
  



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

(8) 
 

 [أتسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني]
 :                ة العلماء فكرة       مجعي  
          مستعجلة         زايرة   -       علمي       ل       بعم   أقوم (1)سطيف        مبدينة   وأان- ابديس بن احلميد عبد         األستاذ        األخ   زارين

 على العزم د    عق   ه    أن   وهو ،      جلسة      ل      أو   يف الزايرة مبوجب وأخربين ،ر     أذك   فيما ميالدية وعشرين أربع      سنة   يف
    ة       خاص   وتكون ،ة        العلمي   العاصمة قسنطينة مبدينة العام مركزها يكون (        العلمي          )اإل خاء ابسم ة     مجعي   أتسيس

 وتكون ،والتفكري التعليم يف يهم      مناح   بني وتقارب هم،      جهود   د       وتوح    ،بة   ل        والط   العلماء     مشل   جتمع ها،   ت      ال       بعم  
     وق ا   ذ   نكره   أ   مل ما ها       فوائد   من      علي        يقص   ب     وذه   اء،      واجلف   التناكر ألسباب       زيلة      وم   بينهم، تعارف     لة     ص  

 األستاذ      األخ   ف      أكاش   ومل ها،     وقت          بذهاب   ذهبت           العتبارات   ؛       وواقع ا      عمال   ه    دت         استبع   كنت  وإن ،        وإحساس ا
 له شرح للذي صدري هللا      شرح   حىت قنعين   ي   ه     كالم    يزل ومل ،-مي   ي     ش   ن   م            التثبيط   وما- ه   ط        أثب    أن       خشية   هبا

 عددت أين ر      وأذك   ى،   ص     ت   ال        فوائد   عن لنا فت      فتكش   ة،       اجلمعي   هذه منافع يف        احلديث   وتنازعنا أخي،      صدر  
 .إخل ...وا     يغت   وال          ي  غ ر وا ال حىت تصيلهم         ودرجات   هم      حدود   عند الطلبة        إيقاف   فوائدها من

 يف عليه ه       وقرأت   ،      ليلة   يف ه       فوضعت   ،        األساسي   قانوهنا ع    أض   أن األستاذ      األخ       إل   د   ه     ع          اجللسة   تلك ويف
 وأن اإلدارة        أعضاء   على      بداي   فقنا    ات   أن بعد قسنطينة إىل       راجع ا عين     وود   ،        اغتباط   ا    أي   به ط   ب         فاغت    ها،      صباح  
 ترمجة وعلى ،املشروع      جناح   تذليلها على ف      يتوق   عقبات تذليل وعلى قسنطينة، مدينة من هم    كل    يكونوا
 .االجتماع إىل العلماء عوة   د      ث   ،للحكومة وتقديه          األساسي    القانون
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 ،        الفكرة   دوا   ي     أ   منهم اجمللس        تكوين   ب   ي   الذين اجلماعة على         الفكرة   ض     وعر   قسنطينة إىل وصل وملا
 فلم ،لك    بذ   ابديس         األستاذ   خربين    وأ   ،        املشروع   لت    عط          حوادث   ت   ث      حد      ث   قليل،        تعديل   بعد القانون روا     وقر  
 على ت     يثب   ال كهذا        عظيم ا      عمال        وأن   بعد، ج    نض     ي   مل         األعمال   هذه ملثل ان         استعداد       أن   علمي   ل   ب    غر       أست  
       واسع        زمن   من له     بد   وال ذهان،    األ   يف استقراره بعد     إال   الارج يف      يتم   وال العارضة، طرة     وال            الطائرة   كرة     الف  

 فماذا عله،   ف   فعل   ي        مان       الز   وتركنا تنا   ك      فس  . االجتماع ت   ر      نك   حىت ق       التفر   ت   ف      أل         نفوس   إليه وأتنس ر     خيتم   حىت
 كان؟

