
أولوياتهم .. وأولوياتنا

إن الفكــر الــذي بنــي عــى أســاس 
الكراهيــة واملعــاداة بــا قيــد وال رشط لــكل 
مخالــف أو مختلــف عــن جنــس معــن هو 
الــذي أســس لهــذه الفــوىض العارمــة التــي 
عمــت العــامل الغــريب والعــريب مــع الفــرق 
أوضــاع وظــروف هــؤالء وهــؤالء،   بــن 
ــس  ــر لكــن لي ــوم يف حــراك كب والعــامل الي
لصالــح العــامل العــريب أكيــد وحتــى مــا 
يحــدث هنــا أو هنــاك يف بــاد الغــرب 
ســيعمل هــذا األخــر ليحولــه لصالحــه 
بــا هــوادة  رغــا عــن العــامل العــريب، 
للنبــي محمــد صــى  وقضيــة اإلســاءة  
ــة  ــا مفتعل ــك بأنه ــلم  أش ــه وس ــه علي الل
ــال  ــذي ط ــل ال ــا بالقت ــا نددن ــم أنن وبالرغ
بــرا فإننــا اليــوم ننــد بــكل مســؤولية 
ــذي يســئ للمقدســات  ــل املشــن ال بالفع
ويســتفز مشــاعر مليــار ونصــف املليــار 
مــن املســلمن ونعتــره اســتدراجا وإلهــاء، 
تســلب  هامشــية  معــارك  إىل  اســتدراج 
منــا الطاقــة وتســتنزفها لتذهــب بعيــدا 
عــن املجــاالت التــي يفــرض أن تــرف 
فيهــا مــن علــوم ومعــارف وتنظيــم وبنــاء 
ــل  ــرارت ســوف تتخــذ وفع ــن ق ــاء ع وإله
ســوف ينفــذ عــى أرضنــا ويســلبنا القــدرة 
واإلرادة حتــى عــن مقاومتــه والوقــوف يف 

وجهــه، إن ملفــات كبــرة وخطــرة مــن مثــل متــزق البــاد العربيــة 
ــى  ــروة وع ــر كال ــات أخط ــيء وملف ــس ال ــرى لنف ــيح أخ وترش
ــم  ــذي ال نتحك ــريب وال ــامل الع ــاد الع ــود بب ــرول املوج ــها الب رأس
ــذي  ــى ال ــجد األق ــل املس ــات مث ــويقه وملف ــى يف أدوات تس حت

ــليبة. ــطن الس ــامية وأرض فلس ــة اإلس ــك لألم ــو مل ه

أولوياتهــم حددوهــا بــكل جــرأة ومســؤولية وتحملــوا يف ذلــك 
ــادة  ــة القي كل األمثــان ال لــيء إال لزحزحــة هــذه األمــة عــن دف
ــادة  ــه بالقي ــا الل ــد أن أكرمه ــة بع ــة خادم ــة طيع ــا تابع وجعله
ــارة،  ــارف والحض ــوم واملع ــة العل ــت قبل ــد أن  كان ــادة وبع والري
حــددوا أهدافهــم حــن التقــوا عــى رغــم خافاتهــم الدينيــة 
والعرقيــة واللغويــة وعــى رغــم العــداواة والحــروب التــي دامــت 

ــامية . ــة اإلس ــى األم ــم ع ــوا قبضته ــرون، ليحكم ــرون وق ق

 حددوهــا حــن اتخــذوا قــرارا بتقســيم العــامل العــريب يف مطلــع 
ــكال  ــس السياســة بأش ــون نف ــوا يتبع ــا زال ــن وم ــرن العري الق

ــة. مختلف

ــه ليفتــك زمــام  ــه فعل ــه ملــا يجــب علي  إن العــامل الغــريب تنب
القيــادة للعــامل مــن أيــدي املســلمن غــر مســتعد  لتســليمه اليــوم 
مهــا كلفــه الثمــن ومهــا كانــت املخاطــر ألنــه يــدرك جيــدا أن 
ــا   ــا وجهلن ــة علمن ــتتنا وقل ــا وتش ــة يف ضعفن ــه كامن ــارص قوت عن
مبقدراتنــا وبأدوارنــا كأمــة أخرجــت للنــاس فكانــت يف غابــر 

الســنن خــر األمــم.

 ملفــات وملفــات وقضايــا  تحتــم عــى األمــة الوقــوف جميعــا 
لتحــدد أولوياتهــا فعــى الحاكــم أن يحــدد أولوياتــه بــأن املعركــة يف 
أوطانــه معركــة زرع الثقــة ومتتــن عــرى الوطــن بالتعــاون وتوســيع 
دائــرة الحريــات يف مجــال البنــاء الحضــاري للوطــن ســواء كانــت 
فكريــة أو علميــة أواقتصاديــة أوتربويــة ... يف إطــار ثوابــت وقيــم 
الديــن اإلســامي الحنيــف وتحقيــق التنميــة   ليوجــه قــوة تركيــزه 
ــة  ــا فاملعرك ــه عــى تحقيقه ــي شــعبه وأمت ــع بن ــا ويعمــل م عليه

معركــة الجميــع.

إن عــى  العــامل العــريب أن يســتفيق مــن ســباته العميــق الــذي 
دام أزيــد مــن ثاثــة قــرون، وأن  يعــرف أيــن هــو ومــاذا يــراد بــه 
ليحــزم ويعــزم عــى منعــه بــكل قــوة ، وعليــه أن يعــرف مــا هــي 
نقــاط ضعفــه ومــا يجــب عليــه فعلــه لتقويتهــا وأن يعــرف ويعرف 
ويعــرف، وعــى الشــعوب ان تحــدد أولوياتهــا ولتعلــم بــأن الغــرب 
يريــد لهــا أن تكــون معــاول هــدم لبلدانهــا ومقدراتهــا ومقدســاتها 
ــدم  ــن اله ــة و... ، فليك ــية واالجتاعي ــاع السياس ــتغلة األوض مس
ــا الحضــاري وليــس هدمــا  ــا وموروثن ــة عــن هويتن لألفــكار الغريب
لألوطــان،  ولتحــدد مجــاالت العمــل بــكل مســؤولية مراعيــة ســنة 
التــدرج والراكميــة مقدمــة مصلحــة األوطــان واألمــة عــى مصلحــة 

املجموعــات أو األفــراد...

أ. نصر الدين حــــــزام
رئيس جمعية اإلرشاد واإلصالح

1 العدد الثاني )02( ربيع الثاني 1436 هـ ـ فيفري 2015 م
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ال ميكــن أن نســمع أو نســتمتع بالصــوت الشــذي العــذب 
ــو انطلــق مــن حنجــرة ذهبيــة وبكلــات شــجية، إذا ارتفعــت  ول
أصــوات مــن يفــرض فيهــم أنهــم مســتمعون أو أنهــم غــر مبالــن 

باملطــرب أو صمــوا أذانهــم أصــا، فهــم ال يســمعون.                                     

كذلــك الشــأن، بالنســبة لصــوت الوســطية واالعتــدال إذا 
ــه التشــويه والتشــكيك  ــه مــارد وأصاب خفــت وأصبــح مطــاردا كأن
ــر يف  ــى التأث ــدرة ع ــك الق ــر ذل ــى إث ــد ع ــك، ففق ومســه التفكي
الــرأي العــام وتأطــر الجاهــر املســاندة لــه أو املتعاطفــة معــه.            

ومبــا أن الطبيعــة التــي خلقهــا اللــه تعــاىل والطبــاع التــي تتوىل 
املنظومــة الدوليــة ال تقبــل الفــراغ، فقــد بــرزت أو أبــرزت وجــوه 
جديــدة لتــؤدي أدوارا عــى املــرح الــدويل، عــى غــرار القاعــدة 
التــي تقاعــدت وتقاعســت، أو بوكــو حــرام التــي قــد تعتــر العبــا 
محليــا هاويــا أو متهاويــا غــرق يف الســبي والبغــي، غــر أن الافــت 
للنظــر، متعاظــم الخطــر وفاقــد البــر هــي داعــش التــي شــوهت 
ــأت  ــا نش ــف أنه ــن، كي ــين واألموي ــام يف ارض العباس ــة اإلس دول
ــل  ــه عم ــز؟، كأن ــت وجي ــت يف وق ــت وتفرعن ــددت و تفرع و مت

دهاليــز، مهــا يكــن فإنــه حالنــا ألفنــاه وألفنــا.                                                      

ــال وحــال الضفــة األخــرى؟، حيــث الحضــارة وحقــوق  فــا ب
اإلنســان والدميقراطيــة والحريــات الفرديــة والجاعيــة ملــاذا خفت 
فيهــا صــوت الحكمــة والعقــل واملنطــق واملوضوعيــة عــى مســتوى 
النخبــة والســلطة حتــى ظهــر فيهــا )داعــش( يف طبعــة أوروبيــة، 
بعيــون زرقــاء حســب شــهادة »وشــهد شــاهد مــن أهلهــا« تبــث 
ــس،  ــة أو بالتجن ــواء باألصال ــا س ــن مواطنيه ــوف ب ــب والخ الرع
CHARLIE-( وذلــك عــى إثــر حادثــة جريــدة شــاريل ايبــدو

HEBRO( التــي علمــت بهــا وســكتت عنهــا األجهــزة األمنيــة 
حســب جــون مــاري لوبــان، فــكان الســعي لحشــد الدعــم إلنشــاء 
أمميــة ضــد مــا أصبحــت اآلن تســميه اإلرهــاب أو داعــش الطبعــة 
العربيــة وكانــت البدايــة باملســرة يف عاصمــة الجــن التــي غابــت 
فيهــا املائكــة، واللــه وحــده الــذي يعلــم ايــن تصــب ان كانــت يف 

نهــر الســن أو يف مــكان آخــر. 

ــإن  ــة معلومــة، ف ــام، إذا كانــت كلمــة داعــش املعّرب ويف الخت
ــة  ــة‹‹ ويف رواي ــة الرس ــة العلاني ــي »الدول ــم ه ــش عنده داع
»الريــرة‹‹. فاللّهــم ارضب داعشــنا بداعشــهم وأخرجنــا مــن 

ــاملن. ــم س بينه

اإلرهــــابي 
ذو العينين الزرقاوين
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ــيدنا  ــة س ــر الري ــد خ ــرى مول ــاح ذك ــاد واإلص ــة اإلرش ــت جمعي أحي
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم بحفــل إنشــادي كبــر يــوم الخميــس 10 ربيــع 
األول 1436هـــ املوافــق لـــ: 01 جانفــي 2015 بقاعــة األطلــس. الحفــل نشــطته 
ــة، عــى غــرار فرقــة األقــى وفرقــة اآلفــاق  أملــع الفــرق اإلنشــادية الجزائري

الحفــل 
اإلنشادي 

الكبيـر
بمناسبة المولد 
النبوي الشريف

ــن ســراج واملنشــد  ــد ب ــد الحمي ــن عب وكــذا منشــدي الشــارقة الجزائري
زهــر فــارس الذيــن أبدعــوا, باإلضافــة ألوبــرات حــول فلســطن قدمتهــا 
براعــم اإلرشــاد مــن مدينــة تيبــازة، وأخــرى حــول مولــد خــر البــر مــن 
تقديــم فرقــى األقــى الفنيــة, وكان للشــعر مجــال مــع الشــاعرة عصــاء.
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عقدت جمعية اإلرشاد واإلصالح بتاريخ 
18 و 19 ربيع األول 1436 هـ الموافق لـ 09 و 10 
جانفي 2015 م ملتقى الفكر اإلسالمي بفندق 
المرسى بسيدي فرج وقد دأبت الجمعية على 
تنظيمه كل سنة بمناسبة ذكرى ميالد سيد 
الخلق محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

ــاء  ــع يف البن ــوع : »دور املجتم ــج موض ــنة لتعال ــذه الس ــة ه ــاءت طبع ج
واملحافظــة عــى الدولــة يف عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم« تحــت شــعار 
»مجتمــع فعــال ومتماســك..دولة قويــة ومســتقرة«، امللتقــى 

ــر و تونــس و املغــرب. شــارك فيــه جمــع مــن العلــاء مــن الجزائ

االفتتــاح كان ملديــر امللتقــى األســتاذ مهــدي بــن خزنــة الــذي رحــب 

ــوه  ــا  ن ــار هــذا املوضــوع ك ــة اختي ــم تعــرض لخلفي بالحضــور و املشــاركن، ث

بالجهــود املبذولــة إلنجــاح برنامــج امللتقــى. أمــا الكلمــة الثانيــة فكانــت تأطريــة 

وقــد ألقاهــا الشــيخ عبــد الكريــم بلقــط الــذي راح يــرح للحضــور املغــزى مــن 

اختيــار عنــوان هــذا امللتقــى وكــذا اختيــار املحــاور التــي جــاءت يف ورقــة امللتقــى 

حتــى يضــع املشــاركن يف صــورة مــا تريــده الجمعيــة مــن مخرجــات مــن وراء 

هــذا امللتقــى.

كــا تجــدر اإلشــارة إىل أن ممثــل الوزيــر األول الســيد ســيف الحــق رشفــاء 

كان ضيــف الــرف و الــذي أشــاد بالجمعيــة ومــا تبذلــه مــن جهــود كــا 

نقــل اعتــذار الســيد الوزيــر األول عبــد املالــك ســال عــن عــدم تلبيتــه لدعــوة 

ــق والســداد. ــا بالتوفي ــا له ــا أشــاد  بدورهــا ودع ــه ك ــة الرتباطات الجمعي

ــة األســتاذ  ــوا مــن الشــعر، إذ كان لشــاعر الحري ــة مل تخل الجلســة االفتتاحي

محمــد بــراح فــرة مــن الزمــن ألقــى عــى الحضــور قصيــدة بعنــوان : »القصيــدة 

ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــدح رس ــا يف م ــة«، كتبه ــر الري ــدح خ ــة يف م النوني

وســلم، بــدأ عــى وجــوه ســامعيها التأثــر لكلاتهــا القويــة يف مــدح ســيد الريــة.  

 ثــم كانــت الكلمــة لرئيــس الجمعيــة األســتاذ نــر الديــن حــزام  التــي أشــاد 

فيهــا بالجهــود املبذولــة مــن طــرف الجميــع مــن أجــل إخــراج هــذه الجمعيــة 

يف أحــى صــورة كــا اعتــاد عليهــا متابعوهــا عــر ربــع قــرن مــن الزمــن، وهــذا 

رغــم التحديــات التــي واجهاتهــا يف املــايض وتواجههــا يف الحــارض، مذكــرا بــأدوار 

ــن  ــه ع ــة كلمت ــس يف نهاي ــيد الرئي ــن الس ــم ليعل ــة بلدانه ــات يف حاي املجتمع

االفتتــاح الرســمي ألشــغال ملتقــى الفكــر اإلســامي.

يف املســاء وعــى الســاعة الثالثــة ونصــف مســاء انطلقــت أشــغال الجلســة 

ــة  ــع والدول ــوان : »املجتم ــه بعن ــور األول من ــى يف املح ــذا امللتق ــن ه األوىل م

يف عهــد النبــوة«، الجلســة األوىل أرشفــت عــى تســيرها الدكتــورة 

ســامية جبــاري، وأطرهــا كل مــن الدكاتــرة التاليــة أســائهم: 

الدكتــور نــور الديــن الخادمــي مــن دولــة تونــس وقــد كان عنــوان 

ــة(«،  ــة املدين ــوة )وثيق ــد النب ــم املجتمــع يف عه ــة : »تنظي املداخل

ــوان:  ــه بعن ــوريا ومداخلت ــة س ــن دول ــال م ــر الش ــور ماه والدكت

ــاء املجتمــع )املســجد منوذجــا(«،  ــة يف بن »دور املؤسســات الربوي

ــذي تدخــل  ــر وال ــة الجزائ ــن دول ــا م ــي زكري ــور صديق ــم الدكت ث

ــة يف  ــة الدول ــاء وحاي ــع يف بن ــاهمة املجتم ــوان : »مس ــت عن تح

ــن  ــكايف م ــت ال ــل الوق ــكل متدخ ــي ل ــد أعط ــوة«، وق ــد النب عه

أجــل إيصــال الفكــرة إىل املشــاركن حيــث كان وقــت املداخلــة بــن 

ثاثــن وبــن أربعــن دقيقــة، ثــم فتــح بــاب املناقشــة للمشــاركن 

أيــن طرحــوا إضافاتهــم وأســئلتهم التــي أجــاب عنهــا املحــارضون  

ليــأيت ختــام هــذه الجلســة عــى الســاعة السادســة ونصــف 

ــت  ــي انطلق ــى والت ــن هــذا امللتق ــة م ــا الجلســة الثاني مســاء. أم

عــى الســاعة الســابعة ونصــف مســاء فقــد كانــت تحــت عنــوان: 

»املجتمعــات الحديثــة ودورهــا يف بنــاء الدولــة واملحافظــة عليهــا« 

ــرة  ــا الدكات ــاملي، وأطره ــوب س ــور أي ــيرها الدكت ــى تس وأرشف ع

التاليــة أســائهم: الدكتــور عبــد الحــق ميحــي مــن دولــة الجزائــر، 

وقــد كان عنــوان املداخلــة:دور مؤسســة املجتمــع يف الحفــاظ 

عــى اســتقرار الدولــة، والدكتــور امحمــد طــايب مــن دولــة 

املغــرب، وتدخــل تحــت عنــوان: جدليــة املجتمــع املــدين واملجتمــع 

الحكومــي، ثــم يف األخــر األســتاذ مــي قســوم مــن دولــة الجزائــر 

وتدخــل تحــت عنــوان : »تنظيــم املجتمعــات الحديثــة والتنشــئة 

االجتاعيــة« ليفتــح بــاب املناقشــة للمشــاركن أيــن طرحــوا 

إضافاتهــم وأســئلتهم التــي وضحهــا األســاتذة وأجابــوا وعلقــوا 

عليهــا ليــأيت ختــام هــذه الجلســة وختــام اليــوم األول عــى الســاعة 

التاســعة ونصــف مســاء.

ــاين فــكان يومــا مخصصــا للورشــات، وبالضبــط  ــوم الث أمــا الي

ــر  ــة تأط ــوان األوىل: كيفي ــتان، كان عن ــى ورش ــذا امللتق ــج له برم

ــت  ــت تح ــة، وكان ــرة النبوي ــوء الس ــا يف ض ــات وتفعيله املجتمع

ــة فجــاءت تحــت  إرشاف األســتاذ مــي قســوم، أمــا الورشــة الثاني

عنــوان : »آثــار ومخاطــر إهــال دور املجتمــع عــى اســتقرار 

ــم  ــث انقس ــو، حي ــة لول ــتاذة صوري ــا األس ــة« وأرشف عليه الدول

املشــاركون إىل مجموعــة كل مجوعــة راحــت تناقــش محــور 

ــة. ــكل ورش ــات ل ــا بتوصي ــدة منه ــرج كل واح ــة لتخ الورش
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أضع بين يدي أحباب 
المصطفى سيد البرية محمد بن 
عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
رؤيـة اجتهادية قابـلة للتطوير 
والتصويـب والتوسيـع وال أريد في 
نهايتها أن تنسب لي وإنما أريـد 
أن تكون في نهاية تمامها رؤيـة 
جماعية تنسب ألحباب الحبيب 
التهامي العدناني عليه أزكي 
الصالة وأبهى السالم 

ــم  ــم ونبيك ــرة دينك ــوىل يف ن ــم امل ــاب نارصك ــا األحب أيه

عليــه الصــاة والســام، إّن مسلســل اإلســـاءة لألديـــان ولألنبيـــاء 

فــن قديـــم يف العــدوان وحرفــة تاريخيــة احرفهــا اليهــود 

والنصــارى وأهــل الــرك واإللحــاد لقولــه تعــاىل : زب  ے    ے  

)املائــدة/82(،  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇ رب 
ــاىل :زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پرب  ــال تع وق

ــرة/120(.    )البق

كل األديـــان تعرضــت لإلســـاءة و اإلهانــة دون اســتثناء عــر 

التاريــخ، كل األنبيـــاء والرســل تعرضــوا لإلســـاءة يف حياتهم وبعد 

ــان  ــذه األدي ــاع ه ــرض أتب ــا، وتع ــن الدنيـ ــم ع ــم ورحيله موته

ــة والســخرية.  لاحتقــار واإلهان

يتعــرض اإلســـام كخاتــم األديان والرائــع لإلهانة املســتمرة 

واملمنهجــة ويتعــرض الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم 

لإلســتهداف املقصود باإلســـاءة والســخرية. 

لماذا هذه اإلساءة الدائمةلإلسالم وللرسول الكريم؟

1 ـ اإلســام هـــو خاتـــم األديـــان ومنتهــى الرائــع وســلم الله القــرآن من 
ــرة  ــة يف املناظ ــّل حج ــدس  وض ــه املق ــس يف نص ــل ومل مي ــف والتبدي التحري

واملجادلــة مــع الديانــات األخــري

ــاء والرســل وســيد املرســلن تــرك ســرة وهــدي  ــم األنبي ــد خات 2 ـ محمـ
ــر.  ــرك والكف ــض ال ــد ونقي ــه التوحي ــه، قرين ــط اســمه بالل وارتب

3 ـ اإلســام أكــر الديانــات انتشــارا ورواجــا يف العــامل بــكل الوســائل 
ــويهه  ــذل يف تش ــي تب ــود الت ــم كل الجه ــا رغ ــرف تراجع ــاليب ومل يع واألس
ــرت  ــام ظه ــص االته ــع يف قف ــا وض ــل وكل ــم واألباطي ــتى الته ــه بش واتهام

ــع  ــه للجمي براءت

4 ـ صــار اإلســام يقــدم عاجــا روحيــا لغــر املســلمن ألن الغــرب يعــرف 
انكســارا روحيــا و إحباطــات خطــرة عــى مســتوى النفســية والشــخصية 

5 ـ املظهــر اإلســامي صــار مكــون مهــم وبــارز يف  الهويــة الغربيــة 
ــام  ــع الع ــح يف التري ــوين واض ــه قان ــد إىل توج ــيتحول باملزي ــة وس واملواطن

6 ـ ضعفــت قــدرات التضليــل وإمكانــات األباطيــل وحركيــة املزاعــم 
اليهوديــة يف إبعــاد تقــارب اإلســام مــن املجتمعــات األوربيــة فجــاءت حملــة 
الــرب الثقيــل واســتغال العنــف فزاعــة اإلرهــاب واإلســـاءة للرســول محمــد 

الكريــم ونقــل داعــش بالصــورة إىل شــوارع األوربيــن

كيف نواجه هذا العدوان على المقدسات وعلى محمد 
صلى اهلل عليه وسلم

 قــال الرســول صــى اللــه عليــه وســلم : »لــن يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون 
ــال لشــاعره  ــن«، وق ــاس أجمع ــده والن ــده ووال ــن نفســه وول ــه م أحــب إلي
حســان بــن ثابــت ريض اللــه عنــه »أهــج قريشــا فإنــه أشــد عليهــا مــن رشــق 

النبــل«.

ــا  ــا وعل ــلوكا وخلق ــادة وس ــا وعب ــام فه ــا باإلس ــح صلتن أوالً : تصحي
ومتتــن الصلــة بالنبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم باالبتعــاد عــن شــكلية 
املظهــر واالنتســاب وتقليديــة املواجهــة ونقـــلها ملســتويات حضاريــة رفيعــة 
الفعاليــة وقويــة التأثــر يف األخــر صــورة البــكاء والــراخ واللطــم والتهديــد 

الشيخ 
عبد الرحمن سعيدي

في نصـرة النبـي
والمقدسات الدينية للمسلمين
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التنفــع ألنهــا تزيــد مــن خــوف العــرب وتزيــد يف ريبــه وشــكوكه وتفــرح مــن 
ــة  ــة والحضاري ــلمية والعلمي ــة الس ــورة املواجه ــكل والص ــذا الش ــا به يريدن
تســحب البســاط مــن اللــويب الصهيــوين والجاعــة العنريــة املتطرفــة 
ــب الرســمية وأصحــاب  ــق عــى تألي وتفــوت الفرصــة عليهــم وتقطــع الطري

ــرار عــى املســلمن  الق

ــا : إعــاء شــأن الرســول يف كل الفصــول واملراحــل والخــروج مــن  ثاني
منهجيــة رد الفعــل والظرفيــة ومســار العواطــف وإن كانــت العواطــف ذات 

ــل اليقظــة  ــة والحشــد العــام وتفعي حاجــة يف التعبئ

ثالثــا : العمــل عــى وضــع رؤيــة عامليــة تشــارك فيهــا مختلــف 
املؤسســات الدينيــة والهيئــات العامليــة مــن خــال التشــاور والتنســيق 
والعمــل املشــرك لحايــة املقدســات واملســلمن تشــمل هــذه الرؤيــة تحديــد 
مواصفــات الشــخصية املســلمة يف الغــرب يف إطــار القوالــب السياســية 
واالجتاعيــة واملواطنــة والحيــاة الدســتورية ومــا هــي أهــداف املســلمن عــى 
مســتوى هويتهــم هــل هــو العيــش يف كنــف احــرام الــدول الغربيــة لهويتهــم 
ودينهــم وهــل هدفهــم فــرض هويتهــم عــى غرهــم والتمكــن لهــا وإقامــة 
كيــان لهــا يف أرض الغــرب كل هــذه التســاؤالت يجــب أن تكــون ضمــن 
رؤيــة عامليــة وهــل املســلمون يف الغــرب هــم امتــداد ألوطانهــم وأوضاعهــم 

ــم؟  ــم وثقافته ــداد لهويته ــم امت ــة أم ه الوطني

ــا : توحيــد جهــود الجاليــة املســلمة يف شــكل مؤســي وإبعــاده  رابع
ــويب  ــكيل ل ــا لتش ــز جهوده ــة وتركي ــة املختلف ــة العربي ــرات األنظم ــن تأث ع
ــلمن يف  ــة املس ــم ومكان ــول الكري ــا الرس ــامية منه ــات اإلس ــي املقدس يحم
الغــرب إلن التفرقــة والتشــتت يزيــد مــن الضعــف والتقصــر وميكــن املغرضن 

مــن التاعــب باملســلمن .

