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وسائل اإلصالح عند اإلمام عبد احلميد بن ابديس
من خالل أبرز تالمذة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
د /هلاليل إسعد  -جامعة سطيف2
ملخص
تتناول هذه الدراسة موضوعا مهما يتعلق برائد من رواد احلركة اإلصالحية يف اجلزائر أال وهو؛ العالمة الشي عبد احلميد
بن ابديس ،واخلدمات اجلليلة اليت قدمها لوطنه دفاعا عن الدين اإلسالمي واللغة لعربية ضد السياسة االستعمارية اليت
حاولت طمس معامل الشخصية اجلزائرية ،ونشر املسيحية واللغة الفرنسية  ،وحسب بعض تالمذة الشي بن ابديس فإن هذا
األخري اعتمد يف مشروعه اإلصالحي على املدارس واملساجد إضافة غلى النوادي ،ومل يهمل دور الصحافة فقد كانت لسان
حال مجعية العلماً املسلمني اليت أسسها مع رلة من العلماً الذين ركزوا يف نشاطهم على إحياً كل ما له عالقة ابلدين
واللغة والوطن.
الكلمات املفتاحية :احلركة االصالحية ،املدارس  ،املساجد ،النوادي ،الصحافة.
مقدمـ ــة
يتناول يعترب اإلمام عبد احلميد بن ابديس أحد أقطاب احلركة اإلصالحية يف اجلزائر ورائد النهضة اجلزائرية ،واحلقيقة أن
هذا الرجل قدم خدمات جليلة يف مواجهة السياسة االستعمارية الفرنسية شعاره يف ذلك " اإلسالم ديننا  ،العربية لغتنا
واجلزائر وطننا"،وقد عاش مع أبناً جلدته يف ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية واجتماعية ورقافية مزرية  ،وحاول االستعمار
الفرنسي طمس كل ما له عالقة بثوابت اهلوية الوطنية .
لقد كان ظهور العالمة عبد احلميد بن ابديس انتصارا للدين واللغة والوطن وهو الشعار الذي رفعته مجعية العلماً
املسلمني اجلزائريني اليت أسسها اإلمام مع رلة من العلماً ملواجهة السياسة االستعمارية ،اليت عاث من خالهلا املستعمر فسادا
يف األرض واستغالال خلرياهتا وررواهتا.
وسنركز على الوسائل اليت اعتمد عليها اإلمام ابن ابديس يف نضاله اإلصالحي وذلك من خالل أبرز تالمذة اجلمعية
الذين التقينا هبم ومن بينهم :الشي حممد الصاحل رمضان ،الشي عبد الرمحن شيبان ،عمار مطاطلة ،إبراهيم مزهودي
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ومصطفى بوغابة .فماهي الوسائل اليت اعتمد عليها اإلمام بن ابديس يف سبيل جتسيد أهداف مجعية العلماً املسلمني
اجلزائريني؟
مفهوم اإلصالح عند الباحثني وتالمذة العالمة عبد احلميد ابن ابديس:
واحلقيقة أن مفهوم اإلصالح مرتبط ابحلركة اإلصالحية اليت ظهرت يف اجلزائر وتزعمتها مجعية العلماً املسلمني
اجلزائريني ،اليت أتررت بتيار اجلامعة اإلسالمية الذي كان وراًه مجال الدين األفغاين وحممد عبده وحممد رشيد رضا الذين دعوا
إىل التمسك بتعاليم الدين اإلسالمي الصحيح وحماربة البدع واخلرافات وكل ما خيالف كتاب هللا وسنة رسوله.