 :العلماء عقيدةمجعية 
 اإلخاء ة     مجعي         أتسيس   يف دانه   ه  اش ما هو وهذا جاح،     الن       من   ى     أجد   فيه        الفشل         يكون   ما         األعمال   من
 يف      أثر   ال   ب   ب     تذه   مل احملاوالت      تلك   ولكن للناس، و     يبد   وفيما       ظاهر ا أتسيسها يف لنا    فش   د    فق   ،العلمي

 .املسلمني العلماء مجعية        أعوام   بعد نتائجها من كان  حىت اجلزائرية ة        العلمي            اجملتمعات  
 األفواه على      طار   العلمي" "اإلخاء وهو للجمعية ابديس         األستاذ   عه    وض   الذي         اللطيف         االسم   ذلك     إن  
       داعي ا ه    طف     ل   وكان ر،   م       الس   نوادي إىل اها    ختط      ث   ب،     األد   وحمافل التعليم       جمالس   دته     ورد   ،       األقالم   عن ر       وتطاي  

 لم     الع   أهل وأشعر م،        العزائ   ى     وقو   الامل      وحث   ،        النائم   وأيقظ         الغافل   ه     فنب   ة،       األفئد   واستهواء         القلوب   الجنذاب
 العلماء     قو ة      وأن   علمائها، قوة من هتا    قو       أن   العامة    ر        وأشع   ل،     توص   أن ب     فيج   بينهم ة   و      جمف   وأهنا ،     رحم   لم     الع       أن  
 .العمل على ماعهم      واجت   العلم على بتآخيهم إال ق      تتحق   ال

    م ا    له     م   يكون يكاد ه     وإن   العناوين، وغ    وص   األمساء      وضع   يف       دقيق ا      ذوق ا ابديس         األستاذ   ألخينا نعرف نا     وإن  
 .والدقة ة        واإلحاط   حديد     الت   على        املبين               التدريسي    أسلوبه من ذلك سب     اكت   ه    أن   ف      ونعر   الباب، هذا يف

 )اإلصالح :اجلمعية اسم       يكون   أن -والطرقيني املصلحني بني (2)مشبوبة واحلرب- املعقول من كان  ولقد
 ذلك وضع من ل    أو   هو هم       وزعيم   ،العلماء مجعية مشروع يف ر    فك   ن   م      ل      أو   وهم- املصلحني ولكن ،الديين(
      غرض ا     إال  واقعة         حقيقة   برزوها   أ        يوم   إىل       فكرة   وها   ر       تصو        يوم   من         اجلمعية   هذه من دون     يقص   يكونوا مل -االسم
ا  الدين       خدمة   على لتتعاون ؛العلم يف وظهم    حظ   اختالف على العلماء من عة      املوز   وى     الق   مجع وهو ،      واحد 
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      سوء   من      شيء   املصلحني      عند   كان  ولو طريقهما، ن   م   اجلزائرية ابألمة والنهوض ،العربية غة      والل   اإلسالمي
 مجعية )ب       واثني ا (،العلمي اإلخاء) ابسم      أوال   اجلمعية سمية   ت   يف       أثره   ر     لظه   هم      خصوم   به يهم     يرم   الذي القصد
 .      معان   ن   م   ه      وراء   ما لكل ن        املتضم    العنوان هو واالسم ،(اجلزائريني املسلمني العلماء

      وكل   األذهان، يف بعدها         واستقر   ،ابآلذان العلمي" اإلخاء "مجعية طيف     الل         االسم   هذا       طائف   طاف
    ة       طلب   والتآخي عاقل،      كل     منية   أ   فاالجتماع منها، املوقع مجيلة ،النفوس إىل بة    حمب          الثالث   كلماته  من كلمة
 ولكن !ه؟         استثمار   على واالجتماع فيه والتآخي العلم ع      اجتم   إذا فكيف ،     حي         كل     ة     شيد     ن   والعلم ص،   ل     م        كل   
 أو        حقيقة   االسم هذا عليها طلق   ي   اليت          الطائفة        وإن  العلم  يف وآتخيهم العلماء         ابجتماع   ة         اجلزائري   لألمة     أن  
    و     ف  يو         العامل   العامل ض    بغ     ي   أن ها     بعض   عند العلم كمال  من      كأن    متنابذة، رة       متناف          طائفة   هي طر     الق   هبذا      عاء       اد   

