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الجمعية، ذات التسعين حوال، كبرُت أنا 
وما هرمت، وتقدمت في السنين وما 
عجزت، بل لم تزدني السنون إال قوّة،وفتوّة، 
في  نشأت  ألني  إال  ذلك  وما  وأخوّة، 
حضن العلم والدين، فأكسبني ذلك صالبة 

ومهابة.
ثم إني ترعرعت في حضن الجزائر الدافئ، 
فاستنشقت هواء جبالها، ورمالها، وبحارها، 
وتدثرت  بثمارها،  تغذيت  كما  ووديانها، 
كله  ذلك  من  فصغت  وأوبارها،  بأصوافها 
للزلزال  المضادة  وجودي  وشعارات  مبادئ 
االستعماري، والتدجيل االنتشاري، والتحزب 

االنكساري.
هكذا أبصرت النور، فخلد العلماء بميالدي 
ذكر اسم مدينة الجزائر، ذكرا تليدا، ألحقها 
بباقي العواصم العلمية في وطننا، كبجاية، 

وقسنطينة، وتلمسان، وتيهرت، وغيرها.
فعندما أطلقت نداء االستهالل، رددْت صداه 
السهول، والبحار، والوديان، والجبال، فخلقْت 
بالطهر،  اتسم  جديدا،  خلقا  البناء  علمائي 
وبذل  االنتماء،  لتأصيل  والصفاء،  والعفة، 

العطاء، وتدشين عهد التضحية والفداء.
لق���������د كان مولدي، تباش���������ير صبح في ليل 
طالت ظلمته، واش���������تدت عتمته، واسودت 
بالش���������مس  ايذانا  حلكته، 
أع���������دت  الت���������ي 
النهار  لطلوع 
ء  لمضي ا
عدته.

الخالدة،  للحقائق  وجودا  مّثل  وجودي  إن 
لألجيال  عدادا  واإ الواعدة،  لآلمال  وتقريبا 
لذلك  الراكدة،  للعزائم  وشحذا  الصاعدة، 
القيادات-  تعاقب  –على  حياتي  اتسمت 
اتسمت بمنازلة الدخالء، ومصارعة العمالء، 

وتوعية األدعياء، وتثقيف الجهالء.
مزروعة  ذلك-  –في  طريقي  تكن  ولم 
على  بل  األمتار،  معبدة  وال  باألزهار، 
العكس من ذلك كانت محفوفة باألخطار، 
ذات سماء ملبدة بالسحب، والرعود، وأمطار 
وما  ضعفت،  وما  وهنت،  فما  األحجار، 

استكانت.
ابتليت بكل أنواع البالء، وأصناف األعداء، 
فقد واجهت عقبات، صنعها الجهل، والدجل، 
والجمود والتخلف، فوقفت عثرة في طريقي 
رافعة بالجهل الجهر، بأن االستعمار قضاء 
وقدر، وأن الجهاد ال يكون إال تحت حكم 
وعدوانا  ظلما  ملوحة  مشروع،  إسالمي 
ِإنَّ   ..﴿ تعالى:  لقوله  اآليات  بتحريف 
ِعَباِدِه... ِمْن  َيَشاُء  ِللَِّه ُيورُِثَها َمن  اأْلَْرَض 

﴾]سورة األعراف، اآلية 128[، كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إال كذبا.

االستعمارية  الهجمة  البالء،  أنواع  ومن 
مسلطة  والجنان،  واإلنسان،  المكان،  على 
بذلك العسكري المسموم، والمعلم الموهوم، 
والكتاب المذموم، والقسيس الملغوم، وكلها 
القتالعه،  اإلنسان  على  سلطت  أدوات 
السياسي  وعلى  البتالعه،  الشباب  وعلى 
الدين"  "رجل  وعلى  وانتفاعه،  إلغرائه 

لتضليله وخداعه.
وشر أنواع البالء، وأعظم الرزية العمل على 
اإلسالمية،  العقيدة  وتشويه  الهوية،  طمس 

وانتزاع مقومات الروح الوطنية.
******

في هذا الجو الموتور، والتحدي المنشور، قدر 
لعلماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
–رغم قلة العتاد والعدة- أن يخوضوا معركة 
الحقول،  مختلف  تغيير  والتحرير،  التغيير 
معركة  فكانت  العقول،  مقومات  وتحرير 
البناء التنموي، بالمنهج التربوي، واألسلوب 

التوعوي، والنهوض الترقوي.
الجمعية –كما هو ديدنهم  لعلماء  وتصدى 
والذباب  باألمس،  الموتورين  بعض  اليوم- 
الجمعية  مزقت  ممن  اليوم،  االلكتروني 
أستارهم الخداعة، وكشفت للناس أطماعهم 
ومقاصدهم  نواياهم  عن  وأبانت  اللماعة، 

الطماعة.
األسماء،  عبادة  –إذن-  الجمعية  أبطلت 
العقول  وخلصت  األدعياء،  قباب  وهدمت 
من  الناس  ونقلت  األشقياء،  وثنيات  من 

رجس األرض إلى صفاء السماء.
فلو لم يكن للجمعية إال هذا، باألمس واليوم، 

لكفاها، فكيف إذا أضافت إلى هذا المجد، 
والمستضعفين  المظلومين  بقضايا  التكفل 
في األرض، حيثما كانوا، فقدمت لهم الزاد 
والعتاد، والغذاء والدواء، والمال واألعمال، 
كما هو الشأن في قضية فلسطين باألمس، 
الغربية،  والصحراء  فلسطين،  وقضية 

والروهينغيا، اليوم.
وما كان كل هذا ليتحقق لوال مدارس شيدت 
للجمعية  واع  وحضور  تشيد،  تزال  وال 
على أكثر من مشهد، وحمالت توعية في 
فإن  النوادي، والمحيط والمسجد، ولعمري، 
مراحل  أول  لهو  والفساد،  بالتأخر  الوعي 

اإلصالح ومنطلقه.
الملموسة،  الجبارة  االنجازات  هذه  إن 
من  طائفة  قلوب  علينا  أوغرت  التي  هي 
الجمود  رمز  هم  المنحوسة  الموتورين 
الزعامة  وأدعياء  المشيخية،  والوثنية، 
الدينية المحلية، وأنصار التبعية المذهبية، 

الطائفية.
وحق لهذه الشرذمة من الذباب اإللكتروني 
المتعفن، الموسوم بالجبن والتمحن  حق له 
أن يناصب الجمعية العداء ألنها هي هادمة 
أنصابهم، وهازمة أحزابهم، ومبطلة ألقابهم، 
لذلك يستخِدم هؤالء الزعانفة سالح الجبناء 
وهو الفايسبوك فيفرغون ما بجعبتهم الخبيثة 
العلن،  في  تفريغه  يعجزون عن  ما  بالسر 
والوثنية  العلمية،  األمية  من  يعانون  ألنهم 
فيناوئون  العقدية،  واإلنسالبية  الفكرية، 
الجفاء،  لها  ويبرزون  العداء،  الجمعية 
اإللكتروني  بالذباب  لمقاومتها  ويجسدون 

العداء.
وكأني بهم الذين عناهم الشاعر المعاصر 

بقوله:
ليس لهم في لغة من اللغات وصف

مالئم لشكلهم ووصفهم سوى "اتفوا"  

 

فكر  في  السابحين  هؤالء  ونطمئنن 
القاذورات الذين مردوا على النفاق نطمئنهم 
الدرب،  من  الفاسد  على  سيرهم  بأن 
والضرب،  الفتل  مكائد  بنصب  وتلويحهم 
فلن يضر  الجمعية في شيء،  لن يضر 
الجمعية  هذه  الكالب، ألن  نبح  السحاب 
كانت وال تزال وستبقى ان شاء اهلل شوكة 
المرفوعة،  الراية  ذات  ألنها  حلقهم،  في 
المطبوعة،  والحجة  المسموعة،  والكلمة 

والقيادة الحكيمة المتبوعة.
لم  الجمعية  معركة  المعركة،  أن  على 
تقتصر على هذه الشرذمة من أعداء ذوي 
لكن  أشد مرارة  القربى  القربى وظلم ذوي 
إلى هؤالء طابور خامس عّقدْت  أضيف 
كيانه  العلمانية  وأفسدت  لسانه،  الُعجمة 

وقوضت الجمعية أركانه.
هي  التسعين،  ذكراها  في  الجمعية  إن 
الخطى  ثابتة  تكون،  أن  يمكن  ما  أقوى 
في وقار رافعة لواء اإلصالح والتغيير في 
في  الشعبية  بالجماهير  محفوفة  إصرار 

علو وانتصار.
والتحدي الذي نرفعه في وجه الجميع، هو 
الجزائريين،  المسلمين  العلماء  جمعية  أن 
فلم  المواقف،  استقاللية  في  نجحت  قد 

تتعصب ولم تتحزب ولن تترهب.
إنها أم الجمعيات، بل خير جمعية أخرجت 
للناس يحتكم إليها عندما يحمى الوطيس، 
الخير  دعاة  بين  للتفريق  برأيها  ويستأنس 
وأنصار إبليس، وبذلك تمكنت من تحرير 
من  القلوب  يقاظ  واإ التقديس،  من  العقول 
أنواع  كل  من  األمة  نقاذ  واإ التدنيس، 

التخدير والتيئيس، والتلبيس.
والبخالء،  الجبناء،  أعين  نامت  فال 
لألصفياء  دوما،  سيكون  البقاء،  ن  واإ

واألوفياء.

مجعية العلماء، تتحدث –بأعماهلا- عن نفسها

 أ.د. عبد الرزاق قسوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني



األحــد:  20 - 26 رمضان  1442، الـموافق لـ:  02 - 08 ماي 2021 م العدد:
1062

الذكرى   )2021 )5ماي  االربعاء  يوم  تحّل 
المسلمين  العلماء  جمعية  لتأسيس  التسعون 
الجزائريين )5 ماي 1931(، بنادي الترقي في 
الجزائر العاصمة، ويعتبر هذا الحدث التاريخي 
تتويجا لجهود الحركة اإلصالحية الجزائرية في 
التنظيم والتنسيق، ومحطة مجيدة ومضيئة في 
تعزيز مسيرة  الحديث في جهود  الجزائر  تاريخ 
والتحرير،  التنوير  طريق  في  الجزائري  الشعب 
فقد جاء التأسيس بعد سنة من احتفال المحتل 
الفرنسي بمضي قرن على احتالل الجزائر، وعبر 
فيها المسؤولون الفرنسيون عن رغبة فرنسا في 
التي اعتبرت مقاطعة  الدائم بالجزائر  االحتفاظ 
فكان  المسيحية،  ودينها  الفرنسية  لغتها  فرنسية 
 : شعارها  جعلت  التي  العلماء  جمعية  تأسيس 
الجزائر وطننا، واإلسالم ديننا، والعربية لغتنا، ردا 
عمليا حاسما على المشروع الفرنسي االحتاللي 
الصليبي. ففي 17 ذي الحجة 1349هـ الموافق 
5ماي1931م عقد االجتماع التأسيسي لجمعية 
الترقي  نادي  في  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
بالجزائر العاصمة الذي حضره أزيد من سبعين 
عالما من مختلف المناطق والمذاهب االسالمية 
المؤسسون  يجد  لم  الجزائر.  في  المعروفة 
برئاسة  وأحق  وأقدر  أجدر  هو  من  للجمعية 
الجمعية ومواجهة تحديات المرحلة الصعبة التي 
تمر بها الجزائر من العالم الرباني إمام النهضة 
الجزائرية الشيخ المصلح عبد الحميد بن باديس 

رغم غيابه الجسدي في االجتماع التأسيسي. 
 17 تاريخ  أن  إلى  التنبيه  بالذكر  الجدير  من 
ذي الحجة 1349هـ الموافق 05 ماي 1931 

العلماء  جمعية  لتأسيس  كتاريخ  المعتمد 
التاريخ  الحقيقة  في  هو  الجزائريين  المسلمين 
اإلداري للتأسيس أما فكرة الجمعية أو المشروع 
الجمعية  بواسطة  بالجزائر  للنهوض  الحضاري 
الشيخ  عندما عهد   1924 سنة  في  فقد نضج 
ابن باديس لرفيق دربه الشيخ اإلبراهيمي بوضعه 
القانون األساسي للجمعية، وعندما تأسس نادي 
ابن  كان   1927 سنة  في  بالعاصمة  الترقي 
العلماء  وألمع  الخطباء  أشهر  بين  من  باديس 
الذي لعب دورا  النادي  الذين صنعوا مجد هذا 
والثقافية  الفكرية  الحياة  في  األهمية  غاية  في 

والسياسية للجزائر المعاصرة. 
عن تأسيس جمعية العلماء يقول الشيخ  محمد 
خير الدين أحد المؤسسين الذي حضر الجلسات 
أنا  ''كنت  الجمعية،:  لتأسيس  والخاصة  العامة 
باديس  ابن  مكتب  في  الميلي  مبارك  والشيخ 
بقسنطينة يوم دعا الشيخ أحد المصلحين محمد 
عبابسة األخضري وطلب إليه أن يقوم بالدعوة 
إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
ثلة من جماعة  يختار  أن  العاصمة وكلفه  في 
نادي الترقي الذين ال يثير ذكر أسمائهم شكوك 
الحكومة، أو مخاوف أصحاب الزوايا، وتتولى 
هذه الجماعة توجيه الدعوة إلى العلماء لتأسيس 
يتم  حتى  بالعاصمة  الترقي  نادي  في  الجمعية 
الغاية  وتتحقق  وسالم،  هدوء  في  االجتماع 
الشيخ  ويضيف  التأسيس•  نجاح  من  المرجوة 
خير الدين: ''وأسر إلينا ابن باديس أنه سوف ال 
يلبي دعوة االجتماع وال يحضر يومه األول حتى 
يقرر المجتمعون استدعاءه ثانية بصفة رسمية، 
مدعوا  بذلك  فيكون  العام،  االجتماع  لحضور 
ردود  من  سيكون  ما  يتجنب  وبذلك  داعيا،  ال 
ومن  الزوايا،  وأصحاب  الفرنسية  السلطة  فعل 
يتحرجون من كل عمل يقوم به ابن باديس''.• 

العلماء  جمعية  تأسيس  من  الهدف  وعن 
المسلمين الجزائريين وطبيعة رسالتها الحضارية 
فيقول العالمة الشيخ عبد الرحمن شيبان الرئيس 
السابق للجمعية: "إن رسالة جمعية العلماء التي 

الجزائري  الشعب  لتحقيقها، هي ترشيد  تأسست 
به  ينهض  ما  إلى  بها  والتكيف  ذاته،  فهم  إلى 
الفرنسي  االحتالل  من  وتحريره  كبوته،  من 
الجاثم على صدره منذ قرن، وذلك ببث الوعي 
اإلسالمي الوطني في صفوفه، بإحياء مقومات 
واإلرشاد؛  والوعظ  والتعليم،  بالتربية،  شخصيته 
الخرافة  اإلسالمية مطهرة من  بعقيدته  فيعتصم 
واإللحاد، وُيحي لغته العربية في لسانه وقلمه، 
ويتسلح  باألمجاد،  الحافل  بتاريخه  ويستنير 
الخوف  نفسه  من  ويطرد  الوطنية،  بوحدته 
اهلل  رحمة  من  واليأس  المحتل،  العدو  قوة  من 
كل  بتوفير  الجد  ساعد  على  وُيشمر  ونصره، 
ما يقدمه وُيرقيه في جميع المجاالت الحياتية، 
ويرفع شأنه في العالمين، َوفقا لقولة اإلمام ابن 
"الشهاب  من  األول  الجزء  افتتاحية  في  باديس 
ولكنها  تكييفنا  الظروف  »تستطيع  الشهري": 
طبيعة  فمن  إتالفنا«  اهلل-  -بإذن  تستطيع  ال 
الشعوب واألمم أن تتعرض لمختلف األمراض 
أطباء  إلى  فتحتاج  الجسمية،  حياتها  في 
يعالجونها لُتتعافى وتشفى، فتستأنف نشاطها في 
صموٍد وأمل؛ فكذلكم الشعوب واألمم تحتاج إلى 
االجتماعيين،  المصلحين  من  ماهرين،  أطباء 
يداوونها مما تتعرض له من األمراض المعنوية 
وهذه  والتعطيل،  بالشلل  طاقاتها  تصيب  التي 
الشعب  نحو  العلماء،  جمعية  رسالة  هي 
104من  القرآنية  اآلية  من  انطالقا  الجزائري، 
ِإَلى  َيْدُعوَن  ٌة  ُأمَّ ِمْنُكْم  آل عمران:}َوْلَتُكْن  سورة 
اْلُمْنَكِر  َوَيْنَهْوَن َعْن  ِباْلَمْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  اْلَخْيِر 
استعملت  المقابل  في  اْلُمْفِلُحوَن{.  ُهْم  وَُأْوَلِئَك 
اإلدارية  الوسائل  كل  الفرنسي  االحتالل  إدارة 
العلماء  جهود  لمحاربة  الزجرية  واإلجراءات 
وعرقلتهم عن تأدية مهمتهم اإلصالحية، فلجأت 
باإلضافة  والتغريم،  والنفي  الحبس  وسائل  إلى 
إلى االستنطاقات البوليسية والمداهمات لمساكن 
ومتابعتهم،  الجمعية  أنصار  وتهديد  العلماء، 
وتجارتهم...  وظائفهم  في  عليهم  والتضييق 
قانون  مثل  الظالمة  التعسفية  القوانين  وسنت 

والذي   1938 مارس   8 في  الصادر  شوتان 
الجزائر،  في  أجنبية  لغة  العربية  اللغة  يعتبر 
بدون  العربية  اللغة  يعلم  من  كل  فإن  وبالتالي 
رخصة إدارية من فرنسا يتعرض إلى السجن، 
ولكن الرخصة ال تعطى في الغالب لمن يطلبها. 
العلماء،  على  ممنوعة  كانت  فقد  المساجد  أما 
الحرة  المساجد  لتأسيس  العلماء  اضطر  ولذلك 
ليتمكنوا من التواصل مع جماهير المؤمنين فيها 
وتبليغ خطابهم، وتعرضت صحف الجمعية إلى 
التعطيل في عدة مرات، ولهذا يمكن القول أن 
فرنسا قد استعملت كل الوسائل لمحاربة الجمعية 

وعرقلتها عن أداء مهامها ".
للدفاع عن عقيدة الجزائريين وحماية مرجعيتهم 
الدينية بنت الجمعية عددا من المساجد الحرة، 
جمعية  قامت  التعليمي  مجهودها  إطار  وفي 
العلماء بتأسيس  عشرات المدارس الحرة، منها 
مدرسة الحديث بتلمسان ومعهد عبد الحميد بن 
محاربة  في  ساهمت  التي  بقسنطينة،  باديس 
الجهل وتخريج إطارات الجزائر وعدد من قادة 
والوطني  الديني  الوعي  ولنشر  التحرير،  ثورة 
عددا  أصدرت  الجزائرية  القضية  عن  والدفاع 
وبرنامجها  فكرها  عن  عبرت  التي  الجرائد  من 
كجريدة السنة وجريدة الشريعة وجريدة الصراط 
تصدر  مازالت  التي  "البصائر"  وجريدة  السوي 

حتى اليوم. 
لتحضير الشباب لمعركة التحرير وشحذ هممهم 
الجمعية  ساهمت  المستقبل  تحديات  لمواجهة 
الرياضية  واألندية  المسرحية  الفرق  تشجيع  في 
الجزائرية، وأشرفت على تأسيس عدد من األفواج 
فوج:  ثم  "الرجاء"  فوج  أشهرها:  من  الكشفية 
"الصباح" في مدينة قسنطينة في 1936. كل 
المسلمين  العلماء  جمعية  وظفتها  الوسائل  هذه 
الجزائريين للحفاظ على الهوية الجزائرية والدفاع 
واللغوي  الثقافي  المسخ  حمالت  ضد  عنها 
شنها  التي  الديني  والتنصير  الفكري  والتغريب 
الغزو االحتاللي الفرنسي على الشعب الجزائري 

طوال قرن وثلث قرن من الزمن. 

تسعون سنة على تأسيس مجعية العلماء... ومازالت الرسالة مستمرة

أ. عبد احلميد عبدوس

 

في سنة 1940 انتقل علي مرحوم إلى مركز هام 
من مراكز الحركة اإلصالحية والوطنية ببسكرة، 
فأشرف على مدرستها بما عرف من جديته في 
العمل واإلخالص فيه ثم تنقل األستاذ بين عدة 
العلماء إلدارتها واإلشراف على  مدارس جمعية 
بوعريريج  كبرج  المدن  تلك  في  الجمعية  حركة 
وسطيف وقسنطينة، وعندما اتسعت حركة جمعية 
رأى  والمدرسين  المدارس  عدد  وكثر  العلماء 
الجمعية  اإلبراهيمي رئيس  البشير  اإلمام محمد 
لإلشراف على  هيأة   1947 عام  في  ينشئ  أن 
العليا  التعليم  لجنة   " سماها  والمعلمين  التعليم 
"وزارة  شيبان  الرحمن  عبد  الشيخ  سماها  التي 
لعضوية هذه  اختيروا  تعليم شعبية، وكان ممن 
اللجنة األستاذ علي مرحوم وفي إطار هذه اللجنة 
عين األستاذ علي مرحوم مفتشا لمدارس الجمعية 
في كل من سطيف وبرج بوعريريج وبسكرة وما 

حولها .
القصيد  بيت  وهو  التحريرية  الثورة  في  نضاله 

اندلعت   1954 سنة  في   : الموضوع  هذا  في 
الثورة التحريرية المباركة وأدركت فرنسا أن أيامها 
في الجزائر أصبحت معدودة، وأنها ستخرج من 
الجزائر إن عاجال أو آجال فراحت تبطش بالعلماء 
وأصحاب الوعي والفكر، استشهد من كتب اهلل 
له الشهادة وسجن من سجن )كما يأتي( ونجى 
وخارجيا،  داخليا  الجهاد  ليواصل  نجاه  من  اهلل 
التحرير الوطني من األستاذ علي  طلبت جبهة 
الشقيق  األقصى  المغرب  إلى  ينتقل  أن  مرحوم 
فالتقى بصفوف جبهة التحرير هناك، وكان اسمه 
الجزائرية  الثورة  إذاعة  في  وعمل  "مراد"  الثوري 
في المغرب وكان على تواصل كبير مع علماء 
مع  تواصل  على  كانوا  الذين  خاصة  المغرب 

جمعية العلماء قبل الثورة. 
أحمد حماني )1998-1925( : دار الطلبة من 

المراكز األساسية للثورة التحريرية 
... منذ نشوب حرب التحرير عام 1954 كان 
مثل إخوانه يعمل فيها وكان العمل سرا وجعلت 

ودام  للثورة  األساسية  المراكز  من  الطلبة  دار 
القبض في 11  ألقي عليه  يوم  إلى  العمل  هذا 
أوت1957 بالعاصمة وأغلقت دار الطلبة وطرد 
مراكز  من  وجعلها  العدو  واحتلها  سكانها  منها 
التعذيب  واالعتقال ... واعتقل مرة أخرى وبعد 
27 يوما من العذاب واالنتقال من الجزائر إلى 
قسنطينة زج به في السجن وعذب فيه أيضا واعتبر 
من المشوشين ثم حوكم أمام المحكمة العسكرية 
فنال األشغال الشاقة ونقل إلى السجن المركزي 
بتازولت )لمبيس( باتنة وفيه أيضا دبرت المكايد 
ضده وكاد االغتيال يناله عام 1960 بعد ابتداء 
المفاوضات، وقع اإلضراب من جميع المساجين 
بسبب خطبة عيد النحر فكان سبب سقوط نظام 
الطاعة )ديسيبلين( ونال المساجين حقوق السجن 
ويقرؤون  اإلذاعات  يسمعون  وصاروا  السياسي 
ذلك  قبل  عنهم  ممنوعة  كانت  بعدما  الصحف 

وهذا سنة 1961. 

من رجال مجعية العلماء 

علي مرحـــــــوم )1984-1913( 
الشيخ ثامر لطرش بن الساسي
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أمسار يف املدينة املنّورة )1913(
في ع���������ام 1913 زار ابن باديس الحجاز ألداء 
فريض���������ة الحج، والتقى في هذه الرحلة بالش���������يخ 
اإلبراهيمي الذي كان يومئذ مقيما في المدينة بعد 
هجرته من الجزائر في عام 1911. وطرحت في 
ه���������ذه اللقاءات فكرة العمل اإلصالحي الجماعي 
في الجزائر كما توضحه هذه الش���������هادة للش���������يخ 
اإلبراهيمي: »كنا نؤدي فريضة الِعشاء األخيرة 
كل ليلة في المس���������جد النبوي ونخرج إلى منزلي 
فنسمر مع الشيخ ابن باديس منفردين إلى آخر 
الليل حين يفتح المس���������جد فندخل مع أول داخل 
لصالة الصبح، ثم نفترق إلى الليلة الثانية، إلى 
نهاية الثالثة أش���������هر التي أقامها الشيخ بالمدينة 
المن���������ورة. كانت هذه األس���������مار المتواصلة كلها 
تدبيرا للوسائل التي تنهض بها الجزائر، ووضع 
البرامج المفصلة لتلك النهضات الش���������املة التي 
كان���������ت كلها صورا ذهنية تت���������راءى في مخيلتنا، 
وصحبها من حس���������ن النية وتوفيق اهلل ما حققها 
في الخارج بعد بضع عش���������رة س���������نة، وأشهد اهلل 
على أن تلك الليالي من س���������نة 1913 ميالدية 
هي التي وضعت فيها األس���������س األولى لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين التي لم تبرز للوجود 

إال في سنة 1931«.
وافت���������رق الرج���������الن بعد ذلك، فع���������اد ابن باديس 
إل���������ى الجزائر وتفرغ لعمله اإلصالحي بينما بقي 
اإلبراهيم���������ي في المدينة المن���������ورة ثم هاجر إلى 
الشام واستقر في دمش���������ق مدرسا ومصلحا إلى 
غاية 1920 ثم عاد إلى الجزائر، واستقر بمسقط 
رأسه بس���������طيف وتفرغ للتعليم والدعوة واإلرشاد. 
واجتمعا من جديد وتواصال خالل عشر سنوات 
بدون انقطاع وتبادال الزيارات 
ووضعا مع���������ا برنامجا 
تعليمي���������ا تربوي���������ا 
طموحا يهدف 
تربية  إلى 
ء  لنش ا
على 

"فكرة صحيحة ولو مع علم قليل". 
مجعية اإلخاء العلمي )1924(

ازداد ع���������دد الطلبة الجزائريين الذين تخرجوا من 
الجامعات االس���������المية المعروفة آنذاك كالزيتونة 
للجزائر  والقرويين واألزه���������ر. ورجع غالبيته���������م 
وانضموا إلى الحركة اإلصالحية القائمة س���������واء 
في مي���������دان التعليم العربي الح���������ر أو في مجال 

الصحافة العربية. 
وشكلت هذه النخبة ديناميكية علمية تحتاج فقط 
إلى توحيد جهودها حتى تكون نتائجها مضاعفة 
وأعمالها مؤثرة. وظهرت في هذا السياق مبادرات 
عديدة لالتحاد والتكتل بأشكال مختلفة، فقد نادى 
الش���������يخ إبراهيم أبو اليقظان إل���������ى فتح فرع في 
الجزائر لجمعية الش���������بان المسلمين التي ظهرت 
في مصر، ونشر الشيخ محمد الهادي السنوسي 
موسوعته األدبية: "ش���������عراء الجزائر في العصر 
الحاضر"، وص���������درت جرائد عربية عديدة التفت 

حولها أبرز األقالم الجزائرية في تلك الفترة. 
أما الشيخ ابن باديس وصديقه الشيخ اإلبراهيمي 
فإنهما فكرا في عام 1924 في إنش���������اء جمعية 
تجمع كل علماء الشرق الجزائري ويكون مركزها 
في قس���������نطينة. وتكفل الشيخ اإلبراهيمي بوضع 
قانونها األساسي بناء على خبرته التي اكتسبها 
خ���������الل إقامته في المش���������رق العرب���������ي واتصاله 
بالجمعيات العلمية والدينية في الشام والحجاز. 
وتمت مناقش���������ته من طرف بعض علماء منطقة 
الش���������رق الجزائ���������ري والموافقة علي���������ه إال أن هذا 
المشروع لم يقدم لإلدارة الفرنسية للحصول على 
االعتماد الرس���������مي بس���������بب عدم توفر في تلك 
الفترة الش���������روط المالئمة النط���������الق هذا التنظيم 
اإلصالح���������ي الرائد، لكن قص���������ة جمعية العلماء 

الجزائريين ال تنتي هنا. 
مدرسة "الشهاب" )1925(

تعتبر "الشهاب" من أبرز الجرائد التي ظهرت في 
العش���������رينيات، أصدرها ابن باديس بقسنطينة في 
عام 1925. ونجحت في استقطاب أبرز األقالم 
ف���������ي الجزائر وخارجها خاصة بعدما تحولت إلى 
مجلة ش���������هرية في عام 1929. وأصبح ُكتابها 
الجزائريون يش���������كلون مدرسة فكرية رائدة صارت 
اللبن���������ة الصلبة لجمعية العلم���������اء فيما بعد "وفق 
طرائق تعبي���������ر مختلفة، فكان بينه���������م العقائدي 
الرصين والخطيب المصقع والسجالي المتحمس 
والشاعر الملتزم والصحافي" كما وصفهم البحاثة 

الدكتور علي مراد. 
وأرادت "الش���������هاب" أن تس���������تثمر هذا االتصال 
العلم���������ي والتبادل الفكري بين هذه المواهب عبر 
صفحاتها فنادت إلى تأس���������يس هيئة توّحد هؤالء 
الُكتاب وتجمعه���������م على أرض الواقع في فضاء 
أطلق���������ت عليه إس���������م "الحزب الديني". ونش���������رت 
"الشهاب" نداء يشرح هذه الفكرة ويدعو إلى العمل 
من أجل تجسيد هذا المش���������روع الطموح: »أيها 
الس���������ادة العلماء المصلحون المنتشرون بالقطر 
الجزائري، إن التعارف أس���������اس التآلف، واإلتحاد 
ش���������رط النجاح، فهلموا إل���������ى تحقيق هذا الهدف 
بتأسيس حزب ديني محض، غايته تطهير الدين 

مم���������ا ألصقه به الجاهلون من الخرافات واألوهام 
نة، وما كان  والرجوع به إلى أصلي الكتاب والسُّ
عليه في الحقب األخيرة«. وطلبت هذه الجريدة 
كل من يوافق على مضمون الدعوة أن يرس���������ل 

إليها مقترحات عملية مكتوبة.
لقي هذا الن���������داء القبول عند العلماء الجزائريين، 
وتس���������لمت الجريدة رس���������ائل ومقترح���������ات، وكان 
أشملها ما كتبه الش���������يخ المولود الحافظي الذي 
رأى أن التآلف لن يتم إال إذا ش���������مل كل العلماء 
الجزائريين م���������ن كل المذاه���������ب، ووضع قانون 
أساسي للحزب الديني االصالحي ال يتصادم مع 
الهيئات الجزائرية األخرى، واالعتماد في تمويله 
على الزكاة واإلحسان الخاص والعام، وتأسيس 
مكت���������ب إداري مرك���������زي له مع فت���������ح فروع عبر 
نش���������اء مدارس ابتدائية لتعليم  القطر الجزائري، واإ
األطفال باللغتين العربية والفرنس���������ية، واالهتمام 
لقاء  بالدعوة واإلرشاد ونشر الجرائد والمجالت واإ
المحاض���������رات، واالبتعاد عن السياس���������ة حتى ال 
تعرقل نشاطاتها االجتماعية والتربوية، والسعي 
للحصول على جمي���������ع الحقوق التي يعترف بها 
القانون للجمعيات الدينية المس���������يحية واليهودية. 
ورغم الحماس الفياض وصدق النيات عند هؤالء 

المبادرين إال أن المشروع لم ير أيضا النور. 
اجتماع الرواد يف قسنطينة )1928(

لم يستسلم الشيخ ابن باديس بعد فشل المشروع 
السابق، بل فّكر في إنشاء جمعية تقتصر على 
إقليم قس���������نطينة بعدما تأكدت له إستحالة إنشاء 
جمعية في تلك الفترة تش���������مل كل علماء القطر 
الجزائري، فنظم إجتماع���������ا خاصا لهذا الغرض 
في مكتبه بنهج األربعين ش���������ريف بقس���������نطينة، 
حضره العلم���������اء المقربون منه كالش���������يخ محمد 
البش���������ير اإلبراهيمي، والش���������يخ مب���������ارك الميلي، 
والشيخ الطيب العقبي، والشيخ العربي التبسي، 
والشيخ محمد السعيد الزاهري والشيخ محمد خير 

الدين...
وبعد خطاب طويل حول الوضع العام الخطير 
الذي تعيش���������ه البالد، وبعد تعبير كل الحاضرين 
ع���������ن اس���������تعدادهم للتضحية في س���������بيل الوطن 
والدي���������ن، اتفق الجميع على خط���������ة العمل التي 
تتمثل في المواصلة في تأس���������يس المدارس الحرة 
لتعليم اللغة العربية والتربية اإلس���������المية، وتبليغ 
الدع���������وة اإلصالحية عب���������ر القط���������ر الجزائري، 
وااللت���������زام بالكتابة في الصحافة لنش���������ر الوعي 
بين الش���������عب، وفتح النوادي لالجتماعات ونشر 
الثقافة والعلم من خالل المحاضرات والدروس، 
نش���������اء فرق الكشافة اإلسالمية لتأطير الشباب  واإ
الجزائري. وكلف كل واحد منهم باإلشراف على 
هذه األعمال في منطقته وما جاورها من المدن 

والقرى. 
وهكذا عم���������ت األفكار اإلصالحي���������ة الصحافة 
العربي���������ة التي كان���������ت تصدر بي���������ن 1928 و 
1930، وقامت مبادرات عديدة لتفعيل النش���������اط 
اإلصالحي والتقريب بي���������ن رجاله، والدعوة إلى 
مضاعفة الجهد واإلس���������راع ف���������ي تكتل الطاقات 
خاصة بعد االحتفاالت المس���������تفزة التي نظمتها 
السلطة االس���������تعمارية في عام 1930 بمناسبة 

الذكرى المئوية الحتالل الجزائر. 
االجتماع احلاسم يف نادي الرتقي )1931( 

وكان من هذه المبادرات الجادة: مبادرة جماعة 
ن���������ادي الترق���������ي التي كانت تضم الش���������خصيات 
العلمية وأعيان مدين���������ة الجزائر. وقد فكر هؤالء 
ف���������ي وضع هذا النادي الواق���������ع في قلب الجزائر 
مكاناته في خدمة جمعية توّحد صفوف العلماء  واإ
الجزائريين. وتش���������كلت لجنة من 4 أفراد لتجسيد 
هذه الفكرة، وهم: الفقيه الش���������يخ محمد العاصمي 
والشاعر محمد عبابسة والتاجر عمر اسماعيل 
والكاتب المناضل أحم���������د توفيق المدني. وتبرع 
رئيسها السيد إسماعيل بمبلغ قدره 1000 فرنك. 
ونش���������ر الخبر ف���������ي العديد من الجرائ���������د العربية 

الصادرة في الجزائر. 
وبارك العلماء الجزائريون هذه المبادرة فتشجعت 
لجنة العمل الدائمة على االقدام في مش���������روعها 
وتنظيم المؤتمر التأسيسي للجمعية بالتنسيق مع 
الشيخ ابن باديس الذي كان يصول ويجول في 
البالد يش���������رح الفكرة اإلصالحية، ويحث الناس 
على االيمان برسالتها، ويدعو إلى اإلتحاد بين 

أنصارها. 
واتصلت اللجنة ب� 120 شخصية علمية معروفة 
عبر القطر الجزائري. وكانت رس���������ائل الدعوة قد 
كتبها األستاذ أحمد توفيق المدني وأمضاها السيد 
عمر إسماعيل. ووافق أكثر من 100 عالم على 
المش���������اركة في االجتماع العام في نادي الترقي 

في الموعد المحدد ب� 5 ماي 1931. 
وحرص المنظمون لهذا المؤتمر التأسيسي على 
ابراز الوجه المعتدل للجمعية الجديدة للحصول 
على الترخيص واالعتماد من اإلدارة الفرنس���������ية. 
وحضر الجلس���������ة االفتتاحية بعض المس���������ؤولين 
الفرنسيين الرس���������ميين كما تم اختيار شخصيتين 
العربية والفرنسية  المزدوجة  بثقافتهما  معروفتين 
لإلشراف على أش���������غاله وهما: الشيخ أبو يعلى 

الزواوي رئيسا ومحمد األمين العمودي مقررا. 
كما أن قانونها األساسي يقدمها جمعية "إرشادية 
تهذيبي���������ة"، غايتها محاربة اآلف���������ات االجتماعية 
واالمتناع عن المحرمات الشرعية وترك المنكرات 
العقلية واحت���������رام القوانين الجارية، واالبتعاد عن 
النشاطات السياس���������ية، غير أن الممارسة على 
أرض الواقع تجاوزت دائما هذا القانون األساسي 

وتحررت من قيوده. 
وبعد أربعة أيام من األشغال، انتخب المؤتمرون 
مجلسا إداريا برئاسة الشيخ ابن باديس وعضوية 
نخبة من العلماء الجزائريين من مختلف التيارات، 
لك���������ن أغلب المناصب الهامة ع���������ادت للمنتمين 
لمدرسة "الشهاب" والذين حضروا إجتماع الرواد 
في عام 1928 بقسنطينة، وهم سيوجهون مسار 
الجمعية مس���������لكا مختلفا يتعارض باستمرار مع 
مصالح اإلدارة االستعمارية وأعوانها والمؤيدين 

لسياستها.
لقد نجحت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في أداء رس���������التها ووقفت دائما صامدة في وجه 
العواصف، وال يعلم إال اهلل إلى أين تتجه الجزائر 
وتصل تأثيرات االستعمار لو أنها تأخرت عشر 

سنوات عن ظهورها!

جــذور تأسيـــس مجعيــة العلمــاء الـمسلمني اجلزائريني

أد. مولود عومير

تأسست مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف يوم 5 ماي 1931 بنادي الرتقي باجلزائر بعد حماوالت عديدة لتوحيد العلماء اجلزائريني وتنظيم نشاطهم اإلصالحي. فهذا االجتماع العام 
كان تتوجيا جلهود دامت قرابة عشرين سنة من املبادرات اليت سعت إىل تأسيس هيئة علمية مستقلة عن اإلدارة الفرنسية، تهتم بالشأن الديين واالجتماعي والثقايف للشعب اجلزائري. وسوف 

نتطرق يف هذا املقال ألبرز هذه احملاوالت اليت تعثرت مرارا لكنها مدت يف كل مرة املشعل للمبادرات املتالحقة حتى حتقق احللم يف عام 1931.
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أ. حممد مصطفى حابس: جنيف / سويسرا

كلما عادت بي قراءاتي لتاريخ وأثار جمعية العلماء 
المسلمين في الخارج، إال واستوقفتني ذكرياتنا مع 
شيخنا العالمة محمود بوزوزو من تالميذ بن باديس 
وأول أئمة سويسرا منذ بداية ستينات القرن الماضي، 
وذكريات المركز اإلس���������المي بجنيف الذي يعد من 
أعرق مس���������اجد المهجر قاطبة حيث افتتحت أبوابه 
عام 1961، ولسان حله يومها مجلة »المسلمون« 
الدولية العريقة، التي كان شيخنا بوزوزو من أبرز 
أقالمها، تحت رئاسة تحرير شيخنا العالمة الدكتور 
س���������عيد رمضان، رحمهما اهلل، وهنا أعود ألرشيف 
مجلة »المس���������لمون«  بمناس���������بة الذكرى التسعين 
لميالد جمعية العلماء، وتحديدا في العدد الس���������ابع 
/ ش���������هر ابريل 1964، و العددان التاسع والعاشر 
من نفس الس���������نة، ألنقل للق���������ارئ الكريم، فضل اهلل 
وفضل جمعية العلماء و رجالها على أشقاء الدعوة 
في المشرق عموما و في مصر الحبيبة، في عهد 
االم���������ام البنا، رحمه اهلل، لما كانت »المس���������لمون« 
تصدر في المشرق و كذا بعدها في سويسرا. ففي 
ركن "مع صحافتنا اإلسالمية "، كتب الشيخ يحي 
باسالمة - حفظه اهلل- المحرر بمجلة » المسلمون 
« الع���������دد 9/10، ص 85،  تح���������ت عنوان "عبد 

الحميد بن باديس"، ما يلي: 
قد يذكر قراء »المسلمون« الذين شهدوا مولدها في 
القاهرة قبل اثني عشر عاما، أن رئيس تحريرها قال 
عنها في افتتاحية عددها األول: "و» المسلمون « 
ليست إال قبس���������ا من أقباس هذا » الشهاب « تقفو 
أثره و تعيد في الناس سيرته في خدمة دعوة القرآن 
وتجلية فضائل اإلس���������الم.. "وه���������و إنما عنى بذلك 
مجلة »الشهاب« التي أصدرها اإلمام الشهيد حسن 
البنا، رض���������وان اهلل عليه، والتي أش���������رف هو على 
إدارتها وأس���������هم في الكتابة لها، وصدر منها خمسة 
أعداد فقط، لم يلب���������ث أن أحاطت باإلمام وبإخوانه 
وتالمذت���������ه بعدها محنة األذى والتش���������ريد واالغتيال 
والغدر، فمضى إلى ربه ش���������هيدا عزيزا في س���������بيله 
و في خدمة دينه. على أن االفتتاحية التي سجلت 
قبل ذلك – في س���������ياق نص افتتاح » الش���������هاب« 
القاهري���������ة الذي ق���������دم به اإلمام 
الش���������هيد أول أعدادها - 
 ..." السطور:  هذه 
كما قامت مجلة 
»الشهاب« 
الجزائرية 
الت���������ي 
ن  كا

يصدره���������ا الش���������يخ الجليل عبد الحمي���������د بن باديس 
-رحم���������ه اهلل - في الجزائر بقس���������ط كبير من هذا 
الجهاد، مستمدة من هدي القرآن سنة الّنبي العظيم 
نا لنرجو  س���������ّيدنا محمد -صلى اهلل عليه وسلم-. واإ
أن تقفو »الشهاب« المصرية الناشئة أثرهما، وتجدد 
شبابهما، وتعيد في الناس سيرتهما في خدمة دعوة 
الق���������رآن وتجلية فضائل اإلس���������الم، على أن الفضل 
للمتقدم وفضل السبق ليس له كفاء، واهلل المسؤول 
أن يحق���������ق اآلمال، وأن يهيئ لنا من أمرنا رش���������دا 

.آمين.."    
ث���������م أردف بقول���������ه: ".. لذلك أس���������عدنا أن نقع في 
مجلة »المعرفة « الجزائرية )العدد العاشر، السنة 
األول���������ى، ذو الحجة 1383( على هذا المقال عن 
الش���������يخ عبد الحميد بن بادي���������س -رحمه اهلل رحمة 
واسعة - يستعرض تاريخ حياته وجهاده الميمون- 
بقلم األس���������تاذ حمزة بوكوش���������ة، وهو ذا:.. وبدأ في 
سرد السيرة الذاتية لإلمام بن باديس باقتضاب في 

10 صفحات، من المجلة )85 /94(!! 

وفق المحاور التالية: 
والدة عب���������د الحميد بن باديس ونش���������أته – تعلمه – 
هجرته في طلب العلم – س���������فره الى المش���������رق – 
مباش���������رته للتدريس– انشغاله بالصحافة – محاولة 
اغتياله – مكانة الش���������هاب – عب���������د الحميد ونادي 
الترقي – عب���������د الحميد رئيس جمعي���������ة العلماء – 
طريقته في االحتجاج على الحكومة – عبد الحميد 
بن باديس والمؤتمر اإلسالمي – وفد المؤتمر الى 
باريس – ش���������بح الحرب األخيرة وأثره في نفس عبد 
الحمي���������د – تفكيره في الثورة – طريقته في العمل – 

صموده و ثباته الى أن مات. 
وقد أفرد األس���������تاذ المحامي حمزة بوكوشة، مجلة 
»الشهاب« )الجزائرية(، دون غيرها من إصدارات 
الجمعي���������ة، بالذكر والتفصي���������ل، حيث وضعها في 
فصل خاص، تحت عنوان: مكانة »الش���������هاب«، 
وقال: "للشهاب مكانة مرموقة في الشمال اإلفريقي 
، فما زلت أذكر أن الش���������يخ مصطفى بن ش���������عبان 
بتونس رحمه اهلل، كان يكتب في جريدة »الشهاب« 
و يعمل على نش���������رها. كان يكتب فيها من المغرب 
األقصى ويعمل على نش���������رها عالل الفاسي والفقيه 
غازي وغيرهم من ش���������باب األمس وش���������يوخ اليوم، 
وأذكر أن مما نش���������رته »الش���������هاب« اذ ذاك للشاب 
الس���������يد عالل قصيدة طالعها: أبعد مرور الخمس 
عشرة ألعب؟ وذلك في سنة 1927" وقد استحالت 
الشهاب من جريدة أسبوعية إلى مجلة شهرية فكانت 
سجال لتاريخ الجزائر العلمي والسياسي في عصر 
االنبع���������اث أو في الفترة التي كان���������ت بين الحربين 
الح���������رب الكبرى والحرب األخيرة، وكان يحرر فيها 
فصل: )في المجتمع الجزائري( أحمد توفيق المدني 
غالب���������ا ويحرر فصل )الش���������هر السياس���������ي( دائما، 
ويحرر عب���������د الحميد )ابن باديس( القس���������م الديني 
والقسم العلمي من المجلة وأهمهما مجالس التذكير 
التي تس���������عى وزارة األوق���������اف )الجزائرية( حاليا في 
جمعها ونش���������رها كما تولت طبع ونش���������ر مجموعة 
دروسه في علم التوحيد على الطريقة السلفية"..  

