
  



           اجلزائري  ني املسلمني العلماء      مجعي ة مؤمتر     جل     س   تصدير
 هللا رمحه اإلبراهيمي البشري حممد للشيخ

(10) 
 

  كما هينيمجعية العلماء املسلمني اجلزائري
ُُ نسمعُُ ُ ُ ُُ نغماتُُُُ ُُ ُُ خمتلفةُُُُُ ُ ُُ ُُ بعضُُُيفُونقرؤهاُ،ُ ُُ كلماتُُُُاألوقاتُُُ ُُ ُُ جمسُُُُُ ُُ مةُُُ ُاإلداريةُاجلهاتُبعضُمنُصادرة-ُُ

ُُ اجلهاتُُُأو ُُ ُ ُُُُ الطرقيُُُُ ُ ُُ وعدمُُُالوسوسةُعليهاُحتملُ-ةُُ ُ ُُ ُ والتشفُُُُجهة،ُمنُاحلقائقُيفُالتبصرُُُ ُُ ُجهةُمنُوالتشهريُيُُ
ُُُ اترةُُُالعلماءُمجعيةُرميُهيُالنغماتُهذهُأخرى، ُُُُ شيوعيُُُأبهناُُ ُُُ واترةُُُة،ُُ ُ ُُ بيدُُُكةُُ حُمُرُُأبهناُُ ُُُُ أجنبيُُُةُُُُ خفيُُُُُ ُ ُواترةُة،ُ

ُُ تعمُُُأوُالعربيةُأوُاإلسالميةُللجامعةُتعملُأبهنا ُُُُ الوهابيُُُلنشرُلُُ ُُ ُُُُ والطرقيُُُة،ُُ ُ ُُ هتمُُُالُونُُُ ُ ُإالُُهمُ ُُ الكلمةُُُهذهُُ ُ ُُ ُُُ
ُُ تقضُُُاليتُفهيُاألخرية، ُُ مضاجعُُُُُ ُ ُُ ُُ لذيذُُُوحترمهمُهمُ ُُ ُُ وحالُُُاملنام،ُُ ُُ  :القائلُفيهُيقولُالذيُالوجهُعلىُمعهاُمُ

ُُ فُُإُذا ُُ تُ نُ ُبهُُُُ ُ   ُ ُُ ُرُعُتهُُُُُ ُُ   ُ  ُ ُُ ُوُإُذاُُ   ُ ُ ُُغُفاُُ  ُُ ُسُلتُُُُ   ُ ُُ ُعُلُيهُُُُ  ُُ ُسُيوُفكُُُُ ُ ُ   ُُ  ُ ُُ األُُحاُلمُُُُ   ُ  ُ   ُ ُ(1) 
ُُ هادُُُعنُدونُُُ حيقُُُالُوكيف ُُ وهازمةُُأنصاهبمُُمةُُ ُُ ُُ ُُ الضطُُُفرتاهمُ!أحزاهبم؟ُُ ُ ُُُ يسبُُُأنُيريدونُعليهاُغاهنمُ ُُُ فيسبُُُوهاُ ُونناُُ

ُُُُ يتبيُُُأنُغريُمنُهبا ُُُُُ حقيقتُُُنواُ ُُُُُ حقيقتُُُأوُهاُ ُُُ والقومُُ.ُناُ ُ ُُ جهُُُُُُ ُُُ وحسبُُُاجلهل،ُمنُونخُُُُ ملتُُُالُ ُ  .هذاُهمُ
ُُ أمُُ ُُُ اُاجلهاتُاإلداريُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ةُفيهمُُُ ُ ُُ ُكلُُُُ ُُ ها ُ ُُ كلُُُُويعنيهاُيء،شُُُُ ُُ وكلُُ.ُشيءُُ ُُُ شيءُُُُُ ُ ُ اإلداريُُُُاملنطقُيفُُ ُ ُُ ُ ُالوقوع،ُحمتملُُ