 فيها،       عل موا أو          العلماء   أولئك فيها م     تعل   اليت ة        الطرقي   الزوااي من     آت   فيها        الشر             م ع ظ م       نة      نش     ش   ؟!       العامل   العامل
 املبدأ الزوااي    ن      فم   الزوااي، يف العلم علمت أو ،ابلزوااي مت     تعل   اليوم قبل اجلزائر علماء يف الغالبة          والكثرة  
 معامل وتلك فني،      املوظ   لتخريج ل      معام   هذه ؛         احلكومات   كمدارس  لم     الع   ابب يف الطرق وزوااي. املصري وإليها

 يف وال هذه يف هلا        رائحة   فال ته      وحري   ه        وصراحت   ه        وحقيقت   العلم ا    أم  . سني        واملقد    الزوااي حبمد حني       املسب    لتخريج
 هلذه      فإن   ،     آخر        فصل   يف -مني        املتعل          نفوس   يف ه      وآاثر   ابلزوااي م       التعل  - املسألة هذه يف        القول   ل        وسنفص    تلك،

  :ملوضوعنا ونعود لمي،     الع   اجلزائر اتريخ يف       واسع ا     اباب           املسألة  
    ن     م        قوي   دافع دفعهم   ي   مل ا    إذ   هم      أنفس   تلقاء من العلماء اجتماع ة      أمني   ق    تق   يف       ضعيف ا كان          الرجاء       إن  

 .االستعداد هذا جد   و   وقد ة،     األم   استعداد
          والشعور   عليها، هي اليت       احلال   بسوء         الشعور   فيها    ي  وقو  ،       احلياة         دبيب             اجلزائرية   ة     األم   يف     دب   فقد
  ة:       العام   حياهتا من       نواح   ة    عد   يف ابلعمل         الشعور   هذا ى     وجتل   اإلصالح،        مراحل   ل    أو   هو ابلفساد

 .          اجلزائري    م      املسل   غري على      وقف ا ت     كان    اليت الكسب         ميادين   يف ابلدخول ة          االقتصادي   الناحية يف ى      فتجل  
 .املختلفة واجلمعيات ي        النواد   بتأسيس ة       األدبي   الناحية يف ى     وجتل  

 العلم على وابلبذل ،ة   ي  و والفرنس العربية ابللغتني م        والتعل   القراءة على ابإلقبال ة        العلمي   الناحية يف      وجتل ى
 .سبيله يف ب        والتغر  



 .الالص األمة      مال   من عليها نفاقواإل القرى يف املساجد بتشييد ة        الديني   الناحية يف      وجتل ى
 . املستقيم         اجلد ي    ابلتفكري ة        النفسي            الناحية   يف      وجتل ى

 أن بعد ة،     األم   :ه    امس   شيء جبود واإليان ،ذكران اليت األعمال يف فس     الن   على          االعتماد           مظاهره   ن    وم  
 أهنا وتشعر ،رق     الط   وشيوخ (3)املرابطني على آخرهتا ويف احلكومة، على دنياها يف د      تعتم   ة     األم   هذه كانت
 . تني      القو   هاتني يف ذائبة

 يبدأ ه      ولكن   ،املختلفة حياهتا جهات يف ه     آاثر   ظهرت وإن اجلزائرية ة     األم         شعور       إن   :      نقول   أن       احلق    ومن
 اجلزائرية األمة فت   ر     ع   تان     الل   اجلهتان ومها العريب، واللسان ين      الد    جهيت يف ة       خصوصي      ة       بصف        حار ا        فو ار ا

