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ملخص:
سنحاول من خالل ىذه الدراسة التارخيية ادلتواضعة ،تسليط الضوء البحثي والتارخيي على أحد
أعالم احلركة االصالحية اجلزائرية ،واليت أخذت على عاتقها مهمة التعليم واالصالح يف الربوع ادلختلفة
للبالد اجلزائرية ،سيما يف ظل السياسة االستعمارية الفرنسية ادلنتهجة يف اجلزائر والقائمة على احملاوالت
اذلادفة لطمس اذلوية الوطنية والدينية للشعب اجلزائري ادلسلم ،وزلاولة دمج ىذا األخري يف احلضارة األوربية
ادلسيحية الزائفة بقوة احلديد والنار ،وىو ما تصدت لو وألىدافو مجعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني اليت
أعلن عن تأسيسها يف الـ  05ماي  ،1931بإنشائها للعديد من ادلدارس احلرة اليت تسعى لتعليم اجلزائريني
مبادئ اللغة العربية وأمورىم الدينية والشرعية.
الكلمات المفتاحية :احلركة االصالحية ،اجلزائر ،االستعمار الفرنسي ،زلمد الصاحل بن عتيق ،مجعية العلماء.
Abstract:
Through this historical study, we will try to shed light on the research and
history of one of the symbols of the Algerian reform movement, which was
responsible for education and reform in the different regions of Algeria, in
particular at the time of the French colonial policy adopted in Algeria and
based on the attempts to erase the national and religious identity of the
ادلؤلف ادلرسل
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Algerian people. The Association of Algerian Muslim Scholars has been
confronted with this colonial policy since its creation on May 05, 1931,
when it created many free schools that seek to teach Algerians the
principles of the Arabic language and their religious and legal issues.
Keywords: the reform movement, Algeria, French colonialism,
Muhammad al-Salah, the Association of Scholars, education, reform.

 -1مقدمة:
منذ أن سبكن الفرنسيون من احتالل بلد اجلزائر والسيطرة عليها بالقوة العسكرية يف ال05
جويلية  ،1830وسياستهم يف البالد تقوم على أسس ثابتة ومبادئ مرسومة وواضحة تسعى يف أىدافها
إذل القضاء وبصفة كلية على الشخصية اجلزائرية وتعويضها بأخرى أوربية مسيحية ،وألجل ربقيق ذلك فقد
انتهجت ىذه األخرية –احلكومة الفرنسية -مجلة من السياسات العسكرية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ...اخل ،الرامية إذل سلخ وانتشال الفرد اجلزائري من ىويتو العربية واالسالمية وتعويضو بأخرى
فرنسية مسيحية إال أهنا ليست من نفس مرتبة عموم الفرنسيني والفرنسيات ،أما يف حال الرفض واإلصرار
على جزائريتو ،فإن مصريه لن يكون أحسن حاالً شلن كان حجر عثرة للعسكريني الفرنسيني عشية دخوذلم
شاطئ سيدي فرج البحري اجلزائري.
وقد تواصلت أساليب ومضامني السياسة الفرنسية للقضاء على الشخصية اجلزائرية وزلو آثار
ىويتها العربية اإلسالمية ،فكان االحتفال بادلئوية ( 100عام) من الفرنسيني برىاناً على ذبسيد حلم
اجلزائر الفرنسية ،غري أن اجلزائريني أرادوىا عربية إسالمية عندما كان ردىم بتأسيس اجلمعية االصالحية يف
الـ  05ماي  ،1931فكانت ىذه األخرية الباعث احلقيقي للشخصية اجلزائرية يف كامل مقوماهتا العربية
واالسالمية اليت طادلا حاولت ادلدرسة الفرنسية طمسها وربويلها إذل ىوية فرنسية مسيحية ،وقد انربى ذلذه
ادلسؤولية االصالحية رجال وعلماء أجالء صدقوا ما عاىدوا اهلل عليو ،وال أدل على ىؤالء العلماء من
شيوخ ومعلمي ادلدارس احلرة التابعة للحركة االصالحية ومجعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني إبان ادلرحلة
االستعمارية الفرنسية للجزائر.
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وكأمنوذج عن ىؤالء العلماء سنحاول تسليط الضوء على شخصية زلمد الصاحل بن عتيق،
والتعريف بأىم جهوده الًتبوية والتعليمية وكذا االصالحية يف إطار ادلدارس احلرة للحركة االصالحية عرب
كافة ربوع البالد ،وعليو فقد حاولنا تفكيك ىذه االشكالية إذل رلموعة من التساؤالت الفرعية من أمهها
صلد:
-1التعريف بشخصية الشيخ زلمد الصاحل بن عتيق؟
-2وما ىي أبرز جهوده الًتبوية يف أضلاء البالد منذ عودتو من جامع الزيتونة بتونس؟
-3وماىي ذبليات جهود وأعمال "زلمد الصاحل بن عتيق" اإلصالحية ربت إشراف مجعية
العلماء ادلسلمني اجلزائريني خالل ادلرحلة االستعمارية  1962-1931؟
 -2التعريف بشخصية محمد الصالح ابن عتيق:
أ-نشأتو:
ىو "زلمد الصاحل" (ادلعروف بابن عتيق)1بن احلسني بن ادلكي بن شعبان بن رابح بن داود بن
سيدي سعد العتيق ،ولد يف  04ماي  1903بقرية "العارصة" اليت تبعد عن بلدة ادليلية حبوارل  05كلم،
نشأ وسط أسرة ريفية فقرية مثلها مثل باقي العائالت يف الريف اجلزائري ،حيث كان أبناء ىذه األسر
ميتهنون رعي األغنام وادلواشي منذ نعومة أظفارىم ،وقلما ذبد أحداً من أبناء ىذه القرى يستطيع مواصلة
دراستو بادلدرسة بالنظر للظروف الصعبة اليت سبيزت هبا حياة البداوة بالنسبة ذلؤالء السكان ،وذلك ما تفرد
بو الطفل "زلمد الصاحل" مقارنة بباقي زمالئو وأترابو من أبناء القرية ،كيف ال؟ وىو الذي سبكن بفضل
موىبتو الواضحة من زبطي العراقيل وتعلم القراءة والكتابة وحفظ ما تيسر من القرآن الكرمي بكٌتَاب القرية