ــا : تجريــد نــرة النبــي عليــه الصــاة والســام مــن الطائفيــة  خامس
والفئويــة والتوظيــف الســيايس لألنظمــة والعصبيــة واملذهبيــة والحزبيــة 
ــز مــع  ــدون إقصــاء أو تهميــش ومتيي ــكل املســلمن ب ــا نفــر عاملــي ل وجعله

ــر   ــدرة والتأث ــا ذوي الخــرة والق ــر يضعه ــذا النف ــة موحــدة يف ه رؤي

ــدول  ــود يف ال ــامي املوج ــريب اإلس ــتثار الع ــف االس ــا : توظي سادس

األوروبيــة يف النــرة والضغــط الســيايس واإلعامــي » مثــل االســتثار 
يف الرياضــة واإلعــام والنــت والــركات واملؤسســات االقتصاديــة 
وغرهــا« تخصــص بعــض األربــاح يف دعــم مشــاريع اإلســام املعتــدل 
وتشــكل صناديــق الدعــم واملســاندة لألقليــة املســلمة ومتكينهــم مــن 
ــل الغــرب  ــة ونعام ــم واإلغاث ــن والتعلي ــا التكوي كل املســاعدات منه

باملثــل عنــد دعمهــم ملــن يدعمــون مشــاريعهم .

ــة  ــن هيمن ــرب م ــة يف الغ ــات الديني ــر املؤسس ــابعا : تحري س
ــية. ــة والسياس ــة واإلعامي ــر املالي ــة بالدوائ ــة واملرتبط ــات املتطرف الجاع

ــن املقدســات اإلســامية أن  ــاع ع ــرة والدف ــن الن ــا : م ثامن
ميســك املســلمون عــن تقديــم الصــورة الســيئة عــن اإلســام  وعــن 

ــه الســام.  ــم علي ــي الكري النب

فالتحريــض عــى القتــل والســب والطعــن والقذف والتشــويه كل 
ذلــك ال يصلــح للنــرة وتطهــر الفايســبوك مــن الجنــون والتاعــب 
باملشــاعر والعنريــات والغــرور والغبــاء واالنســياق يف الــرد الهمجــي 
كفــوا عــن احتقــار املســلم ألخيــه املســلم ألن ذلــك يشــمت شــاريل 

وغرهــم فيكــم.

تاســعا : نعمــل مــع كل العقــاء يف األديــان والطوائــف 
ــان  ــداءات عــى األدي ــم االعت ــة لتجري ــة عاملي ــة وتشــكيل هيئ الديني
ــل هــذه  ــاء والرســل وتعم ــم األنبيـ ــة منه ــوز الديني ــاءة للرم واإلســ
الهيئــة عــى إعــداد تقاريــر عــن وضــع األديــان يف العــامل وميكنهــا أن 

تتشــكل كطــرف مــدين يرافــع مــن أجــل حايــة األقليــة الدينيــة 

ــان وتكــون  ــان يف العــامل وتواجــه املســيئن لألدي ــة األدي ووضعي

هــذه الهيئــة فضــاء للحــوار الدينــي والتقريــب بــن أتبــاع 

ــامل.   ــان يف الع األدي

ــي  ــأن للنب ــاء الش ــرة وإع ــة يف الن ــذه رؤي ــاب ه ــا األحب أيه
الكريــم ولكــم التقديــر يف إثرائهــا فهــي لبســت يل فهــي لكــم بالنقــد 
والتصويــب والتطويــر وشــكرا ســلفا عــن كل مســاهمة جــادة ولكــم 

ــر واالحــرام. ــي كل التقدي من
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يــاذاك  لتســبه  جنـــــــــــــــــى  مــاذا 
لدعــاك  بيننــا  حيــــــــــــا  كان  لــو 
لــو كنــت تعلـــــم مــا يكــن فــؤاده
وأبــاك جدكــم  ســــــل  لكــم  حبــا 
ســلهم ففــي التــوارة عطــر محمــد 
وتبــاك  فاْبِكَيــْن  عيســى  وكتــاب 
دعــوة  بأرفــع  أوصانــا  عنــك  كــم 
وبــكاك  األســى  منــك  ويهمــه 
أمتــي  ربــي  البعــث  عنــد  ويقــول 
وهــاكا  أذى  جنبهــا  ويقــول 
ســيكون أســعد لــو ظفــرت بهديــه 
لقيــاك  الجفــا  بعــد  وتســره 
متجهــم؟   محمـــــــــدا  أن  أتظــن 
جافــاك  مــــــــا  خاصمــت  فلــو  كا 
متبــرم؟ محمـــــــــــدا  أن  أتظــن 
عــاداك  مــا  غاليــت  فلــو  حاشــا 
هــا

ُ
غيث ترقــرق  مرســلة  كالريــح 

يســقي ليبُســم فــي الوجــود شــذاك
رحمــة  أوســع  للنــاس  حامــل  هــو 
دعــاك  باليــراع  المــكارم  وإلــى 
بريشــة  وأنــت  ذواقــا  قدعــاش 
برضــاك  بــل  إكــــــــراه  ال  والديــن 

محمــدا  نحــب  علمنــــــــــا  الوحــي 
يهــواك  قلبــه  مــــــــــن  ومحمــد 
لنبينــا  ة  بــراء الرســــــــوم  تلــك 
يــداك  تخــط  مــا  تنكــر  والنــاس 
عدالــة  لطهــر  ميزانــا  ارســمه 
واألشــواك  الهــم  تزيــح  جــاءت 
لكنــت ســبقتنا  لــو كنــت تعرفــه 
هنــاك النبــي  فمــن  عشــقه،  فــي 

تحبــه  لكنــت  تعرفــه  كنــت  لــو 
فــداك  حبيــب  يــا  روحــي  ولقلــت 
عشــق الجمــال وال جمــال كمثلــه

ســواك   الــذي  ســبحان  ســتقول 
عفــوا أنــا قصــرت أوصــل عطــره 
خطــاك  ألســتحث  إليــك  غضــا   
بمحمــد  أتصــف  لــم  أنــا  عــذرا 
عينــاك  الهــدى  نــور  تــرى  حتــى 
حلــة  التســامح  ديــن  تــرى  حتــى 
حيــاك  إذا  قــزح  مــن  بيضــاء 
منحتــه  لكنــت  تعرفــه  كنــت  لــو 
وأبــدت حسنــــــــــــه  يمنــاك   حبــا 
قــل يســتحيل بــأن يكــون جمالــه 
األمــاك  ســابق  جمـــــــــــــــــاال  إال 

نبينــا   قلــب  طهــر  تعلــم  البــد 
ناغــاك  الــذي  للطيــر  رق  مــن 
مــن عــاش يعمــل كادحــا لخديجــة 
يرعــاك  لكــي  غنيمـــــات  ورعــى 
كــم 

ُ
اث يَّ

َ
غ فمحمــد  تنصفــوا  إن  

آواك   الــذي  الحضــن  ومحمــد 
طوقهــا  ويكســر  أغــاال  ويزيــح 
أدمــاك   الــذي  الجــرح  ويلطــف 
ــن رســمته  ــت حي ــك فأن هــون علي
استمســاكا   بنبينــا  زدتنــا  قــد 
وانقــل مــكارم مــن يريــد نجاتكــم 
ــوات مــن نجــواك  واذكــره فــي الخل
محمــد خصــال  منــي  تلتقــط  ال 

كنــداك  النــدى  ليــس  فلربمــا 
تحبــه  ســوف  شــك  ال  ســتحبه 
غشــاك  الــذي  الوهــم  فلتمســح 
وبهائــه  محمــد  جمــال  فــي  ثــق 
أفــاكا  خائنــا  تصــدق  ال  قــم 
كــم ســبه قــوم فأكمــل دربــه ؟

وعــراكا  ســفاهة  ليــس  والديــن 
لــو كنــت تعــرف حســنه وخصالــه 
يــداك مــا تخــط  لبكــت دموعــك 
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لســت الجديــد يســب عــرض محمد 
قــد خــاب فــي كل الدنــا مســعاك 
خديجــة  وزوح  ماريــة  زوج  هــو 
أخــاك؟  أكــون  فهــل  أنــت  ــيَّ 

َ
خ

ُ
وأ

عذرا فطهر الدين يرفض رسمكم 
قــل للمــداد يخــط »يــا حاشــاك«  
وأنــا نصحتــك أن تحــب »محمــدا« 
فــاك  تطهــر  أن  حبــا  أرجــوك 
الســيف واإلرهــاب ســلعة جدكــم
قــل عــن مجازركــم هنــا وهنــاك 
قدســنا  وتلكــم  أندلــس  هاتيــك 
ربــاك  يغصبــون  يهــودا  فارســم 
أو قــل بمحرقــة ومــزق  ســترها 
دمــاك   إســرائيل ســفك   ســتبيح 
ــت ارســم »برابعــة« جســوما أحرق
مــا عشــت مثلــي جامعــا أشــاك؟ 
محــارب  أتــاك  لــو  مــاذا سترســم 
قتــال يغصــب بالرصــاص ثــراك؟
هل ســوف تصبر أن ترى متوحشــا 
يغتــال شــعبك أو يــدوس حمــاك؟
قل كيف ستصبر لو ترى أطفالكم 
قتلــى وتجمــع فــي المســا جرحــاك؟ 

أ. محمد براح
شاعر الحريــــة

قلــي فقــط أرأيــت غــزة فــي اللظى؟
هــل ســاكب دمــع األســى جفنــاك؟

هــل نحــن جئنــا أرضكــم ودياركــم؟ 
وجيوشــكم عنــدي فمــا أقســاك؟

الثلــج غطــى صبيــة  ارســم ركام 
فــي الشــام ســل بشــارها الســفاك؟ 
الزلــت أكتــب كبركــم  صدودكــم 
أرداك  الــذي  للحقــــــــــــد  أصغيــت 
ــا  ــي« غــردوا مــن دونن ــا »خبيب ال ي
شــفتاك  روت  مــا  التصهيــن  لــب 
وأجــب ففــي بغــداد نــزف توجــع 
ســلها وقــل مــن ذا يكــون غــزاك؟ 
سل كيف أرسم قصفكم ولهيبكم 
الفتــاك؟ غــازك  أرســم  كيــف  أم 

ــت بيوتكــم  ــو رأي ــك ل ــف انفعال كي
بربــاك؟ العــدا  لــو  وكيــف  هــدت 

يا نســل »هوالكو« تشــيعون الردى 
لهجــاك ميــت  ينطــق  كان  لــو 

مــا ذقــت مثلــي، جدكــم مــن ســامني 
ــي أنســاك؟   ســوء العــذاب فكيــف ل
محمــدا  العالميــن  حبيــب  رســم 

ُ
ا

ســماك  ينيــر  كــي  بأرضــك  نجمــا 

ــة  وارســمه عــدال شــاد صــرح عدال
ومــاكا  للــورى  ســلما  وارســمه 
واليــوم تقنعنــي الرســوم بســيركم 
جفــاك أشــد  فمــا  الســقوط  نحــو 

هــذا قصيــد النصــح نحــوك فانتبــه 
ال الرســم منــك ســيوقف األفــاك

بــل ســوف يشــعل ثــورة ســلمية 
ويزيــل عنـــــــــــا  إفككــــــم وأذاك 
فلصالحــي  حماقــة  ارتكبــت  فــإذا 
أغبــاك!  مــا  أشــقاك  مــا  ألقــول 
بعيــادة  تقتنــع  لــم  إن  وعليــك 
بشــفاك. يعتنــي  طبيـــــب  فيهــا 
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كان لدعوة الشيخ بن 
باديس، األثر الطّيب والصدى 
اإليجابي وسط أفراد الشعب 
الجزائري، الذي التف حول 
دعوته وحركته االصالحية  لما 
رأى فيه من صدق في القول  
ووضوح في الهدف، خاصة 
وأنه أعطى للعلم والتعليم 
األهمية الكبرى في المشروع 
اإلصالحي الواعي والرامي إلى 
بناء الفرد الجزائري المسلم، 
بناء شامال ومتكامال، يرنو 
تحقيق »اإلسالم الذاتي« القائم 
على النظر البعيد في آيات 
اهلل، فضال عن العلم والبحث، 
رغبة في تحقيق الفهم السليم 
لإلسالم.  

د. جمال قندل
أستـــاذ محاضـر
جامعـــة الشـلف

وضوح الرؤية والهدف :

لــذا ســعى رائــد اإلصــاح والتجديــد يف الجزائــر، إىل اســتغال املتــاح 

مــن اإلمكانــات والفــرص واملناســبات يف الذكــر والتذكــر وتقويــة اإلميــان 

يف النفــوس وتجديــده وتعميــق الشــعور الوطنــي وتعزيــز روح العمــل 

والبــذل والدفــع باتجــاه االلتفــاف حــول القضايــا الوطنيــة. وقــد شــّكل 

املولــد النبــوي الريــف ســانحة  عــى غايــة كبــرة مــن األهميــة مل تُفــت 

الشــيخ ابــن باديــس قــّط قبــل وبعــد تأســيس جمعيــة العلــاء املســلمن 

الجزائريــن ملــا لهــا مــن أثــر كبــر يف حيــاة الشــعوب واألمــم، مــن حيــث 

دفعهــا باتجــاه العمــل لصناعــة الخــرات يف كافــة مناحــي الحيــاة، عــى 

ــن  ــاب م ــا يف الكت ــا فرطن ــل، »وم ــامل وكام ــن ش ــام دي ــار أن اإلس اعتب

يشء« »قــل إن هــدى اللــه هــو الهــدى«. 

لــذا كان الشــيخ شــديد الحــرص عــى تنقيــة االحتفــال مــا علــق بــه  

مــن بــدع وخرافــات، تشــكلت عــر مارســات تراكميــة، غّذاهــا الجهــل 

بأحــكام الــرع وعززتهــا السياســات االســتعارية الفرنســية التــي كانــت 

ــل،  ــة التجهي ــال سياس ــن خ ــن م ــى الجزائري ــا ع ــكام قبضته ــو إح ترن

حتــى تســهل عليهــا عمليــة بســط الســيطرة والنفــوذ.

ــذ  ــول : »ومن ــي، إىل الق ــارك املي ــيخ مب ــياق الش ــذا الس ــب ه وذه

ــة شــكا  ــا أخــذت االحتفــاالت املولدي ــة بوطنن ظهــور الحركــة اإلصاحي

ــة  ــامية النقي ــادئ اإلس ــث املب ــا لب ــون فرصته ــز املصلح ــنا، إذ ينته حس

والحــث عــى مــكارم األخــاق ورضب األمثــال مــن ســرته عليــه الصــاة 

والســام، ثــم الرغيــب يف العلــم وتهذيــب النشــئ وتقديــم طائفــة مــن 

صغــار التاميــذ يقومــون بأناشــيد أو يخطبــون يف حياتــه صــى اللــه عليه 

ــون  ــا يك ــد، ف ــات والقواع ــزام بالواجب ــع رضورة االلت ــا تنب ــلّم، وهن وس

االحتفــال مقبــوال إال إذا توفــرت فيــه عــدة رشوط، وتحققــت مــن ورائــه 

ــال  ــذا االحتف ــون ه ــي: »أن يك ــة، وه ــات راقي ــامية وتطلع ــداف س أه

ــه  ــه، فــا يظهــر في أفضــل االحتفــاالت يف مظهــره ويف جوهــره ويف مثرت

يدعــو البشريـــة 
إلى اتباع محمد
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ــم. وال  ــن قوي ــن دي ــم م ــود الكري ــه هــذا املول ــا جــاء ب ــد م ــا يؤي إال م

يكــون الداعــي إليــه إال تعظيــم هــذا املولــود العظيــم وإظهــار محبتــه. 

وال تكــون فائدتــه إال تقويــة الشــعور بحســن طريقتــه واســتقامة ســنته 

واعتــاد ســلوك محجتــه«.

المولد المناسبة والدعوة 

ــف  ــوي الري ــد  النب ــس فرصــة املول ــن بادي ــز الشــيخ اب ــد انته وق

للثــاين عــر مــن ربيــع األول 1358 املوافــق  للخامــس مــاي 1939 

ــال  ــن خ ــزى، م ــى واملغ ــى عظيمــة املعن ــالة قليلــة املبن ــه رس ليوج

مقــال كتبــه يف جريــدة البصائــر  جــاء موســوما بــــ : » إىل محمــد أيتهــا 

اإلنســانية«حيث خاطبهــا بالقــول : »أيهــا البــر : يف مثــل هــذا اليــوم، 

ولـــد محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد املطلــب فولــدت اإلنســانية والدة 

ــى آدم  ــاء لبن ــل، أض ــن قب ــح م ــور مل يل ــون ن ــى الك ــدة وأرشق ع جدي

طريــق العلــم والعمــل والحريــة والســام يف حظــرة االخــاء العــام، 

فعــودوا بالذكــرى، إىل حيـــاة هــذا الرجــل اإلنســاين كيــف ارضعتــه بدوية 

ــم اتخــذه أخــا  ــوكا رقيقــا ث ــه أمــة حبشــية، وتبنــى ممل عربيــة وحضنت

ومــوىل  ثــم عقــد ألويــة االمــارة للمــوايل عــى العــرب، غــر مــرة، وأدىن 

بــاال الحبــي وســلان الفــاريس وصهيبــا الرومــي، لفضلهــم وســابقتهم 

عــى كثــر مــن كــراء العــرب وســاداتهم، وذاق آالم اإلنســانية يف اليتــم 

والفقــر والفقــد، وبــارش العمــل يف الرعــي وتاجــر، وبــا يف الشــدة 

والرخــاء والســلم والحــرب  فقــى حياتــه يرفــع طبقــات وضعهــا الظلــم 

ــّوى  ــى س ــروت حت ــان والج ــا الطغي ــات رفعه ــض طبق ــل، ويخف والجه

بــن بنــي آدم، يف الكرامــة البريــة، وأســقط اعتبــار األجنــاس واأللــوان 

ــه،  ــوى الل ــد إال بتق ــى أح ــد ع ــل ألح ــن أن ال فض ــة ، وأعل يف األفضلي

فعــودوا اىل األصــول التــي جــاء بهــا هــذا الرجــل، إنهــا جربــت، 

فصحــت تجربتهــا. فقــد بنيــت عليهــا مدنيــة  مــايف مدينــة اليــوم 

مــن خــر هــو مــن أثرهــا. ولــن تســعد اإلنســانية اال باالحــرام 

ــا  ــات م ــك أمه ــاء يف التعاقد.وتل ــاون وبالوف ــامح والتع والتس

ــه، فاتبعــوه تعيشــوا يف رغــد آمنــن. جــاء ب

»شارلي إيبدو« الكلمة السيئة والفعل األسوء :
فهــل أدرك مجرمــو أســبوعية »شــاريل إيبــدو« والذيــن 

ــر  ــى خ ــم ع ــاءتهم وحربه ــا يف إس ــي جلدتن ــن بن ــم م آزروه

ــاركتهم يف  ــال مش ــن خ ــلّم ـ م ــه وس ــه علي ــى الل ــام ـ ص األن

ــام،  ــر األن ــيئة لخ ــوم املس ــا الرس ــت فيه ــي رفع ــرتهم الت مس

وعلّقــوا وكتبــوا وخطبــوا وخاطبــوا وصــوروا يف أماكــن شــتّى مــا 

نــر مــن قبل رغبــة منهــم يف اإلهانــة واإلذالل واالســتهزاء واملكر 

باإلســام وأهلــه فهــل أدرك هــؤالء وأولئــك  عظيــم الجــرم الــذي 

اقرفــوه؟ وشــناعة الفعــل واملنكــر الــذي أتــوه؟ عــن ســبق إرصار 

ــي  ــوب الت ــى القل ــن تعم ــار ولك ــى األبص ــا ال تعم ــد. إنه وترص

ــا وسيســخر  يف الصــدور، فليعلمــوا أن هــذه ســخريتهم يف الدني

املؤمنــون يــوم القيامــة مــن هــؤالء املجرمــن، حيــث قــال اللــه 

تعــاىل : زبۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ     ی   ی   ی   ی   ىئ     ىئ  
جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  يت  
جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ     پ  پ     ڀ    ڀ   رب )املطففــن، اآليــات 29 ـ 36(
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إذا رّدد المسلمون في نواٍح 
كثيرة من العالم، أّن دينهم 
هو منهج الوسطية واالعتدال، 
فليس ذلك مجرُّد كالم يلوكونه 
للّتغطية عن األفكار الّظالمية 
والممارسات الهمجية اّلتي 
يُخفيها اإلسالُم، كما يحلو 
لكثيرين مّمن ال يحّبون هذا الّدين 
أن يُلصقوه به، بل هو حقيقة 
ماثلة تدّل عليها نصوُص اإلسالم 
المحَكمُة ومصادرُه األصيلُة 
وأحكاُمه العادلُة وتعاليُمه 
الّسمحُة، ويؤّكده الواقُع الّتاريخيُّ 
للمسلمين وتجاربُهم الحّيُة، 
ألكثر من اثني عشر قرًنا قبل 
انهيار الخالفة العثمانية، عاش 
في كنفهم وتحت سلطانهم 
أجناٌس ونِحٌل مختلفة، فوِسعوا 
خصوصّياتِهم وشخصّياتِهم 
وضمنوا والَءهم لإلسالم 
والمسلمين. 

