البشر) امليرتو( يف اجلو 

  .ةين املارّ ّمرات كأ�ن يتحدّ ف البائع املشرتي، و ببنا�ا املشفال يعر 

ال تعطي صورة صحيحة عن احلضارة الفرنسية، و إّمنا توجد هذه الّصورة و  ،املصطنعة ،إّن هذه احلياة املضطربة

وحيث املرء  ،)2(»اب على مدى القروننت صلة اإلنسان بالرتّ يف الرّيف، يف الطبيعة حيث تكوّ  ،أصوهلا البعيدة
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لرّاحة أكثر من عى فيه جانب ااير  ، جانب امللبسأّن املصلحة �ّم أكثر من املظهر، فحّىت  ،يشعر من أّول وهلة

  .األناقة

وزير  ،)يلسو (ميكن التعّرف على الوجه احلقيقي للحياة الفرنسية، هذا الوجه الذي أوحى إىل  ،يف الرّيف الفرنسي

 مها ،احلراثة و املرعى: بأّن جيعل شعار سياسته الّسابع عشر ـ كما يقول ابن نيب يف أوائل القرن ،هنري الرّابع

  .ا فرنسامهبرعان الّلذان حتتلالضّ 

رعان الّلذان رضعهما عصر الّنهضة، و أّن الّنهضة الفرنسية بالّذات دراك، أ�ما الضّ و اليوم أدرك متام اإل« : يقول

  .)1(»ت هذا اإلرضاعبنهي 

بعد أربعني سنة عندما تعود  و هو. و الفّعالية ،ربو الصّ  ،و املثابرة ،حّب العمل،م من احلياة الفرنسيةلقد تعلّ 

فت زوجه بواسطتها على تعرّ  ،كريات يف الرّيف الفرنسي، يتّصور أّن األقدار اليت سّخرته وسيلةتلك الذّ  لفكره

الشيء الغريب يف  بّ سالم، قد سخّر�ا هي ليتعرف بواسطتها على الوجه األصيل للحضارة الغربية، اليت حتاإل

  .اإبداعا حمليا خاصّ رى ثقافتها تكرهه يف منازهلا، فهي حتّب أن ت ّنهامتاحفها، و لك

ليت تّعلمها مالك روس اأكرب الدّ  واضع للطلبة واملريدين، وهذا منالعلم واحلضارة يف بلده، من أكرب مساته التّ  ورجل

الذي أصبح، و سيبقى على الّرغم من بعض  ،)سودريه(الكهرباء و امليكانيك مسيو   من مدير مدرسة ،بن نيب

الذي سيتعلم منه أكثر من أي كتاب  ،بيلالظروف املؤسفة، منوذج رجل العلم الفرنسي يف نظره، هذا العالّمة النّ 

واضع الذي القاه به، و الذي يراه ابن نيب الفضيلة األوىل عند رجل العلم احلقيقي، و قد نّبهه يف حياته، بفضل التّ 

إذا حدث و تعّسر و ّعد لذلك، صل، أو يطرحوا أسئلتهم يف دفرت ميف الف اأنّه عّود الطّلبة أن يسألو  ،لقاء من أّول

  ..اجلواب على الفور، فيأخذ وقتا للتمّعن يف القضية، و رّمبا الّرجوع لبعض املصادر و املراجع

  

  

  المبحث الرابع
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  األفكار

ة من  طات عدّ يف حمّ  ،ل يف ذلكالفلسفي، وإن كان ابن نيب قد فصّ ي وحنن هنا لن نتناوهلا من جانبها النظر 

ان جلوئه ه إبّ ت، الذي كان ينوي كتاب"مشكلة األفكار: "مثل ،ص لذلك مقاالت منفردة وكتباا خصّ ورمبّ .كتبه

راع الفكري، مما أضطر إىل تغيري قت بالصّ ا تعلّ رمبّ  ،ياسي يف القاهرة، ولكن حال دون ذلك حائل وظروفالسّ 

بعد إحلاح صديقه ـ الدكتور  ،"األفكارمشكلة " ةولكنه استأنف كتاب. ارئرف الطاجتاه عمله ملواجهة هذا الظّ 

مشكلة "وابن نيب يعتقد بأن كتاب . وهو طالب يف القاهرة ،املشروع ةالذي كان يعلم بقصّ ،عمار طاليب ـ 

ا يف سالمي، وإمنّ املشكلة، ليس فقط يف ا�تمع اإل واب عن أمهيةيعطي فكرة على درجة كبرية من الصّ  ،"األفكار

ا إمنّ  ،ةينجمرد ترف يف القول، أو زخرفة وز ال يقتصر على  ،فمفهوم دور األفكار يف احلضارة.)1(»أي جمتمع إنساين

أي هي حتويل  مة معينة،لألفكار دورها الوظيفي اخلطري، مادامت احلضارة هي القدرة على القيام بوظيفة أو مهّ 

 ،يةبأ�ا مجلة العوامل املعنوية واملادّ «؛عريف الشائع للحضارة يف الواقعتّ الومن  .أو وسيلة أو أداة ،الفكرة إىل حركة

من هذا . )2(»هزمة لتقدمّ جتماعية الالّ مانات اإلفرد من أعضائه مجيع الضّ  ر لكلّ يوفّ أن،�تمع مااليت تتيح 

ل هذه ثمل،الروري للفرد داخل اجلماعة، ستقتصر دراستنا على اجلانب احلركي الفعّ فاعل الضّ ومن التّ  ،عريفالتّ 

إىل سنوات إندالع احلرب العاملية الثانية،  ،منذ شبابه األول ،اليت كانت ختتمر يف ذهن مالك بن نيب ،األفكار

من األفكار  ،عل ابن نيبوقد ج. راسة واملتابعة والبحثحمل الدّ  ،وهي الفرتة اليت تغطيها مذكرات شاهد للقرن

 ،"رومان روالن"مع  ،وهو يؤمن. جيايب املنشودغيري اإلقي، معامل حنو التّ قدم، والرّ صالح، والتّ ، حنو اإلمعامل طريق

وهو األمر  ،وأن تسهر على جتسيدها ميدانيا.)3(»ن هلا احلياةال يكفي أن تبدع أفكارا، بل جيب أن تؤمّ «بأنه 

بنا ويفتقدها طالّ . اليت تفتقدها جمتمعات ما بعد احلضارة ،اليةاه بالفعّ يف كل ما كتب، ومسّ ه إليه اخلطري الذي يوجّ 

  .ومتعلمونا، حىت الذين درسوا منهم باملعاهد واملدارس الغربية

  

على م �ا املسيحي اليوم معىن الفاعلية الواقعية، اليت يتقدّ  ،مه باملدرسة األوروبيةفاملثقف الذي مل يتعلم فيما تعلّ «

ية، أكثر مما سيقبس اجتاهها اجتاهها البورجوازي، أعين أذواقها املادّ  ،ية أوروبااملسلم، هذا املثقف سيقبس من مادّ 
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هي يف جوهرها مشكلة إبداع  ،بويةمن وجهتها الرتّ ،فمشكلة الثقافة. )1(»الربوليتاري، أعين منطقها اجلذيل

 واعد العاملةفهناك ماليني السّ .سراف يف اجلهد وفيالوقتاإل بوالتوجيه هو جتنّ «.وتوجيهها وجتسيدها ،األفكار

هو أن ندير هذا اجلهاز اهلائل  ،واملهمّ .سالمية، صاحلة ألن تستخدم يف كل وقتوالعقول املفكرة يف البالد اإل

 ،رنسان الذي يفكّ وبلغة اإلجتماع، مشكلتنا هي إجياد اإل. )2(»نتاجيةظروفه الزمنية واإل يف أحسن(...) 

 ،الذي يدير ظهره للفكرة ،ألن النشاط األعمى. ومعىن الكفاح من أجلها ،ويكتسب من فكرته  معىن اجلماعة

 هصالح عندواإل. الية املنتجةب بالفعّ أل�ا مل ختصّ . تبقى عقيم ،علكما أن الفكرة اليت مل تفّ .لليصاب بالشّ 

كيما   ،"انتفاضة القلب"ي يف أشد احلاجة إىل عب، اليت هاخلي لدى مجاهري الشّ افع الدّ يهدف إىل توفري الدّ 

ال، العقل د ـ كما يرى متوفر يف بالدنا، غري أن العقل الفعّ فالعقل ا�رّ  .من مخود ومجود تنتصر على ما أصا�ا

عل عندما نفّ . نتباه، فهو شيء يكاد يكون معدوماة واإلرادة واهلمّ ، من اإلن يف جوهرهالذي يتكوّ  ،التطبيقي

نكون قد طرحنا السؤال يف صورته  ،املستقبل، ألننا حينها حيحة، ميكننا أن نستشرفليمة الصّ السّ األفكار 

ا هو، ال أن نعرف ما سيكون انطالقا مما هو كائن، بل ألن املطلوب منّ «حيحة، كيف نريد مستقبلنا؟ الصّ 

را لدينا فعاال مؤثّ  قصب النّ ح مركّ ولكي يصب. )3(»طلبا ملا نريده أن يكون ،ري ما هو كائناملطلوب منا هو أن نغّ 

قاييس دائما يرتكز على امل ،ر احلقيقيفنا إىل مستوى األفكار، ال إىل مستوى األشياء، ألن التطوّ ختلّ  ينبغي أن نردّ 

، اإلقتصاد املنتج املبدع، ال قتصادي من أقوم املقاييس لسالمة األفكار يف هذا الشأنجاح اإلا كان النّ الفكرية، ورمبّ 

  األباء واألجداد ومرياثهمةقتصاد الذي يستهلك تركاإل

وإمنا هناك حرب حامسة «وأدوا�ا احلربية فحسب،  ،أن املعركة ال تكتسب مبفهومها التقليدي ،لقد فهم اآلخر

فوق، جسيد والتّ هائي يف املعركة، هي بطبيعة احلال األفكار الباحثة عن هوامش التّ أخرى، جيب خوضها للفصل النّ 

سوا زعامتهم، وينتصروا علينا ببساطة، أل�م أدركوا سري احلرب األخرى بيل الذي انتحاه الغربيون ليكرّ هو السّ  وذاك

فمارسوا عمليات .. راع، صراع األفكارموا إىل الشاطئ اآلخر من الصّ ولذلك ميّ  .)4(»حظةائرة إىل غاية اللّ الدّ 

بقي من لت عليهم تشتيت ما فوس، سهّ ة ومضعفة للنّ ضر مم،وأساليب ،قيصرية على موروثنا الفكري، ووضعوا طرقا

ع له على توقّ  ،را بسمفونية غريبةمنبهرا �ا خمذّ  ، بأجماد املاضيسالمي الذي أصبح يتغّىن أفكار، واكتساح العامل اإل

 ة، وما ذلكيواه إالحلوال،ياسييف ا�ال السّ «هذه األوتار اليت استعذ�ا طويال، ومل تكن احللول اليت تعرض عليه 
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، أو الفكري، حىت يلتفت العامل وسائل إلفات يف ا�ال السياسي إالّ  ،مجيد ملاضينااملطنب يف املدح والتّ  األدب

مشكالته ، أال وهي مشكلة حضارته حىت يلفتوه عنها، ويرتبط اهتمامه مبشكالت ومهية،  سالمي عن أمّ اإل

  .)1(»ويلهوه حبلول ومهية

اليت خنرت جسد األمة، ومل  سامةستعمار يف تعفني األوضاع مبا يتالءم وتنامي األفكار اللإلولقد سامهت القابلية   

أن نعي  ،روري إذنفمن الضّ . اليت مل ترتك بلدا وال ولدا ،ستعماريةدمة اإلبعد فوات األوان، بعد تلك الصّ  تنتبه إالّ 

هلاء، وذلك ال يكون إال بإنتاج أفكارنا واإل ،والتشويش ،خذيرما يدور حولنا، ونعمل على إحباط كل حماوالت التّ 

الرغبة عت، زاد هامش ثراء واملناقشة والتنفيذ، وكلما انتشرت األفكار وتوسّ شر واإليا، وتبلغيها، أل�ا وجدت للنّ حملّ 

 أن يرتكز على أفكار ،شييدنمية والتّ ر، وال ميكن �تمع يف عهد التّ صالح، والتحرّ يف التغيري، واحلركة، واإل

ويف كثري من . ية مابطريقة وكيف ل العدوّ ذا اخلارج ميثّ ة إذا كان هخاصّ  ،طة عليه من اخلارجأو مسلّ  ،مستوردة

  .فإن ما يصلح من أفكار لنمط إجتماعي معني، ال ميكن تطبيقه على منط آخر ولو إىل حني ،حياناأل

  :إرهاصات األفكار/ التالتأمّ 

راسية يف اليت أعقبت مرحلته الدّ  ،ضوج الفكرييف كل ما كتب بعد مرحلة النّ  ،تفقد جتلّ  ،أما أفكار مالك بن نيب

ولقد  .عقيبحليل والتّ قاش والتّ اليت تناولتها بالنّ  ،قد كان هلذه األفكار صدى واسعا يف األوساط العلميةو باريس، 

ستدالل ، واإلالربهنة عليهاظريات العلمية، اليت عمل ابن نيب على ارتقى العديد من هذه األفكار إىل مستوى النّ 

ملسامهاته وقد كان . فتحا جديدا لفهم علمي ،نة املقنعة، حىت اعتربت نظريته يف الثقافة واحلضارةجة والبيّ هلا باحلّ 

وكتبه . الذي ال ميكن ألحد أن يتجاوزه حبال ،جتماعية والثقافية، األثر البارزيةواإلقتصادالعديدة يف األفكار اإل

دليل شاهد  ،وغريها )فريقية اآلسيوية، شروط النهضةد، فكرة كمنويلت إسالمي، فكرة األقتصا اإلاملسلم يف عامل(

الذي ينبأ عن عبقرية   ،مبخزو�ا العلمي األصيل ،إىل اآلن على هاته األفكار الرائدة يف حينها، واليت ما زالت تشعّ 

