سير األعالم

ٌ
ِّ
احلق ،وتفان يف خدمة العلم َّ
والدعوة
يف
صالبة
ٍ
�سمري �سمراد

�إمام خطيب ـ اجلزائر

َّ
ال�شيخ علي بن عمارة الربجي ،ن�سب ًة �إىل «البرُ ْ ج»:
(منْ قرى الزِّ يبان) تبعد عن «طولقة» بنح ِو (4
قرية ِ
كلم) ،وعن «ب�سكرة» بنحو (40كلم) ،وتُعرف بـ« :برج
ـ طولقة» و«برج ابن عزُّوز» ،وهي بلدية من بلديات دائرة
«طولقة» ،والية «ب�سكرة».
هو �أحد علماء الوطن اجلزائري ،طارت
�شهرته وذاع �صي ُت ُه يف �أرجاء« ب�سكرة »يف منت�صف
الع�شرين َّيات.
وكان معدودًا يف َّ
الطبقة العاملة العاملة ،ويف جملة
البج»؛ فقد جاء
لقب بـ«نحرير رُ
الأ�ساتيذ ال َّنابغني ،حتى َ
على ل�سان �أحد ر�ؤ�ساء زاوية َّ
ال�شيخ علي بن عمر (الزَّاوية
العثمان َّية) بـ« :طولقة»َّ :
ال�شيخ عبد املجيد ابن �إبراهيم،
ي�ستحثُّ علماء الوطن على التَّ�صدِّ ي للإجابة على
وهو ِ
ُ ()1
م�شكالت امل�سائل الدِّ ين َّية ومه َّماتها ،قوله :
«...وحيثما كانت هاته امل�سائل من امله َّمات الدِّ ين َّية؛
اقرتحتُ على عا َّمة علمائنا :اجلواب عن ِع َل ِلها للحاجة
�إليها َف َ�س ُن ْلفِتُ �أنظا َرِ ...ن ْح ِرير البرُ ْ ج علي بن عمارة،»...
يف جماع ٍة �س َّماهُ م من خمتلف جهات الوطن.

( )1جريدة «النجاح»[ ،العدد ( ،)299اجلمعة  8ذو القعدة 1344هـ/
 21ماي 1926م�( ,ص :])3مقال« :الفائدة املطلوبة» (.)6
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مولده ُّ
وتعلمه:

ولد َّ
ال�شيخُ يف بلدة «برج بن عزوز» �سنة (1895م).
ال�صيد ::
 1يقول الأ�ستاذ �سليمان ّ
ال�صحيحة؛ �إذ اغرتف
«منذ �صغره جَّاته الوجهة َّ
من منهل العلم ،وقد قر�أ كتاب اهلل العظيم يف «برج ابن
عزُّوز» على طلبة الربج و�شيوخها الأج َّالء ،وبعد حفظه
القر�آن الكرمي ،و�أخذه للمبادي العلم َّية ا َّلتي ك َّونته على
علماء بلده ونواحيها؛ تاقت نف�سه �إىل التَّز ُّود بالعلم؛ فانتقل
يف َظ ْر ٍف �صعب مل ُي ْث ِن ِه عن طلب العلم �إىل تون�س ،والتحق
بجامع الزَّيتونة وبقي ع َّدة �سنوات يف الدرا�سة»(.)2
تخرجه من جامعة الزيتونة (1925م):

تخ َّرج َّ
عام (1925م) من اجلامعة
ال�شيخُ َ
الزَّيتون َّية ،وكان من رفقائه فيهاَّ :
ال�شيخ حم َّمد ابن خري
الدِّ ين الفرفاري (من «فرفار» ـ طولقة) ،وقد فا َزا م ًعا
نف�س ِه يف امتحان �شهادة «التَّطويع» (العالمِ َّية)،
العام ِ
يف ِ
الوطن عالمِ َني عام َلني؛ ل ُي�شاركا يف نه�ضته
ورج َعا �إىل
ِ
العلم َّية الدِّ ين َّية.
 1وقد كتبت «ال َّنجاح»( )3ـ ل�صاحبها َّ
ال�شيخ عبد
( )2جريدة «الن�صر» [الأربعاء � 09شعبان 1407هـ ـ � 8أفريل 1987م،
(�ص� ،])7سليمان ال�صيد« :من تاريخنا الثقايف :علي بن عمارة
الربجي».
(« )3النجاح» :العدد(�( ,)216ص 10 ,)3جوليت 1925م.
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احلفيظ بن الها�شمي (عثماين) ـ ته ِّن ُئ املذكو َر ْي ِن
وغ َريهما من اجلزائريني؛ فقالت:
«(العلماء اجلدد) من الكل َّية ال َّزيتون َّية:
ال�سنة العلما ُء
فاز يف امتحان الكل َّية الزَّيتون َّية هذه َّ
ال�سادة:
الأج َّال ُء امل�شايخُ َّ
...علي بن عمارة من الربج ـ طولقة ...حم َّمد
ابن خري الدِّ ين الفرفاري من فرفار ـ طولقة ...ف ُن َه ِّنيهِ ْم
بال َّدرجة العلم َّية ا َّلتي ح�صلوا عليها بف�ضل َكدِّ ِه ْم
و�أَ مْ َل ِع َّيتِهِ ْم كما ُن َه ِّني القطر اجلزائري بهم».
�صاحب« :املنت ِقد»
إمام ابن بادي�س
ُ
وكتب ال ُ
َ 1
كلم ًة ُ
وتن�ضح بغري ٍة دين َّي ٍة عظيمة
حتمل �أ�سمى املعاين،
ُ
ال يحملها �إ َّال �صد ٌر مث ُل �صدرِه ،وهي �صاحل ٌة لأنْ ُي َ
خاط َب
فنوج ُه
بها ك ُّل م� َّؤه ٍل يف العلم َومن هو معدو ٌد يف �أه ِل ِهِّ ،
عناي َة �إخواننا �إليها ،وندعوهم �إىل الإ�صغا ِء �إليها ،ع�سى
َ
أخذ بها هم ُمهم ،فما �أ�شب َه
�أن تع َيها قلو ُبهم،
وتن�شط لل ِ
َ
أمثال �أولئك ال ِّرجال!
احلال باحلال ،وما �أحوجنا �إىل � ِ
«ال َّتهنئ ُة احل َّقةُ :
رجال العلم:
يف ِّ
كل عام منذ �سنوات يفو ُز ب�شهادة العامل َّية
«التَّطويع» من جامع الزَّيتونة املعمور؛ جماعة من �أبناء
ال�سادة الف�ضالء على
اجلزائر ,وقد فاز هذا العام ه�ؤالء َّ
الترَّ تيب:
...حم َّمد خري الدِّ ين/فرفار ـ طولقة.
...علي بن عمارة/الربج ـ طولقة...
ف ُن َه ِّنيهِ ْم و ُن َه ِّني بهم الوطنُ ،م َذ ِّكر َ
ِين لهم
ب�أ َّن �إحيا َء ال ُّلغة وقت َل َّ
ال�ضالالت و َن ْ�ش َر املعارف هُ ْم
َو�أَ ْم َثا ُل ُه ْم امل�س�ؤولون َع ْنهُ ،وامل�ضطلعون للقيام به،
َف َعلَ ْي ِه ْم �أن يجاهدوا يف �سبيله مع امتزاجهم بطبقات
الأ َّمة ِّ
واطالعهم على جميع �ش�ؤونها العا َّمة ،و�صربهم

()4

)« (4املنتقد» ،العدد ( ,)3اخلمي�س  24ذي احلجة 1343هـ 16 /جوليت
1925م.