ــة،  ــرون املتطاول ــداد هــذه الق ــُخ عــى امت ومل يشــهد التّاري

حيًفــا أو ظلــًا مــورِس يف حــّق األقليّــات الّتــي ال تديــن باإلســام، 

بــل كان هــؤالء يشــعرون بأنّهــم يعيشــون يف بلدهــم مواطنــن ال 

ذميّــن، أّمــا الّراُجــُع الّــذي يُشــاَهد اليــوَم يف مســتوى االعتــدال 

والوســطيّة لصالــح العنــف بشــكل عــاّم، فليــس أمــرًا أصيــاً يف 

ــتعارّي  ــواء االس ــرة االحت ــردُّه إىل ف ــل م ــاميّة، ب ــد اإلس التّقالي

للبــاد املســلمة، عــن طريــق املخطَّطــات الغربيّــة الّصليبيّــة والعلانيــة 

ـرة يف املذاهــب الفقهيّــة األربعــة  إلقصــاء الوســطيّة الســنيّة املؤطَـّ

املحافظــة، وتشــجيع التيّــارات اإلســاميّة الجانبيــة يف الــّراث باســم 

فتــح بــاب االجتهــاد والتحــّرر مــن التّقاليــد، ليتحّقــق تدريجيًــا إضعــاُف 

ــن ودعــاة االجتهــاد العــاّم.  دي ــح املجدِّ املحافظــن لصال

ــرف  ــن ط ــُة م ــاراُت الجانبي ــتفادته التيّ ــذي اس ــم الّ ــع كّل الّدع وم

ــذي  ــش الّ ــه مــع اإلســام، واإلعــراض والتّهمي االســتعار الغــريّب يف حرب

وقــع عــى املحافظــن نتيجــة التّشــويه والتّغليــط املمنهــج، فإّن املنافســة 

ــت مســتمرًّة،  ــه بقي ــر في ــع املســلمن والتّأث ــواء واق ــن الحت ــن الطّرف ب

ــة  ــن الحرك ــا كان ب ــت، م ــع الّصم ــذ طاب ــة وإن أخ ــا رشاس وكان أكره

ــدة بــه، وكان  ــّراث والحركــة الّســلفية غــر املتقيِّ اإلســامية امللتزمــة بال

شــغُل األوىل إرجــاع املســلمن إىل وضعهــم األّول الـّـذي انتقلــوا عنه، وهو 

العيــش تحــت رايــة الحكومــة املســلمة الّتــي تحتكــم بريعــة اإلســام، 

ــه، مــن  ــق ب ــّا عل ــة اإلســام م ــة تصفي ــة الثّاني ــا كان شــغل الحرك بين

خرافــة وبــدع ومناهــج غريبــة عــن اإلســام ثــّم تربيتهــم عــى اإلســام 

املصّفــى، عــى ضــوء األصــول الّتــي خالفــوا بهــا اإلطــار الســنّي املحافــظ، 

فنتــج عــن ذلــك أن تشــّكل داخــل الحركــة الّســلفية تيّــاُر أهــل الظّاهــر 

يف فــروع الّريعــة وتيّــاُر التّكفــر يف أصــول العقائــد، األّول يشــّوش عــى 

األوضــاع الفقهيّــة املوروثــة مــن املائــة الثّالثــة للهجــرة، ويشــّوش الثّــاين 

ــت  ــف ســنة، وتحّمل ــن األل ــد ع ــا يزي ــذ م ــّررة من ــى التصــّورات املق ع

عمليــَة التّشــويش األوىل جهــاٌت ذات نفــوذ، بينــا تحّمــل عمليــَة 
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وجاعــات  أفــراٌد  الثّانيــة  التّشــويش 

اصطدمــوا مــع املجتمــع ثــّم الحكومــات، 

تقــوم األوىل منهــا بإنهــاك املســلمن 

ــن  ــّي ب ــدل الفروع ــة الج ــا بإدام داخليً

عــواّم املســلمن، وتقــوم الثّانيــة بتوريــط 

املســلمن يف قضايــا دقيقــة وحّساســة 

ــع  ــم، م ــا بينه ــن في ــم متناحري تجعله

ــار األّول يفعــل ذلــك  اإلشــارة إىل أّن التيّ

بــكّل أريحيــة وهــدوء بــال، بينــا يدفــع 

يف  واملخاطــرة  املــوت  رضيبــة  الثّــاين 

ــرى  ــاع عــّا ي كّل وقــت مــن أجــل الّدف

ــة  ــدو أّن املنافس ــاُم. ويب ــو اإلس ــه ه أنّ

بــن الحركتــن مل تحافــظ عــى نزاهتهــا، 

فــا إن صعــدت الحركــة اإلســاميّة يف 

املنطقــة العربيــة حتّــى بــدأت العراقيــل 

الّدعــم  خــال  مــن  أمامهــا،  توَضــع 

ــة  ــاُت املمثِّل ــه الجه ــذي وفّرت ــوّي الّ الق

الحركــة  لخصــوم  الّســلفية  للحركــة 

ــون  ــن وهــم العلانيّ اإلســاميّة التّقليديّ

ــد   ــا ق ــو م ــون، وه ــون والقوميّ واللّيراليّ

أّن بعــض هــؤالء مــا هــم إالّ  يفــرِّ 

مراقبــون أمنــاء لاســتعار مــن أجــل 

منــع أّي نهضــة داخــل األّمــة، بينــا 

ــة،  ــذه الحرك ــف له ــاُر العني ــتمّر التيّ يس

وهــو الوليــد الّرعــّي الثّــاين الخــارج 

عــن الطّاعــة، يف أعالــه بعيــًدا عــن 

ــار  ــدة للتيّ ــة املؤيّ ــوى املالي ــة الق مبارك

ــل  ــلفية. فه ــة الّس ــل الحرك ــم داخ الّناع

يعــي املخلصــون مــن أبنــاء اإلســام، 

مفروضــة  الحقيقيّــة  خصومتهــم  أّن 

ومخطّطاتــه  االســتعار  وبــن  بينهــم 

باســتعباد  األّمــة،  عــى  الّســيطرة  يف 

شــعوبها وتســخر طاقاتهــا واســتنزاف 

ــا  ــّي هــو م ــدّو الحقيق ــا، وأّن الع خراته

جعلــه اللــه عــدوًّا يف كتابــه، قــال تعــاىل  
زبے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  
 .]82 : ڭ     ڭ  ۇۇرب]املائــدة 
فعــداوة املســلمن اليــوم مــع اليهــود 

الحاقديــن وحلفائهــم مــن العلانيّــن 

باليــوم  وال  باللــه  يؤمنــون  ال  الّذيــن 

ــن  ــع املؤمن ــًدا م ــون أب ــن تك ــر، ول اآلخ

ــر. ــوم اآلخ ــه والي ــون بالل ــن يؤمن الّذي

أرجو أال يتسرب 
إلى فهم القارئ 
الكريم التباس 
بخصوص كلمة 
»أمننا« فيقول 
محتجا : حتى 
الثقافة أخضعت 
لألمن!!وله بعض 
الحق في هذا.

فقــد تراكمــت عــى الكلمــة املســكينة ســنن 
مــن الســلوكات الربريــة التــي طبعــت األنظمــة 
الشــمولية، مــا جعلهــا صنــوا لاســتبداد والقمع، 
مــع أنهــا يف معجمنــا القــرآين من أبهــى درره ومن 

أجمــل جواهــره، قــال تعــاىل: زب مئ  ىئ  
يئ  جبحب  خب   مب           ىبرب )األنعــام، اآليــة 

81( وقــال ســبحانه : زب مئ  ىئ  يئ  جبحب  
ــا  ــة 82(،  ك ــام اآلي خب   مب           ىبرب )األنع
ــم  ــاىل: )وآمنه ــه تع ــار قول ــار والكب ــظ الصغ حف
فهــي   .)4 اآليــة  مــن  )قريــش،  مــن خــوف( 
إذا مــن أجــّل النعــم وليســت عنوانــا للنقــم، 
ــا  ــل م ــتبداد. ولع ــم االس ــي اآلن يف معج ــا ه ك
يكافئهــا داللــة هــو »التحصــن«. فــا عاقــة 
الثقافــة باألمــن ثــم مــا عاقتهــا معــا بالعوملــة؟

تعيــش أمتنــا اإلســامية ويف القلــب منهــا 
األمــة الجزائريــة األصيلــة مخــاض العوملــة، ولعــل 
أقــر الطــرق إىل فهــم هــذا املخــاض، هــو القول 
بأنهــا مرحلــة مــن التشــويش والتمييــع لــكل 
ــم.  ــا األم ــز به ــي تتاي ــات الت ــات واملقوم املكون
فهنــاك ضغــط رهيــب عليهــا، بحيــث إن أي 
دعــوة إىل التاســك واملحافظــة توصــم باالنغــاق 
ــر  ــأنها يعت ــامح بش ــازل وتس ــف، وكل تن والتخل

ــة !! ــا ومرون انفتاح

تكاثــر  »الناعمــة«،  الضغــط  ومــن صــور 
والحضــارات  األديــان  بــن  الحــوار  دعــوات 
واألفــكار والثقافــات الخ..ولســائل أن يقــول: ومــا 
ــر؟  ــض إىل اآلخ ــتاع البع ــوار واس ــر يف الح الض
أليــس ذلــك دليــل تحــر ورقــي؟ والجــواب نعــم 

!! وال 

األمــة اإلســامية ذات مــراث ضخــم مــن 
القيــم  ربانيــة  حضــارة  الشــاملة،  الحضــارة 
ــوم  ــن أول ي ــدأت م ــة. ب ــانية الغاي ــا إنس ولكنه
ــب  ــق الصل ــن الح ــة م ــا، واثق ــا لديه ــزة مب معت
الــذي يســند دعوتهــا. ورسعــان مــا اصطــدم 
هــذا الكيــان الجديــد بالكيانــات األخــرى، فــكان 

ــزال املســلح وكانــت مياديــن للحــوار  ميــدان للن
الحضــاري الحــق. 

ــة  ــم املتصارع ــن األم ــوار ب ــَس الح ــا َعَك هن
ذات  األمــة  تفــوق  بالتفــوق،  ذاتيــا  شــعورا 
ــي  ــة الوح ــرف قيم ــي تع ــة، الت ــة الرباني الخلفي
بــر  اجتهــادات  إزاء  الســاء  مــن  املنــزّل 
أولــوا  فأقبــل  والظرفيــة.  بالنســبية  محكومــة 
األلبــاب عــى النظــر فيــا عنــد اآلخريــن، إقبــال 
ــا  ــة م ــى معرف ــص ع ــده، والحري ــا عن ــق مب الواث
ــرَْص الشــاهد عــى اإلنســانية  ــن، ِح ــد اآلخري عن
واملشــفق عــى مصائرهــا. فلــم يكــن ليضــر 
األمــة يف عهــد التمكــن ذاك أن ترجــم كل تــراث 
ــوب.  ــل القل ــول قب ــى العق ــرض ع ــان ويع اليون

تلــك صــورة الصحــة مــن عوملــة راشــدة، 
تقــر للحــق مقامــه، وتحفــظ للخصوصيــة ميزتهــا 
ووظيفتهــا. وهــي الصــورة التــي ســتتحقق كلــا 
كانــت أمــة الحــق متفوقــة ورائــدة، أمــا إذا مالت 
كفــة التفــوق لغرهــا فــإن العوملــة تغــدو تذويبــا 
للــذات، ألن مســالك الحــق والرشــد تغيــب أمــام 
ــري  ــويق الق ــادي والتس ــول امل ــع والتغ املطام
ــؤ  ــن التكاف ــل م ــم ال أق ــن ث ــة. وم ــم الغالب للقي
الحضــاري، رشطــا للدخــول يف حــوار اآلخريــن 

ــا األضعــف واألهــون؟ فكيــف إذا كن

ــة  ــه، فــإن مســتويات العاقــة الحضاري وعلي
التكفــاؤ  مســتوى  التفــوق،  مســتوى   : ثاثــة 
ومســتوى التبعيــة. وتوافــق هــذه املســتويات 
الحضاريــة، ثاثــة مشــاعر نفســية تتحقــق عــى 
مســتوى الفــرد أو الجاعــة، وهــي :  شــعور 
القيــادة أو األســتاذية، شــعور النديــة وشــعور 
املندفــع  هــو  حضاريــا  فاملتفــوق  الدونيــة، 
ــا  ــداه، أم ــا ع ــه م ــر خلف ــادة ليج ــعور القي بش
يف حالــة التكافــؤ فــإن شــعور النديــة يجعــل 
ــا إن مل يكــن مســتحيا،  ــة للخضــوع صعب القابلي
ــن  ــزم م ــع منه ــإن التاب ــة ف ــال التبعي ــا يف ح أم
ــا  ــده تابع ــه، فتج ــن دونيت ــق م ــل متحق الداخ
اضطــرارا واألخطــر أن يتبــع غــره ولعــا وإعجابــا.

ــا تــرى؟ وكيــف هــي حصــون  فأيــن نحــن ي
قيمنــا؟ أمهــددة كــا يف القديــم مــن خارجهــا؟ أم 
هــي مهــددة مــن داخلهــا؟ أترانــا نقــول شــططا 
ــا  ــن من ــول الكثري ــوب وعق ــأن قل ــا ب إذا اعرفن
ــا  ــا ولغته ــن دينه ــا ع ــة يف أوطانه ــش غريب تعي
وثقافتهــا، قــد التحقــت طوعــا وولعــا بالغالــب، 

ــا ويــده علينــا؟  بــل غــدت عينــه فين

وللحديث بقية ...

د. جمال حضري
جامعـــة سطيف
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أ. جمال زواري
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ونحن في شهر فبراير من هذه 
السنة الميالدية الجديدة تكون قد 
مرت 66 سنة على استشهاد اإلمام 
حسن البنا رحمه اهلل و87 سنة على 
تأسيسه لجماعة اإلخوان المسلمين، 
وإذا كان حسن البنا أحد المجددين 
في العصر الحديث كما جزم بذلك 
الشيخ محمد الغزالي رحمه اهلل 
ومعه الكثيرون، وبعد ما تعرض 
ويتعرض له مشروعه التجديدي من 
مد وجزر، ال يسعنا إال أن نتساءل : هل 
استطاع مشروع اإلمام البنا أن يصل 
إلى غايته وأهدافه بعد كل هذه 
السنين؟ 

وإذا مــا اســتحرنا الغايــات واألهــداف الرئيســية للمــروع وهــي 

تكويــن :

 1 ــ الفرد املسلم.

 2 ــ البيت املسلم.

 3 ــ املجتمع املسلم.

 4 ــ الدولة املسلمة.

 5 ــ إعادة الكيان الدويل لألمة اإلسامية )الخافة(.

 6 ــ أستاذية العامل.

ــات الفــرد  ــة األوىل هــي مــن واجب ــا األهــداف الثاث ــا اعترن وإذا م

ابتــداء ثــم الجاعــة بعــد ذلــك كــا ذكــر اإلمــام الشــهيد، فــإن األهــداف 

الثاثــة األخــرة هــي واجبــات الجاعــة كهيئــة: فكــم هــي نســبة تحقيق 

هــذه األهــداف يف أرض الواقــع؟؟؟

ــري ال يســتطيع أن  ــدي تغي ــه ثبــت أن أّي مــروع تجدي         ألن

ــراوح  ــه وتســنده، يبقــى ي ــة تحضــن هــذا املــروع ومتثل يؤســس لدول

ــوان  ــتطع اإلخ ــا مل يس ــو م ــنن، وه ــن س ــه م ــرت علي ــا م ــه مه مكان

فعلــه إىل اليــوم ألســباب عــّدة ال يتســع املجــال لذكرهــا يف هــذا املقــال، 

وأتصــور يقينــا أن اإلمــام البنــا لــو مل يصفــى ويغتــال مبكــرا لركــز عــى 

هــذا الهــدف، ولعمــل املســتحيل لتحقيقــه ولنجــح يف ذلــك، وأن الذيــن 

ــة  ــه، وهــو املقدم ــوا بتصفيت ــك عجل ــدا لذل ــك جي ــون ذل ــوه يدرك اغتال

ــإن  ــامل، ف ــتاذية الع ــة وأس ــن: الخاف ــن األخري ــق الهدف ــة لتحقي العملي

ــن  ــإن هذي ــدول ف ــن ال ــة م ــة أو مجموع ــة حاضن ــاك دول ــن هن مل تك

ــق. ــال والتحقي ــدة املن ــات بعي ــال وأمني ــان خي ــن يبقي الهدف

ــا بــل  وهــذا األمــر مل يقتــر عــى املــروع التجديــدي لإلمــام البن

ــة الســنية تحديداــــ إذا اســتثنينا مــروع  ــز كل املشــاريع التجديدي ميّ

اإلمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه اللــه ــــ خاصــة  داخــل 

املدرســة التجديديــة الحركيــة املتكونــة أساســا مــن:

1 ــ مروع اإلمام البنا.

2ــ مروع اإلمام ابن باديس.

3ــ مروع اإلمام املودودي.

4 ــ مروع اإلمام بديع الزمان النوريس.

        فاملشــاريع األربعــة والتــي ظهــرت يف نفــس املرحلــة 

الزمنيــة تقريبــا، بقــدر مــا حققــت مــن نجاحــات معتــرة 

عــى الكثــر مــن املســتويات الفكريــة والثقافيــة والربويــة 

ــة  ــتطع مجتمع ــا مل تس ــا، لكنه ــة عموم ــة واإلصاحي واالجتاعي

أن تحقــق هــدف إقامــة الدولــة الحاضنــة للمــروع كــا ذكرنــا 

مــن قبــل، عــى عكــس املدرســة التجديديــة الحركيــة الشــيعية 

مثــا ممثلــة يف اإلمــام الخمينــي، التــي ركــزت عــى هــذا الهــدف 

ونجحــت يف الوصــول إليــه وتحقيقــه، وهــو مــا ســاعدها كثــرا 

ــا. ــة أهدافه ــق بقي يف تحقي

لذلــك فــإن املــروع التجديــدي لإلمــام البنــا ومعه املشــاريع 

الباديســية  واملودوديــة  والنورســية، يف حاجــة ماســة إىل التجــدد 

الدولــة  الصياغــة والرتيــب والركيــز عــى هــدف  وإعــادة 

ــراوح  ــاريع ت ــذه املش ــتبقى كل ه ــروع، وإال س ــة للم الحاضن

مكانهــا، وتدفــع الفاتــورة غاليــة يف كل مــرة، وتتعــرض للربــات 

تلــو الربــات، ثــم تبــدأ مــن جديــد بعــد أن يدمــر جــزء كبــر 

مــن بنيتهــا التحتيــة وهكــذا.

أننــا يف مســتهل قــرن جديــد هجــري  نــدرك  وإن كنــا 

وميــادي، فنحــن عــى موعــد مــع تجديــد جديــد بشــكل فــردي 

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــث النب ــا لحدي ــي مصداق أو جاع

الصحيــح الــذي رواه أبــو هريــرة ريض اللــه عنــه:))إن اللــه يبعث 

لهــذه األمــة عــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا((

ــوع،  ــد املجم ــا تفي ــرد ك ــد الف ــذه تفي ــن( ه ــو داود(، و)م )أب

وتفيــد التجديــد يف املجــال الواحــد كــا تفيــد التجديــد يف 

املجــاالت املتعــددة، كــا ذكــر الكثــر مــن رّشاح الحديــث، فإمــا 

ــة القامئــة نفســها بنفســها  أن تجــدد هــذه املشــاريع التجديدي

ــا، وإمــا أن يحــل عــى األمــة  ويف مقدمتهــا مــروع اإلمــام البن

ويظهــر فيهــا مــروع تجديــد جديــد، تكــون قــد توفــرت أســابه 

وتهيــأت ظروفــه يجســد عمليــا مــا ورد يف الحديــث الصحيــح ال 

يهــم طبيعتــه وشــكله وطريقتــه وشــخوصه وتجلياتــه بقــدر مــا 

يهــم حدوثــه، يســتوعب كل املشــاريع الســابقة ويكمــل نقصهــا 

ــا  ــا دوره ــتعيد له ــة ويس ــن األم ــن ع ــع الغ ــة، ويرف ــن ناحي م

الريــادي ومكانتهــا الحضاريــة والفكريــة والسياســية مــن ناحيــة 

أخــرى.
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إن عددا كبيرا من األقطار 
تعتبر تربية اإلنسان مشكلة 
من أصعب المشاكل وجميع 
األقطار بدون استثناء تعتبرها 
عمال مهما للغاية. وال شك 
أن التربية موضوع رئيسي له 
أبعاد عالمية ألنه يهم كل من 
يعمل لتحسين ظروف الحياة 
في الحاضر وإعداد ظروف 
المستقبل.

واالجتاعيــة  اإلنســانية  العلــوم  مجــال  يف  »فالتقــدم 

والسياســية واالقتصاديــة أرىس االتجــاه القائــل أن اإلنســان مهــا 

اتخــذ يف بعــض األحيــان أشــكاال ســلبية مــن العنــف والعــدوان 

املخالــف ملــا يقــي بــه العقــل الســليم إالّ أن بنيتــه البيولوجيــة 

والعقليــة تؤهلــه للمحبــة والوئــام والعمــل البنــاء عــذره يف ذلــك 

أنــه عــاش عــى مــر العصــور حلقــة مفرغــة مــن حلقــة التخلــف 

ــاين )1(«. اإلنس

وهكــذا فــإن الصــرورة التاريخيــة التــي ناحظهــا يف مجــال 

اإلصــاح والربيــة مــن قبــل مفكريــن وباحثــن ومصلحــن تؤكــد 

اآلراء التــي قالهــا املصلحــون ورجــال الربيــة وتعتمــد عــى القــول : »بــأّن 

الربيــة ميكــن أن تحــرر اإلنســان بــل يجــب أن تحــرره مــن هــذا الســلوك 

الســلبي – العنــف والعــدوان« وهــذا مــا تؤكــده معظــم الحــركات 

اإلصاحيــة التــي قامــت ومعظــم املــدارس الربويــة الحديثــة التــي 

تنتهــج نفــس الوســيلة وتدافــع عــى نفــس املبــدأ )حريــة اإلنســان(.

ومنــه ميكــن الجــزم أن الربيــة قــادرة وال شــك عــى تحريــر اإلنســان 

مــن التخلــف ومــن التفكــر الســلبي البــدايئ لتجعل منــه إنســانا متحرا 

ــراغ  ــن ف ــق م ــاء ال تنطل ــة البن ــإّن عملي ــه ف ــة. وعلي ــة اجتاعي ذا قيم

معــريف أو مــن خــواء إيديولوجــي بــل تنطلــق مــن رصيــد وتراكــم وخــرة 

ســابقة نكيفهــا حســب األولويــة واألفــاق واألهــداف ...

ــرار  ــة الق ــارك يف صناع ــه أن يش ــن ل ــوم ال ميك ــامي الي ــامل اإلس الع

الــدويل واملســاهمة يف فكــرة التــوازن إال إذا متكــن مــن تقييــم مراحلــه 

ــه. ــات واقعــه وآفاق ــق ميكانيزم الســابقة ورســم إســراتجية وف

إن رســم سياســة معينــة ينطلــق أوال مــن فكــر تربــوي محــدد املعــامل 

واملســار واألهــداف وهــي متوفــرة، تبقــى املرحلــة األخــرة هــي تكييــف 

ــد  ــة التجدي ــن عملي ــدة تضم ــب جدي ــه يف قوال ــد وصياغت ــذا الرصي ه

والتحديــث والتطويــر.

الهوامش :
ــى،  ــن عيس ــي ب ــة حنف ــاور، ترجم ــون، ايدج ــم لتك 1 ـ تعل

ص201.  1976 للنشــر  الوطنيــة  الشــركة  اليونســكو، 

أ. ركاش أبو مصعب
أستــــــاذ جامعــــي
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كثيرا ما نغفل ونحن نجوب زقاق 
الحياة، واسعها وضيقها أن نرتب 
أدراج أنفسنا - المرتبة ترتيب حاجاتنا- 
لنحتفظ بكل جميل ونتخلص من 
كل قبيح ونسأل عن صحة ذواتنا 
ونستفسر : هل تغذت أرواحنا اليوم؟ 
هل تدفأت ؟ هل أخذت قسطها من 
الراحة والفسحة ؟

ــا  ــة أجســادنا فينعكــس عليه أم هــو صخــب متجــدد تعكســه حال

ــه  ــزه ورغبات ــود غرائ ــت اإلنســان بقي ــي كبل ــة الت ــا املادي ــره ظروفن وتق

ــر نفســه. ــا وأنســته ذك ــدا له ــه عب ــة، فصَرت ــة املادي البيولوجي

ــوة  ــن الق ــن مكام ــب ع ــا، فننق ــتبر ذواتن ــة إىل أن نس ــا بحاج إنن

ــدها. ــف فنس ــرات الضع ــن ثغ ــا وع ــا فنعززه فيه

ــات  ــباب إصاب ــب أس ــر أن أغل ــاس أن ينك ــن الن ــد م ــن ألح  ال ميك

اإلنســان يف الوقــت الحــارض باالضطرابــات النفســية واألمــراض الجســمية 

ــر بالجانــب املــادي  ذات املنشــأ النفــي، إمنــا يعــود إىل اهتامــه الكب

وإغفالــه للجانــب النفــي عــى أهميتــه وثرائــه ووزنــه.

ــكتة  ــرات والس ــر التوت ــي، ع ــاد النف ــق واإلجه ــر القل ــه ع إن

ــاز شــحت  ــل هــو قحــط نفــي بامتي ــة، ب ــة والجلطــات الدماغي القلبي

فيــه األنفــس أن تخــرج براعــم الحــب والعطــاء وســنابل الخــر والنــاء. 

مرتبــط  اإلنســان  ســلوك  أن  النفســية  الحتميــة  تؤكــد  وإذ 

ــون  ــد تك ــروف ق ــط ظ ــية وس ــيولوجية والنفس ــه الفس بدوافع

مناســبة إلتبــاع هــذه الحاجــات فينجــي ذلــك يف صــورة حيــاة 

هادئــة مســتقرة، وقــد ال تتوافــر تلــك الظــروف فيظهــر ذلــك يف 

ــق.  ــاط والقل ــعور باإلحب ــتمر وش ــر مس ــة توت حال

معنــى هــذا أن اإلنســان يعيــش حيــاة نفســية نســبية ترتبط 

ــروف  ــارة ألن الظ ــاح ت ــعر باالرتي ــو يش ــية، فه ــه النفس بصحت

ــارة  ــاح ت ــدم اإلرتي ــه ويشــعر بع ــق أهداف ــى تحقي ــاعدته ع س

أخــرى لعــدم تناســب ظروفــه مــع غايتــه قــي الحيــاة. مــا يــدل 

عــى أساســية الصحــة النفســية ملارســة الفــرد لــدوره يف الحيــاة 

و ال ســيا يف تأثرهــا عــى الصحــة الجســمية التــي تتقــرر 

ــه. ــاألداء اإليجــايب للجســم وأعضائ ب

ــدادا  ــرد إع ــداد الف ــب إع ــة يتطل ــاة الحديث ــد الحي إن تعق

ــل  ــن األداء ب ــاة وحس ــة الحي ــن مواجه ــه م ــا ميكن ــيا عالي نفس

ويتطلــب تعلـَـم الصحــة النفســية لتحقيــق االنســجام مــع ذواتنــا 

ومجتمعاتنــا، باســتغال طاقاتنــا وقدراتنــا، إىل أبعــد حــد ممكن. 

ــا  ــى م ــأنها شــأن الصحــة الجســمية منته فالصحــة النفســية ش

يســعى إليــه الفــرد مــن خــال ســلوكه وتفاعلــه مــع الحيــاة مــن 

حولــه.