ومسجدىا.

2

ب-تعليمو:

 -1واجهة مؤلف؛ زلمد الصاحل بن عتيق :أحداث ومواقف في مجال الدعوة االصالحية والحركة الوطنية بالجزائر ،منشورات
دحلب ،اجلزائر ،د.ت.
 -2زلمد الصاحل بن عتيق :المصدر السابق ،ص.31
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وبعد أن سبكن الطفل "زلمد الصاحل" من حفظ جزء كبري من القرآن الكرمي ،قررت عائلتو إرسالو
إذل زوايا مدينة ميلة دلواصلة حفظ كتاب اهلل تعاذل ودراسة علومو ادلختلفة ،وقد كان لتشجيع شيخو
ومعلمو "زلمد بن الظريف ادليلي" دور كبري يف توجيو الطالب إذل مدينة قسنطينة منارة العلم والعلماء
حينذاك ،3لينضم بعد إلتحاقو بادلدينة دبعهد اإلمام عبد احلميد بن باديس بذات ادلدينة (اجلامع
األخضر) ،وىناك كان يتلقى رفقة العديد من الطلبة ادلواد الدراسية ادلختلفة اليت غلب عليها العلم الديين
والشرعي ،ودلا أدرك الشيخ اإلمام "عبد احلميد بن باديس" أن الطالب "زلمد الصاحل" شليز عن أترابو ،فقد
أشار عليو مثلما كان يفعل دائما مع طلبتو 4ادلميزين ،بنصحهم وإرشادىم باإلنتقال إذل بلد تونس الشقيق
دلتابعة ومواصلة دراستهم "بجامع الزيتونة".

5

ويف سنة  1927إلتحق الطالب "زلمد الصاحل" جبامع الزيتونة ،معتكفاً للدراسة والتحصيل
العلمي حىت حصولو على "شهادة التطويع" اليت كان مينحها اجلامع خلرجييو من الطلبة ادلتفوقني يف سنة
 ،1932ليعود بعدىا إذل أرض الوطن أين أوكلت لو العديد من ادلهام الًتبوية والتعليمية ،سيما بعد أن
6
تقرر تأسيس ادلدراس احلرة جلمعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني  ،وىي اليت بذل من خالذلا ادلصلح جهوداً

جبارة للنهوض باألوضاع االجتماعية والثقافية للشعب اجلزائري بعد أن عاث االستعمار الفرنسي دبقومات
ىوية ىذا الشعب طمساً وتشويهاً.
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 -3الجهود التربوية للشيخ محمد الصالح بن عتيق بداخل الجزائر وخارجها:

 -3زلمد الصاحل بن عتيق :نفسو ،ص .44

 -4زلمد اذلادي احلسين  :الشيخ محمد الصالح بن عتيق ،جريدة الشروق ،يومية الصدور ،ع 07 ،4971جانفي ،2016
اجلزائر ،ص .18
 -5خري الدين يوسف شًتة :اذلجرة الطالبية اجلزائرية ضلو جامع الزيتونة وأثرىا على احلياة التعليمية باجلزائر (،)1962-1900
المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية ،ع ،05م  ،06اجلزائر ،ديسمرب  ،2019ص .49
 -6الطيب بوسعد :مج عية العلماء ادلسلمني اجلزائريني ودورىا يف احلركة الوطنية اجلزائرية والثورة التحريرية ادلباركة ،1962-1931
مجلة الصراط ،ع ،16السنة  ،10اجلزائر ،جانفي  ،2008ص .156

 -7احلاج رباين :مصطفى األشرف وإشكالية اذلوية اجلزائرية على ضوء جدلية األمة واجملتمع ،مجلة آفاق فكرية ،ع ،08م ،04
اجلزائر ،مارس  ،2018ص .82
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أ-في داخل الجزائر:
منذ عودتو من تونس سنة 1932؛ بعد إكمال مسريتو التعليمية والدراسية وحصولو على شهادة
التطويع العادلية من جامع الزيتونة ،ىذا الذي كان قبلةً للغالبية العظمى من الطلبة اجلزائريني خالل ادلرحلة
االستعمارية الفرنسية  ،81962-1830كانت ادلسؤولية كبرية بالنسبة لطلبة وتالميذ احلركة االصالحية
اجلزائرية الذين محلهم االمام والعالمة عبد احلميد بن باديس مهاماً ثقيلة ،تتعلق ببذل اجلهود باألوضاع
الثقافية والتعلمية ادلتدىورة يف شىت أضلاء البالد ،سيما بعد تأسيس مجعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني يف الـ
 05ماي  ،91931ويف ىذا االذباه فقد أوكلت مهمة النهوض باألوضاع التعليمية للطلبة العائدين من
جامع الزيتونة ،والذين صلد أن الطالب "زلمد الصاحل بن عتيق" كان أبرزىم بعد مرور سنة واحدة من
تأسيس مجعية العلماء ،وعليو فقد كان توجيو ىذا األخري إذل العديد من ادلناطق يف البالد للنهوض
باألوضاع الثقافية والتعليمية فيها ،ومن أىم ىذه ادلناطق نذكر:
في منطقة الميلية:يذكر مًتمجنا أنو وبعد عودتو من تونس ،مت استدعائو رفقة زمالئو الناجحني من طرف اإلمام
الشيخ عبد احلميد بن باديس لتهنئتهم على النجاح الذي حققوه بعد حصوذلم على "شهادة التطويع"
ادلمنوحة من جامع الزيتونة ،كما دعاىم بادلقابل للعمل الًتبوي واالصالحي ربت إشراف اجلمعية ويف
ادلدارس اليت ستعمل على إنشائها كل حبسب ادلنطقة اليت يقطن فيها ،وذلك للنهوض باألوضاع الثقافية
والتعليمية ادلتدىورة اليت خلفتها السياسة االستعمارية الفرنسية يف البالد ،10أين قام االمام بتوجيو كل واحد
منهم إذل وجهة معينة دلمارسة مهام التعليم واإلصالح فيها كل قدر استطاعتو واالمكانات اليت أتيحت لو.

 -8رابح فالحي :جامع الزيتونة والحركة االصالحية في الجزائر  ،1354-1301رسالة ماجستري ،إ :عبد الكرمي بوصفصاف،
قسم التاريخ وعلم اآلثار ،جامعة منتوري قسنطينة ،اجلزائر ،2008-2007 ،ص-ص .37-31

 -9صاحل فركوس :دور مجعية العلماء ادلسلمني يف الثورة اجلزائرية  ،1962-1954مجلة العلوم االنسانية ،ع  ،28اجلزائر،
ديسمرب ،2008ص .257

 -10أبو القاسم سعد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي  ،1354-1130ط ،01دار الغرب االسالمي ،لبنان ،ج ،1998 ،06ص
.328
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فكان الوجهة األوذل للطالب "زلمد الصاحل بن عتيق" منطقة ادليلية القريبة من مسقط رأسو،
حيث أسندت لو ولرفاقو أيضا مجلة من ادلهام االصالحية اليت نذكر منها على سبيل ادلثال:
الوعظ واالرشاد الديين لألىارل بادلناطق اليت وجهوا إليها.زلاربة الفكر الطرقي ادلتطرف القائم على نشر البدع واخلرافات هبذه ادلناطق.-تعليم اللغة العربية وتعاليم الدين االسالمي للناشئة وادلتعلمني من سكان ىذه ادلناطق.

