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ABSTRACT 

A number of factors contributed to the spread of the reformed movement in the 

Arab world .most notably the reformists in Arab East .who were inspired by the 

principles of true Islam .Then worked to purify the minds and mindis of innovations 

and superstitions and related to the ideological foundations and then progress in the 

ladder of social and political life.Reform of the situation inAlgeria, And helped 

Algerians to find new ways and means to counter French colonialism ,and worked to 

spread this movement. Organic and reformist scholars and reformers Algerians, where 

united their efforts in the establishment of Algerian Muslim Schlors Association.  

 

Keywords: reform movement, reform scholars, middle-east؛ Algeria, Algerian Muslim 

Scholars Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received  21/10/2019 

Received in revised form 17/11/2219 

Accepted   05/21/2222 

Available online    15/20/2222  

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2020.2410 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 991 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 

 

 

 

 الملخص

سااات عدة اااملة ي عااااة ااارة  اإلاااتةة الةاااااة ربااابلزاة تا اااتاهة ا ة ااارةء ةإل اااتةعاااتة اااتهة ااا ةم اااتلةي  عااات ة رباااب ة

 تاإلاااةلة ا ة ااارةي ااااوز ة ساااايلي ةم اااياالهةعااا ةع اااتماة رسااابهة ابااالزلاة اااات ي ةز ع اااي ة  ااا ةا الزاااةة ا  اااي ةي ا  اااياة

ا ااامةاااات ة تألسااا ة ا  تةمزااااةراااهةزاااامةلي ة ااارةسااا هة الزاااتلة  لاعت زااااةي اسزتسااازا ةيعااا ة ا ااامرةي ا ة  اااتدةيعاااتةزابااااة

اظالااايةة الةاااااة ربااابلزاة اااتالإل ةةةعسااات عاة  تاااااة ااارة إلاااةة ااااي رة اااامز رةي ار ااات رةي ال اااتظة  ااا ةع يعاااتدة اإلااا  ة

لمزاااملةا اباااموةة الإل ةاااةو ةيحباااب ة التاااااة ااااارةيبااااةحازالااات ةاعاااتةسااات مدة الإل ةاااةزز ة  ااا ةحزلاااتمةءساااتاز ةييساااتةا

ابساااا عتةة ا ة سااار ةي ااامة عااااة  ااا ة إلاااةة اااوصة الةاااااة ا الحااايزاةي ربااابلزاة  عااات ةيعبااا لز ةلإل ةاااةزز  ةلزااا ة

 ايلمدةعلاليم االهة رةاأسز ةلع زاة ا  عت ة اعس عز ة الإل ةةزز .

 

جمعيةةةةةة العلمةةةةةاال الم ةةةةةلمي   ،الجزائةةةةةر ،الشةةةةةرر العربةةةةة  ،علمةةةةةاال اإل ةةةةة   ،الحركةةةةةة اإل ةةةةة حيةالكلمااااااف المف:اح ااااا   

 .الجزائريي 
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  المقدم   -1

إن الحةةةةةديو عةةةةة    ةةةةةول الائةةةةةر اإل ةةةةة ح  للجزائةةةةةر ياطلةةةةةو بال ةةةةةر رة مةةةةة  الباحةةةةةو أن ياجةةةةةا   الحةةةةةد د 

الجغرافيةةةةة  ياطلةةةةب إلةةةةا اخبعةةةةاد الااريخيةةةةة،  يار ةةةةد إإلةةةةعاعات الحركةةةةة الائريةةةةة  اإل ةةةة حية فةةةة  الم طقةةةةة العربيةةةةة 

ن العةةةةالع العربةةةة  إلةةةة د ال ةةةةور حركةةةةة إ ةةةة حية بقيةةةةادة علمةةةةاال  دعةةةةاة معةةةةادي  إحيةةةةو  العربةةةة ، خا ةةةةة فةةةة  المشةةةةرر

ل سةةةاعمار الغربةةة   الةةةجي  سةةةعوا جاإةةةدي  مةةة  أجةةةب إ ةةة   المجامعةةةات العربيةةةة  اإلسةةة مية  ال  ةةةو  ب ةةةا   خل ةةةي ا 

   الحاةةاال علةةا مقوما  ةةا مةة  كةةب مةةا يلةةن إليةةط مةة  انحطةةاط   ةةعت فةة  اللقافةةة  اباعةةاد عةة  الةةدي  اإلسةة م   نشةةر الةةوع

 العمةةةب علةةةا  مجاب ةةةة اوسةةةاعمار،  عةةةد لعبةةةن عةةةدة عوامةةةب فةةة    ةةةول أفئةةةار  مبةةةاد  إةةةج  الحركةةةة إلةةةا الجزائةةةر مطلةةةب 

 القرن العشري   الا  كانن ل ا انعئاسا  ا ليس علا علماال الجزائر فح و بب  حاا علا كب الجزائريي .

اعرااااة ااااميةة ااااووةا  ااا ة  عااات ة اعإلاااةلة ا ة ااارةايباااياة ا ااااةةةقة  اااة ة ااساااتااة اااااتار ة زعااات ااايعااا ة اااو ة اع  

ة. رببلرةا لإل ةة؟ةيعتة رةء هةح ة إل ا ؟

   أوال  ظهور الحرك  اإلصالح   بالجزائر

  /  مفهوم اإلصالح1

  أ  اإلصالح لغ  

 مأخوذ م   لُح: خ ف ف ُد      

خيةةةةر  الجمةةةةب م ةةةةالح،  ال ةةةةلح إةةةةو  أ ةةةةلح أ ةةةةا بال ةةةة    إةةةةو الخيةةةةر  ال ةةةةوا ،  فةةةة  اخمةةةةر م ةةةةلحة أ  

 الاوفيق.

 [1].  أ لحن بي  القوم أ   فقن،    الح القوم  ا طلحوا  إو  الح للووية أ  لط أإلية القيام ب ا

   [2] . اإل    نقيض اإلف اد،  أ لح الش ال بعد ف اد  أعامط  ال لح: ال لع

 ب  اصطالحا 

 [3] .اإل    إو  غيير اخحوال م  ال يئ إلا الح  ،  م  الاو ا  المخالاة إلا اولازام  اوساقامة     

  لقد  رد اإل    أ  أحد مشاقا ط ع  القرين الئريع مائة  ث ثا  سبعي  مرة م  ا ما يل :      
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َْر  بَْعاااااد {: ن لاةةةةةال اإل ةةةةة   أ  أحةةةةةد مشةةةةةاقا ط جةةةةةاال داو علةةةةةا رفةةةةةض الا ةةةةةاد  نقي ةةةةةا لةةةةةطإ - ْْ َواَل تُْفِساااااُدوا فِاااااي ا

 . (65سورة اخعراف، اآلية )}إِْصاَلحَها

َْ فَااااَل َ اااْو   َعلَاااْ ِهْ  َواَل { رد مقارنةةةا باإليمةةةان  الئاةةةر:  - َُ َوأَْصااالَ ُْ ََمااا َُ و فََمااا ِرر ِْ َُ َوُمْفااا اااِرر َُ إاِلر ُمَََشِ َُاااِل  اااُم اْلُمْر ُِ َوَماااا ُْْر

 .(84اخنعام، اآلية سورة ) }هُْ  رَْحَزُْونَ 

َُ الفرااااِ    {جةةةاال مقارنةةةا بالعطةةةاال  الخيةةةر:  - ُْ أََماااَر بَِفاااَد َ ج أَْو َمْعاااُرو ج أَْو إِْصااااَلحج بَاااْ  ُْ َْْجاااَواهُْ  إاِلر َمااا اَل َ ْ اااَر فِاااي َكمِ ااارج ِمااا

ِلَك اْب:ِغَاَء َمْرَضاِف اللرِه فََسْوَ  ُْْؤتِ ِه أَْجًرا َعِظ ًما
ُْ رَْفعَْم ذََٰ  .(118سورة ال  اال، اآلية ) }َوَم

ِلاااَك و َوبَلَْوَْااااهُ  {جةةةاال مقارنةةةا  داو علةةةا ال مةةةاذ  البشةةةرية:  -
ااااِلُحوَن َوِماااْفُهْ  ُدوَن ذََٰ اااْفُهُ  الفر َْرِ  أَُمًماااا و َمِ ْْ َو َطرْعفَااااهُْ  فِاااي ا

 . (154سورة اخعراف، اآلية  ) }بِاْلَحَسفَاِف َوالسر َِئَاِف لَعَلرُهْ  رَْرِجعُونَ 

ََٰ بِظُْلااا ج َوأَْهلَُهاااا ُمْفاااِلُحونَ {جةةةاال مقارنةةةا بةةةالبطم  اوناقةةةام الربةةةان  الشةةةديد:  - سةةةورة إةةةود، ) }َوَماااا َكااااَن َربياااَك ِل ُْهِلاااَك اْلقُاااَر