()1

وحسب أبو القاسم سعد هللا فإن الكثري يربط اإلصالح يف اجلزائر جبمعية العلماً املسلمني اجلزائريني لكن اإلصالح أوسع
من مفهوم اجلمعية ،ويستدل بعدد من املثقفني من أصحاب الثقافة العربية الذين كانوا مصلحني ومل ينضموا إىل اجلمعية،
حيث خالفوها يف بعض املبادئ واألهداف ن كما ان اجلمعية قد شخصت احلركة اإلصالحية يف اجلزائر وكونت مدرسة
جديدة مل يقم هبا اإلصالح القدمي واجلمعية ولدت نتيجة احلركة اإلصالحية.
( )2

وليس العكس ويرى مصطفى األشرف أن اجلمعية اقتصر عملها على الصعيدين الثقايف والديين بقوله ":إن الرتاث

السياسي الثقايف الذي توىل الرعيل األخري من النخبة املثقفة القسنطينية  1887نقله إىل اخللف من خطوطه العامة قد
انشق أو يكاد عندما انتقل إىل مجعية العلماً اليت خففت أو أمهلت جوانب السياسة الصرفة وركزت على جوابه الرتبوية
(نشر اللغة العربية) والروحية (حماربة العقلية اخلرافية اليت يروجها املرابطون واملطالبة بفصل الدين عن الدولة) والشريعة (العمل
من أجل استقالل القضاً اإلسالمي األصيل".
إن اإلصالح الذي قامت به مجعية العلماً املسلمني اجلزائريني هو يف احلقيقة من وضع االمام عبد احلميد بن ابديس
وهذا اإلصالح انطلق من آالم وآمال الشعب اجلزائري ويقول يف ذلك الدكتور عبد الكرمي بوصفصاف ".واحلق أن ابن
ابديس مل يفصل يف حركته بني النظرية والتطبيق أو بعبارة أدق مل يفرق بني العقيدة والعمل ،وقد بدأ اإلصالح سهال هينا
جعل املستعمر يظن أن ال خطر فيه ،ذلك أنه بدأ يتكلم عن الدين واألخالق والعقيدة وضرورة اإلصالح الديين ،والنصيحة
من أجل اآلخرين والشورى عند امللمات ( )1استعدادا ملرحلة اجلهاد والكفاح  ،أي أنه وضع البذرة وتعهد النبتة".
) (1أبو القاسم سعد هللا :أفكار جاحمة ،م.و.ك ،اجلزائر  ،1988ص .100
) (2مصطفى األشرف:ا جلزائر األمة واجملتمع ،تر حنفي بن عيسى ،م.و.ك ،اجلزائر .243 ،1983
عبد الكرمي بوصفصاف :األبعاد الثقافية واالجتماعية والسياسية يف حركيت حممد عبده وعبد احلميد بن ابديس  ،ج ،1أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة
)(1يف التاري احلديث واملعاصر ،جامعة تونس  ،السنة اجلامعية ،1997-1996ص .229

28

مجلة هيرودوت للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
()2

www.herodotedb.com

عدد رقم  5سنة 2018

ويرى الشي عبد الرمحن شيبان أن اإلصالح بدأه اإلمام عبد احلميد بن ابديس وأقرانه من العلماً أمثال الشي

حممد البشري اإلبراهيمي ،والشي الطيب العقيب ،وغريمها فيقول ":الفكر اإلصالحي عند ابن ابديس هو فكر الشي حممد
البشري اإلبراهيمي ،ومبارك امليلي والعريب التبسي ،وشعارهم يف ذلك ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح أوهلا ،ومن صفاً
العقيدة ال تشوهبا البدع والضالالت"
لقد كان اإلصالح عند العلماً عبارة عن عمليات متواصلة ركزت على إصالح النفس إبتباع الدين الصحيح ابلكتاب
والسنة ،كما ركزت على إصالح اجملتمع بنشر الفضائل واآلداب وكذا إصالح الشباب وذلك بضرورة تعلمهم ومعرفتهم
بلغتهم وإحياً اترخيهم وأجمادهم وليس معىن هذا أن العلماً مل يكونوا معنيني ابلسياسة بل كانوا كذلك كما يقول أبو القاسم
سعد هللا ":واإلصالح اب ملعىن الشامل قد يبدأ ابلثقافة أو ابلدين أو ابجملتمع ولكنه يف هناية األمر يغطي كل مظاهر احلياة يف
جمتمع ما مبا يف ذلك السياسة  ،فاإلسالم كما هو معروف دين ودولة ،
)(3

وال ميكن أن نتحدث عن اإلصالح يف اإلسالم جمردا من معىن الدولة وهذا حتما هو عني السياسة ".

