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م 1940-1889مفهوم العروبة واإلسالم عند أبن بادوس 

 زهري علي النحاس. د.م.أ

 21/1/2009: تاروخ القبول 17/7/2008: تاروخ التقدوم

 املقدمـــــة

تبكأ أبف باديس مكانة متميزة في قائمة المفكريف كالمصمحيف الذيف لعبكا 
دكران إيجابيان مؤثران في المغرب العربي، حيث كانت لو مكاقفو كجيكده التي ال يمكف 
براز اليكية القكمية لشعب المغرب العربي  نضاج كا  تجاكزىا أك إنكارىا في تطكر كا 
عامة، كاليكية الكطنية كالقكمية لمشعب الجزائرم خاصة، كقد برز ابف باديس في 

مرحمة أعتقد فييا المستعمر الفرنسي أنو قضى كأجيض، كالى األبد، اليكية 
األصمية ألرض كشعب الجزائر، متكىمان أف سياستو في االستيطاف كاإلدماج 
كالتنصير كالفرنسة قد آتت ُأُكميا، غير أف جيكده باستنزاؼ ركح التحدم لدل 
الشعب الجزائرم قد باءت بالفشؿ كظيرت ردكد الفعؿ مبكران منذ االحتالؿ عاـ 

ـ مركران باالنتفاضات كالثكرات التي قاكمت االحتالؿ، كالتي كاف مف أبرزىا 1830
كحتى قياـ جبية التحرير  (ـ1847-1830)ثكرة األمير عبد القادر الجزائرم 

ـ كنضاليا ككفاحيا المسمح، الذم داـ ثماف سنكات، حتى 1954الجزائرية عاـ 
. ـ1962تمكنت مف تحقيؽ االستقالؿ الناجز لمجزائر عاـ 

يتجمى دكر أبف باديس في رؤيتو الثاقبة لحاجة الجزائر إلى التربية كالتعميـ 
كضركرة إتقاف المغة العربية كفيـ أصكؿ اإلسالـ كتعاليمو بشكؿ صحيح عبر إلقاء 
المكاعظ كالخطب في المساجد كالجكامع كفتح المدارس بالمغة العربية كقد فاجأ ابف 

باديس المستعمر في الحقؿ الذم اختاره لممنازلة، كىك حقؿ التعميـ، فكاف بحؽ 
الرائد في بناء المبنات االجتماعية األكلى المسمحة بالكعي كالثقافة العربية 

اإلسالمية كالمختمفة ُكميان عف ثقافة المستعمر، كنجح في إيجاد الحاجز النفسي بيف 

                                                 
 جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ التاريخ .
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كقد لعب مفكركا كمصمحكا . الشعب كالمستعمر الذم ميد الطريؽ لمثكرة الجزائرية
كمحمد عبده  (ـ1897-1838)المشرؽ العربي أمثاؿ؛ جماؿ الديف األفغاني 

كرشيد رضا  (ـ1902-1849) الككاكبي فكعبد الرحـ (ـ1842-1905)
كغيرىـ دكران مؤثران ككبيران في البناء النفسي كالثقافي لبف باديس  (ـ1856-1935)

. كبمكرة فكره العربي اإلسالمي

: والدتـه ونشأتـه

كلد عبد الحميد بف محمد بف المصطفى بف مكي بف باديس في قسنطينة 
ـ 1889 (ديسمبر)في ليمة الجمعة الرابع مف شير كانكف األكؿ  (شرقي الجزائر)

 عريقة اشتيرت بالعمـ كالفضؿ كالثراء، ترجع أصكليا إلى ()في عائمة أمازيغية
 كمف أجداده ()بمكيف بف زيرم بف مناد المكنى بأبي الفتكح مف قبيمة صنياجة

مؤسس الدكلة  (ـ1062-1016)األكائؿ المشيكريف المعز بف باديس الصنياجي
. (1)(ـ1062-1048)الصنياجية األكلى

كمف أجداده القريبيف أبك العباس حميده بف باديس أحد كجياء قسنطينة 
كمف أشير عممائيا، عمؿ قاضيان، كلما رأل ظمـ فرنسا كاستبدادىا قدـ عريضة، 

ضمنيا مطالب الشعب الجزائرم في الحرية بممارسة الشعائر الدينية كفي إصالح 
كارتبط تأريخ أسرتو القريب بعالقات مشبكىة مع . ـ1891القضاء كذلؾ عاـ 
عمى كساـ نابميكف  (مكي بف باديس)فقد حصؿ جده ألبيو . السمطات الفرنسية

                                                 

()  في المغة االمازيغية، إشارة الى سكاف ( األحرار)نسبة الى أمازيغ بني كنعاف، كتعني
الذم أطمؽ عمييـ، تركي رابح، الشيخ  (البربر)المغرب العربي القدماء، كىـ يرفضكف أسـ 

، 6، ط(1940-1900)عبد الحميد بف باديس، فمسفتو كجيكده في التربية كالتعميـ
. 222، ص(1974- الجزائر)

()  ( لمتكنة كالممتمكف كالطكراؽ)مف قبائؿ البربر القديمة في منطقة المغرب العربي، كمنيا
. ككانت بينيـ كبيف قبيمة زناتة حركب كمنازعات ككانكا مف مناصرم الدكلة الفاطمية

، (1981بيركت، )، 1نكر سمماف، األدب الجزائرم في رحاب الرفض كالتحرير، ط (1)
عبد الحميد بف باديس الداعية المصمح كالسياسي "؛ الشيخ خميؿ حكراني، 527ص

