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َمةُ   ُمَقدِّ
ق للقضاء ��� ا���ن ا��س���ي، ائس�� ا��ستعمر بك� الطر

مغذ�ًا ف��م روح ) ١(حيث قام با���ا�� مشا�خ الطرق الصوفية
ع التفسخ ا��ي�ي وا��ل��، ��� ��ع ا��ستعمار ا��رافات والبد

ً تعلقهم با��ولياء فانت��ت �ي صفوف  ي�ن مستغ�� ��ى ا��زا��
و�ي ظل هذه ا���داث ظهرت  ،)٢(الشعب أفك�ر ال��ك با��ّٰ�

فئة من ر�ال ا��ص��ح ��ثلت �ي ��عية الع��اء ا��س���ن 
ي�ن تولت ��مة ا��فاع عن ا���ن ا��س���ي اللغة والوطن  ا��زا��

ت��ن  )٣(.١٩٥٦ا سنة إ�ى �اية ��ا��� ١٩٣١منذ ��أ��ا سنة 
اٌل ال�ي قامت به ��عية الع��اء  �ّ ��از ا��ور الفَع أ��ية ا��وضوع �ي إ

ي�ن �ي ا��فاظ ��� ا���ن ا��س���ي، با��ضافة إ�ى  ا��س���ن ا��زا��
ي�ن  ا��غبة �ي التعرف ��� ���قة ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

وا��رافات،  بالطرق الصوفية �ي الوقت ا��ي انت��ت فيه البدع
 والتعرف ��� موقف ا���عية من الطرق الصوفية.

أمامنا: ما طبيعة الع��قة ب�ن ��عية  ا��طرو�ةوا��شك�لية 
ي�ن الصوفية؟ وتفرعت ع��ا ���و�ة  والطرق الع��اء ا��س���ن ا��زا��

 من التساؤ��ت ا��تمث�� فيما ي��:
 ما�ي الظروف ال�ي تأسست ف��ا ��عية الع��اء ا��س���ن؟ •
 ما موقف ��عية الع��اء ا��س���ن من الطرق الصوفية؟ •
 ما نوع طبيعة ال��اع ب�ن ��عية الع��اء ا��س���ن والطرق الصوفية؟ •
 ما ا��ور ا��ي لعبه ا��ستعمار �ي تو�� الع��قة ب�ن الطرف�ن؟ •
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 عالقة جمعية العلماء املسلم� الجزائري� بالطرق الصوفية

�ي أول عهدها  ا��س���ن��ل رضا  ك�نتإن الطرق الصوفية 
ث العر�ي ا��س���ي و��� ����ا ��لت ��� ا���افظة ��� ال��ا

ا��عوة ا��س��مية، ل�ك��ا ���ان ما ��ولت عن ��اطها ��ن 
ا��ستعمار ��ل ��� ا���ال��ا، فأصبحت متعاونة معه ��� ك�نت 

إن تعاون الطرق الصوفية مع تأ�ي ��ا يت��أ به ا��س��م، 
ا��ستعمار الفر��� وا��رافها عن ا���ن ا��س���ي جعل ��عية 

ي�ن ���ذ موقفا ضدها حيث اعت����ا العدو الع��اء ا��س�� �ن ا��زا��
 الثا�ي ��ا بعد ا��ستعمار الفر��� فد�لت معها �ي ��اع.

 أوًال: ماشركة الطرقيني يف تأسيس مجعية العلماء
ي�ن ك�ن ���  عندما تأسست ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

وم��م:  )٤(رأس مؤسس��ا ��ا�ة من الع��اء وبعض الطرق�ن
، وحسب )٦(و��ر إ�ماعيل) ٥(�ولود �ن ا��افظي ا��زهري،ا�

رواية أ��د توفيق ا��د�ي �ي ��ابه "حياة كفاح" أن ��ر إ�ماعيل 
هو ا��ي قام با��بادرة لتأسس ��عية  الع��اء ا��س���ن، حيث 

وطلب منه أن  )٧(اجتمع مع الشيخ عبد ا���يد �ن باد��،
الع��اء ��� أن يل��م  يكتب �ي ���� ال��اب دعوة لتأسيس ��عية

هو ��فع �ا��ة مقدارها ألف فرنك أك�� من ألف دينار 
��َْن يتوصل إ�ى إ��اء هذه ا���عية، وألف فرنك  )٨(��ا��ي

يادة ���  أ��ى ��فع لصندوق ا���عية افتتا�ا ل��كتتاب ��ا ز
اش��اك ��ري، واش��ط أن ��ارك �ي ا���عية ��يع ���اء ا��زا�� 

من ك� ا��ذاهب ا��وجودة با��زا�� ح�ى  من ك� الطوائف و
��ثل و�دة وطنية وأن يكون �من الع��اء ر�ال من الطرقية إ�ى 

، و��� ا��غم من مشار�� الطرق�ن �ي )٩(�انب الع��اء ا��صل��ن
تأسيس ��عية الع��اء إ�� أن ا��ص��حيون ا���روا �ي ��اطهم 

ع��اء أصبحت ا��ناوئ للطرق�ن وتب�ن هذا �ي قو��ا: "إن ��عية ال
��عية ا��صل��ن ،�� ��عية ���اء ا��زا�� ال�ي ��ا ��جو من ورا��ا 

 )٠١(إص��ح ذات الب�ن ب�ن ا��ص��حي�ن و الطرق�ن".
و�ي الوقت نفسه ك�ن الطرقيون ��عون للسيطرة ��� إدارة 

ية يقومون بالوشاية إ�ى ا��دارة ا��ستعمار ، يقول �ي )١١(ا���عية و
��: "ك�نت ��عية الع��اء ��ول تكو���ا هذا الصدد مبارك ا��ي

��توي ��� أ���ط من هؤ��ء ا��هاط، ����ون �لسا��ا �� 
�دمة لغا���ا و�� إ�انة ��دار��ا ول�كن عينًا �ل��ا تبلغ و�ُ�� إ�ى 
إدارة ا��مور ا��هلية، وما أن انق�� �ام ح�ى انقضوا ��� من 

 )٢١(ية دو��م".ف��ا من ا��صل��ن ا��رشد�ن ليستبدوا �إدارة ا���ع
وه��ا است�ال ��� ا���عية أن تنط�� �ي تنفيذ أهدافها ال�ي 
نص �ل��ا قانو��ا ا��سا�� ��ن ��كيبة ا���لس ا��داري ���عية 
يق�ن متناقض�ن �ي  الع��اء ا��ي ك�ن ي�� ب�ن أعضائه فر
ا��هداف وا��بادئ وهم ر�ال ا��ص��ح وأ��اب ا��وايا 

يق الطرقية، جعل ا��نط��قة ا��و �دة تبدو مستحي�� ��ن ك� فر
ك�ن ��ى بأن السبيل إ�ى ا��ص��ح هو �ي ا����اه ا��ناهض 
يق ا����، وه��ا ��ج الطرق�ن من ا���عية حيث ك�ن  للفر

��ر إ�ماعيل وا��ولود ا��افظي ) ١٣(��ا��هم رئيس نادي ال���ي
ا��ي ك�ن عضوًا مستشارًا �ي ا���لس ا��داري ���معية ا��نتخب 

، وقد ب�ن ا�ن باد�� أسباب ��وج الطرق�ن )٤١(م١١٩٣سنة 
ً �ي ال��اب تب�ن فيه أن ���فًا  من ا���عية  حيث كتب مقا��
ك�ن قد حصل ب�ن أعضاء ��لس ا��دارة من جهة و��ر 
إ�ماعيل رئيس ��نة العمل من جهة أ��ى، و��ز ��اط ��ر 
ية مستغا�� أ��د �ن �ليوة ضد ر�ال  إ�ماعيل وشيخ زاو

و���� �ن باد��  أن ��ر إ�ماعيل شك� قا��ة ا��ص��ح، 
ية ا���لس ا��داري وأن ا�� هذا ا����� ورد ف��ا  م�����ن لعضو
مع أنه ليس من أهل الع�� و�� من الطلبة، ��ن القانون 

���معية �اصة ا��ادة السابعة منه قد بينت ) ٥١(ا��سا��
���اب مواصفات ا��عضاء العامل�ن ا���ن ��ق ��م ا��شار�� �ي ا��

بأ��م "ا���ن يصح أن يط�� �ل��م لقب �ا�� بالقطر ا��زا��ي، 
يق ب�ن ا���ن تع��وا ونالوا ا���ازات با��دارس ا���مية  ��ون تفر
ية، وب�ن ا���ن تع��وا با��عاهد الع��ية ا��س��مية  ا��زا��

وعندما ��ن ��لس ا��دارة ��نة ممَْن تنطبق �ل��م ) ١٦(،ا����ى"
ارت ثا��ة الطرق�ن و��ا�ة ��ر إ�ماعيل هذه ا��واصفات، ث

 رفضوا التقيد با��ادة و�دث ��اع.
عقدت �لسة ��ضور أ�لبية من أنصار  ١٩٣٢ماي  ٢٣�ي 

ا��ص��ح وتغيب ا��عارض�ن، و��ى ا�����اب بصورة قانونية 
ففازت ال����ة ال�ي قد��ا ا��ص��حيون و�مت ا���ماء التالية: 

����اهيمي، الطيب العق�ي، مبارك عبد ا���يد �ن باد��، البش�� ا
ا��ي��، ���د ا��م�ن العمودي، ���د الفضيل الورتي���ي، الطيب 
��اه�� أبو اليقضان، ���د ��� ا���ن، العر�ي  ا��ها�ي، ا�ن ع�بية، إ
التب��، ا����، عبد القادر القا�مي، أبو عبد ا��ّٰ� البوعبد�ي، و�ن 

ع الطرق�ن فوردت الع��اء فض��ا هذه ا��رة أيًضا التعاون م
أ�ماؤهم �ي ال����ة مثل: الطيب ا��ها�ي، أ�ي عبد ا��ّٰ� البوعبد�ي 

أما رواية أ��د توفيق ا��د�ي فهو  )٧١(و���د الفضيل الورتي���ي...
يعت�� أن الشيخ الطيب العق�ي هو سبب ا����ف ��نه ��جم ��� 
رئيس نادي ال���ي وبعض أعضائه، وخطب خطبة ضد الطرقية 

وحث ��� ��ار���ا، هذا ���ف ���ح ����اج ��عية  ور�ا��ا،
الع��اء ا��ي ك�ن ���ي ���ع الشمل، ه��ا ��ج الطرقيون من 

 )١٨(النادي �� من ا���عية.
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 عالقة جمعية العلماء املسلم� الجزائري� بالطرق الصوفية