  . قهكاتبها وتفوّ 

قه قيقة، وقد كانت الفكرة تؤرّ الته ومالحظاته الدّ  من خالل تأمّ ت هذه األفكار مبكرا عند مالك بن نيبوقد جتلّ 

فة اليت طبعت وهو يدرك اآلن هذه الصّ . ة أحياناوكان جياهر بأفكاره جماهرة صرحية وفظّ . لها وجتسيدهافيحاول متثّ 

وعلى د أساسية يف نفسييت وخصايل، تعّ  ،فةإنين أدرك اآلن أن هذه الصّ « :وخصاله، حيث يقول تهيشخص

                                                           
  .177،ص1،2013،ط القضايا الكربى، دار الوعي، اجلزائر: مالك بن نيب: ينظر)1(

  



 مالك بن نبي ومعالم طريق اإلصالح:                                                          الفصل الثالث

 

358 
 

ة افتقاري للمرونة، وهو ما كان ينتقدين من فايت يف احلياة فيما بعد، وخاصّ أساسها ميكن تفسري الكثري من تصرّ 

  .)1(»ة إذا كان املوضوع علميا أو دينياخاصّ  ،املناقشة كنت أحبّ . أجله أقرب األصدقاء

 حدة أثرا يف نفسيته اليت أصبحت حتبّ ستعمار األبيض يف كندا وغرب الواليات املتلقد كان ملطالعاته حول اإل  

من  ،اليت تتيح لرجل أن يصنع تارخيا صغريا على بقعة من األرض متنحها له الطبيعة، أو يستويل عليها«املغامرات، 

لقد كان يريد أن تكون له أرضه ومزرعته وأبقاره وأغنامه، . )2(»حتفاظ �الك قدمي ال يعرف وال يقدر على اإلما

أين هي أرض « :حتمله على التساؤل ،رينرائحة اإلصطبل والزرائب، وكثريا ما كانت أراضي املعمّ  وأن يشمّ 

  »أجدادي؟

  .ا ال تعطى إال للمستعمرولكن أين األرض؟ إ�ّ ! ـ آه لو أين أصبح مزارعا  

ر كل مكان ميّ   نت شيئا ما، فقد عزم على أن يبذر اخلوف يفكوّ تقد  ،جتماعيةياسية واإلوملا كانت خربته السّ   

  .الةها هادفة مفيدة وفعّ ولكنّ  ،كانت نظريته بسيطة.. خالل جوالت احملكمة ،ة مبنطقة آفلووخاصّ .. فيه

سوى  ،ك على األرض، تلك األرض اليت ال متلك فيها تنشئ حقّ حّىت  ،ينبغي أن تفلح أكرب قدر من املساحة«

 ذلك احلقّ . جتماعي يف األرضنشئ حقك اإلتإذن أن  بدّ ، ال(...)زم لقطعانك بيعة من العشب الالّ ما تنبته الطّ 

 وإالّ (...) ، خصي هلا، وأن تكون لك اإلرث الذي ينتقل إىل أبنائكلك أن تكون املالك الشّ الذي خيوّ 

ألنك يف نظر القانون  ،حيل من هنافاملستعمر سيأيت ليحتل األرض اليت عليها خيمتك، وحينئذ أنت مضطر للرّ 

  .)3(»الفرنسي لست مالكا لألرض

  

ستقالل بتمليك اجلزائريني ألرض ه الفكرة، وملاذا مل تقم دولة اإلدنا من مثل هذلست أدري إىل أي مدى استف

  .؟على نطاق واسع ومعقول ،أجدادهم

فاع عما ميلك، ويف الوقت هي اليت تدفع باملرء إىل املقاومة والدّ  ،متالكيف اإل وابط القوية اليت تنشأ من احلقّ ن الرّ إ

ضت تعرّ  لها وإالّ مر بأهد أن تعّ عة البّ اسوالبالد الشّ . م جشعهمخرين وحتجّ نفسه هي اليت توقف أطماع اآل

كان لينتشروا يف ع السّ سس لسياسة رشيدة توزّ إن مثل هذه الفكرة تؤّ  .والغصب،هب والتقطيعلب والنّ للسّ 

طار كانت ويف هذا اإل. اهللا سبحانه وتعاىل كما أمره  ،نسان فيهافة اإلغوا من فضل اهللا، فتتحقق خالبتاألرض، وي
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« قد الحظ يف منطقة تبسة وف. واحل أيضار الذي يأكل اهلضاب والسّ مة حول مكافحة التصحّ له مالحظات قيّ 

قتصادية هلذه ر�ا، بدأت األوضاع اإلودمّ  ،غابات املنطقة 1912منذ أن اجتاحت احلرائق الكبرية يف عام 

، فنتائج هذه احلرائق عادت اليوم تعطي نتائجها، حيث )1(»العائالت تسوء تدرجييا، حىت أصبحت صعبة للغاية

فقد أصبح حمزنا، والعائالت التبسية القدمية  ،)احلريق(ى أما سهل تبسة املسمّ «لوج من الوجود،  الثّ اختفت حّىت 

نة خبزها ومأواها، وبرانصها، أضحت غري قادرة ايت، مؤمّ كتفاء الذّ قتصادها على شيء من اإل عاشت يف ا اليت

ات للغاب ، فمنذ هذه احلرائق الكربى)2(»واألرض اليت كانت تطعم أجدادهم، أصبحت اآلن ماحلة. على احلياة

  .حراءيأخذشيئا فشيئا مظهر الصّ احمليطة بتبسة، بدأ الريف

 رية، تعليقا على ما جاء يف جريدة، مقاال جبريدة اجلمهورية اجلزائ1964و�ذا الشأن كتب ـ ابن نيب ـ سنة  

ق للموضوع قبل ذلك، وإن كان قد تطرّ  ،»اب اجلزائريمن أجل إصالح الرتّ «كتب مقاال بعنوان ). الفيجارو(

مال علم أن هذه املشكلة قائمة يف الشّ لقد ن «:أي العام إليه، يقول، يلفت الرّ 1951ص له مقاال سنة وخصّ 

ين مصطلحا هلذه املشكلة، أعتقد أنه يعرب عن جوهرها بكلمة ة، وأنين وضعت فيما خيصّ فريقي بصفة خاصّ اإل

(saharisation) ) ّإىل اخللل الذي حتدثه عملية قطع األشجار  هكما نبّ .)3(»)حراءاب إىل الصّ أو مصري الرت

تلك املأساة اليت تنتهي مبوت  .ياح واملياه تقوم بعمل التخريببيعي والتوازن البيئي، ألن الرّ الطّ  بالعشوائية يف املركّ 

على  إذا عقدنا املقارنة بني األرقام اليت تدلّ « :اخلطورة كما يقول وتتأكد هذه. اب، وترتك شعبا بدون خبزالرتّ 

ذه املناقضة كل وقد تتضمن ه. ن يف العاملكاعلى زيادة السّ  احلة للزراعة، واليت تدلّ نقصان األرض الصّ 

اب ولذلك فقد دعا إىل تأسيس مصلحة تقوم بإصالح الرتّ . )4(»ياسية املقبلةجتماعية والسّ مشكالت العامل اإل

إال بقدر تعويض األشجار والغابات اليت  ، ضرورة حيوية يف البالد، وال يقاس جناحهايلّيب  ،باجلزائر، ألن ذلك

  .أحرقت أو قطعت

د م دائما األهايل �ذا التخريب، ولذلك فقد جدّ ّتهكان يالذي ،ستعماريقد صدع �ذه الفكرة يف العهد اإلل

لن يؤيت مثاره  ،األخضر، ويوم الشجرة، ولكن هذا األمر دّ ل مبشروع السّ ستقالل الذي تكلّ مشروعه يف عهد اإل

احلقيقة اليت واجهتها أمريكا حينما حتدث مثل هذه  وهي.ية هذه املشاريعإذا مل يستيقظ الرأي العام إىل أمهّ 
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جراء وهو اإل. يتها البالغةر فيها أمهّ ها ويقدّ حقّ  حىت يعطي ّ  ،"تلقني ضمري الشعب " عوبات، فلجأت إىل الصّ 

  . يف مدة عشرين سنة ، وجه األرياف األمريكيةالذي غّري 

لتعويض فالحة القمح  ،فقد حاول زرع أفكار ر،وبروز مشكلة التصحّ  ،ريات املناخيةوعطفا على ذكر التغّ 

واليت .  املناخ شى مع تغّري االيت تتم ،باروشجر الصّ  ،وكيني الشّ عري يف هذه املناطق بفالحات أخرى، مثل التّ والشّ 

  ..أصبحت عند أمم صحراوية مصدر ثروة وقوة، مثل املكسيك وغريها

عودية، وحتويل حلة إىل السّ باب، الرّ تدور بذهنه يف مرحلة الشّ اليت كانت و ابعة للمجال الفالحيومن األفكار التّ  

، قت فيما بعد يف السعوديةتمىن أن تكون قد طبّ يت نال ،إىل أمسدة زراعية، وهي الفكرة ،فضالت األضاحي مبىن

جورج  (ا يف ا�ال احلراري، ففي الوقت الذي كان املهندس الفرنسي أمّ . سالميةويف غريها من البالد اإل

حراوية، وكان هذا اقة احلرارية يف البحار، اشتغل ذهن مالك بن نيب باحلرارة الصّ ا باستخدام الطّ مهتمّ ،)لودك

لدراسة  ،د يف أفكاره، ألن ا�ال العريب صحراوي على العموم، وأصبح يويل شطرا من وقتهالتساؤل يرتدّ 

ل لسعات الشمسة حقيقي يف صحرائنا، حيوّ  لتحدّ ا استجابة ا لفكرة رائدة، وإ�ّ وإ�ّ . ةخاصّ ) الرتموديناميك(

  . نسانامللتهبة إىل مصدر للرفاهية والغىن، بوسائل أقل ما يقال عنها، أ�ا صديقة للبيئة واإل

 ي خدمتهامعة اليت تؤدّ ه تعويض الشّ اهتم كذلك بشمعة توليع حمرك البنزين، فقد كان يهمّ  ،ويف ا�ال الطاقوي  

نة، أن املسألة ال زالت تستحق أعتقد بعد ثالثني س« :ك، وهو يقولة تدوم دوام حياة احملرّ شهرين أو ثالثة، بشمع

  .)1(»الذي نشرت على حافته كثريا من األحالم ،ريقهتمام، غري أنين تركتها يف الطّ اإل

  

  

  

  

سة أو يف سواء يف تبّ  ،ومن هذه األحالم ما دفن مشاريع حتت األرض، خوفا من مدامهات البوليس الفرنسي 

ودان أو وكم كانت تدور يف رأسه من أحالم ومغامرات، وكم كان يتمىن أن تكون له مزرعة يف السّ . باريس
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 )٭()بن خالف(فقد كتب لرجل يدعى «:وقد أوحى له احلنني إىل اآلفاق البعيدة بفكرة. وحىت يف متبكتو. أسرتاليا

وألنه كان صديق الدكتور موسى، ومن األنصار . ةيند، ومستشارا عاما هلذه امل)يجليج(ار وكان أحد كبار جتّ 

لقد طلب منه يف رسالته نوعا من . )1(»نيالعلنيني لألمري خالد، فقد كان له يف هذا الوقت هالة يف أعني املدرسي

لقد كان ذلك من . ودانيف السّ  ،)zinderزندر (يف مدينة  ،وصيةمن نوع التّ  ،املشاركة يف تأسيس شركة جتارية

س حمال يؤسّ ولكنه يدرك اآلن أن األمر كان كما مل لو أنه طلب درامها من شخص ال يعرفه ل. الشباب أحالم

  .وهو يفهم ملاذا مل يرسل له درامهه. جتاريا على سطح القمر

لك الّدم ، هي ذقافةبلد، و أّن الثّ  سبة لكلّ رأس مال جوهري بالنّ  ،كان يرى يف األفكار  ،أن ابن نيب ،ومن الواضح

، و كل من هذه األفكار "ةالعامّ "كما حيمل أفكار   ،"الّصفوة"ي حضارته، و حيمل أفكار جسم ا�تمع، يغذّ يف 

  .منسجم يف سائل واحد

  

  

أو  ،ل بداية حضارةإىل احلياة العاملة الناشطة، هو الذي يسجّ  ،نتقال من احلياة البدائية الرّاكدةاإلبأنّ  ،و هو يقّدر

حينما يبتدئ الّسري إىل احلضارة، ال « أنّه  :ك بدون أفكار أو مبادئ، فهو يقّررو لن يتأتى ذل .�ضة معينة

نتاج الّصناعي أو الفنون، تلك األمارات اليت تشري إىل من العلماء و العلوم، و ال من اإليكون الزّاد بطبيعة احلال 

  .)2(»نتجات مجيعاالذي يكون أساسا هلذه امل ،"املبدأ"هو  ،ّن الزّادإدرجة ما من الّرقي، بل 

                                                           

، الذي  ) اعمرية( ة عن سّر هذا الثراء، الذي بدأ مع اجلّد فعائلة بن خالف من العائالت األصيلة و الغنية يف مدينة جيجل، و تروى حكاية طري)٭(

فانتقل هذا الثراء إىل . كان جيمع أصداف البحر، و حيملها على محار ليبيعها، و ذات يوم وجد صندوقا قذفه البحر إىل الشاطئ، و كان مملوءا ذهبا

  .حممود -فرحات - حسن–الطاهر : أوالده 

أحد كبار ) سي البشري مزرق( تلكاته فيما بعد و حسب شهادة و قد أّممت الثورة مم). سي بلقاسم بن فرحات( و املستشار املذكور يف املذكرات هو 

ال يتعامل  العائلة، و الذي تعامل مع هذا املستشار بشرائه قطعة أرض منه يف منطقة األمري عبد القادر، فإن سي بلقاسم كان رجال كرميا و حمسنا، و

سي ( وكان أخوه  1976 -1975تويف حوايل .  عشرات األمتار، ألنّه يوم الزّكاةبالرّبا ، و يف يوم عاشوراء كان طابور احملتاجني ميتد أمام متجره إىل