 .(110اآلية 

اااُ ذََكااارج أَْو أُْمَااا َٰ َوهُاااوَ {جةةةاال مقارنةةةا بةةةاللوا   الجةةةزاال:  - ُْ َعِماااَم َصااااِلًحا َمِ ُ  فَلَفُْح ِ َفراااهُ َح َااااًَ َ  َََِااا ً و َولَفَْجاااِزرَفرُهْ   َمااا ُماااْؤِم

ُِ َما َكاُْوا رَْعَملُونَ   .(70سورة ال حب، اآلية ) }أَْجَرهُ  بِأَْحَس

َُ {جاال مقارنا بالرحمة:  - اِلِح  َُ الفر  .(06سورة اخنبياال، اآلية  ) }َوأَْدَ ْلفَاهُ فِي َرْحَم:ِفَا و إِْرهُ ِم

 انط عةةةا مةةة  إةةةج  اآليةةةات القرينيةةةة يعةةةد اإل ةةة    ةةةراكع سةةةلوكات إن ةةةانية ح ةةةارية فةةة  جةةةوإر الاةةةرد الم ةةةلح، 

كمةةةا أنةةةط عمليةةةة  غييريةةةة   ةةةعا إلةةةا إحةةةداا  غييةةةر جةةةجر  فةةة   اعةةةب المجامةةةب الةةةج  يحاةةةا  ل  ةةة   فةةة  جميةةةب م احيةةةط، 

 .عمران ...اخخ ع  الدي  ، الاربو  الاعليم  ال لوك  اوجاماع ،  الماد  ال

 ذلةةط طبقةةةا لبرنةةامإ ي ةةةدف إلةةةا  حقيةةق الغايةةةات المرجةةةوة عبةةر مةةةدة  م يةةة، بأسةةةاليو  م ةةةاإإ   سةةائب  اااعةةةب فيةةةط 

   [6] .الج ة الم لحة  المجامب الج  بحاجة ل    ، بحيو يئون الاغيير نحو  اعب جديد

ا  ةةةحن معالم ةةةا بعةةةد ذلةةةط فةةة  كانةةةن فاةةةرة عبيةةةب الحةةةر  العالميةةةة اخ لةةةا   بةةةئ ب  ةةةور حركةةةة إ ةةة حية، حيةةةو 

أبعةةةاد  أإةةةداف ل ةةةا أإميةةةة كبيةةةرة، إن إةةةج  الحركةةةة اإل ةةة حية كانةةةن ل ةةةا عةةةدة أإلةةةئال سياسةةةية  دي يةةةة   طةةةابب مةةة  ع ذ

 جةةةاالت لائمةةةب مةةةا سةةةعن إليةةةط المقا مةةةة الشةةةعبية الم ةةةلحة فةةة  اسةةةارجاع ال ةةةيادة الوط يةةةة  الا ةةةد  ل سةةةاعمار  ، ثقافيةةةة

 . مقا ماط

عملن طةةةةرر أخةةةةرة  مخالاةةةةة عمةةةةا سةةةةبقن لاغييةةةةر أ  ةةةةاع الجزائةةةةريي   الحاةةةةاال علةةةةا لئةةةة  إةةةةج  الحركةةةةة اسةةةةا

مقومةةةةا  ع مةةةة  لغةةةةة  ديةةةة    ةةةةاريط    ةةةةحيح اخفئةةةةار الخاط ةةةةة  ب ةةةةاال مجامةةةةب ملقةةةةت يعةةةةرف كيةةةةت يةةةةدافب عةةةة  حقوعةةةةط 
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ئيب  مةةةا ميةةةز الحركةةةة اإل ةةة حية أن ةةةا مزجةةةن فةةة  عمل ةةةا بةةةي  المقا مةةةة ال ياسةةةية المامللةةةة فةةة   شةةة مطالبةةةط الشةةةرعية، 

 [5] . اإل    الج  مس الجانو الدي    اوجاماع  اخحزا   بي  المقا مة اللقافية

  الحرك  اإلصالح   بالعال  العربي وعوامم ظهورها في الجزائر / 2

إلةةةة د العةةةةالع العربةةةة  ال ةةةةور حركةةةةة إ ةةةة حية بقيةةةةادة علمةةةةاال  دعةةةةاة معةةةةادي  ل سةةةةاعمار الغربةةةة   الةةةةجي  سةةةةعوا 

المجامعةةةات العربيةةةة  اإلسةةة مية  ال  ةةةو  ب ةةةا   خل ةةةي ا مةةة  كةةةب مةةةا يلةةةن إليةةةط مةةة  انحطةةةاط جاإةةةدي  مةةة  أجةةةب إ ةةة   

  ةةةةعت فةةةة  اللقافةةةةة  اباعةةةةةاد عةةةة  الةةةةدي  اإلسةةةة م   نشةةةةةر الةةةةوع   الحاةةةةاال علةةةةا مقوما  ةةةةةا  العمةةةةب علةةةةا مجاب ةةةةةة 

لعشةةةري   الاةةة  اوسةةاعمار، حيةةةو لعبةةن عةةةدة عوامةةب فةةة    ةةول أفئةةةار  مبةةاد  إةةةج  الحركةةة إلةةةا الجزائةةر مطلةةةب القةةرن ا

 كانن ل ا انعئاسا  ا ليس علا علماال الجزائر فح و بب  حاا علا كب الجزائريي .

إن ال ةةةةور الحركةةةةة اإل ةةةة حية فةةةة  الشةةةةرر اخدنةةةةا كةةةةان لةةةةط  ةةةةأثير إيجةةةةاب  علةةةةا الملقاةةةةي   العلمةةةةاال مةةةة  أب ةةةةاال  

يةةةةة،  نجةةةةد أبةةةةر  إةةةة وال بحيةةةةو أن ر اد ال   ةةةةة اإل ةةةة حية جمعةةةةا ع أإةةةةداف  مبةةةةاد   ايةةةةة فةةةة  اخإم [0] ،الجزائةةةةر

الةةةر اد الشةةةيط جمةةةال الةةةدي  اخفغةةةان  الةةةج  كةةةان يةةةدعو إلةةةا ال   ةةةة  الاجديةةةد  إةةةو مةةةوع  فةةة  بدايةةةة الطريةةةق بةةةأن  ةةةعت 

الم ةةلمي  يئمةة  فةة  انحةةراف ع عةة  أ ةةول ديةة  ع   بةةأن خ  ةة ع مةة  المأسةةاة الاةة  يمةةر ن ب ةةا  إخةةراج ع مةة  الةةجل الةةج  

حريةةرإع مةة  اوسةةابداد  العبوديةةة لةة  يةةاع إو بقيةةام حركةةة دي يةةة إلةةاملة  وجةةط اخمةةة إةةع فيةةط إلةةا العةةز الةةج  كةةانوا عليةةط،   

 [4] .إلا ما ف  عواعد دي  ا م  مباد  اجاماعية  إن انية

 اعابةةةر بةةةأن اإلسةةة م  العلةةةع ماوافقةةةان بحيةةةو أن اإلسةةة م لةةةع يةةةرد  وعيةةةت الحريةةةة الائريةةةة، كمةةةا أن اخفغةةةان  يمةةة  

الحةةةرة كوسةةةيلة لاحقيةةةق الحريةةةة الدي يةةةة  ال ياسةةةية باإل ةةةافة إلةةةا الاقةةةدم،  بي مةةةا  حةةةول ب ةةةر رة  ةةةر يإ مةةةجإو اإلرادة 

  .ف ع اإلس م إلا  قليد

ن ةةةر اخفغةةةان  للمبةةةاد  اخساسةةةية ل سةةة م علةةةا أن ةةةا ماوافقةةةة مةةةب العلةةةوم  الاطةةةور الحةةةديو،  عةةةد دعةةةا إلةةةا إعةةةادة 

الحئومةةةةةة الدسةةةةةاورية،  ركةةةةةز يراال  ال ياسةةةةةية ال  ةةةةةر فةةةةة  الائةةةةةر ال ياسةةةةة  أي ةةةةةا لئةةةةة  يشةةةةةامب علةةةةةا الديمقراطيةةةةةة  

 اإليديولوجيةةةة علةةةةا  ةةةةر رة إ ةةةة   الد لةةةة اإلسةةةة مية مةةةة  خةةةة ل الةةةةدعوة إلةةةا الجامعةةةةة اإلسةةةة مية، فطالةةةةو بالام ةةةةط 

 [7] .بالعدالة  الشورة كرك ي  رئي يي  للحئع الحديو

الاجديةةةد الشةةةامب لجميةةةب جوانةةةو   نجةةةد إلةةةا جانةةةو الشةةةيط جمةةةال الةةةدي  اخفغةةةان  كةةةان الشةةةيط محمةةةد عبةةةد  يةةةدعو إلةةةا