. 3، ص(2003- لبناف)(أبريؿ)، نيساف17/، مجمة الكحدة اإلسالمية، العدد"المجاىد
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ـ، كأما أبكه محمد المصطفى، فقد ارتبط بالسمطات الفرنسية مف 1863الثالث عاـ 
خالؿ عممو في النيابات المالية الني كانت مف ارفع المناصب التي يمكف أف يناليا 

ُُ عف قسنطينة في  جزائرم آنذاؾ، فكاف عضكان في المجمس األعمى، كنائبان
المجمس العمالي األعمى، لكف ذلؾ لـ يمنعو مف أف يككف مف ذكم الفضؿ 

كالمركءة كالحفاظ عمى شعائر اإلسالـ كالغيرة عميو، ككاف مف حفظة القراف الكريـ، 
التربية الصالحة، كسعى إلى تكجيية نحك  (عبدالحميد)كعمؿ عمى تربية ابنو 

 بمناسبة 1902الدراسة الدينية كرعايتو لو في الحفؿ الذم أقامو في قسنطينة عاـ 
ختمو القراف الكريـ كىك في الثالثة عشر مف عمره، فضالن عف تزكيجو كىك في 

1904سف الخامسة عشرة مف عمره عاـ 
(1) .

       أما أمو السيدة أزىيرة بنت محمد بف عبد الجميؿ بف جمكؿ، فيي مف اسرة 
معركفة بالفضؿ كالنبكغ كالشجاعة في قسنطينة، يرجع أصميا إلى قبيمة بني معاؼ 
المعركفة في جباؿ أكراس، كىي حفيدة أميرة تركية تزكجيا جد األسرة أباف العيد 

سيدة ذكية محبة لمعمـ مكقرة ألىمو، كتعتقد أف العمماء  (أزىيرة)العثماني، ككانت 
المصمحيف ىـ أشرؼ الخمؽ بعد األنبياء ككانت تتضرع في صمكاتيا أف يرزقيا اهلل 

ىك االبف البكر فضالن عف ستة أكالد ليا  (عبدالحميد)ككاف . (2)بذرية صالحة
كقد ظؿ أبف باديس شغكفان بأمو يشيد بيا كيذكرىا دائمان، معبران  (أربعة أكالد كبنتيف)

عف مدل تأثر حياتو الشخصية بيا، ككاف أبكاه مف األسباب المشجعة، في تكجيو 
. (3)العممي كسمؾ طريؽ الجياد

: تعلومه وتوجهاته اإلصالحوة

تمقى عبدالحميد بف باديس تعميمو األكلي كفؽ الطريقة التقميدية القديمة 
عند الشيخ ابف الماداسي لتحفيظو القرآف الكريـ كعمره آنذاؾ خمس  (الكتاتيب)

                                                 

. 3الحكراني، المصدر السابؽ، ص (1)
، (1971 –الجزائر )، 1، ط2محمد عمي دبكز، نيضة الجزائر الحديثة كثكرتيا المباركة، ج (2)

. 58ص
. 62-61المصدر نفسو، ص (3)
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 ؿسنكات ككانت أمو تحّثو عمى المكاظبة كاالجتياد، كقد أتـ حفظ القراف كىك ال يزا
كنظران . (1)في سف الثالثة عشرة، حيث عممو أصكؿ المغة العربية كالثقافة اإلسالمية

الستقامة خمقو كذكائو كسيرتو المحمكدة قدمو شيخو الماداسي لإلمامة المصميف 
في صالة التراكيح في شير رمضاف المبارؾ كلمدة ثالث سنكات متتالية، كذلؾ في 

الجامع الكبير بقسنطينة، كلـ يمتحؽ عبد الحميد منذ البداية بالمدارس الفرنسية 
كغيره مف أبناء العائالت الكبيرة، ألف أسرتو كانت ترغب بتربيتو كفؽ النيج العربي 

. (2)اإلسالمي
ـ أخذ أبف باديس بتمقي دركس المغة العربية كالعمـك 1903      كمنذ عاـ 

-1826)اإلسالمية في مسجد سيدم محمد النجار عمى يد الشيخ حمداف الكنيسي
كاستمرت دراستو خمس سنكات، تركت . الذم عرؼ باإلصالح كالتقكل (ـ1920

خالليا أثران طيبان في تككينو الفكرم كاتجاىو اإلصالحي كالكطني، حيث أخذ عميو 
كبأف ال يقرب الكظائؼ الحككمية تحت إمرة " بأف ال يقرأ العمـ إال لمعمـ"عيدان 

 (3).المستعمر الفرنسي
      كعندما بمغ التاسعة عشر مف عمره سافر أبف باديس إلى تكنس كانتسب إلى 

الذم  (ـ1973-1879)جامع الزيتكنة كتأثر كثيران بأستاذه الطاىر بف عاشكر 
حببتني في "يرجع الفضؿ إليو في اتجاىو العركبي كاإلسالمي إذ يقكؿ عف دركسو 

كخالؿ كجكده . (4)"األدب كالتفقو في كالـ العرب كاالعتزاز بيا كما أعتز باإلسالـ
في تكنس اتصؿ ببعض ركاد الفكر العربي اإلصالحي السمفي ىناؾ، كبعد انياء 

 ارتحؿ أبف باديس إلى المدينة المنكرة، كزار الشاـ كمصر 1912دراستو العميا عاـ 
ككاف طمكحان في اف يتفرغ لمتدريس كاف يككف . 1913كعاد إلى قسنطينة عاـ 

                                                 

. 62-61دبكز، المصدر السابؽ، ص (1)
-1900تركي رابح، الشيخ عبد الحميد بف باديس، فمسفتو كجيكده في التربية كالتعميـ  (2)

. 161-160، ص(1974الجزائر، )، 5، ط1940
. 164، ص62رابح، المصدر السابؽ، ص (3)
نزار ألحديثي، عبدالحميد بف باديس كدكره في الحركة الكطنية في الجزائر، مجمة دراسات  (4)