ثانًيا: موقف مجعية العلماء المسلمني اجلزائريني 

 من الطرق الصوفية
لقد أصبح ر�ال الطرق ومشا��ها ���تعون بنفوذ ومك�نة �� 

أ�ًا ك�ن ح�ى أن الع��اء ا��درس�ن وا��فتي�ن  ��ظى ��ا أ�د
والقضاة وأ��ة ا��سا�د، �� يك�دون يكونون شيئا بالنسبة ل��رابط�ن 
ومشي�ة الطرق ا���ن أصبحوا ��يمنون ��� ا���تمع ا��زا��ي بك� 

، وأمام هذا الوضع ا��ي آلت إليه ا��مة وا��ي )١٩(فئاته
ن مع ا��ستعمار ا��ي أ���ت فيه الطرقية زمام أمورها بالتعاو

، قررت ��عية الع��اء )٢٠(است�د��ا كوسي�� لبسط نفوذه
ً قبل  ي�ن ��اية العمل ا��ص���ي ��واجه��م أو�� ا��س���ن ا��زا��
ا��ستعمار الفر���، فقد ��حت ا���عية منذ أول يوم بأ��ا سا��ة 
��� ا��بدأ ا��ي ك�نوا سا���ن �ليه من قبلها، ومنه ��اربة البدع، 

��رافات، ا��باطيل والض����ت ال�ي است�دثت �ي ا��مة، ا
وأ��قت با���ن ��� أساس أ��ا منه كبدع ا��سا�د وا��نا��، 
ا��قا�� و��ع الشعر، و��ع الطرق...، وقفت �ي وجههم ا���عية 
فغ��ت بالقول، وأنارت بالفعل وبينت با��ليل وقارعت با���ة 

� ��دثة �ي ا���ن وشعارها �ي هذا أن "ك )٢١(وطبقت بالعمل
 )٢٢(".���ة وك� ���ة ض����

وتنص ا���عية �ي ا��صول ا��ابع ع�� وا��امس ع�� 
والسادس ع�� ��� أن ك� ممارسات الطرقية با�� ا��س��م 
وال�ي �ي ��دثة مضافة إ�ى ا���ن تن��ها ا���عية، وتعمل ��� 

اعتاد ت��ف أ�د من ا���� "��ار���ا، يقول ا��صل ا��ابع ع�� 
ا��ّٰ� �ي ��ء ما ��ك وض��ل"، و���� ا��صل ا��امس ع��  مع

إ�ى ا���دثات ال�ي أ�دثت �ي ا��قا�� �امة وعند قبور بعض العباد 
بناء القباب ��� القبور ووقد ال��ج �ل��ا، "الصا���ن فيقول: 

وا���ح عندها ���لها وا��ستغاثة بأهلها ض��ل من أ��ال 
��ن فع�� جه�� يع��، ومن  ا��اهلية، ومضاهاة ����ال ا����ك�ن،

 )٢٣(أقره ممَْن ينتسب إ�ى الع�� فهو ضال مضل".

ويب�ن ا��صل السادس ع�� موقف ا���عية من الطرق 
وأ��ا��ا فيقول: "الطرقية ���ة �� يعرفها السلف، ومبناها ك�ها ��� 

والت��� ��تباع الشيخ، و�دمة دار الشيخ  )٢٤(الغ�� �ي الشيخ
���يد للعقول و�ماتة ��م، وقتل للشعور  وأو��د الشيخ...، ومن

و��� ذل� من ال��ور"، وه��ا ك�نت ��ى ا���عية أن الطرقية 
وأ��ا��ا �ي ��� العلل �ي ا��فساد، ومنبع ال��ور وأن ك� ما هو 
متفش �ي ا��مة من ابتداع �ي ا���ن وض��ل �ي العقيدة ��نشأه 

�� من الطرق، و��جعه إل��ا، و�ي هذا يقول الشيخ الب

ا����اهيمي: "... ونع�� أننا ��ن نقاو��ا نقاوم ك� ��، وأننا ��ن 
 )٢٥(.نق�� �ل��ا إ��اء ا��ّٰ� نق�� ��� ك� باطل، ومن�� وض��ل"

وقد اتبع الع��اء م���ًا �كيمًا �ي ��اربة الطرقية فعند 
تأسيس ا���عية اتبع أس��ب ا��هادنة مع مشا��ها خوفًا من 

ا�د ا��ر�� ا��ص��حية، و��ن بط��م ونفوذهم ح�ى ��تد ص
ا��مام عبد ا���يد �ن باد�� ك�ن �� ���� أن ي��ك فرصة 
ل��ستعمار، ليستغل ا����فات ب�ن ا��صل��ن والطرق�ن، ��د ��ه 
��م للتعاون معهم �ي مياد�ن ا��ياة ��� ��يطة أن �� يكونوا أداة 

 فك� طر�ي مستقل �ي نفسه"مسخرة �ي �� ا��ستعمار قائ��ً ��م: 
و��  عن التس���، ��ن ��د ��نا ��، للعمل �ي الصا�� العام،

عقليته، �� ��مع منا ف��ا ك��ة، وك� طر�ي، أو ��� طر�ي، يكون 
أذنا �ما�ة، وآ�� مسخرة، ف�� هوادة بيننا وبينه ح�ى يتوب إ�ى 

��ظهر  -الع��اء–وه��ا ��ا ��أت إ�ى ا��ستعمر أظهرها  )٦٢(ا��ّٰ�"،
��ا ��� الشعب، و�� تعّد ذات نفع ���كومة ا��يانة، ففقدت سلطا

الفر��ية �ي ا��زا��، بل �دت عبئًا �اسيًا، ووقفوا ��ا با��رصاد 
العمل والتضحية �ي �مت، لعز��ا عن الشعب والتأث�� فيه، فبينما 
يارات و���ها،  ك�ن ا��رابطون ���عون ا��ال من ا��وقاف وا��

يوزعون ��� أتباعهم أو يعيشون منه �يشة ر�دة، ك�ن الع��اء  و
���عون ا��موال من الشعب ويبنون ��ا ا��سا�د وا��دارس، 
وين��ون ��ا الصحف وال�كتب و��فعون ��ا أجور ا��ع���ن 

 والو�اظ و���هم.
و��رور الوقت و��هاد واج��اد الع��اء ا��نظم وا���طط 
استطاعوا ��ا��ة الطرقية وأضاليلها ��مدت ن��ان أهل ا��ردة، 

) ٧٢(الب��د ��ى ا��راو��، و��لصت م��ا ا���اه��، وزالت عن

يص�ن ��� إ�ادة  وأس��ت ا��مة زمام أمورها للع��اء ا��صل��ن ا��ر
ية.  ا��ياة ��ا، وأتيح ل��ص��ح أن ��سك مقاليد ال��ضة ا��زا��

 ثالًثا: الرصاع بني اجلمعية والطرق الصوفية
من لقد اختلفت ا���عية مع الطرق الصوفية �ي ال�كث�� 

ا��سائل والنقاط، ومن أ��ها ا��سائل الفقهية م��ا مسأ�� ا���� 
 )٢٨(والعبادة وا���اء والتوسل و�دة الوجود...

 مسائل ا����ف ب�ن ا���عية والطرق الصوفية-٣/١
يعت�� ا��صلحون أن الطرق الصوفية �ي ���ة �� يعرفها 

لشيخ، السلف، ومبناها ك�ها ��� الغ�� �ي الشيخ والت��� ��تباع ا
، و�ن هذه الطرق ��أ��م )٢٩(و�دمة دار الشيخ وأو��د الشيخ

��تباعها طقوًسا �اصة  )٣٠(أدت ��� إ�داث وثنية �ي ا��س��م
بعيدة عن أصا�� ا���ن الصحيح ك�����ة وال���� والتوسل ا��ي 
يعت�� من �من ا��سائل الفقهية ال�ي اختلف �ل��ا ��عية الع��اء مع 

ما ��د الطرق�ن قد أ�ازوا التوسل إ�ى مَْن الطرق الصوفية، فبين
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يعتقدون ف��م الص��ح من ا��حياء وا��موات، فأصبح الناس 
�ارق�ن �ي الض��ل ف��اهم ��هبون إ�ى ا�����ة ال�ي شيدت 
�ل��ا القباب فيدعون من ف��ا و��ألونه حوا��هم، و��قون 
يطلبون ��ا���م ��� ك�نوا ��جون ���  قبورهم وينذرون ��م، و

، )٣١(ا�����ة و�يقاد الشموع وك� هذا د�ي إليه الطرقيون
"إ��ا ا����ال بالنيات (ملسو هيلع هللا ىلص): واستدلوا بأ��ا��م هذه ��� قو�� 

و���ا لك� ا��ئ ما نوى"، وهذا من أ�ل تأييد وجهة نظرهم 
يارة قبورهم، بينما ) ٣٢(ال�ي ���� التوسل با��ولياء الصا���ن وز

التوسل ��ك� با��ّٰ�، و��دوا ��ن ��د أن ��عية الع��اء قد اعت��ت 
بوبية، و�ي  ���ى أنه ��ل� قدرات �اصة، ويتصف بأوصاف ا��

وا�ذروا ك� م��بط ���� أن "هذا الصدد يقول ا�ن باد��: 
يقف بينك وب�ن ربك و��يطر ��� عقل� وقلبك 

و���م ا��ص��حيون الطرق الصوفية بأ��ا ) ٣٣(..."،وجسمك
�ن ا��س���ي عندما ادعت ��جت �ي دعو��ا الصوفية عن ا��
يقة التي�انية ��� رأس مؤس��ا أ��ه (ملسو هيلع هللا ىلص) بأن الن�ي ) ٣٤(الطر

اللهم ص�� ��� ���د الفا�ح ��ا أ��� ا��ا�� "بت��وة الص��ة التالية: 
، "��ا سبق، النا�� ا��ق با��ق وا��ادي إ�ى ��اطك ا��ستق��

الن�ي و�ي ��مى ص��ة الفا�ح عند التي�انية، و���ي التي�ا�ي بأن 
أ���ه بأن ت��وة ا��رة الوا�دة م��ا تعدل من القرآن ست (ملسو هيلع هللا ىلص) 

��ات... وتعدل ك� ��بيح وقع �ي ال�كون، وك� ذ��، وك� 
 .)٣٥(د�اء كب�� أو صغ��

إن ص��ة الفا�ح من "و��د ا�ن باد�� ��� هذا ا��د�اء بقو��: 
ك��م ا�����ق ومَْن اعتقد أن ك��م ا�����ق أفضل من ك��م 

ً رد فيه ��� "د كفرا��الق فق ، ��� أن ا�ن باد�� كتب مقا��
الطرق�ن ا���ن أ�ازوا التوسل با��ولياء الصا���ن ا���اس قضاء 

"ا���اء منه �ادة ومنه عبادة"  ا��وا�ج م��م، وهذا ا��قال عنوانه:
فهو ��ى أن ا���اء ل��ء معظم فوق الطاقة الب��ية فهو عبادة 

، و�ذا �� يكن ��ل� فهو �ادة، و�� يكون إ�� من ا�����ق ��القه
وهو د�اء ا�����ق�ن بع��م بعًضا لغرض من ا��غ�اض وأو�ح 
الشيخ أن ك� مَْن دع ��� ا��ّٰ� وطلب منه قضاء حوا��ه فقد 