11

غري أن احلماس االصالحي الذي ربلى بو الطالب "زلمد الصاحل بن عتيق" يف النهوض
باألوضاع ادلتدىورة اليت انتشرت دبنطقة ادليلية وباقي ادلناطق األخرى من البالد ،قد اصطدم بالعديد من
احلواجز والعراقيل وحىت ادلصاحل ادلوازية لشيوخ الطرق الصوفية ادلنحرفة أو بالتضييق الذي تعرض لو من قبل
اإلدارة االستعمارية الفرنسية بذات ادلنطقة ،وىي ادلعاناة اليت خلصها يف عبارة مؤثرة جاء فيها قولو..." :
إن االستمرار في العمل أصبح صعبا وعديم الجدوى ،فالطرقية من جهة ال تسمح بأن يهى
سلطانها ويتقلص نفوذىا بإنتشار الدعوة االصالحية والقضاء على البدع والخرافات ،واإلدارة
االستعمارية من جهة ثانية ترى في الحركة االصالحية النزعة الوطنية ،وتخشى أن يستيقظ الشع
الغافل ويتنبو على صيحتها ويطال بحقو في الحياة."...

12

بعد ادلواقف ادلناوئة واألوضاع الصعبة اليت جاهبت الطالب "زلمد الصاحل بن عتيق" يف منطقة
مسقط رأسو (ادليلية) ،من إعراض الناس على العلم والتعلم ،والعراقيل اليت ابتكرهتا لو الطرقية ادلنحرفة
واالدارة االستعمارية الفرنسية هبذه البلدة ،كل ىذه األمور كانت دافعاً من ىذا األخري الزباذ قراره
باستشارة شيخو ومعلمو االمام "مبارك ادليلي" الذي أشار عليو بالصرب واحلكمة يف ازباذ القرار ،مع
احلاجة إذل تغيري ادلقر يف حال الضرورة القاىرة لذلك يف القول ..." :إياك والفشل ،فإذا لم تنجح اليوم
فستنجح غداً" ،كما قال لو أيضاً..." :إن األمة في الميلية أو في غيرىا ،سوف تدرك حاجتها إلى
 -11زلمد زلمدي :مناذج من علماء احلركة االصالحية اجليجلية – خرجيي جامع الزيتونة  ،-الملتقى الوطني إسهام علماء منطقة
جيجل ومشايخها في الحركة الوطنية والثورة التحريرية المباركة ،ادلركز الثقايف االسالمي جيجل ،اجلزائر ،فيفري  ،2016ص
.180
 -12زلمد الصاحل بن عتيق :المصدر السابق ،ص .74
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العلم والتعلم ما في ذلك ري  ،وأنا أفكر اآلن في الوقت الهي تطل
فال تجد كفايتها."...

فيو حاجتها من المعلمين

13

في منطقة قلعة بني عباس:بعد الصعوبات والعراقيل اجلمة اليت واجهت ادلسرية االصالحية للمعلم "زلمد الصاحل بن عتيق"
دبنطقة ادليلية ،قرر ىذا األخري االتصال بالشيخ االمام عبد احلميد بن باديس للنظر يف ىذه القضية
والبحث عن حل يرضي األطراف ادلتخاصمة ،فكان أن أشار عليو اإلمام –عبد احلميد بن باديس-
بالتوجو إذل قلعة بين عباس للقيام بوظيفة اإلمامة بادلسجد الكبري فيها ،فكانت الوجهة إليها سنة 1934
من أجل تعليم أبنائها وإصالح ما أفسدتو االدارة االستعمارية من أوضاع سكاهنا ،ولتحقيق ىذه الغاية
فقد عمل منذ وصولو إليها على تأسيس مدرسة لتعليم أبناء ادلنطقة ،بعد أن وجد من أىارل ادلنطقة
وسكاهنا قبوال كبرياً بل وسبويال مالياً من أجل إصلاح ىذا ادلشروع الثقايف ،فكان أن شيدت ادلدرسة وتوذل
إدارهتا وتسيريىا.