حيةةةةاة الم ةةةةلمي  ال ياسةةةةية  اوجاماعيةةةةة اعامةةةةادا علةةةةا إحيةةةةاال العقيةةةةدة ال ةةةةحيحة فةةةة  ناوسةةةة ع،  الةةةةدعوة إلةةةةا اوجا ةةةةاد 

  حريةةةةر العقةةةةب  نشةةةةر الا ةةةةائب،   وجيةةةةط اخن ةةةةار إلةةةةا اكا ةةةةا  العلةةةةع  الوعةةةةوف علةةةةا أسةةةةبا   قةةةةدم الغةةةةر   عوامةةةةب 

 [4] .الشعو  اإلس مية ف  د لة عوية  اوعط،  إعداد العدة م  أجب  وحيد
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كةةةان للشةةةيط محمةةةد عبةةةد   ةةةأثير  ا ةةةح فةةة  طريقةةةة  ائيةةةر الملقاةةةي  الجزائةةةريي ، مةةة  خةةة ل مةةةا جةةةاال بةةةط مةةة  إرإلةةةاد 

  وجيةةط   عمةةيع لاعةةاليع الةةدي  اإلسةة م ،  عةةد أ  ةةح بةةأن كةةب مةةا أبةةر   العلةةع الحةةديو مةة  حقةةائق إةة  أساسةةا موجةةودة فةة  

حةةةد ذا ةةةط حجةةةة عويةةةة علةةةا أن الحركةةةة اإل ةةة حية اإلسةةة مية احاةةةوت علةةةا جميةةةب العلةةةوم الاةةة   القةةةرين الئةةةريع،  إةةةجا فةةة 

م أفئةةةةار اإل ةةةة   لةةةةدة الملقاةةةةي  1723أ ةةةةا ب ةةةةا الغةةةةر ،  عةةةةد عمقةةةةن  يةةةةارة الشةةةةيط محمةةةةد عبةةةةد  إلةةةةا الجزائةةةةر سةةةة ة 

إو أن ةةةا لةةةع   ةةةاطب الجزائةةةريي ،  ر ةةةع  جةةةود مةةةداره رسةةةمية إحةةةداإا بالعا ةةةمة  أخةةةرة بالم ةةةان   احةةةدة فةةة  ع ةةة طي ة 

 الرجوع بالدي  اإلس م  إلا سابق ع د  ونعدام الوسائب الئايلة باحقيق ذلط.

 الاةةةة  أس ةةةة ا كةةةةب مةةةة  الشةةةةيط جمةةةةال الةةةةدي   يجةةةةدر اإلإلةةةةارة إ ةةةةا إلةةةةا الةةةةد ر الةةةةج  لعباةةةةط مجلةةةةة العةةةةر ة الةةةةوثقا

ر الحةةةديو،  با ةةةب   ةةةرب ا اخفغةةةان   محمةةةد عبةةةد  حيةةةو سةةةاإمن فةةة  حركةةةة البعةةةو العربةةة  اإلسةةة م  العةةةام فةةة  الع ةةة

 [0] .إلا الجزائر ع  طريق فرن ا كان الملقاون الجزائريون يا افاون علا اعا ائ ا

و يقةةةب عملةةةط أإميةةةة ع  مةةةا  اباإل ةةةافة إلةةةا مةةةا عةةةام بةةةط الشةةةيخي  مةةة  حركةةةة إ ةةة حية ن  ةةةوية نجةةةد م ةةةلحا يخةةةر

ة م ةةةج مرحلةةةة إلةةةبابط المبئةةةر عبةةةب أن يبلةةة   إةةةو عبةةةد الرحمةةةان بةةة  أحمةةةد بةةة  م ةةةعود الئةةةواكب  الةةةج  بةةةدأ ميولةةةط لل ةةةحاف

العشةةةري  مةةة  عمةةةر ، فقةةةد رأة في ةةةجا خيةةةر م بةةةر يواجةةةط عبةةةر  الا ةةةاد  ي شةةةر الةةةوع  للةةةاخل  مةةة  الاخلةةةت، حيةةةو باإلةةةر 

الاةةةراتر جريةةةدة حلةةةو الرسةةةمية، الاةةة  كانةةةن   ةةةدر بةةةاللغاي  العربيةةةة  الاركيةةةة، كاةةةو "عملةةةط أ  بةةةجاخحرة كااحةةةجط فةةة  

م الاةةةة   عةةةةةد أ ل 1877مر، ثةةةةةع إجرإةةةةا لي ةةةةدر  ةةةةةحياة رالشةةةة باالر سةةةةة ة 1405-1402ت رفي ةةةةا حةةةةوال  أربةةةةةب سةةةةج وا

 ةةةحياة عربيةةةة   ةةةجدر فةةة  حلةةةو،  عةةةد كانةةةن أسةةةبوعية   ةةةدر كةةةب يةةةوم خمةةةيس، أ عاا ةةةا ال ةةةلطة العلمانيةةةة بعةةةد  ةةةد ر 

 عةةةةد م 1879فةةةة  سةةةة ة  "ائ ، لئ ةةةةط لةةةةع ييةةةةأه ف ةةةةارع إلةةةةا إ ةةةةدار  ةةةةحياة راوعاةةةةدالن ةةةةالعةةةةجدد ال ةةةةجاده عشةةةةر بشةةةةئب 

 ةةةدرت بةةةاللغاي  العربيةةةة  الاركيةةةة ب ةةةاال علةةةجا أ امةةةجر ال ةةةلطة العلمانيةةةة ر ةةةع ذلةةةط أ عاا ةةةا الحئومةةةة بعةةةد  ةةةد ر عشةةةرة 

أعةةةداد،  عةةةد كةةةان يحةةةرر  حةةةد  كةةةجب الجريةةةجدة كغيةةةر  مةةة  ر اد ال   ةةةة،  ر ةةةع إةةةج  المعانةةةاة لةةةع ي ةةةاطب الاوعةةةجت عةةةج  

 ت: رالقةةةاإرةر،  رنةةةور اإلسةةة مر باإل ةةةجافة لمجةةةفةةة  ال ةةةحت  االئاابةةةجة فةةة  ال ةةةحافة فعةةةاد لي ةةةاإع فةةة  كاابةةةة المقةةةاوت 

م،  عةةةد  ميةةةةز الئةةةواكب  عةةةة   يةةةر  مةةةة  الم ةةةلحي  أنةةةةط 1900م،  رالمقطةةةةعر  رالم ةةةارر سةةةة ة 1477الم يةةةةدر سةةة ة "إلةةةا 

اسةةةةاطاع أن يوالةةةةت مقدر ةةةةط اخدبيةةةةة  ثقافاةةةةةط الدي يةةةةة مةةةة  أجةةةةب ابائةةةةار خطةةةةةا  ي ةةةةب إلةةةةا العامةةةةة فيةةةة  ض بعقةةةةةول ع 

     [12] .معا بوجدان ع 

عةةةام بإنشةةةاال مجلةةةة  أطلةةةق علي ةةةا اسةةةجع: كةةةجلط الشةةةيط محمةةةد رإلةةةيد ر ةةةا حيةةةو اإل  حية كمةةةا بةةةر  علةةةا ال ةةةاحة 

رالم ةةةجارر  عوبلةةةن إةةةج  المجلةةةة حةةةي  إ ةةةدارإا بالارحةةةا   اوإامةةةام مةةة  مخالةةةت طبقةةةات المجامةةةب الملقاةةةة، فئةةةان أكلةةةر 

مةةة  ف ةةةة المحةةةامي   الق ةةةاة اخإليةةةي ،  ر ةةةع ذلةةةجط كةةةجان اناشةةةارإا فةةة   المشةةةاركي  في ةةةجا مةةة  الطبقةةةة الماعلمةةةة  بةةةاخخ 
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إطةةةار  ةةةيق فلةةةع يةةةزد المشةةةاركون في ةةةا عةةة  الل ثمائةةةة،  ال ةةةبو إةةةو أن ال ةةةلطات العلمانيةةةة م ةةةجعن المجلةةةة مةةة  الةةةدخول 

اوناشةةةار  إلةةةا  ويا  ةةةا، خن مواعا ةةةا كانةةةن معار ةةةة لل ياسةةةة العلمانيةةةة ينةةةجاا،  اسةةةامرت المجلةةةة علةةةا إةةةجا الحةةةال مةةة 

علةةةا أفئةةةار الملقاةةةي  الجزائةةةريي  كمةةةا كةةةان ل ةةةا د ر فعةةةال فةةة  حيةةةو كةةةان ل ةةةا  ةةةأثير  ا ةةةح  [11] ،فةةة  العةةةالع اإلسةةة م 

 .نقةةةب أفئةةةار الشةةةيط محمةةةد عبةةةد  إلةةةا الجزائةةةر،  جعلةةةن الجزائةةةريي  ياقبلةةةون الةةةدعوة اإل ةةة حية  مةةةا جةةةاالت بةةةط مةةة  أفئةةةار

