تصدير سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
للشيخ حممد البشري اإلبراهيمي رمحه هللا
()8
[أتسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني]
مجعية العلماء فكرة:
زارين األخ األستاذ عبد احلميد بن ابديس -وأان مبدينة سطيف( )1أقوم بعمل علمي -زايرة مستعجلة
يف سنة أربع وعشرين ميالدية فيما أذكر ،وأخربين مبوجب الزايرة يف أول جلسة ،وهو أنه عقد العزم على
أتسيس مجعية ابسم (اإلخاء العلمي) يكون مركزها العام مبدينة قسنطينة العاصمة العلمية ،وتكون خاصة
بعمالتها ،جتمع مشل العلماء والطلبة ،وتوحد جهودهم ،وتقارب بني مناحيهم يف التعليم والتفكري ،وتكون
صلة تعارف بينهم ،ومزيلة ألسباب التناكر واجلفاء ،وذهب يقص علي من فوائدها ما مل أنكره ذوقا
وإحساسا ،وإن كنت استبعدته عمال وواقعا؛ العتبارات ذهبت بذهاب وقتها ،ومل أكاشف األخ األستاذ
هبا خشية أن أثبطه -وما التثبيط من شيمي ،-ومل يزل كالمه يقنعين حىت شرح هللا صدري للذي شرح له
صدر أخي ،وتنازعنا احلديث يف منافع هذه اجلمعية ،فتكشفت لنا عن فوائد ال تصى ،وأذكر أين عددت
من فوائدها إيقاف الطلبة عند حدودهم ودرجات تصيلهم حىت ال ي غروا وال يغتوا ...إخل.
ويف تلك اجللسة عهد إل األخ األستاذ أن أضع قانوهنا األساسي ،فوضعته يف ليلة ،وقرأته عليه يف
صباحها ،فاغت بط به أيا اغتباط ،وودعين راجعا إىل قسنطينة بعد أن اتفقنا بداي على أعضاء اإلدارة وأن
يكونوا كلهم من مدينة قسنطينة ،وعلى تذليل عقبات يتوقف على تذليلها جناح املشروع ،وعلى ترمجة
القانون األساسي وتقديه للحكومة ،ث دعوة العلماء إىل االجتماع.

( )1سطيف :مدينة تقع يف اهلضاب العليا شرق اجلزائر العاصمة ،وتبعد عنها حبوال  300كلم.

وملا وصل إىل قسنطينة وعرض الفكرة على اجلماعة الذين يب تكوين اجمللس منهم أيدوا الفكرة،
وقرروا القانون بعد تعديل قليل ،ث حدثت حوادث عطلت املشروع ،وأخربين األستاذ ابديس بذلك ،فلم
أستغرب لعلمي أن استعدادان ملثل هذه األعمال مل ينضج بعد ،وأن عمال عظيما كهذا ال يثبت على
الفكرة الطائرة والطرة العارضة ،وال يتم يف الارج إال بعد استقراره يف األذهان ،وال بد له من زمن واسع
حىت خيتمر وأتنس إليه نفوس ألفت التفرق حىت نكرت االجتماع .فسكتنا وتركنا الزمان يفعل فعله ،فماذا
كان؟
مجعية العلماء عقيدة:
من األعمال ما يكون الفشل فيه أجدى من النجاح ،وهذا هو ما شاهدانه يف أتسيس مجعية اإلخاء
العلمي ،فقد فشلنا يف أتسيسها ظاهرا وفيما يبدو للناس ،ولكن تلك احملاوالت مل تذهب بال أثر يف
اجملتمعات العلمية اجلزائرية حىت كان من نتائجها بعد أعوام مجعية العلماء املسلمني.
إن ذلك االسم اللطيف الذي وضعه األستاذ ابديس للجمعية وهو "اإلخاء العلمي" طار على األفواه
وتطاير عن األقالم ،ورددته جمالس التعليم وحمافل األدب ،ث ختطاها إىل نوادي السمر ،وكان لطفه داعيا
الجنذاب القلوب واستهواء األفئدة ،فنبه الغافل وأيقظ النائم ،وحث الامل وقوى العزائم ،وأشعر أهل العلم
أن العلم رحم ،وأهنا جمفوة بينهم فيجب أن توصل ،وأشعر العامة أن قوهتا من قوة علمائها ،وأن قوة العلماء
ال تتحقق إال بتآخيهم على العلم واجتماعهم على العمل.
وإننا نعرف ألخينا األستاذ ابديس ذوقا دقيقا يف وضع األمساء وصوغ العناوين ،وإنه يكاد يكون ملهما
يف هذا الباب ،ونعرف أنه اكتسب ذلك من أسلوبه التدريسي املبين على التحديد واإلحاطة والدقة.
ولقد كان من املعقول -واحلرب مشبوبة( )2بني املصلحني والطرقيني -أن يكون اسم اجلمعية( :اإلصالح
الديين) ،ولكن املصلحني -وهم أول من فكر يف مشروع مجعية العلماء ،وزعيمهم هو أول من وضع ذلك
االسم -مل يكونوا يقصدون من هذه اجلمعية من يوم تصوروها فكرة إىل يوم أبرزوها حقيقة واقعة إال غرضا
واحدا ،وهو مجع القوى املوزعة من العلماء على اختالف حظوظهم يف العلم؛ لتتعاون على خدمة الدين
( )2أي :متقدة ومتوهجة.