. 219، ص(1988- بغداد)، (5)في التاريخ كاآلثار، العدد
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الكاسطة لعقد حمقات دراسية عمى غرار ما شيده في تكنس ككاف ىدفو تخريج 
نخبة مختارة مف رجاؿ الدعكة كاإلصالح تعمؿ عمى نشر العمـ كاإلصالح مف 

لما قفمنا مف الحجاز كحممنا بقسنطينة عاـ : "كيشير إلى ذلؾ بقكلو. بعده
كعزمنا القياـ بالتدريس أدخمنا في برنامج دركسنا تعميـ المغة  (ـ1913-ىػ1321)

كآدابيا كالتفسير كالحديث كاألصكؿ كمبادئ التاريخ كمبادئ الجغرافية كمبادئ 
الحرب كقضينا عشر سنكات في المدارس لتككيف نشئ عممي كظيرت بحمد اهلل 

. (1)"نتيجتيا
      رفض أبف باديس اليجرة التي عرضيا عميو عدد مف الشيكخ الجزائرييف 

المقيميف في الحجاز، كأصر عمى مقاكمة االستعمار الفرنسي في الجزائر قائالن 
، كاتفؽ مع "نحف ال نياجر نحف حراس اإلسالـ كالعربية القكمية في ىذا الكطف"

 عمى خطة ألعداد جيؿ مف الرجاؿ يكاجيكف (2)زميمو الشيخ البشير اإلبراىيمي
العركبة كاإلسالـ "محاكالت التمزيؽ كالتفتيت القكمي في الجزائر، كيعيدكف ليا

يممككف كضكحان في اليدؼ كفكرة صحيحة تكصؿ إلييـ حتى كاف "رجاؿ" كالقكمية
رجاؿ يعرفكف حدكد غاياتيـ في ككنيـ يمثمكف أمانة الكطنية !" كانكا ذكم عمـ قميؿ

كالقكمية، يؤتمف عمييـ في تسميميـ الراية إلى جاٍر ثاٍف يأتي بعدىـ، معمنيف الثكرة 
فمكث ثمانية عشر عامان لمفترة . كتحقيؽ االستقالؿ كالعيش الرغيد لمجزائر

نما أريد "ُيعدُّ الرجاؿ، جيالن بعد جيؿ قائالن  (1913-1931) أنا ال ُأكلؼ الكتب كا 
 .(3)"صنع الرجاؿ

                                                 

، (1982-بيركت)، 1تركي رابح، دراسات في التربية اإلسالمية كالشخصية الكطنية، ط (1)
. 134ص

التقى بابف باديس في الحجاز عاـ  (1965-1889)مف ركاد النيضة العربية في الجزائر  (2)
، كاتفؽ معو عمى نشر اآلراء كاألفكار اإلصالحية الدينية كالكطنية، كتككيف نخبة 1913

سالميا ككطنيان، رابح، الشيخ عبدالحميد بف باديس، ص  177-172مف المتعمميف عربيان كا 
، (2)محمد عمارة، العركبة عند تيار التجديد الديني الحديث، مجمة قضايا عربية، العدد  (3)

. 24، ص(1979حزيراف -بيركت)
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      كاجيت القكمية العربية في الجزائر، شأنيا شأف سائر القكميات المقيكرة 
المحتمة، ما كاجيتو القكمية األلمانية بعد احتالؿ نابميكف بكنابرت أللمانيا في مطمع 

، حيف عّكلت تركيز نشاطيا عمى النضاؿ الثقافي (ـ1802)القرف التاسع عشر 
، كىذا (1)كقامت بتحفيز األلماف كحثيـ عمى المقاكمة مف اجؿ بقاء األمة األلمانية

، كبدأت جيكده بالتدريس في الجامع (2) شيخنا اإلماـ عبدالحميد بف باديسقما فعؿ
 فكاف ييتـ في تربية كتعميـ العربية لألطفاؿ كالشباب في (3)األخضر في قسنطينة

النيار، كيعظ في المساجد، الشباب كالكبار في الميؿ يعمميـ دركس التفسير 
كالحديث كالحضارة اإلسالمية، كنبذ البدع كالضالالت كمفاسد العادات التي تنافي 

. (4) اإلسالـ الحنيؼئمباد
كما قاـ ابف باديس برحالت داخمية جاب خالليا المدف كالقرل الجزائرية       

منشئا المدارس كالمكاتب في قمب المساجد، لتعكيض الجزائرييف عّما حرمتيـ منو 
السمطات الفرنسية مف إلغاء التعميـ بالمغة العربية في مدارسيـ كمعاىدىـ ككمياتيـ، 
نفاقو ثركتو الشخصية، كجمعو التبرعات، لمنفقة عمى تأسيس المدارس  ف جيكده كا  كا 

مدرسة كانت تخّرج  (350)الكطنية كبنائيا في القرل، تمخضت عف أنجاز كبناء 
كتمكف أبف باديس مف كسب . (5)ألؼ جزائرم يتقنكف المغة العربية (150)أكثر مف 

. (6)(1931-1913)نحك ألٍؼ مف صفكة المؤيديف لسياستو اإلصالحية لمفترة 
سندان أساسيان لمسمطات الفرنسية حيث  (المنحرفة)      ككانت الطرؽ الصكفية 

كاف لمعظـ أصحاب الطرؽ الصكفية كالزكايا تأثير كبير عمى مجتمع المغرب 

                                                 

، ترجمة احمد نجيب 1950-1789فشر، تاريخ أكربا في العصر الحديث . ؿ. أ. ينظر، ىػ (1)
. 99-92، ص(1964القاىرة، )، 4ىاشـ ككديع الضبع، ط