وقد كتب األس���������تاذ المحامي حمزة بوكوش���������ة، في 
الفصل "حول محاول���������ة اغتيال االمام بن باديس"، 
حيث كتب: "في س���������نة 1928 بينما هو متجه الى 
سكنه بعد خروجه من درس التفسير ليال، إذا بأحد 
الجناة يحاول اغتياله، فاس���������تغاث الش���������يخ، فألقى 
الناس القبض على الجان���������ي  قبل إتمام الجريمة، 
فهنأ الشعراء الش���������يخ بالنجاة ما زلت أذكر، طالع 
قصيدة محمد العيد )آل خليفة(: حمتك يد المولى 
وكن���������ت بها أول���������ى... فيا لك من ش���������يخ حمته يد 

المولى. 
وف���������ي المحور األخير من المل���������ف  حول "صمود 
االم���������ام ب���������ن باديس و ثباته ال���������ى أن مات"، كتب 
األستاذ المحامي حمزة بوكوشة -رحمه اهلل: "حاول 
الفرنس���������يون أيام الحرب أخذ مدرسة التربية والتعليم 
حالل اللغة الفرنسية فيها محل اللغة العربية فقال  واإ
لهم:" ال أس���������مح بهذا حتى أم���������وت دونه"، فحاولوا 
الحصول منه على كلمة يشم منها رائحة تأييد في 
حربهم مع األلمان فما استطاعوا. حتى أسلم الروح 
لباريه���������ا يوم 16 أفري���������ل 1940، اثر مرض الزم 
فيه الفراش أياما معدودات، وحامت األقاويل حول 
موته. فمن قائل مات مسموما ومن قائل انه مات 
موتة طبيعية - وال يعل���������م الحقيقة اال اهلل - وذلك 

شأن الناس عند موت العظماء". 
وف���������ي ذات المصدر س���������الف الذك���������ر، أي مجلة 
»المسلمون« السويسرية، وتحديدا في العدد السابع 
من/ شهر ابريل 1964، تطالعنا خاطرة بقلم رئيس 
التحرير " الدكتور سعيد رمضان، زوج أمنا الحاجة 
بنت االمام حسن البنا"، الذي عاصر االمامين بن 
باديس وحسن البنا، رحمهما اهلل، كتب تحت عنوان 
)من تاريخ "الرج���������ال"(، يذكر فيها بإنصاف كبير 
أولوا الفضل من عمالقة الرجال، وفضل أس���������بقية 
أقالم مجلة ش���������هاب الجزائر على ش���������هاب مصر، 
حيث كتب يقول: تاريخ المسلمين- حتى في أحلك 
عصوره- عامر بس���������ير "الرجال" الذين جددوا لهم 
أمر دينه���������م، ووهبوا لهذا الدين خالصة نفوس���������هم 
وزه���������رة حياتهم، وبقيت س���������يرهم نم���������اذج من أعز 
التراث للعالمين من بعدهم: يستوحونها، ويتعزون 

بأخبارها، ويصلون جهادهم بجهادها. 
ومن ه���������ؤالء "الرجال" من كان مجيئهم على موعد 
مع ظروف تاريخية مواتية أحسنوا فهمها، والتفاعل 
معها، فاس���������تطاعوا ركوب مدها الصاعد الى حيث 
أعزوا اإلسالم وأهله. ومنهم من قاد معارك التجديد 
في فترات "الجزر" – حين اس���������تحكم طغيان العدو 
وفش���������ت روح الهزيمة وانقطع���������ت جمهرة األمة، أو 
كادت، عن الش���������عور بذاتيتها المتميزة في محضن 
دينه���������ا وتاريخه���������ا وتراثها، فكان���������ت مهمتهم تحديا 
ص���������رارا باهرا على اثبات  كامال  لتيار العصر، واإ
مقدرة اإلس���������الم على اس���������تخالص كيان���������ه وتجديد 
ش���������بابه واحقاق حقه رغم زخ���������رف الباطل وصولة 

المبطلين. 
والتاريخ لهذا الصنف الثاني من "الرجال" حقيق ان 

يكون أجل في العبرة، وأصعب في التوثيق: 
أجل في العبرة ألن المسلمين اليوم في حالة "جزر" 
لم يسبق لها في التاريخ مثيل - وان لوح المسئولون 
عنها وعن عواقبها بشعارات اإلسالم ولبسوا لباس 
الحريصين على جمع شمل أهله ومدارسة قضاياه، 
أصعب في التوثيق ألن الحركات التي قادها هؤالء 
الرجال –في عهود االنت���������كاس وغلبة الباطل– قد 
حي���������ل بينه���������ا و بين التحدث عن نفس���������ها ودحض 
ارجاف أعدائها، بل ق���������د أمعن هؤالء األعداء في 
تلبيس الحقائق وتزوير الوثائق، كي يطمسوا معالم 
جريمتهم في الحاضر والمستقبل – كأنما لم يكفهم 
تضلي���������ل االحياء فأحكموا ربق���������ة طغيانهم حتى ال 
يفل���������ت منها جيل يأت���������ي من بعد، وكأنّما س���������ّولت 
لهم س���������كرة البغي أن مس���������امع التاريخ – كمسامع 
المس���������تضعفين– ال ينبغي ان تسمع إاّل منهم، وال 
يس���������وغ أن يبلغها إال قولهم من دون الناس كلهم، 

اليوم وغدا وبعد غد! 
وتجلية الحقائق وتمحيص الوثائق عمل ضخم ال بد 
له من عنصر الزمن مع عنصر التحقيق التاريخي 
معا، وأصدق ما يصدق ذلك في الحركات الحديثة 
الت���������ي ال تزال ترزح تحت أغالل أعدائها الضارين 

في التلبيس والتزوير، مهما تس���������ترت هذه األغالل 
بغالالت من الشرعية المفتراة كذبا على اهلل والناس 
والتاريخ، ولكن عين اهلل ال يعزب عنها مثقال ذرة، 
ووعي الناس في مداه الممتد، عبر الزمان ال تحكمه 
سلطان بشر مهما بغى واستطال، ومرصد التاريخ 
الش���������اهق ال يلبث أن يكش���������ف الخب���������يء ويحصي 
الش���������وارد واألوابد ويضيئ المعالم التي طمرها إفك 

البغاة الى حين. 
فال عجب أن يعاني العاملون لإلس���������الم من قلة ما 
أدركته جهود المؤرخي���������ن - األمناء!- في تحقيق 
س���������ير "الرجال الكبار" الذين تحدوا التيار و كابدوا 
"الجزر" الغال���������ب دون أن يواتيهم، إبان حياتهم، " 
مد" س���������انح يركبونه إلى م���������ا أرادوا - رغم كل ما 
بذلوا إلدراك ذلك من الكدح المضني والعرق والدم 
العزيز. والعجب ال ش���������ك أق���������ل حين يتصل األمر 
بق���������ادة الح���������ركات الحديثة  التي ال ي���������زال أعداؤها 
يعيثون عيث الضباع الهائجة في غابة تتغش���������اها 
غواشي الروع: من شرعة الغدر وهيجة النهم و لغة 

المخالب واألنياب. 
ذا كانت س���������ير هؤالء "الرجال الكبار" ال تجد ما  واإ
هي جدي���������رة به من التحقيق العلمي ولو الى حين، 
ويتأثر بذلك جورها في ازجاء العبرة وتركيز االسوة 
عند من يأتي بعدهم من العاملين، فإنه ال يقل عن 
هذا التخلف آخر يقع فيه كثير من مؤرخي الس���������ير 
حين تش���������غلهم جوانب المعركة مع أعداء اإلسالم، 
وم���������ا تقلب عليهم فيها من صن���������وف األذى والكيد 
والعدوان، فيغفلون عم���������ا ابتلي قادة  هذه المعركة 
من مس���������اءات  قومهم وبني دينهم بل رفاقهم الذين 
أعطوا بيعة الوالء والجهاد، وهو جانب من االبتالء 
م���������ا أكثر م���������ا يكون أحز في النفس و أش���������د مرارة 
ف���������ي المعاناة وأقصم للظهر – ذلك أن نوازله تدهم 
المبتلي���������ن بها من حيث يظن���������ون الحماية واألمن، 
وتفجعهم في أعز ما يسكنون اليه –بعد فضل اهلل 

– من مشاعر الثقة والتناصر والوفاء بالعهد. 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 

على المرء من وقع الحسام المهند  
وأشد ما ينكب به "الرجال الكبار" على أيدي الذين 
عولوا عليهم في أمانة البالغ وفي مكافحة عوادي 

السوء أمران: 
أن ينتكس أفق الدعوة الفسيح المشرق في أفهامهم 
القاصرة فيستحيل إلى عصيبات ما أنزل اهلل بها من 
سلطان، وأن ينتكس والؤهم هلل والحق فتخالف بينهم 

األهواء ويتنازعون على زيف الجاه والمتاع..  
هذه خواطر تداعت الى نفس الشيخ الدكتور سعيد 
رمض���������ان -رحمه اهلل - و ه���������و يقرأ، مذكرات من 
سبقه من مجددي هذا الدين كاإلمامين بن باديس 
والبنا، وهما ال ريب من مجددي اإلس���������الم في هذا 
العص���������ر وهما من كبار الرجال الذين تحدوا التيار 
العارم، كّل في بلده ضد الغزو الغربي، وأرسلوا في 
أوصال العالم اإلس���������المي رجفة ال يكاد يخلو منها 
مكان، ثم لم يكن استشهادهما الماجد، ومن معهم، 
إاّل راية الدم المسفوك تزكي المعركة، أمام مستعمر 
غاشم وتلهب التحدي و توثق سمت الطريق الوعر 
الذي تأذن اهلل أال يقدر عليه غير طالب الش���������هادة 
العلماء األوفياء االصفياء.. ولس���������ان حالهم يقول، 
يا جن���������د اهلل عبرالعصور، ه���������ذه أواصركم: بآصرة 
الروح تبقون اطهارا موحدين، وبآصرة الفكرة تبقون 
راش���������دين مس���������ددين، وبآصرة التنظيم تبقون أقوياء 

متساندين. 
أخلص اهلل الطوية، وألهم الرشد، وكان عليكم نعم 
الخليفة.. لهذا الحديث بقية، واهلل يقول الحق وهو 

يهدي السبيل. 

من أصداء إعالم مجعية العلماء يف املهجر.. 
من شهاب بن باديس يف املغرب إىل شهاب البنا يف املشرق
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باس���������ترجاع بس���������يط للفت���������رات الزمنية 
الس���������ابقة، قبل خمس عشرة سنة، وقبل 
عشرس���������نوات... يمكن للمرء� أن يعرف 
مالمح التطور والتحّسن،  فيما يتصل 
الجمعية على طري���������ق تحقيق  بتق���������دم 
أهدافه���������ا النبيل���������ة العظيمة، كما خطط 
له���������ا وس���������جلها الماهدون م���������ن الجيل 
الوضيء المؤسس الذي آتاه اهلل تعالى 
إخالص���������ا وصدقا وعزيم���������ة وقوة إرادة 
التخطيط  وجميل تضحية، وقدرة على 

واالستشراف.
الجمعي���������ة اليوم ممتدة ف���������ي كل أرجاء 
الوط���������ن، من حيث االنتش���������ار األفقي، 
وُش���������عبها تتزاي���������د وتكبروتتس���������ع، كّما 
ونوع���������ا... وأعمالها الكثيرة األخرى في 
كل الميادين � بحمد اهلل تعالى � ملموسة 
واضح���������ة بّينة، إال لم���������ن يجحد وُينكر 
ابت���������داء، أولمن ال يكّلف نفس���������ه عناء 

المتابعة واالهتمام.
لكن هل ه���������ذا  يكفي؟ أعني هل  هذا 
»الّصي���������ت«.. وهذه الس���������معة.. وهذا 
االنتشار ي�حقق الرضى عن الجمعية، 
فنقول : إن الجمعية أدت ما عليها وال 
مزي���������د على ما قدمت���������ه وتقدمه؟ أم أن 
األمريتطلب عناء ويس���������توجب إصغاء 
ومزيد اهتمام ...واالس���������تماع إلى آراء 

أخرى؟
أذكر جي���������دا إجابات الكثير من اإلخوة 
األخوات في االستفسارات التي تنشرها 
صفحات  الجمعي���������ة، كما أذكر أيضا 
التعليقات على بعض ما ُينش���������ر طلبا 

لالستئناس 
بال���������رأي والمش���������ورة،وقبل ذلك 
ذّكر بكثير  أذُك���������ر واإ
من مداخالت 
إخوانن���������ا 

وأخواتنافي لق���������اءات الجمعية التقييمية 
والتنظيمية وبع���������ض الملتقيات، عندما 
يتعلق األمر بتوضيح بعض المس���������ائل 
ذات الصل���������ة ب� »تق���������دم« الجمعية إلى 
اإلمام،وارتقائها إلى مس���������توى المشروع 
الدعوي الرسالي الكبير، وارتفاعها إلى 
مستوى المسؤوليات العظيمة الضخمة 
المطلوبة منها كمؤسسة دعوية متميزة، 
وكق���������وة اقتراح،وكرائد م���������ن رواد العمل 
الثقاف���������ي والديني والفكري واإلغاثي في 

وطننا...
ذّكر أيضا ب� »الرؤية« التي  كما أذُكر واإ
ُطرحت قبل سنوات قليلة، والتي حملت 
ُعقدت وُنظمت  اسم »البصيرة« والتي 
جمعية عام���������ة خاصة بها، لمناقش���������ة 
الرؤي���������ة المس���������تقبلية للجمعية، وكيف 
ينبغي ان تكون بعد سنوات، باألخص 
في أف���������ق الذك���������رى المئوية لتأس���������يس 

الجمعية 2031...
ومم���������ا يجب التنبيه إلي���������ه هنا بوضوح 
وصراحة أن أحد األهداف المرس���������ومة 
الكبيرة التي اُتفق عليها بإجماع، وهي 
مس���������جلة في وثائق الجامعة الصيفية، 
وأعاد اإلخوة في ملتقيات ومناس���������بات 

التذكير بها ..
نعم أحد األه���������داف الكبرى هي: »أن 
تك���������ون جمعي���������ة العلم���������اء المس���������لمين 
الجزائريين.. إح���������دى أكبر وأقوى وأهم 
الهيئ���������ات الدعوية العلمي���������ة في العالم 
أف���������ق 2031« ...وهذا  العربي ..في 
ليس هدفا بسيطا بطبيعة الحال، ولكنه � 
أيضا � ليس هدفا معجزا.. وال مستحيال، 

بل وليس حتى شاّق التحقيق.
ومن يتابع أنش���������طة الجمعية وفعالياتها 
)ولنذكر فقط بأكثر من عش���������رة أنشطة 
في المدة األخيرة القريبة في :غيليزان، 
قالم���������ة،  وهران،س���������طيف،  عناب���������ة، 
الطارف، أوالد جالل، ميلة، س���������كيكدة، 
���������عب(.. أدرار، وغيرها من المدن )الشُّ

دون الحدي���������ث عن الهّب���������ة التضامنية 
الخاصة بتوزي���������ع الحقائب الطبية على 
واليات الوطن كله، والتي شاركت فيها 

الجمعية بأناقة واقتدار...
لكن مرة اخ���������رى ...هل يعني ذلك أن 
الجمعية ارتقت إلى المستوى المطلوب 

وحققت االهداف..؟ 
الج���������واب..ال، ال تزال  والج���������واب ال، 
الجمعية بعيدة عن أن تحقق  األهداف 
الكبيرة، ومنها هذا الهدف وهو أن تكون 

»واحدة من أقوى الهيئات الدعوية« 
والس���������بب : يكمن في أن  النقائص 
ما تزال كثيرة، والتعثرما يزال قائما، 
واالرتجال مايزال ايضا هو السائد 
في الكثير م���������ن األحيان.وفضال 
عن كل ذلك ل���������م تحقق الجمعية 
الهدف اإلجرائي الرئيس وهو أن 
يكون عملها »مؤسسيا« احترافيا 
دقيقا، ينبني على العلم، ويتاسس 
الدعوية الشرعية  المنهجية  على 

الموجبة .
ه���������ذا رأي���������ي وأتص���������ور أن الكثيري���������ن 
والكثيرات يشاطرونني هذا الرأي الذي 
للجمعية، وعلى  الحّب  يتأس���������س على 
الغيرة عليها، وعل���������ى وجوب االجتهاد 
أكثر فأكث���������ر في أداء المنوط )بنا( من 

الواجبات نحوها ونحو وطننا.
ثمة خطوط عريضة ينبغي أن نش���������ير 
إليها هنا، من ب���������اب التذكيرمن جهة، 
ومن باب تجديد العزم من جهة ثانية:

1� ض���������رورة االرتقاء )من الجميع( إلى 
مس���������توى هذه الجمعية الرّبانية المباركة 
أخالقا وس���������لوكا وعمال وأداء ؛واعتداد 

ذلك مسؤولية أمام اهلل تعالى ؛
2� إ‘فساح المجال أكثر فأكثر للطاقات 
الكبيرة المتنوعة المتخصصة، في شتى 

مجاالت العلم والمعرفة؛
3� تعظي���������م جس���������م الجمعي���������ة الخاص 
بالعلماء )من كل األصناف(..بتوسيع 
دائرة الهيئة االستشاريةّ أكثر فأكثر،مع 
اس���������تقطاب المثقفين والباحثين والكتاب 
الجنس���������ين(...وهذا  )من  واإلعالميين 

عمل جليل وهدف نبيل .
4� فسح المجال وسيعا أمام المبادرات، 
يجاد صيغ مرنة،  من أي نوع كانت، واإ
في اس���������تيعاب كل مب���������ادرة ذات خلفية 
دعوي���������ة، أي���������ا كانت: ثقافي���������ة، فكرية، 

تربوية دينية، ابداعية الخ ..
5 � تبّن���������ي المنهج التغييري اإلصالحي 
وضوابط���������ه،   وأصول���������ه  الباديس���������ي، 
ومالمح المنه���������ج منثورة في حركة ابن 
باديس وس���������لوكه الدعوي الش���������خصي، 
وفي مؤلفاته، وأيضا في أدبيات جمعية 
العلم���������اء وأعمالها وجه���������ود أعضائها 

وثمرات تلك الجهود؛ 
6 � التركيز عل���������ى التكوين والتدريب، 
وحس���������ن اختيار القي���������ادات في مختلف 
يجاد صيغ فّعالة للتحفيز  المستويات،واإ
والتش���������جيع والتوجيه، عبرآليات متعددة 
تحافظ على المورد البشري �أوال � وتكوينه 
وتطوي���������ره ثاني���������ا.ألن من المش���������كالت 
الكبيرة)االس���������تنزاف( في مجال الكادر 

البشري، وانسحاب البعض وانعزاله
7� إيج���������اد صيغة متابعة )ومحاس���������بة( 
تس���������مح بتقدير النش���������طين والناشطات 
إل���������ى المزيد من  وتش���������جيعهم ودفعهم 
المتأخرين  ومتابع���������ة  واالجتهاد  العمل 
المقّصرين بالش���������كل ال���������ذي تتجاوز به 
الجمعي���������ة »العطالة« والبطء القاتل في 

إنجاز المهام  وتحقيق األهداف.
8 � من المسائل الضرورية التي يحسُن 
الحس���������م فيها ما يتعلق بانخراط حقيقي 
دماج���������ه في منظومة  كّلي للش���������باب، واإ
حرك���������ة العمل في الجمعي���������ة، وبالطبع 
نعني هنا الشباب الطموح، المقتدرالذي 
يملك مؤهالت القيادة والتغيير، ويعرف 
قوانين التس���������يير والتدبير ..ويجب أن 
نعم���������ل على تكثي���������ف التكوين في هذا 

المجال.

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ...

نــحو ُأفق مســتقبلي ...أكثر وضاءة وأقوى إجنازا

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ

أول ما يطالعك وأنت تستعرض سيرة اإلمام عبد الحميد بن باديس، رحمه 
اهلل، صفة القيادة وقد يؤتى اإلنسان حًظا وافرًا من القدرات العقلّية والعلم، لكنه 
يفتقد لخصيصة القيادة، وقد يؤتى اإلنسان مااًل كثيرًا غير أنه أعجز من يجمع 
حوله آل بيته، وقد تحوط باإلنسان أسباب الجاه والنسب العريق، ومع ذلك 

تجده قاصرًا على االستثمار فيما أؤتي من تلك األسباب...
لقد اجتمع في عبد الحميد بن باديس بعض شتات من تلك األسباب، فهو 
عريق النسب وعلى قدر وافر من الجاه، ورزقه اهلل علًما وفكرًا متقًدا، غير 
ان اجتماع تلك الصفات في شخصه لم يكن على نحو )أشتات مجتمعات(، 
بل هي صفات انصهرت في بوتقة نفسه وعقله، وتداخلت في شخصه حتى 
ال تعرف أيها اكسبه تلك الهيبة والمهابة، وكيف تطلع رفاقه إليه ليكون رائًدا 
فيهم، ال ينازعه في ريادته أحد، وال يشعر أيا منهم أنه أحق بقيادة المسيرة 

منه!
تلك لعمري آية عظمة ابن باديس، رحمه اهلل، ففي عالم الحيوان يتمّيز الفحل 
بالغريزة، ويسلم له القطيع زمام القيادة، وفي دنيا البشر ينبغ القائد بين أقرانه 
في ساعات العسرة، وتجد من اتباعه من يفوقه علًما، وأكثر منه مااًل وأسن 
منه في حساب السنين، لكنه هو كبير القوم ورئيسهم، يعرف ذلك في نفسه، 

ويدركه من تطلع من حوله إلى شخصه على حد ما قال طرفه بن العبد:
ِإذا اْلَقْوُم قاُلوا َمْن َفًتى؟ ِخْلُت َأنَِّني *** ُعِنيُت، َفَلْم أْكَسْل وَلْم أتبّلِد

وكذلك فعل ابن باديس في مطلع عقد الثالثينيات من القرن الماضي، وقد بلغ 
أُشّده وبلغ أربعين سنة، وقد جمع إخوانه تحت مظلة )جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين(، بعد أن سلخ عقدا ونصف العقد من الزمن في )إعادة تشكيل 
العقول(، وأخرج جياًل من النشء ومن الكهول والشيوخ، أخرجهم من ضالالت 
الوهم وسّلحهم بنور الفهم، فإذا به باألمة الجزائرية تخرج من أجداث المقبرة 

االستعمارية خلًقا جديًدا...
وأستاذه،  دربه  رفيق  على  يشفق  سره(،  )أمين  بوشمال  أحمد  المرحوم  كان 
فيحاول أن يؤثره بلقمة من طعام تشد أوده، فإذا بالرجل الكبير يسأله: وهل 
أكل الطلبة في مراقدهم؟ ويعود إلى قطعة الكسرة وكأس اللبن غير مكترث 
بما يقذف في جوفه، فإذا جنَّ الليل قصر من لحافه في برد قسنطينة كيما ال 

يخلد إلى فراش وثير، وشعاره قول القائل:
فما أطال النوم عمرًا *** وال قّصر في األعمار طول السهر

العالم، متماهًيا  وال عجب بعد ذلك، أن تجد الرجل محقًقا في التراث بعقل 
السياسي،  بحس  وتناقضاته  للواقع  راصًدا  األديب،  بقلب  الكالم  عذب  مع 
يدبج الخطب، ويلقي دروس الفقه والتفسير والّلغة، ويحاور األعيان ويداري 

االحتالل وعيونه...
وقائد  باالستعداد  وقائد  بالفطرة  قائد  اهلل،  باديس، رحمه  بن  الحميد  إن عبد 
بالتكوين، يجمع وال يفّرق، ويؤثر الفعل على القول ما كان الفعل بانًيا، وينير 

العقول بالقول مادام القول يمّهد له طريق العمل...
ترصد االستعالمات االستعمارية تحركاته، وتدرك خطر ما قد أفاض فيه من 
أعمال، فإذا نزغ شيطانها فيها للفتك به، ال تجد فيما تستعرضه من حركته ما 
يسوّغ لها البطش به، فتعمل على تكدير صفوه بمضايقة أعوانه، فيعمل على 

ايجاد البدائل، وهو يردد مع السمؤل:
ِإذا َسيٌِّد ِمّنا َخال قاَم َسيٌِّد  *** َقُؤوٌل ِلما قاَل الِكراُم َفُعوُل

خمسة عقود من الزمن هي كل مكث ابن باديس في دنيا الناس الفانّية، قذف 
مع كل زفرة من زفراته الطاهرة روحا تحّركت في أرواح الجزائريين، كان مدرًكا 
للواقع وعقابيله، ويحاول إخراج جذوة من تحت الرماد )فربما حيُّ الخشب(، 
الكبار، وكم  القادة  إال  فيها من لطائف  )فاء( االستئناف ال يدرك ما  وتلك 
كانت كلمات محمد العيد تحّية لذلك األمل، وهو يقف ألول مرة على قبر  

اإلمام القائد:
ال تخَش ضيعَة ما تركت لنا سًدى …*… فالوارثون لما تركت كثيُر
نْفحتك من رحماِت ربك نفحٌة …*… وسقاك غْيٌث من رَضاه غزيُر

أحابيل  الحديث، وهو يستشرف  الجزائر  تاريخ  أَمًة في  باديس كان  ابن  إن 
المستعمر فيكتب في مجلة )الشهاب( سنة 1936 بأن )ما جمعتُه يُد اهلل ال 
تفرقه يد الشيطان( قائاًل: » إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم اإلسالم 
منذ بضع عشرة قرنا، ثم دأبت تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدة والرخاء، 
وتؤلف بينهم في العسر واليسر، وتوحدهم في السراء والضراء، حتى كونت 

منهم منذ أحقاب بعيدة عنصرًا مسلما جزائريًا، أُمه الجزائر وأبوه اإلسالم«.

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

اإلمام القائد...
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مدينة تلمسان وما حولها من قرًى وأرياٍف إّن 
منذ الِقدم، كان���������ت قبلة للعلماء والزّعماء.. 
إّم���������ا أّنهم زاروها أو تخّرجوا منها، كس���������ائر مدن 
الوطن. وهذا ألن أهل تلمس���������ان، رجاال ونس���������اء، 
أهل علم وثقافة وسياس���������ة وجهاد. ويعرفون كيف 
يرّحبون بالّضيف، وكيف يستقبلونه ويحتضنونه.

وم���������ا مجيء األمي���������ر عبد الق���������ادر الجزائري إلى 
مدينة تلمسان، واإلقامة بها بضع سنوات، بعدما 
بايعه الّتلمسانّيون على الجهاد سنة 1832م ضّد 
االحتالل الفرنس���������ي الّلعين غير دليل على ذلك. 

يقول األمير عبد القادر بالمناسبة:
إلى الّصون مّدت تلمسان يداها

ولّبت، فهذا ُحسن صوٍت نداها  
ونادت: أعبد القادر المنقذ الذي

أغثَت ُأناًسا من بحور هواها  
ألّنك ُأعطيَت المفاتيَح ُعنوًة

فزدني، أيا عّز الجزائر جاها  
1919م، أّول مجيء الّشيخ اإلمام عبد الحميد 

ابن باديس:
من القامات الِعلمية التي زارت مدينة تلمسان ألّول 
مرٍّة في س���������نة 1919م*، وتشرّفت المدينة بزيارة 
هذا الّرجل العظيم هو فضيلة الّش���������يخ اإلمام عبد 
الحميد ابن باديس؛ وينزل ضيفا ببيت الّشيخ أبي 
بكر ُش���������عيب بن علي. ومكث عنده مّدة يتبادالن 
الحديث والّرؤى حول مس���������تقبل الجزائر، وكالهما 

ُأعجَب باآلخر لغزارة الِعلم.
فقام الّش���������يخ القاضي ش���������عيب بإجازة الّشيخ عبد 
الحميد ابن باديس، كما أجاز الّشيُخ عبد الحميد 

ابُن باديس الّشيَخ القاضي شعيب. 
وبالمناس���������بة ألق���������ى اإلم���������ام عبد الحمي���������د نظرًة 
على المدين���������ة الّتاريخية، وتع���������ّرف على العلماء 
والّصالحين، والمثّقفين. كم���������ا قام بزيارة أضرحة 
األولي���������اء الّصالحين والّدع���������اء لهم؛ منهم ضريح 

الّشيخ الّسنوسي..
1923م، الّزي������ارة الّثانية للّش������يخ 
اإلم������ام عب������د الحميد ابن 

باديس:
ع���������ام  وف���������ي 
1923م جاء 
فضيلت���������ه 
ل���������ى  إ

مدينة تلمس���������ان من أجل الّتعّرف على أهلها أكثر 
فأكثر، والبحث عن رجال مخلصين يحملون هّم 
اإلصالح وعبء الّدعوة إليه، وكان لقاؤه بالّشيخ 
محّم���������د مرزوق الذي كان ُيتقن الّلغة الفرنس���������ية، 
وكان أّول رئيس ش���������عبة مدينة تلمس���������ان لجمعية 

العلماء المسلمين الجزائرّيين بعد تأسيسها.
1927م، الق������دوم الّثال������ث للّش������يخ اإلمام عبد 

الحميد ابن باديس: 
وكانت هذه الزّيارة للّشيخ عبد الحميد في يوم 28 
أبريل 1927م، وجد في تلمسان األرض الخصبة 
لزرع فك���������رة اإلصالح بتلمس���������ان. مثلما اتّفق مع 
الّشيخ محّمد البشير اإلبراهيمي في بادئ الّدعوة 
في المدينة المنّورة سنة 1913م على تربية نشٍء 
يؤم���������ن بفكرة صحيحة ولو بعل���������ٍم قليٍل. وبطبيعة 
الحال كانت رحالت الّش���������يخ اب���������ن باديس دائما 

بمعية الرّفقة الّصالحة.
وفي هذه الّرحلة مّر على الّش���������يخ ابن عليوة شيخ 
طريق���������ة ببيته بمدينة غليزان، وتحّدثا في مواضيع 
هاّمة في العقيدة من بينها تصحيح مفهوم الّتوّكل 
والّت���������واكل؛ وهنا قال له اإلمام عب���������د الحميد ابن 
باديس: "إذا كان الّش���������يء الكثي���������ر يجمعنا فلماذا 

القليل يفرّقنا؟"
1931م، الّزي������ارة الرّابع������ة للّش������يخ اإلمام عبد 

الحميد ابن باديس:
هذه الزّيارة كانت زيارة خاطفة س���������نة 1931م من 
أجل البحث عن رج���������ال ثقات ومخلصين لدينهم 
ووطنهم، من أجل تأسيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائرّيين على المستوى الوطني والمحّلي. ومّمن 
التقى بهم الّش���������يخ محّمد مرزوق، والّشيخ موالي 
الحسن البغدادي. وصار الّشيخ من أهل تلمسان، 
بدعوة أو بدون دعوة من أجل الجزائري إلخراجه 

من الجهل ومقاومة االستدمار الّلعين.
1932م، المجيء الخامس للّش������يخ اإلمام عبد 

الحميد ابن باديس: 
وهي أهم رحلة قام بها إلى مدينة تلمس���������ان. يروي 
الّس���������ّيد محّمد الّصغير مول السهول الّشافعي أّنه 
كان في س���������فر بمدينة البيض م���������ن أجل الّتجارة، 
وهناك س���������مع بالّشيخ عبد الحميد ابن باديس عن 
طريق صديقه الذي أخذه إليه وتعّرف عليه وقال 
له: أنا فالن من تلمس���������ان. فس���������عد الّشيخ بلقائه 
ليبّلغ���������ه بنّية زيارة مدينة تلمس���������ان قريبا. وهنا قّدم 
الّش���������اب محّمد الّصغير مول السهول للّشيخ عبد 
الحميد ابن باديس عنوان والده الحاج البشير مول 
السهول الّشافعي ورقم هاتف المتجر، على أساس 

تنظيم زيارة في األّيام القليلة القادمة.
وفي ليلة الزّيارة هتف أحد رفقاء الّشيخ عبد الحميد 
ابن باديس ليبلغ أّن الّشيخ ابن باديس عازم على 

القدوم إليكم، وموعدنا غدا عند محّطة القطار.
فأخبر الوالد ابنه عن الهاتف المفاجئ والّضيف؛ 
فتذّكر الّش���������اب الّلقاء بمدينة البيض والذي نسي 
إخبار والده بذلك. فقام الوالد يلوم ابنه عن نسيان 
موعٍد كهذا. وفي الغد من سنة 1932م قام الحاج 
البش���������ير بجمع ثّلة من كبار الّتلمس���������انّيين ليقوموا 
بواجب االس���������تقبال في الموعد المحّدد يليق بمقام 

الّشيخ اإلمام الهمام عبد الحميد.
وبالمناسبة قّدمت الجمعية الّسنوسية طلبا لإلدارة 
الفرنس���������ية بتنظيم درس ُيلقيه فضيلة الّشيخ اإلمام 
عبد الحميد بمسجد العتيق بتلمسان، لكّنها رفضت 
الّطلب رفضا تاما بمساعدة بعض العمالء لإلدارة 

المحتّلة.
وعليه اس���������تعملت الجمعية حيلة بسيطة لُتحضر 
مفت���������اح قاعة  الحفالت لبلدية تلمس���������ان؛ وعندها 

قاموا بتنظيفها وتفريش���������ها ثّم اإلعالن عن الّنشاط 
عبر أحياء مدينة تلمسان.

وس���������مع اليهود بالّتحضيرات الجاري���������ة على قدم 
وس���������اق، وه���������م ال يدركون حقيقة األم���������ر، وبدأوا 
بطرح األسئلة على المسلمين: يا المسلمين واش 

عندكم؟؟ يا المسلمين!..
وفي اليوم الموعود يدخل الّشيخ الهمام عبد الحميد 
القاع���������ة التي كانت مكتظة ع���������ن آخرها، وصّلى 
ركعتي الّنافلة . ولّما انتهى دنا منه أحد الحاضرين 
وقال له: يا ش���������يخ لماذا أّديت صالة الّنافلة وهذه 
قاعة الحف���������الت؟! فرّد عليه: أّن هذا المكان كان 
في يوم قريب مدرس���������ة بها قاع���������ة للّصالة، وأّني 

أعتبر القاعة هذه جزءا من المسجد.
وألقى  الّش���������يُخ درًس���������ا بالغ األهّمية انطالقا من 
قوله تعالى: }َلْيَس َعَل���������ى اأْلَْعَمى َحرٌَج واََل َعَلى 
اأْلَْع���������رَِج َحرٌَج واََل َعَلى اْلَمرِي���������ِض َحرٌَج واََل َعَلى 
َأنُفِس���������ُكْم َأن َتْأُكُلوا ِمن ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوِت آَباِئُكْم َأْو 
َهاِتُكْم َأْو ُبُيوِت ِإْخوَاِنُكْم َأْو ُبُيوِت َأَخوَاِتُكْم  ُبُيوِت ُأمَّ
اِتُكْم َأْو ُبُيوِت  َأْو ُبُي���������وِت َأْعَماِمُكْم َأْو ُبُي���������وِت َعمَّ
َفاِتَحُه َأْو  َأْخوَاِلُكْم َأْو ُبُيوِت َخااَلِتُكْم َأْو َما َمَلْكُتم مَّ
َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَن���������اٌح َأن َتْأُكُلوا َجِميعًا َأْو 
َأْشَتاتًا َفِإَذا َدَخْلُتم ُبُيوتًا َفَسلُِّموا َعَلى َأنُفِسُكْم َتِحيًَّة 
���������ْن ِعنِد اللَِّه ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة َكَذلِ���������َك ُيَبيُِّن اللَُّه َلُكُم  مِّ
اآْلَياِت َلَعلَُّكْم َتْعِقلُ���������ون{، وبعد نهاية الّدرس، ألّح 
جمٌع من الّتلمسانّيين على الّشيخ أن يمكث معهم 
في تلمس���������ان إلى ما شاء اهلل تعالى، فأراد الّشيخ 
أن ال يرّد طلبهم، ألّن الّش���������يخ كان رّحالة زمانه 
يجول بي���������ن المدن الجزائرية من أجل الّتوعية ولم 
الّش���������مل؛ فقال لهم: سأبعث لكم برجل أعلم مّني. 
فتعّجبوا وقالوا له: أُيوجد رجٌل أعلم منك يا شيخ؟؟ 

قال: نعم.
وكان الّرجل األعلم من الّش���������يخ هو فضيلة الّشيخ 
محّمد البشير اإلبراهيمي عالم زمانه يحّل بمدينة 
تلمسان أواخر س���������نة 1932م. ثّم يعود لُيحضر 
عائلته الكريمة في أوائل سنة 1933م. ليبدأ بما 
يجب القي���������ام به، من نش���������اطات ودروس. حيث 
كان له درس في ش���������رح صحيح البخاري بالزّاوية 
الهبرية لمّدة سنة. ثّم فّكر الّشيخ اإلبراهيمي تفكير 
العقالء في بناء مدرس���������ة مس���������تقّلة خاضعة لهم. 

فكانت مدرسة دار الحديث العامرة.  
1937م، القدوم الّس������ادس للّش������يخ اإلمام عبد 

الحميد ابن باديس: 
ما كان رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائرّيين 
في الميدان كِقطِع الّشطرنج ُتحّركها األيادي يمينا 
أو يسارا ليهلك الّشاه في األخير، أو ِقطِع )الّداّمة( 
ّنما هي أكبر من أحزاب  ، واإ لُيتس���������ّلى بها العاميُّ
زماننا، كان أعضاؤها من العلماء األجاّلء، كّلهم 

زعماء. رسموا ألنفسهم هدفا معّيًنا لتحقيقه.
ه���������ذه المرّة يأتي العاّلمة الّش���������يخ عبد الحميد ابن 
باديس فاتحا مع وفد كبير من علماء الجزائر من 
الّطراز الّرفيع والمعدن الغالي ليقوم بفتح مدرس���������ة 

دار الحديث في حفل بهيج دام ثالثة أّيام. 
وكان ذل���������ك اليوم المش���������هود االثني���������ن 21 رجب 
1356 هجرية، الموافق ل�: 27 ُشتنبر 1937م، 
حيث تبدأ المس���������يرة من محّطة القطار بتلمس���������ان 
إلى مدرس���������ة دار الحديث بتنظيم محكم من ِقبل 
الوطنّيين المخلصين؛ لم ُيشهد لها مثيٌل في تاريخ 

الجزائر من َقبل.
وعند باب مدرس���������ة دار الحديث لفتحها رس���������ميا 
تبادل الّش���������يخان كلمات رفيعة المس���������توى. ولّما 
دخل العلماء والّشيوخ المدرسة واكتّظت بهم، بقي 

الّتلمسانّيون خارج الّدار كما قال الّشاعر:

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا
نحن الّضيوف وأنت رّب المنزل  
فما كان من الّش���������يخ عبد الحميد ابن باديس إاّل 
تلبية نداء الّتلمس���������انّيين ليطّل عليهم من الّشرفة 
ويقول كلمته الخالدة الجامعة المانعة والّش���������املة 
قائال: "يا أبناء تلمس���������ان، يا أبناء الجزائر، إّن 
ّن  العروب���������ة من عهد تّبع إلى الي���������وم تحّييكم، واإ
اإلس���������الم من يوم محّمد صّلى اهلل عليه وس���������ّلم 
ّن أجيال الجزائر من هذا  إلى الي���������وم ُيحّييكم، واإ
الي���������وم إلى يوم القيامة تش���������كركم وتثني عليكم، 
وتذكر صنيعكم بالجميل، يا أبناء تلمسان كانت 
عندكم أمانة من تاريخنا المجيد فأّديتموها فنعم 
األمناء أنتم فجزاكم اهلل جزاء األمناء والّس���������الم 

عليكم وحمه اهلل".
1939م، الّزيارة الّس������ابعة للّشيخ عبد الحميد 

ابن باديس:
كانت للّش���������يخ زيارة إلى تلمس���������ان سنة 1939م، 
حضر فيها من أجل احتفال ختم العاّلمة الّش���������يخ 
محّمد البشير اإلبراهيمي تفسيَر ثالثين حزبا بدار 

الحديث.  
وتّذّكرت الح���������اج عبد القادر ش���������يخاوي لّما كان 
يستعيد شريط ذكرياته في جلساتنا معه، يوم بات 
مع الّش���������يخ عبد الحميد اب���������ن باديس كحارس له 
بالمقصورة بالّطابق األّول بمدرسة دار الحديث، 
وفي حين غفلة أخذته ِسنٌة من الّنوم، حّتى سمع 
صوت المش���������ي، فقام بس���������رعة ليتأّكد من مصدر 
الّصوت، ظانا منه أّن هناك غريبا بالّدار يتجّسس 
أو يريد ش���������رّا بالّش���������يخ؛ فإذا به يلتقي بالّشيخ عبد 
الحميد ينزل من الّطابق الّثاني كان يتفّقد المبنى. 
فقال له الّشيخ عبد الحميد وهو يرّبت على كتفه: 

أحسنت، أحسنت..
زيارات أخرى س������ّرية للّش������يخ عبد الحميد ابن 

باديس:
كان للّشيخ عبد الحميد ابن باديس زيارات أخرى 
س���������رّية. كما يقول الّس���������ي بومدين دالي يوسف، 
الملّقب بالّس���������ي بومدين الّتاجر، أّن الّش���������يخ ابن 
باديس كان يزور تلمسان مرارا، وكان يأخذه بمعّية 
الّشيخ محّمد البشير اإلبراهيمي في سّيارة مغّطاة 
إلى عي���������ن أبي المهاجر دين���������ار، والفوّارة بأعالي 
القلعة العليا بهضبة الّلة س���������ّتي . وعند منتصف 
الّنهار كان الّسي بومدين الّتاجر يأخذ لهما الغذاء 

متمّثال في قطعة خبز )ِكسرة( وحليب .
الختام:

أختم محاضرتي هذه بكلمة الّش���������يخ اإلمام محّمد 
البش���������ير اإلبراهيمي ُينعي فيها صديقه الّشيخ ابن 

باديس بمناسبة ذكرى وفاته، يقول فيها الّشيخ:
"يموت العظم���������اء فال يندثر منه���������م إاّل العنصر 
الّتراب���������ي الذي يرجع إلى أصل���������ه، وتبقى معانيهم 
الحّي���������ة في األرض، قوّة تح���������ّرك، ورابطة تجمع، 
ون���������ورًا يهدي، وعط���������رًا ُينعش، وه���������ذا هو معنى 
العظم���������ة، وهذا هو معنى ك���������ون العظمة خلوًدا، 
ف���������إّن كّل ما يخل���������ف العظماء م���������ن ميراث، هو 
أعمال يحتذيها من بعده���������م، وأفكار يهتدون بها 
في الحياة، وآثار مش���������هودة ينتفعون بها، وأمجاد 
يعتّزون به���������ا ويفخرون، واالعت���������زاُز والفخز من 
األغذي���������ة الّروحي���������ة الحافظة لبق���������اء الجماعات، 
وه���������ذه المجموعة من مي���������راث العظماء هي التي 
تسلس���������ل بها الحياة متش���������ابهة األط���������وار قروًنا، 
ولواله���������ا النفصمت حلقاتها، فكان لكّل فرد قانوٌن 
خاّص، وحياة خاّصة مقطوعة الّصلة بمن قبلها 
ومن بعدها، فيفس���������د الّنظام ويختّل الوزن وينعدم 

الّتشاكل، فينعدم الّتعاون" .

أّياٌم خالدة من حياة
الّشيخ اإلمام عبد احلميد ابن باديس يف تلمسان

حمّمد بن حامد بومشرة الّسنوسي
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رجوع الشيخ ابن باديس الى الجزائر سنة بعد 
1914 ب���������دأت أولى الخطوات في التبلور 
بعد اتخاذه مس���������جد س���������يدي قموش بقسنطينة منبرا 
لنشر أفكاره اإلصالحية و الشروع في تفسير القرآن 
الكريم. وبعد عودة الشيخ اإلبراهيمي شرع في عقد 
لقاء الدروس بمدينة س���������طيف مع  الندوات العلمية واإ
انتقاد األوضاع االجتماعية السائدة، وهي الخطوات 
نفسها التي اتبعها علماء آخرون رجعوا من المشرق 
وم���������ن مصر وتونس م���������ن أمثال: الطي���������ب العقبي 
والعربي التبس���������ي و إبراهيم بيوض ومبارك الميلي 
ومحمد خير الدين وغيرهم مما ساعد على عقد لقاء 

الرواد سنة 1924 بقسنطينة. 
ومن منطلق أن نجاح أي مش���������روع نهضوي وثقافي 
يج���������ب أن تصاحبه الصحافة التي تعتبر س���������الحا 
ذا حدي���������ن، يقول اإلبراهيمي )الصحف في لس���������ان 
العرف كالصحف في لس���������ان الدي���������ن منها صحف 
األبرار ومنها صحف الفجار، وكان من حظ األول 
االبتالء بالتعطيل والتعويق في نظام الحكم الجائر 
المس���������تبد( فكر الش���������يخ عبد الحميد بن باديس في 
إصدار صحيفة تكون من بين وس���������ائل الدعوة الى 
اإلصالح، ولكنه أنشأ قبلها مع تالميذه أحمد بوشمال 
سماعيل الصحراوي وعبد  والزواوي خليل بلقش���������ي واإ
الحفيظ الجنان المطبعة اإلسالمية الجزائرية بمدينة 
قسنطينة حتى تكون في خدمة مشروعه اإلعالمي 
.فأص���������در صحيفت���������ه األول���������ى )المنتق���������د( يوم عيد 
األضحى المبارك الخميس 11 ذي الحجة 1343 
الهجري���������ة الموافق ليوم 02/07/1925 وهي تحمل 
فكرة اإلصالح الديني، شعارها )الحق فوق كل أحد 
والوطن قبل كل شيء( ولكن اإلدارة الفرنسية كانت 
لها بالمرصاد فقامت بتعطيلها بعد صدور 18 عددا 
منها يوم الخميس 10 ربيع الثاني 1344ه الموافق 
ل 29 أكتوبر 1925 ،خاصة وأنها كانت تنش���������ر 
أخبار انتصارات ثورة الريف بالمغرب بقيادة األمير 

عبد الكريم الخطابي ومس���������اندة الش���������عب الليبي. 
فلم يستس���������لم الش���������يخ ابن باديس للوضعية، وخلفها 
بصحيفة الشهاب بتاريخ 25 ربيع الثاني 
1344 الموافق ل 12 فيفري 

 ،1925

وكانت أس���������بوعية كالمنتقد وكان ش���������عارها )إعطاء 
جمي���������ع الحقوق للذي���������ن قاموا بجمي���������ع الواجبات(، 
وكانت تس���������ير وفق مقولة مالك رضي اهلل عنه )ال 
يصلح آخ���������ر هذه األمة إال بما صل���������ح به أولها(، 
وابتداء من فيفري 1929 أصبحت مجلة شهرية بعد 
مروره���������ا بأزمة مالية خانقة كادت أن توقفها خاصة 
بعد خروج ش���������ركائه منها، فتحم���������ل لوحده تكاليفها، 
وكتب في أول عدد من الش���������هاب الشهري )تستطيع 
الظروف تكييفنا وال تس���������تطيع بح���������ول اهلل إتالفنا(. 
واعتمدت في توزيعها على االشتراكات فقط، حيث 
لم تكن تعرض للبي���������ع كباقي الصحف والمجالت، 
وكان الش���������يخ ابن باديس يعين من طلبته بالجامع 
األخضر خالل عطلتهم الصيفية مندوبين متجولين 

لجمع اشتراكات الشهاب وتعريف الناس بها.
وهي التي على صفحاتها نشرت الدعوة إلى تكوين 
جمعي���������ة العلماء، ونش���������رت المق���������االت تباعا حول 
الموضوع، حتى تحقق الوعد المرجو بتضافر جهود 

الخيرين من العلماء. 
وألن جمعي���������ة العلماء لم تكن تمل���������ك منبرا إعالميا 
باس���������مها، أعار لها الش���������يخ عبد الحميد بن باديس 
مجلة الش���������هاب حتى تكون لس���������ان حالها مؤقتا إلى 
غاية إص���������دار صح���������ف تحمل اس���������مها، وتتحمل 
مسؤوليتها القانونية واألخالقية، ألن مجلة الشهاب 
هي المسؤول عن كل ما تنشره من مقاالت وأخبار، 
وتنطق باس���������مه الش���������خصي. وألن على صفحات 
الشهاب يمكن ألعضاء جمعية العلماء أن يخوضوا 
في القضايا السياس���������ية عكس ما ج���������اء في قانونها 
ن كان التصريح موقعا باس���������م  األساس���������ي، حتى واإ
رئيس���������ها ألنه موقع باسمه الشخصي، وليس موقعا 

باسم الجمعية. 
وقد توقفت الش���������هاب عن الصدور في شهر شعبان 

1358ه الموافق لشهر سبتمبر 1939. 
صحــــف اجلمعيـــة: 

جريدة السنة النبوية احملمدية:
صدر العدد األول منها يوم االثنين 08 ذي الحجة 
1351ه المواف���������ق ل 03 أفريل 1933 .ترأس���������ها 
الشيخ محمد السعيد الزاهري والشيخ الطيب العقبي. 
وكان صاحب امتيازها األس���������تاذ أحمد بوش���������مال. 
ش���������عارها )لقد كان لكم في رس���������ول اهلل أسوة حسنة( 
.كانت تطبع بالمطبعة اإلسالمية بقسنطينة. توقفت 
بع���������د صدور 13 عددا منها ي���������وم االثنين 10 ربيع 
األول 1352 ه الموافق ل�03 جويلية 1933 م. 

