
  



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

(7) 
 

 ة يف اجلزائر                  شوء احلركة اإلصالحي     ن  
 ،      مجاعة   قه      تعتن   أ     مبد       كل    على     إال          العام        صري       الع   رف     الع   يف "حركة"      لفظ   -املقام ذا   ه   يف- ق    طل     ي   ال
 مقصودة،        وغاية   مرسومة ة     وخط      د ا    حمد        ظام ا   ن   له ئ      وهتي    ،       عقيدة   عن له والعمل عاية       والد    ه      ونشر   ه       لنصرت   د        وتتسان  
 .العاملية       احلرب   بعد     إال   اجلزائر يف أ     تنش   مل ة        اإلصالحي          احلركة        فإن  االعتبار  وهبذا

 اقتضاها اليت الكونية ة     دال  اإل ة    سن   إىل احلقيقة يف ع    رج     ي           الصورة   هذه على ها       تكوين   يف األكرب          والتأثي  
 :اآلتية العوامل إىل -نرى فيما-الظاهر يف ويرجع االجتماع، تدبي

 عن العلمية األوساط يف ة   ل           املتناق             األحاديث      ة     د         املستع           النفوس   يف ثتها     أحد   حمدودة ة      جزئي   نوازع األول:
 فكانت ،-الوطن! هبذا أكثرهم وما- ولعنه ه      وسب    عليه التشنيع يف نني      املمع   ه      خصوم   من ولو ه،     عبد   ماماإل

 فها      وتكي   خي، هو مبا له     تبد   إىل فة         واملستشر   ر      احلاض   من مة       املترب    النفوس يف ها     فعل   ل     تفع            األحاديث   تلك
ا        تكييف ا  ذلك منشأ أن مت    عل   فإذا. الرجل هلذا العنيفة اخلصومة هذه أمنش عن ابلبحث      أوال   وتغريها       جديد 
 يف وجلت ته      فأحب   منها، االسم هذا قرب يقولون كانوا  كما  ،(االجتهاد ادعاؤها أو) القرآن، إىل ه      دعوت  

 .       التبني       كل    ه      مشرب         تتبني   مل وإن له، االنتصار
 كتب  على الناس بعض الع      واط    هد،     الع   ذلك يف ائه    قر   ة    قل   على "املنار" قراءة العامل هذا إىل ويضاف

 .والشوكاين القيم وابن تيمية ابن ككتب  مة،       القي    املصلحني
 .اإلصالحية للدعوة مهيد     الت   يف ه     أثر   له عامل فهذا

* * * 



 والرتبية ،ة     احلي   ه       بدروس   ابديس بن احلميد عبد الشيخ األستاذ ها      أحدث   اليت ة          التعليمي   الثورة الثاين:
 واإلعداد ة،       النقي   رة       الطاه   نفوسهم يف ها     يبث   كان  اليت ة     احلق   والتعاليم تالميذه، هبا ذ    أيخ   كان  اليت ة        الصحيح  

 األول وج     الف   كان  حىت    ة      مد   تنقضي كادت  فما. ة       الفتي   بة      الوّث   هم       أرواح   به ي      يغذ    كان  الذي ى     املد   البعيد
 صادقة،         وعزائم   طاحمة، ونفوس ،ة     ني           وعقول   ،حيحة   ص   ر   ك     ف   من األدوات         مستكمل   ابديس ابن تالميذ من

 اهر،     الز   اجلديد العهد       طالئع   هي ابديس ابن تالميذ من األوىل ب        الكتائ   وتلك. كاتبة  وأقالم صقيلة، ن      وألس  
،  عر      الش    معىن ي      يؤد         شعر ا ل       البالب   تلك بعض ن   م   اجلزائر يف مرة ل    ألو   الناس مسع وقد         كتابة    واؤ وقر        كامال 
 .الكتابة معىن ي      تؤد   

 إىل الصحيحة، ة     احلي   كرة     الف   ها     سالح   ارة،    جر          كتيبة         أيض ا العهد ذلك يف التالميذ أولئك من فت    زح   مث
 بناء الصحيح          العلمي    األساس ذلك وعلى ة     احلي   الفكرة تلك على        ولتبن   ،معلوماهتا ل      لتكم   الزيتونة جامع
األستاذ  تالميذ من ها     بعد   خترج ن    وم   جمموعها من فكان اجلزائر، إىل          الطائفة   تلك عت     ورج  .      حمكم ا ا      علمي  
 .النافذة وأسلحتهاملرفرفة  وألويته وقادته        اليوم   اإلصالح       جنود  الزيتونة  ع     جام   تالميذ ومن