14

وقد كانت اجلهود ادلبذولة من قبل "زلمد الصاحل بن عتيق" واضحة جلية هبذه ادلنطقة ،كما أهنا
قد سامهت إذل حد كبري يف تكوين النشأ للحدث األكرب وىو الثورة التحريرية ضد النظام االستعماري
الفرنسي الذي عاث فساداً يف البالد ،وال أدل على ذلك من اإلعًتاف الذي أقر بو العقيد "عمريوش"
للشيخ "زلمد الصاحل بن عتيق" يف تكوينو الناشئة وشباب ادلنطقة حلدث الثورة التحريرية ،15وىو ما

تضمنتو رسالة العقيد "عمريوش" للشيخ سنة  1955أثناء أداء مهامو دبدينة البليدة ،وشلا جاء يف ىذه
الرسالة نذكر..." :جئت إلى القلعة فوجدت القوم على أتم االستعداد لخوض معركة التحرير

 -13زلمد الصاحل بن عتيق :نفسو ،ص .75

 -14رابح زغدان :دور علماء جيجل ومشاخيها –يف تأسيس احلركة اجلمعوية وادلدارس احلرة ،-ادللتقي الوطين إسهام علماء،...

المرجع السابق ،ص .105
 -15سليم بعلوج :تأثري التعليم العريب احلر يف اجلزائر خالل الفًتة االستعمارية  ( 1954-1931ذبربة مجعية العلماء ادلسلمني
أمنوذجاً) ،مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واالنسانية ،م ،12ع ،01جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،اجلزائر،2020 ،
ص .197
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وااللتحاق بالمجاىدين ،وبهل المال والرجال وياليتنا عملنا على نشر ىهه المدارس في الوطن ،إذا
السترحنا من كثير المشاكل التي تعترض سبيلنا اليوم".

16

ب-في فرنسا:
أما بالنسبة لسفره إذل فرنسا؛ فيذكر "زلمد الصاحل بن عتيق" أن رحلتو إذل فرنسا دل تكن رحلة
للعمل أو فراراً من األوضاع االجتماعية اليت كرسها الواقع االستعماري يف اجلزائر ،بقدر ما ىي جزء من
اجلهود الكربى اليت بذلتها احلركة االصالحية اجلزائرية (مجعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني) للنهوض
باألوضاع الفكرية والثقافية يف داخل البالد كما يف خارجها ،والدليل على ذلك أن ىذا األخري قد انتدب
من طرف قادة اجلمعية دلباشرة العمل الدعوي واالصالحي يف فرنسا ذاهتا ،أين كان رفقة رلموعة من
الوعاظ وادلرشدين ميارسون مهامهم االصالحية يف ادلدن الفرنسية سيما تلك اليت تقطنها أعداد كبرية من
اجلزائريني.
غري أن التضييق الذي تعرضت لو جهود احلركة االصالحية على الًتاب الفرنسي من قبل
السلطات احلكومية الفرنسية ،إضافة إذل العراقيل اليت وضعت لنا من بعض الدجالني الذين يتالعبون باسم
الدين وميتهنون البدعة واخلرافة مهنة لالسًتزاق منها ،17الشيء الذي كان سببا يف ازباذنا القرار بالعودة
دلباشرة عملنا يف داخل الوطن فكان رجوعنا إذل أرض الوطن يف  14جوان .1938

18

ج-بعد العودة من فرنسا:
وباإلضافة إذل ىذه اجلهود االصالحية سالفة الذكر؛ فقد باشر "زلمد الصاحل بن عتيق" بعد
ذىابو إذل فرنسا وعودتو منها بطلب من الشيخ الفضيل الورتالين أحد قادة اجلمعية بالعاصمة الفرنسية
باريس ،19جهوده التعليمية والًتبوية يف العديد من ادلدن اجلزائرية ادلختلفة ،إذ دل يتوان الرجل يف قبول أي
دعوة أو مهمة تلقى على كاىلو يف أي مناطق البالد كانت قريبة أم بعيدة ،فنجده قد انتقل بني العديد
 -16زلمد الصاحل بن عتيق :المصدر السابق ،ص .77
 -17زلمد الصاحل بن عتيق :المصدر السابق ،ص .15

 -18زلمد الصاحل بن عتيق ،نفسو ،ص .95

 -19الفضيل الورتالين :الجزائر الثائرة ،دار اذلدى للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2009 ،ص .39
185

محمدي محمد

من ادلدن اجلزائرية للتدريس فيها والقيام باإلصالح وإلقاء الدروس واحملاضرات يف ادلساجد ،وال أدل على
ىذا االخالص يف تأدية الواجب من ادلناطق ادلختلفة اليت درس هبا ىذا األخري ،ومنها صلد :الربج،
سكيكدة ،ادليلية على مرتني ،قسنطينة ،البليدة ،تيهرت (تيارت).