ولعل السبب ا��ئيس �ي انتشار ظاهرة ) ٣٦(عبد من د�اه،
��ان الناس بالوَ��ية،  يارة قبورهم هو إ التوسل با��ولياء وز

ولياء ومعجزا��م ال�ي فاقت أحيا�ًا �ي نظر بعض وب��امات ا��
، بل وصل ا��د ببعض )٧٣(ا��اهل�ن معجزات ا��سل أنف��م

هؤ��ء الغافل�ن إ�ى القول بأن ا��ولياء أفضل من ا��نبياء، وأن 
من بلغ  الغاية القصوى من الوَ��ية سقطت عنه ال��ائع ك�ها من 

ك�ها من ا��نا وا���ر الص��ة والصيام وا��ك�ة، و�لت �� ا���رمات 
و��� ذل�، وهنا قام ا�ن باد�� بتوضيح ا��قائق لعامة الشعب 

فك�ن ي��ح �ي ��اباته وخطبه وأ�اديثه بأن ا��قيقة �� تنفصل 
عن ا����ان، وهو يع��ف بالوَ��ية وال���امة با��فهوم ا��ي بينته 

 ال��يعة.
     مسأ�� ا����:-١) ٣/١(

يعود سبب ا����ف إ�ى ا��فاض �� ب�ن ذ�� ا��ّٰ� تعا�ى وت��وة و
القرآن فغالبية ا��تصوفة يتفقون ��� أن ذ�� ا��ّٰ� أفضل ل��ر�� من 

، وهذا ما ورد �ي )٣٨(سا�� العبادات ك�لص��ة وقراءة القرآن
إن أعظم مصيبة أصابت ا��س���ن "��ل مؤ��ر ا���عية حيث قالوا: 

ن هديه وآدابه، منشأها ممن �ي جفاؤهم للقرآن و��ما��م 
الطرق فهي ال�ي غشت ا��س���ن ��ول ما طاف ��م طائفها 
وغشي��م ��ذه ا��وح ا��بيثة روح ال��هيد �ي القران وكيف �� 
��هد ا��س��ون �ي القرآن، وك� ما فيه من فوا�� قد ان��ع��ا منه 
الطرق و��دته م��ا ووضعته �ي أورادها ا��بتد�ة ورسو��ا ا������ة 

و�ن ��الس ا���� ) ٩٣(،وصعاليكها"و��لته شيوخها ومقدم��ا 
ك�نت �اف�� بك� ما هو معيب من غناء ورقص وقرع 

، أما ��عية الع��اء ا��س���ن فقد استن��ت هذه )٤٠(الطبول...ا��
البدع وا��ن��ات وشعارها هو: "ك� ��دثة �ي ا���ن ���ة، وك� 

 .)٤١("���ة ض����
 مسأ�� العبادة: -٢) ٣/١(

أحوال العا�� أن يعبد ا��ّٰ� تعا�ى �� الصوفية ��عم أن أ��� 
طمعًا �ي جنته، و�� خوفًا من ناره بل حبا ��اته ورغبته �ي ا���تع 
ية عن هذه الف��ة أصدق  ���ا��، ف�� القد�� ���ت رابعة العدو
تعب��: "إن كنت أحبك طمعًا �ي جنتك فا��م�ي م��ا، و�ن 

كنت كنت أحبك خوفًا من نارك فا��ق�ي بنار جه��، أما إن 
ية ��ال� ا��ز�ي يا  أحبك من أ�ل ذاتك، ف�� ��رم�ي من رؤ

وقد فند ا�ن باد�� هذه ا��زاعم �ي ك��ة وجهها إ�ى  )٤٢(.إ��ي"
الطرق الصوفية فقال: "زعم قوم أن أ��� أحوال العا�� أن يعبد 

و�� خوفًا من ناره"، وهذه ا��ية:  ا��ّٰ� تعا�ى �� طمعًا �ي جنته،
َ وَا�َّ�ِ�َن يَقُولُو" َبَّنَا ا�ْ�ِْف عَنَّا �َذَاَب َجهَ�َّ� نَّ �َذَا�َ�َا كَ�نَ  نَ ر إ�

و���ها وتقاطع  �ل��م، و�ي نصوص كث��ة فإن  )٣٤("،غَ�َامًا
العبادة مبناها ا��ضوع وا��ل وا��فتقار والشعور با��ا�ة 
يطمع،  وا��ضطرار و�ظهار العبد هذه العبودية بأ���ها أن ��اف و

 ��� ��ل و��ضع.
الشيخ ا��ولود ا��افظي كتب مقال �ي ����ة الب��غ  ول�كن

نقض ف��ا ك��م ا�ن باد�� وأ�� وجهة نظر ا��تصوفة بأن العبادة 
��ب أن تكون ��ّٰ� دون ر�اء ثواب و�� خوف عقاب، 
واست��د من أ�ل إثبات ذل� بأقوال �د��ة لبعض الع��اء وأ��ة 

أ���  التصوف، فرد �ليه ا�ن باد�� �ي مقال بعنوان: "أ��ا
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العبادة مع ر�اء الثواب وخوف العقاب أم العبادة دو��ما" ��أ 
بتوضيح حقيقة العبادة ف��ر ما ك�ن قد كتبه �ي ا��وضوع من أن 
العبادة �ي �اية ا��ل وا��ضوع مع الشعور بغاية الضعف 
وا��فتقار، �� ذ�� ع��ات ا��د�� ��� ذل� من ال��اب والسنة 

فقد بات ��ا "تي�ة ����ا بقو��: وأقوال السلف وقد توصل إ�ى ن
ذ��نا توارد آيات ال��اب وأ�اديث السنة �ي ��ا�ة و���ء ��� 
م��وعية العبادة مقرونة ا��غبة وا��هبة وا���اء وا��وف، و�� 
ننظر بآية وا�دة أو �ديث وا�د فيه الت���ح ����وعي��ا ��ردة 

د�� ال��اب م��ما فض��ً عن أ��ما أ��� م��ا معهما وما ��ا لن��ك أ
 )٤٤(والسنة ال����ة ��أي أ�د ك�ئنا من ك�ن".

با��ضافة إ�ى هذا قامت ا���عية بانتقاد ك� ما �اءت به 
الطرق الصوفية من معتقدات حيث قالوا: "أ��ا ��� العلل �ي 
ا��فساد ومنبع ال��ور وأن ك� ما هو متفش �ي ا��مة من 

�ء أو غف�� ابتداع �ي ا���ن، وظ��ل �ي العقيدة وجهل بك� �
عن ا��ياة، و���اد �ي الناشئة ��نشؤه من الطرق و��جعه 

يقة واعت��وا أن )٤٥("إل��ا ، ��� قاموا بانتقاد بالتنظ�� ا��يك�� للطر
ال��تيبات التنظيمية دا�ل الطرق الصوفية ال�ي بنيت العاق��ت 
ف��ا ��� أساس نظام هر�ي �� وجود �� �ي ال��اب والسنة شبيه 

. فن�د �ي قا�دة ا��رم: )٦٤(النظام ال�كهنو�يإ�ى �د ما ب
يقة وبي��ما ���و�ة من ر�ال  "ا��خوان"، و�ي أ���ه شيخ الطر
يقة يقومون بوظائف دينية �اصة �� تعي��م من طرف  الطر
يقة �ي  الشيخ، و��ى الع��اء بأن هذه القوا�د ال�ي تل��م ��ا الطر

لشيخ ال�ي نظا��ا تقوم أساًسا ��� مبدأ ا��ضوع إ�� م��وط ل
تط�� �ليه ألقاب تتصف ��ا ا��ات ا����ية مثل "مو��نا 

 .)٤٧(وسيدنا"
��� ��ى الع��اء أن أخطر ما ��أ عن الطقوس الطرقية انقسام 
ا��مة ��� نف��ا، فتفرق ا��س���ن فبدل التساوي �ي ال���امة 
وا��قوق والواجبات انق�� ا���تمع إ�ى مشا�خ ومتقدم�ن 

ب�ن ك�فة أعضاء ا���تمع عم التحزب  و�خوان، و��ل ا��خوة
والتعصب لتعدد الطرق، واخت��فها فيما بي��ا وأصبحت أخوة 
يقة تفرض �ل��م أن يبغضوا ك� من �� يتصل معهم ��بل  الطر

، )٨٤(الشيخ و�� ��تمعون معه ولو �ي العبادات ال��عية 
با��ضافة إ�ى أن ��عية الع��اء قامت بنقد ال���ة ا��ستغ��لية ��ى 
يارات"  مشا�خ الطرق وا��موهم بأ��م ابتدعوا �ادات "ا��
و"ا��دايا" ال�ي تتطلب واجبات مالية وعينية و��ل� است�لبوا 

، فك�ن حق )٩٤(ا��ك�ة ��نف��م، و��روها ��صا��هم ا��اصة
الشيخ ��� يقول ا����اهيمي قبل ا��و�ة، ا��و��د، ا��باء 

 )٥٠(وا���داد، وقبل حق الفق�� ا��سك�ن.

ا وجهة نظر الطرقي�ن فقد رفضوا دعوة ا��صل��ن بتعل�� أم
الفتاة تعليمًا ع���ًا إذ أن التعل�� �ي نظرهم ���ء إ�ى س��كها 
وأن ما ��كن أن تتع��ه فقط هو بعض ا��يات القرآنية �� يوجهن 
بعد ذل� للقيام با��شغال ا����لية، ��� قاموا بنبذ التعال�� ال�ي 

يارة ا�����ة �اءت ��ا ��عية الع��اء  ي�ن ��نع ز ا��س���ن ا��زا��
وا��قا�� والص��ة وراء ا��يت (يقصد قراءة "��دة" البوص��ي أثناء 
الس�� �ي ا��نازة)، و�ذر "�ن ك�بوا" وهو أ�د مشا�خ الطرق من 
خطر الع��اء ا���ن �اؤوا ليشوهوا ا��س��م �إد�ا��م تعدي��ت 

عوة ��عية الع��اء ��� القرآن والسنة، هذا و��د أ��م رفضوا د
ا��طالبة بفصل الشؤون ا��ينية عن ا��و��، و��ل�� ا��سا�د 

، وتعت�� ���� "ا��رشد" لسان �ال )٥١(ا��وقاف ���عية بنية وطنية
ية عن هذا ا��فض بقو��ا: "فإنه �� شك و�� ريب  يقة الع�� الطر
ية إذا ��ردت عن ا��كومة ف��  أن ا��حباس (ا��وقاف) ا��زا��

� مما يقوم به ���ها... و�ليه ��ن ا����ة والسداد أن تقوم بأك�
تب�� ا��حباس بيد ا��كومة"، وتقول ا����� أيًضا: "إن ص��اتنا 
يادة ��� أنه ���� أن  وعقا��نا ����ف الشيخ ا����اهيمي فهو ز
��ت�� �لينا أموال ا��حباس ويت��ف ف��ا ��� ����، فهو ��وى 