[5] 

اخمةةةر علةةةا مةةةا حققةةةط إلةةةيوب اإل ةةة   الةةةجي  سةةةبق ذكةةةرإع بةةةي  أ اسةةة  اخالاةةةن الاةةةأثيرات   عةةةددت فلةةةع يقا ةةةر 

الملقاةةةةي  الجزائةةةةريي ، بةةةةب كةةةةان إ ةةةةاا م ةةةةلحي  يخةةةةري  كانةةةةن ل ةةةةع فعاليةةةةة علةةةةا الم ةةةةاجري  الجزائةةةةريي  فةةةة  الشةةةةرر 

العربةةة  مةةة  خةةة ل أفئةةةارإع اإل ةةة حية فئةةةان  ئةةةوي  ع أسةةةرع  اكا ةةةبوا  عةةة    وجيةةةط سةةةاعدإع علةةةا الاجديةةةد  إرسةةةاال 

الةةةدي  اإلسةةة م  المعا ةةةر،  أي ةةةا كاةةةو الم ةةةلحي  الةةةدي يي  الاةةة  كةةةان ل ةةةا  ةةةأثير علةةةا الجزائةةةريي   مةةة  ع ابةةة  عواعةةةد 

  يمية  اب  القيع  الشوكان  علا  رار رجال الدي  اآلخري .

 عةةةد المجةةة ت  الجرائةةةد العربيةةةة الشةةةرعية مةةة  ال ةةةواة الاةةة  م ةةةدت فةةة  بعةةةو الحركةةةة اإل ةةة حية بةةةالجزائر، حيةةةو 

فةةة  ا  ةةةال الجزائةةةر بالعةةةالمي  العربةةة   اإلسةةة م   سةةةاإمن بشةةةئب كبيةةةر فةةة   اعيةةةب ال شةةةاط الائةةةر ، كمةةةا  كانةةةن سةةةببا

 لمةةةا كةةةان لل ةةةحافة مةةة   ةةةأثير  ا ةةةح علةةةا عديةةةد  [0] ،سةةةاعدت فةةة   ةةةحوة ال ةةةمير العربةةة   اإلسةةة م  للجزائةةةريي 

ر الحركةةةةة اإل ةةةة حية مةةةة  علمةةةةاال الجزائةةةةر أ ةةةةحا  او جةةةةا  اإل ةةةة ح  انعئةةةةس ذلةةةةط مةةةة  خةةةة ل المشةةةةاركة فةةةة  نشةةةة

 دعم ةةا،  مةة  بةةي  إةة وال العلمةةاال الةةجي   ميةةز ا بةةإدراا  حةةةس  ط ةة   فئةةر دي ةة  سةةديد الشةةيط عمةةر بةة  عةةد ر  ةةةاحو 

جريةةةدة )الاةةةار ر(،  إةةةو مةةة  الم امةةةي  إلةةةا مدرسةةةة اإل ةةة   الةةةدي   اإلسةةة م   الاةةة   ةةةأثرت إةةة  اخخةةةرة بمةةةا عدمةةةط 

مجلةةةة )ذ  الاقةةةار( الةةةج  اعاةةةدة باإلمةةةام محمةةةد عبةةةد  راسةةةع  ةةةاحو  جةةةاد بةةةط الشةةةيط محمةةةد عبةةةد ، كةةةجلط اخسةةةااذ عمةةةر 

 الشةةةيط جمةةةال الةةةدي  اخفغةةةان ، كةةةب إةةة وال   يةةةرإع أعةةةد ا مةةةا اسةةةاطاعوا مةةة  ال ةةةبب لو ةةةول الحركةةةة اإل ةةة حية إلةةةا 

الجزائةةةةر  الاةةةة   عةةةةد اخسةةةةاه الةةةةج  عامةةةةن عليةةةةط مج ةةةةودات العلمةةةةاال  رجةةةةال الجزائةةةةر خا ةةةةة أع ةةةةاال جمعيةةةةة العلمةةةةاال 

 [5] .   الجزائريي الم لمي

 نجةةةةد اللةةةةورة الاعليميةةةةة الاةةةة  أحةةةةدث ا الشةةةةيط عبةةةةد الحميةةةةد بةةةة  بةةةةاديس بدر سةةةةط العلميةةةةة  الاربويةةةةة ال ةةةةحيحة 

 الاعةةةاليع الحقةةةة الاةةة  كةةةان يرسةةةخ ا لةةةدة   ميةةةج  خيةةةر ملةةةال علةةةا ذلةةةط  عةةةد أمةةةد  لةةةط اللةةةورة الاعليميةةةة  عز إةةةا بالبعلةةةات 

 [12] .العلمية الا  اساااد م  ا أب اال الجزائر

  رواد الحرك  اإلصالح   بالجزائر وتأُ س جمع   العلماء المسلم ُ ثاْ ا 
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سةةةاإمن ثلةةةة مةةة  الةةةر اد المجةةةددي  الماةةةأثري  بأفئةةةار المشةةةرر العربةةة  عةةة  طريةةةق مج ةةةودا  ع الارديةةةة فةةة  بعةةةو 

الشخ ةةةية الجزائريةةةة، اليق ةةةة بةةةي  أ اسةةة  الشةةةعو الجزائةةةر ،  عةةةد أخةةةجت إةةةج  الا ةةةة علةةةا عا ق ةةةا م ةةة  لية الحاةةةاال علةةةا 

  خن ع كانوا مقا عي  بأن اخمة الجزائرية لع  ر ب   ل   ر ب  بارن ا،  م  بي  إ وال الر اد:

    م( 1118-1181الش خ عَد القادر المجاوي ) -

إةةو عبةةد القةةادر بةة  محمةةد بةة  عبةةد الئةةريع بةة  عبةةد الةةرحم  المجةةا   الجليلةة  الح ةة   الالم ةةان  مةة  أبةةر  علمةةاال 

م بالم ةةةةان فةةةة  عائلةةةةة اإلةةةةا رت بةةةةالعلع،  ل قةةةةو بةةةةجرالمجا  ر ن ةةةةبة إلةةةةا 1484ر فةةةة  الع ةةةةر الحةةةةديو،  لةةةةد سةةةة ة الجزائةةة

رمجةةةا ةر  إةةة  عريةةةة عريبةةةة مةةة  مدي ةةةة  لم ةةةان، بةةةدأ الشةةةيط عبةةةد القةةةادر المجةةةا    عليمةةةط بحاةةةال القةةةرين بالم ةةةان،  أ مةةةط 

شمةةةا ف شةةةأ نشةةةأة علميةةةة با ةةةب  بط جةةةة حيةةةو  قلةةةد  الةةةد  م  ةةةو الق ةةةاال لب ةةةا بعةةةد  قلةةةدإا بالم ةةةان طيلةةةة خم ةةةة  عشةةةري  عا

 الةةد  الشةةيط محمةةد بةة  عبةةد الئةةريع الةةج  كةةان مةة  العلمةةاال اخجةة ال  بعةةد أن أكمةةب عةةراالة القةةرين بط جةةة، اناقةةب إلةةا  طةةوان 

 [13] . فقرأ مباد  العلوم، ثع إلا فأه أي  الاحق بجامب القر يي 

  م  إليوخط الجي   خر  علا يدإع   أثر ب ع:

الاقيةةةط الشةةة ير محمةةةد العلةةةو  الااسةةة ،  الشةةةيط الع مةةةة محمةةةد ع ةةةون،  الع مةةةة محمةةةد بةةة  سةةةودة،  الع مةةةة محمةةةد 

 [18] .ب  جعار الئاان ،  أحمد ب  الحا  محش  المئود 

م للاةةةدريس فةةة  أحةةةد 1457بعةةةد أن أىن ةةةا  عليمةةةط بجامعةةةة القةةةر يي  عةةةاد إلةةةا الجزائةةةر  اسةةةاقر بمدي ةةةة ع ةةة طي ة سةةة ة 

دة ثةةةة ا سةةةة وات،  اإلةةةةا ر بطريقةةةةة  دري ةةةةط الحديلةةةةة  المي ةةةةرة،  ل ةةةةج  الشةةةة رة عي اةةةةط اإلدارة الارن ةةةةية م ةةةةاجدإا مةةةة

سةةةةا بجةةةةامب الئاةةةةان  سةةةة ة  م لاةةةةدريس مةةةةاد   ال حةةةةو  ال ةةةةرف لئةةةة  1400م، ثةةةةع بالمدرسةةةةة الئاانيةةةةة فةةةة  عةةةةام 1403مدر ل

عةةةد ال ةةةرت  ربياةةةط اإلسةةة مية  ةةةامئ  مةةة  الحةةةد مةةة  نشةةةاطط، فاإلةةةا رت المدرسةةةة إلةةة رة ع يمةةةة با ةةةب  جةةةود  في ةةةا،  