لقد اعتمد اإلمام ابن ابديس على عدة وسائل يف نشاطه اإلصالحي حيث ركز على املدارس واملساجد والنوادي
والصحافة وهذا ما أكده تالمذة اجلمعية الذين التقينا هبم ومن بينهم الشي حممد الصاحل رمضان ،الشي عمار مطاطلة ،
الشي عبد الرمحن شيبان  ،الشي إبراهيم مزهودي  ،والشي مصطفى بوغابة.
وال – املدارس:
)(1

كان املظهر الرئيسي لنشاط مجعية العلماً املسلمني اجلزائريني على املستوى الرتبوي والتعليمي هو أتسيس املدارس

العربية اليت مل تكن حتت سيطرة الفرنسيني  ،حيث )(2كان العلماً أكثر سسكا إبنشاً هذه املدارس ،فقد عمل اإلمام بن
ابديس على بناً املدارس التعليمية احلديثة يف كل انحية من نواحي القطر اجلزائري حماوال بذلك إخراجها من التعليم التقليدي

) (2عبد الرمحن شيبان :مقابلة شخصية  ،مقر مجعية العلماً ابجلزائر العاصمة ،يوم  4أفريل 2005
) (3أبو القاسم سعد هللا:احلركة الوطنية اجلزائرية،ج،1ط،4دار الغرب اإلسالمي بريوت ،1992ص .224
) (1أبو القاسم سعد هللا:احلركة الوطنية اجلزائرية،ج،2ط،4دار الغرب اإلسالمي بريوت ،1992ص .442
عبد الكرمي بوصفصاف:مجعية العلماً املسلمني اجلزائريني وعالقتها ابحلركات اجلزائرية األخرى ،1945-1931رسالة ماجستري قسنطينة،1983
)(2ص.99
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املألوف الذي كان يتم يف الكتاتيب القرآنية والزوااي املعروفة إىل جتهيز املدارس بوسائل تعليمية تتماشى وطرق الرتبية احلديثة
فذاع صيت هذه املدارس فأصبحت أخطر منافس للمدارس الفرنسية.

)(3

) (4كما شجع اإلمام ابن ابديس العلماً للحصول على رخص لفتح املدارس يف جهات متعددة من الوطن  ،وكانت
مدارس العلماً يف أغلبها مدارس ابتدائية لتعليم األطفال )(5الصغار هنارا والشباب والكهول ليال ،وتستغرق الدراسة يف
املدارس االبتدائية ست سنوات وتتكون من ر الث أقسام هي القسم التحضريي ،القسم االبتدائي والقسم املتوسط ،وكل
قسم مدته سنتان ،أما املناهج الدراسية املتبعة يف مدارس اجلمعية فكانت حتتوي على رالث أسس هي الرتبية االسالمية
والثقافة العربية ومبادئ أولية للمعارف العلمية.
وخالل لقائنا -الباحث -مع الشي عمار مطاطلة – تلميذ اإلمام عبد احلميد بن ابديس -ذكر لنا أن اإلمام كان جيلس
على كرسي وحيضر معه كراسه  ،ويف بعض املواد ال حيضر كراسته ،وكان عدد التالميذ حوايل  300تلميذ  ،ويف القاعة
أكثر من  50تلميذ  ،ومن التالميذ الذين درسوا مع الشي مطاطلة الفضيل الورريالين  ،الشي صاحلي ،رشيد أمري  ،عمر
دردور وأكد أن اإلمام بن ابديس كان يقول هلم دائما " تعلموا ،حتابوا  ،تعاونوا"،ويضيف الشي مطاطلة أنه كان يدرس
صباحا املوطأ مث مقدمة ابن خلدون مث ) (1األلفية أما مساًا فدروس أخرى ،كما أن أستاذهم اإلمام بن ابديس كان له بيت
خاص مبدرسة الرتبية والتعليم  ،ويقوم أخوه األصغر عبد احلق بن ابديس إبحضار األكل والقهوة إليه ألن اإلمام كان يعطي
أمهية كبرية للوقت  ،وقد أكد لنا أخوه عبد احلق يف لقائنا معه ما ذكر عمار مطاطلة أبنه فعال حيضر ما حيتاجه يف الصباح
الباكر  ،وحّت طريقة التعامل كانت مثل بقية تالمذته