 .)٢٥(وص��ا��ا" أن ��ت�� معها أيًضا عقيدة ا��مة
يق الص�افة ال��اع-٣/٢  عن طر

تعود �ذور ال��اع ب�ن التيار ا��ص���ي والطرق الصوفية 
عندما قام عبد ا���يد �ن باد�� بتأسيس ����ة  ١٩٢٥إ�ى سنة 
وتو�ى رئاسة ��ر��ها وقد تولت ا��نتقد ��مة ) ٥٣("ا��نتقد"،

يق ��اربة الطرقية و��ع )٤٥(ا��ص��ح ا��س���ي ب����ا عن طر
الشاذة عن ا���ن، وهذا ما ع�ض أ��ا��ا للش�� وا��هال� ف�� 
ً نظرًا للهج��ا ا��ارة و��ل��ا الصادقة ضد ا��رافات  ي�� ��م طو

 فعطلت بعد أربعة أ��ر من صدورها.  )٥٥(والبدع،
��� إ�� تعطيل ����ة "ا��نتقد" أصدر ا�ن باد�� ����ة 

بدأ وا��فك�ر ُ��ي عنوا��ا "ال��اب" وسارت ��� إ�� سابق��ا �ي ا��
بالطموح إ�ى إ��ام النار �ي القد�� البا�ي ا��يت ا��ي ���� أن 

وخوفًا من ا��مام ��� ا��ر��ة من التعطيل  )٥٦(����� �ي ا��حياء
ا���ج �ي ��ر��ها نو�ًا من ا��رونة السياسية، فك�ن يل�ن القول 

ارها و��فض الله�ة مع السلطات ا��ا��ة �ي فر��ا، فك�ن شع
�ي ��ا���ا "مبدؤنا �ي ا��ص��ح ا��ي�ي وا��نيوي �� يصلح آ�� 
هذه ا��مة إ�� ��ا صلح به أو��ا"، وأسفل منه "ا��ق والعدل 
وا��آ�اة �ي إعطاء ��يع ا��قوق ل���ن قاموا ���يع 

ول��� تناهض ��عية ���اء السنة أ���م ا��ر�� ) ٧٥(الواجبات"،
����ة  ١٩٣٢ د��م�� ١٤ا��ص��حية أصدرت بتار�خ 

، ال�ي أ��ف �ل��ا ��ر إ�ماعيل وا��ولود )٨٥("ا�����ص"
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ا��افظي يعاو��ما ���د العا�مي وأ�ذت ��دد ��ما��ا ��� ا�ن 
باد�� وأنصاره، وظلت هذه ا��ر��ة طي�� �ام ��ن ���� ��سة 
ضد ���� ال��اب ال�ي صدرت بانتظام ودون توقف من سنة 

 .)٩٥(م١٩٣٩�ية الثانية سنة إ�ى أن ا��لعت ا��رب العا� ١٩٢٥
فبعد تأسيس ��عية ���اء السنة من طرف الطرقي�ن قامت 

، )٦٠( ١٩٣٣��عية الع��اء ا��س���ن بتأسيس أول ����ة �ي سنة 
مَْن رغب "(ملسو هيلع هللا ىلص): وك�ن شعار هذه الصحيفة وهو ا��ديث قو�� 

، إن ا��افع ا��قي�� لتأسي��ا هو الوقوف "عن سن�ي فليس م�ي
ي�ن ا��ي أمام النشاط  ا��عادي ���عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

ك�نت ��ارسه، و��عم من ا��ستعمار الفر��� ��عية الع��اء السنة 
وما اختيارها العنوان: ) ٦١(ا��نشقة عن ��عية الع��اء ا��س���ن،

ية"، إ�� ا���اض ��َْن أطلقوا ��� أنف��م "���اء  )٦٢("السنة النبو
فتتاحية العدد ا��ول من ا��ر��ة السنة"، و�ي ذل� �اء �ي ا

ية ا���مدية لتن�� ��� الناس ما ك�ن �ليه  "وأ�ميناها السنة النبو
�ي س��ته العظمى، وهديه العظ��"، و�اء أيًضا: "رأينا (ملسو هيلع هللا ىلص) الن�ي 

��� ��ى ك� مب�� ما ��ن �ليه مع�� ا��س���ن من ا��طاط �ي 
العمل  ا���� و فساد �ي العقيدة و��ود �ي الف�� وقعود عن

وا����ل �ي الو�دة وتعاكس �ي الوجهة واف��اق �ي الس��، ح�ى 
ية وف��ت العزا��... ودفنت ا��مال �ي  �ارت النفوس القو

، و�ن ما يو�ح لنا �اية ا��ر��ة وأهدافها )٦٣(صدور ا���ال..."
ا��ص��حية هو ما ورد عن ا�ن باد�� �ي افتتاحية العدد ا��ول 

ية ا���مدية و��ا���ا من ك� ما حيث يقول: "��لنا ��� الس نة النبو
����ا بأذية، وخطتنا ا���ذ بالثابت عند أهل النقل ا��وثوق ��م، 
وا��هتداء بفهم ا����ة ا��عتمد �ل��م، ودعوة ا��س���ن ك�فة إ�ى 
يق بي��م، و�ايتنا أن يكون  ية ا���مدية دون تفر السنة النبو

��فعال والس�� ا��س��ون ��تد�ن ��دي نب��م �ي ا��قوال وا
ً أ��� �ي (ملسو هيلع هللا ىلص) وا��حوال ح�ى يكونوا للناس ��� ك�ن هو  مثا��

، ورغم الليونة ال�ي أظهر��ا ����ة السنة �ي ��او�� )٤٦(ال����ل"
م��ا ��بعاد أنظار ا��دارة الفر��ية ��� ورد �ي افتتاحية العدد 

لسنا أ�داء لفر��ا و�� ��ن نعمل ضد مصلح��ا، بل نعي��ا "الثا�ي: 
، إ�� أن ا��كومة "و��ذيب ا��مة و��ا�دها � ��د�ن الشعب��

يقاف صدورها �ي  يلية  ٠١الفر��ية قامت �إ  )٥٦(.١٩٣٣جو
ولقد زادت �دة ال��اع حيث قام الطرقيون �إصدار 

نَّ "إال�ي ك�نت ���ل شعار قو�� تعا�ى:  )٦٦(����ة "ا��عيار" 
نَّ الْفُ�َّارَ  �ْ�َارَ لَ�ِ� نَعِ�ٍ�* وَ�� و�ي تع�ي ا����ار ) ٦٧("،لَ�ِ� َجحِ��ٍ اْ���

��عية ���اء السنة ومن سار ��� ��جهم من الطرق�ن وتعن�ي 
ي�ن ويتب�ن من ���ل  بالف�ار ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��
إ�دادها التسعة ا��وجودة وضوح الغاية ال�ي ظهرت من أ�لها، 

ء �ي و�ي ا��خول �ي ��اع مع أعضاء ��عية ���اء ا��س���ن، �ا
�ددها ا��ول: "... ولنا ا��ق �ي القيام ��ذا العمل ا��ي صار 

��ن صون ا��ع�اض واجب دي�ي كصون  واجبًا أكيدًا،
و��ن عقارب السوء �� تكف عن البداية العدوان إ��  النفوس...

و��ن هؤ��ء ا��وباش �� ��جعون  وال��ى، �إ��ا��ا ب�ن النعل
أن ا��مة تن��ت إ�ى  عن ا��قا�ة والبدع إ�� عندما يعرفون

ومصدر ك�  وأ��م أصبحوا �ي نظرها بؤرة ك� فساد مساو��م،
"... ر�منا ا��طة ���  فتنة..."، وقد أو��ت لنا ف����ا من ���ل:

هذا ا��نوال واثق�ن ثقة تامة أننا �� ��جع �ل��ا ��ما بلغت قيمة 
��ننا نعتقد أننا  والتضحيات ال�ي ليس لنا �� م��ا...، ا��هود

طهر الوطن ا��زا��ي و��افته ال����ة ومعاهدها الع��ية من ن
 )٦٨(".القذر

قالت ا��عيار: ��ت عنوان "��اب مفتوح إ�ى السيد �امل 
��ا�� وهران": "إننا ���� موقف�� ا��دي ا��ي وقفتموه �ي 
ا���افظة ��� ا��من العام، و��دئة أفك�ر العموم وا��ي���� بي��م 

تشو��، ا��تية بواسطة طائفة تنت�ل وب�ن دوا�ي التفت�ن وال
لنف��ا لقب "ا��ص��ح" وما إص��حها �ي ا��قيقة إ�� إفساد 
ا���تمع من ���ل ��الفة النظام و��اراة الفو�� ��� خط 

، تقول أيًضا معرضة بالشيخ العق�ي: "�اد إ�ى )٩٦(مستق��..." 
سيدي عقبة وهو يتعش �ي أثواب الفشل، و��سح ��� جبينه 

يطة إ�ى دار أ��اره ببس��ة ع�ق ا��� ل، ��ل متا�ه ��� ��
السفلية اس�� ��ا، هناك فر منه سك�ن ا��نطقة، ��ا بلغهم من 
ا���ازي ال�ي قام ��ا �ي ا���ار �ي سيدي عقبة فظل ممقوتا، فاختار 
ا����س بالبستان العام، حيث ��تع و��قص الفتيات 

، فأصاب قلب الشيخ ��م من ��ن ا��فر��يات وا����ائيليات
إ�داهن و�ي إ��ائيلية ذات و��ال، شغفت قلبه وسلبت لبه 
وأصبح العاشق العا�ي..."، و���� �ي فصل آ��: "...��ن هذه 
ال��ذمة (أعضاء ��عية الع��اء ا��س���ن) �اولت منذ ظهورها 
ا��لتصاق بلقب الفض��ء  والع��اء وتوس��ا إ�ى ذل� بك� وسي�� 

يه لتحقيق هذا ا����، لو�� أن ا��عيار طاردهم من وسا ئل ا���و
وشدد �ل��م ا��صار... وبعد الضغط الشد�� أر��وا ��� 
ا�����اف بأ��م سفهاء خبثاء، د�الون مقنعون متقولون، 

. )٧٠(متخي��ن م��عب�ن، أوباش، لئام، وأو��د ��ام... إ��"
��ا ك�نت ومن ���ل ما ورد �ي ����ة "ا��عيار" ��تنتج أن �ا�

يعها، ومؤسسا��ا  �ي القضاء ��� ��عية الع��اء ا��س���ن ومشار
ًا �اًصا ��ت عنوان:  الثقافية فك�نت ��صص ��ذا الغرض ر��

وك�نت تط�� ألقا�ًا مسيئة ��� أعضاء " ا��عيار و��ب الف�ار"
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��عية الع��اء، فلقبت الشيخ الطيب العق�ي بالطر��، وا��م�ن 
 )٧١(".لعموديالس���ي ا"العمودي ب� 

وللرد ��� اف��اءات الطرق�ن قامت ��عية الع��اء ا��س���ن 
ي�ن �إصدار ��يفة "ا�����"، ال�ي �اءت ��د ��� ما  )٧٢(ا��زا��

ي�ن  أ�دثته ����ة "ا��عيار" ا��ها��ة ���عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��
يقة ��ية �ي  يقة تتنا�ى والق�� ا�����قية ك�نت تطبع بطر بطر

يعها، وقد مدينة  قسنطينة، �� ��سل �ي أ��اس إ�ى العا�مة لتوز
�اء �ي �ددها ا��ول ما يو�ح أهدافها بأ��ا ����ة أسبوعية ��ة 

الع�� ��َْن "مستق�� ��افع عن ال��ف والفضي��، وشعارها 
يق ��يف�ي )٣٧(ع��" ، وقد ا���ر ال��اع ب�ن التيار�ن عن طر

لصحيفة ا��و�ى ��ثل ، فا)٥٧(والب��غ ا��زا��ي )٧٤(البصا��،
��عية الع��اء ا��س���ن ا��زائي�ن، أما الثانية ك�نت ��ثل الطرق 
الصوفية و���� ال��اع فيما كتبته الصحيفت�ن، فالصحيفة ا��و�ى 
تعت�� أن الطرق الصوفية استعمارًا ثانيًا، ومن عوامل ا��طاط 
ا���تمع ا��زا��ي، وانتشار ا��هل وا��مية والبدع وا��رافات 

��خي�� �ليه، بينما ا��ر��ة الثانية أي الب��غ ا��زا��ي دافعت ا
عن قضايا التصوف، و��ى أن أعضاء ��عية الع��اء ا��س���ن ومَْن 
���� �ي فل�كهم ���رون جسد هذه ا��مة و�����ن أفك�رًا �� 
���قة ��ا با��س��م، وك�نت نتي�ة ذل� أن اشتعلت ��ب 

والطرق الصوفية ووصلت إ�ى  إ���مية ك��مية ب�ن ��عية الع��اء
ال�ي صدرت عن الطرق�ن،  )٦٧(ا��هاتاة السخيفة والك��ات البذيئة

حيث وصفوا ا��مام ا�ن باد�� و�خوانه أ��م عبدا نيون ��بة 
 )٧٧(إ�ى ���د عبده، ووهابيون ��بة إ�ى ���د �ن عبد الوهاب.

وقد كتبت البصا�� مقا��ً عنوانه: "بعض البدع ال�ي ��ب ��� 
بطا��ا" �اء فيه: "إن ما يفع�� الناس ا��ن �ي الصباح ا� �س���ن إ

أمام ا��نا�� �إشادة ال��دة وقراءة القرآن و��و ذل�، ��� �ا�� 
���ًا، وهو ���ف للسنة و���ف ��ل السلف الصا��، ��ن 
السنة �ي إتباع ا��نا�� الصمت والتفك�� وا��عتبار، و��� ذل� 

. ��� ��دت البصا�� ��ا )٧٨(��ى العمل من السلف الصا��"
��تكبه أهل التصوف أيام ا��و�� وا��وا�� ا��ينية من احتفا��ت 
��� ��عية وقد �اء هذا ا��قال ��ت عنوان "مقال لبعض 

فيه ما ي��: "إن ا��واليد ال�ي يقيمها أرباب الطرق لبعض  ا��ولياء"
ا��ولياء �ي مسا�د ا��س���ن �� تكن موجودة ��� عهد ا��سول 

، بينما كتبت ����ة )٧٩(و�� �ي عهد �لفائه ا��اشد�ن" (ملسو هيلع هللا ىلص)
الب��غ ا��زا��ي: "أقول ل� يا باد�� ب�� مؤا�ذة ومع ا�����ام 
أيًضا أنك قد ارتكبت شططًا فيما خطه ق��ك ا��ي ما كنت 
أظن قبل هذا، أنه من �نس تل� ا��ق��م ا��غرضة، وأنك أتيت 

ثقال ذرة من حسن فيما كتبت، ��ا �� يأت به من �� يكن �� م

النية... وهل من ا��شمة وا��روءة أن ���� ا��ن زورا �ي ت��يث 
ا����ي ال�ي انتشلت ا����وع و انتشلت �معتك ال�ي ك�دت أن 
��وء بقتل م��وع �ي ��ده، و�ي استطا�ة من يقدر أ��ال 
ا���ال حق قدرها، ومن �� يكن فيه ��� ال��م ا��م�� أن ��مح 

، وه��ا ا���ر )٨٠(��ا لبناة م��وع كب��..."لنفسه بأن يتقلب شا
 ال��اع قا��ًا إ�ى أن قامت ا���عية بالقضاء ��� الطرقي�ن.

 رابًعا: دور االستعمار يف توتر العالقة بني الطرفني
إن ا��دارة قد وافقت ��� تأسيس ��عية الع��اء ا��س���ن 

ي�ن ��ك�ها ال�ي ك�نت �ليه سنة  م، و�� ��اول ١٩٣١ا��زا��
لتعرض لنشاط هذه ا���عية �ي البداية أم�� ��� ما يبدوا �ي ا

يلها إ�ى ��عية دينية  ��ك�ن أ��اب ا��وايا من السيطرة �ل��ا و��و
��تقطب الشعور ا��ي�ي ��س��ي ا��زا��، وتكون �ي الوقت نفسه 

 ��ت هيمنة ا��ستعمار الفر���.
 مسا��ة ا��ستعمار للطرق�ن-٤/١

ا���عية جعلت ا��دارة تغ�� ل�كن سيطرة ا��صل��ن ��� 
موقفها فأصبحت تغذي ال��اع ا��ي دار ب�ن الطرق�ن 
وا��صل��ن، وك�نت ��ا�� الطرق�ن دون أن تتد�ل مبا��ة �ي 
ال��اع، إ�� أن الطرق�ن قد فش��ا أمام ��عية الع��اء ا��س���ن 
ي�ن ال�ي ك�ن يقودها ��ا�ة من الع��اء ا��صل��ن ا��ثقف�ن،  ا��زا��

د أ��اب الطرق الصوفية وسي�� لوقف ا��ر�� ا��ص��حية ف�� ��
عند �دها سوى ا��ستغاثة با��دارة الفر��ية ال�ي أصبحت �ي 

ونتي�ة  )٨١(نظرهم و�دها ال�كفي�� بوقف النشاط ا��ص���ي،
��ستغاثة الطرق�ن با��دارة الفر��ية فإن هذه ا�����ة ��أت منذ 

اطها، حيث قاموا م، �ي ��اربة ا���عية وع�ق�� ��١٩٣٣سنة 
��نع الع��اء ا��صل��ن من تقد�� ا��روس الع��ية وا��ينية �ي 
ا��سا�د ال�ي ���ف �ل��ا ا��دارة الفر��ية، وأصدرت قرارًا 
يق�� ��راقبة ا���عية ومتابعة الع��اء ا���ن ����ا لواء ا��ر�� 
ا��ص��حية ��� أساس أن هذه ا���عية ��ك� خطرًا كب��ًا ��� 

، وك�نت هذه ا����اءات ��قت�� )٨٢(فر��� �ي ا��زا��الوجود ال
م، والثا�ي ١٩٣٣فيفري  ١٦تعميم�ن ر�مي�ن صدر ا��ول �ي 

 )٨٣(فيفري من نفس السنة وأهم ما ورد ف��ما: ١٨�ي 
 ��� الع��اء ا��صل��ن. ا���ميةحظر ا��سا�د  •
 الع��اء. ��رك�تفرض رقابة ���  •
� ك�فة ا��ناطق ليشم� التعميم�نوقد امتد مفعول هذ�ن  •

ية ��رى بنتيج��ما وقف دروس الوعظ �ي ا��سا�د  ا��زا��
�ي وجوه الع��اء، وتغ�� ا��دارس عن التعل�� �اصة �ي ��ا�� 
وهران ���� ثقل الطرق�ن، و�ن نقمة ا��ستعمار ��� ا���عية 
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تعود إ�ى أن هذه ا�����ة ��لت ��� إحياء مقومات 
ية.  )٨٤(الشخصية الوطنية ا��زا��

ك�نت الوسائل السياسية ال�ي ��ت�د��ا ا��دارة  قدول
ية �ي ا��زا�� ���اربة ا���عية �ي إما قوان�ن صادرة عن  ا��ستعمار
��لس ا��مة �ي فر��ا �ي ظروف ��تلفة و��سباب متعددة، و�ما 
ية فردية مصدرها ا��زا�� توح��ا ا��دارة  قرارات إدار

ية وال�ي اتضحت �ي �دة مناسبات ضد السك�ن  ا��ستعمار
الوطني�ن ا���ن ��تجيبون ��عوة ا���عية أو يقومون بن��ها �ي 

، فبا��ضافة إ�ى ا��ضطهادات السابقة قام وز�� )٨٥(مناطقهم
�إصدار أ�� ��طر ���  ١٩٣٨�ان��  ١٣ا��ا�لية الفر��� �ي 

النوادي العربية ا��س��مية �ي ا��زا�� بيع أو تقد�� ا����وبات 
ية، وك�نت ا��با�ة ��وادها إ�� ب ��خيص من السلطات ا��ستعمار

فر��ا ��دف من وراء هذا القرار إ�ى شل ا��ر�� ا��ص��حية 
، )٨٦(��ن بيع هاته ا����وبات تعت�� مصدر رزق هذه النوادي

ولعل أخطر إ��اء قامت به السلطات الفر��ية هو ذل� القرار 
وا��ي يق�� بعرق�� التعل��  )٨٧(١٩٣٨مارس  ٨الصادر �ي 

�ي ا��ر ومعاقبة ك� ا��درس�ن ا���ن يفتحون ا��دارس ��ون العر 
، وقد قامت السلطات الفر��ية بتعطيل ال�كث�� من )٨٨(رخصة

ي�ن بناء ��� قانون  ا��دارس التابعة ���عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��
، حيث أد�لت بعض ا��ع���ن إ�ى السجن )٨٩(مارس ٠٨

ء، فقد ��� ��� و�ا����م ��جرم�ن ونفت البعض من ا����ا
البش�� ا����اهيمي با��ن�� إ�ى منطقة آف��ا با��نوب الوهرا�ي، و�� 

، با��ضافة إ�ى أن ١٩٤٣��مح �� ��خول ا��زا�� ح�ى سنة 
عبد ا���يد �ن باد�� ظل موقوفًا عن النشاط بعد قيام ا��رب 

م، ��� ��ن ا��م�ن ١٩٤٠العا��ية الثانية ح�ى وفاته سنة 
��بب  ١٩٣٩نو����  ١٦�ي  )٩٠(��را�يالعمودي وفر�ات ا

ي�ن �إلقاء ا���ا��ات �ي  ا���اية ال�ي رو�اها �ي أوساط ا��زا��
ية قامت بتعطيل  نادي ال���ي، هذا و��د أن السلطات ا��ستعمار

والسنة ا���مدية، و�ي سنة ) ٩١(����ة ال��يعة، وال��اط،
�� توقيف ����ة البصا��، و���� ال��اب عن الصدور  ١٩٣٩

 و��د�� ا��قابة ��� ك� ا��طبو�ات. 
و���صة القول؛ أن ك� من ا��دارة الفر��ية و��عية الع��اء 
ك�ن ��ادع الطرف ا����، فا��دارة ا���فت با���عية �ي أول 
ً ��� أن تكون ا���عية عو�ًا ل��ستعمار، فأما ا���عية  ا���� أم��

�ا فبعد أن حصلت ��� موافقة ا��دارة بالتصديق ��� قانو�
ا��سا�� راحت ت��ل ال��بات ا��با��ة والطفيفة ضد 
ا��حت��ل الفر���، وا��قيقة أن ا��عر�� ��أت ب�ن الطرف�ن ��� 

 )٩٢(متك�فئة، إ�� أن م��ان القوى قد تغ�� وأصبح لصا�� ا���عية.

