
ــج هــذان  ــة بحاجــة مســتمرة إىل إرشــاد وإصــاح حتــى ول  هــل البرشي
املصطلحــان حيــاة النــاس منــذ األزل وأُلــف فيهــا وتحــدث اآلالف عــر 
ــة وليــس لهــا  ــخ، أم أن األمــر ال يتعــدى مجــرد فلســفة تفتقــر للواقعي التاري

ــا. ــر يف حياتن أث

أعتقــد بــأن املوضــوع لــه مــن األهميــة والحساســية مــا جعلــه ينــال حيــزا 
كبــرا مــن االهتــام والعنايــة مــن قبــل مختلــف األجيــال ومنــذ فجــر التاريــخ،  
وقــد صاحبتــه أحــداث مــا زال النــاس يتناولونهــا أثنــاء دراســاتهم و تحلياتهــم 
أو لتســويق منتجاتهــم املاديــة والفكريــة مــا يفــرض علينــا الكتابــة يف هــذا 
الشــأن بإشــارات فحســب نركــز فيهــا عــى عمــق الحاجــة لإلرشــاد واإلصــاح.

ــادر ال  ــكل يشء وق ــاط ب ــد أح ــامل ق ــه ع ــان أن ــد اإلنس ــن يعتق أوال : ح
حــد لقدراتــه، تنزلــق قدمــاه وينغلــق عــى ذاتــه فــا يعــود يســمع إال نفســه 
ــم يندفــع نحــو  ــة للــرش، ومــن ث ــه وإنهــا ألمــارة بالســوء ميال ومــا توحــي ب
ــان  ــه والطغي ــذي أصاب ــه أن يراهــا بســبب الغــرور ال ــة ال ميكن ــك حتمي مهال
الــذي أوصلــه إىل أن يســتغني، هنــا تــرز الحاجــة إىل اإلرشــاد بأنــه غــر كامــل 
ــاج إىل  ــا يحت ــرأي واملســر، ك ــب ال ــن يســاعده يف تصوي ــاج إىل م ــه يحت وأن
مــن يعينــه عــى إصــاح حالــه وفكــره ومعتقداتــه وأعالــه وغرهــا... وهــذا 
مــا قرأنــاه يف التاريــخ القديــم والحديــث عــن الحــركات  اإلصاحيــة يف العــامل 
ــت  ــف أحدث ــة و كي ــادات برشي ــة أو اجته ــا عقدي ــت منطلقاته ــواء أكان س
ــاس  ــوم الن ــرش اىل ي ــخ الب ــرة يف تاري ــت غائ ــارا مازال ــت آث ــرى ترك ــة ك ضج
هــذا، مــن مثــل مــا حــدث مــع النبــي إبراهيــم عليــه الســام وامللــك النمــرود 
بــن كنعــان أو مــا حــدث مــع غانــدي واالنكليــز مــن غــر أن ننــى مــا عملــه 
األمــر عبــد القــادر والعامــة ابــن باديــس واملقــراين وبوعامــة والعــريب بــن 

مهيــدي وعبــان رمضــان مــع الفرنســيس.

ثانيــا : يحتــاج اإلنســان إىل اإلرشــاد واإلصــاح حــن يعتقــد أن مــا رآه 
وبــدا لــه هــو الصــواب ال غــر وليــس لســواه أن يــأيت بخــر منــه، وأنــه ميلــك 
ــا  ــه مبآالته ــر آب ــرؤى غ ــك ال ــه تل ــرض ب ــه يف ــا ب ــارف م ــات واملع ــن املادي م
مفســدا للميــزان الــذي قامــت عليــه الحيــاة، فعندهــا يحتــاج إىل مــن يرشــده 
ــو عرضــة لتاعــب  ــه فه ــا بوحــي يســتند إلي ــرأي إن مل يكــن محصن إىل أن ال
الهــوى النفــي بــه وتضليــل الشــياطن مــن الِجّنــة والنــاس لــه، وأن القاعــدة 
ــاالت  ــة للرس ــدأ أن العصم ــى  مب ــت ع ــأ« بني ــل الخط ــواب يحتم ــي ص »رأي
ــا البــرش فهــم عرضــة للخطــأ و يعرتيهــم النقــص مهــا  الســاوية فقــط، أم

ــي  ــة فتكف ــذه املرحل ــع ه ــد تنف ــال، وق ــرق الك ــلكوا ط ــوا وس بلغ
ــر الوقــت والجهــد وإال فهــي  ــاء واملتاعــب وتوف ــاس جميعــا العن الن
ــح  ــى النص ــم ع ــاح القائ ــي اإلص ــة و ه ــة الثاني ــاج اىل املرحل تحت
الــذي هــو قاعــدة الديــن الحنيــف حيــث قــال الرســول محمــد عليــه 
ــن  ــن النصيحــة« فجمــع الخــر وحــر الدي الصــاة و الســام: »الدي
يف النصــح الــذي هــو نــوع رفيــع مــن اإلصــاح، إذ يتطلــب كثــرا مــن 
الصــدق والصــر والتحمــل يف ســبيل بلــوغ الهــدف املنشــود أال و هــو 

اإلصــاح ضمــن قاعــدة زبۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  

یرب. ىئ   ىئ   ىئ  
ثالثــا :  نحتــاج إىل اإلرشــاد واإلصــاح ألن حياتنــا تعــرف 
ــي  ــاالت الت ــة الرس ــي طبيع ــر وه ــود والتحج ــض الجم ــور وترف التط
جــاءت تجــدد للنــاس حياتهــم و دينهــم، فلــا يعتقــد اإلنســان أنــه 
بلــغ درجــات التــام يف كل يشء ومجــال فهنــا يحتــاج إىل اإلرشــاد بــأن 
لــكل زمــان رجالــه و فقهــه وأدواتــه، لــي ال تأســن الحيــاة ويتحجــر 
الفكــر البــرشي أو يتبلــد، وإلدراك أن العــر هــذا غــر ذاك وأن 
ــا  ــاد مل ــاج إىل اإلرش ــا نحت ــها، إنن ــت نفس ــذا وذاك ليس ــات ه متطلب
يحقــق لألمــة الريــادة والشــهادة والتجديــد والتطويــر ونتطلــع أكــر 
إىل مــا هــو خــر فــإن كفانــا هــذا فبهــا ونعمــت وهــو مــا كنــا نبــغ 
ــامل  ــاري ش ــل حض ــي عم ــاح وه ــة اإلص ــة مهم ــا مواصل وإال فعلين
يتنــاول املفاهيــم والقيــم واألفــكار والعــادات والتقاليــد واملؤسســات 
واألفــراد و ميــس كافــة جوانــب الحيــاة املاديــة والفكريــة والروحيــة 
ــة  ــو عملي ــاح ه ــة إىل أن اإلص ــذا باإلضاف ــع. ه ــة للمجتم واألخاقي
ــا يف  ــا حت ــدا لكنه ــا وجه ــن تســتغرق وقت مســتمرة، باســتمرار الزم

ــاد والبــاد. ــح العب صال

مــن هنــا ميكننــا القــول بــأن اإلرشــاد  و اإلصــاح  مهمــة الذيــن 
يأمــرون بالقســط مــن النــاس بعــد األنبيــاء و املرســلن يؤدونهــا دومنــا 
ــاة  ــح الحي ــه تصل ــذي ب ــل موقنــن بأنهــا ســنة التدافــع ال ــل و كل مل
ــم يف  ــن يف األرض، رايته ــال عــى م ــن غــره تخــر الجب وتســتقيم وم

ــان :  زبۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ــره يف الفرق ــاء تقري ــا ج ــك م ذل

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   
ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋرب  البقــرة - 251.

أ. نصر الدين حــــــزام
رئيس جمعية اإلرشاد واإلصالح
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الحــراك بغــض النظــر عــن صفتــه وطبيعته هــو ظاهــرة صحيّة 
يف املجتمــع بحــد ذاتهــا، تنــّم عــن الحيــاة والحيويــة، فــإن كان هذا 
ــك  ــة الظاهــرة. وكذل ــة يف صحيّ ــا ســيزيد ال محال الحــراك اجتاعي
ــا  ــي، ب ــذا الحــراك االجتاع ــة الشــباب له ــا صف الشــأن إذا أضفن
شــك فــإن طاقــة الشــباب وهّمتهــم وحيويتهــم ســتنعكس إيجابــا 

عــى هــذه الظاهــرة.

إّن الحــراك االجتاعــي الشــباين الــذي نلحظــه عــى صفحــات 
التواصــل االجتاعــي ونلمســه يف الواقــع مــن خــال حمــات 
التطــوع واألعــال الخريــة املختلفــة بلمســات إبداعيــة وإمكانــات 
بســيطة ومنطلقــات عفويــة ونيــات بريئــة تدفعنــا إىل دراســة هذه 
الظاهــرة والتــي وإن كانــت غــر جديــدة يف بعدهــا القيمــي، غــر 
ــا  ــز بكــون أصحابه ــي تتميّ ــة يف شــكلها ومظهرهــا، فه ــا حديث أنه
ــر  ــم غ ــون( وأغلبه ــون وجامعي ــون )ثانوي ــباب ومتعلم ــم ش كله
مهيكلــن يف أحــزاب أو تيــارات وإيديولوجيــة، ويطبــع عملهــم 
العفويــة وعــدم تنظيمــه يف شــكل جمعيــات معتمــدة، وإمّنــا عــر 
مجموعــات تتميّــز بأســاء واضحــة وقصــرة هــي أقــرب إىل واقــع 
ــم  ــن القي ــق م ــم ينطل ــوم عمله ــا أّن عم ــم، ك ــاس وأفهامه الن

ــدة. ــة دون عق الديني

ــّم  إّن هــذا الحــراك االجتاعــي الخــري الشــباين -وإن كان ين
عــن رســوخ قيــم التضامــن والتعــاون وفعــل الخــر وخدمــة النــاس 
ــه يف  والتكفــل باملحتــاج والفقــر واليتيــم واملريــض واملُعــدم - فإنّ
ــة واضحــة عــى اتســاع رقعــة الفقــر والحاجــة  املقابــل يــدل دالل
وفشــل سياســات التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة، وقصــور عمــل 
وتأثــر الهيــآت واملؤسســات االجتاعيــة الرســمية، وضعــف الكثــر 
مــن الجمعيــات الخريــة يف تأطــر هــؤالء الشــباب وإدماجهــم يف 

هياكلهــا بســبب فقــدان الثقــة واملصداقيــة وجمــود الهيــاكل.

إّن هــذه الظاهــرة تحتــاج إىل التعمــق يف دراســتها مــن أجــل 
الفهــم الصحيــح لهــا، وتثمــن جهــد العاملــن فيهــا ودعمهــم 
وتشــجيعهم وإدماجهــم يف سياســة وطنيــة شــاملة تخــص العمــل 
االجتاعــي، مــع التنبــه إىل االبتعــاد عن رغبــة االحتــواء واإلضعاف، 
واعتبــار هــؤالء الشــباب رشكاء يف العمــل الخــر وليســوا خصوًمــا.

الحراك االجتماعي

محمد بن مسعود

القيم ليست للبيع يا هؤالء
أتحدث إلى الباحثين عن اإلنتصارات الباردة

الشيخان : الغزالي واإلبراهيمي 
تعارف وتآلف

فضيل الورتالنياألوقات التي تؤثر في أبنائنا
إخواني بنكهة باديسية

قراءة في تغير األدوار االجتماعية
للمرأة الجزائرية

قسنطينة بعيـون
المفكر مالك بن نبي

العقل المسلم 
نحو وعي فاعل ومتجدد

نظرات في تراث
الشيخ محمد األحكل شرفاء

مدير النشـــــــر
نصر الدين حــزام

رئيس التحـــــرير
محمد بوسعـــادي

التصميم واإلخراج الفني
المهندس سليم نجـاعي

الطباعــة والتنفيذ

العنوان :
 139 حي سيدي مبارك 

بئر خادم - الجزائـر
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021.55.57.50

موقع الجمعيــة :
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اإلرشــاد : ممكــن أن تحدثنــا عــن اتحــاد الجمعيــات 
اإلغاثيــة والتنمويــة يف لبنــان »اإلغاثيــة«؟

ــم  ــاد يض ــو اتح ــة ه ــة والتنموي ــات اإلغاثي ــاد الجمعي اتح
ــا  ــة وخارجه ــاحة اللبناني ــة يف الس ــات الداخلي ــرشات الجمعي ع
والتــي تهتــم بالشــأن اإلغــايث لجميــع اللبنانيــن والفلســطينين, 
ثــم أضيــف إليهــم الســورين حتــى أصبحــوا األكــر حاجــة 
ــا  ــار م ــل والدم ــات الحــرب والقت ــم مــن وي ــا أملّ به ورضورة مل
أدى إىل نــزوح  1,146,405 الجــئ حســب إحصــاءات املفوضيــة 

ــخ 2014/12/31 ــى تاري ــن حت ــؤون الاجئ ــا لش العلي

اإلرشــاد : كيــف كانــت فكــرة تأســيس االتحــاد ومــاذا عــن 
ظــروف التأســيس والغايــة منــه ؟

تــم تأســيس هــذا االتحــاد يف عــام 2014 بعــد اجتــاع مصغر 
ــة  ــة والصحي ــانية واإلغاثي ــات اإلنس ــار الجمعي ــاء كب ــم رؤس ض
ــط يف  ــتداد الضغ ــد اش ــاد بع ــاف واالتح ــرة االئت ــت فك وطرح
الســاحة الســورية وتحولهــا مــن املظاهــرات الســلمية إىل القمــع 
ــى  ــة األوىل ع ــت الوقف ــر. فكان ــم التهج ــر ث ــل والتدم والتنكي
الســاحة اللبنانيــة مــن املــدن الســورية املحاذيــة للبنــان قرابــة 
النصــف مليــون خاصــة مــن محافظــات حمــص ودرعــا وإدلــب 
ــيق  ــاد تنس ــن االتح ــة م ــت الغاي ــا، وكان ــق وح ــف دمش وري

الجهــود وإيجــاد منظومــة للعمــل اإلغــايث والخــري.

اإلرشــاد : هــل ميكنكــم إخبارنــا عــن الجمعيــات املنضويــة تحــت 
هــذا االتحــاد؟

ــة  ــة املائ ــة تحــت االتحــاد إىل قراب ــات املنضوي وصــل عــدد الجمعي
أهمهــا :  ســبل الخــر، وجمعيــة الرتبيــة يف بــروت، جمعيــة الرعايــا يف 
صيــدا، جمعيــة األبــرار يف البقــاع، جمعيــة اإلرشــاد يف طرابلــس، الجمعية 
االجتاعيــة يف اإلقليــم، الجمعيــة الطبيــة اإلســامية، جمعيــة البشــائر ...

اإلرشاد : كيف ميكن للجمعيات أن تلتحق بكم ؟
ــرشط  ــاد ب ــة االتح ــاء لعضوي ــاق واالنت ــة االلتح ــن ألي جمعي ميك

ــة  ــة والرشاك ــرشوط العضوي ــول ب القب

ــن  ــط م ــي ينش ــة الت ــاالت اإلغاثي ــم املج ــي أه ــا ه ــاد : م اإلرش
ــاد؟ ــا االتح خالله

ــي  ــة الت ــاد خاص ــا االتح ــط به ــي ينش ــة الت ــاالت اإلغاثي ــم املج أه
يتــوىل اإلرشاف عليهــا مبــارشة هــي :  املخيــات : واحتياجاتهــا )الصحيــة، 
اإلغاثيــة، التعليميــة، األمنيــة(،  ملــف الجرحــى واملــرىض مــن خــال عقود 
ــوارىء  ــة والط ــاز اإلغاث ــتوصفات،  جه ــفيات واملس ــع املستش ــة م موثق
عــى كل الســاحة اللبنانيــة مــن خــال فــرق العمــل واملندوبــن يف جميع 
املحافظــات،  اســتقبال كافــة الوفــود العربيــة واإلســامية وتأمــن برنامــج 
الزيــارة امليدانيــة. وهنــاك اإلرشاف غــر املبــارش والتــي تتــوىل الجمعيــات 
املنتــرشة عــى الســاحة تنفيــذ مــا يــوكل إليهــم مــن مســاعدات وإعانات. 

اإلرشاد: ما هي حدود هذا النشاط؟

نشــاطات االتحــاد تقتــر عــى الجوانــب اإلغاثيــة واإلنســانية 
والنفســية واالجتاعيــة  والدعويــة  والتعليميــة  والصحيــة 

اإلرشــاد: مــن خــالل مــا شــاهدناه يف أعــال املؤمتــر مــن التقاريــر 
والعــروض، مــا هــي أهــم املشــاريع التــي حققهــا االتحــاد منــذ تأسيســه 

إىل اليــوم؟

ــات  ــي نجــح االتحــاد يف تنفيذهــا هــي : املخي أهــم املشــاريع الت
ــذي تحــول إىل مستشــفى  ــداين ال ــة الشــاملة، املستشــفى املي النموذجي
ــي  ــات الت ــرة( للعائ ــروض املي ــند )الق ــرشوع س ــال، م ــل يف عرس كام
تعتمــد عــى نفســها يف كســب الــرزق، مشــاريع التعليــم بالتنســيق مــع 

ــة. ــدارس الخاصــة والعام امل

اإلرشاد : لو سمحتم هل ميكن ذكر أرقام؟
* إنشــاء عــدة مراكــز لإليــواء يف مناطــق تــوزع الاجئــن الســتيعاب 
األعــداد املتزايــدة منهــم وتأمــن الســكن الائــق لهــا حيــث يتبــع لاتحاد 

أكــر مــن 32 مركــزاً لإليــواء.

* كفالــة 6853 عمليــة جراحيــة للمــرىض يف أكــر مــن 36 مستشــفى 
لبنــاين خــال عــام 2014

* توفــر األدويــة واملســتلزمات الطبيــة لحــوايل 80,000 مريــض 
خــال عــام 2014

* إجــايل عــدد الطــاب املســتفيدين مــن مــدارس اإلغاثيــة ورشكائهــا 
بلــغ 9,241 طالبــاً خــال عــام 2014

ــات الدعــم النفــي واالجتاعــي لـــ : 3,700 طفــل  ــم خدم * تقدي
ــام 2014 ــال ع خ

ــن  ــا م ــعون إىل تحقيقه ــي تس ــاريع الت ــي املش ــا ه ــاد : م اإلرش
ــر 2015؟ ــن فرباي ــوه يف 5-6-7 م ــذي نظمتم ــر ال ــذا املؤمت ــالل ه خ

ــا مــن خــال هــذا املؤمتــر االنتقــال  ــوي تحقيقه ــي نن املشــاريع الت
كل  يف  األرس  تنميــة  سياســة  إىل  األرس  عــى  اإلنفــاق  سياســة  مــن 
ــة  ــة واجتاعي ــة وتعليمي ــاء مؤسســات اقتصادي ــاد بن ــات واعت القطاع

ــاين  ــع اللبن ــع املجتم ــن م ــاركة يف امله ــرة واملش صغ

اإلرشــاد : ونحــن نختتــم فعاليــات املؤمتــر هــل مــن تقييــم مبــديئ 
لــه؟ وهــل حقــق أهدافــه التــي ســطرمتوها ؟

أعتقــد أن حضــور فعاليــات املؤمتــر مــن دولنــا العربيــة واإلســامية 
ــة  ــها الراعي ــى رأس ــة وع ــات املانح ــن الجمعي ــة م ــة خاص ــت جدي كان
جمعيــة قطــر الخريــة وإن كنــا نتوقــع املزيــد العتبــار أن األزمــة 
ــه عــن  ــرج الل ــا، ف ــة علين ــرة ومســؤولياتها عظيم ــا كب الســورية تبعاته

ــم. ــم ونره ــا وأعزه إخوانن

اإلرشــاد : هــل مــن كلمــة توجهونهــا لقــراء املجلــة ومــن خاللهــا 
للشــعب الجزائــري ؟

شــكراً ألحبتنــا يف الجزائــر، للشــعب العــريب املجاهــد واملخلص، شــكراً 
إلخواننــا يف جمعيــة اإلرشــاد واإلصــاح وإلعامكــم مــن خــال مجلتكــم 
الرائــدة يف الخــر واإلصــاح. ونقــول لشــعب الجزائــر الــذي ال يتــواىن عــن 
نــرة املظلــوم وإعانــة الضعيــف وإغاثــة امللهــوف وفقكــم اللــه لخــر 
العبــاد والبــاد وجمــع عــى الحــق صفــوف املســلمن وهنيئــاً لنــا ولكــم 

القيــادة الرشــيدة وعّمــر بادكــم بالحــق والعــدل واألمــن والســام.

رئيس الجمعية 
في زيارة عمل للمدرسة القرآنية 

حساني عبد الكريم
قــام رئيــس الجمعيــة االســتاذ نــر الديــن حــزام بزيــارة 
عمــل إىل املدرســة القرآنيــة الجهويــة حســاين عبــد الكريــم 
بواليــة الــوادي حيــث التقــى بتاميــذ املدرســة ووقــف عــى 
ــا  ــت فيه ــي وصل ــة الت ــة باملدرس ــعة الخاص ــغال التوس أش

عمليــة االنجــاز نســبة متقدمــة.

جمعية اإلرشاد واإلصالح  
في المؤتمر السنوي الثالث لدراسة 

أوضاع الالجئين السوريين 
في لبنان

التنمويــة  الجمعيــات  اتحــاد  مــن  كرميــة  بدعــوة 
واإلغاثيــة، وفــد مــن جمعيــة اإلرشــاد واإلصــاح ممثــا 
ــار  ــدي بوحج ــتاذ مه ــة األس ــام للجمعي ــن الع ــيد األم بالس
ــارص الديــن شــقال  ــة األســتاذ ن والرئيــس الســابق للجمعي
القانــوين  املستشــار  الرحمــن  عبــد  فطنــايس  واألســتاذ 
ــة  ــص لدراس ــث املخص ــنوي الثال ــر الس ــة يف املؤمت للجمعي
عقــد  والــذي  لبنــان  يف  الســورين  الاجئــن  أوضــاع 
بإســطنبول برتكيــا أيــام 4 - 5 - 7 فرايــر 2015 برعايــة 
»جمعيــة قطــر الخريــة« تحــت شــعار: »إغاثــة... تنميــة... 
ــة  ــة اإلغاث ــة«، مبشــاركة هيئ ــة إنســانية متكامل ــادة: رؤي ري
مدعــوا  و150   I H H والحريــات  والحقــوق  اإلنســانية 
ــة  ــدان اإلغاث ــة يف مي ــة عامل ــة وجمعي ــون 108 منظم ميثل
ورعايــة الاجئــن مــن دول املــرشق العــريب والخليــج وشــال 

إفريقيــا ودول أوربــا.

إلتقيناه في إسطنبول خالل فعاليات 
المؤتمر الدولي الذي نظمه إتحاد 
الجمعيات اإلغاثية والتنموية أيام 7-6-5 
فيفري 2015، فكانت فرصة محاورته وتقريب 
صوته إلى قرائنا األعزاء.

هــو الشــيخ  أحمــد عمــر العمــري : رئيــس لجنــة القــدس 
ــس  ــو مجل ــلمين وعض ــاء المس ــي لعلم ــاد العالم ــي االتح ف
األمنــاء ورئيــس بيــت الدعــوة والدعــاة فــي لبنــان و أميــن 
ــان ــي لبن ــة ف ــة والتنموي ــات اإلغاثي ــاد الجمعي ــام اتح ع

مجلة اإلرشاد في حوار مع :

أمين عام اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية في لبنان
حاوره أ. مهدي بوحجار
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أ. عبد الرحمن سعيدي
مؤسس منتدى الوسطية في غرب وشمال إفريقيا

في غرب شمال إفريقية
شكل المد الصوفي في 
إفريقيا المسلمة عامة وغرب 
وشمال إفريقيا خاصة رهان 
سياسي لبعض الدول من أجل 
بسط نفوذها والتآمر على دول 
منافسة لها لزعزعتها، حيث 
ال يختلف اثنان في دور الطرق 
الصوفية في نشر اإلسالم 
والدعوة إليه وتعليم اللغة 
العربية وبناء المحاضر والزاويا 
الدينية في ربوع وأدغال إفريقيا 
مما جعلها عرضة لألطماع 
السياسية واالنتخابية. 

ويف هــذا االتجــاه كانــت سياســات القائــد الليبــي معمــر القذايف 
ــا  ــتوى إفريقي ــى مس ــة ع ــبكة دعوي ــكل ش ــث ش ــه حي ــه الل رحم
ــي انتــرشت فروعهــا يف  ــة الدعــوة اإلســامية الت ــواء جمعي تحــت ل
ــة  ــوذ ومواجه ــا يف بســط النف ــة وكان تحركه كل العواصــم اإلفريقي
املــد الدعــوي واإلغــايث الخليجــي » الســعودية والكويــت ومؤخــرا 
ــادة العمــل اإلســامي وكان القــذايف يرشــح نفســه  ــة قطــر وري دول
لإلمــارة الدينيــة وكان يعقــد املؤمتــرات والقوافــل والنــدوات ويؤطــر 

الجمعيــات واملنظــات اإلســامية وكذلــك بعــض الطــرق الصوفيــة وأســس 
تنظيــم شــعبي عاملــي للطــرق الصوفيــة وعقــد مؤمتــرة يف مدينــة تامبكتــو 
باملــايل عــام 2010 وكان القــذايف يســتهدف الطريقــة التيجانيــة ملــا لهــا مــن 
نفــوذ وانتشــار بــرشي وامتــداد جغــرايف يف نيجريــا وحدهــا 36 مليــون مريــد 
وقيادتهــا الروحيــة يف الجزائــر مبدينــه عــن مــايض باألغــواط وكذلــك دولــة 

الســنغال التــي تســمي بالدولــة التيجانيــة.

وبعــد مقتــل القــذايف يف مطلــع منتصــف عــام 2011 جــاء دور املغــريب 
حيــث عقيــدة اإلمــارة الدينيــة مــا زالــت قامئــة عنــد العــرش امللــي وبعــد 
انحصــار دورهــم يف إفريقيــا بســبب القضيــة الصحــراء الغربيــة اتجــه العرش 
املغــريب يف سياســات تآمريــة ضــد الجزائــر حيــث يحملهــا مســؤولية تــردي 
ــع  ــة م ــا خاص ــار نفوذه ــة  وانحص ــارة اإلفريقي ــايس يف الق ــا الدبلوم وضعه
تــردي الوضــع األمنــي يف الســاحل وجــد العــرش نفســه بــا دور وال نفــوذ 
ــر  ــة الجزائ ــاه زعزع ــاريع يف اتج ــن املش ــة م ــريب جمل ــرش املغ ــق الع وأطل
ــرشوع  ــويش امل ــط األوراق والتش ــاريع خل ــرز مش ــن أب ــا وم ــط أوراقه وخل

الدينــي يف بعــده الصــويف. 

منــذ أكــر مــن عــرش ســنوات واملغــرب يســعى لتأطــر التيــار الصــويف 
ــن  ــاط م ــحب البس ــكيك وس ــال التش ــن خ ــا م ــال إفريقي ــرب وش يف غ
ــن  ــة ع ــدة يف مدين ــا املتواج ــة يف إفريقي ــر طريق ــة ألك ــة الصوفي املرجعي
ــاد  ــة مي ــوى تاريخي ــاس« بدع ــة »ف ــواء مدين ــع ل ــواط« ورف ــاض »األغ م

ــة  ــس الطريق مؤس

وأســس رابطــة علــاء وأمئــة املغرب والســنغال عــام 2011 عى املســتوى 

الرســمي والشــعبي والهــدف الخفــي مــن هــذا التنظيــم هــو ســحب التوجيه 
والتأثــر مــن دولــة موريتانيــا اإلســامية التــي لهــا دور املرجعيــة يف التكويــن 
والتوجيــه الدينــي يف كل هــذه املنطقــة حتــى إىل دولــة كــوت ديفــوار 

والســاحل. 

ــة  ــا بخلقي ــال إفريقي ــرب وش ــي يف غ ــدد الدين ــرب التم ــد املغ ويري
سياســية وإســتخبارتية وليــس بخلفيــة حضاريــة لصيانــة الهويــة اإلســامية 
ــة.  ــوء املعيش ــر وس ــل والفق ــر والجه ــات التنص ــة تحدي ــة ومواجه للمنطق

إن اســتعال الطريقــة التيجانيــة بطبعــة مغربيــة الهــدف منــه اســتغال 
املــد التيجــاين يف إفريقيــا للوصــول ألصحــاب القــرار الســيايس يف هــذه 
ــف  ــة يف املل ــات املغربي ــق السياس ــم وف ــم وتوجيهه ــر فيه ــة والتأث املنطق
الصحــراء الغربيــة والتدخــل املبــارش يف امللــف األمنــي لــدول الســاحل 
والعمــل عــى خلــط أوراق املفاوضــات باملــايل وإفســاد دور الجزائــر يف 

ــا. ــا كان حي ــذايف مل ــد الق ــابقا العقي ــل س ــا كان يفع ــة ك املنطق

- إحيــاء مــرشوع العقيــد القــذايف،  إنشــاء إمــارة إســامية يف الصحــراء 
ــري  ــوب الجزائ ــي يف الجن ــد أمن ــه تهدي ــد ذات ــكل يف ح ــذا يش ــرى وه الك
وهنــاك شــكوك ومــؤرشات تشــر إىل عاقــة مشــبوهة بــن املغــرب والتنظيــم 
املســلح حركــة الجهــاد والتوحيــد الــذي ينشــط يف املنطقــة والــذي كان وراء 
ــة واختطــاف الديبلوماســن  ــب يف الصحــراء الغربي ــة اختطــاف األجان عملي
الجزائريــن باملــايل وســائر العمليــات املســلحة يف منطقــة الســاحل وعاقتهــا 
بأنصــار الديــن وقيادتهــا املشــبوهة التــي لهــا عاقــات قويــة بالعــرش 

املغــريب.