)(2

وقد استمر النشاط التعليمي البن ابديس يف إطار مجعية العلماً اليت عرفت تطورا ملحوظا وتزايد عدد مدارسها  ،إذ تذكر
املصادر أن عدد مدارس اجلمعية قد بلغ ما بني سنيت  1931و 1934حوايل سبعني مدرسة ذات القسم الواحد أو
القسمني وحسب إحصائيات عامل عمالة قسنطينة سنة  1938فإن مدارس اجلمعية قد بلغ عددها يف عمالة قسنطينة
وحدها مخسة ومثانني مدرسة فيها حوايل أربعة آالف تلميذ  ،أما يف عمالة اجلزائر فقد بلغ يف نفس السنة حوايل مثانية وستني
) (3حممد الطيب العلوي  :مظاهر املقاومة اجلزائرية من عام  1830حّت رورة نوفمرب  ،1954ط،1دار البعث قسنطينة  ،1985ص.115
)(4
Mahfoud kaddache : histoire du nationalisme Algérienne, 1919-1951,t
2,S.N.E.D ,Alger,p338.
) (5رابح تركي :مجعية العلماً املسلمني ال اترخيية1956-1931ن ط ،1م.و.ف.م ،2004،ص .99
) (1عمار مطاطلة :مقابلة شخصية مبنزله ابألبيار اجلزائر العاصمة ،يوم  12نوفمرب .2008
) (2عبد احلق بن ابديس :مقابلة شخصية مبقر مؤسسة الشي عبد احلميد بن ابديس بقسنطبنة يوم  1جوان .2009
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مدرسة  ،وهذا ما يبني أن نشاط اإلمام بن ابديس كان مكثفا ألنه كان يدرك أمهية املدرسة يف مواجهة الساسة االستعمارية
القائمة على الفرنسة واإلدماج  ،فقد تفاىن هو وأقرانه من العلماً يف بناً املدارس وواصلوا هنجهم يف خدمة العلم وإعداد
جيل مثقف انطالقا من فكرهتم الراسخة بضرورة تعليم الشباب وتثقيفه ألن حترير اجلزائر لن يكون إال إبنشاً جيل حيمل
فكرة اجلمعية

)(3

ورغم أن مدارس اجلمعية كانت كثرية يف تلك املرحلة إال ان أمهها كانت مدرسة الرتبية والتعليم بقسنطينة اليت أسسها
اإلمام بن ابديبس ،حيث كانت املدرسة معهدا للنشاط الرتبوي والتعليمي إضافة إىل صرح آخر عرف مبدرسة دار احلديث
بتلمسان واليت افتتحت يف صيف  ،1937حيث أشرف الشي حممد البشري اإلبراهيمي على أتسيسها ووضع تصميمها،
()1

واشتملت على عدة أقسام كل قسم خمتص لعمل معني كالصالة واحملاضرات والتعليم ،وعني إلدارهتا حممد الصاحل رمضان.
اثنيا-املساجد والنوادي :

رغم اهتمام اجلمعية الكبري ابملدارس إال أهنا مل هتمل املسجد الذي كان له دور كبري يف بلورة فكرة اإلصالح اليت تبنتها مجعية
العلماً ،وقد بني اإلمام بن ابديس أمهية املسجد يف مقاالته املنشورة يف الشهاب بقوله":إذا كانت املساجد معمورة بدروس
العلم فإن العامة اليت تراتد املساجد تكون من العلم على حظ وافر وتتكون منها طبقة مثقفة الفكر العقيدة وبصرية صحيحة،
ابلدين فتكمن هي يف نفوسها وال هتمل وقد عرفت العلم وذاقت حالوة بتعليم أبنائها وهكذا ينشر العلم يف األمة ويكثر
طالبه من أبنائها ".