على ك ِّل بالء يلحقهم من جهل اجلاهلني وا�ستبداد
الظالمِ ني وكيد اخلائنني ،ف�إ َّنهم جنو ُد احل ِّق ،و� ُ
َّ
أ�شرف
ميوت يف ِّ
حاالت اجلنديِّ �أن َ
خط الدِّفاع ،و َل ُك ْم «ب َِح ْمدِ
ون�شاط َّ
ال�شباب ما
و�صحيح العلم
اهلل» مِ نْ َثاقِبِ ال ِف ْك ِر
ِ
ِ
ُو�ض ب ُك ِّل عظيم».
يُ�ؤَ ِّه ُل ُك ْم لل ُّنه ِ
انتصابه للعمل اإلصالحي يف بلدته:

لقد ا�ضطلع َّ
ال�شيخ علي بن عمارة بامل�س�ؤول َّية،
فانت�صب للعمل الإ�صالحي ،و�شرع
وعرف خطر امله َّمة؛
َ
واجب على �أمثاله؛ من ن�شر العلم والتَّعليم
فيما هو
ٌ
وا�ست�صالح
وال َّدعوة �إىل احلقِّ والتَّحذير من الباطل،
ِ
ما ف�سد من حال هذه الأ َّمة املغبونة ،اجلاهل ِة بدينها
ممن ت�س َّلطوا عليها من ال َّدجاجلة
واملغ َّر ِر بها،
وحتريرها َّ
ِ
َّ
والط َّماعني!
 1يقول َّ
ال�شيخ حم َّمد بن خري الدِّ ين ـ ا َّلذي انت�صب
للتَّدري�س يف بلد ِت ِه «فرفار» وما جاورها من قرى واحات
الزيبان ,بعد عودته من تون�س �سنة (1925م) ـ:
«كنت �أقوم خالل هذا ال َّن�شاط التَّعليمي بالتَّن ُّقل
�إىل قرى الزَّاب وما حولها من �أجل ال َّتن�سيق مع
ال�شيخ َّ
�إخواين بب�سكرة؛ �أمثال َّ
الط ِّيب العقبي ,وزميلي
يف الدِّرا�سة بال َّزيتونة َّ
ال�شيخ علي بن عمارة الربجي,
َّ
وال�شيخ حم َّمد العيد �آل خليفة والأ�ستاذ الأمني العمودي
ـ رحمهم اهلل ـ ,وكانوا يبادلونني الزِّ يارة �أفرادًا
اخلا�صة والعامة»(.)5
وجماعات يف املنا�سبات املختلفة
َّ
إىل جانب الشيخ ابن باديس والشيخ الطيب العقبي:

ولبيان مدى االلتحام واالتحِّ اد بني امل�صلحني
ِ
ُ
ال�سلف ِّيني؛ �أنقل هنا ُم َكاتب ًة ـ على طولها ـ ُن ِ�ش َرت يف
َّ
ال�صحراء» عن «الوفد العلمي الق�سنطيني ،يوم
«�صدى َّ
(« )5مذكرات ال�شيخ حممد خري الدين» (.)88/1
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علمي من
اخلمي�س  11فيفري [1926م]َ ،ق ِد َم وف ٌد ٌّ
مدينة ق�سنطينة �إىل حا�ضرة ب�سكرة ...يت�أ َّلف هذا الوفد
من ع َّالمة القطر الأ�ستاذ اجلليل َّ
ال�شيخ عبد احلميد
ال�شهري َّ
ابن بادي�س والكاتب الكبريَّ ...
ال�شيخ مبارك
امليلي« ,»...وبهذه املنا�سبة ـ � ً
أي�ضا ـ قدم من ال ّزيبان
ح�ضرة َّ
ال�شيخ علي بن عمارة الربجي َّ
وال�شيخ حم َّمد
ابن خري الدِّ ين الفرفاري َّ
ال�صدِّ يق بن عريوة
وال�شيخ ِّ
َّ
املحطة ملالقاة ذلك الوفد
الزَّيتون ُّيون« ,»..ذهب �إىل
الفخيم جم ٌع من الأدباء والف�ضالء ويف مقدِّ متهم ال َّرجل
وال�سيا�سي
الوحيد وامل�صلح الكبري والكاتب القدير ِّ
ال�شهري الأ�ستاذ َّ
َّ
الط ِّيب العقبي.)6(»...
«ومن الغد ذهبوا �إىل بلدة «�سيدي عقبة» لأداء
�صالة اجلمعة،»...
ال�سبت.»...
«راجعني �إىل «ب�سكرة» ..يوم َّ
«ويوم الأحد �سافر هذا الوفد الفخيم �إىل طولقة
با�ستدعاء من الع َّ
المتني الفا�ضلني َّ
ال�شيخ علي ابن
عمارة َّ
وال�شيخ حم َّمد بن خري الدِّين ال َّزيتون َّيني...
توجه الوفد �إىل بلدة «الربج» با�ستدعاء من الع َّالمة
َّ
ال�شيخ «علي بن عمارة» فنزل مبح ِّل ِه َّثم ق�صد جامع
َّ
ال�شيخ ابن عزُّوز لت�أدية �صالة الع�صر ومنه �إىل جامع
اجلمعة وقد �ألقى فيها الأ�ستاذ َّ
ال�شيخ عبد احلميد ابن
ف�سر فيه قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
بادي�س ً
در�ساَّ ،
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ �إىل قوله:
﴿ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [\،]f
وقد �أبدع و�أجاد فيه ،وبينَّ حقيقة الو ِّ
يل وما يعتقد فيه،
ال�شيخ َّ
ال�شيخ علي بن عمارة على َّ
ث َّم اقرتح َّ
الط ِّيب ب�أن
مما �أُ�شيع
ربئ نف�سه َّ
ُي ْلق َِي على احلا�ضرين كلمات لي ِّ
عنه من نكران (الوالية) و(الكرامة) و(ال ِّزيارة) لقبور
ال�صحراء» ,العدد (�( ,)11ص� 16 ,)2شعبان 1344هـ/
(�« )6صدى َّ
 1مار�س 1926م.
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الأولياء ،فتك َّلم يف املو�ضوع ب�إ�سهاب ،وبينَّ لل َّنا�س �أ َّنه ال
ينكر الوالية من �أ�صلها والكرامة والزِّ يارة ب�شرطهما
َّ
ال�شرع َّيني ،وما كاد يت ُّم در�سه حتَّى رجع احلا�ضرون عن
ِّ
كل ما كانوا ي�سمعونه عنه من الأراجيف والأباطيل ،وقد
ح�صل التفاهم واحلمد هلل »...اهـ.
يبدو �أنَّ َّ
ال�شيخ ابن بادي�س كان ُيويل االهتمام الكبري
لدعوة َّ
ال�شيخ العقبي يف «ب�سكرة» ولدعو ِة �إخوانه و�أن�صاره
يف «الزيبان» ,وجاءت هذه ال ِّرحلة �أو الزِّ يارة دلي ًال على
ذلك ,كما جاءت لل َّت�أكيد على امل�ؤازرة وال ُّن�صرة ,و�شدِّ
ع�ضدهم ب�إخوانهم يف حا�ضرة ق�سنطينة ,كما قد
ال�صراع بني الفريقني
تكونُ لأجل التَّخفيف من ح َّدة ِّ
(ال�سلف ِّيني ُّ
والطرق ِّيني) ,والت ُّ
�سبيل للتَّفاهم,
َّدخل لإيجاد ٍ
َّ
َّ
خطاب لينِّ ٍ وهادئ؛ بعد تلكم الثورة اجلاحمة,
ب�إيجاد
ٍ
توازن دون الإيغال والإ�سراف
والهجوم العنيف! و�إحداث ٍ
يف الهجوم! وي�شه ُد لهذا �أنَّ ابن بادي�س كان قد �أَ ْو َق َف يف
جم َّلته ِّ
مما �أغ�ضب عليه
«ال�شهاب» الكتابات الهجوم َّيةَّ ,
َّ
ح�س َب ُه ـ لأهل
ال�شيخَ العقبي ,ا َّلذي مل ُي ْر ِ�ض ِه �أن يكون ـ ْ
َّ
ال�ضالل هذا االمتياز!
واملق�صو ُد �أن هذه الزِّ يارة َن َف َعت َّ
ال�شيخَ العقبي
()7
جناحا ودف ًعا �أكرث لدعوتهم .
و�إخوانه العلماء ,و�أعطت ً
محاربته للطرقيني:

1ن�شر َّ
ال�سعيدالزَّاهرييفجريدته«الربق»(,)8
ال�شيخ َّ
مكاتب ًة ظريف ًة عن« :وفد ُّ
ال�شعراء يزور طولقة ـ فرفار ـ
�ضم« :الأمني العموديَّ ،
الط ِّيب العقبي،
الربج» ،ا َّلذي َّ
ال�سعيد الزَّاهري» ،وه�ؤالء �أعمد ُة الإ�صالح
حم َّمد العيدَّ ،
وزعما�ؤُ ُه يف «ب�سكرة» ،وبعد زيارة طولقة َّثم فرفار،
(« )7ال�شيخ َّ
الط ِّيب العقبي ودوره يف احلركة الوطنية اجلزائرية» (�ص81
ـ  )83للأ�ستاذ �أحمد مريو�ش.
([ )8العدد (� 23 ،)8شوال 1345هـ� 25 /أفريل 1927م�( ،ص،)1
والعدد (� 30 ,)9شوال 1345هـ 2 /ماي 1927م�(،ص.])2
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يقول الزَّاهري:
«...م�شينا �إىل «الربج»؛ فنزلنا يف �ضيافة الأ�ستاذ
ال�شيخ علي بن عمارة؛ َ
َّ
فظ َل ْل َنا عنده عا َّمة يومنا ،وقد قر�أ
در�سا هائ ًال ح�ضره
الأ�ستاذ العقبي بعد �صالة الع�صر ً
فتحا مبي ًنا ،ف�أ�صبح
�أهل البالد كا َّفة؛ ولقد فتحنا بذلك ً
أفواجا ،و�إن كانوا قبل ذلك
ال َّنا�س يدخلون يف دين اهلل � ً
من امل�سلمني»َّ ،ثم رجعوا �إىل فرفار.
 1يقول الزَّاهري:
«ثم ركبنا عند الزَّوال قطار ب�سكرة و�شايعنا �إىل
َّ
ال�سادة :حم َّمد خري
حمطة «لي�شانة» ح�ضرات الأ�ساتذة َّ
الدِّ ين ،علي بن عمارة ،بلقا�سم امليموين ،وكان َّ
ال�شيخ
ال�سعدوين( )9ركب وتب َّو�أ مقعده قبلنا ومل �أكن ر�أيته قبل
َّ
بال�سالم
اليوم ...وقد ح َّيا ُه اجلماعة قبلي ،و�سبقوه َّ
عليه ،وما كدنا نتب َّو�أ مقاعدنا ح َّتى �أخرج �سيدي
ال�ساد�س من جريدة «الربق»،
علي بن عمارة العدد َّ
وك َّلفني �أن �أقر�أه �أنا باجلهر على القوم وهم ي�سمعون؛
فقر�أت �أكرثه وقر�أ هو ما بقي كذلكَّ ،ثم و َّدعونا يف
َّ
حمطة «لي�شانة» ،ومل يتك َّلم َّ
ال�سعدوين يف �أثناء
ال�شيخ َّ
هذه امل َّدة بكلمة مع �أ َّننا جمي ًعا نك ِّلمه ونقبل عليه ِّ
بكل
�أدب.»...
()10
 1ون�شر �صاحب «الربق» ـ � ً
أي�ضا ـ مكاتب ًة لـ«�سائح»
و�ص ْد ُر هذه املكاتبة ُي�شع ُر ب�أ َّنها
حتت عنوان�« :سياحة»َ ،
نف�سه؛ َّ
ال�سعيد الزَّاهري ،يقول:
ل�صاحب «الربق» ِ
ال�شيخ َّ
«ثم رحلنا منها [�أي :طولقة] �إىل بلدة «الربج»
َّ
بلدة ذلك الأ�ستاذ احلكيم �شديد ال َّلهجة على ُّ
الطرق ِّيني
اخلراف ِّيني و�أذنابهم املتم ِّلقني؛ َّ
ال�شيخ علي بن عمارة،
فقابلني مع جمع من تالمذته وهو يبت�سم قائال :ليعي�ش
ال�صاحلون ،ولن�سقط ليعي�ش حزب
حزب اهلل امل�ؤمنون َّ
( )9وهو من ُّ
ال�شيوخ املعادين لدعوة «الإ�صالح» ،وله كتاباتٌ معار�ضة يف
�صحيفة «النجاح» ،تويف ببلدته�« :أورالل»� ،سنة (1931م).
( )10العدد (؟؟؟) 19 ،حمرم 1346هـ 18 /جويلية1927م�( /ص.)3

اهلل امل�ؤمنون ولن�سقط ،تبينَّ يل �أنيِّ قابلت �أ�سدً ا من �أ�سد
اهلل ،فقلت له� :سبحان اهلل! يا ويل ُّ
الطرق ِّيني ويا ويح
التفت �إىل جماعة تالمذته امل�صلحني
�أذنابهم منك! َّثم ُّ
فوجدتهم كالأ�شبال حولنا يتَّقدون غري ًة على الدِّ ين
طرقي كيفما كانت
والوطن والإن�سان َّية ،وميقتون ك َّل
ٍّ
�صبغته ،وب�أيِّ �شكل ت�ش َّكل ،ومن �أيِّ نوع خرج ،و�أن�شدين
بع�ض تالمذة الأ�ستاذ املذكور ق�صيدة يهجو بها ف ُّروج
(�أورالل)(ُّ )11
الطرقي ومطلعها« :بني «بيقو» و«بن طيو�س»
�سراب» ،و�سين�شرها يف «الربق» اخلاطف لأهل الزَّيغ
َّ
وال�س َّنة
وال�ضالل ا َّلذين يقولون :ال ُّرجوع �إىل الكتاب ُّ
�ضاللة �أبد َّية و�شقاوة �سرمد َّية اليوم وقبل اليوم!!!...
وقد �صفا ج ُّو بلدهم «الربج» من خرافات ُّ
الطرق ِّيني
ب�سبب ما يلقيه فيهم �أ�ستاذهم َّ
ال�شيخ علي من ال ُّدرو�س
املتوالية والأفكار َّ
ال�سديدة؛ فبتنا ليلة عندهم،
الط ِّيبة َّ
وما �أجملها!
ليل ٌة نتحادث فيها على �أح�سن ُّ
الطرق ا َّلتي تو�صل
لرقي �أ َّمتنا وما فيه �صالحها؛ ومن جملة ما ذكرنا تعليم
ِّ
ال َّنا�شئة اجلديدة بطرق �صاحلة مفيدة.
وبهذه املنا�سبة ذكر يل �أ َّنه عزم على �إن�شاء مكتب
ال�صغار لتعليم القر�آن و�شيء من املبادئ العلم َّية؛
للأوالد ِّ
لأنَّ املكتب القدمي �صار غري �صالح لمِ َا فيه من القاذورات
وال ُّرطوبات »...اهـ.
قصة (مطبعة اإلصالح) ودورُه فيها:

وكما قام الإمام ابن بادي�س يف «ق�سنطينة» بت�أ�سي�س
جريدته« :املنت ِقد» َّثم ِّ
«ال�شهاب» ,لتكون ل�سان ُّ
ال�ش َّبان
ال�سلف ِّينيُ ،
جتول
ال َّناه�ضني ،ومن ًربا لأقالم امل�صلحني َّ
( )11هو ال�شيخ ال�سعدوين بن املدين ،املتقدم ِّ
الذكر! وهو �صاحب مقالة:
«الرجوع �إىل الكتاب وال�سنة �ضاللة» الخَ ،ن َ�ش َر ذلك يف «�صحيفة
النجاح»!
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ُ
وت�صول ت ْع ِر ُ�ض «الإ�سالم ال�صحيح» ،وت َُ�شنُّ الهجوم على
الباطل واملبطلني ،قامت اجلماع ُة امل�صلحة يف «ب�سكرة»
بت�أ�سي�س �صحافة ح َّرة ،فكانت «�صدى ال�صحراء» (�سنة
1925م) ل�صاحبها َّ
ال�شيخ �أحمد بن العابد العقبي،
وقد �شارك ُه يف ال َّت�أ�سي�س والتَّحرير ،الزَّعيمَّ :
الط ِّيب
العقبيَّ ،
وال�شيخ علي بن عمارة ،وغريهما من العلماء
()12
والكتّاب الأدباء .
َّثم � َّأ�س َ�س َّ
الط ِّيب العقبي جريد َت ُه «الإ�صالح»؛ وقد
�شاركه يف ت�أ�سي�سها ال�شيخ علي بن عمارة وغريه من
امل�صلحني(.)13
�صدر العد ُد الأول منها يف � 8سبتمرب 1927م,
َط َب َع ُه يف تون�س ,بعد �أن عجز عن طبعه يف مطبعة
جزائرية!
وقفت الإدارة الفرن�سية يف وجه «الإ�صالح»َ ,وم َن َع ْت َها
من ال�صدور َّ
وعط َل ْت طب َع َها يف تون�س!
العقبي من �إ�صدار العدد
وبعد عناءٍ كبري« ،مت َّكنَ
ُّ
ال َّثاين من جريدته بتاريخ � 5سبتمرب 1929م� ,أي
بعد �سنتني كاملتني من �صدور العدد الأ َّول»!(ُ ،)14طبعت
لي�س يف ق�سنطينة وال يف اجلزائر
«الإ�صالح» هذه امل َّرة!َ ..
وال يف تون�س! و� مَّإنا ُطبعت يف ب�سكرة.
 1يحدِّ ثنا َّ
ال�شيخ حم َّمد بن خري الدِّ ين ()91/1
�سميت« :املطبعة العلم َّية»،
عن «مطبعة الإ�صالح» ,وقد ِّ
وا�شرتاك جماعة من امل�صلحني (منهمَّ :
ال�شيخ علي
ابن عمارة) ل�شرائها( ,وذلك بهدف �إ�صدار جريدة
ال�شيخ َّ
«الإ�صالح» ا َّلتي �أدارها َّ
الط ِّيب العقبي ,والقيام
( )12جريدة «الن�صر» [الأربعاء � 09شعبان 1407هـ ـ � 8أفريل 1987م،
(�ص� ،])7سليمان ال�صيد« :من تاريخنا الثقايف :علي بن عمارة
الربجي».
نف�سهُ.
( )13املرجع ُ
(« )14ال�شيخ الطيب العقبي ودوره يف احلركة الوطنية اجلزائرية» (�ص)101
للأ�ستاذ �أحمد مريو�ش.
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ببع�ض الأعمال التِّجارية ا َّلتي ُخ ِّ�ص�ص عائدُهَ ا للإنفاق
يف �سبيل احلركة الإ�صالح َّية ,وقد جعلناها َو ْق ًفا على
خدمة احلركة الدِّ ين َّية الإ�صالح َّية؛ راجني بذلك ثواب
اهلل» ,وانظر �صور َة العقد [املخطوط] ب�أ�سماء امل�شاركني،
يف «مذ ِّكرات َّ
ال�شيخ خري الدِّ ين» ( 93/1ـ )94؛
وبداي ُتهُ:
«نحن املم�ضني �أ�سفل هذا؛ ن�شهد على �أنف�سنا
ال�شيخ َّ
�أ َّن َنا �أقر�ضنا َّ
الط ِّيب العقبي عدد ()32500
اثنني وثالثني �أل ًفا وخم�سمائة فرن ًكا ،وهذا العدد دفعه
�أ�صحاب الأ�سماء �أ�سفله:
ال�س ِّيد علي ابن
ال�سيد خري الدِّ ين حم َّمدَّ ...
َّ
حم علي ...وهذا القر�ض
ال�س ِّيد حم َّمد العيد ّ
عمارةَّ ...
أجل غ ِري
على �سبيل الإح�سان فقط� ،أي بغري فائدة ،ول ٍ
ُم َ�س َّمى ،والغر�ض منه �إن�شاء مطبعة بب�سكرة حتت �إدارة
ال�شيخ َّ
ال�شيخ َّ
الط ِّيب العقبي ،و�إنَّ َّ
َّ
الط ِّيب العقبي ال ُي ْلزَ ُم
ب�أداء العدد املذكور �أعاله �إ َّال �إذا �س ّلم املطبعة �إىل غريه
 1 ...جوان �سنة  »....1929اهـ.
لقد َ�س َّخر امل�صلحون �أموالهم لأجل ال َّدعوة،
َّعيم الكبري
ِ
ول�ضمان ا�ستمرارها وبقا ِء ق َّو ِت َها ،و�ساندوا الز َ
ووقفوا �إىل جانبه يف حمنته وحمنتهم بتعثرُّ ِ «الإ�صالح»،
أنفت غريتُهم الدِّ ين َّية �أن تبقى
و�أ َب ْت عليهم ه َّم ُت ُه ْم و� ْ
مكتوف َة الأيدي تتف َّر ُج على ما �أ�صاب «الإ�صالح»!
مثل هذه امل�ؤازرة؟!
ال�سلف ُّيون اليوم! من ِ
ف�أين َّ
يزال � ُ
وال ُ
فقد ال َّن ِ�صري ،وعدم
أهل العلم ي�شكون من ِ
َّ
الظهري!
وينا�سب هنا ُ
نقل ما ح َّدث به اجلمال القا�سمي
ُ
الدِّ م�شقي (�سنة1329هـ) عن َّ
الطاهر اجلزائري؛ �أ َّنه
كان يقول لهم:
«� َأما يكفي فال ًنا �أن ُي ْن ِفقَ من زمانه و ُق َّو ِت ِه لتقوية
هم ال َّنفقة لإظهاره؟!
احلقِّ ومقاومة اجلمود حتَّى يحمل َّ
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ف�أين الإن�صاف؟!
وباجلملة فاحلالة عندنا عجيبة جدًّا ،وال َع ْت ُب
ال�سلَ ِف ِّيني لأهل م َْ�ش َر ِب ِه ْم،
ُك ُّل ُه على عدم م�ؤازرة مُثرْ ِي َّ
وامل�ستعان باهلل»(.)15
 1وقد كتب َّ
ال�شيخ علي بن عمارة( ،)16مقا ًال بعنوان:
«جريدة الإ�صالح» ،تك َّلم فيه عن حمنة «الإ�صالح»َّ ،ثم
انت�صاره ،قال:
«وال حت�سب �أنَّ عملهم هذا �أو وقوفهم هذا املوقف
الإ�صالحي اخلطري ،قد ت ُِر ُكوا فيه و�ش�أنهم حتَّى ينتبه
الغافل وي�ستيقظ ال َّنائم ،فناو�شتهم الأقالم الفاجرة
كل ناحية ،و�سلقتهم الأل�سن ِّ
من ِّ
فف�سقوهم
بكل نقي�صةَّ ،
وكفَّروهم ون�سبوهم للإحلاد والزَّندقةَ ...ف َعادَا َنا القريب
والبعيد ح َّتى �أ�سر ُت َنا و�أ�صدقا�ؤنا ،ولو مل ن�صرب على
ال�سيل اجلارف ،ونتل َّقاه بال َّتد ُّرع وال َّثبات ،فن�شت ّد
ذلك َّ
�ساعة ِّ
ال�شدَّة ،ونلني وقت ال ِّلني؛ مَ َلا كانت عاقبتنا
الفوز وال َّنجاح ،مَولا جت َّلت احلقائق و�سطعت وا�ضحة
اجلبني.»...
وختم مقاله بقوله« :ون�شكر ك َّل من �آزرنا على
بب�سكرة ،ف�إ َّنهم �أح�سنوا و�أح�سنوا
�إن�شاء املطبعة العلم َّية َّ
و�أح�سنوا ،جزاهم اهلل ب�أح�سن اجلزاء ...فلقد �أحيوا
«الإ�صالح» ،وب�إحيائه فك�أ َّنهم �أحيوا ال َّنا�س جميعا،
ولوالهم لبقي �أبد ال َّدهر مقبو ًرا مه�ضوم اجلانب »...اهـ.
مل تقف َم ْك ُر َماتُ َّ
ال�شيخ «علي بن عمارة» عند
اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س «املطبعة العلم َّية» ،فقد روى الأ�ستاذ
ال�صيد مكرم ًة �أخرى له ،ت ُ
ُنبئ« :عن �إخال�ص َّ
ال�شيخ علي
ّ
حب اخلري لفائدة اللُّغة والدِّ ين
ابن عمارة وتفانيه يف ِّ
(« )15الر�سائل املتبادلة بني ال�شيخ جمال الدين القا�سمي وال�شيخ حممود
�شكري الألو�سي» (�ص )173ملحمد بن نا�صر العجمي.
(« )16الإ�صالح» [العدد( 7 ،)07نوفمرب 1929م] /بوا�سطة مقال
الأ�ستاذ �سليمان ال�صيد« :من تاريخنا الثقايف :ال�شيخ علي بن عمارة
الربجي».