م���������ن كتابها عبد الحميد بن باديس، الطيب العقبي، 
محم���������د األمين العمودي، محمد الس���������عيد الزاهري، 
محمد الهادي السنوسي، محمد البشير اإلبراهيمي، 

العربي التبسي، الفتى الزواوي .
جريدة الشريعة النبوية احملمدية: 

صدر العدد األول منها يوم االثنين 24 ربيع األول 
1352 ه المواف���������ق ل�17 جويلية 1933، ترأس���������ها 
الشيخ الطيب العقبي و محمد السعيد الزاهري، وكان 
صاحب امتيازها األستاذ أحمد بوشمال .شعارها )ثم 
جعلناكم على ش���������ريعة من األم���������ر فاتبعها(. كانت 

تطبع بالمطبعة اإلسالمية بقسنطينة.
توقفت بعد صدور 07 أعداد يوم االثنين 07 جمادي 

األول 1352 ه الموافق ل 28 أوت 1933. 
جريدة الصراط السوي:

ص���������در العدد األول منها ي���������وم االثنين 21 جمادي 
األول 1352 ه الموافق ل 11 سبتمبر 1933 م. 
رئيس تحريرها الطيب العقبي ومحمد السعيد الزاهري 
.شعارها )قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من 
أصحاب الصراط الس���������وي وم���������ن اهتدى(. كانت 
تطبع بالمطبعة اإلسالمية بقسنطينة. توقفت بعد 
صدور 17 ع���������ددا منها يوم االثنين 22 رمضان 

1352 ه الموافق ل�08 جانفي 1934. 
جريدة البصائر:

السلسلة األولى:
صدر العدد األول من السلسلة األولى يوم الجمعة 
01 شوال 1354ه الموافق ل 27 ديسمبر 1935 
م بالجزائر العاصمة. وكان رئيس تحريرها الش���������يخ 
الطيب العقبي وصاحب امتيازها الشيخ محمد خير 

الدين. 
وبعد تخلي الشيخ الطيب العقبي عن رئاسة تحريرها 
في سبتمبر 1937 انتقلت رئاسة التحرير الى الشيخ 
مب���������ارك بن محمد الميلي و أصبحت تصدر بمدينة 
قس���������نطينة من العدد 83 وبقي صاحب امتيازها هو 
الش���������يخ محمد خير الدين. ص���������در 180 عددا من 
السلسلة األولى، وآخر عدد منها كان يوم 09 رجب 
1358 ه الموافق ل�25 أوت 1939 وتوقفت بأمر 
من الش���������يخ ابن باديس بعد اندالع الحرب العالمية 
الثاني���������ة، كما طالب من األس���������تاذ محم���������د األمين 
العمودي توقيف جريدته الدفاع الناطقة بالفرنس���������ية، 

وأن يتكفل بمسؤولية مؤونة أوالده. 
السلسلة الثانية:

بعد توقف الحرب العالمية الثانية، ووفاة الشيخ ابن 
باديس في 16 أفريل 1940، أعاد رئيس الجمعية 
الثاني الش���������يخ محمد البش���������ير اإلبراهيمي إصدار 
جري���������دة البصائ���������ر، حيث صدر الع���������دد األول من 
السلس���������لة الثانية يوم الجمعة 07 رمضان 1366ه 
الموافق ل 25 جويلية 1947 وتوقفت بعد صدور 
361 عددا منها يوم 25 شعبان 1375 ه الموافق 
ل����������06 أفريل 1956م وهو العدد األول من س���������نتها 

التاسعة بعد أن ودعت سنتها الثامنة. 
والقرائن التاريخية تؤكد أن السبب الرئيس في توقف 
الجريدة عن الصدور بقرار من اإلدارة الفرنسية يعود 
الى نش���������رها لمقال بقلم الكاتب الفرنسي –بوردي – 
مدي���������ر صحيفة –فرانس أبس���������رفاتور – مترجما الى 
اللغة العربية، ومحتواه جاء لكسر معنويات الجيش 
الفرنسي، وتثبيط همم الش���������بان المدعوين الى أداء 
واجبهم العس���������كري في الجزائر، وقتل عزائمهم، كما 
ورد ف���������ي تعليل صدور األم���������ر بإلقاء القبض على 
الكاتب. وبسبب هذا المقال القنبلة تم الزج بصاحبه 
في السجن. كما أن الخط الوطني الواضح للجريدة 
والمداف���������ع عن حقوق الش���������عب الجزائري في الحرية 
والكرام���������ة، كان من بين أهم أس���������باب صدور قرار 

التوقيف الجائر. 
ويبدو أن هيأة التحرير كانت تستشرف المستقبل فقد 
تنبأت بمصير الجري���������دة وتوقيفها من طرف اإلدارة 
الفرنسية، حيث ورد في افتتاحية عددها األخير رقم 
361، والتي حملت عنوان )البصائر تستقبل سنتها 
التاسعة( ما يلي: )وقد تعرضت البصائر من جراء 
عالنها لكلم���������ة الحق مدوية للمصادرة  صراحتها، واإ
و التضييق للمرات العدي���������دة، والحيلولة بينها وبين 
قرائها في بعض الجهات الى اآلن، وهي غير آبهة 
بما القته وما تالقيه مم���������ا تخبئه لها األيام، مؤمنة 
بأن ساعة الخالص قد دقت، وأن أمر اهلل قد جاء، 
وأن إرادته اقتضت ذلك، وأمره س���������بحانه إذا جاء ال 

رادته ال تقهر(.  يؤخر، واإ
ثم تكش���������ف للقارئ عن خطها الوطني في مواصلة 
النضال بالكلمة، ومس���������اندة حق الش���������عب الجزائري 
رغم القيود والعراقيل، تقول )والبصائر في س���������نتها 
هذه التاس���������عة تدخل في مرحل���������ة جديدة من مراحل 
النضال، وراية المجد بيمينها، وهي سائرة الى األمام 
ف���������ي خوض هذه المعركة الحاس���������مة التي يخوضها 
الش���������عب المكافح لكس���������ر قيوده وأغالله، واسترداد 
حريته واس���������تقالله، ولن تحيد البصائر عن طريقها، 
ولن ترجع قيد ش���������عرة، كما عاهدت اهلل عليه حتى 
تفوز بإحدى الحس���������نيين حس���������ن الس���������يادة أو حسن 

الشهادة(. 
السلسلة الثالثة: 

بعد عودة جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين الى 

نشاطها من جديد، طبقا لقانون الجمعيات السياسية 
والثقافية وصدور دستور فيفري 1989، حيث تولى 
رئاس���������تها الشيخ أحمد حماني في 14 مارس 1991 
أعادت إص���������دار جريدة البصائر حتى تبقى لس���������ان 
حالها وترجمان مواقفها بنشر البيانات والتصريحات. 
وقد صدر العدد األول من السلس���������لة الثالثة في 18 
ذي القع���������دة 1412 ه الموافق ل 21 ماي 1992، 
وص���������در منها 26 عددا، إلى أن توقفت في 18 ذي 
القعدة 1413ه الموافق ل���������� 10 ماي 1993.ومن 
األس���������ماء التي داومت على الكتابة بها نذكر: أحمد 
شقار الثعالبي ومولود طياب و أحمد حماني ومحمد 
الصالح رمضان ومحمد الطاهر فضالء وس���������ليمان 

بشنون وعلي أمقران السحنوني. 
السلسلة الرابعة:

بعد تولي س���������ماحة الشيخ عبد الرحمان شيبان رئاسة 
جمعية العلماء، وبعد وفاة الشيخ علي مغربي رئيس 
تحريرها في 06 جانفي 1999، أصدرت السلس���������لة 
الرابعة منها. حيث ص���������در العدد األول يوم االثنين 
19 صف���������ر 1421ه الموافق ل 22 ماي 2000، 
وحافظت على صيرورة صدورها، واالستمرارية دون 
انقط���������اع رغم نقص اإلمكاني���������ات المالية والتي كان 
يتكلف بها سماحة الشيخ ش���������يبان، كما كان يتحفها 
بسانحة كافتتاحية لكل عدد، وحتى بعد تولي الدكتور 
عبد الرزاق قس���������وم رئاس���������ة الجمعية إلى يوم الّناس 
ه���������ذا. وقد صدر منها 1061 عددا الى غاية اليوم. 
وفتحت صفحاتها إلى لألقالم الش���������ابة الطموحة في 
ميدان اإلعالم، باإلضافة الى كوكبة من األس���������ماء 
الالمعة في دنيا الكلمة والبحث و التاريخ، وهي اليوم 
من المنابر الجادة التي تحاول نشر الفكر المعتدل، 
وتتبع األحداث الوطنية والعربية واإلسالمية، وتشجيع 
المبادرات الخالقة في مجال الثقافة واألدب، والدفاع 

عن القضايا العادلة منها القضية الفلسطينية. 
باإلضاف���������ة إلى الصح���������ف المذكورة أع���������اله، هناك 
صحف أخ���������رى كانت موالية فق���������ط لجمعية العلماء 
وتنش���������ر مبادءها بس���������بب أن أصحابها من أعضاء 

الجمعية فقط منها: 
جريدة اجلحيم:

صدر عدده���������ا األول في 03 ذي الحجة 1351 ه 
الموافق ل����������30 مارس 1933 بقس���������نطينة، أصدرها 
الثالث���������ي محم���������د الس���������عيد الزاهري ومحم���������د األمين 
العم���������ودي وعب���������د الرحمان غري���������ب، وكان صاحب 

امتيازها الفرنسي محمد الشريف جوكالري. 
- جريدة أبو العجائب: 

لمحمد العاب���������د الجاللي، صدر عدده���������ا األول يوم 
الخمي���������س 09 صف���������ر 1353ه الموافق ل� 24 ماي 

1934 بمدينة قسنطينة. 
- جريدة الشعلة: 

صدر عددها األول يوم الخميس 22 صفر 1369 
الموافق ل� 15 ديسمبر 1949، وكان رئيس تحريها 
أحمد رضا حوحو وصاحب امتيازها الصادق حماني 

والمشرف على اإلدارة أحمد بوشمال. 
وحفاظ���������ا على ت���������راث الجمعية يج���������ب تثمين العمل 
القيم الذي قامت به دار الغرب اإلسالمي لصاحبها 
التونس���������ي الحبيب اللمس���������ي رحمه اهلل والمتمثل في 
إعادة طبع جرائد الشيخ ابن باديس زيادة على جرائد 
جمعية العلماء المسلمين الجزائرين، مع إصدارها في 
مجموعة من المجلدات الالئقة حتى ينتفع بها الطلبة 

والمهتمون بتاريخ الجزائر الثقافي. 
ونأم���������ل أن تواصل إدارة جمعي���������ة العلماء هذا العمل 
التوثيقي بإصدار السلسلة الثالثة والسلسلة الرابعة في 
مجلدات فاخرة، وواضحة للقراءة حتى تس���������هل مهمة 
الرجوع إليها، وأن تك���������ون مصدرا علميا مهما لطلبة 
الجامع���������ات في الجزائر وخارجها ولمن يحاول تناول 

مدونتها الشعرية والنثرية في الرسائل الجامعية. 

وقفة مع صحف مجعية العلماء

أ.  األخضر رمحوني 



األحــد:  20 - 26 رمضان  1442، الـموافق لـ:  02 - 08 ماي 2021 م العدد:
1062

أم  هي  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية 
الجمعيات في وطننا، وهي -كما قيل عنها - "خير 
جمعية أخرجت للناس"، كيف نشأت؟ ومن هم هؤالء 
الذي أنشؤوها؟ إننا يجب أوال أن نعود إلى السياق 
وهو  الجمعية،  هذه  ميالد  شهد  الذي  التاريخي 
السياق الذي تميز بظلم وظالمية االحتالل األجنبي 
هذه  بالتصدي.  واجهناه  الذي  التحدي  كان  الذي 
التي  بالظلم والظالم هي  بلدنا  لفت  التي  الظالمية 
بدأت في عام 1830م عندما جاء الغزاة الفرنسيون 
من بالدهم األجنبية عنا في طبيعتها وثقافتها وفي 
إيديولوجيتها وفي معتقداتها، جاؤوا غزاة إلى بلدنا، 
إلى  أيضا  ذهبوا  بل  الحقول،  باحتالل  يكتفوا  ولم 
احتالل العقول، ولذلك كان ال بد أن نتصدى لهذا 
النوع من الغزو االستئصالي الخاص الذي ال يكتفي 
األعماق  إلى  أيضا  يمتد  بل  المادية،  بالمكاسب 
بكامله  شعبا  ليمسخ  واالجتماعية،  والعقلية  النفسية 

وجده دولة قائمة بكل سيادتها وبكل مقوماتها. 
محاوالت االحتالل إلسقاط األمة الجزائرية

5 جويلية 1830، كان هو اليوم الذي شهد النكبة 
التي نكبنا بها بهذا االحتالل الذي ال مثيل له في 
كل أنواع االحتالل األجنبي في العالم كله، ألنهـ كما 
قلت ـ ال يكتفي بالمكسب االقتصادي، وال بالمكسب 
إلى  المواطن،  نفسية  إلى  يمتد  ولكنه  االجتماعي، 
نفسية المجتمع، إلى نفسية الشعب ليستأصل منها 

كل معنى للحياة وللحيوية، وهذا ما فعل. 
إذن، بهذا االحتالل وقعت الجدلية بين سقوط الدولة 
وجيش  علم  هي  الدولة  األمة،  إسقاط  ومحاولة 
وحكومة وعملة وسيادة، حيث يستطيع أي جيش إذا 
كان أقوى من الجيش المغزو أن يسقط الدولة، لكن 
ن كان أمرا خطيرا، إال أن األخطر  سقوط الدولة واإ
التي تحافظ  منه هو سقوط األمة، ألن األمة هي 

على الدولة وليس العكس. 
يمكن أن نأخذ على سبيل المثال الشعب الفلسطيني 
الذي سقطت دولته، إال أن األمة الفلسطينية المقاومة 
المجاهدة المستشهدة هي التي تقاوم اآلن باسم األمة 
من أجل استعادة الدولة، وستعود الدولة الفلسطينية 

إن شاء اهلل، كما عادت دولتنا سنة 1962.
التحدي والتصدي

بدأت جدلية العالقة بين الدولة وبين األمة ـ إذن ـ 
الدولة  إسقاط  على  فالعدو عمل  االحتالل؛  بمجرد 
والحكومة  الوطني  العلم  وهي  األساسية  بمقوماتها 
والجيش والعملة، وكل مظاهر السيادة أسقطت تحت 
القوة ولعوامل أخرى، لكن بعد ذلك بدأ هذا  عامل 
بمقوماتها،  األمة  إسقاط  محاولة  إلى  يمتد  العدو 
الوحدة  العقيدة،  الثقافة،  هي:  األمة  ومقومات 
الهوية،  بالذات،  الوعي  الوطنية، 
هذه  الشخصية،  الكينونة 
سقطت  إذا  المقومات 
لألمة  تقوم  لن 

قائمة.
بدأ  ولذلك 
ل  و بأ

وهو  لألمة  األساس  المقوم  إسقاط  وهي  محاولة 
الوقف  في  مجتمعا  كينونة  هو  ما  وكل  العقيدة 
احتالله  بعد  العدو  أصدره  قانون  فأول  اإلسالمي، 
لبالدنا هو تأميم الوقف اإلسالمي الذي هو عنوان 
السيادة واالستقالل للمجتمع اإلسالمي عن أي دولة 
ـ وهي عظيمة جدا  األوقاف  أموال  أجنبية، وألحق 
أمالك  أي  الدومين،  أو  الدولة  أمالك  سماه  بما  ـ 
الدولة العامة، حتى ال يدع للمسلمين أي فرصة ألن 

يتحققوا بدينهم ومعتقدهم ومساجدهم كذلك.
وعندما نتحدث عن الوقف، نتحدث كذلك عن اللغة 
يعمل  التي  اللغة  اإلسالم،  لغة  هي  التي  العربية 
الوقف على إحيائها في عقول وألسنة وقلوب الناس. 
الذي  القانون  كذلك  جاء  الوقف  تأميم  بعد  ولذلك 

يجعل من هذه اللغة لغة أجنبية في بالدها.
المحاولة الثالثة إلسقاط األمة كانت تحويل المساجد 
إلى كنائس، أو إلغاء المساجد وجعلها أماكن للمجون 

والخالعة وما إلى ذلك.
كل هذا كان تحديا للعقل الجزائري في ذلك الوقت، 
الذين وعوا  المثقفين، عقل كل  العلماء، عقل  عقل 
حقيقة كينونتهم وحقيقة وجودهم. وعلى سبيل المثال، 
فإن أعظم مسجد في العاصمة وهو مسجد كتشاوة، 
هؤالء  على  عز  وقد  التحف،  من  تحفة  هو  الذي 
كنيسة،  إلى  فحولوه  يهدموه  أن  المحتلين  األجانب 
ولكن األعجب من هذا أنهم استفزوا المجتمع المسلم 
وجاؤوا بمفتي تلك المرحلة واسمه الشيخ محمد ابن 
خوانك المسلمين  لكبابطي وقالوا له: أعلم شعبك واإ
نما  اليوم، واإ بأن هذا المسجد لن يبقى مسجدا بعد 
سيصبح كنيسة وعليكم أن تذهبوا للصالة في مكان 
آخر. ماذا كان موقف هذا العالم الجليل أمام هذا 
التحدي؟ وقف المعني ـ والدموع تمأل عينيه والغصة 
تمأل قلبه ـ مخاطبا إخوانه قائال: "يا إخوتي اعلموا 
أنه إذا تحولت القبلة في مسجدكم هذا فإن إله القبلة 
لن يتحول من قلوبكم أبدا". هذا العهد الذي قطعه 
المفتي على نفسه في هذه القضية، هو العهد الذي 
في  أقيمت  جمعة  أول  في  االستقالل  بعد  تحقق 
الثاني من نوفمبر سنة 1962 بعد حصولنا على 
النموذجية  الجمعة  هذه  أمَّ  الذي  وكان  االستقالل، 
عالم جمعية العلماء اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي 
الذي كان رئيسها الثاني بعد الشيخ عبد الحميد ابن 

باديس.
ما حدث أنه عندما بلغ السيل الزبى، عندما أصبح 
المسلم الجزائري مهددا في هويته، في عقيدته، في 
ثقافته، في لغته، في شخصيته، كان ال بد للعلماء 
من  ولذلك  التصدي،  بكل  التحدي  يواجهوا  أن 
وتأسيس  نشاء  واإ إحداث  في  التي ساهمت  العوامل 
مائة  النقضاء  المئوية  االحتفالية  العلماء؛  جمعية 
سنة على االحتالل، هذه المئوية استفز العدو فيها 
المواطنين، حيث ظل عاما كامال وهو يحتفل  كل 
على  سنة  مائة  انقضاء  وهو  المؤلم  الحدث  بهذا 
االحتالل، ثم قال قائلهم، وهو أحد القادة العسكريين 
المتبجحين، قال: إننا ال نحتفل فقط بانقضاء مائة 
بتشييع  نحتفل  ولكننا  البلد،  لهذا  دخولنا  على  سنة 
جنازة اإلسالم من هذا الوطن، وتشييع لغة اإلسالم 
من  الجزائر  اسمه  شيء  وتشييع  الوطن،  هذا  من 

هذا الوطن.
الثالثية المقدسية

ولكن يأبى اهلل إال أن يتم نوره، في ذلك الوقت وفي 
5 مايو 1931 تأسست جمعية العلماء على ثالثية 
مقدسة لتقول لهذا المتبجح الكاذب: "اإلسالم ديننا، 

والعربية لغتنا، والجزائر وطننا".   
    أيقن العلماء أن ال خالص لهم إال بتكوين هيئة 
التي سقطت،  الدولة  الضامن الستعادة  هي  تكون 
ولحماية األمة كي ال تسقط. وهكذا بدؤوا في تأسيس 
األمة على جميع المستويات، حيث أيقنوا أن األمة 
والمؤسسات  المدارس  فأسسوا  بالعلم  إال  تقوم  ال 

هذه  مستقبل  وضمان  الناشئة  لتكوين  والمعاهد 
الناشئة بلغتهم األصلية اللغة العربية لغة اإلسالم، 

هذه كانت النقطة األولى.
كان  المسجد  ألن  المساجد،  كانت  الثانية،  النقطة 
جمعية  فجاءت  لالحتالل،  عميل  إمام  فيه  يعين 
العلماء وقالت: ال تجوز الصالة في هذه المساجد 
بنت  ولذلك  العدو،  من  معينون  أئمة  يؤمها  التي 
بقية  يقاطع  الشعب  فأصبح  بها  الخاصة  المساجد 

المساجد ويأتي إليها.
اإلبراهيمي  والشيخ  باديس  ابن  الشيخ  اهتم  كذلك 
والعلماء الذين كانوا معهما، بالعناية بتوعية المواطن 
العمل على تجاوز هذا  بتخلفه وباحتالله وبوجوب 

االحتالل وتخليص وطنه ومجتمعه منه.
العناية  استخدمت:  الوسائل  كل  أن  نجد  وهكذا 
الفن  بالفنانين،  العناية  بالكشافة،  العناية  بالشباب، 
اهتمت  كما  الوطني،  النشيد  الوطن،  يخدم  الذي 
جمعية العلماء بتعليم البنت وجعلت تعليمها مجانيا، 
والنهوض  التعلم  على  لها  تشجيعا  شيئا  تدفع  فال 

بالوطن.
تنهض األمة بالعلم أو بالظلم

تنهض  المجال،  هذا  في  باديس  ابن  الشيخ  يقول 
ما قوة الظلم.  األمة بأمرين اثنين، إما قوة العلم، واإ
أما العلم فنحن فقراء منه، ال نملك العلم ولكن علينا 
أن نعمل - وفقا لتعاليم ديننا - على أن يكون العلم 
هو سالحنا الذي به نواجه العدو. أما الظلم فنحن 
منه أغنياء. ولكن أضاف فقال: اللهم إن كنت تريد 
الظلم  فزدنا من  إنهاَضنا  بنا  الذي حل  الظلم  بهذا 
)يعني ظلم االستعمار لنا الذي من شأنه أن يحفزنا 
ويدفعنا إلى النهوض ضده والثورة عليه(.                                            
إذن قوة الظلم وقوة العلم هما الدعامتان اللتان بهما 
يستطيع الشعب أن يتصدى وأن يتحدى وأن يقاوم 

كل أنواع التحدي.
هذا من جهة، من جهة ثانية اهتمت جمعية العلماء 
باالقتصاد، واالقتصاد كان في يد اليهود الصهاينة 
الذي كانوا هم المدعم الحقيقي لالستعمار الفرنسي 
في ذلك الوقت، فكانوا يتحكمون في اقتصاد الوطن 
واقتصاد األمة، فجاءت جمعية العلماء وكونت هيئة 
من االقتصاديين ورجال األعمال وقالت لهم: ينبغي 
أن تضطلعوا أنتم بهذه المهمة حتى ال يمكن لليهود 
أو ألي أجنبي أن يتحكم في أموال الناس وجيوهم.

وهكذا كانت هذه العملية اإلصالحية عملية شاملة، 
السياسية،  باألحزاب  العناية  كذلك  إليها  وأضافت 
فهي كانت تدعو إلى اتحاد األحزاب ألنه ال يمكن 
لها مرجعية  لشعب أحزابه مختلفة ومتفرقة وليست 

واحدة أن يواجه عدوا منظما وقويا.
وبذلك وقعت المقدمة السليمة التي جاءت بعد ذلك 

نتائجها سليمة.
عناية الجمعية باإلعالم

ونأخذ هنا على سبيل المثال اإلعالم الذي اهتمت به 
جمعية العلماء بقيادة الشيخ عبد الحميد ابن باديس، 
فكلما أطلقت صحيفة أو مجلة يعرقلها االستعمار، 
فتنشئ صحيفة ثانية. ولكن عندما نعود إلى صحف 
ومجالت الجمعية في ذلك الوقت الذي كان يسوده 
الجهل،  وظالم  التخلف  وظالم  االستعمار  ظالم 
نجد أنهم كانوا يملكون الحكمة والموعظة الحسنة، 

ويملكون اإليمان القوي بوطنهم وبمستقبل وطنهم.
ذلك  في  تكتب  كانت  التي  المقاالت  أمثلة  فمن 
الذي  باديس  ابن  الحميد  عبد  الشيخ  نجد  الوقت، 
أي  يستغل  كان  العلماء،  لجمعية  رئيس  أول  كان 
ويستخلص  وطنه  واقع  على  وينزله  ليسقطه  شيء 

منه العبرة.
أيتها  محمد  )إلى  بعنوان  مقاال  كتب  أنه  ذلك  من 
ليست  اإلسالمية  فالدعوة   ،1937 سنة  اإلنسانية( 
خاصة بشعب بعينه، بل هي عامة لألمة اإلنسانية، 
بقيم  تشبثت  قاطبة  اإلنسانية  األمة  هذه  أن  فلو 

وأخالق نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم لما وقع ما 
نعيشه اآلن من هذه االنتكاسة والحيوانية والبهيمية 
والعودة إلى قانون الغاب الذي نعيشه اليوم في كل 

مكان.
وأجاب:  أعيش؟(  )لمن  بعنوان:  مقاال  كتب  كذلك 

أعيش لإلسالم وللجزائر.
وكان يستخلص بعض اآليات ويأخذ منها الموعظة، 
َنْمَلٌة  )َقاَلْت  وتعالى:  سبحانه  قوله  لذلك  وكنموذج 
َيا َأيَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن 
َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن( ]النمل: 18[، عندما تناول 
أسباب  أورد  بالتفسير  اآلية  باديس هذه  ابن  الشيخ 
النزول والمعاني اللغوية واإلجمالية فيها، لكنه قال: 
يحب أن نستخلص منها شيئا واحدا، ما هو؟ قال: 
الوعي  نفس  لهم  يكون  وطني  وبني  قومي  ياليت 
بقومها عندما تعي ضعف  النملة  تملكه هذه  الذي 
أنفسهم  وتحصين  حماية  إلى  وتدعوهم  قومها  بني 
ضد الغزو والقوة، فينبغي على شعبنا أن يتعلم من 
نفسه وأن يحمي وطنه من  النملة وأن يحمي  هذه 

هذا العدو.
أما الشيخ البشير اإلبراهيمي الذي كان فلتة خاصة 
جانب  إلى  فكان  العربية،  البالغة  وفي  البيان  في 
أيضا  كان  لغته  في  واألناقة  والسمو  والعلو  النبوغ 
من  أكثر  فمنذ  ستقع.  التي  األحداث  ببعض  يتنبأ 
سبعين سنة كتب عن اليمن في مقال سماه ) سجع 
اليمن،  على  الزمن  "أخنى   : فيه  يقول  الكهان(، 
أبدلها صابا بمن، سْل: سيفها بيد من؟ سل حكمها: 
أنت لمن؟ دستورها: ال تقرأن، ال تفهمن، ال تسألن. 
عد للحمى، عد للوطن، يا ابن اليمن". قال هذا منذ 

سبعين سنة، وها هو اليمن يعيش هذا اآلن.
مقاومة الجمعية للدجل والشعوذة

إن جمعية العلماء كانت كذلك تقاوم الدجل والتضليل 
باسم الدين والشعوذة وما إلى ذلك، ألنها كانت ترى 
أن هذه األمور كانت هي المطية التي يسعد العدو 

بها لمد احتالله.
ما  عند  العلماء  جمعية  أن  ُيعلم  أن  ينبغي  وهنا 
وقفت ضد الشعوذة لم تقف ضد الصوفية وال ضد 
التصوف، فالصوفي هو من صافى في اهلل فصوفي 

من اهلل فأصبح صوفيا. قال أبو الفتح البستي:
وفيِّ واختَلفوا تنازََع الّناُس في الصُّ

وِف ِقْدمًا وَظنُّوُه ُمشَتقًا ِمَن الصُّ  
ولسُت أمنُح هذا االسَم غيَر فتًى

وفي صافي فصوِفَي حتَّى ُلقََّب الصُّ  
فلم تكن جمعية العلماء أبدا ضد الصوفية أو ضد 
الشعوذة والمشعوذين  قامت ضد  التصوف، ولكنها 
والدجالين الذين كانوا يضللون باسم الدين ويستخدمون 

الدين كوسيلة لخدمة مصالحهم وتنويم شعبهم.
النشيد الخالد

وأختم بالنشيد الخالد الذي وضعه الشيخ عبد الحميد 
بن باديس:

لَى اْلـُعـُروَبِة َيـْنَتـِسـْب َشـْعـُب اْلَجـزَاِئـِر ُمْسِلٌم....  وَاِإ
َمْن َقاَل َحـاَد َعـْن َأْصـلِـِه....َأْو َقاَل َمـاَت َفـَقـْد َكـَذْب
ـلَـْب َأْو رَاَم ِإْدَمـاًجا َلُه ....    رَاَم اْلـُمَحـاَل ِمَن الطَّ

هذا القصيد وضع فيه الشيخ كل األساس للخالص 
فقال:

وَاْرَفْع َمَناَر اْلَعْدِل....وَاإِلْحَساِن وَاْصُدْم َمْن َغَصْب
وَاْقـَلْع ُجُذوَر اْلَخاِئِنيَن ..... َفِمْنـُهـُم ُكـلُّ اْلَعَطْب

ـا ُيـْمـزَُج ِبالرََّهـْب الِـِمـيَن ..... ُسـمًّ وََأِذْق ُنـُفوَس الـظَّ
وَاْهـُزْز ُنـُفـوَس اْلَجـاِمِديَن ..... َفرُبَّـَمـا َحـيَّ اْلـَخـَشـْب

فكأنه كان يقول للجزائريين: إذا أحببتم أن تصلوا إلى 
االستقالل، فهذا هو األساس، والبد لكم أن تكونوا 
جبهة ال يمكن التفاوض إال معها، هذه الجبهة هي 
التحرير  جبهة  عنوان  تحت  ذلك  بعد  تكونت  التي 

الوطني.
إعداد : أ. د. مسعود فلوسي
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وُيكبت  األمصار  وُتعمر  الّديار  تصلح  بالعلماء 
ذا كان من  صميم دور العالم: التعليم  األشرار، واإ
الناس،  وتبصير  الحق  وقول  واإلرشاد  والنصح 
وأهله،  الباطل  زيف  كشف  أولوياته  من  فإن 

ومقاومة الظلم ودحره.
بفضلهم  واعترافا  الجمعية،  علماء  لود  وحفظا 
التسعين  الذكرى  وبمناسبة  لخلفهم،  بهم  وتعريفا 
 5 الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  لتأسيس 
ماي 1931 أريد أن أشير إلى أن أمورا تتعلق 
بواجبنا نحو علماء الجمعية الذين ظلموا مرتين، 
أعماهم  ممن  وثانية  وأعوانها،  فرنسا  من  مرة 
وأصمهم وأبكمهم الكبر العلمي، أو االصطفاف 

اإليديولوجي:
المسلمين  العلماء  جمعية  وعمل  ميالد  إن   -
الجزائريين جاء في ظروف تاريخية وسياسية قاسية، 
فبعد مرور قرن على استعمار فرنسا للجزائر وجد 
بقيود االستعمار وفي عزلة  الشعب نفسه مكبال 
واقتصادي  خلقي  انحطاط  وفي  وسياسية  ثقافية 
أهل  وحرمان  الخيرات  باستغالل  تميز  وثقافي، 
األرض منها مع تشويه لدين الجزائريين ومحاربة 

المجيد...وفي  لتاريخهم  وطمس  الوطنية  لقيمهم 
ميالد  كان  القاسية  الحالكة  الظروف  هذه  مثل 

الجمعية المبارك.
- فهل سكت ابن باديس وهل صمت اإلبراهيمي 
أم هل استكان رجال الجمعية كال وألف كال، فإذا 
كان االستعمار قد نجح في تكميم أفواه البعض  
ينجح  لم  فإنه  أخرى،  وبالترغيب  تارة  بالتخويف 
من  لتعجب  نك  واإ الجمعية،  رجال  إسكات  في 
إصرار الشيخ ابن باديس )والثلة معه( واستماته 

في التعليم والبيان.
موزعة  كانت  التي  التعلمية  جهوده  طالع  ومن 
على ساعات النهار دون كلل وال ملل، أو اطلع 
على جهوده الصحفية والعناوين التي كان ينشئها 
والنوادي  يرعاها  كان  التي  الكشافة  وجمعيات 
وسماها  تأسيسها  حفل  حضر  التي   الرياضية 
النبوي(  للمولد  نسبة  قسنطينة  )مولودية  بنفسه 
بالعلم  االستعمار  يقاوم  الشيخ  كان  كيف  عرف 
والعمل وتحرير العقول وتنويع الوسائل والبدائل.

الغمز  - إن مما ساءني ويسوء كل غيور ذلك 
واللمز الذي صدر من بعض رجال الثورة وبعض 
الموتورين حول تخلف رجال الجمعية عنها، وواهلل 

إنها لفرية وكذب واختالق .
نوفمبر   2 في  بيان  أول  هؤالء  عن  غاب  فهل 
1954 من إمضاء رئيس الجمعية الّشيخ ُمَحمَّد 
الفضيل  الّشيخ  ومندوبها  اإلبراهيمي  البشير 
الورتالني، عنوانه: مبادئ الثورة في الجزائر، وزع 
على الصحافة المصرية ووكاالت األنباء العالمية، 
ثم تاله – بيان ثان في 3 نوفمبر 1954 أمضاء 
المصرية  الصحف  في  ونشره  الورثالني،  الّشيخ 

أبناء  من  األبطال  الثائرين  إلى  بعنوان:  وغيرها 
الجزائر اليوم حياة أو موت بقاء أو فناء.

ثوريته  عن  فالحديث  اهلل  رحمه  باديس  ابن  أما 
شيق ممزوج بالبطولة والشهامة، فقد أثر عنه أنه 
أطول  مدافع  لدينا  أن  الفرنسي  الوزير  على  رد 
الوزير  هدد  عندما  وذلك  اهلل«  مدافع  »إنها  و 
الفرنسي، في وفد المؤتمر اإلسالمي سنة 1936م 

بأن »لدى فرنسا مدافع طويلة« .
أن  اهلل  رحمه  أمقران  المالك  عبد  الشيخ  وحدثنا 
الشيخ ابن باديس رحمه اهلل كان يتمنى أن يقوم 
الجهاد ضد فرنسا ويحدد له قمم جبال األوراس.

أنه  رحمه  الكريم صفصاف  عبد  الباحث  وذكر 
الشعب  حزب  تأسيس  بعد  1937م  سنة  في 
في  العلماء  لزمالئه  باديس  ابن  قال  الجزائري، 
أحد  كالم  على  معّقبا  السمر،  جلسات  إحدى 
الشعب:  حزب  أهداف  بخصوص  الحاضرين 
لعنة اهلل على من ال يعمل لالستقالل، إننا نعمل 
لالستقالل بالطرق الناجعة، والمفيدة، أما الدعوة 
إليه مع الجهل فإنها تخيب وال تنجح، ألن السلطة 
يسهل  إذ  الجاهلين،  مع  مبتغاها  تجد  الفرنسية 

عليها تفريقهم عن الداعي.
وهو القائل:" إن االستقالل حق طبيعي لكل أمة 
من أمم الدنيا، وقد استقلت أمم دوننا في القوة، 
الذين  من  ولسنا  والحضارة،  والمنفعة،  والعلم، 
حالة  أن  ويقولون  اهلل،  مع  الغيب  علم  يّدعون 
الجزائر الحاضرة ستدوم إلى األبد، فكلما تقّلبت 
الجزائر مع التاريخ فمن الممكن أنها تزداد تقّلبا مع 
التاريخ وليس من العسير، بل إنه من الممكن أن 
يأتي يوم تبلغ فيه الجزائر درجة عالية من الرقي 

المادي واألدبي، وتتغير فيه السياسة االستعمارية 
عامة والفرنسية خاصة، وتصبح البالد الجزائرية 
مستقلة استقالال واسعا تعتمد عليه فرنسا اعتماد 

الحر على الحر".
وقد كان عمل الجمعية أهم إعداد، وكان الكثير 
ومن  للثورة  وقودا  الجمعية  ورجال  طلبة  من 

شهدائها.
أخيرا أذكر أننا في مدينة بوسعادة العامرة الزاهرة 
للتعريف  أسبوعا  أقمنا   1991 ربيع  أواخر  وفي 
بالجمعية بمناسبة مرور ستين عاما على تأسيسها، 
من  فحضر  رجالها  من  حيا  بقي  من  له  دعونا 
الشيوخ: علي المغربي، موسى األحمدي نوويات، 
رمضان،عمار  الصالح  محمد  الزاهري،  زهير 
مطاطلة، حمزة بوكوشة، محمد صالح الصديق، 
أحمد األطرش السنوسي، محمد الطاهر فضالء، 
ومن األساتذة المحاضرين السائرين على الدرب: 
د.عبد الرزراق قسوم، أ. محمد الهادي الحسني، 
اقويدري،  خالد  أ.  والمرحوم  العشوي،  مصطفى 
أحمد سحنون  الشيخ  دعونا  أننا  وأذكر  وغيرهم، 
دعوة  ووجهنا  للمرض،  اعتذر  ولكنه  اهلل  رحمه 
للشيخ حماني رحمه اهلل فاعتذر النشغاله برئاسة 

المجلس اإلسالمي األعلى.
عندما  أنه  ينسى  ال  مما  الذاكرة  في  علق  ومما 
بعضهم  بكى  الضيافة  دار  في  الجميع  التقى 
دموعا ألنه يرى رفاق دربه ألول بعد االستقالل، 
إليهم أحد، إال ما كان  وألنهم همشوا ولم يلتفت 
من ذلك الجهد القليل الذي نراه واجبا ودينا علينا 
الجزائر  بهم  تفتخر  الذين  الصالح  السلف  لذلك 

كما يفتخر بهم العالم رحمهم اهلل.

من وحي الذكرى التسعني لتأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

أ. خلضر لقدي 

إّن���������ه نفس الق���������در الذي جاء عليه موس���������ى عليه 
الس���������الم بالواد المقدس طوى فُحّمل رسالة تبليغ 
التوحيد وتحرير قومه المضطهدين في مصر... 
هي األقدار اإللهية الحكيمة تضبط حركة األمة، 
ولن���������ا أن نتصّور كي���������ف كان يكون 
حال الجزائر لو لم ينشأ ابن 
هذه  وصحبه  باديس 
جاءت  الجمعية؟ 
نشأتها كواحد 
من عوامل 
إحي���������اء 
األمة 

اإلس���������المية بعد إلغاء الخالفة، تزامنت مع إنشاء 
الجماعة اإلسالمية في شبه القارة الهندية بعد أن 
انشأ حسن البنا جماعة اإلخوان قبل ذلك بثالث 
س���������نين، فجمعية العلماء جزائرية المنش���������أ لكنها 
س���������المية الهوية، وقد دار نشاطها  عربية الُبعد واإ
–وم���������ا زال – حول هذه األبع���������اد الثالثة، لم تحد 

عنها يوما. 
ل���������ن أخوض طويال ف���������ي الجه���������اد الثقافي الذي 
حملت لواءه، مركزة على التربية واإلعالم لحفظ 
هوية الش���������عب وتحصينه من الذوبان في الفرنسة 
والتغريب لكني أطرح س���������ؤاال أراه وجيها: ألس���������نا 
في حاجة ماس���������ة إلى استنس���������اخ تجربة الجمعية 
وتعميمها في زمننا هذا؟ لقد تمثل س���������عيها أساسا 
في العم���������ل الموازي المس���������تقل الق���������وي الفتكاك 
المبادرة الثقافية من يد سلطة االحتالل في ميدان 
هوية الشعب ودينه وأخالقه،.وقد خرج االحتالل 
الفرنس���������ي لكن بقيت أطروحاته وبقي من يتبناها 
ويروجها ويس���������تميت في التمكين لها، فكانت هذه 
الخط���������ة الجهنمية التي تس���������تهدف تجفيف منابع 
التدّين وقطع صلة النشء بهويته وصّد المجتمع 
عن ثوابته، فمن لهذا الطوفان الجارف؟ لألحزاب 
حساباتها السياسية، بل هي اليوم أضعف بكثير 
من أن تتبنى قضايا المجتمع، والمش���������كلة لم تعد 
مشكلة تنمية وتقدم وازدهار اقتصادي كما يوهموننا 
إنما هو سعي حثيث إلحداث قطيعة صارمة مع 
انتمائنا الديني، وللجمعية باع كبير في التصدي 
لمثل هذه التحديات الضخمة اكتسبته من خالل 
عمل ميداني ال ُينس���������ى، ويلتف���������ت إليها المجتمع 
الجزائري اليوم لتؤدي واجب إحياء معالم اإلسالم 

في النفوس وحماية اللغ���������ة العربية من االندراس 
وغ���������رس الروح الوطنية حتى تبقى الجزائر عربية 
إس���������المية حرّة، ألّن الواقع ماث���������ل أمامنا: ما زال 
االس���������تقالل ناقصا أقرب إلى الش���������كلي، يحتاج 
إلى اس���������تكماله بداية بأهّم عنصر في حياة البلد 
والشعب أال وهو الهوية، ونحن أمام خصم داخلي 
عنيد مبرم���������ج باقتداريذود عن المرجعية التغريبية 
بل يفرضها فرضا على المجتمع، تلك المرجعية 
التي تفان���������ت جمعية العلماء ف���������ي محاربتها منذ 
نشأتها، ليعود ذلك الخصم بعد االستقالل الناقص 
ُيكمل بكّل تبّجح وغرور ما بدأته فرنسا الصليبية 
فساد  من مسخ للش���������خصية الجزائرية األصيلة واإ
األخالق واألذواق واأللسن والتقاليد ونمط الحياة 
األس���������رية والعامة وفق منهجي���������ة تغريبية بامتياز 
تغرف من أموال الش���������عب لُتفس���������ده بإفساد الحياة 
الثقافية والسياس���������ية واالجتماعي���������ة والعلمية على 
جميع المس���������تويات... أمام هذا الواقع المستحكم 
وفي غي���������اب الدور المنتظر م���������ن الدولة أصبح 
الن���������اس ينتظرون برنامج األمل خارج السياس���������ة 
التقليدية التي أفس���������دت كل ش���������يء ولم تذر أمارة 
خي���������ر وتقوى وصالح إال امتّدت إليها بالتش���������ويه 
والتحريف، والمأمول هو م���������ا صلح به أّول هذه 
األمة على يد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثم 

أقطاب الجمعية منذ عهدها األّول. 
لق���������د تأكد لكل عاقل أن وضعنا البالد المزري لن 
يجد حّله في عمل حزبي ضّيق وال في انتخابات 
نما في العم���������ل التربوي  أق���������رب إلى الفلكل���������ور واإ
الفك���������ري الثقافي المرّكز الج���������اّد العميق المتنوّع، 
والتعويل على المؤسسات الرسمية غدا ضربا من 

العب���������ث، فبقي العمل الم���������وازي، وهذا ممكن جدا 
رغم صعوبة المسعى والتضييق المرتقب لكن ال 
بدي���������ل عن هذا، فيجب إحياء تجربة الجمعية في 
العمل التربوي، الثقاف���������ي، الصحفي في المرحلة 
األول���������ى ليمتّد إلى النش���������اط الخيري واالقتصادي 
واالجتماع���������ي من خالل برام���������ج علمية صارمة 
ومؤسس���������ات مستقلة راس���������خة تخدم المجتمع في 
ش���������تى الميادين بدءا بالتربية والتعليم... هذا هو 
الجهاد المدني، وهو واجب الوقت، وهو ش���������يء 
يختلف تماما ع���������ن الهواية و الترقيع واالرتحال، 
إن���������ه بديل حضاري يس���������تقطب أصح���������اب الغيرة 
عل���������ى الدين والبالد وأصحاب األم���������وال النظيفة 
وأصح���������اب العزائم القوية إلنق���������اذ ما يمكن إنقاذه 
م���������ن القطاعات الحيوية في المجتمع التي تعاني 
–كما يسّلم الجميع – الضعف والرداءة والتراجع، 
فال يمكنها تكوين إنسان الحضارة وال جيل البناء 
والنصر، وَمن غيُر جمعية العلماء يملك العزيمة 
الالزمة والكفاءة المطلوبة ورصيد التجربة الرائدة 
ألداء ه���������ذا الواجب الضخم وحمل هذه الرس���������الة 
الجبارة؟ أعتقد أن العمل الموازي ضرورة وحتمية 
ف���������ي ظل األوضاع المتردية التي نعيش���������ها، وهو 
ال يحتمل التس���������ويف والتأجي���������ل، وخير ما تحيي 
به جمعية العلماء ذكرى تأسيس���������ها االلتفات إليه 
وحش���������د الدعم له، كيف ال وهي أول المتضررين 
من هذا الوض���������ع، يتّم تجاهلها ولمزها والتضييق 
عليها حتى إنها ال تملك مقرا الئقا بها، وال تتلقى 
أي مساعدات من أي جهة رسمية في حين ُينفق 
بس���������خاء على غيرها... هذا إًذا قَدر مبارك آخر 

ينتظر خير جمعية أخرجت للناس. 

وجـــاءت جـمعــيـــة العلمــــاء علـــى قـــدر

عبد العزيز كحيل
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بتاريخ )2021.5.5( تمر تسعون عاما على تأسيس 
"خير جمعية أخرجت للناس في الجزائر"، إنها "جمعية 
ليك���������م هذا العرض  العلماء المس���������لمين الجزائريين"، واإ
الموجز الكامل المتكامل إذ ينقل إليك أهم محطات سّيرة 

هذه الجمعية العريقة ،صانعة الشخصية الجزائرية. 
وقد لخصت هذه المحطات التاريخية فيما يلي مستعينا 

بما كتبه األستاذ جدواني عليه رحمة اهلل: 
- الفكرة: ولدت في المدينة المنورة، أثناء لقاء الش���������يخ 
عبد الحميد بن باديس بالشيخ اإلبراهيمي، عام 1913، 

وهو يؤدي فريضة الحج.
- ابن باديس يبدأ الدعوة بالتدريس في مسجد األربعين 

شريفا، بقسنطينة، عال 1914
- التفكير في الجمعية، بدأ حين فكر الشيخ ابن باديس 
في تكوين جمعية تحمل اس���������م "جمعية اإلخاء العلمي" 

عام 1924م.
- الن���������واة األول���������ى للجمعي���������ة: س���������نة 1928، وكانت 
تض���������م الطلبة العائدي���������ن من جام���������ع الزيتونة بتونس، 
والمش���������رق العربي، وم���������ن بين هؤالء: الش���������يخ محمد 
البش���������ير اإلبراهيمي، والش���������يخ الطيب العقبي، والشيخ 
مبارك الميلي، والشيخ العربي التبسي، والشيخ السعيد 
الزاهري، والش���������يخ محمد خير الدين )وجميعهم في دار 

البقاء اآلن(.
تأس������يس جمعية العلماء المس������لمين ي������وم 5 ماي 

.1931
من اللطائ���������ف الربانية أن جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين تأسس���������ت في الجزائر، وفقا للحديث النبوي 
الش���������ريف الذي رواه أبو داوود، والحاك���������م، والترميذي 
–عليه���������م رحمة اهلل- عن أبي هريرة –رضي اهلل عنه- 
عن النبي –صلى اهلل عليه وس���������لم- قال: إن اهلل يبعث 
له���������ذه األمة على رأس كل مائة س���������نة م���������ن يجدد لها 

دينها..
ومبدؤها اآلية الكريمة رقم 11 من س���������ورة الرعد: } ِإنَّ 
َذا َأرَاَد  اللََّه اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّٰى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِس���������ِهْم وَاِإ
اللَُّه ِبَقْوٍم ُس���������وًءا َفَل َمَردَّ َلُه َوَما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن وَاٍل{  
وهو الش���������عار الذي حمله دعاة النهضة اإلس���������لمية: 

جمال الدين األفغاني، ومحمد عبده.
وفي التجديد مبدؤها اآلية نفسها.. وكان تأسيس الجمعية 
ردا على االحتفال الضخم الذي أقامته فرنس���������ا بمناسبة 
مرور ق���������رن كامل على احتلله���������ا للجزائر )5 جويلية 
5-1830 جويلية 1930( وقد حضر هذه االحتفاالت 
رئيس الجمهورية الفرنسية نفس���������ه، وكان مقدرا لها أن 
تستمر س���������تة أشهر، ورصدت لها 

األموال الطائلة.
 وق���������د بات���������ت تعتقد 
الجزائ���������ر  أن 
 : صبح���������ت أ
فرنس���������ية، 
وطن���������ا 

وأم���������ة، وأنها تتكون من ثلث عماالت تابعة لفرنس���������ا 
) وهران- الجزائر قس���������نطينة( وأن لغتها الرسمية هي 
اللغة الفرنس���������ية، وأن دينها هو الدين المس���������يحي الذي 
كان دين المس���������تعمرات الرومانية التي كانت خاضعة 

لإلمبراطورية الرومانية قبل الفتح اإلسلمي.
شعار الجمعية:

وأعلنت الجمعية ش���������عارها الخال���������د، صرخة مدوية في 
وجه الباطل االس���������تعماري، ش���������عارا يتمثل في الثلثية 
المتكاملة: "اإلس���������لم ديننا- والعربية لغتنا- والجزائر 
وطننا" وبذلك أفس���������دت على االستعمار مخططه الذي 

يعتمد على محاور ثلثة:
محو اإلسلم من الجزائر.