. 107رابح، دراسات في التربية اإلسالمية، ص (2)
أصبح ىذا الجامع مركزان لتجديد الثقافة العربية اإلسالمية كبعثيا في الجزائر، المصدر  (3)

. 529السابؽ، ص
. 134رابح، المصدر السابؽ، ص (4)
. 54، ص(1965- القاىرة)أنكر الجندم، الفكر كالثقافة المعاصرة في شماؿ أفريقيا،  (5)
. 24عمارة، المصدر السابؽ، ص (6)
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 يتكسطكف بيف االعربي، في الجانبيف الركحي كاالجتماعي، ككثيران ما كانك
 السمطة تستعيف بيـ لممحافظة عمى تالحككمات المحمية كاألىالي، كغالبان ما كاف

مستغمة رجعية تفكيرىـ كجمكده، فأغدقت عمييـ . األمف كحتى لجباية الضرائب
المنح االمتيازات مف اجؿ ضماف كسبيـ كمساندتيـ لممستعمريف كدعكة الناس 

أنو في  (أبرز السياسييف المتنكريف في المغرب)لتأييدىـ، كقد ذكر عالؿ الفاسي
( 168,874)أكاخر القرف التاسع عشر بمغ عدد أتباع الطرؽ الصكفية في الجزائر 

. (1)مريدان 
      تصدل أبف باديس لممتاجريف باسـ الديف كفضح المتعاكنيف منيـ مع 

المستعمر الفرنسي، الذيف أدعكا اف ليـ كرامات ركحية طغت عمى الحياة العامة 
لممجتمع الجزائرم، كأفضت إلى ظيكر البدع كالخرافات كالشعكذة المنافية لعقيدة 

" ، كحذر أبف باديس الشعب الجزائرم مف االنزالؽ كاالنسياؽ كراءىـ بقكلو(2)التكحيد
أحذر مف دّجاؿ يتاجر بالطالسـ كيتخذ آيات القراف كأسماء الرحمف ىزكان يستعمميا 

كقد حاكؿ ىؤالء تشكيو صكرة الشيخ أبف باديس كمنعو . (3)"في التمكيو كالتضميؿ
بدالن مف باديس، كيتصدكف لو  (إبميس)مف التعريض بيـ فأخذكا يطمقكف عميو أسـ 

بعد إلقاء خطبو كمكاعظو كيرمكنو بالحجارة، كما فشمكا قبميا باغتيالو، بتكميؼ أحد 
ـ، عندما كاف أبف باديس ييـ 1927عاـ  (العميكية)مريدم الطريقة الصكفية 

. (4)بالخركج مف الجامع األخضر بقسنطينة
      اىتـ أبف باديس بالصحافة الكطنية كدكرىا في تحصيف المجتمع الجزائرم 
كتثقيفو ضد المخططات االستعمارية المرسكمة، كسعى إلى تنكير أذىاف الناس 

بالمكاعظ المكتكبة، ككتاباتو التحريضية ضد المستعمر كمقاالتو التربكية 
اإلصالحية المكجية عبر الصحؼ الجزائرية، منيا مشاركتو في إصدار جريدة 

                                                 

. 13، ص(1955- القاىرة)المغرب العربي منذ الحرب العالمية االكلى، : أنظر كتبو (1)
 .134سمماف، المصدر السابؽ، ص (2)

. 6الحكراني، المصدر السابؽ، ص (3)
. 134، ص90سمماف، المصدر السابؽ، ص (4)
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الحؽ فكؽ كؿ احد، كالكطف )، ككاف شعارىا 1926النجاح، كمجمة المنتقد عاـ 
فعطمتيا السمطات الفرنسية بعد ثمانية عشر عددان، لكنو عاد  (قبؿ كؿ شيء
ـ، كما أصدر صحفان 1927عاـ  (أسبكعية ثـ شيرية) (الشياب)فأصدر جريدة 

 (السنة المحمدية)ك  (الشريعة)أخرل تعرضت لممصادرة كاإللغاء منيا 
. (1)(الصراط)ك

      أما مكقفو السياسي إزاء االحتالؿ الفرنسي لمجزائر، فانو لـ يكف رجؿ 
سياسة، بؿ كاف رجؿ فكر كثقافة كمجددان إصالحيان في سبيؿ تحرير العرب مف نير 

نما كاف عدكان التجاىاتو  الييمنة كاالستغالؿ، كلـ يكف عدكان لمفكر الغربي كا 
في .. الجزائر ليست فرنسا كاليمكف أف تككف فرنسا"االستعمارية، ككاف يؤكد أف 

. (2)"لغتيا كفي أخالقيا كفي عنصرىا كفي دينيا
      كاستكماال لمكقفو السياسي انتمى أبف باديس إلى أكؿ حزب شكمو المثقفكف 

، تبمكر فكرىـ (بالنخبة)الجزائريكف كىك حزب المصمحيف، كىـ ممف عرفكا 
 حزيراف 5في  (جمعية العمماء المسمميف)السياسي عندما أسيمكا في تأسيس 

. ـ، كالتي جاء تأسيسيا بمناسبة مركر مائة عاـ عمى االحتالؿ الفرنسي1931
كرفعت . ككاف الطابع االستفزازم أحد العكامؿ المباشرة في تأسيس الجمعية

اإلسالـ ديننا كالعربية لغتنا [ مفاده (3)"اإلسالـ، العركبة، الجزائر"الجمعية شعاران 
قامة . ]كالجزائر كطننا نشاء المساجد كا  كقد نشطت الجمعية في فتح المدارس كا 