()2

لقد اختذ االمام عبد احلميد بن ابديس املسجد وسيلة لرتبية النشً تربية دينية وترسي تعاليم الدين الصحيحة لدى العامة
من الناس إذ أن املسجد مقصد للجميع ومل خيصص لفئة معينة ولذلك عملت اجلمعية منذ أول عهدها على تقدمي دروس
الوعظ واإلرشاد والتوجيه اإلسالمي العام للكبار والصغار.

) (3مصطفى بوغابة :مقابلة شخصية:مبنزله بقسنطينة ،يوم  25ماي . 2009
) (1حممد الصاحل رمضان  :مقابلة شخصية مبنزله ابلقبة  ،اجلزائر العاصمة يوم  21جوان .2005
) (2رابح تركي:الشي عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح اإلسالمي والرتبية يف اجلزائر  ،ط،5م.و.ك ،اجلزائر،2001ص. 399
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وكانت تعقد هلذه املهمة الرحالت واجلوالت يف أحناً الوطن حيث جتوب وفود العلماً يف كل املناطق اجلزائرية ،واعتادت
مجعية العلماً على أداً هذه املهمة الرتبوية إذ أكد) العلماً أن إصالح األمة مرهون بدروس الوعظ واإلرشاد والتعليم
املسجدي.

(4

وكانت تلك الدروس مستمرة طوال أايم السنة دون انقطاع مع تكثيف النشاط يف شهر رمضان املبارك حيث تعمم الدروس
على كل مدينة وقرية ،ويتوزع العلماً على قرى ومدن العماالت الثالث ومن أهم املساجد اليت ركز ابن ابديس نشاطه فيها:
املسجد الكبري ،اجلامع األخضر ،سيدي قموش وغريها من املساجد اليت كانت من أهم وسائل اإلصالح عند العالمة عبد
احلميد بن ابديبس إىل جانب املدارس.
أما النوادي فقد ركزعليها ابن ابديس نظرا ألمهيتها ألهنا كانت جتمع الشيوخ والشبان واهتمت برتبيتهم تربية دينية  ،إضافة
إىل ما كامن يقدم من نشاطات تثقيفية وأهم النوادي اندي الرتقي الذي أتسس سنة  1927وكان مقرا جلمعية العلماً كذلك
اندي السعادة واندي االحتاد واندي اإلرشاد وغريها وكلها كانت هتذيبية  ،كم أكد لنا تالمذة اجلمعية كالشي عمار مطاطلة
والشي حممد الصاحل رمضان وعبد الرمحن شيبان ومصطفى بوغابة وإبراهيم مزهودي أمهية تلك النوادي وكيف أن اإلمام بن
ابديس كان يراها مكملة لنشاط املدرسة واملسجد  ،وذلك مل يكن سهال يف ظل الظروف اليت كانت تعيشها اجلزائر ألن
السلطات االستعمارية مل تغفل عن نشاط اجلمعية وكان رد فعلها بغلق املدارس واملساجد ومالحقة املدرسني .
اثلثا – الصحافة:
لقد كانت الصحافة من أهم الوسائل اليت اعتمدها اإلمام عبد احلميد بن ابديس يف نشاطه اإلصالحي يف إطار مجعية
العلماً ،فباإلضافة إىل تركيز العلماً على املدارس للحفاظ على اللغة العربية وختريج العلماً املثقفني واملساجد للوعظ
واإلرشاد فالصحافة هيأت األرضية املناسبة للمصلحني القتناع اجملتمع ابلتغيري وقبوله ابالبتعاد عن اخلرافات واألابطيل والدفاع
عن الدين واللغة والوطن.
وحسب تالمذة اجلمعية الذين التقينا هبم – الباحث -فإن اإلمام ابن ابديس قد برز نشاطه الصحفي قبل أتسيس مجعية
العلماً مع جريدة املنتقد سنة  1925وكذا الشهاب ،مث أتسيس ) ، (1جريدة السنة النبوية سنة 1933حتت إشراف اإلمام
ابن ابديس وكانت تصدر يوم االرنني من كل أسبوع  ،وأتسست الصحيفة هلدف أساسي هو نشر سرية النيب صلى هللا عليه
) (4سليمان الصيد  :نفح األزهار عما يف مدينة قسنطينة من األخبار ،ط،1اجلزائر  ،1994ص.1
) (1عبد احلميد بن ابديس" :بواعثنا ،عملنا ،خطتنا ،غايتنا" ،جريدة السنة احملمدية،العدد ،1933 ، 1 :ص.1
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 ،قرار تعطيلها يف جويلية  1933خلفتها