* * * 
 ذلك آّثر ومن. العظمى احلرب مثرات من         اجلمهور   به خرج الذي          الفجائي           الفكري   ر       التطو   الثالث:

 النفوس يف األثر هذا      منو    على أعان ا    وم  . الناس     من        كثي    نظر يف ة       الومهي   سات      املقد   قيمة        احنطاط   ر       التطو  
 ،امللذات يف واالهنماك ،ه    مجع   يف ب         والتكال   املال، على باب      ابالنك   التدجيل وأساطني التخريف        زعماء   ر     تطو  

 هذه عن عد     ابلب   يتظاهرون القريب هم     سلف   وكان كانوا  أن بعد ،(1)والنياشني الوظائف يف ة       العام   ومزامحة
     إال   شيعة )ال :اجلملة هذه مثل من جمالسهم يف كثرون    وي   هلم، ضت   ر     ع   إذا النياشني من لون       ويتنص   ف،       املواق  

 ى   م  العظ احلرب ولكن. لنفورها    ب ا      وجتن    لطاعتها           واستبقاء   ة،       العام   على التلبيس يف منهم        إغراق ا؛ (2)ريب( شيعة
 .ها        وأطوار   آبّثرها فضحتهم

* * * 
                                                            

ة، مفردهاأي:  (1)          ن يش ان. :               األو مس 
يع ة هي (2)                   و س ام إال وسام هللا.: ال واملعىن         الو سام.  :            الش  



 إىل الدعوة ومنبت ل     األو   اإلسالم      مهد   احلجاز من صني      املخل   رة     الرب   اجلزائر أبناء من      فئة   ة     عود   الرابع:
 .رة      خمتم    جة    انض   إصالحية        بفكرة   هناك العلم وا     تلق   أن بعد ،       العام           اإلنساين   اإلصالح ومبعث       احلق   

 ؛ا     خاص      ر ا     أتث    ابإلصالح رت    أتث   قد الكامل      دي        احملم         ابهلدي   احلجاز من رجعت اليت     ئة       الف   هذه      وإن  
 مل إذ ؛احلجاز يف غالبة      حبال   رة       متأث        قط   تكن ومل ،        مباشرة   رسوله وسنة هللا كالم  من وحرارته ته    قو   ا   د        مستم  
 .حمدودين علماء وعند ،ة      حمدود   جمالس يف     إال   احلجاز يف يذكر      شأن   الوقت ذلك يف لإلصالح يكن

ا،      شرك ا اجلوار رمة   ح   من ذ   خ      تت   ،لة      مضل           احلجاز   من     لة        بقاف   اجلزائر لرمى ك    رب   شاء ولو  منه ل     وجتع          جديد 
ا، األعناق يف     غال        غث ا   ض   وكانوا ،رح   ق   على      قرح ا فزادوها ،دين      اجلام   ني         األزهري    من         بطائفة   رماها كما         شديد 
      رااب      وت   يل   و   على     يال     و   بذلك فيزيدها ،ني       العاق   ها      أوالد   عداد يكثر أن من م     أرح   ك    رب   ولكن ،(3)إابلة على
 .يل   س   على

* * * 
 ،(4)د   د       الص   منه ضح     وات   األمد، لإلصالح         وانفسح   د،      العد   وتكامل ،      املدد   ق     تالح           الرابع           العامل   هبذا

 .(5)   د     د      اجل   الالحب         والنهج  
 ظهر   ي   أن قبل وذلك... حممودة حال      كل     على ها      ولكن   حمدودة، إصالحية        بفكرة   ظهروا       رجال   وهناك
 على ضاء     الق   يف هلم وكان ضيقة دوائر يف ع   د       الب   فقاوموا أسبابه، سق     وتت   ه      عباب   ويزخر ين(         )التعاو   اإلصالح

 به     يوج   مبا لقمنا ي        املتقص    خ       املؤر    مقام يف ا    كن    ولو هم،      وقصد   تهم   ي     ن   ذلك يف وهلم ،    قة       موف         مساع   ها     بعض  
         ارتباط   ورائها من نريد ى     عجل          نظرات   ها      ولكن   نصاف،اإل       امرؤ   عليه ع   ب     ط   ما فخي هم،     حق    يف اإلنصاف

 .سب    فح   ات   ي         الكل   

* * * 
                                                            

لةا (3) غ ث :     إلاب                           وهو مثل يضرب للبلي ة على                                     ق بض ة  من حشيش خمتلطة الرطب ابليابس. :                           احل زم ة من احل طب، والض  
         البلي ة.