 . عليهما والغرية هبما ك       ابلتمس  
 رجال ه     يبث   كان  ما إىل يرجع ة     األم   يف         الشعور   ذلك تنبيه يف الفضل       أكثر       إن   :      نقول   أن      أيض ا       احلق    ومن
 إصالح بلزوم      عام         شعور         األمة   ر    غم   حىت الزمن من       قليل       إال       يض   فلم ة،     األم   بني فرادى         الديين    اإلصالح

 دواعيه فكانت.       واضح ا الثالثة مات       املقو    هذه يف اإلصالح هنج ورأت واالجتماع، والعلم        الدين   يشمل       عام   
        وتتوىل  اإلصالح  هذا على        لتشرف   األمة علماء من    ة       مجعي   أتسيس       فكرة   وأصبحت ،      أوثق   ه        وأسباب         أسبق  

        صادرة   أتسيسها ث      بواع   وأصبحت ،         والواص             العوام    عقول على ية       مستول          راسخة          عقيدة   مناهجه       ختطيط  
 شبه   ي   مبا         العظيم   املشروع هذا أتسيس إىل -لماء    وع      ة      أم  - اجلميع         فانقاد   هم،     وحد            العلماء   من ال ،ة     األم   من

 .كلفة  وبدون        سهولة         بكل    ذلك      وت    ،         االضطرار  
 :واقعةقيقة                 مجعية العلماء ح  

 األمة          استعداد   هو نة      اهلي    ة       احملاول   وبتلك          السهولة   بتلك "العلماء مجعية"       أتسيس   يف    ر        الس        أن        اآلن         رأيت  
 أمجلناه ا   م       مت       وعل   ملة،    بن   ه     صرح   بناء إىل ت      واجنر   بشعرة،       إليه   فانقادت ،فيها العظيم املشروع هذا لظهور

 ويف ابإلصالح، رون        املتأث    وهم        مصوصة   طبقات       نصيب   من كان  به         الشعور       أن   املشروع هذا مراحل ن   م       لك  
         التفكري        وتو ل ،أعوام       بضعة   يف         الثالثة   األقاليم يف تغلغل    ث   قسنطينة، إقليم وهي طر     الق   من حمدودة       انحية  

                                                            

                                                                      وإمنا هو اصطالح يف املغرب يطلق على رجال الدين الذين تفر غوا لتعليم الناس.  ،ليس املقصود املرابطني على الثغور (3)
 .                                                              اليت حكمت املغرب واألندلس، وغالب ا ما يكون هؤالء من أصحاب الط رقوتعود التسمية إىل دولة املرابطني



 األمة     أن   ه     كل     هذا ومعىن ،       القلب       هي   اليت اجلزائر إىل اجلناح هي اليت قسنطينة ن   م   التأسيس       مكان   يف
 ة       املقاد   وإلقاء منها ت       التفل   على مت     فصم   ،ين      الد    ابسم ها      تقود   كانت  اليت األيدي ه   ف     س   نت       استيق   اجلزائرية

 .معوا      فاجت   ؛عوا   م       اجت   :للعلماء ت      فقال   وبصرية، ى    هد   على هنضتها يف       السري   ئ       لتبتد   ؛العلماء أيدي إىل
 ة     األم   جهل         استغالل   ت   ف      أل   اليت اجلماعات على الوقع       خفيف   ني       املسلم   العلماء ة     مجعي         أتسيس   كن   ي   مل

     إال            اجلماعات   تلك من كان  فما ،     شيء   له       يقوم   ال       جارف ا      كان    التيار ولكن وهتا،   م   على ت      وعاش   تها       وسذاج  
 ابالختيار ف    أتل   الذي         اإلداري         اجمللس   وكان الباطن، يف        الكيد   هلا ت      وأسر   ،الظاهر يف         اجلمعية          سايرت   أن
 عون    خيض   ة     بقي   أولو ه       أعضائ   بني من فكان ح،         والتسام   لة      العج   ملكان ؛م     نسج     م   وال ح     منق       غري   األوىل السنة يف