محو اللغة العربية.
ن���������كار وجود أمة، أو  محو األم���������ة الجزائرية برمتها، واإ
دول���������ة جزائرية، كانت في يوم من األيام تطعم ش���������عب 
فرنس���������ا الجائع )الثورات واالنتفاضات من عهد األمير 
عب���������د القادر والمقراني إلى الح���������داد كلها ثورات يغذيها 

اإلسلم(.
وق���������د اتخذت الجمعية لتجس���������يد هذا الش���������عار الثلثي 
الكلمات: المس���������جد الحر، والمدرس���������ة الحرة، والنادي، 
والصحيفة، والكش���������افة اإلس���������لمية التي تنشئ البراعم 
الجزائري���������ة عل���������ى حب الوط���������ن، والتمس���������ك بالمبادئ 

اإلسلمية.
وتكونت جماعة من العلماء برئاسة الشيخ عبد الحميد 

بن باديس، تشرف وتسير، وتنفذ البرامج.
وأنش���������أت المدارس الحرة لتعليم اللغة العربية، والتربية 
اإلس���������لمية لتنش���������ئة جيل من البنين والبنات متش���������بعا 
بالروح اإليمانية والوطني���������ة، فهم عماد الجيل الصاعد 
الذي سيحمل المشعل في المستقبل القريب.. ووصلت 

المدارس إلى نحو من ثلثمائة )300( مدرسة حرة.
* إلقاء دروس الوعظ واإلرش���������اد لعامة المس���������لمين في 
المساجد الحرة، والجوالن في أنحاء الوطن لتبليغ رسالة 
اإلصلح لجمي���������ع الناس، وكذلك لرواد بيوت اهلل التي 
بنته���������ا من تبرع���������ات هذه األمة رغ���������م الفاقة، ووصلت 
المس���������اجد التي بنتها الجمعية إلى حوالي مائة )100( 

مسجد.
* الكتابة ف���������ي الصحف والمج���������لت، لتوعية طبقات 

الشعب على اختلف مشاربهم، وميوالتهم.
لقاء  * إنش���������اء النوادي العربية للجتماعات الدورية واإ
الخطب والمحاضرات وعلى رأس���������ها نادي الترقي الذي 
يش���������هد ميلد جمعية العلماء وقد وصلت النوادي قرابة 

مائتي ناد )200(.
* إنشاء فرق الكشافة اإلسلمية الجزائرية للشباب في 

كافة أنحاء البلد.
وهك���������ذا؛ فإن ابن بادي���������س علم أصحاب���������ه أوال العقيدة 
واإلسلم ثم سلحهم بالس���������يوف وأدوات القتال كما هو 
الش���������أن في أول الدعوة التي اس���������تمرت 13 عاما، ثم 
انقلب���������ت إلى القتال في أول لقاء بين الش���������رك واإليمان 

في غزوة بدر.
الوعي سبب انتصار الثورات:

لق���������د أدرك ابن باديس وصحبه الكرام أهمية الوعي في 
االنتصار أو االنكس���������ار فركزوا عل���������ى أهمية عنصر 

الوعي في إنجاح الثورات.
لق���������د عرفت الجزائ���������ر مقاومات وانتفاض���������ات لمواجهة 
االحتلل الفرنس���������ي وأهم تلك المقاومات وأطولها عهدا 
مقاومة األمي���������ر عبد القادر التي اس���������تغرقت 17عاما 
)1847-1830(، وأيض���������ا مقاوم���������ة أحم���������د باي في 
الشرق الجزائري وما تلهما من مقاومات طوال القرن 
19عش���������ر، ولكنها كلها لم ُتكلل بالنصر المبين والسر 
ف���������ي ذلك أن أية مقاومة لك���������ي تنتصر يجب أن تتوفر 

فيها عناصر ثلث:
ُرشد القيادة.
نضج الشعب

الظروف الخارجية والعملية.
والمتأم���������ل في المقاومات الجزائري���������ة التي قامت طوال 
القرن التاسع عش���������ر يرى أنه توفر لها العنصر األول 

فق���������ط، أي عنصر... القيادة الراش���������دة، أما العنصران 
الباقيان فلم يتوفرا والدليل على ذلك أن الشرق الجزائري 
لم يتحرك إال بعد سبع س���������نوات حينما سقطت  مدينة 
قس���������نطينة تحت مدافع وس���������نابك الخيل عام 1837، 

وأبيحت للعسكر الفرنسي يفعلون فيها ما يشاءون! 
- إضافة إلى س���������لبيات أخرى، كتل���������ك التي أفتى بها 
بعض ضعاف النفوس ضد ش���������رعية جهاد األمير عبد 
الق���������ادر، وأن االحتلل قضاء وقدر، فلنس���������لم بالقضاء 

و القدر!!  
لقد اس���������تقطب ه���������دف الحصول على االس���������تقلل كل 
جهود الجمعية منذ تأسيسها... فهذا رئيسها الشيخ عبد 
الحميد بن باديس، يكتب في الش���������هاب الصادرة بتاريخ 

1936 مقااًل يقول فيه: 
»إن االستقلل حق طبيعي لكل أمة من أمم الدنيا، وقد 
استقلت أمم دوننا في القوة، والعلم، والمنعة، والحضارة« 
والذي يدرس بعناية نشيد "شعب الجزائري مسلم" الذي 
يتغنى به ش���������بابنا حتى اليوم في كل المناسبات، والذي 
ألقاه بمناسبة المولد النبوي الشريف عام 1937، سيجد 
فيه صرخة علنية في مجال الدعوة إلى الكفاح المسلح، 

حيث يقول:
وأذق نفوس الظالمين

السم يمزج بالرهب  
واقلع جذور الخائنين

فمنهم كل العطب  
واهزز نفوس الجامدين

فربما حيي الخشب  
هذا نظام حياتنا

بالنور خط وباللهب  
فالظالمون: هم المستعمرون

والرهب: مأخوذ من اآلية الكريمة رقم 60 من س���������ورة 
األنفال:}وََأِعدُّوا َلُهْم َما اْس���������َتَطْعُتْم ِم���������ْن ُقوٍَّة َوِمْن رَِباِط 
اْلَخْيِل ُترِْهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم وَآَخرِيَن ِمْن ُدوِنِهْم 
اَل َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه َيْعَلُمُهْم  َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل 

اللَِّه ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم وََأْنُتْم اَل ُتْظَلُموَن{
والعطب: إشارة إلى الحديث النبوي الشريف الذي رواه 
البخاري:" مثل القائم على حدود اهلل، والواقع فيها، كمثل 
قوم اس���������تهموا على س���������فينة، فأصاب بعضهم أعلها، 
وأصاب بعضهم أس���������فلها، فكان الذين في أس���������فلها إذا 
اس���������تقوا من الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: 
ل���������و أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن 
ن أخذوا على أيديهم  تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، واإ

نجوا ونجوا جميعا".
هذا، ولقد أش���������ارت إلى ذلك جريدة المقاومة الجزائرية 
لس���������ان حال جيش التحرير وجبهة التحرير في عددها 
الثاني الذي صدر في 15 نوفمبر س���������نة 1956م، في 
ركن: صفحات خالدة من تاريخ اإلسلم، بعنوان: "بين 
بدر 624، وفاتح نوفمبر 1954" مقارنة بين ما كانت 
علي���������ه حال الجزائر قبل اندالع الثورة المباركة في عام 
1954، وحال المس���������لمين األولين ف���������ي مكة والمدينة، 
قب���������ل معركة بدر الخالدة التي انتصر فيها الحق وزهق 
الباطل، فقد كانت األمة الجزائرية قد اجتازت المراحل 
اإلعدادية اللزم���������ة للكفاح الدام���������ي الناجح، فقد كان 
أعدها من الناحية االجتماعية والفكرية والدينية، الثائر 
األول العظيم المرحوم الش���������يخ عبد الحميد ابن باديس، 
وصحابته المخلصون، بواس���������طة المدارس، والنوادي، 
والمس���������اجد الحرة. وأعدها من الناحية السياسية القومية 
األحزاب الوطنية بشتى الوسائل، ومختلف األساليب. 
أما الش���������يخ محمد البشير اإلبراهيمي فيقول في 2 أوت 

1947، بهذا الخصوص ما يلي: 
ال تس���������تطيع هيئة من الهيئات العامل���������ة لخير الجزائر 
أن تتعل���������ق بغبار جمعية العلماء في هذا المضمار، أو 
تدع���������ي أن لها يدا مثل يدها في توجيه األمة الجزائرية 
للصالحات، وتربيتها التربية العقلية والروحية المثمرة.. 
وتصحي���������ح نظرتها للحياة، وَوْزنها للرجال.. وكل ما تم 
منها فهو من صنع يدها، ال فضل فيه ألحد س���������واها، 
وأول ي���������د بيض���������اء لها في هذا الب���������اب: تحرير العقول 

ن تحرير  من األوه���������ام والضلالت في الدين والدنيا. واإ
العقول ألساس لتحرير األبدان، وأصل له، ومحال أن 
يتحرر بدن يحم���������ل عقل عبدا" ويقول عميد المؤرخين 
الجزائريي���������ن الدكت���������ور أبو القاس���������م س���������عد اهلل في هذا 
المضم���������ار أيضا: "والحق أن���������ه ال توجد منظمة وطنية 
ترك���������ت بصماتها على الحي���������اة الجزائرية، وأثرت على 
عقليتها تأثيرا واضحا مثلم���������ا فعلت جمعية العلماء... 
ذا كان���������ت المنظمات األخرى -بما في ذلك األحزاب  واإ
السياس���������ية- قد خاطبت فئة معينة فقط، أو انحصرت 
في أبرز المدن فحس���������ب، فإن خطاب جمعية العلماء، 
كان قد وص���������ل أفقيا وعموديا إل���������ى مختلف الطبقات 
االجتماعي���������ة، أينما كانت: ريفية أو مدنية، ومن ثم فقد 
هزت المجتمع الجزائري هزا عنيفا.. وفي ظرف قصير 
–نس���������بيا- استطاعت جمعية العلماء أن تصبح منظمة 
جماهيري���������ة لها أتباع وأنصار في كل جزء من الوطن، 
وله���������ا معلمون في كل قرية ومدينة.. كما اس���������تطاعت 
أن توحد البلد فكريا وروحيا بعد أن مزقها االس���������تعمار 

تمزيقا..
إّن جمعية العلماء اهتمت باإلنسان فجعلته هو الهدف 
ف���������ي كّل تحركاتها، خاطبت عقل���������ه بالعلم واإلصلح 
والوطني���������ة، وخاطب���������ت عاطفت���������ه بالدي���������ن، والخطابة 
والتاريخ.. فكان���������ت الجمعية من الناحية الفكرية –على 

األقل- عبارة عن "دولة داخل دولة"
موقف الجمعية من ثورة 1954 ومساندتها:

1(- بلغ م���������ن جمعية العلماء يوم 18 جوان 1954 
ترفض فيه اإلصلحات، وتدعوا الش���������عب إلى التكاتف 

والوحدة لحل القضية الجزائرية حل عادال شامل.
2(- بيان من مكتب الجمعية بالقاهرة، وبتوقيع الشيخ 
الفضي���������ل الورتلني مدير المكتب، وتحت عنوان: إلى 

الثائرين األبطال يوم 2 نوفمبر 1954.
3(- بعده���������ا بأيام: يصدر الش���������يخ الفضيل الورتلني 

باسم الجمعية بيانا ثانيا عن ثلث صرخات.
4(يوم 15 نوفمبر 1954 يصدر باس���������م الشيخ البشير 
اإلبراهيمي بيان تاريخي تحت عنوان: "نداء إلى الشعب 
الجزائ���������ري المجاهد": نعيذكم باهلل أن تتراجعوا.. بتوقيع 

رئيس الجمعية ونائبيه.
5(- ميث���������اق جبهة تحرير الجزائ���������ر 4 فيفري 1955 

ترفض فيه إصلحات فرنسا.
6(- ميثاق جبهة تحري���������ر الجزائر 17 فيفري 1955 
وبه توقيعات كثير من زعم���������اء الجزائر، أو لها توقيع 

الشيخ اإلبراهيمي، وآخرها توقيع بن بلة..
7(- ن���������داء إلى الضمير الفرنس���������ي 25 فيفري 1955 

وقعه 300 معلم من مدارس جمعية العلماء.
8(- نداء إلى الش���������عب الجزائري، 11 مارس 1955 

وقعه 300 معلم من مدارس الجمعية.
9(- ب���������لغ من جمعية العلماء المس���������لمين، بتاريخ 7 
جانفي 1956 حيث قطعت في���������ه الطريق على العدو 

ومسالة التفاوض.
شهداء جمعية العلماء:

على رأس���������هم الش���������يخ العربي التبس���������ي رئيس جمعية 
العلماء.

الشهيد: محمد العدوي، من أساتذة المعهد.
الشهيد: أحمد رضا حوحو، سكرتير المعهد.

الربيع أبو شامة
ول���������م يذكر تاريخ الث���������ورة أن واحدا م���������ن العلماء خان 

الجزائر، أو رفع البندقية في وجه الجزائريين...
وكثي���������ر من ضب���������اط جيش التحرير كان���������وا من تلميذ 

جمعية العلماء.
وال���������ذي ال يعرفه الكثيرون أن البط���������ل عميروش كان 
عضوا فاعل في شعبة باديس الخامسة عشر، التابعة 

لجمعية العلماء.
وأن مصطفى بن بولعيد كان مسؤوال عن شعب جمعية 

العلماء في منطقة األوراس كلها..
.رح���������م اهلل علماء اإلصلح في يوم تأس���������يس جمعيتهم 
العريقة صانعة االجيال و ال زالت في االرض الجزائر 

المحروسة. 

سيـــرة خيـر مجعيــة أخــرجـت للنــاس
الشيخ  نــور الدين رزيق *
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يس���������عدني أن أتق���������دم بالتهنئة القلبي���������ة الصادقة 
إلى رئيس وأعضاء جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريي���������ن واألخوة أس���������رة جري���������دة البصائر، 
والش���������عب الجزائري الش���������قيق، بمناسبة الذكرى 
التس���������عين لتأس���������يس جمعية  العلماء المسلمين 
الجزائريي���������ن، هذه الجمعية الغرّاء التي أنش���������أها 

السلف الصالح من العلماء العاملين.
إنَّ اهتم���������ام الجزائر بالقضية الفلس���������طينية كان 
منذ أيامها األولى ، على الرغم من أن الجزائر 
وقتئذ كانت تحت االحتالل الفرنسي، فقد قامت 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بدورها في 
ه���������ذا المجال على أكمل وجه، هذه المؤسس���������ة 
الرائدة التي نشرت العلم والنور في ربوع الجزائر 
وحافظت على القي���������م الدينية والثوابت الوطنية، 
فقد عملت الجمعية منذ تأسيس���������ها على الحفاظ 
على هوي���������ة الجزائر العربية اإلس���������المية، عبر 
التص���������دي ومواجهة خطط االس���������تعمار لتغريب 
لغ���������اء اللغة العربية وتعاليم ديننا اإلس���������المي  واإ
الحنيف، ونشر الثقافة الغربية بين أبناء الشعب 
الجزائري الشقيق، وما ش���������عارها )اإلسالم ديننا 
، والعربية لغتنا، والجزائ���������ر وطننا( عّنا ببعيد، 
ونحن هنا نش���������ير إلى ما قاله أ. د. عبد الرزاق 
قسوم- رئيس الجمعية الحالي-: )ومن نعم اهلل 
عل���������ى الجزائريين، أن بعث فيهم ومن أنفس���������هم 
جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين، التي منذ 
والدتها اس���������تهلت صارخة ببغض االس���������تعمار 
وأذنابه، وكافرة بالفساد وأربابه، ومبشرة بالحراك 
رَت لنا ابن باديس  وأسبابه، نحمدك اللهم، أن َيسَّ
نوا الجزائ���������ري بحصانة التغيير  وأتراب���������ه، َفَحصَّ
ضاءة الطريق ِلُحْسِن  وبمبادئ الثورة والنفير، واإ

ْيِر والَمِسير(. السَّ
وُتَع���������دُّ صحيف���������ة البصائر – صحيف���������ة جمعية 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
- لسانًا يصدُح بالحّق 
الحّق  عن  دفاعًا 
مي  س���������ال إل ا
والعرب���������ي 

والفلس���������طيني ف���������ي فلس���������طين تاريخي���������ًا وعقديًا 
وحضاريًا، فهي منذ تأسيس���������ها إلى اليوم تتوالى 
أعدادها ومقاالتها ُتدافع عن القضية الفلسطينية 

يمان. دفاعًا شريفًا كّله عزيمة وبطولة واإ
املواقف املشرفة لرؤساء مجعية العلماء املسلمني 

اجلزائريني
إن مواقف رؤس���������اء جمعية العلم���������اء وعلمائها 
األفاض���������ل عب���������ر التاريخ مواقُف ُمَش���������رّفٌة تجاه 
فلسطين ومقدس���������اتها وأهلها وقضيتها العادلة؛ 
إليمانهم العميق بأن فلسطين وقدسها  ومقدساتها 
وفي مقدمتها المس���������جد األقص���������ى المبارك قبلة 
المسلمين األولى ومسرى نبيهم محمد – صّلى 
اهلل عليه وسّلم- ِمْلٌك خالٌص للعرب والمسلمين 
وحدهم ، وليس لغير المسلمين حقٌّ فيها، ومن 

هؤالء العلماء الحكماء:
 *اإلمام الشيخ عبد الحميد بن باديس- رحمه 

اهلل –:
مؤس���������س  ورئي���������س جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائري���������ة ورائد  النهض���������ة  الجزائريي���������ن وقائد 
إصالحها الديني واالجتماعي والثقافي، قال في 
مجلته الش���������هاب بتاريخ جمادى الثانية1357ه� 
الموافق لشهر )أغس���������طس( 1938م: )رحاُب 
القدِس الش���������ريف مثُل رحاِب مكة والمدينة، وقد 
قال اهلل في اآلية األولى من س���������ورة اإلس���������راء: 
َن اْلَمْسِجِد  }ُس���������ْبَحاَن الَِّذي َأْس���������رَى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ
اْلَحرَاِم ِإَلى اْلَمْس���������ِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه 
ِميُع الَبِصيُر{؛ ِلُيَعرِّفنا  ِلُنرَِيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ
بفضل تلك الّرحاب ، فكلُّ ما هو واقٌع بها كأنه 

واقٌع برحاِب المسجد الحرام ومسجد َطْيَبَة(.
وقْد َس���������اَر خلفاء اإلمام ابن باديس في رئاس���������ة 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالسير على 

نهج إمامهم الراحل – رحمه اهلل تعالى- .
 * اإلمام/ محمد البش������ير اإلبراهيمي – رحمه 

اهلل - : 
لقد كان فضيلة اإلمام / محمد البشير اإلبراهيمي 
– رحمه اهلل - نصيرًا لقضية فلسطين، وكانت 
خطبه ومحاضراته تش���������تمل دائمًا على الدعوة 
إلى المحافظة على أرض فلس���������طين، حيث قال 
-رحم���������ه اهلل- : )َأيَُّها الَعَرُب، َأيَُّها الُمْس���������ِلُموَن 
! : إنَّ فلس���������طيَن وديعُة محم���������ٍد عْنَدنا، وأمانُة 
ُعَمر في ِذَمِمنا، َوَعْهُد اإلسالِم في َأْعناِقنا، َفلِئن 
َأَخَذَه���������ا اليهود ِمنَّا – ونح���������ُن ُعصبٌة – إنا إذًا 

َلَخاِسُرون(.  
*فضيلة األستاذ الشي�خ/ عبد الرحمن شيب��ان- 

رحمه اهلل - :  
لقد كان فضيلة األس���������تاذ الش���������يخ/ عبد الرحمن 
ش���������يبان – رحمه اهلل – ُمِحبًّا لفلسطين وأهلها، 
وأكبر دليل على ذلك مقاالته المتعددة، وخطبه 
وبيانات���������ه العديدة ، حيث ذكر بعضها في كتابه 

)الجزائر وفلسطين بين قوة الحّق وحّق القوة(.
ويؤك���������د فضيلت���������ه في كتابه عل���������ى وجوب دعم 
فلس���������طين وأهلها، حيث يقول – رحمه اهلل - : 
)إعانة فلس���������طين فريضة مؤكدة على كل عربي 
وعلى كل مس���������لم، َفَمْن قام به َأدَّى ما عليه من 
حّق لعروبته وإلس���������المه، ومن لم يؤده فهو َدْيٌن 
في ذمته ال يبرأ منه إال بأدائه، ومن س���������بق فله 
فضيلة الّس���������ْبق، ومن تأخر شفعت له المعاذير 
القائم���������ة حتى تزول،  فإذا زال���������ت تعلق الطلب 

ووجب البدار(.    

*فضيلة األس������تاذ الدكتور/ عبد الّرزاق قسوم 
)الرئي������س الحالي لجمعية العلماء المس������لمين 

الجزائريين –حفظه اهلل-(: 
 وس���������يرًا على هدى سيرة رؤساء جمعية العلماء 
الس���������ابقين يسير فضيلة األس���������تاذ الدكتور/ عبد 
الرزاق قس���������وم الرئيس الحالي للجمعية- حفظه 
اهلل- ، فقد انبرى ُمدافعًا عن فلسطين وقضيتها 
– بقلبه ولس���������انه وقلم���������ه -، ونذكر هنا ما قاله 
فضيلته بعد اإلعالن عن صفقة العصر، حيث 
وصفها فضيلت���������ه بنكبة الده���������ر ولعنة العصر 
وصفع���������ة العص���������ر، فق���������ال عنه���������ا : )إّن لعنة 
العصر هذه، التي َتْقضي على مرأى ومس���������مع 
من الضمير اإلنس���������اني على المب���������دأ التاريخي 
للعرب في فلسطين، وعلى الحّق اإللهي الثابت 
للمس���������لمين في القدس الش���������ريف، لتمثل عدوانًا 
على الفلسطيني وعلى العربي وعلى المسلم وهم 

ُعْصَبٌة، لصالح الصهاينة وهم ِعَصاَبٌة، َأاَل َساَء 
ما يحكمون!(.

ِإّن المتأمل في المواقف الُمَشرّفة لرؤساء جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين وعلمائها األجالء، 
َلُيْدِرك بما ال َيَدُع مجااًل للش���������كِّ مدى تمس���������ك 
األمتين العربية واإلسالمية بأرض فلسطين؛ ِلَما 
َلَها من مكانة سامية في قلوب العرب والمسلمين، 
وبما ُيؤكد ُقدسية هذه األرض وبركتها، وارتباط 
األم���������ة بها عقديًا وتاريخيًا وسياس���������يًا وحضاريًا 
وثقافي���������ًا، وهذا ما يتحلَّى به الش���������عب الجزائري 
الشقيق تجاه فلسطين وأهلها، فبالرغم مما كانت 
تتعّرض ل���������ه الجزائر من ِمَحٍن وتحديات إال َأنَّ 
هذا لم يقْف حائاًل أمام شعور الشعب الجزائري 
وعلمائه بواجبهم تجاه قضايا أمتهم وفي مقدمتها 

قضية فلسطين.
* الدعم اإلغاثي واإلنساني من جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين لفلسطين:
لقد ساهمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في تقديم العون والمساعدة ألشقائهم في فلسطين، 
وهذا العمل لي���������س جديًدا، بل هو امتداد لعطاء 
العلماء المؤسس���������ين للجمعية ولمواقف الشعب 
الجزائري الش���������قيق عبر التاريخ، ونحن نرى أّن 
من الواجب علينا أن ُنش���������يد بمواقف الجمهورية 
الجزائرية قيادة وشعًبا في دعم الشعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة معنويًا وسياس���������يًا وماديًا ، وكما 
قال الرئيس الجزائري الراحل بومدين: "نحن مع 
فلسطين ظالمة أو مظلومة"، فقد سّيرت جمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين قوافل عديدة إلغاثة 
أهلن���������ا في قطاع غزة المحاص���������ر، حيث قامت 
الجمعية بعد العدوان  الغاش���������م على قطاع غزة  
بإقامة مستش���������فى الجزائر في القطاع، مساعدة 
من الش���������عب الجزائري الش���������قيق ألبناء الشعب 
الفلس���������طيني المحاصر في قط���������اع غزة ، كما 
قدمت مس���������اعدات إغاثية عدي���������دة، فجزاهم اهلل 

خير الجزاء.
 مجعية العلماء املسلمني اجلزائرين ... 

وغرس حب الوطن والتعايش فيه
انطالق���������ًا من قول رس���������ولنا – صلّ���������ى اهلل عليه 
وسّلم- وهو يخاطب وطنه مكة المكرمة: )وَاللَِّه 
ِإنَّ���������ِك َلَخْيُر َأْرِض اللَِّه، وََأَح���������بُّ َأْرِض اللَِّه ِإَلى 
اللَِّه، َوَلوال َأنِّ���������ي ُأْخِرْجُت ِمْنِك َما َخَرْجُت(، فقد 
أحبَّ المس���������لمون أوطانهم، اقتداء بنبيهم محمد 
– صّلى اهلل عليه وس���������ّلم– الذي َعلَّم الدنيا كلها 

ُحبَّ األوطان واألماكن المباركة والوفاء لمسقط 
الرأس.

أجل فما من الوطن ُبدٌّ، وما لإلنس���������ان عنه من 
منصرف أو غنى، في ظلِّه يأتلف الناس، وعلى 
أرضه يعيش الفكر، وفي حماه تتجمع أس���������باب 

الحياة.
لقد َأدَّت جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
دورًا ُمهمًا في غ���������رس حّب األوطان في نفوس 
أبناء الجزائر من خ���������الل تنمية ِصْدق االنتماء 
والوفاء للوطن، والسعي الحثيث لبنائه وعمارته؛ 
ألّن فيه المعاش وبه المصالح، والحرص على 
أمنه واس���������تقراره، وأن يكون الجميع عيونًا ساهرة 
على س���������المته وحمايته، فاألمة اإلسالمية في 
هذه األيام تمّر في ظروف صعبة قاس���������ية من 
تاريخها، فقد تكالب عليها أعداؤها وأحاطوا بها 
من كّل جانب، لذلك فإن األمة اإلس���������المية في 
َأَمسِّ الحاجة اليوم إل���������ى الرجوع إلى كتاب اهلل 
وسنة رسوله، وتطبيق أوامره وتعاليمه ، واتخاذ 
الُخطوات العملية الجادة لتنفيذ الوحدة والمحافظة 

على األوطان.
وصّلى اهلل على س���������ّيدنا محم���������د T وعلى آله 

وأصحابه أجمعين 

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ... وفلسطني
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طلبه للعلم
بالناس  ليصلي  وقدم  سنة   13 وعمره  القرآن  حفظ 
التراويح ثالث سنوات متتابعات في الجامع الكبير 
العربية   واللغة  الشريعة  علوم  مبادئ  بقسنطينة.أخذ 
عن الشيخ حمدان لونيسي ورباه على العلم واألخالق 

الفاضلة. 
وانتقل -رحمه اهلل -إلى جامع الزيتونة بتونس سنة 
1908م ليطلب العلم هناك، استفاد من علماء أجالء 
عاشور)صاحب  بن  الطاهر  محمد  منهم:العالمة 
حسين  الخضر  ومحمد  والتنوير(  التحرير  تفسير 
وغيرهم.تخرج  بعد(  فيما  األزهر  )شيخ  الجزائري 
شهادة  على  متحصال  األعظم  الزيتونة  جامع  من 
في  األول  وكان  1912م  سنة  العالية  العالمية 
وفي  بالزيتونة.  واحدا  عاما  التدريس  دفعته.تولى 
قسنطينة  إلى  تونس  من  الشيخ  عاد  1912م  سنة 
للقيام بواجب الدعوة إلى اهلل وكان أول كتاب درسه 
كتاب "الشفاء" للقاضي عياض بالجامع الكبير، لكنه 
الجزائر  1913م غادر  بعد. وفي عام  فيما  أوقف 
قاصدا أرض الحجاز ألداء فريضة الحج، وفي هذه 
الرحلة لقي بعض المشايخ وأخذ عنهم  منهم الشيخ 
أبادي  الفيض  أحمد  بن  حسين  المحقق  العالمة 
لخدمة  الجزائر  إلى  بالرجوع  نصحه  الذي  الهندي 
اإلسالم، كما التقى بالشيخ محمد البشير اإلبراهيمي 
بالمدينة المنورة ونشأت بينهما صداقة، وقد وضعا 
خطة للدعوة واإلصالح في الجزائر في ليالي تلك 
مر  الحجاز،  من  رجوعه  وعند  المباركة.  األيام 
الشيخ ابن باديس على مصر والتقى بعض علمائها 
المطيعي  بخيت  محمد  الشيخ  منهم  أجازوه  الذين 
مفتي الديار المصرية، والشيخ أبو الفضل الجيزاوي 
باديس  ابن  اإلمام  قاله  مما  وكان  باإلسكندرية. 
فنحن   ..." الجزائر:  إلى  رحلته  من  عودته  حين 
والقومية  والعربية  اإلسالم  حراس  نحن  نهاجر،  ال 

بجميع مدعماتها في هذا الوطن". 
-3 أعماله الجليلة وبعض مواقفه الخالدة:

-حين عودة الشيخ إلى أرض الوطن سنة 
"الجامع  من  اتخذ  )1914م( 
معهدا  األخضر" 
العلمي  لنشاطه 
والتربوي  فكان 
يعقد حلقات 

علمية 

دروس  يلقي  المساء  وفي  النهار  طول  للطالب 
الوعظ واإلرشاد على الكبار ولم يتوقف نشاطه فيه 
العلمية  المنية. ومن أعظم مشاريعه  وافته  أن  إلى 
التي أنجزها رحمه اهلل في الجامع األخضر تفسيره 
ختمه  حيث  سنة  وعشرين  خمس  مدة  في  للقرآن 
الموطأ   شرح  أتم  كما  1938م(  جويلية   12( يوم 
لذلك  مقاربة  مدة  في  أيضا  تدريسا  مالك  لإلمام 
وفي  1939م(.  ماي  شهر   31( في  ختمه  حيث 
أوقفتها  المنتقد   جريدة  الشيخ  أصدر   1925 سنة 
منها   )18( العدد  صدور  بعد  الفرنسية  السلطات 
نظرا للصراحة التي تميزت بها ومبدئها االنتقادي، 
اهلل صحيفة  رحمه  الشيخ  أسس  نفسها  السنة  وفي 
شهرية  مجلة  إلى  حولها  التي  األسبوعي  الشهاب 
عن  تتوقف  ولم  1929م(،  )فيفري  من  ابتداء 
الصدور إلى أن أوقفها الشيخ بنفسه عام 1939م 
جرائد  أصدر  كما  الثانية.  العالمية  الحرب  بسبب 
اتخذ  و"البصائر".  و"السنة"  "الصراط"  منها  آخرى 
الشيخ من الصحف المذكورة آنفا منبرا لتبليغ دعوته 

اإلصالحية ومشروعه لنهضة األمة الفكرية. 
اإلبراهيمي  الشيخ  مع  باديس  ابن  الشيخ  -اتفق 
على تأسيس جمعية اإلخاء العلمي في سطيف عام 
يتيسر ذلك عامها حتى جاء  لم  )1924م(، ولكن 
يوم 5 ماي 1931م )في العام الذي احتفلت فرنسا 
بمرور قرن على احتاللها للجزائر( الذي أسس فيه 
بنادي  الجزائريين  العلماء  جمعية  إخوانه  بقية  مع 
الترقي بالعاصمة، وكان هذا في العام الذي احتفلت 
وانتخب  للجزائر  احتاللها  على  قرن  بمرور  فرنسا 

رحمه اهلل رئيسا للجمعية. 
االصالحي  بعمله  اهلل  رحمه  الشيخ  تميز  -كما  
الوقت،كان  ذلك  في  له  مثيل  ال  الذي  والتعليمي  
مشرفا على نحو من 400 تلميذا وربما أكثر أحيانا 
على  وقياما  تدريسا  األخضر،  بالجامع  معهده  في 
شؤون المبيت واإلطعام ونحوه، ذلك أن أكثر الطلبة 
منطلق  قسنطينة.ومن  مدينة  أهل  غير  من  كانوا 
وتقواه ماسجل من موقف  بالمسؤلية وورعه  شعوره 
نبيل لإلمام حين بعث ذات يوم السيد زواوي مولود 
يشتري له نصف لتر من اللبن وأعطاه آنية، فاشترى 
له صحنا من اللبن إكراما له، ورجع للشيخ وهو يكاد 
يطير من شدة الفرح. ولما قدمه إليه غضب الشيخ 
وقال له في لهجة شديدة صارمة: "أال تعلم أني بن 
الطعام  من  مختلفة  وأنواعا  باديس،  بن  مصطفى 
اللذيذ تعد كل يوم في بيته لو أردت التمتع بالطعام، 
ولكن ضميري ال يسمح لي بذلك وطلبتي يسيغون 

الخبز بالزيت، وقد يأكله بعضهم بالماء".
للشباب  ينظم دروسا خاصة  اهلل -  -كان -رحمه 
كل  صباح  بقسنطينة  والتعليم  التربية  مدرسة  في 
والتعليم  التربية  مدارس  أنشئت  ولما  ومساءه،  أحد 
في  مسهما  كان  الجمعية  تأسيس  بعد  األخرى 
توجيهها واإلشراف عليها. وكان يلقي دروسا يوميا 
الظهر، عدا يومي  العشاء وبعد صالة  بعد صالة 
إلى  للرحالت  الخميس والجمعة، حيث خصصهما 
مختلف مناطق البالد من شرقها إلى غربها بقصد 
إلقاء المحاضرات والدروس أو توجيه الدعاة. ومن 
المواقف المؤثرة لإلمام المربي في ترشيد المدرسين 
هذه الكلمة الفائقة حين زار بعض القرى التي خيَّم 
صدرها  على  وجثمت  ِبِجرانه  وضرب  الجهل  فيها 
األمية، فشكى إليه بعض مثقفيها حال األمة بها وما 
آل إليه أمرها وقال له كلمة تدل على أنَّ اليأس قد 
سكن قلبه وسرى في أوصاله: "يا شيخ ال حياة لمن 
تنادي" أي إن الناس قد أصبحوا موتى ال يستجيبون 
لدعوة أحد وال ينفع فيهم وعظ وال إرشاد، وهل ينفع 
تحريك جسم هامد أو يجدي ضرب في حديد بارد؟ 
إن كلمات الشيوخ ووعظهم ال يعدو أن يكون صرخة 

في واد أو نفخة في رماد على حدِّ قول األول:
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن ال حياة لمن تنادي

ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 
وباعثا  ومرشدا  حا  مصحِّ باديس  ابن  اإلمام  فبادره 
حياة  تقل"ال  "ال  فقال:  السامعين  نفوس  في  األمل 
لمن تنادي" ولكن قل: "ال منادي ينادي" فأكثروا إذن 
من المناداة إن أردتم أن يستجاب لكم وال تخافوا من 
الحالة  إذا طال رقادهم كما هي  الراقدين وال سيما 

عندنا" اهـ
-كان اإلمام ابن باديس يؤدي عمله بكل حزم وعزم 
يدعو  مكان  إلى  مكان  من  وينتقل  تقان،  واإ وثبات 
الوجدان  يخاطب  كان  والبرهان.  بالحجة  الناس 
ثارة روح النقد البناء.  ويعمل على إيقاظ الضمير واإ
ودعا  السليمة  اإلسالمية  العقيدة  على غرس  عمل 
–رحمه اهلل - إلى اإليمان الصحيح  المبني على 
العلم، ألن اإلنسان لم يخلق ليقاد كما تقاد البهيمة. 
كما بين حقيقة اإلسالم بعدما طال تعاليمه السمحة 

الكثير من التزييف.
-عمل على إحياء القيم األخالقية المرتبطة بتقوى 
اهلل وحسن التعامل ونفع اإلنسانية. ومما قاله رحمه 
اهلل في هذا: أنا زارع محبة ولكن على أساس من 
أي  من  أحد  كل  مع  واالحترام  واإلنصاف  العدل 

جنس كان، ومن أي دين كان". 
-جعل حياته كلها وقفا هلل تعالى خادما للدين والبالد 
المؤتمر  لرئاسة  اختير  حين  بيانا  أصدر  والعباد، 
االسالمي الجزائري سنة 1936م معتذرا عن قبول 
المنصب قائال فيه: "قررت اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
اإلسالمي الجزائري في جلستها األخيرة بنادي الترقي 
إسناد رئاسة المؤتمر إلي بدون أخذ رأيي في هذه 
المسألة الخطيرة، إذ كنت غائبا عن تلك الجلسة. وأنا 
مع شكري إلخواني الذين أولوني ثقتهم االجتماعية، 
ومع كون األمة الجزائرية لم تعرف عني في وقت 
من األوقات الفرار من الواجبات مع كل هذا أعلن 
لهؤالء اإلخوان أنهم غفلوا حين أسندوا الرئاسة إلي 
كلها  أوقاتي  تستغرق  التي  العلمية  أشغالي  عن 
والتي أضحي في سبيلها بكل عزيز، كما غفلوا عن 
ال  الشورى  على  مروضة  علمية  بهيئات  ارتباطي 
تعرف غير سبيلها سبيال، وأنها هي المالكة لحياتي 
ألني جعلت حياتي وقفا عليها. وبناء على هذا فإني 
أعلن لهؤالء اإلخوة ولألمة الجزائرية كلها أنني لست 
نما أنا لألمة أعلم أبناءها وأجاهد في سبيل  لنفسي واإ
أو  الطريق  علي  يقطع  ما  كل  وأن  ولغتها،  دينها 
يعوقني عن أداء واجبي في السبيل فإني ال أرضى 

به ولو كان ذلك مصلحة األمة". 
وحدة  على  الحفاظ  على   - اهلل  رحمه   – -عمل 
في  قاله  ومما  والتشتت  النزاع  خطر  وبين  األمة 
كتفرقنا  والوطن  الدين  أعداء  هذا:" الشيء يرضي 
وتشتتنا، فهم يتحدون ويتجمعون ويتكتلون من أجل 
أو  تفرق  وأي  مخططهم،  وتنفيذ  غرضهم  تحقيق 
تقويتهم،  سبيل  في  لهم، وعمل  خدمة  فهو  تصدع 
ن قوتنا في وحدتنا، ووحدتنا نتيجة طبيعية لتفاعل  واإ
الدوام  على  ودينية وروحية ستظل  وطنية  عناصر 
مصيرنا".  ومقرر  أقدامنا  ومثبت  وجودنا،  محقق 
وقال أيضا: "إن أبناء يعرب وأبناء أمازيغ قد جمع 
بينهم اإلسالم منذ بضع عشر قرنا، ثم ذابت تلك 
القرون تمزج مابينهم في الشدة والرخاء،وتؤلف بينهم 
والضراء،  السراء  في  وتوحدهم  والعسر،  اليسر  في 
حتى كونت منهم منذ أحقاب بعيدة عنصرا مسلما 

جزائريا أمه الجزائر وأبوه اإلسالم. 
باديس  ابن  اإلمام  حارب  السياسي  الجانب  -وفي 
على  خطره  وبين  وعمالءه  الفرنسي  االستعمار 
الجزائر المسلمة ،وراح يبين آفات المستعمر المهلكة 
،ويبث حب الوطن بمقاالته السياسية الهادفة التي 

كان ينشرها .وكان صريحا وجريئا وحكيما ومن ذلك 
أنه لما قال بعض النواب الجزائريين سنة 1936: 
نه على الجزائريين أن يعتبروا  »الجزائر هي فرنسا واإ
أنفسهم فرنسيين« وقال هذا النائب: »إنه فتش عن 
القومية الجزائرية في بطون كتب التاريخ فلم يجد لها 
من أثر وفتش في الحالة الحاضرة فلم يعثر لها على 
قائال:  تعالى  اهلل  رحمه  اإلمام  له  تصدى  خبر«. 
»إننا فتشنا في صحف التاريخ وفي الحالة الحاضرة، 
فوجدنا األمة الجزائرية المسلمة متكونة موجودة، كما 
تكونت ووجدت أمم الدنيا كلها. ولهذه األمة تاريخها 
الحافل بجالئل األعمال ولها وحدتها الدينية واللغوية 
ولها ثقافتها الخاصة وعوائدها وأخالقها بما فيها من 
حسن وقبيح شأن كل أمة في الدنيا. ثم إن هذه األمة 
الجزائرية اإلسالمية ليست هي فرنسا، وال يمكن أن 
تكون فرنسا، وال تريد أن تصير فرنسا، وال تستطيع 

أن تصير فرنسا ولو أرادت«. 
االستدمار  االستعمار  كره  في  الخالدة  مقالته  ومن 
"أما  صارمة:  صادقة  لهجة  في  قاله  ما  الفرنسي 
اهلل  إال  إله  ال  قل  لي  االستعمار  قال  لو  واهلل  أنا 
ماقلتها...."لعلمه بخبثهم وحيلهم ولمعايشته ظلمهم 

واستبدادهم.
تالميذه 

كبيرة  ثلة  باديس  بن  الحميد  عبد  الشيخ  عن  أخذ 
من طالب العلم، من أبرزهم:العالمة الشيخ مبارك 
الميلي والشيخ األستاذ الفضيل الورتيالني واألديب 
الشاعر محمد سعيد الزاهري واألديب الشاعر الهادي 
واألستاذ  حماني  أحمد  األستاذ  والشيخ  السنوسي 

محمد الصالح رمضان. وغيرهم كثير. 
-من تراثه املطبوع

نما بذل  لم يهتم الشيخ ابن باديس بتأليف الكتب واإ
جهده وخصص وقته لتأليف الرجال وبعث مشروع 
موته  بعد  ونشر  واصالحها  فكريا  األمة  نهضة 
بعض تراثه من ذلك: »مبادئ األصول« »العقائد 
بالجامع  الطالب  على  أمالها  التي  اإلسالمية« 
التذكير«  مجالس  أو  »التفسير  ومنها  األخضر، 
و»رجال السلف ونساؤه« وهي مقاالت كان ينشرها 
سوء  عن  سؤال  »جواب  ومنها  الشهاب  في  تباعا 
سائر  مع  قد جمعت  األخيرة  الثالثة  وهذه  مقال«، 
مقاالت الشيخ المنشورة في »المنتقد« و»الشهاب« 
الدينية  الشؤون  وزارة  وأصدرتها  الجمعية  وجرائد 

واألوقاف.
ثناء العلماء عليه

أثنى عليه –رحمه اهلل رحمة واسعة - علماء كثر 
ومن  البلدان.  أهل  من  وغيرهم  الجزائر  أهل  من 
التبسي  العربي  العالمة  عنه صاحبه  قاله  ما  ذلك 
هو  الشيخ  كان  "لقد  يؤبنه:  وهو  مؤثرة  كلمة  في 
الجزائر، فلتجاهد الجزائر اآلن أن تكون هي الشيخ 

ابن باديس". 
اإلبراهيمي:  البشير  العالمة  رفيقه  عنه  قاله  وما 
وواضع  بالجزائر  والفكرية  العلمية  النهضتين  "باني 
المنيرة  زحوفها  وقائد  الحق،  صخرة  على  أسسها 
ما  للتاريخ  بدوري  أنقله  ومما  العليا".  الغايات  إلى 
اإلسالمية  بالجامعة  طالبا  كنت  لما  وسمعته  رأيته 
بقسنطينة ومسؤوال ثقافيا حين كلفني الدكتور عمار 
طالبي رئيس الجامعة أن أزور الشيخ محمد الغزالي 
وبعض ضيوفه من السادة العلماء الذين حلوا على 
الجامعة اإلسالمية مدينة قسنطينة. وأتجول بهم في 
أزقتها. لكنهم طلبوا مني زيارة الجامع األخضر الذي 
المسجد  دخلوا  باديس،  ابن  اإلمام  فيه  يدرس  كان 
وصلوا ركعتين وبعد الصالة، توجهوا للكرسي الذي 
كان  هنا  وقالوا  باديس  ابن  العالمة  عليه  يجلس 

يجلس األسد هنا كان يجلس العالمة. 