النكادم الثقافية كالدينية بقصد المحافظة عمى شخصية الجزائرييف كتحصيف 
. (4)ىكيتيـ الكطنية كالقكمية كاإلسالمية

: جذور فكره اإلصالحي

                                                 

. 194-188رابح، الشيخ عبد الحميد بف باديس، ينظر التفاصيؿ في الصفحات  (1)
. 56الجندم، المصدر السابؽ، ص (2)
. 141رابح، الشيخ عبد الحميد بف باديس، ص (3)
. 92، ص(1987 –الككيت )سعيد إسماعيؿ عمي، الفكر التربكم العربي الحديث،  (4)
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يمكف إرجاع الفضؿ ألفكار أبف باديس اإلصالحية، كبشكؿ مباشر إلى 
أساتذتو األكائؿ الذيف تمقى العمـ عمى أيدييـ، كغالبان ماكاف يذكر ذلؾ في كتاباتو 

مشيدان بأفضاليـ العممية كاإلصالحية لو، ككاف مف بينيما الشيخاف احمد أبك 
مف  (ـ1942-1882)كمحمد النخمي القيركاني  (ـ1920-1826)حمداف الكنيسي 

أعالـ مدرسي جامع الزيتكنة، المذاف أثرا في نفسو، كبرا في مكاىبو، حيث تمقى 
عمييما مناىج العمـ كالكفاح في الحياة، كلـ يبخسا حقو قط، كيشير أبف باديس في 

كاف ليما األثر البميغ في تربيتي كفي حياتي العممية، كىما مف "ىذا الصدد قائالن 
بيف مشايخي المذاف تجاكزا بي حد التعميـ المعيكد مف أمثاليا إلى أمثالي إلى 

.  (1)"التربية كالتثقيؼ، كاألخذ بيدم إلى الغايات المثمى في الحياة
      كلـ يفتأ بف باديس، يذكر فضائؿ الشيخ الكنيسي، فيك الذم بذر البذرة 

االكلى، إذ أىدل كغرس في نفسو مبدأ العمـ كالمعرفة ألجؿ خدمة الكطف 
بفضؿ الدركس التي تمقاىا عمى يديو، مما أىمتو لمقبكؿ في الزيتكنة، . كاإلنسانية

كالدراسة في مستكل السنة الرابعة مف التعميـ بدال مف قبكلو في مستكل السنة 
االكلى مف التعميـ، اذ كانت الدراسة في الزيتكنة تستمـز مف الطالب قضاء سبع 

كقد تكطدت العالقة بيف التمميذ كأستاذه، . (2)سنكات دراسية، حسب المناىج المقررة
الذم أخذ عميو عيدان باف ال يقبؿ عمالن حككميان العتقاده اف الكظيفة الحككمية 

تعيؽ نشاط الداعية عف أداء رسالتو، بؿ كيتجاكز أحيانا ليحط مف كرامتو كتقييد 
. (3)حريتو

أما الشيخ محمد النخمي، فقد فتح ألبف باديس أفاقان في التجديد، كطرح 
األفكار كاآلراء جراء أساليب المفسريف مف أساتذتو التقميدييف الذيف اعتمدكا في 

صالحاتيـ المذىبية في كالـ اهلل  فيما ال )تفسيرىـ كدركسيـ التأكيالت الجدلية كا 

                                                 

محمد صالح الجابرم، العالمة عبدالحميد بف باديس في تكنس، الحمقة االكلى، مجمة العرب  (1)
. 1982بيركت،  (32)كالعالـ، العدد 

. 27-26المصدر نفسو، ص (2)
. 5الحكراني، المصدر التسابؽ، ص (3)
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كحشكا في أذىاف تالميذىـ بما يحفظكنو مف القكالب  (اختالؼ فيو مف القرآف
كالمقكالت، دكف تفكر أك تدّبر، كيحفظ بف باديس نصيحة بالنص، ليذا الشيخ 

: الجميؿ، تقكؿ
اجعؿ ذىنؾ مصفاة ليذه األساليب المعقدة، كاألصكؿ المختمفة، كاآلراء "

. (1)"المضطربة، يسقط الساقط كيبقى الصحيح كتستريح
كىناؾ عامؿ ميـ أثر في تككيف شخصية أبف باديس اإلصالحية كغيرتو 
الكطنية، ارتبط بظيكر كتابات عمر راسـ كعمر بف قدكر، المناضميف المعركفيف 
في الجزائر، المذيف جاىدا بالقمـ كالفكر لمدفاع عف الشخصية العربية اإلسالمية 
الجزائرية، إزاء المخططات االستعمارية كأسيما بالكتابة لصالح العمالة التكنسية 

، كىي ذات الفترة التي أقاميا أبف 1911-1907 لمفترة مفي ظؿ االستعمار الفرنس
. (2)باديس طالبان في جامعة الزيتكنة

كقد تأثر الفكر اإلصالحي ألبف باديس، بصكرة غير مباشرة بالكسط 
الفكرم كاالجتماعي كالسياسي الذم عايشو في الزيتكنة، فقد كاف لمكسط 

االجتماعي ىناؾ، الفضؿ األكبر في تككينو السياسي عبر ماكاف يطالعو في 
خبارية كتحميمية حكؿ كضع الجزائر،  الصحؼ كالمجالت مف مقاالت سياسية كا 
كبما كاف باألقطار العربية الشقيقة المجاكرة مف أخطار تحيؽ بيا، منيا مطامع 

ـ، كالتكجيات االستعمارية الفرنسية في 1911ايطاليا كحربيا في ليبيا عاـ 
المغرب، كلما كاف يجرم في تكنس في ذات العاـ جراء الصداـ بيف الحركة 