ــاس«  ــة ف ــا »مدين ــة ومقره ــة موازي ــة تيجاني ــاء طريق - إنش
للجزائــر  الدينــي  االمتــداد  عــى  التآمــر  بدايــة  املغربيــة هــو 
ــذي  ــتقرار ال ــة ورضب االس ــي يف املنطق ــا الروح ــارصة نفوذه ومح

تعرفهــا الطــرق الصوفيــة يف املنطقــة.

ما يجب فعله لمواجهة هذا التآمر الرخيص 
في المنطقة؟

* رعايــة املحــارض الدينيــة والطــرق الصوفيــة ألنهــا تشــكل تراثــا 
وطنيــا بغــض النظــر عــن خافاتهــم وخــاف األخريــن معهــم.

* يجــب إدراج الطــرق الصوفيــة يف الرؤيــة الدينيــة اإلســرتاتيجية 
يف الحفــاظ عــى الوحــدة الدينيــة للجزائرين. 

ــو  ــم نح ــع به ــة والدف ــرق الصوفي ــر الط ــى تطوي ــل ع * العم
الرهــان الراهــن يف املنطقــة والخــروج مــن الســياق التقليــدي 

ــا. ــع دوم ــر التبي ــور مبظه والظه

* الحضــور الــكايف والدائــم للطــرق الصوفيــة يف مناطق إشــعاعها 
الروحــي يف إفريقيــا بكل الوســائل خاصــة العلميــة والرتبوية.

* دعــم حركيــة الدعــوة اإلســامية بالتكويــن والتوجيــه والهياكل 
والتنميــة البرشيــة يف إفريقيا 

هــذه بعــض النقــاط التــى نراهــا يف مواجهــة املؤامــرة الدينيــة 
واللــه هــو املوفــق
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بداية يجب االعتراف بأنه ال يوجد نص قانوني دولي 
يجرم بشكل صريح ومباشر فعل اإلساءة لألديان التي 
قد تكون بالفعل أو الصورة أو اإلشارة أو أي شكل من 
أشكال التعبير عن فعل اإلساءة ولكن هذا ال يعني أنه 
ال يمكن الوصول إلى ما يجرم هذا الفعل في القانون 
الدولي وهذا من خالل ما يلي :

بالرجــوع إىل العهــد الــدويل الخــاص للحقــوق املدنيــة والسياســية 
ــة العامــة لألمــم املتحــدة يف  ــه مــن طــرف الجمعي املصــادق علي

1966/12/16 والــذي دخــل حيــز النفــاذ يف 1976/03/23 
وفقــا ألحــكام املــادة 49 فقــد نــص هــذا العهــد يف املــادة 

ــة للحــرب(. ــون أي دعاي ــه عــى )يحظــر بالقان 20 من

الكراهيــة  إىل  دعــوة  أي  بالقانــون  تحظــر 
القوميــة أو العنريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــا 

عــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف(

مــن خــال املــادة املشــار إليهــا أعــاه ميكــن 
اعتبــار فعــل اإلســاءة لألديــان جرميــة متييــز 
ــاءة  ــا اإلس ــو هن ــن وه ــاس الدي ــى أس ــم ع قائ
بشــكل مبــارش وممنهــج ضــد الديــن اإلســامي 
ــم أو الرســول  ــران الكري ــاءة للق ــا يف اإلس متمث
صــى اللــه عليــه وســلم أو الصحابــة ... مــن 

ــات  ــراف أو كمجموع ــواء كأط ــرب س ــرف الغ ط
اإلســاءات  لهــذه  الغربيــة  الــدول  مــع حايــة 

والتهجــات املتعصبــة والحاقــدة.

ــة ال  ــة متازم ــوق مرتابط ــان حق ــوق اإلنس إن حق
ميكــن االعــرتاف بحقــوق ونكــران األخــرى، بحيــث ال ميكــن 

ــرتام  ــد واح ــة املعتق ــكار حري ــر وإن ــة التعب ــرتاف بحري االع
مارســة هــذه الحريــة كــا جــاء يف املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة 

واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان، فاملــادة 02 مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق 
اإلنســان الصــادر عــن األمــم املتحــدة ســنة 1948 ينــص يف مادتــه 02:) 
لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة يف هــذا 
ــون أو الجنــس أو  ــز بســبب العنــر أو الل ــز، كالتميي اإلعــان دون متيي

ــن ....( . اللغــة أو الدي

واملــادة 02 مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية تفــرض 
ــراد  ــع األف ــع جمي ــل متت ــد أن تكف ــى العه ــة ع ــدول املصادق ــى ال ع
ــة أو  ــر أو اللغ ــى العن ــي ع ــز مبن ــم دون أي متيي ــم وحرياته بحقوقه

ــز ...... ــن أو املرك الدي

ــا لإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان  ــرش طبق ــن الب ــز ب   إن التميي
ــوة  ــر الدع ــة والسياســية تعت ــوق املدني ــدويل الخــاص بالحق ــد ال والعه
ــة  ــه االتفاقي ــا أكدت ــة وهــذا م ــان جرميــة دولي ــة ضــد األدي إىل الكراهي

ــري. ــز العن ــة التميي ــة ملناهض الدولي

انطاقــا مــن تجريــم القانــون الــدويل الدعــوة إىل الكراهيــة بســبب 
الديــن أو أي عنــر أخــر واعتبــار ذلــك يهــدد الســلم واألمــن الدوليــن 
ميكــن للــدول اإلســامية مــن خــال اســتغال و اســتعال آليــات 
القانــون الــدويل اســتصدار قانــون يجــرم رصاحــة اإلســاءة لألديــان 
ــت  ــي 2005و2008 منع ــدة عام ــم املتح ــن األم ــادرة ع ــة الص فالتوصي
اإلســاءة لألديــان وصــدرت مبوافقــة 85 دولــة وامتنــاع 42 ومعارضــة 50 
ــاه  وبالتــايل تســتطيع وفقــا لهــذه التوصيــة التقــدم بترشيــع ملــزم تتبن
ــدول أألعضــاء كــا  ــن ال ــة ب ــة دولي األمــم املتحــدة أو التوصــل التفاقي
ــل  ــة تجع ــدل الدولي ــة الع ــايس ملحكم ــام األس ــن النظ ــادة 36 م أن امل
مــن اختصاصهــا الفصــل يف تفســر وتطبيــق أى اتفاقيــة وبالتــايل ميكــن 

ــامية. ــدول اإلس لل

ــدل  ــة الع ــوء ملحكم ــامية اللج ــدول اإلس ــن لل ــايل ميك بالت
الدوليــة لتوضيــح أن الرســومات الكاريكاتوريــة املســيئة للرســول 
ــب  ــوم التعص ــن مفه ــل يف ضم ــلم تدخ ــه وس ــه علي ــى الل ص
ــي تشــكل تحريضــا  ــة الت ــة الديني ــي والدعــوة إىل الكراهي الدين
عــى التمييــز أو العــداوة حســب املــادة 20 مــن العهــد الــدويل 
ــدل  ــة الع ــت محكم ــية و إذا أعط ــة و السياس ــوق الديني للحق
الدوليــة التفســر الــذي يعتــر الرســومات الكاريكاتورية املســيئة 
للرســول صــى اللــه عليــه وســلم جرميــة تعصــب ومتيــز وكراهيــة 
دينيــة فيمكــن لجمعيــة الــدول األطــراف يف املحكمــة الجنائيــة 
ــن النظــام األســايس  ــادة 112 م ــا يف امل ــة املنصــوص عليه الدولي
ــامية يف  ــدول اإلس ــعي ال ــد س ــة بع ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم
ــانية  ــد اإلنس ــة ض ــان جرمي ــاءة لألدي ــار اإلس ــأن اعتب ــذا الش ه
ــا ضمــن  ــة كــا ميكــن إدراجه ــداء عــى البرشي ــل اعت ــا متث ألنه
الركــن املــادي مــن جرميــة التمييــز بســبب الديــن. ختامــا نقــول 
ان القانــون الــدويل قــد فــرض حايــة عــى حريــة العبــادة 
واألماكــن املقدســة والرمــوز الدينيــة وقــت الســلم وأثنــاء 
ــك يف  ــا ذال ــة متضمن ــر الدولي ــة وغ ــلحة الدولي ــات املس املنازع
االتفاقــات الدوليــة واتفاقيــات جنيــف األربعــة لعــام 1949 
والروتوكولــن اإلضافيــن لعــام 1977، وأيــد ذلــك القضــاء الــدويل 
وخاصــة يف محكمــة »نورمــرج« يتبقــى عــى الــدول اإلســامية 
تفعيــل هــذه االتفاقيــات واآلليــات املتضمنــة فيهــا مــع العمــل 
داخــل األمــم املتحــدة عــى إبــرام اتفاقيــة دوليــة تجــرم اإلســاءة 

ــه يف مــن املوضــوع. ــم بيان ــان كــا ت لألدي

من منظور القانون الدولي

د. بشير بن يحي
أستـــاذ جامعي
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قضايا دولية 



ارتبط تحول األدوار االجتماعية للمرأة 
الجزائرية في القرن الماضي بمعطيات 
اقتصادية )التصنيع(، وبمجموع التحوالت 
االجتماعية والثقافية التي عرفها المجتمع 
الجزائري كظهور المدن الحضرية، تراجع 
االقتصاد العائلي، االنفجار المدرسي 
وإجبارية التعليم، واالنفتاح  اإلعالمي 
وغيرها، فقد هزت كل هذه التحوالت 
األسس التقليدية للعائلة الجزائرية 
بما فيها عالقات السلطة، العالقة بين 
المرأة والرجل وأشكال تقسيم المهام 
والمسؤوليات بينهما، فلم يعد الرجل هو 
العائل الوحيد لهذه العائلة.

كا أن التغرات التي حصلت يف وظائف العائلة وإنشاء 
مؤسسات بديلة تقوم بهذه الوظائف، وحضور الدولة كوسيط 
من خال املؤسسة االقتصادية، والتعليمية 
والدينية لتنظيم العاقات بن األفراد 
أدى إىل تغر هيكلة العاقات 
االجتاعية داخل العائلة، 
وأصبح للمرأة نصيب من 
االستقالية املادية، والتطلع 
إىل املستقبل املهني الفردي 
خاصة مع ارتفاع نسب 
النجاح املدريس لإلناث، 
وحصول النساء عى 
الحقوق االجتاعية 
والسياسية، حيث سمحت 
هذه املعطيات بانتشار 
منوذج أرسي جديد 
أوكل للمرأة فيه 
مهام وأدوار 
جديدة ترتبط 
بوضعها 
املادي 

للمرأة شخصيتان : شخصية إنسانية تشترك 
بها مع الرّجل، على قدم المساواة معه، كما 
قال تعالى : زب  ک  ک        ک  گرب )اإلسراء: 70( 
كل بني آدم : الذكر واألنثى، وبدون تمييزٍ على 
أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو 
اللغة، وهي بذلك تحّقق االستقاللية واألهلية 
الكاملة. وشخصية أنثوية تتميز بها عنه وتتكامل 
بها معه، وهي من أسرار قّوتها ومن عناصر 
جاذبيتها إليه، ولعّل ما فرضه اهلل تعالى عليها 
من الحجاب فهو لما يقع لها من التمييز بين 
الشخصيتين. 

وجعــل لــكّل شــخصيٍة مناخهــا الــذي تتحــرك فيــه، مبــا ال يخــّل 
ڃرب  ڃ   ڃ    زب  مثــا:  تعــاىل  فقــال  لهــا،  املناســبة  بالوظيفــة 
)األحــزاب: 33(، وهــي يف البيــت تعيــش أنوثتهــا ومتــارس وظيفتهــا املناســبة يف 

تكامــٍل وبــا اصطــداٍم مــع الرجــل، كــا قــال صــى اللــه عليــه وســلم: »مــا 
اســتفاد املؤمــن بعــد تقــوى اللــه تعــاىل خــرا مــن زوجــة صالحــة«. ومنهــا: 

»وإذا نظــر إليهــا أرستــه«، ثــم قــال تعــاىل:   زب  ڃ  چ  چ  چ  
چرب، أي عنــد الخــروج للقيــام بالوظائــف الحضاريــة يف الحيــاة العامــة، 
فــا يليــق مبقــام تلــك الوظيفــة إال الظهــور بشــخصيتها اإلنســانية وال يكــون 
ذلــك إال بالحجــاب الــذي يرفعهــا إىل مقــام الحصانــة والتنافســية كــا قــال 
تعــاىل: زبہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےرب )األحــزاب: 59(، وهــي الوظائــف 

التــي قــال عنهــا ربنــا ســبحانه وتعــاىل: زب ک  گ  گ   
ڱ   ڱ      ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ  

.)71 ڻرب)التوبــة:  ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ  

 وال يــزال الغــرب ينافــق املــرأة عندمــا يحتفــل بعيدهــا العاملــي 
الســنوي الـــ: 08 مــن مــارس للحديــث فقــط عــن حقوقهــا دون واجباتهــا، 
ــة دون شــخصيتها اإلنســانية، وإذا تأّملــت  ــز عــى شــخصيتها األنثوي والرتكي
ــة ال  ــى األنوث ــًة ع ــتجدها مبنيّ ــة فس ــك املنظوم ــق تل ــا وف ــدر حقوقه مص
عــى اإلنســانية، وعنــد التحقيــق والتدقيــق تجــد أن ذلــك يصــّب يف أنانيــة 
ــي  ــٍة تناج ــٍة غريزي ــا إال ككتل ــر إليه ــرأة، إذ ال ينظ ــة امل ــل ال يف كرام الرج

ــهوته.. ــباع ش ــو إلش ــدية تدع ــٍة جس ــه، وكلمس ذكورت

عندمــا تقلّــب صفحــات املجتمــع الغــريب وتطالــع يوميــات املــرأة فيــه 
تجــد أن كرامتهــا تُطحــن فيهــا طحنــا تحــت ضغــط الحيــاة املاديــة القاســية 
واالســتغال الوحــي لهــا، فــا تُســلّط األضــواء عليهــا وال ينحنــي الرجــل لهــا 
وال تكــرم إال مبقــدار مــا تنفــق مــن جســدها ومــا تبذلــه مــن ذرات أنوثتهــا، 
وعندمــا تْذبـُـل مظاهــر جالهــا الجســدي ال يكــون مــن مصرهــا املحتــوم إال 
أن تـُـؤكل لحــا وتُرمــى عظــا، بخــاف الّنظــرة اإلســامية اإلنســانية، فكلّــا 
تقــّدم ِســّنها تعاظــم حّقهــا وَعلَــت مكانتهــا حتــى تصــل إىل: »الجّنــة تحــت 

أقــدام األمهــات«. وزب  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
ہ  ہ   ھ  ھ  ھرب )اإلرساء: 23(.

وبإسهامها يف اإلنفاق عى األرسة، غر أن هذه التحوالت خاصة ما يرتبط 
منها بتشكل مجال مشرتك للمشاركة املادية وللقرارات األرسية بينها وبن 
الرجل مل تفرز تغيرا واضحا يف طبيعة تقسيم العمل واملسؤوليات املنزلية 
بينها، إذ أن حصول املرأة عى االمتيازات االجتاعية يف املجال العام مل 
يصاحبه تعديل كاف يف أدوارها االجتاعية كربة بيت، إذ ما زالت الكثر من 
النساء الحاصات عى وضعيات اجتاعية متميزة كالباحثات الجامعيات، أو 
املنتسبات إىل مراكز البحث العلمي أو الطبيبات يواجهن صعوبات املشاركة 
يف الرتبصات وامللتقيات والعطل العلمية الرضورية يف األداء املهني والرتقية 
املهنية ألسباب ثقافية واجتاعية مبا فيها ارتباطهن بأعباء األرسة والعائلة 
وعدم وجود بدائل حقيقية أو آليات تخفف عليهن حمل هذه األعباء. 

زالــت  مــا  بــدوام كامــل  إذا كان عملهــا  العاملــة خاصــة  فاملــرأة 
ــا  ــة التــي تتطلــب جهــدا ووقت املســؤولة الوحيــدة عــن كل األشــغال املنزلي
ــزوج وحتــى  ــاء وخدمــة ال ــة لألبن ــة النفســية والصحي كبريــن، وعــن الرعاي
املــرىض واملســنن يف حالــة وجودهــم باإلضافــة إىل الرنامــج املكثــف خــال 
ــة  ــت دراس ــد توصل ــة...(، وق ــارات العائلي ــوق، الزي ــبوع )التس ــة األس نهاي
أنجزهــا املركــز الوطنــي للدراســات والتحاليــل الخاصــة بالســكان والتطــور 
CENEAP يف هــذا املجــال أن املــرأة الجزائريــة منتجــة وتســخر وقتــا كبــرا 
لألشــغال املنزليــة يقــدر بـــ : 43.26 ســاعة أســبوعيا يف حــن بينــت دراســة 
أجريــت يف فرنســا ســنة 1998 حــول اســتخدام الزمــن األســبوعي املخصــص 
لألشــغال املنزليــة يف األرس الفرنســية أن النســاء يشــتغلن ملــدة 29.6 ســاعة 
ــت  ــابهة أجري ــة مش ــت دراس ــال، وبين ــاعة للرج ــل 15.4 س ــبوعيا مقاب أس
ــات يســخرن 27.5  ــة ســنة 1995 أن األمريكي ــات املتحــدة األمريكي يف الوالي
ســاعة أســبوعيا ألشــغال البيــت بينــا يســخر الرجــال 15.6 ســاعة لنفــس 

األشــغال. 

ونشــر أيضــا أن ظاهــرة ســياقة املــرأة للســيارة زاد مــن أعبائهــا األرسيــة 
وأضــاف لهــا  مهــام جديــدة كالتســوق األســبوعي، مرافقــة األبنــاء إىل 
ــة  ــن الرتفيهي ــة، واألماك ــوادي الرياضي ــة، والن ــدروس الخصوصي املدرســة وال
ــا  ــي أيض ــا يعن ــو م ــل وه ــام الرج ــن مه ــى م ــت م ــت يف وق ــي كان الت

ــال.  ــاص بالرج ــي الخ ــال االجتاع ــا املج اقتحامه

ــة يف ظــل  ــز لتنــوع أدوار املــرأة العامل مــن خــال هــذا العــرض الوجي
اإلكراهــات املهنيــة املتمثلــة يف االنضبــاط، احــرتام أوقــات العمــل وغرهــا، 
واإلكراهــات األرسيــة واملنزليــة فيــا يتعلــق بخدمــة الــزوج، رعايــة األبنــاء، 
ــة الحاجــة، أو يف املناســبات  ــة يف حال ــت، مســاعدة العائل إدارة شــؤون البي
ــوع يف  ــذا التن ــة له ــات الحقيقي ــن االنعكاس ــاءل ع ــرى، نتس ــة الك العائلي
املهــام واألدوار االجتاعيــة عــى وظيفــة الرتبيــة والتنشــئة االجتاعيــة 
ــاب مــرشوع  ــم، يف ظــل غي ــر والقي ــه املعاي ألبنائهــا يف مجتمــع اختلــت في
ــة  ــة وطني ــات اجتاعي ــرتاتيجيات وسياس ــاب إس ــي، وغي ــي حقيق اجتاع
ــا  ــي مهمته ــا وتحم ــادي، وتحميه ــال االقتص ــرأة يف املج ــهام امل ــرتم إس تح
النبيلــة األوىل املتعلقــة برتبيــة اإلنســان، وصناعــة املواطــن باعتبارهــا فاعــل 

ــة. ــذه الصناع ــايس يف ه أس

  فلندع أصواتنا تسمع :
Permettent de faire entendre notre voix

هنــاك صــَوٌر وأشــكاٌل مخزيــٌة لحقيقــة مــا تعيشــه املــرأة الغربيــة 
ــن  ــطح ال متثل ــو عــى الّس ــة لقــرشٍة تطف بالرغــم مــن املظاهــر الرّاق
ــوٍق ال  ــن حق ــه م ــرّش ب ــا تب ــن، وم ــة منه ــه الغالبي ــا تعاني ــة م حقيق
تــزال ُمْدرجــة عــى الرفــوف الّنظريــة ال تســاوي مقــدار املــداد الــذي 

كتبــت بــه، ومنهــا :

_ االســتغال الجســدي والتحــّول إىل ســلعة : فقــد تبــن أن : 93 % 
مــن اإلعانــات تُســتخدم فيهــا ســيّدات، %73 منهــا يتــّم تقدميهــا مــن 

خــال حركــة املــرأة وإثارتهــا..

 _ العنــف ضــّد الجوهــرة: ففــي أمريــكا عاصمــة الحضــارة 
الغربيــة وبلــد حقــوق اإلنســان: تـُـرضب كّل: 12 ثانيــة إمــرأة إىل درجة 
التحطيــم أو القتــل مــن قبــل الــزوج أو الصديــق، ومعــّدل االغتصــاب 
فيهــا أصبــح يبلــغ: 1.3 امــرأة بالغــة يف الدقيقــة الواحــدة، %61 مــن 

حــاالت االغتصــاب متــت لفتيــات تقــل أعارهــن عــن: 18 عامــا ..

ــا  ــق، م ــارة الرّقي ــاع يف تج ــرأة تُب ــون ام ــا : نصــف ملي  ويف أوروب
يحقــق : 13 مليــار يــورو ســنويا، ويف إســبانيا: َســّجلت الرشطــة أكــر 
ــد،  ــام واح ــرأة يف ع ــى امل ــدي ع ــداء جس ــاغ اعت ــف ب ــن: 500 أل م

ــوم!  ــٍل واحــدٍة كّل ي ــة قت وأكــر مــن حال

إن تركيــز الغــرب عــى الشــخصية األنثويــة للمــرأة وإبــراز مفاتنهــا 
ــل  تحــت غطــاء الحّريــة هــو الــذي اغتــال وظيفتهــا الحضاريــة وعطّ
ــل يطــوف  ــاج واالنجــاز، مــا جعــل الرّج ــا يف العطــاء واإلنت انطاقته
حــول مــا يثــره منهــا يف الجســد )عــامل األشــياء(، ال مــا يعجبــه منهــا 
يف العقــل والــّروح )عــامل القيــم(، فـــ: 80 % مــن األمريكيــات يعتقــدن 
ــي  ــا ه ــن عام ــال الثاث ــرأة خ ــا امل ــت عليه ــي حصل ــة الت أن الحّري
ســبب االنحــال والعنــف يف الوقــت الراهــن، و 75 % يشــعرن بالقلــق 
النهيــار القيــم والتفســخ العائــي ..  يقــول الرئيــس األمريــي الســابق 
»كنيــدي« عــام : 1962 م : )إن الشــباب األمريــي مائــٌع وُمــرْتٌف 
وغــارٌق يف الشــهوات، ومــن بــن كلِّ ســبعة شــباٍب يتقّدمــون للتجنيــد 
يوجــد منهــم ســتٌة غــر صالحــن، وذلــك ألنّنــا ســعينا إلباحــة االختــاط 
بــن الجنســن يف الجامعــة بصــورٍة مســتهرتٍة مــّا أّدى إىل إنهاكهــم يف 
الشــهوات.(.  ونتيجــة للتــرّج املمجــوج فقــد تعــرّض اإلنتــاج والجــودة 
االقتصاديــة يف بريطانيــا – مثــا – لانهيــار، فقــّررت فــرض لبــاٍس 
محتشــم يقلّــل مــن التحــرش ويعطــي الحريــة يف العمــل، ويف دراســٍة 
تَبــّن أن أداء الطلبــة الّذكــور واإلنــاث كان أفضــل دراســيا يف املــدارس 
ــن  ــل ب ــن الفص ــتفادٍة م ــرَ اس ــّن أك ــات كُ ــة، وأّن الفتي ــر املختلط غ
الجنســن يف تنميــة أدائهــن، وأن العرشيــن األوائــل يف االمتحانــات مــن 
طــاب املــدارس غــر املختلطــة، ويف أمريــكا أصــدر الرئيــس »جــورج 
ــة  ــدارس الحكومي ــح امل ــمح بفت ــا يس ــام : 2006 م قانون ــوش« يف ع ب

غــر املختلطــة.  
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تغير األدوار االجتماعيــة 
للمــرأة الجزائريـــــة

طغيان شخصيتها األنثويـــة 
واغتيال شخصيتها اإلنسانيــة



اليزال العقل المسلم يتعامل مع 
قضاياه بأسلوب متهافت يحمل كل 
صور الغفلة والغباء وهو أسوأ ما تجمع 
لدى هذا العقل من سنين االنحطاط 
واالنفصال النكد عن جوهر اإلسالم 
في صوره الرائعة عبر التاريخ ... ويقابل 
ذلك عمل ال يكاد يتوقف من خصوم 
االنتماء اتخذ كل األشكال واألساليب                           

ــال  ــل اإلســامي ليتجــاوز ردود أفع ــاج العق ــد إنت مل يع
ــل  ــا ال أحم ــا هن ــون، وأن ــة املضم ــة األداء، هزيل ضعيف
ريشــة أرســم بهــا لوحــة ســوداء قامتــة، ولكــن أريــد أن 
ــدوا  ــارشة وهــو عــاج يب ــع عــى الجــرح مب أضــع األصب
انــه مناســب لكثــر مــن أمراضنــا التــي تراكمــت ومل يعــد 
ــلوب  ــج« أو األس ــايل »الهائ ــلوب االنفع ــا األس ــع معه ينف
النعامــي »املــارج« بــل هــو يحتــاج إيل منهــج جــاد هــادئ، 

ــداء مبــارشة.                                                                              هــادي، هــادف يذهــب إيل أصــل ال

ــه  لقــد كان أول ذبــول يســجله العقــل املســلم تغــر نظرت
اإلســام  مســاحة  تقلصــت  إذ  ومفاهيمــه  اإلســام  ألحــكام 
الفاعــل، اإلســام املجتهــد املبــدع، لحســاب مســاحة التصــورات 
ــة،  ــن الحرك ــح الدي ــث أصب ــام : )...بحي ــن اإلس ــة ع املريض
الحريــة،  والديــن  التقــدم،  والديــن  املعاملــة،  الديــن 
ــة املعهــودة  والديــن القيــم، مجــردا مــن تلــك الحيوي
ــة  ــة يف زاوي ــة الجري ــه اإلقام ــت علي ــه وفرض في
أو مســجد أو فلكــور أو مــراث أو حديقــة 
للدينصــورات يــأيت األطفــال ليتفرجــوا عــى 
ــب  ــزة ح ــك غري ــن بذل ــا ملب ــا فيه م
االطــاع عــى املجهــول ...(كاكتــب 
نحنــاح  محفــوظ  الشــيخ 
وتعاونــت  اللــه.  رحمــه 
عــى ذلــك عوامــل ذاتيــة 
ــة  ــباب خارجي ــة وأس داخلي

أحمــد بن يغـــزر
أستـــــاذ جامعي

Benahmed200@yahoo.fr

موضوعيــة، فانســحب اإلســام مــن الحيــاة ومــن الفعاليــة االجتاعيــة 
ال لعجــز فيــه بــل لقصــور مــن حامليــه الذيــن آثــروا صفــاء الســكون 
وبركــة الوقــار الزائــف عــي »ضوضــاء » الحركــة و«غبــار« الــراع »...

