
كلمتــان تــدالن عــى معــاين كثــر كلهــا حســنة  تقدميــا وتأخــرا، 
ــا عــن حــب الخــر فهــو موضــوع متنــوع بتنــوع الخــر  فــإن تحدثن
وحــارض يف حياتنــا أدركنــا ذلــك أم مل ندركــه، وإن تحدثنــا عــن الخــر 
فــا ميكــن إال أن يكــون مصاحبــا باملحبــة، واإلنســان جبــل عــى حــب 
ــا  ــا أكرثه ــا وم ــر مادي ــواء كان الخ ــه س ــت ظروف ــا كان ــر مه الخ
صــوره أو كان معنويــا وهــذا صنــف يرتقــي اليــه مــن ظلــت فطرتهــم 

ســليمة.

حــب الخــر باملعنــى املطلــق مــن الفطــرة التــي فطــر اللــه الناس 
عليهــا فحبنــا للــال وهــو خــر  »و إنــه لحــب الخــر لشــديد » وحــب 
األوالد والعشــرة واألزواج واألبــاء وهــي خــر فاللــه يف موضــع الجهــاد 
مل يســتنكر عــى املؤمنــن حــب هــؤالء بــل اســتنكر تغليــب حبهــم 

عــى حــب الجهــاد يف ســبيله باملــال والنفــس زب چ  چچ  ڇ  

ڌ   ڍ   ڍ    ڇ    ڇ   ڇ  
ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  

ــة 24. ــة اآلي ڳ  ڱ   ڱ  ڱرب .  التوب
فالخــر جــاء ذكــره يف القــرآن مقرونــا بالحــب يف أكــرث مــن موضع 
ــان يف  ــا االنس ــي يجده ــة الت ــي أن العاطف ــة فه ــذا دالل وإن كان له
ــه  تســخره  ــات هــي الحــب وجــب علي نفســه اتجــاه هــذه املكون
لخدمــة املبــادئ والقيــم االنســانية التــي جــاءت بهــا رســالة اإلســام، 
ــان  ــع االنس ــر لنف ــب الخ ــخر ح ــا تس ــف ميكنن ــو كي ــؤال ه والس
وصالحــه حتــى ال تطغــى عليــه ال الشــهوانية، إذ ال ميكــن أن العيــش 
مــن دون حــب الخــر عامــا كان أو خاصــا ، فكــم مــن انســان محــروم  
ــو لحظــة صغــرة ليحياهــا ويجــد  ــى ان يجــد ول ــه ويتمن مــن والدي
معنــى الحــب للوالديــن وهــو خــر ، وكــم مــن والــد يتمنــى نفــس 
ــان  ــن انس ــم م ــر، وك ــو خ ــاء وه ــة لألبن ــم املحب ــد طع ــيء ليج ال
عجــز عــن صنيــع الخــر فــرأى النــاس يهرعــون اىل ميادينــه زرافــات 
ووحدانــا ودمــوع العــن تــذرف لعجــزه عــن القيــام بأبســط األشــياء 
وهــي مســاعدة رجــل أو إمــرأة أو طفــل عــى عبــور الطريــق وهــذا 
ــد أن  ــن بع ــر لك ــي خ ــة وه ــب العافي ــقيم أح ــن س ــم م ــر، وك خ
فقدهــا وهــو يتمنــى لــو عــادت اليــه فيقيمهــا بحــب شــغوف ويبــذل 

يف ذلــك مــا يف وســعه.

وبالدراســة والبحــث نجــد ان هنــاك أنــواع مــن الحــب وهــي يف 
تصــوري ارقــى أنــواع حــب الخــر وأفضلهــا:

1. حــب اللــه وهــو عبــادة وهــذا خــر لإلنســان ولــن يعطــاه إال 
بجهــد وصــدق.

ــام  ــن مت ــام م ــاة والس ــه الص ــد علي ــه محم ــي الل ــب نب 2. وح
ــه. ــب الل ــوز بح ــن نف ــه ل ــن دون ــو خروم ــه وه ــة لل ــال الطاع ك

ــا واآلخــرة  ــر وهــو خــر لإلنســان يف الدني ــن ب 3. وحــب الوالدي
وهــو وفــاء وتعبــر صــادق عــن نبــل املــرء وصفــاء رسيرتــه وســبب 

ــن. النجــاة يف الداري

4. وحــب الزوجــة مــودة وهــو خــر اذ بــه تســتقر الحيــاة ويجــد 
املــرء الســكن »لتســكنوا اليهــا«.

5. وحــب االبنــاء رحمــة وهــي خــر ودافــع للعنايــة واالهتــام 
واســتمرار الحيــاة  ولوالهــا مــا ســقي ولــد جرعــة مــاء.

ــا  ــا م ــب إلين ــوله أح ــه ورس ــون الل ــو أن يك ــب ه ــر الح وخ
ــر  ــه، وخ ــيء إال لل ــا ال ل ــب بعضن ــب أن نح ــر الح ــواها، وخ س
ــره  ــام ونك ــر االس ــة وخ ــن نعم ــه م ــن في ــا نح ــب م ــب أن نح الح
ــرص  ــب أن نح ــر الح ــه، وخ ــا الل ــد أن نجان ــال بع ــودة اىل الض الع
مثــل نبينــا عــى هــد ى النــاس وخرهــم وال نــرىض لهــم  الضــال فقــد 
روى اإلمــام البخــاري -رحمــه اللــه - يف صحيحــه أيًضــا مــن حديــث 
أَنـَـٍس - رَِضَ اللَّــُه َعْنــُه - قـَـاَل : كَاَن ُغــَاٌم يَُهــوِديٌّ يَْخــُدُم النَِّبــيَّ َصــىَّ 
ــلََّم  ــِه َوَس ــُه َعلَيْ ــىَّ اللَّ ــيُّ َص ــاُه النَِّب َ ــرَِض, فَأَت ــلََّم فََم ــِه َوَس ــُه َعلَيْ اللَّ
يَُعــوُدُه, فََقَعــَد ِعْنــَد َرأِْســِه, فََقــاَل لَــُه: أَْســلِْم, فََنظَــَر إِىَل أَِبيــِه - َوُهــَو 
ــلََّم -  ــِه َوَس ــُه َعلَيْ ــىَّ اللَّ ــِم - َص ــا الَْقاِس ــْع أَبَ ــُه: أَِط ــاَل لَ ــَدُه - فََق ِعْن
ــُد  ــوُل الَْحْم ــَو يَُق ــلََّم َوُه ــِه َوَس ــُه َعلَيْ ــيُّ َصــىَّ اللَّ ــَرَج النَِّب ــلََم, فََخ فَأَْس

ــاِر. ــْن النَّ ــَذُه ِم ــِذي أَنَْق ــِه الَّ لِلَّ

ــا مــن الضغائــن واألحقــاد حتــى  وخــر الحــب أن تصفــو رسائرن
ــه  ــيء ال صاحب ــل ال ــض الفع ــن نبغ ــا فنح ــاء إلين ــن أس ــق م يف ح
فنتلطــف باملســيئن تلطــف النبــي باملخالفــن لــه يف العقيــدة حرصــا 

عــى هدايتهــم فهــو داعيــة ليــس قــاض.

وخــر الحــب أن نعمــل لإلســام ليــل نهــار بتفــان وجــد وســعي 
حثيــث لتحقيــق أهدافــه النبيلــة مــن نــر للفضيلــة والعمــل عــى 
جمــع الكلمــة ودفــع الــرر بالقــدر املســتطاع وتبشــر النــاس بخــر 
اإلســام وتيســر معانيــه لهــم، وخــر الحــب أن تظــل مشــاعرنا 
مفعمــة بالحــب ألمــة اإلســام يف مشــارق األرض ومغاربهــا وقضاياهــا 
الكثــرة واملتنوعــة وعــى رأســها فلســطن الســليبة واملســجد األقــى 
املحتــل، باذلــن الجهــد لتفريــج الهــم عنهــا وفــك أرسهــا  وتحريــر هــا 

مــن التخلــف والطغيــان.

فاللهــم ارزقنــا حبــك وحــب مــن يحبــك وحــب كل عمــل يقربنــا 
إىل حبــك وحــب نبيــك واجعــل اللهــم حبــك وحــب نبيــك أحــب الينــا 

مــن البــارد عــى الظــأ.

أ. نصر الدين حـــــزام
رئيس جمعية اإلرشاد واإلصالح
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هــّل هــال شــهر رمضــان مســتصحبا معــه كل مــا هــو 
جميــل يف ديننــا مــن معــاين وقيــم وســلوك كانــت يف زمــن 
ــا  ــاش يف ظله ــة ع ــارة راقي ــا حض ــوا عليه ــا بن ــافنا أسس أس
اإلنســان كرميــا آمنــا مطمئنــا ،حيــث كان هــذا الشــهر 
عندهــم رايــة خــر يتنافســون لحملهــا وكلهــم اجتهــاد 

ــدة. ــاد ومجاه وجه

أمــا رمضــان هــذا الزمــان )ومــا للزمــان مــن عيــب 
ســوانا( فقــد حولنــاه إىل موعــد نتفنــن فيــه إبــراز كل 
مظاهــر التخلــف واالختــاف وأشــكال املخالفــات فلــم 
ــل  ــل وص ــال ب ــة اله ــول رؤي ــاف ح ــى باالخت ــي حت نكتف
ــات  ــواع املخالف ــا كل أن ــا جمعن ــك ك ــة الش ــر إىل ليل األم
التــي نرتكبهــا عــى مــدار الســنة لنعيدهــا يف رمضــان بــدءا 
مبخالفــات قواعــد الســر واملــرور بحيــث ترتفــع الحــوادث 
القاتلــة، وانتهــاء مبخالفــات الســلوك  من ســب ولعــن وعراك 
ورسقــة، فتكــرث األحــداث املؤســفة املســيئة لديننــا، ومــرورا 
مبخالفــات امليــزان والتســعر واملضاربــة واإلحتــكار وغرهــا 
ــتويات  ــام يف كل املس ــا الع ــار تخلفن ــدرج يف إط ــي تن والت
واملجــاالت وعــى مــدار العــام، فهــي يف حجمهــا عديــدة ويف 
وقعهــا شــديدة، وأكتفــي هنــا بواحــدة فقــط وهــي تحــّول 
ــات يف القفــف إىل  ــارا مــن مأكــوالت ومروب مشــرياتنا نه
فضــات يف األكيــاس الباســتيكية ليــا، تتزيــن بهــا القامــة 

ــواب املســاجد. ــى أب ــى ع ــكان وحت ــرة يف كل م املنت

ــان  ــام رمض ــا بصي ــا وصدق ــن حق ــي يؤم ــن بق ــإىل م ف
إميانــا واحتســابا أن يقبــل عــى الخــر وعــى غــره أن يّقــل 

)يف رشه( أو يســتقيل.

يا باغيَّ الخير 
أقبـــل..
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جمعيــة اإلرشــاد واإلصــاح تســر قافلــة إغاثيــة أخــوة وصلــة 02  ملخيــات اإلخــوة 
الصحراويــن أيــام 27/26/25/24/23 أفريــل  2015 تحــت شــعار »ومــن أحياهــا فكأمنــا 
ــراوي،  ــانية للشــعب الصح ــة واإلنس ــة باملســاعدات الطبي ــا« محّمل ــاس جميع ــا الن أحي
هــذه القافلــة هــي الثانيــة، وقــد ترأســها الســيد محمــد بيطــاط عضــو املكتــب الوطنــي 
للجمعيــة وضمــت إطــارت مــن هيئــة االغاثــة الوطنيــة ومتطوعــن مــن أطباء ومحســنن 
ــتقبال شــعبي ورســمي منقطــع النظــر واســتطاعت  ــت باس ــة حظي ــن.  القافل وإعامي
أن تقــوم بأعــال طبيــة وإغاثيــة يف ظــرف زمنــي قصــر مــن فحــص طبــي  وعمليــات 

جراحيــة ومعاينــة ملختلــف املرافــق االجتاعيــة.

تحــت شــعار : »طفولــة ســوية..أرسة ســعيدة..
مجتمــع متاســك«، نظمــت جمعية االرشــاد واالصاح  
الثــاين  الوطنــي  امللتقــى  بوعريريــج  بــرج  بواليــة 
للطفــل يومــي : 29 و 30 مــاي 2015. شــاركت يف 
امللتقــى وجــوه دعويــة  عــى غــرار الشــيخ أبــو عبــد 
ــر  ــن الجزائ ــي م ــق ميح ــد الح ــور عب ــام والدكت الس
والداعيــة الســوري الدكتــور ماهــر الشــال، والداعيــة 
املــدرب عبــد الرشــيد بوبكــري. كــا كرمــت الجمعيــة 
ــا  ــر م ــا نظ ــا خاص ــام تكرمي ــد الس ــو عب ــيخ أب الش

ــن. ــن والوط ــة للدي ــه خدم يقدم

2015 / 05 / 30-29
2015 / 04 / 27-23

أنشطــة 
الجمعيـة  الملتقـى

الوطنـي 
الثــاني 
للطفولة

قـــافلة 
أخوة وصــلة 
تصل لمخيمات 
الصحراويــين
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اجتمـــاع األمناء 
بالهيئة العربيــة 
الدولية إلعمار غزة 

االحرافيــة  تحقيــق  و  الريــادة  لبلــوغ 
لقــاء  اإلصــاح  و  اإلرشــاد  عقــدت جمعيــة 
الهيــاكل بزرالــدة إلطاراتهــا حيــث شــارك أكــرث 
مــن 250 مشــارك مــن 37 واليــة  وقــد خلــص 

املشــاركون إىل التوصيــات  التاليــة : 

• الهيئــات 	 مــع  التعــاون   رضورة 
ــي. ــن املهن ــز التكوي ــمية كمراك الرس

• تبطيــق أعضــاء املكاتــب الوالئيــة و البلديــة حســب 	
التعليمــة الوطنيــة.

• عــرض منــاذج املكاتــب الوالئيــة الناجحــة يف مجــاالت 	
معينــة ألخــذ التجربــة.

• إقامة الدورات الجهوية بالواليات غر الفاعلة.	

•  الحــرص والجديــة فيــا يتعلــق بتنفيــذ النظــام 	
املحاســبي.

• ــات وفضــاءات 	 ــام باإلعــام الجــواري يف الوالي اإلهت
ــة. اإلذاعــات املحلي

• التكويــن والتدريــب لــكل إطــارات الجمعيــة محليــا 	
ووطنيــا.

• العمــل عــى نــر الوعــي والفكــر الســوي بــن أفــراد 	
املجتمــع : املطويــات – املحــارضات – النــدوات – 

حمــات توعيــة للشــباب واملــرأة ...

• ــة 	 ــى وخط ــا يتم ــباب مب ــور ش ــروع ف ــم م تدعي
الجمعيــة هيكليــا وتربويــا.

• اإلســتجابة للقافلــة الثانيــة إلغاثــة الصحــراء الغربيــة 	
والتفاعــل اإليجــايب معهــا.

• العنايــة بالجانــب اإلعامــي لنشــاطات الجمعيــة 	
عمومــا والتعليــم القــرآين خصوصــا.

• توســيع دائــرة الحــرف لخدمــة املجتمــع وخلــق 	
فــرص عمــل جديــدة.

• مــد جســور التواصــل بــن اللجنــة الوطنيــة واللجــان 	
الوالئيــة.

رئيــس الجمعيــة األســتاذ نــر الديــن 
األمنــاء  هيئــة  اجتــاع  يحــر  حــزام  
بالهيئــة العربيــة الدوليــة إلعــار غــزة، 
باســطنبول  تركيــا يــوم 23 مــاي  2015. و 
ــرة حضــورا  ــاع هــذه امل ــد ســجل االجت ق
قياســيا ألمنــاء منطقــة املغــرب العــريب 
الذيــن عقــدوا لقــاء مــع األمــن العــام 
املهنــدس وائــل الســقا وبعــض أعضــاء 
فيــه  تناولــوا  حيــث  اإلدارة،  مجلــس 
ــع  ــاء وتوزي ــس األمن ــل مجل ــات تفعي كيفي
الربامــج واملشــاريع عــى األقطــار لتفعيــل 
ــا القطــاع  ــي يحتاجه ــات اإلعــار الت عملي

يف الظــروف الراهنــة.

أنشطــة 
الجمعيـة 

2015 / 03 / 27-26

2015 / 03 / 27-26

توصيات 
ملتـقى 
الهيـاكل 
الثــاني 
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ــجد  ــدس واملس ــة الق ــة لخدم ــف األم ــويل وق ــو مت * ه
ــار 2013م. ــذ اي ــا من ــتانبول برتكي ــى باس االق

* ولــد ببــروت- لبنــان عــام 1945م ألبويــن تركيــن مــن 
محافظــة مارديــن قضــاء أمــريل 

* صاحــب محمــد العمــري مبكــرا بصحبــة العلــاء 
والصالحــن ونــال قســطا وحظــا حافال مــن العلوم والدراســات 
القرآنيــة وعلــوم الفقــه والحديــث واللغــة وممــن تأثــر بهــم 
ــن  ــن م ــم آخري ــعراوي وغره ــن- الش ــر حس الندوي-الخ

ــا  علــاء لبنــان وبــالد الشــام ومــر ثــم تركي

الرتبيــة اإلســالمية راعيــة مــدارس  * عضــو جمعيــة 
بلبنــان. االميــان 

* ناشــط مــع الجمعيــات اإلســالمية لبلــورة الوجــود 
اإلســالمي يف لبنــان يف صورتــه الســمحة القيمــة القامئــة عــى 

ــات. ــددة الثقاف ــة املتع ــانية والحضاري ــات اإلنس العالق

* عمــل إمامــا ملســجد الروضــة بضاحية بــروت الجنوبية 
ومــرف عــى دار الفرقــان لتعليم وتحفيــظ القرآن.

* مديــر التفتيــش مبجمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف 
الريــف باملدينــة املنــورة وعضــو مؤســس ملكتــب التوعيــة 
ومــرف دورات قرآنيــة لغــر العــرب مــن موظفــي املجمــع 
ــا مــن  ومعــد خطــة عمــل إلخــراج املصحــف الريــف خالي

األخطــاء والشــوائب.

ــف  ــة الفلســطينية مبختل ــن للقضي ــع العامل ــن طالئ * م
ــان وخارجــه. ــا داخــل لبن مراحله

ــة  ــط العربي ــز الرواب * اهتامــات خاصــة يف حقــل تعزي
ــة.  ــة األخــوة اإلســالمية العاملي ــة يف مظل الرتكي

* شــارك بعــدة مؤمتــرات إســالمية باســتانبول ومراكــش 
والدوحــة وبــروت ودمشــق.

اإلرشاد : ما حال المسجد األقصى في هذه 
األيام؟

حــال املســجد األقــى حاليــا يقــوم عــى مبــدأ   - 1

ســنن وقوانــن املغالبــة بــن األمــم املتعاديــة. والسياســة 

اإلرسائيليــة تقــوم عــى مبــدأ الغلبــة، فالغالــب لــه الحق 

يف كل يشء، واملغلــوب عليــه القبول بأي يشء واإلجراءات 

اإلرسائيليــة  يف القــدس هــي جــزء مــن سياســة الهيمنــة 

وفــرض رشوطهــا عــى الشــعوب العربيــة . أهــم معانــاة 

للمقدســين هــو وضعهــم البالــغ الصعوبــة بن إغــراءات 

التهجــر وشــدة املضايقــات العاليــة التكاليــف يف البقــاء، 

ــزداد ســوًء يف الصحــة والتعليــم واإلســكان،  وخدمــات ت

للصــاة يف  القــدوم  وإجــراءات  الرائــب  وباهظيــة 

املســجد األقــى، ومصــادرة األراض واألوقــاف العائــدة 

لــه بذرائــع واهيــة، والزيــادة املطّــردة واملنتظمــة يف 

ــب  ــام الطال ــى، وإرغ ــول األق ــتوطنن ح ــكان املس إس

املقــديس خاصــة والفلســطيني عامــة عــى تلقــي تعليمه 

ــدس جــزءا  ــرب الق ــي تعت ــة، والت ــن املناهــج اإلرسائيلي م

مــن إرسائيــل واألقــى هــو الهيــكل املزعــوم.

اإلرشاد : هال عرفتمونا بمشروع وقف األمة؟
ــجلة  ــتقلة مس ــة مس ــة تنموي ــة مؤسس ــف األم وق

يف تركيا/اســتانبول،صدر الرخيــص لهــا مــن الجهــات 

لخدمــة  2013/11/21م  بتاريــخ  املختصــة  الرســمية 

ــارك  ــى املب ــجد األق ــف واملس ــدس الري ــاريع الق مش

حيــث يســعى الوقــف إىل تكثيــف الجهــود وزيــادة 

يف  خدميــة  ومروعــات  اســتثارات  بفتــح  املــوارد 

قطــاع العقــار والســياحة للوصــول إىل الدميومــة يف دعــم 

مصــارف الوقــف التــي تنفــذ يف مدينــة القــدس.

اإلرشاد : ما أهداف هذا المشروع؟
أهداف مروع وقف األمة تتحدد يف أساسيات :

أ- متكــن املقدســين وتثبيتهــم يف دورهــم وأرضهــم 

بتقديــم كل عــون يحقــق لهــم هــذا التثبيــت والتمكــن.

حوار مع :

إسطنبول
أجرى الحوار : األستاذ مهدي بوحجار

حوار اإلرشاد 
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الدامئــة  التمكــن املرابطــة  بـــ- مــن مســتلزمات 

وأطرافــه. جوانبــه  جميــع  يف  األقــى  باملســجد 

ــاحات  ــم يف س ــب العل ــروع مصاط ــذ م جـــ- تنفي

املســجد األقــى وتوفــر كافــة احتياجــات الطــاب 

واملعلمــن  

د- تنفيــذ مــروع مســرة البيــارق بتوفــر حافــات 

يوميــة لنقــل املصلــن مــن أطــراف القــدس للصــاة 

ــة تقــف  ــه بأعــداد كافي باملســجد األقــى واملرابطــة في

ــتوطنن  ــات املس ــن واقتحام ــراءات اإلرسائيلي ــام إج أم

اإلرشاد : هل للمشروع خطة عمل واضحة 
يمكن للقراء معرفتها

* رؤيــة الوقــف : املؤسســة الوقفيــة الكفيلــة بتعزيز 

صمــود املقــديس ليظفــر بالحريــة ويتمتــع بالكرامة.

* رســالة الوقف:دعــم صمــود أهــل القــدس بتلبيــة 

مســتدامة،  تنمويــة،  خطــة  إطــار  يف  احتياجاتهــم، 

ومشــاركة مجتمعيــة داعمــة، منطلقــة مــن قيــم ثابتــة، 

ــداع. ــان واإلب ــات اإلتق ــى درج ــاعية إىل أع س

* مصارف الوقف

* يعمــل الوقــف عــى خدمــة القــدس الريــف 

واملســجد األقــى املبــارك عــرب حزمــة مــن الربامــج 

واملشــاريع التــي تســاهم يف املحافظــة عــى قدســية 

ــن  ــن م ــت املقدس ــن وتثبي ــارك م ــى املب ــجد األق املس

ــة ــج التالي ــال الربام خ

* برامج املسجد األقى املبارك.

* برامج القطاع التعليمي.

* برامج القطاع االقتصادي.

* برامج القطاع االجتاعي.

* برامج القطاع الصحي.