اإلسالمي واللغة العربية ،والنهوض ابألمة اجلزائرية من طريقهما ،ولو كان عند املصلحني شيء من سوء
القصد الذي يرميهم به خصومهم لظهر أثره يف تسمية اجلمعية أوال ابسم (اإلخاء العلمي) ،واثنيا ب (مجعية
العلماء املسلمني اجلزائريني) ،واالسم هو العنوان املتضمن لكل ما وراءه من معان.
طاف طائف هذا االسم اللطيف "مجعية اإلخاء العلمي" ابآلذان ،واستقر بعدها يف األذهان ،وكل
كلمة من كلماته الثالث حمببة إىل النفوس ،مجيلة املوقع منها ،فاالجتماع أمنية كل عاقل ،والتآخي طلبة
كل ملص ،والعلم نشيدة كل حي ،فكيف إذا اجتمع العلم والتآخي فيه واالجتماع على استثماره؟! ولكن
أن لألمة اجلزائرية ابجتماع العلماء وآتخيهم يف العلم وإن الطائفة اليت يطلق عليها هذا االسم حقيقة أو
ادعاء هبذا القطر هي طائفة متنافرة متنابذة ،كأن من كمال العلم عند بعضها أن يبغض العامل العامل ويفو
العامل العامل؟! شنشنة معظم الشر فيها آت من الزوااي الطرقية اليت تعلم فيها أولئك العلماء أو علموا فيها،
والكثرة الغالبة يف علماء اجلزائر قبل اليوم تعلمت ابلزوااي ،أو علمت العلم يف الزوااي ،فمن الزوااي املبدأ
وإليها املصري .وزوااي الطرق يف ابب العلم كمدارس احلكومات؛ هذه معامل لتخريج املوظفني ،وتلك معامل
لتخريج املسبحني حبمد الزوااي واملقدسني .أما العلم وحقيقته وصراحته وحريته فال رائحة هلا يف هذه وال يف
تلك ،وسنفصل القول يف هذه املسألة -التعلم ابلزوااي وآاثره يف نفوس املتعلمني -يف فصل آخر ،فإن هلذه
املسألة اباب واسعا يف اتريخ اجلزائر العلمي ،ونعود ملوضوعنا:
إن الرجاء كان ضعيفا يف تقق أمنية اجتماع العلماء من تلقاء أنفسهم إذا مل يدفعهم دافع قوي من
استعداد األمة ،وقد وجد هذا االستعداد.
فقد دب يف األمة اجلزائرية دبيب احلياة ،وقوي فيها الشعور بسوء احلال اليت هي عليها ،والشعور
ابلفساد هو أول مراحل اإلصالح ،وجتلى هذا الشعور ابلعمل يف عدة نواح من حياهتا العامة:
فتجلى يف الناحية االقتصادية ابلدخول يف ميادين الكسب اليت كانت وقفا على غري املسلم اجلزائري.
وجتلى يف الناحية األدبية بتأسيس النوادي واجلمعيات املختلفة.
وجتلى يف الناحية العلمية ابإلقبال على القراءة والتعلم ابللغتني العربية والفرنسوية ،وابلبذل على العلم
والتغرب يف سبيله.