جريدة الشريعة النبوية احملمدية يف جويلية  ، 1933وكانت آنذاك لسان حال اجلمعية إال أهنا صودرت بعد مدة قصرية وآخر
عدد هلا كان يف  28أوت  ، 1933وخلفتها صحيفة الصراط السوي اليت ظهر عددها األول يف 11سبتمرب  1933ومت
تعطيلها هي أيضا بقرار من وزارة الداخلية الفرنسية بعد صدور) (3سبعة عشر عددا منها  ،وبعد تعطيل هذه الصحف الثالرة
مل تتمكن اجلمعية من إصدار صحيفة أخرى إال بعد سنتني ،حيث أصدرت جريدة البصائر وقد صدر العدد األول
يف27ديسمرب  ، 1935واستمر نشاطها إىل غاية  1939وبسبب احلرب العاملية الثانية أوقفت اجلمعية صحفها
ونشاطها.ويف يوم  16أفريل  1940تويف االمام بن ابديس لكن نشاطها استمر بعد احلرب العاملية الثانية برائسة الشي
حممد البشري اإلبراهيمي.
خامتة
ميكن القول أن اإلمام عبد احلميد بن ابديس اعتمد على املدارس واملساجد والنوادي والصحافة ملا هلا من أمهية يف
إيصال أفكاره اإلصالحية ليس فقط كما كتب عنها الكثري وإمنا من خالل شهادات من عايشوا املرحلة عن كثب من
تالمذته الذين أمجعوا وأكدوا أن الرجل حقيقة هو رائد النهضة اجلزائرية احلديثة.
كما أن الصحافة اليت تبناها اإلمام عبد احلميد بن ابديس كانت من أهم وسائله يف نشاطه اإلصالحي ألهنا كانت حتمل
راية البيان العريب ،وكافحت من أجل إحياً اللغة العربية وتنقية اإلسالم ونشر فكرة اإلصالح الديين كما عمل ابن ابديس
على حماربة الطرق الصوفية واإلدارة االستعمارية وإحياً الشخصية الوطنية اجلزائرية وربطها ابلوطن العريب واإلسالمي ،وحارب
السياسة الفرنسية الرمية إىل التجنيس وإدماج وفرنسة اجلزائريني.
ورغم تناول الباحثني جلوانب كثرية متعلقة حبياة الرجل إال أهنا تبقى قليلة مقارنة مبا قدمه الرجل كيف ال وقد صرح
ذات يوم أبنه يعيش من أجل اإلسالم واجلزائر  ،وكان إبمكان الرجل أن يعيش حياة هنيئة ابلنظر إىل واقع أسرته االجتماعية
ومكانتها يف قسنطينة  ،إال أنه فضل أن يكون يف صف أبناً وطنه وواجه السياسة االستعمارية ووظف جهده وعلمه وماله
يف خدمة مبادئ مجعية العلماً املسلمني اجلزائريني ،وتكوين جيل مدرك هلويته وجذوره اليت تضرب جبذورها يف أعماق
التاري  ،هذا اجليل الذي حرر اجلزائر من قيود االستعمار الفرنسي .

) (2عمار الطاليب :ابن ابديس حياته وآاثره ،ج ،1ص .87
) (3حممد خري الدين :مذكرات ،ج ،2مؤسسة الضحى ،اجلزائر  ،2002ص .92
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