ــا.                                         ــه قرون ــي الزمت ــه الت ــه وال هيبت ــام صوت ــد لإلس ومل يع

مل يكــن ذلــك ليحــدث بــدون أن يــرتك تشــوهات خطــرة الزلــت 
تشــل العقــل املســلم مــن االنطــاق مبنهجيــة متينــة نافضــا عنــه غبــار 
الجمــود، متجــاوزا »دوائــر الوهــم » و »معوقــات الفهــم » .وهنــا يــرز 
دور ووظيفــة الحــركات التغيريــة الواعيــة يف اســتثارة واســتثار هــذا 

الوعــي الخامــد.                                                       

إن هــذا الوعــي ال ينبغــي أن يحــر يف التشــكيل املعــريف والثقــايف 
النظــري دون أن تلمــس آثــاره يف الواقــع، وكلــا تحقــق الوعــي بشــكل 
ــي يف  ــخص الواع ــه، والش ــى نجاعت ــك ع ــا دل ذل ــي كل ــل وواقع فاع
الحقيقــة ليــس هــو الــذي ميلــك أكــر قــدر مــن املعــارف واملعلومــات 
ــة إىل  ــك –باإلضاف ــن ميل ــه م ــة الجاهــزة ...كا ...ولكن والصــور الذهني
ــم  ــة الفه ــك إمكاني ــا ميل ــل م ــل مث ــلوك والفع ــة الس ــك– إمكاني ذل
ــا نتصــور هــذا الوعــي قامئــا عــى أربعــة  ــك. إنن ــل ذل واإلســتعاب قب

ــز : ركائ

ــة« والشــعور  ــا الحضاري ــي »األن ــذات : أي وع ــي ال 1 - وع
باالنتــاء إيل »مجــال حضــاري خــاص« متميــز وثــري لــه كل القابليــة 
ــه  ــر علي ــا م ــة م ــة وأهمي ــر فعالي ــون أك ــد يك ــكل ق ــدد بش للتج
ــس  ــه وقيمــه وتاريخــه، لي ــط بدين ــرد لرتب ــع الف ــك بدف ــق ذل ويتحق
ربطــا فلكوريــا قداســيا يكتفــي فيــه هــذا الفــرد بتمجيــد هــذا التاريــخ 
واالفتخــار بــه ...ولكــن ليســتمر يف العطــاء والفعــل الحضــاري مــن دون 
تقزيــم للــذات أو شــعور بالدونيــة، وهــو أمــر ال يبــدوا ســها كــا يظنه 
ــون  ــه إذا اســتطاع العامل ــد تعجــل ب ــة اإلســام ق ــر ولكــن حيوي الكث
ــي،  ــكاس الرشط ــويف« يف االنع ــج »البافل ــان املنه ــاه إتق ــذا االتج يف ه
ــان  ــس يف أذه ــدوة –تعك ــهم إيل – ق ــم أنفس ــوا ه ــأن يتحول ــذا ب وه
األمــة صــور : أيب بكــر يف صدقــه، وعمــر يف عدلــه، وعثــان يف حيائــه 
وســخائه، وعــى يف حكمتــه، وخالــد بــن الوليــد يف جهــاده وشــجاعته، 
وأيب ذر يف زهــده، وعبــد اللــه بــن عبــاس يف علمــه وتواضعــه ...ولكــن 
ــخ، وإمنــا عــى أرض الواقــع  هــذه املــرة ليــس يف كتــب الســر والتاري
...وال شــك أن ذلــك يثــر الرغبــة واإلمكانيــة يف تجديــد وتجــدد هــذه 

ــة«.                                                                    ــا الحضاري »األن

ــذات  ــي بال ــذا الوع ــدد ه ــإذا تج ــة : ف ــي الغاي 2 - وع
ــة، ويتحــول مــن  ــإن العقــل املســلم ســيطرح ســؤال الهــدف والغاي ف
عقــل خامــد مســتهلك يعيــش عــي هامــش التاريــخ إيل عقــل يســعى 
لإلبــداع وصناعــة التاريــخ والحيــاة وهنــا يــرز دور الحــركات الواعيــة 
مــن جديــد لتنتقــل بهــذا العقــل إيل تحديــد غاياتــه الكــرى وأهدافــه 
ــم  ــاظ ومفاهي ــد ألف ــن جدي ــاس م ــداول الن ــامية، ويت ــة الس الحضاري
ــخ  ــتخاف ...ال ــح، االس ــن، الفت ــاد، التمك ــم، االجته ــل :العل ــن قبي م
ــذ  ــه من ــة »املازمــة ل ــة الذيلي ــص املســلم   مــن »الحرك ــك يتخل وبذل
مــدة ويتحــول نحو«الحركــة الرائــدة« التــي تتجــه مــن خالهــا العقــول 
والقلــوب واألبصــار نحــو األفــاق البعيــدة واملهــام العظيمــة، وإن جرمية 
ــات وأفــاق مشــوهة ومســارات  ترتكــب إذا رســمت لهــذا العقــل غاي
ــن  ــق م ــن األوهــام واألحــام ال تنطل ــه إيل رساب م ــة تتحــول ب عقيم
ــس ...  ــوح نف ــاوة وطم ــن نق ــه رشع، وال م ــن فق ــع، وال م إدراك واق

فتشــغل هــذا العقــل باملشــاكل املقبــورة واملواضيــع املهجــورة، 
كقضيــة خلــق القــرآن، ونقــد األشــاعرة، وجنــس النملــة التــي 
ــي  ــل ه ــوده (ه ــليان وجن ــم س ــا :)ليحطمنك ــت ألقرانه قال
ذكــر أم أنثــى ؟وبــأي لغــة تحدثــت ؟ وحكــم الخــل ...وقضايــا 
أخــرى مــن هــذا القبيــل يتفنــن املرتصــدون – مــن وراء جــدر-
يف إثارتهــا ونرشهــا ال حبــا يف العلــم، إمنــا إشــغاال لعقــل يريــد 

أن ينهــض. 

ــه  ــه وأركان ــه مبنطلقات ــج : وعي ــي المنه 3 - وع
هــذا  يصاحــب  أن  وينبغــي  واملتغــرة،  الثابتــة  وقواعــده 
ــح التعامــل  الوعــي باملنهــج حــس نقــدي صــارم يســمح ويتي
ــن  ــدا ع ــة بعي ــة مرن ــا بصيغ ــا ومكان ــر زمان ــع املتغ ــع الواق م
ــة  ــج مســألة هام ــدةإن مســألة املنه ــة الجام ــة والنصي الحرفي
ــا  ــة معه ــات التغيري ــن التوجه ــر م ــل كث ــازال تعام ــدا وم ج
ــك  ــر مال ــر الكب ــول املفك ــا يق ــل ك ــط ب ــر منضب ــا غ تعام
ــة :)نجــد  ــود الحــركات التغيري ــه أن جه ــه الل ــي رحم ــن نب ب
فيهــا حســن النيــة ولكننــا ال نجــد فيهــا رائحــة املنهــج ( وهــو 
ــل يف  ــك التأم ــي يهدي ــات الت ــض التوجه ــى بع ــق ع ــا ينطب م
مســارها إيل ماحظــة غيــاب املنهــج الواضــح والدقيــق، وقــد ال 
يكفــي يف هــذا الخطــاب النظــري مــن خــال الرامــج واملواثيــق 
ــن خــال  ــج م ــن ماحظــة هــذه املنه ــد م ــل الب ــح، ب والاوائ
ــا إيل  ــود أساس ــرة تع ــذه الظاه ــي، وه ــة واألداء اليوم املارس
ــزام  ــة وكالت ــة مــن جه ــاب الوعــي باملنهــج كــرضورة نظري غي
ومارســة عمليــة مــن جهــة أخــري .. وإن العقــل املســلم 
ــرات الغضــب،  ــوم أســر اندفاعــات العواطــف، وزف ــح الي أصب
ــع .إن  ــا قط ــى وال أرض ــرا أبق ــك ال ظه ــد ذل ــاء وبع ــو أثن وه
غيــاب املنهــج بــأي شــكل وتحــت أي مــرر هــو غيــاب للبــر 

ــرة.                                                                والبص

4 - وعــي الغيــر : ووعــي الغــر يتعــدي اإلحســاس 
ــة معــه، واألصــل يف هــذا محــدد  بوجــوده، إيل طبيعــة العاق
بالنصــوص القرآنيــة والســنية وســرة رمــوز األمــة ولكــن نوعــان 
ــري  ــاع –ي ــوع باإلتب ــل وول ــف وجه ــادا –لضع ــم س ــن الفه م
األول يف الغــر منوذجــا وقــدوة بانهزاميــة خطــرة وهــو موقــف 
املصابــن باالغــرتاب واالنفصــام...يف حــن يــري اآلخــر يف الغــر 
ــو  ــه وه ــواء مع ــة س ــوار وال كلم ــا  ال ح ــدوا رشس ــا وع خص
ديــدن التواقــن لانعتــاق ولكــن باســتعاء كاذب وبتجــاوز 

ــة واضــح.                                             للنصــوص الرشعي

األفــكار  يســتوعب  املقــام  هــذا  يف  الغــر  مفهــوم  إن 
ــي  ــا والت ــط بن ــي تحي ــفات الت ــب والفلس ــم واملذاه واملفاهي
تتفــاوت يف قربهــا وبعدهــا عنــا، واليقــن فيهــا أن املوقــف منها 
ــة  ــق، والحكم ــي املطل ــق، أو التبن ــض املطل ــر يف الرف ال ينح

ــا.                                                           ــاس به ــق الن ــو أح ــا فه ــن أن وجده ــة املؤم ضال

ــي  ــة للوع ــارص األربع ــذه العن ــل ه ــور أن تكام ــا نتص إنن
ــة لانخــراط مــن  ــأن يثبــت يف العقــل املســلم القابلي ــل ب كفي
جديــد يف مضــار العطــاء الحضــاري ليتحــول مــن مفعــول بــه 
منصــوب أو مضــاف إليــه مجــرور – بلغــة النحويــن –إىل فاعــل 

مرفــوع وعامــة فعلــه ورفعــه وعيــه املتجــدد والفاعــل.

نحو وعي فاعل ومتجدد
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فكـــر 



قل لي : ما هي أحالمك؟ وما هي أسمى 
أمانيك؟ أقل لك: من أنت، ومن أي طينة 
انحدرت..وجرّب في حياتك لحظة واحدة تتجرد 
فيها من مالك، ومنصبك، وجميع مظاهر 
البهرج الطارئة عليك..وسوف تكتشف 
حقيقة من أنت !! إذا سقطت عنك قشور 
الدنيا كلها وصرت »صغيرا« عاريا من كل 
المظاهر الخارجية التي نفخت فيك السلطة 
والثروة أوهام التعاظم، وأنت مجرد »أجير« 
قيمتك فيما تقبض، فإذا صار رصيدك في 
جوهرك ال في قشورك ارتفعت أسهمك 
بمقدار ارتفاع همتك وبحجم الرسالة التي 
تعيش من أجلها في الحياة.

بــا قيــم، فتحركــوا يف دنياهــم صغــارا وماتــوا أقزاًمــا ومل يرتكــوا وراءهــم 
ــوب باعــة  ــب يف قل ــت مشــاعر اإلحســاس بالذن ــر،  إذا مات ــر يذك أي أث
ــال  ــة« االنتق ــالة »وجرمي ــن الرس ــب التخــي ع ــكاب ذن ــد ارت ــم بع القي
ــاس  ــر، ألن اإلحس ــة ضم ــور براح ــع الكس ــور إىل جم ــة الثغ ــن حراس م
باالرتيــاح الفــردي أمــام االنهيــارات الجاعيــة دليــل عــى أن كل يشء قــد 
صــار قابــا للبيــع، وأن اإلميــان قــد غــادر مواقــع التأثــر وتــم إبعــاده عن 
مصــادر صناعــة القــرار، وســاد النــاس أقــوام ال هــّم  لهــم إالّ أنفســهم: 
»وطائفــة قــد أهمتهــم أنفســهم« آل عمــران:154، مبــا هــو صغــر حقــر 
ــم  ــم والتعل ــل العل ــم وق ــا« عنده ــم »األن ــوافل فتضخ ــام الس ــن أح م
والعمــل والتضحيات..وتوالــت األخطــاء والســقطات، وزاد عــدد الصغــار 
مــن »ذراري« املنتســبن لهــذا الديــن، ومل يكــر منهــم أحــد، فالصغــار ال 

يكــرون إالّ إذا تخلــوا عــن أنانياتهــم الصغــرة!! 

فأين أثر الدين في حياتنا؟
إن هــذا الديــن – كــا قلنــاه دامئــا- جــاء لفائــدة اإلنســان لتحريــره 
مــن ربوبيــة اإلنســان لإلنســان ومــن »عبوديــة« البــرش للبــرش، ووضعــه 
أمــام مســؤولياته الكاملــة يف اختيــار املنهــج الــذي يريــده لحياتــه بعــد 
عرضــه عليــه بالحكمــة واملوعظــة الحســنة والجــدل بالتــي هــي أحســن، 
ــاء  ــن منهجــا فقــد أراح نفســه مــن عن ــار اإلنســان هــذا الدي ــإذا اخت ف
التخبــط يف ظلــات الشــك والــرشك والكفــر والضــال.. وإذا اختــار 
ــاء واألجــداد  ــه مــن »ديــن« اآلب غــره أو قــرر البقــاء عــى مــا كان علي
بزعــم أنــه عــى ديــن اآلبــاء واألجــداد )ألنــه ال يوجــد لآلبــاء واألجــداد 
واألحفــاد..إال ديــن واحــد( فــإن اإلســام يُبقــي البــاب مفتوحــا مبــا يذكــر 
كل إنســان بحقيقــة وجــود »ديــن حــق« فكانــت الجزيــة مثــا وســيلة 
تذكــر بوجــود ســلطة سياســية متلــك أن تقهــر النــاس عــى »مذهبهــا« 
إن أرادت، ولكــن دينهــا مينعهــا مــن قهــر النــاس عــى اإلســام – وهــو 
ديــن اللــه الحــق- فكيــف تعطــي لنفســها حقــا مــا أعطــاه اللــه لذاتــه 
وهــو رب الســاوات واألرض ومل يــأذن بــه لرســوله صــى اهــس  عليــه 
وســلم وســطر قاعــدة عامــة ومضطــردة أن »ال إكــراه يف الديــن« ولكــن 
ــى  ــاس ع ــراه الن ــق إك ــت األرض ح ــي لطواغي ــدة ال تعط ــذه القاع ه
»دينهــم« فمــن مل يكرهــه اللــه عــى أن يؤمــن بــه ال يقبــل أن يكرهــه 
ــات ودوال- عــى أن يكرهــوا أحــدا  ــات وحكوم ــرادا وجاع ــاس – أف الن
مــن عبــاد اللــه عــى الكفــر بــه لفائــدة »ايديولوجيــات« أرضيــة تفــرض 
نفســها عــى النــاس بقــوة املــال والســلطان وتعلمهــم يف مدارســها 

درســن ســيّئن.

نســميه  مــا  مدفوع..وهــو  مثــن  بغــر  املجــاين  القبــض  درس   -
البــاردة« »االنتصــارات 

ــه  ــر ل ــا، وال أث ــه بالتظاهــر مبــا ليــس حق - ودرس الكــذب عــى الل
ــع. يف الواق

ــة الحــق والباطــل  ــإن معرف ــه، ف ــد الل ــدرا عن وإذا كان كل يشء مق
ــع وال  ــل البي ــا، ال تقب ــاس عليه ــه الن ــم.. فطــرة فطــر الل والعــدل والظل
ــس كل  ــا أن لي ــا، ك ــو رش حق ــره رشا ه ــا كان ظاه ــس م ــرشاء، فلي ال
ــي ال  ــة الت ــة اإلمياني ــإن الحقيق ــر حقا..ف ــو خ ــرا ه ــره خ ــا كان ظاه م

ــر ناظــر هــي: ــا ب يخطئه

- أن الخر ما كان يف طاعة وحسن مآب

- والرش ما كان يف معصية وسوء انقاب

ومــا دون ذلــك فحســابات برشيــة هابطــة، مآلهــا الخــران 
ــة  ــلطة والوجاه ــروة والس ــال وال ــح امل ــذ يصب ــوار، وعندئ والب
ــكاب  ــا وســائل لفعــل الخــر، كــا هــي أدوات الرت والعلم..كله
املعــايص، لكــن اللــه ال يقبــل أن ينتــر دينــه عى أيدي الكســاىل 
الكارهــن لنــرش الحــق وإشــاعة الفضيلــة يف األرض..فالدين الذي 
ال يقبــل إميــان مكــره عليــه وال يخــرج مؤمنــا بــه »كفــر« بلســانه 
تحــت اإلكــراه.. ال يقبــل صدقــة تدفــع مــن مكــره أو خوفــا مــن 

باطــش أو طمعــا يف مغنــم قريــب، زب  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  

ــل  ــوب قب ــة قل ــد حرك ــام يري ــة : 54« فاإلس ۆئ   رب    »التوب
حركــة »جيــوب« !؟! واإلســام ال يبحــث عــن مظاهــر مزخرفــة 
وأمــوال مكدســة ومســاجد مكتظــة بالكســاىل مــن املصلــن 
ــاس  ــون الصــاة إال لتســجيل الحضــور وإشــهاد الن ــن ال يأت الذي
ــم  ــف ترتاح ــل وعواط ــاعر تتفاع ــد مش ــا يري ــى الوجود..إمن ع
ــرك  ــه، واملح ــره ونواهي ــوله أوام ــه ورس ــن الل ــي ع ــوال تع وعق
لــكل هــذه الجاليــات الكونيــة هــو العقيــدة، والصانــع لجميــع 
هــذه االنتصــارات اإلميانيــة هــو اإلميــان نفســه، والجامــع لقلوب 
كانــت متنافــرة ومشــاعر كانــت متصارعــة وملــكات كانــت 
ــرة، إذا  ــوال الكث ــأن أصحــاب األم ــم ب ــه العلي متناقضة..هــو الل
مل تعصمهــم عقيــدة راســخة وإميــان مكــن ظنــوا أنهــم قــادرون 
ــه  ــا حباهــم الل ــة الصفــوف مب ــم يف مقدم عــى »رشاء« مواقعه
ــمخوا  ــن ش ــم البن ــه له ــاف الل ــإذا أض ــروة، ف ــال وث ــن م ــه م ب
بأنوفهــم إىل قمــة زينــة الحيــاة الدنيــا، وظنــوا أن املــال والبنــن 
ــة  ــوا يف بداي ــن كان ــواب االنتصــارات، فالذي ــح كل أب هــا مفاتي
الصحــوة ينفقــون بعــض أموالهــم معتقديــن أن اإلســام بحاجــة 
إىل هــذه األمــوال كحاجتهــم هــم إليهــا، أعــاد اللــه تقويــم 
ــان  ــة اإلنس ــيلة لخدم ــه وس ــأن جعل ــال ب ــام إىل امل ــرة اإلس نظ
ــرا أو  ــه كاف ــإذا كان صاحب ــه.. ف ــزه وكرامت ــان ع ــره وض وتحري
مــرشكا أو فاســقا أو منافقــا.. أو مــرتددا بــن نــرة حــق واضــح 
وباطــل مشــبوه، فــا قيمــة هــذا املــال عنــد اللــه؟ هــل يليــق أن 
»يخــرج« املــال مجاهــدا يف ســبيل اللــه وصاحبــه مــرتدد قاعــد 
ــا  ــة يخرجه ــف!؟! وهــل يكــون شــكر املنعــم بنفق مــع »الخوال
صاحبهــا بظاهــر دعــم حركــة التمكــن لديــن اللــه وقلبــه كافــر 

ــق وكاره؟ ومناف

إن القيــم ليســت للبيــع يــا هــؤالء !! واملــال وحــده ال يصنــع 
ــوام  ــأن أق ــع ش ــد ترف ــاردة ق ــارات الب ــا واالنتص ــا فاض مجتمع
وتضــع آخريــن، ولكنهــا ال تســمن النحــاف وال تغنــي الجيــاع وال 

تشــرتي القيــم وال متكــن لديــن عظيــم  يســمى : اإلســام زبڈ  
ژ  ژ  ڑ     ڑ    کرب »الصــف : 08«.

والحمد لله رب العاملن

الشيخ 
أبوجرة سلطاني

أتحدث إلى الباحثين عن اإلنتصارات الباردة !!

ــام  ــة وأرق ــوك« متحرك ــم »بن ــا ه ــاس ناًس ــن الن ــت م ــم عرف ك
ــاة إالّ عمليــات الجمــع  مركوســة، ليــس يف خطابهــم مــن لغــة الحي
ــم  ــادة ولكنه ــامل امل ــاء يف ع ــمة..هم أثري ــرح والقس ــرضب والط وال
مفلســون يف عــامل القيــم، يتصــورون أن كل يشء للبيــع!! رأســالهم  
الدنيــوي مــن املــادة يتضخــم يومــا بعــد يــوم، ورصيدهــم يف اآلخــرة 
مــن القيــم أصفــار عــى الشــال، فــإذا رحــت تحدثهــم عــن عــامل 
آخــر أكــر جــاالً مــن الدينــار والدرهــم، وأوفــر حظـًـا مــن القطيفــة 
والخميلــة، وأضمــن أمنــا مــن الزينــة والســلطان، كان جوابهــم 
ــار  ــد ص ــال ق ــن أن امل ــر«؟! معتقدي ــد تغ ــن ق ــز : »إن الزم الجاه
»ديــن« القــرن الواحــد والعرشيــن، وأن مــن ال مــال لــه ال حــظ لــه 
ــلطان .. وأن  ــد س ــه عن ــاه ل ــوة وال ج ــه يف ق ــهم ل ــوة وال س يف دع
»النــاس قــد مالــوا إىل مــن عنــده مــاُل« وقــد غفــل القــوم عــن أن 
ــوم  ــاس الي ــإذا أغــى الن ــاس، ف ــن الن ــام دّوال ب ــل األي ــد جع ــه ق الل
ســلعة املــادة وأرخصــوا »ســلع« الــروح، فنشــطت ســوق »القشــور« 
والحزبيــة  السياســة  خطــاب  وطغــى  القيــم،  ســوق  وكســدت 
واالنتــاءات املصلحيــة وتهــاوت أســهم الصــاة والــزكاة والصــوم .. 
ــر  ــد كث ــون عن ــن« أه ــات الدي ــارت »جراح ــاق، وص ــكارم األخ وم
ــا يدخــل  ــات م ــا، وتقدمــت أولوي ــاس مــن جراحــات الدني ــن الن م
البطــون عــى مــا يدخــل العقــول والقلــوب..كان ذلــك دورة تاريخيــة 
ــقوا  ــهم، فامتش ــم أنفس ــوام أهمته ــدي أق ــى أي ــاس ع ــا اإلف مآله
ــن يعيشــون  ــه بقــوم آخري ــش، ليســتبدلهم الل حســام الســبْق للعي

ــم. ــا دينه ــون ألجــل أن يحي ــم وميوت ألمته

فأين الخلل؟
إن أوســع ثغــرة فتحهــا املــال الســيايس يف جــدار دفاعــات القيــم 
ــواق  ــع يف أس ــرض كل يشء للبي ــان« بع ــم اإلنس ــرة »تقزي ــي ثغ ه
ــاص  ــفة الخ ــدة بفلس ــة الوح ــان يف غرب ــش اإلنس ــدات، ليعي املزاي
الفــردي، فــإذا انحــاز كل طــرف إىل مصالحه الشــخصية عــاش الجميع 
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فكــــر 



... ففــي الجزائــر مثــا »حــاول نحــو 22 مهاجــرا غــر رشعــي 
بتاريــخ 17 - 01 - 2011 االنتحــار جاعيًــا حرقــا بالبنزيــن فــوق 
قــارب يف عــرض ســواحل عنابــة، وذلــك بعــد أن حارصهــم 
حــراس الســواحل، فيــا قــام آخــرون برمــي أنفســهم يف البحــر 
هربـًـا مــن قــوات البحريــة، وقــد قامــت األخــرة باعــرتاض مســار 
قاربــن آخريــن .. تــم توقيــف القــارب األول املتكــون مــن 
23شــخصا فيــا أرضم البقيــة – الذيــن كانــوا عــى مــن القــارب 
ــار يف أجســادهم، وقامــوا برمــي أنفســهم يف البحــر،  آخــر – الن

ــة 20 شــخصا«]1[. ــة املدني ــة والحاي وأنقــذت البحري

ــا يف  ــر نفســه والقضــاء عليه ــار املراهــق املســلم تدم اختي
عــرض البحــر، وقبــل هــذا اختيــار االنتــاء إىل مجتمــع آخــر غــر 
ــدارس  ــن يف امل ــود املرب ــرة خطــرة يف جه ــه املســلم ثغ مجتمع
واملؤسســات الرتبويــة واالجتاعيــة األخــرى )املســجد، الكشــافة، 
ــات  ــتجب لحاج ــي مل تس ــام ...( الت ــبابية، اإلع ــات الش الجمعي
ــامية،  ــة اإلس ــة الرتبي ــق منظوم ــره وف ــال وتأط ــباب البط الش
فضــا عــن تقصــر الســلط الرســمية التــي ال تــزال عاجــزة عــن 
مجابهــة املشــكلة وعاجهــا مبــا يناســبها مــن الخطــط السياســية 

ــة . ــة واالجتاعي واالقتصادي

التخــي عــن إعــال منظومــة الرتبيــة اإلســامية يف تكويــن 
الشــباب املســلم واضــح يف سياســات الــدول العربيــة املعــارصة، 

وبــؤس الرتبيــة الغربيــة يف محــارصة اآلفــات األخاقيــة والســلوكية لــدى 
الشــباب متأتيــة مــن كــون أن الغــرب أبعــد الديــن كليــة عــن الرتبيــة 
واتجــه بهــا نحــو العلانيــة » فــا يحبــون أن يربطــوا األخــاق بالديــن، 
وإمنــا يريــدون أن يقيموهــا عــى أســاس فلســفي أو عمــي بعيــًدا عــن 
الديــن وترغيبــه وترهيبــه  فاألخــاق الدينيــة عندهــم يف موضــع االتهــام، 
أمــا األخــاق املدنيــة فهــي املطلوبــة واملعتمــدة » ]2[  نفيًــا ألي ارتبــاط 
ــق  ــلوك املراه ــع س ــة أو تراج ــه الرتبي ــن أن توج ــن ميك ــة بالدي أو عاق
أو تبســط ســلطة أخاقيــة عليــه  جــراء الرواســب التاريخيــة التــي 
تركتهــا الكنيســة يف عاقتهــا بالفــرد والجاعــة يف املجتمــع الغــريب وكــذا 
ــة  ــاء املرشوعي ــوى إضف ــوق بدع ــات والحق ــة للحري ــاكات العميق االنته

الدينيــة عــى الســلوكات الفرديــة والجاعيــة.

   مثــة مــا يســوغ انحرافــات الشــباب يف املجتمــع الغــريب، لكــن مــا 
ــل النفــس(  ــد االنتحــار )قت ــه يف املجتمــع املســلم  تزاي ال يســوغ حدوث
بشــكل الفــت يف الســنوات األخــرة جــراء البطالــة وتقلــص فــرص الشــغل 
واتســاع دائــرة الفقــر وضغــط الظــروف االجتاعيــة الســيئة التــي تدفــع 
بالشــباب املســلم إىل الخــاص مــن وجــوده املــادي والهــروب مــن عــبء 
التكاليــف املاديــة القاهــرة التــي تتجــاوز قدراتــه وإمكاناتــه االقتصاديــة، 
وتفــوق تحملــه النفــي غــر املشــبع باإلميــان باللــه و الثقــة يف لطفــه 
ورحمتــه، فيندفــع يف لحظــة انفعــال حــاد إىل التخلــص مــن نفســه التــي 

بــن جنبيــه، والتــي هــي هبــة مــن اللــه إليــه.

ــاىل : زب ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ   ــال تع  ق
ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  
ک  ک   ک  ک رب)النســاء( تحذيــر ربــاين قــوي مــن مقارفــة الفعلــة 
املنكــرة، والتعــدي اآلثــم عــى النفــس وظلــم الــذات التــي كرمهــا اللــه 
تعــاىل مــن قبــل القاتــل القانــط )الضــال( أو اليائــس )الكافــر( مــن رحمة 
ــاث  ــه وســارع إىل اجتث ــذي مل يــدرك لطفــه وســعة رحمت ــه تعــاىل ال الل
ــض، أو  ــن رف ــرًا ع ــن ســلطة، أو تعب ــا م ــر، أو هربً ــا بفق وجــوده، ضيق
عجــز عــن مدافعــة عــر الواقــع وغرهــا مــن األســباب والظــروف التــي 
ميكــن أن تؤثــر ســلبًا عــى اســتقرار الفــرد وطأمنينتــه، لكــن ال ميكــن أن 
تكــون بــأي حــال مــن األحــوال مســوغا للتخلــص مــن الــذات املســلمة.

   ال تســوغ الرتبيــة اإلســامية الســلوك العــدواين عــى النفــس 
ــة  ــلم االقتصادي ــاب املس ــروف الش ــت ظ ــا كان ــرر، ومه ــت أي م تح
ــه  ــار لصــره وثبات ــاء للفــرد واختب ــا ابت ــاة برمته ــة، ألن الحي واالجتاعي
وارتباطــه باللــه تعــاىل، عــن عبــد اللــه بــن عمــر ريض اللــه عنهــا قــال: 
اخــذ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مبنكبــي فقــال »كــن يف الدنيــا 
كأنــك غريــب أو عابــر ســبيل وخــذ مــن صحتــك ملرضــك ومــن حياتــك 

ــك لضعفــك«. ــاك لفقــرك، ومــن قوت ملوتــك ومــن غن

    معيشــة املؤمــن إذن متقلبــة متحولــة ال تــكاد تعــرف االســتقرار 
ــى  ــر والغن ــعة، والفق ــق والس ــر والضي ــر والي ــع الع ــات، فيتوق والثب
ــه  ــن الل ــل ع ــب أن يغف ــذا ال يج ــاء، ل ــض االبت ــك مح ــدرك أن ذل وي
ــات  ــبحانه بالطاع ــه س ــل علي ــره، ويقب ــه أم ــؤول إلي ــا ي ــاىل يف كل م تع
ــره، دون  ــتغنى ذك ــر وإن اس ــال، إن افتق ــره يف كل ح ــات، ويذك والقرب

ــف. ــر أو صل ــتكبار، ودون ضج ــرم أو اس ت

 فاألمــر كلــه بيــد اللــه تعــاىل يقلبــه كيــف يشــاء، ويف كل حــال يصــر 
إليــه الفــرد فيــه خــر وحكمــة يقتضيهــا تدبــر العنايــة اإللهيــة، وبالتــايل 
فلطــف اللــه تعــاىل حــارض مــع كل مــا ســيكون عليــه حــال املســلم فــا 
يجــب أن ينــى اللــه يف لحظــة عــدم أو حاجــة، ليواجههــا بالهــروب إىل 
التخلــص مــن النفــس، ألن ذلــك تعبــر عــن ضعــف إميــان وفقــر تربــوي 

ــاىل : زب ٱ   ــه تع ــة الل ــن رحم ــة إىل التخــي ع ــرد إضاف ــه الف صــار إلي
ــام : 147(. ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پرب )األنع

   حالــة الضعــف اإلميــاين لــدى املراهــق املحــاول لانتحــار أنتجهــا 
ضعــف تربيــة الفــرد داخــل املجتمــع املتوزعــة عــى مؤسســات التنشــئة 
االجتاعيــة املختلفــة )املســجد، املــرح، التلفزيــون، املدرســة، اإلعــام..( 
إىل جانــب مؤسســات املجتمــع املــدين التــي انكفــأت عــى ذاتهــا 
ــمية  ــاءات الرس ــب اإلحص ــة، فحس ــات املالي ــع املعون ــت إىل تجمي ومال
للداخليــة الجزائريــة » يوجــد 78 ألــف جمعيــة متســولة أغلبهــا يأخــذ 
وال يعطــي«]3[. وقــد كشــفت تجربــة األســتاذ عبــد العزيــز غرمــول »يف 
العمــل الجمعــوي )اتحــاد الكتــاب( عــن وجــود رصاعــات غــر ثقافيــة، 
وتضخــم املصالــح الذاتيــة والطموحــات غــر املرشوعــة، فأصبحــت 
الجمعيــات منتــرشة كالفطريــات مضمونهــا الطبيعــي يف االنتهازيــة وقلــة 
الثقافــة واألدب«]4[ . بالتــايل كيــف تتجــه إلســناد املراهــق املســلم وهــي 
مثقلــة بهــذه األعــراض املرضيــة التــي تنخــر هياكلهــا وتــأيت عــى أخاقها، 
فهــي منشــغلة بالــذات العضويــة )املنتميــة( كســبًا ونفــوذاً، وال عاقــة 
لهــا بالــذوات التــي تســتجر بهــا مــن الفــراغ ومختلــف االنحرافــات التــي 

تهــدد الشــخصية املراهقــة، قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: 
َحــُة َوالَفــرَاُغ«.]5[ ــاِس الصِّ ــَن النَّ »نِْعَمتَــاِن َمْغبُــوٌن ِفيِهــَا كَِثــٌر مِّ

ــت،  ــة والوق ــة بالصح ــن روح العناي ــر يف املؤم ــث يث الحدي
ــن  ــف م ــات والتكالي ــبابه يف أداء الواجب ــه وش ــتثمر صحت فيس
ولتحمــل  املســلمن  قضايــا  لحــل  واندفــاع  وجهــاد  عبــادة 
مشــكاتهم وواجباتهــم حتــى ال ينــدم وال يفــرط يف جنــب 

اللــه تعــاىل : زبىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ    ىب    مب   خب   حب  جب   يئ  

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
]6 [ لزمــر( ا ٿٿٿٿٹٹرب)

 حــال انغــاق الفضــاءات الشــبابية التــي يــرتىب فيهــا املراهق 
املســلم عــى حــب اللــه تعــاىل ونبيــه صــى اللــه عليــه وســلم، 
ــي  ــند النف ــد الس ــة، وال يج ــاة املوهوب ــل يف الحي ــب األم وح
ــة  ــكات املختلف ــات واملش ــة الصعوب ــى مجابه ــي ع واالجتاع
ــو التشــاؤم  ــذ ينم ــذه الفضــاءات، وقتئ ــل املنتســبن له ــن قب م
عنــده ويتضــاءل التفــاؤل ويــرز التفكــر يف االنتقــام مــن ذاتــه 

ــة. ــاة بصــورة نهائي والخــروج مــن تكاليــف الحي

 وهــي بالــكاد فضــاءات تعاونيــة ابتكرهــا اإلنســان للخدمــة 
العامــة والتطــوع ألجــل إســعاد النــاس، ويف اإلســام ترتقــي 

إىل الصدقــات والقربــات، قــال تعــاىل :  زبەئ  وئ  وئ  
ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  
ی  یرب )املائــدة( ويقــول النبــي صــى للــه عليــه وســلم 

ــه«. ــد يف عــون اخي ــد مــا دام العب ــه يف عــون العب »والل
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أسرتنـــا 



إن تربية األبناء هى نتاج 
احتكاكهم الدائم بالكبار فى 
شتى المواقف واألوقات، فنحن 
ال نجمع األبناء مرة كل أسبوع 
ونقول لهم هذا موعدكم معنا 
لنربيكم !!