 القصد. :أي (4)
 الطريق الواضح املستوي. :أي (5)



 :اخلطوة األوىل
 إذا     إال   جذوره ترسخ وال اير      الد    هذه يف املضجع به        يطمئن   ال        الدين   اإلصالح     أن   ا    جد          معقوال   كان

 الداير هبذه اإلصالح         وموانع   املوانع،        إزالة   من املقتضيات وجود بعد     بد   وال ت،   ي      ق        ون    األرض له دت    ه      م  
       فكرة   على يلتقون ذاك إذ واملصلحون وغاية،     رمس ا حد     وتت   فة،    وص       امس ا ختتلف        طوائف   أو        طائفة   هي ه        وعوائق  

 .بعد س     تؤس   مل العلماء مجعية ألن ؛مجعية يف وال       نظام   على يلتقون وال
 املظهر يف تلفانخيو  ،املقصد يف يان      يلتق   رأاين هبا       يتجاذ   العهد ذلك يف ة        اإلصالحي           األوساط   فكانت

 :يكون وكيف لإلصالح          العملي   
 مة      منسج   جديدة        طائفة   وتكوين ر،      املثم   التعليم إىل رة    اف       متض   هوداجل وتوجيه ها    كل    ة      القو   ف   ر     ص   :أحدمها

،      علم ا          اإلصالحي    ابلطابع مطبوعة ،عليم     الت    اإلسالمية الدعوة أساليب على مدربة ة،      ابألدل   حة     مسل         وعمال 
 ومنها         الشاعر   ومنها الكاتب ومنها اخلطيب منها وكان ،الطائفة هذه سواد ر    كث    إذا حىت العربية، واخلطابة
 .ابلفوز      ثقة   على والبدع ل       الباط   على ملة    احل   يف مت    خد       است   ؛ل        املتجو    الداعي ومنها الواعظ

 .الوقت ذلك يف         الفكرة   هذه        أصحاب   من ر      األسط   هذه         ك ات ب    وكان ره،     وخط   ه      قيمت   له      رأي   وهذا
       احلق         صوت            املغرورة   ة       العام   مساعإو         غار ون، م    وه   عليهم         واهلجوم   (6)    صة       غاف     م   لني      املبط       خذ     أ   :والرأي الثاين

      حراب   يكون أن        اإلصالح   يريد اليت           واملنكرات          البدع   هذه     أن   على        الرأي   هذا ويرتكز .(7)جممجم     غي        صيح ا   ف  
 االتصال        شديدة        بعد   وهي ،د      الول   عليها      وشب  د        الوال   عليها وشاب د،     األم   عليها طال قد       أمور   هي عليها

 ع     مطم   فال ليهم،   ع         فروض ا اعتقدوها حىت ة       العام   هبا س     وأن   هلم،       حقوق ا اعتربوها حىت الرؤساء ها   ف      أل         مبصال  
 هذا عن رت      الس    يكشف       شديد   عصارإو  ،بنياهنا ع     تصد   عنيفة ة     ورج   ا،       أركاهن   تزلزل    ة       خميف   ة      بصيح       إال   زواهلا يف

 هلذا التأثي من يكون ما       وأقل   حقيقته، على        الناس   ه   ن          ليتبي    ؛ف      يتكش   أن أيىب الذي    ر         والس    ف،      امللف   الشيء
      وختف   ه،     نقض   يف العمل ل     يسه   وهنالك صدورهم، يف رهبته ل    ضؤ      وت   ،نفوسهم يف ه      هيبت   ضعف   ت   أن        العمل  

 .ه     هدم   يف ونةؤ امل

                                                            

                 فجأة  على غ ر ة. :أي (6)
 .             واضح غي خمفي   :غي جممجم أي (7)



 أصبح اليت شاكلهما( وما ،طريق وشيخ ،)مرابط        األمساء   هذه فإن كذلك؛  ه       وقيمت   ه   ر      خط   له      رأي   وهذا
 ة،     دسي        والق   اإلجالل من ور    بس   الوقت ذلك يف      اطة     حم   ت     كان    قد       جهار ا هبا دون       ويند    زوهنا      يتقز   اآلن        الناس  
 بني ترتكب هد     الع   ذلك يف كانت  قدلسان        بكل       ة         ملعون   نفس      كل     إىل       غيضة     ب   صارت اليت األابطيل وهذه
 .الوابل       فيحل   ،ابلبال االنكار ر    خيط   أن من      خوف ا ؛فة     راج   وألسنة (8)واجفة ة       العام   من قلوب