 تشاؤمهم من    ف ا      ومف    ،الطرق لشيوخ    ي ا      مسل    اإلدارة جملس يف هم      وجود   وكان        ورهب ا،      رغب ا وأصحاهبا للزوااي
 وإما ها،        وإسقاط   اجلمعية إلفساد        أدوات   خذوهم    يت   أن فإما ة،      احلاج   عند هلم استخدامهم لسهولة ؛ابجلمعية

 .وأهوائهم مصاحلهم يف لتصريفها هبم عوا      يتذر   أن
 عليه         سائرين   كانوا  الذي أبدامل على اجلمعية هبذه سائرون أبهنم يوم ل    أو   من حوا    صر   فقد املصلحون ا    أم  

 .جاء       انحية        أي    من        الشر    ومقاومة ،والضالالت واألابطيل           والرافات   البدع        حماربة   ومنه قبلها، من
 املصلحون فاضطلع الرجال،        مراتب   ر    ظه     ت   األعمال        وبدأت   ،          والتنسيق   التنظيم يف األوىل السنة    ت         وانقض  

 م    هج            الثانية   ورة     للد   االنتخاب أجل جاء وملا ،-       الفيف   ابحلمل هي وما- التمهيدية ابألعمال هم     وحد  
 اجلمعية         استخالص   هم       وغايت   روها،    دب          مكائد   بعد الفاشلة        اهلجمة        تلك   ضالهلم على عهم     شاي   ن    وم   ون   ي      يو     ل       الع  
 هي كما  ئة      الاط   مقاصدهم يف        اجلليل   االسم هذا واستخدامهم ،ة   ي      يو     ل     ع      ة        طرقي   ها      وجعل   حني،      املصل   أيدي من

 من ة       اجلمعي   ذت     أنق   ،حازمة       وقفة          اهلجمة   لتلك حون      املصل   ووقف ،     احلق         لباس   هم     ابطل         إ لباس يف عادهتم
 اإلصالح        زعماء   من         اإلداري   س     اجملل   ف     وأتل   ،أاملبد رب     مضط          الرأي   بذب    مذ        كل     من صتها    وحم   ،        السقوط  
 .الباطل على       احلق    نصر يف هللا نع   ص         عجيب          الناس   ورأى أنصاره، وصفوة
ا  له    أو   كان  الذي اهلجوم ذلك      حد    عند وأذانهبم ون   ي      يو     ل       الع   يقف مل  هم     أمر   أمجعوا بل يحة،    فض   وآخره      كيد 

 وسيلة       بكل    "العلماء مجعية"        حماربة   ه    يو     ل     ع   بن د    أح   األكرب رئيسهم ه   رب     ك         توىل           اجتماع   يف روا     وقر   ،هم        وشركاء  
       أذانب   بعض        إبرشاد          احليلة   هلم قت       وانفت   ،        السبيل   هذا يف حيرم وما     حيل   ما كاب     ارت   على وتقامسوا ،    قو ة       وبكل  
 يراه وما ظاهرها يف ة     لمي     ع   ابطنها، ابطن يف ولية   ل     ح   وحقيقتها، معناها يف ة      طرقي   مجعية أتسيس على اإلدارة



 جامعة       دعوة   ها       وعبيد   الزوااي يف وا     فبث   ابجلهل، لم     الع   ال لم،     ابلع          العلم   حياربون أهنم ة       العام   ليومهوا ؛منها        الناس  
 لوجه      وجه ا ه      مجعيت   ل     ناز      وت   ،اإلصالح وجه يف ف    تق   ة     قوي   جبهة أبهنا وها     وصف   اليت ة       اجلمعي   هذه تكوين إىل