التي تؤثر في أبنائنا

ولكــن مــن خــال األوقــات الطويلــة التــى يقضيهــا األبنــاء 
مــع األهــل، ورؤيتهــم لهــم كيــف يترفــون ىف كل موقــف، 
ــم يتعلمــون  ــام أعينه ــم كقــدوات ورمــوز أم ــم األخــذ عنه ث
منهــم ويقلدونهــم ىف كل مــا يقولــون ويفعلــون، واألصــل 
أن الكبــار ال يألــون جهــداً ىف تربيــة الصغــار وإبــداء القــدوة 
ــات  ــاك أوق ــون إىل أن هن ــد ال ينتبه ــن ق ــم، ولك ــنة له الحس
ــه  ــي التوجي ــتجابة لتلق ــتعداداً واس ــر اس ــار أك ــون الصغ يك

ــن.   ــن أو املرب ــن الوالدي م

ــا  ــه م ــب ىف توجي ــت املناس ــن للوق ــار الوالدي وإن اختي
ــاالً يف أن تــؤىت  يريــدان وتلقــن أطفالهــم مــا يحبــان دوراً فعَّ
النصيحــة أُكلهــا، كــا أن اختيــار الوقــت املناســب املؤثــر 
ــة  ــذول ىف العملي ــد املب ــن الجه ــل م ــهِّل ويقل ــل يُس ىف الطف
الرتبويــة، فــإن القلــوب تقبــل وتدبــر، فليغتنــم الوالــدان زمــن 

ــم. ــوب أبنائه ــال قل إقب

ولقــد كان الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- دقيــق 
ــل  ــه الطف ــكان املناســبن لتوجي ــان وامل النظــر إىل تحــنُّ الزم
ــك فنحــن  ــح ســلوكه الخاطــىء، ولذل ــه وتصحي ــاء عقيدت وبن

ــا: ــات وأهميته ــذه األوق ــى ه ــوء ع ــي الض نلق

1 -  في النزهة والطريق والمركب :
مــن حــق الطفــل أن يصحــب الكبــار ليتعلــم منهــم، 
فتتغــذى نفســه، ويتلقــح عقلــه بلقــاح العلــم والحكمــة 
واملعرفــة والتجربــة، فتتهــذب أخاقــه، وتتأصــل عاداتــه، وقــد 
ــا  ــك، فعلمن ــه وســلم قــدوة يف ذل ــه علي كان النبــي صــى الل
أنــه صحــب أنســاً، وكذلــك صحــب أبنــاء جعفــر ابــن عمــه، 
ــن  ــاس -اب ــن عبَّ ــه ب ــد الل ــن عمــه، وهــا هــو عب والفضــل اب
ــه  ــه صــى الل ــه وســلم - يســر بصحبت ــه علي عمــه صــى الل
ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــز النب ــه، فينته ــى دابت ــلم ع ــه وس علي
الطلــق،  الهــواء  ىف  الصحبــة  مــن  الفرصــة  هــذه  وســلم 
والذهــن خــاٍل، والقلــب مفتــوح، فيعلمــه كلــات، عــى قــدر 
ــع  ــهل، م ــارش وس ــر ومب ــاٍب مخت ــتيعابه، ىف خط ــّنه واس س
مــا يحملــه مــن معــاٍن عظيمــة يســهل عــى الطفــل فهمهــا 
ــف  ــت خل ــول :  كن ــاس ويق ــن عب ــروي اب ــتخاصها، ف واس
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يومــاً فقال:«يــا غــام إين 
ــده  ــه تج ــظ الل ــك احف ــه يحفظ ــظ الل ــات احف ــك كل أعلم
تجاهــك إذا ســألت فاســأل اللــه وإذا اســتعنت فاســتعن باللــه 
ــيء مل  ــوك ب ــى أن ينفع ــت ع ــو اجتمع ــة ل ــم أن األم واعل
ينفعــوك إال بــيء قــد كتبــه اللــه لــك ولــو اجتمعــوا عــى أن 
ــك  ــه علي ــه الل ــد كتب ــيء إال ق ــرضوك ب ــيء مل ي ــرضوك ب ي

ــث. ــف«، حدي ــت الصح ــام ورفع ــت األق جف

ــم األول؛  ــو املعل ــلم وه ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص إن النب
يراعــي عمــر الطفــل وقدراتــه العقليــة، فيعطيــه جرعــة 
ــه،  ــا عقل ــى يســتوعبها فهمــه، ويدركه ــه الت ــم والتوجي التعلي
ويتخــر لهــذا التوجيــه أنســب األوقــات واألماكــن، فلــم تكــن 
ــق  ــواء الطل ــة، وإمنــا ىف اله ــة مغلق ــات ىف غرف هــذه التوجيه
.. حيــث نفــس الطفــل أشــد اســتعداداً للتلقــي وأقــوى عــى 
ــة  ــة اإلمياني ــي املوعظ ــم يلق ــات، ث ــح والتوجيه ــول النصائ قب
عــى الطفــل؛ فيعتقدهــا قلبــه، وتظهــر عــى ســلوكه، فيجتمع 

ــم والعمــل. ــه العل في

أ. عبد الرشيد بوبكري 

خبير في التنمية البشرية

2 -  وقت الطعام :
ــه  ــال بغيت ــق عــى ســجيته، وين ــا يحــب الطفــل أن ينطل فحينه
ة أمامــه، وقــد يضعــف أمــام شــهوة  مــن وليمــة الطعــام املعــدَّ
ــاآلداب  ــل ب ــد يخ ــاً، وق ــائنة أحيان ــاالً ش ــه أفع ــدر من ــام، فتص الطع
أحيانــاً أخــرى، وإذا مل يجلــس والديــه معــه باســتمرار أثنــاء الطعــام 
ويصححــا لــه أخطــاؤه فــإن الطفــل ســيبقى ىف براثــن العــادات 
ــر  ــه الصغ ــباً لتوجي ــاً مناس ــن وقت ــيفقد الوالدي ــرة، وس ــيئة املنف الس
وتعليمــه، وعنــد جلــوس الطفــل مــع الوالديــن أو الكبــار أثنــاء 
الطعــام؛ ســيكون ســعيداً ملشــاركته الكبــار ىف وليمتهــم، فــإذا صــدر 
منــه- حينئــذ- ســلوكا خاطــىء وقامــا بتوجيهــه برفــق، مــع توضيــح 
الســلوك الصحيــح، القــى- ذلــك التصحيــح- قبــوالً عنــده ورســوخاً ىف 
القيمــة التــي تعلمهــا أثنــاء موقــف تنــاول الطعــام مــع الكبــار، وهــذا 
ــت  ــول: ))كن ــك ويق ــه يصــف ذل ــه عن ــن أىب ســلمة رىض الل ــر ب عم
غامــاً يف حجــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فكانــت يــدي تطيــش 
يف الصحفــة، فقــال يل رســول اللــه: »يــا غــام؛ ســمِّ اللــه وكل بيمينــك 

ــث. ــي بعــد((، حدي ــت طعمت ــا زال ــك«، ف وكل مــا يلي

وىف روايــة أىب داود والرتمــذى وابــن حبــان ىف صحيحــه: »أدنــو يــا 
بنــي فســمِّ اللــه، وكل بيمينــك، وكل مــا يليــك«، حديــث.

3 -  وقت مرض الطفل :
إذ املــرض يلــن قلــوب الكبــار القســاة، فــا بالنــا باألطفــال الذيــن 

مازالــت قلوبهــم عامــرة باللن وحســن االســتقبال؟

 والطفل يف املرض تجتمع لديه صفتان حميدتان:

 األوىل : فطرية الطفولة.

والثانية : رقة القلب عند املرض.

ــدم  ــودي يخ ــام يه ــال: ))كان غ ــه ق ــه عن ــس ريض الل ــن أن فع
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم -فمــرض فأتــاه النبــى صــى اللــه عليــه 
ــه: »أســلم« فنظــر إىل  ــال ل ــد رأســه فق وســلم – يعــوده، فقعــد عن
ــي  ــا القاســم، فأســلم، فخــرج النب ــال: أطــع أب ــده فق ــه وهــو عن أبي
صــى اللــه عليــه وســلم وهــو يقــول:« الحمــد للــه الــذى أنقــذه مــن 
النــار«، رواه البخــاري. وعــى الرغــم مــن أن هــذا الطفــل كان يخــدم 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إال أنــه مل يدعــوه إىل اإلســام بعــد، إىل 
أن وجــد النبــى صــى اللــه عليــه وســلم الوقــت املناســب لدعوتــه، 
ــارة  ــذه الزي ــت ه ــاه إىل اإلســام، فكان ــه ودع ــاده ىف مرض ــاه وع فأت

مفتــاح النــور لهــذا الطفــل.

وعــن الســائب بــن يزيــد قــال : ))ذهبــت يب خالتــي إىل رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقالــت: يــا رســول اللــه إن ابــن أختــي 
وجــُع، قــال: فمســح رأيس ودعــا يل بالركــة، ثــم توضــأ فرشبــت مــن 
ــن  ــوة ب ــم النب ــرت إىل خات ــره، فنظ ــف ظه ــت خل ــم قم ــه، ث وضوئ
كتفيــه مثــل زر الحجلــة -بيــض نــوع مــن الطيــور-((، متفــق عليــه.

ــون  ــى يك ــات الت ــن األوق ــه م ــل أو توعك ــرض الطف ــات م فأوق
مهيــأ فيهــا ملراجعــة بعــض األخطــاء أو تصحيــح الســلوك غــر الســليم 

وعقــد اإلتفاقــات معــه عــى ذلــك.

وهكــذا نــرى أعــزايئ املربــن واملربيــات أن هــذه األوقــات والتــي 
ــة  ــر فرصــة طيب ــار، تعت ــاب الصغ ــة األحب ــا بصحب ــد أن متــر علين الب
ــم  ــه وقبوله ــذا التوجي ــم به ــع فرحه ــاً م ــاً وخلقي ــم إمياني لتوجيهه
لــه، ألن رســائل محبتنــا وتقديرنــا لهــم تصلهــم بوضــوح مــع رســائل 
التوجيــه التــى نســديها إليهــم، فــا يفوتنــا اغتنامهــا واالســتمتاع بهــا 

معــه.
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أسرتنـــا 



ال يختلف إثنان على أهمية 
استغالل الوقت في حياة البشر 
عموما، فما بالك بفترة الشباب 
السيما المرحلة الدراسية، فكثير 
من األولياء ال ينتبهون إلى ما 
يجب القيام به إتجاه أبنائهم 
الستغالل عطلهم الدراسية 
حتى تعود عليهم بالنفع في 
مشوارهم الدراسي وحياتهم 
العامة وذلك في إطار نظرة 
عامة لتحضير رجال الغد وجيل 
المستقبل.

 فبعــد إجتهــاد وعمــل درايس كامــل يتــوق التاميــذ إىل العطلــة يك 
ــأول نقطــة  ــك ف ــون  بنشــاطات أخــرى، لذل ــوا  أو يقوم يرتاحــوا ويلعب
مهمــة يجــب عــى األوليــاء إدراكهــا هــي أن التلميــذ قــد خــاض مرحلــة  
ضغــط نفســـي كبــر خـــال فتـــرة الفــروض و االمتحانــات مــا يرهقــه 
جســديا ونفســيا بعــد نهايتهــا وان كانــت النتائــج ايجابيــة ومرضيــة فإنــه 
سيشــعر بنــوع مــن الراحــة النفســية تجــاه شــخصه و أرستــه و إن كانــت 
النتيجــة عكســية فإنــه ســيعيش فــرتة ضغــط نفــي أكــر خاصــة إذا مــا 
حّسســه بذلــك والديــه أو عاقبــاه دون محاولــة معرفــة أســباب النتائــج 
ــام العطــل  ــتغال أي ــه بجــب اس ــه فإن ــا، وعلي الســلبية املتحصــل عليه

بطريقتــن :

ــدرايس  ــف ال ــاط الضع ــن نق ــاح ع ــاء باإلفص ــة لألبن ــح فرص أ  - من
لديهــم ومســاعدتهم عــى تشــخيص ذلــك بالنقــاش والحــوار والتحليــل 
ــال،  للوصــول إىل حــل املشــكلة الدراســية إن وجــدت، عــى ســبيل املث

ضعــف يف مــادة محــددة، أو عــدم فهمهــا، عــدم اســتيعاب طريقــة رشح 
األســتاذ......الخ وذلــك باالتصــال املبــارش باألســاتذة، أو محاولــة تدعيــم 

ــدروس يف الضعــف املوجــود إن أمكــن. ــن ب االب

ــم  ــدم تنظي ــة أو ع ــدم املراجع ــة، كع ــباب ذاتي ــت األس ب - إذا كان
بالــدروس  والامبــاالة  االهتــام  عــدم  أو  الدراســة  خــال  الوقــت 

والتحضــر لامتحانــات، فــإن هــذا يحتــاج إىل :

ــج  ــاىش والرنام ــت يت ــة يف البي ــج خــاص للمراجع ــط برنام 1 - ضب
ــات، ــتعداد لامتحان ــة االس ــي لتســهيل عملي ــدرايس اليوم ال

ــى  ــم ع ــة وتحفيزه ــال املراجع ــاء خ ــة لألبن ــة واملرافق 2 - املتابع
ــك، ذل

3 - دعــم األبنــاء بكتــب خارجيــة يف املــواد التــي يعانــوا فيهــا ضعفــا 
لــي يتدربــون عليهــا خــال فــرتات الراحــة واملراجعــة،

4 - االبتعــاد عــن مارســة الضغوطــات النفســية والعقــاب الجســدي 
بســبب النقــاط واملعــدالت املتدنيــة، بــل محاولــة غــرس البعــد التعليمي 
مبزايــاه وفوائــده وإعطــاء منــاذج مختلفــة يف الواقــع مــا ســيحفز التلميذ 

عــى العمــل الجــاد وفــق قدراتــه وآفاقه املســتقبلية.

 ومــن أجــل العمــل عــى توفــر منــاخ مائــم ألبنائنــا، وجــب 
ــة  ــوار ملناقش ــات ح ــد جلس ــك بعق ــم وذل ــاء عطله ــم يف قض مرافقته
ومعالجــة كل مــا ذكــر واالتفــاق عــى خطــة عمــل خــال العطلــة يراعــى 

فيهــا مــا يــي:

1 - تــرك املجــال مفتوحــا أو مارســة األنشــطة املحببــة لــدى األبنــاء 
ــة   ــة واملرافق ــة املتابع ــع دميوم ــخ وم ــة .... ال ــطة ثقافي ــة، أنش كالرياض

كــا يســتحب أن يكــون الرنامــج عائليــا.

2 - تطبيــق الرنامــج الــذي تــم االتفــاق عليــه مــن أجــل املراجعــة 
وإســتدراك النقائــص واألخطــاء التــي شــخصت خــال املســار الــدرايس.

ــك  ــهم وذل ــة يف نفوس ــجيع وزرع الثق ــي، بالتش ــر النف 3 - التحض
بــأن الفرصــة ال زالــت ســانحة لتحقيــق النتائــج املرضيــة، بــرشط توفــر 

ــة. ــة الصادق اإلرادة والعزمي

لذلــك تتطلــب العمليــة الجيــدة الســتثار العطــل لفائــدة التاميــذ 
مراعــاة مــا يــي :

- توزيــع أيــام العطلــة بــن فــرتات اللعــب، التنــزه، الرتفيــه، املطالعة، 
ــامل  ــوز ومع ــخصيات ورم ــارات لش ــة زي ــل برمج ــة مث ــة والراح املراجع
ــة  ــا أي الرتبي ــة لــدى أطفالن ــاء شــخصية قوي تاريخيــة وذلــك بهــدف بن

بالقــدوة،

عليهــا  تــرشف  والتــي  املتوفــرة  املخيــات  فرصــة  اســتغال   -
خــال  مــن  الرســمية  والهيئــات  واملنظــات  الجمعيــات  مختلــف 
تســجيل أبنائهــم فيهــا وبالتــايل متكينهــم مــن اكتشــاف فضــاءات العــامل 
ــي تســاعدهم عــى  ــرايف، الت ــذا الجغ ــايف، وك الخارجــي، الســياحي، الثق
تفتــح شــخصياتهم وراحــة بالهــم إىل جانــب تســهيل عمليــة إدماجهــم 

االجتاعــي،

ــة،  ــة متنوع ــة وعلمي ــة، ثقافي ــابقات ودورات رياضي ــم مس - تنظي
يراعــى فيهــا اهتامــات ومســتويات التاميــذ املختلفــة، وتكــون موزعــة 
ــات  ــف الجمعي ــا مختل ــي تســهر عــى تنظيمه ــام العطــل والت ــة أي طيل
والنــوادي الثقافيــة ودور الشــباب واملنظــات وكــذا لجــان األحيــاء 
وجمعيــات األوليــاء مــن أجل مــلء الفــراغ بالنشــاطات املفيــدة والهادفة 
وبالتــايل تشــغيل األطفــال واملراهقــن باألمــور الجديــة وتعويدهــم عــى 

ــر الوقــت، والعمــل واملنافســة الرشيفــة. ــادرة وتقدي روح املب

- توفــر األلعــاب الرتبويــة داخــل البيوت حســب اإلمكانيات 
املاديــة لــكل أرسة وهــي وســائل هامــة لتشــغيل األبنــاء باألمــور 
الهادفــة واملســلية، عــى أن تكــون متناســبة مــع مســتوى 
النمــو العقــي واملرحلــة العمريــة لــكل طفــل. ومــن أهــم 
األلعــاب املفيــدة الرتكيــب مبختلــف أنواعــه، التلويــن، الكلــات 

ــة. املتقاطع

والحــروف  األشــكال  وتركيــب  لبنــاء  الــورق  تقطيــع   -
املختلفــة )ألطفــال الســنوات األوىل مــن ســن 3 إىل 5 ســنوات( 

الشــطرنج وغرهــا، ومــن فوائدهــا :

- تنميــة الجانــب الحــي الحــريك مــن خــال )اللمــس، 
القبــض، الرؤيــة ... وغرهــا(، 

- التســلية والرتويــح عــن النفــس، تنميــة القــدرات العقليــة 
ــرات  ــة التوت ــتنتاج(، تهدئ ــل واالس ــب، التحلي ــة )كالرتكي املختلف
النفســية، وجمــع شــتات البــال مــن خــال الرتكيــز عــى موضــوع 
ــة  ــة عملي ــة، تنمي ــروة اللغوي ــة ال ــددة، تنمي ــكالية مح أو إش
التفكــر مــن خــال مواجهــة املشــكات املطروحــة أمامهــم 

ــا، ــبة له ــول املناس ــاد الحل ــى إيج ــل ع والعم

- تنظيــم رحــات ونزهــات ترفيهيــة وســياحية إىل مختلــف 
ــة حســب  مناطــق الوطــن وخاصــة املناطــق الســياحية واألثري

ــة، ــكل عائل ــة ل ــات املادي اإلمكاني

ــص ســاعات للمطالعــة واملراجعــة أســبوعيا، ســواء  - تخصي
ــم  ــن اجــل تدعي ــك م ــة وذل ــات العمومي ــت أو يف املكتب يف البي
ــا كل  ــاين منه ــي يع ــص الت ــرات والنقائ ــد الثغ ــا اكتســبوه وس م
ــم  ــم وتحضره ــان تهيئته ــت ض ــس الوق ــم ويف نف ــد منه واح
بشــكل جيــد ملواصلــة املشــوار الــدرايس، ولتحفيــز التاميــذ 
وتشــجيعهم عــى هــذا الجانــب الثقــايف املعــريف يســتلزم األمــر 
ــات  ــات أو الجمعي ــؤويل املكتب ــع مس ــيق م ــاء التنس ــن األولي م
لتنظيــم مســابقات وجوائــز مثــا »مــن يطالــع أكــر« أو »أحســن 
امللخصــات لبطاقــات املطالعــة« أو »أحســن بحــث« أو »تحفيــظ 
القــرآن يف املســاجد واملــدارس القرآنيــة« حيــث تســتغل يف ذلــك 
كل الوســائل الرتبويــة لخلــق منــاخ ثقــايف وتربــوي يشــجع عــى 
ــة أو  ــر مرهق ــة غ ــون خفيف ــرشط ان تك ــة، ب ــراءة واملطالع الق

ــذ. ــة للتلمي ــة العمري ــة تتناســب وطبيعــة املرحل ممل

- تعويــد األبنــاء عــى رضورة التــزام القيلولــة يوميــا وذلــك 
ــايل  ــن وبالت ــمية الازمت ــية والجس ــة النفس ــم الصح ــان له لض
ــم  ــة والشــوارع ووقايته ــم كل مظاهــر التســكع يف األزق تجنيبه

ــات. ــف االنحراف مــن مختل

ــة  ــت طيل ــة إذا ُرعي ــاطات املتنوع ــائل والنش ــذه الوس فبه
ــات  ــاء والهيئ ــل مختلــف الفاعلــن واألولي ــة مــن قب ــام العطل أي
الرســمية والجمعيــات والنــوادي الثقافيــة ولجــان األحيــاء وكــذا 
ــن  ــر م ــل الكث ــن أن نقل ــم ميك ــا بينه ــاون في بالتنســيق والتع
املشــاكل الصحيــة واالجتاعيــة والدراســية الناتجــة عــن اإلهــال 
ــا  ــراغ مب ــات الف ــتثمرنا أوق ــد اس ــون ق ــايل نك ــاالة، وبالت والامب
يعــود عــى أبنائنــا بالفائــدة، ألن الفــراغ يقتــل املواهــب، ويبــدد 
ــراف  ــى االنح ــاعد ع ــاق ويس ــلوك واألخ ــد الس ــات يفس الطاق
االجتاعــي ألنــه كــا تقــول الحكمــة : »اإلنــاء، إذا مل منــأله رشابــا 

ــه ســيملؤ هــواء« فالطبيعــة ال تقبــل الفــراغ. فان

أم منى
مستشارة رئيسيــة 

في التوجيه واإلرشاد المدرسي
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أسرتنـــا 



نشر البنك االفريقي للتنمية تقريرا منذ ثالث 
سنوات تحت عنوان »eTransformAfrica« يدعو 
فيه البلدان اإلفريقية الى االعتماد على 
التكنولوجيات الجديدة  للمساهمة في حل 
مشاكلهم المتعلقة بالتنمية.

ايجابيــا  تســاهم  الحديثــة  التكنولوجيــات  اســتعال  فتشــجيع 
ــاعدة  ــة إىل مس ــي إضاف ــن اإلفريق ــة املواط ــتوى معيش ــن مس يف تحس
املؤسســات يف إدخــال الحلــول املعلوماتيــة كوســيلة للرفــع مــن مســتواها 
ــداع  ــكار واالب ــى االبت ــتناد ع ــة واالس ــة العاملي ــام املنافس ــود أم والصم

ــة. ــارة اإلفريقي ــة يف الق ــة االقتصادي ــاهمة يف التنمي للمس

القــارة اإلفريقيــة تعتــر ســوقا معتــرة يف مجــال الهواتــف الجوالــة. 
ــرتك يف  ــن مش ــن 8 ماي ــر م ــجلت أك ــر س ــال الجزائ ــبيل املث ــى س ع
خدمــة الجيــل الثالــث بعــد ســنة فقــط مــن إطــاق املتعاملــن الثــاث 

ــم. لعروضه

ــة،  ــات الهواتــف النقال ــال للخدمــات املعتمــدة عــى تكنولوجي كمث
الــذي يعتــر مــن أحســن التطبيقــات   »m-Pesa« نذكــر املــرشوع
ــاه  ــا، Pesa  معن ــرا يف كيني ــي شــهدت رواجــا كب ــة يف العــامل والت الجوال

ــوال. ــل أو الج ــي موباي ــواحيلية و m يعن ــة الكيس ــال باللغ امل

هــذا التطبيــق يســمح للمواطــن الكينــي لنقــل األمــوال مــن هاتفــه 
ــي« أو  ــة »فليك ــبه خدم ــة تش ــي خدم ــر وه ــف آخ ــوال إىل هات الج
»أرســي« التــي تعــود عليهــا الجزائريــون منــذ ســنوات.  فهــذا التطبيــق 
يســمح للمواطــن الكينــي باســتعال هاتفــه الجــوال لدفــع مســتحقات 
ــر، املأكــوالت،  بعــض الخدمــات مثــل رشاء املنتوجــات، األجهــزة، الفوات

ــخ.. ــة، تذاكــر امليــرتو، مســتحقات التســجيل الجامعــي، ال األدوي

هــذه الخدمــة ســاهمت بحــوايل 40 % يف الدخــل القومــي الوطنــي،  
ــع  ــاعات وأرب ــاث س ــر ث ــن توف ــي م ــتهلك الكين ــمحت للمس ــا س ك

ــا. دوالرات يومي

هــذه الخدمــة لــو تــم تبنيهــا وتعميمهــا يف الجزائــر لســمحت بحــل 

يونس قــرار
خبير في المعلوماتية

االعتماد على  التكنولوجيات الجديدة
الدفع االلكتروني عبر الهاتف الجوال

مشــكلة الســيولة التــي أتعبــت املواطــن يف كثــر مــن املناســبات 
ــف  ــا، كي ــذري له ــل ج ــاد ح ــر إليج ــد الجزائ ــز بري ــي عج والت

ذلــك؟

ــر  ــد الجزائ ــن بري ــة زبائ ــة أن أغلبي ــة ميداني ــت دراس أثبت
ملــا يتوجهــون إىل املكاتــب الريديــة يســحبون راتبهــم الشــهري 
ــر االتصــاالت،  ــع فوات ــون إىل كشــك آخــر لدف ــم يتنقل ــا ث كام
املــاء، الكهربــاء والغــاز نقــدا، أي يســتخرجون النقــود مــن كشــك 
ــل  ــر متث ــا يف كشــك آخــر. هــذه الفوات ــم يســلمون جــزء منه ث
حــوايل 30 % مــن الراتــب الشــهري. لــو اســتعملنا حــا معلوماتيا 
يســمح بالدفــع اإللكــرتوين عــن طريــق الجــوال وأعطينــا الفرصــة 
للمواطــن لتســديد فواتــره الكرتونيــا لســاهمنا يف حــل مشــكلة 

الســيولة بنســبة 30 %.