اإلرشاد : ما هي األعمال واإلنجازات التي وصلتم 
إلى تحقيقها؟

ــة  ــف األم ــازات وق ــت إنج ــه فاق ــن الل ــق م  بتوفي

التوقعــات يف املــدة الزمنيــة بــدًءا مــن 2014/5/23 

تاريــخ اشــهار الوقــف ومــا ســبقه 2013/11/21 تاريــخ  

توثيــق املــروع وحصولــه عــى الرخيــص القانــوين فقــد منــح 

ــات للعمــل يف  ــق للوقــف أعــى الفــرص وأوســع اإلمكان التوثي

ــام  ــة ع ــى نهاي ــف حت ــك الوق ــه. ومتل ــريك وخارج ــل ال الداخ

2014 ســبع وقفيــات عقاريــة يف اســتانبول بنســب عائــد جيــدة 

تصــل إىل 12 % وعقــد أكــرث مــن 10 رشاكات يف 5 دول مــع 

املؤسســات العاملــة إضافــة إىل أن الوقــف سيدشــن خــال 

النصــف األول مــن عــام 2015 موقعــه االلكــروين بأربــع لغــات 

ــارش. ــربع االلكــروين املب ــا الت وســيفعل فيه

اإلرشاد : ما نظرتكم المستقبلية تجاه هذا المشروع 
وتفاعل الداعمين له

ــة يف وقــف أنشــئ ليكــون  النظــرة ملســتقبل مــروع األم

تاريــخ مــا قبلــه مختلفــا متامــا عــا بعــده فهــذا املــروع ولــد 

ــا  ــدس وابنه ــن شــيخ الق ــدءا م ــه ب ــن ب ــان املؤمن يف رحــم إمي

ــد صــدى رصخــة املقدســين االســتجابة مــن  ــد صــاح. وولّ رائ

أرض اســتانبول بركيــا مــن أرض أيب أيــوب األنصــاري وأرض 

محمــد الفاتــح، فــا  أن وطئــت قدمــا رســول اللــه املــرى بــه 

ــى التــف  مــن املســجد الحــرام وحــط يف املســجد األقــى حت

حولــه األنبيــاء العظــام فمــروع وقــف األمــة مســتوحى مــن 

ــه القــدس  ــخ يســتنر مــن طريقــه إىل مســتقبل تعــود في تاري

إىل أمــة كان منهــا الفاتــح عمــر واملحــرر صــاح الديــن. ونحــن 

اليــوم مــع عهــد جديــد يف تركيــا جديــدة تســتعيد تاريــخ 

رعايتهــا لقضايــا العــرب واملســلمن. وأهمهــا القــدس واألقــى، 

ويعلــم رجــاالت هــذا العهــد أنــه ال يقــدر عــى تحريــر القــدس 

وإعادتهــا إىل أهلهــا ومجدهــا إال مــن ملــك اإلرادة وملــك القوة 

وملــك اإلعــداد وملــك التاريــخ. إن روحــا جديــدة تــري 

يف روابــط األخــوة العربيــة الركيــة وبنــاء رصح هــذه 

األخــوة بعيــدا عــن السياســات واإلجــراءات والقيــود 

والســدود تحــت مظلــة سياســة األبــواب املفتوحــة مــن 

ــد  ــرى بع ــة ل ــلطة الركي ــة والس ــة واألم ــة الدول جه

مســتقبل قريــب التــازج القــوي واملتاســك بــن 

ــل  ــة بعــد تعطي ــة والركي ــن العربي الثقافت

حتــى  التاريــخ  لهــذا  عــام  مائــة 

ــد يف  ــل جدي ــع جي ــأيت طائ ت

الشــعبن العــريب والــريك أنهــم 

اللغتــن  بطاقــة  يتخاطبــون 

العربيــة والركيــة ومــن غــر 

ترجــان. أمــا تفاعــل الداعمــن فمبنــي أوال عــى إميانهــم 

بعــودة القــدس ألهلهــا، ثانيــا أن يكونــوا أعمــدة يف املــروع ال 

فريقــا جانبيــا، وأن يدركــوا أن العــبء املحتــاج إىل عــرة رجــال 

لحملــه ودفعــه فــا يقــوم بــأدىن مــن ذلــك، والقــدس واألقــى 

ــع  ــار مســلم يســاهمون يف صن ــار ونصــف ملي ينظــران إىل ملي

ــا فعــا خــر  ــم بأنن ــر القــدس واألقــى حتــى نعل عــرس تحري

ــتبقى. ــزال وس ــت وال ت ــاس كان ــة أخرجــت للن أم

اإلرشاد : ماذا تودون أن يسمع منكم قراء المجلة 
والشعب الجزائري

ــطور  ــذه الس ــرا ه ــن يق ــه م ــمعه ويعلم ــود أن يس ــا ن  م

ــا الشــعب الجزائــري الذيــن  عــن هــذا املــروع وخاصــة أهلن

ــد  ــدءا بعب ــارص ب ــدم واملع ــم املتق ــخ نضاله ــم تاري عشــنا معه

ــك  ــاء مبال ــس وانته ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــري وعب ــادر الجزائ الق

بــن نبــي أننــا نحــن القامئــن عــى مــروع وقــف األمــة 

ــوف  ــؤوليات س ــع واملس ــف املواق ــا يف مختل ــن معن والعامل

نحقــق بــإذن اللــه ألجيالنــا مــن بعدنــا معجــزة تكتــب 

ســطورها مبــداد العــزة واملجــد والفخــار، متامــا 

كــا صنــع أجدادنــا معجــزة األندلــس 

والقســطنطينية. 

ــا يف  ــديس آمن ــح املق ــروع ليصب ــذا امل ــيكون ه س

ــا ببــدأ متكــن الخــوف يف قلــوب اليهــود،  وطنــه. وإيذان

ــا يف الخــروج مــن القــدس والعــودة مــن  ليفكــروا جدي

ــو. حيــث أت

وكلمتنــا يف وقــف األمــة ألهلنــا مــن يــودون ســاع 

مــا عندنــا هــي :

من ملك القدس فقد ملك كل شئ ومن خرس 
القدس فقد خرس كل شئ

      زب چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ
ڑ ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ         ڌ  

ڑ      ک  ک  رب

حوار اإلرشاد 
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إن حركة التاريخ ال تتوقف، وإنما 
هي حلقة من التحديات في عديد 
من المحطات التي تقابلها النخب 
الحية بالرد المالئم حين تجنح بإرادة 
المقاومة إلى القبول بمواجهة 
التحدي. وال يمكن استخالص دروس 
التاريخ بصورة انتقائية تأسيسًا على 
حادثة واحدة معزولة عما قبلها أو غير 
متواصلة مع ما بعدها، فإن تعرض 
دولة أو كيان ما للهزيمة فى معركة، 
ليس معنى ذلك القبول بالهزيمة، 
وإنما المهم هو من يكسب الحرب 
في النهاية، ولنا في التاريخ عبرة من 
حادثة تعرض األسطول األميركي 
لهزيمة قاسية في »بيرل هاربور« 
على يد القوات الجوية اليابانية، 
لكن منطق القنبلة الذرية  في  
معركة فاصلة أجبر اليابان  على 
االستسالم، وحدث ذلك أيضا مع 
هزيمة مشينة للقوات البريطانية 
في معركة »دانكرك«، ولكن النصر 
كان لجنب الحلفاء في النهاية.

ــة أخــرى ومهــا  ــال دول ــا باحت ــة م ــان أو دول ــام كي إن قي

طــال زمــن ذلــك االحتــال فــا يعنــي ذلــك نهايــة التاريــخ، وال 

هــو بدايتــه، وإمنــا يعــد صفحــة مــن بــن صفحاتــه، والــذي ميثــل 

ــا  ــا، إم ــث له ــن ال ثال ــه بخياري ــل مع ــب التعام ــاً يتطل تحدي

باالستســام وإمــا باملقاومــة. وكان التاريــخ دامئــاً يقدم لنا دروســا 

تقــر بخيــار املقاومــة رفضــاً لاحتــال، واســتجابة للتحــدي، ومــن 

النتائــج الثابتــة هــي انتصــار املقاومن ضــد املحتلــن، واملظلومن 

ضــد املعتديــن، مهــا بلــغ ظلــم املحتلــن واملعتديــن، وإالَّ ذلــك 

أيــن هــي اإلمرباطوريــات القدميــة؟ االســتعارية الحديثــة؟ فعى 

ســبيل املثــال ال الحــر فالربيطانيــة التــي كانــت ال تغيــب عنهــا 

ال يمكن قراءة قرار تحرير بيع الخمور 
في بالدنا في الفترة األخيرة إال كوجه 
من وجوه الحرب المعلنة ضد العقل 
والوعي الجزائريين، و كمحاولة لتغييب 
كفاءاتنا العقلية الجمعية ومهاراتنا 
اإلجتماعية.

ــردي  ــار ف ــو خي ــه ه ــر أو عدم ــتهاك الخم ــار اس ــح أن خي صحي

ــة  ــه يتحــدد أيضــا مبحــددات إجتاعي ــة الشــخصية ولكن يرتبــط بالحري

ــه. ــع دائرت ــق أو توس ــية تضي وسياس

كــا أن اآلثــار اإلجتاعيــة لهــذا الســلوك ال ترتبط باألفــراد كوحدات 

اجتاعيــة معزولــة، ولكنهــا تتعــدى إىل املســتوى الجمعــي حيــث 

تســلب النظــام اإلجتاعــي توازنــه، فالســلوكيات املنحرفــة الناتجــة عــن 

ــي يقرهــا العــرف  ــر والقواعــد الت ــف املعاي ــي تخال ــاب الوعــي والت غي

العــام تؤثــر عــى النظــام األخاقــي العــام يف املجتمــع و هــو مــا يخلــق 

ــة.  ــرات الســيكولوجية واإلجتاعي التوت

مــن زاويــة أخــرى ميكــن اعتبــار سياســة تحريــر البيــع ومنــه تحريــر 

ــه  املؤسســة الرســمية  ــذي تقرح ــل ال ــو البدي ــه ه االســتهاك و رشعنت

لعمــل السياســات الثقافيــة  يف ظل غيــاب  دمقرطة حقيقية للمؤسســات 

ــه  ــى وج ــباب ع ــه الش ــأ إلي ــث يلج ــايف، حي ــتهاك الثق ــة ولاس الثقافي

ــاب سياســات  ــايف ،ففــي غي ــراغ الثق ــة أو الف ــة البطال الخصــوص ملحارب

الشــمس والتــي غابــت شمســها بعــد معركــة الســويس والفرنســية التــي 

أجربتهــا ثــورة املليــون ونصــف شــهيد يف الجزائــر عــى طــي أعامهــا، مــع 

رشوق شــمس الحريــة.

إن األمــم الحيــة كــا أثبــت التاريــخ ال تستســلم للهزميــة وال تســلم 

باالحتــال وإمنــا تقــاوم العــدوان، وحينــا واجهــت األمــة العربيــة 

ــال  ــن احت ــه م ــج عن ــا نت ــام 1967 وم ــو ع ــن يوني عــدوان الخامــس م

ــزة  ــة وغ ــة والضف ــة يف ســيناء املري ــاث دول عربي ــي ألراض ث إرسائي

الفلســطينية والجــوالن الســورية، حــاول البعــض تكريــس ثقافــة الهزميــة 

ــة اإلستســام. وثقاف

ــة،  ــار التطلعــات النهضوي إن األحبــاط الجاعــي الــذي صنعــه انهي

ــة ثقافيــة تــربره، مبــا يصطلــح عليــه بثقافــة الهزميــة، والتــي  خلــق حال

أصبحــت تنطلــق مــن مّســلات أسســت لهــا النخــب املهزومــة، األمــر 

يرجــع كلــه إىل قــراءة أســباب الهزميــة كالقبــول بإرسائيــل ككيــان 

ــكري يف  ــار العس ــتبعاد الخي ــريب، واس ــرق الع ــة امل ــي يف منطق طبيع

ــاط   ــة ، وارتب ــي يف املنطق ــروع األمري ــوخ إلرادة امل ــة، والرض املواجه

ــة  ــة بالتبعي التنمي

مزايــدات  بــن  تراوحــت  والتــي  الهزميــة  لنتائــج  قــراءة  ويف 

ــي  ــة الت ــك األنظم ــل تل ــة بفش ــباب الهزمي ــت أس ــة، اختزل إيديولوجي

السياســية  التعدديــة  قامــت عــى أســس طبقيــة، ســاتها غيــاب 

الدميقراطيــة ومبضمــون يــؤدي عمليــاً إىل اســتمرار التبعيــة للغــرب، ال إىل 

نقــد موضوعــي لحــاالت اإلســتبداد وغيــاب املؤسســات، أو حتــى تلــك 

القــراءات النقديــة التــي اســتحرت الدراســات اإلنروبولوجيــة الغربيــة 

ذات الطبيعــة اإلســتراقية التــي ســلّمت مكامــن الهزميــة يف مرجعيــات 

ــة. ــخصية العربي الش

تقــع عــى النخــب العربيــة اليــوم مســؤولية االنطــاق مــن معطيات 

الواقــع، وذلــك مــن أجــل بنــاء منظومــة قيميــة متكاملــة لثقافــة اإلنتصار 

القامئــة عــى مســلََمة إمكانيــة إزالــة املحتــل الظــامل واملعتــدي، ووحــدة 

الشــعوب بــكل املكونــات اإلثنيــة والطائفيــة، ورضورة  إطــاق املــروع 

النهضــوي املتحــرر مــن التبعيــة للمشــاريع الغربيــة.

ــة  ــة غــر إقصائي ــة واضحــة، وسياســات ثقافي ــة وتنموي اقتصادي

يتحــول تعاطــي الخمــر وغــره وســيلة الفقــراء ملواجهــة الفقــر 

والبطالــة ووســيلة األغنيــاء للغــرق يف الــرف والرفاهيــة واللهــو، 

ــة،  ــة الحقيقي ــكات االجتاعي ــن املش ــاه ع ــرف االنتب ــو ي فه

حيــث ينــرف املدمــن أو حتــى املســتهلك عــن التفكــر الجــدي 

ــاك  ــة ألن هن ــة، ويف املشــكات اإلجتاعي ــه اإلجتاعي يف أوضاع

دامئــا حــل هــو املزيــد مــن االســتهاك، وهــو مــا يحــدث حســب 

املنظــور املاركــي حالــة مــن اإلغــراب عــن الواقــع االجتاعــي.

ــتهاك  ــادة اس ــر أن زي ــن أن ننك ــرى ال ميك ــة أخ ــن جه م

هــذه املــادة يعتــرب محــركا جديــدا للنشــاط االقتصــادي لدولــة 

ــارة . ــذه التج ــدور االقتصــادي له ــي بال ــة كل الوع ــة واعي ريعي

ــة وظائــف  ــة غــر الدميوقراطي و يســتر وراء تســامح الدول

غــر معلنــة لهــذا االســتهاك تجنــي مــن ورائــه نتائــج سياســية 

الوعــي  أخطــار  باســتبعاد  الادميقراطــي  اســتقرارها  تدعــم 

الجاعــي، فتعميــم االســتهاك يعنــي سوســيولوجيا تعميــم 

اإللهــاء وصــد البــاب أمــام الرفــض الجاهــري أو الشــعبي 

املســاواة  عــدم  وألشــكال  املرديــة  االجتاعيــة  لألوضــاع 

اإلجتاعيــة وهــو مــا يســمح بخلــق ميكانيزمــات جديــدة 

لتعميــق الهــوة بــن األغنيــاء والفقــراء، بــن املهيمنــن واملهيمــن 

عليهــم بعبــارة أخــرى هــو حفــاظ عــى الوضــع العــام عــى مــا 

ــه. هــو علي

د. لعروسي رابح
أستاذ العلوم السياسية
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كنت لوقت قصير أظن أن »أحمد 
أمين« هو أول من نادي بتحرر المرأة 
في مصر ومنها انتشرت دعوته في 
كامل البالد العربية، ولكن بعد إعادة 
البحث اكتشفت أن العالم األزهري 
»رفاعة الطهطاوي« كان له السبق 
في ذلك، وهو من بدأ دعوته لتعليم 
المرأة في مصر بعد عودته من بعثة 
إلى فرنسا دامت خمس سنوات من 
طرف والي مصر آنذاك«محمد علي« 
وقد بلغ عدد البعثات إحدى عشر 
بعثة كان هدفها تلقي العلوم من 
أوروبا والعودة إلى مصر لتزويدها 
بها )تحديث مصر عسكريا وعلميا 
وإنشاء مدارس الطب والصيدلة 
والهندسة (، وعاد المبعوثون إلى 
مصر فكانوا أول صلة حقيقية بين 
مصر، وبين الثقافة األوروبية في 
العصر الحديث.

ومــا يؤخــذ عــى تلــك البعثــات وال ســيا بعــض املبعوثــن 

ــوا مــن حضــارة الغــرب الغــث مــع الســمن،  منهــم أنهــم نقل

بــل إن البعــض نقــل الغــث وتــرك الثمــن، ومنهــا دعــوة 

»رفاعــة الطهطــاوي« بوجــوب خــروج املــرأة للعمــل واختاطهــا 

بالرجــال...ومل يكــن  األمــر قــارصا عــى مــر فحســب، بــل إن 

القــارئ لتاريــخ البعثــات يجــد أن األمــر انتقــل مــن مــر إىل 

ــي  ــن التون ــا هــو خــر الدي ــاد اإلســامية، فه ــن الب ــا م غره

ــن،  ــم أم ــه قاس ــا إلي ــا دع ــل م ــس إىل مث ــا يف تون ــذي دع ـ ال

يقــول الدكتور/الســيد أحمــد فــرج يف كتابه«املؤامــرة عــى 

ــا  ــر بأورب ــة التنوي ــر زعــاء حرك ــد انبه ــرأة املســلمة«،:« لق امل

وعلومهــا وتقدمهــا، ورأوا فيهــا منــوذج الكــال الحضــاري، 

فنســوا أنفســهم، ونســوا تاريخهــم وحضارتهــم، ومجــد أســافهم 

ــر  ــى تغي ــوا ع ــرب، وعمل ــعاع الغ ــو ش ــوا نح ــام واندفع العظ

ــن  ــألة مل تك ــؤونها، فاملس ــا يف كل ش ــر كأورب ــر لتص ــه م وج

قــارصة عــى تحريــر املــرأة كا يتوهــم املتوهمــون، وإمنــا كانت 

إرادة التغيــر الجــذري الشــمويل باقتــاع املجتمــع مــن جــذوره، 

ــب...«  وكانــت مســألة املــرأة ضمــن هــذا املــروع الرهي

ويف عهــد »إســاعيل باشا«أنشــئت أول مدرســة لتعليــم 

البنــات يف مــر ســنة 1873 بعــد أن فشــل األمــر يف عهــد 

»محمــد عــي« قبلــه بســبب عــدم اســتعداد املجتمــع املــري 

وقتــذاك لقبــول الفكــرة التــي طرحهــا رفاعــة ثــم عــاد وأحياهــا 

ثانيــة، وقــد مهــد لهــا بســنة مــن قبــل يف كتابه«املرشــد األمــن 

للبنــات والبنــن« حيــث قــال:« وينبغــي رصف املهمــة يف تعليــم 

البنــات والصبيــان معــا، لحســن معــارشة األزواج، فتتعلــم 

البنــات القــراءة والكتابــة والحســاب ونحــو ذلــك مــا يزيدهــن 

ــاركة  ــن ملش ــا، ويصلحه ــارف أه ــن باملع ــا ويجعله ــا وعق أدب

الرجــال يف الــكام والــرأي فيعظمــن يف قلوبهم ويعظــم مقامهن 

لــزوال مــا فيهــن مــن ســخافة العقــل والطيــش، مــا ينتــج مــن 

ــد  ــرأة عن ــن امل ــا، وليمك ــرأة مثله ــة الم ــرأة الجاهل ــارشة امل مع

اقتضــاء الحــال أن تتعاطــى مــن األشــغال واألعــال مــا يتعاطــاه 

ــا يطيقــه النســاء  ــا، فــكل م ــا وطاقته ــدر قوته الرجــال عــى ق

مــن العمــل يبارشنــه بأنفســهن، وهــذا مــن شــأنه يشــغل 

ــراغ أيديهــن عــن العمــل يشــغل  ــإن ف ــة ف النســاء عــن البطال

األقاويــل،  باألهواء،وافتعــال  وقلوبهــن  باألباطيــل  ألســنتهن 

فالعمــل يصــون املــرأة عــا ال يليــق ويقربهــا مــن الفضيلــة »

ــة مل يجــد  وكانــت هــذه الدعــوة مــن رفاعــة دعــوة جريئ

ــوي  ــي والخدي ــد ع ــيا أن محم ــذاك، وال س ــا آن ــن يعارضه م

إســاعيل، بــاركا عملــه وأشــادا بهــذا الصنيــع.، ومل يكتــف 

رفاعــة بذلــك بــل أخــذ ينــادي مبشــاركة املــرأة العريــة للرجــل 

ــه  ــا رفض ــا إال في ــع تكوينه ــاىف م ــي ال تتن ــال الت يف كل األع

ــاء... ــى والقض ــة العظم ــل وهو:اإلمام ــن قب ــام م ــاء اإلس فقه

)ومهــا يكــن مــن رفاعــة إال أنــه قــد التــزم بربــط عمــل املــرأة 

ــا  ــع فيه ــاك مخــازي وق ــا عــن دينها..(لكــن هن بعــدم خروجه

ــز  ــص االبري ــه »تخلي ــربج يف كتاب ــاط والت ــه لاخت ــا دعوت منه

يف تلخيــص باريز«يقــول:«إن نــوع اللخبطــة بالنســبة لعفــة 

النســاء ال يــأيت مــن كشــفهن أو ســرهن، بــل منشــأ ذلــك 

الربيــة الجيــدة، والخسيســة، والتعــود عــى محبــة واحــد دون 

غــره، وعــدم التريــك يف املحبــة وااللتئــام بــن الزوجــن«وكأن 

بدعوتــه تلــك ال يبــايل بالقيــم االســامية، فضــا عــن أنــه يدعــو 

إىل عــدم تعــدد الزوجــات بقولــه ـ وعــدم التريــك يف املحبــة 

ــم اإلســام متامــا. ــاىف مــع تعالي مــا يتن

ــم يف  ــا إىل تقليده ــرب إذ دع ــد الغ ــن تقالي ــع ع ــد داف وق

الفنــون ومنهــا الرقــص مثلهــم وقــد أساه«الشــلبنة 

فقال«....ويتعلــق  ـ  والقــوة  الفتــوة  والعياقــة«أي 

بالرقــص يف فرنســا كل النــاس، وكأنــه نــوع مــن العياقــة 

والشــلبنة ال الفســق، فلذلــك كان دامئــا غــر خــارج عــن 

قوانــن الحيــاء، بخــاف الرقــص يف أرض مــر، فإنــه مــن 

ــا يف  ــهوات، أم ــج الش ــه لتهيي ــاء، ألن ــات النس خصوصي

باريــس فإنــه نـَـٌط مخصــوص ال يشــم منــه رائحــة العهــر 

أبــدا، وكل إنســان يعــزم امــرأة يرقــص معهــا، فــإذا فــرغ 

الرقــص عزمهــا آخــر للرقصــة الثانيــة وهكــذا، ســواء كان 

ــي أثارهــا  ــك مــن األمــور الت يعرفهــا أوال« ...إىل غــر ذل

رفاعــة الطهطــاوي بعــد عودتــه مــن باريــس مثل:منــع 

تعــدد الزوجــات، وتحديــد الطــاق، واختــاط الجنســن، 

ــا  ــرأة ومزاولته ــم امل ــرب، وتعلي ــد الغ ــوة إىل تقلي والدع

ــك  ــاعده يف ذل ــد س ــة، وق ــوة إىل الحري ــال، والدع األع

»خــر الديــن التوني«حيــث دعــا إىل نفــس األمــور التي 

دعــا إليهــا رفاعــة يف مــر، وبهــذا نســتطيع أن نقــول إن 

رفاعــة الطهطــاوي أول مــن أثــار قضيــة تحريــر املــرأة يف 

ــادى بذلــك قبــل  مــر يف القــرن التاســع عــر، وقــد ن

»قاســم أمن«بنيــف وثاثــن ســنة.