، بن )قسنطينة( باحلاج سعيد ). أبو حممد الشريف(مساعديه : من الّداعمني و املمولني األساسني جلمعية العلماء املسلمني مع آخرين مثل ) احسن

متزوجة عند فرحات عباس، و بعد وفاته طّلقها هذا األخري و تّزوج من ) سي احسن( ابنة  ، بالفكون، وبن دايل، و غريهم و كانت)قسنطينة(اخلطاب 

  .فرنسية
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ية خالّقة، هي خنبة ا�تمع اليت حتمل على عاتقها بفضل أقلّ  ،ل إىل أفكار قابلة للتجسيدهذا املبدأ الذي يتحوّ 

أن  ،ومن املتّصور«. يات املرحلةو جما�ة حتدّ  ،حىت تستطيع الّرد ،و بيئتها احمليطة ،يطرة على طبيعتهاعبء السّ 

، و الفهم للمجتمع ، و الوعيعليم األرقىالّلذان ينتجان عن طريق التّ  ،نسايناإلطور األخالقي حديث و التّ التّ 

  .)1(»حنو مستويات من احلضارة أعلى فأعلى ،رةبيعية، يفرزان حركة مستمّ نساين، و بيئته الطّ اإل

ا كانت الثّ 
ّ
ال من زاوية  ،تصور تعريفا هلان كل تعريف للحضارة، فقد وجب أن هي الفكرة األساسية يف ،قافةو مل

  .بوية على اخلصوصهة النظر العملية و الرتّ أن تنضاف إليها وجنظرية فحسب، بل ال بّد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الخامس

  التربية محور الفعل الحضاري

                                                           
 .519ص  ،صدام احلضارات، مرجع سابق: صامويل هنتنغتون)1(
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راسات بأ به، على إثر الدّ ستشرايف، الذي كان يتنّ بوضوح، يف ذلك البعد اإل - ابن نيبفكر  - لقد جتّلت بواكري

  .ستعمار نفسهعلى اإلستعمار، أو حىت ، سواء على حميط القابلية لإلاليت قام �ا ،قيقةالدّ 

  :ف األفكار إىل صنفنيمن أن يصنّ  ،و دراسته ،اقبةثّ فقد مّكنت نظرته ال

  .األشخاص  ر يف عاملـ األفكار الرّائدة اليت تؤثّ 1

  .ر يف عامل األشياءو األفكار العلمية اليت تؤثّ  - 2

  .راتهمربّ و م دوافع العمل ملاذا؟، حيث تقدّ : فتجيب عن السؤال  :أّما األولى

ابق عن ا السّ نو يف احلقيقة لقد كان مبحث .فتقدم طرق العمل ووسائله ،كيف؟: فتجيب عن السؤال :أّما الثانيةو 

  .اليت تتعامل مع عامل األشياء ،يدور حول األفكار العلمية ،األفكار

و أولوية  ،ية بالغةبصفتها تكتسي أمهّ  ،طيلة حياته الباقية ،فهو الذي شغله ،أّما القسم الثاين من األفكار 

هوض و إذا أرادت النّ  ،اليت ال بّد  لألّمة أن متّر من خالهلا ،خالل املرحلة األوىل من الّدورة احلضارية ،ضرورية

  .ق بعامل األشخاصاليت تتعلّ  ،ال تكمن إالّ ضمن هذه الفئة من األفكار ،رات الوجود احلضاريألّن مربّ . نبعاثاإل

ابعة من مشروع النّ  ،و الّروحية ،وافع الّنفسيةل الدّ تتشكّ   ،فإّن هذه املرحلة تعترب تربوية بامتياز، ففيها ،و هلذا

  .اليتهأو فكرة متنح النشاط أقصى فعّ  ،جتماعيإ

جتماعية مؤسسة على قواعد إحتويل لطاقتهم إىل تأدية وظيفة  و الرتبية صلة قومية املسار بني أفراد ا�تمع و«

  .)1(»خلقية سليمة

فأساس كل ثقافة هو بالضرورة (...) فالشرط األول العام لتحقيق مشروع ثقافة هو إذن الّصلة بني األشخاص «

  .)2(»تركيب و تأليف لعامل األشخاص، و هو تأليف حيدث طبقا ملنهج تربوي يأخذ صورة فلسفة أخالقية

و إذا كان « حيتل مكانة حيوية يف أية خطّة تنموية، قصد تطوير قدرات الفرد و ا�تمع،  ،يبو و املشروع الرتّ 

ب سالمية باخلصوص يتطلّ ه يف البلدان الّنامية، و اإلبات ا�تمع املتقدم، فإنّ رة متطلّ يعكس يف البلدان املتطوّ 

تقتضي إعادة تركيب العناصر  ،نمويةجربة التّ نيب، ألّن إجناح التّ شروطا إضافية، انفرد بذكر بعضها مالك بن 

                                                           
  .228، ص 1986، 2مالك بن نيب مفكرا إصالحيا دار النفائس، بريوت، ط: السحمراينأسعد )1(
  . 60،61ص  مصدر سابق، مشكلة الثقافة،: مالك بن نيب: ينظر)2(
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ّذهانات ( يف شخصية الفرد، من خالل عملية مزدوجة، تشتمل على إزالة رواسب املاضي  ،الثقافية للمجتمع

  )1(».، و اقتباس انتقائي ملشاريع و ثقافة اآلخر) رجل مابعد املوّحدين

ال بّد أن ينطلق من نسقه النظري الذي سّخره خدمة للنهضة  ،ابن نيب عند ،و الباحث يف املشروع الرتبوي

  . عندما عاجل مشكال�ا ،احلضارية

حيث تناول   ،"الفكر الرتبوي عند مالك بن نيب " يف كتابه  ،)حسني آيت عيسى( هذا ما فعله الباحث  ،ورّمبا

كما « .و منط األفكار ،خصيةمرّكزا على العالقة بني الثقافة و الرتبية، و احلضارة و الشّ  ،ةعناصر منظومته الفكري

حتقيقا هلدف ترقية الفرد، و إعادة  ،يرتكز على قيم و مناهج ،بوية كمشروع شاملتعّرض حلساسية العملية الرتّ 

واسب اء على الرّ ة، من خالل القضقافيعلى ضرورة متحورها حول الّذات الثّ  ،جتماعية، مؤّكداسج العالقات اإلن

قافة يف إذ تغرس عناصر الثّ  ،قافة و املدرسةكما مّيز بني دور كل من الثّ .جيابية البديلةالّسلبية، و بناء األسس اإل

  .)2(»طار املدرسياليت تتجاوز اإل ،ومة الرتبوية ككلشخصية األفراد من خالل املنظ

جتماع صه األكادميي يف علم اإللرتبوي عند بن نيب، استنادا إىل  ختصّ و قد قام هذا الباحث بتقييم هذا الفكر ا

و " إميل دوركيام" ال أمث. اد احلقل الرتبوي و الثقايفبوي، حيث قّدم عرضا شامال معتمدا على أقوال بعض روّ الرتّ 

 ،عتبارات الّذاتيةاإل، أن فكر ابن نيب يسمو فوق و قد أبرز يف كتابه .و غريهم" بياربورديو"و " جورج غورفيتش" 

بية و الطائفية، فهو يقّدم توجيها معرفيا جوهريا إلصالح ، و اإلنقسامات احلز يديولوجيات الظرفية، و اإلالضّيقة

بوي لنب وقد بّني الكتاب أّن املشروع الرتّ « اليت تدفع با�تمع الستعادة مكانته بني األمم،  ،السياسات الرتبوية

بوية، و بوي، و إصالح املنظومة الرتّ ت املرحلة الرّاهنة، و يسمح لنا بتعديل منوذجنا الرتّ معضال يساهم يف حلّ  ،نيب

املعيقة للفعل  ،ةيضدالثنائيات الوانب، و يتجاوز إذ هو متوازن اجل ؛ةدجارب املستور نتقائية من التّ اإلستفادةاإل

 األصالة، و متطّلع إىل األفضلمن املعاصرة الرتبوي، كما يستجيب ملتطلبات الفرد و ا�تمع يف آن واحد، راسخ يف

منة و حتقيقا ألهداف التنمية املستدامة، و مواجهة أشكال اهلي ،الية اجلماعيةللفرد، و شروط الفعّ  مقّدما احلوافز،

  ).3(»آلخريف إطار احلوار مع ا ،الغزو

                                                           
  .10، ص 2017، 1الفكر الرتبوي عند مالك بن نيب ، جسورالنشر و التوزيع، اجلزائر،ط: حسني آيت عيسى: ينظر)1(
  .11،12ص ،املرجع نفسه )2(
  14، ص الفكر الرتبوي عند مالك بن نيب، مرجع سابق، : حسني آيت عيسى)3(
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إىل معادلة احلضارة  ،لنفسه أن يضيف عنصرا خامسا حلباحث قد جانبه الّصواب حينما مسأّن ا ،مع مالحظة

  :هرية اليت صاغها ابن نيبالشّ 

  فكرة مرّكبة+ وقت + تراب + إنسان = احلضارة 

مسألة غاية يف األمهية من الّناحية التصورية  «، وهو يعتقد أ�ا "رخصة البناء"أمساه  ،أضاف عنصرا خامسا حيث

ياسي أو احلاكم من جهة أخرى أو و املنهجية، تلك املرتبطة بالعالقة بني العامل أو املصلح من جهة ، و السّ 

فقد  )1(»من الكايف الكتماهلاطيلة الزّ  ،ياسي لتنفيذها و محايتها أيضاو التمكني السّ  ،بني الرؤية العلمية للتغيري:قل

  .من حيث كان يبحث عن اخلالص من أحابيلها ،ستعماروقع يف فخ القابلية لإل

و قد كان لنا يف رسول اهللا إسوة حسنة، و يف الكثري من عظماء التاريخ، إذ مل ينتظروا هذه الّرخصة هبة من أحد، 

ضارة األول و هو مسألة تعود بنا إىل عنصر احل و تلك. و ضمريهم الذّكي احليّ  ،و إّمنا وقّعها هلم مبدأهم

  .اإلنسان

 ،و أن احلل اجلذري لذلك ،فا مشكلة ختلّ على أ�ّ  ،ص أزمة األّمةفإن مالك بن نيب يشخّ  ،ومهما يكن من شيء

رط األكثر أمهية، باعتباره العنصر ل الشّ ميثّ  ،نسان يف معادلة احلضارةيف انبعاث حضاري جديد، و أّن اإل يكمن

و هذا ما يعطي العملية الرتبوية أمهيتها القصوى، و دورها  .جتماعيإري ييف كّل بناء أو تغ ،األساس و اجلوهري

  .احلاسم يف نظرية البناء احلضاري

  ة عن حالته اليت هو عليها؟، هي املسؤولظم الرتبوية السائدة يف جمتمع ماهل معىن هذا أّن النّ 

  .املمع الرتبية مبفهومها الشّ  إذا تعاملنا. نعمبون جتماع سيجيباإلأكيد أّن علماء 

ليست علما خاّصا لطبقة من الشعب « بوي، و هي �ذا املعىن قافة مبعناها الرتّ سيحيلنا على الثّ  ،ألن هذا املفهوم

و على  ،جتماعيوع اإلة، جبميع ما فيها من ضروب التفكري و التنّ به احلياة العامّ دون أخرى، بل هي دستور تتطلّ 

ن، فإ�ا أيضا ذلك احلاجز الذي هي اجلسر الذي يعربه البعض إىل الّرقي و التمدّ  ،الثقافةاألخص، إذا كانت 

كما أ�ا احلجر   ،فهي تتدخل يف شؤون الفرد. )2(»يةو اوط من أعلى اجلسر إىل اهلقحيفظ البعض اآلخر من السّ 

اجل مشكلة اجلماهري، أل�ا يف خبة، كما تعلة القيادة و النّ شكاألساس يف بناء ا�تمع و منطه، و هي تعاجل م

  .حقيقة تربوية، بل الرتبية تعاجل مشكلة الفرد ،األخري

                                                           
  .26، ص املرجع نفسه)1(

  .109مشكلة الثقافة، مصدر سابق، ص : مالك بن نيب)2(
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ال من زاوية نظرية  ،ر تعريفا هلاتصوّ نهذيب، فال بّد أن شذيب و التّ تفيد التّ  ،الثقافة يف معناها الّلغوي و ألنّ 

الذي يطبع أسلوب احلياة  أ�ا اجلّو العام ،مبعىن«. بوي أيضاكيز على جانبها العملي الرتّ من الرتّ  فحسب، بل ال بدّ 

وهي �ذا  .)1(»الذي جنده يف حياة جمتمع أخر ابعطّ الوسلوك الفرد فيه بطابع خاص، خيتلف عن  ،يف جمتمع معني

يربطون عامل ،ن منهم أشخاصافتكوّ .وتغرس عناصرها يف أفراد ا�تمع ،اليةمتارس دورها احلضاري بفعّ  ،املعىن

خصية بط بني الثقافة والشّ بوية يف الرّ للعملية الرتّ  ،ور اخلطريضح الدّ بيعة، ومن هنا يتّ األشياء والطّ  أفكارهم بعامل

  .واحلضارة

فإن مالك بن نيب من األوائل الذين تناولوا مشكلة  )٭()فال دميريماكسيمينيكو(وسي وبشهادة باحثني، منهم الرّ  

هذه املشكلة يف بلدان  اقني لدراسةبّ بل هو من السّ  ،طالقعلى اإل عريب، إن مل يكن هو األولالثقافة يف املغرب ال

  ..سالمي والعامل الثالث قاطبةالعامل اإل

  :مفهوم التربية عند مالك بن نبي

، هو سالمي يف الرتبيةة احلضارية، حيث يعترب املنهج اإلنشئمباشرة إىل التّ ،بية عند هذا املفكريتجه مفهوم الرتّ  