فأرسةةةب كليةةةر مةةة     عليمةةةط ال ةةةحيح فةةة  الطةةة   فا ج ةةةن اخن ةةةار إلي ةةةا مةةة  أنحةةةاال الجزائةةةر وسةةةيما مةةة  عمالةةةة ع ةةة طي ة،

الخا ةةةةة الملقاةةةةي  أب ةةةةاالإع إلي ةةةةا  ع ةةةةدما وح ةةةةن الحئومةةةةة الارن ةةةةية مةةةةدة ال يم ةةةةة المع ويةةةةة الاةةةة  ياماةةةةب ب ةةةةا الشةةةةيط 

م إلةةةا مدرسةةةة الجزائةةةر العليةةةا  وإلةةةط أن الحئومةةةة 1474ة   ةةةواحي ا نقلاةةةط سةةة ة المجةةةا   فةةة   ةةةاوف سةةةئان ع ةةة طي 

الارن ةةةية إنمةةةا عي ةةةن الشةةةيط المجةةةا   فةةة  إةةةج  المةةةداره لاقل لةةةب مةةة  نشةةةاط دعو ةةةط اإل ةةة حية الاةةة  أخةةةجت   شةةةر الةةةوع ، 

د اوساعمار الارن  .    وجط نحو الم  إ الربان  ال حيح، خن ملب إجا ال شاط أإلد ما ي د ل

م عةةةي ل  المجةةةا   إمامةةةا  خطيبةةةا بجةةةامب سةةةيد  رم ةةةان فةةة  حةةة  الق ةةةبة العريةةةق  بل ةةةجا لةةةع يئةةة  1724فةةة  عةةةام 

ذلةةةط ال حةةةو  ال ةةةرف نشةةةاطط الاربةةةو  ي ح ةةةر فةةة  الئةةة م  الاا ةةةير فةةة  المدرسةةةة الرسةةةمية بةةةب كةةةان يةةةدره إ ةةةافة إلةةةا 

 عةةةد ألةةةت الشةةةيط عبةةةد القةةةادر المجةةةا   عةةةدة كاةةةو فةةة  إلةةةاا  [13] ، الب  ةةةة  اخد   الحةةةديو  الاقةةةط  أ ةةةول الاشةةةريب
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العلةةوم  إةة  فةة   البيا ةةا كاةةو مدرسةةية  ةةغيرة الحجةةع موج ةةة لطةة   العلةةع، فم  ةةا مةةا طبةةب  م  ةةا مةةا بقةة  مخطوطةةا لةةع 

يطبةةةب بعةةةد،  مةةة   لةةةط الم لاةةةات: إرإلةةةاد الماعلمةةةي ، ن ةةةيحة المريةةةدي ، إلةةةر  ابةةة  إشةةةام، إلةةةر  ال ميةةةة المجراديةةةة فةةة  

 [16] .م بق  طي ة1718سبامبر  25ب ال حوية   يرإا،  وف  الشيط عبد القادر المجا   يوم ال بن الم ائ

 م( 1182-1182الش خ أبو القاُ  الحففاوي) -

محمةةةد الحا ةةةا   بةةة  أبةةة  القاسةةةع الدي ةةة  بةةة  إبةةةراإيع الغةةةول، أبةةةو القاسةةةع كا ةةةو  إلةةةاعر لةةةط اإلةةةاغال بالاةةةاريط،  لةةةد 

أبةةة  سةةةعادة   علةةةع فةةة   ا يةةةة ابةةة  علةةة  دا د بةةةب د   ا ة ثةةةع فةةة   ا يةةةة طولقةةةة   ا يةةةة  ببلةةةدة الةةةديس بةةةالقر  مةةة  مدي ةةةة

م الاحةةةق الشةةةيط أبةةةو القاسةةةع الحا ةةةا   بةةةالجزائر العا ةةةمة  ان ةةةع إلةةةا جريةةةدة رالمبشةةةرر 1448 فةةة  سةةة ة  [15] ،ال امةةةب

مبشةةةر إلةةةا  ايةةةة سةةة ة الرسةةةمية العربيةةةة حيةةةو إلةةةارا أسةةةر  ا فةةة  الاحريةةةر  الا ةةةحيح،  عةةةد رافةةةق الحا ةةةا   جريةةةدة ال

ن أدمجةةةن إةةةج  الجريةةةدة مةةةب رال شةةةرة الرسةةةميةر   ةةةدرت مئان ةةةا رالجريةةةدة أم أ  مةةةدة ث ثةةةة  أربعةةةي  عامةةةا، إلةةةا 1720

 الرسمية الجزائريةر،  باوعت إج  الجريدة ع  ال د ر  وعت الشيط الحا ا   ع  ال شاط ال حا .

ر بالعا ةةةمة  عةةةد عةةةي  فةةة  إةةةجا الم  ةةةو كأسةةةااذ  كةةةان باإل ةةةافة إلةةةا نشةةةاطط ال ةةةحاف  مدرسةةةا بالجةةةامب الئبيةةة

م، كمةةةا كةةةان مةةة  كبةةةار البةةةاحلي  العةةةر  بحيةةةو انئةةةو علةةةا مطالعةةةة المخطوطةةةات العربيةةةة القديمةةةة 1470اباةةةدائ  م ةةةج سةةة ة 

الم ملةةةة،  دراسةةةا ا بعمةةةق   ةةةدعيق حيةةةو كةةةان إلةةةغوفا بالاةةةاريط  العلةةةوم علةةةا مخالةةةت أنواع ةةةا،  كانةةةن نايجةةةة دراسةةةةاط 

ة ن ةةةةرا لل   ةةةةة الحديلةةةةة، حيةةةةو ألةةةةت كاابةةةةط المشةةةة ور ر عريةةةةت الخلةةةةت برجةةةةال ال ةةةةلتر سةةةة ة للمخطوطةةةةات القديمةةةة

م،  و إلةةةةط فةةةة  أن الشةةةةيط أبةةةةو القاسةةةةع الحا ةةةةا   كةةةةان مةةةة  العلمةةةةاال الجزائةةةةريي  الماةةةةأثري  بال   ةةةةة العربيةةةةة فةةةة  1725

فةةةاإاع بإحيةةةاال الاةةةراا العربةةة  المشةةةرر العربةةة   الاةةة  لقيةةةن  رحيبةةةا كبيةةةرا فةةة  الجزائةةةر،  أنةةةط أردا أن يةةةدعع  لةةةط ال   ةةةة، 

 [10] . القديع الج  حا ل الم اعمر ن الق اال عليط بئب الوسائب

 إ ةةةاا م لاةةةات أخةةةرة لةةةط ملةةةب: ردفةةةب المحةةةب فةةة   ربيةةةة ال حةةةبر  رالقةةةول ال ةةةحيح فةةة  م ةةةافب الالقةةةيحر،  رالخيةةةر 

   [15] . الم اشر ف  حاال  حة البشرر

 26الجزائةةةر  أسةةةيس جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  الجزائةةةريي  فةةة   لعةةةب مةةة  بةةةي  إفةةةرا ات الحركةةةة اإل ةةة حية فةةة  

 إةةة  جمعيةةةة إرإلةةةادية   جيبيةةةة مركزإةةةا اوجامةةةاع  ب ةةةاد  الارعةةة  الموجةةةود ببطحةةةاال الحئومةةةة عةةةدد  [14]، م1731مةةةا  

إن  ةةةاحو فئةةةرة  أسةةةيس جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  إةةةو عبةةةد الحميةةةد بةةة  بةةةاديس، فاةةة  سةةة ة  [17] ،  ةةةعة بمدي ةةةة الجزائةةةر

م  وا ةةةةةب مةةةةةب رفقائةةةةةط الماواجةةةةةد ن بق ةةةةة طي ة   ةةةةةواحي ا إلخبةةةةةارإع ب ةةةةةر رة  أإميةةةةةة  أسةةةةةيس جمعيةةةةةة باسةةةةةع 1728

زائةةةريي      ةةةيق راخخةةةوة الائريةةةةر  إع ةةةاع ع بةةةجلط مةةة  خةةة ل إبةةةرا  أإةةةداف ا الاةةة   املةةةب فةةة  جمةةةب   وحيةةةد الملقاةةةي  الج

مةةةا يقومةةةون بةةةط مةةة  مج ةةةودات فةةة  إطةةةار الاعلةةةيع العربةةة  الحةةةر، أي ةةةا  وحيةةةد مةةةجإب ع الةةةدي  ،  بمةةةر ر عةةةدة أإلةةة ر أنشةةةأ 
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اإلمةةةام عبةةةد الحميةةةد بةةة  بةةةاديس  ةةةحياة رالم اقةةةدر  بعةةةدإا أنشةةةأ  ةةةحياة رالشةةة ا ر  كةةةان ذلةةةط فةةة  إلةةة ر نةةةوفمبر سةةة ة 