وال ننــى يف هــذا املقــام أهــداف اليهود واالســتدمار 

)االســتعار( الربيطــاين الــذي جنــد لــه الكثــر مــن 

عمائــه غربيــن كانــوا أم علانيــن لتقويــض دعائــم 

األرسة املســلمة، وزلزلــة قواعدهــا األصيلــة، حتــى كانــت 

الدعــوة إىل رفــع الحجــاب، وتقييــد الطــاق وتعــدد 

الزوجــات، هــي النغمــة التــي عنــي بهــا اإلنجليــز ومــن 

ســار عــى دربهــم مــن األذنــاب، ليصلــوا مــن خالهــا إىل 

ــوة املســلمن. إضعــاف ق

ــر  ــكار، ون ــذه األف ــث ه ــواة األوىل لب ــت الن وكان

ــة  ــازيل فاضل«)ابن ــادت األمرة«ن ــك الســموم حــن ع تل

ــال  األمــر مصطفــى فاضــل باشــا(إىل مــر بعــد االحت

ــارزة يف  ــخصيات الب ــن الش ــر م ــا لكث ــت صالونه وفتح

ذلــك الحــن، ليكــون هــذا الصالــون مركــزا لتعبئــة أذناب 

ــي  ــخصيات الت ــن الش ــام وكان م ــد اإلس ــتدمار ض االس

تــردد عليــه كل من:الشــيخ محمــد عبــده، ســعد زغلول، 

اللقــاين ومحمــد بــرم، وقاســم أمــن، وكان هــؤالء محــل 

غضــب مــن الخديــوي إســاعيل، فكانــت األمــرة نــازيل 

أ. أم الهيثم

المجتمــع 
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أ. رشيد عبد العزيــز
دراسات عليا في التاريخ اإلسالمي

فاضــل تســتخدمهم كوســيلة لحربــه، كــا كانــت تســعى 

ــبب  ــاعيل،  والس ــوي اس ــر الخدي ــم أوام ــم رغ لرقيته

ــت تدعــى أن أباهــا األمــر مصطفــى  ــا كان ــك أنه يف ذل

فاضــل هــو أحــق بعــرش مــر مــن الخديــوي اســاعيل.

ــر  ــوة إىل تحري ــال الدع ــة يف مج ــت أول قذيف وكان

املــرأة مــا قــام بــه »مرقــص فهمي)وهــو مســيحي 

ألــف  اإلســام وأهله(حيــث  متعصــب حقــود عــى 

ســنة1894كتاب«املرأة يف الرق«ودعــا فيــه ألول مرة يف 

تاريــخ البــاد اإلســامية إىل هــذه األهــداف الخمســة:1ـ 

ــاط  ــة االخت ــامي.2ـ إباح ــاب اإلس ــى الحج ــاء ع القض

ــاق  ــد الط ــا. 3 ـ تقيي ــب عنه ــلمة باألجان ــرأة املس للم

ووجــوب وقوعــه أمــام القــاض. 4 ـ منــع الــزواج بأكــرث 

مــن واحــدة. 5 ـ إباحــة الــزواج بــن املســلمن واألقبــاط.

وقــد أثــار هــذا الكتــاب ضجــة عنيفــة بن املســلمن، 

ومل ميــض قليــا مــن الوقــت حتــى كانــت القذيفــة 

الثانيــة أال وهــي صــدور كتــاب »املريون«الــذي ألفــه 

الكونــت داركــر، حيــث هاجــم فيــه املريــن وتعــدى 

عــى االســام ونــال مــن الحجــاب االســامي وقــرار 

املــرأة املســلمة يف البيــت، واقتصــار وظيفتهــا عــى 

تربيــة النــشء، ورعايــة الــزوج، كــا هاجــم فيــه املثقفن 

املريــن بصفــة خاصــة لســكوتهم عــى هــذه األوضــاع، 

مثــل الطــاق وتعــدد الزوجــات والــرق ووجــود الطبقات 

ــه ـ  ــك كل ــط ذل ــرأة ورب ــوق امل ــال حق ــر وإه يف م

ــم. ــي رس تأخــر املســلمن ـ بتمســكهم بدينه أعن

ــى  ــكت ع ــث مل يس ــن، حي ــم أم ــر قاس ــا ظه وهن

هــذا الوضــع وراح يف بــادئ األمــر يــرد عــى« داركــر«، 

وبيــان  للمريــن  التــي وجههــا  االتهامــات  ويفنــد 

فضائــل اإلســام عــى املــرأة املســلمة، ورفــع مــن شــأن 

الحجــاب، وبــن انحــال املجتمــع األوريب بســبب بعــده 

عــن الفضيلــة التــي متســك بهــا املجتمــع املــري 

ــك إذ هاجــم بعــض  املســلم، وذهــب إىل أبعــد مــن ذل

الســيدات املريــات الــايئ يتشــبهن باألوربيــات ورمبــا 

عنــى بذلــك »األمــرة نــازيل فاضل«التــي كانــت  ـ كــا 

أســلفنا الذكــر ـ تختلــط بالرجــال يف صالونها....ولقــد 

أثــار كامــه األمــرة وقالــت للشــيخ محمــد عبــده قــوال 

شــديدا وتوعــدت قاســم بســوء حالــه وأمــرت بــأن يُــرد 

عــى قاســم مــن خــال جريدة«املقطم«لســان حــال االنجليــز يف 

مــر، وقــد أفلــح الشــيخ عبــده وســعد زغلــول يف إقنــاع قاســم 

أمــن بالعــدول عــن كامــه الــذي نــره يف كتابه«املريــون«، 

فــا كان منــه إال أن اقتنــع بذلــك وراح يصحــح رأيــه يف املــرأة 

ــه لنفــس مــا تعــرض  ــر املرأة«وتعــرض في ــه »تحري فألــف كتاب

ــرق«.  ــرأة يف ال ــص فهمــي« يف كتابه«امل ــه »مرق ل

الشــيخ«محمد  مواقــف  إىل  هنــا  اإلشــارة  بنــا  ويجــدر 

ــيخ«  ــاول الش ــد ح ــه، فق ــن ب ــم أم ــر قاس ــدى تأث ــده« وم عب

محمــد عبــده«أن يــزج بنفســه يف مجــال إصــاح املــرأة، وكان 

ذلــك عــام 1881 ونــادى بــرورة تحســن أحوالهــا الشــخصية، 

وتنظيــم عاقتهــا بزوجهــا، كــا نــادى بتقييــد تعــدد الزوجــات، 

ــع  ــول إىل وض ــودا للوص ــذل جه ــد ب ــاق أيضا.وق ــد الط وتقيي

حقــوق املــرأة يف مكانهــا، إذ كان كرفاعــة الطهطــاوي يف نظرتــه 

الشــيخ  وكان  رضــا:«  رشــيد  األســتاذ«محمد  للمرأة..يقــول 

محمــد عبــده كرفاعــة يريــد أن تــربز املــرأة إىل معــرك الحيــاة، 

فتشــارك الرجــل يف بنــاء املجتمــع، ولكنــه كان أكــرث مــن ســلفه 

ــا« جــرأة وإقدام

ــل  ــازيل فاض ــرة ن ــده باألم ــد عب ــيخ محم ــر الش ــد تأث ولق

وأعجــب بوضعهــا، ومــن ثــم كان يلقبهــا بتمثــال الكــال 

والجــال، ولقــد ســعى جاهــدا ألن تكــون نســاء عــره مثــل 

تلــك األمــرة.، يقــول األســتاّذ«محمد خيال«واألســتاذ »محمــود 

الجوهري«:وقــد حمــل الشــيخ محمــد عبــده الدعــوة إىل تحرير 

ــن أن  ــايس باألزهــر حــن أعل ــرواق العب ــرأة يف دروســه يف ال امل

الرجــل واملــرأة يتســاويان عنــد اللــه، وقــد تــرددت آراء كثــرة 

بــأن الشــيخ محمــد عبــده كتــب بعــض فصــول كتــاب ـ تحريــر 

املــرأةـ  أو كان لــه دور يف مراجعتهــا، ومــا أورده لطفــي الســيد 

أنــه اجتمــع يف جنيــف عام1897بالشــيخ محمــد عبــده وقاســم 

أمــن وســعد زغلــول، وأن قاســم أمــن أخــذ يتلــو عليــه فقــرات 

مــن كتــاب ـ تحريــر املــرأة ـ وصفــت بأنهــا تنــم عــن أســلوب 

محمــد عبــده«

ومــن هنــا يتضــح لنــا مــدى تأثــر قاســم أمــن بفكــر الشــيخ 

محمــد عبــده وســره يف نفــس الخــط الــذي ســار فيــه رفاعــة 

ــره  ــول، وتأث ــعد زغل ــده، وس ــد عب ــيخ محم ــاوي، والش الطهط

بأفكارهم.وســنبن ذلــك مــن خــال عــرض مــا كتبــه قاســم أمــن 

يف كتابيه:تحريــر املــرأة واملــرأة الجديــدة، فضــا عــا كتبــه يف 

كتاباتــه األخــرى ودفاعــه املســتميت عــن حركــة تحريــر املــرأة.

... يتبع.

في زمن طغت فيه الماديات حتى أضحى 
المرء يقاس في المجتمع  بما  يمتلكه من مال 
أو عقار أو فيالت، في خضم هذا التحول الذي 
يكاد يسلب اإلنسان إنسانيته، ويجعله ينحرف 
عن الطريق الذي رسمه له اهلل، والغاية التي 
خلق من أجلها، يحتاج الواحد منا إلى أعمال 
تنقذه من وحل الدنيا وحطامها الزائل، وتخرجه 
من عمق المستنقعات اآلسنة واللهث وراء 
المغريات الزائالت، وتذكره بدوره الحقيقي في 
هذه الحياة. وليس أجمل، وال أعظم ، وال أدوم، 
وال أفضل، وال أثقل في ميزان الحسنات  من 
أعمال الخير يفعلها اإلنسان، ال يريد مقابلها 
نفعا ماديا وال جزاء إال مرضاة اهلل. وهذا يستلزم  
تجريد النية منذ البداية  خالصة لوجهه تعالى، 
والتخلي عن األنانية التي تجعل الذات محور أي 
تحرك يقدم عليه اإلنسان. 

ــاس  ــرب الن ــن أجــل أق ــن أجــل نفســك فقــط أو م ــش م ــا تعي عندم

ــات  ــاك الكالي ــم، وتســعى إىل امت ــة احتياجاته ــى تلبي ــك، تحــرص ع إلي

ــك  ــوال. وانصــب اهتام ــا ومقب ــر مروع ــم  وإن كان هــذا األم ــن أجله م

ــد عمــرك إىل عــرات  ــاة قصــرة وإن امت ــح الحي عــى أهلــك فقــط،  تصب

ــك  ــك تكــون قــرت اهتام ــن أو التســعن ألن الســنن، وتجــاوزت الثان

ــق  ــك مل يب ــت بوفات ــك، فــإذا انتهي ــم حول ــن ه ــك وم ــط  عــى ذات فق

ــك إال يف أقــرب  ــه طــوال حيات ــه وتفانيــت مــن أجل ــر ملــا قمــت ب مــن أث

ــه  ــف بأدائ ــت مكل ــا أن ــر واجب ــة األم ــد يف حقيق ــذا يع ــك. وه ــاس إلي الن

ــا  ــك. أم ــرا يف ذل ــون مخ ــدون أن تك ــه األرض، ب ــى وج ــدت ع ــذ وج من

ــرت يف  ــك، وفك ــن إلي ــاق املقرب ــارج نط ــك خ ــال اهتام ــعت مج إذا وس

ــاة معنــى آخــر،  اآلخريــن ممــن هــم بحاجــة إىل مســاعدتك  يصبــح للحي

واألجمــل مــن هــذا أنــك إذا بحثــت عــن أفعــال الخــر ومــا أكرثهــا لتنفــع 

ــم  ــن نع ــوا م ــن حرم ــا  الســعادة عــى م ــن خاله ــا غــرك، وتدخــل م به

اللــه التــي ال تحــى،  تكــون أنــت أول الســعداء ألن إســعاد اآلخريــن هــو 

ــعور إال  ــذا الش ــرف ه ــس، وال يع ــى النف ــعادة ع ــال الس ــرا إدخ أوال وآخ

مــن ذاق طعــم العطــاء، والبــذل .  إســألوهم مــا الــذي يجعلهــم ســعداء 

حتــى وإن  حرمــوا أنفســهم وبذلــوا لآلخريــن، ســيجيبونكم نفــس 

ــف  ــعور ال يوص ــهم : ش ــم، وأجناس ــت أديانه ــة وإن اختلف اإلجاب

بســعادة غامــرة عندمــا أمســح عــى رأس يتيــم مل يعــد لــه يف هــذا 

الدنيــا ســوى اللــه، أحــاول أن أعوضــه بعــض الحنــان الــذي افتقــده 

بعــد أن صــار وحيــدا، ال ميكــن تصــور ذلــك الشــعور وأنــت تــراه 

مبتهجــا، وقــد عــادت إليــه إرشاقــة الحيــاة. أو أعــود  مريضــا يتــأمل  

ــه،  ــل مــن آالم ــو القلي ــه وأخفــف ول فأحــاول أن أواســيه يف محنت

فكــم تكــون فرحتــي عظيمــة عندمــا أرى اإلبتســامة قــد ارتســمت  

ــه  ــاه ألن ــرت محي ــد غم ــعادة  ق ــفتيه، والس ــى ش ــد ع ــن جدي م

وجــد مــن يحــس مبــا يقاســيه. أو أزور عجــوزا، ال مؤنــس لهــا وال 

رفيــق، مل يعــد لهــا يف هــذه الحيــاة إال اللــه، تبــي فــراق األحبــة، 

تتــوق إىل مــن يبادلهــا الحديــث،  فأخصــص لهــا بعضــا مــن وقتــي 

أل واســيها يف وحدتهــا، وأمســح دمعتهــا، فــأرى وجههــا  قــد تهلــل، 

وال تــكاد تتالــك نفســها مــن شــدة الفــرح ،فــا يتوقــف لســانها 

عــن الشــكر والدعــاء يل بالســعادة والنجــاح والجنــة. مــا أســعدين 

ــا  ــه لدعائه ــتجاب الل ــإذا اس ــوز ف ــذه العج ــاء ه ــوز بدع ــا أف وأن

ــا إال  ــرف قيمته ــات ال يع ــا لحظ ــه. إنه ــإذن الل ــرا كثراب ــت خ نل

مــن عاشــها، لحظــات  يعجــز حينهــا اللســان عــن كل تعبــر تــاركا 

املجــال لألحاســيس واملشــاعر الروحانيــة الراقيــة التــي تســمو 

فــوق لــذة الجســد. تلــك هــي باختصــار الســعادة الحقيقيــة التــي 

تعطــي لوجــود اإلنســان مغــزى، وتجعلــه يحيــا حتــى وإن فارقــت 

روحــه الجســد. يحيــا وهــو ميــت، بــن عــامل األحيــاء، يذكــره النــاس 

ــي  ــو ح ــدم وه ــا ق ــرة م ــب، مث ــر الغي ــه بظه ــون ل ــر، ويدع بخ

ــعر  ــم، ويش ــرأف لحاله ــن كان ي ــون مم ــة للع ــوا  بحاج ــن كان مل

مبعاناتهــم ويحــاول إســعادهم. إن الســعادة التــي يدخلهــا اإلنســان 

عــى اآلخريــن إن كانــت ابتســامة جميلــة، أو كلمــة طيبــة، أو دينار 

ــا   ــة، ســعادة الدني ــاج، هــي الســعادة الحقيقي ــد محت ــه يف ي يضع

ــال،  ــة الب ــه راح ــر ل ــات وتوف ــوق املادي ــان ف ــمو باإلنس ــي تس الت

ومحبــة النــاس، ألنهــا ســعادة تنبــع مــن قناعــة عميقــة ال يزعزعهــا 

ريــب بالعطــاء ثــم العطــاء. إنهــا الســعادة  التــي تقــود صاحبهــا 

إىل ســعادة اآلخــرة األبديــة. إنهــا ســعادة الداريــن  إن شــاء اللــه.
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من منا ال ينشد السعادة في 
الدنيا واآلخرة؟ ومن منا ال يسعى 
إليها سعيا حثيثا كل حسب رؤيته 
وميوله وقدراته ورغباته؟ فهذا 
سعيه للمال، وذاك سعيه للجاه، 
وآخر سعيه النتهال اللذات، والكل 
يغدو ناشدا السعادة والهناء، ُوّفق 
من ُوّفق، وخاب من خاب. لكن أي 
قيمة للسعادة بعيدا عن منزل 
هادئ نظيف، وزوجه رائعة طيعة، 
وأطفال تتدفق البراءة منهم كتدفق 
قطرات الماء العذب في جدول 
الربيع. هل يمكن لنفس سوية أن 
تستشعر السعادة وسط ضجيج 
األسواق وتوتر البورصات ومعارك 
النفوذ والمناصب وصخب السهرات 
واإلنغماس في الملذات دون حسيب 
وال رقيب؟!

السعادة الزوجية ليست في األمور المادية 
إن الســعادة ال تعنــي إال الســكن واالســرخاء بعــد يــوم كــد وعمــل، 
والســعادة ال تزيــد عــن رغبــة ملحــة يف العــودة لرحــاب أرسة يتوقــف 
يف أجوائهــا ضجيــج الحيــاة وعنــف االنفعــاالت ومعانــاة التوتــرات، 
والســعادة هــي الســكن واملــودة والرحمــة الزوجيــة التــي جعلهــا اللــه 

ــادة: زبڈ   ــا عــى عب ــره ممتن ــال جــل ذك ــه، فق ــة مــن آيات تعــاىل آي

گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
]الــروم:21[ گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  رب 

ــاذ  ــع اتخ ــي م ــن التمن ــي تتضم ــة الت ــواب املحب ــن أب ــودة م وامل
األســباب املوصلــة إىل املحبــوب، وعــى العكــس فهــروب الــزوج مــن عش 
الزوجيــة البــد أن يكــون لــه مــن األســباب واملــربرات مــا يقــض مضجعــه 
ويذبــح ســكينته فيجــد نفســه مضطــرا ألن يبحــث عــن ســعادته وراحتــه 
ــن  ــم م ــوردي. منه ــش ال ــي والع ــص الذهب ــر القف ــر غ ــن آخ يف موط
يبحــث عــن الســعادة عــى املقهــى أو مــع الشــلة واألصحــاب ومنهــم 
مــن يهــرب هروبــا داخليــا فيدمــن الجلــوس عــى النــت أو أمام شاشــات 
الفضائيات،يجــول مــن ملعــب آلخــر ويكــون »الحــارض الغائــب« حــارضا 

بجســده غائبــا بروحــه وفكــره.

اقتلوا الروتين بالدعابة والمرح 
ــن الزوجــي العامــل األكــرب يف هــروب الســعادة  لكــن يبقــى الروت
إطــار األرسة  بالبحــث عنهــا خــارج  الزوجيــة ومحاولــة كل طــرف 
وهيهــات أن يجدهــا. إن النفــس ملولــة وتعشــق التجديــد، ورتابــة 
ــن دورا  ــوال، وللزوج ــن األح ــال م ــا بح ــروق له ــة ال ت ــاة الزوجي الحي
ــزل عندمــا يتخــى كل واحــد  ــات املن ــة بــن جنب يف ترســيخ هــذه الرتاب
منهــا عــن محاولــة إنعــاش األحــداث وتجديــد املواقــف وإعــادة ترتيــب 

ــا. ــة بينه العاق

فكــا أن مــن املســئوليات الزوجيــة توفــر متطلباتهــا واحتياجاتهــا 
ــف،  ــود والتآل ــواء ال ــى أج ــاظ ع ــا الحف ــن متطلباته ــا م ــة، أيض املادي
ــة  ــو الدعاب ــاعة ج ــادة بإش ــه املعت ــن منطيت ــرج ع ــه أن يخ ــزوج علي فال
مــن حــن آلخــر والخــروج للتنــزه ســويا، وال ننــى أيضــا جلســات 
ــرح  ــف وامل ــف اللط ــا مواق ــي يتخلله ــاة الت ــور الحي ــار أم ــم الصغ تعلي
كتعليــم األطفــال الوضــوء أو الصــاة أو فنــون الرياضــة واإلنشــاد بصــورة 
عمليــة أمــام أفــراد األرسة، فضــا عــن املســابقات والقــراءة مــع الصغــر 
ومطالعــة املجــات املصــورة والفضائيــات الهادفــة مصحوبــة بالتعليقــات 

مــن كافــة األطــراف.

ــه  ــه يطــرح في ــه خــاص بأرست إن اقتطــاع رب األرسة جــزء مــن وقت
التكلــف الزائــد واألوامــر الصارمــة كفيــل بــأن يدعــم جســور التواصــل 
وميــأل أركان البيــت بالبهجــة والســعادة، بــل ويحســن مــن مزاجــه 

ــي. ــي ال تنته ــاة الت ــوط الحي ــن ضغ النفــي ويحــرره م

الزوجة مفتاح السعادة الزوجية
ــة  ــعادة الزوجي ــح الس ــل مفاتي ــأن ُج ــزم ب ــكاد نج ــة فن ــا الزوج أم
بيدهــا بحكــم أنهــا ربــه هــذا املنــزل وقيمتــه واملســئولة عــن كل كبــرة 
ــاة  ــة« يف الحي ــة الداخلي ــة »الجبه ــا رئيس ــم أنه ــه، وبحك ــرة في وصغ
الزوجيــة. إن اعتنــاء الزوجــة الذكيــة مبظهرهــا وجوهرهــا لــه بالــغ األثــر 
يف اســتقرار حياتهــا الزوجيــة، فضــا عــن نظافــة بيتهــا وإعــادة ترتيبه كل 
فــرة إلضفــاء شــكل جديــد عليــه يقتــل النمطيــة التــي تصيــب األبصــار 
بالســآمة وامللــل، والزوجــة الذكيــة تحســن الســيطرة عــى مفاصــل بيتهــا 
ــذي ينشــد  ــزوج املتعــب ال ــت تواجــد ال ــج صغارهــا خاصــة وق وضجي
االســرخاء والراحــة. إن أهــم مــا يؤثــر يف الــزوج ويجعلــه أســر الحيــاة 
ــكايف مــن قبــل الزوجــة التــي تنجــح يف  ــة أن يحــوز االهتــام ال الزوجي
إضفــاء وضــع خــاص للمنــزل عنــد عــودة الــزوج املتعــب املكــدود مــن 
عملــه، وهــذا يشــمل جهوزيــة الطعــام الــذي يحبــه، واختفــاء ضجيــج 
األطفــال عــرب وســائل أعدتهــا الزوجــة مســبقا كجلوســهم حــول برامــج 
الكمبيوتــر الهادفــة أو األفــام الربويــة الشــيقة التــي تحجــم مــن فــرط 

حركــة الصغــار لحظــة راحــة الــزوج واســرخائه.

ومــن األمــور التــي تــروق للــزوج »املبــادرة بتلبيــة رغباتــه« حتــى 
قبــل أن يطلبهــا بلســانه، كرعــة إعــداد الشــاي بعــد الغــذاء أو تقديــم 
الفاكهــة التــي يحبهــا أو توفــر الجريــدة التــي يفضــل قراءتهــا أو اختيــار 
القنــوات التــي تــروق لــه مــا يشــعره بأنــه ســيد مطــاع وضيــف 

مرغــوب يف قربــه وتواجــده، فالحــب مــا هــو إال تعبــر وتطبيــق، 
ونكــران الــذات يف ســبيل راحــة املحبــوب، وأحــب يشء للرجــل 
هــو شــعوره بــأن لــه مكانــة خاصــة يف قلــب زوجتــه وحياتهــا، 
وأنهــا تبــذل كل هــذا الــود واالهتــام تقديــرا لجهــده وامتنانــا 

بفضلــه.