20

النضال التحرري في السجون والمعتقالت:يتفق العديد من الدارسني والباحثني أن اعالن الثوريني اجلزائريني للثورة التحريرية يف الفاتح نوفمرب
 ، 1954ومشوليتها للكثري من ادلناطق على الًتاب الوطين قد ساىم اذل حد بعيد يف استهداف احلركة
االصالحية ورجاالهتا والزج هبم يف السجون وادلعتقالت بالشبهة وبدوهنا ،وىو ما حصل مع الشيخ "زلمد
الصاحل بن عتيق" الذي استهدفتو السلطات االستعمارية بالسجن واالعتقال مدة طويلة ،كانت بدايتها مع
سجن الربواقية الذي أدخل إليو يف  08أفريل  ،211956وفيو كان يتعرض رفقة زمالء لو ألشكال وأنواع
سلتلفة من التعذيب والتنكيل للبوح بأسرار الثورة ومشاريعها واليت دل يكن يعلم عنها إال الشيء القليل،
لريحل بعد ذلك إذل معتقل آفلو بالقرب من األغواط ،والذي دل يكن خيتلف كثريا عن سابقو يف قسوة
ادلعاملة وغلظتها من قبل اجلنود والعسكريني الفرنسيني.

22

وبالرغم من كل ىذه الظروف سالفة الذكر ،فإن ذلك دل يكن عائقاً وال مانعاً أمام الشيخ "زلمد
الصاحل بن عتيق" يف مواصلتو لرسالة الدعوة واالصالح من داخل السجون وادلعتقالت الفرنسية ،وال أدل
على القيم وادلبادئ الدينية والوطنية ادلتجذرة يف شخصية الشيخ ،شلا ذكر الشيخ "أمحد محاين" من مناقب
الرجل يف القول...":لقد كان الشيخ ابن عتيق خير مثال وقدوة للطلبة والدارسين ،لما تميز بو من:
ايمان قوي ودين صحيح ،خلق متين وعلم غزير ،ووطنية صادقة وكفاءة نادرة ،عمل دائم مستمر مع
تواضع جم ،انكار للهات ووفاء لالصدقاء واالخوان ،اخالص في العمل."...

23

 -20رابح زغدان :المرجع السابق ،ص.105

 -21زلمد الصاحل بن عتيق :المصدر السابق ،ص .129

 -22زلمد الصاحل بن عتيق :نفسو ،ص .131
 -23رمضان اوالد بلة :الوطنية عند اجملاىد ادلصلح زلمد الصاحل ابن عتيق –مفهوما وتفعيال ،-ادللتقى الوطين إسهام علماء،...

المرجع السابق ،ص .233
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وقد ظل "زلمد الصاحل بن عتيق" يعيش حياة السجون ،حىت ربقق نيل االستقالل يف 05
جويلية  ،1962حيث أفرج عنو دبوجب اتفاقيات ايفيان ادلربمة بني شلثلني عن جبهة التحرير الوطين
وأعضاء من الوفد احلكومي الفرنسي بتاريخ  19-18مارس  ،241962وقد استمر نضالو دلرحلة ما بعد
االستقالل أين تقلد العديد من ادلناصب وادلسؤوليات منها :إطار بوزارة الشؤون الدينية ،أستاذا للتعليم،
عضوا باجمللس االسالمي األعلى ،مقرر جلنة الفتوى....اخل.