 .او جةةةةا  اإل ةةةة ح     بةةةةي  الملقاةةةةي  الم ةةةلمي  الجزائةةةةريي  ذ م،  رجةةةاأ  أن يةةةة جح فةةةة  إحةةةةداا الاقةةةار   الةةةةرب1726

[14]   

لقةةةد كةةةان ال ةةةداال الةةةج   ج ةةةط الشةةةيط عبةةةد الحميةةةد بةةة  بةةةاديس فةةة  العةةةدد اللالةةةو مةةة  جريةةةدة الشةةة ا  إلةةةا العلمةةةاال 

 "أرهاااا الساااادَ العلمااااء المفاااالحونالم ةةةلحي  دافةةةب عةةةو  لاأسةةةيس جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي   مةةةة  أإةةةع مةةةا جةةةاال فيةةةط: 

المف:شاااارون بااااالقطر الجزائااااري، إن ال:عااااار  أُااااا  ال:ااااهلم واالتحاااااد فاااار  الفجاااااح فهلمااااوا إلاااا  ال:عااااار  واالتحاااااد 

ب:أُااا س حااازب درفاااي محااار اار:اااه تطه ااار الااادرُ مماااا ألفاااقه باااه الجااااهلون ماااُ الخرافااااف واْوهاااام والرجاااو  إلااا  

 أصلي الك:اب والسف  وما كان عل ه في عهد القرون المالث 

مااُ كاام مااُ رس:حسااُ هااْا اال :ااراح ورلَااي هااْه الاادعوَ مااُ أهاام العلاا  مااُ كاام مااُ رحاا  اإلصااالح  "إْفااا ْرااا 

إذا رأرفاااا اُ:حساااْا و َاااوال ماااُ عاادد كاااافي فاارعفا فاااي ال:أُاا س واللاااه ولاااي أن ركاتاا  إدارَ الجررااادَ بَ ااان رأراااه ح:اا  

 ال:وف ق".

مةةةة  لةةةةط ا جةةةةا  إ ةةةة ح  خا ةةةةة الشةةةةيط  سةةةةاعدت رد د الاعةةةةب اويجابيةةةةة  م  ةةةةا اون ةةةةمام الئبيةةةةر  المازايةةةةد لئةةةةب

العقبةةة   المبةةةةارا الميلةةةة    يرإمةةةةا فةةةة  الةةةةدعع المع ةةةةو  وبةةة  بةةةةاديس، إن  ئةةةةوي  جمعيةةةةة العلمةةةةاال الم ةةةةلمي  مةةةةا إةةةةو إو 

م،  كةةةةان إةةةةجا 1731م  الةةةا  ايةةةةة مةةةا  1726نايجةةةة لمشةةةةا رات  نقاإلةةةات دامةةةةن خمةةةس سةةةة وات  ن ةةةةت مةةة  نةةةةوفمبر 

 عةةةةد ركةةةز العلمةةةةاال ج ةةةةودإع فةةة    ةةةةب أسةةةةس  [14] ، ةةةةم  مجلا ةةةةا الشةةة ا بإإلةةةراف اإلمةةةةام عبةةةد الحميةةةةد بةةةة  بةةةاديس 

لجمعيةةةةا ع مةةةة  إع نةةةةات  نشةةةةر للاةةةةاريط الجزائةةةةر    سةةةةائب أخةةةةرة ماعةةةةددة  كانةةةةن اللقةةةةاالات المائةةةةررة الاةةةة  جمعةةةةن 

م سةةةببا فةةة  ذلةةةط حيةةةو كانةةةن إةةةج  1713الشةةةيخي  عبةةةد الحميةةةد بةةة  بةةةاديس  البشةةةير اإلبراإيمةةة  فةةة  المدي ةةةة الم ةةةورة سةةة ة 

لقةةةاالات كل ةةةا   ةةةدف إليجةةةاد الوسةةةائب الممئ ةةةة الاةةة   خلةةة  الجزائةةةر مةةة  الو ةةةب الماةةةأ م الةةةج   مةةةر بةةةط جةةةراال مةةةا أحدثةةةط ال

 اوساعمار الارن   ب ا.

 26 مئ ةةةن اللج ةةةة الاأسي ةةةية مةةة   ةةةع اث ةةةي   سةةةبعي  عالمةةةا مةةة  مخالةةةت م ةةةاطق الجزائةةةر ب ةةةاد  الارعةةة ،  فةةة  

يةةةة لاحديةةةد القةةةانون اخساسةةة   كةةةان الةةةرئيس الم عةةةن ل جامةةةاع أبةةة  م عقةةةد اجامةةةاع علةةةا إي ةةةة جمعيةةةة عموم1731مةةةا  

يعةةة  الةةةز ا  ،  عةةةد  ةةةع اناخةةةا  ال ي ةةةة اإلداريةةةة الاةةة  اعارحةةةن عائمةةةة أسةةةماال ث ثةةةة عشةةةر ع ةةةوا،  إةةةج  ال ي ةةةة بةةةد رإا 

مةةود  )كا بةةا اناخبةةن كةةب مةة : عبةةد الحميةةد بةة  بةةاديس )رئي ةةا(،  محمةةد البشةةير اإلبراإيمةة  )نائبةةا لةةط(،  محمةةد اخمةةي  الع

عامةةةةا(  الطيةةةةو العقبةةةة  )م ةةةةاعدا لةةةةط(،  مبةةةةارا الميلةةةة  )أمي ةةةةا للمةةةةال(،  إبةةةةراإيع بيةةةةو  )م ةةةةاعدا لةةةةط(،  أمةةةةا بةةةةاع  
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اخع ةةةاال: المولةةةود الحةةةاف   مةةةوو  بةةة  الشةةةريت، الطيةةةو الم ةةةاج   ال ةةةعيد اليةةةاجور  ح ةةة  الطرابل ةةة ، عبةةةد القةةةادر 

 [22] .وية  اوساشارةالقاسم ، محمد الا يب الور  ن ، فقد كانوا للع 

كانةةةن الةةةةر ف إنشةةةةاال جمعيةةةةة العلمةةةةاال الم ةةةةلمي  موا يةةةةة حيةةةةو  زام ةةةةن مةةةةب اوحااةةةةاوت الاةةةة  أعام ةةةةا الارن ةةةةيون 

بم اسةةةبة اسةةةائمال مائةةةة سةةة ة علةةةا اسةةةاعمارإع للجزائةةةر، حيةةةو طالةةةن احااةةةاو  ع  بقةةةوا ماةةةأثري  ب ةةةا فلةةةع  عاةةةر  الجمعيةةةة 

عبةةةب ال ةةةلطات الارن ةةةية، عةةة  ة علةةةا ذلةةةط  اطةةة  أع ةةةاال الجمعيةةةة  أ  مشةةةاكب  لةةةع  لقةةةا  ةةةعوبات أ  معار ةةةات مةةة 

الم س ةةةي  إلةةةا  ةةةر رة جعةةةب اإلدارة الارن ةةةية   ةةةت إلةةةا جةةةانب ع  فةةةق مةةةا يخةةةدم م ةةةالح ع،  ذلةةةط بةةةإع ن ع أن جمعيةةةة 

العلمةةةةاال الم ةةةةلمي  لةةةة  يئةةةةون ل ةةةةا أ   ةةةةدخب فةةةة  اخعمةةةةال الماعلقةةةةة بالجانةةةةو ال ياسةةةة   إةةةةجا كلةةةةط مةةةة  أجةةةةب أخةةةةج جميةةةةب 

فغلةةةةو علةةةةا ا جةةةةا  الجمعيةةةةة الطةةةةابب اللقةةةةاف   اوجامةةةةاع   [14]، فةةةة  عمليةةةةة   ةةةةب الا  يمةةةةات الخ  الم مةةةةة للبةةةةدالةةةةر

  [22] .  الدي  

كةةةان لجمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  أإةةةداف  ايةةةة فةةة  اخإميةةةة ك شةةةر الةةةوع  بةةةي  أفةةةراد المجامةةةب الجزائةةةر ،  لاحقيةةةق 

 ملب إج  اخإداف اعامدت علا  سائب إ : 

 الاعليع  إنشاال المداره. -

 در ه الوعال  اإلرإلاد ف  الم اجد العامة. -

    يع محا رات  لقاالات ف  ال واد . -

 ال حافة. -

 اوحاجاجات  الوفود  الرسائب  المشاركة ف  الاجمعات العامة. -

مخا ةةةر   عةةةد  عةةةددت أإةةةداف  م ةةةاع  الجمعيةةةة الاةةة   أس ةةةن مةةة  أجل ةةةا  عا مةةةن   حةةةدت لاحقيق ةةةا،  فيمةةةا يلةةة 