  .اليت كان روحها القرآن الكرمي ،سالميةأساس احلضارة اإل

ياق ا يف هذا السّ ورمبّ  ،مبعىن متطابق ومتماثل ،)الثقافة(و) الرتبية(فإننا كثريا ما جنده يستخدم كلميت  ،ولذلك 

مشكلتنا األساسية   ه األنظار إىلعلى غريها، ألنه كان يريد أن يوجّ  ،)ثقافة(استعمال كلمة  ات، كان يفضلبالذّ 

إذ احلضارة هي الثقافة على نطاق أوسع، و .)2(»ثقافة هي الفكرة العامة يف كل تعريف للحضارة تقريباال« كون 

ية قت عليها أجيال متعاقبة أمهّ اليت علّ  ،و طرائق التفكري ،و املؤسسات ،و القيم ،املعايري كال املصطلحني يضمّ 

  .أساسية يف جمتمع ما

نسان حنو األفضل، كّل حركة إصالحية تنشد تغيري اإل  هذا هو العنصر احليوي الذي أراد مالك بن نيب من ،اورمبّ 

  .ألّن باقي العناصر تابعة له و نتيجة ،كأن تعيه، و أن يكون هو هدفها األمسى يف كّل نشاط  و حترّ 

اري الذي يؤهله بعد ذلك للعمل على ته على هذا الفهم احلضئشننسان، و العناية بتومن هنا جاءت العناية باإل 

  .صناعة التاريخ

                                                           
  .147، ص2013،  1تأمالت، دار الوعي، اجلزائر ،ط: مالك بن نيب)1(

، ص  1984عبد العزيز بوباكري، دار احلكمة، اجلزائر، : تر)أفكار و نزاعات( ا املغاربية ياالنتلجانس: فالدميري ماكسيمينكو: ينظر �ذا الشأن)٭(

174.  
  .69مرجع سابق، ص صدام احلضارات، : صامويل هنتنغتون)2(
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حداث إتستهدف « فهي ، عليم، كو�ا تعمل على إجياد أسلوب يف احلياةأمشل من التّ  ،بية �ذا املفهومألّن الرتّ 

اإلطار ، و �ذا تتجاوز )1(»د تغيري كّمي يف احلصيلة املعرفيةتغيري جذري يف أمناط التفكري و الّسلوك معا، ال جمرّ 

سواء بالنسبة للفرد أو  ،رةل ظاهرة مستمّ جتماعية بكل تفاصيلها، ألّ�ا متثّ ّيق ألية مؤسسة، لتشمل احلياة اإلالض

  .ا�تمع

بوي يعترب خطأ تنظرييا و ال الثقايف و الرتّ خر حول ما إذا كان الفصل بني ا�و هنا جيدر بنا أن نطرح سؤاال آ 

  .ع خبصوصيات دينية و تقليدية عميقةعات اليت تتمتّ منهجيا فادحا؟ خاصة يف ا�تم

  .الفرد ليندمج يف ا�تمع ، هو تنشئةبيات الغربيةدو إذا كان هدف الرتبية يف األ

غيري ا�تمع ال بّد من فة، إذ من أجل تي إىل شيء يف ا�تمعات املتخلّ ال ميكن أن يؤدّ  ،فإن مثل هذا اإلجراء

و هذا ما يفّسر جدلية تغيري . جتماعي مالئمإال بّد من إجياد وسط  ،نسانتغيري اإلتغيري اإلنسان، و من أجل 

راع و العجلة، حيث أن حتريك متاما كما هو احلال بالنسبة للعالقة بني الذّ « ،عند ابن نيب ،نسان و ا�تمعاإل

ي فاملنهج يف كتابات مفكرنا، فلق حركية متبادلة، و هذا ما يفسر أيضا ثنائية الظّاهرة و ، خيأحدمها لآلخر

( الذي حيمل عناصر  ،جتماعيلقائيا حتت تأثري خصائص الوسط اإلل شخصية الفرد تتتشكّ  ،ةا�تمعات املتحفزّ 

 فإ�ا سوف متتصّ  ،تتشكل تلقائيا ،، بينما لو تركنا شخصية الفرد يف ا�تمعات املتخلفة) حضارة /ثقافة 

  .)2(»)ف ختلّ / ثقافة ( عناصر  ،بالضرورة

ي أن يؤدّ  ،جتماعية اليت تتيح �تمع ماالفردي ، و بني شبكة العالقات اإللوك فينبغي أن تتحّدد العالقة بني السّ 

  .نشاطه

هي الفرد املشروط و املكّيف، الذي  ،هذا ا�تمع الذي هو ليس جمرد عدد من األفراد، بل إّن وحدته املعمول �ا

فها طبقا ألهدافه و يكيّ  ،صورة يريدها ا�تمع على أيّ  ،شكيليف حالة بدائية قابلة للتّ  ،ل أمرهتبعث به الطبيعة أوّ 

ه مولود على الفطرة، فأبواه ألنّ ،ل يف صورته املثاليةو هذا الفرد ال بّد أن يفهم بأنه قابل للتشكّ . و مراميه

                                                           
  .35مرجع سابق، ص ، الفكر الرتبوي عند مالك بن نيب: حسني آيت عيسى)1(
  .37، ص املرجع نفسه)2(
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يين يف هذا نتوقع تدخل الواقع الدّ « ا مما جيعلن.  احلديث الشريفكما جاء يف  ،أو ميجسانه ،أو ينصرانه،دانهيهوّ 

  .)1(»اجلانب اجلديد من املسألة

هو أّن نظاما « و هلذا كان واضحا يف هذا اجلانب، إذ كان رأيه قائما على مبدأ، مل يتغري بل أّكدته األيام، 

تغويه، بل على ، حّىت إّن تلك املظاهرات الّصاخبة مل تكن )2(»جتماعيا ما ، ال يقوم إّال على نظام أخالقيإ

العكس كان يظّنها عقيمة و مّضرة عندما تكون فرصة للبعض ليؤدي بطوالت متثيلية يف معارك ومهية بعقول فارغة 

  .و غري مهيأة

الرتبية هي تنمية الفرد من مجيع جوانبه اجلسمية و العقلية و «و هو يّتفق متاما مع علماء الرتبية الذين يرون بأنّ    

. ية و العقدية، و اخللقية، و اإلجتماعية، حبيث تنعكس هذه التنمية بصورة مباشرة على سلوكياتهالنفسية، و الّروح

  .)3(»نضجه تدرجيياو هي على هذا تشمل كل املراحل اليت ميّر �ا اإلنسان، من طفولته إلى

روف يف الظّ  تتمّ  ،�ضة جمتمع ما إنّ «. اريخ، اليت ال يغّريها الّزمن، على حني يغّري ا�تمعاتوهو يؤمن بثوابت التّ 

  .)4(»للقانون نفسه ،و إعادة هذا البناء ،اليت ّمت فيها ميالده، كذلك خيضع بناؤه ،العامة نفسها

اليت حتدث التغيري اجلذري يف باطن الفرد و مظهره، و بذلك يكون  ،إّال الفكرة الدينية ،روفو ما هذه الظّ 

  .و حتسني سلوكه ،مالمح الفردميل األثر البالغ يف جت ،بويللمنهج الرتّ 

رجتالية، و إّمنا هي ختطيط مدروس حمّدد األهداف و ذو إبية عند مالك بن نيب ليست عملية عفوية فالرتّ  ،و هكذا

  .ك يف إطارهاقاعدة صلبة يتحرّ 

و متتني الية، الذي يتمتع بأقصى حدود الفعّ  ،نسان احلضاري، هو تكوين اإلو لعّل هدفه األمسى من ذلك كّله

  .نساينحنو الكمال اإله اليت تنشأ جمتمعا يتوجّ  ،شبكة العالقات و الّروابط

  : يراها األساس يف حتقيق أية ثقافة حضارية وهي  ،على أبعاد أربعة ،بويوقد رّكز برناجمه الرتّ 

                                                           
  .66، ص 2006عبد الصبور شاهني، بإشراف ندوة مالك بن نيب ، دار الفكر، دمشق، : ميالد جمتمع ، تر: مالك بن نيب)1(
  .305، مصدر سابق، ص  شاهد للقرن مذكرات:مالك بن نيب )2(
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  مكانة شبكة العالقات اإلجتماعية يف البناء احلضاري عند مالك بن نيب،: فاطمة الّزهراء سعيداين: ينظر)3(

 .91، ص 2011حممدباباعّمي، جامعة اجلزائر، كلية العلوم اإلسالمية قسم العقائد و األديان، .اإلسالمية، إشراف، د
  .86، مصدر سابق، ص  شاهد للقرن مذكرات:مالك بن نيب )4(
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  :الرتبية على 

  .املبدأ األخالقي -

  .الذوق اجلمايل -

  .الصناعة أو العلم -

  .املنطق العملي -

أنّه  «،باكتمال املعادلة يف هذه العناصر األربعة حينما يقّرر يف شجاعة أدبية ،يرتّدد يف التعبري عن قناعتهو هو ال 

ه ال يزيد ذرّة يف فإنّ  ،العمل بشيء أكثر من هذا، و كل فضول يف حتديد شيء من األشياء من الفضول حتديد

  :إّن الثقافة تشتمل على أربعة فصول: قول إذن أن ناسا و بلبلة، فيجب علينا وضوح معناه، بل لعّله خيلق التب

  )1(»فصل أخالق ، و فصل مجال، و فصل منطق عملي ، و فصل علم

     .  

وافع، و ليس تيب بني هذه العناصر خيتلف باختالف الدّ لوجدنا أن الرتّ  ،- كما يقول–ملنا املوضوع ملّيا و لو تأّ 

و  ،املبدأ األخالقي: ذاتية الثقافة تقوم على تقدمي أو تأخري مبدأين مهاو هذا يعين أّن . ظريةباختالف األصول النّ 

  .جتاه العام للحضارةهذا التقدمي و التأخري يتحّدد اإلاملبدأ اجلمايل، و على أساس 

ة خيتلف باختالف اإليديولوجيات السياسية و أّن تعريف الثقاف«مع العلم أّن مالك بن نيب كان قد الحظ 

اإلقتصادية لألمم و الشعوب، ففي الغرب الرأمسايل يعّرفون الثقافة بأّ�ا تراث اإلنسان، أو فلسفة اإلجتماعية و 

وظيفية باإلنسان، أما يف البالد اإلشرتاكية فإ�م يالحظون يف تعريفها اإلنسان، مبعىن أن مشكلتها ذات عالقة 

مع وهو ما يراه تعبريا عن فكرة عامة للثقافة، دون عالقتها با�تمع ووظيفتها فيه، فيذهبون إىل أّ�ا فلسفة ا�ت

لذلك عمل على الرّبط بني  ، حتديد ملضمو�ا القابل ألن يدخله التعليم يف سلوك الفرد و أسلوب احلياة يف ا�تمع

  . )2(الثقافة و احلضارة حيث تصبح الثقافة نظرية يف السلوك أّوال و أخريا

ت �ا خري أمة أخرجت للّناس، فلنأخذ �ذه املبادئ من دون هو مسة متيزّ  ،وسط يف كل شيءو الشك أن التّ 

الفرد، جنازية على مستوىالية اإللتحقيق شروط الفعّ  ،افرظعالقة ت« ألّن العالقة بينها جمتمعة هي. إفراط و ال تفريط

                                                           
  152، 151، ص 2012، 1دار الوعي ، اجلزائر ،ط تأمالت ،: مالك بن نيب)1(
  .128، ص 1989مفهوم احلضارة عند مالك بن نيب و أرنولد تونيب، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : آمنة تشيكو: ينظر)2(
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د من خالهلا طابع جتماعية على مستوى ا�تمع، و هي أيضا عالقة توازن يتحدّ و متاسك شبكة العالقات اإل

  .)1(»ايل منوذج احلضارة اليت تقوم على أساسهاالثقافة، و بالتّ 

عليم البّد أن يكون جزءا هي نظرية يف الّسلوك، و بالتايل فإّن التّ  ،بصفتها الفكرة األساسية يف الثقافة ،بيةإّن الرتّ 

ا يرتمجونه إىل يرتمجونه إىل واقع، أو رمبّ سينتج متعلمني ال  ،بوية، و إّال فإّن العلم بدون تربيةمن هذه العملية الرتّ 

. تةاألشخاص، و األفكار، و األشياء، هي حقيقة ميّ :  جتماعير على الثالوث اإلكل حقيقة ال تؤثّ « دمار، و 

: سميهمدفونة يف نوع من املقابر ن ،تةميّ ، هي كلمة فارغة، كلمة كلمة ال حتمل جنني نشاط معّني   و كلّ 

  .)2(»اموسالق

يف كتابات ابن نيب، و هو  ،هي الوجه اآلخر ملسألة الفرق بني العلم و الثقافة ،و مسألة الفرق بني الرتبية و التعليم

، وعدم )تعليم ( كمرادف لكلمة ) علم ( ، و كلمة ) تربية ( كمرادف لكلمة   ،)ثقافة( ما يستعمل كلمة  ،غالبا

يعلّل إىل حّد بعيد فشل الربامج التعليمية على مستوى التصّور و املمارسة  ،مييز يف هذه املسألة بني األمرينالتّ 

  .أيضا

الثقافة هي الفكرة األساسية يف كل حضارة، و أّن الرتبية هي الفكرة  و خالصة القول يف هذا املوضوع، إنّ 

  .األساسية يف كل ثقافة

  

  

  

  

                                                           
  .48الفكر الرتبوي عند مالك بن نيب ، مرجع سابق، ص : حسني آيت عيسى)1(
 .100ميالد جمتمع، مصدر سابق ، ص  :مالك بن نيب )2(
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  الخاتمة

  ..و بعد

يف مذكرات شاهد للقرن إىل حمطّتها، و أكيد أّن السياحة يف هذا الفكر ستتدعم  الدراسةفقد وصلت هذه      

هذه الّدراسة أّ�ا قامت  و لكن حسبُ . رب املمتع الّشاق املفيدوتتواصل مّنا أو ممن هو سائر على هذا الدّ 