25

-3أىم تجليات الجهود االصالحية للشيخ محمد الصالح بن عتيق:
أ-في مجال التربية والتعليم:
يعترب الشيخ "زلمد الصاحل بن عتيق" مثلو مثل باقي أعضاء احلركة االصالحية اجلزائرية من
ادلنتسبني جلمعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني ،من الرواد الذين بذلوا جهوداً كبرية يف رلاالت سلتلفة باجملتمع
اجلزائري واليت كان على رأسها :رسالة التعليم اليت كانت أبرز ادلهام اليت أوكلها رئيس مجعية العلماء
ادلسلمني جلميع طلبتو احلاصلني على شهادات تثبت أىليتهم للقيام هبذه الرسالة النبيلة ،سيما وأن
اجلزائريني كانوا خالل ىذه الفًتة يرزحون ربت السيطرة االستعمارية الفرنسية اليت صادرت كل حقوقهم يف
التعليم ورفع اجلهل عن واقع اجملتمع اجلزائري ،26ويف ىذا اإلطار صلد أن جهود الشيخ يف رلال التعليم
كانت جلية واضحة وال أدل على ذلك من مشروعو التعليمي الناجح يف قلعة بين عباس ،وحول ىذا
الصرح التعليمي فقد ورد الذكر مايلي ..." :لقد سعى مصلحوا قلعة بني عباس في سنة ،1335
بإتخاذىم محالً جعلوه مقراً مؤقتاً لتعليم أبناء منطقتهم ،واسند تعليمهم للشيخ محمد الصالح بن
عتيق ،الهي التحق للتعلم عنده زىاء الـ  200تلميه 27."...وىو ما ميكن تعميمو على مجيع ادلدارس

 -24زلمد زلمدي :المرجع السابق ،ص .181
 -25رابح زغدان ،المرجع السابق ،ص .105

 -26امساعيل محايدية :الجهود التعليمية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعمالة قسنطينة بين  ،1356-1331رسالة
ماجستري ،إ :زلمد شرقي ،قسم التاريخ ،جامعة  08ماي  1945قادلة ،اجلزائر ،2014-2013 ،ص .20
 -27سليم بعلوج :المرجع السابق ،ص .198
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احلرة ادلختلفة وادلوزعة عرب الوطن ،واليت كانت كلها زلورا وزلالً للجهود التعليمية الكبرية اليت بذذلا الشيخ
"زلمد الصاحل بن عتيق".
ب-في مجال اإلصالح االجتماعي:
وإضافة إذل جهود علماء اإلصالح يف رلال الًتبية والتعليم عرب ادلدارس احلرة التابعة جلمعية
العلماء ادلسلمني اجلزائريني ،فقد هنض كذلك ىؤالء العلماء بعديد األدوار يف رلال اجملتمع وزلاوالتو
إصالحو جراء ما حلق بو من سللفات السياسة االستعمارية ادلوجهة لتدمري اجملتمع والقضاء على ثوابتو
الدينية والوطنية ،كما كانت جهود ىؤالء العلماء منصبة أيضاً للتصدي لألفكار اذلدامة اليت حاولت

التمكني ذلا الطرقية ادلنحرفة ،28استهدافاً ألجل احملافظة على مكانتها وىيبتها يف نظر األىارل اجلزائريني
الذين اجتمعت عليهم زلنة االستعمار مع زلنة الطرق الصوفية الضالة.
ويف ذات السياق؛ فقد ورد أن جهود الشيخ ابن عتيق كانت جبارة يف ىذا اجملال الدعوي
االصالحي ،حيث كان معهودا أن تعني مجعية العلماء ادلسلمني يف كل شهر رمضان من كل سنة رلموعة
من الدعاة والعلماء للقيام دبهام الوعظ واالرشاد ،ودل تكن ىذه القوائم زبلو من ذكر اسم الشيخ فيها دلا
لو من أمهية كبرية يف ىذا اجملال.

29

ج-في مجال ترسيخ الثوابت الوطنية:
أما يف رلال ترسيخ وغرس الثوابت الوطنية لدى اجلزائريني ناشئة منهم كانوا أم مدركني ،فقد كان
للشيخ كذلك حضور كبري إن دل نقل متميزاً يف ىذا اجملال ،وهنجو يف ذلك ىو نفس ادلسلك الذي سطرتو
احلركة االصالحية اجلزائرية اليت كرست جهودىا ورجاالهتا ،ألجل رلاهبة ادلد االستعماري الفرنسي واحملافظة
على األمة اجلزائرية بكل ثوابتها الدينية والوطنية ،ويف ذلك قول راسخ اليتزعزع للشيخ اإلمام عبد احلميد
بن باديس الذي قال يف الثوابت الدينية والوطنية وضرورة احملافظة عليها مايلي..." :األمة الجزائرية أمة
متكونة موجودة ،كما تكونت ووجدت كل أمم الدنيا ،ولههه األمة تاريخها الحافل بجالئل األعمال،
 -28نور الدين أبو حلية :جمعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية وتاريخ العالقة بينهما ،ط ،1دار علي بن زيد للطباعة
والنشر ،اجلزائر ،2015 ،ص  144وما بعدىا.
 -29رمضان أوالد بلة :المرجع السابق ،ص .234
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ولها وحدتها الدينية واللغوية وثقافتها الخاصة وعوائدىا وأخالقها بما فيها من حسن وقبيح شأن كل
أمم الدنيا ،ثم أن ىهه األمة الجزائرية ليست ىي فرنسا ،واليمكن أن تكون فرنسا وال تستطيع أن
تصير فرنسا ولو أرادت".