مادي جلريدة «�صدى
والوطن»؛ ف�إ َّنه ك َّلما وقع عجز ٌّ
ال�صحراء»َّ ،
وال�شيء نف�سه جلريدة «الإ�صالح»« ،ب�سبب
َّ
حما�صرة اال�ستعمار لهما وترتبت م�صاريف كبرية على
ن�صل من ذلك(!)َّ ،
ال�شيخ علي
املطبعة و�أراد البع�ض ال َّت ُّ
ي�ضحي برزقه يف
ابن عمارة امل�ؤمن املخل�ص ا�ستطاع �أن ِّ
�سبيل املبد�أ� ،إذ باع ـ جنان ال َّنخيل ـ ا َّلذي ورثه من �أبيه
و�س َّد َد امل�صاريف ب�شجاعة و�إخال�ص»(.)17
من مواقفه اإلصالحية يف كتاباته:

مواقف َّ
َ
ال�شيخ علي ابن
�أُبر ُز من خالل هذا الف�صل
عمارة الإ�صالح َّية ،وجوالته يف جدال املخالفني وتنوير
مما يبينِّ ُ
التَّائهني ،و�إحقاق احلقِّ و�إبطال الباطلَّ ،
�أ َّنه كان من �أعمدة الإ�صالح يف «ب�سكرة» الزيبان وما
أ�سلوب َّ
ال�شيخ
َّ�ضح من خالل ما �أ�سو ُق ُه � ُ
حوا َل ْيها ،كما يت ُ
يف الكتابة:
 Fقال يف مقالته« :قطع بدعة �شنيعة بقرى الزَّاب»،
ن�شرها له ابن بادي�س يف ِّ
«ال�شهاب» [العدد(،)97
(�ص 9ـ  17 :)10ذي القعدة 1345هـ 20 /ماي
1927م] ،وقال حتتها« :للع َّالمة املر�شد �صاحب
الإم�ضاء»:
«اعتاد الكثري من ن�ساء الزَّاب «طولقة» وما حولها
ال�سفر َّ
لل�شيخ عبد ال َّرحمن الأخ�ضري و�ش َّد
من القرى َّ
ال ِّرحال لقربه على ر�أ�س ِّ
كل �سنة مع بع�ض ال ِّرجال ا َّلذين
ال ه َّمة لهم وال مروءة ،فتته َّي�أ ال ِّن�ساء لذلك اليوم امل�شهود
ويتز َّينَّ ب�أفخر ال ِّلبا�س ويتط َّينب ب�أذكى ال َّروائح!!
يوم عظيم ح ُّره �شديد وقعره بعيد ،تختمر فيه
عقول الزَّائرين والزَّائرات وال َّراق�صني وال َّراق�صات!!
()17جريدة «الن�صر» [الأربعاء � 09شعبان 1407هـ ـ � 8أفريل 1987م،
(�ص ،])7الأ�ستاذ �سليمان ال�صيد« :من تاريخنا الثقايف :ال�شيخ علي
ابن عمارة الربجي».
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سير األعالم
يو ٌم يرفع فيه التَّكليف وت�سقط فيه �أوراق اخلريف،
�ضرب طار و�شط ٌح وبندير ومزمار ..وال �أزيدك �أ ُّيها
ُ
القارئ! بيا ًنا لهذه املناظر املخجلة املميتة ُّ
لل�شعور
ال�سمع
املخدِّ رة للأع�صاب ،وغريها من البدع ا َّلتي ُّ
ميجها َّ
وت�أباها َّ
الطبيعة ور�ضي بها �أهل الأغرا�ض ،و�أل�صقوها
َّ
بال�شريعة و�صيرَّ وها جز ًء منها ال يتج َّز�أ يف نظرهم حتَّى
�إ َّنك لو �أردت البحث معهم فيها �أو مع �أذنابهم حلكموا
بف�سقك وكفرك وزندقتك ،ق َّبح اهلل �سعيهم و�أغرا�ضهم؛
لأنيَّ اليوم ل�ست ب�صدد تعداد البدع ،ولأنَّ الأر�ض غري
الأر�ض ،والهواء غري الهواء.
كل هذا والعلماء �ساكتون� ،صامتون ،جامدون،
ملجمون بلجام الدِّ ينار والدِّ رهم ،وميل�ؤون بطونهم من
�أيدي ا َّلذين ينت�سبون لهذا الدِّ ين بالعمائم وفخفخة
ال ِّلبا�س و�شق�شقة الكالم الفارغة ،ط َّهر اهلل منهم �ساحة
هذا الدِّ ين القومي ،دين الفطرة ا َّلتي فطر اهلل ال َّنا�س
عليها وت ًّبا لفعالهم.»...
ال�شيخ «علي بن عمارة» على َّ
 Fوقد ر َّد َّ
ال�شيخ
املولود احلافظي الأزهري يف مقال ٍة طويلة ُن�شرت يف
ِّ
«ال�شهاب» على �أجزاء.
العقبي بالتَّكفري ،ونعى
احلافظي رمى
ذلك �أنَّ
َّ
َّ
عوي ،يف مقال ٍة ل ُه ن�شرها يف «ال َّنجاح»
عليه �أ�سلوبه ال َّد َّ
[العدد (�( ،)270ص 2ـ .])3
ومن الأخطاء الفاح�شة �أن ُي ِّ
�صاحب كتاب:
�سطر
ُ
َّ
«ال�شيخ املولود احلافظي ،حياته و�آثاره» (�ص،)86
كالما ُ
فهم وت�ص ُّو ِر اخلالف بني
ً
ينبئ عن ق�صو ٍر ٍ
بالغ يف ِ
والعقبيْ � ،إذ قال عن املناظرة بينهما:
احلافظي
ّ
«مو�ضوع املناظرة يدور حول الق�صيدة العا�شور َّية
ال�شاعر َّ
ا َّلتي مدح فيها َّ
ال�شيخ عا�شور �آل البيت í
ال�شيخ العقبي يقول بكفر َّ
مما جعل َّ
ال�شاعر
و�أثنى عليهم َّ
حب �آل البيت ،فكتب احلافظي مقا ًال بعنوان:
وينعى عليه َّ
58