ُُُ طرفُُُبنيُالزمُ ُُتُُالُاليتُالقضاايُمنُكانُُولو ُُ تظهُُُملُولوُيها،ُ ُ ُُ كثريُُُيُفُاإلدارةُرُ ُالطرقيةُبتأييدُاملواقفُمنُُُ
ُُُ والتحيُُ ُُ ُُ السياسةُُُُُُُ حزمُُُهوُ:بهُترميناُفيماُلقلناُلا،ُزُُ ُ ُُ ُ ُُ والسُُُُُ ُُ اطُُُوقدُالم،ُُُ ُُ كثريُُُُعلىُلعناُ ُ ُ السُُُُتقاريرهاُمنُُُ ُيةُ  ُرُُُُُ
ُُ ُ املتعلُُُ ُُ ُُ العجُُُفرأيناُبنا،ُقةُ ُ ُُ العُُُبُُ ُُُ ولسنُُُجاب،ُُ ُُُ اإلدارةُُُنلومُاُُ ُُ ُ ُُ وتشدُُُواحتياطها،ُيهاُُ ُ حترُُُُعلىُُ ُ ُبقدرُواشرتاطها،ُدهاُُ

ُ ُُوُزُعُتُهاُجهلُعلىُنلومهاُما  ُ ُ  ُ ُُ فعجيبُُ.ُشراطهاأُوُُ  ُُ ُُ ُ التحرُُُُيفُمدُُُُ تعتُُُأنُ-وهللا-ُومؤملُ-وهللا-ُُُ ُُ ُوعلىُعليناُيُ
ُ ُرجاالُُوحماضراتناُدروسنا ُُ ُُ يفقُُُالُُ ُُ فقهُُُهونُُ ُُُ العاميُُُاللغةُُُ ُُ ُ ُفضاُلُُومغازيها،ُةُُ ُ ُُُُ العربيُُُعنُُ ُ ُقومُوحننُالفصحى،ُةُُ

ُُ لسانُُ ُُ ُُ عربُُُناُ ُُُ القولُُُوجوهُيفُنصرفهُ،فصيحُُُ ُ ُُُُ املختلُُُُُ ُومرتادفاهتاُازاهتاُُُ وجمُُُغةُُُُ اللُُُحقائقُعلىُديرهُُ ُونُُُفة،ُُ
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ُُ وسائرُُُوأمثالا،ُهاُ ُمُُُ ُكُُُ ُحُُُيفُونسيمهُومشرتكاهتا، ُُ ُ ُُُ حكمُُُيفُجوزُُُُ أفيُُُوأحوالا،ُتصاريفهاُُ ُُ ؤخُُُ ُُتُُأنُنصافاإلُُ ُذُ
ُُُ قومُُُمنُاُُ ُعنُُُالتقارير ُُ شأهنُُُهذاُُ ُُُ نقولُُُ!م؟ُُ ُُ "اجلُُُ:ُُ ُُ فيفهُُُهد"ُُ ُ ُُ "اجلُُُمونُُ ُفيفهمونُ"األساس"ُ:ونقولُ!هاد"ُُ

 "!"السياسة
ُُ إداريُُُكبريُيُلُقالُ)كماُفونُُُ حملُُُإهنمُ:دارةاإلُقالتُفإن ُ ُُ ُأنُمُُُُ يعلُُُمنُلُُُ أوُُُفهيُاألمر(ُهذاُيفُفاوضتهُُ

ُُ منُُُمينعُ-قد-ُحليفُُُُ التُُ ُ ُأبُداُمينعُالُولكنهُالكذب،ُُ ُُ اجلُُُمنُُُ ُ.ُغةُُُُ ابللُُُهلُ

*ُ*ُ*ُ
ُُ الكلماتُُُتلكُمسعنا ُُ ُُ ُُ نتائجُُُأهناُوعلمناُ،وقرأانهاُ،ُُ ُُ ُُُُ تقاريرُُُُُ ُُ ُُ بذُُُ ُُتُُةُ ُيُُُُ ُ سرُُُُُ ُُُ جهودُُُفيهاُلُ ُ ُاملغازيُمناُُُُ وعلُُُوأموال،ُُ