أمــا الســياج اآلمــن الــذي يجعــل زوجــك أســر منزلــه 
وســعيد زمانــه فهــو مشــاركته يف هواياتــه واألنــس بــه يف 
ــوح  ــة يب ــة حميم ــات ودي ــك يف جلس ــه ل ــح قلب ــه وفت حوارات
كاكــا مبكنونــات صــدره وســوانح أفــكاره وآرائــه وطموحاتــه. 
ــبقته  ــة فس ــابق عائش ــي- س ــو وأم ــأيب ه ــان -ب ــي العدن والنب
ــا  ــل منوذج ــة متث ــات ودي ــه يف جلس ــا وحاورت ــبقها، وحاوره وس
ــة  ــة.  كــا أن الزوجــة الذكي ــا ملــن ينشــد الســعادة الزوجي راقي
ــة  ــش، واللحظ ــى تتناق ــا ومت ــع زوجه ــاور م ــف تتح ــرف كي تع
التــي عندهــا تطلــب أو ترفــض أو تخالــف أو تعــرض .. كل 
هــذا مــن واقــع معرفــة وخــربة جيــدة مبــزاج زوجهــا ومداخــل 

ــره. ــا يك ــب وم ــا يح ــخصيته وم ش

ــرب  ــزوج يه ــن ال ــاوت لك ــة تتف ــوب البري ــم أن العي ورغ
باألخــص مــن الزوجــة الرثثــارة والنكديــة والجريئــة يف عاقاتهــا 
االجتاعيــة واملبــذرة والفضوليــة والشــكاية واملغــرورة واملهملــة 
ــاين  ــل واألن ــزوج البخي ــن ال ــر م ــة فتنف ــا الزوج ــدة.  أم والعني
واملتســلط واملطــاق والغضــوب واملنحــاز ألرستــه بشــكل جائــر 
واملدخــن وأســر النــزوات والغيــور املفــرط والشــكاك واملســتهر.

وكل هــذه التوجيهــات ال تعنــي بالــرورة أن يكــون الرجــل 
ــل  ــه ب ــق حيات ــى دقائ ــه ع ــيطرت زوجت ــد س ــه ق ــس بيت حبي
معنــاه حــرص كل طــرف عــى أن يجعــل حياتــه الزوجيــة قبلتــه 
التــي تصبــو نفســه إليهــا ويجــد عندهــا ســكينته وراحتــه، وهــذا 
ــاء  ــس باألصدق ــة واألن ــات االجتاعي ــن العاق ــا م ــع إطاق ال مين
واألقــارب والجــران، فاإلنســان مخلــوق اجتاعــي بطبعــه، لكــن 
يف االعتــدال الســامة، ومــا أجمــل أن نعيــش الحيــاة كاملــة 
بوســطية ال إفــراط فيهــا وال تفريــط، ومــا أبشــع أن يصــر البيــت 
أتــون نــار تغــي فيــه عواطفنــا ومشــاعرنا ونهــرب مــن جحيمــه 

بحثــا عــن الســعادة يف الطرقــات. 

ــأن  ــا عــى قناعــة تامــة ب وأخــرا ينبغــي للزوجــن أن يكون

الهنــاء األرسي نعمــة وفرصــة رمبــا ال متنحهــا األقــدار عــى الــدوام 

ــة،  ــن الكياس ــا ع ــن نبعه ــواء م ــا واالرت ــع به ــك فالتمت ولذل

ــة،  ــل والفطن ــات التعق ــن مقتضي ــبابها م ــى أس ــاظ ع والحف

بــل إن مــن دوام اســتمرار النعمــة شــكر املنعــم، فليتــدارك 

ــل،  ــباب الوص ــدوم أس ــاره يك ت ــح مس ــه ويصح ــا نفس كل منه

ويســتمتع مبباهــج حيــاة أرسيــة مســتقرة بــدال مــن النفــرة التــي 

ــا عــى اإلطــاق. ال مــربر له

facebook.com/rboubekri boubekir2006@gmail.com

أ. عبد الرشيد بوبكري 
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شهدت فرنسا إقباال للعمال المغاربة، خالل فترة الحربين العالميتين، على نحو أخذ ينمو 
باستمرار، النعدام الفرص في البلد األم الذي انتقلوا منه، بسبب ضغط الواقع التعيس الذي 
أفرزه االحتالل الفرنسي الجاثم على أديم المغرب وتونس عموما، والجزائر خصوصا، على 
اعتبار أن احتاللها كان في فترة سابقة، تعود إلى الخامس جويلية 1830، بعد انكسار المقاومة 
الرسمية في صّد العدوان على الجزائر، األمر الذي شّجع إدارة االحتالل على المضي ُقدما باتجاه 
التوسيع والتعميق، رغم مختلف المعوقات الميدانية التي أبطأت حركته.

جمعية »جيل المستقبل« 
الراهن واآلفاق

يف ظــل الصعوبــات التــي أضحــى يعيشــها املســلمون 
والتحديــات املختلفــة التــي باتــوا مطوقــن بهــا، ضمــن حــرب 
ــبثهم  ــم وتش ــم مبقوماته ــة ثقته ــو زعزع ــزة، ترن ــية مرك نفس
ــّل  ــم وش ــذ ورضب إرادته ــا بالنواج ــم عليه ــم وعّضه بثوابته
ــة إســامية، عــى غــرار  حركتهــم، ظهــرت إىل الوجــود جمعي
الجمعيــات واملراكــز األخــرى، التــي بلــغ عددهــا 75، انتخبــت 
  Saint- Denis لنفســها اســم« جيــل  املســتقبل«، بســان دوين
ضواحــي باريــس، يديرهــا الشــيخ مصطفــى، وهــو مــن 
خريجــي جامعــة الربــون، تخصــص دراســات رشقيــة، حاصل 
ــا. ــوراه بالجامعــة ذاته ــّد أطروحــة دكت عــى املاجســتر ويُع

ــا،و هــو  ــم مؤهــل علمي ــة طاق ــى أداء  املهم ــه ع ويعين
ــة وفكــرة عميقــة ورئيســة،  ــة قوي ــار ينطــوي عــى رغب اختي
ــرد املســلم يف فرنســا،  ــاء الف ــو بن ــاه الســعي نح ــو باتج تنح
بنــاء عقائديــا وفكريــا وســلوكيا، يأخــذ بعــن االعتبــار مســألة 
ــا  ــا يتمخــض عنه ــي والطائفــي يف فرنســا، وم التعــدد الدين
مــن خصوصيــات ثقافيــة وحضاريــة، تتبايــن مــع الــذات 
ــي،  ــراك الواع ــى الح ــرا ع ــز كب ــذا كان الركي ــامية، ول اإلس
الهــادئ واملتــدرج، رغبــة يف تحقيــق األهــداف التــي رســمت 
ــة إىل  ــور الجمعي ــذي شــهد ظه ــارس 2004 ال خــال شــهر م

ــن يختلفــون  ــذ الذي ــث كان عــدد التامي الوجــود، حي
ــا. ــذا وطالب ــا 110 تلمي إليه

ــى  ــم  ع ــا وحرصه ــن عليه ــة القامئ ــد أن جديّ بي
التجديــد والتطويــر، يف الربامــج واآلليــات، فضــا عــن 
طرائــق التدريــس، مــن خــال اإلســتعانة مبختلــف 
ــن  ــع م ــوي وّس ــأن الرب ــة بالش ــاءات ذات الصل الكف
نطــاق امتدادهــا، حتــى غــدا املــرددون عــى الجمعيــة 
خــال الســنة الدراســية 2015/2014 أكــرث عــددا قياســا 
بالبدايــة، حيــث بلــغ العــدد 590 تلميــذا وطالبــا، 
يــرف عــى تأطرهــم هيئــة تدريســية تضــّم 39 

ــو اآليت : ــى النح ــوزع ع ــتاذة، تت ــتاذا وأس أس

* 13 أســتاذا وأســتاذة لتدريــس اللغــة العربيــة 
والدراســات اإلســامية.

* 4 أســاتذة لتحفيــظ القــرآن الكريــم، مــع ضبــط 
أحــكام التــاوة .

ــذ  ــة لتامي ــم والتقوي ــدروس الدع ــاتذة ل * 10 أس
ــواد،  ــة  يف م ــة والثانوي ــة، واالعدادي ــة االبتدائي املرحل
كاإلنجليزيــة، الرياضيــات، الفيزيــاء والكيميــاء، وغرهــا 

ــة الفرنســية. مــن مــواد مقــرر وزارة الربي

* 12 أستاذا ألقسام املدرسة االبتدائية.

د.جمال قندل
جــــامعة الشلف
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ــط  ــذي تنش ــز ال ــة إىل رشاء املرك ــع الجمعي وتتطل
فيــه، وتوســع وتنــوع نشــاطها، اســتجابة للطلبــات  
الكثــرة ألبنــاء الجاليــة  املســلمة الراميــة إىل االلتحــاق 

بهــا.

موقع الكبار  من  اهتمام الجمعية 
ولإلشــارة، فــإن الجمعيــة مل تقــر جهودهــا عــى 

الصغــار فحســب، بــل أولــت الكبــار كذلــك اهتامــا خاصــا، 
إدراكا منهــا لدورهــم يف دعــم نشــاط وحركــة الجمعيــة، مــن 
خــال اضطاعهــم الحســن بتوجيــه وتوعيــة وتنشــئة أبنائهــم 
ــذا الغــرض،  ــة. وله ــع أهــداف الجمعي ــة م التنشــئة املتاهي

ضــّم قســم الكبــار، املقــرر اآليت بيانــه :

1 - تدريس اللغة العربية.

العربيــة  باللغــة  اإلســامية،  الدراســات  تدريــس   -  2
للمعربــن، وباللغــة الفرنســية لغــر الناطقــن بالعربيــة، 
ــيات  ــن جنس ــا م ــلمة يف فرنس ــة املس ــار أن الجالي ــى اعتب ع
ــتانية،  ــة، باكس ــة، هندي ــية، مغربي ــة، تونس ــة: جزائري مختلف

ــيات. ــن الجنس ــا م ــة وغره بنغالي

3 - تحفيظ القرآن الكريم، مع ضبط قواعد التجويد.

ــة  ــم اللغ ــا: تعلي ــى منه ــة، ويتوخ ــو األميّ 4 - دروس مح
ــار الســّن مــع تحفيظهــم لبعــض ســور القــرآن،  العربيــة لكب
مــع رشح مبّســط، إلدراك معنــى اآليــات الكرميــة .وكــذا 
تعليمهــم أركان اإلســام، فضــا عــن تعليــم اللغــة الفرنســية، 

ــا. لغــر الناطقــن به

نشاط الجمعية .. تنوع وثــراء  
يحــرص القامئــون عــى الجمعيــة، عــى توفــر الجــّو 
املناســب واملحفــّز عــى اإلقبــال عــى النهــل بحــب مــا 
تقدمــه مــن برنامــج ثــرّي، كفيــل بتحصــن املســلم وتحصيلــه 
وتحســينه، عــى نحــو يدفعــه إىل أن يغــدو منظــا يف شــؤونه، 
نافعــا لنفســه وغــره، وداعيــا إىل اإلســام الــذي يحملــه حمــا 

واعيا، بأدب ورفق وعلم.

التــي  البــارزة،  الصــور  مــن  ولعــّل 
تــؤرش عــى الرؤيــة الســديدة للجمعيــة، 

ــف املتاحــف  ــال، إىل مختل ــة لألطف الخرجــات الرفيهي
ومراكــز الرفيــه والحدائــق العامــة، فضــا عــن األماكــن 
التاريخيــة، ولعــّل الزيــارة التــي نُظمــت إىل األندلــس، 
ــواهد  ــارات وش ــى أم ــوف ع ــة، للوق ــة وغرناط قرطب
التاريــخ وآثــار الحضــارة اإلســامية، رغبــة يف رّج العقــل 
املســلم باتجــاه اليقظــة، خــر دليــل عــى حســن الســر 
واملســرة، خاصــة وأن العــدد ارتفــع مــن 61 يف الزيــارة 

األوىل، إىل 360 يف الزيــارة األخــرة.    

وقــد حــرت يــوم الســابع عــر مــن شــهر مــاي 
2015 حفــا مــن تنظيــم الجمعيــة، أقيــم بقاعــة 
الحفــات Noctis بســان دوين، بباريــس، انطلــق عــى 
الســاعة العــارشة صباحــا، وشــهد إقبــاال كبــرا لألطفــال 
ــظ  ــابقة يف حف ــه مس ــت خال ــث نظم ــم، حي وذويه
وترتيــل القــرآن الكريــم، شــارك فيهــا 50 تلميــذا تأهلوا 
إىل املرحلــة النهائيــة، مــن أصــل 450 تلميــذ وتلميــذة. 
وقــد ضّمــت لجنــة التقييــم والتقويــم، جزائريتــن 

ــراءات. ــازات يف الق ــة، مج ومغربي

حــرص  الحفــل،  خــال  انتباهــي،  لفــت  ومــا 
األمّهــات عــى القــدوم رفقــة أبنائهــن، وقــد كــن 
يرتديــن الحجــاب، ويُكــربن بــن الفينــة واألخــرى، قبــل 
وبعــد كل قــارئ أو قارئــة 
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للقــرآن، كا شــّدين ُحســن القــراءة وســامتها، نُطقــا ومخارجا، 
بصــورة عكســت مســتوى الجهــد املبــذول والتفاعــل اإليجــايب 

ــاء. ــال واألولي لألطف

أمــا الفــرة املســائية، فقــد شــهدت إلقــاء محارضة للشــيخ 
ــث  ــا الحدي ــت، رشح مــن خاله فيصــل الســعيد، مــن الكوي
الــذي أخرجــه مســلم، عــن أيب هريــرة، عــن النبــي صــى اللــه 
عليــه وســلّم:« إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه، إال من ثاث: 
ــه«. ــو يل ــح يدع ــد صال ــه، ول ــع ب ــم ينتف ــة، عل ــة جاري صدق

ــذي  ــن املغرب،ال ــر م ــو عم ــيخ أب ــه الش ــم تبع ث
كانــت مداخلته،عامــة، حيــث 
ــلمن  ــع املس ــا وض ــاول فيه تن
يف فرنســا، مــن حيــث بنــاء 
ــدارس  ــز وامل املســاجد واملراك
ومتاســك  وقــوة  الخاصــة، 
كثــرا  وركــز  املســلمن، 
يف  اإلنفــاق  مســألة  عــى 
ــب  ــث رّغ ــه، حي ســبيل الل
الحارضيــن، عــى جمــع 

ــره. ــزال تؤج ــذي ال ت ــز ال ــرض رشاء املرك ــة بغ ــال للجمعي امل

ــب  ــى الرغي ــرة ع ــدرة كب ــر ق ــيخ عم ــر الش ــد أظه وق
والحديــث  القــرآن  نصــوص  عــى  باالعتــاد  اإلنفــاق،  يف 
والســرة، وكــذا الدعــاء والتحفيــز، مــن خــال  عقــد املقارنــة 
مــع مختلــف املســاجد  والقيمــة اإلجاليــة عــرب كل عمليــة 
ــى  ــه التق ــر أن ــاق، ذك ــن اإلنف ــه ع ــياق حديث ــاق. ويف س إنف
قسيسا،فســأله عــن القيمــة التــي يجمعهــا املســلمون كل 
يــوم جمعــة، فســأله الشــيخ عمــر ، عــن املبلــغ الــذي يجمــع 
ــن  ــه يف أحس ــيس، أن ــر القس ــد. فذك ــوم األح ــة ي يف الكنيس
األحــوال يجمــع 160 أورو، فأجابــه الشــيخ عمــر، أن املســلمن 
ــف أورو،  ــون 20 أل ــوال يجمع ــوء األح ــة، يف أس ــوم الجمع ي

ــيس. ــت القس فبُه

الجمعية بين اإلمكانات الذاتية 
وشح ذوي القربى

مــا يُؤســف لــه حقــا، أن املراكــز والجمعيــات اإلســامية، 
ال تــزال تطــرق أبــواب ســفارات الــدول العربيــة واإلســامية، 
رغبــة يف الظفــر بالتفاتــة صادقــة تنحــو منحــى الدعــم املــادي 
ــل واســتمرارها يف االضطــاع  ــا، ب ــا  وتطويره ــل بدفعه الكفي

مبهمتهــا عــرب الزمــان واملــكان، رغــم  حجــم االســتثار 
العــريب الكبــر يف فرنســا، وبخاصــة االســتثار الخليجي.
ــب إىل  ــذي ذه ــة، ال ــر املدرس ــا مدي ــده لن ــا أك وهوم
ــا راســلنا الســفارة الســعودية مــرّات  حــد القــول:« أنن
الازمــة  املســاعدة  تقديــم  منهــا  طالبــن  عديــدة، 
للنهــوض بأعبــاء ومهــّات املدرســة، بيــد أننــا مل نتلــق 
تتحــرك  املقابــل،  يف  ولكــن  الســاعة«.  لحــد  رد  أّي 
ــران عــرب مختلــف العواصــم  ــة »الــويل الفقيــه« إي دول
األوروبيــة، وبخاصــة يف باريــس، لوجــود جاليــة مســلمة 
كبــرة، مــن خــال تقديــم الدعــم املــادي، واملــايل وكــذا 
اإلعامــي، فضــا عــن الســيايس للمــدارس واملراكــز 
الشــيعية حتــى تضطلــع بــأداء مهمتهــا عــى نحــو جيّد، 
ويف ظــروف مامئــة، كفيلــة بدفــع وتطويــر االســتقطاب  
وســط أهــل الســّنة والجاعــة، لتوظيفهــم سياســيا يف 
ــا يحــدث يف ســوريا،  ــب والهــدم، وم مشــاريع  التخري
اليمــن، البحريــن، العــراق وغرهــا مــن املواقــع، عــى 
امتــداد العاملــن العــريب  واإلســامي، يعتــرب مــؤرشا 

ــة الشــيعة. ــة وفعالي ــا عــى جديّ حقيقي

المسلمون في الغرب
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ميزة تفسير ابن باديس
املعــاين القرآنيــة التــي أبرزَهــا ابــن باديــس يف تفســره ذات 

ــاة وســلوك اإلنســان  ــة، وبحركــة الحي ــع األّم ــارشة بواق ــة مب صل

ــن مشــاق تحــت  ــده م ــا يكاب ــن مشــكات وم ــره م ــا تعت وم

قيــد االســتعار الفرنــي. لقــد تحــّول التفســر إىل مســار عــودة 

إىل كتــاب اللــه, وإىل حلقــة وصــل بــن القــرآن والحياة,مــن دون 

أن يَبــدو التكلّــف يف ذلــك.

ورغــم أنَّ ابــن باديــس مل يكتــب املجلــد املاثــل بــن أيدينــا 

ليصــدر كتفســر باملعنــى الوظيفــي واملنهجــي للمصطلــح, إال أن 

مــن امليســور أن نتحــّدث عــن منهجــه التفســري وأســلوبه الــذي 

ســار عليــه خــال دروســه التفســرية التــي ألقاهــا طوال خمســة 

وعريــن عامــاً كاملــة, خصوصــاً وأّن هــذه املختــارات ال تخلــو 

مــن إشــارات إىل منهجيــات التفســر, بعضهــا نافــذ وعميــق.

فاللغــة مرقــة ســهلة بيــد أنّهــا بليغــة ومتاســكة، بعيــدة 

ــة يف  ــا املعــاين واألفــكار فهــي مكثّف ــة. أّم عــن اإلنشــاء والخطاب

املختــارات التفســرية إىل حــّد كبــر، بحيــث اضطــر املتصديــان 

لجمــع التفســر إىل تبويبهــا عــى مئــات العناويــن الثانويــة 

الصغــرة.

وتظهــر يف منهــج ابــن باديــس يف التفســر خصوصيــات 

ــن: ــكل م ــة ب ــارزة متعلق ب

1 - مجــال القــرآن : شــغلت مســألة منطقــة نفــوذ القــرآن 

واملجــال الوظيفــي الــذي ينهــض بــه، بــال األقدمــن كــا 

ــن  ــد م ــال العدي ــن خ ــها م ــرض نفس ــت تف ــن, وراح املعارصي

البحــوث الكاميــة والقرآنيــة, فهــل يكفــل القــرآن تغطيــة 

احتياجــات اإلنســانية يف املجــاالت كافــة حتّــى املدنيــة والتقنيــة أم 

يقتــر عــى دائــرة الهدايــة ومــا يتّصــل بهــا؟ هــل يُعنــى النــّص القــرآين 

ببيــان مناهــج التطبيــق العمــي كــا املبــادئ واألهــداف العاّمــة؟ هكــذا 

ــكالياته ــث وإش ــذا البح ــئلة ه ــة أس إىل بقي

والحقيقــة أنَّ ابــن باديــس مل يكــن بعيــداً عــن هــذه املســألة, بــل 

انطلــق فيهــا مــن وجهــة نظــر تفيــد شــمولية القــرآن, لكــن يف مجالــه. 