. (3)الكطنية التكنسية كالسمطات الفرنسية في حادثة الزالج
      كعبر اإلطالع عمى فكره اإلصالحي الثر، تستبعد المصادر أساتذتو في 
قسنطينة، أك أنيا تسربت عبر الزيارة لمشيخ محمد عبده إلى ىذه المدينة عاـ 

 غالمان يافعان في ذلؾ التاريخ ال يتجاكز عمره ؿ، إذ كاف أبف باديس ال يزا1904
الرابعة عشرة بعد، كيستبعد أف اجتمع باإلماـ محمد عبده في مدينة قسنطينة، 

                                                 

 .27الجابرم، المصدر السابؽ، ص (1)

. 32، ص30الجابرم، المصدر السابؽ، ص (2)
. 30المصدر نفسو، ص (3)
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كحتى إذا كاف قد اجتمع بو كحضر دركسو، فال يمكف استيعاب أفكاره اإلصالحية 
. (1)كىك في ىذا السف المبكر

: مفهوم العروبة واإلسالم عند إبن بادوس

اليمكف ألم باحث اف يستكعب مفيـك العركبة كاإلسالـ عند أبف باديس 
ما لـ يكف مممان بجذكره القكمية كالدينية كالظركؼ التي نشأ فييا، فقد كاف بف 

أحد المصمحيف  (ـ1917-1862)باديس متأثران بكتابات الشيخ البشير بف صفر 
المجدديف في تكنس كمف بناة النيضة العممية كالفكرية الحديثة في المغرب 

، كالذم كاف لو الفضؿ في معرفة أبف باديس بتاريخ أمتو العربية (2)العربي
طالعو عميو حيث يقكؿ  البشير بف )كأنا شخصيان اصّرح بأف كراريس "كاإلسالمية كا 

الصغيرة الحجـ الغزيرة العمـ، ىي التي كاف ليا الفضؿ في إطالعي عمى  (صفر
تاريخ أمتي كقكمي، كالتي زرعت في صدرم ىذه الركح التي انتيت بي اليـك الف 

. (3)"أككف جنديان مف جنكد الجزائر
كما تأثر أبف باديس باألفكار السمفية اإلصالحية المتمثمة بآراء كأفكار 

تمميذ محمد )محمد عبده عف طريؽ مجمة المنار التي كاف يصدرىا رشيد رضا 
في بيركت، فكاف أبف باديس يتتبع قراءتيا كينقؿ أحيانا منيا بعض المقاالت  (عبده

، كما كانت لو مراسالت 1925كينشرىا في مجمة الشياب التي كاف يصدرىا منذ 
. (4)ككتابات مع صاحبيا الشيخ رشيد رضا شخصيان 

                                                 

. 31المصدر نفسو، ص (1)
ـ، لعب 1882أحد أعضاء جمعية العركة الكثقى التي أسسيا جماؿ الديف األفغاني سنة  (2)

ذكاء الركح الكطنية في تكنس، درس في  دكران كطنيان كبيران في نشر العمـ كالثقافة الحديثة كا 
اكربا كاشتغؿ بالتدريس في جامع الزيتكنة كمدرسة الخمدكنية، كتقمد عدة مناصب عممية 

الطاىر عبداهلل، الحركة الكطنية التكنسية، رؤية شعبية : كسياسية في تكنس، لممزيد، ينظر
. 36-33، ص(1976- بيركت)، 1، ط(1956-1830)قكمية جديدة

. 167تركي رابح، الشيخ عبدالحميد بف باديس، ص (3)
. 169المصدر نفسو، ص (4)
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أما عف الظركؼ التي نشأ فييا أبف باديس كمدل تأثره نبيا، فقد كاف مف 
عصر ) اإلسالـ ؿ، كيضرب جذكر انتماءه ليـ إلى ما قب(البربر)االمازيغ 
، غير انو أدرؾ اثر اإلسالـ في االمازيغ، كلـ يجد تناقضان بيف شخصيتو (االمازيغ

االمازيغية الجزائرية كبيف انتماءه لمعركبة كاإلسالـ، فيك يرل اف الجزائر بدأت في 
التاريخ أمازيغيا غير اف دخكليا اإلسالـ كتكمميا العربية كامتزج االمازيغ بالعرب 

ليس تككف األمة يتكقؼ عمى اتحاد دميا كلكنو : "جعميـ حالة كاحدة، كيشير قائالن 
متكقؼ عمى اتحاد قمكبيا كأركاحيا كعقكليا اتحادان ُيظير كحدة المساف كآدابو 

. (1)"كاشترؾ في اآلالـ كاآلماؿ
( )رفض بف باديس الرابط العرقي لمعركبة مستندان إلى حديث الرسكؿ 

" ليس العربية بأحدكـ مف أب كال أـ إنما ىي المساف فمف تكمـ العربية فيك عربي"
كأشار في مقاؿ نشره عاـ . (2)(رجؿ القكمية العربية)فيك يعتبر الرسكؿ الكريـ 

ىذا ىك رسكؿ اإلنسانية كرجؿ األمة العربية الذم نيتدم بيديو :" ـ قائالن 1936
فيك بذلؾ قدـ مفيكمان فكريان  (3).."كنحيا ليا كنمكت عمييا.. كنخدـ القكمية العربية

سياسيان ذا محتكل كمفيكـ تقدمي كىك يحدد دكر العرب في الحضارة اإلنسانية قبؿ 
اإلسالـ، كأنيـ كانكا أرضان خصبة لمشخصية العربية، لكنو يرل اف سبب تدىكر 

رافضان أساليب االستعمار . (4)العرب المسمميف كاف االبتعاد عف الكتاب كالسنة
إف األمة التي صنعيا اإلسالـ :" كمتمسكا بالجزائر العربية المسممة كيشير قائالن 