ُُ والدُُُإليها،ُرميُ ُُتُُاليت ُُ وفهُُُعليها،ُلتُ ُحُُُاليتُوافعُُُ ُُ استنباطاتُُُأهناُمناُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ قيمةُُُالُاتقواختالُُ ُ ُوجودُالُألنهُ؛لاُُُ
ُُ يرادُُُوإمناُلا، ُُ ُُ والتضليلُُُالتهويلُهباُُ ُُ ُ ُُ ُُُ يهوُُُكماُُأخرى،ُومآربُُُ ُُ ابلغُُُاألطفالُعلىُلُ ُُ حقيقةُُُالُوماُولُُ ُُُ ُوحنن.ُلهُُ
ُُُ طوقُُُعنُشببناُقد ُُ الطُُُُ ُُُ الكلُُُهذهُرُ ُعُُُ ُُنُُفلمُ،فولةُُ ُالتفااُت،ُماتُُ  ُ ُُ ُُ ُُ جبوابُُُغلتناُ ُشُُُوالُُ ُُ ُصاغية،ُاُُ ُمنُُُصغتُ ُُأُُوالُ،ُ
ُُ صدُُُوال ُُ عمُُُعنُتناُ ُُُ أوهُُُوالُل،ُ ُُ عزميةُُُلناُنتُ ُُ ُُ حدُُُلناُتُُ ُفلُُُوالُ،ُ ُُ ابلةُُُبقائليهاُابليناُوالُا،ُ ُُ. 

ُُ أمُُ ُُُُ الطرقيُُُاُ ُ ُُ أنُُُعلمناُُ ُفلُُُاألخرىُاجلهاتُوأماُ!دونه؟ُمباُفكيفُ،ابلكفرُوانُُ ُرمُُُأهنمُعلمناُُ ُفلُُُونُُ ُسبيلهاُُ
ُُ احلجُُ ُ ُُ والدليلُُُةُ ُُ ُ ُُالُدليل،ُقيمُ ُُتُُحىتُعهاُ ُدُُُ ُنُُُُ ُفلُُُ،ُُُ ُُ  ُ ُُ كلمةُُُُهناُقولُ ُُنُُأنُجيبُهُُ ُ كلُُُُُهذاُمعُولكنُُُ ُ ُهذهُحقيقةُيفُُُ

ُُ اجلمعيةُُ ُُ ُ ُ ُُُ عملُُُوهيُ،لناهاُ ُقُُُطاملاُُ ُُ مرتمجُاُهاُ ُ ُُُ حمصورُاُومداهاُسطر،ُيفُُ ُ ُهيُ:للشمسُيقالُكماُُرب،ُ ُشُُُيفُُ
ُُُُ تعيينُُُةُُُ علُُُهوُظهورهاُفيكونُالشمس، ُُُ ونورُُُها،ُُ  :تبيينهاُبُُُ سبُُُهوُهاُُ

ُُ مجعيةُُ ُُ ُُ مجعيةُُُالعلماءُُ ُُ ُُ علميةُُُُ ُُ ُُ دينيةُُُُُ ُُ ُُُُ هتذيبيُُُُُ ُ ُ ُ ابلصُُُُفهيُة،ُ ُُ العُُُإىلُوتدعوُمُُ ُ علُُُُ ُُتُُاألوىلُفةُُ ُُ ُ وترغُُُُلم،ُُ ُ،فيهُبُُ
ُُُُ علنيُُُبوسائلُالنفوسُيفُمتكينهُعلىُوتعمل ُ ُ ابلصُُُُوهيُتتسرت،ُالُواضحةُةُ ُُ الدينُُُمُُُ ُ تعلُُُُالثانيةُفةُُ ُُ ُوالعربيةُُُ
ُُ ُ وترغُُُُ،إليهماُوتدعوُ،متالزمانُشيئانُألهنما ُُ الدُُُيفُوتنحوُ،فيهماُبُُ ُُ الُُُمنحاهاُينُُ ُُ صوصيُُُ ُ ُ ُالرجوعُوهوُ،ُ