القلم �أحد ال ِّل�سانني ،احفظ ل�سانك تنج من العرثات،
كما كانت بينه وبني ابن عمارة مناظرات» اهـ.
نف�سهُُ « :ك َل ْيب الهامل»،
ك َّال! �إنَّ «عا�شور» ا َّلذي لق ََّب َ
قال ما َ
قال يف مدح «ابن عبد ال َّرحمن» ،وقال عنه�« :أنا
ال �أقول �إ َّنه عر�ش �أو فر�ش كر�سي �أو �سدرة املنتهى ،بل
�أقول هو اهلل! هواهلل»؟!! �إىل غريها من كلماته الكفر َّية
ا َّلتي تن�ضح بعقيدة احللول واالتحِّ اد ـ ً
عياذا باهلل! ـ ،هذا؛
وعا�شور يق ِّر ُر ف�ضل ع�صاة الأ�شراف مبثل قوله:
يـ�أتــون يـوم احلـ�شـر مـغـف ــو ًرا لـهــم
ك�س ٍببلعلى َّ
ال�شرفالأغر!»
منغري ْ
حب �آل
فحا�شا العقبي و�إخوانه �أن ينعوا على � ٍ
أحد َّ
البيت!
فاحلافظي يري ُد َّ
الكف عن ه�ؤالء وما يعتقدونه من
بال�سكوت!!
الكفر! و�إقرا َرهُ ْم عليه ُّ
العقبي ج َّل ٌة من العلماء
وقد وقف �إىل جنب
ّ
()18
والكتَّاب منهمَّ :
ال�شيخ �أبو يعلى الزَّواوي ـ وكانت
تربطه �صداقة باحلافظي من �أ َّيام �إقامتهما مب�صر ـ،
إن�صاف؛ قال:
بعدل و� ٍ
وقد َح َك َم بني ال َّرجلني ٍ
«فب�أيِّ وجه ير ُّد على َّ
ال�شيخ العقبي؛ �أبي ذر ،ويدافع
عن �أ�صحاب احل َّالج الغالة ا َّلذين �أهانوا العلم وابتذلوا
ِّ
ال�شعر وتلقَّبوا بالكالب امل�ص َّغرة و�أباحوا ُّ
لل�شرفاء �أن
يعملوا ما ي�شاءون »...اهـ.
معرفته الفضل ألهله:

كان َّ
لتهجم
«ال�شيخ علي بن عمارة»؛ َّ
ممن ت�ص َّدى ُّ
العقبي ،فقال يف مقالته« :مه ًال يا
احلافظي على
ّ
()19
عمي احلافظي»(ُ )3م َق ِّر ًرا �أف�ضال �إخوانه العلماء
( )18يف مقالته« :حماربة البدع�/إىل طلبة العلم عموما والكتاب منهم
خ�صو�صا»/جريدة «�صدى ال�صحراء» ،العدد (�( ،)12ص 2ـ .)3
(« )19ال�شهاب» ،العدد (�( ،)161ص 9ـ  6 ،)11ربيع الأول 1347هـ/
� 23أوت 1928م.
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سير األعالم
العاملني على الأ َّمة اجلزائر َّية:
«من �أويل العزم يف اجلزائر الأ�ستاذ َّ
الط ِّيب العقبي
وقد و�صفه �أبو يعلى ب�أ َّنه �أبو ذ ٍّر وهو �صادق يف ذلك،
حب اخلري والإ�صالح ..مذهبه
العقبي رجل
ٍ
متفان يف ِّ
�سلفي �صميم ،يبغ�ض
َّ
ال�صراحة ال ينافق وال يداهن ،وهو ٌّ
ال�ش َّر و�أهله وميقت ُّ
َّ
الظلم واال�ستبداد كيفما كان نوعه،
ومن �أيِّ م�صدر خرج� ،صرخ �صرخة على اجلزائر د َّو ْت
اب وال َو ِجل و�أعانه على ذلك قو ٌم
لها الأرجاء غ َري ه َّي ٍ
�صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه� ،أعزَّاء ال ُّنفو�س ال ت�أخذهم
يف اهلل لومة الئم.
�إذا بلغ ال َّر�ضيع لهم فطاما
تخر له اجلبابرة �ساجدينا
�أولئك هم رجال الإ�صالح(.»...)20
من آثاره وآثار إخوانه املصلحني يف نفوس األمة
الجزائرية:

َّ 1ثم يقول عن �أثرهم احل�سن يف ال َّنا�س:
«وقد �أ َّث َر �سعيهم يف نفو�س �أبناء اجلزائر ت�أث ًريا
ح�س ًنا فانتبهوا من نومتهم ال َّثقيلة َّ
الطويلة ،و�صاروا ال
ي�ؤمنون وال ي�صدقون �إ َّال مبا يوافق ما �ص َّرح به القر�آن �أو
وال�س َّنة �إ َّال مبا ي�صلح
ال�سنة وال ينطق القر�آن ُّ
نطقت به ُّ
�ش�أن الدِّ ين وال ُّدنيا ،و�صاروا يبغ�ضون َّ
كل طريق �إ َّال
َّ
الطريق ا َّلتي �سار عليها حم َّمد  Íو�أ�صحابه ،وعرفوا
�أنَّ �سبب انحطاطهم هو انحرافهم عنها ،وتن َّب ُهوا
للغ�شاوة ا َّلتي جعلها ال َّد َّجالون على الأعني من �أنَّ �صوابه
خط�أ وخط�أه كفر؛ لي�ص ُّدوا بذلك امل�ؤمنني عن فهم كالم
ر ِّبهم حتَّى ي�شتغلوا بخمرات �أ�شياخهم ،في�صبحوا بذلك
غنم َّ
وحب�سا لهما ،وما غنمهما
ال�شيطان وغنم الأ�شياخ ً
�إ َّال اخلراف ُّيون »...اهـ.
نف�سهُ.
( )20ومنهم ـ ال حمال َة ـ َ
املرتج ُم :ال�شيخُ «علي بن عمارة الربجي» ُ