الخدمــة تحتــاج إىل مســاعدة تقنيــة للموظفــن  هــذه 
والزبائــن يف كل مكتــب، مــا يوفــر منصبــن لشــابن يف كل 
ــدي  ــب بري ــوايل 7000 مكت ــاك ح ــه هن ــم أن ــا نعل ــب. مل مكت
وبنــي عــى مســتوى الــرتاب الوطنــي، فــإن خدمــة الدفــع 
اإللكــرتوين عــن طريــق الجــوال ستســمح بتوفــر 14000 منصــب 

ــري. ــباب الجزائ ــغل للش ش

هــذه الخدمــة البســيطة شــكا ولكــن املؤثــرة إيجابيــا 
يف االقتصــاد و يف تســهيل حيــاة املواطــن، ميكــن بعــد ذلــك 
تعميمهــا للتعامــات األخــرى كــرشاء تذاكــر الســفر، األدويــة يف 
الصيدليــات، املســاحات و األســواق الكــرى، الــخ.. و بذلــك نكون 
ــة  ــارة اإللكرتوني ــامل التج ــري يف ع ــع الجزائ ــا باملجتم ــد ولجن ق
ــر الشــفافية يف املعامــات  ــدون شــك يف توف ــي ستســاهم ب الت
ــة أو الســوداء، التقليــل مــن  ــة الســوق املوازي ــة، محارب التجاري

ــزورة وحــل مشــكلة الســيولة. ــود امل ــار النق آث

ــا ميكــن أن  ــت م ــة يثب ــا اليومي ــل بســيط يف حياتن هــذا مث
نربحــه لــو اعتمدنــا عــى التكنولوجيــات الجديــدة. فلنتصــور لــو 
ــرى  ــاالت األخ ــة يف املج ــات اإللكرتوني ــتعال الخدم ــا اس عممن

ــخ.. ــم، الصحــة، الفاحــة، الســياحة، ال مثــل اإلدارة، التعلي

لقد هالني ما خرجت به 
مؤسسة الفكر العربي في 
تقريرها عن التنمية الثقافية من 
أن متوسط القراءة عند المواطن 
العربي ال يتعدى 06 دقائق سنويا 
!!!، أي ربع صفحة سنويا، في 
مقابل 200 ساعة، بمقدار 35 كتاب 
سنويا عند الفرد االروبي.

يف الحقيقــة لهــذه األرقــام دالالتهــا العميقــة، فهــي تكشــف 

عــن حجــم الفجــوة املعرفيــة بيننــا وبــن العــامل املتقــدم، وهــو 

ــذي ال يســتطيع،  ــع ال ــا نكــون يف موقــع املتلقــي التاب مــا جعلن

وال حــل لــه إال التفكــر يف كيفيــة االتقــاء مــن رضبــات الخصــم، 

الــذي مل يــرتك لــه فرصــة الهجــوم مبعنــاه االنتاجــي املعــريف.

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فمــن الــدالالت العميقــة 

أن أســبابا كانعــدام اإلبــداع، وضعــف املنظومــة التعليميــة، 

ــة  ــة واالجتاعي ــاع االقتصادي ــة، واألوض ــر واألمي ــار الفق وانتش

ــة، تبقــى عوامــل ذات أهميــة يف تفســر هــذا الضعــف. الصعب

وإذا بحثنــا يف عمــق مــا جــاء ســلفا فــإن أهــم ســبب ميكــن 

ــن  ــة م ــة، نابع ــرتاتيجية متكامل ــاب اس ــو غي ــه، ه ــكاز علي االرت

ــذي ينشــغل  ــم، ففــي الوقــت ال ــة واضحــة ملشــكلة التعلي رؤي

فيــه عقــل التلميــذ يف أوروبــا باالخرتاعــات، تُــرْضُِب عقــول 

ــة. ــد العتب ــة بتحدي ــا مطالب أبنائن

ــط  ــه التخطي ــل في ــة تجــدي يف عــر انتق ــول الرتقيعي ــد الحل مل تع

مــن الـــ05 و الـــ10 ســنوات ... اىل 20 ســنة فــا فــوق. ومل تعــد القــراءة 

والرتبيــة والتعليــم تقتنــع بالهالــة التــي تصنعهــا الســلطة حــول برامــج 

إن صحــت التســمية » القــراءة يف احتفــال .. وغرهــا«، فالقــراءة ثقافــة 

ــة يف  ــم واملعرف ــة العل ــي بأهمي ــن وع ــع م ــات تنب ــخة يف املجتمع راس

ــة  ــا الرتبي ــة عاده ــة متكامل ــا ملنظوم ــون نتاج ــن، تك ــدان املواط وج

قبــل التعليــم، واملعرفــة قبــل الحشــو املعلومــايت، وهــذا جوهــر الرؤيــة 

ــة الواضحــة. التعليمي

لقــد قــال املفكــر الجزائــري مالــك بــن نبــي أن » األمــة التــي ال تقــرأ 

متــوت«، فكيــف ألمــة » إقــرأ« النهــوض مــن كبوتهــا مــن غــر اعــرتاف 

بفشــل السياســات الرتقيعيــة، والتــي مل نشــأ أن نعــرتف بهــا، وإال كيــف 

ــة  ــل 700 جامع ــة أفض ــن قامئ ــت مل تتضم ــت يف وق ــذا الصم ــر ه نف

عامليــة لتصنيــف QS 2014 أيــة مؤسســة مــن مؤسســات التعليــم العــايل 

الجزائريــة، ونفــس األمــر شــهده تصنيــف شــانغهاي ألفضــل 500 جامعــة 

عامليــة.

ــي  ــا 2256 وه ــة كان ترتيبه ــة جزائري ــل جامع ــإن  أفض ــا ف وعاملي

ــإن  ــة ف ــات اإلفريقي ــف الجامع ــى يف تصني ــنة1، وحت ــة قسنطس جامع

ــن  ــت ضم ــط دخل ــات فق ــر أن 06 جامع ــع university web ذك موق

ــة 27  ــنطينة بالرتب ــوري بقس ــة منت ــت جامع ــا كان الـــ50 األوىل، وأواله

وبفــارق كبــر مــن النقــاط عــن الجامعــات الجنــوب إفريقيــة واملريــة.

إن تقــدم األمــم ورقيهــا أو تخلفهــا يقــاس بهكــذا تفــوق أو هكــذا 

إخفــاق، وقــد يطــول بنــا التحليــل واألرقــام ال تكــذب، ويكفــي أن نختــم 

ــون  ــكل ملي ــث ل ــل إىل 2000 باح ــن يص ــي للباحث ــدل العامل ــأن املع ب

ســاكن، والجزائــر ال تتوفــر مــن ذلــك إال عــى 600 باحــث لنفــس العــدد، 

ــكل  ــث ل ــا 5600 باح ــن فيه ــدد الباحث ــوق ع ــان يف ــل الياب ــة مث ودول

مليــون نســمة، هــذا دون الخــوض يف نوعيــة الباحثــن ومياديــن البحــث.

وأخــرا فــا هــذا إال بعــض مــؤرشات الفجــوة التــي إذا مــا توفــرت 

إرادة التغيــر واالنتقــال - مــن الشــعارات التــي ال ميكنهــا أن تبنــي وطنــا- 

ــن  ــية الخري ــا اإلرادة السياس ــع فيه ــي أن تجم ــي ينبغ ــة الت إىل الحقيق

واألكفــاء مــن أبنــاء الوطــن إلنقــاذ املتعلمــن مــن أميــة التخلــف املعريف، 

ــا......... ال  ــا بعده ــا وراءها.......وم ــتقبلية م ــام املس ــيكون لألرق وإال س

قــدر اللــه.
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إقتصاد وتنمية 



أرادها أن تكون شهادة على 
القرن الذي وجد فيه، وحملتها 
بصيرته النافذة لتكون شهادة 
على قرون متتالية، فهي شهادة 
بصر وبصيرة، صاغتها أحاسيس 
جزائري امتد به عمق الحضارة 
اإلسالمية، إلى حدود الحضارة 
الغربية الحديثة، فكان نقطة 
اتصال وتحول كما يشير إلى ذلك 
في بداية شهادته.. وكان مبدعا 
في وصف قسنطينة المنتقاة 
عاصمة للثقافة العربية للعام 
2015، في رحاب شهادة مالك بن 
نبي على القرن غصت هذه المرة 
منقبة عن الطيف القسنطيني 
الذي أبدع مالك بن نبي في نقله، 
والخصوصية التاريخية والحضارية 
واالجتماعية لهذه المدينة التي 
قضى طفولته ومراهقته فيها، 
وأمكنه ذلك من وصفها، ومقارنة 
حالها على ايامه بما كانت عليه 
من قبل، ليكون لنا دور في 
استكمال المسيرة التاريخية 
بمقارنة متاحة بقسنطينته تلك، 
وقسنطينة اليوم..

يحمــل الكتــاب هاجــس الحضــارة ومشــكاتها، ويف روايتــه لشــهادته 

رغبــة يف تأصيــل األســاس الفكــري للنهضــة، وهــو ـ كــا جــاء يف تقدميــه 

ــاء الراعــي  ــا صف ــروي لن ــا حــن ي ــة، ويهزن ــا دفء األصال ـ »يحمــل إلين

ــد  ــم، والتزامــه مبــا اســتقر يف ضمــره مــن تقالي والبــدوي، ووفــاءه للقي

هــي أقــرب إىل روح الحضــارة، وأرســخ يف خطــى التقــدم«

مســتهل الكتــاب كان توضيحــا ملوقــع مالــك بــن نبــي الــذي أهلــه 

للشــهادة عــى القــرن، فمولــده الــذي صــادف العــام 1905م أتــاح 

ــن شــهوده،  ــا م ــي حي ــن بق ــق آخــر م ــايض عــن طري ــه االتصــال بامل ل

واإلطالــة عــى املســتقبل عــر األوائــل مــن رواده، ورمبــا ال أكــون مبالغة 

إن رأيــت أّن شــهادته تعــدت نطــاق هذيــن املحدديــن، ليظــل شــاهدا 

ــه، واســترشافه  ــراوح مكان ــع ي ــا بقــي الواق ــوح طامل عــى مســتقبل مفت

ــاد  ــوذج وقّ ــاة من ــه يف الحي ــة، وتجربت ــع األزمن ــا لجمي املســتقبي صالح

ــك  ــود، فال ــه الوج ــارَب في ــن يُح ــود يف زم ــات الوج ــى إثب ــإلرصار ع ل

بــن نبــي الــذي بحــث يف ظلــات االســتعار الغاشــم عــن بصيــص أمــل 

ــلبية،  ــكار الس ــل باألف ــكل مكب ــي ل ــوذج ح ــادة من ــو الري ــاق نح لانط

ــة ألي اســتعار مســتعبد. ــة، وقابلي ــز الخلفي ــه باملراك ــة من قناع

  ومــع طفولــة مالــك بــن نبــي عــى وجــه الخصــوص، مــع جانــب 

مــن مراهقتــه وشــبابه يقــف بنــا عــى ســحر قســنطينة العميــق، 

ومجتمعهــا العريــق، ومكانتــه املرموقــة يف نفســه وهــو ابــن الباديــة مــن 

ــذاك لجــو التمــدن القســنطيني، وهــذا  ــا آن ــرة متام عمــق تبســة املغاي

االختــاف االجتاعــي والحضــاري هــو الــذي أضفــى عــى شــهادة بــن 

ــرض ــة يف الع ــي كل هــذه الدق نب

ــا  ــه بعض ــر إىل عيش ــاده ، وبالنظ ــه ألرض مي ــق حنين ــن منطل فم
مــن ســنوات عمــره األوىل عنــد عمــه يف قســنطينة بــدل والديــه يف 
ــة  ــة دقيق ــع إجــراء مقارن ــا الخاصــة م ــة مامحه تبســة، يرســم للمنطق
بــن املدينتــن، عــى اعتبــار قســنطينة يومهــا أكــر رفاهيــة مــن تبســة، 

ــا.. ــارة منه ــح حض وأوض

أسرار التميز القسنطيني
يســتلهم مالــك بــن نبــي جانبــا مــن تاريــخ قســنطينة مــن حكايــات 
جدتــه املعمــرة )بايــا( التــي تركــت مــع عائلتهــا املدينــة إنقــاذا لرشفهــا 
املســتباح مــن القــوات الفرنســية، حيــث كان دأب العائــات القســنطينية 
آنــذاك تريــب بناتهــا مــن ناحيــة الــوادي الســفي كلــا تســلل الجنــود 
مــن كــوة الســور العليــا، فتســقط منهــن مــن تســقط يف الــوادي، وجــاء 
الــدور يومــا عــى الجــدة التــي كانــت صبيــة يافعــة، فــكان حســن حظها 
ــود إىل  ــراف الجن ــد ان ــادت بع ــا، وع ــل املــدىل له ــة الحب ــا مبتان متعلق
البيــت والحيــاة، لكــن ذلــك كان الســبب املبــارش يف الهجــرة إىل تونــس، 
ومنهــا إىل مكــة املكرمــة، فلــم تكتــب مــن قرابــن الــرشف، لكنهــا كتبــت 
ــذي مل يغــب  ــن نبــي ال ــك ب ــدات وقــد جــاء مــن نســلها مال مــن الخال

طيفهــا عــن مخيلتــه، وال أحاديثهــا الشــيقة عنــه.

وينتقــل مالــك بــن نبــي مــن مأســاة هــذه الجــدة، إىل مأســاة 
أخــرى مل تنــج منهــا العائلــة، وهــي الوضــع املــادي الصعــب بعــد بيــع 
أماكــه، وهجرتــه إىل طرابلــس الغــرب، مــع ســواد كبــر مــن الجزائريــن 
الرافضــن للتعايــش مــع املســتعمرين،هذه الهجــرة يربطهــا املفكــر 
ــنطينين،  ــة للقس ــاة االجتاعي ــر الحي ــدرج يف مظاه ــر مت ــل بتغي املتأم
فيــا يتعلــق بالــزواج، واألعيــاد، ومراســيم الدفــن، والحفات..وحلقــات 
الذكــر عنــد الرحانيــة والتيجانيــة، وخاصــة العيســاوية، حيــث غابــت 
ــاألوريب  ــاس يتأثــرون ب ــدأ الن ــه العــادات الحميــدة، وب مــن أمــام ناظري
الوافــد، وعــى حــد قولــه تلخيصــا لــكل ذلــك فقــد بــدأ املجتمــع 
القســنطيني«يتصعلك مــن فــوق، ويســوده الفقــر مــن تحــت«. ومــا 
ــر  ــره والع ــن ع ــة ب ــرا مقارن ــي متح ــن نب ــك ب ــه مال ــدث عن يتح
ــة يف لباســهم حيــث يقــول:« حتــى  ــاس املتمثل ــه مظاهــر الن الســابق ل
مابــس الرجــال شــملها هــذا التطــور املتدهــور: ففــي شــوارع قســنطينة 
ــس املصنوعــة مــن األقمشــة  ــس، واملاب ــم والران ــدأت تختفــي العائ ب
املطــرزة، واملخــازن التــي كانــت تصنــع فيهــا تلــك الســلع بــدأت تقفــل 
ــوارع  ــذه الش ــر يف ه ــر فأك ــر أك ــذت تظه ــرى، وأخ ــو األخ ــدة تل واح
البضائــع األوربيــة، وأحيانــا األثــواب املســتعملة املســتوردة مــن مرســيليا: 

ص18.

  ولقــد رصــد مالــك بــن نبــي جانبــا مهــا مــن التطــور الحاصــل يف 
الحيــاة االجتاعيــة بفعــل تكاثــر األوربيــن، وتحــول الجاليــة اليهوديــة 
إىل فرنســين دفعــة واحــدة، مــا أدى ألن تكــون لهــؤالء مقاهيهــم 
ومتاجرهــم ومطاعمهــم ومصارفهــم ومخازنهــم ذات الواجهــات الجميلة، 
ــر يف  ــي كادت تنح ــة الت ــة املدين ــاب أصال ــى حس ــك كان ع وكل ذل

الشــوارع الضيقــة وزقــاق ســيدي راشــد.

ــدى  ــذي تع ــر ال ــر إىل األث ــة ليش ــل الفرص ــر املتأم ــم املفك ويغتن

النفــي عــى  الجانــب  الجانــب األخاقــي واالجتاعــي إىل 
ــوم مبــا  ــوا كل ي ــن فكــروا يف الهجــرة عــى أن ميوت املســنن الذي
ــد  ــادات والتقالي ــد يف الع ــل الجدي ــان الجي يشــاهدون مــن ذوب
ــة  ــة العربي ــن مظاهــر الحضــارة العريق ــم م الفرنســية، ومتلصه
اإلســامية. غــر أنــه مــع ذلــك يركــز عــى خصــال الخــر التــي مل 
تنعــدم بــن النــاس رغــم مــا أصابهــم مــن فقــر وحاجــة، وينظــر 
إىل الجانــب اإليجــايب مــن انتقالــه مــن قســنطينة العريقــة، إىل 
تبســة املنزويــة، مــا كان لــه أثــر كبــر يف ذهنيتــه التــي مل 
ــأ تقــارن بــن املكانــن، وتــوازن بينهــا، ســواء عــى صعيــد  تفت
التواجــد االســتعاري الــذي كان أقــل بتبســة، أو درجــة التمــدن، 

ــة.. ــاة اليومي ــر الحي ــى مظاه أو حت

لقــد ظلــت قســنطينة العريقــة تســتقطب فكــر مالــك بــن 
ــود إىل  ــا ليع ــرم منه ــا ح ــه، بعدم ــنوات طفولت ــة س ــي طيل نب
تبســة األقــل رفاهيــة منهــا، ويف هــذا الصــدد يجــري مقارنــة بــن 
ــة  ــك يف تبس ــد ذل ــاهده بع ــا ش ــنطيني وم ــة القس ــو الطفول له
فيقــول:« يف تبســة تختلــف وســائل اللعــب عنهــا يف قســنطينة، 
فأطفــال مدينتــي األوىل قســنطينة أكــر رفاهيــة، وبالتــايل فقــد 
كانــت لعبهــم أكــر أناقــة ورقــة، فالصغــار منهــم يتلهــون بلعــب 
ــا  ــبه م ــي اش ــون، فه ــب مل ــن خش ــا م ــت محلي ــرة صنع صغ
تكــون بتلــك الصناديــق الرخيصــة التــي كانــت تحملهــا عرائــس 
قبائــل تبســة ضمــن جهازهــا، والذيــن هــم اســن كانــوا يلعبــون 
بالقفــز أو بلعبــة أخــرى هــي )الكينــة(.. يف تبســة كانــت اللعــب 
ــد  ــرة بالتقالي ــة املتأث ــن القســوة والصاب ــد م ــى مزي ــد ع تعتم
املحليــة، وبعضهــا كان يقــرتب أحيانــا مــن الســحر والشــعوذة« 

ص22.

  لكــن مــع عــودة جــده مــن هجرتــه القريــة إىل طرابلــس 
ــه الفرصــة ليعــود مــن  ــون، واتت ــا الريطاني ــي احتله الغــرب الت
ــواء  ــألأل بأض ــا تت ــي وجده ــنطينة  الت ــه قس ــد إىل محبوبت جدي
ــة  ــاين العالي ــامخ باملب ــة، وتتش ــا يف تبس ــي مل يألفه ــاء الت الكهرب
ــه  ــّر عن ــا ع ــاره عظي ــكان انبه ــة، ف ــة بالحضــارة واملدني املوحي
ــأيت مــن  ــي أتصــور أّن فاحــا صغــرا ي ــه:« وباختصــار فإنن بقول
ــا  ــه ع ــف انطباع ــن ليختل ــل مل يك ــس يف اللي ــف إىل باري الري

ــك اللحظــة« ص 32. ــى نفــي يف تل اســتوىل ع

ــه قــد  ــن نبــي أن ــك ب ويف هــذا الجــو املتمــدن، يعــرتف مال
أهمــل دراســته التــي كان قــد بدأهــا يف تبســة، حيــث كان يقيض 
وقتــه الهيــا بأجــراس البيــوت التــي مل يألفهــا يف تبســة، كــا فتــح 
عينيــه عــى الســينا التــي بهرتــه، وصــار مــن مدمنــي مشــاهدة 
األفــام األمريكيــة األمــر الــذي اضطــره يومــا لبيــع حذائــه 
ــار مخــاوف  ــا أث ــرة م ــن أجــل تســديد ســعر التذك ــد م الجدي
زوجــة عمــه التــي كانــت ترعــاه عــى مســتقبله، لتطلــب مــن 
أهلــه اســرتجاعه، فيعــود إىل تبســة بــأىس، وحــزن، وفكــر عميــق 
عــن املجتمــع والحضــارة مبحتواهــا العــريب واألوريب يف آن واحــد.

أ. سهام داوي 
ماجستير في العلوم اإلسالمية

في رحاب 
مذكـرات 

»شاهد القرن«

قسنطينة بعيون

2425 العدد الثالث )03( جمادى الثاني 1436 هـ ـ مارس 2015 مالسلسلة الجديدة

ثقافة وتراث 



زاويــة الفيصــي )rue Sauzai(، وهــي شــاهد لقــر الشــيخ يحيــا 

ــام  ــويف ع ــمه، ت ــة اس ــل الزاوي ــذي تحم ــي ال ــا الفيص ــن يحي اب

670هـ/1276م.

ــة تحمــل اســم الشــيخ  ــاب زاوي ــة ب ــة منقوشــة لواجه كتاب

ــع  ــا جام ــي مكانه ــنة 947 هـــ/1540، وبن ــا س ــاين بناه التلمس

لليهــود، والكتابــة عبــارة عــن إهــداء للشــيخ ومــن خــال االســم 

ــاقية  ــن الس ــت م ــي نزح ــن الت ــة املرابط ــن عائل ــه م ــح أن يتض

الحمــراء غــرب الجزائــر بدايــة القــرن 15 م ومــن ثــم أصبــح لهــا 

ــد املؤمــن)3(.  ــن عب ــة ب ــر إىل جانــب عائل شــان كب

ــة الشــيخ  ــا يف زاوي ــر عليه ــا هــذا بنقيشــة ع ــم بحثن ونخت

ــم الفقــون  ــد الكري ــو عب الفقــون وهــي شــاهد لقــر الشــيخ أب

تــويف ســنة 988هـــ/1580م وهــو ابــن الشــيخ أبــو زكريــا يحيــا 

ــة  ــع الزيتون ــام جام ــة، إم ــب املدون ــون صاح ــد الفق ــن محم ب

1535م4، ويعــود أصــل هــذه العائلــة إىل األندلــس فقــد وصلــت 

إىل قســنطينة بدايــة القــرن 15م، وعنــد دخــول األتــراك حاولــوا 

ــد  ــم ض ــرض نفوذه ــة لف ــده العائل ــمعة ه ــن س ــتفادة م االس

عائــل بــن عبــد املؤمــن التــي تــرى أنهــا األحــق بالحكــم.

الهوامش :

ــخ  ــي تاري ــق ف ــوص ووثائ ــد زوزو : نص ــد الحمي 1 - عب
الجزائــر المعاصــر )1830-1900(، م.و.ك، الجزائــر .1984.

2 - Gustave .Mercier : corpus des inscriptions arabes et turques 
de l’Algérie ,Département de Constantine; la société archéologique, 
Ernet le roux; edition paris; 1902, p10.

3 - Gsel )st(. Atlas archéologique de l’Algérie.1eme édition.

تعد مدينة قسنطينة من أقدم المدن 
التاريخية في الجزائر، عرفة تعاقب عدة 
حضارات ما خلف إرثا حضاريا  غنيا متنوعا، 
فقد بدأت قرية صغيرة ثم مدينة كبيرة 
ثم عاصمة إدارية وسياسية  للمملكة 
ماسنيسا النوميدي في القرن الثالث 
ق.م، سماها الفينيقيون »قيرطة« أو 
»كيرثن« ومعناها المدينة الكبيرة، 
وهو االسم الذي حرفه الالتينيون إلى 
»سيرتا« عرفت المدينة أحداث ثورة 
األمازيغ ضد الحكم الروماني سنة 803م 
ما أدى الى خرابها، ثم جددها اإلمبراطور 
قسطنطين األكبر وأصبحت تسمى 
باسمه قسنطينة.

وأمــا الفــرتة الوســيطة فقــد نالــت مــن إهــال الدارســن الكثــر عــى 

الرغــم مــن أنهــا عرفــت حركــة ثقافيــة وفكريــة كبــرة بســبب تحولهــا 

إىل عاصمــة إقليــم إداري يف عــر الحاديــن، والزيريــن واملوحديــن ثــم 

ــارة علــم قصدهــا العلــاء  ــة، كــا كانــت من عاصمــة للســلطة الحفصي

والطلبــة مــن كل مــكان، ويذكــر قائــد الفرقــة العســكرية غــداة ســقوطها 

ــاب  ــدارس وط ــرة بامل ــت عام ــنطينة كان ــرال )Bedeau (، إن  قس الج

العلــم إذ يقــول »وعنــد االســتياء عليهــا ســنة 1837م كان يوجــد 

ــون )35( مســجدا، و)7( مــدارس، تتســع لعــدد مــن  ــا خمســة وثاث به

التاميــذ يــرتاوح بــن 600 و700 يتلقــون تعليــا فــوق التعليــم الثانــوي، 

كــا وجدنــا )90( مدرســة ابتدائيــة)1(.

ــى  ــد، حت ــنطيني، درس، واجته ــم القس ــبيل الحل ويف س
الدراســة  منحــة  واســتحق  االبتدائيــة،  الشــهادة  نــال 
التكميليــة يف قســنطينة التــي منحتــه كل مــا كان يحلــم 
بــه مــن علــم وحريــة وموســيقا، وتــردد عــى الســينا، 
واختــاط باملثقفــن، وتعــرف مبــارش عــى طريقــة العيســوية 
الصوفيــة.. ناهيــك عــن أحاديــث البطولــة والكفــاح يف أوج 
ــة  ــرب العاملي ــم الح ــتعاري، ويف خض ــم االس ــنوات الظل س
األوىل، كــا بــدأ يف هــذه املرحلــة مشــوار املطالعــة والتأثــر 
ــد  ــهاب، وجرائ ــة الش ــة وأّن مطبع ــن، خاص ــكار املصلح بأف
ــف  ــارعنب رشي ــده بش ــت ج ــن بي ــة م ــت قريب ــرى كان أخ
ــارة،  ــوارع التج ــرار ش ــى غ ــر ع ــارع الفك ــره ش ــذي يعت ال
وكانــت لــه عاقــات خاصــة مــع بعــض رجــال اإلصــاح 

بالتتلمــذ، والصداقــة..

وبوتــرة متســارعة يعايــن شــاهدنا تخــي قســنطينة 
عــن الكثــر مــن تقاليدهــا، وجنوحهــا إىل توجــه أوريب 
ــه هــو شــخصيا  ــن إقبال ــه م ــل علي ــا يدل ــة وســلوكا، مب هيئ
عــى ارتــداء البنطــال وربطــة العنــق، ومــا يصفــه مــن 
ــادات  ــر الع ــل وتغي ــم، ب ــا القدي ــات لديكوره ــر املح تغي
ــة  ــات األحصن ــاء عرب ــنطينين، واختف ــدى القس ــة ل الغذائي
ــا  ــدة، وهن ــيارات الواف ــدان للس ــة املي ــات تارك ــن الطرق م
يأتينــا تحليــل مالــك بــن نبــي للظاهــرة التــي عاشــها »ففــي 
الطــور الــذي يحــدث فيــه التغيــر يصبــح اإلنســان متناقضــا، 
ــة أخــرى  ــن جه ــه، وم ــايض بيدي ــدم امل ــة يه ــن جه ــو م فه
يستشــعر يف ذاتــه ضغــط ذلــك املــايض وأثــره، ولســت أدري 
ــذا  ــال كان ه ــى كل ح ــا ع ــا أم ال، إمن ــك صحيح إن كان ذل

ــبة يل« ص 111. ــع بالنس ــو الوض ه

ــت  ــا كان ــرات إمن ــن تغ ــتاذ م ــه األس ــار إلي ــا أش وكل م
ــة  ــف بقســنطينة مقارن بســبب التواجــد االســتعاري العني
ــة املتزايــدة  ــة األوربي مــع تبســة وحــوارض أخــرى، »فالجالي
يومــا بعــد يــوم، وزينــة النــاس، ومابســهم، ومظهر الشــوارع 
الرئيســية، وثكنــة القصبــة، وأوىل عربــات الرتولــي بــاص 
هــذه كلهــا مظاهــر تطبــع يف النفــس الوجــود االســتعاري« 

ص 126.

تعليمــه،  يكمــل  أن  نبــي  بــن  مالــك  يلبــث  وال    
ــف  ــة يق ــن وظيف ــا ع ــي، بحث ــتقبله العم ــترشف ملس ويس
ــه يف  ــق ل ــي مل تتحق ــة الت ــي الرغب ــا، وه ــه به ــى قدمي ع
قســنطينة التــي ضيــق فيهــا املســتعمر فــرص العيــش عــى 
الجزائريــن، فخــاض مغامــرة مريــرة يف فرنســا التــي مل تفتــح 
لــه ذراعيهــا، ومل تعطــه غايتــه إال بعــد مشــقة وجــوع، 
ــت  ــاء البؤســاء، لكــن ســلواه يف كل مــرة كان وتــرشد يف احي
ــرآه  ــر مب ــة يتذك ــنطينة الحبيب ــن قس ــد م ــد جدي ــاء واف لق

ــب. ــة بالقل ــت معلق ــي ظل ــة الت ــور املعلق ــة الجس مدين

الكتابات األثرية في المساجد : 
ــار يدعــى  نقيشــة عــر عليهــا  ضابــط فرنــي مكلــف بدراســة اآلث

ــدة  ــر بعي ــر غ ــع الكب ــريب للجام ــدار الغ ــفل الج )CHerboneau ( أس

عــن قاعــة الضــوء ،عبــارة عــن شــاهد لقــر احــد مشــايخ املدينــة يدعــى 

محمــد إبراهيــم املراكــي، تــويف عــام 633هـــ القــرن13م، آمــا املســجد 

فقــد بنــي يف ســنة 1112م يف عهــد الدولــة الحاديــة وهــو أقــدم مســجد 

باملدينــة، واليــوم الجــزء الــذي يضــم الرضيــح مل يعــد لــه وجــود.

نقيشــة أخــرى مــن الرخــام كانــت شــاهدا لقــر الشــيخ املفتــي أبــو 

الحســن عــي بــن مخلــوف، تــويف عــام 580هـــ/ 1191 م، عــر عليهــا عى 

ــه  ــم هدم ــذي كان يف مســجد يحمــل اســمه، وهــذا املســجد ت ــره ال ق

ــد  ــا النقيشــة فق ــة القدميــة ،أم ــر البلدي ــه مق ــي يف مكان ــن بعــد وبن م

وضعــت يف جــدار مســجد أخــر يســمى مســجد األربعــن رشيفــا.