د. موسى عبد الالوي *

وقفات مع رائد النهضة اجلزائرية  يف ذكرى تأسيس خري مجعية أخرجت للناس
عبد احلميد بن حممد بن مكي بن باديس الصنهاجي. ولد مبدينة قسنطينة يف يوم األربعاء 10 ربيع الثاني 1308هـ املوافق لـ4 ديسمرب 1889م. وأسرة ابن باديس يف قسنطينة أسرة علم 

ونبل، والده حممد مصطفى صاحب املكانة العالية، من محلة كتاب اهلل، كان عضوا يف اجمللس اجلزائري األعلى واجمللس العام مدافعا عن السكان املسلمني بالعمالة القسنطينية. كما صرف عن 
ابنه عبد احلميد كيد االستعمار. 
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أ.  أمال السائحي

العلماء تطل  جمعية  تأسيس  ذكرى  علينا 
المسلمين، 05 ماي 1931م/05 ماي 
تأسيس  إحياء  من  المتوخاة  الغاية  ّن  واإ  ،2021
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إنما هي رفع 
الجمعية  هذه  رواد  بشكر  وذلك  هلل  الشكر  آيات 
نجازاتهم فكما ِقيل: من  ورجالها، بالتذكير بأعمالهم واإ
لم يشكر الّناس لم يشكر اهلل، فرجال هذه الجمعية 
وصوب  حدب  كل  من  تداعوا  قد  الميمونة 
سنة 1931م ليؤسسوها وُيفندوا 
بتأسيسها بطريقة عملية 
في  فرنسا  ادعاء 
احتفالها المئوي 
الذي أقامته 

سنة 

مائة عام على  بمرور  احتفاء  بقسنطينة،   1931
يومئذ  جنراالتهم  أحد  وزْعِم  للجزائر،  احتاللها 
انتصار الصليب على الهالل، ودحر اإلسالم في 
أرضه، فكان تأسيس الجمعية صرخة في وجهه، 
عامة،  وللعالم  خاصة،  لفرنسا  الجزائر  بها  ُتعلن 
أن الجزائر مسلمة وما زالت و ستظل كذلك إلى 
أن يِرث اهلل األرض ومن عليها، وليست تلك هي 
المأثرة الوحيدة لهذه الجمعية الميمونة، فإليها يرجع 
الفضل في مقاومة سياسة التنصير التي اعتمدها 
المستعمر للقضاء قضاءا مبرما على اإلسالم في 
نّما  واإ بها،  يمانا  واإ المسيحية،  في  حبا  ال  أرضه، 
وجوده  مقاومة  في  اإلسالم  بأثر  األكيد  القتناعه 

في الجزائر.
الشيخ عبد  اإلمام  الفكرية  النهضة  رائد  أدرك  لقد 
الفذ  العالم  ذلك  اهلل –  باديس –رحمه  بن  الحميد 
والعالمة الجهبذ والمصلح الفريد الذي أدرك بحق 
مغزى قول اإلمام مالك بن أنس رحمه: "ال يصلُح 
آخر هذه األمة إاّل بما صلح به أولها"، مما جعله 
يستلهم كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم  
في بعث هذه الجمعية من عدم، ليرّد من خاللها 
اإلسالمي  الدين  منابع  إلى  الجزائري  الشعب 
السنة،  لهم  وشرح  القرآن،  لهم  ففسر  الصحيح، 
وحملهم على العمل بهما، في بعث هذه الجمعية 

من عدم..
وحثهم عبر المجالس التي كان يعقدها، والمقاالت 
على  ُيلقيها،  كان  التي  والدروس  يكتبها،  التي 
والتمسك  الشريفة،  الكريمة  الحياة  بأسباب  األخذ 
وتحمل  ورقيه،  تطوره  في  العصر  ومجاراة  بها 
مسؤولياتهم ِقَبل أنفسهم، وِقَبل وطنهم، بمثل قوله: 

"حافظ على عقلك فهو النور اإللهي الذي ُمِنحته 
فاحذر  السعادة في حياتك  إلى طريق  به  لتهتدي 
ُدك في علم من العلوم، فإن العلوم  كل )ُمتعيٍلم( ُيزهِّ
لها  ودعا  اإلنسانية  لخدمة  العقول  أثمرتها  كلها 
القرآن باآليات الصريحة: "حافظ على حياتك وال 
ولغتك  ودينك  ووطنك  قومك  بحياة  إاّل  لك  حياة 
فكن  كله  لهذا  الحياة  أردت  ذا  واإ عاداتك،  وجميل 
بما  فيه  أنت  الذي  العصر  مع  تسير  وقتك،  ابن 
المعاشرة، والتعامل،  الحياة وطرق  يناسب أسباب 
وتجارتك،  تعاملك،  وفي  فكرك،  في  عصريا  كن 

وصناعتك، وفالحتك، و في تمدنك، ورقيك…".
"والنسبة  فقال:  وطنهم  نحو  بواجبهم  بّصرهم  كما 
من  بواجباته،  والقيام  تاريخه،  علَم  توجب  للوطن 
والمحافظة  وعمرانية،  واقتصادية،  علمية،  نهضة 
لمن  فال شرف  بنيه،  و سمعة  اسمه  على شرف 
ال يحافظ على شرف وطنه، و ال سمعة لمن ال 

سمعة لقومه ".
فقال  بها،  والعناية  المرأة،  تعليم  إلى  دعا  كما 
بمناسبة الرد على دعاة السفور "أنتم تفكرون في 
أردتم  بالمجتمعات….إذا  وخلطها  حجابها  نزع 
عن  الجهل  حجاب  فارفعوا  الحقيقي  اإلصالح 
وجهها،  عن  الستر  حجاب  ترفعوا  أن  قبل  عقلها 
فإن حجاب الجهل هو الذي أخرها، فأما حجاب 
الستر فإنه ما ضرها في زمان تقدمها، فقد بلغت 
مكانا  بجاية،  وبنات  قرطبة،  وبنات  بغداد،  بنات 

عليا في العلم وهن متحجبات".
البشير  محمد  اإلمام  الثاني  رئيسها  بادر  كما 
وقد  الورتالني  الفضيل  الشيخ  ورفيقه  اإلبراهيمي 
كانا بالقاهرة فور سماعهما باندالع الثورة التحريرية، 

نوفمبر   3 يوم  أحدهما  كان  نداءين  إصدار  إلى 
1954، وثانيهما يوم 15 نوفمبر 1954، يدعوان 
الكفاح  واعتبار  الثورة  مناصرة  إلى  الشعب  فيهما 
المسلح جهادا دينيا لتحرير الجزائر أرض اإلسالم 

من االستعمار الفرنسي النصراني لها..
وكما  نهض اإلمام الشهيد محمد العربي التبسي 
و  الجمعية  رئيس  نائب  المجهول،  القبر  صاحب 
مدير معهد عبد الحميد بن باديس لينافح عن حق 
شعبه في الحرية و االستقالل ويتصدى لمؤامرات 
هو  فوضع  الثورة،  لمحاصرة  الفرنسي  االستعمار 
لسان  البصائر"   " المدني جريدة:  توفيق  واألستاذ 
حال جمعية العلماء تحت تصرف الثورة تعبر عن 

رأيها وتحاجج خصومها...
ولعل فيما ذكرناه من مآثر ما يؤكد لناشئة اليوم أن 
الجزائر خاصة، واألمة العربية واإلسالمية عامة، 
عن  عبقرية  يقلون  ال  رجالها  وأن  معطاءة،  أمة 
أيضا  ويدركون  األخرى،  األمم  أبناء  من  غيرهم 
للطاقات، أو  لم يكن في يوم ُمعِطال  أن اإلسالم 
حائال دون تحقيق الطموحات، بل إنه من حسن 
فقهنا لتعاليمه السمحة أن نعمل بحديث نبيه الكريم 
وصحبه  آله  وعلى  عليه  اهلل  صلى  محمد  سيدنا 
أخذها  وجدها  أّنى  المؤمن  "الحكمة ضالة  وسلم: 

فهو أحق بها" .
فاإلسالم إذا كان ضد التفسخ والذوبان في الغير، 
ومن  والجمود،  والتحجر  التقوقع  ضد  أيضا  فهو 
ثمة فإن المسلم الحق ال يرى صراعا بين األصالة 
وتناغما  بينهما  انسجاما  يرى  نّما  واإ والمعاصرة 
إلى مستقبٍل أفضل  أمثل ويدفع  إلى واقٍع  ُيفضي 

بإذن اهلل.

الذكرى 90 لتأسيس مجعية العلماء الـمسلمني اجلزائرييــــن

لعل من أهم أس���������باب تأس���������يس جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين هي مرور قرن من الزمن 
الفرنس���������ي  االحتالل  م���������ن  )1930-1830م( 
للجزائ���������ر؛ وما صاحبه من طمس للش���������خصية 
الجزائرية ونس���������ف لمقومات الهوي���������ة الوطنية، 
لذلك أقدم���������ت نخبة من العلماء بقيادة الش���������يخ 
العالمة عب���������د الحميد بن باديس في تأس���������يس 
منظمة إس���������المية إلحياء الدي���������ن والحفاظ على 
عناصر الهوية وتماسك األمة الجزائرية، ولعل 
مناسبة مرور مئة عام على احتالل الجزائر وما 
رافقه من احتف���������االت صاخبة على الجزائر يعد 
اس���������تفزازا صارخا وعامال قويا في سرعة إخراج 
فكرة تكوين الجمعية من حيز األفكار واألماني 
الى حيز الوجود والتجس���������يد على أرض الواقع، 
فبرزت إلى الوجود فعليا في الخامس من شهر 
ماي���������و عام 1931م، حيث اجتمع بنادي الترقي 
بالجزائ���������ر العاصمة اثنان وس���������بعون عالما من 

مختلف مناحي الوطن والمشارب الفقهية.
تمكنت اللجنة التأسيسية عقد اجتماع على هيئة 
جمعية عمومية لتحديد القانون األساسي وكان 
الرئيس المؤقت لالجتم���������اع أبي يعال الزواوي، 

وقد ت���������م انتخاب الهيئة اإلداري���������ة التي اقترحت 
قائمة أسماء ثالثة عش���������ر عضوا، وهذه الهيئة 
بدورها انتخبت كل من: عبد الحميد بن باديس 
)رئيسا(، ومحمد البشير اإلبراهيمي )نائبا له(، 
ومحمد األمي���������ن العمودي )كاتبا عاما( والطيب 
العقبي )مس���������اعدا له(، ومب���������ارك الميلي )أمينا 
براهيم بيوض )مساعدا له(، وأما باقي  للمال(، واإ
األعضاء: المولود الحافظي موالي بن الشريف، 
الياجوري حس���������ن  الس���������عيد  المهاجي  الطي���������ب 
الطرابلسي، عبد القادر القاسمي، محمد الفضيل 

الورتالني، فقد كانوا للعضوية واالستشارة.
   تولى رئاس���������ة الجمعية في بادئ األمر الشيخ 
عبد الحميد بن باديس وهذا بعد عودة المثقفين 
الجزائريي���������ن من مواطن الهج���������رة إلى الجزائر، 
فاستقر ابن باديس في قسنطينة، واستقر العقبي 
في بس���������كرة، واإلبراهيمي في سطيف، وعكف 
كل واحد منهم في مس���������تقره ينشر تعاليم التوجه 
الجديد موجه���������ا اللوم على الزوايا التي انحرفت 
عن ج���������ادة الطريق وس���������يطرت عل���������ى العقلية 
الجزائري���������ة، وأثقلت كواه���������ل الفالحين باألعباء 
المالي���������ة التي كان���������وا يقدمونها لش���������يوخ الزوايا 
القابضين على رقاب الجماهير والكاتمين على 
أنفاسهم بترويج الخرافات التي ألصقوها بالدين، 
ولهذا نش���������رت جريدة ''الش���������هاب'' الصادرة عن 
الجمعي���������ة نداء دعت فيه كاف���������ة علماء الجزائر 
حياء الثقافة العربية؛  آنذاك لالتصال ببعضهم واإ
حيث جاء فيه: )أيها السادة العلماء المصلحون 
المنتش���������رون بالقط���������ر الجزائ���������ري، إن التعارف 
أساس التآلف واالتحاد شرط النجاح فهلموا إلى 

التعارف واالتحاد بتأسيس حزب ديني محض؛ 
غايته تطهير الدين مم���������ا ألصقه به الجاهلون 
من الخراف���������ات واألوهام والرج���������وع إلى أصلي 
الكتاب والس���������نة وما كان عليه في عهد القرون 

الثالثة(.
   لقد دعت جريدة الش���������هاب وغيرها من جرائد 
الجمعي���������ة إلى التعارف والتآل���������ف واالتحاد؛ كي 
تتغلب وتقوض السيطرة األوربية وتحارب البدع 
والخراف���������ات، وتطهر اإلس���������الم مما علق به من 
ش���������وائب في تلك الفترة، فكان���������ت الجمعية تقاوم 
االحتالل الفرنس���������ي البغيض مقاومة سياس���������ية 
شديدة ومتنوعة، بما أسسته من مدارس عربية، 
وبما علمت به شباب وشيوخ، وبما عكفت عليه 
من أعمال كلها في صالح العروبة واإلسالم في 
الجزائر، ولما كانت مواقفها السياسية منسجمة 
مع الدين عملت اإلدارة الفرنس���������ية على تعطيل 
أعمال وأهداف الجمعي���������ة بكل ما أتيح لها من 
وس���������ائل وسبل، إال أن جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريي���������ن قد عملت على إص���������الح المجتمع 
وتوعيت���������ه وتنويره على مختلف األصعدة، وذلك 
بضرورة النه���������وض من رقدته الطويلة؛ فاتخذت 
من الصحافة وسيلة أساسية لنشر أفكارها الجديدة 
وتمزيق ركام الجمود الذي سيطر على الجزائريين 
حوالي قرنا من الزمن، فأدركت الجمعية أهمية 
اإلعالم في التدليل على الحق، فأسست جريدة 
''الس���������نة النبوية المحمدية''، ولكن فرنسا أوقفتها 
بعدما صدر منها ثالثة عش���������ر عددا، فأصدرت 
المحمدية''،  النبوية  ''الش���������ريعة  الجمعية جريدة 
فكان مصيرها كمصير سابقتها بعدما صدر منها 

سبعة أعداد، فأصدرت الجمعية جريدة ''الصراط 
السوي'' بعد سبعة عشر عددا، ولم تكتف فرنسا 
في هذه المرة بإيقاف الجريدة، بل أضافت مادة 
تنص على منع الجمعية من إصدار أية جريدة 
في المستقبل، حتى قال اإلمام اإلبراهيمي معّلقا 
على القرار، وس���������اخرا من فرنسا، وكاشفا لعتّوها 
وطغواها ما معناه: )إن فرنس���������ا تحكم باإلعدام 

على المرء قبل أن يولد…(. 
وشاء اهلل أن تخرج الجمعية جريدة “البصائر”، 
فأشرقت بنورها على الجزائر والجزائريين في يوم 
الجمعة فاتح ش���������وال من ع���������ام 1354 ه� )27 
ديس���������مبر 1935م(، فبصرت الجزائريين بما لم 
يبصروا ب���������ه في دينهم ودنياه���������م، ودلتهم على 
الصراط السوي؛ حيث كان شعارها ونهجها قوله 
س���������بحانه وتعالى:) َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن رَبُِّكْم 
َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِس���������ِه َوَمْن َعِم���������َي َفَعَلْيَها َوَما َأَنا 

َعَلْيُكْم ِبَحِفيٍظ(.اآلية 104 سورة األنعام.
إن ف���������ي إصدار جري���������دة ''البصائر'' في التاريخ 
المذك���������ور كثيرا من الرم���������وز، فقد أصدرت يوم 
الجمعة، وهو عيد المس���������لمين األسبوعي، ويوم 
أول ش���������وال وه���������و أحد أعياد المس���������لمين، وبعد 
ش���������هر رمضان، وهو ش���������هر بدء نزول الوحي، 
فجاءت كما قال شاعر الجزائر محمد العيد آل 
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إعداد: فاطمة طاهي

ــام: مكثت تقريبا س���������نتين في  ــر بلع ــد الصغ حمم
الجبل، ث���������ّم رجعت إلكمال دراس���������تي بأمر من 

العقيد سي عميروش. 
بمناس���������بة الذكرى التس���������عين لتأس���������يس جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين، والموافق ل� 05 
م���������اي 1931م، ارتأت جريدة البصائر أن تعود 
إلى حصن كبير من حصونه���������ا التعليمية وهو 
"معه���������د عبد الحمي���������د ابن باديس" بقس���������نطينة، 
الذي أسس���������ته جمعية العلماء المس���������لمين كقبلة 
للطلب���������ة الجزائريي���������ن خريجي الزواي���������ا القرآنية 

وللحصول  تعليمه���������م  لمواصلة 
على ش���������هادة األهلية التي كان 
يش���������رف عليها مشايخ الزيتونة، 
فكان المعه���������د قبلة للمخلصين 
ولغتهم. تخرج  لدينهم ولوطنهم 
منه ثلة من العلماء الجزائريين، 
والطلب���������ة الذين التحقوا فيما بعد 
للكفاح  بجيش التحرير الوطني 
والنض���������ال م���������ن أج���������ل الحرية 
البصائر  جريدة  واالس���������تقالل، 
تقرب���������ت م���������ن بع���������ض الطلبة 
الذين زاولوا دراس���������تهم بالمعهد 
قب���������ل التحاقهم بتونس لمواصلة 

تعليمهم بجامعة الزيتون���������ة من أمثال: المجاهد 
محمد الصغير بلعالم، والدكتور حس���������ن بهلول، 
والكاتب الصحفي س���������عدي بزيان لكشف كيفية 
التحاقهم بالمعه���������د وظروف ومناهج التعليم به، 
وعن نش���������اطاتهم وما هي أبرز أسماء المشايخ 

الذين تتلمذوا على أيديهم؟
المجاهد محمد الصغير بلعالم: جمعية العلماء 
المسلمين كانت -زورق اإلنقاذ- أمام التحديات 

االستعمارية
أش���������ار الباحث في الفكر اإلسالمي وفي التراث 
األمازيغي، األستاذ محمد الصغير بلعالم، إلى 
أن معهد عبد الحميد ابن باديس في قس���������نطينة 
يعتبر المدرس���������ة الوحيدة في الجزائر التي تعلم 
العلوم العربية والش���������رعية في الجزائر وذلك في 
الحقبة االس���������تعمارية، إلى جان���������ب دور الزوايا 
المنتشرة بكثرة خاصة في منطقة القبائل، مضيفا 
أّن جمعي���������ة العلماء كانت بمثابة "زورق اإلنقاذ" 
في تلك الحقبة أمام التحديات االستعمارية التي 
س���������عت من أجل طم���������س اللغة 
العربية، حيث تّم إصدار 
قانون سنة 1938م 
تدريس  يمن���������ع 
للغ���������ة  ا
العربية، 
لتنشأ 

جمعية العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين بعض 
المدارس، كما أنش���������أت معه���������د عبد الحميد ابن 
باديس الذي ج���������اء تتويجا لهذه المدارس، حيث 
أن المدارس التي أنشأت في القرى والمدن كانت 
بمس���������توى الطور االبتدائ���������ي، وكان معهد عبد 
الحميد ابن باديس في قسنطينة منارة الستكمال 
تعليمهم وقبلة لكّل الجزائريين المخلصين لدينهم 

ووطنهم ولغتهم. 
ويقول المجاهد محمد الصغير بلعالم: "درست 
وحفظت القرآن س���������نوات، قب���������ل التحاقي بمعهد 
عب���������د الحميد ابن باديس، حي���������ث تتلمذت على 
يد الش���������يخ محمد الطاهر آيت علجت في زاوية 
تمق���������رة، تعلمت العل���������وم اللغوية 
والش���������رعية،ولمواصلة تعليم���������ي 
التحق���������ت بمعهد ابن باديس في 
1950م"، مشيرا  قسنطينة سنة 
إل���������ى أن الش���������يخ الطاهر آيت 
علجت أدخل إل���������ى زاوية ثمقرة 
تعليم  يخ���������ص  فيما  إصالح���������ا 

العلوم. 
واعتب���������ر المتحدث ب���������أّن الزوايا 
تعتم���������د بالدرج���������ة األولى على 
الكت���������ب األولي���������ة ف���������ي اللغ���������ة 
العربية مثل كت���������اب اآلجرومية 
لمؤلف���������ه األمازيغ���������ي محمد بن 
آج���������روم الصنهاجي، حيث كان ه���������ذا الكتاب 
أول م���������ا ُيدّرس في تلك الفت���������رة، ثّم كتاب "متن 
ابن عاش���������ر"، إضافة إلى الحس���������اب، باعتبار 
أّن الحس���������اب يرتبط بالمواري���������ث التي تعد مادة 
أساس���������ية في الفقه اإلسالمي، مؤكدًا بأّن معهد 
عبد الحميد ابن باديس في قسنطينة يعد ملحقًا 
لجامع الزيتونة، الذي يشرف على تقديم الشهادة 
األهلية للطلبة المتخرجين من المعهد اللتحاقهم 
بجامع الزيتونة، ألّن جمعية العلماء المس���������لمين 
غير معترف بها كهيئة رس���������مية ف���������ي التعليم، 
وبالتال���������ي ُألحق معهد عب���������د الحميد ابن باديس 
بجامع الزيتونة، ويضيف المتحدث بأّن برنامج 
معهد عبد الحميد ابن باديس في قس���������نطينة من 
السنة األولى إلى السنة الرابعة هو نفسه برنامج 
جامع الزيتونة، مضيفًا أّن الدراس���������ة في المعهد 
طيلة أربع سنوات تنتهي بالحصول على األهلية 
في العلوم العربية واإلس���������المية، قائال: "ندرس 
األصول والحساب وندرس العلوم، كان الصيدلي 
القسنطيني "عالوة عباس" شقيق فرحات عباس 
هو من يدرس���������نا العلوم"، وحسب المتحدث كان 
عالوة عباس متطوعا في معهد عبد الحميد ابن 

باديس. 
وحول ظروف التعليم، أش���������ار األس���������تاذ محمد 
الصغير بلعالم إلى أّن الطلبة الذين يدرس���������ون 
في معهد عبد الحميد ابن باديس يعتمدون على 
أنفسهم، فال توجد منح وال مساعدات ُتقدم لهم، 
وأّن الجمعية توفر لهم األساتذة وقاعات التدريس 
فقط، قائال: "كنا نستأجر البيوت... اعتمدنا على 
أنفس���������نا لمدة أربع س���������نوات"، وحول دار الطلبة 
التي دش���������نتها جمعية العلماء المس���������لمين سنة 
1952م، قال المتحدث: "شخصيا لم أدخلها وال 
يوم واحد ألني أشعر أنها تقّيد حريتي، فالدخول 
والخروج في وقت محدود، اتفقت في ذلك الوقت 
مع الش���������يخ أحمد حماني -رحم���������ه اهلل - الذي 
كان مس���������ؤوال عن تسجيل الطلبة في هذه الدار 
بدفع القيم���������ة التي تقدر ب�"عش���������ر آالف فرنك" 

مقابل إقامتهم وأكلهم، يقول: "وأنا دفعت القيمة 
المستحقة وسجلني الشيخ أحمد حماني رغم أني 

لم أسكن فيها يوما واحد". 
أنشأ معهد عبد الحميد ابن باديس في قسنطينة 
فريق���������ًا رياضيًا ف���������ي كرة القدم، بقي���������ادة المدرب 
األس���������تاذ عمر جغري، أستاذ في مادة الجغرافيا 
بالمعهد، وفي هذا الصدد ذكر األس���������تاذ محمد 
الصغي���������ر بلعالم، أّن األس���������تاذ عمر جغري لما 
كان طالبًا في جام���������ع الزيتونة مارس كرة القدم 
في إحدى النوادي التونس���������ية الب���������ارزة بالدرجة 
األولى، لينش���������أ فيما بعد فريقا لكرة القدم متكونًا 
من طلبة معهد عبد الحميد ابن باديس، ويقول 
الباحث محمد الصغير بلعالم: "وأذكر أّن آخر 
مب���������اراة أجريناها كانت ضد فريق دار المعلمين 
الفرنسية وانتصرنا عليهم بهدف مقابل صفر". 

كم���������ا كان المعهد يعقد ندوة ش���������هرية يش���������رف 
عليها الش���������يخ عبد الرحمان شيبان، حيث كان 
الطلب���������ة يقدمون فيها إنتاجهم الثقافي ش���������عرًا أو 
نث���������رًا، لتكون هذه الندوة بمثاب���������ة نوع من أنواع 
المسابقة والمنافس���������ة الفكرية بين طلبة المعهد، 
ويضيف المتحدث: "وكان مّنا ُكتاب وش���������عراء، 
وأول ما كتبته قرأته ف���������ي هذه الندوة، كما كنت 
أحظ���������ى بتوجيهات مّمن س���������بقوني إلى المعهد 
كالشيخ يوس���������ف الصدقاوي"، ومن بين الشعراء 
الذين ش���������اركوا في هذا النشاط الثقافي، وحسب 
المتحدث: عمر برناوي، بلقاس���������م خمار، سعدي 

عثمان. 
وقد تحصل المجاهد محمد الصغير بلعالم على 
ش���������هادة األهلية س���������نة 1954م رفقة العديد من 
الطلب���������ة من أمثال الدكتور عبد الرزاق قس���������وم، 
ثّم توجه للتس���������جيل في السنة األولى في التعليم 
الثانوي بجام���������ع الزيتونة، قائاًل في هذا الصدد: 
"كن���������ا في معهد عبد الحميد ابن باديس متفوقين 
ومتمكنين ألننا درس���������نا النحو في السنة الثانية، 
ودرسنا األلفية بجزئيها في السنة الثالثة والرابعة 
م���������ن قبل عبد الق���������ادر الياج���������وري، أما البالغة 
واألدب فعلى يد الش���������يخ عبد الرحمان شيبان، 
كما تعلمت على يد أحمد الحسين"، مضيفا أن 
الدراس���������ة في جامع الزيتونة كانت بشكل أوسع، 
كدراسة فلسفة النحو ومنهاج القاضي البيضاوي 

في أربعة أجزاء. 
وقد التحق األستاذ بجيش التحرير الوطني رفقة 
العديد من الطلبة، الذين انقطعوا عن التعليم في 
المعهد وفي جامع الزيتون���������ة، قائال: "وأنا مقبل 
عل���������ى اجتياز امتحان ش���������هادة البكالوريا تركت 
الكتب جانب���������ا والتحقت بالجبل" ويضيف قائال: 
"مكثت تقريبا سنتين في الجبل، ثّم رجعت إلكمال 

دراستي بأمر من العقيد سي عميروش". 
وأكد المجاهد محمد الصغير بلعالم على ضرورة 
اإلش���������ارة إلى الشيخ القسنطيني صالح بن مهنا، 
الذي يعتبر أول المصلحي���������ن باعتراف الجميع 
حتى م���������ن قبل المفكر مالك بن نبي الذي كتب 
عليه ثالثة من كتبه، حيث توفي الشيخ صالح 
ب���������ن مهنا س���������نة 1910م، وتخرج الش���������يخ عبد 
الحميد ابن باديس من جام���������ع الزيتونة بتونس 
س���������نة 1912م، ليستلم المش���������عل بقوة وبحكمة 
وليبدأ الكفاح س���������نة 1926م، وذلك من خالل 
إصدار أول جريدة بعن���������وان "المنتقد" وهي أول 
جريدة أصدرها العالمة عبد الحميد ابن باديس 
وفيه���������ا 18 عددا ث���������م أوقفتها فرنس���������ا، وتحدث 
األس���������تاذ عن أهمية هذه الجري���������دة التي بدأ من 

خاللها الدفاع السياسي والثقافي لجمعية العلماء 
المس���������لين قبل تأسيسها، وحس���������ب المتحدث أن 
الش���������يخ الطيب العقبي والشيخ المولود الحافظي 
والشيخ عبد الحميد ابن باديس هم من يحرورن 
المقال االفتتاحي في هذه الجريدة التي شعارها: 
"الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء"،وفي 
هذا السياق يقول نفس المتحدث: "اهلل فوق كل 
أحد .. فوق فرنسا، والوطن قبل كل شيء، وهذا 
يذكرني بموقفه مع أبيه الذي كان يش���������جعه في 
بداية األمر وبعد التضييق والضغط االستعماري 
طالب من ابنه عبد الحميد ابن باديس أن يتوقف، 
فكان الجواب: لن أتوقف، فراق بيني وبينك إال 

ما فرضه اإلسالم - طاعة الوالدين-".
كما أش���������ار الباح���������ث أن فرنس���������ا بعدما قامت 
باحتفال سنة 1930م، بمناسبة الذكرى المئوية 
الحتالل الجزائر، والتي قال فيهاالقائد الفرنسي 
في الجزائر آن���������ذاك: "اآلن انتهى عهد الهالل 
ف���������ي هذه الب���������الد نهائيا وأقبل عه���������د الصليب 
األبدي"، وأضاف األس���������تاذ ب���������أن العالمة عبد 
الحميد ابن باديس كان ذكيا بصمته عندما لم 
يرد عليه سنة 1930م، وبعد عام كامل أسس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 5 ماي 
سنة 1931م، لتكون ردا قويا على المستعمر 
الفرنسي، فكان هذا الرد حسب المتحدث: "ردا 
علميا مدروسا ومخططا وليس ردا عاطفيا آنيا، 
ليثبت بعد عام كامل أن للجزائر أبناءها، فأسس 
النهضة الجزائرية وأس���������س الث���������ورة التحريرية، 
ويقول المتحدث: صحيح الحركة الوطنية هي 
أول من نادت إلى االستقالل لكن تهيئة األمة 
وتهيئة الش���������عب ثقافيا وسياسيا وعلميا ووطنيا 
هو ما قام به رجال جمعية العلماء المس���������لمين 
وم���������ا قامت به مدارس الجمعية، مضيفا أنه ال 
ينكر أحد دور ومجهود الحركة الوطنية، قائال: 
"في الس���������نة التي أنشأ فيها ابن باديس جريدته 
المنتقد هي نفس���������ها التي تم تأسيس نجم شمال 
إفريقيا في فرنس���������ا، وهي أول مؤسسة سياسية 
نادت باس���������تقالل أوط���������ان المغ���������رب العربي، 
ويقول في هذا الص���������دد: "الحركة اإلصالحية 
والحركة الوطنية هما ش���������قان متكامالن، حيث 
ال يمكن لشعب جاهل أن يقوم بسلوك هادف، 
وبالتال���������ي كان البد من تهيئ���������ة النفوس وتهيئة 
العقول واألبدان لقيام الثورة والسترجاع الحرية 

واالستقالل".
كما اعتبر األس���������تاذ بأن برنامج الش���������يخ عبد 
الحميد ابن باديس الثقافي عظيم جدا، ومشيرا 
إلى ما قاله العالمة عبد الحميد ابن باديس في 
إحدى االجتماعات لجمعية العلماء المس���������لمين 
في س���������نة1939م، حيث ق���������ال بالحرف الواحد 
العلماء:  المجل���������س اإلداري لجمعية  ألعضاء 
"أكفوني مس���������ألة األكاديمي وأنا أكفكم مس���������ألة 
االستعمار" وحس���������ب المتحدث أنه كان يصر 
عل���������ى إنش���������اء أكاديمية جزائري���������ة للعلوم كدار 
الحديث في تلمس���������ان، وأضاف المجاهد محمد 
الصغير بلعالم أن برنامج الش���������يخ مولود قاسم 
لما اس���������تلم الحقيبة الوزارية كان تطبيقا لبرنامج 
العالم���������ة عبد الحميد اب���������ن باديس فيما يخص 
ميدان تعليم العلوم اإلس���������المية والعربية، وذلك 
لحماية الهوية الجزائرية اإلس���������المية والعربية، 
ويضيف في هذا الصدد قائال: "طبعا األمازيغية 

ال ُيناقش فيها فهي أصل فينا".
mmm
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ــتاذ  حسن بهلول: واجه الجهل والخرافات  األس
واالس���������تعمار وكّون رجاال أخلصوا لدينهم 

ووطنهم وللغتهم
تحدث الدكتور حسن بهلول، مدير الدراسات 
بالمجلس األعلى للغ���������ة العربية، عن فترة 
تعليمه في مدرس���������ة بقرية تازمالت، والتي 
كان يديرها الش���������هيد عب���������د المالك فضالء، 
والذي أرس���������ل ف���������ي س���������نة 1956م أربعة 
عش���������ر طالبا إلى تون���������س لاللتحاق بجامع 
الزيتونة، قائال: "وتم رفضي بااللتحاق بهم  
بس���������بب صغر سني إذ لم أكن أملك بطاقة 
التعريف"، ليلتحق في 22 نوفمبر 1956م 
لإلقامة والدراسة في معهد عبد الحميد ابن 
باديس في قس���������نطينة، حيث بعد استشهاد 
الشيخ رضا حوحو قامت فرنسا بالتضييق 
على الجزائريين مما أدى بالمعهد إلى جعل 

الدراسة واإلقامة في نفس المكان. 
وفي حديث���������ه عن معهد عب���������د الحميد ابن 
باديس قال: تلقين���������ا فيه علوم اللغة العربية 
والحساب وكذلك الجغرافيا في كتاب الشيخ 
توفي���������ق المدني"، مضيفا أن الدراس���������ة في 
المعهد تختلف عن الزوايا، حيث إن الزوايا 
تهتم أكثر بالجان���������ب القرآني والقراءات أما 
معهد عبد الحميد ابن باديس فكان اهتمامه 
منصبا على المجال الديني ضف إلى ذلك 

النحو والصرف.
وبعد التحاقه بمعهد عبد الحميد ابن باديس 
في قس���������نطينة وعمره ال يتجاوز 14 سنة، 
حدثنا عن احتكاكه بمشايخ الجمعية سواء 
بالمعه���������د أو حين التقائ���������ه بهم بعد التحاقه 
بجامع الزيتونة، كالش���������يخ جهري والش���������يخ 
العتوي والش���������يخ بوزيان، الش���������يخ سليمان 
مشنون، الش���������يخ س���������لطاني، الشيخ أحمد 
حمان���������ي، كم���������ا التقى في تونس بالش���������يخ 
عبد الرحمان ش���������يبان والشيخ محمد مبارك 
الميلي، كما تحدث عن زيارة الشيخ العربي 
التبس���������ي لهم بالمعهد حيث أقام معهم أكثر 
من أسبوع، وبعد رجوعه إلى العاصمة، قال 
الدكتور حسن بهلول: "وجمعنا الشيخ أحمد 
حماني وأخبرنا بأن الش���������يخ العربي التبسي 

قد اختطف فبكى جميع طلبة المعهد". 
وأضاف الدكتور حسن بهلول بأن قسنطينة 
عرفت ع���������دة عمليات عس���������كرية ما جعل 
طلبة المعهد يدرسون ويقيمون في المعهد، 
كما تح���������دث عن زيارات مش���������ايخ الزيتونة 
للمعهد في آخر الموسم 
الدراسي لإلشراف 
على مسابقة 
األهلية، 

مش���������يرا أنه تلق���������ى التعليم ف���������ي المعهد في 
الس���������نة األولى متوس���������ط، ليتم غلق المعهد 
س���������نة 1957م، ثم التحق الطلب���������ة بالثورة 
التحريرية كالعربي لحس���������ن محمد شعباني، 
يحياوي وآخري���������ن، ويضيف الدكتور قائال: 
"فلما رجعت إلى بلدتي تازمالت كان والدي 
في الجبل، وقد كلمته بخصوص االلتحاق 
بتون���������س لمواصلة الدراس���������ة، فطلب العقيد 
عمي���������روش جمع الطلبة إلرس���������الهم للتعليم 
والتكوي���������ن ف���������ي جامع الزيتون���������ة إلعدادهم 
كإطارات بعد االس���������تقالل، وبالتالي أعطى 
العقيد عميروش أمر للمحافظين السياسيين 
في الدواوير بتس���������جيل الطلبة الذين يريدون 
مواصلة الدراسة في تونس، ويقول في هذا 
الصدد: "وس���������جلني والدي والتحقت بتونس 

وتحصلت على الشهادة األهلية هناك". 
ويق���������ول الدكت���������ور حس���������ن بهل���������ول: "نحن 
الجزائريين ال نقدر األش���������خاص حق قدرهم 
إاّل بعد وفاتهم، الش���������يخ عب���������د الحميد ابن 
باديس ش���������مس طلت علينا بعد أن كنا في 
ظالم، فواجه رفقة جماعته من أمثال الشيخ 
البشير اإلبراهيمي والعربي التبسي ومبارك 
الميلي الجهل والخرافات واالستعمار وكون 

رجاال أخلصوا لدينهم ولوطنهم وللغتهم".
األستاذ سعدي بزيان: فلوال هؤالء لما كان لنا 

ما ُيذكر في الجزائر

يقول الكاتب الصحفي س���������عدي بزيان، أنه 
قبل التحاقه بمعهد عبد الحميد ابن باديس، 
تتلمذ على يد تالمذة كل من: الش���������يخ عبد 
الحميد ابن باديس والشيخ العربي التبسي، 
ليلتحق في سنة 1950م بمعهد عبد الحميد 
ابن باديس، حيث تلقى دروس���������ه طيلة أربع 
س���������نوات، قب���������ل أن ُيجبر عل���������ى االلتحاق 
بالخدمة العس���������كرية اإلجباري���������ة، في ذات 
الصدد ذكر المتح���������دث، أنه درس بالمعهد 
رفق���������ة العديد م���������ن الزمالء الذي���������ن التحقوا 
فيما بعد بجيش التحري���������ر الوطني، فمنهم 
من صار ضباط���������ا كمحمد صالح يحياوي 
والهاش���������مي هجرس وبعد االستقالل منهم 
من تقلد مناصب هامة في الدولة كالمجاهد 

قدور الهاشمي الذي أصبح سفيرا. 
ووص���������ف الباح���������ث س���������عدي بزي���������ان فترة 
تعليم���������ه بمعهد عبد الحمي���������د ابن باديس 
قب���������ل التحاقه بجامع الزيتون���������ة،  بنافذة 
على الثقاف���������ة العربي���������ة وللتعرف على 
الش���������رق العربي، وذل���������ك من خالل ما 
كان يقدمه الشيخ عبد الرحمان شيبان 
في حصص البالغ���������ة واألدب العربي 
مس���������تعينا بدروس حول أدب المشرق 

العرب���������ي وحول الش���������خصيات األدبية كطه 
حس���������ين والزيات والعقاد، وحسب المتحدث 
أن���������ه قد تعرف في معهد عب���������د الحميد ابن 
باديس على الكثير من الكتاب من المشرق 
العربي، كما تحدث عن اكتش���������افه  لجريدة 
البصائ���������ر وألقالمها ومقاالته���������ا االفتتاحية 
والرئيسية التي كان يكتبها علماء الجمعية 
كالشيخ البشير اإلبراهيمي خالل فترة وجوده 
في المعهد، من جهة أخرى حدثنا األستاذ 
سعدي بزيان عن تجربته في تقديم الدروس 
للطلبة بعدما التحق بمعهد عبد الحميد ابن 

باديس كأستاذ سنة 1963م. 
وذك���������ر أن برنامج معهد عب���������د الحميد ابن 
بادي���������س كان متأصال م���������ن برنامج جامع 
الزيتونة، مضيفا في ذات السياق أن مقدمة 
ابن خلدون كانت ضمن برنامج العالمة عبد 
الحميد ابن باديس، وحول ظروف التدريس 
في المعهد خالل الحقبة االستعمارية، أشار 
المتح���������دث إلى أن أغلب تالم���������ذة المعهد 
ينتمون إلى الطبق���������ات االجتماعية الفقيرة، 
ف���������ي حين كان أبن���������اء األغنياء يدرس���������ون 
في المدارس الفرنس���������ية باعتبار أن باللغة 
العربية لن يتحص���������ل الطالب على وظيفة 

أو منصب. 
وذك���������ر لنا الكاتب الصحفي، أن معهد عبد 
الحميد اب���������ن باديس كان ش���������به ناد أدبي، 

يش���������رف عليه ويديره الش���������يخ عبد الرحمان 
ش���������يبان الذي نصب لجنة ثقافية يش���������ارك 
فيها مجموعة من الطلبة المثقفون من أجل 
التدريب والتكوين على إلقاء المحاضرات. 
ويضيف قائال: "درس���������ت تقريبا على جميع 
مشايخ جمعية العلماء المسلمين الذين كانوا 
ُيدّرسون في معهد عبد الحميد ابن باديس: 
كالش���������يخ عبد الرحمان شيبان والشيخ عبد 
القادر ياجور والش���������يخ عمر جغري، الشيخ 
احمد ب���������ن دياب، الش���������يخ عب���������د اللطيف 
النعيمي والشيخ  الش���������يخ نعيم  س���������لطاني، 
العدوي، الشيخ الزاهي وغيرهم ممن تعرفت 

عليهم في المعهد".
ويضيف قائال: "الش���������يخ عب���������د الحميد ابن 
باديس ظاهرة ربما تتكرر بعد مئة س���������نة، 
إذ ال يمك���������ن أن يكون هناك ش���������خص في 
الس���������احة الجزائري���������ة يش���������به العالمة عبد 
الحميد ابن باديس سواء في سلوكه أو في 
تضحيات���������ه وفي حبه للدي���������ن والوطن وفي 
نظرته للمستقبل، فلوال هؤالء لما كان لنا ما 

ُيذكر في الجزائر". 
ف.ط.

لم يكن الش���������يخ الرئيس عالما متدفقا فحسب بل كتلة جمالية 
متناغمة وشمولية متوازنة متفردة..دمعة الرباني ودقة الفقيه 
وحرارة الداعية و إش���������راقة األديب و جرأة الوطني الصادق و 

لوعة األم الثكلى.. فلو تجسدت شخصيته في ألوان 
وأنغام لكانت لوحة فنية جذابة ساحرة ولحنا جميال بديعا..

كالبدر من حيث التفت رأيته
يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا

كالشمس في كبد السماء وضوؤها
يهدي األنام مشارقا و مغاربا

ال يمكننا اختصار الباديسية في نقاط وكلمات ومقاالت 
ومحاضرات ومجلدات لكننا نقتبس من أنوارها على قدرنا 

ال على قدره.. فسالت أودية بقدرها..
- اللمس���������ة الروحية: التي اقتبس أحوالها وعبيرها من شيخه 
حمدان لونيسي الرباني الثائر.. فاغترف من عذوبتها وحولها 

إلى تيار إيجابي متحرك ومنهج عمل متدفق. 
_الهمة العالية والعمل المتواصل: فقد كان الش���������يخ الرئيس 
عبد الحميد بن باديس شعلة من النشاط الدؤوب.. ليله  نهاره 

وحله وترحاله وغدوه و رواحه.. هلل وباهلل ومع اهلل.
_غرس القيم وتكوين الرجال: كان همه أن يربي رجاال.. ال 
أن يكتب نصوصا.. وُيِكٌون أبطال ال أن يؤلف كتبا... ومع 

كل هذا الجهد العظيم كان يخطب ويكتب ويؤلف ويبدع.
_وطني���������ة الحنين وح���������ب الوطن من اإليم���������ان: لم أر مثل 
الباديس���������ية في الجزائ���������ر.. عبر جمعية العلماء المس���������لمين 

وأعمالها المتالحقة..
غرست في قلوبنا حب الجزائر إلى حد التضحية واالستشهاد 

للحفاظ على وحدتها ولغتها وقيمها. 
وه���������ذا ما جعل أحد جنراالت فرنس���������ا يصرخ بغضب: وماذا 
أصن���������ع إذا كان القرآن أقوى من فرنس���������ا.. بعد حفل أرادت 
منه فرنس���������ا مسخ قيم الشعب وتقديم نموذج لذلك.. فخرجت 

الفتيات الجزائريات باللباس التقليدي المحتشم.
_ أعيش لإلس���������الم والجزائر: هذه القاع���������دة الذهبية والغاية 
العظيمة عاش���������ها ابن باديس بلحم���������ه ودمه ونبضت مع كل 

عرق من عروقه.. وأكلت من عمره واقتاتت من ٌكِله..
_إنما بعثت معلما:استثمر ابن باديس كل نفس من أنفاسه في 

تعليم الصغار والكبار.. فلم يكن ينم من الليل إاّل قليال..
_هكذا ظهر الجيل الباديسي المتصل... لم يكن ابن باديس 
زعيم���������ا روحيا وطنيا يعمل بمف���������رده.. بل كان حريصا على 
رص الصفوف وجمع كل الطاقات العلمية في عمل تراكمي 
إيجابي بالس���������ند الذهب���������ي المتصل فكانت جمعي���������ة العلماء 
الت���������ي ضمت أفضل ما أنجبت الجزائ���������ر من علماء وحلماء 

وحكماء.
_فخ���������رج عليهم م���������ن المح���������راب: انطلق اب���������ن باديس من 

المسجد. 
والمحراب وجلس���������ة الحصي���������ر.. فكانت البرك���������ة في كلماته 

وهمساته وجمعيته وأعماله...
وك���������ن رجال من أتوا بعده يقولون مر وه���������ذا األثر: فالمنهج 

الباديسي ما زال ثابتا وفيا عميقا عبر جمعيته المباركة
وُشعبها البديعة وأعمالها القيمة وخطها الحكيم األصيل الذي 

تعبر عنه جريدة البصائر وبيانات قيادتها العاملة الثابتة. 
فرحم اهلل الطود الباديسي الشامخ ورزق جمعيته األنوار 

واالنتشار. 

اللوحة الباديسية املتكاملة...
مداني حدييب
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د. حجيبة أمحد شيدخ

ن أحبت الطيران فهي تخس���������ر  "والمرأة حت���������ى واإ
الكثير إذا لم يحسن أبناؤها ذلك" .

حمل ابن باديس ه���������م الجزائر التي كانت تعاني 
آالم االس���������تعمار فأنار عقول الجزائريين بحقيقة 
انتمائه���������م وبقيمة وطنهم فانتفضوا وحرروا بلدهم، 
وألن أف���������كاره عميقة وأصيلة، مس���������تمدة من روح 
اإلسالم فإننا سنبقى نستفيد منها حاضرا ومستقبال 
في مختلف المجاالت، ومن أهم ما نحتفظ به من 
آراء الب���������ن باديس، ما يتعلق بالمرأة وما بذله من 
جهد في سبيل النهوض بها، فما هي أهم قضايا 

المرأة التي اهتم بها ابن باديس؟
أوال: تعليم المرأة في نظر ابن باديس 

اعتنى اب���������ن باديس بتعليم الم���������رأة عناية خاصة 
انطالقا من قناعته بدورها في النهوض الحضاري 
لألمة، وبس���������بب م���������ا كان يالحظه من سياس���������ة 
اس���������تعمارية تهدف إلى فرض تعليم غربي اللغة 
والقيم عل���������ى الجزائريين، فقد خطط المس���������تعمر 
للقضاء على هوية الجزائريين بس���������لوك سياس���������ة 
التجهي���������ل لهم فكانت فرص التعليم محدودة طوال 
فت���������رة االحت���������الل ) 1830 -م1962( إذ كانت 
األمية متفشية بنسبة ال تقل عن 85 بالمائة بين 

الرجال و99 بالمائة بين النساء ,
لقد أدرك ابن باديس أن تعليم المرأة يعد من أساليب 
محاربة المس���������تعمر إذ أن نوع الثقافة التي ينبغي 
أن تثقف بها الجزائرية س���������تعمل على استنهاض 
كل المجتمع ضد المستعمر ال تحويل المرأة إلى 
مناص���������ر له، ولئن كانت المرأة الجزائرية في عهد 
ابن باديس تعيش تحت وطأة الجهل والتخلف فقد 
تعالت في ذلك الزمن دعوات التحرر من المشرق 
العربي والغرب فكان لزاما أن ينظر الحكماء من 

أبناء هذا الوطن في حال المرأة الجزائرية.
يعتبر ابن باديس الجهالة التي كانت عليها المرأة 
الجزائرية في عهده جهالة عمياء ويحمل األولياء 
مسؤولية ذلك، ويرى أنهم يأثمون بذلك إثما كبيرا، 
رث النبوة مسئولون عن األمة فعليهم  وأهل العلم واإ
أن يقوموا بمس���������ؤولية تعليمها، وشعورا منه بهذه 
المسؤولية سخر قلمه وخطبه للتوعية بهذا الواجب 
مس���������تدال على ما يذهب إلي���������ه من آراء بنصوص 

القرآن الكريم والسنة النبوية وتاريخ المسلمين :
-1 من الق������رآن الكري������م: العموم���������ات القرآنية 
الش���������املة للرجال والنساء، فإن مذهب الجماهير، 
أن الخطاب بصيغة التذكير ش���������امل للنس���������اء إال 
نص  من  يخرجهن  بمخصص 
أو إجم���������اع أو بضرورة 
ألن  طبيعي���������ة، 
شقائق  النساء 
في  الرجال 
لتكليف  ا
ال  و

خالف ف���������ي أنه إذا اجتمع النس���������اء والرجال ورد 
الخطاب أو الخبر مذكرا على طريقة التغليب .