أحد مكّونا�ا  بتفكيك جزئي املذكرات و تشريح مفاصلها، لتتبع اخلطاب اإلصالحي الذي كان بال شكّ 

فإذا كان مالك بن نيب يف هذه املذكرات قد ترك لنا وثيقة حّية، ذات قيمة . األساسية، و أهم غايا�ا ومراميها 

إىل أّمة  ، من خالهلا إىل مكامن الّداء، و يقّدم بعد ذلك البلسم و الّدواء تارخيية بالغة اخلطورة، فإنه كان يشري

تتلمس  ،عشواء حنطاط ختبطظالم اإلو ختبّطت يف .. تعيش مشاكل حتّضرها، و قد تاهت و تفرّقت �ا الّسبل

  :اء معاملني خطريينجرّ أخطأته مرّات و مرّات، الذي  طريقها املنقذ

  .ستعمار، ومعامل القابلية لإلستعمارإلمعامال

ضال و الكفاح و شهادة جاءت و قد قربت �اية املسار، بعد حياة مفعمة بالنّ  ، و مذكرات شاهد للقرن   

اإلسالم  هود يقتضي احلضور، و احلضور يف مفهومل حضوره كّشاهد، و الشّ حياة رجل جاء ليسجّ .. اجلهاد

  .األرضستخالف يف تعمري متكني و أداء لوظيفة اإل

كمدخل نظري لبحثها،   ، اخلطاب، و اإلصالح، و السرية الّذاتية: ما قامت الّدراسة باستعراض مفاهيمو بعد   

مانية و املكانية، طبيقية على املذكرات من خالل استعراض أحداثها و شخصيا�ا و بنيتها الزّ قامت باسقاطا�ا التّ 

  :كيب، حيث اعتمد حتديد األمور بطريقتنيحليل و الّرت يف التّ مثّ تفصيل خطا�ا باستعمال منهج املؤلف نفسه 

 طريقة التحديد السليب -

 و طريقة التحديد اإلجيايب -

و يف إطار هذا الفصل بني الّرواسب املميتة و بني .. ووفق هذا التحديد مارس منهجه يف اإلصالح و التقومي 

و على إيقاع هذا الفكر املستنري عاجل  ، هضوياإلشعاعات الباعثة على احلياة، قّدم مشروعه التجديدي النّ 

  ..مشكالت احلضارة اليت أخدت من وقته حياته كّلها
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ترى يف ذلك دعوة لفتح  بالقدر الذي ، ا ال تعترب ذلك خامتة هلذا البحثراسة إىل �ايتها، فإ�ّ و إذ تأيت هذه الدّ 

يف فكر هذا الّرجل، و حماولة فهم مرحلة كانت تأسيسية حبّق لدولة اإلستقالل، و قاعدة  التنقيبر و فأبواب احل

  .شييدأفكار للبناء و التّ 

شكالية البحث، إّال أّن املوضوع و دون أدىن شك حيتاج إذول إلضاءة اجلوانب املطروحة يف و رغم اجلهد املب   

ه خالصة ملسار جتربة رائدة، أثارت حوهلا الكثري من التجاذبات إىل املزيد من اإلثراء و اإليضاح و اإلضافة، بصفت

  ..قاشاتو النّ 

  :تائج اليت آلت إليها هذه الّدراسةنعدم يف األخري أن حنوصل بعض النّ فال  ،و مهما يكن من شيء

نعتاق و احلرية، و يعمل على اإلصالح لرجل يتوق إىل اإل ، فقد كانت مذكرات شاهد للقرن مسار حيّ  -

تجديد، و بّث معامل الّنهضة يف كل ما حييط به من أشخاص و أشياء ، من خالل أفكاره الثائرة و و ال

ا ماليت اكتملت معانيها مبوته، حين ابضة باحلياة، فقد عاش للفكرة و مل يعش لذاته، تلك الفكرةالنّ 

اجس الفّعالية و تقدمي حتاول معانقة اخللود، هذه الفكرة اليت تعّرب عن ه ، أطعمها من روحه لتبقى أبدا

مل اآلفاق يف صورة الواجب على احلّق، باعتبار هذا األخري نتيجة حتمية لتأدية األول، وترسم معا

 . علمية املالمح و املنهج و التطبيق بطريقة ، ةفمستبصرةمستشر 

أّن هذه الفكرة ما لبثت ترتّسخ يف  هضة عند ابن نيب، الحضناعند تتبعنا ملسار فكرة اإلصالح و النّ  -

ذهنه و عقليته، منذ شبابه األول إىل أن فارق احلياة، و أّن أفكاره حول مشكالت احلضارة مل تتغري و مل 

 –حسبما نعتقد  –تتبّدل، و إّمنا أخذت يف النمو و التطّور وزيادة إيضاح، ذلك أن املسألة عنده 

و هو األمر الذي شّكل عنده نظرية متكاملة حاول  ؛ليه شكّ أضحت يف مرتبة اليقني الذي ال يرقى إ

 .حليل، و اإلقناعرح، و التّ جهده أن يديعها يف الّناس، بالتنبيه و الشّ 

ه إىل جيل يأيت من بعده بالّنصيحة و يف األخري يئس مالك بن نيب من جيله الذي مل يفهمه، فتوجّ  -

هضة اليت برقت هنا نه و بني هذا اجليل، و لعّل آفاق النّ التوجيه و اإلرشاد، و حّدد مسافة ثالثني سنه بي

يء الكثري، فهو مل يكن يكتب لبلده اجلزائر فحسب، و إّمنا و هناك بعد ذلك، قد كان هلا من أثره الشّ 

 .قدم و احلضارةبه األيام على سّلم التطّور و التّ  ترت به قدماه، و تنّكبلإلنسان حيثما تعثّ 
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األجيال، هدفها األول و األخري إنارة الطريق و اإلرشاد إىل  إىلاملذكرات كانت خطابا موّجها ّن هذهإ -

الذي تأخرت عنه األّمة بأشواط و  ، لتحاق بالرّكب احلضاريصالح و الّنهضة، قصد اإلمعامل اإل

 .أشواط

 : و من أجل هذه املهمة النبيلة اعتمد ابن نيب الطريقتني املذكورتني -

  .السليب لألمورالتحديد 

  .لتحاق بقطار التاريخلضرورية لإلمع إبراز املعامل األولية، و الشروط ا ،و التحديد اإلجيايب

كمعاملني أساسيني يعمالن على العرقلة و لإلستعمار ستعمار و القابلية ففي التحديد الّسليب ذكر اإل -

 .لبيس و انتقاص القدراإلعاقة، بالكّف و التّ 

ستعمار و عمل على فلسفته، فصّور أالعيبه و بّني مكائده، و فضح أساليبه اليت يتّلون لإل و قد تعّرض ابن نيب

حضر و التمدن، و العلم و حقوق اإلنسان، مشريا إىل نتائج ذلك من صراع من خالهلا تّلون احلرباء، متمظهرا بالتّ 

  .نقو ؤه املستشر تعمار و ما ينتجه أبناساإلاملستعمرة جرّاء ما يفعله هذافكري يف البالد 

و  اإلسالميأبناء العامل من ابن نيب على أقرانه ستعمار فهي النظرية اليت تفّوق فيها إللو أّما القابلية  -

ظرية اليت ما زالت مل تقرأ و مل تفّعل بالشكل الذي يؤدي إىل ف على حّد سواء، و هي النّ العامل املتخلّ 

فقد تتغطى مبسوح  ؛ات املذكرات حتت عناوين مزّورةحالتخّلص من هذه القابلية، اليت متظهرت على صف

خبة و الطبقة املثقفة، و قد تسلك فتسّمى النّ ،و قد تتدثّر جبلباب العلم ، رق و املرابطيةالّدين فتسمى الطّ 

 مستنقع فتسمى الشخصيات و األحزاب الوطنية، و قد تبقى راكدة يف، " البوليتيك"ياسة و دروب السّ 

 . Indigéneستعماريها اإلمّ فيس، الالّمباالة 

يف جحرها لو كانت له �ا قّوة، فقد  ستعمارتعمار، فقد حاول خنق القابلية لإلسو كما فعل ابن نيب باإل -

أدرك يف زمن مبّكر أّن الزّيف ال بّد أن يزول، وأّن هذه الغشاوة املظلمة ال بّد أن تنقشع، و أن الكذب 

مشس  عو أن الفكرة ال بّد أن تبزغ لتسطعلى الّذات ال بّد أن يتوقف، و أّن الّصنم ال بّد أن يكسر، 

 .احلقيقة على األكوان

منذ مجال الّدين األفغاين إىل عبد احلميد ، ما قام به رجال اإلصالح و النهضة  كّل هذا فقد مثنّ ومن أجل  

  .س، فكان التحديد اإلجيايب منطلقه الثاين يف هذه املذكراتبن بادي
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 يف كتبة األخرى فقد ذكر رجاهلا كانت الفكرة اإلصالحية جوهر فكر ابن نيب يف هذه املذكرات، و حّىت  -

 .يف اجلزائر و توقف معهم طويال معايشة وتثمينا و نقدااألوائل 

و ذكر من اجنازات احلركة مشاهد من أعمال رائدة، كانت مثرة اجلهد و اإلميان و اإلخالص ممثلة يف رعيلها 

: األّول، و رجال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت رفعت شعار اهللا اخلالد

﴿            ﴾. فقد عّدد مسامهاته ، و بصفته شاهدا للقرن  .11الرعد اية

  اإلصالحية اليت 

و و التصويب و التقومي ملسار احلركة اإلصالحية  د، ّمث تعّرض بالنق1939ت حىت سنة غّطت زمن املذكرا

لرجاهلا، بنفس الّلهجة و الشّدة اليت كان يستعملها مع غريها، فقد عرف بالّصراحة و اجلرأة و عدم املرونة اليت  

  .كان يالم عليها كثريا من اخلصوم و األصدقاء على الّسواء

له الكبوة و  ة و أخّوة، غرية منه على هذا املسار الذي خيشىو لكّنه يف األخري يقّدم مالحظاته و نصائحه يف حمبّ  

  ..بعد مداه اإلنكسار ، و مل يبلغ

واحدة : و على هذا فقد قّدم أفكاره يف قالب أصيل بعد املعاينة الفعلية لعصره، و العيش بني حضارتني -

فكانت احلضارة و العودة إليها ّمهه و هاجسه .. أوّجها، و األخرى تلفظ أنفاسها منذ زمن بعيدتعيش 

كانت ،  نة، و أ�ا جمموع الرتاب و اإلنسان و الوقت إذا رّكبتهم فكرة باعثةبعدما اكتشف عناصرها املكوّ 

 .على مّر الّدهر فكرة دينية يف أصلها

مث أن الفكرة األساسية يف هذه احلضارة هي الثقافة اليت يراها نظرية يف السلوك قبل أن تكون نظرية يف  -

ل الفكرة األساسية يف أي لرتبية هي األخرى تشكّ تشكل حتّد تربوي بامتياز، ألّن ا، املعرفة، و هي �ذا 

و املنطق  –الصناعة و العلم  –الذوق اجلمايل  - املبدأ األخالقي(ثقافة، و بالتايل فهي بأبعادها األربعة 

 .، تعّد احلجر األساس يف حمور الفعل احلضاري)العملي

مالك بن نيب ككاتب مرموق يف تاريخ الفكر عن منزلة  –مبا ال يدع جماال للشك  –إّن هذا البحث قد كشف لنا 

و يف العامل كذلك، حات احلركة اإلصالحية يف اجلزائر اإلسالمي، و كمصلح بارز ترك بصماته واضحة على صف

ماء عندئذ ترتفع احلضارة  عد السّ إليها بُ  فر مضاألنه كان يرى املسلم الشاهد إذا أتى يف صورة اإلنسان املتحضّ 

  .انية الوجودقداسة و ربّ كّلها إىل مستوى ال
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﴿                   ﴾واهللا ويل .143البقرةآية

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رّب العاملني . التوفيق 



  

  

  

 نيةآيات القر فهرس اآل
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  اآلیة  السورة
سورة 
  البقرة

  

»         «  

  
  

»                          «  

  
  
»

                       

        «  

  
  

»                   «  

  
  

»                   «  

  
  
»

                             

   «  

  
  

   »        «  

  
  

»           «  
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سورة 
  النساء

»            «  

  

»               «  

  
  

»         «  

  

»            «  

 

سورة 
  المائدة

»               «  

 
 

سورة 
  األنعام

 »          «  

 

سورة 
  األعراف

»           «  

. 
»            «  

  

»                    « 

سورة 
  األنفال

»        «  
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«  سورة ھود         « 

  

»         «  

 
 

37  
  
  

88  

10  
  
  

19، 23  

«  سورة یوسف

                    

    « 

  

»       «  

 

108  
  
  
  

51  

53  
  
  
  

11  

  سورة الرعد              «  

 
 

11  39،45،
193  

«  سورة الحجر         «  

 

57  10  

«  سورة النحل

                     

«  

 

125  53  

«  سورة اإلسراء               «  

 

49  24  

«  سورة طھ      «  

 
 

95  10  

«  سورة األنبیاء         «  

 

90  20  

  

 سورة
  نالمؤمنو

»              «  

 
 

27  10  

سورة 
  الفرقان

»        «  

 

63  10  
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«  النملسورة                      «  

. 
 