كتابــة أخــرى عــر عليهــا يف مســجد يســمى الــراش، وهــو معلــم تــم 

ــيخ  ــم الش ــة اس ــل النقيش ــع )rur des moyen(  وتحم ــه كان يق هدم

حســن بــن عــي بــن ميمــون بــن قنفــذ القســنطيني 664 هـــ 1265م)2(، 

فقيــه مالــي ومحــدث مــن وجهــاء قســنطينة وأعيانهــا صاحــب كتــاب 

ــي  ــؤرخ والفل ــب امل ــن الخطي ــد اب ــو ج ــنطينة، وه ــخ قس ــول تاري ح

الكبــر، ترجــم لــه حفيــده يف كتابــه »الوفايــات«، كــا عــر عــى نقيشــة 

أخــرى يف نفــس املســجد لقــر الشــيخ حســن بــن خلــف اللــه بــن باديس 

ــنة  ــويف س ــي، ت ــي أيب ع ــس الفي ــن بادي ــون ب ــن ميم ــم ب ــن القاس ب

707هـــ/1307م كان قاضيــا ومــن خــرة املعلمــن مــن املحدثــن ،طبيــب 

درس عــى أيــدي علــاء مثــل أبــو عبــد الــرزاق الجــزويل وابــن مــرزوق، 

مــن عائلــة كبــرة معروفــة بالعلــم أعطــت عديــد القضــاة للمدينــة. 

الكتابات األثرية على المدارس والزوايا :
نقيشــة اســتعملها احــد املعمريــن يف بنــاء منزلــه عــى أنقــاض 

لمدينة قسنطينة 
من خالل الكتابــات األثرية

إرمولــي بـالل
أستـاذ في علم اآلثار
جامعـة الجزائـر 02 

marinostru@yahoo.com
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ثقافة وتراث 



يمّثل اإلبداع عموما واألدبي 
منه على وجه الخصوص في 
حياة األمم تعبيرا عن حضورها 
وحياة للغاتها التي تؤطر ذلك 
اإلبداع، لذلك كان الشعر ديوان 
العرب ومستودع أخبارهم ومفازة 
افتخارهم، وكذا األدب في كّل أّمة 
من األمم سما به أعالم واشتهرت 
به أقالم، كل ذلك ألّن األدب وثيق 
الّصلة باإلنسان وحياته.

يف ســياق الحديــث عــن اإلبــداع األديب تُطــرح قضيّــة ُملّحــة 
ــرف  ــا يُع ــام، وهــي م ــاد كل االهت ــن والنق ــن الباحث تنتظــر م
بــأدب الشــباب، هــذا األدب الناشــئ الفتــّي الــذي يختــّط طريقه 
ــة  ــذه األهميّ ــة، وله ــرتة الراهن ــهد األديب يف الف ــّدر املش إىل تص

أردنــا أن نُثــر هــذا املوضــوع ونحــر فيــه هــذه الســطور.

مفهوم أدب الشباب وأهم خصائصه :
تُطلق تسمية أدب الشباب فيُفهم منها معنيان : 

* معنــى أول يُعرّفــه بــاألدب املُوّجــه للشــباب املتنــاول 
لقضايــا تخــص هــذه املرحلــة العمريــة مــن حيــاة اإلنســان مهــا 

ــرا. ــرا كان أو كب ــه صغ كان مبدع

ــاب  ــب ش ــن أدي ــدع م ــاألدب املُب ــه ب ــان يُعرّف ــى ث * ومعن
مهــا كان املوضــوع الــذي يطرقــه  وثيــق الصلــة مبرحلــة 
ــن  ــة إّن املعني ــا، ويف الحقيق ــدا عنه ــة أو بعي ــباب العمري الش
يتقاطعــان يف دائــرة واســعة ألّن كتابــة األديــب الشــاب تعــّر يف 
حقيقتهــا عــن رؤى وأفــكار وثيقــة الّصلــة بحيــاة الشــاب نفســه، 
فهــو يُعــّر عــن قضايــا مجتمعــه برؤيتــه الخاّصــة وهــذه الرؤيــة 

ــه. ــرا عن ــه واألدّق تعب هــي األقــرب إلي

ــة هــذا األدب املخاطــب للرشيحــة   ــرز أهميّ ــق ت ــن هــذا املنطل م
األوســع يف املجتمــع، الغائــر إىل أعــاق عواملهــا التــي قــد تقــف بعــض 
ــتكنه  ــواطئها دون أن تس ــدود ش ــى ح ــوخ ع ــرة ذات الرّس ــام الكب األق

أغــوار عمقهــا.

يُاحــظ الراصــد ألدب الشــباب أّن هــذا األدب يتميّز بعــّدة خصائص، 
يكفــي الوقــوف عــى بعضهــا فيــا يي:

1 ـ التأثريــة : يف بعــض كتابــات األقــام الشــابة تلفــت االنتبــاه 
ــدع لنفســه أمنوذجــا  ــذ الشــاب املب ــل حيــث يتّخ ــر والتمثّ ظاهــرة التأث
ــرأ  ــكاد نق ــه ون ــرا ب ــب متأث ــة أدي ــه بتجرب ــتظل يف إبداع ــذى فيس يُحت

ــد. ــص الجدي ــطر الن ــن أس ــور ب ــذا الحض ه

2 ـ تبنــي القضايــا الحياتيــة املعيشــة بعيــدا عــن التعّمــق الفكــري، 
وُمجانبــة الغــوص يف املســائل الفكريــة واإليديولوجيــة  املعّقــدة .

3 ـ عــامل الشــباب عــامل حيوي يتســم بالرعــة يف التفاعــل والتموقف 
ولهــذه الخصيصــة حضــور يف أدب الشــباب مــن حيــث طريقــة التعبــر 

أو متثـّـل املواقــف أو اإلبانــة عــن اآلراء.

4 ـ لغــة أدب الشــباب لغــة ســهلة ال تعقيــد فيهــا وال غمــوض، 
تُعــّر عــن التفاعــل الكبــر الــذي يربــط هــذه الفئــة بحارضهــا املتطــّور 
ــا بوســائط  ــا ومكان ــبع باألحــداث واآلراء املنحــر زمان ــا املُش تكنولوجي
التواصــل االجتاعــي التــي جعلــت العــامل الكبــر قريــة صغــرة . هــذه 
ــادرة والتواصــل والتعبــر  ــدى الشــاب روح املب الوســائط التــي أذكــت ل
عــن الــرأي والتموقــف مــن قضايــا كانــت حكــرا عــى مواطنــي الصــف 
ــار لتُعلــن متيّزهــا يف عــامل  األول، فانطلقــت أقامهــم تُزاحــم مــداد الكب

ــا. ــة لغــة وأســلوبا، فكــرة ومضمون الكتاب

ــات  ــايض وتناقض ــات امل ــن خصوم ــباب م ــات الش ــّررت كتاب 5 ـ تح
ــل  ــود وأم ــأمل املوج ــتقبلها ب ــترشف مس ــت تس ــابقة وراح ــل الس املراح
املنشــود لكّنهــا تســر خجــى خوفــا مــن الرفــض، ألنّهــا تـُـدرك أّن شــهادة 
ميادهــا تُوقّــع بأقــام الكبــار الذيــن مــا زال بعضهــم أســر أفــكار عــّف 

عليهــا الزمــان أو خصيــم معــارك تجاوزتهــا األفهــام.

أسباب انحصار أدب الشباب وضعف حضوره :
عــى الرغــم مــن هــذا التميّــز لهــذا األدب إالّ أّن املشــهد األديب 
عمومــا يقــيض بانحصــار هــذا األدب الشــبايب وضعــف حضــوره وذلــك 

ــي :  ــا ي ــا  في ــر بعضه ــباب نذك ألس

ــاد  ــرتاف النق ــة اع ــذا األدب ملحدودي ــه له ــد املوّج ــاب النق 1 ـ غي
بــه  حيــث ال يُعنــى النقــاد باألديــب الشــاب إالّ إذا ذاع صيتــه وطُبعــت 

ــاد. ــه وهــذه املرحلــة دونهــا خــرط القت أعال

ــن آراء  ــارة ع ــرض كان عب ــب وإن ح ــة غائ ــذه الفئ ــد ألدب ه فالنق
انطباعيــة هــي إىل لغــة املُجاملــة أقــرب منهــا إىل لغــة النقــد البــاين، بــل 
قــد يشــتط البعــض يف أحــكام ســلبية قاســية عــى هــذا األدب ليعتــره 

أدبــا اســتعجاليا.

2 ـ األحــكام املســبقة عــى أدب الشــباب بالّضحالــة والضعــف 
واســتبعاد النبــوغ لــدى هــذه الفئــة.

ــرة يف كل أطــوار املرحلــة التعليميــة  3 ـ غيــاب دور املؤسســة املؤطّ
مــن الثانويــة إىل الجامعــة، والغريــب يف واقعنــا أّن أقســام اللغــة العربية 
ــابة  ــات الّش ــف بالطاق ــن التعري ــد ع ــي األبع ــا ه ــا يف جامعاتن وآدابه
ــكاد املشــهد األديب اإلبداعــي  ــل ي ــا وتطويرهــا، ب ــك عــن احتضانه ناهي

يخفــت فيهــا إىل حــّد االنعــدام.

4ـ  قلـّـة املهرجانــات واللقــاءات اإلبداعيــة يف واقعنــا الثقــايف وبالتــايل 
انحصــار حــظ الشــباب يف هــذا القليــل.

5 ـ صعوبــة النــرش والطبــع حيــث يُشــرتط أن يكــون لصاحــب 
العمــل اســا حتــى يُطبــع عملــه وبالتــايل ال اعــرتاف بشــاب يطــرق بــاب 

ــرّة. ــدار ألول م ال

6 ـ قلّــة املســابقات ومحطّــات التنافــس الفنــي واألديب التــي تُخــرج 
ــدا  ــا يأخــذ بُع ــداع واملُرمــج منه ــدة يف ســاء اإلب بالعــادة أســاء جدي

ــا محــدودا. مناســباتيا أو جغرافي

ــة وأد  ــّول إىل محطّ ــد تتح ــا ق ــى قلّته ــة ع 7 ـ املســابقات املنظم
ــم  ــة يف التحكي ــر منصف ــر غ ــع معاي ــت م ــئة إذا تواجه ــة الناش للتجرب
أو إىل نتائــج محتكمــة إىل معايــر غــر أدبيــة، ويف حــال نزاهتهــا نُواجــه 
ــزة وإهــال باقــي املشــرتكن  ــل آخــر وهــو االحتفــاء باألقــام الفائ بخل
ــعفه  ــن مل يُس ــات مّم ــت املســابقة فرصــة الكتشــاف الطاق يف حــن كان
الحــّظ للنجــاح لكــن لديــه القــدرة عــى التنافــس عــى هــذا املســتوى 

ــز . املُتميّ

ــا  ــاش أحداثه ــذي ع ــل ال ــى الجي ــة ع ــة الدموي ــر العرشي 8 ـ تأث
وعايــش حالــة املثقــف املهــّدد واملُعــدم واملُهّمــش 

رؤية للحل :
ــر  ــببا يف تأخ ــت س ــا كان ــباب وغره ــن األس ــره م ــبق ذك ــا س كل م
ــذا  ــوض به ــي للنه ــا ويكف ــاف مردوده ــبايب وإضع ــداع الش ــة اإلب عملي
األدب أن نُركّــز عــى ُمحــرّكات التحفيــز لندعمهــا وعوائــق اإلنجــاز 

ــرتح :  ــياق نق ــذا الس ــا ويف ه لنذلّله

ــا وإلغــاء حواجــز   ــه رســميا وأكادميي ــذا األدب وتبّني 1. االعــرتاف به
ــل. ــط والتعطي التثبي

ــة  ــتوياتها سياس ــى كل مس ــة ع ــة الثقافي ــي املؤسس 2. تبّن
ــعارات إىل  ــرة الش ــن دائ ــروج م ــبايب والخ ــداع الش ــجيع اإلب تش

ــازات. ــرة اإلنج دائ

العــريب  األدب  أقســام  يف  ممثّلــة  الجامعــة  اضطــاع   .3
وتشــجيعه،  لصقلــه  الناشــئ  باإلبــداع  االهتــام  مبســؤولية 
ــه النقــد األكادميــي ملســايرة التجــارب اإلبداعيــة الشــابة  وتوجي

يف محاولــة لتطويرهــا والنهــوض بهــا.

)الكتــايب  بنوعيــه  التعبــر  لنشــاط  االعتبــار  تقويــة   .4
والشــفهي( يف املقــررات الدراســية والرتكيــز عــى ســامة اللغــة 
ــذوق  ــس وال ــة الح ــدرس وتنمي ــذ املتم ــدى التلمي ــة ل التعبري
األدبيــة  النصــوص  اختيــار  بحســن  الناشــئة  لــدى  الجــايل 
املحققــة لهــذا الهــدف والدفــع بالعمليــة التدريســية ألن تكــون 

ــذ. ــدى التلمي ــداع ل ــر واإلب ــكات التعب ــا ملل ــا إمنائي عام

5. تشــجيع اإلبــداع املــدريس وفــرض محطــات تنافســية بــن 
املؤسســات التعليميــة يف ذلــك.

ــباب يف  ــوع أدب الش ــول موض ــع ح ــاش الواس ــح النق 6. فت
امللتقيــات واأليــام الدراســية مــن أجــل الوقــوف عــى العوائــق 

ــا. ــز لدعمه ــا والحواف لتجاوزه

اإلبداعيــة  واملســابقات  التنافــس  مبــادرات  تثمــن   .7
ــي تشــوبها، وتجــاوز  ــب األخطــاء الت ــة وتصوي ــة واملحلي الوطني
ــل  ــن أج ــس م ــس إىل التناف ــل التناف ــن أج ــس م ــرة التناف فك
التعــرّف عــى األقــام املبدعــة، وهــذه الرؤيــة تجعــل مــن محطة 
ــاف  ــة الكتش ــباب فرص ــن الش ــايش للمبدع ــي مع ــابقة ع كمس
األقــام املبدعــة واســتنباتها يف بيئــة ثقافيــة تصقلهــا وتســمو بهــا.

8. تيســر عمليــة الطبــع ولتكــن سلســلة خاّصــة برعايــة مــن 
وزارة الثقافــة مبســمى )األقــام الّشــابة( تتحّمــل الدائــرة الثقافية 
ــق  ــة األعــال إىل أن يُحّق ــف طباع ــن تكالي ــا م ــوزارة جانب يف ال
ــرش  ــع ون ــن طب ــه م ــه مُيّكن ــا ب ــودا ُمعرتف ــاب وج ــب الش األدي

أعالــه بعيــدا عــن كل تعقيــد.

9. فتــح بــاب القنــوات اإلعاميــة ) إذاعيــة وتلفزيــة ( أمــام 
ــم  ــى بإبداعه ــص تُعن ــة حص ــن وبرمج ــباب املبدع ــؤالء الش ه

عرضــا ونقــدا.

10. برمجــة األعــال املتميّــزة يف مقــّررات التدريس تشــجيعا 
ــص يقــرتب مــن عاملــه  ــذي يتعامــل مــع ن ــارئ ال ــدع وللق للمب

لغــة ومضمونــا.

ــة ملوضــوع  ــارة أولي يف األخــر ليســت هــذه الســطور إالّ إث
مهــّم يســتحّق مّنــا وقفــة طويلــة تُصّحــح معهــا األخطــاء وتُرّشــد 
السياســات وتُغــّر القناعــات، كل ذلــك مــن أجــل النهــوض 
بــأدب يصنــع اليــوم الفــارق يف حيــاة األمــم األخــرى، فكيــف ال 
يــؤدي الــدور نفســه يف أمتنــا املُتميّــزة بأدبهــا والغنيّــة مبوروثهــا 

ــه تعــاىل.  ــة إىل مســتقبلها الزاهــر إن شــاء الل واملتطلّع

أ. محمد بلقاسم بن جيدل
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يتنازع نظرية األدب تيارات عدة، يحاول 
كل واحد منها أن يضع تصورات لعملية 
اإلبداع. ويخطئ من يظن أن تلك 
التيارات ذات منطلقات بريئة، حين تضع 
قواعد أو تسن معايير أو توّلد مناهج. 
بل ال يخلو كل تيار من خلفية فلسفية 
أو فكرية أو عقيدية تتحكم في تقنينه 
للظاهرة وألبعادها. 

وعمومــا، تتــوزع تلــك النزعــات بــن حريــة مطلقــة للمبدع، 
ــداع  ــال هــو عنــر اإلب ــداع، فالخي تتوقــف عليهــا طبيعــة اإلب
األول، فــا يخضــع يف نظرهــا لقيــد أو رشط، بــل العاقــة 
عكســية متامــا فــكل قيــد يعنــي انتقاصــا مــن قيمــة املوضــوع 
ــرضورات  ــداع ب ــط كل إب ــق يرب ــزام مطل ــن الت ــي، وب اإلبداع
املوقــف واملوقــع مــن قضايــا اإلنســان عامــة، وكل نــص ال يعــر 
عــن انشــغال الطبقــة فليــس إال تهوميــات مريضــة هــي وليــدة 

التخمــة االســتهاكية.  

والتيــاران املذكــوران ال يقفــان عنــد حــد الحريــة أوااللتــزام 
ــا إىل  ــادون به ــح املن ــل يجن ــفي، ب ــري والفلس ــى الفك باملعن
الحريــة عنوانــا الســتباحة كل  شــطط بعيــد حــن تصبــح 
خصوصيــة أخاقيــة أو دينيــة، أو يصبــح االلتــزام مشــجبا لــكل 
ــي  ــد ابت ــه. وق ــن عن ــه واملختلف ــه خصوم ــع ب ــلّط يقم متس
األدب العــريب بأصحــاب النزعتــن املتطرفتــن وكان مــن وبالهــا 
ــح  ــرذول يتمس ــة أو أدب م ــن كل فضيل ــول م ــا أدب مغس إم
بأذيــال كل طاغيــة أوصاحــب جــاه. ومــا أفــدح خســائر األدب 
ــش  ــوص يف الفواح ــاب الغ ــدن الكت ــح دي ــن يصب ــداع، ح واإلب
والروائيــة،  القصصيــة  عواملهــم  منهــا  يبنــون  والرذائــل، 
ويصنعــون مــن هوامــش مجتمعاتهــم منــاذج للبطولــة الزائفــة 
ــز  ــارة الغرائ ــرّاء إال بإث ــلون إىل الق ــض. وال يتوس ــاح املري والكف

بقلم : موسوني صبرينة
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ــة فقــد ســفح دمــه  ــاء، أمــا األدب كقيمــة فني وكــر الحي
ــن.  ــن العناوي ــة م بداي

ــة،  ــرشت الحري ــؤومة ح ــة املش ــة الضيق ــذه الزاوي يف ه
وأصبــح لهــا مــن دون معانيهــا الكبــرة مقصــد وحيــد هــو 
ــا يســمونه  ــل واألخــاق أو م ــى الفضائ ــدوان ع ــة الع حري
املزعومــة  الحريــة  وإذا  الطابوهــات«.  »كــر  بصفاقــة 
أصبحــت التزامــا بهــدم كل مــا يجلّــه القــراء واملجتمــع 
عامــة. ولعــل مــن غرائــب تريــرات أدعيــاء التحرر متســحهم 
برغبــة القــارئ، ومــا صدقــوا. فهــم يف الواقــع يعملــون عــى 
تصنيــع هــذا الصنــف مــن القــراء عــر كــر جــدار »األدب« 
واللغــة، وليــس لهــم مــن ظهــر يف هــذه املجتمعــات 
األصيلــة غــر مؤسســات مشــبوهة الغــرض، متدهــم بالتأييــد 
الريــح بطبــع أعالهــم والرتويــج لهــا، أو تلميــع أســائهم 
ــا يفســدون.  ــن مــن هــول م ــم حضورهــم والتهوي وتضخي

إن صناعــة القــارئ هــي جــزء مهــم مــن خطــة القــوم، 
ــك  ــد، ولذل ــد لهــا مــن نفــس ووقــت مدي وهــي مهمــة الب
ــز وتنشــيط  ــآت والجوائ ــات شــتى برصــد املكاف ــوم هيئ تق
ــائنة  ــوص الش ــذه النص ــزف ه ــي ت ــة« وه ــراس صاخب »أع
وأصحابهــا إىل ســاحة اإلبــداع. والحــق أن يف صلــب معايــر 
التقديــم واإلشــادة مقــدار الجهــد املبــذول يف االســتهانة 
بالديــن ورمــوزه واألخــاق واملتمســكن بهــا. ومــن عجيــب 
أالعيبهــم اإلغــراق يف االمتهــان حــّد إثــارة كل حليــم، ألن يف 
غبــار املعــارك التــي يثرهــا املخلصــون دفاعــا عــن حيــاض 
فضائلهــم، يحــب هــؤالء االندســاس واالخــرتاق.وألن ســاحة 
القــراءة ال تحتمــل فظائعهــم، فإنهــم يتلبّســون لبــوس 
املظلــوم واملقهــور، فيكســبون باالســتعطاف أكــر مــا 
ــؤالء  ــرك ه ــو تُ ــم. ول ــم وإبداعه ــّر أدبه ــن ح ــبون م يكس
لغربــال النقــد النزيــه ملــا اســتقام لصخبهــم مــردود أو طفــا 

ــم اســم معــدود. منه

د. جمال حضري
أستاذ جامعي - سطيف
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أ.د. مولود عويمر
أستاذ جامعي

إذا تأملنا في تراث الشيخ محمد 
األكحل شرفاء )1928-2015( -والذي ما 
زال في حاجة إلى الجمع والتحقيق 
العلمي- فإننا نجد هذا العالم 
اهتم بثالث قضايا أساسية 
كان يتناولها باستمرار في 
مقاالته الصحفية ومحاضراته 
في المؤسسات الدينية 
والثقافية ودروسه اإلذاعية 
والتلفزيونية، وهي تتمثل 
في: تفسير القرآن الكريم، 
وفقه الدعوة، وتراجم أعالم 
جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين. كيف كانت 
طريقته في التفسير؟ وما هو 
أسلوبه في الدعوة واإلرشاد؟ 
وما هو منهجه في كتابة تراجم 
األعالم؟ سأحاول اإلجابة عن 
هذه األسئلة في 
الفقرات 
اآلتية.

مسار في سطور :
ليســت لــدي مصــادر كثــرة تســمح يل بعــرض حيــاة الشــيخ 
ــط  ــأقتر فق ــك س ــل لذل ــن التفصي ــيء م ــاء ب ــل رشف ــد األكح محم
ــر 1928 يف  ــد يف 18 فراي ــاء ول ــيخ رشف ــية. فالش ــا الرئيس ــى محطاته ع
قريــة إغيــل عــي مبنطقــة بنــي ورتــان. وهــو ينتمــي إىل أرسة عريقــة 
اشــتغلت بنــرش العلــم وتعليــم القــرآن. لقــد بــدأ مســاره العلمــي 
بحفــظ أجــزاء مــن القــرآن عــى والدتــه ثــم أكمــل األجــزاء األخــرى عــى 
عمــه الشــيخ محمــد الســعيد رشفــاء. والتحــق بعــد ذلــك بحلقــة جــده 
العــامل املعــروف الشــيخ الســعيد البهلــويل فضــاء لدراســة اللغــة العربيــة 

ــة.  ــوم الرشعي والعل

ســافر محمــد األكحــل إىل قســنطينة يف عــام 1938 ملواصلــة دروســه 
ــن  ــد ب ــد الحمي ــيخ عب ــاح الش ــد اإلص ــد رائ ــى ي ــرض ع ــع األخ يف جام
باديــس. وملــا تــويف هــذا األخــر يف أفريــل 1940، درّســه الشــيخ مبــارك 
ــام برســالة  ــان للقي ــي ورت ــه ببن ــي. وعــاد بعــد تخرجــه إىل منطقت املي
ــل  ــد إىل التحصي ــن جدي ــتاقت م ــه اش ــر أن نفس ــم. غ ــوة والتعلي الدع
ــق. ومل  ــة العري ــع الزيتون ــة يف جام ــس للدراس ــر إىل تون ــي فهاج العلم
ــل شــارك يف نشــاطات  يقتــر خــال وجــوده بتونــس عــى الدراســة ب
جمعيــة البعثــة الطابيــة التابعــة لجمعيــة العلــاء املســلمن الجزائرين، 
فقــدم مداخلــة مبناســبة االحتفــال بالذكــرى الثامنــة لوفــاة الشــيخ عبــد 
الحميــد بــن باديــس الــذي أقيــم يف قــر الجمعيــات الفرنســية، وقــد 
شــاركت فيــه أيضــا نخبــة مــن املثقفــن التونســين أمثــال الشــيخ محمــد 
الفاضــل بــن عاشــور والشــيخ الصــادق بســيس، وهــا مــن كبــار علــاء 
الزيتونــة، والشــاعرين: محمــد الشــاذيل خزنــدار ومصطفــى خريــف.)1( 
ــة  ــدة »اإلرادة« وصحيف ــل جري ــية مث ــة التونس ــاهم يف الصحاف ــا س ك
ــة فيــا بعــد. وكان يكتــب  ــر« الجزائري »األســبوع«)2( وجريــدة »البصائ

أحيانــا باســمه الحقيقــي، وأحيانــا باســم محمــد رشفــة اليعــاوي. 

وملــا عــاد إىل الجزائــر، عينتــه جمعيــة العلــاء مديــرا ملدرســة حــرة 
قريبــة مــن أقبــو )بجايــة(. ويف عــام 1953، عــّن مديــرا ملدرســة التهذيب 
بــرج بوعريريــج، ثــم انتقــل يف ســنة 1955 إىل مدرســة اإلحســان 
ــم يف  ــواره يف التعلي ــل مش ــتقال، واص ــتعادة االس ــد اس ــة. وبع بالقليع
عــدة مؤسســات تربويــة كثانويــة عقبــة بــن نافــع بالعاصمــة، وثانويــة 
ابــن تومــرت ببوفاريــك، وثانويــة وريــدة مــداد بالحــراش، وثانويــة 
ــون. )3(  ــن عكن ــوي باب ــن الرتب ــد التكوي ــن داي، ومعه ــة بحس الثعالبي

شــارك الشــيخ رشفــاء يف تأســيس جمعيــة القيــم يف 9 فرايــر 1963، 
ــي ويف  ــادي الرتق ــارضات يف ن ــاء مح ــري بإلق ــاطها الفك ــرط يف نش وانخ
فضــاءات أخــرى عــر الــرتاب الوطنــي. )4( وكان يكتــب أيضــا يف مجلتهــا: 
ــدة  ــر« وجري ــة »الع ــد كصحيف ــامي« )5( ويف الجرائ ــب اإلس »التهذي

ــر«.  »البصائ

ويف عــام 1982 انتقــل الشــيخ رشفــاء إىل وزارة الشــؤون الدينيــة بعــد 
ــد الرحــان شــيبان مفتشــا عامــا.  ــر الشــيخ عب ــه صديقــه الوزي أن عيّن
وباإلضافــة إىل العمــل اإلداري، اشــتغل بالدعــوة واإلرشــاد عــر املســاجد 

ووســائل اإلعــام املختلفــة. 

ــة  ــي لجمعي ــب الوطن ــوا يف املكت ــرات عض ــدة م ــر ع واخت
ــويف  ــة. ت ــا للجمعي ــا رشفي ــم رئيس ــس ث ــب للرئي ــاء، كنائ العل
الشــيخ رشفــاء يف الجزائــر يف 8 فرايــر 2015 بعــد مــرض عضــال 

ــه عــدة ســنوات.  الزم

في رحاب القرآن
لقــد حفــظ الشــيخ محمــد األكحــل رشفــاء القــرآن الكريــم 
مبكــرا عــى والدتــه ثــم أمتــه عــى علــاء بلدتــه يف بنــي ورتــان. 
ــس  ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــات شــيخه عب وســمع تفســره يف حلق
ــداء  ــرض. واقت ــع األخ ــة يف جام ــنطينة للدراس ــق بقس ــا التح مل
ــذ  ــم من ــرآن الكري ــس دأب عــى تفســر الق ــن بادي ــتاذه اب بأس
عــام 1963 يف نــادي الرتقــي، ومل يتوقــف عــن دروســه إال يف 
فــرتات قصــرة، ويف الســنوات األخــرة حينــا غلبــه املــرض الــذي 
أقعــده يف بيتــه، ومنعــه مــن القيــام بنشــاطه الدعــوي والعلمــي. 

ــدروس فضاعــت كــا ضاعــت  ولألســف مل تســجل هــذه ال
دروس أســتاذه الشــيخ ابــن باديــس يف تفســر القــرآن. ومل يبقــى 
مــن تفســر الشــيخ محمــد األكحــل رشفــاء إال مقاالتــه التــي كان 

يكتبهــا يف جريــدة »البصائــر« يف سلســلتها الرابعــة. 

كانــت طريقتــه ســهلة يف التفســر تتمثــل يف اختيــار آيــات 
معــدودة مــن القــرآن الكريــم ورشح محاورهــا الكــرى ثــم 
اســتخاص منهــا العــر وربطهــا بواقــع النــاس. وكان مييــل كثــرا 
ــن  ــا م ــى يقربه ــاين حت ــيط املع ــريب إىل تبس ــة وامل ــو الداعي وه
ذهــن املشــاهد أو املســتمع أو القــارئ. فالقــرآن نــزل لــي 
يفهمــه النــاس ويجســدوا تعاليمــه يف حياتهــم يف مختلــف 

ــاالت.  املج

املعروفــة،  األخــرى  بالتفاســر  يســتعن  مــا  نــادرا  وكان 
ــك  ــاول ذل ــي تتن ــث الت ــات واألحادي ــط باآلي ــو يستشــهد فق فه
ــخ  ــن التاري ــص م ــته، وقص ــدد دراس ــو بص ــذي ه ــوع ال املوض

والواقــع.