 .ابملكر عليها االستيالء أو ابحليلة، إسقاطها يف      أمل   يبق مل أن بعد ،لدار       ودار ا
      كل     من دحورين،   م   وطلبةمأجورين  علماء من "ة   ن       الس   علماء مجعية" ست    أتس   أن ه     كل     هذا من       وكان  

 تلك من ده،     سي    يف العبد رجاء فيها وله ،       األشل    عليم     الت        فضل   ليه   ع   وهلا بز،    ال          م ن ة   للزوااي ه     عنق   يف ن   م  
 النداء على هم    كل    عوا      اجتم   وقد ،       كرامة    وال ة    عز     ب   نفوسها يف له تشعر وال رمة،   ح   للعلم ترعى ال اليت الطائفة

 مشائخ سادهتم       بفضل   سيصبحون أهنم أومهتهم الذهول من      مرة     غ   يف روا   ش      وح   اإلبل،         كضوال     صوب      كل     من
 .(5)(             )م ن  ي ش ن ني فني     موظ   (4)للحكومة مواالهتم وجباه الطرق،
      مرة   ل    ألو   عوا    ومس   دار،   ت   كيف  وال دار   ت   مبن يدرون ال       مجعية   -حياهتم اتريخ يف مرة ل    ألو  -        اجلميع   ل    دخ  

 عزائم وبني بينها عندهم فرق ال         مأجورة      ب ا   ط     خ   ومسعوا ،"واللجان ،        واملواد   واالشتاك، النظام،" كلمات:
 عانة،اإل - ع      الترب   - االشتاك - املال :وهو ،نفوسهم ته   ف      أل   وال به هلم      عهد   ال ما ة       اجلمعي   تهم      تقاض      ث   ،      اجلان  
 ي،    عط     ن   وال    ذ     خ     ن   أن دوان    عو   آابءان    ن  إ راد،   ي         لشيء   هذا    ن  إ له، ق   ل     ن   مل لشيء هذا     إن   :هم      أنفس   يف فقالوا

 اإلصالح نكاية    ن  إ "؟!السنة علماء مجعية" :امسها اليت ة"   ج     ر         "املنف   الزاوية هذه معىن فما ،ة"   م        "قائ   زواايان    ن  إ
 .إليه نا       تدعون   ما علينا       ألهون   فينا

        تلميذ   (6)     حاو   وأراد ،     يوم   أول يف ة        اجلوهري   ق       التفر          أبسباب   هر     الد   على ة        املفروض           اجلمعية   هذه مت      اصطد  
 .ه     وحد      ة      حي       الض   فكان احلواة، ة        أسات ذ         يالعب   أن

 قت،    وم        طرد   من       ستحق     ي   مبا لته      فقاب   والتأييد،       املال   يسأهلا األمة إىل ه   ب        مبواك   اجلمعية هذه      جملس        خرج   ث
 وانذال         الباطل          اهنيار   يف العرب      عربة          الناس   ى     ورأ   دوا،    شي   ما        وت رب    دوا،    عق   ما هللا     حل   حىت       قليل       إال       يض   ومل

                                                            

 .آنذاكالفرنسية  أي: احلكومة (4)
ة. ي             م و مس  ني حامل :من )النيشان( وهو الوسام، أي (5)          أ و مس 
حر     تشب                       ن يقوم أبعمال غريبة                     ي طلق احلاوي على م   (6)                                      األسواق والس احات العام ة مكاان  إلبراز            يت خذ من  و  ،         ه الس  

 .تهامهار 



             ف  ي ذ ه ب            الز ب د           }ف أ م ا تعاىل: قوله واؤ وقر  املسلمني، العلماء ة      جلمعي   هللا صنع        عجائب   من وها     وعد   ه،     أهل  
{    يف               ف  ي م ك ث           الن اس              ي  ن  ف ع      م ا        و أ م ا         ج ف اء    .[17]الرعد:           األ  ر ض 
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