 .م     أحز   ة   د         فالش    وعليه
 هلذا (9)بقسنطينة د"   ق         "املنت   جريدة ئت    نش      فأ   كمة،   ح   ورائها من هلل          ملقتضيات   الثاين        الرأي      ح      رج   وقد
 كلمتهم  يف شرعوه ما حلرمة    ك        وهات   عنه، وا   هن   ملا           م ت ح د    فإنه ؛الل     الض   ألهل     ر        ابلش         نذير ا امسها وكان الغرض،

       شواظ ا رسل   ت   كانت        أقالم   "املنتقد" يف للكتابة ت      وانرب  . د"   ق      نت     ت   وال د   ق        "اعت   قوهلم: وهي ة       العام   هبا روا    حذ   اليت
 "اإلصالح" جريدة ست    س      أ   مث ،)اجلريدة( "الشهاب" لفه    فخ   "املنتقد" عطل    مث   واملبطلني، الباطل على     انر   من

 كأمساء  اجلرائد        وأمساء         لذع ا،       وأشد   مرمى      أسد   مقاالهتا كانت  وإن ،     وقع ا      أخف   ها    امس   فكان ،(10)ببسكرة
       شعور   وليدة هي إمنا... وغلطوا افر،     الط   والشعور ضب      املقت   االختيار        وليدة   أهنا        الناس        يظن   ...ي      األانس  
 .الطويل املبحث هلذا التفصيل     حمل   هذا وليس ة،     قار   رات      مؤث    زجيه   ت   ،عميق         نفساين    ر     وأتث   ن       متمك   
 األقالم وورثت ،     يوم   أول من احلركة        قيادة   مت      استل   ،شهرية ة    جمل   فأصبح          األسبوعي   "الشهاب" ر     تطو   مث

 هلا      تفل   ومل ،      عزمية   وأهله الباطل حرب يف "الشهاب" ة    جملل   ن   هت   ومل ها،     قبل   اجلرائد يف تكتب كانت  اليت
 من واألدبية ة        العلمي   النهضة على هلا وكم !ة        اإلصالحي   احلركة خدمة يف        شريفة          مواقف   من هلا وكم. (11)شباة
 تابة    لك   سها      مؤس    األستاذ      وقت   سع    ات   ولو الرأس،         مرفوعة   هج     الن          واضحة   القدم       ّثبتة   ل    تز   مل ذي هي وها !     أايد  

      محلة   أعطاها ولو. "ملنار "ال خلف     خي   لكانتالبديعة  طريقته يف    ع       توس   ومع منظمة ة      بصور   التفسي        مباحث  

                                                            

               خائفة مرتعشة . :أي (8)
 كلم.  400                                                        قسنطينة: مدينة  تقع شرق اجلزائر العاصمة، وتبعد عنها حبوايل  (9)
 كلم منها.  400                                                      بسكرة: مدينة  تق ع جنوب  شرق اجلزائر العاصمة، على ب عد  (10)
                                                                                             مل ت  ف ل  أي: مل ت كس ر ومل ت ثل م، وشباة الشيء: حد  طرف ه. واملقصود: مل ي ثل م هلا حج ة ومل تسقط. (11)



       واجب   من عليهم هلا مبا ان        أغنياؤ   قام ولو ها،       أوراق   وكثرت طاقها،   ن   سع    الت        حق    من هلا ب   ي   ما العالية األقالم
 .فيه هي الذي (12)       الطوق   عن ت     لشب  

 .الواجب يف         التقصي   هو ان     داء         ولكن  
 !الواجب يف قصي     الت       من       آه  ف

 اليت التعليم       حركة   وهي ،يها       وتغذ    وتؤازرها رها      تساي   أخرى       حركة   كانت  ة        القلمي          احلركة   هذه جنب وإىل
 ودروس الشباب، من        أفواج ا ب     جتتذ   كانت  العلم فدروس ،قسنطينة        عمالة   من ة      املهم   ابملراكز رت      انتش  

 الل،     الض         صفوف   يف       ثغرة   يوم     كل    وحتدث ،اإلصالح       حظية   إىل         اجلماهي   ب     جتتذ   كانت  واإلرشاد        الوعظ  
 .اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية أتسيس :هو       األمر   هذا فكان در،   ق   قد      أمر   على          احلركتان   ت     تالق   وقد

* * * 
 

 

                                                            

 .د على نفسه بلغ مبلغ الرجال             : كرب  واعتم  أي               شب  عن الط و ق يقال:  (12)