في طريق الدعوة واإلرشاد
اشــتغل الشــيخ محمــد األكحــل رشفــاء بالدعــوة بعــد 
تخرجــه مــن جامــع األخــرض، فــدرّس يف عــدة مســاجد ومــدارس 
جمعيــة العلــاء املســلمن الجزائريــن. وصــر يف ســبيل الوعــظ 
والتعليــم عــى مضايقــات اإلدارة االســتعارية التــي كانــت 
تضايقــه بذريعــة عــدم حصولــه عــى رخصــة التدريــس، بينــا 
ــق  ــوت الح ــكات ص ــة يف إس ــو الرغب ــي ه ــبب الحقيق كان الس
ــه  ــارش، وحديث ــوي املب ــه التوع ــورة خطاب ــت خط ــد أن أدرك بع
الريــح إىل الشــباب الجزائــري، فقــد كان يقــول لهــم: »برهنــوا 
للعــامل مــرة أخــرى عــى ان اإلســام بهــذه الديــار جمعيــة تــريب 
أشــباال وتكــون أبطــاال وتبنــي أجيــاال؛ أعينــوا رجالهــا عــى ذلــك، 
أعينوهــم لتنقــذوا أمتكــم بــن مخالــب الجهالــة وتخرجــوا بهــا 
غــى فضــاء الحريــة والعلــم الواســع.« )6( ويف الحقــل النظــري، 
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كتــب الشــيخ مقــاالت عديــدة يف جريــدة »البصائــر« رشح فيهــا 
أهميــة الوعــظ واإلرشــاد لنــرش تعاليــم الديــن الحنيــف وتحريــر 
العقــول وإيقــاظ النفــوس وشــحذ الهمــم. فــكان ينــرش مقاالتــه 
يف ركــن الوعــظ واإلرشــاد يف السلســة الثانيــة مــن جريــدة 
البصائــر يف الخمســينات، ويف ركــن: »هــذه ســبيي« يف سلســلتها 
الثالثــة )التســعينيات(، ويف صفحــة »يف رحــاب القــرآن والســنة« 

ــة مــن عــام 2001. يف سلســلتها الرابعــة بداي

ــرشة  ــل ن ــة قب ــوم الجمع ــة ي ــدم دروســه التلفزيوني كان يق
األخبــار ويف شــهر رمضــان بطريقتــه الجذابــة. فــكان مــن 
املدرســن القائــل الذيــن يطرحــون قضايــا الســاعة بلغــة عربيــة 
راقيــة وأســلوب عــذب، ويتحــدث بــكل تلقائيــة دون االلتفــات 
إىل ورقــة الــدرس التــي أعدهــا. فــكان يرتجــل درســه – إن صــح 
القــول- وهــو يتوّجــه إىل املســتمع واملشــاهد. ومــا زلــُت أتذكــر 
بعــض مــن تلــك املشــاهد رغــم مــرور عليهــا أكــر مــن ثاثــن 

عامــا. 

والبد أن أنبه هنا إىل أن الشيخ رشفا كان هادئا يف وعظه 
وإرشاده لكنه أحيانا يثور ثورة عارمة عندما يتعلق األمر بكرامة 
اإلنسان وحريته. فاإلسام يف نظره كان هدفه األول هو التحرر 
من كل األوثان. فقال يف هذا 
الشأن: »كان أعظم هدف 
جاء اإلسام لبلوغه هو 
تحرير العقل البرشي 
من كل أصناف 
العبوديات: عبودية 
الوهم، وعبودية 
الطغيان، 
وعبودية الطمع 
املادي.«)7(

وهكــذا كان يســتغل منــر الدعــوة لتحريــر العقــول وإيقــاظ 
الضائــر. ومــن املفيــد أن أقتبــس هنــا فقــرة مــن مقــال كتبــه يف 
ــد  ــوة إىل توحي ــتعار والدع ــة االس ــه يف مواجه ــرز جرأت ــام 1948 ت ع
الصفــوف لطــرده مــن البــاد: » معــروف لــدى كل عاقــل أن الشــعوب 
ــا  ــة له ــوة مادي ــول وال ق ــي ال ح ــا، والت ــى أمره ــة ع ــة املغلوب الضعيف
للدفــاع عــن كيانهــا ومطــاردة األجنبــي القــوي عــن وطنهــا، تســتطيع أن 
تحــدث لنفســها –رغــم كل ذلــك – قــوة معنويــة عظيمــة قــد تتمكــن 
بهــا قــي يــوم مــن األيــام مــن محــق االســتعار وإجائــه عــن أراضيهــا 
بصفــة تامــة نهائيــة وهــي مــا يســمونه بـــ »التكتــل الشــعبي«. ويكــون 
ذلــك ممكنــا بفضــل التضحيــة والنضــال ومواصلــة الجهــاد حتــى »يقــع 
اكتســاح النظــام االســتعاري وتحريــر الوطــن مــن بــن أظافــره تحريــرا 
ــا يف شــبابه يدعــو إىل  ــاء ثوري تامــا شــاما.« )8( هكــذا كان الشــيخ رشف
ــي  ــدة ه ــة ألن الوح ــات الجزائري ــزاب والجمعي ــوف األح ــد صف توحي

ــن.  ــر الوطــن مــن املحتل ــع القــوة وتقــدر عــى تحري ــي تصن الت

رجال حول جمعية العلماء
اتصــل الشــيخ محمــد األكحــل رشفــاء مبكــرا ببعــض أعــام جمعيــة 
العلــاء املســلمن الجزائريــن خاصــة الذين ينحــدرون مــن منطقته)بني 
ــال: الشــيخ ســعيد صالحــي والشــاعر الربيــع  ورتــان وبنــي يعــى( أمث

بوشــامة. 

ــس،  ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــتاذه عب ــاء بأس ــب رشف ــر الطال ــد تأث لق
وأعجــب بشــخصيته القويــة ورصامتــه الفوالذيــة. فــكان دامئــا يســتحرضه 
يف كل مــكان ميــي فيــه بقســنطينة. فقــال: » أشــهد اللــه عــى نفــي 
وأنــا مــم أكرمهــم اللــه بالتلمــذة عــى ابــن باديــس أننــا ونحــن نســر يف 
شــوارع قســنطينة نحــس وكأن عينــي ابــن باديــس تنظراننــا يف كل مــكان 
ــي  ــة الت ــك املحب ــه يف الرجــل. وتل ــا الل ــي أودعه ــة الت ــك الهيب نظــرا لتل

نحســها يف أنفســنا نحــوه ممتزجــة بهيبــة األبــوة نحــو البنــوة.« )9( 

ــاد، ومنوذجــه الســامي  ــه يف العمــل واالجته ــن باديــس قدوت كان اب
يف اإلخــاص لرســالة الدعــوة والتضحيــة ملــرشوع اإلصــاح. فــكان يراقــب 
ــدوء  ــرف اله ــة ال تع ــه حرك ــكناته: »إن ــم وس ــتاذه املله ــركات أس كل ح
فهــو مــن الفجــر إىل الليــل ال هــم لــه غــر التعليــم والتكويــن والدفــع 
بأفــراد أمتــه إىل العمــل والنهــوض. فــا يتوقــف عــن هــذا النشــاط إال 
ــاوز  ــذي ال يتج ــيط ال ــه البس ــن طعام ــرا م ــاول يس ــرة ليتن ــرتة قص لف
ــا وال  ــام إال قلي ــال. ال ين ــة برتق ــنب وحب ــا مــن ل ــز وكوب قطعــة خب
ــب  ــذا إىل جان ــتجام. ه ــرتاحة واالس ــمه االس ــيئا اس ــرف ش يع
عقــده ملجلــس وعــظ بالجامــع األخــرض يوميــا، وللنســاء 
مــرة يف األســبوع، ويف يومــي عطلــة األســبوع ميتطــي 
ــع أعــال  ــا ليتاب ــا موالي ــه لي ــود علي ــا ويع القطــار لي
ــاء. وظــل األســتاذ يعطــي مــن الجهــد  ــة العل جمعي
ــتأنف  ــا ليس ــض صباح ــال. وينه ــه الجب ــوء ب ــا تن م
دروســه بالجامــع األخــرض هــذا باإلضافــة إىل عملــه 
الصحفــي يف الشــهاب، مجلتــه الشــهرية ويف صحف 

ــة.«)10(  الجمعي

ــي  ــه عاقــة وثيقــة بالشــيخ محمــد البشــر اإلبراهيم كــا تربط
الــذي كان يعتــره يف مقــام والــده الوقــور، والخليفــة األمــن للشــيخ ابــن 
ــد املحــرتم العامــة الجــريء،  ــال يف هــذا الشــأن: » كان الوال باديــس. ق
ــفينة يف  ــاد الس ــلف ق ــر الس ــف لخ ــم الخل ــي ... نع ــتاذ اإلبراهيم األس
ــة  ــل ورصان ــة وتعق ــة ورزان ــم بحكم ــول املرتاك ــم واله ــم املتاط الخض
ــا ســاحل النجــاة ســاملة  ــغ به ــى بل ــة حت ــة وعزميــة صادق وبراعــة فائق

ــرة.«)11(  ظاف

وكانــت بدايــة العاقــة بــن الرجلــن يف بنــي ورتــان ملــا زارها الشــيخ 
اإلبراهيمــي بدعــوة مــن الشــيخ رشفــاء الــذي كان وقتئــذ رئيســا لشــعبة 
جمعيــة العلــاء املحليــة. وقــد وصــف هــذا األخــر تلــك الزيــارة الخالدة 
فقــال: » كان يومــا مشــهودا نعمــت فيــه املنطقــة بزيــارة رئيــس جمعيــة 
العلــاء. وقــد تلقــى فيــه اســتقباال حافــا مــن الســكان واســتقبله 
تاميــذي ... بأناشــيد الرتحيــب.« وقــد تحــدث اإلبراهيمــي عــن الشــيخ 
الحســن الورتــاين صاحــب الرحلــة الشــهرة، وحفيــده الشــيخ الفضيــل 

الورتــاين املســلح املعــروف.)12(

والتقــى بــه بعــد ذلــك عــدة مــرات خــال زيــارة اإلبراهيمــي لقنزات 
يف يــوم 3 أكتوبــر 1948 رفقــة الشــيخ الســعيد الزمــويش وفرحــات عبــاس 
ــة الشــيخ ســعيد صالحــي )13(، ويف مناســبات كثــرة  لحضــور زفــاف ابن

قبــل هجرتــه إىل املــرشق العــريب.

أمــا الشــخصية الثالثــة التــي تأثــر بهــا محمــد األكحــل رشفــاء 
ــاال  ــه مق ــص ل ــد خص ــاين. وق ــل الورت ــيخ الفضي ــو الش ــا فه ــق به وتعل
رائعــا وهــو مــا زال عــى قيــد الحيــاة بخــاف الشــخصيات األخــرى التــي 
ــن  ــذي ينحــدر م ــل ال ــا. فالشــيخ الفضي ــد وفاته ــا إال بع ــب عنه مل يكت
منطقــة واحــدة كان ميثــل يف نظــره »الرجولــة اإلســامية املغربيــة اصــدق 
ــد  ــة شــامخة تتحطــم عــى صخرتهــا رؤوس املكائ ــل وأقــواه.. رجول متثي

ــرة«.)14( ــتعارية املدب ــرات االس ــافلة، واملؤام ــراض الس واألغ

كان الشــيخ رشفــاء يتابــع أخبــار الشــيخ الورتــاين يف املــرشق العــريب 
ونشــاطاته املختلفــة يف ســبيل تحريــر العــامل العــريب وذلــك مــن خــال 

الصحافــة والرســائل التــي كان يرســلها إليــه مــن بــروت والقاهــرة. )15(

كتــب رشفــاء مقــاال عــن الشــيخ أحمــد ســحنون الــذي وافــه األجــل 
يف 8 ديســمر 2003. وقــد تعــرف عليــه مــن خــال مــا كان يكتبه الشــيخ 
ســحنون مــن مقــاالت رائعــة يف ركنــه األســبوعي »الوعــظ واإلرشــاد« يف 
جريــدة »البصائــر« ومــا ســمعه مــن قصائــده الشــعرية املتداولــة. ثــم 
توثقــت العاقــة بينهــا يف رحــاب جمعيــة القيــم وتعاونــا مــع كوكبــة 
مــن العلــاء أمثــال الهاشــمي التيجــاين وعــار الطالبــي، وعبــد اللطيــف 
الســلطاين، وعمــر العربــاوي وغرهــم عــى خدمــة رســالة الدعــوة.

ــن  ــم م ــة القي ــل جمعي ــد ح ــه عن ــاء يف مقال ــيخ رشف ــف الش )16( وتوق

طــرف الســلطة الجزائريــة التــي اتهمتهــا بالتدخــل يف شــؤون الحكومــة 
ــي أمــرت بإعــدام املفكــر اإلســامي ســيد قطــب.)17( وكان  ــة الت املري
ــة إلطــاق  ــام بحمل الشــيخ أحمــد ســحنون مــن أشــد املتحمســن للقي
ــة إىل  ــاج املوجه ــالة االحتج ــا رس ــرآن«. أم ــال الق رساح صاحــب »يف ظ
الرئيــس جــال عبــد النــارص فقــد كتبهــا الشــيخ رشفــاء، ومــازال يحتفــظ 

مبســودتها بــن أوراقــه كــا أخــرين بذلــك عــدة مــرات.

أمــا منهجــه يف كتابــة الرتاجــم فهــو قليــا مــا يخصــص مقــاال 
لَعلـَـم مــن أعــام جمعيــة العلــاء، وإمنــا يــرد مناقبــه وذكرياته 
معــه. لذلــك ال نجــد يف مــا كتبــه الشــيخ رشفــاء معلومــات عــن 
األعــام التــي تناولهــا، وإمنــا نجــد موقفــا مــن مواقفهــا أو صــورا 
مــن ذكرياتــه معهــا. فهــو ال يــؤرخ لهــا وإمنــا يســتعن بســرها 

ليســتلهم منهــا العــر.

ــاء  ــال بدعــوة أرسة الشــيخ رشف ــم هــذا املق وأحــب أن أخت
إىل وضــع أوراقــه ومخطوطاتــه يف أيــدي علميــة أمينــة لتحققهــا 
وتدرســها ثــم تنرشهــا ليســتفيد النــاس مــن علمــه الغزيــر 
وفكــره املســتنر وشــهادته عــى عــره وتجاربــه يف طريــق 

ــم. ــوة والتعلي الدع
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ســافر الشــيخ محمــد البشــير اإلبراهيمــي ســنة 1952 إلــى مصــر، ليــس للســياحة وال فــرارا مــن الراهــن 
الجزائــري فــي ظــّل االحتــال الفرنســي القامــع للحريــات والناشــر للفســاد بمختلــف صــوره  وأشــكاله، 
والـــمعطل لــكل إرادة ترنــو اإلصــاح والتغييــر وتنشــد البنــاء الشــامل للفــرد الجزائــري، بيــد أن الخليــق باإلشــارة، 
أن جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن، اعتمــدت اســتراتيجيه قائمــة علــى ربــط العاقــة مــع دعــاة اإلصــاح 
وبنــاة التغييــر فــي المغــرب كمــا فــي المشــرق، والعمــل علــى االســتفادة مــن مختلــف التجــارب فــي مجالــي 
ــذا دأبــت علــى إرســال العلمــاء والدعــاة  الدعــوة واإلصــاح مــن جهــة والعمــل الحركــي مــن جهــة أخــرى، ول
لنشــر اإلســام الصحيــح واالضطــاع بمهمــة التعليــم والتوجيــه  والتربيــة وفــق منطلقــات القــرآن وضوابــط 

ــه. ــا، فــي االن ذات الســنة النبويــة الصحيحــة، حتــى يكــون البنــاء ســليما  ومتوازن

المركز العام لإلخوان المسلمين يجمع الشيخين 
الغزالي واإلبراهيمي 

وضمــن الســياق ذاتــه، قامــت جمعيــة العلــاء بإرســال رئيســها الشــيخ 

ــة  ــع مبهم ــنة 1952، ليضطل ــي،إىل القاهــرة يف س ــر اإلبراهيم ــد البش محم

التعريــف بالقضيــة الجزائريــة والســعي باتجــاه حشــد الدعــم لهــا وهــي 

ــتقبال شــخصيات  ــد حظــي يف مــر باس ــات كأداء. وق ــا عقب ــة دونه مهم

ــة ذات شــأو كبر،منهــا عــزّام باشــا وأحمــد الشــقري عــن  سياســية وديني

ــيد  ــلمن، الس ــوان املس ــة اإلخ ــاين لجاع ــد الث ــة، واملرش ــة العربي الجامع

ــى  ــه ع ــي، وقدرت ــل اإلبراهيم ــوزن وثق ــم ل ــي،إدراكا منه ــون الهضيب مأم

الحــراك اإليجــايب والدفــع بــه باتجــاه صياغــة موقف رســمي وشــعبي،يتبنى 

ــر . ــف املناب ــر مختل ــح عنهاع ــة الجزائرية،ويناف القضي

ويف مــر تعــرف الشــيخ محمــد الغــزايل إىل الشــيخ محمــد اإلبراهيمــي 

مبناســبة إلقائــه محــارضة  باملركــز العــام لإلخــوان املســلمن، ســنة 1952، 

وأعجــب بفصاحتــه وقدرتــه الخطابيــة وقــوة حجتــه يف االســتدالل وعــرض 

الوقائــع واألحــداث، فضــا عــن شــّد االنتبــاه واالســتقطاب، والفهــم العميق 

ملعــاين آيــات القــرآن الكريــم. وقــد أوضــح الشــيخ الغــزايل الظــروف التــي 

تعــرف إليهــا عــى الشــيخ اإلبراهيمــي بقولــه: »...وأذكــر مــن أولئــك 

الزعــاء الاجئــن إىل القاهــرة الشــيخ محمــد البشــر اإلبراهيمــي. عرفتــه، 

ــلمن  ــوان املس ــام لإلخ ــز الع ــارضة باملرك ــاب مح ــه، يف أعق ــت إلي أو تعرف

… كان لكلاتــه دوي بعيــد املــدى، وكان متكنــه مــن األدب العــريب بــارزًا 

ــا ســاحرًا،  ــاء، والحــق أن الرجــل ُرِزق بيانً ــة اإللق يف أســلوب األداء وطريق

ــذا  ــن ه ــى عصورها.لك ــة يف أزه ــاء العربي ــا بأدب ــارة يذكرن ــا يف العب وتأنًق

ــا  ــا جذبن ــة- إمن ــه املعنوي ــه- عــى قيمت نا إلي ــه أو شــدَّ ــا ب ــا ربطن ــس م لي

الرجــل بإميانــه العميــق، وحزنــه الظاهــر عــى حــارض املســلمن، وغيظــه 

ــه الشــديدة يف إيقــاظ املســلمن ليحمــوا  املتفجــر ضــد االســتعار، ورغبت

أوطانهــم ويســتنقذوا أمجادهــم، وُخيّــل يل أنــه يحمــل يف فــؤاده آالم 

الجزائريــن كلهــم وهــم يكافحــون االســتعار الفرنــي، ويقدمــون املغــارم 

ســيًا ال ينقطــع حتــى يحــرروا أرضهــم مــن الغاصبــن الطغــاة، وكان 

ــدة  ــن أفئ ــل م ــزع الَوَج ــكان ينت ــح، ف ــد جري ــه أس ــزأر كأن ــِه ي يف ِخطاباتِ

ــر  ــه ورســوله، فعرفــت قيمــة األث ــة لل ــج يف نفوســهم الحمي الهيابــن ويُهيّ

الــذي يقــول: “إن مــداد العلــاء يــوزن يــوم القيامــة بــدم الشــهداء«. إن 

الخطيــب أو الكاتــب يــوم يســتمد توجيهاتــه مــن قلبــه ويصبهــا يف نفــوس 

ــة مــن  ــّوُن فيالــق مــن أويل الفــداء، ويصنــع قذائــف حي ــه إمنــا يُك تامذت

ــا أحسســناه ونحــن نســتمع إىل  ــك م رجــال ينســفون الباطــل نســًفا، وذل

ــه  ــاق ب ــاذا ض ــا مل ــرة، فعرفن ــي يف القاه ــر اإلبراهيم ــيخ البش الش

الفرنســيون وطــاردوه، ومــن ثَــمَّ قررنــا االلتفــاف بــه واالســتمداد 

ُر أن الشــيخ الكبــر كان خطيبًــا ثائــرًا وحســب  منه.ومنالخطــأ تصــوُّ

ــه  ــع يل مع ــرة. ووق ــد النظ ــرة بعي ــا ذيك الفك ــد كان فقيًه … لق

حــوار يف مســألتن طريفتــن. قــال يل مــرة: لعلــك قــرأت يف الســرة 

الرشيفــة أن أصحــاب رســول اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم – مــا 

ــت:  ــون عــن مجلســه إالَّ عــى َذَواق- وزن جال-.قل ــوا ينرف كان

نعم.قــال: فــا الــذواق الــذي ينالونــه يف مجلســه؟ فرَتَيَّثْــُت قليــاً 

ثــم أجبــت: لعلهــم كانــوا يتناولــون بعــض األطعمــة أو األرشبــة كا 

ــا  ــن أقداًح ــاف والوافدي م لألضي ــدِّ ــا تَُق ــا هــذا عندم يقــع يف عرن

ــب  ــن أن تجي ــل م ــك أفض ــال يل: ظننت ــره …ق ــاي أو غ ــن الش م

ه بــه األصحــاب الكــرام؟  هــذه اإلجابــة الســاذجة، أذلــك يشء ينــوِّ

ــه  ــال: إن ــوارد يف الســنة؟ ق ــذواق ال ــا هــذا ال ــت يف تلهــف: ف قل

تــذوق أرقــى، أال تذكــر الحديــث الرشيــف: »ذاق حــاوة اإلميــان 

ــوال«. ــا ورس ــد نبي ــا، ومبحم ــام دين ــا، وباإلس ــه رب ــن ريض بالل م

ــق  ــه ترقي ــي في ــام النب ــة، ومق ــه الحكم ــوي تظلل ــس النب إن املجل

القلــوب، ورفــع املســتوى، وتخليــص الروحانيــة من شــوائب األرض، 

وجعــل البــرش يف مصــاف املــإل األعــى … فــا ينــرف أحــد عــن 

هــذا املجلــس الــزيك إال وقــد تــذوق نــازاًل مــن الســاء، وال يعــود 

ــى كان  ــذا املعن ــق، ان ه ــه ويعليهم.الح ــر يعلي ــه إال بذخ إىل أهل

ــرًا مــن  ــه أوىل كث ــه الحــق، وأن ــًدا عــي، غــر أين شــعرت بأن جدي
ــام أو رشاب.«)1( ــه طع ــذواق بأن تفســر ال

ــى  ــيخن ع ــن الش ــة ب ــدت العاق ــن، توط ــك الح ــذ ذل ومن

ــتمرار،  ــور باس ــو وتتط ــذت تنم ــوان، وأخ ــه ورض ــن الل ــوى م تق

ــن  ــر والجزائري ــب الجزائ ــزايل يح ــيخ الغ ــل الش ــذي جع ــر ال األم

لعلائهــا ودعاتهــا ورجالهــا املجاهديــن األبطــال، الذيــن آلــوا عــى 

أنفســهم تفجــر الثــورة ضــد احتــال اســتيطاين جثــم عــى أديــم 

ــر  ــن ســنة، وللتعب ــن وثاث ــة واثنت ــر بغــر وجــه حــق، ملائ الجزائ

ــن  ــا الذي ــاءا لعلائه ــا، وف ــه به ــر وتعلق ــه للجزائ ــق حب ــن عم ع

عرفهــم عــن كثــب، انتقــل الشــيخ الغــزايل إىل الجزائــر، ومكــث بهــا 

ُمدرســا ومحــارضا ومناظــرا يف ملتقيــات الفكــر اإلســامي وجامعــة 

قســنطينة، فضــا عــن حديثــه الدينــي الــذي كان يطــل مــن خالــه 

ــوه لعلمــه وإخاصــه  ــن أحب ــن الذي ــوم إثنــن عــى الجزائري كل ي

ــه.    وتواضع

1( أنظر مجلة الثقافة، عدد 85 سنة 1985.

د. جمال قندل
أستـــاذ محاضـر
جامعـــة الشـلف

الورتالني وتمهيد الطريق 
الشــيخ  انتــداب  املنظور،تنضــوي عمليــة  وضمــن هــذا 
الفضيــل الورتــاين إىل فرنســا، مــن طــرف جمعيــة العلــاء 
املســلمن ســنة 1936،حيــث اضطلــع بعمــل عــى جانــب كبــر 
ــن خــال تأسيســه  ــدان، م ــه يف املي ــدت أمارات ــة، ب ــن األهمي م
للكثــر مــن النــوادي التــي ناهــزت الثاثــن، حيــث بــات 
يغشــاها أبنــاء الجاليــة مــن الكبــار والصغــار، ووجــدوا فيهــا مــا 
يعينهــم عــى تعلــم دينهــم ويقويهــم وأبناءهــم عــى الحفــاظ 
عــى هويتهــم  ويســاعدهم عــى التواصــل مــع املجتمــع الغــريب 

ــر. ــان يف اآلخ ــر أو الذوب ــن التأث ــوف م دون الخ

وملــا شــعرت األجهــزة األمنيــة بالخطــر املتــأيت مــن العمــل الدعــوي 
ــه عــن  ــا كانــت ترقــب حركت ــاين، خاصــة وأنه ــل الورت ــوي للفضي والرتب
ــادرة  ــذي أرسع إىل مغ ــاين ال ــّط عــن الورت ــا مل يغــب ق ــب، وهــو م كث
فرنســا قبــل أن يلقــى عليــه القبــض، حيــث ســافر باتجــاه مــر، التــي 
فتحــت لــه ذراعيهــا، وبخاصــة  جاعــة اإلخــوان املســلمن، التــي بــات 
عضــوا نشــيطا فيهــا، حيــث كان يحــارض يف مقــر »جاعــة الشــبان 
ــم  ــة »قس ــه رئاس ــندوا ل ــد أس ــوان، وق ــها اإلخ ــي أسس ــلمن« الت املس
ــا  ــة م ــه وبخاص ــوده وإمكانات ــرا لجه ــامي« تقدي ــامل اإلس ــال بالع االتص
ــي  ــة الت ــوات اإليجابي ــد كان للخط ــي. وق ــب العلم ــا بالجان ــق منه تعل
خطاهــا، األثــر اإليجــايب يف متهيــد الطريــق، للشــيخ البشــر اإلبراهيمــي 

الــذي لحــق بــه فيــا بعــد.

3637 العدد الثالث )03( جمادى الثاني 1436 هـ ـ مارس 2015 مالسلسلة الجديدة

دعــــاةدعـــاة



ــا نريــد أن تكــون ذاكرتنــا حيــة نشــطة مبثــل ســرة هــؤالء  إنن
ــة للمســح والنســيان  ــر قابل ــريف واألديب، غ ــم العلمــي واملع وتراثه
ألنــه: »إذا أردت القضــاء عــى شــعب، فأمســح ذاكرتــه«، كــا 
يقــول املــؤرخ ميــان هوبــل، لذلــك فــإن التواصــل والتوريــث مــن 
ــؤالء  ــر ه ــة س ــك إال مبعرف ــم ذل ــة، وال يت ــت املهم ــات الوق واجب
الرجــال العظــاء وتاريخهــم وتراثهــم ومواقفهــم، ومــن هــؤالء 
ــذي  ــه، وال ــه الل ــاين رحم ــل الورت ــر الفضي ــتاذ القدي ــام األس األع
نعيــش هــذه األيــام يف ظــال الذكــرى السادســة والخمســن لوفاتــه، 

ــارس 1959. ــوم 12 م ــا ي ــويف يف تركي ــث  ت حي

ــن  ــتي اإلمام ــن مدرس ــل ب ــزة الوص ــق هم ــاين بح ــل الورت مثّ
ابــن باديــس وحســن البنــا،  ومحــور الربــط بــن منهجيهــا، فقــد 
ــن  ــام اب ــذ اإلم ــب تامي ــن أنج ــي وم ــر البادي ــب الفك كان صاح
باديــس ومــن خاصــة معاونيــه، حيــث أواله عنايتــه،  واعتمــد 
عليــه يف الكثــر مــن املهــام الكبــرة،  ملــا التمســه فيــه مــن عامــات 
النجابــة والــذكاء والحيويــة، فأســند لــه متثيــل الشــهاب والتدريــس 
يف مدرســة الرتبيــة والتعليــم اإلســامية، وكان يصطحبــه يف العديــد 
مــن رحاتــه يف ربــوع الوطــن املختلفــة، وانتدبــه ســنة 1936 للقيــام 
بنــرش الدعــوة اإلصاحيــة يف صفــوف املغرتبــن الجزائريــن بفرنســا، 
وقــد أّدى مهمتــه عــى أحســن حــال فأســس العديــد مــن النــوادي 
واملــدارس مــا عــرف حينهــا بنــوادي التهذيــب، مــّا جعل الســلطات 
الفرنســية تطــارده، فانتقــل إىل مــر ســنة 1940 وأكمــل دراســته 
يف األزهــر الرشيــف، وشــارك يف تأســيس العديــد مــن الهيئــات 
والجمعيــات واللجــان، واندمــج يف الحــراك الســيايس والفكــري 
ــه  ــع ب ــا كان يتمت ــع، مل ــدى الجمي ــول ل ــال القب ــاك، ون والثقــايف هن
مــن قــوة الحجــة، وعمــق الفكــرة، وبعــد النظــرة، والجــرأة يف الحق، 
ــا  ــا عامل ــا فصيح ــث كان بليغ ــرش، حي ــب املع ــوذ اإلدراك، وطي ونف
حكيــا وخطيبــا مفوهــا، مــا أكســبه شــهرة بلغــت اآلفــاق، وشــبكة 
ــاء تواجــده مبــر تفاعــل مــع  ــا. وأثن عاقــات امتــدت رشقــا وغرب
فكــر اإلمــام حســن البنــا، وانضــم لإلخــوان املســلمن، وأصبــح مــن 
املقربــن مــن مرشــدهم العــام، حيث كان يســتخلفه أحيانــا يف درس 
الثاثــاء باملركــز العــام لإلخــوان، ويكلفــه بــاإلرشاف عــى فتح شــعب 
ــم  ــارزا يف قس ــوا ب ــح عض ــر، وأصب ــق م ــض مناط ــوان يف بع لإلخ
االتصــال بالعــامل اإلســامي التابــع للمركــز العــام لإلخــوان املســلمن 
ــر  ــة الجزائ ــم بقضي ــن يف القس ــن املكلف ــه، إذ كان م ــذ تأسيس من
ــا مبــا  ــال، كــا كلفــه اإلمــام البن ــا الخاضعــة لاحت وشــال إفريقي
عــرف بثــورة اليمــن، ومتثيــل رشكــة تجاريــة خاصــة لإلخــوان مقرهــا 
ــذه  ــن ه ــل ع ــول الفضي ــاك، يق ــعة هن ــازات واس ــا امتي ــر وله م
العاقــة الخاصــة باإلمــام حســن البنــا: »وكــرت االجتاعــات بيننــا 
ــا  ــة، فتعارفن ــا( وتوطــدت الصل ــه وبــن حســن البن ــك )بين بعــد ذل

جيــدا،  وتصادقنــا،  ثــم تآخينــا يف اللــه أخــوة كاملــة...«

قال اإلمام ابن باديس رحمه 
اهلل: »إنما تقاس درجة األمم بما 
تنتجه من الرجال،  وإنما تكون 
منجبة للرجال يوم تصير تعرف 
أقدار العاملين من أبنائها«.