يــدرك  الــذي  الشــخص  هــو  نفســيا  الصحيــح  فالفــرد 

دوافــع ســلوكه مؤثــرا يف البيئــة مــن حولــه بفاعليــة وإنشــائية، 

ــح أســلوبه  ــك ليصب ــن جــرَاء ذل مستشــعرا الســعادة والرضــا م

ــاة. ــج حي ــذا منه ه

أ. نجاة بوطاوي
أستــاذة علم النفس
جامعـــة الجزائر 02 
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الحلقة الثانية

يبدو نماء الحرية أكثر 
وتتجلى مظاهرها في سلوكات 
المراهقين بشكل مستمر داخل 
األسرة وخارجها، وحال مزاولة 
التمدرس، وأثناء تفاعالتهم 
االجتماعية المضطردة مع أقرانهم 
وغير أقرانهم من الراشدين، 
وتأخذ في التبلور والتشّكل 
لتأخذ شكلها النهائي في مرحلة 
النضج وهي بال شك تعتمد على 
خبرات الطفولة األولى من جهة  
وعلى متغيرات البيئة ومكوناتها 
المختلفة من جهة أخرى.

مــن ثــم »يتطلــع املراهــق إىل أن يتــوىل بعــض املســؤوليات 

ــدون  ــا الراش ــع به ــي يضطل ــام الت ــف وامله ــوم بالوظائ وأن يق

الكبــار .. يســعى إىل التخلــص مــن ربــط التعلــق الطفــي بوالديه 

ويرغــب يف التحــرر منهــا عاطفيــا، ويف تكويــن شــخصيته 

ــم هــذا  ــد أن يت ــا يهمــه مــن أمــور وال ب ــت في املســتقلة والب

ــد  الفطــام النفــي مــن األبويــن حتــى ميكــن للمراهــق أن يوطّ

صداقتــه يف الخــارج ويعــزز مكانتــه بــن  الرفــاق والنظــراء« )1(.

ــف  ــه لبعــض الوظائ ــو املراهــق وشــعوره بالنضــج، ومتثل من

الجديــدة يف محيطــه األرسي، أويف مجالــه املــدريس أومــن خــال تفاعاتــه 

ــذه األدوار  ــوء ه ــي يف ض ــه تنام ــدرك أن حريت ــة، ي ــة املكثف االجتاعي

االجتاعيــة الجديــدة، ومــن ثــم يحــرص عــى إبــراز شــخصيته املســتقلة 

عــن والديــه وإخوتــه يف التعامــل مــع املواقــف الجديــدة ومتكنــه مــن 

حــل املشــكات املعرضــة والتكيــف مــع املســتجدات الفرديــة واألرسيــة 

واالجتاعيــة، ســيا مــع تلقــي الدعــم االيجــايب مــن قبــل األرسة 

والتحفيــز املتواصــل مــن قبــل األقــران والجاعــة املرجعيــة التــي منهــا 

ــي. ــه االجتاعــي واألخاق يســتمد التوجي

»فــاألب أو املــدرس أو غرهــم مــن القامئــن عــى الربيــة يفرضــون 

عــى املراهــق القيــود التــي تحــول دون تطلعــه إىل االســتقال والحريــة 

وهــي مطالــب جديــدة تتطلبهــا هــذه املرحلــة غــر مفرقــن بــن 

معاملتــه بعــد البلــوغ وبــن معاملتــه وهوطفــل صغــر ومــن هنــا يشــعر 

ــه نحــو التحــرر  ــه وتحطــم نزعت ــة متــس كيان املراهــق ان هــذه املعامل

ــتقال« )2(. واالس

لــذا يحــاول التملــص مــن بعــض العــادات واملارســات التــي يراهــا 

ــايف  ــه الثق ــق طموح ــا ال تحق ــباب أو يراه ــن الش ــه م ــب جيل ال تناس

واالجتاعــي أو الترجــم نقلــة التغيــر التــي آل إليــه املجتمــع أو يراهــا 

محاولــة االنتقــال مــن سلســلة مــن األدوار ومــن هويــة اجتاعيــة معينة 

ــة  ــن  ثقاف ــايل يجــد نفســه يكافــح ضــد ضغــوط ثقافت إىل غرهــا وبالت

الوالديــن ولهــا تاريــخ مــى، والثقافــة الحاليــة التــي يعيشــون فيهــا )3(.

في مرحلتي الطفولة والمراهقة

د. واكد رابح
أستـــاذ محاضـر
جامعـــة المدية
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ســيا مــع حالــة االنفتــاح اإلعامــي الــذي يتيــح لــه التعــرف عــى 

عوائــد املجتمعــات املختلفــة املســلمة وغــر املســلمة، وهــذا بــا شــك 

مدعــاة للتأثــر، وميكــن أن يختــار مرجعيــات بديلــة عــن مرجعيــة 

ــن أن  ــة، ميك ــر صحيح ــة إدراكات غ ــدرك الحري ــامية  في ــة اإلس الربي

ــتقامة. ــدل االس ــراف ب ــلوك االنح ــلوكه إىل س ــول س تح

ــق النفــي واالجتاعــي  ــع الاتواف ــك اإلدراك يق وحــال حصــول ذل

ــي  ــة إىل تعاط ــة املنتج ــة الحري ــن مارس ــه م ــذي يخرج ــق ال للمراه

ــل  ــل داخ ــرة للقاق ــي املث ــي واالجتاع ــه النف ــرة لبنائ ــة املدم الحري

محيطــه األرسي واالجتاعــي املنتجــة لســلوك االغــراب الــذي يجــده بــن 

قرنائــه وجاعاتــه التفاعليــة القريبــة والبعيــدة، ومــن ثــم يــزداد التباعــد 

العاطفــي واالنفصــال الوجــداين، ويجــد املراهــق نفســه يف تضــاد عنيــف 

ــة  ــه الجاع ــذي تحوط ــي ال ــدي واالجتاع ــاء العق ــق االنت ــع حقائ م

االجتاعيــة باالهتــام والعنايــة كمكــون رئيــي لربيــة الفــرد ال يجــب 

التخــي عليهــا، وال ميكــن مصادمتهــا بالســلوكات غــر املقبولــة أو 

إنتــاج منــط ســلويك ضــدي. وال يكتفــي بذلــك، بــل ميكــن أن يتحــول إىل 

متحامــل عــى مواريــث الربيــة اإلســامية التــي تضبــط حريتــه وتضــع 

ــة  ــررة ذات الفعالي ــة املتح ــة الغربي ــذ الربي ــة، ويحب ــودا معين ــا قي له

الحضاريــة، ويأمــل االنتــاء إليهــا والهجــرة إىل ديارهــا علـّـه »يجــد فيهــا 

منفــذا للتعبــر عــن حريتــه املكبوتــة« )4( ومناخــا مناســبا لتوكيــد ذاتــه 

ــة اإلســامية. ــدل محيــط الربي ــد ب يف املحيــط الجدي

ــارج  ــفة خ ــل فلس ــرب يف ظ ــاع يف الغ ــد ش ــع أن التوكي  »م

 ALBERTYand نطــاق الديــن، فقــد أشــار الــريت وإميــون

كالديــن،  االجتاعيــة  واملؤسســات  النظــم  أن  إىل   TMON

ــف  ــاعر ) أي ك ــن املش ــر ع ــف التعب ــى ك ــون ع واألرسة يعمل

التوكيــد (، وأن رفــض القيــم األخاقيــة الثابتــة واملعايــر املطلقــة 

ــة   ــة الغربي ــدي يف الثقاف ــب التوكي ــيوع التدري ــباب ش وراء أس

وأنــه عــى حــد ســميث SMITH لــكل فــرد الحــق يف التقييــم 

والحكــم عــى ســلوكه بعيــدا عنهــا .. مــن ثــم أصبــح التدريــب 

التوكيــدي وســيلة لنقــل القيــم العلانيــة الجديــدة 

ــاس« )5(. ــلوك الن ــا لس وموّجه

املراهــق يف هــذه الحالــة يبحــث عــن حريــة ال ترتبــط 

بالديــن وعــن ســلوك توكيــدي يســتجيب للمنــازع املاديــة 

والذاتيــة يف حــدود أنــاه الضيّقــة بالتوجيــه الروحــي والخلقــي، 

رغــم أن الربيــة اإلســامية تنّشــط حركــة التوكيــد وتحّفــر عــى 

ــاع  ــة أو اإلتب ــن اإلمعي ــدا ع ــه بعي ــلم بذات ــرد املس ــداد الف اعت

غــر املســتنر بهــدى اللــه تعــاىل ومنهــاج نبيــه صــى اللــه 

عليــه وســلم، فهــو يحاجــج غــره ويدفــع قناعاتهــم، وال ميتثــل 

ــال أو  ــس رج ــار لتقدي ــه دون اعتب ــل إلي ــذي وص ــق ال إال للح

قامــات علميــة قالــت ذلــك الحــق، أو نســب إليهــا عــن طريــق 

ــن  ــذ م ــرة »كل يؤخ ــام دار الهج ــول إم ــة، يق ــة التاريخي الرواي

ــى  ــي ص ــرا إىل النب ــر« مش ــذا الق ــب ه ــرد إال صاح ــه وي كام

اللــه عليــه وســلم، فالجميــع ملــزم يف الربيــة اإلســامية بأحقيــة 

التفكــر وقــول الــرأي  وهــو بذاتــه توكيــد لحــق الكلمــة التــي 

ــاًرا لحــق  ــدا لدعــوى أو إظه ــا الفــرد، تفني يجــب أن يصــدع به

ــه. مســكوت عن

ــا  ــي تتيحه ــامية الت ــة اإلس ــذات يف الربي ــد ال ــد أن توكي بي

ــه تعــاىل  للمراهــق ال يجــب أن تنــرف إىل انتهــاك حقــوق الل

ــل  ــه، ب ــدا لذات ــح مؤك ــا ال يصب ــا وينتهكه ــدي عليه ــن يعت »فم

متجرئــا عــى اللــه تعــاىل   وهــي حرمــة أكــر مــن حرمــة اآلخــر، 

ــامي   ــلوك إس ــى س ــم ع ــامية ويتهك ــعرة إس ــد ش ــن ينتق فم

كالتــأيس بالرســول صــى اللــه عليــه وســلم يف ملبــس أو مــرب 

ــه  ــوق الل ــى حق ــا ع ــح متعدي ــه يصب ــة، فإن ــأكل أو هيئ أو م

ــاىل« )6(. تع
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بالتــايل املراهــق ال يؤكــد ذاتــه يف يشء، بــل يهــن ذاتــه أمــام 
ــة  ــن حقيق ــا ع ــانية فض ــه اإلنس ــي بحقيقت ــة ته ــب ضيق رغائ
ــهادة  ــات الش ــا ومتعلق ــي إليه ــب أن يرتق ــي يج ــة الت العبودي
التــي يجــب أن يقيمهــا عــى النــاس ناهيــك عــن الوعــي 

ــلم. ــع املس ــود للمجتم ــر املنش بالتح

فاملراهــق يف الربيــة اإلســامية يؤكــد ذاتــه، ليتحــول إىل 
ــهم  ــف ويس ــن التخل ــاين م ــي تع ــة الت ــذات الجاعي ــد ال تأكي
ــه  ــاز، أي أن ــق اإلنج ــر وتحقي ــة بالتح ــط ذات العاق يف املناش
ــراف  ــع أط ــية م ــة وسياس ــة واقتصادي ــات اجتاعي ــم عاق يقي
املجتمــع املتعــددة تخــدم الهــدف الحضــاري، وتطــور شــخصيته، 
ألن الشــخصية اإلســامية إذا بقيــت دون ســند جمعــي ال ميكــن 
أن تحقــق شــيئًا لذاتهــا فضــا عــن جاعتهــا، وبالــكاد ال ميكــن 
ــم  ــن ث ــة، م ــة املطلوب ــية واالجتاعي ــات النفس ــا باملكون إغنائه
تأكيــد الــذات يف الربيــة اإلســامية يأخــذ طابًعــا جمعيًــا يتعــدى 
األثــر الفــردي، ويتجــاوز حقائــق األنــا الضيقــة إىل حقائــق 
الجاعــة التــي ميكــن أن تنتــج التحــر وتغالــب التخلــف 

ــع.  الواق

ــة – ذات جاعيــة( حصلــت  مــن هــذا التحــول )ذات فردي
االســتجابة الثنائيــة لفعــل التحــر واالهتــام بــه كشــأن تربــوي 
ــدى  ــاءة الشــخصية ل يطــور الشــخصية اإلســامية وينمــي الكف
ــذات داخــل  ــد ال ــوط بتأكي ــاء اإلســامي من ــرد، أي أن االنت الف
الجاعــة املســلمة ببــذل العمــل والتعبــر عــن االســتعداد 
ــلبيات  ــات وس ــن إيجابي ــامي م ــأن اإلس ــة الش ــل، ومتابع للعم
ومدارســة أوضاعــه املختلفــة، حــال التقــدم والتأخــر، وقــت 
ــت  ــق، وق ــعة وزمــن الضي ــرب زمــن الس ــت الح ــلم ووق الس
ــغال  ــب االنش ــروف يج ــة، ويف كل الظ ــت الفتن ــتقرار ووق االس

ــع. ــال املجتم بح

ــه  ــر الل ــا أم ــره ك ــل عــى تغي ــل يعم ــع ب »وال يستســلم للواق
تعــاىل وال يعتــذر بالقضــاء والقــدر، بــل يؤمــن بأنــه هــو قضــاء اللــه 
ــة  ــاء أم ــالة وبن ــة رس ــل إلقام ــرد، يعم ــذي ال ي ــدره ال ــب وق الغال

وإحيــاء حضــارة« )7(، لــذا تســتهلك الطاقــة الشــبابية يف االنجــاز 
الفكــري والثقــايف واالجتاعــي والصناعــي والفاحــي واملؤسســايت 
ومنــذ وقــت مبكــر حتــى ال ينشــغل املراهــق بتأكيــد ذاتــه يف أنشــطة 
ــة ال تنمــي شــخصيته  ــن تافه ــه يف ميادي ــة أو يوظــف طاقات انحرافي
ــة، أو ينســحب مــن أي نشــاط اجتاعــي وينكفــئ  اإلســامية الفاعل
ــة الضيقــة التــي  ــه الذاتي ــه وينقلــب إىل االســتجابة لحاجات عــى ذات

ــرة. ــة واألث ــب اإلني تضخــم مطال

هــذا االنســحاب يغــرق املراهــق املســلم يف طلــب الدنيــا واإلقبال 
عــى مشــتهياتها واالســتزادة مــن زينتهــا ومبقــدار انشــغاله بهــا يــزداد 
ــل  ــا يثق ــب الدني ــده، ألن ح ــاب عن ــرد االكتئ ــي، ويضط ــه النف قلق
عــى القلــب ويخفــض مــن حساســيته اإلميانيــة، وميكــن أن تــؤدي إىل 
حصــاد املراهقــن يف أمريــكا، »ففــي تحقيــق صحفــي يف مجلــة التايــم 
ــادة  ــات املتحــدة تشــهد زي ــأن الوالي ــوان »انتحــار املراهقــن« ب بعن
ــا  ــراوح أعارهــم م ــان ت ــان وفتي ــار صبي مســتمرة يف حــوادث انتح
بــن 10 – و20 ســنة، وقــد ارتفعــت هــذه الحــوادث إىل 3 أضعــاف 

عــا كانــت حتــى عــام 1950، ففــي عــام 1985 أقــدم عــى االنتحــار ســتون 

مراهقــا )ومثلهــم مــن الكهــول( مــن بــن كل 100 ألــف« )8(.

ســلوك االنتحــار لــدى املراهــق يعــّر عــن غيــاب كفــاءة مل يســتطع 
تحصيلهــا عــى املســتوى الــذايت واالجتاعــي، إىل جانــب الظــروف االقتصاديــة 
واالجتاعيــة الضاغطــة عــى مجالــه النفــي، باإلضافــة إىل ضعــف املضامــن 
الروحيــة يف الربيــة الغربيــة التــي تجعــل املراهــق األمريــي يشــعر باالنفــراد 

ــد مــن الفــوىض يف العاقــات اإلنســانية. والوحشــة ومزي

وامتائــه باآلمــال الدنيويــة العــراض يعطــل وظيفــة القلــب مــن القيــام 
باملعالجــات العميقــة، وإحــداث تــوازن مناســب بــن مطالــب الروح والجســد، 
ــق اســتبيانات  ــا بتطبي ــا روســتيت Rostut وزمائه ــة أجرته ويف دراســة حديث
عــى 2346 مراهقــا قســموا إىل مجموعتــن عمريتــن 13و16عامــا شــاركوا يف 
املســح االجتاعــي والصحــي لألطفــال واملراهقــن يف مونريــال بإقليــم كيبــك، 
وإضافــة إىل ذلــك شــملت هــذه الدراســات 1983أبــا وجــدت أن اإلفــراط يف 
اســتخدام املخــدرات واملروبــات الكحوليــة أعــى مبعــدل املثلــن تقريبــا لــدى 
هــؤالء املراهقــن، وعــى وجــه خــاص كانــت مخاطــر محــاوالت االنتحــار أعــى 
بواقــع ثاثــة إىل أربعــة أمثــال بــن املجموعــة البالــغ عمرهــا 13مقارنــة مــع 

16، كــا أشــارت روســتيت، لكــن هــذه الســلوكات خفــف منهــا دعــم اآلبــاء« 

.)9(

واملجتمــع املســلم املعــارص ليــس بعيــًدا عــن هــذه اآلفــات الخطــرة 
ــان  ــه إىل كي ــلم، وتحول ــق املس ــخصية املراه ــر ش ــي تدم ــار( الت )االنتح
ــا  ــع قضاي ــايب م ــي االيج ــن التعاط ــدا ع ــه بعي ــه ومجتمع ــار لنفس ض
مجتمعــه والتفاعــل معهــا، ســيا مــع بــروز ظاهــرة الهجــرة غــر 
ــن إىل  ــن املهاجري ــع املراهق ــا وتطل ــدن أورب ــة( إىل م ــة )الحراق الرعي
ــدة  ــة جدي ــداء تربي ــاة املنشــأ األول، وابت ــدة عــن حي ــة بعي ــاة نوعي حي

ــلم. ــرق املس ــن ال ــد ع ــرب وتبتع ــي إىل الغ تنتم
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األرسة هــي أهــم عنــر يف تكويــن املجتمــع حتــى ينعــم الفــرد واملجتمــع 
بالســعادة والهنــاء واإلســتقرار ألن اللــه عــز وجــل يقــول : زب ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  رب ســورة الــروم :21.
ــاش يف  ــا وع ــن فقده ــا إال م ــا وفضله ــرف قيمته ــة ال يع ألن األرسة نعم
ــن  ــْم مِّ ــَل لَُك ــُه َجَع ــاىل: }َواللَّ ــال تع ــاة ق ــة أويف ف ــات ســجن أو يف غرب ظل
ــلم  ــد املس ــاده، يج ــى عب ــه ع ــم الل ــن نع ــة م ــت نعم ــَكناً{، البي ــْم َس بُيُوتُِك
ــاكل  ــّم مش ــوّدة يف خض ــة وامل ــكن والراح ــه الس ــه، وفي ــدوء بال ــه وه راحت

ــاة. الحي

إّن العاقــة األرسيــة ليســت عاقــة دنيويــة ماديــة وال شــهوانية بهيميــة، 
فهــي أســمى وأعــى مــن ذلــك؛ إذ هــي عاقــة روحيــة كرميــة إذا ترعرعــت 

ومنــت امتــدت إىل الحيــاة اآلخــرة بعــد املــات، زب ڑ  ک  ک   ک  ک  
گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  رب ســورة 

الرعــد: 23.

ــذا  ــرة ه ــق مس ــا تنطل ــان، وبه ــا الزوج ــة يحمله ــعيد أمان ــت الس البي
البيــت، فــإذا اســتقاما عــى منهــج اللــه قــوالً وعمــاً وتزينــا بزينــة النفــوس 
ظاهــراً وباطنــاً، وتجّمــا بحســن الخلــق والســرة الطيبــة، أصبــح هــذا البيــت 
مــأوى النــور وإشــعاع الفضيلــة، وأصبــح منطلقــاً لبنــاء جيــل صالــح وصناعــة 
ــدأ مــن صــاح الزوجــن؛  ــة.. يب ــم وأمــة عظيمــة وحضــارة راقي مجتمــع كري

ــه. فكلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيت

البيت السعيد هو البيت الذي جعل منهجه اإلسام قوالً وعماً.

ــال صــى  ــا ق ــن االنحــراف، ك ــة للفطــرة م ــت الســعيد هــو حصان البي
دانــه  ــواُه يُهوِّ ــُد عــى الِفطــرِة، فأَبَ اللــه عليــه وســلم: »مــا مــن َمولــوٍد إالَّ يولَ
ــُج البَهيمــُة بَهيمــًة َجْمعــاَء« متفــق عليــه.  ســانِه، كــا تُْنتَ ــِه أو مُيجِّ ان أو يَُنرِّ

أ. عبد الرشيد بوبكري 

خبير في التنمية البشرية

ــاء  ــل اآلب ــم وأكــر األوالد إمنــا جــاء فســادهم مــن قب ــن القي ــال اب ق
وإهالهــم لهــم وتــرك تعليمهــم فرائــض الديــن وســننه فأضاعوهــم 

ــاراً. ــم ينتفعــوا بأنفســهم ومل ينفعــوا آباءهــم كب ِصغــاراً فل

عــاد الســعادة األرسيــة هــو التوافــق وألن حجــر األســاس لــألرسة 
هــو الــزواج فابــد وأن يكــون التوافــق األرسى مرتبــط بالتوافــق 
الزواجــى ، والتوافــق الزواجــى هــو توافــق ىف االختيــار املناســب 
للــزوج واالســتعداد للحيــاة الزواجيــة والدخــول فيهــا والحــب املتبادل 
بــن الزوجــن واإلشــباع الجنــى وتحمــل مســؤولياتها والقــدرة عــى 

ــة.  حــل مشــكاتها واالســتقرار الزيجــى والرضــا والســعادة الزواجي

ويعتمــد التوافــق الزواجــى عــى تصميــم كل مــن الزوجــن عــى 
ــة ، والعمــل عــى  ــة والصحي ــة واالجتاعي ــة املشــكات املادي مواجه

تحقيــق االنســجام واملحبــة املتبادلــة. 

 وللتوافق الزواجى خمسة عنارص رئيسية هى : 

1. االختيار الزواجى.

2. التوافق األرسى.

3. النضج االنفعاىل .

4. النضج االجتاعى.

5. العاقات الشخصية.