 Fوقد تع َّر�ض َّ
«ال�شيخ علي بن عمارة» لبع�ض كفريات
خا�صة و�إر�شاد
«عا�شور» ،حينما َ
كتب يف «تفنيد �إ�شاعة َّ
()21
عام لبني الإ�سالم» « :حول �شائعة عدم وجوب الزَّكاة»
على ل�سان �أحد �شيوخ طولقة ،و�أفا�ض يف بيان «مكان هذا
ومما قاله:
ال ُّركن من �أركان الدِّ ين»! َّ
«...حكم فيه [تعاىل] بنف�سه وبينَّ م�صرفه يف قوله
تعاىل﴿ :ﮡ ﮢ﴾ [ ]60 :eالآية
وهل كفانا هذا احلكم من الباري ـ َّ
جل وعال ـ وهل
�أذع َّنا �إليه؟
خمت�صة بهم وال جتوز
ك َّال ـ بل ا َّدعى قوم �أنَّ الزَّكاة
َّ
لغريهم...
لو عددتُ لك ـ يا �أخي ـ ما نرى ون�سمع من البدع
والأحكام املخرتعة لكفَّرين القوم ..رحماك يا رب!..
ولنق�ص عليك �شي ًئا من املخرتعات:
َّ
ح َّل بقرى الزَّاب رج ٌل ُيدعى بعا�شور �أو كليب
الهامل ،ف�س�أله ٌ
بع�ض ب�أ َّنك ا َّدعيت �أنَّ ابن عبد ال َّرحمن
والكر�سي
هو ال َّلوح والكر�سي؟! ف�أجابه ب�أن ال َّلوح خملوق
َّ
خملوق ،بل ابن عبد ال َّرحمن هو اهلل ،هو اهلل ،هو اهلل،
ك َّر َرها ثال ًثا يف ملإٍ من ال َّنا�س و�أنا �أ�سمع!!
ت�أ َّملوا �إخواين! و�سنعود لل ِّرحلة العا�شور َّية �إن �شاء
اهلل.»...
دعوته للتفاهم ونبذ الخالف:

اخلا�صة لأجل
َّ 1ثم ُي َو ِّج ُه ال�شيخُ دعو ًة خال�ص ًة �إىل
ّ
التفاهم ،ونبذ اخلالف ،فيقول:
«� ًإذا؛ فلنوجه نداءنا �إىل العلماء والأدباء وال ُكتَّاب...
و�أقول:
ه ُل ُّموا َت َعا َل ْوا ُن َل ِّبي ال َّدعوة الدِّ ين َّية ،ونعقد اخلنا�صر
(« )21ال�شهاب» ،العدد (�( ،)13ص 13ـ  21 ،)15رجب 1344هـ/
 4فيفري 1926م.
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ون َّيات القلوب على ال ُّرجوع �إىل احلقيقة حيث كانت،
وعلى التَّنازل لبع�ضنا يف فهمها ،و�أن ال ت�أخذنا العزَّة
ال َّنف�سان َّية واخلرافات َّ
ال�شيطان َّية ،قال تعاىل﴿ :ﯜ
ﯝ ﯞ﴾ [¯.]10 :
و�إذا تنازعنا يف �شيء فهذا كتاب اهلل تعاىل و�س َّنة
نب ِّيه  Íبني �أيدينا ،نر ُّده �إليهما امتثا ًال لقوله تعاىل:
﴿ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [`،]59 :
حجة من يديل بها من كالم
وبعد فهم هاته الآية ال تقبل َّ
والده �أو جدِّ ه ما مل توافق القواعد َّ
ال�شرع َّية ،ويد اهلل مع
اجلماعة.»...
الشيخ يوضح سبب الخالف ومنشأ الفتنة:

َّ 1ثم يبينِّ ُ َّ
أ�سباب اخلالف،
ال�شيخُ ب�صراح ٍة َما هي � ُ
َومنْ هم ُمو ِقدُو الفتنة ،فيقول:
«و�أ َّما نحن اليوم؛ فقد ا�شتغل الكثري م َّنا بالأباطيل
والكبرْ والزُّور والبهتان والتَّقليد
والأكاذيب وال ُع ْجب ِ
حب ا�سرتقاق العباد بال ِّريا�سة
الأعمى ،وال نن�سى َّ
املوهومة� ،إن مل نقل هي َّ
الطا َّمة الكربى والقا�ضية على
جمد الإ�سالم ،فبا�ؤوا بخ�سران مبني« ،وك ٌّل ي َّد ِعي و�ص ًال
بليلى» ،وال تلمني ـ �أ ُّيها القارئ ـ �إن قلت :با�ؤوا بعمى
ال�سقوط
الب�صائر والأب�صار ،ورجعوا القهقرى �إىل ُّ
وال َّدمار »...اهـ.
ختم دروس التفسري:

كانت َّ
ودرو�س متوا�صلة ُيلقيها يف
خطب
لل�شيخ
ٌ
ٌ
«جامع َّ
در�س التَّف�سري،
ال�شيخ حم َّمد بن عزُّوز» ،ومنها ُ
يوم اخلتم ،واالحتفال
ا َّلذي دام
ٍ
�سنوات ع َّدة� ،إىل �أن كان ُ
العظيم ا َّلذي �أقيم ملنا�سب ِت ِه يف  28رم�ضان 1350هـ.
وقد ح�ضره ُج ُّل �أعيان البلد ،ويف مقدِّمتهم العلما ُء
60

كتبت عنه [«ال َّنجاح» يف العدد
وامل�صلحون ،وقد
ْ
( ،)1277الأحد � 29شوال 1350هـ 6 /مار�س
1932م�( /ص ،])3و�ألقى فيه �إمام اجلامع خطا ًبا
حثَّ فيه احلا�ضرين على طلب العلم و�شكر الأ�ستاذ،
ومما جاء فيه:
َّ
«...ويف اخلتام �أقدِّ م خال�ص ت�ش ُّكراتنا القلب َّية
حل�ضرة �أ�ستاذنا َّ
ال�شيخ علي بن عمارة؛ كم له مز َّية على
الأ َّمة املحمد َّية ،وكم قلوب �أزال �صد�أها ،وكم م�شكلة َّ
حل
خبيها و�أجالها؟!
فهذا تف�سري الكتاب املجيد ا َّلذي �سارت بف�ضائله
ال ُّركبان؛ قد �أبدع فيه بف�صاحته يفوق �سحبان ،وال غرابة
�أن يفتخر به الربج وما حوله من القرى واملدا�شر.
ال�سادات! �أهايل الربج؛ فقد حزمت
و�أنتم �أ ُّيها َّ
ف�ض ًال كب ًريا على غريكم مبجاورة هذا ال َّرجل العظيم
ا َّلذي ال زال ي�سعى يف م�صاحلكم ،ما دمتم يف طاعته،
وال�سالم» اهـ.
�أحيانا اهلل و�إ َّياكم حياة العزِّ والهناء َّ
مصاب املصلحني بحادثة وفاته األليمة:

 1كتبت «ال َّنجاح» [العدد ( )1509الأحد 15
�شعبان 1352هـ 3 /دي�سمرب 1933م�( /ص،])2
حتت عنوان�« :إنا هلل و�إ َّنا �إليه راجعون ،تع َّدد َْت الأ�سباب
واملوت واحد»:
« َن َع ْت لنا �أخبار «برج طولقة» وفا َة العامل الأملعي
َّ
ال�شيخ علي بن عمارة املد ِّر�س بالربج ،وقد كانت
وفاته مده�شة وم�ؤ ِّثرة للغاية؛ ملا كان عليه املرحوم من
الكمال(!) وطهارة َّ
ال�ضمري وح�سن الأخالق.
كانت وفاته فجئ َّية وم�ؤ ِّثرة!
ٌ
خالف حدث بينه وبني بع�ض الأوبا�ش من
و�سببها
ال�سلع من
ال�س َّيارات يف �ش�أن حمل بع�ض ِّ
�صغار �سائقي َّ
ال�س َّيارة بعدم
«الربج» �إىل «ب�سكرة»؛ فجاهره �صاحب َّ
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قبول احلمل م َّدع ًيا ب�أ َّنه لو مل تكن َّ
ال�ضرورة ملا جاء
�إليه(.)22
ال�س َّيارة على
فكانت عاقبة الأمر �أن َح َم َل �صاحب َّ
املرحوم ُمب ْد َية فا�ست�شهد [�إن �شاء اهلل تعاىل](.)23
حزن لهذا اخلرب جميع �أهل ال َّناحية ومن يعرف
الفقيد وما عليه من املكانة العلم َّية والأخالق َّية؛ فقد َك َر َع
من مناهل العرفان باملعهد الزَّيتوين ،و�أحرز على �شهادة
«التَّطويع» ،ورجع َي ُبثُّ العلم بوا�سطة درو�س ال تنقطع،
وقد امتاز املرحوم ب�صفاء َّ
ال�سجايا،
ال�ضمري ،وكرم َّ
واالنقطاع للعلم ون�شره.
فنحن �إزا َء هذه ال َّر ِز َّية العلم َّية؛ نقدِّ م تعازينا
احلا َّرة لرجال العلم و�أقاربه َ
ال�صرب
وذ ِوي ِه ،راجني لهم َّ
وال�سلوان على الق�ضاء والقدر ا َّلذي ال مر َّد له.
ُّ
ف�إ َّنا هلل و�إ َّنا �إليه راجعون».
«ال�صراط» [العدد ( )12االثنني 16
 1وكتبت ِّ
�شعبان 1352هـ 4 /دي�سمرب 1933م�( /ص])5
حتت عنوان« :رزء فادح وخطب �أليم!»:
« ُف ِج َع ْت الكتلة الإ�صالح َّية بانهيار ركن من �أركانها
بوفاة الع َّالمة امل�صلح َّ
ال�شيخ علي بن عمارة الربجي,
ال�سبت الفائت يف بلده
ا َّلذي وافاه الأجل املحتوم يوم َّ
�شقي دفع به اجلهل على �أن َّ
ي�ستل
«برج طولقة» على يد ٍّ
خنجره ويغمده يف بطن الأ�ستاذ ل�شجار ب�سيط على حمل
ب�ضاعة ,من «الربج» �إىل «ب�سكرة»(!) وهكذا اجلهل
ُيعمي �صاحبه ويرمي به يف �أ�سفل دركات َّ
ال�شقاوة من
غري تد ُّبر يف عاقبة ما ي�صدر منه ,ومن �أين للجاهل �أن
يتد َّبر عواقب الأمور؟! ..ويا هلل لهذه َّ
الطائفة امل�صلحة
( )22قال الأ�ستاذ ال�صيد ب�ش�أن هذا ِّ
ال�شجار« :وال�شيخ  ا َّلذي تربى
على احلزم يف الأمور و�صاحب جدٍّ يف �أعماله ال يداري عندما يرى
معوجة وغري م�ستقيمة »...اهـ.
الأمور ّ
( )23قال الأ�ستاذ ال�صيد ب�ش�أن هذه احلادثة« :فخ َّر ال�شيخ على الأر�ض
�شهيدًا [�إن �شاء اهلل] بالقرب من م�سجد الرحبة يف برج بن عزوز »...اهـ.

كم تنزل ب�أفرادها َّ
ال�ضربات القا�سية من يد �أبناء
جلدتها اجلاهلني املخدوعني ومن يد غريهم!!!
لقد كان الأ�ستاذ املرحوم َّ
ال�شيخ علي بن عمارة من
ال�صحيح والتَّفكري ال َّنا�ضج والغرية امل َّتقِدَ ة.
حملة العلم َّ
رحل �إىل تون�س يف طلب العلم؛ فمكث فيها ما �شاء
اهلل.
مَولَّا ح�صل على �شهادة العامل َّية من جامع الزَّيتونة
املعمور؛ رجع �إىل وطنه وكلُّه �أمل ,وك ُّل حركاته ن�شاط
وعمل ,حتَّى �إذا بد�أت احلركة الإ�صالح َّية يف �شكلها
احلا�ضر؛ بد�أ معها بعلمه وفكره وقلمه وماله.
فكانت له مواقف �شريفة ت�شه ُد له بالوطن َّية
ال�صادقة والإخال�ص املتناهي.
َّ
وقت
وها هو ُيق�ضى �شهيدً ا [�إن �شاء اهلل تعاىل] يف ٍ
كانت احلاج ُة �إىل �صراحته و�صالبته يف احلقِّ �شديدة.
فعزا ًء �أ ُّيها الكتلة امل�صلحة الكرمية! يف هذا
امل�صاب اجل�سيم.
و�إىل والديه الكرميني و�أوالده الربرة نتق َّدم بتعزيتنا
احلا َّرة ،ورحمة اهلل لتلك ال ُّروح َّ
الطاهرة املجاهدة».
�سماعا�« :أنَّ َّ
ال�شيخ عبد
ال�صيد ً
 1وقد نقل الأ�ستاذ ّ
احلميد بن بادي�س مَلَّا �سمع مبقتل َّ
ال�شيخ علي بن عمارة
ت�ألمَّ كث ًريا وحزن حز ًنا �شديدً ا ،وكتب عنه مقا ًال  :قال
فيه:
ال�شجاع ونحن يف حاجة �إىل ُّ
«مات ُّ
ال�شجعان
�أمثاله ،مات الكرمي ونحن يف حاجة �إىل [الكرام]
ال�صراحة
ال�صريح ونحن يف حاج ٍة �إىل َّ
�أمثاله ،مات َّ
وال�صدق ...الخ»(.)24
ِّ
( )24ذكر الأ�ستاذ �أ َّنه بحث عن كالم ابن بادي�س هذا يف «ال�شهاب» ،فلم
يجدهُ! وج َّو َز �أن يكون كتبه يف «ال�صراط»؟
ٌّ
قلتُ � :أ َّما ُ
مما
أهو
�
�شك
وعندي
ا،
ب
قري
َّ
مقال «ال�صراط» ،فقد نقلته ً
َّ
ال�سعيد الزَّاهري ،وي�شاركه يف ذلك
يخ
ال�ش
«ال�صراط»:
كتبه حمرر
َّ
َّ
الط ِّيب العقبي� ،أو هو لرئي�س جمع َّية العلماء امل�سلمني اجلزائريني؛
َّ
«ال�صراط» ،جريد ُة اجلمع َّية ول�سانُ حالها؟
�
بادي�س،
ابن
يخ
ال�ش
إذِ ِّ
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