 

34  335  

سورة 
  القصص

»     «  

 

23  11  

 سورة
  الروم

»    «  

 

30  26  

سورة 
  السجدة

»              «  

 

10  24  

سورة 
  األحزاب

»          «  

 

62  343  

سورة 
  السبأ

»                     «  

  

»              «  

 

07  
  
  
  

46  

24  
  
  
  

26  
  

«  صسورة          «  

  

»        «  

 

20  
  
  

23  

11  
  
  

11  

«  سورة الشورى       «  

 
 

13  26  

»  سورة األحقاف          «  

 

15  20  

«  سورة محمد    «  

 

2  20  

«  سورة الحجرات                  «  

 

  

»              «  

 

9  
  
  
  

10  

20  
  
  
  

20  
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«  سورة الذاریات         «  

 

31  10  

«  سورة الرحمان       «  

 

9  26  

«  النبأ سورة                 «  

 

37  11  

  

 



  

  

  

 فهرس األعالم
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  الصفحة                     األعالم                 
  ب  أسعد السحمراني

  11  أفلطون
  74، 12  أرسطو

  13  أنفیرسالیس
  14  مدياآل

  15، 14  ابن جّني
  18  ابن منظور

  31  اسماعیل باشا
  ،106، 31،34،40،103،105،187  ابن خلدون

108،346  
  33،121، 32  أحمد باي
  44،112، 35  أحمد أمین

  45  أبو األعلى المودودي
  45،145  اإلبراھیمي
  48،128،129،238،243  األمیر خالد

  48،121،125،128،241،243،274  األمیر عبد القادر
 50،45،51،52،53،54،55،58،59  ابن بادیس

62،63،65 ،60،61،66،67،143،  
157،168  

  55  ابراھیم بیوض
  55،237،157،168،171  األمین العمودي

  60  ھشامابن 
  66  أبو بكر األغواطي

  66  أحمد قصیبة
  ،240،248،275،281،285، 215، 67  أبو القاسم سعد هللا

294  
  68،69،131  أحمد توفیق المدني

  74  ابن أبي أصیبعة
  79  إمیل حبیبي
  83،93،96  أو غسطین

  83  ابراھیم بن أدھم
  98، 84  وسأدمندغ

  88  أنطوني 
  106 ،97،102، 89  احسان بن عباس



385 
 

  94  ن لیدي خانشوآ
  95  ألفیكونت وولزي

  96  أوكسفورد
  97  أندریھ جید

  97  أناتول فرانس
  333  إمیل دوركایم

  97  اسكندر ھرزن
   100  ابن الّندیم

  108، 104، 100  أحمد بن طولون
  100  ابن الّدابة
  100  ابن شّداد

  100،104،106،107  أسامة بن منقد
  101  أبي قطیفة
  103  التوحیديأبو حیان 

  103  أبو عالء المعري
  171  اإلمام یحي

  186  إیزنھاور
  187  ابن أبي الحدید

  219  ابن جلول
  219  األخضري

  219  أحمد البكاري
  103  ابن عربي

  104،105  ابن القیم
  104  ابن حزم

  106،103  ابن الھیثم
  107، 106  األمیر عبد هللا

  110، 109  أحمد فارس الشدیاق
  111،117  شفیقأحمد 

  111  اسماعیل صدقي
  112،118  ابراھیم عبد القادر المازني

  112  إلیاس فرحات
  112  أنیس منصور
  117  أحمد عرابي

  117  أحمد لطفي السّید



386 
 

  118  أمین الریحاني
  122  اسطمبولي

  122  ابراھیم مصطفى باشا
  125  أبو القاسم الحنفاوي

  129  ابن التھامي
  132  أحمد بن بلة
  246،345  أوجین یونغ
  274  ابن سمایة

  275،292  أطفیش
  278  ابراھیم العوامر

  346  أحمد رضا
  286،287  أبو یعلى الزواوي

  294  أرخمیدس
  296  أحمد العابد

  345،165  ألكسندر دوماس
  345  أندریھ جید

  159  أم أحمد
  161  إدوار السعید

  166  ابن عزوز
  171  ابن مسعود

  93  أبیالرد
  

  الباء حرف

  12  بنفنیست
  28  بطرس البستاني

  40  البحراوي
  50،51،53،54،55،56،60،131،132  البشیر اإلبراھیمي

  92  بلوتارك
  93  بترارك

  93  بنقنیوتو تشلیني
  94  بلسترود

  



387 
 

  95  بیتري ھنري بروس
  96،104  بیرون
  100  بیبیس

  101  بستارین برد
  101  البارودي
  109  بن ھشام

  118  بدر ھالل
  121  بومزراق
  121  بوعمامة
  122،126  بوضربة

  124  بیجو
  139،150،162  بابا الخیضر
  139،197،210،296  بن الشریف

  139  بن مھانة
  141  بن العابد

  156،162  بھیجة
  157  بریتي
  168،229  بلفریج

  175  بینوا
  204  باسكال

  209  بن عیسى
  210  بن حمانة

  229  بن عبد هللا
  230،231،232،233،257  بن الساعي

  230  بن شیكو
  234،249،238  بومالي
  234  بھلول

  242،163  بوشلوح
  266  برنارد لوكاش

  274  البو جلیلي
  279  بن سعید

  299  غاآبابا 
  304،308  بن جلول

  315  بن یوسف



388 
 

  337  بن عزوز
  345  بییرلوتي

  359  بن خالف
  345  بوبري نیتي

  11  بیشر بن المعتز
  206  باديبیتراند 

  105  بوزویل 
  345  بیاربورجي

  

  حرف التاء

  13،16  تودروف
  14  التھانوي

  75،76  تھاني عبد الفتاح شاكر
  83،88،98  تولستوي

  94  توماس ھوایتورن
  94  توسي ھتشنسون

  96  ترولوب
  112،114،118  توفیق الحكیم

  155،196  التونسي
  168،229  تامر

  203،207  تویمبي
  287  توفیق المدني

  294  التلموذي
  111  تلبي فھمي

 

  الثاءحرف 

  287،294  الثعالبي

  

  حرف الجیم

  11  الجاحظ
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  13  جیفري لیج
  15  الجرجاني

  16  جابر عصفور
،28،37،35،38،39،40،41،44،45،49  جمال الّدین األفغاني

50،54،179،108،109،275،307،310  
  40  الجیزاوي
  73،92،102    جالینوس

  74  جون ماري بیساد
  76  جبور عبد النور

  84  جون شیوارت مل
  84،95،96،98،104  جیبون

  89  جاكروسو جان جاك جان
  94  جیرونیموكاردانو

  94،95  جیمس میلفیل
  94  جیمس تاریز
  94  جورج فوكس

  95  جلوقر
  95  جیمس فیرجسون

  95  جون نیوش
  96،104  میل.س.ج

  97  جابریل مارسیل
  97،111  جورج مور

  105،87  جونسون
  111  جیمس جویس

  128  جورج كلیمانصو
  278  جونار

  347  جون دیوي
  362  جورج غورفیتش

  209،211  جب
  234  جوب

  118  جورجي زیدان
  37،40  جیزو

  



390 
 

  حرف الحاء

  29،30  حسن العطار
  40  حسن رضوان

  49،126،159،275،277  الونیسي حمدان 
  60  حسین أحمد الفیض أبادي

  73،102  حنین بن اسحاق
  103  الحارث المحاسبي

  60،111  حافظ ابراھیم
  118  حیدر الشھابي
  122  حمدان خوجة

  122  حمید بوقندورة
  ،132  یت أحمدآحسین 

  138،246  الحاجة بایا
  145،236،237،304،314،316،345  حمودة بن الساعي

  153،300  حشیشي مختار
  153  الحاجة زلیخة
  155  الحبیب تامر

  244  حم العبد
  272  حمیدة العمالي
  274  حامد سلیمان

  274،275  حمیدة بن بادیس
  314  حنوز

  362  یت عیسيآحسین 
  103،105  الحالّج

  

  

  حرف الخاء

  28،33،32،43  خیر الّدین
  36،41،44  الخدیوي توفیق
  130  خلیفة بن عمر

  148،154،155،168  )سیلیسن بول(خدیجة 
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  153،314،235  خالدي
  186  خروتشوف

  

  الدال حرف

  12  دي سوسیر
  ،13،203،347  دیكارت

  39،40  درویش خضر
  96  دیفیدھیوم

  96  دي كونیس
  96  داروین

  121  الداي حسین
  124  دوفال

  157،245  دورنون
  182  دي بونالد

  316  دي فرانش
  265  دانیل ھال بیغي

  156  دوننسان
  

  

  حرف الراء

،28،29،30،31،32،35،35،40،43،108  رفاعة الطھطاوي
109  

  36  ریاض باشا
  40  الرفاعي

  41،45،47،50،60  رشید رضا
  94  ریتشارد باكستر

  94  روبرت كاري
  95  روبرت دروري

  96  راسكین
  96  روبرتساوتي

  96،97،347  روسو



392 
 

  100  ریتز
  316  رونیھ جوجالري

  354  رومان روالن
  129  ربیع الّزناتي

  36،37،38  رینان
  104،105،106  الرازي

  

  حرف الزاي

  14  الّزمخشري
  41،245،141  زغلول باشا

  18  زین الّدین الّرازي
  86  زكریاء ابراھیم

  273،275  الزریبي
  112  زینت

  

  

  

  

  حرف الّسین

  16،17  الّسید یسین
  16  سعید یقطین

  45  سید قطب
  75  ستاروبنسكي

  81،104  سبنسر
  93  سانت بریجیت

  96  سكوت
  258  سعدان

  273  سمیة ألمان
  275،165  السنوسي

  295  سامي اسماعیل
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  301  سلیمان
  333  سیجموند فروید

  347  سبینوازا
  347  سارتر

  348  سان دونیس
  353،157  سودریھ

  126  سعید زكري
  210،235  سیدي علي بن الحفصي العربي

  229  سلیمان بن سلیمان
  104،108  السخاوي
  108،104  السیوطي

  114  سالمة موسى
  118  سمیرة أبو غزالة

  279  سیدي عبد الرحمان
  204  سارتر

  157  سودریھ المدیر
  

  الشین حرف

  67،130  شكیب أرسالن
  63  الشریف حسین
  68  شرفي الرفاعي

  121  الشیخ الحداد
  103،106،108  الشعراني

  114  شكري
  118  الشابي

  274،277  شعیب بن علي الجلیلي
  279،280  الشیخ سلیمان

  248  شریف سیسبان
  291  شارل جونار

  165  شریف

  

  حرف الصاد



394 
 

  31  صالح زكي أحمد
  125  صالح بن مھتا

  121،277  صالح باي
  151،165  صالح حلیمیة

  155،168  صالح بن ساعي
  229  صالح بن یوسف

  100،196  صالح الدین األیوبي
  95  صمویل بیبس

  279،280،298  الصدوق بن خلیل

  

  حرف الطاء

  40  الطرابلسي
،45،66،69،55،63،64،65،131،145  الطیب العقبي

157،233،281،282،284،293،296،
300،307،309،310  

  233،112،114،118،289  طھ حسین
  246،348  طاغور

  331  الطیب برغوت
  

  حرف العین

  ب،ج  عمر كامل مسقاوي

  ب،ج  عبد هللا بن حمد العویسي
  ب  اللّطیف عبادةعبد 

  17  عبد السالم المسدي
  28،44،45  عبد الرحمان الكواكبي

  33  عبد الحمید
  40  علیش

  44،117  عبد هللا ندیم
  45  عبد القادر المغربي
  45،127،129،197،247،313  عبد الكریم الخطابي

  45  عالل الفاسي
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  45  عبد القادر عودة
  45،60،66،67،68،131،145،157،235  العربي التبسي

235،253،279،280،281،288،292،
298،307،308،314  

  49،125،271،273،275،277،278  عبد القادر المجاوي
  49،125،275،277  عبد الحلیم ابن سمایة

  60  عبد العزیز الوزیر التونسي
  65  عبد السالم القسنطیني

  102  عبد هللا بن بلثین
  103  عبد الرحمان بن الجوزي

،236،244،246،252،270،282،283  الحمید بن بادیسعبد 
288،295،296،297،301،308،303،
131،137،141،146،163  

  236،230،259،152،153  علي بن أحمد
  130،244  علي عبد القادر
  138  عباس بن حمانة

  140،157،345  عبد المجید
  160  علي بن محمد

  178  عبد العزیز الخالدي
  217  عمار بوسنة

  228،155  الحماميعلي 
  229  عمار نارون
  230  عمر عیاش

  104  عمارة الیمني
  111  عمر طوسون

  111  عیسى ابن ھشام
  112،114،115  العقاد

  116  عبد الرحمان شكري
  117  عبد العزیز فھمي

  244  عبد الكریم بوصفصاف
  272  علي المنجالتي
  272  علي بن الحفاف

  274  عبد الكریم الفكون
  274،294  قدورعمر بن 
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  278  عمرو بن كلثوم
  279،280  عسول

  292  عباس بن حمانة
  294  عبد الرحمان الجیاللي

  295  عبد الحمید بن الھاشمي
  324  عمر بن عیسى

  43،109،110  علي مبارك
  75،93  عبد العزیز شرف

  291  عمر المعموري
  281  العمودي

  

  حرف الغین

  196  غورو
  83،103،105  الغزالي أبو حامد

  90،91،97  غوتھ
  

  حرف الفاء

  11  فولتیر
  18  الفیروز أبادي
  75،76،104  فیلیب لوجون

  92  فردریك الثاني
  96  فرانسیسكو فییرا

  171،129،132  فرحات عباس
  219  فیكتور بروكان

  127  الفاروق
  

  130  فرانكو
  157،315  فرید زین الدین

  233  فرانس فاتون
  315  فرید سلیب

  38  الفارابي
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  حرف القاف

  152،156،165،167،170،163  قاواو
  163  فضلي

  

  حرف الكاف

  10  الكفوي
  95  كوبر

  96  كولریدج
  96  كروكر

  97  كیر كجارد
  97  كارل ناسبرز

  348  كنكورد
  282،310  كحول

  335  كیسرلنج
  345  كلود فاریر

  346،347  كوندیال
  347  كورتلمون

  

  حرف الالم

  10،18  لویس معلوف
  26  لیوناردو دافنشي

  94  لجون بنیان
  94  لماري رنیتش

  96  لیدي ھوالند
  97  لولیام بتاربیش

  108  لطفي السید
  112  لویس عوض

  121  الال فاطمة نسومر
  125  الفیجري
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  211،127،128  لورنس
  131  لحول غراقة

  219  الروك
  333  لینقي بریل

  