وجتلى يف الناحية الدينية بتشييد املساجد يف القرى واإلنفاق عليها من مال األمة الالص.
وجتلى يف الناحية النفسية ابلتفكري اجلدي املستقيم.
ومن مظاهره االعتماد على النفس يف األعمال اليت ذكران ،واإليان جبود شيء امسه :األمة ،بعد أن
كانت هذه األمة تعتمد يف دنياها على احلكومة ،ويف آخرهتا على املرابطني( )3وشيوخ الطرق ،وتشعر أهنا
ذائبة يف هاتني القوتني.
ومن احلق أن نقول :إن شعور األمة اجلزائرية وإن ظهرت آاثره يف جهات حياهتا املختلفة ،ولكنه يبدأ
فوارا حارا بصفة خصوصية يف جهيت الدين واللسان العريب ،ومها اجلهتان اللتان عرفت األمة اجلزائرية
ابلتمسك هبما والغرية عليهما.
ومن احلق أيضا أن نقول :إن أكثر الفضل يف تنبيه ذلك الشعور يف األمة يرجع إىل ما كان يبثه رجال
اإلصالح الديين فرادى بني األمة ،فلم يض إال قليل من الزمن حىت غمر األمة شعور عام بلزوم إصالح
عام يشمل الدين والعلم واالجتماع ،ورأت هنج اإلصالح يف هذه املقومات الثالثة واضحا .فكانت دواعيه
أسبق وأسبابه أوثق ،وأصبحت فكرة أتسيس مجعية من علماء األمة لتشرف على هذا اإلصالح وتتوىل
ختطيط مناهجه عقيدة راسخة مستولية على عقول العوام والواص ،وأصبحت بواعث أتسيسها صادرة
من األمة ،ال من العلماء وحدهم ،فانقاد اجلميع -أمة وعلماء -إىل أتسيس هذا املشروع العظيم مبا يشبه
االضطرار ،وت ذلك بكل سهولة وبدون كلفة.
مجعية العلماء حقيقة واقعة:
رأيت اآلن أن السر يف أتسيس "مجعية العلماء" بتلك السهولة وبتلك احملاولة اهلينة هو استعداد األمة
لظهور هذا املشروع العظيم فيها ،فانقادت إليه بشعرة ،واجنرت إىل بناء صرحه بنملة ،وعلمت ما أمجلناه
لك من مراحل هذا املشروع أن الشعور به كان من نصيب طبقات مصوصة وهم املتأثرون ابإلصالح ،ويف
انحية حمدودة من القطر وهي إقليم قسنطينة ،ث تغلغل يف األقاليم الثالثة يف بضعة أعوام ،وتول التفكري
( )3ليس املقصود املرابطني على الثغور ،وإمنا هو اصطالح يف املغرب يطلق على رجال الدين الذين تفرغوا لتعليم الناس.
وتعود التسمية إىل دولة املرابطني اليت حكمت املغرب واألندلس ،وغالبا ما يكون هؤالء من أصحاب الطرق.

يف مكان التأسيس من قسنطينة اليت هي اجلناح إىل اجلزائر اليت هي القلب ،ومعىن هذا كله أن األمة
اجلزائرية استيقنت سفه األيدي اليت كانت تقودها ابسم الدين ،فصممت على التفلت منها وإلقاء املقادة
إىل أيدي العلماء؛ لتبتدئ السري يف هنضتها على هدى وبصرية ،فقالت للعلماء :اجتمعوا؛ فاجتمعوا.
مل يكن أتسيس مجعية العلماء املسلمني خفيف الوقع على اجلماعات اليت ألفت استغالل جهل األمة
وسذاجتها وعاشت على موهتا ،ولكن التيار كان جارفا ال يقوم له شيء ،فما كان من تلك اجلماعات إال
أن سايرت اجلمعية يف الظاهر ،وأسرت هلا الكيد يف الباطن ،وكان اجمللس اإلداري الذي أتلف ابالختيار
يف السنة األوىل غري منقح وال منسجم؛ ملكان العجلة والتسامح ،فكان من بني أعضائه أولو بقية خيضعون
للزوااي وأصحاهبا رغبا ورهبا ،وكان وجودهم يف جملس اإلدارة مسليا لشيوخ الطرق ،ومففا من تشاؤمهم
ابجلمعية؛ لسهولة استخدامهم هلم عند احلاجة ،فإما أن يتخذوهم أدوات إلفساد اجلمعية وإسقاطها ،وإما
أن يتذرعوا هبم لتصريفها يف مصاحلهم وأهوائهم.
أما املصلحون فقد صرحوا من أول يوم أبهنم سائرون هبذه اجلمعية على املبدأ الذي كانوا سائرين عليه
من قبلها ،ومنه حماربة البدع والرافات واألابطيل والضالالت ،ومقاومة الشر من أي انحية جاء.
وانقضت السنة األوىل يف التنظيم والتنسيق ،وبدأت األعمال تظهر مراتب الرجال ،فاضطلع املصلحون
وحدهم ابألعمال التمهيدية -وما هي ابحلمل الفيف ،-وملا جاء أجل االنتخاب للدورة الثانية هجم
العليويون ومن شايعهم على ضالهلم تلك اهلجمة الفاشلة بعد مكائد دبروها ،وغايتهم استخالص اجلمعية
من أيدي املصلحني ،وجعلها طرقية عليوية ،واستخدامهم هذا االسم اجلليل يف مقاصدهم الاطئة كما هي
عادهتم يف إلباس ابطلهم لباس احلق ،ووقف املصلحون لتلك اهلجمة وقفة حازمة ،أنقذت اجلمعية من
السقوط ،وحمصتها من كل مذبذب الرأي مضطرب املبدأ ،وأتلف اجمللس اإلداري من زعماء اإلصالح
وصفوة أنصاره ،ورأى الناس عجيب صنع هللا يف نصر احلق على الباطل.
مل يقف العليويون وأذانهبم عند حد ذلك اهلجوم الذي كان أوله كيدا وآخره فضيحة ،بل أمجعوا أمرهم
وشركاءهم ،وقرروا يف اجتماع توىل كربه رئيسهم األكرب أحد بن عليوه حماربة "مجعية العلماء" بكل وسيلة
وبكل قوة ،وتقامسوا على ارتكاب ما حيل وما حيرم يف هذا السبيل ،وانفتقت هلم احليلة إبرشاد بعض أذانب
اإلدارة على أتسيس مجعية طرقية يف معناها وحقيقتها ،حلولية يف ابطن ابطنها ،علمية يف ظاهرها وما يراه