 موقف ا���عية من ا��ستعمار الفر���-٤/٢
ي�ن ���  قرارات لقد احتجت ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

ا��ستعمار الفر���، فقد كتب عبد ا���يد �ن باد�� مقا��ً 
ي�ن إ�ى ا��راجع العليا  بعنوان "��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

ي�ن  الفر��ية" �اء فيه ما ي��: "إن ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��
��تج ��دة �اصة و��امة دعت إل��ا الظروف منذ ا��عام��ت 

ات الصادرة �ل��ا �ي أ��اص أعضا��ا و�ي القاسية وا��عتداء
��فها و�ي ك� مَْن ينتمي إل��ا من أفراد ا��مة، و��تج بصفة 
�اصة أيًضا ضد منع أعضا��ا من التعل�� با��ك�تب القرآنية و�لقاء 
دروس الوعظ وا��رشاد ��سا�د القطر ا��زا��ي، و�دم إعطاء 

��وط رخص ا��قراء لك� من أفرادها، ولو توفرت ف��م ال
، ومن ���ل هذه ا��قو��  ن��حظ أن ��عية )٩٣("القانونية ��يعها

الع��اء احتجت ��� ك� إ��اءات ا��ستعمار ضدها سواء منع 
يقاف الصحف عن الصدور... وقد  التعل�� العر�ي ا��ر، أو إ
 احتجت ��عية الع��اء �ي هذا ا��قال ��� تعطيل ����ة ال��اط.

لب إ�� ا���ام القوان�ن �ي ك� و�ي ا��تام ت��ح بأ��ا �� تط
ما��ا وك� ما �ل��ا، و�� ينقطع أملها �ي وجود ر�ال فر��يون 
أ��ار عق��ء منصف�ن يعطون ك� ذي حق حقه، و�� ��معون 
قول من ��دم مصا��ه الشخصية بالباطل وال��تان وقلب ا��قائق. 

ي�ن ��ا�ًا  ١٩٤٩و�ي سنة  وجهت ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��
ية الفر��ية �اء فيه ��� ا��صوص:مفت  و�ًا إ�ى رئيس ا���هور
إن ا���ن ا��س���ي مم��ك ل��دارة ��ت�� الت��ف �ي مسا�ده  •

 ور�ا�� وأوقافه وقضائه.
التعل�� �ي هذا الوطن ا��س�� معطل بتعطيل ا��سا�د، ومئات  •

 )٩٤(الشباب من ا��س���ن تتوق إليه.
و�اهل متوثب إن الشعب ا��زا��ي ��يض يتطلع للشفاء 

إ�ى الع��، وبا�� متشوق للنع��، وم��وك من الظ�� يطمح إ�ى 
العدا�� و��ضوم ا��ق يطلب حقه �ي ا��ياة، ود��قراطي الفطرة 
��ن إ�ى ا����قراطية الطبيعية. إن ما ورد �ي هذه الوثيقة يب�ن أن 
ي�ن �� تعد تكت�� بال��نا�ج ا��تطور �ي  ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��
قانو��ا ا��سا��، بعد ا��ضطهادات ال�ي ��قت ��ا من 
يق ا��طالبة  ا��ستعمار الفر���، وقد د�لت �ا�� السياسة عن طر
با��ستق��ل الك�مل واعت�� بأنه الوحيد ا��ي يعيد ا��عتبار 
يعتق ا��وقاف ال�ي  ية ل��س�د، و يعيد ا��ر ل����ان ا��زا��ي و

ية الف�� ازدهار الثقافة، ولقد واصلت ��عية الع��اء  تضمن ��
ي�ن ��اطها إ�ى �اية انضما��ا إ�ى ج��ة التحر��  ا��س���ن ا��زا��

 )٥٩(م.١٩٥٦الوط�ي سنة 
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ةُ   َخاِمتَ

ي�ن سنة  الع��اءتأسست ��عية   م١٩٣١ا��س���ن ا��زا��
يق تنقية ا���ن  وجعلت من �من أهدافها ا��ص��ح عن طر

ي أ��ق��ا به الطرق ا��س���ي من البدع وا��رافات (الشوائب) ال�
الصوفية ومن ���ل موضوع ��ثنا توصلنا إ�ى ���و�ة من 

 ا��ستنتا�ات:
ك�نت ��ل رضا ا��س���ن �ي أول عهدها  الصوفيةأن الطرق  •

����ا ��لت ��� ا���افظة ��� ال��اث العر�ي ا��س���ي و��� 
ا��عوة ا��س��مية ب�ن الناس، وتعليمهم مبادئ د���م وتعال�� 

ول�كن ���ان ما ��ولت عن ��اطها ��ن ��يع��م، 
يق إغ�ا��ا  ا��ستعمار ��ل ��� ا���ال��ا وذل� عن طر
با��صول ��� ما يبتغون وك�ن هذا ��دف القضاء ��� ا���ن 
ا��س���ي، فأصبحت الطرق الصوفية متعاونة مع ا��ستعمار 
الفر��� وا��ارس ا��م�ن ��� مصا��ه، حيث أصبحوا يأتون 

ي��حون بأنه ��يح.��ا يت��أ به ا��  س��م و
أن ا����اه ا��نحرف للطرق الصوفية قد أدى إ�ى إفساد  •

�ي ا��زا��،  بقا��اا���ن ا��س���ي ومسا�دة فر��ا ��� �مان 
حيث آل وضع ا���تمع ا��زا��ي إ�ى ��لف حضاري وانت�� 
ا���ود الف��ي وا��ضوع لشيوخ ا��وايا ��� انت��ت البدع 

 شعب ا��زا��ي.وا��رافات ب�ن أبناء ال
ي�ن شارك �ي  ��عيةعند تأسيس  • الع��اء ا��س���ن ا��زا��

تأسي��ا ��ا�ة من الطرق�ن با��ضافة إ�ى الع��اء، وأن ��لس 
يق�ن متناقض�ن ��عية  ا���عية ا��داري ك�ن يتكون من فر
ي�ن والطرق الصوفية وهذا ما جعل  الع��اء ا��س���ن ا��زا��

يق البداية �ي ��قيق أهدافها تبد و مستحي�� ��ن ك� فر
يعمل �ي ا����اه ا��ناهض ل����، فر�ال ا��ص��ح 
مصممون ��� ��� ا��عوة ا��س��مية، أما الطرقيون فك�نوا 
يعم��ن من أ�ل السيطرة ��� ا���عية، ��� أن ��عية الع��اء 
ي�ن قد جعلت ��اربة الطرق الصوفية وما  ا��س���ن ا��زا��

من �من أهدافها، وقد �اءت به من البدع وا��رافات 
 �ار���م ����م أفسدوا �ي ا���ن و�اربوا ا��س���ن.

ي�ن قد اعت��ت الطرق  • أن ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��
الصوفية العدو الثا�ي ��ا بعد ا��ستعمار الفر���، وأن ر�ال 
ا��ص��ح قد �اربوا البدع وا��رافات ال�ي �اءت ��ا 

ا قام عبد ا���يد �ن وذل� عندم ١٩٣١الطرقية قبل سنة 
م، �� ����ة ١٩٢٥باد�� �إصدار ����ة ا��نتقد سنة 

 ال��اب �ي نفس السنة. 

أنه رغم مشار�� الطرقي�ن �ي تأسيس ا���عية، إ�� أ��م قد  •
��جوا م��ا وقاموا بتأسيس ��عية منافسة ��ا �ي سنة 

ي�ن.١٩٣٢  م، و�ي ��عية ���اء السنة ا��زا��
ي�ن والطرق أن ال��اع ب�ن ��عية الع • ��اء ا��س���ن ا��زا��

يق ا��رب الك��مية، و�ما عن  الصوفية ك�ن إما عن طر
يق الص�افة حيث ك�ن ك� ما يصدر أ�د الطرف�ن  طر
����ة ��د الطرف ا���� �ليه ��ر��ة أ��ى، وك�نت ��د �ي 
هذه ا��را�� مقا��ت عبارة عن ك��م سب وش��، وقد 

فية حيث ك�نت تقوم سا��ت ا��دارة الفر��ية الطرق الصو
يقاف ا��را�� فور صدورها.  �إ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي�ن   أعضاء ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��
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 :الَهواِمُش 
يقة الصوفية) ١( : �ي ���و�ة من الشعارات وا��مارسات وا��فك�ر ال�ي الطر

يقة ��ا ذ��  يقة عن ا����ى، ��ا ��د أن ك� طر ��تلف ف��ا ك� طر

تار�خ ده أتباعها بطقوس �اصة، يُنظر: أبو القا�� سعد ا��ّٰ�، ��د

 . ١٧، ص٢٠٠٧، دار البصا��، ا��زا��،٥، جا��زا�� الثقا�ي

، ا��ؤسسة عبد ا���يد �ن باد�� مف��ًا) حسن عبد ا����ان س��ادي، ٢(

 .١٦، ص١٩٨٨الوطنية لل��اب، ا��زا��، 

- ١٩١٩�ر�� الوطنية (التعددية ا��زبية �ي ��ربة ا�) ا��م�ن ��يط، ٣(

ية، ا��زا��، )١٩٦٢  .٢٥، ص١٩٩٨، ديوان ا��طبو�ات ا��زا��

، ا����اه العر�ي وا��س���ي ودوره �ي ��ر�� ا��زا��) نبيل أ��د ب����، ٤(

ية،   .٦١، ص١٩٩٠ا��يئة ا����ية لل��اب، ا��سكندر

: ا��ولود �ن الصديق ا��افظي ا��زهري ك�تب ���� ا��ولود ا��افظي) ٥(

ية بوقا�ة قرب مدينة سطيف سنة م م ١٨٩٥ن الفقهاء، و�� بقر

، ك�ن ١٩٢٥وتع�� ��ا �� با��زهر ����، ��أ ��اطه الصح�� سنة 

ي�ن عند تأسي��ا، �� أسس  من أنصار ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