  حرف المیم

،35،45،70،164،166أ،ب،ج،د،ھـ،و،  مالك بن نبي
168،173،174،175،178،179،180،
181،182،183،184،185،187،190،
191،193،195،198،201،202،208،
209،210،215،216،219،220،224،
228،231،232،234،235،238،240،
241،242،243،244،249،250،253،
254،255،256،259،261،262،263،
264،265،266،267،268،270،271،
274،275،276،277،279،281،282،
285،288،289،291،293،294،295،
299،307،308،309،310،311،312،
314،316،323،324،327،331،335،
336،338،342،343،344،345،348،
353،361،367،373  

  134،ب  مولود عویمر
  13  مایكل شورت
  13  میشال فوكو

  13  موشلر
  16،204  محمد عابد الجابري

  22  مارتن لوتر
  23  محمد الحداد
  26  میكال نجلو

  26  میكافیلي
  275، 28  محمد بن عبد الوھاب

،28،36،37،39،40،41،45،47،48،49  محمد عبده
50،54،179،275،108،109،275،276،
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346  
  29،30،32،108  محمد علي باشا
  45  محمد مرد علي

  45،63  محمد الدین الخطیب
  45،53،55،65،66،67،131،286،292  مبارك المیلي

  157،271،276،277،278،141،126،49  مولود بن موھوب

  53  مولود حفیظي
  60  محمد المكي اإلبراھیمي

  60  مالك درایة
  65  محمود بن دالي

  65  محمد الطاھر بن عاشور
  65  محمد النخیلي القیرواني
  66،70  محمد السعید الزاھري

  66،69،70،175،131،281،294  ل الخلیفةآمحمد 
  68  محمد علي دبوز

  69  محمد عثمان باشا
  75  محمد عبد الغني حسن

  83،97،98  ماري بشكر تسیف
  94  مارجریت كاقندیس
  97  موریس دي جیران

  100  محمد بن اسحاق
  171،130  موسولیني

  173  محمود شاكر
  174  مرجلیوت

  181  محمد المبارك
  222  المرابطي

  224  موشي دایان
  229  محمد الفاسي

  145،150،168،230،315،316،317  نیونیماس
  105  المحاسبي

  106  المؤید
  109  محمد المولوجي

  111،112،114  میخاتیل نعیمة
  111  محمد كرد علي
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  111  محمد بھي الدین بركات
  112،117،118، 111  محمد حسین ھیكل
  112  مصطفى الدیواني

  115،116، 114  المازني
  117  محمود فھمي
  118  عمرومحمد حسین 
  118  محمد التابعي

  121  المقراني
  122  محمد أمین سّكة

  125،274،275  محمد مصطفى بن خوجة
  125  محمد بم أبي شنت
  129  محمود بن جلول

، 132،157، 130  مصالي الحاج
168،239،242،253،254،255،256،
257،258،301  

  131  مفدي زكریاء
  132  محمد بوضیاف

  132  محمد خیضر
  157،345، 151، 140  مارتان
  151  محمود

  168،315، 163، 155، 152  محمد بن الساعي
  168، 157، 155  محمد الفاسي

  159  محمد الطاھر العنیزي
  165  محمود أزمیرلي

  139  محمود
  139  محمد

  241  محمد بن رّحال الّندرومي
  248،249،259  محمد الصالح بن جلول

  ،268  مرالي

  ،271،272،274،275،276  محمد الصالح بن مھنا
  272  محمد بن الشاھد
  272  محمد بن العنابي

  272  محمد الّصفار
  272  مصطفى الكبابطي
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  274  محمود كحول
  275  محمد علي

  275  مد بن بلقاسم الھامليمح
  277  محمد بن شنب

  277  مصطفى الشرشالي
  279  محمد بن إبراھیم

  280  مصطفى بن كحولة
  284،285  اإلبراھیميمحمد البشیر 

  304  مازن صالح مطبقاني
  345  میشال زیفاكو
  316  محمد الشریف

  346  المسعودي
  346  المنفلوطي

  349  مورو
  265  المھتماغاني

  

  حرف النون

  79  نجیب محفوظ
  88،347،314  نیتشھ
  94  النقاد

  123،126،194  نابلیون بونابرت
  159  نیوتن

  362  نیار وردیو
  176  بوكروحنور الدین 

  

  حرف الھاء

  12،13  ھاریس
  13  ھندس

  45  الھضیبي
  91،97  ھیغل
  95  ھیوم

  95،96  ھاكسلي
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  156  ھاوي
  157  ھنري نازیل

  171  ھتلر
  219  الھاشمي

  230  ھادي نویرة
  244،294  الھادي السنوسي
  274  الھاشمي بن بكار

  

  حرف الواو

  94  ولیم دوجدیل
  96  وولز

  175  الولید بن المغیرة
  274  وھبي أفندي

  

  

  

  حرف الیاء

  ب  یوسف بوردس
  101  یاقوت

  73،340  یولیوس
  102،204  یونغ

  106،112  یحي ابراھیم عبد الدایم
  118  یوسف وھبي

  118  یحي حقبي
  118  یوسف الساعي
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  المصادر و المراجع

  القرآن الكرمي

  المصادر

  ٭صحيح البخاري

  1986، 3باين، املكتب اإلسالمي، بريوت، طناصر الّدين األل: رياض الصاحلني، حتق: النووي

  2006عبد الصبور شاهني، بإشراف ندوة مالك بن نيب، دار الفكر، دمشق، : ميالد جمتمع، تر: ، مالكبن نيبا٭

  2013أجل التغيري، دار الوعي، اجلزائر، من : ، مالكبن نيبا٭

  عبد الصبور شاهني، دار الفكر: مشكلة الثقافة، تر: ، مالكبن نيبا٭

  2013، 1القضايا الكربى، دار الوعي، اجلزائر، ط: ، مالكبن نيبا٭

  2006يف مهب املعركة، دار الفكر، دمشق، : ، مالكبن نيبا٭

  2013، 1ائر، طتأّمالت، دار الوعي، اجلز : ، مالكبن نيبا٭

  3،2013املسألة اليهودية، دار الفكر، بريوت، ط: ، مالكبن نيبا٭

  2009، 6مذكرات شاهد للقرن، بإشراف ندوة مالك بن نيب، دار الفكر، دمشق، ط: ، مالكبن نيبا٭

  1986عبد الصبور شاهني، دار الفكر، اجلزائر، : تر: وجهة العامل اإلسالمي: ، مالكبن نيبا٭

  عبد الصبور شاهني، دار الفكر، بريوت: الظّاهرة القرآنية، تر: الك، مبن نيبا٭

  2012، 1زيدان خولف، دار الوعي، اجلزائر، ط: لبيك حج الفقراء، تر: ، مالكبن نيبا٭

، 3عمر كامل مسقاوي و عبد الصبور شاهني، دار الفكر، بريوت، ط: شروط النهضة، تر: ٭ابن نيب، مالك
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  2001، 3عبد الصبور شاهني، دار الفكر، دمشق، ط: فكرة اإلفريقية األسيوية، تر: ٭ابن نيب، مالك

  2009، 9الطيب الشريف، دار الفكر، دمشق، ط: فكرة كومنولت إسالمي، تر: ٭ابن نيب، مالك

  2016نور الّدين خندوقي، منشورات بن مرابط، اجلزائر، : العفن، تر: ٭ابن نيب، مالك

  1988، 3الفكري يف البالد املستعمرة، دار الفكر، دمشق، طالّصراع : ٭ابن نيب، مالك

  2017مشكالت األفكار، منشورات بن مرابط، اجلزائر، : ٭ابن نيب، مالك

  المراجع

  -األلف-

  1980، دار الكتب العلمية، بريوت، 1اإلحكام يف أصول األحكام، ج: ٭اآلمدي، سيف الّدين

  )د،ت(، دار الكتاب العريب، بريوت، 1ج حممد علي النّجار،: اخلصائص، حتق: ٭ابن جين

  2001، 1أعالم الّنهضة العربية اإلسالمية يف العصر احلديث، مركز احلضارة العربية، ط: ٭أمحد، صالح زكي

  2012زعماء اإلصالح يف العصر احلديث، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة، القاهرة، : ٭أمني، أمحد

، 1، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، اجلزائر، ط3اإلمام عبد احلميد بن باديس، جأثار : ٭ابن باديس، عبد احلميد

1991  

  1994يف قلب املعركة، دار األّمة، اجلزائر، : ٭اإلبراهيمي، حممد البشري

  2017، 1الفكر الرتبوي عند مالك بن نيب، جسور للنشر، اجلزائر، ط: ٭آيت عيسى، حسني

  1961، 1، دار         ، بريوت، طالعّالمة ابن خلدونتاريخ : ٭ابن خلدون، عبد الرمحن

  2004، 1املطابقة و اإلختالف، املؤسسة العربية للّدراسات و النشر، بريوت، ط: ٭إبراهيم، عبد اهللا

  1972مشكلة اإلنسان، مكتبة مصر، القاهرة، : ٭إبراهيم، زكريا
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  -الباء-

: ي، و يف مستقبل ا�تمع اإلسالمي، إشراف و تقدميمالك بن نيب يف تاريخ الفكر اإلسالم: ٭بن عيسى، عمر

  2010، 2عمر كامل مسقاوي، دار الفكر، دمشق، ط

احلضارة الغربية يف الوعي احلضاري اإلسالمي املعاصر، أمنوذج مالك بن نيب، : ٭بن احلسن، بدران بن مسعود

  2015منشورات بن مرابط، اجلزائر، 

  1987جورج طرابيشي، دار الطليعة، بريوت، : الفلسفة اليونانية، تر: ٭برهييه إميل

  1حاضر العامل اإلسالمي، تعليق شكيب آرسالن، ج: ٭بستوتارد، لوترو

 1931(مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، و دورها يف تطوير احلركة الوطنية اجلزائرية : ٭بو الّصفصاف، عبد الكرمي

  1981، دار البعث، قسنطينة، )1945- 

  1997عبد احلميد بن باديس، رائد النهضة العلمية و الفكرية، دار اهلدى، اجلزائر، : زبري٭بن رّحال، 

  1995، 1النهضة اإلسالمية يف سري أعالمها املعاصرين، دار القلم، دمشق، ط: البيومي، حممد رجب

  1985، 1حوار حول مشكالت حضارية، الشركة املتحدة للتوزيع، دمشق، ط: ٭البوطي، حممد سعيد رمضان

  2009، 1تاريخ احلركة الوطنية، دار طليطلة، اجلزائر، ط: ٭بن خليف، عبد الوّهاب
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  2012، 1ط
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  1981اجلزائر، 
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1972  
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  - الجيم-
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  -الراء-

  2006، 2ريخ األستاذ اإلمام حممد عبده، دار الفضيلة، القاهرة، طتا: ٭رضا، رشيد

  - الزاي-

  1987، دار الكتاب العريب، بريوت، 4الكشاف، ج: ٭الزخمشري

  -السين-

  1992، 4، دار الغرب اإلسالمي، اجلزائر، ط2احلركة الوطنية اجلزائرية، ج: ٭سعد اهللا، أبو القاسم

  2009، 6ئر الثقايف، دار البصائر، اجلزائر،طتاريخ اجلزا: ٭سعد اهللا، أبو القاسم

  1992، 1األيديولوجيا، حنو نظرة تكاملية، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط: ، حممد٭سبيال

  1989، 8حّىت يغريوا ما بأنفسهم، دار الفكر، دمشق، ط: ٭سعيد، جودت

  1986، 2طإصالحيا، دار النفائس، بريوت، " مفكر"مالك بن نيب : ٭السحمراين، أسعد

مكانة شبكة العالقات اإلجتماعية يف البناء احلضاري عند مالك بن نيب، كتابك، : سعيداين، فاطمة الزهراء٭

  2014املناهج، مؤسسة علمية تعىن بالتكوين و البعث العلمي، اجلزائر، 

  

  -الشين-

  2004اسرتاتيجيات اخلطاب، دار الكتاب اجلديد، بريوت، : ٭الشهري، عبد اهلادي بن ظافر
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  2006حتليل اخلطاب األديب و قضايا النص، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، : ٭شرشار، عبد القادر

  2003الفساد و اإلصالح، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، : ٭الشيخ داو، عماد صالح عبد الرزاق

  2002، 1لعربية للدراسات، بريوت، طالّسرية الذاتية يف األدب العريب، املؤسسة ا: ٭شاكر، �اين عبد الفتاح

  1992أدب السرية الذاتية، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، مصر،: ٭شرف، عبد العزيز

  2010منشورات بن مرابط، اجلزائر،  - مالك بن نيب-الّصراع احلضاري يف العامل اإلسالمي: ٭شايف، عكاشة

  -الطاء-

  2014، 1التاريخ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طالبيوغرافيا و : ٭طحطح، خالد

  -الضاد-

  2014فلسفة احلضارة يف فكر مالك بن نيب، منشورات بن مرابط، اجلزائر، : ٭ضيف اهللا، بشري

  )ت.د(، 4الرتمجة الشخصية، دار املعارف، القاهرة، ط: ٭ضيف، شوقي

  -العين-

  1985إىل فوكو، دار اآلفاق العربية، بغداد، عصر البنيوية، من ليفي شرتاوس : ٭عصفور، جابر

، 1الوسيط يف احلضارة اإلسالمية، دار احلامد للنشر و التوزيع، األردن، ط: ٭عماد الّدين خليل، و الرّبيع فايز

2004  

  2005املنهج اإلصالحي لإلمام حممد عبده، مكتبة اإلسكندرية، القاهرة، : ٭عمارة، حممد

  2003ورية يف اجلزائر، دار الطليعة، قسنطينة، احلركة الث: ٭العمري، مومن

  الرتمجة الّذاتية يف األدب العريب احلديث، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: ٭عبد الّدامي، حيىي إبراهيم

  1996، 1ط ،عمان،فّن السرية، دار الشروق: ٭عّباس، إحسان
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  2012الشبكة العربية لألحباث و النشر، بريوت، مالك بن نيب، حياته و فكره ، : ٭العويسي، عبد اهللا بن محد