كىي صنيعة اهلل، كأنجبتيا العرب كىي أمة التاريخ، كأنبتتيا الجزائر كىي العاتية 
 كلف تستطيع اف تمسحيا األياـ كنكائب ععمى الركماف كالفانداؿ ال تستطي

. (5)"الزماف
                                                 

. 55، ص(1973بيركت )محمد الميمي، بف باديس كعركبة الجزائر  (1)
. 145المصدر نفسو، ص (2)
 .56الميمي، المصدر السابؽ، ص (3)

محمكد قاسـ، اإلماـ عبدالحميد بف باديس الزعيـ الركحي لحرب التحرير الجزائرية،  (4)
. 51، ص(1968- القاىرة)

 .58سمماف، المصدر السابؽ، ص (5)
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      كأيقف أبف باديس بأف اإلسالـ ىك الذم تبنى عميو عركبة الجزائر، ألنو 
يشكؿ مانعان حصينان لشخصية الشعب الجزائرم ضد أم تيديد داخمي أك خارجي، 

أنني : "  بكمية الشعب بمدينة قسنطينة أشار قائالن 1938ففي خطاب ألقاه عاـ 
أعاىدكـ عمى أنني أقضي بياضي عمى العركبة كاإلسالـ، كما قضيت سكادم 
عمييا كأنيا لكاجبات، كأنني سأقصر حياتي عمى اإلسالـ كالقرآف كلغة اإلسالـ 

.  (1)"كالقراف
كاف أبف باديس يجاىر بالدعكة اإلصالحية السمفية كلـ يكف بذلؾ السمفي 

المنغمؽ عمى نفسو، يجّمد النصكص حاؿ عجزه عف إمكانية الحكار، بؿ كاف 
 (2)يتبادؿ النقاش كالحكار كالتأثير مع النخبة الجزائرية المثقفة بالثقافة الفرنسية

إسالـ ذاتي، مبني عمى فيـ األصكؿ الصحيحة : فكانت نظرتو لإلسالـ تقـك عمى
سالـ كراثي، الذم يقكـ عمى تحصيف األمـ الضعيفة كتحفظ بو  لمديف اإلسالمي، كا 
تماسكيا، كالسيما أمة العرب التي حافظت بفضؿ اإلسالـ عمى شخصيتيا الكطنية 

، فاإلسالـ (3)كالقكمية، بفضؿ لغة القرآف، كحفظت ليا الكثير مف أخالقيا كآدبيا
عند بف باديس ليس الصفات التي يرثيا اإلنساف، فيك يرفض اإلسالـ التقميدم 

بأنو لـ يحقؽ لألمة نيضتيا نتيجة ما لحقو مف بدع كأكىاـ "المتكارث، الذم يعتقد 
، كلذلؾ فيك يربط بيف فيـ اإلسالـ "كخرافات غمفتو بالجمكد كالسبات الممقكتيف

كفيـ المعاصرة كالتحديث بالمغة العربية التي يعدىا األداة الفاعمة لربط العرب 
لغة الديف كلغة الجنس كلغة القكمية كلغة الكطنية )بماضييـ كمستقبميـ فيي عنده 

. (4)(المحركسة أنيا كحدىا الرابطة بيننا كبيف ماضينا
كأكد بف باديس أصالة اإلسالـ، التي عبر عنيا القرآف كالحديث كالسمؼ 

األمة )الصالح، كربط العركبة باإلسالـ كأعطاىا مفيكما إنسانيا عندما اختارىا 

                                                 

 .142رابح، دراسات في التربية اإلسالمية، ص (1)

 .12الميمي، المصدر السابؽ، ص (2)

. 59المصدر نفسو، ص (3)
. 36عمارة، المصدر السابؽ، ص (4)
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أف إنسانية األمة العربية " لحمؿ الرسالة لمبشرية جمعاء كلذلؾ فيك يرل  (العربية
كانت جزءان مف مكانتيا التاريخية ماضيان كحاضران كمستقبالن فالذم يسعى لإلصالح 

. (1)"ببقصاء كفصؿ العرب عف اإلسالـ فأنو لف يحقؽ شيئان 
آمف أبف باديس بعركبة الجزائر، كبأنيا عركبة تاريخ كحضارة، كأشاد 

حسبي اف أككف قد خدمت القكمية العربية التي ىي خدمة : "بالقكمية العربية قائالن 
كيتحدث أبف باديس عف العركبة، فيصفيا بأنيا حقيقة كاضحة ". لإلسالـ كالقرآف

رغـ التضميؿ كالتزييؼ االستعمارم كأنيا نياية المطاؼ في الصراع، رغـ أف 
الظركؼ العصيبة التي عاشتيا الجزائر كادت تطمس معالـ اإلسالـ كالعركبة 

. (2)لكنو كاف يؤمف بالغد العربي األكبر الذم كّفر بو المستعمر. ىنالؾ
كيرد  (3)كدحض حجة المستعمر الفرنسي بصبغ العركبة بالعرقية كالطائفية

ذا نظرت إلى: "قائالن  فرنسا، فأنؾ تجدىا خميطان مف دماء كثيرة كلـ يمنعيا ذلؾ .. كا 
فيما استمد بف باديس العركبة مف منابعيا األصيمة، .." مف اف تككف أمة كاحدة

أييا  "(4)الذم ربط العركبة بالديف كالمغة ()مستميمان حديث رسكؿ اهلل محمد 
الناس، الرب كاحد كاألب كاحد كالديف كاحد، كليست العركبة بأحدكـ مف أب ك ال 

كيثني بف باديس عمى ذلؾ . (5)"أـ، كلكنيا المساف، فمف تكمـ العربية، فيك عربي
ككف رسكؿ اإلنسانية كرجؿ القكمية العربية أمتو ىذا التككيف المحكـ "بالقكؿ 