ويذكر كأمثلة على ذلك قوله –تعالى –: }وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل{، وقوله-تعالى – }واستشهدوا 
ش���������اهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الش���������هداء{ فنص في 
الثاني���������ة على الرج���������ال لما كان الح���������ال مقتضيا 
لهم، وأطل���������ق في األولى فدل عل���������ى أنه ال فرق 
بي���������ن أن يكون الكاتب رج���������ال أو امرأة، وهو من 
أدلة مش���������روعية تعلم النساء الكتابة، وكل خطاب 
عام ش���������امل للنساء شموله للرجال والعمومات إذا 

تكاثرت أفادت القطع.
-2 م������ن الحديث النبوي: فقد اس���������تدل بما يلي: 
عن أبي سعيد الخدري –رضي اهلل عنه -: قالت 
النس���������اء للنبي –صلى اهلل عليه وسلم – ))غلبنا 
عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك(( فوعدهن 
يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن فكان فيما قاله 
لهن )) ما منكن ام���������رأة تقدم ثالثة من ولدها إال 
كان لها حجابا من النار(( فقالت امرأة : واثنين، 

فقال )) واثنين((.
وفي حديث ابن عباس أن الرس���������ول –صلى اهلل 
عليه وسلم – خرج ومعه بالل، فظن أنه لم يسمع 
النس���������اء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة 
تلقي القرط والخاتم. وبالل يأخذ في طرف ثوبه. 
وعن تعليم النس���������اء الكتابة يستدل بحديث الشفاء 
بنت عبد اهلل قالت: دخل علي النبي – صلى اهلل 
عليه وآله وسلم – وأنا عند حفصة فقال لي: ))أال 

تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة ((.
-3 من التاريخ اإلسالمي: ما استفاض به تاريخ 
المسلمين من عالمات وكاتبات كثيرات فيه داللة 

قوية على مشروعية تعليم النساء .
ويرى ابن باديس أن حق التعلم للمرأة ال يجيز لها 
االختالط بالرجال فإما أن يفرد النساء بيوم خاص 
في التعلم أو أن يتأخرن عن صفوف الرجال كما 
كان ذلك عند السلف، ولتطبيق ما كان يدعو إليه 
اب���������ن باديس من مبادىء تربوية وتعليمية أس���������س 
سنة )1930م( جمعية التربية والتعليم اإلسالمية 
بقسنطينة، وتولى رئاستها بنفسه وذكر أن المادة 
الثاني���������ة من قانونها األساس���������ي: نش���������ر األخالق 
الفاضلة والمعارف العربية الفرنس���������اوية بين أبناء 
وبنات المس���������لمين. ولشدة اهتمامه بتعليم الفتيات 
جع���������ل تعليمهن مجانيا إذ قال ف���������ي ختام كالمه 
حين تأسيس الجمعية السالفة الذكر:" وقد عزمت 
الجمعية على فتح دروس بعد –رمضان – لتعليم 
البن���������ات فندعو إخواننا المس���������لمين إل���������ى المبادرة 
بأبنائه���������م وبناته���������م إلى المكتب فأم���������ا البنون فال 
يدفع منهم واجب التعليم إال القادرون وأما البنات 
فيتعلمن كلهن مجان���������ا لتكون منهن –بإذن اهلل – 

المرأة المسلمة المتعلمة".
وجع���������ل التعليم للبنات مجاني���������ا يدل على حرص 
ابن باديس على اس���������تقطاب أكبر عدد من البنات 
للتعلم، وعلى وعيه بدور المرأة المتعلمة في بناء 

المجتمع .
وفي س���������نة 1939م بعث ابن باديس برسالة إلى 
مديرة إحدى الثانويات في مدينة دمش���������ق وكانت 
من أحف���������اد األمير عبد الق���������ادر الجزائري يطلب 
منها أن تس���������تقبل في مؤسس���������تها التعليمية عددا 
من الطالبات الجزائري���������ات من خريجات مدارس 
جمعية العلماء التي كان يرأسها، وقد وافقت على 
مطلبه ورحبت كثيرا به���������ذه المبادرة، فاتصل ابن 
باديس بأولياء الطالبات الالتي اختارهن لتشكيل 
وفد البعثة الطالبية إلى دمشق في السنة القادمة 

ولك���������ن اندالع الحرب العالمي���������ة الثانية حال دون 
تنفيذ هذا المشروع .

ثانيا: مشاركة المرأة للرجل في نظر ابن باديس:
ويتخ���������ذ ابن باديس من حياة الصحابيات وما كن 
يقمن به من أعمال في الس���������لم والحرب في عهد 
الرسول –صلى اهلل عليه وسلم – سندا لما يدعو 
إليه فيما يتعلق بمش���������اركة الم���������رأة للرجل، فحين 
يتح���������دث عن الصحابية "الربي���������ع بنت معوذ " – 
رض���������ي اهلل عنها يذكر أنها كانت ممن غزين مع 
النبي – صلى اهلل عليه وسلم – فيخدمن الجيش 
ويس���������قين الماء ويقمن على الجرح���������ى فيداوينهم 
ويحملنه���������م فيرددنهم إلى المدين���������ة، وهو يرى في 
ذلك أصال لتأس���������يس فرقة الممرضات في الجيش 
وتهيئته���������ن لذل���������ك بتعليمهن ما يحتج���������ن إليه في 
الح���������رب من القيام بعملهن والدفاع عن أنفس���������هن 
واس���������تعمال ما يقيهن من الهالك، وقد أقر الشارع 
هذه المصلحة فكل ما تتوقف عليه في أصلها أو 
تقانها فهو مشروع ، ويرى أن يتكون لنا  كمالها واإ
من هؤالء الصحابيات قدوة حس���������نة يقول:" هؤالء 
الس���������يدات الصحابيات رض���������ي اهلل عنهن قد كن 
يشاركن الرجال في الحرب وهي أبعد األشياء عن 
طبعهن ويقمن معهم بما يليق بهن فلنا فيهم وفيهن 
القدوة الحسنة أن نشرك معنا نساءنا فيما نقوم به 
من مهام مصالحنا ليقمن بقسطهن مما يليق بهن 
في الحياة –على ما يفرضه عليهن اإلس���������الم من 
صون وعدم زين���������ة وعدم اختالط ولن تكمل حياة 

أمة إال بحياة شطريها: الذكر واألنثى.
نس���������ال اهلل أن ينهض بنا رجاال ونساء في خدمة 
اإلسالم وفي دائرة اإلسالم إنه القريب المجيب"، 
وال يخفي ابن باديس إعجابه بالنساء العربيات في 
التاريخ العربي واإلس���������المي كالملكة بلقيس وهند 
بنت عتبة والخنساء وما اختياره للحديث عنهن إال 
لقوة هذه الشخصيات وكونها أهال لالقتداء بها .

ثالث������ا: الرس������الة الحقيقية للمرأة ف������ي نظر ابن 
باديس:

ولئ���������ن كان ابن باديس قد دعا إل���������ى تعليم المرأة 
ورأى تكوينها لتكون مس���������تعدة للوقوف مع الرجل 
في الس���������لم والحرب فإنه يرى أن المهمة األساسية 
للمرأة هي بيتها، وتربية أبنائها وهذه نظرة واقعية 
من رج���������ل حكيم، ألن الم���������رأة الجاهلة ال يمكنها 
أن تنش���������ىء جيال متماسكا فحرص على ضرورة 
ن بذلت  تعليمها كما أن المرأة العاملة ال يمكنها واإ
كل الجهود أن تكون مستقرة وتكون بيتا مستقرا.

لقد قس���������م ابن باديس الحياة إلى قس���������مين داخلي 
وخارجي، وجعل القيام على القس���������م الداخلي من 
مهام المرأة والقيام على القسم الخارجي من مهام 
الرجل، فإذا حدث خلل في وظيفة أي واحد منهما 
أدى ذلك إلى فس���������اد في المجتمع، ويضرب أمثلة 
عل���������ى ذلك بما يحدث ف���������ي المجتمع الغربي من 
مزاحم���������ة المرأة للرجل في المجال الخارجي فأدى 
ذلك إلى خلل في المجتمع كله، وهذا ما يحدث في 
وقتن���������ا الحالي في المجتمع الجزائري والمجتمعات 
العربية واإلس���������المية بسبب تغير األوضاع وعدم 
الش���������ريعة اإلسالمية، وحين  االنضباط بضوابط 
نتتبع آراء اب���������ن باديس فيما يتعلق بالمرأة نالحظ 
أنه كان ينظر إلى مهامه���������ا نظرة مقصدية فهي 
تتعلم العلوم الشرعية لتنضبط بها وتحمي أبناءها 
من التغري���������ب، وتتعلم التمري���������ض وكيفية الدفاع 
عن النفس في ح���������ال الحرب لتكون في صفوف 
الجيش، ولربما كانت له آراء أخرى لو عاش في 

زمننا هذا؟
وم���������ن أهم مهام المرأة: تكوين األجيال، وتنش���������ئة 

األطفال تنش���������ئة سليمة يتوقف على أخالق المرأة 
وتدينه���������ا، ويرى ابن بادي���������س أن الضعف الديني 
والخلقي في رجال األمة إنما س���������ببه انعدام التربية 
اإلس���������المية في البيوت بس���������بب جه���������ل األمهات 
بالدي���������ن يقول:" فإذا أردن���������ا أن نكون رجاال فعلينا 
أن نكون أمهات دينيات وال سبيل لذلك إال بتعليم 
ذا  البنات تعليما دينيا وتربيتهن تربية إسالمية، واإ
تركناه���������ن على ما هن عليه م���������ن الجهل بالدين 
فمح���������ال أن نرج���������و منهن أن يك���������ون لنا عظماء 
الرجال، وشر من تركهن جاهالت بالدين إلقاؤهن 
حي���������ث يربين تربية تنفرهن من الدين أو تحقره في 
أعينهن فيصبحن ممسوخات ال يلدن إال مثلهن، 
ولئن تكون األم جاهل���������ة بالدين محبة له بالفطرة 
تل���������د لألمة من يمكن تعليمه وتداركه، خير بكثير 
من أن تكون محتق���������رة للدين تلد لألمة من يكون 
بالء عليها وحرب���������ا لدينها، فنوع تعليم البنات هو 
دليل من سيتكون من أجيال األمة في مستقبلها، 
وقد تفطنت لهذا بعض األمم المالكة لزمام غيرها 
فأخ���������ذت تعلم بناتهم تعليما يواف���������ق غايتها، فمن 
الواج���������ب علينا – ولنا كل الح���������ق في المحافظة 
على دينن���������ا ومقوماتنا – أن نعن���������ي بتعليم بناتنا 
تعليم���������ا يحفظ علينا مس���������تقبلنا ويكون لنا الرجال 
ال فالمستقبل ليس  العظماء والنساء العظيمات، واإ

كالماضي فقط بل شر منه ال قدر اهلل".
إن نظ���������رة ابن بادي���������س إلى نوعي���������ة الثقافة التي 
يجب أن تتزود بها المرأة المس���������لمة وتأثيرها على 
المجتمع، اس���������تنتجها من واقع المتعلمات تعليما 
أجنبيا في زمنه وتأثير ه���������ذه الثقافة على األبناء 
وخدمتها للمستعمر، وهذه اآلثار نالحظها أيضا 
في واقعنا الحالي من انحرافات في وس���������ط أبنائنا 
وازدواجية في شخصية المجتمع وهذا بسبب نوعية 
ثقافة اآلباء واألمهات– بخاصة -، إذ اس���������تمرت 
التبعية للثقافة الغربية تطغى على كثير من عقول 
أبن���������اء هذا الوطن ولذلك فإنن���������ا الزلنا بحاجة إلى 
األفكار الباديسية للحفاظ على هويتنا واستقاللنا، 
ذا كان���������ت المرأة حاليا تنع���������م بحرية التعليم في  واإ
مختلف الجامعات، فإن ه���������ذه الجامعات بحاجة 
إلى تأطيرها بالثقافة اإلس���������المية لنخرج للمجتمع 
رجاال ونس���������اء قادرين على بن���������اء األجيال التي 

نتمناها.
لقد اعتنى ابن باديس بشؤون المرأة عناية خاصة 
ال تقل عن عنايته بتكوين الرجال، وكانت مواقفه 
مبنية عل���������ى علم باألبعاد المس���������تقبلية بعيدا عن 
التعصب ولئن كان هناك من يرى في موقفه من 
المرأة ضعف���������ا للتصور حين قال : " المرأة خلقت 
لحفظ النس���������ل وتربية اإلنسان في أضعف أطواره 
))وحمله وفصاله ثالثون شهرا ((، فهي ربة البيت 
وراعيته والمضطرة بمقتضى هذه الخلقة للقيام به، 
فعلينا أن نعلمها كل ما تحتاج إليه للقيام بوظيفتها، 
وتربيته���������ا على األخالق النس���������وية التي تكون بها 
امرأة ال نص���������ف رجل وال نصف امرأة، فالتي تلد 
لنا رجال يطير خير من التي تطير بنفسها " فإن 
كالمه هذا إذا أخذ إلى جانب ما ذكر له من آراء 
متعلقة بالمرأة يمكن فهمه انطالقا من فقهه بواقع 
األمة وأولوي���������ات الحلول لها، فالمجتمع الجزائري 
كان يعاني من االس���������تعمار ومن األولويات التي 
يحتاج إليها في ذلك الوقت إنشاء أبناء متشبعين 
بالروح اإلسالمية التي تجعلهم قادرين على اتخاذ 
القرار إلنق���������اذ الوطن الضائ���������ع والبيت هو الذي 
ن  يكونهم وينشئ فيهم هذه الروح , والمرأة حتى واإ
أحبت الطيران فهي تخس���������ر الكثير إذا لم يحسن 

أبناؤها ذلك ."

الـمرأة فـــي فكــر اإلمام ابن باديــــــس
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حّدثني الّشيخ معاذ بن عبد الّرحمن صّياد من والية 
بلعباس، وهو رجل طّيب بدأ مس���������اره المهني معلما 
بالّلغة الفرنسّية فمستشارا تربويا ثّم إطارا لمؤّسسات 
الّش���������باب في والية بلعّباس حي���������ن لقيته في مدينة 
وهران يوم 10 أوت س���������نة 2015 م فقال: "حرص 
االحتالل على حشو عقول الّناشئة بكّل ما يبعدها 
عن الّدين والقّيم من خالل عشرات القصص اّلتي 
تزخ���������ر بها برامجه الّتربوّية والّتعليمّية وكمثال على 
هذا فق���������د ورد في كتاب مئة وواح���������د قصة )علي 
وفاطمة( المعّد خّصيص���������ا لبرامج الّتعليم في دّول 
الّش���������مال اإلفريقي في العقدين الرّابع والخامس من 
القرن العش���������رين، وجد إبليس س���������ّيدنا نوحًا يغرس 
شجرة عنب فس���������أله: ماذا تفعل؟ فقال إّني أغرس 
ش���������جرة العنب، وهي ش���������جرة مثمرة طّيبة الفاكهة، 
فقال إبليس: لهذا سأس���������اعدك، ولّما انتهى نوح من 
غرس الّشجرة جاء إبليس وذبح خروفا وسقى بدمه 
الّشجرة، وفي الي��وم الّثاني ج�اء بسبع )أسد( وسقى 
بدمه الّش���������جرة، وفي اليوم الّثالث س���������قاها بدم قرد 
ذبحه، أّما اليوم الرّابع فذبح خنزيرا وسقى بدمه هذه 
الّش���������جرة.... لتخلص القّصة إلى أّن اإلنسان حين 
يش���������رب الخمر القليل يكون كالخروف وديعا خفيفا 
لّينا، وحين يشرب أكثر يكون كالّسبع قوّيا مفترسا، 
وحين يش���������رب زّيادة على ذل���������ك يغيب بعض عقله 
فيكون كالقرد يتصّرف بح���������ركات بهلوانّية غريبة، 
أّما حين يبالغ في الّش���������رب أكثر فيفقد عقله ليتمرّغ 
ف���������ي الّتراب ويحّطم كّل ما يقابله كالخنزير وتنتهي 
القّص���������ة ناصح���������ة إّيانا بالّش���������رب الخفيف، لنكون 
كالخرف���������ان في خّفة ورش���������اقة! وهي ّدعوة صريحة 
لش���������رب الخمر المحّرم ف���������ي ديننا كما ترى يا أخي 
إبراهيم، فإبلي���������س ناصح ولكّنه غير أمين" وهو ما 
يدعون���������ا لمراقبة برامجنا التربوي���������ة والتفّطن لما قد 

يتسلل إليها من هذا الدرن أو ذاك. 
نصر من اهلل وفتح قريب 

بعد توقف الّثورات الّش���������عبّية الجزائرّية ومقاوماتها 
الباس���������لة للتوسع الفرنس���������ي في الجزائر كان ال بّد 
من مقاومة سّياس���������ّية اعتمدت تأس���������يس األحزاب 
ص���������دار الجرائد والمجاّلت  والجمعّيات واإ
المظاه���������رات  وتنظي���������م 
واإلضراب���������ات وغيرها، 
تأس���������يس  ف���������كان 
جمعّية العلماء 
لمسلمين  ا

الجزائرّيين يوم الخامس ماي سنة 1931 م بنادي 
الّترّقي وس���������ط العاصمة بحضور 72 من العلماء 
الجزائرّيين وقد تّم انتخاب الّش���������يخ عبد الحميد بن 
باديس رئيس���������ا للجمعّية ولم يك���������ن من الحاضرين 
لجلسة االنتخاب وهو عبد الحميد بن مصطفى بن 
المّكي بن محّمد كّحول بن عبد الّرحمن بن باديس 
الّصنهاجي المولود بمدينة قسنطينة ظهر األربعاء 
04 ديس���������مبر س���������نة 1889 م حفظ القرآن وعمره 
13 س���������نة ارتحل للزّيتونة سنة 1908 م فأخذ عن 
الّش���������يخ ابن عاشور وغيره ثّم سافر للمدينة المنّورة 
وهناك التقى برفيق دربه الّشيخ البشير اإلبراهيمي 
اّلذي انتخب نائبًا له عند تأس���������ي الجمعّية مع ثّلة 
م���������ن األخيار نذك���������ر منهم الّش���������يوخ محمد األمين 
العم���������ودي  الّطّيب العقبي  مب���������ارك الميلي إبراهيم 

بّيوض ومستشارين آخرين. 
أهداف وأساليب مجعّية  العلماء املسلمني اجلزائرّيني 

وعطاءاتها
��� الّتعريف باإلسالم الّصحيح

��� مطالبة فرنس���������ا فصل الّدين اإلسالمي عن الّدولة 
الفرنسّية

��� المحافظة على األوقاف اإلسالمّية
������������ حرّية الّدّيانة وتنقية الفكر والّدين من الّش���������عوذة 

وكّل اعتقاد باطل 
������������ محاربة اآلفات االجتماعّية بتأس���������يس المدارس 
والّنوادي واألفواج الكشفّية وتأسيس الّصحف مّتخذة 
ش���������عارها ]الجزائر وطننا واإلس���������الم ديننا والعربّية 
لغتن���������ا[ كما اّتخ���������ذت الّصحف والمّجاّلت وس���������يلة 
للّتربّية والّتوعّية كالمنتقد والّنجاح والّشهاب والّسّنة 

الّنبوّية والّشريعة الّسراط والبصائر  
وأنش���������أت العديد م���������ن المعاهد والم���������دارس للّتربّية 
والّتعليم  والمحاضرات واألناشيد والقصائد الوطنّية 
واألعمال المس���������رحّية  لرفع الحّس الوطني وتربّية 
الّناش���������ئة على محّبة الوطن وال���������ّذود عن حّياضه 
وقد تجّلى دورها الّسّياس���������ي بمشاركتها في المؤتمر 
اإلس���������المي س���������نة 1936 م وقّيادة رئيس���������ها الوفد 
نحو باريس لع���������رض مطالب الجزائرّيين، كما أوفد 
البعثات الّطاّلبّية العلمّية للزّيتونة والقيروان بتونس 

والقروّيين بالمغرب وكذا القاهرة ودمشق وبغداد. 
شهادات 

قال���������ت مجلّ���������ة  echo de paris أيكو دو باريس 
الّص���������ادرة بتاريخ 02 أفريل س���������نة 1937 م: ]إّن 
الحركة اّلتي يقوم بها العلماء المسلمون في الجزائر 
أخطر من جميع الحركات اّلتي قامت حّتى اآلن، 
ألّن العلم���������اء يرمون من خ���������الل حركتهم هذه إلى 
هدفين اثنين: األّول سّياسي والّثاني ديني، فالعلماء 
المس���������لمون المثّقف���������ون هم العالم���������ون بأمور الّدين 
اإلسالمي وفلسفته والواقفون على أسرار معتقداته، 
فهم ال يسعون إلى إدماج الجزائر بفرنسا بل ُيفّتشون 

في القرآن نفسه على مبادئ استقاللهم الّسّياسي[
األس���������تاذ عب���������د اهلل ناصح عل���������وان رحمه اهلل: من 
أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر 
قامت فرنس���������ا بتجربة عملّية فانتقت بنات مسلمات 
جزائرّيات فأدخلتهن في المدارس الفرنسّية وقامت 
بتربّيتهّن سنوات على الّثقافة الفرنسّية فكرًا واعتقادًا 
ولباس���������ًا وأحضرتهن لحفلة أعّدتها تحضيرًا للّذكرى 
المئوّية األولى الحتالل فرنسا للجزائر، ولما أمرتهن 
بالخروج  ظهرت الفتيات بلباسهّن الجزائري الّساتر 
فانقلبت الّصحف الفرنسّية تكيل الّلوم متسائلة: ماذا 
فعات فرنسا في الجزائر قرابة 100 عام؟ فأجابها 
ال كوست الحاكم الفرنسي في الجزائر  ]وماذا أفعل 

إذا كان القرآن أقوى من فرنسا!؟[ 
الّثمــرة اليانعة 

مّما ال يدعو للّشك والرّيب أن جهود جمعّية العلماء 
المس���������لمين الجزائرّيين أينع���������ت ثمارها في الجزائر 
فس���������اهمت في حركة علمّي���������ة إصالحّية اجتماعّية 

حّررت العقول وكّس���������رت القيود ووّجهت الّش���������عب 
للمطالبة بتقرير مصيره وحرّيته واستقالله من خالل 
انتفاضاته على المس���������تدمر الفرنس���������ي وصواًل إلى 
إعداد جيل الّثورة من شيوخها وطلبتهم المجاهدين 
اّلذي���������ن أضحوا قيادات لها في ش���������ّتى مراحلها فقد 
كان في الق���������ادة حملة لكت���������اب اهلل متخّرجون من 
معاهد ومدارس الجمعّية متش���������ّبعون بفكر الّتحّرر 

واالستقالل. 
مجعية العلماء يف تراث األدباء

ألقى الّش���������اعر الجزائريُّ الفذ محمد العيد آل خليفة 
رحم���������ه اهلل قصيدة في االجتماع الّتأس���������يس األّول 

لجمعّية العلماء قال في بعض أبياتها:
على الّرحب حّلوا أجمعين على الّرحب 

فأنتم ضيوف في حمى اهلل والّشعب  
طلعتم علينا  كالكواكــــب في الّدجــــى 

وسرتم إلينا كالّسحائب في الجدب  
يا عصبة العرفان يــا قادة الهــــــدى 

عــب تعالوا نرّد الّشعب ملتئم الشِّ  
كما زّين شاعر الّثورة الجزائرّية مفدي زكريا رحمه 
اهلل  إلياذته الخالدة باإلشادة بأّم الجمعّيات الجزائرّية 
جمعّية العلماء المس���������لمين الجزائرّيين فقال بلسان 

الّتقدير واإلجالل: 
وفي الّدار جمعّية العلمـــاء

  تغـــّذي العقول بوحي الّسمــاء
وتهدي الّنفوس الّصراط الّسوّي   

وتغرس فيها معانــــي اإلبـاء  
مجعية العلماء والقدس الّشريف

لم تكن قضايا األّم العربّية واإلس���������المّية غائبة عن 
اهتمامات جمعّية العلماء المسلمين الجزائرّيين في 
المش���������رق أو المغرب وعلى رأسها قضّية فلسطين  
وكمثال عن ذلكم االهتمام ما رواه لي والدي الحاج 
محمد علي رحمه اهللّ إذ يقول: س���������عدت باالستماع 
إلى خطابات الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي أثناء 
حّج س���������نة 1952 م  وقد اقتربت منه ذات مس���������اء 
وظهره إلى جدار الّروضة الّش���������ريفة، يحّدث الّناس 
خراجه  حول جرائم المحتّل الفرنسي وضرورة دحره واإ
من البالد بسالح العلم والعقيدة، محّذرا من الجهل 
واألمّية الت���������ي يراها أخت االحتالل وكأني به يريد 
إعالن الّثورة ورفع الّس���������الح لطرد فرنسا، وقد ختم 
حديثه حول موضوع فلس���������طين وضرورة االلتفاف 
حوله���������ا مبرزا نوايا الصهاينة ف���������ي تهويدها  داعيا 
المس���������لمين إلى اليقظة والحذر م���������ن مكايد اليهود[ 
أجل... فلم تغادر فلسطين خطبه وصيحاته، وهو 
الذي يراها للعرب جميعهم حيث يقول: ]أيها العرب 
إن قضية فلسطين محنة امتحن اهلل بها ضمائركم 
وهممكم وأموالكم ووحدتكم  وليست فلسطين لعرب 
نما هي للعرب كلهم  وليس���������ت  فلس���������طين وحدهم واإ
حق���������وق الع���������رب فيها تن���������ال بالهوين���������ا والّضعف، 
نما تن���������ال بالّتصميم  وليس���������ت تن���������ال والخطابات واإ
والحزم واالتحاد والق���������وة، إن الصهيونية وأنصارها 
مصّممون، فقابل���������وا تصميمهم بتصميم أقوى منه، 
وقابلوا االّتحاد باّتحاد أمتن وكونوا حائطا ال صدع 
فيه، وصّفا ال ُيرقُع بالكس���������الى، وكان يقول رحمه 
اهلل: ]إن فلس���������طين وديعة محمد صلى اهلل عليه و 
سلّ�م عندنا وأمانة عمر في ذمتنا وعهد اإلسالم في 
أعناقنا، فلئن أخذه���������ا اليهود منا ونحن عصبة إنا 

إذا لخاسرون[.
مجعية العلماء اليوم

ال تزال جمعية العلماء المس���������لمين تؤّدي رسالتها 
إلى اليوم وق���������د ُبعثت في نهاية الّثمانينّيات بجهد 
من بقّي من تالميذها، فكان آخر رؤسائها فضيلة 
الّش���������يخ الوزير الرّئيس عبد الّرحمن شيبان رحمه 
اهلل اّلذى توّلى الرّئاس���������ة بعد وفاته الّشيخ الّدكتور 
عبد الّرزاق قّس���������وم حفظه اهلل وهي اليوم بمكتبها 
الوطني ومجلس���������ها االستشاري ومجلسها الوطني 

ممّثلة في أكثر من 45 والية بشعب والئّية وبلدّية 
لها نش���������اطات متعّددة، من تعلي���������م للقرآن وعلوم 
الّش���������ريعة وتربّية الّش���������باب وخدمة الخير وتوجيه 
األّم���������ة للّصالح، من خالل معاهدها ومدارس���������ها 
ونواديها ودروس ومحاضرات علمائها وش���������يوخها 
عبر الوط���������ن الحبيب وكذا مجاّلته���������ا وجرائدها 
كالبصائر والّشاب المسلم وغير ذلك، وقد أقامت 
جمعّي���������ة العلماء ع���������ّدة ملتقيات فكرّي���������ة وتربوّية 
واجتماعّي���������ة ولها الي���������وم حض���������ور وتتّبع لكبرى 
االنش���������غاالت الوطنّية والّدولي���������ة بإصدارها لعديد 
البيان���������ات والمواقف خصوص���������ا موضوع حصار 
غزّة وأحداث الق���������دس، وعلى الّصعي���������د المحّلى 
ُتذكُر مواكبتها لعدة انش���������غاالت كقانون األس���������رة 
واالعت���������داءات المتتالّية على الّثوابت الوطنية في 
المنظومة التربوي���������ة، وكان وال يزال لها رأي  في 
إلغاء حكم اإلعدام ومحاربة الفس���������اد مرارّا، تجّلى 
ذلك واضح���������ًا بداية من ش���������هر فبراير 2019 م 
حيث واكبت الَحرَاك الّش���������عبي الجزائري الّسلمي 
الّذي تتّبع  مطالبها الّسابقة لتوقيف مسار الفساد 

والمفسدين بروّية وحكمة.  
مجعية العلماء ووباء كورونا 19

لقد تأّكد للش���������عب الجزائري اليوم وهو يعيش أزمة 
كورونا أن جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
هي األقرب للش���������عب الجزائري وهي أّم الجمعيات 
بوقوفها معه زمن األزمات والوطن كله بش���������عبه 
ومس���������ؤوليه يقرُّ بعطاءاتها فقد كانت حاضرة قلبا 
وقالبا بمبادرتها الكبرى المتمثلة في توزيع ما يربو 
عن س���������تة آالف جهز تنفس يس���������اعد المصابين 
بالوباء القاتل من خ���������الل عالقاتها وتعاونها مع 
بعض الجزائريين المتضامنين على عكس بعض 
المتش���������دقين والمتكلمين من الميس���������ورين وأرباب 
األموال في الجزائر إذ كشف الرأي هراءهم وزيفهم 

فتحية لجمعية العلماء على وقوفها الخالد. 
ما الذي نريده اليـوم ؟ 

����������� نريد إعادة صّياغة تاري���������خ وطننا وبعث تراث 
جمعّية العلماء المس���������لمين الجزائرّيين عبر بعثه 
من خالل برامج المنظوم���������ة الّتربوّية واإلعالمّية 
ليكون الّنبراس اّلذي تس���������تضيء ب���������ه أجيالنا في 

دياجير ظالمها. 
��� نري���������د أن نتمّثل جميعا ش���������عار جمعّية العلماء 
]الجزائر وطننا واإلس���������الم دينن���������ا والعربّية لغتنا[ 
فنجتمع عليه حّبا للجزائ���������ر والتزامًا بتعاليم الّدين 
الحني���������ف وحفاظا على لغة الق���������رآن دون إهمال 
لبقّي���������ة الّلهجات خصوصا األمازيغّية  اّلتي ترعى 

اإلسالم باعتبارها آية من آيات اهلل. 
������������ نريد أن يعرف الجميع للعلماء حقوقهم وقدرهم 
واحترامهم فنبرز مواقفهم وُنش���������يع علمهم وتراثهم 
بإع���������ادة طبع وتوزي���������ع كتبهم ومؤّلفاته���������م الّنافعة 

الّنادرة. 
��� نريد أن نعطي للعربّية حّقها وقدرها من الّدراسة 
والّتمكي���������ن وأن نعيدها لواقعنا تعّلمًا واس���������تعمااًل 
وصدق الّش���������يخ مبارك الميلي القائل: من حاول 
إص���������الح أّمة إس���������المّية بغير دينه���������ا فقد عّرض 
وحدتها للّتالش���������ي وص���������ار هادمًا لعرش���������ها بنّية 
تش���������ييده، ومن أعرض عن الّلغ���������ة العربّية ، فقد 
أعرض عن ذكر رّبه، ومن يعرض عن ذكر رّبه 

يسلكه عذابًا صعدًا. 
��� نريد للجزائر وألّمتنا العربّية واإلس���������المّية تقّدما 
ورخاء ف���������ي ظالل المحّبة والّتعاون وللمس���������لمين 
جميعهم سكينة واستقرارًا وألمننا وحدودنا وجنودنا 
وثرواتن���������ا وقّوتنا حفظا وأمنا وس���������المًا ولقدس���������نا 
ومرابطيه ثباتًا ونص���������رًا وتحّررا وخالصا، وصّل 
اللهّم وسّلم وبارك على سّيدنا محّمد وآله وصحبة 

أجمعين. 

خواطر وإشارات يف الذكرى الّتسعني لتأسيس أم اجلمعيات

إبراهيم بن ساسي
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أوال: الكتب المنشورة
ظهر العديد من الكتب التي ألفها 
عن  جزائريون  وباحث���������ون  علماء 
س���������هاماتها،  واإ وجهودها  الجمعية 
بع���������ض هذه الكت���������ب مؤلفات من 
األصل، وبعضها أعدت كرسائل 
جامعية ثم طبعت ككتب، ومنها: 
-1 االتجاه���������ات الفكرية لجمعية 
والط���������رق  المس���������لمين  العلم���������اء 
الصوفي���������ة، نور الدي���������ن بولحية، 
ط1، دار علي بن زيد، بس���������كرة، 

2015، 408 ص. 
-2 المقال���������ة الوجداني���������ة في نثر 
المس���������لمين  العلماء  أدباء جمعية 
الجزائريي���������ن، محمد زغينة، ط1، 
دار الهدى، عين مليلة، 2005م، 

96 ص.
-3 أهمي���������ة العام���������ل الفكري في 
تشكيل الهوية واسترجاع الحرية: 
الجزائ���������ر نموذجا: جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين ودورها في 
التحريرية  الث���������ورة  فتيل  إش���������عال 
1962-1931، آمنة بواش���������ري، 
الجامعة،  ش���������باب  مؤسسة  ط1، 
2008م،  مصر،  اإلس���������كندرية، 

174 ص.

-4 جمعي���������ة العلم���������اء: الخطاب 
والق���������راءة، محمد زرم���������ان. ط1، 
دار األع���������ام في عمان باألردن، 
1431ه�، 2010م، 188 ص. 

-5 جمعي���������ة العلماء المس���������لمين 
ترجمة:  كاري،  جاك  الجزائريين، 
عبد الرزاق  قس���������وم، ط1، عالم 
األفكار، الجزائر، 2015، 144 

ص.
-6 جمعي���������ة العلماء المس���������لمين 
التاريخية، -1931  الجزائريي���������ن 
تركي  الثاثة،  ورؤساؤها   1956
راب���������ح عمامرة، ط1، المؤسس���������ة 
الوطنية للفنون المطبعية بالجزائر، 

1425ه�، 2004م، 438 ص.
-7 جمعي���������ة العلماء المس���������لمين 
وبصمات،  مس���������ارات  الجزائريين 
مول���������ود عويمر، ط1، مؤسس���������ة 
األصالة، الجزائر، 2016، 208 

ص.
-8 جمعي���������ة العلماء المس���������لمين 
الجزائريين وأثرها اإلصاحي في 
الجزائر، أحمد الخطيب، المؤسسة 
بالجزائ���������ر،  للكت���������اب  الوطني���������ة 
306 ص.  1985م،  1405ه�، 
وأصله رس���������الة قدمت لنيل درجة 
الماجس���������تير م���������ن قس���������م التاريخ 
بالجامعة اللبنانية في بيروت عام 

1400ه�، 1980م. 
-9 جمعي���������ة العلماء المس���������لمين 
الجزائريي���������ن والث���������ورة التحريري���������ة 
إسعد   ،1945-1962 الجزائرية 
الحكمة،  بي���������ت  لهال���������ي، ط1، 
352ص. وهو   ،2015 سطيف 
في األصل أطروحة دكتوراه علوم 
بجامع���������ة قس���������نطينة، كلية العلوم 
االجتماعية،  والعلوم  اإلنس���������انية 
قس���������م التاريخ واآلثار، 1420ه�، 

2000م.
-10 جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ودورها في الحركة 
الوطنية الجزائرية -1349 
 1931- 1358ه����������/ 
1939م، مازن صاح 
حامد مطبقاني، ط1، 
داُر القلم، دمش���������ق، 
1408ه�، 1988م، 
والكتاب  296ص. 
رسالة  األصل  في 
لني���������ل  قدم���������ت 
درجة الماجس���������تير 
بجامعة الملك عبد 
جدة،  ف���������ي  العزيز 

كلية اآلداب والعلوم اإلنس���������انية، 
قس���������م التاريخ، س���������نة 1404ه�، 

1984م.
-11 جمعية العلماء المس���������لمين 
تطور  ف���������ي  الجزائريي���������ن ودورها 
الحركة الوطنية الجزائرية -1931 
1945، عبد الكريم بوالصفصاف، 
قس���������نطينة،  البع���������ث،  دار  ط1، 
1402ه����������، 1981م، 421ص. 
ط2، دار عالم المعرفة، الجزائر، 
2009، 416ص. وأصل الكتاب 
رسالة قدمت لنيل دبلوم الدراسات 
المعمقة من جامعة قسنطينة عام 

1398ه�، 1978م.
-12 جمعية العلماء المس���������لمين 
بالعالم  وعاقاته���������ا  الجزائريي���������ن 
 ،)1947-1956( العرب���������ي 
حميدي أبو بك���������ر الصديق، دار 
الجزائر، 2015، 232  المتعلم، 

ص.
-13 جمعية العلماء المس���������لمين 
بالحركات  وعاقته���������ا  الجزائريين 
 1931- األخ���������رى  الجزائري���������ة 
تاريخي���������ة  دراس���������ة   :1945
يديولوجي���������ة مقارنة، عبد الكريم  واإ
بوالصفص���������اف، ط1، المتح���������ف 
بالجزائ���������ر،  للمجاه���������د  الوطن���������ي 
الدين،  بهاء  1996م. ط2، دار 
2009م،  1430ه�،  قس���������نطينة، 
557 صفح���������ة. وأصله رس���������الة 
دكت���������وراه الطور الثال���������ث بجامعة 

قسنطينة، 1403ه�، 1983م.
-14 جمعية العلماء المس���������لمين 
العاقة  وتاريخ  الصوفية  والطرق 
الدين بولحية، ط1،  بينهما، نور 
دار علي بن زيد، بسكرة، 2015، 

449 ص.
-15 جه���������ود جمعي���������ة العلم���������اء 
المس���������لمين الجزائريين في خدمة 
حسين،  عقيلة  الشريف،  الحديث 
الجزائ���������ر،  الوع���������ي،  دار  ط2، 

2015، 458 ص.
-16 جه���������ود جمعي���������ة العلم���������اء 
المس���������لمين الجزائريين في خدمة 
اللغة العربية ف���������ي الجزائر، مراد 
مزعاش، ط1، مؤسسة اإلمام ابن 
باديس، قسنطينة، 2018، 320 

ص.
-17 جوانب الخاف بين جمعية 
العلماء والطرق الصوفية وأسبابها، 
نور الدين بولحية، ط1، دار علي 
بن زيد، بس���������كرة، 2015، 419 

ص.

-18 حقائ���������ق وأباطي���������ل، عب���������د 
الرحمن ش���������يبان، ط1، منشورات 
دار ثال���������ة، الجزائ���������ر، 2009م، 

352 ص.
-19 رد ش���������بهات ح���������ول موقف 
المس���������لمين  العلم���������اء  جمعي���������ة 
الجزائريين م���������ن ثورة أول نوفمبر 
1954، س���������ليمان الصيد، ط1، 
دار هوم���������ة، الجزائر، 1416ه�، 

1995، 96 ص. 
-20 س���������جل مؤتم���������ر جمعي���������ة 
العلماء المسلمين الجزائريين، دار 
المعرفة، الجزائر، 2009، 272 

ص.
-21 صفح���������ات من إس���������هامات 
المس���������لمين  العلم���������اء  جمعي���������ة 
الجزائريي���������ن، محمد بن س���������مينة، 
الجزائ���������ر،  مدن���������ي،  دار  ط1، 

2004م، 48 ص.
-22 فتاوى علماء جمعية العلماء 
واختياراتهم  الجزائريين  المسلمين 
الفقهي���������ة، مصطفى صابر، ط1، 
دار ابن حزم، بيروت، 2020م، 

557 ص.
-23 معال���������م الفك���������ر السياس���������ي 
المس���������لمين  العلم���������اء  لجمعي���������ة 
الجزائريين دراسة تحليلية، يوسف 
بوغاب���������ة، دار زم���������ورة، الجزائر، 

.2013
العلماء  جمعي���������ة  موق���������ف   24-
المسلمين الجزائريين من الحضارة 
الغربي���������ة، يوس���������ف بوغابة، عالم 
المعرفة، الجزائر، 2018، 488 

ص. 
-25 م���������ن وثائق جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين، عبد الرحمن 
الجزائر،  المعرفة،  دار  ش���������يبان، 

122ص.
-26 ميادين الصراع بين جمعية 
الجزائريين  المس���������لمين  العلم���������اء 
واالس���������تعمار الفرنس���������ي، يوسف 
بوغابة، عال���������م المعرفة، الجزائر، 

2019، 592 ص. 
-27 نش���������اط جمعي���������ة العلم���������اء 
الجزائريين في فرنسا  المس���������لمين 
-1936 1956، سعيد بورنان، 
الجزائ���������ر،  هوم���������ة،  دار  ط1، 
وأصل���������ه  318ص.  2011م، 
بجامعة  نوقشت  ماجستير  رسالة 

الجزائر، 2009.
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إفــــادة الباحثيــــن مبا ُكِتـــــَب عــن مجعيــــة العلمـــاء الـمسلميـــن اجلزائريــيــــن

إعــــالم الفضالء مبا ُكِتَب عن مجعيــــة العلماء
خالل التسعة عقود اليت مرت على تأسيسها، استقطبت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني التارخيية اهتمام الباحثني واملؤرخني، نظرا ملا كان هلا من دور يف تاريخ اجلزائر املعاصر مبا بذلته 

من جهود وما حققته من نتائج، وهذا االهتمام مل ينحصر لدى الباحثني واملؤرخني اجلزائريني فحسب، وإمنا تعداهم إىل غريهم من رجال العلم والفكر يف العامل العربي واإلسالمي الذين وجدوا 
يف جهود مجعية العلماء وأعماهلا جماال رحبا للبحث والدراسة. يف هذه املساهمة حناول أن نعرف ببعض الدراسات واملؤلفات اليت كتبت عن مجعية العلماء باللغة العربية، سواء من قبل الباحثني 

اجلزائريني أو العرب، وقد قسمناها إىل ثالثة أقسام، ونورد مواد كل قسم حبسب ترتيبها األلفبائي. وقد اكتفينا بإيراد ما كتب عن اجلمعية فحسب، دون ما كتب عن جهود قادتها وعلمائها 
وإسهاماتهم الفردية.

أ.د/ مسعود فلوسي*
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ثانيا: الرسائل واألطروحات الجامعية
أَعدَّ الباحثون في إطار الحصول على ش���������هادة 
الماجس���������تير أو الدكت���������وراه ع���������ددا معتب���������را من 
األطروح���������ات حول جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين، منها م���������ا تعلق بالعمل اإلصالحي 
وهو الميدان األبرز الذي نش���������طت فيه جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين، وسخرت له جهود 
علمائها وأتباعها، واتخذت له الوسائل المناسبة 
والمتوف���������رة في المرحلة التي ظهرت فيها. ومنها 
ما تن���������اول إس���������هام جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين في ث���������ورة أول نوفمب���������ر التحريرية. 

ومنها م���������ا عالج مجاالت 
فكري���������ة وثقافية ودعوية 
ش���������ارك  ولغوية  وأدبية 
فيه���������ا رج���������ال الجمعية. 
وقد وقفنا على الرس���������ائل 

األطروحات التالية:
-28 أثر جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين في 
الحركة األدبية في الجزائر، 
إع���������داد: س���������عيد األخضر 
ماجستير  رس���������الة  س���������الم، 
بجامع���������ة عين ش���������مس في 
القاهرة، قس���������م اللغة العربية 

وآدابها، 1979م.
-29 أدب جمعي���������ة العلم���������اء 
إعداد:  الجزائريين،  المسلمين 
عب���������د الق���������ادر قريش، رس���������الة 
ماجس���������تير بجامعة بغداد، قسم 
اآلداب، 1983م، 374 ورقة. 

-30 إش���������كالية الهوية في فكر جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين: محمد البشير اإلبراهيمي 
نموذج���������ا، إعداد: ش���������هيدة لعموري، إش���������راف: 
إس���������ماعيل زروخي، مذكرة ماجس���������تير بجامعة 

الجزائر، قسم الفلسفة، 2006م، 170 ورقة.
-31 أصول التربية والتعليم عند جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين، إع���������داد: إبراهيم نواري، 
إش���������راف: رش���������يد مرجانة، مذكرة ماجستير في 
الفلس���������فة، المدرسة العليا لألس���������اتذة ببوزريعة، 

الجزائر، 2015م، 165 ورقة. 
-32 اإلص���������الح العق���������دي لجمعي���������ة العلم���������اء 
المس���������لمين الجزائريين من خالل صحيفة السنة 
النبوية: دراس���������ة تحليلية، إع���������داد: محمد أنيس 
بوكركور، إشراف: بشير قالتي. رسالة ماجستير 
بجامعة باتنة، كلية العلوم اإلسالمية، 1432ه�، 

2015م، 278 ورقة.
-33 البع���������د المقاص���������دي 
ف���������ي فت���������اوى أعالم 
العلماء  جمعية 
لمس���������لمين  ا

الجزائريين: دراس���������ة من خالل جريدة البصائر 
-1937 1956، إع���������داد: أب���������و بكر صديقي، 
إش���������راف: مس���������عود فلوسي. رس���������الة ماجستير 
بجامعة باتنة، كلية العلوم اإلسالمية، 1432ه�، 

2011م، 264 ورقة. 
-34 التأثير الثقافي للنخبة الدينية في الجزائر 
بين العطالة و الفاعلية: جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريي���������ن )1956-1931(، إعداد: براهيم 
معيوش، إش���������راف: عبد الغني مغربي. أطروحة 
دكت���������وراه في عل���������م االجتماع الثقاف���������ي بجامعة 
الجزائر2، قسم علم االجتماع، 2018م، 506 

ورقة.
-35 التنش���������ئة السياس���������ية عند جمعية العلماء 
إعداد:  الجزائريين،  المسلمين 
عامر  إشراف:  بلعيفة،  أمين 
ماجستير  أطروحة  مصباح. 
بجامع���������ة الجزائ���������ر، كلي���������ة 
واإلعالم،  السياسية  العلوم 
1429ه�، 2008م، 337 

ورقة. 
-36 التهيئة اللغوية عند 
المسلمين  العلماء  جمعية 
الجزائريي���������ن التاريخي���������ة: 
التخطيط اللغوي، إعداد: 
ب���������ال دربال، إش���������راف: 
فرحات عياش. أطروحة 
دكتوراه بجامعة باتنة1، 
كلي���������ة اللغ���������ة واألدب 
2020م،  العرب���������ي، 

309 ورقة.
-37 الجهود التربوية 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين )-1931

1956(، إعداد: صالح سليمان مقنين، إشراف: 
محم���������د إبراهيم غزيوات الخوالدة ومروان إبراهيم 
القيسي. أطروحة ماجس���������تير بجامعة اليرموك، 
الش���������ريعة والدراسات اإلسالمية،  األردن، كلية 

1416ه�، 204 ورقة.
-38 الخط���������اب الدعوي عن���������د جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين: دراس���������ة مقارنة بين عبد 
الحميد بن باديس ومحمد البش���������ير اإلبراهيمي، 
إعداد: ش���������هرة شفري، إش���������راف: محمد زرمان، 
مذكرة ماجس���������تير بجامعة باتن���������ة، كلية العلوم 

اإلسالمية، 1430ه�، 2009م، 279 ورقة. 
-39 الخط���������اب النقدي الثقافي لجمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين، إع���������داد: محمد ديدان، 
إشراف: خالد عيقون، مذكرة ماجستير بجامعة 

تيزي وزو، 2015م، 135 ورقة.
-40 السياس���������ة التعليمية الفرنسية ودور جمعية 
العلم���������اء في ال���������رد عليها، إع���������داد: رابح دبي، 
إش���������راف: الطيب بلعربي، أطروحة دكتوراه في 
عل���������وم التربية بجامعة الجزائ���������ر2، كلية العلوم 
2011م،  1430ه�،  واالجتماعية،  اإلنس���������انية 

237 ورقة.
-41 السياسة اللغوية لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين، إعداد: بالل دربال، إشراف: فرحات 
عياش. مذكرة ماجس���������تير بجامع���������ة باتنة، كلية 
العلوم اآلداب واللغات، 2011م، 246 ورقة. 