ــب, والقــرآن، كــا يذهــب  ــك ري ــا يف ذل ــر م ــه أفضــل الذك ــاب الل فكت

ــة القلبــي واللســاين والعمــي؛ كّل  ــواع األذكار الثاث الشــيخ، محصــل ألن

هــذه الحقائــق يوضحهــا ابــن باديــس يف الــدرس األول مــن دروس 

ــه  ــه مــن كون ــاب الل ــه كت ــمَّ ينعطــف مضيفــاً إليهــا مــا علي التفســر, ث

منــاراً للهــدى وســبياً للهدايــة، ومنهاجــاً للمعــاش واملعــاد معــاً. وبذلــك 

ــا  ــى م ــز ع ــة بالركي ــي, متمثل ــم البادي ــص الفه ــدى خصائ ــربز إح ت

ــه  ــم ب ــه مــن خــال مــا يتّس ــه وحيويت ــاب الل ــة كت ــرف بحركي ــات يُع ب

ــة يف الذكــر  مــن شــمول وإحاطــة. فباإلضافــة إىل مــا للقــرآن مــن مكان

ــباب  ــط أس ــاد, وبس ــاش واملع ــاد يف املع ــح العب ــم مصال ــن عل ــه م »في

الخــر والــر, والســعادة والشــقاوة يف الدنيــا واآلخــرة. وعلــم النفــوس 

ــع,  ــة والتري ــات السياس ــكام, وكلّي ــاق واألح ــول األخ ــا, وأص وأحواله

ــى  ــة ع ــون املبنيّ ــم الك ــاع, ونظ ــران واالجت ــاة يف العم ــق الحي وحقائ

ــر  ص39( ــس التذك ــان« )مجال ــدل واإلحس ــوة والع ــة والق الرحم

مــن  املوقــف  التذكــر  مجالــس  يتجــى يف   : اإلرسائيليــات   -  2

ــراث  ــن ال ــة م ــاحة مهّم ــى مس ــا ع ــت بتأثره ــي رم ــات الت اإلرسائيلي

ــد  التفســري للمســلمن. ففــي ســياق تفســره لســورة النمــل، بالتحدي

ــا  ــاء به ــر، ج ــة نذي ــق صيح ــام( ، أطل ــليان)عليه الس ــي س ــة النب قص

نصــاً: »ُرويــت يف عظــم ملــك ســليان روايــات كثــرة ليســت عــى يشء 

ــا  ــألت به ــي امت ــة الت ــات الباطل ــا مــن اإلرسائيلي مــن الصحــة، ومعظمه

ــَي مــن غــر تثبيــت وال متحيــص مــن روايــات  كتــب التفســر، مــّا تُلُقِّ

ــم يف  ــك الحاك ــن ذل ــيئاً م ــه، وروى ش ــن منبّ ــب ب ــار ووه ــب األحب كع

ــث  ــن بح ــادة األصولي ــى ع ــر  451(. وع ــس التذك ــتدركه« )مجال مس

ــول  ــذي يق ــي ال ــرأي األغلب ــال إىل ال ــاد وم ــرب اآلح ــس يف خ ــن بادي اب

ــل  ــن الحق ــن، ب ــن حقل ــز ب ــاد للتميي ــه ع ــد أنّ ــروع. بي ــه يف الف بحجيت

الفقهــي، وحقــل العقيــدة، فإثبــات األمــر العقيــدي كــا أصــل األحــكام 

ــب دوره يف  ــرب أن يلع ــذا الخ ــن له ــل ميك ــف، ب ــرب الضعي ــّم بالخ ال يت

إضــاءة بعــض تفصيــات الشــأن العقيــدي بعــد ثباتهــا بالعلــم القطعــي 

ــث  ــه إىل ضعــف الحدي ــح يف نفســه، مــع رضورة التنبي ــل الصحي والدلي

ــر 158( ــس التذك ــهاد به)مجال ــد االستش عن

لقــد كتــب الدكتــور تــريك رابــح يقيّم اتجــاه ابــن باديس يف التفســر: 

فقــال: »وانتقــد كتــب التفســر التــي تشــيع فيهــا اإلرسائيليــات، وفــّر 

ــة  القــرآن عــى الطريقــة الســلفية مــع عــدم إغفــال التطــّورات الفكري

فلســفته  باديــس:  ابــن  )الشــيخ  املعــارصة«  والعلميــة  والحضاريــة 

ــم، ص 256(.  ــة والتعلي ــوده يف الربي وجه

3 - دور العقــل : يف قضيــة العقــل ينطلــق ابــن باديــس مــن التوافق 

بــن الريعــة والعقــل والفطــرة، لينشــأ مــن هــذا التوافــق مبــدأ املازمة 

بــن هــذه املصــادر الثاثــة؛ إذ إنَّ كّل »مــا دعــا إليــه اإلســام مــن عقائــد 

ــه الفطــر الســليمة، وتدركــه العقــول  وأخــاق وأعــال، فهــو مــّا تقبل

ــل إىل  ــرة والعق ــّول الفط ــق تتح ــذا املنطل ــن ه ــح«. م ــر الصحي بالنظ

مقيــاس باإلضافــة للريعــة، يحكــم بهــا اإلنســان مــا يواجهــه يف حركــة 

الحيــاة: »فعلينــا إذا ُدعينــا إىل يشء أن نعرضــه عليهــا، راجعــن إىل 

الفطــرة اإلنســانية وإىل العقــل البــري منزهــن عــن األغــراض، واألهــواء، 

واألوهــام، والشــبهات«

وعندمــا نأخــذ هــذه النظــرة للعقــل إىل جــوار العنــارص األخــرى يف 

منهاجيــات التفســر، فســتكون الحصيلــة أنَّ ابــن باديــس يلتــزم باالجتهاد 

ــه. ويف نــص دال  والنظــر العقــي حيثــا كان ذلــك ســديداً بالنســبة إلي

عــى اعتــاد العقــل إىل جــوار النقــل، تحــّدث عــن منهجــه يف دروســه 

ــح املنقــول، وســديد  ــك عــى صحي ــن يف ذل ــاً: »معتمدي التفســرية قائ

ــاء  ــه عل ــة الســلف املتقّدمــون، أو غــاص علي ــّا جــاه أمئّ املعقــول، م

الخلــف املتأّخــرون« )مجالــس التذكــر 50(

4 - اللغــة : البــدَّ أن يكــون للغــة العربيــة موقعهــا يف تكويــن املنهــج 

التفســري، كــا لهــا حّجيتهــا يف الكشــف عــن حقائــق التنزيــل ومراميــه 

بالقــدر الــذي ينســجم مــع دورهــا ووظيفتهــا. فاملجــال التفســري 

ــم  ــغ حــّد التضخي ــدور اللغــة يبل شــهد مــع بعــض االتجاهــات إعــاًء ل

ــدي البعــض  ــد يب ــا ق ــص لغــوي وحســب، في ــه ن ــرآن بأن ــزل الق ويخت

خفضــاً لشــأن اللغــة إّمــا بذريعــة أنَّ للقــرآن لغتــه الخاصــة مــن حيــث 

طبيعــة املدلــوالت وســعتها واملفاهيــم املرتبــة عليهــا، أو مــن حيــث إنَّ 

املطلــوب مــن القــرآن ليــس ألفاظــه بــل الحقائــق الكائنــة وراءهــا، ومــا 

األلفــاظ إال قشــور لتلــك املعــاين والحقائــق واللبــاب.

وميكــن القــول باختصــار بنــاًء عــى مــا بــن أيدينــا مــن مختــارات 

تفســرية: إنَّ ابــن باديــس ال يغــرق باللغــة واملفــردات والراكيــب 

البيانيــة، بــل يكتفــي منهــا بامليســور الواضــح، مؤيّــداً إيــاه 

ــه يســتهدي  أحيانــاً متباعــدة، بالشــواهد الشــعرية. وبتعبــره إنّ

ــة العــرب يف  ــه لغ ــت علي ــا »دلّ ــرآين مب ــّص الق ــع الن يف ســره م

منظومهــا ومنثورهــا«

5 - علــم املناســبات والعالقــة بــن الســور : دأب ابــن 

باديــس عــى ذكــر مــا ميكنــه ذكــره مــن عنــارص منهجــه التــي 

يعتمــد عليهــا, عنــد بدايــة درســه الســنوي يف التفســر. وكان مّا 

ذكــره هــو إشــارته إىل مبــدأ »ربــط اآليــات بوجــوه املناســبات« 

ــاً يف دروســه. بوصفــه عنــراً منهجي

6 - بيــان القــرآن بالقــرآن : تفســر القــرآن الكريــم بالقــرآن 

ــر  ــه يف التفاس ــل ب ــّور العم ــد تط ــه، وق ــم بذات ــج قائ ــو منه ه

ــذا  ــول إنَّ ه ــن الق ــك ميك ــع ذل ــن م ــارصة. لك ــة واملع الحديث

ــم املناســبة أو يكــون مــن  ــدأ، قــد يرتّــب عــى العمــل بعل املب

نتائجــه الطبيعيــة واملنطقيــة. فمــن يريــد اكتشــاف املعــاين 

واملدلــوالت الناشــئة عــن طبيعــة عاقــة اآليــات والســور بعضهــا 

ــرآن,  ــرآن بالق ــر الق ــلوب تفس ــأ إىل أس ــّد أن يلج ــض, ال ب ببع

بــل هــو يف الحقيقــة ينّفــذ هــذا األســلوب عمليــاً. ومــادام ابــن 

باديــس يلتــزم منهجيــاً باملناســبات, فهــو إذاً يأخــذ مببــدأ تفســر 

ــرآن. ــرآن بالق الق

ويعلــن ابــن باديــس إميانــه بتفســر القــرآن بالقــرآن, بوصفه 

عنــراً منهجيــاً قامئــاً بذاتــه؛ إذ هو يســّجل بعــد أن يســوق مثاالً 

تطبيقيــاً عــى هــذا املبــدأ, ويحــّث عــى العمــل بــه, مــا نّصــه: 

»ومــا أكــرث مــا تجــد يف القــرآن بيــان القــرآن, فاجعلــه مــن بالــك 

تهتــد ـ إن شــاء اللــه ـ إليــه )مجالــس التذكــر 491(.

ويف الختــام نقــول : إن نهــج الشــيخ ابــن باديــس يف اإلحيــاء 

األفــكار  تســتهدي  مســتنرة  ســلفية  عــى  يقــوم  اإلســامي 

ــده ورشــيد رضــا،  ــد عب ــن األفغاين،ومحّم ــة لجــال الدي اإلحيائي

مــع ملحــات إعجــاب ال ميكــن التخفــي عليهــا باتجــاه ابــن 

ــّم  ــى األع ــن ع ــاب، لك ــد الوه ــن عب ــم واب ــن القي ــة، واب تيمي

مــن غــر تزمــت أو تعّصــب مذهبــي أو تحّجــر وضيــق أفــق، إالَّ 

اســتثناءات قليلــة. تشــهد حيــاة ابــن باديــس وســرته العمليــة يف 

خطّهــا العــام, انفتاحــاً كبــراً ومبكــراً يف العقليــة ومنهــاج التفكــر 

وطريقــة الفهــم, باإلضافــة إىل انفتــاح مــواٍز عــى قضايــا الواقــع 

ــود إىل  ــر يع ــال مبك ــي مث ــاة. فف ومشــكاته ومســتجدات الحي

ــري  ــاً الشــعب الجزائ ــس مخاطب ــن بادي ــب اب عــام 1926م, يكت

ــن  ــه, فك ــذا كلّ ــاة له ــهاب«: »إذا أردت الحي ــه »الش يف صحيفت

ــبه  ــا يناس ــه مب ــت في ــذي أن ــر ال ــع الع ــر م ــك، تس ــن وقت اب

مــن أســباب الحيــاة وطــرق املعــارشة والتعامــل«. ويكتــب 

ــك ويف  ــرك, ويف عمل ــاً يف فك ــن عري ــاً: »ك ــهاب« أيض يف »الش

تجارتــك ويف صناعتــك ويف فاحتــك, ويف متدنــك ويف رقيــك« 

ــة(. ــنة الثالث ــدد 49 الس )الع
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في ظل الحديث عن التنمية 
وأبعادها، ال يمكن لعاقل أن 
يغفل أهم عنصر فاعل في ذلك 
وهو التعليم، إذ أن التنافس 
المحتدم بين الدول المتقدمة 
للوصول إلى مستويات تعليمية 
راقية ومتميزة دليل على أهمية 
ذلك، فهل الجزائر كبلد يطمح 
إلى تحقيق نهضة تنموية وفق 
ما تروج له السلطة، يمكنها أن 
تحقق ذلك في ظل المستوى 
التعليمي الحالي.

كــم  عــى  يعــرب  الــذي  املفهــوم  ذلــك  للتعليــم  يعــد  مل 

املعلومــات واملعــارف التــي ميكــن أن يحــى بهــا دمــاغ املتعلــم، 

ــه بعــد ذلــك، لكــن التعليــم املقصــود  ليجرهــا ويعيدهــا إىل ملقنِّ

هــو ذلــك التعليــم املخطــط املبنــي عــى رؤيــة تســتهدف إعطــاء 

ــم قــدرة  ــة، ومــن ث ــاج املعرف ــادرة عــى إنت ــة ق مخرجــات متمكن

هــذا النظــام التعليمــي عــى إيجــاد تراكــم معــريف عــرب األجيــال، 

بإمكانــه التأثــر يف مختلــف مناحــي الحيــاة لتحقيــق التنميــة 

ــودة. املنش

وإذا نظرنــا إىل حالنــا اليــوم )ارجــع إىل مقالنــا الســابق يف 

العــدد الثالــث مــن اإلرشــاد( فــان تســاؤلنا هــو أي تعلــم نريــد؟ 

فالنظــام التعليمــي الحــايل يف حقيقتــه ال يعمــل عــى تكويــن 

اإلنســان النافــع لنفســه ومجتمعــه، القــادر عــى الوصــول إىل 

التميــز والتواصــل مــع بيئتــه مــن خــال الوســائل الحديثــة 

املعرفة....الــخ(. املعلوماتيــة،  )التكنولوجيــا، 

فهــذا نظــام تعليمــي يعمــل عــى تخريــج جيــوش مــن 

البطالــن، وال اقصــد بطالــة تشــغيلية، ولكنهــا بطالــة معرفيــة. هــذا 

ــدف  ــة وه ــط ورؤي ــد من ــه يف تحدي ــت إلي ــذي مل يُلتف ــان ال اإلنس

ــة ثــم  التعليــم، ففــي كل مــرة تجــرب النــاذج التعليميــة الرقي

الغربيــة دومنــا نقطــة توقــف للتقييــم وتصحيــح املســار حقيقــة ال شــعارا. 

فأوروبــا وقبلهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة حينــا رأت انه مــن الروري 

إصــاح منظومــة التعليــم انطلقــت مــن كونهــا مل تعــد تواكــب تطورهــا أوال 

ثــم املشــاكل التــي أصبــح يطرحهــا التعليــم ذاتــه )تعــداد الطلبــة، البطالــة، 

املتطلبــات االقتصاديــة الجديــدة وغرهــا...(.

فكيــف يعقــل أن تســتورد منــاذج تعليميــة تــم وضعهــا ملعالجــة 

أوضــاع تعليميــة يف بيئــة مختلفــة، نطرحهــا دومنــا متحيــص أو تكييــف، ومــا 

ــط والعشــوائية  ــى التخب ــل واضــح ع ــام ل. م. د. LMD إال دلي وضــع نظ

التــي أصبــح عليهــا التعليــم عندنــا، فــا هــو كــوَّن اإلنســان الــذي نريــد وال 

هــو واكــب املســتويات التــي وصــل إليهــا الغــرب.

إن الغــرب وملواكبــة التطــور وضــع لــه هيئــات مهمتهــا اعتــاد 

ــرت  ــك ظه ــة، ولذل ــة التعليمي ــة بالعملي ــه صل ــون ل ــن أن تك ــا ميك كل م

ــن  ــا ميك ــة، ف ــة التعليمي ــودة العملي ــان ج ــاد وض ــة لاعت وكاالت عاملي

أليــة مؤسســة تعليميــة أو برامــج أو مقــررات أن تجــد لهــا مكانــا يف هــذا 

الســوق التنافــي إال إذا حصلــت عــى اعتادهــا واعتــاد برامجهــا، ضمــن 

منظــور أن تحســن العمليــة التعليميــة تتضمــن جــودة كل مــن: األســتاذ، 

ــوارد.  ــاكل وامل ــج، املقرر،الهي ــب، املنه الطال

ــة  ــوش الطلب ــى أســاس جي ــد يحســب ع ــريف مل يع ــوق املع وألن التف

وعــدد الجامعــات واملراكــز وامللحقــات التــي منــت كالفطريــات يف الواليــات 

والدوائــر واللــه أعلــم قــد يــأيت دور البلديــات، يف وقــت نحــن أحــوج مــا 

ــت  ــو كان ــى ل ــتقبل، وحت ــى املس ــس ع ــة تناف ــات قيادي ــون إىل جامع نك

الحجــة لهــؤالء تقريــب الجامعــة مــن الطالــب، إال أن ذلــك مــردود عليــه:

- إن الطالــب الشــاب يف ســنه هــذا بحاجــة إىل انفتاحــه عــى عــوامل 

وثقافــات أخــرى عــوض انغاقــه املحــي، حتــى وجدنــا مــن درس كل 

مراحلــه التعليميــة يف محيــط ال يتعــدى05 كلــم، ووصــل بــه األمــر إىل أن 

ــد. ــم التقاع ــط، ث ــارا يف ذات املحي ــا أو إط ــتاذا جامعي ــح أس أصب

- لنتســاءل عــن التأطــر يف هــذا الكــم مــن الهيــاكل الجامعيــة، والتــي 

وصــل بعضهــا إىل االســتعانة بطلبــة املاســر يف التدريــس الجامعــي، وهــل 

هــذا معقــول؟.

أمــا عــن الطالــب فحــدث وال حــرج، ومــا الجامعــات املغلقــة يف وجــه 

املوظفــن واألســاتذة بحجــة غضــب الطلبــة بحــق أو بــدون حــق، ال يخلــو 

ــة مــن  ــة التعليمي ــن أطــراف العملي ــا أســبوع، ومل يعــد التواصــل - ب منه

ــه  ــر تحكم ــا األم ــة، إمن ــس علمي ــى أس ــا ع ــة وإدارة - مبني ــاتذة وطلب أس

ــة،  ــبها اإلداري ــى مكاس ــظ ع ــى تحاف ــإلدارة حت ــر ل ــتتباب األم ــح اس مصال

ــا  ــة مه ــى النقط ــول ع ــاح والحص ــو النج ــب وه ــدف الطال ــق ه وتحقي

كان مســتواه، إىل أن تبلــد حســه ومل يعــد يكــرث للغــش واإلفســاد ونــي 

قــول اإلبراهيمــي رحمــه اللــه : »أمتثَّلــه مقبــا عــى العلــم واملعرفــة 

ليعمــل الخــر والنفــع، إقبــال النحــل عــى األزهــار والثــار لتصنــع الشــهد 

والشــمع«. واألســتاذ أصبــح يبحــث عــى رضــا الطالــب واإلدارة عليــه، حتــى 

ال يكــون هــو ذاتــه موضــوع احتجــاج وغلــق للجامعــة، أو يكــون موضــوع 

عقــاب مــن اإلدارة فتقــف يف وجــه طموحــه العلمــي وحتــى االجتاعــي، 

ووضــع العراقيــل الكثــرة املنغصــة أمامــه، وهــو بحــد ذاتــه مل يعــد يهتــم 

إال مبــا ميــأل ســرته الذاتيــة، وكيفيــة الوصــول إىل مراتــب أعــى ســواء كانــت 

الطــرق علميــة أو غــر ذلــك فاألمــر ليــس مهــا لديــه إال مــا نــدر، ونــي 

قــول اللــه تعــاىل:  زب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يترب  
وا أســفاه.

ــا  ــى مصالحه ــاظ ع ــا إال الحف ــد همه ــي مل يع ــذه اإلدارة الت ــا ه أم
ــا  ــوالءات صوابه ــا ال ــا يف هــذه املناصــب، فقــد أفقدته املحصــورة يف بقائه
ــع بعــض  ــات م ــرداءة يف تحالف ــس ال ــد تتدخــل إال لتكري ــي، ومل تع العلم
ــي تســعى إىل  ــة الت ــب األصــوات الحق ــة، وتغيي ــات النقابي أشــباه التنظي

ــال. ــش أو اإله ــواء بالتهمي ــع، س ــاذ الوض إنق

وقــد يقــول البعــض أن الصــورة ليســت كلهــا بهــذا الســواد، فإننــا نقول 
نعــم هــذه حقيقــة، فــان هنــاك الكثــر مــن األســاتذة والطلبــة واإلدارات 
ــان  ــت، ويف بعــض األحي ــم الخاف ــن يؤســفهم هــذا الوضــع إال أن صوته م

بفعــل فاعــل، جعــل الغلبــة وبــدون مواربــة ألولئــك.

مل يكــن هــذا إال غيــض مــن فيــض ورصخــة أمل ملــن يعتــرب نفســه مــن 
أرسة التعليــم العــايل ويتجــرع مــرارة األســف مــا آل إليــه وضــع الجامعــة 
ــة  ــح املعرفــة والنخب ــا الحــال إىل أن تصب ــد أن يصــل بن ــة، وال يري الجزائري
ــلطة  ــاء الس ــق فاملســؤولية - دون إعف ــذا املنطل ــن ه ــة، وم ــل مقايض مح
مــن ذلــك- كبــرة عــى أهــل العلــم مــن أســاتذة وطلبــة وإدارة، مــن خــال 
النقــد واملراجعــة يف مواجهــة الوضــع وتصحيــح املســار، ألن الطالــب يف يــوم 
مــا ســيكون أحــد أبنــاء هــؤالء، وحينهــا ســيكون نتــاج مــن نكونهــم اليــوم، 

وال يحتــاج اللبيــب إىل تفصيــل. 

بقــي أن نقــول إن الوصــول إىل القمــة والتعليــم الــذي نريــد يحتــاج 
ــاد  ــاء االعت ــا إعط ــي مهمته ــاد األكادمي ــتقلة لاعت ــة مس ــع هيئ إىل وض
للمؤسســة الجامعيــة واملقــرر الــدرايس، ووضــع معايــر القبــول، بعيــدا عــن 

سياســة مقعــد بيداغوجــي مضمــون.

ــوار  ــذ األط ــدم أخ ــي ع ــذا ال يعن ــة فه ــن الجامع ــا ع ــا تكلمن وان كن
التعليميــة األخــرى بعــن االعتبــار، بــل هــي يف نظرنــا أســاس نجــاح الجامعة 
وفشــلها، وحــن يصــل الوعــي إىل بعــض مــا طرحنــاه ســتأيت اإلجابــة عــن 
التعليــم الــذي نريــد، مــن خــال املراتــب التــي ســتحتلها جامعاتنــا ســواء يف 
التصنيــف العاملــي املتقــدم، أو يف املســاهات واالبتــكارات والــرباءات التــي 

ســتحصل عليــه مراكزنــا العلميــة والبحثيــة.

أيُّ تعليم جامعي نريد؟ د. قويدر عياش
أستاذ االقتصاد - جامعة األغواط

ayache16 @yahoo.fr
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إن معركة الفهم هي الفاصلة في 
موازين التدافع والتمكين على مستوى 
األفراد والجماعات، كما أنها تمثل الفارق 
سلبا وإيجابا في التمايز بين األفراد 
والجماعات والهيئات والمنظمات 
في التعامل مع األحداث والوقائع 
واألفكار والمواقف واألشخاص، لذلك 
نجد الكثير من صور التخلف والجمود 
الفكري، والرجعية التعاملية والتفاعلية، 
والسطحية التحليلية والتفسيرية للحدث 
والموقف والظرف والفكرة، وفي بعض 
األحيان حتى اإلخفاق وسوء التقدير، 
سببها الرئيس هو الرسوب في معركة 
الفهم هذه، بل يتجاوزه أحيانا إلى ما 
يمكن أن نسميه الفشل في تحدي فهم 
الفهم، كما قال المتنبي:

وكم من عائب قوال صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم

ومــن خــال التجربــة واملاحظــة واملتابعــة والرصــد نجــد أن كل 
هــذه الصــور واملارســات والســلوكات الســلبية هــي نتيجــة عمليــة 
ــا يف  ــن تلخيصه ــي ميك ــم، والت ــع الفه ــوب من ــا حب ــي أصحابه لتعاط

ــة: العشــارية التالي

1 . اإلمعيــة والتقليــد : إن اإلمعيــة والتقليــد غــر املبــر 
والتبعيــة املطلقــة تغيّــب العقــل، ومتنــع اســتعاله، وتعطلــه بشــكل 
ــه  ــم، وتحــول بين ــه الفه ــع عن ــم متن ــن ث شــبه كي عــن التفكــر، وم
ــدة عــادة مــا تتعامــل مــع األفــكار  ــه، ألن العقــول املقل وبــن حصول
واألحــداث بثاثيــة التكــرار والتمريــر والتربيــر، بحيــث يتــم تطويقهــا 
بأطــواق وهميــة ضيقــة ، فتبقيهــا معطلــة وصغــرة وغــر قــادرة عــى 
التفكــر والتأمــل، وبعيــدة عــن الفهــم بشــكل جيــد ملــا يــدور حولهــا، 
واضعــة ثقتهــا املطلقــة والعميــاء يف مــن تقلــده ليفكــر بدلهــا ويفهــم 
ــي واإلدرايك  ــا الفهم ــا وعجزه ــا وتقليده ــربر إمعيته ــا، ت ــا عنه عوض
بأحــد مقــوالت عصــور االنحطــاط التــي تقول:«مــا تــرك األول لآلخــر 
شــيئا« املكرســة لتغييــب العقــول و للســلبية الفكريــة والعجــز 

االجتهــادي.