حــول هــذه املعــاين قراءنــا الكــرام ســيكون الــكام يف هــذا 
ــن  ــة يل م ــة الفرص ــى إتاح ــاد ع ــة اإلرش ــكر مجل ــذي أش ــود ال العم

ــدة. ــة الرائ ــذه املجل ــراء ه ــي بق ــه أللتق خال

إلى الملتقى بإذن اهلل

21 العدد الثاني )02( ربيع الثاني 1436 هـ ـ فيفري 2015 م



ــنة 1971  ــر س ــة يف الجزائ ــلطة  الحاكم ــررت الس ــا ق عندم

التحــول مــن التســير الــذايت إىل االشــراكية بإعــان الثــورة عــى 

ــر  ــيخ النذي ــة، كان الش ــى الثقاف ــة وع ــى الصناع ــة وع الزراع

مصمــودي يف ســن الخامســة عــر، يحفــظ عــن والــده القــرآن 

الكريــم ويتعلــم مبــادئ اإلســام يف مــدارس التعليــم األصــي عى 

يــد علــاء كبــار أوفدهــم األزهــر الريــف لهــذه املهمــة النبيلــة 

ــة الجزائريــة الناشــئة عــى تخليــص  بهــدف التعــاون مــع الدول

الجزائــر مــن التبعيــة الثقافيــة واللغويــة والفكريــة التــي حــاول 

االســتعار الفرنــي تكريســها خــال فــرة احتــال دامســة 

رانــت قرنــا وربــع قــرن مــن الزمــن حاولــت خالهــا فرنســا أن 

ــة كهــدف اســتيطاين يلحــق  تطمــس معــامل الشــخصية الجزائري

ــر بفرنســا بشــعار »الجزائر-فرنســية«. الجزائ

يف الســنة النهائيــة مــن التعليــم الثانــوي – يف معاهــد 

ــة  ــدرات خطابي ــن ق ــض املدرس ــف بع ــي- اكتش ــم األص التعلي

ــه يوجــه أهتامــه  ــر مصمــودي جعلت يف شــخص الطالــب النذي

لهــذه الطاقــة املوهوبــة ليصنــع منهــا خطيبــا مصقعــا وواعظــا 

ــد  ــد جدي ــكل واف ــن ب ــوا منبهري ــباب كان ــدوة لش ــا وق مفوه

ــدب إىل  ــا، انت ــن عام لشــاب مل يتجــاوز عمــره الواحــد والعري

ــام  ــى اإلس ــر ع ــت الثائ ــك الوق ــتحيلة يف ذل ــبه مس ــة ش مهم

ــروف  ــر مع ــاب غ ــي ش ــف يعت ــرايك.. فكي ــّد االش ــدة امل لفائ

منابــر الخطابــة ويقــول للنــاس : إن اإلســام ديــن جامــع ألقضيــة 

الحيــاة كلهــا وأن املســلم ال يكمــل إميانــه وإســامه حتــى 

ــه،  ــه وهدي ــرع الل ــة ب ــا محكوم ــاة كله ــة الحي ــدرك أن حرك ي

ــا للتــرك ودفــع العــن والســحر  وأن القــرآن الكريــم ليــس كتاب

والطــرة والشــؤم..وال هــو زبــور يقــرأه »الشــيوخ« عــى األمــوات 

ويؤنســون بــه وحشــتهم إذا عضهــم الدهــر بنــاب !؟! إمنــا هــو 

ــاغ ومعجــزة  ــج دعــوة ووســيلة ب ــاة ورســالة إنســانية ومنه ــاب حي كت

ــخ. ــن واآلخرين..ال لألول

 كان الشــيخ النذيــر، يف هــذه الظــروف الغامضــة مــن تاريــخ الجزائــر 

ــا  ــا حياته ــر اصحابه ــالة أنك ــرا برس ــا ومذك ــاجد واعظ ــول يف املس يتج

وحولوهــا إىل مــا يشــبه الطقــوس الكهنوتيــة القاتلــة لــكل آمــل يف 

تغيــر واقــع مكن..فجــاء هــذا الشــاب ليهــز املشــاعر ويلهــب النفــوس 

ويوقــظ القلــوب مبــا يطرحــه مــن أفــكار »غريبــة« عــى مجتمــع آلــف 

أن يســمع خطبــاء املســاجد يتحدثــون عــن »املــوت ومــا بعــده« وعــن 

ــون عــى  ــواب النجاســة والطهــارة، وعــن الرغيــب والرهيــب..أو يتل أب

جمــوع املصلــن خطبــا إداريــة ترســلها إليهــم أســبوعيا الــوزارة الوصيــة 

ــا شــيئا. ــوا منه يســتعرضونها كــا وردت دون أن يفقه

ــن  ــه الذي ــودي، وأمثال ــر مصم ــاب النذي ــيخ الش ــم الش ــع عليه طل

كانــوا قلــة قليلــة ولكــن خطابهــم كان واحــدا، لينقــل الخطاب املســجدي 

وجهــة أخــرى، مــن خطــب القــرون الوســطى التــي كان كثــر مــن األمئــة 

ــن،  ــن، واملوحدي ــة املرابط ــاطن دول ــاء س ــب خطب ــن كت ــخونها م ينس

ــى  ــا ع ــن واملاليك..يقرأونه ــن، والصنهاج ــواد، واملريني ــد ال ــي عب وبن

أســاعهم وكأنهــا نصــوص مــن ســجع الكهــان أو مــن مقامــات الهمــذاين، 

فلــا تغــر الخطــاب يف مفرداتــه ومعانيــه صــار املصلــون مرتبطــن بهــذا 

ــام  ــال باهت ــا يق ــمعون م ــة( يس ــي الجمع ــبوعي )خطبت ــد األس املوع

ــاين  ــه مع ــون خال ــا يتناقل ــد أســبوعا كام ويعيشــون عــى هــذا الرصي

ــذا  ــال إىل ه ــّد الرح ــى ش ــا ع ــم بعض ــث بعضه ــة ويح ــة الجمع خطب

ــجاعة،  ــة وش ــوح وطاق ــه بوض ــا يقول ــتاع إىل م ــيخ لاس ــاب الش الش

ــر  ــن ع ــل م ــل يف أق ــوره ليص ــع جمه ــه واتس ــت خطب ــذا توال وهك

ســنوات إىل حشــود لفتــت أنظــار األمــن وصــارت تهــدد حركــة املــرور 

وتنــذر بــأن شــيئا مــا ســيحدث..وبالفعل كان مــا توقعــت دوائــر الرصــد 

األمنيــة، فقــد صــار مســجد بــدر )بوســط مدينــة بســكرة( قبلــة للراغبــن 

ــا  ــا« وإعالمي ــال »حيادي ــددا« ورج ــرا »مج ــا وفك ــا صّداح ــر 2015، صوت ــوم 11 يناي ــر ي ــي الجزائ ــالمية ف ــوة اإلس ــدت الصح فق
المعا..بانطفــاء الشــمعة التاســعة والخمســين لداعيــة مــن الســابقين حمــل اســم الشــيخ النذيــر مصمــودي، فــي 
بدايــات الصحــوة، وهــو لــم يتجــاوز العشــرين مــن عمــره، فالدراســة الشــرعية التــي تلقاهــا فــي معاهــد التكويــن األصلــي 
)قبــل أن يقبرهــا النظــام االشــتراكي ســنة 1977/76( قــد وجهــت فكــره وروحــه وقلبــه إلــى خدمــة رســالة اإلســالم الــذي 
كان متهمــا – علــى لســان اليســار والشــيوعية- بأنــه »أفيــون الشــعوب« وأن جميــع معتنقيــه رجعيــون وظالميــون 

ــاح. ــة واالنفت ــدم والمدين ــارة والتق ــد الحض ــم ض ــون.. وه ومتخلف
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يف التعــرف عــى »ديــن جديــد« حــرص الشــيخ النذيــر مصمــودي عــى 

ــا تتجمــع يف كــف داعيــة واحــد : ــه أربعــة حوامــل قلّ أن يوفــر ل

أولهــا، بســاطة الطــرح حتــى ليخيــل إليــك أن الــكام الــذي يقولــه 

يعرفــه كل النــاس ولكنهــم ال يســتطيعون صياغتــه والتســويق لــه بهــذه 

البســاطة التــي يســميها علــاء الباغــة العربيــة : الســهل املمتنــع، كان 

أســلوبا ســها ولكنــه كان عزيــز املنــال.

وثانيهــا، املــزج بــن املثاليــة والواقعيــة، أو بــن النــص ومــا يجيــش 

ــرآن  ــا الق ــي يتحــدث عنه ــاس مــن بحــث عــن العــزة الت يف أعــاق الن

ــاة املســلمن. ــا يف حي ــع له ــرة ولكــن ال واق وتعززهــا الســنة املطه

ــا  ــرآن والســنة وتطعيمه ــن الق ــار النصــوص م ــا، حســن اختي وثالثه

بالحكــم واألشــعار واألمثلــة ودروس الواقع..ثــم بلــورة كل ذلــك يف شــكل 

»توصيــات« تحمــل الســامعن مســؤولية كل فــرد منهــم عــى األوضــاع 

التــي يعيشــها املجتمــع الجزائــري.

ورابعهــا، كــرة اإلستشــهاد بالقصــص واألخبــار والشــكاوى التــي كان 

ينقلهــا إليــه املحبــون واملعجبــون ممــن كانــوا يؤمــون املســجد ويــرون يف 

الشــيخ النذيــر مصمــودي أملهــم يف الخــروج مــن الوهــدة التــي أوقعهــم 

ــول  ــن ق ــخ ع ــاة فاص ــز دع ــام عج ــض أم ــتعاري بغي ــخ  اس ــا مس فيه

ــات  ــن وسياس ــذا الدي ــة ه ــروع بحقيق ــال م ــل أجي ــق وجه ــة الح كلم

إشــراكية تهيمــن عليهــا نخبــة مســتغربة تحــارب الديــن تحــت عنــوان : 

التقدميــة ضــد الرجعيــة !!

مل يكــن الشــيخ النذيــر مصمــودي عاملــا وال فقيها وال »شــيخ طريقة« 

ــا عــى  ــر ورصاحــة ال يخفيه ــل وإخــاص كث ــم قلي ــة بعل إمنــا كان داعي

ــون«  ــوا »يترَس ــار كان ــاة كب ــوق دع ــه ف ــع مقام أحــد وتواضــع جــّم رف

ــه لجمــع الجاهــر إذا أرادوا التحــدث يف موضــوع اإلســام والدعــوة  ب

ــم زحــف عــى  ــري ث ــك ســطع نجمــه يف الــرق الجزائ والصحــوة.. لذل

الجنــوب والوســط والغــرب وصــار لــه يف أوســاط النخبة كلمة مســموعة:  

مــن الطلبــة والدوائــر املهتمــة بالصحــوة اإلســامية داخــل الوطــن قبــل 

أن يشــد رحالــه إىل كرواتيــا لنــرة مســلمي البوســنة والهرســك يف محنــة 

اإلبــادة التــي قادهــا الــرب ضدهــم يف مســمى التصفيــة العرقيــة مــع 

ــن  ــة ب ــات العرقي ــر املجموع ــوفيايت وتناث ــاد الس ــكك اإلتح ــة التف بداي

التشــيك والســولفاك بعــد وفــاة الزعيــم جوزيــف بــروس تيتــو.

يــوم دفنــه مبســقط رأســه )الــدروع( ببســكرة جمــع فقيــد الصحــوة 

وجوهــا مــن جيلــه ممــن عاشــوا بدايــات الصحــوة 79-1989، فقــد حر 

ــة  ــية واإلجتاعي ــتويات السياس ــف املس ــن مختل ــر م ــم غف ــازة ج الجن

واإلعامية..جــاؤوا مــن معظــم واليــات الوطــن، رمبــا تجتمــع ألول مــرة 

يف مــكان واحــد، فقــد لفــت إنتباهــي أثنــاء إلقــاء كلمــة الــوداع األخــر 

حضــور وجــوه جمعتهــا الصحــوة وفرقتهــا الحزبيــات، وقــد مــى عليهــا 

ربــع قــرن وزيــادة مل تظفــر بفرصــة للتواصــل فيــا بينهــا، وملــا ســألت 

ــؤاال  ــرة- س ــادرة املق ــد مغ ــم -بع ــدث إليه ــنى يل التح ــن تس ــض م بع

كنــت أحــب أن أســمع جوابــه مــن أكــر مــن جهــة، وبغــر تشــاور بينهــم 

ــوا  ــد تداول ــوا ق ــن كان ــى كأن املتحدث ــات حت ــت اإلجاب تطابق

الســؤال والجــواب : مــا رّس هــذا الحــب الغامــر للشــيخ النذيــر 

ــرى  ــل ك ــاث جم ــة يف ث ــة صادق ــاءت األجوب ــودي؟ وج مصم

يأخــذ بعضهــا برقــاب بعــض :

ــذي  ــاله ال ــا رأس ــه ه ــال رصاحت ــه وج ــدق لهجت 1 - ص

ــه أو  ــمعوا خطب ــوه أو س ــن عرف ــوب الذي ــف يف قل ــاه اإلل أعط

قــرأوا شــيئا مــا كان يكتبــه منافحــا عــن ديــن آمــن بــه، قــوة 

ــاة. ــدرة ونظــام حي وق

ــرا  ــا وتقدي ــا صادق ــبه احرام ــاس أكس ــع الن ــه م 2 - تواضع

واســعا.

3 - نأيــه عــن »التحــزّب« وتواصلــه الدائــم مــع جميــع أبنــاء 

الجزائــر حافــظ بــه عــى رصيــد القــرب مــن همــوم املواطنــن يف 

ــر وخارجها. الجزائ

لقــد تعلمــت مــن جنــازة أخــي ورفيــق دريب الشــيخ النذيــر 

مصمــودي درســا ليــس مــن املقــررات املدرســية والتخصصــات 

الجامعيــة، وال وجــد لــه يف أي كتــاب مــن كتــب الدعــوة والفكــر 

والحركــة والتاريــخ، وهــو أن قليــا مــن العلــم مــع إخــاص كامل 

يجمــع اللــه عليــه قلــوب النــاس فيصبــح »تأليــف« قلــوب بينــا 

ــه تــم يقــذف بــه  ــر مــع دخــن يف النيــات يركمــه الل علــم غزي

وبصاحبــه يف نــار جهنــم، وهــذا هــو الــّر الــذي يفــّر عاقــة 

الحــب الغامــر والتقديــر البالــغ لتلكــم الجمــوع الغفــرة التــي 

جــاءت مــن كل فــج عميــق تــودع فقيــدا مل يكــن عاملــا وال فقيها 

وال شــيخ طريقــه وال رئيــس حركــة سياســية..إمنا كان نفحــة 

ــه بإخاصــه  ــركات اإلخــاص، فكــر الل ــا ب ــة وفتحــا دعوي إمياني

ــل  ــم قلي ــح بعل ــه وفت ــوع محبي جم

قلوبــا مفاتيحهــا بــن يــدي عــام 

ــا  ــهدنا إالّ مب ــا ش الغيوب..وم

علمنــا ومــا كنــا للغيــب 

اجعلــه  حافظن..فاللهــم 

ــن،  ــابقن املقرب ــن الس م

ــه  ــد كان يحــّب الل فلق

ــن. ورســوله واملؤمن
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إنها مدينة »الجسور المعلقة«، 
وحاضنة العلم والعلماء، 
لؤلؤة الشرق الجزائري، وفريدة 
العالم في منظرها الخالب على 
صخرة كلسية ترتبط بما حولها 
بجسور صامدة تخلد التاريخ، 
وتجّمل الجغرافيا، .. مدينة يفوق 
عمرها األلفي عام، تعاقبت 
عليها الحضارات، وتعددت لها 
التسميات، مما يؤكد أحقيتها 
بهذا االنتقاء، وجدارتها بتمثيل 
الثقافة في مختلف تجلياتها على 
مدار السنة المخصصة للتظاهرة.

العــام: علــم، وعمــران، وذوق حضــاري،  فالثقافــة يف مفهومهــا 

وحــس دينــي، وطابــع اجتاعــي منســجم ذي جــذور تاريخيــة، ومامــح 

ــا،  ــى أهله ــنطينة ع ــه قس ــل ب ــا ال تبخ ــك م ــة، وكل ذل ــة راقي حضاري

ــا: وزائريه

إنهــا مهــد اإلصــاح الــذي قــاده العامــة ابــن باديــس ورجــال العلــم 

مــن أمثــال مالــك بــن نبــي، خلــدت مبدارســها العريقــة رســالة العلــاء 

ــعي  ــة، والس ــد الحري ــاب عه ــتعاري إىل رح ــخ االس ــق التاري ــن عم م

ــم  ــن الس ــة الحامل ــع والجامع ــة الجام ــي حاضن ــي. وه ــق العلم للتأل

ــن  ــادر«، والعامل ــد الق ــر عب ــة »األم ــة الحديث ــة الجزائري ــث الدول باع

ــى إحــداث النهضــة االســامية املنشــودة. ع

ــك  ــاءت تل ــث ج ــة”، حي ــور املعلق ــة الجس ــا “مدين ــي عمراني   وه

التســمية مــن عــدد الجســور التــي تربــط بــن جنباتها.وتتميــز املدينــة 

القدميــة بكونهــا مبنيــة عــى صخــرة مــن الكلــس القــايس، مــا أعطاهــا 

منظــراً فريــداً يســتحيل أن يوجــد مثلــه عر العــامل يف أي مدينــة. وللعبور 

أ. سهام داوي - ماجستير في العلوم اإلسالمية

فهل سترفع لنا الرؤوس؟
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مــن ضفــة إىل أخــرى ُشــيّد عــر العصــور عــدة جســور، فأصبحــت 

قســنطينة تضــم ســبعة جســور تعــززت بثامــن بطــراز عــري، حمــل 

اســم الحاكــم العثــاين الــذي ارتبــط بــه ذكــر املقاومــة يف لــرق 

ــوق  ــات تف ــاي«، وتعلوهــذه الجســور عــى ارتفاع ــح ب ــري »صال الجزائ

ــر. 200 م

  وإذا مــا تحدثنــا عــن الناحيــة االجتاعيــة مــن ثقافتهــا، فــا أكــر 

مــن عاداتهــا، وتقاليدهــا العريقــة، وِحرفهــا املتميــزة، وأطباقهــا الشــهية، 

ناهيــك عــن ثقافــة التعامــل الراقيــة بــن أهلهــا، وروح التاســك التــي 

عــروض تعكــس عراقــة املدينــة، وتــرّوج لدررهــا يف نفــوس 

ــتبعدة  ــة، مس ــى املدين ــيتوافدون ع ــن س ــرب الذي ــي الع ممث

الغــث املمجــوج مــن التقليعــات املســتوردة التــي ال يحقــق بهــا 

الهــدف املرجــو.

  إّن املايــر الســبعائة املخصصــة لهــذه التظاهــرة لجديــرة 

تطبــع عاقاتهــم يف مجتمعهــم الخــاص، والعاقــات الخارجيــة بالوافديــن 

الذيــن ال ينقطعــون عــن املــكان.

  كل ذلــك وغــره مــا يصلــح للتســويق العــريب يف هــذه املناســبة، 

فقســنطينة بإمكانهــا أن متطــر ضيوفهــا أدبــا، وترويهــم عشــقا للجــال 

الطبيعــي، وتســعهم حبــا بعاداتهــا العريقــة، وتريهــم مــن جنباتهــا فــوق 

مــا يبتغــون، وأكــر مــا ينتظــرون، وخاصــة بالنظــر للغــاف املــايل الهــام 

املخصــص للتظاهــرة، مــا يتيــح تغطيــة تكاليــف اإلبداعــات، وتقديــم 

ــع  ــة، م ــة العربي ــم الثقاف ــه عواص ــون علي ــا تك ــى م ــى أرق ــة ع عاصم

اســتدراك التظاهــرات املشــابهة التــي ســبقتها، وزكمــت فضائحهــا املاليــة 

األنــوف، بعــد أن أوجعــت القلــوب..

  إّن رغبتنــا الجامحــة يف رفــع رؤوســنا بهــذه التظاهــرة التــي ال 

ــا اســتباقها باإللحــاح عــى  ــر عامــة متــي علين ــة، وللجزائ تتكــرر للمدين

الجــد واالجتهــاد يف تفعيلهــا، وتنشــيطها، والتوصيــة باملحاســبة املســبقة 

عــى الغــاف املــايل املخصــص، واملتابعــة الناقــدة لفعالياتهــا، مــن أجــل 

ــة  ــل الرقع ــخ، وتجمي ــتنطاق التاري ــا، واس ــع التكنولوجي بتطوي

الجغرافيــة، وترميــم الشــواهد العمرانيــة، وتغطيــة تكاليــف 

املهرجانــات املتنوعــة مبــا ُســطر فيهــا مــن أفــام وثائقيــة، 

ومعــارض تراثيــة، ومؤمتــرات ثقافيــة، حتــى ال تنحر كســابقاتها 

تفــي  وال  املوجــود،  تنهــب  التــي  املوســيقية  الحفــات  يف 

باملقصــود.

  وكل ذلــك ســيكون يف خدمــة الرنويــج الســياحي، والتبــادل 

تاريــخ  املدينــة يف  بصمــة  لوضــع  الجــاد  والعمــل  الثقــايف، 

ــاركن،  ــان املش ــا يف أذه ــرك اثره ــة، وت ــرة العربي ــذه التظاه ه

واالتقــاء باملــكان مــن أجلهــا، وبســببها، ومــا بعدهــا ليســتعيد 

ــواء العلــم واإلصــاح، فهــل  ــه حاملــو ل رســاليته التــي أرادهــا ل

سنشــهد هــذه املــرة احتفاليــات حضاريــة، أو أّن فســاد الــذوق، 

ــخها؟ سيمس
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معلم تاريخي يقف شاهدا على أولى الفتوحات اإلسالمية 
في المغرب األوســط )الجزائر(

إرمولــي بـالل
أستـاذ في علم اآلثار
جامعـة الجزائـر 02 

marinostru@yahoo.com

السلسلة الجديدة26

ثقافة وتراث 



يعد مسجد سيدي غنم كما 
يسمى اليوم أو مسجد ابا المهاجر 
دينار من أقدم المساجد في العالم 
اإلسالمي، كما يعد ثاني مسجد 
في المغرب اإلسالمي واألول في 
الجزائر، ويقع هذا المسجد األثري 
في قلب المدينة القديمة لميلة، 
أين يقف اليوم شاهدا على حدث 
عظيم عرفته الجزائر في القرن 
االول للهجرة وهو وصول أول 
الفاتحين إلى أرض الجزائر، وعلى 
عكس الحمالت السابقة فقد كان 
المسلمون  يكتفون بعمليات 
االستطالع وإتباع سياسة الكرّ 
والفرّ والعودة إلى برقة بليبيا كان 
اما ابا المهاجر دينار فقد قرر تغيير 
هذه السياسة وبالتالي االستقرار 
النهائي ومن ثم بدا تشييد المباني 
والمرافق التي شكلت من بعد 
قاعدة لالستكمال الفتوحات نحو 
الغرب، ومن بين هذه المرافق نجد 
هذا المعلم التاريخي الهام الذي 
بناه سنة )55هـ /674 م(.

والية أبو المهاجر دينار وفتح الجزائر 
) 55 – 62 / 674م – 681 م(: 

ــوا  ــن ارس ــل، الذي ــن األوائ ــم الفاتح ــار أه ــر دين ــو املهاج ــد أب يع

قاعــدة االســام يف شــال افريقيــا  كان مــوىل لبنــي مخــزوم . و ملــا ويل 

مســلمة بــن مخلــد مــر و إفريقيــة واله عــى إفريقيــة فدخلهــا ســنة 

55 هـــ و نــزل بقــرب القــروان .

الحقيقــة انــه مل يــرد يف كتــب الســر والراجــم والنصــوص التاريخيّــة 

الكثــر عــن نشــأة هــذا الفاتــح العظيــم أيب املهاجــر دينــار وال تفاصيــل 

عــن حياتــه وجهــاده ودوره الكبــر يف دفــع مســار الفتوحــات االســامية 

ــث مل  ــرب، حي ــاد املغ ــه يف ب ــن الل ــايل التمكــن لدي ــرب وبالت نحــو الغ

نتمكــن مــن تحديــد نســبه وموطنــه األصــي وتتبــع مســرته الجهاديّــة 

بصــورة تفصيليــة، الســيا بالجزائــر.

ــر  ويرجــع بعــض املؤرخــن ســبب هــذا التجاهــل واإلهــال يف ذك

مآثــر هــذا القائــد الفــذ إىل عــّدة اعتبــارات، مــن أهّمهــا املعاملــة الســيئة 

التــي قابــل بهــا الفاتــح عقبــة بــن نافــع والتــي كانــت مهينــة ومســيئة 

لقائــد مثــل عقبــة، أيــن قــام بتصفيــده باألغــال والتضييــق عليــه بعدمــا 

»أوقــره حديــد«، كــا حــاول محــو كل  آثــار انتصاراتــه ايــن بنــا مدينــة 

ســاها »تكــروان«)1( غــر بعيــد عــن  مدينــة القــروان التــي تعــّد أّول 

مدينــة عربيّــة إســاميّة تبنــى ببــاد املغــرب وارتبطــت باســم عقبــة، كــا 

أّن أبــا املهاجــر كان مــن طبقــة املــوايل وليــس مــن العــرب األقحــاح عــى 

غــرار عقبــة بــن نافــع الفهــرّي.
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ومعلــوم أّن الّدولــة األمويّــة كانــت متعّصبــة إىل حــّد كبــر إىل 

ــادرا، وهــذا  ــة تليــق بهــم إال ن الجنــس العــريّب، ومل يحضــا املــوايل مبكان

ــة العبّاســيّة التــي حظــي فيهــا املــوايل مبكانــة مرموقــة يف  عكــس الّدول

ــر عــن نشــأة أيب املهاجــر  ــك مل نجــد الكث ــم، ولذل جــّل مراحــل حكمه

دينــار األوىل ومل نهتــد ســوى إىل التعــرّف عــى اســمه وكنيتــه فقــط، دون 

ــه وظــروف نشــأته  ــه وتعلّم ــده وجــذوره وموطن الوصــول إىل اســم وال

ــه. ــه وســاهمت يف تكوين ــرت في ــي أث والشــخصيّات الت

يتفــق أغلــب املؤرخــن عــى القــول بــان معاويــة بــن حديــج قــام 

بافريقيــة بثــاث حمــات، إحداهــن ســنة 34 هـــ والثانيــة ســنة 40 هـــ، 

ــن  ــيء األموي ــع مج ــنة 50 هـــ  /670م )2( ، وم ــت س ــرة كان ــا األخ أم

وبدايــة حكمهــم، ومكافئــة مــن معاويــة بــن ايب ســفيان للذيــن نــارصوه 

يف وضــع الّدعائــم األساســيّة لقيــام دولتــه، فقــد وىل الّصحــايب ّ مســلمة 

ــا  ــزل عنه ــا ع ــاد املغــرب بعدم ــارة مــر وب ــذي والّه إم ــد ال ــن مخلّ ب

ــتنادا إىل  ــد –اس ــن مخلّ ــج الخــوالين، وكان مســلمة ب ــن حدي ــة ب معاوي

ــن نافــع الفهــري بعدمــا حقــق  ــة ب بعــض املؤرخــن– يحقــد عــى عقب

ــة األمويــة يف  بــاد املغــرب مــن  انتصــارات باهــرة ووضــه أســس الدول

ــاق  ــة يف اآلف ــت عقب ــد ذاع صي ــاوان . وق ــة القي ــييده ملدين ــال تش خ

لهــذه اإلنجــازات العظيمــة، فلــم يجــد مســلمة بــن مخلّــد مــن وســيلة 

ــاد املغــرب  ــة ب ــه عــن والي ــن مــرح األحــداث ســوى عزل ــه م إلزاحت

وتوليــة أحــد مواليــه مكانــه، وهــو الفاتــح أيب املهاجــر دينــار وملـّـا ســئل 

عــن ذلــك وترجــاه بعضهــم أن يبقــي عــى عقبــة بــن نافــع ملــا لــه مــن 

فضــل كبــر يف متكــن اإلســام باملغــرب العــريب األدىن ) تونــس ( ومكافــأة 

أيب املهاجــر مبنصــب آخــر رّد عليهــم قائــا: »إّن أبــا املهاجــر صــر علينــا 

ــك  ــه« )3(، وكان ذل ــّب أن نكافئ ــل فنحــن نح ــر ني ــة ولكب ــة والي يف غاي

يف عــام 55 هـــ املوافــق 674 م. ورمّبــا كان اختيــاره أليب املهاجــر دينــار 

لهــذه العميلّــة ليضــع عــى بــاد املغــرب أمــرا جديــدا يكــون مــن أشــّد 

املخلصــن لــه، بــل صنيعتــه وأحــد أعوانــه.