 خإع المباد  الا  جاالت ب ا:

احاةةةةوة إلةةةةعار جمعيةةةةة العلمةةةةاال الم ةةةةلمي  المعةةةةر ف راإلسةةةة م دي  ةةةةا،  العربيةةةةة لغا ةةةةا  الجزائةةةةر  ط  ةةةةار علةةةةا 

إةةةةا، الالمقومةةةةات اخساسةةةةية الاةةةة  ب ةةةةا  ب ةةةةا الشخ ةةةةية الجزائريةةةةة  الاةةةة  لطالمةةةةا أراد الم ةةةةاعمر الارن ةةةة   شةةةةوي  ا  إلغا

ط بالمر ةةةاد  دافعةةةةن ع  ةةةةا  حاربةةةةن اخمةةةةور الاةةة   ق ةةةة  علي ةةةةا مةةةة     ةةةةير  فرن ةةةةة  لئةةة  جمعيةةةةة العلمةةةةاال كانةةةةن لةةةة

 [11] .  ج يس  اندما  ف  فرن ا

باإل ةةةافة لشةةةعار جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  إ ةةةاا فقةةةرات أخةةةجت مةةة  مقةةةال كابةةةط الشةةةيط البشةةةير اإلبراإيمةةة  فةةة  

لمي  موعا ةةةا مةةة  ال ياسةةةة  ال اسةةةة اخا ةةةرت جريةةةدة الب ةةةائر ل ةةةان حةةةال جمعيةةةة العلمةةةاال بع ةةةوان: جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةة

"راااا ح ااارَ االُااا:عمار، إن جمع ااا  العلمااااء تعمااام ل ُاااالم فيةةةط مبةةةاد  جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي ،  عةةةد ذكةةةر فيةةةط مةةةا يلةةة : 
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بإصااااالح عقائااااده وتفهاااا   حقائقااااه، وإح اااااء َدابااااه وتاررخااااه، وتطالَااااك بحرراااا  ال:علاااا   العربااااي، وتااااداف  عااااُ الْات اااا  

هااااي عَااااارَ عااااُ العروباااا  واإلُااااالم مج:معاااا ُ فااااي و ااااُ، وتعماااام إلح اااااء اللغاااا  العرب اااا  وَدابهااااا،  الجزائرراااا ، ال:ااااي

وتاررخهااا فااي مااو ُ عربااي وباا ُ  ااوم مااُ العاارب، وتعماام ل:وح ااد كلماا  المساالم ُ فااي الاادرُ والاادْ ا، وتعماام ل:مكاا ُ 

قاااائق درااافه  وُااا ر أعالمهااا  أ اااوَ اإلُاااالم العامااا  بااا ُ المسااالم ُ كلهااا ، وتاااْكر المسااالم ُ الاااْرُ راااَلغه  صاااوتها بح

   [11] .وأمجاد تاررخه ، وتعمم ل:قور  رابط  العروب ، ب ُ العربي والعربي ْن ذلك  ررق لخدم  اللغ  واْدب"

أي ةةةا يمئةةة  إ ةةةافة بعةةةض اخإةةةداف اخخةةةرة للجمعيةةةة  كائةةةوي  جيةةةب ملقةةةت مةةة  إلةةةبا  اخمةةةة الجزائريةةةة الم ةةةلمة 

 أن مةةةا اإلةةةامب عليةةةط البرنةةةامإ الةةةج  كانةةةن  قدمةةةط لطلبةةةة العلةةةع يئشةةةت ل ةةةا مةةةدة  الةةةج  يعةةةد مةةة  اخعمةةةال البةةةار ة، خا ةةةة 

ر بةةة الجمعيةةة فةةة   حقيةةق إةةدف معةةةي  حاةةا  إن لةةع   ةةةر  بةةط،  إةةجا مةةةا جعل ةةا  اج ةةو الاةةةدخب فةة  اخمةةور ذات ال ةةةلة 

الغايةةةة  بال ياسةةةة لااةةةاد  أ  مشةةةاكب عةةةد  ةةة جع مةةةب ال ةةةلطات الارن ةةةية مةةة  أجةةةب  ةةةمان اسةةةامرار عمل ةةةا  الو ةةةول إلةةةا

كةةةةجلط عملةةةةن الجمعيةةةةة علةةةةا الا ةةةةد  للرذائةةةةب الاةةةة   اشةةةةن فةةةة  المجامةةةةب الجزائةةةةر  كةةةةالخمر [ 21] ،الاةةةة   رمةةةة  إلي ةةةةا

 [22] . المي ر  الج ب  كب ما يبغ ط الدي  اإلس م   الشرع  و ياقبلط العقب

ي   الةةةج  ي ةةةا د إلةةةا كةةةان لجمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  أعمةةةال فةةة  عةةةدة ميةةةادي  مةةة  بةةةي  إةةةج  الميةةةادي  الميةةةدان الةةةد

 كاا  اللط  عالا  س ة نبيط عليط ال  ة  ال  م   ميدان الاعليع العرب ،  م  إج  اخعمال نجكر:

 عملها في توج ه اْم   -

يعةةةد  وجيةةةةط اخمةةةةة الجزائريةةةة لل ةةةةالحات   عليم ةةةةا  عليمةةةةا عقليةةةا  ر حيةةةةا سةةةةليما مةةة  اخا ةةةةا  جمعيةةةةة العلمةةةةاال 

 خلي ةةة ا للعقةةةب مةةة  الخرافةةةات  اخباطيةةةب،   مئةةةي  الشةةةعو الجزائةةةر  مةةة  معرفةةةة اخعمةةةال الم ةةةلمي ، ي ةةةاف إلةةةا إةةةجا 

 [23] .الا   عود بالاائدة  ال اب عليط م  اخعمال الا  و جد ة  و ناب م  ا

 عملها للعروب    -

لغاةةةط، لقةةةد حاف ةةةن جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  علةةةا اخ ةةةول العربيةةةة للشةةةعو الجزائةةةر   جعلاةةةط يااخةةةر ب  ةةةبط  ب

 يعةةةةرف بةةةةأن إ ةةةةاا رابةةةة  يجمةةةةب بةةةةي  المقومةةةةات الل ثةةةةة: رالجةةةة س،  اللغةةةةة،  الةةةةوط ر، كمةةةةا أكةةةةدت للارن ةةةةيي  بةةةةأن 

اون ةةة ار الةةةج  حةةةدا بةةةي  البربةةةر  العةةةر  عةةةد كةةةون مجامةةةب عربةةة   احةةةد ماماسةةةط بةةةدافب اإلسةةة م  ال  ةةةو الةةةج  يجمةةةب 

  [23] .بي  ع
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  اتم  

ر اد  م ةةةلحي  حيةةةو  ئا اةةةن ج ةةةودإع فةةة  مخالةةةت الميةةةادي  مةةة  أجةةةب إحةةةداا لقةةةد عةةةاد الحركةةةة اإل ةةة حية عةةةدة 

جمةةةال الةةةدي  اخفغةةةان ،  الشةةةيط محمةةةد عبةةةد    غييةةةر  إ ةةة   لمةةةا يل إليةةةط العةةةر ،  مةةة  بةةةي  إةةة وال الةةةر اد نةةةجكر: الشةةةيط

الجرائةةةد مةةة    أسي ةةة ما لمجلةةةة العةةةر ة الةةةوثقا،  الشةةةيط محمةةةد رإلةةةيد ر ةةةا   أسي ةةةط لمجلةةةة الم ةةةار، فامئ ةةةوا با ةةةب  لةةةط 

نشةةةر أفئةةةارإع اإل ةةة حية  الةةةوع  الةةةدي    اللقةةةاف  لل  ةةةو  باخمةةةة العربيةةةة  اإلسةةة مية  ذلةةةط مةةة  أجةةةب الةةةاخل  مةةة  

 اوساعمار اخ رب  الج  كان يعمب جاإدا للق اال علا إويا ا.