ُ ُ أسُُُُالذيُاإلصالحُمعىنُهوُهذاُألنُ؛اداتهبوعُعقائدهُيفُومساحتهُاألوىلُنقاوتهُإىلُبه ُووقفتُألجلهُستُ
ُ ُأيُضاُاجلهةُهذهُيفُتعملُوهيُعليه،ُنفسها  .ظاهرةُعلنيةُبوسائلُُُ



ُُ الثالثةُُُالصفةُومبقتضى ُُ ُُ ُُُ مكارمُُُإىلُتدعوُُُ ُُ ُُ األخالقُُُُ ُ ُ ُ ُُ حضُُُاليتُُ ُُ والعقلُُُالدينُُ ُُ ُكمالما،ُُمنُألهناُ؛عليهاُُُُ
ُُ اقرتافُُُالدينُحُُ ُقبُُُاليتُاالجتماعيةُالرذائلُوحتارب ُُ ُُ وذمُُُهاُُ ُُُ وسلُُُمقرتفيها،ُُُ ُ ُأيُضاُالطريقُهذهُيفُكتُ ُاجلادةُُُ

ُُ الواضُُ ُُ  .حةُُ
ُُُُ الصفةُُُوهبذه ُُُُ لرتقيُُُتعملُُُ ُريهُُ ُوتُُُالزمنية،ُاحلياةُأبسبابُاألخذُإىلُوترشدهُاستطاعت،ُمباُاملسلمُفكرُةُ

 .يتعارضُالُوماُالدينُمعُمنهاُيتعارضُما
ُ ُ احلقيقيُُُُالوصفُهبذا-ُفاجلمعية ُ ُُ ُ ُُ أداةُُُ-لاُُ ُُ ُُُُ وعامُُُوالصالح،ُالريُأدواتُمنُُ ُعواملُمنُبهُستهانُ ُُيُُالُلُ

ُُ وعونُُُالنافع،ُوالتهذيبُالصاحلةُالرتبية ُ ُُ يعمُُُماُعلىُاألمرُألويلُصاحلُُُ ُُ هناءُُُمنُلهُلونُُ ُُ ُأعمالهُتشكرُوراحة،ُُ
 .تنكرُوال

ُُُ األمُُُفرقتُاجلمعيةُهذهُنإُقالوا:ُولئن ُُ لنقولنُُُ..ةُ ُُ ُ ُُُ األمُُُهذهُكانتُُومىتُ:ُُ ُُ جمتمعةُُُةُ ُُ ُإنُ:يقالُحىتُُُ
 !قتها؟ُُ ُفرُُُاجلمعية

ُُُ فردُُُالعلماءُمجعيةُفجاءتُوالضالل،ُالباطلُعلىُهاُُُ كلُُُُ،شىتُُُُ رقُاُ ُفُُُكانتُُاألمةُنإ ُإىلُالفرقُتلكُتُ
ُُ احلقُُُعلىُإحدامهاُ:فرقتني ُ ُُ يهذُُُماُالُاحلقيقةُهيُهذهُوالدى،ُُ ُ  .العقولُصغارُالنظرُقصاربهُُيُ

ُُ مرتبطةُُُهذاُوراءُفيماُواجلمعية ُ ُُُ ُُ اإلسالميُُُابلعاملُُ ُُ ُ ُ ُُ أفراُداُُ ُُ ُُُ وشعوابُُُُُ ُُ ُهمُُُُ دينُُُحقائقُمنُاملسلمونُبهُيرتابطُمباُُ
ُُ ومظاهُُ ُُ ُُُ انحيُُُوهذهُره،ُُ ُُُ طبيعيُُُارتباطُةُ ُُ ُُُُ ذاتيُُُةُ ُيفُهمُُُ كلُُُُاملسلمونُعليهاُيلتقيُفطريةُروحيةُاشتباكُوصلةُة،ُ
ُُ واحدُُُمعقولُعلىُهمُُُ كلُُُُالعقالءُيلتقيُكماُُومغارهبا،ُاألرضُمشارق ُ ُُُ تتالقُُُأنُغريُمنُُُ ُتتناقلُأوُاألجسامُىُُ
 .األقالمُترتاسلُأوُاألقدام