ــكار : إن التعامــل مــع  ــخاص واألف ــس األش 2 . تقدي
ــة، واألشــخاص مهــا كانــت بريتهــم  األفــكار مهــا كانــت اجتهادي
بنــوع مــن القداســة، يدفــع إىل الثقــة املفرطــة يف كل منهــا، ويبعــد 
إمكانيــة الخطــأ والقصــور وحتــى الخطيئــة عنهــا، ومــن ثــم يريــح 
ــة  ــن مؤون ــه م ــم عقل ــع الفه ــوب من ــن حب ــوع م ــذا ن ــاول هك املتن
التفكــر الحــر واإليجــايب، واملســاهمة يف التصويــب والتقويــم، بحيــث 
يــرك غــره الــذي يتعامــل معــه بــيء مــن التقديــس يفكــر بالنيابــة 
ــي  ــغ عق ــى مض ــط دون حت ــع فق ــتهلك ويبل ــو يس ــا، وه ــه دامئ عن
وفكــري، بحيــث تســود يف ظــل أجــواء التقديــس هــذه مقولــة أخــرى 
مــن مقــوالت عصــور التخلــف والتعصــب:«كل آيــة تخالــف مــا عليــه 

أ. جمال زواري

أصحابنــا فهــي مؤولــة أو منســوخة، وكل حديــث كذلــك فهــو 
مــؤول أو منســوخ«.

ــر : وهــذا النــوع مــن  ــق التبري ــة منط 3 . غلب
الحبــوب املانعــة للفهــم مرتبــط ارتباطــا وثيقــا باالثنــن 
الســابقن، فعندمــا يكــون الفــرد يعــاين اإلمعيــة والتقليــد دون 
ــه التقديســية لألفــكار واألشــخاص يلجــأ  بصــرة بســبب نظرت
بالــرورة دامئــا ملنطــق التربيــر ملــن ينظــر إليــه هــذه النظــرة، 
ــا كان  ــه مه ــه ومواقف ــه وأقوال ــه كل أفعال ــربر ل ــح ي فيصب
خطــؤه بيّنــا وقصــوره واضحــا، األمــر الــذي مينعــه مــن الفهــم 
والتبــر الســليم، فلــا يصــدم يومــا مبــن أضفــى عليــه بعــض 
القداســة ويــربر لــه دومــا، ينقلــب إىل الضــد متامــا، فيــارس 
ــة، فينســف كل إيجــايب  ــوا مرفوضــا يف الجهــة املقابل معــه غل
لديــه كشــخص وكفكــرة، ويف كا الحالتــن يكــون صاحــب 
هــذه املارســة مــن املدمنــن عــى أحــد أهــم وأخطــر حبــوب 

منــع الفهــم.

4 . ضحالــة الثقافــة وأحاديتهــا : كذلــك فــإن 
ــراغ  ــي وف ــط العلم ــريف والقح ــر املع ــة والفق ــة الثقاف ضحال
ــؤدي إىل تصحــر الوعــي وتخلفــه، وهــي  ــة، ت ــة الفكري الجعب
ــل  ــل عق ــم وتعطي ــع الفه ــر يف من ــة التأث ــوب فعال ــن الحب م
صاحبهــا، ففاقــد الــيء ال يعطيــه، فــا فهــم صائــب لألشــياء 
واألفــكار واألحــداث دون توفــر أبســط أدواتــه، مــن زاد ثقــايف 

ــرب. وعلمــي ومعــريف معت

كذلــك فــإن أحاديــة الثقافــة والركيــز عــى وجهــة واحــدة 
املعرفيــة، ورفــض  تنويعهــا وتعــدد مصادرهــا  منهــا دون 
ــت  ــا كان ــه مه ــدم اإلطــاع علي ــري وع ــايف والفك اآلخــر الثق
اإليجابيــات التــي يحملهــا، هــو نــوع مــن أنــواع حبــوب منــع 
الفهــم التــي نتحــدث عنهــا، بحيــث تجعــل حكــم متعاطيهــا 
عــى األحــداث واألفــكار واألشــخاص واألشــياء قــارصا وأعــورا، 
ينظــر إليهــا ويحكــم عليهــا بعــن واحــدة، وهــو قــادر أن ينوع 
ــه،  ــه وفقه ــق فهم ــه، ويعم ــه ورؤيت ــع أفق ــا يوس ــه م ثقافت
فيكــون حكمــه عــى كل ذلــك أقــرب لإلصابــة والتــوازن 

والعمــق.

 : وســيطرتها  العاطفــة  طغيــان   .  5
ــت  ــرء عصف ــل امل ــى عق ــت ع ــف إذا طغ ــف عواص فالعواط
بفهمــه الســليم لألمــور، وحالــت بينــه وبــن التقديــر الصحيــح 
لهــا، ولعــل التاريــخ والواقــع خــر شــاهد عــى ذلــك، فالكثــر 
مــن األزمــات واملشــاكل واإلخفاقــات وحتــى الهزائــم والكوارث 
التــي وقعــت كان ســببها الرئيــي هــو طغيــان العاطفــة 
ــر املوقــف، دون  وســيطرتها عــى العقــول، وتحكمهــا يف تقدي
إعطــاء مســاحة أكــرب لعنــر العقانيــة املبنــي عــى الرزانــة 
والحكمــة وتقليــب األمــور مــن كل جوانبهــا، وتوســيع دوائــر 
النظــر والبصــرة، وهــي كلهــا مــن مســتلزمات حضــور العقــل 
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أ. مولود جلفي

ال شك أن كل مواطن عربي ينتسب إلى األمة 
العربية واإلسالمية في معظمها يعيش ويالحظ أنها 
تمر بمراحل جد صعبة وأليمة وتطفو على ساحتها 
أزمات عديدة ومتنوعة جثمت على صدرها بصالبة 
أنيابها ومخالب أظافرها تشمل الجانب االقتصادي 
واالجتماعي والتربوي والثقافي والسياسي مما أدى 
ذلك إلى ضعف منظومتها الفكرية التي تمثل سر 
قوتها وحضارتها وهويتها،ولم يقتصر ذلك على 
الموروث الفكري فحسب وإنما ورث حالة من الفراغ 
األمني في كل جوانب الحياة فأصبح المواطن 
العربي ال يأمن على نفسه وال على أسرته   وال على 
ممتلكاته كما هو في حال كثير من الدول العربية 
التي تفاقمت فيها األزمة وعصفت بها إلى درجة 
االنفالت األمني والالمباالة في مراعاة الدماء واألعراض.

لألســف الشــديد أن هــذه الحالــة التــي وصلــت إليهــا أمتنــا يف 
ــارات املتشــددة  ــة والتي معظمهــا تبنتهــا كثــر مــن االنقســامات البري
ــا  ــه ليمكنه ــن الل ــاء م ــا ابت ــا باعتباره ــكالها وانتمئاته ــف أش يف مختل
ــذا  ــة أن ه ــادة، والحقيق ــادة والري ــا للقي ــأنها أو يؤهله ــن ش ــع م ويرف
ــدام  ــه أق ــت في ــام وزل ــه أفه ــت في ــاء مزعــوم ومعتقــد خاطــئ ظل ابت
ــأن  ــك وجــب القــول ب ــات، لذل ــه املســالك والطرق ــاس في وافرقــت بالن
املحــن والعقبــات التــي تصيــب األمــة وتعريهــا يف مســرتها هــي ســنة 
مــن ســنن اللــه يف التغيــر وقــدر محتــوم عــى كل البريــة مبــا فيهــم 
األنبيــاء واملرســلن لقولــه تعــاىل : »أفحســب النــاس أن يركــوا أن يقولــوا 
ــا  ــة ومل ــوا الجن ــه : »أم حســبتم أن تدخل ــون«، وقول ــم ال يفتن ــا وه آمن
ــراء  ــن قبلكــم مســتهم البأســاء وال ــوا م ــد خل ــن ق ــل الذي يأتيكــم مث
وزلزلــوا حتــى يقــول الرســول والذيــن آمنــوا معــه متــى نــر اللــه«، إن 

ــات. ــم واملجتمع ــي يف األم ــون إله هــاذ قان

و لكــن متــى يكــون االبتــاء طبيعيــا يــؤدي إىل متكــن األمــم واألفــراد 
والجاعات؟

ــل  ــا ، أن تعم ــة يف حياته ــاور رضوري ــى مح ــة ع ــد األم ــن تعتم ح
بجــد وإخــاص راعيــة يف ذلــك ســنن اللــه يف التغيــر مــع اعتادهــا عــى 
ــة  ــة والواقعي ــا للموضوعي ــدم افتقاده ــاء وع ــدرج يف البن ــة والت املرحلي
ــر  ــر غ ــرى يف املس ــوى األخ ــدة تل ــا الواح ــة خطواته ــل واضع يف التحلي
مســتعجلة يف قطــف الثمــرة قبــل أوانهــا آخــذة ببرهــا إىل األمــد 
البعيــد يف التخطيــط واالســتراف ملتزمــة بفقــه األولويــات مــع اإلقــدام 
ــا  ــة بخالقه ــام موصول ــع اإلحج ــام يف موض ــدام  واإلحج ــع اإلق يف موض

عمــا ودعــاًء وأن تتجنــب األخطــاء الذاتيــة القاتلــة التــي تهــدد 
ــا اإلســراتيجية وتعتمــد عــى عنــر التخطيــط والنقــد  مواقعه
واملراجعــة والتقويــم مــن وراء تكريــس األخطــاء املتكــررة ودرء 
ــة  ــور بعقلي ــة األم ــكلة أو معالج ــاس باملش ــدم اإلحس ــة ع نزع
ذرائعيــة أو إعفــاء الــذات مــن املســؤولية وتلقــي التبعــة عــى 

ــة.  ــدون موضوعي الغــر ب

ــم  ــرة ث ــنن الكث ــك والس ــض ذل ــة يف نقي ــت األم ــإذا وقع ف
ــا  ــة جهله ــر نتيج ــوج البح ــوج كم ــى مت ــن الت ــت بالف اصطدم
ــه  ــه ألن ــاء وعقــاب مــن الل ــا ب ــك حت ــا فســيكون ذل وأخطائه
انتحــار ووقــوع يف املحــذور واللــه تعــاىل يقــول : »فليحــذر 
اللذيــن يخالفــون عــن أمــره أن تصيبهــم فتنــة أو يصيبهــم عذاب 
أليــم«، فتنــة يف دينهــم وعــذاب يف دنياهــم ألن ســنن اللــه 
ــد يســتوي  ــا وال تحــايب أحــدا مــن البــر وق ســارية يف مفعوله
فيهــا املؤمــن والكافــر، لذلــك يقــول تعــاىل : »ولــن تجــد لســنة 
اللــه تبديــا ولــن تجــد لســنة اللــه تحويــا«، الجــزاء مــن جنــس 
العمــل لذلــك يقــول تعــاىل : »أو ملــا أصابتكــم مصيبــة قلتــم أنــا 

هــذا قــل هــو مــن عنــد أنفســكم«.

مــا متــر بــه أمتنــا مــن أزمــات متعــددة ال يعفيهــا ذلــك مــن 
أن تصحــح مســرتها وأخطاءهــا وتــدرس تاريخهــا لتكتشــف 
أســباب نهضتهــا وانتكاســاتها والتعلــق ذلــك عــى ابتــاء مزعــوم 

صنعتــه بأخطائهــا وجهلهــا.

إن نهــوض األمــم يقتــي اســتقراء التاريــخ وقــراءة الحــارض 
ــد  ــابقة وتحدي ــاريع الس ــم املش ــذات وتقوي ــى ال ــوف ع والعك
أســباب العجــز والقصــور حتــى ال ينطبــق علينــا قــول الجاحــظ 
أمــة تحمــل عقليــة العــوام ونفســية العبيــد وطبيعــة القطيــع، 
ــد  ــية العبي ــا ونفس ــم عوامه ــا تحك ــوام ألنه ــة الع ــل عقلي تحم
ألنهــا مغلوبــة بــن األمــم وطبيعــة القطيــع ألنهــا متلــك قابليــة 

ــاد فيصــدق فيهــل قــول الشــاعر : لإلســتعار واالنقي

أمتــي هــل لك بــن األمـــــم *** منرب للســيف أو للقلـــــــــم

أتلقــاك وطــريف خجــــــــــا ***  مــن أمســـــــــــــك املنرم

أمتــي كــم مــن صنم مجدتــه *** لكنه مل يحمـــل طهــر الصنم

ال يــام الذئــب يف عدوانــــه *** إن يكــن الراعـــي عــدو للغنم

و رب معتصــاه إنطلقــــت *** مــن أفــواه الصبــــــــايا اليتم

المســت أســاعهم لكنهــــا *** مل تامــس نخــوة املعتصــــــم

ــي  ــة الت ــة الصائب ــح والرؤي ــم الصحي ــليم والفه ــر الس والتفك
تحجبهــا العواطــف إذا ســيطرت وطغــت، فتعطــل العقــل 
حينهــا عــن أداء دوره املنــوط بــه، فتكــون أحــد الحبــوب التــي 
تصيــب متعاطيهــا فــردا كان أو مجموعــة مبــرض ســوء الفهــم 

ــات. ــذي يجــر إىل الوي ــر ال أو قصــوره، األم

6 . األحــكام المســبقة والصــور النمطيــة: 
ومــن حبــوب منــع الفهــم كذلــك األحــكام املســبقة والصــور 
النمطيــة، بحيــث يتخــذ متعاطــي هــذا النــوع مــن الحبــوب 
ــة  ــر مــن الصــور النمطي ــة مــن األحــكام املســبقة والكث جمل
ويخزنهــا يف عقلــه، ليصــدر مــن خالهــا حكمــه عــى األفــكار 
واألشــخاص واألشــياء واألحــداث والوقائــع، ويقيــس كل ذلــك 
مبقتضاهــا، وينظــر مبنظارهــا، فتــأيت أحكامــه عــادة ال توســط 
فيهــا وال مرونــة، وغارقــة يف منهــج عمــى األلــوان القائــم عــى 
ثنائيــات األســود واألبيــض، الرفــض املطلــق والقبــول املطلــق، 
واملدنــس،  املقــدس  والحــرام،  الحــال  والبغــض،  الحــب 
أو  يــرى  ال  فهــو  وهكــذا،  وال   نعــم  والرذيلــة،  الفضيلــة 
باألحــرى ال يؤمــن باملســافات املوجــودة بــن هــذه الثنائيــات، 
مــا يحرمــه مــن الفهــم الســليم لألمــور، والتقديــر الصائــب 
لهــا، والقــراءة الصحيحــة لألحــداث،  والتعامــل املتــوازن مــع 

ــره. ــورط غ ــورط وي ــات، فيت األشــخاص والهيئ

ــد :  ــن النق ــة م ــية المفرط 7 . الحساس
ــداع يف  ــتفزاز اإلب ــض واس ــائل تحري ــم وس ــن أه ــد م إن النق
النفــوس والعقــول، وتفجــر الطاقــات، وتحريــك اإلرادات، 
الثغــرات،  وســد  القصــور،  وتجــاوز  األخطــاء،  وتصحيــح 
ومعالجــة الخلــل، وال ينبغــي لــكل ذي عقــل أن يقلقــه النقــد، 
ــى وإن صــدر مــن  ــه، حت أو أن تكــون حساســيته مفرطــة من

ــاعر: ــال الش ــا ق ــن ك ــوم واملنافس ــداء والخص األع

عدايت لهم فضــــل عيّل ومّنة *** فال أذهب الله عني 
األعـــادي

هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها *** وهم نافسوين 
فاكتسبت املعايل

ــل  ــم التفاع ــد موجــودة، ويت ــة للنق ــت القابلي ــا كان وكل
معــه بإيجابيــة لــدى الفــرد والجاعــة، كلــا اتســعت آفــاق 
الرؤيــة، وضاقــت دائــرة الخطــأ، وكان التصويــب ممكنــا، 
والتطويــر ســها ميــرا، والعكــس كلــا كانــت الحساســية من 
ــه هــو الســمة  ــد مفرطــة، ورفضــه والتشــكيك يف أصحاب النق
الغالبــة، كلــا تعمــق التــادي يف األخطــاء، وضاقــت مســاحة 

الفهــم الســليم، وغابــت البصــرة النافــذة.

ــروي : فالعجلــة وعــدم  ــدم الت ــة وع 8 . العجل
التــأين يف التعامــل مــع األفــكار واألحــداث واألشــخاص، يفقــد 
ــه، وينــزل بالفهــم إىل  ــه، ويســلب العقــل رجاحت ــرأي صواب ال
مــدارك القصــور والزلــل والخلــل، ويحــول دون إدراك األبعــاد 

واملــآالت بشــكل صحيــح، مــا يــورط يف أفعــال ومواقــف ومارســات 
غــر مأمونــة العواقــب، يعــود رضرهــا عــى املســتعجل ومــن حولــه، 
وكــم أوقــع االســتعجال وغيــاب الــروي يف كــوارث ومــآزق ال أول لهــا 
وال آخــر، ومــن ثــم كان أحــد الحبــوب املانعــة للفهــم والناقضــة له، إذ 
ال فهــم مــع العجلــة، وال وعــي مــع فقــدان األنــاة، كــا قــال الشــاعر :

قد يدرك املتأين بعض حاجته *** وقد يكون مع املستعجل الزلل

9 . ســرعة الغضــب وطغيــان األحقــاد : حيــث أن 
رسعــة الغضــب ألتفــه األســباب، وفــوران نــاره ألبســط األمــور، يغيـّـب 
العقــل بالكامــل، ومــن ثــم مينــع عنــه الفهم، وينســفه نســفا، كــا قال 
اإلمــام ابــن عقيــل الحنبــي رحمــه اللــه : »قــّل أن يصــح رأي مــع فورة 
طبع)غضــب(«، فالشــخص الغضــوب كثــرا مــا يذهــب بــه غضبــه إىل 
ــط النفــس والتحكــم  ــك كان ضب ــف، لذل ــرأي الحصي ــن ال ــه م حرمان
فيهــا عنــد ثــوران الغضــب واستشــاطته، دليــا ال يخطــئ عــى رجاحــة 
عقــل صاحبهــا، وقــوة متاســكه، وقدرتــه عــى البلــع وخــوض امللــّات، 
والتعامــل مــع املنعطفــات الكــربى واألحــداث العظيمــة بشــكل ســوي 

وحكيــم، وطريقــة مثــى وراشــدة.

أمــا األحقــاد فــإن طغيانهــا عــى القلــب تجعلــه كثــر االضطــراب 
شــديد الظلمــة، وإذا اشــتدت ظلمتــه بســبب دفعــات األحقــاد 
املتتاليــة املســيطرة عليــه، صّدرهــا بــدوره إىل العقــل، فتحجــب عنــه 
ــب،  ــر الصائ ــة الصحيحــة، وتحرمــه الفهــم، ومتنعــه مــن التقدي الرؤي
حيــث إن  الصــدر الضيــق يهــّدم مــا ميكــن أن يبنيــه العقــل الواســع، 
وعــى العكــس مــن ذلــك فــإن ســامة الصــدر وصفــاء الريــرة وراحــة 
ــة  ــه مــن ســواد الكراهي ــب ونجات ــاء القل ــارة النفــس ونق ــال وطه الب

واألحقــاد، كلهــا دوافــع للفهــم والتفكــر بشــكل صحيــح.

10 . اليــأس وانســداد األفــق : إن انســداد األفــق مينــع 
ــه هــذه  ــدى املــرء يجعــل حالت ــأس واســتفحاله ل ــة، ومتكــن الي الرؤي
تنعكــس عــى كل ســلوكاته، وتنطبــع بهــا كل أحكامــه عــى األفــكار 
ــل الصــورة القامتــة املرســخة  واألشــخاص واألحــداث واألشــياء، فتنتق
لديــه جــرّاء غلبــة منطــق اليــأس والقنــوط والتشــاؤم عليــه إىل طبيعــة 
فهمــه وإدراكــه لألمــور، فيحــرم بذلــك اإلصابــة والرزانــة واملوضوعيــة، 
ويجعــل بينــه  وبــن الفهــم الســليم والنظــرة الصائبــة والتقديــر 
الصحيــح، حجبــا كثيفــة تســد أفقــه، وتظلــم الدنيــا مــن حولــه، كــا 

قــال الشــاعر:

فاليأس يحدث يف أعضاء صاحبه *** ضعفا ويورث أهل العزم توهينا

توهينــا عــى مســتوى الفعــل والعمــل واملارســة، وكــذا توهينــا 
عــى مســتوى العقــل والفكــر والفهــم واملدارســة.

إن عشــارية الحبــوب هــذه إذا تســلّطت عــى الفهــم فإنهــا 
ــن  ــة ب ــز حائل ــف حواج ــا تق ــا، ألنه ــارصا ومخت ــه ق ــده وتجعل تفس
ــب، وكــم  ــر الصائ ــة والتقدي ــة الثاقب العقــل والتفكــر الســليم والرؤي
مــن النكبــات والكــوارث واألزمــات والويــات جرّتهــا هــذه الحبــوب 

ــة ككل. ــان واألم ــات واألوط ــراد والجاع ــى األف ــم ع ــة للفه املانع
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بمناسبة حلول شهر رمضان 
المعظم لسنة 1436 هـ والذي 
يتزامن مع الذكرى الثانية عشر لوفاة 
الشيخ محفوظ نحناح رحمه اهلل 
مؤسس جمعية االرشاد واالصالح 
ورئيسها األّول نعيد نشر مقاله 
الموسوم _ الصوم بين التردي 
والتحدي _ تعميما للفائدة.

التحرير *

رمضــان  شــهر  مســتهل  عنــد  الحديــث  النــاس  ألــف 
املعظــم مــن حيــث إنــه عبــادة يرجــى ثوابهــا الجزيــل لركيزتــه 
ــه يف زمــن  ــث عن ــوا الحدي ــه تعــاىل وألف ــد الل ــه عن وخصوصيت
التحديــات بالتحديــات العلميــة الفاعلــة، ولكــن مل يألفــوا 
الحديــث عنــه يف زمــن الرديــات واإلنقابــات يف املفاهيــم 
بدمــاء  فيهــا  عبــث  التــي  واإليديولوجيــات  والطروحــات 
ــروات األمــم وأهــدرت كرامــة اآلدمــي  الشــعوب واســتنزفت ث
ــا اإلنســان  ــا ال ينســجم مــع فطــرة اإلنســان فلفظه ــت م لتثبي
ــر  ــل وإىل غ ــور وأم ــص ن ــور بصي ــر وظه ــة فج ــع أول إطال م

ــة!! رجع

إن التزامــن حصــل هــذه الســنة مــع تكالــب الغــرب 

ــروج  ــة الخ ــن مهم ــا ع ــا لتثبيطن ــض قيمن ــى بع ــي ع الصليب

مــن التخلــف بتوســيع دائــرة الهجــوم عــى اإلســام والحــركات 

اإلســامية وزرع الفــن بينهــا والتلميــع لبعضهــا والتعتيــم عــى 

بعضهــا اآلخــر عــن قصــد، والتحــرش »بالائكيــة« و»العلانيــة« 

والنزعــات الجهويــة والعرقيــة يف شــتى بــاد املســلمن وتشــجيع 

ــض  ــد وتخفي ــة عــى كل صعي ــرض التبعي ــن شــأنه ف ــا م كل م

القــدرة الرائيــة لــدى املواطــن العــادي وهجــوم الغــاء عــى 

الجيــوب والبيــوت مــا أدى إىل تراكــم الديــون وتضخــم املــال 

وتفاقــم الوضــع اإلجتاعــي مــا ترتــب عليــه مــن فســاد عــى 

ــزواج وفشــو  ــرد واألرسة واملجتمــع بتأخــر ســن ال مســتوى الف

ــة وانعــدام الســكن مضافــا إىل ذلــك ظاهــرة  العنوســة والبطال

التصحــر وازديــاد النــزوح الريفــي وشــلل األيــدي عــن اســتخراج 

خــرات األرض ظاهرهــا وباطنهــا إذ هــي ســاح املــاض والحارض 

واملســتقبل.