الطراز المعماري لمسجد  أبو مهاجر دينار:

ــري  ــث الجزائ ــا الباح ــام به ــي ق ــة الت ــة األثري ــتنادا إىل الحفري اس

ــا  ــى بقاي ــي ع ــجد بن ــن أن املس ــنة 1969م، تب ــك س ــيد دوكايل وذل رش

أساســات كنيســة، فهــو يعــد مفتــاح ملدينــة ميلــة مــن الناحيــة العلويــة، 

ــا املهاجــر  ــت أب ــى جعل ــان مــن األســباب الت ــا يف الســابق ف وكــا أرشن

ــد  ــذي يع ــراتيجي ال ــا االس ــو موقعه ــط ه ــة بالضب ــذه املدين ــار ه يخت

مفتاحــا للمغــرب االوســط وبوابــة نحــو املغــرب األقــي. وكان املســجد 

يف البدايــة جــد متواضــع لكنــه تحــول إىل مســجد حقيقــي فيــا بعــد إثر 

بنــاء مســجد آخــر عــى أنقــاض املســجد األصــي الــذي ذكــره الرحالــة 

البكــري و الــذي يتطابــق مــع البنــاء الحــايل مــن دون التغيــرات التــي 

ــن  ــبه م ــو يش ــتعارية، وه ــة واالس ــن العثاني ــا يف املرحلت ــم إدخاله ت

ــة بالقــروان، بتونــس، واملســجد  ــه إىل مســجد عقب حيــث شــكل عمران

أي مســجد  باألندلــس  الثــاين  األمــوي  واملســجد  بدمشــق،  األمــوي 

قرطبة. 

ــة،  ــارص املعاري ويتكــون املســجد مــن مجموعــة مــن العن

ــة  ــف موازي ــي تصط ــة الت ــدة الضخم ــة يف األعم ــة خاص املتمثل

جــدار القبلــة، أمــا عــن املــادة املســتعملة يف بنــاء هــذه االعمــدة 

فهــي مــواد قدميــة تعــود للفــرة القدميــة والبيزنطيــة، وهــذا مــا 

ــة  ــطحها، وكمحال ــى س ــودة ع ــة املوج ــات الاتيني ــه الكتاب تثبت

للقامئــن عــى حايــة هــذا املعلــم تــم بنــاء الفراغــات املوجــودة 

ــامية  ــار اإلس ــن يف اآلث ــب املختص ــن، وحس ــوب الل ــادة الط مب

فــان الطــراز املعــاري لهــذا املســجد يعــد ميــزة عــارة املغــرب 

االســامي خاصــة بالجزائــر، كــا يعــده أســتاذ اآلثــار اإلســامية 

ــامي  ــامل اإلس ــاجد الع ــدم مس ــن أق ــاب م ــب عق ــد الطي محم

ــة األوىل. ــه املعاري نظــرا لحفظــه عــى مكونات

ضرورة حماية وإعادة االعتبار لهذا  المعلم :

رغــم األهميــة البالغــة التــي ميثلهــا مســجد أيب املهاجــر 

دينــار باعتبــاره مــن أقــدم اآلثــار اإلســامية يف العــامل اإلســامي 

عامــة، والجزائــر خاصــة إال أن هــذا األخــر مل يهتــم بــه الباحثــون 

بالدراســة، فأغلــب املختصــن يف اآلثــار اإلســامية، مثــل الفرنــي 

يهتمــوا  مل  بورويبــة«  »رشــيد  والجزائــري  مــاريس«  »جــورج 

ــة  ــة التاريخي ــن قيم ــم م ــه بالرغ ــارة الي ــى اإلش ــته وحت بدراس

الثقافيــة  الجمعيــات  اصــوات  تتعــاىل  واليــوم   . واملعاريــة 

ملدينــة ميلــة مــن أجــل اإلرساع يف ترميــم هــذا املــوروث الثقــايف 

ــة اىل  ــادرة وزارة الثقاف ــال القادمــة. لهــذا ب ــه لألجي حفاظــا علي

برمجــة عمليــة جديــة مــن اجــل ترميــم مســجد ميلــة األثــري، 

كــا شــهد مــن قبــل تدخــات اســتعجاليه انقــذت املبنــى مــن 

االنهيــار بفعــل ظهــور بعــض التصدعــات،  يف انتظــار اســتكال 

ــنة 2013 م.  ــر س ــدأت يف أواخ ــي ب ــم الت ــغال الرمي أش

ويبقــى مســجد أبــا املهاجــر دينــار شــاهدا  مخلــدا لتاريــخ 

الفتــح اإلســامي يف الجزائــر، كــا يشــد عــى الحنكــة السياســية 

للفاتــح والقائــد أبــا املهاجــر دينــار، الــذي غلــب سياســة الحــوار 

ــه مــن التقــرب أكــر  ــدل القــوة والســيف مــا مكن والتســامح ب

والهــدف  الغايــة  تحقيــق  وبالتــايل  املحليــن  الســكان  مــن 

ــه  ــة الل ــاء كلم ــي إع ــامية وه ــات اإلس ــن الفتوح ــمى م األس

ورايــة اإلســام،  وبفضــل هــذا القائــد أصبحــت الجزائــر وشــال 

ــور اإلســام. ــوم تنعــم بن ــة الي إفريقي

الهوامش :

ــس  ــار األندل ــالمي فــي أخب ــرب اإلس 1 ـ ابــن عــذاري، المغ
ــرب. والمغ

2 ـ د.لقبــال موســى، المغــرب اإلســالمي، الطبعــة الثانيــة، 
الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، 1981، ص 25.

3 ـ ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، ص134 
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كانت األندلس موضوع 
دراستي في رسالة التخرج 
بالليسانس، وكانت دراستي في 
رسالة الماجستير، وهي موضوع 
دراستي في رسالة الدكتوراه، كما 
أنها »المقياس« الذي أدرسه في 
الجامعة منذ سنوات، فتشكل 
في صدري نتيجة لذلك، حب 
عميق لهذه المنطقة سرعان 
ما تحّول إلى عشق، والعاشق 
يبقى دوما يحدث نفسه بالوصال 
إلى أن يلقى حبيبه، فكانت زيارة 
األندلس بالنسبة لي حلما تحقق، 
وحبيب لقي حبيبه، والحمد هلل 
على كرم أفضاله.

أليكانت Alicante )لقنت( أرض األندلس :

كانــت محطتــي األوىل هــي »أليكانــت« التــي وصلتهــا ليــا، 

ــرة  ــس الطائ ــن كان يف نف ــن مم ــض الجزائري ــة بع ــاك رفق وهن

ــري  ــتان( لجزائ ــد) كلونديس ــر معتم ــرة غ ــيارة أج ــتقلنا س اس

مغــرب، الــذي نقلنــا مــن املطــار إىل وســط املدينــة، ومل يبتعــد 

الحديــث بيننــا عــن الجزائــر وهمــوم الجزائــري، وعــن سياســة 

الجزائــر وحــكام الجزائــر، وعــن غــن الجزائــري يف وطنــه، 

ــا ارتحــل،  ــا حــل وحيث ــه أين ــوم وطن ــل هم ــري يحم فالجزائ

ــاذا لســنا مثلهــم  ــل النقــاش، مل ــذي أشــعل فتي وكان الســؤال ال

ــبانيا ؟  ــن إس ــى م ــر أغن ــم أن الجزائ رغ

وبينــا احتــّد النقــاش وارتفعــت األصــوات إذ توقفــت الســيارة 

بوســط املدينــة، معلنــة نهايــة الطريــق، حيث تفرقنــا كل تجــاه مصلحته، 

ومبجــرد وصــويل إىل الفنــدق ووضعــت أمتعتــي، خرجــت مرعــا أعانــق 

تــراب هــذه األرض التــي طــال شــوقي إليهــا –إنهــا األندلــس-، فمشــيت 

ومشــيت إىل أن أُرهقــت، ولكنــي مل أشــعر مطلقــا بكــوين يف بلــد غريــب، 

وحتــى الوجــوه التــي كنــت ألتقيهــا كنــت أشــعر أنهــا ليســت غربيــة، 

بــل مامحهــا إىل الــرق أقــرب، فهــي رمبــا مــن أحفــاد املســلمن الذيــن 

ــى  ــم حت ــْوا دينه ــن أخَف ــم، أو الذي ــا بدينه ــن غرناطــة هروب خرجــوا م

ــة  ــى رؤي ــد أرصرت ع ــش، وق ــم التفتي ــم محاك ــل به ــم أو متثّ ال تقتله

ــة الصغــرة   ــا هــذه املدين ــي تشــتهر به ــة« الت ــة املســلمن املنيع »قصب

قبــل أن أســريح وأخلــد للنــوم، فــإذا هــي مــا تــزال هنــا شــاهدة عــى 

ــا  ــه مبشــقة وتعــب« ك ــد إلي ــل يُصع حضــارة املســلمن »يف أعــى جب

ــزال  ــا ت ــي م ــرة الت ــة الصغ ــي املدين ــل، وه ــن قب ــري م ــا الحم وصفه

ــتة  ــى س ــر« وع ــي » تيودم ــك القوط ــا املل ــح عليه ــد صال ــك، وق كذل

مــدن أخــرى،يف عهــد عبــد العزيــز بــن مــوىس بــن نصــر ســنة 96هـــ/ 

714م، عــى >> أن لــه عهــد اللــه وذّمتــه، وذّمــة نبيــه )صــى اللــه عليــه 

ــن  ــزع م ــر، وال يُن ــه وال ِيخ ــن أصحاب ــد م ــه وال ألح ــم ل ــلم(، أال يّق وس

ملكــه، وأنهــم ال يُقتلــون لــوال يُســبون وال يُفــرق بينهــم وبــن أوالدهــم، 

ــزع  ــرق كنائســهم، وال ين وال نســائهم، وال يُكرهــوا عــى دينهــم، وال تُح

عــن كنائســهم مــا يُعبــد«، فــكان »لتدمــر« مــا أراد، وعــاش مــع قومــه 

آمنــا مطمئنــا يف كنــف اإلســام، بينــا قومــه مــن بعــده خانــوا العهــود، 

ــوا يف حــق املســلمن أبشــع املجــازر. وخالفــوا املواثيــق، وارتكب

: Valencia إلى جامعة بلنسية

كانــت وجهتــي األساســية يف هــذه الرحلــة هــي بلنســية التــي 

نظــري  متتــع  وقــد  الحافلــة،  عــر  أليكانــت  مــن  إليهــا  توجهــت 

أ. نسيم حسبالوي
أستاذ جامعي

الجزء األول
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باملســاحات الخــراء، واملــدن املنظمــة والنظيفــة عــى طــول الطريــق  

بــن املدينتــن، قبــل أن أصــل بلنســية ليــا، وقبــل التوجــه إىل الفنــدق 

آثــرت التجــول يف شــوارعها التــي كانــت مــا تــزال عامــرة رغــم أن الجــو 

ــي. ــدوله ليبت ــى س ــد أرخ ــل ق ــاردا، واللي كان ب

ــا  ــعة، بناياته ــوارعها واس ــرة، ش ــة كب ــية : مدين ــا بلنس ــه إنه ــا الل ي

الرئيــي  الشــارع  عريــة وضخمــة ومبدعــة، كل شــوارعها كأنهــا 

للمدينــة، مليئــة باملســاحات الخــراء يف كل مــكان ويف كل اتجــاه، وهــي 

مــن أهــم مــدن إســبانيا اآلن، إنهــا كــا كانــت ملــا كان  ميــأل أرجاءهــا 

ــرة التجــارات،  ــس عامــرة الَقطــر، كث اآلذان »قاعــدة مــن قواعــد األندل

وبهــا أســواق، وهــي عــى نهــر جــاٍر يُنتفــع بــه، ويســقي املــزارع، ولهــا 

عليــه بســاتن وجنــات وعــارات متصلــة، كثــرة الفواكــه والثــار، 

ــب  ــاع، والغال ــرم طب ــا ُحســن زي وك ــا ... وألهله والســفن تدخــل نهره

ــات ...«. ــل إىل الراح ــوس واملي ــب النف ــم طي عليه

ــة،  ــط املدين ــن وس ــوف ع ــر املوص ــرى النه ــبان مج ــّر اإلس ــد غ لق

ــدة  ــة، وع ــراء الجميل ــاحات الخ ــن املس ــددا م ــه ع ــوا يف مكان وجعل

مســاحات أخــرى لأللعــاب واملتنزهــات، جعلــت منهــا املصابيــح يف ذلــك 

ــا. ــم منظــرا ســاحرا ورائع ــل البهي اللي

»امليــرو«،  عــر  بلنســية،  جامعــة  الباكــر  الصبــاح  يف  قصــدت 

ــا  ــم أجــد م فتوقفــت مبحطــة >>الجامعــة«، وصعــدت إىل الشــارع، فل

يوحــي بوجــود جامعــة مثــل التــي عندنــا، كاألســوار العاليــة، واألســاك 

الشــائكة، والبوابــات الحديديــة، وحــراس األبــواب، وأعــوان األمــن 

الجامعــي، وزحمــة الطلبــة والطالبــات املتجولــن هنــا وهنــاك، وال كــرة 

املربصــن يف ســياراتهم عنــد أبــواب الجامعــة، ال يشء مطلقــا مــن هــذه 

املظاهــر الباليــة والبائســة، وجــدت بنــاءات منفصلــة وقريبــة مــن 

ــذي  ــة مبــارشة عــى الشــارع، هــي جــزء مــن املجتمــع ال بعضهــا، مطل

تنتمــي إليــه،  متثــل كل منهــا كليــة مــن كليــات الجامعــة، اقربــت مــن 

ــت دون  ــا، فدخل ــح آلي ــذي انفت ــخ« ال ــة التاري ــي »لكلي ــاب الزجاج الب

أن يســألني أحــد، عــن اســمي، وبطاقتــي، وعنــواين، ومقصــدي، وكيــف؟ 

ــن؟ وووو. ــى؟ وأي ــاذا؟ ومت ومل

ــواب، صعــدت عــر »املصعــد  ــة عــى األب ــات املكتوب تتبعــت الافت

اآليل«-الــذي مل يكــن معطــا-، وتوقفــت بالطابــق الخــاص »بدائــرة 

بالزجــاج  معزولــة  املكاتــب  كل  حيــث  الوســيط«  التاريــخ 

 Rafael Narbona :الشــفاف، وبإحداهــا التقيــت باألســتاذيْن

وجــدت  حيــث  وغرهــا،   ،Manuel Ruzafa و   Vizaino

ــل، لتواضعهــم وحســن اســتقبالهم  نفــي كأين أعرفهــم مــن قب

ــت إىل  ــة، توجه ــي اإلداري ــت حاجت ــا قضي ــم، وبعدم ومعاملته

ــجعة  ــهيات املش ــا كل التس ــدت به ــي وج ــة، الت ــة الكلي مكتب

عــى الدراســة والبحــث، ســواء مــن القامئــن عليهــا أو مــن اآلالت 

املوضوعــة تحــت خدمــة الطلبــة والباحثــن، فــكان يل مــا أردت 

ــة. ــد واملن ــه الحم ولل

اإلســامية  املراكــز  بعــض  زرت  املدينــة  توديــع  وقبــل 

ببلنســية، منهــا« املركــز اإلســامي بإســبانيا » وصليــت الجمعــة 

وراء إمــام »املركــز اإلســامي ببلنســية« األزهــري الــذي تنــاول يف 

خطبتــه تعامــل املســلم مــع األوربيــن يف أعيادهــم، وقــد أبــدى 

ــا واســعا باملوضــوع،  ــر عــى الصــورة -عل ــذي يظه الشــيخ -ال

مــع تأكيــده عــى أبنــاء الجاليــة املســلمة يف إســبانيا وغرهــا مــن 

ــل  ــم بأه ــه عل ــن ل ــم إال »مم ــذوا فتاويه ــا أن ال يأخ دول أورب

ــة  ــزة القادم ــاوى الجاه ــض الفت ــرب«، ورف ــوال الغ ــرب وأح الغ

مــن وراء البحــار، ألنهــا بعيــدة عنهــم، وال تــدرك أحوالهــم 

ــهم. ــات معاش ــم وصعوب وهمومه

ــايل،  ــان ح ــا، ولس ــية ودعته ــي يف بلنس ــام مهمت ــد إمت وبع

لســان ذلــك األديــب الــذي رثاهــا بعــد ســقوطها بيــد النصــارى 

ــٌل وزفــرة،  اإلســبان عــام 630هـــ/1232م : »ويف كل جانــب عوي

ــن  ــأ م ــره، ال ترق ــْن َع ــكل ع ــرة، ول ــٌل وح ــدر غلي ــكل ص وب

ــا:  ــا قائ ــك الشــاعر وهــو يبكيه ــره«، أو لســان ذل ــا ع أجله

مــا بــاُل دمعــك ال ينــي ِمــدرارُه    أم مــا لقلبــك ال يقــّر قــــــرارُه

أللوعــة بــن الضلــوع لظاعــــٍن    ســارت ركائبــه وشطّــــت دارُه

بحــٌر مــن األحــزان عــبَّ ُعبابــه     وارتــّج مــا بن الحشــا زّخـــــارُه

يف كل قلــب منــه َوجــد عنــده     أســٌف طويــٌل ليــس تخبــو نــارُه 

أمــا بلنســية فمثــوى كـــــــافٍر     ُحفــت بــه يف ُعقرهــا كّفــــــارُه

إلى الحبيبة الغالية قرطبة Cordoba عاصمة الدنيا 
)... يتبع(
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إن تحديد المصطلحات 
وتقديم تعريف لها في دراسة 
أية ظاهرة من الظواهر 
المجتمعية يعد أمرا ضروريا 
وأساسيا، يجعل الباحث يبتعد 
عن االنسياق وراء الجوانب 
الثانوية من الظاهرة على 
حساب األبعاد الرئيسية.

د. لعروسي رابح
أستاذ العلوم السياسية

جامعـة الجزائـــر 03 

بين جدلية 
المفهــوم 
والمستفيد 
المعلــوم

تحتــاج كل ظاهــرة وفــق أدوات ومناهــج البحــث العلمــى إىل 

دراســة عميقــة بقصــد التوصــل إىل نتائــج تجيــب عــن التســاؤالت 

ــن: األول نظــري  ــن إثن ــق هدف ــك إىل تحقي ــدف ذل ــا، ويه املرتبطــة به

ــة  ــى طبيع ــرف ع ــال التع ــن خ ــو م ــري فه ــا النظ ــي، أم ــاين عم والث

الحقائــق والتداخــات املوجــودة داخــل العاقــات االجتاعيــة وعاقتهــا 

باملتغــرات املتعــددة للظاهــرة، أمــا الهــدف العمــي فيكمــن ىف وضــع 

برنامــج لإلصــاح وإعــداد الخطــط الكفيلــة مبعالجــة الظاهــرة الســلبية 

عــى أســاس صحيــح ووفــق تصــور يراعــي حاجــات املجتمــع وتطــوره.

وال يــزال يشــكل مفهــوم اإلرهــاب خافــا عميقــا، فهنــاك تعريفــات 

عــدة يصعــب التقريــب فيــا بينهــا، بســبب التبايــن أحيانــا، والتناقــض 

ــف  ــى تعري ــق ع ــق التواف ــاف يعي ــم خ ــل أه ــرى، ولع ــان أخ يف أحي

ــي  ــة الت ــال املقاوم ــاب وأع ــن اإلره ــز ب ــو التميي ــاب ه ــدد لإلره مح
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ــا، ويف  ــي تحتله ــة الت ــة ضــد القــوى األجنبي ــا الشــعوب املحتل تقــوم به

ــطن. ــوين يف فلس ــان الصهي ــا الكي مقدمته

ــا  ــة بوصفه ــات املقاوم ــف جاع ــاول تصني ــة تح ــوى املحتل  إن الق

ــامية  تنظيــات إرهابيــة، وهــذا مــا ترفضــه البلــدان العربيــة واإلس

ــه،  ــي يف غالبيت ــام العامل ــرأي الع ــه ال ويرفض

الهجــات  عــى  وبعــد مــرور 14 عامــاً 

هــا   ،2001 ســبتمر   11 يف  اإلرهابيــة 

ــاً  ــرّكاً دولي ــوم تح ــركا الي ــود أم ــي تق ه

ملواجهــة نســخة جديــدة مــن جاعــات 

الجاعــات  هــذه  إن  اإلرهــاب، 

بفكرهــا ومارســتها تــيء لإلســام 

العربيــة. والشــعوب 

ويتجــدد  يتكــرر  والتســاؤل 

اليــوم  مــع ظهــور تنظيــم داعش، 

ــن وراءه؟  م

وأجندتــه  خلفياتــه 

يشــتغل،  مــن  ولصالــح 

هــذا التنظيــم الــذي أصبــح 

ــّدد  ــذي يه فجــأًة الخطــر األول ال

األمــن  ســيا  العامليــن،  والســلم  األمــن 

االمريــي واألورويب ناهيــك عــن الجــوار اإلقليمــي العريب 

ــم.  ــذا التنظي ــاط ه ــات نش ــن تداعي ــه م ــا تعرف ــامي وم االس

ــة  مبــكان معرفــة  الجهــة املســؤولة فعــاً عــن  إن  األهميَّ

ــر  ــركا يف 2001، غ ــى أم ــدث ع ــذي ح ــايب ال ــوم اإلره الهج

أن تداعيــات األحــداث بعــد ذلــك جعلــت االتهــام األمــريك 

لجاعــة  تنظيــم القاعــدة مــروع، فتريــح قيــادات 

القاعــدة أنــذاك عقــب األحــداث، باركــت العمــل اإلرهــايب، 

غــر أن التســاؤل الهــام الــذي يطــرح يف الســياق حــول 

جهــاٌت عديــدة غــر عربيــة وغــر إســامية، اســتفادت مــن 

ــاء  ــن أخط ــتفيد اآلن م ــا تس ــة، ك ــداث اإلرهابي ــك األح تل

تنظيــم داعــش، وكل جاعــات التطــرّف العنفــي، الــذي 

ــوا. ــا كان ــلمن أين ــرب واملس ــى الع ــة ع ــذي الحمل يغ

فالصــورة اليــوم بوجــود تنظيــم داعــش ماثلــة عــاَّ 

كانــت عليــه عقــب هجــات 11 ســبتمر 2001، فالعــرب 

واملســلمن يف أمــركا والغــرب مل يســلموا مــن النتائــج الســلبية 

لهــذه املارســات، ومــا صحبهــا مــن حمــات التشــويه والتعبئــة 

العنريــة.

غــر أن التحالــف الــدويل ضــد اإلرهــاب الــذي تقــوده 

الواليــات االمريكيــة منــذ ســنة 2001، كان وال يــزال أشــبه 

بحــرٍب مــع األشــباح، فاإلرهــاب هــو حالــة غــر متّفــق عــى كلِّ 

مفاهيمهــا ومضامينهــا، لذلــك كان يتوّجــب عــى كل دول العــامل  

ســيا املنظــات الدوليــة االتفــاق عــى مفهــوم اإلرهــاب، قبــل 

املــّي يف الحــرب ضــّده، فــا حــدث يف أمريــكا ســنة 2001 كان 

ــه  ــة، وال شــك يف أن ــاً ومأســاًة إجرامي عمــاً إرهابي

ــك،  ــنطن يف ذل ــع واش ــف م ــد اختل وال أح

ــق  ــاف عمي ــن إخت ــجل م ــا يس ــن م لك

هــو يف طريقــة الــرّد وحــدوده ومجاالتــه.