ُُ فاجلمعيةُُُهذاُعداُوفيما ُُ ُ ُ ُُ جزائريةُُُُُ ُُ ُُُ ُُُ حبدودُُُحمدودةُُ ُ ُُ مربوطُُُاجلزائر،ُُ ُ ُُ ُُ أعضاءُُُألنُ؛اجلزائرُبقانونُةُ ُُ ُ ُمنُهمُُُ كلُُُُهاُ
 .اجلزائرُأبناء

ُُُ الرُُُفهمُفهل ُُُ يسرُُُالُ!اصون؟ُ ُُُ يسوءُُُوالُيفهموا،ُأنُانُ ُ ُُ جيهُُُأنُانُ ُُ يتجاهُُُأوُلواُ ُُ  .لواُُ
 :خامتة

ُُُ هذهُُُيفُاقتصران ُُ العجالةُُُُ ُُ ُ ُ ُُ العرضُُُهذاُعلىُُُ ُ ُ ُُ املوجُُُُُ ُ ُُ الدينُُُصالحاإلُألصولُزُُ ُُ ُطورُهيُاليتُاألخريةُوحركتهُُُ
ُ ُ اجلزائريُُُُابلقطرُاحلركةُهذهُاتريخُمنُملعُوعلىُأطوراه،ُمن ُ ُُُ ُ ُبكلماتُالعظيمةُاحلوادثُبعضُإىلُوأشرانُ،ُ



ُُ قليلةُُ ُُ ُُُ القرُُُألنُ؛ُُ ُُ إخوانُُُوأماُاحلديث،ُقناُ ُسُُُوإليهمُيعرفوهناُاجلزائرُيفُاءُُ ُُ ُ ُُ فعُُُاجلزائرُخارجُناُ ُملُأنناُإليهمُذرانُ
ُُ مذهبُُُالعجالةُهذهُيفُنذهب ُ ُ ُ ُ التارخييُُُُاالستقصاءُُ ُ ُ ُُ ُُ مسلكُُُسلكناُوإمناُ،ُُ ُُ ُُ العربُُُيستخرجُمنُُ ُ ُاحلوادث،ُمنُُُ

ُُُ ولعلُُ ُُ الغايةُُُشارفناُناُُ ُُ ُ  .البابُهذاُيفُُُ
ُُ املنتظُُُكان ُُ ُُُ نكتُُُأنُرُُ ُُ أبسلوبُُُالعجالةُهذهُبُ ُ ُُ ُُ علميُُُُ ُ ُجبوهرُقُُُُ تعلُُُلهُموضوعُيفُأوُعلمية،ُمواضيعُيفُُُ
ُُ الدنيويُُُاإلصالحُفروعُبنيُمنُمكانتهُأوُوطرقه،ُكمناهجهُُاإلصالح ُ ُُ ُ ُبينهُاالرتباطُببيانُأوُهبا،ُوصلتهُُُ

ُُُ نفسيُُُوبني ُُ أهمُُُنظرانُيفُألنهُ؛املوضوعُهذاُآثرانُولكننا،ُاألمةُةُُ ُ ُُُ كشفُُُُجهةُمنُُ ُُ كثريُُُُعلىُهُ ُاليتُاملغالطُمنُُُ
 .اليومُالناسُحديثُهي

ُُ األسلوبُُُهذاُوآثران ُ ُُ ُ ُ ُ الشُُُُُ ُُُ القرُُُأذواقُعلىُتهُ ُفُُُ ُلُُُعريُُ ُُُ وقربُُُاء،ُُ ُُ نفوسُُُمنُهُُ ُ ُُ وألنُُُاألدابء،ُُُ ُ ُُ الطريقةُُُُ ُ ُُ ُ ُاألدبيةُُُ
ُُ الطرائقُُُكُُُُ أملُُُهيُالكتابةُيف ُُُ ُ ُمنُالتأثريُمواقعُإصابةُإىلُقناُ  ُفُُُُ ُوُُُنكونُأنُوعسىُابجلزائر،ُالقراءُلنفوسُُُ

 .نفوسهم
 