م، تو�ى رئاسة ��ر�� ����ة ١٩٣٢��عية ���اء السنة سنة 

م، يُنظر: �ادل ١٩٤٨تو�ي سنة ا�����ص لسان �ال هذه ا���عية، 

ح�ى الع��  معجم أ���م ا��زا�� من صدر ا��س��منو��ض، 

، ١٩٨٠، مؤسسة نو��ض الثقافية، ب��وت، ٢، طا��ا��

 . ١١٨ص

: أ�د أعيان العا�مة و��ارها، تو�ى رئاسة ��نة العمل ��ر إ�ماعيل) ٦(

ي�ن �� دور كب�� �ي تأسيس  ا��ا��ة ���عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

��عية الع��اء ا��س���ن ا���عية، يُنظر: عبد ال����� بو الصفصاف، 

ية ( ، ١، ط)١٩٤٥-١٩٣١ودورها �ي تطور ا��ر�� الوطنية ا��زا��

 .٩٤-٩٣، ص١٩٨١دار البعث، قسنطينة،

 ١٤) هو عبد ا���يد �ن ���د �ن ا��صط�� �ن م�� �ن باد�� و�� �ي ٧(

سنة،  ١٣لقرآن و��ره م، ��دينة قسنطينة حفظ ا١٨٨٩د��م�� 

م، تل�� مبادئ العربية وا��عارف ا��س��مية ��� �� ١٩٠٩و�ي سنة 

م سافر إ�ى تو�� ليست��� ١٩٠٨الشيخ ��دان لوني�� و�ي سنة 

تعليمه الثانوي والعا�ي ��امع ا��يتونة، ��صل ��� ��ادة العا��ية �ي 

م، اتصل عبد ا���يد �ن باد�� ١٩١٢-١٩١١العام ا��را�� 

ث�� من الع��اء وتأ�� بأفك�رهم، ��كن من تأسيس ��عية الع��اء بال�ك

ي�ن سنة  يل سنة  ١٦، تو�ي �ي ١٩٣١ا��س���ن ا��زا�� م، ١٩٤٠أفر

الشيخ عبد ا���يد �ن باد�� باعث ال��ضة يُنظر: ���ي را�ح ��ا��ة، 

، موفم للن��، ٢، طالعربية ا��س��مية �ي ا��زا�� ا��عا��ة

الف�� يُنظر أيًضا: مسعود جباري،  .٣١-٢٧، ص٢٠٠٩ا��زا��،

، رسا�� ماجست�� �ي الع��م السيا�� عند الشيخ عبد ا���يد �ن اد��

-٣٦، ص٢٠٠٢ا��س��مية، ك�ية أصول ا���ن، �امعة ا��زا��، 

٣٧. 

- ١٩٢٥، (٢، جحياة كفاح (مذ��ات)) أ��د توفيق ا��د�ي، ٨(

يع، ا��زا��، (د١٩٥٤  .١ت)، ص-)، ال���� الوطنية للن�� والتوز

��اه�� �ن العقون، ٩( ال�كفاح القو�ي والسيا�� من ) عبد ا����ان �ن إ

، ا��ؤسسة الوطنية ١، ج���ل مذ��ات معا��ة الف��ة ا��و�ى

 .١٧٤، ص١٩٨٤لل��اب، ا��زا��، 

ي�ن وأ��ها ا��ص���ي أ��د ا��طيب،  )١٠( ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

-١٧٩، ص١٩٨٥ب، ا��زا��،، ا��ؤسسة الوطنية لل��ا�ي ا��زا��

١٨٠. 

 .٢٠٠) عبد ال����� بو صفصاف، ا��رجع السابق، ص١١(

، دار البعث، ٣، طرسا�� ال��ك ومظاهره) مبارك �ن ���د ا��ي��، ١٢(

 .٢٠٠، ص١٩٨٢ا��زا��،

) نادي ال���ي هو عبارة عن مؤسسة شعبية أسس بواسطة ��ا�ة من ١٣(

با��زا�� العا�مة، فك�ن  ١٩٢٦الع��اء وأغنياء مدينة ا��زا�� سنة 

مك�ن ��جتماع الع��اء وا��ثقف�ن القادم�ن إ�ى العا�مة، يُنظر: عبد 

��اه�� �ن العقون، ا��صدر السابق، ج  .١٨١، ص١ا����ان �ن إ

الص�افة العربية با��زا�� ب�ن التيار�ن ا��ص���ي ) صادق بل�اج، ١٤(

�� ، رسا�� ماجست)١٩٣٩- ١٩١٩والتقليدي: دراسة مقارنة (

 .٧٦، ص١٩١٢�ي تار�خ ا��زا��، ك�ية الع��م ا����انية، وهران، 

 .١٧٤-١٧٣) أ��د ا��طيب، ا��رجع السابق، ص ١٥(

��اه�� �ن العقون، ا��صدر السابق، ج١٦( ، ١) عبد ا����ان �ن إ

 .١٨٧ص

 .١٧٥-١٧٤) أ��د ا��طيب، ا��رجع السابق، ص١٧(

 .١٨٤ص، ٢) أ��د توفيق ا��د�ي، ا��صدر السابق، ج١٨(

 .٧١) صادق بل�اج، ا��رجع السابق، ص١٩(

 .١٨٢) حسن عبد ا����ان س��داي، ا��رجع السابق، ص٢٠(

جهاد �ن باد�� ضد ا��ستعمار الفر��� �ي ) عبد ا��شيد زروقة، ٢١(

، ١٩٩٩، ب��وت،١، دار ال��اب، ط)١٩٤٠-١٩١٣ا��زا�� (

 .١٣٣-١٣٢ص

ي�ن��ل مؤ��ر ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا) ٢٢( ا��نعقد ��ر��ها العام:  ��

 .٦٠، ص١٩٨٢نادي ال���ي با��زا��، دار ال�كتب، ا��زا��،

 . ١٣٣) عبد ا��شيد زروقة، ا��رجع السابق، ص٢٣(

يق ا��ق وع�ف ا���اوف وا��هال� ف��شد ٢٤( ) الشيخ هو ا��ي سل� طر

يغ��ه، وقيل الشيخ هو ا��ي يقرر ا���ن  ا��ر�� إليه ��ا ينفعه و

���� التصوف �ي ق��ب ا��ر���ن؛ يُنظر: صباح بعارسية، وال��يعة 

، �ي ا��زا�� ���ل القرن العا�� ا��جري، السادس ع�� ا��ي��دي

رسا�� ماجست�� �ي التار�خ ا��ديث، ك�ية الع��م ا����انية والع��م 

 .٦٧، ص٢٠٠٦ا��جتماعية، �امعة ا��زا��، 

 .١٣٥-١٣٣) نفسه، ص٢٥(

، دار البصا��، ٣، جتار�خ ا��زا�� الثقا�ي ) أبو القا�� سعد ا��ّٰ�،٢٦(

 .٩٣، ص٢٠٠٧ا��زا��، 
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 .١٣٦-١٣٥) عبد ا��شيد زروقة، ا��رجع السابق، ص٢٧(

 .١٩٤) حس�ن عبد ا����ان س��ادي، ا��رجع السابق، ص٢٨(

 .١٨٢) أ��د ا��طيب، ا��رجع السابق، ص٢٩(

سة ، ا��ؤسANEP) أ��د توفيق ا��د�ي، ��اب ا��زا��، منشورات ٣٠(

 . ٣٥١، ص٢٠١٠الوطنية ل��تصال ا��ويبة، 

 .١٩٤) حسن عبد ا����ان س��ادي، ا��رجع السابق، ص٣١(

��اه�� �ن العقون، ا��صدر السابق، ج٣٢( ، ١) عبد ا����ان �ن إ

 .١٩٤ص

 .١٨٣) أ��د ا��طيب، ا��رجع السابق، ص٣٣(

 م، ��أ١٧٣٧: و�� بع�ن ما�� جنوب ا��زا��، سنة أ��د التي�ا�ي) ٣٤(

��أة ���ية دينية تل�� ���م القرآن واللغة والفقه، سافر إ�ى فاس 

���ذ الع�� من ���ا��ا، �� ا��ه ��و ت��سان، �� قصد ا���از ��داء 

يضة ا��ج سنة  يقة ١١٨٦فر ه، �� �اد إ�ى فاس وو�ى عنايته بالطر

��اب م. يُنظر: أ��د توفيق ا��د�ي، ١٨١٨الصوفية وتو�ي سنة 

؛ يُنظر أيًضا: أبو القا�� سعد ٤٦٤در السابق، ص...، ا��صا��زا��

 . ٥١٠-٥٠٩، ص١ا��ّٰ�، ا��رجع السابق، ج

ي�ن، ا��صدر السابق، ٣٥( ) ��ل مؤ��ر ��عية لع��اء ا��س���ن ا��زا��

 .٣٢ص

 .١٩٦-١٩٥) حسن عبد ا����ان س��ادي، ا��رجع السابق، ص٣٦(

 .١٨٥) أ��د ا��طيب، ا��رجع السابق، ص٣٧(

 .١٩٦-١٩٥ا����ان س��ادي، ا��رجع السابق، ص) حسن عبد ٣٨(

أ�داث ومواقف �ي ��ال ا��عوة ) ���د الصا�� �ن عتيق، ٣٩(

، منشورات د�لب، ا��زا��، ا��ص��حية وا��ر�� الوطنية با��زا��

 .١٨٧(د.ت)، ص

مس��ة ا��ر�� ا��ص��حية بت��سان ) �ا�� ��زوق وا���تار �ن �ا��، ٤٠(

، طبع ��ر�� التصو��، واقفم، آثار وم١٩٥٦-١٩٣١-١٩٠٧

 .١٨٢، ص٢٠٠٣ت��سان،

ي�ن) ٤١( ا��صدر السابق،  ،��ل مؤ��ر ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

 .٦٨ص

 .١٩٢-١٩١) حسن عبد ا����ان س��ادي، ا��رجع السابق، ص٤٢(

 ، سورة الفرقان.٦٥) ا��ية ٤٣(

 .١٩٣-١٩٢) حسن عبد ا����ان س��ادي، ا��رجع السابق، ص٤٤(

ي�ن) ٤٥( ، ا��صدر السابق، ��ل مؤ��ر ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

 .٦١ص

 .١٨٤) أ��د ا��طيب، ا��رجع السابق، ص٤٦(

 .٣٥١...، ا��صدر السابق، ص��اب ا��زا��) أ��د توفيق ا��د�ي، ٤٧(

، ا��صدر السابق، ��ل مؤ��ر ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��ي) ٤٨(

 .٣٣ص

 .١٨٥جع السابق، ص) أ��د ا��طيب، ا��ر٤٩(

، ا��صدر السابق، ��ل مؤ��ر ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��ي) ٥٠(

 .٣٣ص

 .١٨٦-١٨٥) أ��د ا��طيب، ا��رجع السابق، ص٥١(

، منشورات ا��اد ١، جتار�خ ا��زا�� ا��عا��) ���د العر�ي ا��ب��ي، ٥٢(

 .١٨٦، ص١٩٩٩ال��اب العرب، 

��ة سياسية أسبوعية،ا��نتقد) ٥٣( صدرت �ي مدينة قسنطينة من  : ��

ي��  م، وقد أس��ا و��أس ��ر��ها عبد ا���يد �ن ١٩٢٥��ر جو

باد�� وأسند إدار��ا إ�ى السيد بو�مال ���د، كتب ف��ا ك� من 

مبارك ا��ي��، الطيب العق�ي، أ�ي اليقضان، ���د العيد آل �ليفة،.. 