الناس منها؛ ليومهوا العامة أهنم حياربون العلم ابلعلم ،ال العلم ابجلهل ،فبثوا يف الزوااي وعبيدها دعوة جامعة
إىل تكوين هذه اجلمعية اليت وصفوها أبهنا جبهة قوية تقف يف وجه اإلصالح ،وتنازل مجعيته وجها لوجه
ودارا لدار ،بعد أن مل يبق أمل يف إسقاطها ابحليلة ،أو االستيالء عليها ابملكر.
وكان من هذا كله أن أتسست "مجعية علماء السنة" من علماء مأجورين وطلبة مدحورين ،من كل
من يف عنقه للزوااي منة البز ،وهلا عليه فضل التعليم األشل ،وله فيها رجاء العبد يف سيده ،من تلك
الطائفة اليت ال ترعى للعلم حرمة ،وال تشعر له يف نفوسها بعزة وال كرامة ،وقد اجتمعوا كلهم على النداء
من كل صوب كضوال اإلبل ،وحشروا يف غمرة من الذهول أومهتهم أهنم سيصبحون بفضل سادهتم مشائخ
الطرق ،وجباه مواالهتم للحكومة( )4موظفني (من يشنني)(.)5
دخل اجلميع -ألول مرة يف اتريخ حياهتم -مجعية ال يدرون مبن تدار وال كيف تدار ،ومسعوا ألول مرة
كلمات" :النظام ،واالشتاك ،واملواد ،واللجان" ،ومسعوا خطبا مأجورة ال فرق عندهم بينها وبني عزائم
اجلان ،ث تقاضتهم اجلمعية ما ال عهد هلم به وال ألفته نفوسهم ،وهو :املال  -االشتاك  -التربع  -اإلعانة،
فقالوا يف أنفسهم :إن هذا لشيء مل نلق له ،إن هذا لشيء يراد ،إن آابءان عودوان أن نخذ وال نعطي،
إن زواايان "قائمة" ،فما معىن هذه الزاوية "املنفرجة" اليت امسها" :مجعية علماء السنة"؟! إن نكاية اإلصالح
فينا ألهون علينا ما تدعوننا إليه.
اصطدمت هذه اجلمعية املفروضة على الدهر أبسباب التفرق اجلوهرية يف أول يوم ،وأراد حاو( )6تلميذ
أن يالعب أساتذة احلواة ،فكان الضحية وحده.
ث خرج جملس هذه اجلمعية مبواكبه إىل األمة يسأهلا املال والتأييد ،فقابلته مبا يستحق من طرد ومقت،
ومل يض إال قليل حىت حل هللا ما عقدوا ،وترب ما شيدوا ،ورأى الناس عربة العرب يف اهنيار الباطل وانذال
( )4أي :احلكومة الفرنسية آنذاك.
( )5من (النيشان) وهو الوسام ،أي :مومسني حاملي أومسة.
( )6يطلق احلاوي على من يقوم أبعمال غريبة تشبه السحر ،ويتخذ من األسواق والساحات العامة مكاان إلبراز
مهاراته.

أهله ،وعدوها من عجائب صنع هللا جلمعية العلماء املسلمني ،وقرؤوا قوله تعاىل{ :فأما الزبد ف يذهب
جفاء وأما ما ي ن فع الناس ف يمكث يف األرض} [الرعد.]17 :
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