30

وانطالقا من ذلك؛ فقد كانت جهود الشيخ "زلمد الصاحل بن عتيق" كبرية يف رلال الدعوة
للتمسك بالثوابت الوطنية ،ومن صور وذبليات ذلك صلد ما نقل عنو من الشهادات احلية اليت عددت
مناقب الشيخ وأظهرت دوره الكبري يف ترسيخ الثوابت الوطنية لدى اجلزائريني ،منها شهادة أحد تالميذ
الشيخ زلمد الصاحل بن عتيق وىو :علي بن محيود زطال الذي قال يف وطنية الشيخ مايلي..." :إن
الشيخ ابن عتيق كان ينمي في تالميهه روح الوطنية ،وأثناء تدريسو البد وأن يأتيك بفقرة من فقرات
الروح الوطنية " ،كما قال فيو اجملاىد عبد اجمليد حلمر أيضاً قوالً يثبت من دون شك وطنية الشيخ وسبسك
بادلبادئ الدينية للدولة اجلزائرية ،وشلا قال فيو نذكر " :إن الشيخ محمد الصالح بن عتيق وطني اليخاف
واليهاب".

31

خاتمة:
ويف ختام ىذه الدراسة نستنتج بأن:
السياسة االستعمارية اليت انتهجتها السلطات الفرنسية يف اجلزائرية منذ احتالذلا للبالد يفال 05جويلية  ،1830ألجل القضاء على الشخصية اجلزائرية وتشويو وطمس اذلوية العربية للساكنة
األصليني يف البالد ،قد جوهبت من احلركة اإلصالحية اجلزائرية وخباصة بعد تأسيس مجعية العلماء ادلسلمني
اجلزائريني يف ال 05ماي  ،1931بإعداد وتكوين جيش من الطلبة والتالميذ اجلزائريني الذين تشبعوا
بالعلم الشرعي والديين يف ادلناراة العلمية ادلشرقية وخباصة "جامع الزيتونة" ،مث عودهتم إذل أرض الوطن لنشر
العلم الذي تزودوا بو بني أبناء اجلزائر وبني سكاهنا ادلضطهدين احملرومني.

 -30صاحل فركوس :المرجع السابق ،ص-ص .259-258
 -31رمضان أوالد بلة :المرجع السابق ،ص .233
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إدراك حجم ادلسؤولية ادللقاة على عاتق طلبة وشيوخ احلركة االصالحية اجلزائرية ،سيما منأولئك الذين عادوا من جامع الزيتونة بالزاد ادلعريف والعلم الشرعي ،من أجل انتشال األىارل اجلزائريني من
براثن اجلهل واألمية اليت طبقتها ضدىم السلطات االستعمارية الفرنسية منذ دخوذلا أرض اجلزائر وإذل غاية
إخراجها منها بالقوة سنة  ،1962وىو ما تبني يف توزيع ىؤالء الطلبة والشيوخ يف أضلاء البالد ومن خالل
ادلدارس احلرة اليت أنشئتها مجعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني عرب أضلاء البالد وربوعها.
الوقوف عند مستوى اجلهود ادلبذولة من الشيخ "زلمد الصاحل بن عتيق" يف رلارل التعليمواالصالح خالل الفًتة االستعمارية ،وىو ما ذبلى يف األدوار الًتبوية والتعليمية عرب عديد ادلناطق يف أضلاء
البالد وحىت خارجها (يف فرنسا) ،كما ظهرت األدوار االصالحية للشيخ ابن عتيق كذلك يف نضالو
االصالحي يف السجون وادلعتقالت الفرنسية ادلخصصة للجزائريني ،وىي اجلهود اليت كانت للجزائريني
مانعاً وحاجزاً أمام الذوبان واالنصهار يف اخلطر الذي شكلتو اذلجمة األوربية ادلسيحية للقضاء على
الشخصية اجلزائرية وىويتها العربية االسالمية.
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