  2013، 2مالك بن نيب رجل احلضارة، األصالة للنشر و التوزيع، اجلزائر، ط: ٭عومير، مولود

منهج التغيري و عالقته بالفكر اجلزائري املعاصر، مالك بن نيب، منشورات،بن مرابط، اجلزائر، :٭عبادة، عبد الّلطيف

2015  

  -الغين-

  1988الغزو الثقايف ميتد يف فراغنا، دار الكتب، اجلزائر، : حممد ٭الغزايل،

  -الفاء-

  1987سامل يفوت، املركز الثقايف العريب، الّدار البيضاء، : نظريات املعرفة، تر: ٭فوكو، ميشيل

  2005تاريخ اجلزائر، من ما قبل التاريخ إىل اإلستقالل، دار العلوم، عنابة، : ٭فركوس، صاحل

  1998إمام اجلزائر عبد احلميد بن باديس، دار األّمة، اجلزائر، : القادر، و حممد الصاحل رمضان٭فضيل، عبد 

  -القاف-

  1989، الّزهراء لإلعالم العريب، مصر، )منظور تربوي(التغيري اإلجتماعي عند مالك بن نيب : ٭القريشي، علي

  1984، 1طبناء الّرواية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : ٭قاسم، سبيزا

  منهج الرتبية اإلسالمية، دار الشروق، القاهرة : ٭قطب، حممد

  1462اإلسالم و مشكالت احلضارة، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، : ٭قطب، سّيد

  - الكاف-

  1992الكليات، مؤسسة الرسالة، بريوت، : ٭الكفوي، أبو البقاء

حيدر حاج امساعيل ، املنظمة العربية للرتمجة، : ، تر)عصر اإلصالح الديين( 2أسس احلديث ج: ٭كونينت، سكيرت

  2012، 1بريوت، ط
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، رئاسة احملاكم الشرعية و "26) "األمة(أزمتنا احلضارية يف ضوء سّنة اهللا يف اخللق، كتاب : ٭كنعان، حممد أمحد

  هـ1411، 1الشؤون الدينية، قطر، ط

  -الميم-

  2012الكتب العلمية، بريوت، غريب اسكندر، دار : ٭ميلز، سارة، اخلطاب، تر

  2001عز الّدين إمساعيل، املكتبة األكادميية ، القاهرة، : مقدمة يف نظريات اخلطاب، تر: مكدونيل، ديان٭

  1997األسلوبية و األسلوب، الّدار العربية للكتاب، ليبيا، : ٭املسّدي، عبد السالم

  هـ1424، 1زي، السعودية، طالتجديد يف الفكر اإلسالمي، دار ابن اجلو : ٭حممد، عدنان

  2007حممد حيياتن، دار احلكمة، اجلزائر، : احلركة اإلصالحية اإلسالمية يف اجلزائر، تر: ٭مرّاد، علي

عبد العزيز بوباكري، دار احلكمة، اجلزائر، : ، تر)أفكار و نزاعات(األنتلجانسيا املغاربية : ٭ماكسيمنكو، فالدميري

1984  

  2010يد بن باديس و منهجه يف الّدعوة و اإلصالح، دار األمل، تيزي وزو، عبد احلم: ٭مّزور، عّمار

  2013، 1يف صحبة مالك بن نيب، دار الفكر، دمشق، ط: ٭مسقاوي، عمر كامل

  1966، 2رسالة الشرك و مظاهره، مكتبة النهضة، بريوت، ط: ٭امليلي، مبارك

  2005، 1الرّباين، و الّزعيم السياسي، اجلزائر، طعبد احلميد بن باديس، العامل : ٭مطبقاين، مازن صاحل

  2005العاملية و رسالة احلضارة و الثقافة يف فكر مالك بن نيب، دار الفكر، دمشق، : ٭مسقاوي، عمر

  -الالم-

  2012، 2التيارات الفكرية يف اجلزائر املعاصرة، دار كوكب العلوم، اجلزائر، ط: ٭لونيسي، رابح

عمر حّلي، املركز الثقايف العريب، بريوت، : الّذاتية، امليثاق و التاريخ األديب، تر و تقدمي الّسرية: ٭لوجون، فيليب

  1994، 1ط
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  -الهاء-

 PDFBOOKS-net/Vb،1999، 2طلعت الشايب، ط: صدام احلضارات، تر: ٭هنتنغتون، صامويل

  -الواو-

  1991اجلزائر، اجلزائر الثائرة، دار اهلدى، عني مليلة، : ٭الورتالين، الفضيل

  -الياء-

  2005، 4حتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط: ٭يقطني سعيد

حثا عن هوية جديدة للعلوم اإلجتماعية يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، : ٭يسني، الّسيد

1986  

  المجّالت و الدوريات و المواقع

، "يف العامل      أميت" مفهوم اإلصالح، أو حنو إصالح لفهم املصطلح، حبث نشر يف حولية : ، حممد٭بريش

  2007الّصادرة عن مركز احلضارة اإلسالمية، القاهرة، ا�لّد السابع، 

  ة الثقافيةح الّديين يف أوروبا، موقع األلوكحركة اإلصال: ٭دار حج إبراهيم السباتني

  4ا�ّلة اجلزائرية للرتبية، عدد  عاهد العليا، دورها يف الّنهضة العربية احلديثة،املدارس و امل: ، صاحل٭خريف

  102املؤرخ اجلزائري مبارك امليلي يف الّصحافة التونسية، جمّلة الثقافة، عدد : حممد الصاحلاجلابري، ٭

  1947جريدة البصائر، العدد الثالث، السلسلة الثانية، : ٭اإلبراهيمي، بشري

  2008/ 01/ 07اجلهود السياسة للمثقف سي احممد بن رّحال، جريدة الشروق اليومي يوم: حممد أرزقيفرّاد، ٭

، تالخيص مداخالت امللتقى "البعد اإلصالحي يف العمل الّصحفي للشيخ عبد القادر ا�اوي"مقال : ٭وملان، مسية

  .2016أفريل  12إىل  10ة، من ، املنعقد بقسنطين" الفكر اإلصالحي احلديث، و حتديات العصر" الّدويل
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  المعاجم و القواميس

  1988لسان العرب، دار امليل، بريوت، : ٭ابن منظور

  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: لسان العرب: ٭ابن منظور

  1956املنجد يف الّلغة، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، : ،لويس٭معلوف

  2000٭املنجد يف الّلغة العربية املعاصرة، دار املشرق، بريوت، 

  2009، 1القاموس احمليط، شركة القدس للنشر و التوزيع، ط: ٭أبادي، الفريوز

  1996اهليئة العامة لشؤون املطابع اآلمريية، القاهرة، : معجم ألفاظ القرآن الكرمي: ٭جممع الّلغة العربية

  1987حات الّلغوية األدبية، دار العلم للماليني، بريوت، قاموس املصطل: ٭يعقوب، إميل

  1986املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، دار الفكر، بريوت، : ٭عبد الباقي، حممد فؤاد

  2002الطبعة اإللكرتونية، " Le Robert"٭قواميس

  1980، 2، مؤسسة نويهض الثقافية، بيوت، طمعجم أعالم اجلزائر: ٭نويهض، عادل

  2002معجم مصطلحات نقد الّرواية، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، : ٭زيتوين، لطيف
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  إهداء
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  : الباب األول

  السيرة الّذاتية و مفهوم الخطاب اإلصالحي

  08.... ..............................................مفهوم الخطاباإلصالحي: الفصل األول

  09...................................................................مفهوم الخطاب: المبحث األول

  09 ....................................................................................اخلطاب لغة. 

  12. .............................................................................اخلطاب اصطالحا. 

  12..............................................................................اخلطاب عند الغرب. 

  14..............................................................................العرباخلطاب عند . 

  19..................................................................مفهوم اإلصالح: المبحث الثاني

 19....................................................................................اإلصالح لغة. 

 22.....................................................مفهوم اإلصالح بني األدبيات العربية و الغربية. 

 25.............................................................................اإلصالح و التجديد. 

 27..............................................................................اإلصالح و النهضة. 
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  30...........................رّواد الخطاب اإلصالحي النهضوي في العالم اإلسالمي: المبحث الثالث

  48....................................................الحركة اإلصالحية في الجزائر: المبحث الرابع

 49..... ..........................................................أصول احلركة اإلصالحية يف اجلزائر. 

  55.. ..............................................................مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني. 

  60................................................املسلمنيرّواد اخلطاب اإلصالحي يف مجعية العلماء . 

 

  74..............................................أدب السيرة الّذاتية: الفصل الثاني

  75.......................................................مفهوم أدب السيرة الذاتية: المبحث األول

  75.........................................................................................متهيد   

  76.......................................................................مفهوم أدب السرية الذاتية - 

 79.........................................................................السرية الذاتية و التاريخ.1

 80...................................................................السرية الذاتية و السرية الغريية.2

 80.......................................................................السرية الذاتية و املذكرات.3

 81.......................................................................السرية الذاتية و اليوميات.4

 81.....................................................................السرية الذاتية و اإلعرتافات.5

  81..........................................................................السرية الذاتية و الرواية.6
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  95..................................نشأة السيرة الذاتية و تطورها في األدب الغربي: المبحث الرابع

  103...........................................الترجمة و السيرة الّذاتية عند العرب: المبحث الخامس

 106.............................................................العريبأنواع الرتاجم الّذاتية يف األدب . 

 111........................................................تطور السرية الّذاتية العربية يف عصر النهضة. 

 113...........................................................السرية الّذاتية يف األدب العريب احلديث. 

  الّلغة - المكان - الزمن -الشخصيات/ مذكرات شاهد للقرن: الفصل الثالث

  124..................................................الجزائر في عصر مالك بن نبي : المبحث األول

 124.........................................................................................توطئة. 

 125..................................................القرن العشرين عحملة عن الوضع العام للجزائر مطل. 

 128...........................................................................البوادر األوىل للنهضة. 

  130..........................................السياسي بعد احلرب العاملية األوىلتشكيل اإلصالحي و ال. 

 131 ..............................................حركة األمري خالد - 1

 132.....................................فيدرالية نواب مسلمي اجلزائر - 2

 132........................................دعاة اإلدماج و التجنيس - 3

 133.......................................الفيدرالية الشيوعية اجلزائرية - 4

 133...........................................حزب جنم مشال افريقيا - 5

 134 ..........................................حزب الشعب اجلزائري - 6

 134...........................................مجعية العلماء املسلمني - 7

 135...........................................الثورة التحريرية الكربى - 8

  137...........................................................مذكرات شاهد للقرن: المبحث الثاني
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  137.........................................................................................متهيد. 

  141.....................................................................................األحداث. 

  150...................................................................................الشخصيات. 

 150.......................................................شخصية صاحب السرية -

 153..........................................................الشخصيات الرئيسية -

  161...................................................................للقرن الزمن يف مذكرات شاهد. 

  164..................................................................املكان يف مذكرات شاهد للقرن. 

 165.................................................................أماكن اإلقامة -

 168................................................................أماكن اإلنتقال -

  172....................................................................الّلغة يف مذكرات شاهد للقرن. 

  177..........................................المؤلفات التأصيلية لفكر مالك بن نبي : المبحث الثالث

  :الباب الثاني

  تجليات الخطاب اإلصالحي في مذكرات شاهد للقرن

  193............................التحديد الّسلبي في مذكرات شاهد للقرن: الفصل األول

  194.........................................................................................متهيد - 

  197.......................................................................اإلستعمار:المبحث األول
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  207............................................................اإلستعمارياألنا و اآلخر يف املنظور . 
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  229..................................................................................النخبة املثقفة. 
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  ملخص

ورغم الّدراسات " سأعود بعد ثالثین سنة : " قالوءته بدأت بالتجّلي كما استشرف و رغم أّن نب     

بقى مجاال خصبا فإّن مالك بن نبي ی.. رغم هذا  ،رت هنا وهناك حول الّرجل وفكرهالقّیمة التي ظه

بناء حضارة : "رجاءو  یزال تحقیق أمنیة الراسات الجاّدة، ألّن هدفه كان و الدّ للبحوث الهادفة و 

لم یتحقق هذا الّرجاء فإّن فكر هذا الّرجل یبقى واخزا للضمائر ومنّبها للعقول و ملهما  وما". األّمة

  ...لألجیال

، و إبرازا اإلصالحيشخصیته تجلیة لخطابه ءت هذه الّدراسة في فكر الّرجل و من هنا جا      

  .وعرة و هذا السبیل الموحش الّشاقللخّطة والمنهج التي سلكهما في هذه الّدروب ال

لك من ذالّدراسة في تجسید هذا الخطاب و  هذه أنموذج" مذكرات شاهد للقرن " وقد كانت      

  ).الحضارة  –الثقافة  –التربیة  – اإلصالح –الخطاب  –السیرة : ( خالل هذه المفاتیح الرامزة

  

Résumé 
 

        Bien que sa prophétie ait commencé à être révélée, il a déclaré: "Je 
reviendrai dans trente ans" et malgré les études précieuses qui sont 
apparues ici et là sur l'homme et sa pensée. Malgré cela, Malik bin Nabi 
reste un terrain fertile pour des recherches et des études sérieuses, car son 
objectif était toujours d’instaurer la sécurité et d’espérer «construire la 
civilisation de la nation». Et à moins que cet espoir ne soit réalisé, la 
pensée de cet homme restera et préservera la conscience et son attrait 
pour les esprits et inspirera des générations ... 

       Par conséquent, cette étude de la pensée de l'homme et de son 
caractère est une manifestation de son discours réformiste et met en 
lumière le plan et le programme qu'il a empruntés dans ces chemins rudes 
et ce chemin brutal. 

       Les "Mémoires d’un témoin du siècle" étaient l’objet de cette étude 
dans l’incarnation de ce discours à travers les clefs de ces symboles: 
(biographie - discours - réforme - éducation - culture - civilisation). 

 