ــت  ــبتمر جعل ــد أحــداث 11 س فبع

الوضــع القائــم يف الغــرب بعــد 14 عامــاً 

عــى تلــك الصدمــة، ينخــرط يف مسلســل 

ــى  ــرب ع ــمى بالح ــا يس ــار م ــد يف إط جدي

ــم داعــش، كل  ــة  تنظي ــوان محارب اإلرهــاب، بعن

ذلــك يحــدث يف ظــل تزايــد الــراع بــن الــرق والغــرب، 

ــل هــي املســتفيد األكــر ومــن الحــرب املتجــّددة  ــا إرسائي بين

ــى اإلرهــاب. ع
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كثيرا ما يتم الربط بين 
التنمية باعتبارها فعال اقتصاديا 
وبين الموارد بمختلف أشكالها 
الطبيعية والبشرية والمالية، 
وما من شك أن ذلك منطقي 
فالموارد هي المدخالت التي 
ال يمكن تصور تقدم اقتصادي 
بدونها، ولكن هل تكفي الموارد 
لوحدها لتحقيق أهداف التنمية؟ 
الجواب حتما ال.                                    

فلــم يعــد خافيــا أن الــدول التــي متلــك املــال واملــوارد ال تضمــن 
املــوارد ال  العكــس أي فقــدان  التنميــة، وأن  بالــرورة تحقيــق 
يعنــي بالــرورة العجــز فاليابــان منــوذج عــن املناطــق ذات املــوارد 
ــت  ــا كان ــة، ولكنه ــاحة الضيق ــب، واملس ــع الصع ــدودة،  واملوق املح
والتــزال متثــل املثــال يف تحقيــق النهــوض االقتصــادي حتــى اســتحق 
ــر؟  ــن ال ــن يكم ــزة فأي ــة باملعج ــرة طويل ــف لف ــا أن يوص منوذجه
مثــة عاقــة قويــة وطرديــة بــن التنميــة وبــن مجموعــة قيــم تصنعهــا 
ــا  ــاوالت تحقيقه ــإن كل مح ــم ف ــذه القي ــدون ه ــا، وب ــس له وتؤس
تــؤول إيل الفشــل وقــد تــؤدي إيل نتائــج عكســية، وهــو مــا يقتــي 
عمــا بيداغوجيــا تكــون الدولــة هــي عمــوده الفقــري، وتعضــده كل 
املنظومــات األخــرى الرســمية واملدنيــة ليتحــول إيل ســلوك جاعــي 
عــادي ال يفرضــه فقــط قانــون، وال تضمنــه حــرا رقابــة إداريــة أو 
ــة  ــة العميق ــة واألخاقي ــات العقلي ــم القناع ــة. ونقصــد بالقي تنظيمي
ــأ  ــواب والخط ــن الص ــات ع ــرد واملجتمع ــور الف ــكل تص ــي  تش الت
وتوجــه الســلوك واألعــال، وتصنــع الحوافــز والدوافــع وهــي بهــذا 
ــة  ــة، كــا أنهــا ذاتي ــة وقــد تكــون جاعي املعنــي قــد تكــون فردي

املنطلــق وقوتهــا يف درجــة القناعــة بهــا وااللتــزام العمليبها.االســتثار 
يف بنــاء هــذه القيــم وتعميقهــا يعــد رافــدا يف 

دميومتهــا  وضــان  التنميــة،  إنجــاز 
أن  اليــوم  ناحــظ  ولــذا 

املؤسســات االقتصاديةالكــرى يف العــامل تعطــي لقيــم املؤسســة كل االهتــام، 
ــة.                         ــات الازم ــا امليزاني ــدد له ــا وتح ــن مخططاته ــا ضم وتضعه

 وعــى عكــس مــا يتصــور ألول وهلــة فــإن قيــم التنميــة ليســت مجــرد 
مواعــظ أخاقيــة يشــحن بهــا الفــرد حــول العمــل وااللتــزام واإلتقــان، لكنهــا 
ــا  ــة التنشــئة عليه ــم عملي ــم تت ــة مــن التصــورات والقواعــد واملفاهي منظوم
ــة  ــة واملعنوي ــز املادي ــن الحواف ــة م ــي مجموع ــس ع ــكل مستمر،وتؤس بش
وبذلــك تصــر جــزءا ال يتجــزأ مــن شــخصية الفــرد، وبالتــايل يصبــح تجاوزهــا 

بــأي شــكل محــل مقاومــة ورفــض.                          

يعــر أحيانــا عــن هــذا املعنــي بســامة ســلم القيــم الــذي يضبط الســلوك 
الفــردي واالجتاعــي، والــذي يكــون محــل إجــاع شــبه كامــل أوعــي األقــل 
ــة يف املجتمــع، مــن ذلــك  ــة الغالب ــه شــذوذا يف نظــر الكتل ميثــل الخــروج عن
مثــا اعتبــار العمــل هــو الوســيلة الوحيــدة للرقيــة االجتاعيــة، تقديــر قيمــة 
العلــم، االلتــزام بالقانــون، تقديــم املصلحــة العامــة عــي املصلحــة الفرديــة، 
احــرام الفضــاء العــام ... وعندمــا يتعلــق األمــر بالتنميــة باملفهــوم االقتصــادي 
ــا  ــن ماحظته ــا ميك ــر وضوح ــة أك ــكاال عملي ــذ أش ــم تأخ ــذه القي ــإن ه ف
ــي  ــاظ ع ــل، الحف ــان العم ــا إتق ــك مث ــن ذل ــا،  وم ــها وإدراك عائده وقياس
ــة، اإلخــاص للمؤسســة ... يبقــي الســؤال املهم:مــن  الوقــت، الــروح الجاعي

املســؤول عــن تثبيــت تعميــم هــذه القيــم؟

عندمــا يتعلــق األمــر بقيــم يــراد لهــا أن تصــر معــامل اجتاعيــة، تتبناهــا 
ــن  ــواء م ــا س ــح مركزي ــة يصب ــإن دور الدول ــعة ف ــة الواس ــة االجتاعي الكتل
خــال قوانينهــا، أو مؤسســاتها التعليميــة والربويــة والتوجيهيــة بشــكل عــام، 
ولكــن بشــكل خــاص مــن خــال ممثليهــا والقامئــن عــي شــؤونها فهــم الذيــن 

يعطــون املثــال عــي تجســيد هــذه القيــم عمليــا.      

كل  الدولــة  دور  يعضــد  أخــري  جهــة  مــن 
واملنظــات  كالجمعيــات،  املجتمعيــة  املؤسســات 
املهنيــة والنقابيــة، والهيئــات الدينيــة، ووســائل اإلعــام وقادة 

ــة ذات  ــرأي،  والرمــوز الجاهري ــكل ال ــي ش ــس ع ــر لي التأث
حمــات موســمية 
ولكــن  دعائيــة 
مــدروس  بعمــل 
ــدة يف  ــة ممت واســراتيجية بنائي

الزمــن  مدركــة لوســائلها وأهدافهــا.

أحمــد بن يغـــزر
أستـــــاذ جامعي

Benahmed200@yahoo.fr
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أصبحت تكنولوجيا ت اإلعالم واالتصال ضرورية 
للجميع بسبب استخدامها الضخمة على نحو 
متزايد في الواقع اليوم. هناك عدد قليل جدا من 
الناس الذين ال يملكون لوحة ذكية، كمبيوتر، 
هاتفا ذكيا، قرصا وامضا  flash disk، ..الخ

تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال أصبحــت مــن بــن األدوات األساســية 
للحيــاة، ســواء لألفــراد واألرس أو الــركات. أنهــا تســمح مثــا للــركات 
ــج  ــزة والرام ــاءة للمنافســة، كل هــذه األجه ــر كف ــون أرسع وأك أن تك
يتــم رشاؤهــا يف األســواق وجميــع التطبيقــات والخدمــات يتطلــب 

انجازهــا خلــق فــرص عمــل لاســتجابة للطلــب الكبــر.

متثــل  هــذه التكنولوجيــات وســيلة جديــدة للتواصــل مــع الزبائــن 
وهــذا أحــدث  ثــورة يف عاملنــا!  فهــي تســهل التجــارة وتزيــد يف املبيعــات 

وتوثــق العاقــات مــع العمــاء، الزبائــن، ... الــخ

فاملؤسســات التــي تريــد أن تكســب نســبة مــن الســوق أو املحافظــة 
عليهــا ال بــد أن تعتمــد يف تســيرها و عاقاتهــا مــع الزبائــن عــى هــذه 
الوســائل الجديــدة التــي تقلــص وقــت رد الفعــل، وهــذا يعنــي بوضــوح 
ــو  ــن النم ــا يف تحس ــاهم ايجابي ــال تس ــام واالتص ــات اإلع أن تكنولوجي
االقتصــادي. وقــد مكنــت هــذه التكنولوجيــات مــن إدخــال طــرق 
جديــدة للتســيرو التنظيــم الحقيقــي للعمــل، مــا يجعلهــا أكــر مهنيــة 
ــادة منوهــا  ــل. فهــي  تســمح لهــذه الــركات بزي و كفــاءة مــن ذي قب
مــن خــال تحســن املهــارات، وتوفــر الوقــت، وتحقيــق مكاســب معترة 

يف اإلنتــاج واإلنتاجيــة.

أصبحــا  االقتصــادي  والنمــو  واالتصــال  اإلعــام  فتكنولوجيــات 
ــرى كيــف غــزت هــذه األجهــزة  ــن و متازمــن. ملّــا ن مفهومــن متوازي
ــذه  ــا له ــد رضوري ــه مل يع ــع بأن ــرة نقتن ــنوات األخ ــال الس ــا خ حياتن
املقدمــة. لذلــك املؤسســات اقتنعــت بــرورة اســتغال هــذه الوســائل 
ــاج  ــائل اإلنت ــهيات يف وس ــن تس ــه م ــا تقدم ــيرها مل ــدة يف تس الجدي

ــل.  ــن قب ــة م ــن متاح ــدة مل تك ــواق جدي ــح أس ــن فت ــويق وم والتس

إن النجــاح الباهــر الــذي شــهدته ســوق الجــوال بعــد إطــاق 
الجيــل الثالــث زاد الــركات اقتناعــا بأنــه ال محالــة مــن االعتــاد عــى 
ــام  ــا. األرق ــى وجوده ــة ع ــة للمحافظ ــبكة العنكبوتي ــة والش املعلوماتي
األخــرة التــي نرتهــا ســلطة الضبــط للريــد واملواصــات تؤكــد ذلــك. 
بعــد ســنة مــن إطــاق هــذه الخدمــة تجــاوز عــدد املشــركن الثانيــة 
مايــن وهــو عــدد هائــل يؤكــد قابليــة الجزائريــن و اســتعدادهم 

يونس قـــــرار
خبير في المعلوماتيــــة

مساهمة التكنولوجيات االلكترونية
في التنمية االقتصـادية

للتعامــل مــع هــذه الوســائل الجديــدة. وهــذا يشء طبيعــي ملــا 
نعلــم أن األغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب الجزائــري هــي مــن 
الشــباب و هــذه التكنولوجيــات الرقميــة صممــت لهــذه الفئــة 
مــن املســتعملن. ولاســتجابة لهــذا الطلــب املتزايــد أصبــح مــن 
ــة :  ــروري إيجــاد مؤسســات متخصصــة يف املجــاالت التالي ال

)الحواســيب،  االلكرونيــة  األجهــزة  وتوزيــع  تركيــب   *
الشاشــات  الذكيــة،  اللوحــات  والذكيــة،  النقالــة  الهواتــف 

األخ( الطابعــات،  االلكرونيــة، 

* تركيب شبكات االتصاالت السلكية والاسلكية

* توفر األنظمة املعلوماتية

* انجاز الرمجيات والتطبيقات النقالة

* تصميــم املواقــع االلكرونيــة لتوفر الخدمات للمســتعملن 
واالســتفادة منهــا عــن بعد

* تصميــم الحلــول األمنيــة لألجهــزة، الرمجيــات واملعلومــات 
لتوفــر منــاخ أمــن ملثــل هــذه الخدمــات

ــن تقنيــن ومهندســن وســائر املوظفــن عــى هــذه  * تكوي
ــدة الوســائل الجدي

مــن   اآلالف  تأســيس  إىل  تحتــاج  النشــاطات  هــذه  كل 
املؤسســات الجديــدة التــي توفــر عــرات اآلالف مــن مناصــب 
الشــغل وتســاهم يف إطــاق صناعــة الكرونيــة متطــورة تســمح 
ــة  ــع كســب التجرب ــم م ــة ث ــب الســوق املحلي ــتجابة لطل باالس
واملهنــة التوســع إىل الســوق الخارجيــة )إفريقيــا والعــامل العريب(.

تقدمــه  أن  مــا ميكــن  إىل  القــادم ســأتطرق  العــدد   يف 
التكنولوجيــات الرقميــة لتنشــيط املنــاخ االقتصــادي بــيء مــن 

التفصيــل وباألرقــام.
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أثبتت الدراسات الحديثة أن 
العديد من المشاكل الصحية 
في جسم اإلنسان مرتبط بزيادة 
تركيز الجذور الحرة والتي تسبب 
تدهورا في الخاليا وتؤدي بدورها 
إلى حدوث أمراض خطيرة منها 
الشيخوخة المبكرة وأمراض 
القلب والسرطان، وبعض أمراض 
العيون، واألمراض النفسية 
والعصبية، وتليف الكبد، وأمراض 
الدم. وال يمكننا أن نعيش بدون 
الجذور الحرة. فالجسم يستخدمها 
لتحطيم الجراثيم، وإنتاج الطاقة، 
ولكن المشكلة في تعرض 
معظم الناس لكميات كبيرة من 
الجذور الحرة.

ما هي الجذور الحرة
FREE RADIEALS, Les radicaux libres  

ــارة عــن ذرة أو مجموعــة مــن الــذرات تحتــوي  الجــذور الحــرة عب

عــى إلكــرون غــر مــزدوج، وعندمــا يتحــول اإللكــرون مــن مــزدوج إىل 

ــإن  ــا ف ــر مســتقل. وعموم ــح غ ــد ويصب ــإن خطــره يزي ــزدوج ف ــر م غ

ــة  ــات الحيوي ــال  التفاع ــن خ ــا م ــج طبيعي ــرة تنت ــذور الح ــذه الج ه

ــز هــذه الجــذور الحــرة.  ــذي يحــاول أن ينظــم تركي داخــل الجســم وال

أسباب زيادة الجذور الحرة : لزيادة الجذور الحرة عن معدالتها 
يف الجسم أسباب عديدة منها:

ــة أو غرهــا  ــت أو النكه ــن أو التثبي ــة :للتلوي ــات الغذائي 1 - اإلضاف
فإنهــا تســاهم بزيــادة إنتــاج الجــذور الحــرة

2 - الرياضة العنيفة

3 - املبيدات الحرية

4 - التدخن

ومضادات األكسدة
الجـــذور الحـّرة

إعداد األستاذة عريف فوزية 
أستاذة علم األحيــــاء جامعة سطيف
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ــي،  ــوث الصناع ــات، والتل ــادم املركب ــة ع ــي: نتيج ــوث البيئ 5 - التل
ــا. ــة وغره ــواد الكياوي ــار امل وانتش

6 - اإلجهــاد والقلــق : يولدهــا طبيعــة الحيــاة العريــة لإلنســان، 
وكــرة الضغــوط التــي تاحقــه.

عالج الجذور الحرة:

انتهــت األبحــاث الحديثــة كلهــا إىل أن مضــادات األكســدة  تســاهم 

يف الحــد مــن تأثــر هــذه الجــذور الحــرة عــى جســم اإلنســان وخاصــة 

ــلة  ــاف سلس ــى إيق ــا ع ــف بقدرته ــا تتص ــة، ك ــتوى الخلي ــى مس ع

التفاعــات الناتجــة مــن الجــذور الحــرة وبالتــايل تســاهم يف الحــد مــن 

ــا. ــا وضعفه تدهــور الخاي

أهمية مضادات األكسدة :

ADN يركــز هجــوم الجــذور الحــرة يف الغالــب عــى املــادة الوراثيــة

وهــذا مــا يزيــد مــن خطــورة حــدوث الرطــان، كــا تتعــرض األغشــية 

ــبعن  ــدى س ــى م ــوم، وع ــاً للهج ــون أيض ــات والده ــة والروتين الخلوي

ســنة اعتياديــة مــن عمــر اإلنســان فــإن الجســم يولــد مــا يعــادل حــوايل 

ــذا  ــرة . ل ــن الجــذور الح ــرام ( م ــو ج ــاً ) 17.000 كيل ــبعة عــر طن س

ــة مضــادة لألكســدة يف  ــات فعال ــاج إىل دفاع ــإن جســم اإلنســان يحت ف

ــات . كل األوق

ــاف  ــر أصن ــن أو تأث ــع تكوي ــى من ــدة ع ــادات األكس ــل مض وتعم

األوكســجن والنيروجــن الفعــال الناشــئن داخــل الجســم واللذيــن 

والدهــون   ADN النوويــة  األحــاض  يف  أرضار  إىل  يؤديــان 

والروتينــات والجزئيــات الحيويــة األخــرى.

ــارص  ــض العن ــات أن بع ــن الدراس ــد م ــت العدي ــد أثبت وق

الغذائيــة لهــا أهميــة كمضــادات لألكســدة مثــل فيتامــن )هـــ( 

النبــات  صبغــات  و  الفافنويــدات  و  والكاروتينيــدات  و)ج( 

ــن أن  ــدة ميك ــادات األكس ــض مض ــد أن بع ــا وج ــرى . ك األخ

تظهــر تأثراتهــا املفيــدة خــارج الجســم أيضــاً مثــل مــا يحــدث 

ــة.  ــظ األطعم ــة حف يف عملي

جدول يوضح أنواع العوامل المؤكسدة والدفاعات 
ضد األكسدة )العوامل المضادة لألكسدة( 

العوامل المؤكسدة العوامل المضادة لألكسدة

 - االلتهابات 

 - التدخن 

 - التارين الرياضية العنيفة 

 - امللوثات البيئية 

 - اإلشعاع 

- الوجبة الغنية باألحاض 

 الدهنية عديدة الاتشبع 

- العوامل املرطنة

 - فيتامن هـ 

 - فيتامن ج 

 - الكاروتينيدات 

 - الفافنويدات 

 - الجلوتاثيون 

 - األوبيكوينون 

 - إنزيم فوق أكسيد ديسميوتيز 

 - إنزيم الكتاالز 

 - إنزيم بروكسيداز الجلوتاثيون 

- السلينيوم 
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مصادر العوامل المؤكسدة والدفاعات ضد األكسدة

إن طبيعــة غذائنــا وحياتنــا التــي اختلفــت عــا كانــت عليــه 

يف املــايض، حــن كان كّل طعامنــا طازجــاً ومغذيــاً، وكّل املقومــات 

األخــرى للحيــاة مــن حولنــا نقيــة وصافيــة، هــذا التغــر السلبـــي 

الــذي نعــاين منــه اليــوم، هــو الدافــع الحقيقــي بصحــة االعتقــاد 

ــوب  ــة بوج ــة الحديث ــات العلمي ــم الدراس ــاه معظ ــذي تتبن ال

ــا  ــف لن ــا اليومــي. إذ كي ــة إىل غذائن ــة املكمــات الروري إضاف

أن نحصــل عــى حاجــة أجســامنا مــن فيتامينــات ومعــادن 

ــكاد  ــه وت ــا نحتاج ــك م ــة ال متل ــن أطعم ــدة م ــادات أكس ومض

تخلــو مــن الحيــاة.

ــح  ــا تكاف ــد وحده ــادات التأكس ــات ومض ــت الفيتامين ليس

التأثــرات الســمية للجــذور الحــرة، فهنــاك بعــض أنــواع املعــادن 

مثــل الســيلينيوم والزنــك، التــي تعمــل بالتعــاون مــع األنـــزميات 

املضــادة للتأكســد. وهــذه املعــادن تحتاجهــا األنـــزميات يك تقوم 

بعملهــا بشــكل صحيــح مــن أجــل حايــة الجســم مــن التلــف، 

فــإذا كان غذاؤنــا ال يوفــر الكميــة املامئــة مــن هــذه املعــادن، 

فــإن األنـــزميات ال تســتطيع القيــام بعملهــا وســوف تعــاين 

خايانــا مــن نتائــج ذلــك.

وتتفــق املراجــع، عــى األهميــة القصــوى للــدور الــذي 

ــه بعــض أنــواع الفيتامينــات التــي تعمــل عمــل مضــادات  تلعب

ــن  ــي، تؤم ــط األمام ــود يف الخ ــع كالجن ــذ مواق ــد، فتتخ التأكس

هنــاك الخــط الدفاعــي األول ضــد التلــف عندمــا تقــوم الجــذور 

ــة.  ــة غشــاء الخلي الحــرة مبهاجم

الجــوز، اللــوز، البنــدق، الفــول الســوداين، بذور دوار الشــمس،  

القمــح املرعــم )جنــن القمــح(، فــول الصويا،الخضــار الورقيــة الخــراء، 

ــد. ــذرة، الخــس، الكب ــض، ال الســمك عــايل الدهــون، البي

مضادات التأكسد ومصادرها :

ــرة  ــد املتوف ــادة للتأكس ــات املض ــر الفيتامين ــو أك ــن )E( : ه فيتام

والفعالــة يحمــي الخايــا مــن التلــف بفعــل الجــذور الحــرة.  يوجــد يف 

tocopherol-(عــى الشــكل الطبيعــي.)IU( جرعــة : 400 وحــدة دوليــة

)alpha-d

فيتامــن )C( : إن فيتامــن )C(أوحمــض األســكوربيك، هــو فيتامــن 

ينحــل باملــاء ويعمــل كمضــاد قــوي للتأكســد، وهــو مقــوي عــام للصحة، 

وجســم اإلنســان اليســتطيع صناعتــه ولــذا يجــب االعتــاد عــى الغــذاء 

يف تأمــن كل مــا يحتاجــه.

ــل  ــر، الروكي،الفلف ــط األخ ــة، القرنبي ــه الحمضي ــر يف الفواك يتوف

ــوت. ــر، الت األخــر واألحم

ــي  ــات الت ــن املركب ــزء م ــد، وج ــاد للتأكس ــو مض ــن )A( : ه فيتام

تشــمل الـــ )vetinol( والـ )vetinal( والكاروتينــات )carotenoids( التي 

يعتــر بيتاكاروتــن أكرهــا شــهرة.

.)IU( وحدة دوليةA(: 2500( الجرعة من فيتامن

وينبغــي أن تلتــزم الحــذر يك ال تتجاوزهــا، وتجــاوز يســبب آالم 

العظــام وتحرشــف البــرة وتضخــم الكبــد والطحــال والــدوار والصــداع 

ــهال. واإلس
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ــم  ــوم الجس ــادة يق ــو م ــم )Coenzyme QIO( : ه ــم املتم األنزي

بركيبهــا يف داخــل خايــاه، وتتأثــر عمليــة تركيبــه بالحالة الصحيــة العامة 

ــدى  ــا وم ــي نتعاطاه ــة الت ــض األدوي ــية وببع ة النفس ــدَّ ــتوى الش ومبس

الحركــة والنشــاط الريــايض الــذي منارســه. ويتوفــر يف اللحوم،الســبانخ، 

ــب الروكي،الســمك،الكبد، والقل

الجرعة 90 مليغرام يف اليوم.

ــة : هــي مركبــات مضــادة للتأكســد، كــا أنهــا  الفافونيــات الحيوي

ــات مــن مثــار وأوراق وأزهــار. ــاغ تدخــل يف تركيــب كل النبات أصب

للحصــول عــى مضــادات التأكســد الحيويــة هــذه : الفراولــة، الشــاي 

ــل،  ــم، البص ــاح، الطاط ــود،الخوخ، التف ــاي األس ــزر، الش ــر، الج األخ

القمــح املرعــم، وتــأيت أقــى الفائــدة مــن تنــاول عــرة مــن الخضــار 

ــاً. والفواكــه يومي

الجرعة 1000 مليغرام.

حمــض ألفــا – ليبويــك )alpha-lipoic acid( )ALA( : يعــد حمــض 

ألفــا ليبويــك، العبــاً متعــدد املهــارات يف فريــق مضــادات التأكســد فهــو 

ذّواب يف كل مــن املــاء والدهــن، لــذا ميكنــه أن ينتقــل إىل أي مــكان يف 

الجســم لينقــل خواصــه القويــة إىل كل الخايــا عــى اختــاف أنواعهــا.

يوجــد يف لحــم الحيوانــات التــي تغــذت عــى العشــب، الســبانخ،  

ــة. ــاف النباتي األلي

الجرعة : 50 مليغرام يف اليوم.