إن عــدم معرفــة أقــدار الرجــال وبخســهم أشــيائهم 
وجهــل ســرتهم، هــو مشــكلة وظاهــرة تاريخيــة يعــاين منهــا 
ــة عمومــا والجزائريــون عــى وجــه الخصــوص، مــا  املغارب
ــه  ــه الل ــي رحم ــريب املال ــن الع ــر ب ــو بك ــام أب ــل اإلم جع
ــا«،  ــت ضائع ــرب، عش ــل املغ ــن أه ــت ب ــول : »إذا عش يق
ــم  ــق عليه ــا ينطب ــا وأعامن ــن علائن ــر م ــك نجــد الكث لذل
قــول اإلمــام الشــافعي عــن اإلمــام الليــث بــن ســعد املــري 

ــه«،  ــه قوم ــن ضيع ــك، لك ــن مال ــه م ــث أفق ــه: »اللي ــا الل رحمه
ــدع  ــة مب ــن داعي ــم م ــا، وك ــاه بجهلن ــر دفن ــامل تحري ــن ع ــم م فك
ــه  ــاه ومل نعــرف ل ــذ ضيعن ــر ف ــن مفك ــم م ــا، وك ــاه بتقصرن أهملن
قيمتــه وقامتــه بعــدم إدراكنــا لنفاســة مــا عندنــا،  فكــم مــن أبنــاء 
ــا  ــبابها ودعاته ــة وش ــامية الجزائري ــة اإلس ــا والحرك ــر عموم الجزائ
وقادتهــا وأصحــاب الــرأي فيهــا خصوصــا،  قــرأ تــراث ابــن باديــس 
وآثــاره ومجالــس تذكــره، وكــم منهــم درس آثــار البشــر اإلبراهيمــي 
ــم  ــه، زك ــه وجــال مباني ــق معاني ــره واســتوعب عم ــون بصائ وعي
ــارك  ــرشك ملب ــالة ال ــر ورس ــخ الجزائ ــتوعب تاري ــل واس ــك تأم منه
ــك  ــات مال ــاين، وكتاب ــل الورت ــرة للفضي ــر الثائ ــذا الجزائ ــي، وك ملي
بــن نبــي وغــاص يف دســامتها الفكريــة، كــم منهــم تــذوق اإلبــداع 
والقــوة والرقــي يف شــعر محمــد العيــد ومفــدى زكريــاء، وغرهــم 

ــرون. كث

البنــا  حســن  مقدمتهــم  ويف  اإلخــوان  عــرف  لقــد 
قيمــة الفضيــل ـ وهــو ابــن جمعيــة العلــاء، والتلميــذ 
ــوا  ــم ووثق ــوه عليه ــس ـ وقّدم ــن بادي ــا اب ــب إلمامه النجي
بــه واعتــروه واحــدا منهــم ومــن خاصــة رجالهــم بــل مــن 
قادتهــم، وعندمــا اصطــدم عبــد النــارص باإلخــوان املســلمن 
يف أواســط الخمســينات أصبــح النظــام املــري غــر مرتــاح 
للفضيــل النتائــه إليهــم فاضطــر أن يغــادر مــر إىل لبنــان.

ــره،  ــرق يف غ ــا تف ــل م ــخصية الفضي ــع يف ش ــد جم لق
ــاء،  ــة العل ــر جمعي ــة فك ــق وأصال ــن عم ــل م ــث نه بحي
وشــمول وعامليــة فكــر اإلخــوان املســلمن، فكانــت لــه 
املكانــة والحظــوة لــدى اإلمامــن ابــن باديــس والبنــا رحمها 
اللــه، ومــا يجتمــع حــب اإلمامــن الخــاص لشــخص، إال لعلــو 
ــه،  ــدرة معدن ــخصيته، ون ــز ش ــه، ومتي ــة مكانت ــأنه، ورفع ش
فبقــد كان عملــة نــادرة يف الفكــر والعلــم والعمــل والحركــة 
والــرأي والعاقــات واإلنجــاز، كــا كان املتحــرك امليــداين 
األملعــي الــذيك املوســوعي الداعيــة املفكــر املصلــح الســيايس 
املــريب متعــدد املواهــب، وكان رجــل أمــة بامتيــاز أكــر منــه 
ــر  ــه الكب ــه، وعمل ــة في ــه املتأصل ــم وطنيت ــر رغ ــل قط رج
والكثــر الــذي قدمــه مــن أجــل وطنــه، حيــث مل يقــر ومل 
ــه،  ــأي جهــد يقــدر علي ــا ب ــه حينه ــة وطن يبخــل عــى قضي
ومــع ذلــك كان عاملــي الهــم واالهتــام فيــا يتعلــق بقضايــا 
األمــة، فــا تــرك قضيــة مــن قضايــا املســلمن يف عهــده إال 
ــا،  ــا خاص ــا اهتام ــم به ــك، وأهت ــا ميل ــبيلها م ــذل يف س وب
كان حــاال مرتحــا بحيــث زار معظــم البلــدان العربيــة 
واألمريكيــة  األوربيــة  الــدول  مــن  والكثــر  واإلســامية 
ــر  ــه أث ــه في ــا ل ــر منه ــة، ويف كل قط ــيوية واإلفريقي واآلس
ـــ لألســف  وقصــة وحكايــة وإنجــاز، لكــن ضــاع الكثــر منهــاـ 
الشــديد ــــ بســبب ظاهــرة الكســل التدوينــي أو الامبــاالة 
ــع عــى  ــة التــي نعانيهــا، ويكفــي أن نطل ــة املتوارث التوثيقي
مذكــرات الساســة واملفكريــن واألدبــاء اليمنيــن واللبنانيــن 
ــه  ــذوا علي ــه وتتلم ــوا ب ــوه واحتك ــارصوه وعايش ــن ع الذي
حينهــا لنــدرك عظمــة هــذا الرجــل وذكاءه وموســوعيته 

ــا. ــر من ــه الكث ــذي يجهل ــزه ال ــه ومتي ــه وقدرات وإبداع

هــذا غيــض مــن فيــض مــن الســرة العطــرة لشــخصية 
عظيمــة كانــت إســامية يف تصوراتهــا وقناعاتهــا ومنهجهــا، 
ــا  ــة يف تبنيه ــا، وطني ــاطها وتفاعله ــا ونش ــة يف تفكره عاملي
لقضايــا الوطــن وتحــرره واســتقاله، نســتطيع أن نقــول أن 
شــخصية األســتاذ الفضيــل الورتــاين كانــت إخوانيــة ولكــن 

بنكهــة باديســية جزائريــة.

أ. جمال زواري
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وصــل القطــار محطــة قرطبــة قُبيــل املغــرب، ومــا إن حطــت قدمــاي 

ــخ، ويف لحظــة الوصــول، عــاد يب  ــت يف دّوامــة التاري ــى دخل ــا حت أرضه

الزمــن إىل عصــور »ســيادة قرطبــة« أســمع جلجلــة األحصنــة، وصلصلــة 

الســيوف، وأتنشــق غبــار املعــارك، وأترقــب حلقــات العلــم ومناظــرات 

الفقهــاء، وأستشــعر زحمــة العامــة والخاصــة يف الشــوارع والــدروب.

ــا بوســط املدينــة الحديثــة، هــو »املســجد  أول مــا ســألت عنــه وأن

الجامــع«، إال أن اللوحــات اإلشــهارية تغنيــك عــن الســؤال، فهــي يف كل 

مــكان توجهــك إىل مــرادك )mezquita-catedral(، إنــه االســم الجديــد 

للمســجد الجامــع. 

قرطبــة الحديثــة ال تشــبه كثــرا بلنســية، فهــي خاليــة مــن البنــاءات 

العماقــة، والفخمــة والعاليــة، لكــن تشــبهها يف نظامهــا وشســاعة 

ــا. ــة طرقه ــوارعها، ونظاف ش

وصلــت إىل أحــد أســوار املدينــة العتيقــة وهــو مــا يــزال عــى حالــه، 

فدخلــت مــن بابــه إىل أزقــة ودروب ضيقــة، وبنــاءات بســيطة، مل تتغــر 

قرطبــة كثــرا عــى مــا كانــت عليــه، حتــى شــوارعها مــا تــزال محافظــة 

ــن،  ــارع األموي ــور، وذاك ش ــارع املنص ــذا ش ــلمن، فه ــق املس ــى عب ع

وهنالــك شــارع املســجد، لكــن القــوم غــر القــوم، واللغــة غــر اللغــة، 

والعــادات غــر العــادات، والديــن غــر الديــن.

ــكان،  ــى امل ــه ع ــق قبضت ــد أطب ــل ق ــادق واللي ــد الفن ــت بأح نزل

ــال يل  ــدران، فق ــطوح والج ــى الس ــو وع ــه يف الج ــج ذرات ــاب نس والضب

ــن  ــر م ــاء ك ــدي أصدق ــري : »عن ــم أين جزائ ــا عل ــدق مل ــب الفن صاح

إلى الحبيبة الغالية قرطبة Cordoba عاصمة الدنيا

اســرتقت بعــض الوقــت قبــل توجهــي نحــو قرطبــة لزيــارة برشــلونة ومــا جاورهــا، إال أن صــورة قرطبــة مل تــرح خيــايل، وال مــكان لخواطــري 

إال لقرطبــة، وجامــع قرطبــة، وقنطــرة الــوادي بقرطبــة، فمجــرد عــوديت إىل بلنســية اســتقلت القطــار الريــع )بلنسية-إشــبيلية(، وبينــا القطــار 

ــا املقــري نقــا عــن الحجــاري-: »كانــت منتهــى  ــة فهــي –كــا وصفه ــة التاريخي ــي يتلهــف شــوقا لهــذه املدين ــا، كان قلب يطــوي الفــاة طيّ

ــة  الغايــة، ومركــز الرايــة، وأّم القــرى، وقــرارة أويل الفضــل والتقــى، ووطــن أويل العلــم والنهــى، وقلــب اإلقليــم، وينبــوع متفّجــر العلــوم، وقبّ

اإلســام، وَحــرضة اإلمــام، ودار صــوب العقــول، وبســتان مثــر الخواطــر، وبحــر ُدرر القرائــح، ومــن أفقهــا طلعــت نجــوم األرض وأعــام العــر 

وفرســان النظــم والنــر، وبهــا أنشــئت التأليفــات الرائقــة، وصّنفــت التصنيفــات الفائقــة...«.

ــل  ــن أه ــدادا م ــدق أع ــذا الفن ــتقبلت به ــا اس ــر، وطامل الجزائ

بلــدك« وأردف قائــا دون أن أســأله: »املســجد عــى بعــد ثــاث 

ــة  ــاعة الثامن ــى الس ــدا ع ــه غ ــح أبواب ــا، ويفت ــن هن ــق م دقائ

صباحــا«، مل أتفاجــأ مــن مبادرتــه هــذه كــوين أعلــم أن معظــم 

الســياح القاصديــن قرطبــة إمنــا يقصــدون املســجد الجامــع 

ــا كــر  ــع الدني »املشــهور أمــره، الشــائع ذكــره، مــن أجــّل مصان

ــة، وإتقــان بنية...فصــار  مســاحة، وإحــكام صنعــة وجــال هيئ

يحــار فيــه الطــرف ويعجــز عــن حســنه الوصــف« -كــا وصفــه 

ــيط. ــر الوس ــري يف الع الحم

مل يكــن باســتطاعة أحــد يف مــكاين أن ينتظــر إىل الغــد، وبينه 

وبــن هــذا األثــر التاريخــي األشــم ثــاث دقائــق فقــط، فأرسعــت 

ــد  ــد أح ــإذا يب عن ــة، ف ــة الضيق ــة قرطب ــر أزق ــجد ع ــو املس نح

أســواره، إنــه هنــا يف وســط هــذا الــرد الشــديد، وحيــد ليــس لــه 

ــا  ــه الدامــع حزن ــذي كان يخفــي وجه ــاب ال ــس، يلفــه الضب أني

عــى مــا هــو فيــه، وشــوقا ملــا كان عليــه، رفعــت طــريف ألكتحــل 

ــب  ــه، والصلي ــو مئذنت ــارى تعل ــس النص ــت نواقي ــه، فرأي بجال

قائــم عــى محيــاه، ســلّمت عليــه، ووضعــت يــدي عــى جــداره، 

كــّرُت، ســبّحُت، هلّلــُت وقــرأُت آيــات مــن القــرآن...، ســمعت 

صــدره  بزفــرات  وأحسســت  دموعــه،  واستشــعرت  نحيبــه، 

الحارقــة، آنســته بُرهــة مــن الزمــن والليــل قــد قطــع شــوطا مــن 

عمــره، ثــم عــدت متثاقــل الخطــى إىل الفنــدق بعدمــا تواعدنــا 

ليــوم غــد.
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ــياح،  ــه الس ــّص مدخل ــد غ ــع، وق ــا إىل الجام ــدت صباح ع

منتظريــن فتــح األبــواب، وعــى الســاعة الثامنــة والنصــف دخلنا 

ــارشة إىل مدخــل املصــى،  ــم توجهــت مب إىل ســاحة املســجد، ث

متلهفــا لحضــن الجامــع، ألجــد البــواب منتصــب القامــة يســألني 

بلغتــه اإلســبانية: أنــت مســلم؟ قلــت : نعــم أنــا مســلم. قــال : 

ــد: الصــاة  الصــاة داخــل املســجد ممنوعــة، قلــت: مــاذا؟  فأكّ

ممنوعــة.

ــرة، وأقواســه  ــن ســواريه الكث ــت املســجد ومشــيت ب دخل

ــوع،  ــكينة، خش ــاء، س ــة، به ــال، روع ــة .... ج ــة الجميل العالي

رغــم أن الكثــر مــن محاســنه التــي أطنــب املؤرخــون يف ذكرهــا 

قــد اندثــرت، فــا متلــك أمــام هــذا اللقــاء، إال أن تكــّر وتســبّح 

وتهلّــل، وتتمّســح عــى جدرانــه، وتعانــق ســواريه، وفجــأة 

ــة  ــت الكآب ــق، وعل ــراين حــزن عمي ــي، وع ــات قلب انقبضــت دق

ــص  ــكان خّص ــام م ــع أم ــط الجام ــي يف وس ــاْي، إذ وجدتن ُمحيّ

لقــّداس النصــارى، حيــث نّصبــت أمــام مجموعــة مــن الكــرايس 

ــة  ــة إىل مجموع ــذراء«، إضاف ــيح« و»الع ــل »املس ــة متاثي املرتاص

مــن الصلبــان، فتأكــدت أنــه مل يبــق مــن »جامــع قرطبــة« 

ــة  ــو اآلن »كاتدرائي ــا ه ــوارع، بين ــات الش ــى الفت ــمه ع إال اس

ــا مــن لحظــة مؤملــة. ــا له ــة«، ي قرطب

مل أتنبــه للوقــت املخصــص للزيــارة، حتــى بــدأ أعــوان األمــن 

ــذي  ــايل ال ــوج الت ــال للف ــح املج ــروج، ليُفس ــا بالخ ــرون لن يش

ينتظــر عنــد املدخــل.

إلى عروس الدنيا »مدينة الزهراء«
M a d i n a t  A l - z a h r a

ــا  ــد عنه ــة، تبع ــرب قرطب ــال غ ــع ش ــراء تق ــة الزه مدين

حــوايل 6 كلــم، بناهــا خليفــة األمويــن باألندلــس عبــد الرحــان 

ــه ســنة 325هـــ/936م، وســكنها  ــن الل ــارص لدي ــد الن ــن محم ب

ــد  ــتمر يف عه ــا اس ــع أن بناءه ــنوات، م ــرش س ــوايل ع ــد ح بع

ــه )ت.366هـــ/976م(،  ــتنر بالل ــاين املس ــم الث ــه الحك خليفت

وال أريــد أن أغــوص يف أوصافهــا الســاحرة التــي تشــبه الخيــال، 

ــي أن نعــرف أن عــدد  ــط يكف ــي متــأل بطــون املصــادر، فق والت

العاملــن يف بنائهــا عــرشة آالف رجــل يف اليــوم، ويف بنــاء جامعهــا 

ألــف نســمة يوميــا، وعــدد ســواري  الزهــراء 4316،  وأن كل مــن 

زار األندلــس يف تلــك األيــام كان البــد أن يزورهــا، ويُلقــي  نظــرة 

ــا. عليهــا، ألنهــا كانــت يومئــذ عــروس الدني

نقلتنــا الحافلــة إىل خــارج قرطبــة رفقــة مجموعــة مــن 

ــايف  ــة وفي ــا مناطــق خالي ــاس، عرن ــف األجن ــن مختل الســياح م

واســعة، حتــى وصلنــا ســفح جبــل هــو جبــل العــروس، وهنــاك 

ــا أطــال الزهــراء مــن دون قصــور، وال مســاجد، وال دور  وجدن

وال مســابح، نائيــة عــن األعــن، وحيــدة منعزلــة، تســرتجع أيــام 

ــوءة  ــا نب ــت فيه ــت، وتحقق ــد ذبل ــا ق ــا زهرته ــراح، وجدن ــس واألف األن

ــال : ــا ق ــن ســعيد البلوطــي مل ــذر ب ــا من قاضيه

أوقاته فيها أما متهــــُل يا باين الزهراء ُمستغرقا   

لو مل تكن زهرتها تذبُل للّه ما أحَسَنها رونقـــا    

نزلــت عــى أرضهــا وهــي خاليــة، ميــأل جوانبهــا الهــدوء والســكون 

املطبــق، ال تســمع إال همهــات الســياح وهــم يتبادلــون أطــراف 

ــة، رثيــت  الحديــث، ووجههــا شــاحب حزيــن يشــبه حــال جامــع قرطب

واللــه لحالهــا فخاطبتهــا تــارة عــى لســان الشــاعر الســمير األندلــي:

أشتــــــــــــاتا أنــُدُب  ُمعتِبـــرا  وقفت بالزهـراء ُمْستعِبـــرا   

قالــت : وهــل يرجــع مــن ماتــا؟ فقلت : يا زهرا، أال فارجعي   

هيهــات يُغنــي الدمــُع هيهاتــا فلم أزل أبْي وأُبي بهــــــا     

أمواتـــــــــــا يْنُدبــن  نــوادُب  كأمنا آثاُر من قد مضــــــى   

وتارة أخرى عى لسان محيي الدين بن عريب األندلي :

ديــار بأكنــاف املاعــب تلمـــع             ومــا إن بهــا مــن ســاكن وهــي بلقــُع

ينوح عليها الطر من كـل جانب                            فيصمت أحيانا وحينا يرجــــــــــــــُع

ــروُع ــو مـ ــب وه ــجٌن يف القل ــه ش فخاطبُت منها طائرا متغـــرّدا           ل

فقلت عى ماذا تنوح وتشتي           فقــال عــى دهــر مــى ليــس يرجــُع 

ــى إىل  ــن أع ــوار م ــض األس ــوى بع ــر، س ــرة تُذك ــياء كث ــق أش مل تب

أســفل، لكونهــا كانــت مدرّجــة البنــاء، مدينــة فــوق مدينــة، ومخطــط ملــا 

تبقــى مــن مســجدها الجامــع، وَســَواٍر كثــرة تعلوهــا أقــواس مزخرفــة 

بأشــكال جميلــة تأخــذ باأللبــاب، وبقايــا مجلــس النــارص الرائــع الــذي 

ــا  ــبح يف جنباته ــاء، وتس ــا امل ــوم ميأله ــت ذات ي ــرات كان ــه بح تحيط

األســاك، وكان ذلــك كلــه يــدل عــى روعــة البنــاء، ومهــارة املهندســن 

ــاة. ــى الحي ــا معن ــة علّمــت الدني املســلمن، وحضــارة راقي

كلمة أخيرة عن النظام والنظافة
 مــن خــال جولتــي هــذه، ومــا درســته عــن التمــدن اإلســامي أدركــت 
ــم املــدن، وتقســيم املعاشــات بهــا،  ــوا الســباقن إىل تنظي أن املســلمن كان
وترتيــب شــؤون ســكانها، فــكان كل يشء يف مكانــه، ال يـُـرتك يشء للصدفــة، 
ــم  ــوازل مليئــة بقضايــا معيشــة النــاس، يف مــا تعلــق بدينه ــب الن فكت
وبدنياهــم، وكان الفقهــاء يتعرّضــون لدقائــق األمــور وتفاصيــل األشــياء مــا 
ــام  ــدن اإلس ــون إىل م ــا يأت ــلمن مل ــر املس ــكان غ ــا، ف ــى بالن ــر ع ال يخط
ــا  ــوم مل ــا، والي ــاري مياهه ــا، ومج ــا، وأضوائه ــا ونظافته ــرون بنظامه ينبه
َخلـَـَف بعــد أوالئــك َخلـْـٌف أضاعــوا أســباب التحــرض، انقلبــت اآليــة، فعدنــا 
ملــا نأتيهــم ننبهــر بنظــام مدنهــم، وأخــاق شــعوبهم، ونظافــة شــوارعهم، 
ففــي كل املحطــات واألماكــن التــي زرتهــا وشــاهدتها، مل أجــد شــيئا مــرتوكا 
ــل، وال  ــه، ال يشء معطّ ــرب، كل يشء يف مكان ــن ال ــارج ع ــة، أو خ للصدف

ــى  ــل حت ــت، ب ــا أُهمل ــعر أنه ــع تش ــح املجتم ــن رشائ ــة م رشيح
ــاد  ــا يف هــذه الب ــت عليه ــي تحصل ــوق الت ــكاب تفتخــر بالحق ال
خاصــة، ويف بــاد الغــرب عامــة، إنهــا حضــارة تحــرتم اإلنســان الــذي 
ينتســب إليهــا، تعمــل جاهــدة لتلبيــة كل حاجياتــه، وتســهل عــى 
راحتــه مــا اســتطاعت إىل ذلــك ســبيا، بينــا كانــت حضارتنــا تُعنى 

باإلنســان ملجــرد أنــه إنســان، وليــس بالــرضورة انتــاؤه لإلســام.

ــول  ــن يق ــا ليســت مبســتحيلة عــى م ــا وعودته ــا حضارتن إنه
ــن فيكــون. للــيء ك

ــٌة، ويف  ــن دمع ــٌة، ويف الع ــب لوع ــس ويف القل ــت األندل وّدع
ــك  ــرة، عــى رأســها غرناطــة، لعــل ذل األحشــاء وحشــٌة، ملــدن كث

ــْر. ــاٍم أُخ ــا يف أي ــدْر، ألعــود إليه ــر الق مــن تدب
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ــك الجلســات  ــى وعــن تل هــل تســاءلت يومــا عــن أحــام الصب
ــك  ــراودك تل ــت ت ــا زال ــل م ــك؟ ه ــا بخيال ــبح فيه ــت تس ــي كن الت
األحــام ؟ أم أنــك تراهــا  قــد قــرت يف أرض الخمــول والتــي يســميها 

ــا واقعــا ؟ البعــض من

ــق  ــاعة يعل ــب ش ــزم يف الغال ــه املنه ــل من ــذي يجع ــع ال الواق
عليهــا إخفاقاتــه بينــا يــر الناجــح املؤثــر عــى صناعتــه وتطويعــه.

فــا العــامل الخارجــي يف النهايــة إال انعــكاس لحالتنــا الداخليــة !

ــز اإلنســان عــن  األحــام واحــدة مــن أهــم الفروقــات التــي متي
غــره مــن الكائنــات األخــرى. فــا بــال البعــض منــا يــرىض أن يكــون 

كائنــا بــدال مــن كونــه خليفــة ؟

خليفــة اللــه يف أرضــه يســعى إىل إعارهــا وتنميتهــا، وهــي 

الرســالة الســامية التــي مــن أجلهــا خلقنــا. قــال تعــاىل : زب ٱ  ٻ  

ڀ   ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

رب. ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ  
ــع وســلوك  ــا اىل  واق ــي أن نحوله ــذا يعن ــا  فه أن نعيــش أحامن
ــد  ــا  قواع ــر ألحامن ــو أن نوف ــك ه ــوات يف ذل ــه، وأول الخط نعيش
ــا  ــاه له ــب االنتب ــب وج ــان جوان ــي مث ــج وه ــة النتائ ورشوط صياغ

ــخيص. ــط الش ــاء التخطي أثن

وقبــل أن نحــدد هــذه الجوانــب، أردت تنبيهــك يف هــذا العمــود 
ــاء تخطيطــك  ــا أثن ــي يجــب أن تراعيه ــاة الت ــب الحي إىل أهــم جوان

ــوازن والنجــاح وتحقــق الســعادة. ــى تصــل إىل الت لنفســك، حت

عجلــة الحيــاة أو عجلــة الســعادة كــا يســميها علــاء التنميــة 
ــكل  ــطة يف ش ــأوضحها  مبس ــية  س ــع أركان رئيس ــم تس ــة تض الذاتي
أســئلة. إجابتــك عــى هــذه االســئلة ســيجعلك تخطــو اوىل خطواتــك 

يف عــامل التأثــر.

ما هي أهدافك الروحية والتعبدية؟  •
ما هي أهدافك الصحية؟  •

ما هي أهدافك التنموية واملهارتية؟  •
ما هي أهدافك األرسية؟  •

ما هي أهدافك االجتامعية؟  •
ما هـي  نوع العالقات الذي تريدها يف حياتك؟  •

ما هو برنامجك الرتفيهي ؟  •
ما هي أهدافك املهنية؟  •
ما هي أهدافك املالية؟  •

ــكان  ــس  يف م ــك أن تجل ــب، ميكن ــذه الجوان ــه إىل كل ه ــد أن تنتب وبع
ــن دون  ــب م ــك  يكت ــدع قلم ــة وأن ت ــذ كراس ــك وأن تأخ ــع نفس ــادئ م ه
توقــف مــدة ال تقــل عــن خمســة عــرش دقيقــة كل مــا تريــد تحقيقــه، إشــعر 
كــا لــو كنــت قائــدا بإمكانــه أن يحقــق كل مــا يتمنــى تحقيقــه، ثــم أعــرض 

ــج  وهــي مثــان رشوط أساســية : ــه عــى قواعــد صياغــة النتائ ــا كتبت م

ــا  ــى م ــز ع ــت ترك ــل أن ــة؟ ه ــة إيجابي ــة بطريق ــك مصاغ ــل أهداف • ه
ــد؟ ــا ال تري ــى م ــد أم ع تري

ــت  ــا تح ــؤوليتك أم أنه ــت مس ــيطرتك وتح ــن س ــك ضم ــل أهداف • ه
ــن؟ ــيطرة آخري س

• هــل هــي واضحــة؟ مبعنــى أن تجيــب أيــن؟ ومتــى؟ ومــع مــن تريــد أن 
تحقــق هــذه األهــداف؟

• هــل تعــرف العوائــق التــي تقــف يف طريــق تحقيقــك لهــذه األهــداف؟ 
وهــل درســت تأثراتهــا وهــي محققــة عــى كل عجلــة الحيــاة ؟

• هل هي قابلة للقياس؟ فام ال ميكن قياسه ال ميكن إدارته.

• هــل هــي قامئــة عــى الحــواس؟ هــل صممــت لهــا فيلــام ذهنيــا وهــي 
محققــة.

• هــل أنــت مؤمــن أنــه بإمكانــك تحقيــق هــذه األهــداف؟ وقبلهــا هــل 
أنــت جديــر بهــذه األهــداف؟

• مــا هــي الخطــوة األوىل ثــم الخطــوات التــي تليهــا لــي تصبــح أهدافــك 
نتائــج يف واقعــك.

أريــدك عزيــزي القــارئ أن تقــوم بــكل هــذا وأكــر ثــم أن تبقــى متمســكا 
بأحامــك مهــا كانــت الظــروف والتحديــات وأن تتنفســها دامئــا كــا يتنفــس 
ــن  ــى م ــا أع ــا معن ــا دامئ ــى محلق ــى تبق ــجن حت ــات االكس ــق جرع املختن
الســحاب. وتذكــر كيــف كان رد النبــي الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم حــن 
املســاومة ..«ياعــّم، واللــه لــو وضعــوا الشــمس يف ميينــى والقمــر يف يســاري 

عــى أن أتــرك هــذا األمــر مــا تركتــه حتــى يظهــره اللــه أو أهلــك فيــه«.

أ. كمــال سعد اهلل
خبير التنمية والتطوير الذاتي
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