-42 الفك���������ر الترب���������وي عن���������د جمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين الجزائريين: عبد الحميد بن باديس 
نموذجا، إعداد: سمير نعموني، إشراف: جمال 
معت���������وق. أطروحة دكتوراه ف���������ي علم اإلجتماع 
التربوي بجامعة الجزائر2، كلية العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية، 2012م، 388 ورقة.
-43 الفكر العقدي بين جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريي���������ن والحركة الوهابية، إع���������داد: فوزية 

لوصيف، إش���������راف: اس���������عيد عليوان. أطروحة 
دكتوراه بجامعة األمير عبد القالدر، قسنطينة، 

2016م، 577 ورقة. 
-44 القضايا العقدية 
عند جمعي���������ة العلماء 
الجزائريين،  المسلمين 
شيباني،  عمر  إعداد: 
إش���������راف: عب���������د الحليم 
ماجستير  بيشي. مذكرة 
بجامع���������ة الجزائر، كلية 
اإلس���������المية،  العل���������وم 

2014م، 226 ورقة.
الوطنية  القضاي���������ا   45-
صح���������ف  خ���������الل  م���������ن 
جمعية العلماء المس���������لمين 
البصائ���������ر  الجزائريي���������ن: 
محمد  إع���������داد:  نموذج���������ا، 
إش���������راف: إبراهيم  بوسالمة، 
دكتوراه  أطروحة  لونيس���������ي، 
بلعباس، كلية  بجامعة سيدي 

واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم 
2018م، 498 ورقة. 

-46 المساجد الرسمية وموقف جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين منها، إعداد: علي بشير 
بلمهدي، إشراف: عبد المجيد بن نعمية، مذكرة 
ماجس���������تير بجامع���������ة وه���������ران، 2002م، 209 

ورقة.
-45 المش���������روع العلماني التغريبي الفرنس���������ي 
وموق���������ف جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
منه، إعداد: مصطفى هادف، إش���������راف: محمد 
زرمان، رسالة ماجس���������تير بجامعة األمير عبد 
القادر للعلوم اإلس���������المية، قسنطينة، 2004م، 

209 ورقة. 
-47 المنهج اإلصالح���������ي عند جمعية العلماء 
المس���������لمين و عالقت���������ه بالمناه���������ج اإلصالحية 
األخرى )تأثرا وتأثيرا(، إعداد: هارون الرش���������يد 
بن موسى، إش���������راف: عبد الرزاق قسوم، مذكرة 
ماجس���������تير بجامع���������ة الجزائر1، كلي���������ة العلوم 

اإلسالمية، 2009م، 178 ورقة.
المواق���������ف   48-
لجمعي���������ة  السياس���������ية 
المس���������لمين  العلم���������اء 
الجزائريي���������ن من خالل 
 1931- صحفه���������ا 
علي  إع���������داد:   ،1939
زهير  إشراف:  حشالف، 
إحدادن، رسالة ماجستير 
معهد  الجزائر،  بجامع���������ة 
علم اإلع���������الم واالتصال، 

1994م، 256 ورقة.
-49 النش���������اط الصحف���������ي 
لجمعية العلماء المس���������لمين 
تحليلية  الجزائريين: دراس���������ة 
لعينة م���������ن صحيفة البصائر 
إع���������داد:   ،)1932-1939(
ن���������ور الدين فليغة، إش���������راف: 

رس���������الة  بوج���������الل،  عب���������داهلل 
ماجس���������تير بجامعة األمير عبد الق���������ادر للعلوم 

اإلسالمية، قسنطينة، 2002م، 233 ورقة. 
-50 النقد األدبي الجزائري الحديث من خالل 
دوري���������ات جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
-1925 1956، إع���������داد: عم���������ار ب���������ن زايد، 
إش���������راف: محمد مصايف، رس���������الة ماجس���������تير 

بجامعة الجزائر، 1984م، 235 ورقة.
-51 تأس���������يس ونش���������اط جمعي���������ة العلماء في 

والية وه���������ران 1935-1931م، إعداد: محمد 
القورص���������و، بحث ق���������دم لنيل دبلوم الدراس���������ات 
المعمقة بقس���������م التاريخ ف���������ي جامعة وهران عام 

1397ه�، 1977م.
العلم���������اء  جمعي���������ة   52-  
المسلمين الجزائريين: منهجها 
وآثارها، إعداد: إس���������حاق عبد 
اهلل الس���������عدي، إشراف: عمر 
أطروحة  الخطي���������ب.  عودة 
ماجس���������تير بجامع���������ة اإلمام 
اإلسالمية  بن سعود  محمد 
في الرياض، كلية الشريعة، 
1407ه�، 1987م، 783 

ورقة.
-53 جمعي���������ة العلم���������اء 
الجزائريين:  المس���������لمين 
نش���������أة وتطور اإلصالح 
بمدينة الجزائر -1931

1940، إعداد: عفاف 
زقور، إش���������راف: محمد 
أطروح���������ة  القورص���������و. 
قدمت لنيل درجة الماجستير، بجامعة الجزائر، 
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ، 

1427ه�، 2007م، في 300 ورقة. 
-54 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها 
ف���������ي اللغة واألدب، إع���������داد: صالح بن عبد اهلل 
بن محمد الجلعود، إش���������راف: محمد عبد المنعم 
خفاجي . أطروحة ماجستير بجامعة األزهر في 

القاهرة، سنة 1394ه�، 1974م، 208 ورقة.
-55 جمعي���������ة العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين 
وجهودها في الدفاع عن اإلسالم، إعداد: صابر 
أحمد طه، إش���������راف: أحمد عبد المبدي أحمد. 
أطروح���������ة دكتوراه بجامع���������ة األزهر في القاهرة، 

2009م، 388 ورقة.
-56 جمعي���������ة العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين 
ودوره���������ا في الحرك���������ة الوطنية وث���������ورة التحرير 
الجزائري���������ة -1945 1956، إع���������داد: أحم���������د 
بوقجاني، إشراف: عبد الحميد زوزو، أطروحة 
ماجستير بجامعة الجزائر، 1420ه�، 2000م. 

331 ورقة.
-57 جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ودورها في تحرير 
الجزائ���������ر -1939 1962، 
إعداد: عبد القادر بن محمد 
بن عمر النعيمي، إش���������راف 
الش���������يخ،  غنيم���������ي  رأف���������ت 
 397 دكت���������وراه،  أطروحة 
ورقة، وقد نش���������رها المؤلف 
2002م،  1423ه�،  سنة 

في 500 صفحة. 
جمعي���������ة  جه���������ود   58-
المس���������لمين  العلم���������اء 
تقرير  ف���������ي  الجزائريين 
توحيد العبادة والرد على 
إعداد:  فيه،  المخالفين 
س���������ليم ف���������ؤاد مجوبي، 
ماجس���������تير  رس���������الة 
بالجامعة اإلس���������المية في المدينة المنورة، كلية 
الدعوة وأصول الدين، قس���������م العقيدة. نوقش���������ت 

بتاريخ: 20 ذو القعدة 1429ه�.
-59 جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في مقاومة االنحرافات الطرقية، إعداد: أنيس���������ة 
زغدود، إشراف: محمد زرمان، رسالة ماجستير 
بجامع���������ة األمير عبد القادر للعلوم اإلس���������المية 

بقسنطينة، 1421ه�، 2000م.
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-60 دراس���������ة في بيان حدود التأثي���������ر الثقافي 
لحركة جمعي���������ة العلماء المس���������لمين الجزائريين 
عل���������ى المجتمع الجزائ���������ري )1931-1956(، 
إع���������داد: براهيم معيوش، إش���������راف: عبد الغني 
مغربي. مذكرة ماجس���������تير في عل���������م االجتماع 
الثقافي بجامعة الجزائر2، كلية العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية، 2012م، 251 ورقة.
-61 دور رجال جمعية العلماء المس���������لمين في 
حش���������د دعم المش���������رق العربي للثورة التحريرية، 
إع���������داد: كريمة عرعار، إش���������راف: علي أجقو، 
رس���������الة ماجستير بقس���������م التاريخ، جامعة باتنة، 

2006م، 266 ورقة. 
-62 دور م���������دارس جمعية العلماء المس���������لمين 
العماري،  الترب���������وي، إعداد: مري���������م  الجزائريين 
إش���������راف: محم���������د بوخلوف، مذكرة ماجس���������تير 
الجزائر، قس���������م علم االجتماع، 2009م، 283 

ورقة.
-63 سوسيولوجيا اإلصالح الديني في الجزائر: 
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وقبل أن ننهي هذه المس���������اهمة نشير إلى رصيد 
آخر من الكتابات عن جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وهو الذي يجمع المقاالت التي نشرت 
ف���������ي الجرائد والمجالت الثقافي���������ة، وهذا الرصيد 
ال يمك���������ن اإلحاطة به بح���������ال، فإن ضبط عدد 
المنشورات حول الجمعية يكاد يكون مستحيال، 
ألن الجمعية لم تغب أبدا عن اهتمامات الكتاب 
والصحفيين وظلت دراس���������ة تجربته���������ا والتذكير 
بإنجازاته���������ا وأعمالها محل اهتمام وعناية، ظهر 
ذلك في مئ���������ات إن لم أقل آالف المقاالت التي 
نش���������رت في مختلف الجرائد والمجالت الثقافية 
لى يومنا  الجزائرية والعربية منذ نشأة الجمعية واإ
هذا. ويمكن أن نش���������ير هنا إلى ما نشرته جريدة 
البصائ���������ر في سالس���������لها األربعة، وما نش���������رته 
مختلف الجرائد والمجالت الثقافية الجزائرية حول 
هذا الموضوع خالل ستين سنة من االستقالل، 
هذا فضال عما نشرته الجرائد والمجالت العربية 
ف���������ي الموضوع ذاته مم���������ا ال يمكن إحصاؤه أو 
اإلحاطة به. دون أن ننس���������ى كذلك أن مؤلفين 
كثيري���������ن تحدثوا عن الجمعية ضمن فصول في 
مؤلفاتهم الت���������ي تناولت تاريخ الجزائر المعاصر 
أو درس���������ت الح���������ركات اإلصالحي���������ة والتيارات 

الثقافية فيها.
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م������ا ُذكرت س������يرة جمعي������ة العلماء المس������لمين 
الجزائريين العطرة بمدينة تبسة؛ إّل وهّبت النسائم 
الزكية لمش������اهد العلم واإليمان للمجاهد الشهيد 
والعالم الرباني الشيخ العربي التبسي تغمده اهلل 
بوفير رحمته، حيث ولد اإلمام  العربي بن بلقاسم 
بن مبارك بن فرحات التبس������ي بقرية "الس������طح" 
النموشية نسبة إلى قبيلة النمامشة جنوب غرب 
تبسة وتبعد عنها بنحو مائة وسبعة عشر كيلو 

مترا، وذلك في سنة 1312ه�/1895م.
وكانت ثمرة نشاطه العلمي في بداية عمره التحاقه 
بجامع الزيتونة بتونس العاصمة حيث نال شهادة 
األهلية واس���������تعد لنيل ش���������هادة التطويع ؛لكنه لم 
يتقدم لالمتحان، و رحل إلى القاهرة حوالي س���������نة 
1339ه����������/1920م، ومكث فيها يطلب العلم في 
حلقات جامع األزه���������ر ومكتباتها الغنية إلى غاية 
سنة 1927م، ثم رجع في السنة نفسها إلى تونس 

وحصل على شهادة التطويع العالمية.
مارس الشيخ نشاطه الديني بمدينة تبسة داعيا إلى 
الرجوع للدين الحنيف عقيدة وعبادة وسلوكا على 
المنهج القويم نابذا ُس���������بل الغلو  والتحجير، على 
الرغ���������م من مضايقات المحتل الغاش���������م الذي كّبَده 
مرارة األسى المنتهي إلى اإلعدام األليم األثيم، مّما 
يدّل داللة واضحة على الحقد الدفين للمس���������تدمر 
الفرنسي على رجاالت الجمعية الصادعين بالحق 
المنافحين عن حرماته؛ إلى أن أش���������رقت مسيرته 
الدعوية بانضمامه إلى جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بعد المقال المنشور في جريدة الشهاب 
التي أنش���������أها العاّلمة عبد الحميد بن باديس سنة 
1343ه�/1924م، حيث نش���������ر مقاله الموسوم ب� 
"أزفت س���������اعة الجماعة وتحرم عصر الفرد" سنة 
1926م، ومم���������ا جاء فيه: "ه���������ذا العصر عطل 
الفرد ونبذ حكمه، وأمات مفعوله، وتجاهل وجوده، 
فأينما أملت س���������معك أو أرسلت نظرك في الشرق 
ليها  أو الغرب، لم تجد إال أمة فحزبا فهيأة منها واإ
كل شيء، فهي التي تذب عن الهيئة االجتماعية، 
وتح���������رس األمة في نوائب الده���������ر وعادية األيام، 
وتغار على كرامتها وحسن الحديث عنها، وتأخذ 
بيده���������ا قبل أن تغرق عند هبوب السماس���������م ولفح 
األعاصي���������ر، وتكون لس���������انها الناط���������ق بطلباتها، 
وحسها المتألم أللمها" حيث تحقق األمل المنشود 
بتأس���������يس جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 

بتاريخ: 05من ماي 1931م.
أهم نش���������اطات الش���������يخ العربي التبسي بعد إنشاء 

الجمعية:
- في س���������نة 1932م ألّح عليه سكان مدينة تبسة 
إليهم؛  يرج���������ع  ب���������أن 
عليهم  فاشترط 
س���������يس  تأ
رسة  مد

ومسجد فوافقوا على شرطه، فرجع وأسس "مدرسة 
تهذي���������ب البنين والبن���������ات" التي جه���������زت تجهيزا 
عصريا، وبلغ عدد تالمذتها عام افتتاحها 1934م 
خمس���������مائة تلميذ، وبجانب المدرس���������ة بنى مسجدا 

جديدا ال يخضع لمراقبة اإلدارة.
- في سنة 1935م تم تعيينه كاتبا عاما للجمعية 

خلفا للعمودي كما كان رئيس لجنة الفتوى فيها.
- في س���������نة 1940م انتخب الشيخ التبسي نائبا 
لرئيس الجمعية الجديد اإلبراهيمي الذي كان منفيا 
في "آفل���������و" ، وابتدأ التدريس في الجامع األخضر 

في السنة نفسها.
- وفي سنة 1942م قررت جمعية التربية والتعليم 
بقسنطينة نقل نشاطها الذي كان بالجامع األخضر 
إلى تبس���������ة نقال مؤقتا ليشرف عليه اإلمام التبسي 

عن قرب.
- بعد افتتاح معهد عب���������د الحميد بن باديس عام 
1947م انتقل إلى قس���������نطينة بعد أن أسندت إليه 
مهم���������ة إدارته وقد بقي على رأس���������ه إلى يوم غلقه 

سنة 1956م.
- وفي نوفمبر 1950م ذهب إلى فرنسا للمطالبة 
بتحرير التعليم ف���������ي الجزائر مع اإلبراهيمي، فلما 
رأى حال العم���������ال الجزائريين هناك وحاجتهم إلى 
التعليم، لفت األنظار إلى القضية ودفع بالجمعية 

إلى تنظيم الدعوة في فرنسا.
- في سنة 1952م رحل اإلبراهيمي إلى المشرق 
فتولى رئاس���������ة الجمعية نياب���������ة عنه إلى أن توقف 
نش���������اطها، وبعد غلق معهد ابن باديس انتقل إلى 
العاصمة إلدارة شؤون الجمعية فيها وما بقي من 
مدارس���������ها ومساجدها، واس���������تأنف دروس التفسير 
للعامة في مس���������جد "حي بلك���������ور" الذي كان يكتظ 

بالمستمعين على الرغم من ظروف الحرب.
- وأمام تصلب موقفه المعادي لالس���������تدمار وبعد 
فش���������ل كل محاوالت إسكات صوته، اقتحمت فرقة 
من المظليين من الجيش الفرنسي منزله ليال، يوم 
الخميس المصادف ل� 04 من أفريل سنة 1957م، 
واقتادت���������ه من فراش���������ه بوحش���������ية دون مراعاة كبر 
س���������نه ومرضه إلى وجهة مجهولة،وذكرت جريدة 
البصائر لس���������ان حال جمعية العلماء المس���������لمين 
يومها، أن الجنود الفرنسيين اقتادوا "الشيخ حاسر 
الرأس حافي القدمي���������ن، والمفاجأة كانت في اليوم 
التالي عندما س���������ئل عنه في اإلدارات االستدمارية 
حيث تبرأت كلها من وجوده عندها أو مسؤوليتها 
عن اختطافه"،اختفى الش���������يخ العربي التبسي من 
يوم اختطافه، وال يزال قب���������ره مجهوال لغاية اليوم. 
ومن أش���������هر الروايات على اغتياله، أن السلطات 
االس���������تدمارية، وضعت���������ه في ق���������در معبئة بزيت 
الس���������يارات واإلس���������فلت، ووضع على النار لدرجة 
الغلي���������ان وخير بين وضعه داخل القدر أو التراجع 
عن دعم الثورة، فاختار الش���������هادة رحمة اهلل تعالى 

عليه.
ــن مبدينة  ــلمن اجلزائري ــة العلماء املس ــاطات مجعي نش

تبسة:
كانت بدايات الجمعية ونش���������اطاتها بمدينة تبس���������ة 
محتش���������مة لم ترق إلى المستوى المطلوب والالئق 
بحجم الجمعية وس���������معتها العلمية والدينية، حيث 
ألقيت عدة محاضرات بالمدينة، ومارس أعضاؤها 
عدة نشاطات دعوية وعلمية؛ إاّل ان الركود العلمي 
والثقافي بالمدينة لم يهيء لها األرضية المناس���������بة 
لالنطالقة الحميدة والمباركة المنشودة، إلى أن تم 
اعتماد المكتب الوالئ���������ي المؤقت بتاريخ: 23من 
فيف���������ري2021م، فكانت ه���������ذه االنطالقة الجديدة 
بادرة بركة وأنس للمدينة وابتدأت نش���������اطاتها في 

جوانب عدة أهمها:
- الحصول على مق���������ر باإليجار للمكتب الوالئي 

للجمعية بحي 150 سكن بمدينة بئر العاتر.
- اعتماد ش���������عبة الجمعية ف���������ي مدينة بئر العاتر 

بتاريخ: 10من مارس 2021م.
- تحفيظ القرآن الكريم لجميع األعمار ابتداء من 

08 سنوات رجاال ونساء.
- إشراف د.الربعي عمير على إلقاء دروس الفقه  
والس���������يرة النبوية؛ لتمكين التفقه ف���������ي الدين على 
مذهب اإلمام مال���������ك رحمه اهلل، ورفع الجهل عن 
األمة، وعلى وجه الخصوص ما مس���������ت الحاجة 

إليه من الضروري فيه.
- فتح ركن فتاوى وأحكام على منصة الفايسبوك 
،لإلجابة عن استفس���������ارات وانش���������غاالت س���������كان 
الوالية، يشرف عليه كل من فضيلة د.حمزة رابح 

و د.الربعي عمير.
- دورة طبية للنس���������اء عموما والحوامل على وجه 

الخصوص، حول أمور مهمة مثل :
-   التغذي���������ة الصحي���������ة عن���������د الم���������رأة الحام���������ل 

ورضيعها.
- القولون العصبي ،أسبابه والوقاية منه.

- الفيتامي���������ن د والكالس���������يوم ،أعراض االنخفاض 

،وتجديد المخزون.
- اإلمساك ،أس���������بابه والوقاية منه ،وذلك بتأطير 
ثالث طبيبات على مس���������توى مقر المكتب الوالئي 

بمدينة بئر العاتر . 
- تكريم األوائل على مستوى سبع ثانويات وثالث 
عش���������رة متوسطة بمدينة بئر العاتر بمتقنة محفوظ 
س���������عد بتاريخ: 10/04/2021؛ إحياء ليوم العلم 

وذكرى وفاة اإلمام عبد الحميد بن باديس.
- فت���������ح الفرع النس���������وي بح���������ي الش���������هداء ،لجنة 
المرأة واألس���������رة والطفولة ،تش���������رف عليه الدكتورة 
:حي���������اة.ع، إلى جان���������ب أربعة ف���������روع أخرى في 
التالية:الح���������ي العمراني،حي الحرية،حي  األحياء 
59س���������كن،حي المطار،على أمل أن تتوس���������ع في 

بقية األحياء األخرى في قادم األيام .
ــة  مبدين ــن  اجلزائري ــلمن  املس ــاء  العلم ــة  مجعي ــاق  آف

تبسة:
ال ت���������زال الجمعية في بداية نش���������اطها تحت مظلة 
المكتب الوالئي المؤقت، ولذا فهي س���������عي دؤوب 
ونشاط حثيث الستكمال نشاط سلفها من لدن الشيخ 
ابن باديس إلى القود المتأخ���������رة، رافعة راية العلم 
واإلص���������الح للمجتمع كافة، ممتطية في ذلك بركة 
التكاثف والتعاون  بينها وبين الهيئات التنفيذية في 
الوالية وعلى رأسها الموفق والي والية تبسة الذي 
قّدم  معاني االحترام والتكريم للجمعية وأعضائها، 
ما يحدو به ُقدما معها إلى بذل الموجود للوصول 
إلى المقصود م���������ن خدمة المجتمع والدين والدولة 
بم���������ا يصل بها إلى مراق���������ي الدرجات، حيث تأمل 
الجمعية بهذه الوالية المباركة السعيدة إلى تحقيق 

عدة أهداف على المستوى القريب من بينها:
- اعتماد عدة شعب أخرى للجمعية على مستوى 

بلديات الوالية، وعلى أوسع نطاق قدر اإلمكان.
- برمجة توزيع 55 حقيبة تنفس بتسلميها لمديرية 

الصحة لوالية تبسة تحت إشراف السيد الوالي.
- الس���������عي لتوفير مقر لممارس���������ة نش���������اط رياض 
األطفال بمعايير تناس���������ب التط���������ور الحاصل في 

التعليم والتأهيل الموافق لإلطارات.
- الحصول على مقرات مناس���������بة للمش���������اركة في 
ترقية التعليم األكاديمي على مختلف المستويات.

- التفكير في إنشاء نواد علمية تساهم في اإلحياء 
الفك���������ري والديني لمختلف ش���������رائح المجتمع ،وكذا 

تشييد قاعة محاضرات كبرى.
- إعادة مش���������اريع األوقاف خدمة لأليتام وحفظة 
القرآن الكريم ،حيث تنوي ش���������عبة دائرة بئر العاتر 
إقامة مس���������تثمرة فالحية للزيتون بمنطقة الحرشان 
تتربع على 5000ش���������جرة زيتون وقفا على طلبة 

العلم واأليتام.
- فتح مدرس���������ة خاصة بالشراكة مع أحد الخواص 

،في الطورين االبتدائي والمتوسط.

- إقامة ملتقى دولي حول جهود العالمة الش���������يخ 
العربي التبس���������ي ،بالتنس���������يق مع جام���������ع الزيتونة 

بتونس.
- بناء المدرسة القرآنية "الشيخ العربي التبسي"بحي 

البركة .
-وختاما:

يمكن القول أن المشعل ال بد له من رجال يحملونه، 
ويوصلون بركة العلم والدين إلى كّل قاص ودان، 
وال ب���������د من وجود كفاءات وقل���������وب تحمل هّم هذا 
الدين وتعل���������م ما يحتاجه النشء من آليات وأفكار 
تنه���������ض به إلى يتنظر منه ومنهم، بغية الوصول 
إلى األهداف العلية والنتائج التي س���������طرها الشيخ 
عبد الحميد بن باديس والشيخ البشير اإلبراهيمي، 

ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا.
وليس ذلك باألمر الهين وال السهل، ولكّن صدق 
العزيمة في التوجه إلى الحق والعمل به والتعاون 
علي���������ه من أهم ركائز النجاح والفالح، فال بد لكّل 
طالب إصالح أن ينخلغ من ربقة الفردية واالعتزاز 
بال���������ذات إلى الجماعة والفخر بالدين والوطن، من 
غير أن يكون هناك اعتبار لش���������خص بذاته دون 
آخر؛ فالهمم العالية تأبى الركون إلى األثرة وُتحّلق 
بأجنحتها إلى اإليثار، وترفض المصالح الخاصة؛ 
لتصبح مصلحة األمة هي الغاية المأمولة، وذاك 
ل���������و صدقنا اهلل لمّكن ألمته في األرض، وما ذلك 

على اهلل بعزيز.
وصّل اللهم على نبيك محمد صلى اهلل عليه وسلم 

صالة وسالما دائمين متالزمين إلى يوم الدين.

شعبة تبسة: مسار حافل باإلجنازات من شعب اجلمعية
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 التأسيس:  
نش���������رت جريدة "البصائر" لسان حال جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين إعالنا مف���������اده أن وفدا وطنيا 
مكونا من األس���������تاذين: زبير طوالبي وأحمد ش���������قار 
الثعالبي رحمهما اهلل سيش���������رف على تنصيب شعبة 
تابعة للجمعية بوالية وهران... وعلى إثر ذلك  ارتأى 
بعض اإلخ���������وة أن يتصلوا بالمكتب الوطني لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين عن طريق أحد  أعضاء 
جمعية الشيخ البشير  اإلبراهيمي )جمعية محلية(. 
قام األخ الكريم باالتصال هاتفيا بنائب رئيس جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين آن���������ذاك الدكتور عبد 
الرزاق قس���������وم ثم تبعتها مكالمة أخرى مع األستاذ: 
زبي���������ر طوالبي رحمه اهلل وت���������م االتفاق على االلتقاء 
يوم االثنين 13 مارس 2001 زواال أمام مقر بلدية 

غليزان. 
الحاضرون من المكتب الوطني: األس���������تاذان: زبير 

طوالبي وأحمد شقار الثعالبي رحمهما اهلل. 
الحاضرون من أبناء غليزان: الشيخ بن عودة حيرش 
– الس���������يد بن عدة حراث – السيد بن عودة مداح – 
السيد دحام بن عمر – السيد يحي بن خليفة –السيد 

بن عدة بن عطية – السيد شايب محمد. 
تم التوجه بعدها إلى مطعم "مضمون" لتناول الغذاء 
ثم أداء صالة الظهر بمس���������جد "بن جادور" بوس���������ط 

المدينة. 
بعد ذل���������ك إتجه الجميع إلى من���������زل األخ " بن عدة 
بن عطية " بحي الرمان لإلس���������تراحة وتناول القهوة 
، وللعل���������م لم يكن في نية اإلخوة من غليزان تنصيب 
ش���������عبة بالوالية في  تلك الجلس���������ة غي���������ر أن الوفد 
الوطني أصر وألح على ذلك فكان األمر كذلك وتم 
التنصيب في ذلك اليوم وكان المكتب المقترح يتكون 

من السادة التالية أسماؤهم: 
رئيس الشعبة: بن خليفة يحي 
نائب الرئيس: مداح بن عودة 

الكاتب العام: الشيخ حيرش بن عودة 
نائب الكاتب العام: دحام بن عمر 

أمي���������ن المالية: بن عدة ح���������راث  نائب أمين المالية: 
بخوجة نعيمة

مستشار:  قشوط بن عودة  
مستشار: قشوط حليمة 
مستشار: يوسف فاطمة 

أولى نشاطات الشعبة بعد التأسيس : 
 اتصل مدير الش���������ؤون الدينية لوالية غليزان آنذاك 
السيد مسعود بوجويجة – بتوصية من والي غليزان  
المرح���������وم ميلود طاهري – باألخوين يحي بن خليفة 
ومداح بن عودة وعرض عليهما قائمة اس���������مية بكل 
المصلي���������ات المغلوق���������ة في بلدي���������ة غليزان 
ألس���������باب أمنية ومنها المساجد 
ميالد  ش���������هدت  الت���������ي 
الصحوة اإلسالمية 
حمزة  كمسجد 
ب���������ن عب���������د 
لمطلب  ا

ومسجد أسامة بن زيد. 
إتفق األخوان في تلك اللحظة على اختيار مس���������جد 
أس���������امة بن زيد بحي القرابة كمقر للشعبة، وفعال تم 
األم���������ر بضمان ثالثة أعضاء م���������ن المكتب الوالئي 
وهم: ب���������ن خليفة يحي، مداح بن ع���������ودة، دحام بن 

عمر. 
تكاث���������ف الجميع م���������ن أجل ترميم المس���������جد وتهيئته 
الحتضان نشاطات الشعبة خاصة رئيس المكتب بن 
خليفة  يحي ومباشرة بعد انتهاء أشغال الترميم حل 
الش���������هر الكريم فتقرر إقامة صالة التراويح بمس���������جد 
أس���������امة.. وقدم الناس من كل حدب وصوب ألداء 
الصالة وراء الش���������يخ بن عودة حيرش واالس���������تماع 

إلى ال���������دروس الهادفة التي كانت تس���������بق 
الصالة. 

 وأثناء هذه الدروس كان الش���������يخ بن عودة 
حيرش يرس���������ل نداءا من حين آلخر مفاده 
أن الش���������عبة في أمس الحاج���������ة إلى مقر، 
فتقدم أحد سكان حي القرابة المدعو"وقواق" 
صاحب مكتبة "الفكر" وأبلغ الشيخ بن عودة 
حيرش أنه س���������يهب الجمعية مقرا غير بعيد 
عن مس���������جد أس���������امة كما أعلمه أن العائلة 
ستتكفل ببنائه ثم تسليمه إلى الجمعية فور 

انتهاء أشغال البناء. 
أيام قليلة بعد ذلك تش���������رفت الشعبة بزيارة 

رئيس المكتب الوطني الش���������يخ عبدالرحمن ش���������يبان 
رحمه اهلل وه���������ي  الزيارة التي كان لها األثر الطيب 

واإليجابي فيما بعد. 
وصارت الش���������عبة مركز جذب لكل ما هو إسالمي 
من  شخصيات أونشاطات حيث إقترب منها جميع 
شرائح  المجتمع.. وهاهي اليوم تكمل عقدها الثاني( 
2001 م - 2021 م )أي عش���������رون س���������نة كانت 
حافلة باإلنجازات والنش���������اطات في مختلف الميادين 

نذكر منها : 
التعليم القرآني: 

أولت ش���������عبة غليزان التعليم القرآن���������ي أهمية وعناية 
كبيرتين ففتحت أول مدرس���������ة ف���������ي والية غليزان بعد 
إعادة  تأسيس���������ها س���������نة 2001 ببلدية غليزان وهي 
مدرسة سي خليل للتعليم القرآني بحي القرابة العتيق 
بوس���������ط مدينة غليزان فكان يدرس فيها القران الكريم 
وتقام فيها الصلوات الخمس والدروس األس���������بوعية 
وغيره���������ا من النش���������اطات ثم بعد ذلك تبرع محس���������ن 
بمدرس���������ة أخرى بنفس الحي فوضع حجر أساس���������ها 
من طرف الش���������يخ العالمة: عبد الرحمان ش���������يبان 
رحم���������ه اهلل وذلك س���������نة 2002، وبقي���������ت الجمعية  
على نفس النس���������ق باالهتمام البلي���������غ بالعمل القرآني 
تدريس���������ا وتعليم���������ا وتحفيظا وطورت نس���������ق التنظيم 
والتأطير الخ���������اص بالمدراس القرآني���������ة.. ومع تقدم 
ومرور السنوات واكتساب مزيد الخبر العملية رفعت 
الجمعية شعار: "في كل حي مدرسة قرآنية" وعملت 
حس���������ان المحسنين جزاهم اهلل  عليه... فبفضل اهلل واإ
خيرا س���������ارع المحسنون إلى النهوض بالعمل القراني 
من خالل المس���������اهمة بافتتاح الم���������دارس في أحياء 
مختل���������ف بلدياتغليزان م���������ن خالل التب���������رع  والكراء 
واالنتف���������اع دون مقابل إلنش���������اء دور التعليم القراني 
وبعد مرور قرابة 20  س���������نة من التأس���������يس أصبح  
للجمعي���������ة 76 مدرس���������ة قرآنية تغطي ت���������راب الوالية 
بمجم���������وع طلبت ها قراب���������ة 3000 طالب منها 14 
ضافة إلى التعليم القرآني  مدرس���������ة بعاصمة الوالية واإ
في مدارس الجمعية تقام فيها الحلقات التربوية التي 
تقدم  للطلبة بمختلف مستوياتهم وأعمارهم تقدم فيها 
مواضي���������ع مختلفة ومتعددة يتربون عليها من: عقيدة 
وس���������يرة نبوية وقصص أنبي���������اء وأداب وأخالق وفقه 
العبادات وش���������خصيات لعلماء الجمعية بغية ربطهم 
بتاريخهم  وترس���������يخ الهوية اإلس���������المية المنبثقة من 

تاريخ الجمعية. 

النوادي: 
منذ تنصيبها أنش���������أت ش���������عبة غليزان  ن���������واد تربوية 
الحتضان الن���������شء وتربيتهم وتوجيهه���������م، وتعريفهم 
بمبادئ دينه���������م.. وأقامت لهم مناهج تتناس���������ب مع 
المنهج التربوي اإلس���������المي، فالشاب – خاصة في 
أيامنا هذه - أحوج ما يكون إلى الوازع الديني الذى 
يعصم نفس���������ه ويحول بينه وبين  الفس���������اد الخلقي، 
وهوفى هذه السن عرضة للشكوك والتقلبات الفكرية، 
فهوأحوج إلى ما يبث فى نفسه عقيدة صحيحة ومثل 

عليا. 
 لذلك سارعت الشعبة إلنشاء نادي الطفولة –نادي 
األش���������بال تالميذ التعليم المتوس���������ط )منتدى الطلبة( 

تالميذ التعليم الثانوي )نادي ش���������باب الجزائر( طلبة 
الفرع الجامعي )النادي النس���������وي – نادي كرة القدم 

–نادي التبرع بالدم.. وغيرها من النوادي. 
وتشهد هذه النوادي إقباال منقطع النظير من طرف 
شباب غليزان لما تقدمه لهم من برامج تربوية متنوعة 

طيلة أيام السنة. 
القضية الفلسطينية: 

وش���������عبة غليزان م���������اكان له���������ا أن تتخلف عن ركب  
األمجاد من رجال الجمعية الذين س���������اندوا فلسطين، 
حيث أنه منذ تنصيبها في س���������نة 2001 جعلت من 
أهدافها األساسية نصرة القضية الفلسطينية بمختلف 
عجاب  األش���������كال وهوالموق���������ف ال���������ذي نال ثن���������اء واإ
المكت���������ب الوطني للجمعي���������ة بل وحت���������ى الفعاليات 
والمؤسس���������ات  الوطنية والدولية وعلى رأسها حركة 
حماس الفلس���������طينية بفرعها في الجزائر والتي دائما 
ما تضرب المثل بش���������عبة غليزان حيث بادرت شعبة 
غليزان لتنصيب الفرع الوالئي لمؤسسة القدس الدولية 
للتعريف بالقضية الفلس���������طينية فقامت في الفترة من 

2001 - 2008 بسلسلة من األنشطة منها: 
 * تنظيم وقفة شعبية في دار الثقافة بمناسبة الذكرى 
المزدوجة لحوادث 8 ماي 1945 ونكبة فلس���������طين 
15 م���������اي 1948 م، وعل���������ى إثرها تم اإلعالن عن 
تسمية مقر شعبة غليزان باسم "مقر غزة الصامدة". 
 * تنظيم لقاء إعالمي بإذاعة غليزان المحلية أطره 
الش���������يخ بن عودة حيرش تم فيه شرح هوية وأهداف 

نجازات مؤسسة القدس الدولية محليا ودوليا.  واإ
 * ف���������ي ش���������هر رمضان 2010 م ت���������م إقامة تجمع 
شعبي بمناس���������بة ذكرى  حرق المسجد األقصى بعد 
صالة التراويح بحضور األس���������تاذين: محمد ذويبي 

وأحمد اإلبراهيمي رمضان. 
 * وتوالت النش���������اطات بإنجاز حص���������ة حول "واقع 
القدس ودور المؤسسة في التوعية " بثت في إذاعة 

غليزان المحلية. 
 * وقام أعضاء اللجن���������ة بتوزيع 44 بطاقة انخراط 
لمؤسس���������ة القدس الدولية إضافة إلى توزيع أكثر من 
800 حصالة منزلية لصالح المؤسسة تم إسترجاع 
رس���������ال ما جم���������ع فيها إلى إخواننا  430  حصالة واإ

المرابطين في فلسطين. 
 * وب���������ادر أعضاء اللجنة إلى وضع صندوق ثابت 
للتبرعات بمسجد " غزة الصامدة " )مقر الجمعية( 

* تنظيم سلسلة من القوافل لفك ا لحصار عن غزة( 

قافلة غزة األولى والثانية والثالثة( 
 * إحياء ليلة منتصف رمضان من كل س���������نة تبدأ 
بإفطار جماعي تم تس���������ميته "مائدة القدس" مع دعوة  
ضيوف من داخل وخارج الوطن ومن الذين شاركوا 
في اإلفطار: األستاذ خالد الشريف، أبوالبراء ومشايخ 
الوطن: الش���������يخ عبدالقادر عكاني، الشيخ مصطفى 
غالم وغيرهم ويت���������م خالل ذلك التذكي���������ر بالقضية  
الفلس���������طينية وجمع التبرعات، وت���������دوم العملية إلى 
منتصف الليل.. وكان آخر موعد من مواعيد مائدة 
القدس س���������نة 2019 م تحت شعار"القدس العاصمة 

األبدية لفلسطين العربية اإلسالمية". 
المقرات: 

لنجاح أي فكرة أورس���������الة هادف���������ة ما، ال بد 
من توفر الش���������روط الضروري���������ة لذلك، ومن 
أبرزها: مقر الئق يتس���������ع لنشاط الشعبة وهو 
أول ما بدأت الش���������عبة الوالئي���������ة المعينة في 
م���������ارس 2001 التفكير فيه بع���������د اعتمادها  
م���������ن المكتب الوطني، وما هي إال أس���������ابيع 
قالئ���������ل حتى من اهلل تعال���������ى على  المكتب 
األول بمقر مؤقت اتخذ كمدرسة قرآنية وهي 
المدرسة القرآنية "س���������ي خليل واضح" أو ما 
يعرف عند س���������كان غليزان بمسجد "أسامة" 
الكائن بنهج س���������ي. حي الرق. ذلك المكان 
الذي احتض���������ن بذور الصحوة اإلس���������المية 
األولى في منتصف السبعينات من القرن الماضي، 
والذي أغلق في التسعينات بحجة الظروف األمنية، 
ومن هذه المدرس���������ة القرآنية بدأ الفرج حيث حصلت 
الش���������عبة بعد ذلك على  العديد م���������ن المقرات: غزة 
الصامدة – مقر زين العابدين علي بن الحس���������ين - 
مقر ابن باديس)المدرس���������ة القرآنية ابن باديس( مقر 
الجمعية ببلدية ابن داود أو)مركب الجمعية( وغيرها 

من المقرات التي تملكها باقي الشعب البلدية.
الندوات واحملاضرات وامللتقيات: 

أخذت شعبة غليزان بوس���������ائل متعددة لبناء وتكوين 
طاراتها، والتي أثبتت الممارسات  ش���������باب الجمعية واإ
لتحقيق التربية العملية لهذه الوسائل على مر الزمن 
أنه ال بديل وال غن���������ى عنها، وأنها ما زالت صالحة 
الس���������ليمة والمتوازن���������ة ألفرادها، ومن هذه الوس���������ائل 
الندوا ت والمحاضرات والتي ُعنى بدراس���������ة القضايا 
ت والمش���������كالت المطروحة  والتعرفُّ على جوانبها 
المختلفة وكيفي���������ة التعامل معها، كم���������ا تعمل على 
تعميق وعي األفراد وتوحيد أفكارهم بما يحقق وحدة 

التصور والفكر. 
ولع���������ل من أب���������رز األنش���������طة التربوية التي يس���������هر 
المكت���������ب الوالئي والبلدي عل���������ى تنظيمها والمداومة 
عليها الندوات التربوية لفائ���������دة العاملين واألعضاء 
المنخرطي���������ن في الش���������عبة قصد تصحي���������ح المفاهيم 
وصقل الفكر وتوحيد التصور وهي من صميم منهج 
وفكر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.. وتكون 
جابات على  هذه الن���������دوات متبوعة بنقاش مثم���������ر واإ

مسائل وقضايا العصر. 
هذا إضافة إلى تنظي���������م ملتقيات والئية ووطنية من 
حين آلخر مثلم���������ا تقوم به ش���������عبة وادي ارهيوالتي 
تش���������رف  على تنظيم ملتقى وطن���������ي يحضره دكاترة 

ودعاة من مختلف مناطق الوطن. 
الجانب اإلجتماعي والخيري: 

 رغم ش���������ح الموارد وقلة اإلمكانيات إال أن ش���������عبة 
غليزان س���������اهمت في تخفيف الغبن عن الكثير من 
العائالت من خالل تقديم العون – حسب المستطاع 
– وذلك من خالل قفة رمضان – الحقيبة المدرسية 
– كسوة العيد – ختان األطفال اليتامى والمعوزين – 

وغير ذلك من المساعدات. 
وأخيرا نسعى للتعاون مع كل الخيرين من هذه األمة 
لتجسيد شعار الجمعية: اإلسالم ديننا، ا لعربية لغتنا 

والجزائ وطننا. 

شعبة غليزان واقع وآفاق من شعب اجلمعية
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األستاذ حممد اهلامشي

لقد كانت للزي���������ارات المتكررة إلى 
تلمس���������ان من طرف الشيخ اإلمام 
ب���������ن باديس س���������نة  عب���������د الحميد 
و1931م  و1927م  1923م 
و1932م أثره���������ا الكبير من اجل 
التع���������ارف والبح���������ث ع���������ن الرجال 
هم  يحملون  الذي���������ن  المخلصي���������ن 
الدع���������وة إلى اإلصالح ففي صيف 
1932م أنش���������أ االمام الشيخ عبد 
الحميد بن باديس ش���������عبة تلمسان 
الذي كان س���������يتولى رئاستها الشيخ 
م���������والي احمد مزيان امام مس���������جد 
س���������يدي ابراهيم المصم���������ودي، ثم 
تولى رئاستها الشيخ محمد مرزوق 
فكان نش���������اطها تحت قيادة الشيخ 
اإلم���������ام محمد اإلبراهيمي وثلة من 
المدينة،  أبن���������اء  م���������ن  المخلصين 
فكانت دار الحديث سنة 1937م 
ثّم تبعتها مدارس أخرى في معظم 
قرى تلمس���������ان بلغت 21 مدرسة، 
وبعد توقيف الجمعية وغلق مدارسها 
والتنكيل بأعضائها وبعد االستقالل 
وبعد م���������دة ع���������ادت الجمعية إلى 
الحياة التلمس���������انية يوم 07 جويلية 
من  عضوين  بحض���������ور  2001م 
المكتب  لتنصيب  الوطني  المكتب 
الوالئي لتلمس���������ان وهما األستاذان 
أحم���������د الش���������قار الثعالب���������ي وزبير 
طوالبي – رحمهما اهلل -، وقد مهد 
لهذه المرحلة االستاذ محمد الهادي 
الحسني وكان على رأس التشكيلة 
شرفيا المرحوم عبد القادر شيخاوي 
والمرحوم الش���������يخ محمد ش���������يعلي 
رئيسا، ثّم تولى رئاسة الشعبة بعد 
ذل���������ك الدكتور عبد الحفيظ بورديم، 
ثّم تول���������ى بعده األس���������تاذ نورالدين 
محمدي وكان اخر تجديد لمكتبها 
األساس���������ي  للقانون  وفق���������ا  الوالئي 
بإشراف  للجمعية  الداخلي  والنظام 
الوالئي  للمكتب  العام���������ة  الجمعية 
وتحت إش���������راف أعض���������اء المكتب 

الوطني بقيادة الش���������يخ الفاضل بن 
يونس ايت س���������الم وق���������دور قرناش 
والش���������يخ طارق بن ش���������ين والشيخ 
ن���������ور الدين رزيق وذلك بتاريخ يوم 
09 ج���������وان 2019م الذي تّم فيه 
المتكون  الوالئي  المكت���������ب  اختيار 

من األسماء التالية:
- الشيخ بن يونس ايت سالم رئيسا 

شرفيا. 
- الشيخ عبد اهلل غالم رئيسا. 

- األستاذ محمد حمودي نائبا. 
-األستاذ عبد الحكيم شيعلي مكلفا 

بالتنظيم. 
- األس���������تاذ محمد الهاشمي مكلف 

باإلعالم والعالقات العامة. 
- الدكتور عبد الحق جبار مكلف 

باإلدارة. 
- األس���������تاذ أحمد بوشريف مكلف 

بالمالية. 
- الش���������يخ أحمد بن شعشوع مكلف 

بالوعظ واإلرشاد. 
- الدكت���������ور الغوثي عثماني مكلف 

بالبحث العلمي. 
- الدكتور نصر الدين الواد مكلف 

بالطلبة والشباب. 
- الس���������يدة رزي���������ن فاطم���������ة مكلفة 
باألسرة والطفولة ونائبتها. الدكتورة 

جالوي. 
أما عن نش���������اطات المكتب الوالئي 
زيادة على تنشيط ومراقبة المكاتب 
البلدي���������ة التي ت���������كاد تغطي بلديات 

الوالية نذكر أهم النشاطات: 
ببلدية  البلدي  المكت���������ب  -تنصيب 

الغزوات 
-تنظي���������م ملتقى الش���������يخين الدولي 

)السنوسيان( 
- تكريم الدكتور عمار طالبي بعد 
ختمه لتفسير الشيخ ابن عاشور. 

- تأسيس النادي الطبي 
- األسابيع المحمدية.

- الكراس���������ي العلمية تحت عنوان 
الت���������ي تغطي  "مجال���������س الذك���������ر" 
المدينة في المرحلة  معظم مساجد 

األولى. 
- تس���������جيل مدارس جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين في حاضرة 

تلمسان صورة وصوتا. 
- احياء المناسبات الدينية والوطنية 

واالجتماعية .
-الدورات العلمية. 

- المس���������اهمة مع المجتمع المدني 
في التوعي���������ة والتحس���������يس وتزويد 
المستشفى والمراكز الطبية بالوسائل 

الطبية أثناء جائحة كورونا. 
- حوارات مع بعض الشخصيات 
العلمية كالش���������يخ عبد الرزاق قسوم 
والهادي الحسني ومحمد بابا عمو 
وحوارات ع���������ن بعد م���������ع الدكتور 
محمد عري���������ف رحم���������ه اهلل بتركيا 
والدكتور حسام كريب رئيس جمعية 
التبادل المعرفي ومع رئيس جمعية 
جزائري���������ون متضامنون وغيرها من 

الحوارات. 
- االش���������راف على ن���������وادي تحفيظ 
القران الكريم : نادي االتقان لعلوم 
القرآن ونادي الشيخ محمد شيعلي 
ون���������ادي ورش  التاش���������فينية  ونادي 
للق���������ران الكريم ببن س���������كران ونادي 
نافع بندرومة ونادي مغنية ونادي 
س���������بدو ون���������ادي س���������يدي الجياللي 
ونادي أوالد الميمون ونادي سيدي 
األخضر  ال���������وادي  ونادي  العبدلي 
وسيتم خالل هذا الشهر فتح ناديين 

بتلمسان ان شاء اهلل تعالى. 
وأما عن المش���������اريع المستقبلية فان 

مكتب الدراس���������ات بتلمس���������ان الذي 
كلف بوض���������ع المخط���������ط هو في 
لمشروع  األخيرة  اللمس���������ات  وضع 
المعهد الوطني للدراسات األسالمية 
ببوجلي���������دة وكذلك مش���������روع أرض 
اوزي���������دان التي تجاوزت مس���������احتها 
خمسة آالف متر مربع في انتظار 
المشاريع  ومن  المحسنين  مساهمة 
العاجل���������ة تنصيب مكتب ش���������توان 
ومكتب هنين إن ش���������اء اهلل تعالى 
وتأس���������يس النادي األدب���������ي والنادي 

الرياضي. 
وفي األخير يعود الفضل في نجاح 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بتلمس���������ان هلل أوال ولشيخنا الفاضل 
ب���������ن يونس ايت س���������الم ثانيا ونحن 
س���������ائرون على نهج علماء جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين الذين 
تحدوا الصعاب وبددوا الظالم الذي 
كاد يغط���������ي س���������ماء الجزائر فهزوا 
النفوس وأحيوا الموات ونشروا نور 
العلم والوعي وس���������نبقى ان شاء اهلل 
ن���������ردد صيحة اإلمام عب���������د الحميد 
بن باديس "ش���������عب الجزائر مس���������لم 
لى العروبة ينتس���������ب" حتى تعاد  واإ
لهذه األمة كرامتها وعزها ومجدها 

وسؤددها. 
رحم اهلل ش���������هداءنا الذي���������ن حرروا 
بالدنا ورحم اهلل علماءنا الذين ربوا 
وأرش���������دوا وقادوا األمة الى ما هو 

أصلح واهلل ولي التوفيق. 