وانشــغل النــاس وبعــض الجهــات اإلســامية بالحديــث 

ــق  ــن أح ــال، وم ــة اله ــول رؤي ــة ح ــادات العنيف ــاد واملش الح

باإلقتــداء صومــا وإفطــارا وعمــرة وحجة،مــع أن جميعهــم 

يعتقــد بفرضيتــه وركنيتــه ال محالــة، لكــن الشــلل الــذي أصــاب 

عقليــة األمــة يف زمــن الــردي طــال قطاعــات كثــرة يف املجتمــع 

وطــال هــذه املنطقــة فانرفت-بقصــد أو بغــر قصــد- إىل 

اختــاق اإلختــاس إختاقــا وإجتنبــت مواطــن اإلئتــاف إجتنابا، 

فأعطــت بذلــك منوذجــا فتنويــا للذيــن كفــروا بعــد أن تربــت 

ــن  ــن الذي ــدم م ــول اله ــول زب   ڭ  ۇرب وتح ــى أن تق ع

كفــروا إىل الذيــن آمنــوا..! وكأن كل األمــة وقضاياهــا املصريــة 

ال عاقــة لهــا بالبحــث الواعــي والهــادئ والعميــق عــن الحــل 

ــه! ــا والل ــذة وعقــل واع .. عجب اإلســامي ببصــرة ناف

ــه  ــة قطعــا، لكن ــة واإلناب إن شــهر رمضــان هــو شــهر التوب

ــة واملحاســبة  ــه شــهر املجاهــدة واملراقب ــك وقبل ــب ذل إىل جان

ــه تعــاىل و وقــف الحــرب عــى  ــح مــع الل واإلعــان عــن الصل

حرماتــه ســبحانه ألن الجميــع قمــة وقاعــدة ســيكون غــدا 

ــك.. ــاج ومــن هال ــه جــل شــأنه، فمــن ن ــن يدي ــا ب موقوف

ولــذا فــإن مجاهــدة النفــس تكــون مبنعهــا مــن الوقــوع يف 

اآلثــام واألوزار التــي تعــود عــى املجتمــع بالضعــف أو الخــذالن 

وذلــك بإصــدار القوانــن والســر يف طريــق اإلصاحــات إىل أبعــد 

ــذا  ــا، وه ــا وحايته ــة ومقوماته ــت األم ــق ثواب ــوط لتحقي ش

ــة هدفهــا  ــة أو جزائي بإضافــة مــواد دســتورية أو قانوني

دفــع األمــة إىل األمــام ودعمهــا يف مرحلــة تاريخيــة 

ــا  ــا هويته ــا حضاري ــائها رصاع ــل يف أحش ــمة تحم حاس

ــا  ــا وتغييبه ــى إجتثاته ــل ع ــامية ويعم ــة واإلس العربي

عــن ميــدان صناعــة الحيــاة والشــهادة عــى النــاس مــن 

جديــد.

وهــذه املجاهــدة ال ميكــن أن تــأيت مــن طــرف 

ــن،  ــن طــرف املجاهدي ــا م ــن، وإمن ــن أو الوصولي العابث

إذ هــي كلمــة مشــتقة مــن الجهــاد، وكذلــك مــن طــرف 

ــذي  ــل ال ــودة إىل األص ــي الع ــة ه ــن، واألصولي األصولي

ــا  ــا به ــة وأصلن ــة والجاهلي ــن الحيواني ــه ع ــا ب إنفصلن

ــع  ــة باملجتم ــا العاق ــا أصلن ــه واإلســام ك ــة بالل العاق

وانشــغاالته اليوميــة. هــذا هــو الــزواج األبــدي واملصري 

بــن الجهــاد واألصوليــة وهــو الــذي بــه كنــا وبه ســنكون 

التمكــن  الــذي يحقــق شــمولية  اللــه وهــو  بــإذن 

ــأن  ــعور ب ــا الش ــإن أعاه ــة ف ــا املراقب ــتقال. وأم واإلس

ــه  ــب ســكنات كل إنســان وحركات ــاىل ترق ــه تع ــن الل ع

ــه زب ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ   ــس نفس وهواج

يئرب. ىئ  

اإلســام  عشــقوا  قــوم  مــن  إال  تكــون  ال  وهــي 

إيثــار  شــعارهم  صالــح،  عملهــم  وأمتــه،  وأوطانــه 

وتضامــن، ومقومهــم تقــوى، وهمهــم وحــدة األمــة 

ــراج غرهــم  ــادي أب ــم الع ــن برجه ــون م ــا، يراقب ونفعه

العاجيــة، كالراعــي الــذي يحتــل موقعــا هامــا يف املجتمع 

أو املرعــى فيحمــي شــويهاته مــن قطعانــه مــن القطــاع 

واإلنتهازيــن والنفعيــن والراكبــن كل ناقــة والراقصــن يف 

ــس.!!! ــع كل عري ــن م ــرس والطاعم كل ع

ــن زب ڤ   ــه ملك ــف ب ــان وكل ــه اإلنس ــق الل وإذا خل

كل  يف  الجاهــر  فــإن  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   رب  ڤ  ڤ  ڤ  

ــد لهــا مــن رقيــب إذ ال  ــة اإلســام الب ــة مبــا فيهــا مل مل

ــن. ــدون رقابت ــع ب ــتقيم مجتم يس

رقابــة ذاتيــة دينيــة ضمريــة إلهيــة ورقابــة خارجيــة 

كابحــة للجــاح وكلتاهــا مكملــة لألخــرى، وبهــا 

يحصــل األمــن اإلجتاعــي والســيايس والنفــي واملجتمع 

ــه  ــى رأس ــه كان ع ــه ورشف ــه وفضل ــى نبل ــامي ع اإلس

أجهــزة تراقــب تحركاتــه لكنهــا ال تقمــع حريتــه أو تشــل 

الشيخ محفوظ نحناح
رحمه اهلل
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أوصالــه أو تقتــل مبادراتــه أو تحرمــه كرامــة العيــش أو 

تشــوه آدميتــه أو تطمــس إنســانيته أو تســتغل ضعفــه!

إن شــهر الصيــام املعــروف يف زمــن الــردي هــو 

مراقبــة اإلحتياجــات اليوميــة والبحــث الحثيــث عنهــا يف 

األســواق إلعــادة  بيعهــا بأضعــاف ســعرها تحــت عنــوان  

زب  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤرب أو باســم زب  ڦ  ڄ   ڄ  
ــي  ــر الرع ــك التربي ڄ  ڄ  ڃ  ڃرب ويجــد لذل

أو يجــد مــن يفتــي لــه ولــو باملقابــل!

إن شــهر الصيــام املعــروف عندنــا هــو ســيطرة 

والقيــم  لألشــياء  األحاديــة  اإلعام-برؤيتهــا  وســائل 

واألفكار-عــى تعدديــة فكريــة وأحاديــة هدفيــة مبــا 

يفســد الصــوم وينقــض الوضــوء وميــوه الحــق ويفــرض 

الرؤيــة الواحــدة والــرأي الواحــد باســم الدميقراطيــة أو 

باســم حريــة التعبــر والدميقراطيــة. مــن خــال فهمنــا. 

ــراء..! ــراء ب ــذا اله ــن ه ــن م نح

إن شــهر الصيــام عندنــا يتمثــل يف التريحــات 

ــة  ــن كل نوعي ــام م ــر الطع ــاول توف ــي تتن الرســمية الت

للمواطــن مبــا يعطــي داللــة قاطعــة عــى اإلنطــاق مــن نزعــة 

غربيــة املنظــور تربــط اإلنســان باملــادة وإشــباع الغريــزة فقــط 

بحيــث يصبــح نزاعــا لإلســتهاك مقاتــا للعمــل واإلنتــاج مــادام 

يف الوجــود مــن يضمــن لــه الطعــام والــراب والــدواء والكســاء 

والبنــاء واملطايا..وهــذه كلهــا أو معظمهــا إنتــاج غــريب محــض 

ــف باللبيــب؟ والنتيجــة ال تخفــى عــى البســيط فكي

التقشــف  تعلــم  اللــه- هــو  الصيــام -رعــاك  إن شــهر 

واختصــار الزمــن كــا يف بعــض الفرائــض واألركان للوصــول إىل 

ــع  ــرت األرب ــم واخت ــوء إىل التيم ــر الوض ــذا اخت ــم ول األه

ــة  ــد الحاج ــار عن ــوم باإلفط ــر الص ــاة واخت ــن يف الص إىل اثن

ــن زبپ  پ  ڀ   ڀ   ــت مبن ــر املبي ــرض واخت ــاد أو م كجه

ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿرب. أمــا صيامنــا فهــو توفــر 
الســكريات والدهنيــات والنشــويات التــي تــؤدي حتــا إىل 

ــن  ــف يخــرج م ــن كي ــتهاك لك ــود اإلس الكســل والرهــل وتع

ــه  ــو في ــذي ندع ــت ال ــبيا! ويف الوق ــا س ــن رض به ــة م التبعي

ــتهاك  ــد واإلس ــرف الزائ ــذخ وال ــع الب ــب من ــف وج إىل التقش

ــم  ــى القي ــة ع ــو إىل املحافظ ــذي ندع ــت ال ــيء، ويف الوق ال

وجــب منــع محتويــات القيــم لــدى اإلعــام الغــريب ويف الوقــت 

الــذي ندعــو فيــه إىل اإلنتــاج وتقويــة املــردود ال ينبغــي الســهر 

ــط  ــه إىل رب ــو في ــذي ندع ــت ال ــربيء، ويف الوق ــر ال ــو غ والله

الشــعب الجزائــري بلغــة القــرآن ال يجــوز حرهــا يف املســجد 

ــش. ــة العي ــا عــى لقم ــن اإلدارة والحصــول به ــا م ومنعه

ولذلــك كان رضوريــا أن يســر مــع املجاهــدة واملراقبــة 

موضــوع املحاســبة، إذ املحاســبة مثرهــا ويف ســر اآلمــال نحــو 

اآلفــاق املرســومة وبهــا نســتمد العــون عــى اإلســتمرار يف 

ــاة النظيفــة واألقــرب إىل الكــال. واملحاســبة التــي متــس  الحي

ــة وتضمــن  ــزرع املصداقي ــد الثقــة وت ــأن تول ــة ب ــع كفيل الجمي

اإلســتقرار واإلزدهــار وإن كلمــة عمــر بــن الخطــاب رض اللــه 

ــى اســتعبدتم  ــة عــرب الزمــان واملــكان )مت ــزال مدوي ــه، مات عن

ــم أحــرارا(. ــم أمهاته ــد ولدته ــاس وق الن

والكلمــة الثانيــة )ولــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت 

ألخــذت فضــول أمــوال األغنيــاء وأعطيتهــا الفقــراء( ومــا قــال 

هــذا نتيجــة ضغــط جاهــري أو توجــس مــن هجــوم أجنبــي 

ــرار ذايت يدفعــه الخــوف  ــة وإمنــا هــو ق ــة يف دمياغوجي أو رغب

مــن اللــه تعــاىل زب ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   رب

فأعظــم مبــن يجاهــد نفســه عــن غيهــا ويكفهــا عــن 

ــدات السياســية  ــاس باملزاي األذى، واســتغال مشــاعر الن

الجوفــاء، وركــوب الدنايــا مــن الدعــوات الهدامــة وبقايــا 

أخــاق الجاهليــة!

وأعظــم مبــن يراقــب نفســه وهــو يخــوض املعركــة 

يف جبهــات متعــددة، ليســتفيد الشــعب مــن إفــرازه 

الفكــري أو جهــده العضــي، وأعظــم مبــن يحاســب 

ــه  ــب غضــب الل ــا يجل ــن املــي في ــا ع نفســه ويثنيه

ســبحانه أو يســتفز الجائعــن واملســتضعفن.

إن الصــوم أداة ربانيــة، يتعلــم بهــا خلقــا قيــا 

ومعــاين فاضلــة عميقــة، مل نتقــن اإلســتفادة منهــا، ويــوم 

إســتفاد مــن قبلنــا بهــا حققــوا انتصــارات عــى كل 

صعيــد مــا تــزال غــررا لوامــع يف جبــن الدهــر والتاريــخ.

* المقال منقول بتصرف من افتتاحية العدد 
3  لمجلة اإلرشاد الصادرة في شعبان 1410ه الموافق 
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تربيتنـــا



ــِه -صــى اللــه عليــه  ــاَل: َســِمْعُت رَُســوَل اللَّ َعــْن أيَِب ُهَريـْـرََة -رض اللــه عنــه-، قَ

وســلَّم- يَُقــوُل: »ِإنَّ اللَّــَه َخلـَـَق الرَّْحَمــَة يـَـْوَم َخلََقهـَـا ِمائـَـَة رَْحَمــٍة، فََأْمَســَك ِعنـْـَدُه 

ِتْســًعا َوِتْســِعَن رَْحَمــًة، َوَأرَْســَل يِف َخلِْقــِه كُلِِّهــْم رَْحَمــًة َواِحــَدًة، فَلـَـْو يَْعلـَـُم الَكاِفــُر 

ــُن  ــُم املُؤِْم ــْو يَْعلَ ــِة، وَلَ ــَن الَجنَّ ــْم يَيْئَــْس ِم ــَن الرَّْحَمــِة لَ ــِه ِم ــَد اللَّ ــِذي ِعنْ ــُكلِّ الَّ ِب

ِبــُكلِّ الَّــِذي ِعنـْـَد اللَّــِه ِمــَن الَعــَذاِب لَــْم يَْأَمــْن ِمــَن النَّــاِر« )رواه البخــاري(.

هــذا الحديــث النّبــوّي فيــه دعــوة إىل أن يكــون اإلنســان يف حــال ســره إىل اللــه 

ــة،  ــراَن إىل الجنّ ــن أراد الط ــان مل ــذان هــا الجناح ــاء، فه ــن الخــوف والرّج ماب

ــوَن ِإىَل  ــوَن يَبْتَُغ ــَن يَْدُع ــَك الَِّذي ــاده املؤمنن-:﴿ُأولَِئ ــاىل -عــن عب ــه تََع كــا قااللل

َربِِّهــُم الَْوِســيلََة َأيُّهُــْم َأقْــرَُب َويَرُْجــوَن رَْحَمتـَـُه َويََخافُــوَن َعَذابـَـُه ِإنَّ َعــَذاَب َربِّــَك 

كَاَن َمْحــُذورًا﴾]اإلرساء: 57[؛ ومــا أحســن قــول أيب عثــان الجيــزي: »مــن عامــة 

الّســعادة أن تطيــع وتخــاف أن ال تُقبــل، ومــن عامــة الّشــقاء أن تعــي وترجــو 
أن تَنجــو«.

ًرا  قولــه تعــاىل : ﴿إِْذ قَالـَـِت اْمــَرأَُت ِعْمرَاَن رَبِّ إيِنِّ نـَـَذرُْت لََك َمــا يِف بَطِْني ُمَحرَّ

ــِميُع الَْعلِيــُم )35( فَلَــاَّ َوَضَعتَْهــا قَالَــْت رَبِّ إيِنِّ  ــْل ِمنِّــي إِنَّــَك أَنْــَت السَّ فَتََقبَّ

يْتَُها  كَــُر كَاأْلُنْثـَـى َوإيِنِّ َســمَّ َوَضْعتَُهــا أُنْثـَـى َواللَّــُه أَْعلـَـُم مِبَــا َوَضَعــْت َولَيْــَس الذَّ

ــيْطَاِن الرَِّجيــِم﴾ ]آل عمــران: 35،  يَّتََهــا ِمــَن الشَّ َمْريَــَم َوإيِنِّ أُِعيُذَهــا ِبــَك َوُذرِّ

ــًا  ــا فع ــاث األوىل كان خربه ــرات، يف الثّ ــع م ( أرب ــة )إينَّ ــررت كلم 36[تك

يْتُها - نـَـَذرُْت(، ويف املــرّة الرّابعــة جــاء الخــرب باملضــارع  ماضيًــا )وضعتهــا - َســمَّ

دهــا دون انقطــاع،  )أُعيذهــا(، لُنكتــة باغيَّــة، وهــي: دميومــُة االســتعاذة وتجدُّ

 ) قــت وانقطعــت. وتَكــرار التّأكيــد )إينَّ بِخــاف األخبــار الّســابقة فإنَّهــا تحقَّ

ــّدالِّ  إظهــاٌر للرِّضــا مبــا قــّدر اللــه تعــاىل؛ ولذلــك انتقلــت إىل الّدعــاء لهــا ال

عــى الرِّضــا واملحبــة، وأكَّــدت جملــة أُعيذهــا مــع أنّهــا مســتعملة يف إنشــاء 

الّدعــاء.

قال تعاىل : 

﴿َوإِْن ِقيَل لَُكُم ارِْجُعوا فَارِْجُعوا ُهَو 

أَْزَك لَُكْم﴾]الّنور: 28[.

يف اآلية أدب اجتاعية رشعي ذات مدلول حضاري، ومتدن رفيع 

ملا فيه من تنظيم لحياة املجتمع وأحوال األرس يف البيوتات، حفظا 

لروابط الّوّد واملحبة، وإبقاء عى حسن العرة وتبادل الّزيارات بن املؤمنن، 

فقد يستأذن أحدهم فا يؤذن له بالّدخول لسبب من األسباب فيستشيط غيًضا 

وغضبًا، وما درى أّن يف رجوعه خٌر له وأطهر لعفته وأخاقه ومكانته االجتاعية؛ 

كا أّن اإلنسان املتأدب بأدب القرآن ال يقبل أن يدخل مكاناً ليس له فيه مقام وال 

مرحٌب به.

نقل ابن كثر ]يف تفسره، ص: 41/6[: »قال قتادة: قال بعض املهاجرين : لقد 

طلبت عمري كلّه هذه اآلية فا أدركتها أن أستأذن عى بعض إخواين، فيقول يل: 

ارجع فأرجع وأنا مغتبط، لقوله تعاىل: ﴿َوإِن ِقيَل لَُكْم ارِْجُعوا فَارِْجُعوا ُهَو 

أَْزَك لَُكْم َواللَُّه مِبَا تَْعَملُوَن َعلِيٌم﴾«.

عــن عبــد اللــه بــن مســعود -رض اللــه عنــه- قــال : قــال رســوُل اللــه -صــى 

اِك نَْعلـِـِه، َوالنَّــاُر ِمثـْـُل  اللــه عليــه وســلَّم- : »الَجنَّــُة أَقـْـرَُب إىَِل أََحِدكـُـْم ِمــْن رِشَ

َذلِــَك« )رواه البخــاري وغره(.

ــة،  ــد بالطّاع ــام العب ــد، وق ــق القص ــا إذا تحق ــول عليه ــهل الحص ــة س الجّن

وكذلــك الّنــار ســهل دخولهــا إذا اتبــع املــرء هــواه، وفعــل املعصية؛ فــا يدري 

اإلنســان أّي عمــل يحتقــره ويزدريــه يقربــه الّنيــل بالجنــان، أو أّي معصيــة 

يســتصغرها ويســتهينها تهــوي بــه يف الّنران.قــال بــدر الّديــن العينــي ]عمــدة 

القــاري رشح صحيــح البخــاري، ص: 78/23[: »َوِفيــه -الحديــث- َدلِيــل َواضــح 

ــد  ــار، فق ــن النَّ ــة م ــايص مقرب ــة واملع ــة إىَِل الْجنَّ ــات موصل ــى أَن الطَّاَع ع

ــَياء، َوَيْنَبِغــي لِلُْمؤمــِن أَن اَل يزهــد يِف قَلِيــل مــن الَْخــْر  يكــون يِف أيــر اأْلَْش

ــإِّن  ــد اللــه َعِظيــم. فَ ، فيحســبه هّينــا َوُهــَو ِعْن ّ ــا مــن الــرَّ َواَل يْســَتقّل قَلِي

ــي يْســخط  ــا، والّســيئة الَّتِ ــه بَه ــي يرحمــه الل ــَنة الَّتِ الُْمؤمــن اَل يعلــم الَْحَس

اللــه َعلَْيــِه بَهــا«.

رحمة اهلل 
التي وسعت كّل شيء

من حَكم أدب اإلستئذان

من عظمة قصة امرأت عمران
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ليس في ميراث الشيخ محفوظ 
نحناح مؤلفات متراصة تحت 
الغبار في المكتبات، وال نظريات 
مجردة تتزاحم في عقول نخبة من 
الناس. لكنه حقبة من زمن كلها 
إنجاز وكلها كفاح. هو حياة عامرة 
بالعطاء سواء من حيث أراد أو لم 
يرد، فحين يصطفي اهلل تعالى عبدا 
من عباده للدعوة والخير تلتبس 
أدق لحظات عمره بهما فيغدو كّله 
دعوًة وكله خيًرا. وأداء ألمانة عشتها 
للحظات نادرة بالقرب منه، أسوق 
هذا الدرس الكثيف ليفهم الناس 
معنى القرب من داعية مشغول 
بدعوته، وكيف تغدو منه كلمة عابرة 
معلما في حياة من عرفوه. 

كان ذلــك منــذ ســنن حــن كان عــى رأس الجمعيــة، 
ودخلنــا عليــه يف مجموعــة تــزور املقــر الوطنــي، فهالنــا 
أن نجــد الشــيخ نفســه يف املقــر يوشــك أن يغــادره، 
فســلمنا عليــه وبادرنــاه بهــذا الطلــب الــذي قــد يطلبــه 
كل محــب للشــيخ ينــدر أن يلقــاه بعيــدا عــن الجاهــر 
ــا نقعــدوا  ــة الشــيخ جين ــة: »فضيل والتجمعــات الصاخب
معــاك..«!! فالتفــت إىل مــن كان حــارضا وقــال ضاحــكا: 
ــة  ــة مدوي ــت صفع ــدوا« !!، فكان ــاو يقع ــة ج »الجاع
عــى صفحــة وعينا،الزلنــا نحــس حرارتهــا إىل اليــوم. 

أجــاب الشــيخ محبيــه وحّملهــم مــن وســائل العمــل مــا طلبوه، 
ولكنهــم ورمبــا دون أن يــدري هــو، عــادوا إىل رحالهــم بــدرس 
ــد  ــه، وق ضخــم عــن دعــوة غــّذ قطارهــا يف الســر نحــو غايات
ــه أن  ــع أحباب ــن جمي ــد م ــاح، ويري ــوده رجــل ال يرت أخــذ مبق

يفهمــوا ذلــك ويعــوه ويعيشــوه.

إنهــا معركــة الفهــم ذاتهــا التــي حــرص الشــيخ عــى خوضها 
مــع الخاصــة والعامــة، ومــن ال يذكــر أمثالــه وحكمــه ومفرداتــه 
ــة ؟ إن معركــة الفهــم قــد ظهــرت فصولهــا ســافرة عــى  الافت
ــات  ــع ينتظــر لفت ــأ«، حــن كان الجمي ــدة »النب صفحــات جري
الشــيخ تحــت العنــوان املحبــّب: »معــا نحــو الهــدف«. كانــت 
ــا  ــّد م ــيلته يف ص ــي وس ــزة ه ــه املكتن ــدّدة ومعاني ــه املج لغت
ــرين.  ــف اإلعــام وإرجــاف الـــــُمدبـِ ــن تزيي ــاءه م يلحــق أبن
ولذلــك غــدت تلــك املقــاالت روحــا يــري وكلمــة الــّر التــي 
يتلقاهــا الجميــع بالرضــا والســكينة بعــد القلــق والريبــة. 
وهــذا ال يعنــي أن الجميــع قــد فهمــه، كيــف ال وهــو حديــث 
الســاعة وكل ســاعة، ألن مريديــه وخصومــه عرفــوا عــى الســواء 
ــف يواجــه  ــد عــرف كي ــا هــو فق ــه »الرجــل !الرجــل !«. أّم أن
ــادي هــذا  ــه اله ــد كان مثل ــر عــى مســتواه الشــخي، فق األم
القــول الخالــد : »إين جربــت الســيف والِحلـْـم، فوجــدت الِحلـْـم 
أقطــع«، وكان يقــول »لقــد وهبــت عــرض للنــاس«. وكان هــذا 
التجــرد العميــق أهــا ألن يبــث بــن الجزائريــن روح املصالحــة 
بينهــم فــكان بحــق رجــل املصالحــة الشــعبية، التــي ترســمت 

بعــد ذاك، فجــزاه اللــه عــن األمــة الجزائريــة خــر الجــزاء.