ا: أبو ؛ يُنظر أيضً ٣٥إ��، يُنظر: صادق بل�اج، ا��رجع السابق، ص

، ا��رجع السابق، ٥، جتار�خ ا��زا�� الثقا�يالقا�� سعد ا��ّٰ�، 

 .٢٥٣ص

 .١٧٩) عبد ا��شيد زروقة، ا��رجع السابق، ص٥٤(

ية، ����ة ا��نتقد) �بشاش ���د الصا��، ٥٥( ، تقد�� ن��ات ا��مة ا��زا��

، دار ا��دى، عيد ملي��، ٤وتصحيح عبد ا��ادي قطش، ع

 .٦١ا��زا��، ص

، وزارة الثقافة، ا��زا��، ا�ن باد�� وع�وبة ا��زا��د ا��ي��، ) ���٥٦(

 . ١٢، ص٢٠٠٧

 .١٨١) عبد ا��شيد زروقة، ا��رجع السابق، ص٥٧(

ية و�ي �ال ���ع ا�����ص) ٥٨( ية إ��ار : ��يفة ���ية، إرشادية إخبار

، يُنظر: صادق ١٩٣٣د��م��  ١٤ر�ال ا��وايا صدرت �ي 

 .٧٩بل�اج، ا��رجع السابق، ص

 .١٨٢-١٨١) أ��د ا��طيب، ا��رجع السابق، ص٥٩(

، ا��ؤسسة الوطنية لل��اب، ٢، جمذ��ات) ���د ��� ا���ن، ٦٠(

 . ١١٢(د.ت)، ص

 . ١٨٣) عبد ا��شيد زروقة، ا��رجع السابق، ص٦١(

: �ي ����ة أسبوعية، صدر العدد ا��ول م��ا يوم ال��يعة ا���مدية) ٦٢(

يلية  ٧��وافق ل� ه، وا١٣٥٢ربيع ا��ول  ٢٤ا��ثن�ن  م، ١٩٣٣جو

وك�نت أيًضا تصدر ��ت إ��اف عبد ا���يد �ن باد��، و��أس 

��ر��ها ا��ستاذان، الطيب العق�ي والسعيد ا��اهري، يُنظر: ���د 

 .٢٩٧، ص١��� ا���ن، ا��صدر السابق، ج

 .٣٧) صادق بل�اج، ا��رجع السابق، ص٦٣(

��اه�� �ن العقون، ا��٦٤( ، ١صدر السابق، ج) عبد ا����ان �ن إ

 . ٢٥٨ص

 .٣٨) صادق بل�اج، ا��رجع السابق، ص٦٥(

، و�اء �ي ١٩٣٢د��م��  ١٨: صدر العدد ا��ول م��ا �ي ا��عيار) ٦٦(

��ة أدبية انتقادية فك�هية" تصدر ��ت�ن �ي ال��ر  �ددها ا��ول "��

 ٢٣�ي أربع صف�ات مد��ها هراس مصط�� وتوقفت ا��عيار �ي 

يل   .٨٠صادق بل�اج، ا��رجع السابق، ص، يُنظر: ١٩٣٣أ��

 ، سورة ا��نفطار.١٤-١٣) ا��ية ٦٧(
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 عالقة جمعية العلماء املسلم� الجزائري� بالطرق الصوفية

 .٨٠) صادق بل�اج، ا��رجع السابق، ص٦٨(

 .٢٢٩، ا��صدر السابق، ص٢، جحياة كفاح) أ��د توفيق ا��د�ي، ٦٩(

 .٢٣٠) نفسه، ص٧٠(

 .٨٠) صادق بل�اج، ا��رجع السابق، ص٧١(

 ٣٠لعدد ا��ول م��ا �ي : ����ة إص��حية أسبوعية ظهر اا�����) ٧٢(

، من طرف ��ا�ة من الشباب ا��ص���ي من ١٩٣٣مارس سنة 

بي��م السعيد ا��اهري وعبا��ة ا��خ��ي، ���د ا��م�ن العمودي، 

إضافة إ�ى طائفة من ا��دباء الشباب، يُنظر: صادق بل�اج، ا��رجع 

 ٣٨السابق، ص

 .٣٨) صادق بل�اج، ا��رجع نفسه، ص٧٣(

ي�ن : �ي البصا��) ٧٤( الصحيفة ا��ابعة ���عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

والثانية ظهرت  ١٩٥٩-١٩٣٥وصدرت ��� ��ت�ن ا��و�ى ما ب�ن 

بعد ا��رب العا��ية الثانية وك�ن هدفها إص���ي. يُنظر: صادق 

 .٤١بل�اج، ا��رجع السابق، ص

وة : ����ة ���ية إرشادية دفاعية أس��ا أ��د �ن �ليالب��غ ا��زا��ي) ٧٥(

ية، تصدر أسبوعيًا ك� ��عة وقد صدر العدد  يقة الع�� شيخ الطر

، يُنظر: صادق بل�اج، ا��رجع ١٩٢٦د��م��  ٢٧ا��ول م��ا �ي 

 .٧٨نفسه، ص

يل،  ١٧، السنة ا��ول، ١٦) ����ة البصا��: ع٧٦( ، ١٩٣٦أفر

 .٠٦ص

 .٠٦، ص١٩٣٦جوان  ٧، السنة ا��و�ى، ٢٢) ����ة البصا��: ع ٧٧(

يل  ١٧، السنة ا��و�ى، ١٥لبصا��: ع) ����ة ا٧٨(  .٠٦، ص١٩٣٦أفر

يلية  ٨، السنة الثالثة، ١٢) ����ة البصا��: ع ٧٩(  .٠٧، ص١٩٣٨جو

، ا��صدر السابق، ٢...، جحياة كفاح) أ��د توفيق ا��د�ي، ٨٠(

 .٢٢٤ص

 .١٨٧) أ��د ا��طيب، ا��رجع السابق، ص٨١(

 .٢٠٨) عبد ال����� بو الصفصاف، ا��رجع السابق، ص ٨٢(

 .١٨٩) أ��د ا��طيب، ا��رجع السابق، ص٨٣(

، ��ع أثار ا��مام ���د البش�� ا����اهيمي) ���د البش�� ا����اهيمي، ٨٤(

، دار الغرب ١، ط٦وتقد��: أ��د طالب ا����اهيمي، ج

 .١٩١ا��س���ي ب��وت، ص

 .٢١١) عبد ال����� بو الصفصاف، ا��رجع السابق، ص٨٥(

�� بو الصفصا٨٦( ي�ن ف، ) عبد ال��� ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

ية ا����ى ( دراسة ، )١٩٤٥- ١٩٣١و���ق��ا با��رك�ت ا��زا��

، منشورات ا��تحف الوط�ي ل���اهد، تار��ية وأ��يولوجية مقارنة

 . ١٦٤، ص١٩٩٦

: هو أخطر إ��اء فر��� يق�� بعرق�� ١٩٣٨مارس  ٨قانون )  ٨٧(

رس�ن ا���ن يفتحون ا��دارس التعل�� العر�ي ا��ر ومعاقبة ك� ا��د

��ون رخصة، ك�ن قد طبق هذا القرار �ي فر��ا منذ أك�� من 

نصف قرن و�� يطبق  هذا القرار ��� ا��زا�� إ�� عندما ��أت تع�� 

د���ا ولغته تعليمًا �د�ًا مفيدًا قد �مى ا�ن باد�� هذا اليوم باليوم 

عبد ا���يد �ن  أثار ا��ماما��شؤوم، يُنظر: عبد ا���يد �ن باد��، 

ي�ن باد�� رئيس ، دار ١، ط٦، ج��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

؛ وعبد ال����� بو ٣١٣، ص١٩٩٤البعث، قسنطينة، 

ي�ن و���ق��ا با��رك�ت الصفصاف،  ��عية الع��اء ا��س���ن ا��زا��

ية ا����ى  .١٦١، ا��رجع السابق، صا��زا��

، ٦، ا��صدر السابق، ج...آثار ا��مام) عبد ا���يد �ن باد��، ٨٨(

 . ٣١٣ص

��عية الع��اء ا��س���ن ودورها �ي تطور ) عبد ال����� بو الصفصاف، ٨٩(

 .٢١٢-٢١١...، ا��رجع السابق، صا��ر�� الوطنية

بية ب�ن فر�ات ا��را�ي) ٩٠( : قد ع�ف با��عوة إ�ى ا��ص��ح وال��

ي�ن ا��ها���ن �ي فر��ا حيث ك�ن ممث��ً ���معي ة هناك العمال ا��زا��

ي�ن؛  ية ���عية الع��اء ا��س���ن ا��زا�� ��� ك�ن ك�تبًا دا��ًا ���نة ا��ر��

��عية الع��اء ا��س���ن ودورها �ي يُنظر: عبد ال����� بو الصفصاف، 

 . ٢١٣...، ا��رجع نفسه، صتطور ا��ر�� الوطنية

سبتم��  ١١: �ي ����ة أسبوعية صدرت بتار�خ ال��اط السوي) ٩١(

م، ��ر��ا عبد ا���يد ١٩٣٤ت �ي ��اية �ان�� م، وعطل١٩٣٣

�ن باد��، وصاحب امتيازها أ��د بو�مال، يُنظر: ���د ��� ا���ن، 

 .٢٩٧، ص١ا��صدر السابق، ج

��عية الع��اء ا��س���ن ودورها �ي تطور ) عبد ال����� بو الصفصاف، ٩٢(

 .٢١٨-٢١٧...، ا��رجع السابق، صا��ر�� الوطنية

، ٦...، ا��صدر السابق، جآثار ا��مامباد��،  ) عبد ا���يد �ن٩٣(

 .١١٤-١١٣ص،

 .٢٠٥) ���د العر�ي ا��ب��ي، ا��رجع السابق، ص٩٤(

 .٢٠٧-٢٠٦) ا��رجع نفسه، ص ٩٥(