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني شعبة تلمسان

شعبــــة مخيـــس مليــانــة
البداية مع جمعية العلماء المس���������لمين في خميس مليانة كانت بفتح مدرس���������ة ف���������ي جوان 2014 وبمقر واحد 
وبمجموع 80 تلميذا وتلميذة و4 أساتذة، وفي أوت جانفي 2016 تأسست الشعبة البلدية. من ذالك التاريخ 
لى غاية 2021 أصبح لدى الش���������عبة أربعة فروع وبمجموع أو ما يقارب 600 طالب وطالبة يتعلمون  واإ
القرآن الكريم وعلومه من تجويد وتفس���������ير وفقه وس���������يرة... كما أقامت الشعبة في هذه الفترة حوالي 10 
دورات تكوينية متنوعة المحاور والمواضيع ش���������ريعة، تاريخ، مهارات. ويمارس اآلن التدريس بالش���������عبة 
أكثر من 18 أستاذا وأستاذة .كما أحيت الشعبة خالل هذه الفترة أكثر من 16 تظاهرة دينية ووطنية 
)16 أفريل، 05 ماي، ذكرى المولد النبوي وغيرها من المناس���������بات(، باإلضافة إلى تنظيم ما يقارب 
20 نش���������اطا بين رحالت س���������ياحية ومخيمات صيفية. مع العلم أن ما تحقق كان في الثالث سنوات 
األولى ففي 2019 و2020 كان النش���������اط بالشعبة شبه متوقف نظرًا للظروف التي مرت بها البالد 
وانتش���������ار الوباء. هذا ما تحقق أما ما نطمح ونتطلع إليه فاالنتش���������ار وفتح الفروع في جميع أحياء 
المدينة وتكوين وتخريج الطلبة والدعاة الحافظين للقرآن الكريم وعلومه والمتش���������بعين بمنهج جمعية 

العلماء المسلمين. هذا واهلل الموفق وهو يهدي السبيل. 

شعبة تيارت جلمعية 
العلماء املسلمني اجلزائريني

تاريخ جمعية العلماء بتيارت يعود إلى س���������نة 
1943 بل قبلها بكثير؛ حيث حضر المجلس 
التأسيس���������ي للجمعية سنة 1931م أحد شيوخ 

الطرقية وهو غالم اهلل جد الوزير األسبق. 
كما زار تيارت الشيخ ابن باديس -رحمه اهلل 
- س���������نة 1938 واتصل بوالد الوزير األسبق 
غ���������الم اهلل جمعا للكلم���������ة، وبحثا عن صيغة 
عمل ألّنه بعد الصراع الطرقي الس���������لفي الذي 
وقع بعد التأس���������يس خفتت مشاركة ذاك الشيخ 

مع الجمعية حسب ما علمنا. 
لكن الشيخ االبراهيمي رحمه اهلل بقي متصال 
بتيارت ما بين سنة 1943م و1946م حيث 
تأسس���������ت مدرسة الجمعية وكان من أعضائها 
الش���������هيد بلعيد عبد القادر )رئيس الشعبة سنة 
1952( واألستاذ شادلي قادة )مدير الشؤون 
الدينية بعد االس���������تقالل وأحد أصدقاء الشيخ 
ش���������يبان(  ومجموعة كبيرة من أعيان تيارت.. 
وكانت المدرسة تحت إش���������راف الشيخ محمد 

الصالح بن عتيق رحمهم اهلل جميعا. 
في سنة 2001م وبعد تكليفي بمهمة المراقب 
الغربي من قبل الش���������يخ شيبان تأسس المكتب 
الوالئ���������ي األول وضم مجموعة من األس���������اتذة 

واألئمة برئاسة كاتب هذه األسطر.
وف���������ي س���������نة 2005 أعيد انتخ���������اب المكتب 
برئاسة المهندس فرحات عبد الوهاب،.ثّم أعيد 
االنتخاب سنة 2008 وبدأ االنخراط يتوسع؛ 
حيث انخرطت مجموعة من الناشطين الموالين 
لمبادئ الجمعي���������ة وهم جنود في صفوفها إلى 

يومنا هذا. 
تأسس���������ت عدة ش���������عب بلدية منها من واصل 
ومنه���������ا من خمد، نذكر ش���������عبة بلدية الرحوية 
سنة 2005 خمدت. شعبة بلدية السوقر سنة 
2006 ثم جددت س���������نة 2010 لكنها خمدت 
هي األخرى. ش���������عبة الدحموني سنة 2008 

ولكنهم لم يواصلوا. 
ش���������عبة بلدية قصر الشاللة س���������نة 2008 ثم 
خمدت. شعبة بلدية عين الذهب سنة 2008 
وهي ناش���������طة إلى اليوم. ش���������عبة بلدية عين 
بوشقيف سنة 2008 وهي ما تزال إلى اليوم. 
ش���������عبة بلدية فرندة سنة 2018 حديثة النشأة 

لكنها غير نشيطة. 
ونظ���������را للظروف المحلية وللتجارب الس���������ابقة 
قرر المكتب الوالئي بعد دراس���������ة وافية.. قرر 
فتح فروع األحياء س���������واء بعاصمة الوالية أو 
بالبلدي���������ات المج���������اورة وكان���������ت تجربة ناجحة 
حت���������ى وصلنا س���������نة 2016 ال���������ى 25 فرعا 
ينتظم 50 من المعلمين والمعلمات متطوعين 
ومتطوعات بطاقة استيعاب 1500 تلميذ من 
جميع األعمار، وهو م���������ا نعمل ونركز عليه 

إلى يومنا هذا. 
ش���������ارك العديد من أعضائن���������ا وال يزالون في 
المجل���������س الوطن���������ي واللجنة الوطني���������ة للتربية 
واللجنة الوطنية للش���������باب... كما ال ننسى أن 
لدينا فرعا طالبيا جامعيا بجامعة ابن خلدون 

/تيارت ال يزال نشيطا منذ 2004م. 
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في صائفة 2004 م تنادى ثلة من الش���������باب 
الطموح لتأسيس الشعبة الوالئية وبعد مشاورات 
أعل���������ن ف���������ي 29 أوت 2004م عن تنصيب 
المكتب الوالئي الذي تكون من شباب جامعي 
م���������ن مختلف التخصصات يحدوهم األمل في 
نشر رسالة الجمعية عن طريق مجموعة من 
األنشطة الثقافية والدعوية المتنوعة )ندوات، 
محاض���������رات.....( احتضنته���������ا دار الثقافة، 
والمركز الثقافي اإلسالمي وبعض المؤسسات 
التربوية، وفي س���������نة 2004م أسست الشعبة 
الجامعية والتي فتح���������ت لها خاليا باإلقامات 
الجامعية )خلية الشيخ عبد الحميد بن باديس 
باإلقامة الجامعي���������ة 19 ماي 1956، وخلية 
الشيخ البش���������ير اإلبراهيمي باإلقامة الجامعية 
بلعقون الزهرة، وخلية الش���������يخ الطيب العقبي 
باإلقام���������ة الجامعي���������ة بوليلة خويل���������د( دفعت 
بنش���������اط الجمعية إلى األمام من خالل إحياء 
المناسبات الوطنية )أول نوفمبر، 11ديسمبر، 
13فبراير، 18فبراير، 19 مارس، 16 أبريل، 
5ماي، ...( هذ إلى جانب المسابقات الثقافية 
والمهرجان���������ات خصوص���������ا أس���������بوع األخالق 
الفاضلة. والدورات التكوينية ....( دون إغفال 
لحمالت التش���������جير. كما أن للجمعية مشاركة 
في البرامج التي تبثها اإلذاعة الجهوية بأدرار 

مثل برنامج السلسبيل والندوات التاريخية. 
شعبة جامعة أدرار 

ش���������عبة جامع���������ة أدرار هي عب���������ارة عن هيئة 
طالبية تعمل على النهوض بالطالب وتنمية 

قدراته الفكرية، ودعوته الى التحلي باألخالق 
الفاضلة، حيث تأسست وَعرفت النور بفضل 

اهلل عزوجل سنة 2002م. 
َوشهدت نش���������اطًا واسعًا بين 2003 و2005 
إذ أنه���������ا َقامت بتنظيم مع���������ارض ومهرجانات 
إضافة إلى إحياء يوم العلم، وما بين 2005 
و2008  تض���������اءل نش���������اطها لع���������دة ظروف 
وعوامل، َمع فقدانها للمكتب داخل الجامعة، 
حيث كان نش���������اطها َيقتصر على دار الثقافة 
واإلقام���������ات الجامعية لتدب فيه���������ا الروح من 
جدي���������د بفضل اهلل مابي���������ن 2008 إلى يومنا 
هذا،حيث ثم خالل هذه الفترة إقامة معارض 
وأيام ودورات تكوينية وهذا ما تميزت به عن 

عهدها السابق. 
*أهـــدافــــــنا:

إضافة إل���������ى األهداف العامة لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين، فإّن لشعبة جامعة أدرار 
أهدافا خاصة بُحكم الواقع الطالبي مع الحفاظ 

على المبادئ العامة للجمعية وهي:
1_ تعزيز الهوية اإلسالمية للطالب .

02_ الدعوة إلى التحصيل العلمي
واالهتمام بالبحث. 

-03تكوين الطالب فكريًا حسب المتاح.
04_ اكتشاف المواهب الطالبية وَالعمل على 

تنميتها حسب المتاح. 
05_ العمل على توفير بيئة آمنة للطالب.

06_ الَصالُح وهو األصل الناظم ألنشطتنا 
بداي���������ة من أنفس���������نا وانتقاال إل���������ى غيرنا بإذن 

اهلل. وش���������عارنا دائما: }أصلح نفسك... وأدُع 
َغيرك{

كما تحضى الشعبة بثالثة خاليا على مستوى 
اإلقامات الجامعية:

-خلية للطلبِة: "عبد الحميد بن باديس" االقامة 
الجامعية 19 ماي 1956.

"البش���������ير اإلبراهيمي  للطالبات:  -وخليت���������ان 
اإلقامة الجامعية بلعقون الزهراء تيليالن" خلية 
الشيخ الطيب العقبي، اإلقامة الجامعية بوليلة 

خويلد تيليالن". 
*نشاطات الشعبة:

تنبثق أنش���������طة الُش���������عبة من رؤية أعضائها 
العاملين فيها حس���������ب البرنامج السنوي فهي 
ُنقط���������ة التقائه���������م ُيعب���������رون فيها ع���������ن آرائهم 
واحتياجاتهم العلمية وَالفكرية وَالتربوية فتساهم 
بما يصحح تصورهم ويعزز هويتم اإلسالمية 

وصبَغتهم الدعوية والثقافية. 
التواصل مع شيوخ وعلماء أدرار

حرص���������ت الجمعية على رب���������ط الصلة بعلماء 
المنطقة بغية االسترشاد بهم وتأطير نشاطاتها 
فكان الش���������يخ محمد بأي بلعالم )شيخ مدرسة 
أولف( الحضن الدافئ للجمعية ومنتس���������بيها، 
أما الش���������يخ الحاج عبد الكريم الدباغي )شيخ 
المجلس اإلس���������المي  مدرس���������ة رقان وعضو 
األعلى( فهو الملبي لدعوات الجمعية تأطيرا 
وتوجيه���������ا، وان س���������ألت عن االهتم���������ام فنجد 
الشيخ محمد الشيخ طلحاوي )أمام مسجد ذي 
النورين( يتابع أخبارها ويسأل عنها كما يهتم 

بأبناء صلبه، والشيخ الشيخ بلة عبد اهلل )إمام 
مسجد أول نوفمبر( لم يخلف للجمعية موعدا، 
والشيخ عبد س���������عيداوي )إمام مسجد السالم( 
كما أن أبناء الجمعية في زيارات دائمة للشيوخ 

والعلماء في المناسبات المختلفة.
شعبة والية أدرار وجائحة كورونا. 

ابتلي���������ت جزائرن���������ا الغالية مثل بقي���������ة أقطار 
المعمورة بوباء كورون���������ا )كوفيد 19( وتنفيذا 
لتعليمة رئيس الجمعية المؤرخة في 18 مارس 
2020  وتعليمي���������ة األمين العام المؤرخة في 
19 م���������ارس 2020 الداعيتن إلى تجند أبناء 
وبنات الجمعية إلى جانب الجهات الرس���������مية 
للمس���������اهمة فى الحد من انتشاره، انبرى أبناء 
شعبة أدرار لتحمل األعباء من خالل حمالت 
التوعية عبر وس���������ائل التواص���������ل االجتماعي 
واإلذاع���������ة الجهوي���������ة وتوزي���������ع المطويات في 
الس���������احات واألسواق واإلس���������هام في حمالت 
التعقيم إل���������ى جانب مديرية البيئ���������ة والحماية 
المدنية والجمعيات في المؤسس���������ات اإلدارية 
واألسواق والمس���������اجد وغيرها .هذ إلى جانب 
ف���������راغ وتوضيب الط���������رود الغذائية  ش���������حن واإ
باالش���������تراك مع مديرية النش���������اط االجتماعي 
وبلدية أدرار وكذا تنظيم حملة للتبرع بالدم. 

وف���������ي 19 جويلية 2020م ت���������ّم تنصيب فرع 
اإلغاث���������ة بتيميم���������ون والذي س���������اهم بدوره في 
الحملة ضد وب���������اء كورونا، والمتضررين من 
السيول التي أصابت المنطقة. وحفر بئر في 
مؤسسة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة. 

أدرار حتتضن مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  من شعب اجلمعية

ُتـســاءلـنـي األسفار حـيــنـا وأحـيـانـا                 مسري خلف اهلل
لئن كـنـُت كاألقـالم بـالـشـيـخ هـيـمانا  
أقول لها والـنـجـم ُيـْصـغـي لـنـجـوانـا                 
هـو الـنور لـلعـيـنـيـن ما دمـُت حــّيانا  
إمـامـا لـنـا َيـْبــقـى وَحـبـرّا وُمـطـرانـا                
ْن زار طـيـف خـاطـرا عـاد نـشـوانا واإ  
أَمـا كـان ِمــقـدامـا ومــا الن أو خـانـا                 
وال هــاب أجـنـادا لـحـــيــف وأعــوانا  
فـحـّيـوا مـعي هـذا الـذي فـلَّ ِغــيـالنـا                

وكـان لـشـعـبـي فـي الـشـدائـد أْسـفـانا   
وقـام كـإبــراهــيــم يـسـحـق أصـنـامـا                

َيــُهــدُّ أبــاطـــــيــل وُيــلــجــم ُكــّهــانا           
َــّانـا                 فأحـيـا بـوحي الـله ِشــيـــبـا وُشـب
وَسـوَّى بـعــون الـلـه إفـــكـا وبـهـتـانا  
أَمـا جاء جـيـش الـعـار َيحـمـل أدرانـا                

ُغــزاة يــحـاكـون الـتــتــــار وُروَمـــانا   
أيــادي لهـم ُتـهدى البـيـوتات نـيـرانـا                

وتـكــوى كـمــيــَســٍم ِجــَبـاها وأجـفـانا     
مـحـاكم تــفــتـــيــش بـدارات جـِـيَّـانـا                 
لهـا عـاد كـل الـشـعــب ِرقــّا وُعــبـدانا  
لـه أْضـَرَمـْت نـارا وجــمـرا وعـيـدانـا                

وفــي َدْيـِر ُعــبَّـاد الهــوى عـاد ُقـْربانا     

وأمسى صـعـاليـك الـمواخـيـر أعـيانـا                
ُيــداعــب إبـهـام وســـامـا وِنــيـــشــانا  
وأعـلـت فـرنـسا نسل خْبـٍث وشيـطانـا                
فــكــان لـهـــا عـــونـا ُيـــذبِّـح ِخـــاّلنا  
وَسـلَّ لـهـم ســيـفـا وعــّلـق أشـطـانـا                 
وِمـْن كـلِّ أصـنـاف األذى َصــبًّ ألوانا  
فــقـام لـمـن عــاثــوا ُيــهــيــأ ولـدانــا                
فــكـانـــوا بـساحـات المالحـم ُفـرسـانا  
وقـام بـكـل الـقـُـْطــر َيـْكــِســُر أوثـانــا               
ويـفـضـُح مـن جـاؤوا ُزُيــوفا وطغـيانا  
َر ُعــــمـــيــانـا                 فــأخـرس أذيــاال ونـَـوَّ
ونـادى فهـّز الـقـول َســـْبـيـا وأقـــنـانا  
ويـبـني لـمـن كـانـوا لـيـوثـا وبـركـانـا               

ــانا  أعادوا لشعـبي بعد جور َعـتـَا الــشَّ  
لـسـبـع شـداٍد َيـْنـِحـُت الـنشء صوانـا                 
بـه َيـــرجــم األوغـاد أحـفـاد بـوتـانــا  
وقـال لَمـن أضَنـى جموع الورى اآلنـا                 

ُنـِقـيـم لـكم شرع الـصقور وِعـــْقــبانا   
لـكـم دولـة األشـرار دالـْت فــسـبـحانـا                 

إلهــي الـذي ُيـْبــلي ُبـغــاًة  وشــْنـآنـا    
لـنا دولـة األبــرار قـامـْت فــسـبـحـانـا                
الذي ُيوِرُث األرضين من جاء إحــسانا  

وهـيهات أْن تـغـدو الجــزائـر مـيـدانـا                 
ُيـــخـاصــر أقـــذاًء ورجــسـا وأدرانــا  
وأنـدلــس األشــجــان تـَـلـثــم أحـزانـا                 

تـجافي مــســاجـيـد وتْعـلـُق ُصـلـبـانا    
وآخـى أمـازيـغــا وُعــربـا وُعــربــانـا                
بـــه عــاد أبــنـاء الــجــــزائــر إخـوانا  
ونـادى على نـشٍء وخاطــب فــتــيـانا                
بـكـْم ُنـرجع المسلوب ، نــطــرد ُمردانا  
فـكـان الـذي بــيـن الـبــريــة مـا كـانـا                

به بـعـد لـيـٍل لـلـِعــدا الـصـبـح قـد بـانا      
وأحيا ضميرا في الـثرى عاد وسـنانـا                
فـشـكرا لمـن أهـدى الجـزائـر ُسـلـوانـا  
حوى صولة األعـشى وحـكمة ِكلـْـَدانـا               
وِعــزّا لـَمــولى الــروم أو آل سـاسـانا  
بـمــبـضـع جـــرَّاٍح ُيــــمـاثــل فــنَّــانـا                

يـــداوى ِجــراحـاٍت وَيـْقــُبــُر أْشـجـانا    
فمن في الورى للمجد قد عاد عـنوانـا                
ويهـذي به الـمدح الذي عـاد عـشـقـانا  
وُيــبـقـى لـه ِذْكـرا ِســراطا ومـيـزانـا                 
وما لـلهـوى ُيْخـِفـى وَيْعـَلـُق كـتـمـــانا  

تـحــيـة البن باديس
ستحل علينا ذكرى تأسيس مجعية العلماء املسلمني )05 ماي(، وكان هذا مع الشيخ ابن باديس، الذي مل يعد ملكا ال لعائلته وال للجزائريني، وإمنا رمزا إنسانيا عابرا 
للزمان واملكان، وهو النموذج الذي جيب أن نبشر به ليكون قدوة لالحق من األجيال، ألنه سيبقى من أبرز مفاخر اجلزائر ولذلك أبعث لكم بهذه القصيدة اليت تتغنى 

بالشيخ ابن باديس .
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 تعل�������ن مجعية العلم��اء ال�مس��لمني اجلزائريني 
 ع��ن اعتم�������اد مكتب�������ة ال�م��اس�����ة الس����وداء 
مبدينة أدرار كنقطة بيع حصرية ملنش��ورات 

اجلمعية :

جريدة البصائر 
جملة التبيان 

جملة الشاب ال�مسلم

جملة ال�مقدمة 
بعض اصدارات اجلمعية ال�متنوع���ة...
وعليه ندعو املهتمني والقراء لزيارة املكتبة 

الواقع مقرها بحي سقوان شارع بودة 
القدمي، أو ما يعرف بزنقة احلوانيت وسط 
مدينة أدرار، أو االتصال على الرقم التالي: 

0698010015
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l اإلجابة الصحيحة 

l ترسل القسيمة عن 
طريق البريد  العادي 

للعنوان التالي:

مجعيـــــة العلمــــــاء 
 الـمسلمني اجلزائريني
  17 شارع محمد 
مربوش حسني داي 

اجلزائر العاصمة
ص.ب : 06  حسني داي
اجلزائر العاصمة -

الفائــــــــــزة  يف العدد 1054

مصطفى عبد القادر)الـمدية(

مسابقـــة البصائر

مسابقـــة البصائر

ــة 
كـــ

شار
لـم

ط ا
ـرو

شـ

  ســـــــــــــــؤال العـــــدد:   1061
 من القائل : »يا أهل القرآن  لستم على شيء حتى تقيموا القرآن« 

االسم واللقب :...................................

رقم اهلاتف :...................................

الواليــــــــــة :...................................

&

شـــــارك  وفــــز 
 بـباقة كـتــــــب متـنـوعة 
e

l يتم سحب فائز واحد يف كل عدد.

<< الطيب العقبيالبشير اإلبراهيمي
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ما إّن  أوصاله  تنقطع  لم  الجزائرية  األمة  جهاد 
حي،  بإنسان  المباركة  األرض  هذه  ُعمرْت 
المكامل،  إلى  نفسه  به  وسمت  الفضائل،  َلْتُه  َجمَّ
متواصلة،  ديمومة  العال  نحو  جهاده  حركة  فكانت 
تتأجج نارها، ويمتدُّ أوارها ليغطي مساحات األزمان 
البنون، ومن  اآلباء  ويتوارث مجدها عن  والقرون، 
به  قامت  ما  األعصار،  آخر  في  أمثلتها  أقرب 
جمعية األطهار، من علمائنا األخيار، والتي عرفت: 

بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المبرورة. 
أعيان  من  ثلة  باجتماع  العلماء  جمعية  تأسست 
علماء الجزائر يوم 05 ماي 1931م، بنادي الترقي 
باديس  بن  الحميد  عبد  اإلمام  واختير  بالعاصمة، 

رحمه اهلل رئيسا لها. 
بوحي  العقول  تغذي  العلــماء  جــمعية  الـدار  وفي 

السماء
فيـها  وتـغرس  السـوي  الصراط  النفوس  وتهدي 

معاني اإلباء
أهدافها

ن أهم أهداف هذه الثلة المباركة، هو العمل على  واإ
إعادة األمة الجزائرية إلى دينها، وسؤددها، ومكانتها، 
بعد ما عملت معاول الهدم، وسيوف الحدثان على 
ذابة ذاتها في غيرها.  تغييبها، ومحو شخصيتها، واإ
وصولها  إلى  سبيال  الكريمة  اآلية  من  واتخذت 
ألهدافها: ﴿إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم﴾، ورفعت شعارات عدة، تخدم كلها الهدف 

األساسي لقيامها:
نفسه:  باديس  بن  الشيخ  وأجاب  أعيش؟،  لمن 

)لإلسالم وللجزائر(.
النبوي الشريف  وقد صدح اإلمام في ذكرى المولد 

فقال:
شعب اجلزائر مسلم*** وإىل العروبة ينتسب

بوسعادة والنشاط اإلصالحي
ظهور  هو  العشرين،  القرن  بداية  في  يلحظ  مما 
بوادر نهضة علمية كبيرة، تصدرتها مجالس العلماء 
التي  الزوايا  أو  المساجد،  حلقات  في  والفضالء، 
المساجد  فمن  ومحيطها.  البلدة  ربوع  في  انتشرت 

الهامة آنذاك:
نجد مسجد الزقم، وقد ظهر نشاطه العلمي على يد 
الشيخ أحمد بن مازوز الهاملي )1943-1885م(، 
)أشاد ونوه به الشيخ محمد العاصمي 
االحتفاء  حفلة  وصفه  في 
ناصر  الحاج  بإسالم 
سنة  ديني  الدين 
 ، 1م 9 2 8
صفا  ا و
ه  يا إ

أوالد  ومسجد  النخلة،  ومسجد  البليغ(،  بالمترسل 
مامه الشيخ محمد زروق(، ومسجد الشرفة  حميدة، )واإ
القادر  عبد  األمير  بن  الهاشمي  األمير  بناه  الذي 
بحر ماله، ومسجد لمامين، وعمدة أئمته الشيخ عبد 
الرحمن بيوض، وقد كان مركز اإلصالح وقطبه، 

وفي رحابه ُعممت آثاره، وانتشرت أخباره.
بن  وآل  حامد،  بن  آل  أيضا:  المدينة  شيوخ  ومن 
سالم، وابن السنوسي، ومحمد بن عمران، واألستاذ 

أحمد بن جدو قيرش وغيرهم...
العلماء  وفود  إليها  تنقطع  فلم  الهامل،  زاوية  أما 
في  صداه  له  معرفيا  حراكا  أحدث  مما  والطالب، 
أرجاء البالد، وذاع صيته، وعمت فائدته، فشيوخها، 
لهم  كان  المرتحلين،  أو  المقيمين  من  وطالبها، 
األثر الفعلي في نشر العلم وبثه في مدينة بوسعادة 

وضواحيها، نذكر منهم:
الضرير،  الديسي  الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ 
والشيوخ آل القاسمي، سي مصطفى بن محمد، وعبد 
الكتاني  الحي  عبد  والشيخ  الحفيظ،  وعبد  القادر، 

المغربي، والشيخ عاشور الخنقي، وغيرهم...
مجعية العلماء املسلمني ببوسعادة

وال  محددا  تاريخا  السابقين  مخلفات  لنا  تحفظ  لم 
مضبوطا، بذكر الوقت الذي تأسس فيه فرع جمعية 
العلماء ببوسعادة، وال األعضاء المؤسسون األول، 
بداية  الحال، نجده في  أنه وباستصحاب قرائن  إال 
وعبد  بسكر،  عيسى  الشيوخ:  يد  على  الثالثينات، 
بن عيجاج،  القادر عماري، ومحمد زروق، وعلي 

وعلي ناجوي … وغيرهم. 
نه لم ُيصرّح أعضاء المكتب باسم فرعهم، خوفا  واإ
أو  حركة  لكل  المقيد  االستعماري  الفعل  ردة  من 
تحت  جمعية  إنشاء  بطلب  تقدموا  ّنما  واإ نشاط، 

مسمى: )جمعية الهداية(.
ّن جهود الشيخ زروق اإلصالحية لها من التأثير  واإ
اإلصالحية  الحركة  مسيرة  في  الظاهر  الحظ 
ببوسعادة، فقد أسس مدرسة الفتح التي دام نشاطها 
مدة عشر سنوات )1952-1942م(، وهي مدرسة 
عصرية شبه نظامية، أمَّها طلبة كثر، وتخرج منها 
من  زارها  لمن  وتقدير  ثناء  محل  كانت  عديدون، 

العلماء والفضالء.
ابن باديس يف بوسعادة

مما حفظته آثار المدونين، أن الشيخ عبد الحميد بن 
باديس قد تكررت زيارته إلى بوسعادة مرات عدة، 
منها زيارته سنة 1932م، في جولته القطرية التي 
بين  الحادث  الصدع  رأب  محاولة  إلى  فيها  عمد 
الجمعية،  أهداف  وشرح  والطرقيين،  اإلصالحيين 
إماما،  أحميدة  أوالد  مسجد  في  بالناس  صلى  وقد 

وألقى درسا كما هو مقرر في برنامج زيارته.
وهذه الزيارة هي التي استغلها أهل بوسعادة ليطلبوا 
من الشيخ بن باديس السعي معهم لثني الشيخ زروق 
عن سفره إلى المشرق، وقد بين له بن باديس مقدار 

حاجتهم إليه، وأن أهل الحجاز في غنية عنه.  
ثم زيارته لها في سنة 1938م، بمناسبة إقامة الشيخ 

زروق حفال لتخرج دفعة من طالبه.
ومما هو مشهور في نشاط جمعية العلماء، الوفود 
العلم،  التي كانت تحل بها من حين آلخر، تنشر 
نعيم  الشيخ  به  يقوم  كان  ما  منها  الوعي،  وتبث 
يلقي دروسا  النعيمي )1976-1909م(، فقد كان 
في  الزقم،  ومسجد  حميدة،  أوالد  بمسجد  مسجدية 

رمضان المعظم.
وعالقات  زيارات  الميلي،  المبارك  للشيخ  كان  كما 
وموجها،  وواعظا،  مرشدا،  وأهلها،  المدينة  بأعيان 
للجمعية  دعما  والعطيات،  لالشتراكات  وجامعا 

ونشاطاتها.
وجلمعية العلماء، أنصار وحمبون داخل املدينة منهم

العلماء  من  واحد  وهو  بسكر،  عيسى  الشيخ   .1
التأسيسي للجمعية، وفي  الذين شاركوا في الملتقى 
لجنة  في  تعيينه  وتم  بعده،  التي  ملتقياتها  جميع 
اإلصالح االجتماعي، تحت إشراف األستاذ الفضيل 

الورثالني سنة 1936م.
يعتبر الشيخ عيسى بسكر من ألمع أعضاء التيار 
اإلصالحي ببوسعادة، وصفه الشيخ عبد الحميد بن 
بال  بوسعادة  وأديب  الفطري،  الشاعر  بأنه  باديس 

منازع.
الشهاب  بمجلة  منوها  بسكر  عيسى  الشيخ  قال 

وصاحبها في عيدها الخامس:
ْيَخ باديسا َهاب وَحيِّ الشَّ َحيِّ الشِّ

وقل رعاك الذي أعطاك موهبة  
هلل درك يا عبد الحميد لقد

نسفت بدعة قوم كان دأبهم  
سار الشهاب على رغم الحسود خطى

في بحر خمسة أعوام أنار لنا  
واسأل له اهلَل توفيقا وتأنيسا

حزما وعزما، وتأليفا، وتدريسا  
محوت عن ديننا المحبوب تدنيسا

سلبا، ونهبا، وتضليال وتدليسا  
يطوي المراحل تأويبا وتغليسا

روحا مكهربة أذكت فوانيسا  
إاّل  الِعلم  )وما  قصيدة:  العلم،  إلى  الدعوة  في  وله 
مشاع(، نشرت في )الشهاب( 1صفر -1349يوليو 

1936م، منها:
متى فكـر الناس واتحدوا

وضموا إلى العلم حسن الرجاء  
يحقــق ربــــك أبـــدع ما

فما نيرات النجوم بشيء  
وما راسيات الجبال بشغل

وكم أوضـح اهلل أحجية  
فعدوا على النفس واعتمدوا

وزال التخاذل والحسد  
رجوه ويخلق ما قصدوا

بعيد المنال إذا اجتهدوا  
عسير الزوال إذا رشدوا

أتوها ومن جهدوا وجدوا  
الشيخ  لوفاة  كثيرا  بسكر  عيسى  الشيخ  تأثر  وقد 
ديسمبر   24 يوم  برسالة حزينة  فبعث  الحميد  عبد 
1940م منها: )لقد شرعت في نظمها من يوم نَعْتُه 
فكلما  نظمها،  على  أقدر  لم  ولكنني  البرقيات،  لنا 
لفظت لفظة يغلبني البكاء، وتعذر علي إتمامها حتى 
يئست، وفي هذه األيام فقط وجدت نفسي قادرا على 
إتمامها، واهلل يعلم أن بكاءنا لم ينقطع...(، وألحقها 

بقصيدة منها:
هبوا إلى دار اإلمام وحققوا

ما للتالميذ الكرام تجمعوا  
لم يفتتح درس الحديث ولم يفْه

ما ذا عرى عبد الحميد وعاقه  
ما باإلمام وما له ال ينطق

من حوله، وبه الوفود قد أحدقوا  
وتعودوا من بحره أن يستقوا

عن نطقه وهو الخطيب المفلق؟  
القادر  عبد  الشيخ  اإلصالحية  الحركة  رواد  ومن 
عماري مناصرها، وواحد من روادها، خطيبا مفوها، 
بن  أحمد  الشيخ  وفاة  بعد  الزقم،  بمسجد  ماما  واإ

مازوز.
قال في مقالة له بجريدة الشهاب في حق الجمعية 

وما تقوم بأنها تحيي: )ما اندرس من العلوم الحقة، 
األدباء، وجعلت ضالتها  من  كثير  بصائر  وأنارت 
ماتة  المنشودة، وحاجتها المقصودة، إحياء السنن واإ

البدع(. 
المثقف،  األديب  بسكر،  عيسى  األستاذ  ومنهم 

واإلداري والسياسي الكبير.
وأخبار  اإلصالح،  صحائف  ذكرتهم  وممن 
مورودها  وندرة  تفاصيلها،  شح  مع  المصلحين، 
نجد: الحاج سليمان جوة، وعمر قطاي، والحاج بازة 

العربي، والحاج بلقاسم طاهري، وغيرهم...
بل ونجد أن المساهمات المالية لفرع بوسعادة كثيرا 
ما تعد من ضمن المساهمات ذات األثر في مسيرة 
البصائر عددا من أسماء  لنا  الجمعية، وقد ذكرت 
وعبد  بلحوت،  بن  محمد  منهم:  الجمعية  محسني 
لقرادة،  بازة، وعيسى  العربي  القادر بسكر، والحاج 
وعبد الرحمن بن يحي، وبوغالم بلقاسم، وقد بلغت 
قيمة اشتراكاتهم مبلغا مرموقا باحتسابها على مقدرات 
ألف )12.000(  الوقت، وهو مائة وعشرون  ذلك 

فرنك فرنسي. 
وفي فترة األربعينات، أثناء الحرب العالمية، وبعدها، 
اإلصالح  مسيرة  في  دخل  أوزارها،  حينما وضعت 
الكشافة  جماعة  وهو  أال  جديد،  رافد  ببوسعادة 
بن  القادر  عبد  الشهيد  رأسهم:  على  اإلسالمية، 
حميدة، فقد ذكرت مصادرنا: أن سبب تأسيس فرع 
الكشافة ممثلة في فوج الفضيلة، هو ما كانت توليه 
سنة  ذلك  كان  المنزلة،  من  لرواده  العلماء  جمعية 
1940م، وقد كان هذا الفوج يمارس نشاطه داخل 

مقر جمعية العلماء. 
مثارها

إّن ثمرة الفضيلة التي قامت جمعية العلماء بالدعوة 
إليها تمثلت في شيئين اثنين:

والمادي من  الفكري  االستقالل  منهما: وهي  األول 
ربقة االستعمار، ولوال جهاد ابن باديس ورفقته، لما 
كانت ثورة، ولما كانت دعوة لالستقالل، وهو أمر ال 

يدلل وال يبرهن عليه. 
محاكاة  ديني،  معهد  إقامة  فكرة  فهي  الثانية،  أما 
لمعهد ابن باديس في قسنطينة، وقد أجمعت كلمة 
معهد  إنشاء  وجوب  على  أتباعها  من  المخلصين 
وفعال  وتعليما،  تأطيرا  أبنائها  بطاقات  يرقى  علمي 
تشكلت لجنة إدارية للمجاهدة في سبيل تأسيس هذا 
عيسى  األستاذ  رأسها  على  1952م،  سنة  المعهد 
لتتقابل مع اشتعال  بسكر، وبدأت خطواتها األولى 
نتيجته من  المباركة، وما حدث  التحرير  فتيل ثورة 
الكل  واشتغال  والعلم،  الفكر  حركة  على  التضييق 
بالحادث الجديد، وهو الثورة على المستعمر الغاشم، 
لتؤجل الفكرة إلى وقت الحق، ثم تحققت أخيرا بعيد 
االستقالل، بتأسيس المعهد اإلسالمي، وظهوره إلى 
حيز الوجود، وهو الذي ساهم في مد الحركة العلمية 
والثقافية بأيد بيضاء، وجمع في طاقمه كوكبة خيرة 
من فحول علماء العالم اإلسالمي، تخرج على أيديهم 

ثلة من إطارات األمة وكوادرها. 
وكل هذا، قد حفظ لألمة الجزائرية دينها، وسالمة 
يحمل  ألن  أهله  جيال  وأعد  وأخالقها،  عقيدتها، 
دحره  حتى  إياه  مقاتال  العدو،  وجه  في  سالحه 
المؤسس  تنبأ  وقد  وكرامته،  حريته  ونال  وأخرجه، 

األول رحمه اهلل فقال:
يا نشء أنت رجاؤنا**

خذ للحياة سالحها  
وبك الصباح قد اقترب**

وخض الخطوب وال تهب  

مجعية العلماء املسلمني يف رحاب مدينة بوسعادة
أ. أمحد حممد عزوز
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على هذه  مضت  عاما  تسعون 
تأسيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بنادي الترقي )5 ماي 1931(، 
إنها نشأة تدخل في مرحلة تاريخية تكالب 
فيها االستعمار االستيطاني الفرنسي على 
ولغة،  دينا،  وذاتيتها،  الجزائر  مقومات 
وتاريخا، ووطنا، فظن واهما أن هذا الوطن 
على  أجهز  وأنه  خالصا،  فرنسيا  أضحى 
ذكر،  وال  وجود  لها  يعود  فلن  مقاوماتها 
مهرجانات  وأقام  واحتفل  لذلك  واطمأن 
يقرأ  ولم  هائلة،  وسائل  وجّند  صاخبة، 
الشعب  حقيقة  يفهم  ولم  التاريخ،  تقلبات 
الجزائري رغم حكمه الجائر، وتسلطه على 
وما  ولغة،  واقتصاد،  أرض  من  مقدراته 
ضمائر  في  يختلج  ما  يدرك  أن  له  كان 
علماء المسلمين وصدروهم من عزم على 
مقاومة هذا التسلط الشرس، وتلك المظالم 

القاسية.
المكافحون  المصلحون  العلماء  هّب هؤالء 
لنصرة دينهم ولغتهم وثقافتهم، يعملون بكل 
أمتهم،  إحياء  أجل  من  ويضحون  وسيلة، 
والنهوض بها من ليل االستعمار وظالمه 

الدامس.
وأمتهم  وبوطنهم  بربهم،  آمنوا  فئة  إنهم 
المدارس  ويؤسسون  يعلمون  فأخذوا 
والكتب  والجرائد،  والنوادي  والمساجد، 
يواجهون الصعاب، والتحديات القاسية، وال 
يبالون. تسعون عاما مليئة بالعمل المثمر، 
والمجاهدة المضنية، في سبيل األمة فكانت 

أعواما سمانا جليلة.
باحتالل  المئوي  االحتفال  ذلك  واجهوا 
الجزائر إهانة للجزائريين، وتذكيرا لهم بتلك 
االحتالل  ارتكبها  التي  والجرائم،  المآسي 
في  واإلفساد  والنخيل،  القرى،  حرق  من 
ردا  الجمعية  هذه  تأسيس  فكان  األرض. 

تسعــــون عامــــا مضــــت

ـق
حـ

ـة 
ـم

كـل

أ د. عمار طاليب

تس���������عون س���������نة في حركة التاريخ عمر قصير، لكّنها في 
ميزان حركات التغيي���������ر والنهوض الحضاري، مدة طويلة، 
لم تأخذ منها جمعية العلماء إاّل س���������نوات قليلة حتى ظهر 
ثم���������ار جهادها وأينع، وتحّول وجه ذلك الش���������عب المقهور 
بسياس���������ات االستعمار المتتالية، إلى حالة من الوعي وُبعد 
الّنظر، وتجلى أمام ناظره مس���������تقبله المنشود، وتبدد اليأس 
المعهود وبرز األمل المعقود على البذل والعطاء والّنضال 
والتضحية، تجس���������د نتاج ذلك -بعد س���������نوات قليلة - في 
خوض معركة فاصلة بين الحق والباطل، بينت للعالم أجمع 
أّن لهذا الشعب مرجعيته الحضارية، التي ال يمكن لفرنسا 
ومش���������روعها االس���������تعماري االنتصار عليها، ومحو آثارها 
في الوعي والفكر والس���������لوك، وألن معركة الوجود والتحرر 
الحقيقي ما زالت قائمة؛ فإّن مشروع جمعية العلماء سيظّل 
حارسًا لقيم هذه البالد وثقافتها ودينها، وكّل ما يؤكد حقيقة 

انتمائها الحضاري. 
ليست جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين، جماعة من 
الجماعات اإلس���������المية التي تمأل الساحة اإلسالمية، كما 
أّنها ليست حزبًا سياسيًا تسنده منظومة فكرية تؤطر مساره 
ونضال���������ه اليومي المحدود، إنّما هي رؤية يرفدها مش���������روع 
واضح المعال���������م جاء في لحظة تاريخية م���������ن تاريخ أمتنا 
المعاصر، ليعيد صياغة تش���������كيل العقل اإلس���������المي الذي 
اس���������كتال إلى الدعة والخمول، ورك���������ن إلى زاوية من زوايا 
النس���������يان، فغاب دوره وانتكس وع���������ي حامله، وفقد بوصلة 
انتمائ���������ه إلى الدائرة الحضارية المس���������تقلة عن المش���������روع 
االستعماري الغربي، فكانت مهمة صعبة المنال أمام سطوة 

هذا مشروع االستعماري االستطاني الغاشم. 
إّن البناء الفكري الذي أبدع معالمه الشيخ عبد الحميد ابن 
باديس، وأصحابه من الس���������ادة العلماء يؤكد صوابية الرؤية 
التي اس���������تند إليها -الش���������يخ ابن باديس – فقد أكدت هذه 
الرؤية على فكرة البناء، بناء اإلنسان الذي يصنع المجتمع 
والدولة، فاتجهت الجهود التأسيسية إلى التربية والتعليم، فتّم 
فتح المدارس والنوادي، ونشر العلم بين الّناس، وتصحيح 
المفاهي���������م القائمة على جدلية الوجود واإلنس���������ان والتاريخ، 
حيث تتضافر الجهود لبناء إنس���������ان الحض���������ارة، الذي َفقَد 
فاعليته في ظّل تخليه عن دوره الحضاري، وهذا ما يفسر 
سقوط العالم اإلسالمي فريسة سائغة أمام جحافل الجيوش 
األوروبية عندما جاء المش���������روع االس���������تعماري الغربي إلى 

العالم اإلسالمي. 
لق���������د أدت جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين دورها في 
صناعة الوعي بحقيقة االنتماء الحضاري للدائرة اإلسالمية، 
وأعادت ربط اإلنسان الجزائري بدوره في التاريخ، وما تزال 
تقوم بالوظيفة نفس���������ها اليوم، -رغم م���������ا تتعرض إليه من 
تشويه لمس���������ارها اإلصالحي منذ النشأة األولى - ومؤكدة 
حقيقة واحدة أنّها مشروعها سيظّل رافدا من روافد الوطنية 
الجزائرية، التي تشترك جميعها في الدفاع عن قيم ومبادئ 
هذا الش���������عب الذي ارتبط بمش���������روع الجمعية اإلصالحي، 
وس���������يظّل وفيًا له، ولعّل الواقع يؤكد هذه الحقيقة ويجس���������د 
مظاهرها يوميًا في كّل المناس���������بات التي تشهدها مختلف 
والي���������ات الوطن، فكّل عام وجمعيتن���������ا بخير، وبالدنا بألف 

ألف خير. 

أ. عبد القادر قالتي

مجعية العلماء مشروع 
األمس واليوم؟

guellatiabdelkader@gmail.com

حاسما على ذلك االحتفال، ومواجهة له 
بصورة ذكية.

رحمه  الميلي  مبارك  الشيخ  كتب 
القديم  في  الجزائر  "تاريخ  كتاب:  اهلل 
والحديث"، تذكيرا بأن الجزائر لها شعب، 
وتاريخ، وليس قطاع طرق كما يزعمون، 
كما كتب رسالة "الشرك ومظاهره" تمثل 
إيديولوجية الجمعية في اإلصالح الديني 

واالجتماعي.
األمة  عن  تدافع  صحافة  ونشأت 
ومقوماتها وتبث الوعي، فكان من ثمار 
في  عصري  أدب  بزوغ  الجمعية  هذه 
شعراء  ونثر،  شعر  من  ومحتواه  شكله 
والهادي  خليفة،  آل  العيد  محمد  أمثال 
السنوسي، وبوشامة، وغيرهم، وظهر نثر 
ومن  اللفظية،  الزركشة  من  يخلو  جديد 
السجع المتكلف، فكان وجود أدب جديد، 
وقصة صغيرة بدأها العابد الجاللي الذي 
بدأ ينظم أناشيد ألطفال المدارس وشاركه 

في ذلك محمد العيد آل خليفة أيضا.
إن  يقول:  أرسالن  شكيب  نجد  ولذلك 
أركان األدب في الجزائر تتمثل أوال في 
الشيخ البشير اإلبراهيمي ونثره العجيب، 
أبو  كأنه  أو  الزمن،  ذلك  جاحظ  كأنه 
نثر  ثم  لعصرنا،  يبعث  التوحيدي  حيان 

ابن باديس السهل الممتنع المؤثر، ونثر 
السعيد الزاهري المتين، في جريدة الفتح 

المشرقية وغيرها من صحافة الجزائر.
ذو  ونثره  بليغ  فإنه صحافي  العقبي  أما 
أسرا  ويأسرها  القلوب  بها  يبلغ  بالغة 

وخطبه تأخذ سبيلها إلى القلوب.
األداب من  تدرس دراسة شاملة هذه  لم 
ديوان  ننسى  وال  اآلن،  إلى  ونثر  شعر 
تاريخ  فيه  تجد  الذي  سحنون  الشيخ 
كامال  تجد سجال  كما  الحديث،  الجزائر 

لإلصالح في ديوان محمد العيد.
هذه السنون التسعون تمثل تاريخا حافال 
لثورة  فكريا  زادا  كونت  التي  باألحداث 
أول نوفمبر وغذاء روحيا ألهمها الجهاد 
وأوقد فيها نار الحماس ونوره فكانت آية 
فكانت  العصر  هذا  في  اهلل،  آيات  من 
ضراوة  وأشدها  وأعمقها  الثورات  قمة 
على االستعمار وأعوانه فذهبوا في غبار 

التاريخ.
البالد،  هذه  وحدة  رسخت  التي  إنها 
لهدم  يسعى  من  فكل  هويتها  ورسمت 
التي  لى جريمة االنفصال  هذه الوحدة واإ
تحاول واهمة أن تقسم الشعب الجزائري 
وتثلم وحدتها التاريخية التي تضرب في 

أعماق التاريخ. 

مبناسبة الذكرى التسعني )90( لتأسيس جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ينظم مكتبها 
الوطني ندوة تاريخية وفكرية حول تاريخها وتراثها اإلصالحي، وذلك يوم األربعاء  23 رمضان 
1442 ه� / 5 ماي 2021 م بنادي الترقي الكائن بس��احة الش��هداء )اجلزائر( ابتداًء من الساعة 

العاشرة صباحا )10 سا(. 
ويش��ارك في أعمال هذه الندوة نخبة من العلماء والباحثني اجلزائريني من أمثال: عبد الرزاق 
قس��وم، عمار الطالبي، محمد الهادي احلس��ني، مولود عومير، محم��د دراجي، محمد األمني 

بلغيت، وسعيد معَول...
وس��يتم على هامش أش��غالها تكرمي عدد م��ن العلماء تقديرا جلهودهم في خدمة رس��الة 

العلم والتربية واإلصالح، وبناء الوطن.

إعـــــــالن
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