عز )داعيان مف اهلل ". العظيـ ككجييا لتقـك لإلسالـ كالبشرية بذلؾ العمؿ الجميؿ
:  أف يحييو لخدمة العركبة كيميتو في خدمتيا كيشير قائالن  (كجؿ

                                                 

نزار ألحديثي، عبدالحميد بف باديس كدكره في الحركة الكطنية في الجزائر، مجمة دراسات  (1)
. 235-234، ص(1988-بغداد)، (5)في التاريخ كاآلثار، العدد 

. 124بساـ العسمي، عبدالحميد بف باديس كبناء قاعدة الثكرة الجزائرية، ص (2)
. 125العسمي، المصدر السابؽ، ص (3)
. 126المصدر نفسو، ص (4)
، 2 بدراف، جرعمي بف الحسيف ابف عساكر، تيذيب التاريخ الكبير، تحقيؽ عبد القاد (5)

. 198، ص(ـ1933/ىػ1351- دمشؽ)
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ىذا رسكؿ اإلنسانية كرجؿ القكمية العربية الذم نيتدم بيديو، كنخدـ القكمية "
العربية خدمتو، كنكجييا تكجييو، كنحيا ليا كنمكت عمييا، كاف جيؿ الجاىمكف 

. (1)"كخدع المخدكعكف كاضطرب المضطربكف
لقد ساد الجزائر إسالـ مشكه كثقافة أجنبية غربية، كحاكلت فرنسا مف 

خالليا إعطاء صكرة مشكىة عف تاريخ كحضارة المغرب العربي، بككنو ينتمي إلى 
عيد الركماف كالغاؿ أجداد الفرنسييف، فتصدل أبف باديس ليا، ليؤكد عركبة 

: الجزائر كأطمؽ مقكلتو الشييرة
شعب الجزائر مسمػـ         كالى العركبة ينتسب 

مف قاؿ حاد عف أصمو       أك قاؿ مات، فقد كذب 
األمة الجزائرية تعربت طبيعيان اختياران صادقان، فيي في تعربيا "كأكد أف 

شب في ميدىـ ... نظيره إسماعيؿ جد العرب الحجازييف فقد كاف مف العرب
. (2)"كنطؽ بمسانيـ كتزكج منيـ
بأنيا عركبة تأريخ كحضارة كلف يقـك  (عركبة الجزائر)      ككصؼ أبف باديس 

لبس أبناء الجزائر العركبة، " الكطف الجزائرم إال بيا كيشير إلى ذلؾ بقكلو
كامتزجت بأركاحيـ كتغمفت في قمكبيـ معارفيا، كجرت ينابع بيانيا عمى ألسنتيـ، 

. (3)"كمنيا جنكد كقكاد كأمراء.. فأصبحكا عمماء كخطباء كشعراء
: ككصؼ األمة العربية بالرابطة القكمية الثابتة كالدائمة فيقكؿ

ىذه األمة العربية تربط بينيا زيادة عمى رابطة المغة، رابطة الجنس كرابطة التاريخ "
. (4)"كرابطة األمؿ في الكحدة القكمية

      كحدد بف باديس مفيـك العركبة بأنيا تقع داخؿ الدكائر المحمية ثـ اإلقميمية 
ثـ العالمية كضمف ثالث دكائر، االكلى دائرة الجزائر ثـ دائرة المغرب ثـ دائرة 
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لمف "اإلسالمية كأخيران دائرة اإلنسانية، كجاء ذلؾ في مقالة لو بعنكاف -األمة العربية
. (1)1937التي نشرت مطمع عاـ " أعيش

أقرب "أكد أبف باديس أف " مبادؤنا كغايتنا كشعارنا"كفي مقالة لو بعنكاف 
األكطاف لمجزائر ىك المغرب األدنى كالمغرب األقصى المذاف ما ىما كالمغرب 
األكسط، أال كطف كاحد لغة كعقيدة كآدابان كأخالقان كتاريخان كمصمحة في الكطف 

. (2)"العربي كاإلسالمي ثـ كطف اإلنسانية العاـ

: وفــاة ابن بادوس

، عف عمر ناىز الكاحدة 1940 (فبراير) شباط 16تكفي بف باديس في 
كميما "مسمكمان "كالخمسيف، كقيؿ انو مات بمرض السؿ العظاـ كقيؿ أنو مات 

تعددت األسباب فالمكت كاحد، لكف ثمة حقيقة تقكؿ إذا مات الكجكد المادم البف 
باديس فأنو حّي بحضكره المعنكم كالركحي، كىك دليؿ عمى استمرار عركبة 

فبذا ىمكت نصيحتي فتحيا : "فعندما أحس بقرب المنية ىتؼ قائالن . (3)الجزائر
. (4)"الجزائر كالعرب
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Ibn Badis’s Concept of Arabism and Islam  

(1889-1940) 

Asst. Prof. Dr. Zuhair Ali Al-Nahas

 

Abstract 
Ibn Badis (1889-1940) was a man of thought, culture 

and restoration. He was really the pioneer of nationality 

thought and Islamic Arabic culture in Algeria. His concept of 

Arabism and Islam stemmed from his comprehension of the 

concept of mother nationality(Algeria) as something historical, 

real and present. Arabism for him is homeland and a nation 

that preceded Islam, and he did not find any distinction to be 

Amazyghian Algerian or Arabian Muslim. He was fighting 

under complex revolutionary circumstances when the French 

colonizer used all Kinds of compulsion and force that pushed 

the Algerian people to sacrifice about one million martyrs so 

as to achieve his identity, independence and his Arabic 

affiliation. 
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