جزائريةةةة أفةةةر ت   ةةةول ال   ةةةة العربيةةةة الاةةة  عامةةةن فةةة  المشةةةرر العربةةة  إلةةةا الجزائةةةر   ةةةأثر ال خبةةةة الملقاةةةة ال

ب ةةةا  أسةةةيس جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  الجزائةةةريي   الاةةة   رأسةةة ا الشةةةيط اإلمةةةام عبةةةد الحميةةةد بةةة  بةةةاديس بم ةةةاعدة علمةةةاال 

يخةةةري  مةةة  ع الشةةةيط البشةةةير اإلبراإيمةةة   الشةةةيط مبةةةارا الميلةةة   الشةةةيط الطيةةةو العقبةةة    يةةةرإع مةةة  الةةةجي  سةةةعوا بئةةةب مةةةا 

 عية إلنجا  اخإداف  الم اع  الا  كانن  رم  إلي ا.يملئون ل شر دعو  ع اإل  حية  م اندة الجم
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  ائم  المفادر والمراج  

لب ةةةان، مئابةةةة -عربةةة ر، ، د ط، بيةةةر ت-أحمةةةد بةةة  محمةةةد بةةة  علةةة  الايةةةوم  المقةةةر ، الم ةةةبا  الم يةةةر رمعجةةةع عربةةة  [1] 

 .م1740، لب ان

دار  ،لب ةةةان -، بيةةةر ت3، ط 3محمةةةد، محمةةةد ال ةةةادر،   ابةةة  م  ةةةور محمةةةد بةةة  مئةةةرم، ل ةةةان العةةةر ،  ةةة : أمةةةي  [ 2] 

 .د ت إحياال الاراا العرب ،

ن ةةةار أسةةةعد ن ةةةار، إ ةةة   اخمةةةة فةةة   ةةةوال الئاابةةةة  ال ةةة ة ردراسةةةة فةةة  ما ةةةوم اإل ةةة    ا جاإا ةةةط  يليا ةةةطر، [ 3]

 .م1،2220، ع 23مجلة جامعة دمشق للعلوم اوعا ادية  القانونية، مإ 

 .القرين الئريع [8]

م ردراسةةةةةة 1737-1717 ةةةةةادر بلحةةةةةا ، ال ةةةةةحافة العربيةةةةةة فةةةةة  الجزائةةةةةر بةةةةةي  الايةةةةةاري  اإل ةةةةة ح   الاقليةةةةةد   [6]

مقارنةةةةةر مةةةةجكرة ماج ةةةةاير فةةةة   ةةةةاريط الجزائةةةةر اللقةةةةاف   الاربةةةةو ، ع ةةةةع الاةةةةاريط، جامعةةةةة  إةةةةران، إإلةةةةراف اخسةةةةااذ: 

 .م2211/2212 ،بوإليخ  إليط

إلةةةةركة دار  ،إمةةةةام الجزائةةةةر عبةةةةد الحميةةةةد بةةةة  بةةةةاديس، د ط، الجزائةةةةرعبةةةةد القةةةةادر ف ةةةةيب، محمةةةةد ال ةةةةالح رم ةةةةان، [ 5]

  .م1774 اخمة،

جمعيةةةةة العلمةةةةاال الم ةةةةلمي  الجزائةةةةريي   د رإةةةةا فةةةة   طةةةةور الحركةةةةة الوط يةةةةة الجزائريةةةةة  ،عبةةةةد الئةةةةريع بو ا ةةةةاف[ 0]

زائةةةةةر، دار ، ط: اخ لةةةةةا، الج1704( رسةةةةةالة  قةةةةةدم ب ةةةةةا الباحةةةةةو ل يةةةةةب دبلةةةةةوم الدراسةةةةةات المعمقةةةةةة سةةةةة ة 1731-1786)

 .م1741 ،البعو

محمةةةةد بةةةةة  سةةةةةمي ة،  ةةةةاحات مةةةةة  إسةةةةة امات جمعيةةةةة العلمةةةةةاال الم ةةةةةلمي  الجزائةةةةريي  فةةةةة  ال   ةةةةةة الحديلةةةةةة، د ط، [ 4]

  .م2228 ،دار مدن  ،الجزائر

مركةةةةةز  ،، بيةةةةةر ت1أحمةةةةةد المو ةةةةةل ، موسةةةةةوعة الحركةةةةةات اإلسةةةةة مية فةةةةة  الةةةةةوط  العربةةةةة   إيةةةةةران   ركيةةةةةا، ط [ 7]

 .م2228 دراسات الوحدة العربية،

 .م2001اجدة حمود، عبد الرحم  الئواكب  فاره ال   ة  اخد ، دمشق، ا حاد الئاا  العر ،م[ 12]

عبةةةةد الغاةةةةور إلةةةةريت، موعةةةةت جمعيةةةةة العلمةةةةاال الم ةةةةلمي  الجزائةةةةريي  مةةةة  اللةةةةورة الاحريريةةةةة مةةةة  خةةةة ل جريةةةةدة [ 11]

 حليليةةةة، مةةةجكرة ل يةةةب إلةةة ادة الماج ةةةاير فةةة  علةةةوم اإلعةةة م  او  ةةةال، ع ةةةع م( دراسةةةة   ةةةاية 1765-1768)الب ةةةائر 

 .م2212/2211، ، إإلراف: أح   بومال 3جامعة الجزائر-علوم اإلع م  او  ال

حيةةةاة عمةةةارة، أد  ال ةةةحافة اإل ةةة حية الجزائريةةةة مةةة  ع ةةةد الاأسةةةيس إلةةةا ع ةةةد الاعدديةةةة، أطر حةةةة ل يةةةب إلةةة ادة [ 12]

،  لم ةةةةان، إإلةةةةراف اخسةةةةااذ: محمةةةةد عبةةةةاه-اللغةةةةة العربيةةةةة يداب ةةةةا، جامعةةةةة أبةةةة  بئةةةةر بلقايةةةةد دكاةةةةورا  فةةةة  اخد  ع ةةةةع

 .م2213/2218

، جامعةةةة 1عبةةةد القةةةادر المجةةةا  ، عمةةةر بري مةةةات، المر ةةةاد فةةة  م ةةةائب اوعا ةةةاد،  ةةةح: عبةةةد الةةةر ار بلعبةةةاه، ط [ 13]

 .م1728، جدة، مركز ال شر العلم -الملط عبد العزيز

 .م2224 دار اب  حزم، لب ان،-، بير ت1المجا  ، إرإلاد الماعلمي ، ط عبد القادر [ 18]

 لع مةةةةةةة عبةةةةةةد القةةةةةةادر المجةةةةةةا   الالم ةةةةةةان  الجزائةةةةةةر ، المئابةةةةةةة الجزائريةةةةةةة الشةةةةةةاملة، ، امولةةةةةةود عةةةةةةويمر [16]

http://shamela- dz.net/?p=1101 ،22  2214 جانا. 

لب ةةةان، م س ةةةة -، بيةةةر ت2اةةةا الع ةةةر الحا ةةةر، ط عةةةادل نةةةوي ض، معجةةةع أعةةة م الجزائةةةر مةةة   ةةةدر اإلسةةة م ح[ 15]

 .م1742 ،نوي ض اللقافية

 ،دار الشةةةةعو ،، القةةةةاإرة1سةةةةيت اإلسةةةة م الزبيةةةةر،  ةةةةاريط ال ةةةةحافة فةةةة  الجزائةةةةر رر اد ال ةةةةحافة الجزائريةةةةةر، ط [ 10]

 .م1741



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 922 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

د  ،دار الحئمةةةةة علةةةة  مةةةةراد، الحركةةةةة اإل ةةةة حية اإلسةةةة مية فةةةة  الجزائةةةةر،  ةةةةر: محمةةةةد يحيةةةةا  ، ط: خا ةةةةة، د م،[ 14]

 .ت

عبةةةد الرحمةةةان إلةةةيبان، مةةة   ثةةةائق جمعيةةةة العلمةةةاال الم ةةةلمي  الجزائةةةريي ، جةةةع  إع: ع ةةةع إحيةةةاال  ةةةراا الجمعيةةةة، د [ 17]

 .م2227 ،دار المعرفة الجزائر، ،ط

م(، مةةةةةجكرة  خةةةةةر  مةةةةة  1717/1768الطةةةةةاإر الغةةةةةول، ما ةةةةةوم الد لةةةةةة الجزائريةةةةةة فةةةةة  فئةةةةةر الحركةةةةةة الوط يةةةةةة ) [22]

الةةةواد ، -إلةةة ادة الماج ةةةاير فةةة  الاةةةاريط الحةةةديو  المعا ةةةر، ع ةةةع العلةةةوم اإلن ةةةانية، جامعةةةة حمةةةط لخ ةةةرماطلبةةةات نيةةةب 

 .م2213/2218،إإلراف: عاإلور  عمعون

عبةةد القةةادر حمةة ت، أثةةر الحركةةة الوط يةةة فةة  إلةةعر مبةةارا جلةةوا ، بحةةو مقةةدم ل يةةب إلةة ادة الماج ةةاير، ع ةةع اللغةةة  [21]

 .م2227/2212،  إران، إإلراف: عبد الملط مر ا -ال انيةالعربية  يداب ا، جامعة 

 .م2222، عمار عمورة، موجز ف   اريط الجزائر، ط: اخ لا، الجزائر، دار ريحانة[ 22]

دار  ،، بيةةةةةر ت1عيةةةةةون الب ةةةةةائر ط ، 3  أحمةةةةةد طالةةةةةو اإلبراإيمةةةةة ، يثةةةةةار اإلمةةةةةام محمةةةةةد البشةةةةةير اإلبراإيمةةةةة ، [ 23]

 .م1770، المغر  اإلس م 

 

 

 