الغلوتاثيــون : يتمتــع الغلوتاثيــون )Glutathione( بــدور مميّــز 

ــرة،  ــذور الح ــن الج ــم ع ــرر الناج ــن ال ــة م ــا املناعي ــة الخاي يف حاي

فكريــات الــدم البيضــاء تقــوم بجولــة يف مجــرى الــدم بحثــاً عــن الدخاء، 

مثــل الجراثيــم أو الفروســات أو الخايــا الرطانيــة. وعندمــا تعــر عــى 

عامــل ممــرض تعطلــه بأكســدته فتنتــج جــذور حــرة مــن جــرّاء هــذه 

العمليــة، ويــؤدي ذلــك إىل إحــداث تهديــد ال يقتــر عــى النســج 

ــات البيضــاء نفســها. ــل يتعــداه إىل الكري املحيطــة وحســب ب

ويعمــل الغلوتاثيــون كحــارس لكريــات الــدم البيضــاء، فيقــوم 

ــا  ــة خــال قيامه ــا املناعي ــي تولّدهــا الخاي ــل الجــذور الحــرة الت بتعدي

بوظيفتهــا.

الســيلينيوم : توصــل الباحثــون أول مــرة يف ســنة 1979 إىل أن هنــاك 

ــث  ــة حي ــة القلبي ــن نقــص معــدن الســيلينيوم ومــرض العضل ــة ب عاق

ــمى  ــا يس ــراً م ــذي كث ــرض ال ــة بامل ــيلينيوم إىل اإلصاب ــوز الس ــؤدي ع ي

ــع  ــب م ــة القل ــة عضل ــذي يتجــى بضخام ــة، ال ــة القلبي ــال العضل باعت

قصــور القلــب. وتشــر بعــض املراجــع إىل أن هــذا املــرض يصيــب بشــكل 

أســايس النســاء يف عمــر الحمــل وكذلــك األطفــال.  

األطعمــة  البحريــة،  األطعمة، األطعمــة  مــن  املصــادر  أفضــل 

ــة مــن  ــور، اللحــوم الخالي املصنوعــة مــن الحبــوب الكاملة، لحــوم الطي

الدهــون، الحليــب منخفــض الدســم، الثــوم.

الجرعــة : 200 ملــغ يوميــاً، والشــكل املفضل من الســيلينيوم 

.)Selenomethionine( هو السيلينيوميثيوتن

إن   : الحــرة  الجــذور  كاســحة  العنــب،  بــذور  خاصــة 

ــوب يف معظــم  ــر بشــكل حب ــي تتوف ــب الت ــذور العن خاصــة ب

ــات ومبــادة تدعــى  ــة مرعــة بالفافوني ــة الصحي مخــازن األغذي

 : والـــ   OPC Obligametric Proanthacyandin Complex

OPC هــي واحــدة مــن أقــوى املــواد املضــادة للتأكســد إذ إن 

ــي  ــن )E(. ه ــوة الفيتام ــن ق ــاً م ــن ضعف ــادل خمس ــا تع قوته

أقــوى مضــاد لألكســدة معــروف حاليــاً، فهــي تســتطيع بســبب 

ــاع  ــدود النخ ــاغ وح ــدود الدم ــاوز ح ــر أن تتج ــا الصغ حجمه

ــن  ــة م ــا العصبي ــي الخاي ــث تحم ــا حي ــل إليه ــويك وتدخ الش

األكســدة. وبالتــايل تدفــع عنهــا األرضار التــي ميكــن أن تحدثهــا 

ــة  ــن اإلصاب ــة م ــر الحاي ــل تتوف ــذا العم ــرة. وبه ــذور الح الج

األشــكال  املتعــدد  والتصلــب  وباركنســون  الزهاميــر  مبــرض 

ــا تحمــي مــن حــدوث أمــراض  والــرع والشــيخوخة. كــا أنه

القلــب عــن طريــق مكافحتهــا لتأكســد الكولســرول، ومصــدره 

ــزاً وأرسع  ــر تركي ــكل أك ــر بش ــا تتوف ــي إال أنه ــب الطبيع العن

ــة. ــات غذائي ــراً كمكم تأث

الجرعة : 50 مليغرام يف اليوم.

خمــرة  مركبــات  مــن  أســايس  مركــب  هــو   : النحــاس 

)ديســموتاز( عاليــة األكســيد املضــادة للتأكســد، وهــي خمــرة 

ــح الجــذور  ــي تكاف ــة يف الجســم الت ــر القوي أخــرى مــن الخائ

الحــرة. يتوفــر النحــاس بكــرة يف معظــم األطعمــة العضويــة. إال 

أنــه يشــبه الســيلينيوم يف أن تركيــزه قــد يختلــف باختــاف حالــة 

الربــة التــي تنمــو فيهــا األطعمــة التــي تحتــوي عليــه. الخبــز أو 

الرقائــق املصنوعــة مــن الحبــوب الكاملة، الخضــار ذات األوراق 

ــن. ــازالء املطبوخت ــة والب ــا املجفف ــة،  الفاصولي الداكن

الجرعة : 3 مليغرام يف اليوم.

ــات  ــب يف الجرع ــارة الطبي ــض استش ــي للمري ــرا ينبغ وأخ

ــا. ــب يف تناوله ــي يرغ ــات الت واملكم
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أبو زيد عبد الرحمن وأبو موسى عيسى أ. أبو منصف
أستاذ جـــامعي

أبو زيد عبد الرحمن ابن 
اإلمام محمد بن عبد اهلل 
البرشكي التنسي 741هـ  
وأخاه أبو موسى عيسى 
ابن اإلمام محمد بن عبد اهلل 
البرشكي التنسي 749 هـ. 

ولــد ونشــأ هذيــن العاملــن الجليلــن مبدينــة برشــك -بكــر 
ــر بنــي  ــازة( بالســاحل الغــريب لجزائ ــة تيب ــة، والي ــاء- ) قوراي الب
مزغنــه، مابــن مدينــة رششــال ومدينــة تنــس حيــث كان أبوهــا 
ــام.  ــب اإلم ــتهر بلق ــة فاش ــذه املدين ــر له ــجد الكب ــام املس إم
رحــا مضطريــن إىل تونــس طلبًــا للعلــم يف آخــر املائــة الســابعة 
ــن  ــن القطــان واب ــا علاءهــا كاب )700 ه - 1300م(، حيــث لقي
ــاس  ــو العب ــاس بالشــيخ أب ــا بف ــا اجتمع ــاين، ك ــة واملرج جاع
الّســطّي والطنجــي واليفــرين وتاميــذ ابــن زيتــون وأصحــاب أيب 
عبــد اللــه ابــن شــعيب الــدكايل وغرهــم. ثــم عــادا إىل مســقط 
رأســها برشــك بحــظ وافــر مــن العلــم وبعدهــا انرفــا عنهــا 
إىل مدينــة الجزائــر العاصمــة حيــث أقامــا هنــاك يبثــان العلــم 
ــة  ــوان إىل مليان ــل األخ ــم ارتح ــس، ث ــة التدري ــا مهم إذ انتح
ــن  ــل ب ــب مندي ــذاك الكات ــا آن ــة مغــراوة وكان به عاصمــة قبيل
محمــد الكنــاين أحــد عــال بنــي مريــن عليهــا وضابــط جبايتهــم 
وصاحــب أشــغالهم،  فعــرف منزلتهــا وعلــو كعبهــا يف العلــم 
فقربهــا واتخذهــا معلمــن البنــه محمــد ثــم اســتعملها عــى 
ــان  ــل لتلمس ــار الطوي ــام الحص ــك أي ــة، وذل ــاء مليان ــة قض خط

مــن قبــل الســلطان أبــو يعقــوب يوســف املرينــي املغــريب.

ــا إىل  ــن، قدم ــن والزياني ــن املريني ــح ب ــد الصل ــد تأك وبع
تلمســان، واغتبــط الســلطان أبــو حمــو مــوىس األول بهــا فبنــى 
لهــا مدرســة خاصــة بهــا واملعروفــة باســمها يف املطهــر مــن 
ــا إىل  ه ــوى والشــورى، وضمَّ ــا بالفت ه ــة تلمســان، واختصَّ ناحي

ــان مجلســه. ــه وأعي ت خاصَّ

وعنــد واليــة ابنــه الســلطان أبــو تاشــفن األول غــادرا 
تلمســان نحــو املــرق حيــث لقيــا الشــيخ عــاء الديــن القونــوي 

كــا أخــذا عــن الجــال القزوينــي صاحــب التلخيــص يف الباغــة، وســمع  
ــن  ــا بشــيخ اإلســام اب ــار، واجتمع ــن الشــيخ الحج ــح البخــاري ع صحي

ــد ناظــراه يف بعــض املســائل. ــة وق تيمي

ملــا بلغــا مرادهــا عــادا إىل تلمســان و بلغــا مرتبــة عاليــة، إذ 
ــيخ  ــد ش ــو زي ــال : »أب ــب فق ــاج املذه ــون يف الديب ــن فرح ــا اب ذكره
ــهورين  ــن املش ــر األخوي ــو أك ــد، وه ــة األوح ــان العام ــة بتلمس املالكي
بــأوالد اإلمــام التنــي الرشــي، وهــا فاضــا املغــرب يف وقتهــا، وكان 
ــدة  ــف املفي ــا التصاني ــي، له ــن املرين ــلطان أيب الحس ــن بالس خصيص

ــة.  ــوم النفيس والعل

وقــد تخــرج عليهــا أعــام كبــار منهــم العامــة الريــف التلمســاين 
ــن مــرزوق الجــد واإلمــام املقــري صاحــب نفــح  والعامــة الخطيــب اب
ــن  ــر اب ــي وذك ــه اليحصب ــد الل ــو عب ــاين وأب ــان العقب ــو عث ــب وأب الطي
خلــدون مــن تامذتهــا القــايض أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه 
بــن عبــد النــور الندرومــي حيــث قــال فيــه : »كان مــرزا يف الفقــه عــى 
مذهــب مالــك بــن أنــس تفقــه فيــه عــى األخويــن أيب زيــد وأيب مــوىس 

ــة أصحابهــا«. ابنــي اإلمــام وكان مــن جمل

تــويف أبــو زيــد برشــك ســنة 741 هـــ أمــا أبــو مــوىس فقــد توفــاه 
ــذي أصــاب برشــك ســنة 749 هـــ، وذكــر  ــه يف الطاعــون الجــارف ال الل
ــك  ــم كــا ذكــر ذل ــا اســتلم منهــا شــعلة العل لهــا ابــن خلــدون عقب
أيضــا ابــن مريــم يف كتابــه البســتان مــن تقاييــد أيب العبــاس الونريــي 
ــة  ــام فأعاهــم طبق ــا اإلم ــا ابن ــه : »أم ــث جــاء في ــار حي صاحــب املعي
ــار  ــة النظ ــم العام ــد ث ــو زي ــان أب ــان املفتي الشــيخان الشــامخان العامل
ــيخ  ــم الش ــد ث ــام محم ــا اإلم ــوىس ابن ــو م ــارف أب ــتات املع ــع أش وجام
أبــو ســامل إبراهيــم بــن أي زيــد وابــن عمــه الشــيخ الصالــح أبــو محمــد 
عبــد الحــق بــن أيب مــوىس ثــم العامــة القــايض الرحــال أبــو الفضــل بــن 
ــا  الشــيخ أيب ســامل، ومل يبــق لهــا عقــب بتلمســان إال صاحبنــا وتلميذن
الطالــب الخــر الفاضــل أبــو العبــاس أحمــد بــن أيب الفضــل بــن إبراهيــم 

املذكــور رحمهــم اللــه«.
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هو أحد أعمدة الدعوة اإلسالمية 
ومن مؤسسي الحركة اإلسالمية، حيث 
ساهم مع ثلة من إخوانه في بعث 
الصحوة اإلسالمية.

ولــد الشــيخ الشــهيد بوســلياين بحــي الــدردارة يف مايــو1941 
ــة  ــة مبدرس ــة العربي ــامية واللغ ــادئ اإلس ــرآن واملب ــم الق ــدة، تعل بالبلي
ــر وأصالتهــا، كــره  ــة وكان شــغوفا بحــب الجزائ اإلرشــاد للحركــة الوطني
اإلســتعار فشــارك يف الجهــاد أيــام الثــورة التحريريــة ومل يتجــاوز عمــره 
ــام  ــلياين ع ــد بوس ــد أحم ــوه الوحي ــهد أخ ــنة، واستش ــرة س ــت ع س

.1956

وبعــد اســرجاع االســتقال التحــق بالتعليــم االبتــدايئ معلا ســنة1962 
ــة 100 %  ــت أول مدرســة معرب ــرا باملدرســة )1965-1966( وكان ــم مدي ث
عــى مســتوى القطــر الجزائــري، ليواصــل جهــاده يف تربيــة األجيــال، كــا 
واصــل دراســته الجامعيــة يف كليــة اآلداب باملدرســة العليــا لألســاتذة ســنة 

.1968

إلتحــق بعــد تخرجــه بثانويــة الفتــح وظــل يف ميــدان الدعــوة يف 
التعليــم وخارجــه مــع الجاهــر إىل أن جــاءت ســاعة املوقــف التاريخــي 
ــن ســاحة  ــل م ــام 1976 فانتق ــي والدســتور ع ــاق الوطن ــرض امليث ــاء ف أثن

ــجن. ــاحة الس ــوة إىل س الدع

 ســجل حضــوره يف تحريــر بيــان تجمــع الجامعــة املركزيــة عــام1982 
مــع ثلــة مــن اخوانــه.

 كان مــن مؤســي جمعيــة اإلرشــاد واإلصــاح ســنة 1989 ومــن 
ــة  ــي حرك ــن مؤس ــنة 1990 و م ــامية س ــوة اإلس ــة الدع ــي رابط مؤس

اإلســامي-حاس1991-. املجتمــع 

ــذل  ــة ســنة 1991 ليب ــة اإلرشــاد واإلصــاح الوطني ــوىل رئاســة جمعي ت
ــايف. ــه والعمــل الخــري والثق جهــده يف اإلرشــاد والتوجي

 لــه صيــت دعــوي عــى املســتوين الوطنــي والعــامل اإلســامي، حيــث 
شــارك يف املؤمتــرات اإلســامية املحليــة والعامليــة.

ــه  ــامية بتواضع ــركات اإلس ــيوخ والح ــاة والش ــاء والدع ــه العل  عرف
وقــوة تحملــه وصــره وســاحته وحلمــه وحبــه الوثيــق، كــا عرفــه املجــال 
الخــري يف إطعــام الصامئــن وتزويــج الشــباب وإعالــة األيتــام وإغاثــة 
ــرىض يف  ــاة امل ــدم ومواس ــرع بال ــات التشــجر والت ــم حم ــن وتنظي املصاب
املستشــفيات ودور العجــزة حتــى صــار أبــا للمســاكن والفقــراء واليتامــى.

كــا عرفتــه قضايــا األمــة اإلســامية، فمســح دمعــة البوســني، وانتــر 
ــة الشــعب الصومــايل، وســاند الشــعب  للطفــل الفلســطيني، وعــرف مبحب

ــك  ــى ذل ــي ع ــارصة الشــعب الكشــمري، وبق ــا ملن ــي ودع العراق
ــع  ــح وجم ــة إىل الصل ــة الداعي ــكاره املعتدل ــادئ وبأف ــا للمب وفي
الشــمل، إىل أن اختطفتــه أيــاد آمثــة يــوم الجمعة 26 ديســمر1993 

مــن بيتــه بعــد أن صــى الفجــر وأثنــاء قــراءة ورده القــرآين.

ــة  ــر الجمعي ــاعة مبق ــه بـــ 36 س ــد إختطاف ــيخ بع ــل الش إتص
هاتفيــا، حيــث طلــب منــه املختطفــون أن يــرح بهويتهــم 
)الجاعــة اإلســامية املســلحة( ثــم وجــد مذبوحــا ومدفونــا 
ــهيد  ــه الش ــم الل ــي 1994، فرح ــوم 29 جانف ــرون ي ــة العف مبنطق
بالنبيــن  وألحقــه  للمســاكن  أبــا  بوســلياين  محمــد  الذبيــح 

والصديقــن والشــهداء والصالحــن وحســن أولئــك رفيقــا.

من كلمات الشهيد الذبيح للشباب :

نــرىض أن يشــمت  بلــد عزيــز علينــا وال  الجزائــر 
ــة،  ــه بالعظم ــهد ل ــه تش ــة أن بطوالت ــداء، وخاص ــه األع ب
ــخ  ــر التاري ــن ع ــد بره ــباب وق ــن الش ــه م ــم أبنائ ومعظ
عــى أنــه أعــى مــن أن تتجاذبــه عوامــل النعــرات العرقيــة 
ــات الوحــدة  ــزم مبقوم ــة، فعــى الشــباب أن يلت أو الحزبي
التــي تضمــن االســتقرار واألمــن النفــي واالجتاعــي، كــا 
عليــه أن ينهــض بثقافتــه وحضارتــه اإلســامية ويعمــل 
عــى التخلــص مــن التبعيــة الثقافيــة واالقتصاديــة وعليــه 
ــاح الحــوار  أن يتحــى بأخــاق ســعة الصــدر، ويضــع مفت
ــذي  ــذي يغ ــن ال ــو املع ــوار ه ــل، ألن الح ــا للتعام أساس
ــن،  ــا ومحكوم ــع حكام ــراد املجتم ــن أف ــة ب ــجرة الثق ش
والتــي تكــون شــعارها ســببا يف إيجــاد قاعــدة صلبــة يبنــى 
عليهــا رصح املجتمــع اإلســامي املنشــود والــذي ينقــذ 

ــم. ــتعباد والظل ــن وحــل االس ــة م البري

نبذة مختصرة عن حياة
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ــة مــن األدوات  ــاج اىل جمل ــوق الســحاب نحت ــا ف ــق عالي ونحــن نحل

ــر. ــاة والتأث ــة الحي ــون يف مســتوى صناع ــات تســاعدنا أن نك والتقني

 وقــد  نحتــاج أوال  إىل مراقبــة أفكارنــا وقناعاتنــا، فاإلنســان كــا تقــول 
ــه أفــكاره و قناعاتــه وســيكون غــدا  ــه  اليــوم حيــث  أتــت ب الحكمــة  أن

حيــث تأخــذه  أفــكاره وقناعاتــه.

أثبتــت الدراســات العلميــة منــذ مــدة أن اإلنســان يتلقــى أكــر مــن 

ــا ســلبي.  ــن 80 % منه ــر م ــرر! وأن أك ــا مك ــا أغلبه ــرة يومي ــف فك 60 أل

وهــذا الــذي يجعــل مــن حوارنــا  الداخــي  وحديثنــا مــع أنفســنا غــارق يف 

الســلبية بــل قــد نســتحي ان نخــر بــه  أقــرب املقربــن  منــا ؟

يقــول علــاء النفــس يف معلومــة غايــة يف األهميــة أن قيــم اإلنســان 

ــن 95  ــر م ــه،  بأك ــن حيات ــنوات االوىل م ــبع س ــكل يف الس ــه تتش وقناعات

% وهــذا يعنــي أن الطفــل يتلقــى هــذه األفــكار والقناعــات عــن طريــق 

للنقــاش  وال  اطاقــا،  للوعــي  تخضــع  مل  أنهــا  أي   الاواعــي.  التقليــد 

والتمحيــص! هــذه املعلومــة الخطــرة نحتــاج ان نتوقــف عندهــا لنكتشــف 

ــا. ــا التــي غرســت عــى غــر وعــي من قناعاتن

ودعني أسالك بعض األسئلة  اإلرشادية املساعدة

هــل وضعــت يومــا أفــكارك وقناعاتــك الحياتيــة عــى الطاولــة؟ 

هــل تأملــت فيهــا ؟ هــل تعرفــت عــى معتقداتــك تجــاه نفســك وتجــاه 

ــة  ــاه السياس ــات ؟ وتج ــزاب والجاع ــات واألح ــاه املنظ ــك وتج مجتمع

والحكــم ؟ وتجــاه الزعــاء وأشــباه الزعــاء؟ بــل وتجــاه الدنيــا بأرسهــا ؟

• هــل تشــعر بارتباطــك  بالخالــق ؟ هــل اللــه عظيــم يف قلبــك؟ هــل 

تســاءلت عــن معنــى الحيــاة بالنســبة لــك؟

• هل حدثت يوما نفسك وتساءلت من أنا ؟ وماذا أريد؟

• ماهــي الصفــات التــي  تعتقــد أنــك تســتحقها ؟ ؟ومــا هــي الصفــات 

التــي ترغــب  أن تكونهــا يف املســتقبل ؟

• هــل تعتقــد أنــك ذيك مبــا فيــه الكفاية؟هــل تتقبــل نفســك وتبتســم 

ــا  ــم ك ــا، الله ــكل رض ــردد ب ــا وت ــرآة  صباح ــك يف امل ــر اىل  وجه ــا تنظ مل

ــك  حســنت خلقــي فحســن خلقــي؟ هــل تحــب شــكلك كــا هــو؟.أم أن

ــه؟ ــدت في ــوم اذي ول ــك  الي تلعــن يف داخل

• هــل تســاءلت مــن أي نــوع اآلبــاء  واألمهــات أنــت ؟ و مــن أي نــوع 

ــت  ــن والبن ــت اإلب ــل أن ــايل)ة(؟ ,وه ــت أب أو أم مث ــل أن ــاء أنت؟ه األبن

املثــايل)ة(؟

• ماذا قدمت ملجتمعك لحد اآلن وما الذي تنوي أن تقدمه يف املستقبل؟

• هــل حدثــت نفســك عــا تعنيــه الصداقــة بالنســبة لــك ؟ وهــل لديــك فعــا 

أصدقــاء ؟

• هــل تســاءلت عــن قناعاتــك تجــاه الوظيفــة والعمــل؟ هــل أنــت راض عــن 

عملــك ووظيفتــك ؟ متــى كانــت أخــر ترقيــة تحصلــت عليهــا؟، وهــل عملــك  الحــايل 

مدعــاة لــرورك ورضــاك  فعــا ؟ أم ان أكــر ســاعاته تقضيهــا يف ملــل؟

• هــل محصــت قناعاتــك وأفــكارك  تجــاه املــال؟ هــل عنــدك مــن املــال  حاليــا 

مــا يكفيــك ؟ هــل تســاءلت عــن الدخــل الــذي تتمنــاه ؟ هــل تــؤدي الــزكاة  االن ؟ 

أم انــك ممــن تجــب فيهــم الــزكاة؟. هــل تتصــدق أم  الزلــت متــد يــدك للصدقــات 

ــه  ــك الل ــر ل ــأن يي ــم ب ــح؟ هــل تحل ــت الواســع واملركــب املري ــك البي ؟ هــل لدي

الســياحة  يف االرض  مستكشــفا ومتأمــا؟ وهاديــا ومســاعدا ؟

أودع اللــه الكريــم يف هــذا العــامل الكثــر والكثــر مــن الــروات والخــرات  

فهنــاك وفــرة يف هــذا الكــون الفســيح  مــن كل شــيئ !! قناعاتنــا الداخليــة املكتســبة 

ــا  ــا  املــايل الحــايل, فــإذا كن تجــاه املــال هــي مــن ســاهمت اىل حــد كبــر يف وضعن

نعتقــد مثــا ان املــال هــو  وســخ الدنيــا ؟؟ وهــذا مثــل شــائع عندنــا لألســف، فتأكــد 

أن اإلنســان يف الغالــب ال يريــد األوســاخ بــل ويبتعــد عنهــا، أليــس كذلــك؟

نبينــا الكريــم يعلّمنــا أّن  املــال الصالــح  نعمــة للرجــل الصالــح، وأن اليــد العليــا 

خــر دامئــا وأبــدا مــن اليــد الســفى ؟

دون  كل إجاباتــك عــى ورق ثــم محــص قناعاتــك وافــكارك  الحالية,هــل هــذا 

مــا تريــد ؟؟ ثــم أعــد طــرح الســؤال عــى نفســك مــرة أخــرى مــا هــي القناعــات 

التــي أريــد؟؟ 

تذكر ان السؤال الجيد هو املفتاح الصحيح لإلجابات الجيدة

عاملنــا  الخارجــي مــا هــو إال إنعــكاس لعاملنــا الداخــي؟ هــو املــرآة التــي تعكس 

مــا بداخلنــا فــرناه و نســمعه ونعيشــه يف حياتنا؟.ومــا اجمــل الحكمــة التــي تقول :
راقب أفكارك  دامئا ألنها ستصري قناعات
راقب قنــــاعاتك ألنها ستصري سلوكيات
راقب سلوكيـــــاتك ألنها ستصري عادات
راقب عاداتــــك ألنها  ستشكل مصريك

غــّر مــن  أفــكارك  وقناعاتــك إذا أردت حيــاة مختلفــة، فاملجنــون عنــد الصينين 

مــن يقــوم مبــا يقــوم بــه دومــا وينتظــر نتائــج مختلفة؟

تذكــر أن الناجحــن واملؤثريــن يف الحيــاة لهــم أفــكار ومعتقــدات مختلفــة. تابــع 

ــاك أعــى  ــاك، أرفــع بــرك  هن ــق هن ــا هــذا الركــن لنكتشــف أرسارهــم ونحل معن

وأعــى مــن الّســحاب.

أ. كمــال سعد اهلل
خبير التنمية والتطوير الذاتي
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