د. جمال حضري
أستاذ جامعي - سطيف

كان هــذا العمــر املبــارك أعــّز مــن 
أن يطــول بيننــا وقــد ُضيِّــق عليــه 
ــس أدّل  ــران، ولي ــم والنك بســوء الفه
ــا  ــذي ت ــوم ال ــن الي ــك م ــى ذل ع
ــام  ــّى إع ــرج حت ــث خ ــه، حي وفات
الخصــوم وهــو يتصفــح خصــال 
الرجــل ويعّدد مواهبه، ويســتنكر 
ــه  ــن طاقات ــاد م ــت الب أن ُحرِم
ــه  ــة إلي ــس الحاج ــي يف أم وه
وأمثالــه وقــد عصفــت بهــا 
ــبه  ــا أش ــد. وم ــن واملكائ الف

الليلــة بالبارحــة !!

شخصيــات 
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3 - رئاسته لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين :

ــنة  ــس، س ــن بادي ــد اب ــد الحمي ــس عب ــيخ الرئي ــاة الش ــد وف بع
1940، انتخــب الشــيخ اإلبراهيمــي رئيســا للجمعيــة،  وهــو يف املنفــى 
بأفلــو، بعيــدا عــن أهلــه وذويــه وإخوانــه يف الجمعيــة الذيــن أدركــوا 
ــا  ــة .ومل ــادئ الجمعي ــن مب ــاع ع ــتاتته يف الدف ــة واس ــه العلمي قيمت
ــه يف  ــق يســتفرغ طاقت ــوم 28 ديســمرب 1942، انطل ــق رساحــه ي أطل
ــداد  ــر حضورهــا عــى امت ــة وتوســيع وتجذي ــادئ الجمعي ترســيخ مب
ــر بعــد  ــك مــع حــراك ســيايس كب ــد تزامــن ذل ــر، وق مناطــق الجزائ

ويضــاف إىل انكســار القــوات الفرنســية أمــام جحافــل األملــان، وانتشــار 
الدعايــة التــي اضطلعــت بهــا قــوات دول  املحــور والتــي انصبــت عــى نــر 
ــاق  ــان ميث ــن إع ــا ع ــي، فض ــال اإلفريق ــي يف الش ــود الفرن ــاداة الوج مع
الحلــف األطلــي، وبخاصــة يف املــادة الثالثــة منــه، والتــي نّصــت عــى الحــق 

يف تقريــر املصــر.

ولعــل الخليــق باإلشــارة، يف هــذا الصــدد، أن القــوى السياســية الجزائريــة 
ــد  ــي. وق ــّم الوطن ــل اله ــة واحــدة تحم ــاء، ككتل ــدم إىل الحلف ــأت أن تتق ارت
شــّكل هــذا التاقــي الوطنــي، ثــاين محطــة وحدويــة بعــد املؤمتــر اإلســامي،  
ــريف  ــاس، مب ــات عب ــيد فرح ــل الس ــث اتص ــنة 1936. حي ــهدته س ــذي ش ال
Murphy ممثــل الرئيــس األمريــي، روزفلــت، حامــا ملذكــرة جــاءت تحــت 
عنــوان« بيــان الشــعب الجزائــري« .وقــد تضمــن البيــان، خاصــة عامــة عــن 
ــداف  ــة أه ــدد خمس ــي، وح ــال الفرن ــل االحت ــر، يف ظ ــاع يف الجزائ األوض

رئيســة. 

ــة  ــن إمكاني ــهم م ــن وتيئيس ــراح الجزائري ــق ج ــا زاد يف تعمي ــل م ولع
ــن  ــاي 1945 م ــن م ــهده الثام ــا ش ــوق، م ــن الحق ــض م ــى بع ــم ع حصوله
مجــازر عكســت التطــرف الكبــر للعســكرين والسياســين الفرنســين، الذين مل 
يظهــروا أي اســتعداد للتعاطــي بشــكل إيجــايب مــع مطالــب الحركــة الوطنيــة،  
ــذي  ــل ال ــر، جســده التقتي ــوا عــن حقــد كب ــن أبان ــون الذي فضــا عــن الكول

ــري. مارســوه بحــق الشــعب الجزائ

لقــد أكــدت تلــك املجــازر، اســتحالة التعايــش، كــا أبانــت بشــكل جــّي 
أنــه ال أمــل يرجــى مــن االســتمرار يف النضــال يف ظــل الرعيــة االســتعارية، 
ــي  ــود الوطن ــي للوج ــو نف ــه، ه ــتعاري نفس ــود االس ــيء إال ألن الوج ال ل
للجزائــر وال أدّل عــى ذلــك، مــن أنهــم مل يرقبــوا يف الشــعب الجزائــري، إالّ وال 
ذّمــة، ولكــن عــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق القمــع جغرافيــا وبريــا، إال أن 
ــد، مــن حيــث تداعياتهــا  ــة إىل حــد بعي ــة عنهــا كانــت إيجابي ــج املرتب النتائ

عــى الحركــة الوطنيــة.

ُمشــوهة  قــراءة  تقديــم  يف  الفرنــي  االحتــال  ســلطات  اجتهــدت 
للحقيقــة، حيــث راحــت تصفهــا بالتمــرد بســبب الجــوع، نافيــة عنهــا الطابــع 
الســيايس الرامــي إىل تقريــر املصــر مثــل ســائر الشــعوب املحتلــة. وقــد انــربى 
ــي،  ــيخ اإلبراهيم ــلمن، الش ــاء املس ــة العل ــس جمعي ــياق، رئي ــذا الس يف ه
مدافعــا عــن الحــق الجزائــري يف التظاهــر ومطالبتــه بالحقــوق، شــأنه يف ذلــك، 
شــأن ســائر الشــعوب، ونافيــا فرضيــة القحــط ونقــص املؤونــة، وأكــد منــاورات 
املعمريــن واليــد الخفيــة املحركــة لهــم والتــي كان هدفهــا منــع أي تحســن 
لواقــع املســلمن الجزائريــن وحرمانهــم مــن الحقــوق السياســية  والســيادية. 

وواصــل الشــيخ اإلبراهيمــي نضالــه الســيايس وعملــه اإلصاحــي ضمــن 
عمــل هــادف قائــم عــى قــراءة ســليمة ملعطيــات الواقــع الجزائــري، حيــث 
ــداد  ــى امت ــة ع ــبعن مدرس ــة وس ــنة 1944 ثاث ــال س ــة خ أسســت الجمعي
مناطــق الجزائــر، كــا شــهدت ســنة 1947 تطــورا نوعيــا يف عمليــة اإلنجــاز أو 
بنــاء الهيــاكل لدفــع العمليــة الربويــة والتعليميــة، حيــث تأســس معهــد عبــد 
الحميــد بــن باديــس بقســنطينة، الــذي فتــح أبوابــه للطــاب يف شــهر ديســمرب 
ــام  ــن يغشــونه خــال الع ــذ الذي ــدد التامي ــغ ع ــد بل ــا. وق ــن الســنة ذاته م
الــدرايس 1950-1951ســبعائة واثنــن ووصــل عددهــم يف عــام 1955إىل 913 

تلميــذا موزعــن عــى ســنوات الدراســة األربــع كاآليت :

ــة  ــا - الســنة الثالث ــا - الســنة الثانيــة 284 طالب - الســنة األوىل 310 طالب
ــا. ــا - الســنة الرابعــة 92 طالب 227 طالب

ــم  ــر التعلي ــة برئاســة الشــيخ اإلبراهيمــي، يف تطوي ــن الجمعي ــة م ورغب
واكتســاب الخــربات واالســتفادة مــن مختلــف اإلمكانــات التــي كانــت تزخــر 
ــر  ــزال تحــت ن ــي ال ت ــر الت ــة، قياســا بالجزائ ــدول العربي ــن ال ــر م ــا الكث به
ــط  ــرق إىل رب ــه إىل امل ــد خروج ــي بع ــيخ اإلبراهيم ــد الش ــتعار، عم االس

ــاء  ــاء والزع ــر والعل ــال الفك ــع رج ــات م ــن الص ــات ومتت العاق
ــام طــاب  السياســين، فضــا عــن الرســمين، مــن تيســر الســبل أم

ــة.  ــن الدراس ــتفادة م ــن االس ــم م ــة ومتكينه الجمعي

ــة باتجــاه  ــة للجمعي ــات الطابي ــذا الغــرض، انطلقــت البعث وله
ــة  ــت البعث ــث ضم ــية 1951-1952، حي ــنة الدراس ــال الس ــر خ م
خمســن طالبــا وطالبــة واحــدة. ويف الســنة التاليــة 1953-1952، 
ــت  ــه، توجه ــام نفس ــراق، ويف الع ــا إىل الع ــر طالب ــد ع ــل أح أرس
بعثــة إىل ســوريا ضّمــت عــرة طــاب، ويف ســنة 1953أرســلت 
ــدد الطــاب  ــات ع ــا، وب ــة عــر طالب ــن أربع ــت، م ــة إىل الكوي بعث
الجمعيــة يــزداد مــن ســنة ألخــرى، نتيجــة للظــروف املناســبة التــي 
ســعى الشــيخ اإلبراهيمــي ووقــف عــى توفرهــا وضــان اســتمرارها 
بالتنســيق مــع مســؤويل الــدول املســتقبلة.لذلك نجــد أن العــدد بلــغ 

ــب. ــة وتســعة طال ــنة 1955، مائ س

ــي  ــا لإلنجــازات الت ــا دقيق ــق املــدين، توصيف ــدم أحمــد توفي وق
ــد أن  ــه: »وبع ــة، بقول ــي للجمعي ــة اإلبراهيم ــال رئاس ــت خ تحقق
ــا، كانــت األســس  ــة فعلي ــم، رئاســة الجمعي ــوىل اإلبراهيمــي العظي ت
قــد تركــزت وكانــت املبــادئ قــد رســخت، فولــت الجمعيــة وجههــا 
شــطر التعليــم العــريب الحــّر،  واندفعــت بجــرأة غريبــة وســط حاس 
شــعبي منقطــع النظــر، تؤســس املــدارس للبنــن والبنــات، والحكومــة 
مشــدوهة حرانــة ال تــدري أتقــاوم املــدارس مقاومــة عامــة وتوصــد 
أبوابهــا، وعندئــذ تجــد نفســها ال محالــة أمــام ثــورة عامــة ...وهكــذا 
متكنــت الجمعيــة مــن تأســيس 170مدرســة عربيــة حــرة تعلــم 
الديــن الصحيــح والتاريــخ اإلســامي والعلــوم العريــة .و بلــغ عــدد 
تاميذهــا كل ســنة مــا يزيــد عــن الخمســن ألفــا بــن ذكــور وإنــاث«.

4 - الشيخ اإلبراهيمي بين وضوح الرؤية  وفعالية الحراك 

مل يقتــر نشــاط وحــراك جمعيــة العلــاء املســلمن الجزائريــن 
عــى الداخل-الجزائر-فحســب، بــل تعــداه  ليشــمل مختلــف أصقــاع 
الــدول، وبخاصــة العربيــة واإلســامية، نظــرا ملــا توفــره هــذه الــدول 
مــن الحريــة يف الحركــة والنشــاط عــى اختــاف طبيعتــه، األمــر الــذي 
عّمــق الرغبــة لــدى رئيــس الجمعيــة، الشــيخ اإلبراهيمــي يف اســتغال 
املتــاح مــن الحريــة واجتــاع العلــاء وتطلــع الشــعوب إىل معرفــة 
ــال الفرنــي  ــر، يف ظــل االحت ــد عــن حقيقــة الوضــع يف الجزائ املزي

الــذي زاد مــن بطشــه أكــرث مــن ذي قبــل. 

إقامــة  إىل  ترمــي  املســلمن،  العلــاء  كانــت جمعيــة  لقــد 
عاقــات ثقافيــة وسياســية وتعليميــة وطيــدة مــع الحــركات اإلســامية 
ــاون  ــوة  والتع ــق أوارص األخ ــريب، لتعمي ــرق الع ــس ويف امل يف تون
ــن الدعــوي والحــريك، خاصــة وأن  ــن التجــارب، يف املجال ــادة م واإلف
الوضــع يف الجزائــر، مغايــر متامــا للوضــع يف كثــر مــن البلــدان 
ــك بحكــم  ــداب األورويب، وذل ــذاك تحــت االنت ــة وقت ــة الواقع العربي

ــامية. ــة وإس ــدان عربي ــدة بل ــم لع ــم وزياراته خربته

ــادة  ــات، إع ــك العاق ــن تل ــت م ــد توخ ــك، فق ــرار ذل ــى غ وع
ــه األمــر يف ســالف العهــود،  ــا كان علي ــط املغــرب باملــرق، مثل رب
ــاين،  عــى نســج  ــل الورت ــال، ولعــّل قــدرة الفضي ــزول االحت ــل ن قب
العاقــات، ومرونتــه الكبــرة يف التعامــل وتفتحــه عــى جميــع الهيــآت 
واملؤسســات بــرف النظــر عــن طبيعتهــا، أســهمت يف دفــع جمعيــة 
ــركات  ــاب الح ــع أقط ــرك م ــل املش ــاه العم ــلمن باتج ــاء املس العل
السياســية املغاربيــة املقيمــة يف القاهــرة، ضمــن إطــار جبهــة الدفــاع 

عــن شــال إفريقيــا.

د. جمال قندل
أستـــاذ محاضـر
جامعـــة الشـلف

الحلقة الثانية 
واألخيـــرة

ــا   ــت عليه ــي ُعلّق ــة الت ــي الواقع ــرب1942،  وه ــوم 8نوفم ــاء ي ــزول الحلف ن
اآلمــال يف إمكانيــة حــدوث انفــراج يف الحالــة الجزائريــة ، إىل جانــب وقائــع 
أخــرى ســاهمت إىل حــد بعيــد يف إعــادة صياغــة وتجذيــر الوعــي الوطنــي، 
ــة، ينطلــق مــن  بــرورة الحــراك أكــرث مــن ذي قبــل، عــى نحــو أكــرث فاعلي
وجــوب رّص الصفــوف وتعبئــة الشــعب حــول القضيــة الوطنيــة .وقــد اعتــربت 
املؤرخــة الفرنســية »آين راي قولدزايقــر« هزميــة فرنســا العــام 1940، صدمــة 
كبــرة للمســتعمرين يف الجزائــر، مــن خــال انهيــار أســطورة القــوة الفرنســية 
ــش  ــة للجي ــة العنيف ــع الرب ــة، تحــت وق ــة الثالث وســقوط نظــام الجمهوري

األملــاين.

/....

شخصيــات 
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5 - الشيخ اإلبراهيمي وتطوير أداء جمعية العلماء :

 ورغبــة يف تحقيــق ذلــك، قامــت جمعيــة العلــاء بإرســال 
ــنة  ــرة يف س ــي، إىل القاه ــر اإلبراهيم ــد البش ــيخ محم ــها الش رئيس
1952،  ليضطلــع بتلــك املهمــة التــي دونهــا عقبــات كأداء. وقــد حظي 
يف مــر باســتقبال شــخصيات سياســية ودينيــة ذات شــأو كبــر،  منها: 
عــزّام باشــا وأحمــد الشــقري عــن الجامعــة العربيــة، واملرشــد الثــاين 
لجاعــة اإلخــوان املســلمن، الســيد مأمــون الهضيبــي، إدراكا منهــم 
لــوزن وثقــل اإلبراهيمــي، وقدرتــه عــى الحــراك اإليجــايب والدفــع بــه 
باتجــاه صياغــة موقــف رســمي وشــعبي، يتبنــى القضيــة الجزائريــة، 
ــرة  ــا يف القاه ــد كان ملكتبه ــر. فق ــف املناب ــرب مختل ــا ع ــح عنه ويناف
وفيــه أمثــال اإلبراهيمــي، والورتــاين دور فاعــل ومؤثر يف تهيئــة الرأي 
ــا،  ــر يف محنته ــب الجزائ ــوف إىل جان ــامي للوق ــريب واإلس ــام الع الع
ــادة  ــاة والق ــة الدع ــع كلم ــر يف جم ــر الكب ــة األث ــا كان للجمعي ك
املســلمن يف العــامل العــريب واإلســامي ملواجهــة التحــدي االســتعاري 
الــذي يســتهدف اإلســام كديــن واملســلمن كأمــة، واألرض اإلســامية 
ــف  ــبقه يف التعري ــد س ــاين كان ق ــيخ الورت ــة وأن الش ــن خاص كوط
بهــا عــى مســتوى املــرق العــريب،  وهــو مــا جعــل األرض ممهــدة 
والجــّو مهيــأ، أمــام رئيــس الجمعيــة، الــذي ارتكــز عــى ذلــك الرصيــد،  
لانطــاق نحــو أفــق أكــرث رحابــة وأعمــق تجاوبــا. وقــد أدرك الشــيخ 
ــعبية،  ــمية والش ــة الرس ــات العربي ــد الطاق ــي، رضورة حش اإلبراهيم
عــى حــد ســواء، ودفعهــا نحــو االلتفــاف أكــرث مــن ذي قبــل، حــول 
ــاع  ــق اإلج ــا أن تحق ــرّي به ــا ح ــي رأى أنه ــة، الت ــة الجزائري القضي
العــريب واإلســامي .ولتحقيــق ذلــك، طفــق اإلبراهيمــي يتنقــل مــن 
ــر  ــراق يف أكتوب ــة 1952 والع ــان يف جويلي ــث زار لبن ــر، حي ــد آلخ بل
مــن الســنة ذاتهــا .كــا زار البحريــن والكويــت يف مــاي 1953وســوريا 
ــت يف  ــبتمرب، والكوي ــعودية يف س ــى الس ــّرج ع ــا، وع ــنة ذاته يف الس
نوفمــرب مــن ســنة 1953، والقــدس يف مــارس 1954، كــا التقــى 

املفتــي حــاج أمــن الحســيني.

ــة  ــا للقضي ــارحا ومفص ــوالت،  ش ــك الج ــال تل ــربى خ ــد ان وق
الجزائريــة، قبــل وبعــد االحتــال ومركــزا عــى جرامئــه التــي اقرفهــا 
عــى امتــداد الجزائــر، وداعيــا يف اآلن ذاتــه إىل وجــوب اســتغال كافة 
الطاقــات واإلمكانــات املتاحــة لرفــع الغــن عــن الجزائــر، عــى اعتبــار 
أن ذلــك مــن أوكــد الواجبــات امللقــاة عــى كاهــل األمــة اإلســامية .

6 - مظاهر التعريف بالقضية الجزائرية عند الشيخ 
اإلبراهيمي :

ويف ســياق الحديــث عــن مســاعي الشــيخ اإلبراهيمــي، يف 
التعريــف بالقضيــة الجزائريــة، وحشــد الدعــم لهــا، ذكر الســيد فاضل 
الجــايل، رئيــس وزراء العــراق، يف شــهادة لــه »أن الشــيخ اإلبراهيمــي 
ــة  ــة العام ــاد الجمعي ــاء انعق ــك أثن ــف ســنة 1951، وذل زاره يف خري
لألمــم املتحــدة بباريــس، وطلــب منــه بصفتــه ممثــا لدولــة العــراق، 
ونائبــا لرئيــس الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف تلــك الســنة، إثــارة 

قضيــة الجزائــر يف األمــم املتحــدة«.

ومل يكتــف الشــيخ اإلبراهيمــي بذلــك، بــل حــر حفــل احتفــال 
ليبيــا باســتقالها ســنة 1951 أقيــم بباريــس،  وشــهد الحفــل حضــور 
ــة  ــام للجامع ــن الع ــا األم ــرة، منه ــة كث ــية وثقافي ــخصيات سياس ش
العربية.واســتغل الفرصــة ليوجــه رســالة ذات معنــى عميــق، حيــث 
ــا  ــا مب ــتقوم قريب ــر س ــا :»..إن الجزائ ــور، قائ ــب يف الحض ــه خط أن
يدهشــكم مــن تضحيــات وبطــوالت، يف ســبيل نيــل اســتقالها وإبــراز 

ــة اإلســامية«.  شــخصيتها العربي

كــا شــارك اإلبراهيمــي يف اجتــاع اللجنــة السياســية للجامعــة العربيــة، 
وبعــد أن فــرغ مندوبــو املغــرب العــريب مــن تقديــم تقاريرهــم حــول الوضــع 
يف أقطارهــم، طلــب اإلبراهيمــي مــن الجامعــة أن تــويل القضيــة الجزائريــة، 
عنايــة خاصــة وتســاعد الشــعب الجزائــري يف الحصــول عــى حقــه يف تقريــر 
مصــره شــأنه يف ذلــك شــأن شــعوب كثــرة، ُمكنــت مــن ذاك،  وغــدت حــرة 

عــى أرضهــا، مارســة لســيادتها .

ــود  ــراق، الســيد فاضــل الجــايل، عــى جه ــس وزراء الع ــق رئي ــد علّ وق
ــه :« لقــد عرفــت  ــة بقول ــة الجزائري الشــيخ اإلبراهيمــي يف التعريــف بالقضي
ــدا يف  ــا مجاه ــامه وعامل ــا يف إس ــلا صادق ــي، مس ــر اإلبراهيم ــيخ البش الش
ســبيل أمتــه .وكان لــه الفضــل الكبــر يف تعريــف األوســاط الشــعبية العراقيــة، 
بالقضيــة الجزائريــة .كــا كان خــر محفــز يل شــخصيا ألن أكــرس كل طاقتــي 

ــة ». ــة، ســواء يف العــراق أو يف املحافــل الدولي ــة الجزائري يف خدمــة القضي

لقــد كان لتلــك املســاعي التــي بذلتهــا جمعيــة العلــاء املســلمن 
ــال  ــن خ ــدان، م ــا يف املي ــدت أماراته ــرة ب ــة كث ــج إيجابي ــن ، نتائ الجزائري
القضيــة  العربيــة مــع  الــدول  تناغــم وتجــاوب حــراك شــعوب وقــادة 
ــة ، ممثلــن  ــادة الجمعي ــي انــربى ق ــة، نتيجــة وعيهــم بحقيقتهــا الت الجزائري
يف الشــيخن اإلبراهيمــي والورتــاين اللذيــن أبليــا البــاء الحســن، يف التعريــف 
بهــا تعريفــا جعلهــم يدركــون عمــق املأســاة وحجــم املؤامــرة عــى الجزائــر 
ويشــعرون يف اآلن ذاتــه باملســؤولية التاريخيــة تجاههــا .وقــد شــكل كل ذلــك، 
أرضيــة مواتيــة عنــد تفجــر الثــورة، ملنــدويب جبهــة التحريــر الوطنــي، الذيــن 
وجــدوا التجــاوب الصــادق والتفاعــل الواعــي املــدرك لــرورة وأهميــة الحراك 
لصالــح الثــورة الجزائريــة،  عــى أكــرث مــن مســتوى ، ويف مجــاالت مختلفــة. 

7 - موقف الشيخ اإلبراهيمي من الثورة :

تجــاوب الشــيخ اإلبراهيمــي،  عــى نحــو إيجــايب مــع نــداء الثــورة، 
واســتجاب لرخــة الجهــاد التــي دّوت يف ربــوع الجزائــر، يف الفاتــح نوفمــرب 
ــو  ــؤرخ أب ــب امل ــوري، ذه ــل الث ــع الفع ــايب م ــل اإليج ــول التفاع 1954. وح
القاســم ســعد اللــه،  إىل القــول : »يبــدو لنــا أن الشــيخ اإلبراهيمــي،  كزعيــم 
ــة  ــذي رســمته الجمعي ــذي ال ينحــرف عــن الخــط ال ــد ال ــي،  كان الوحي وطن
كــا انحــرف غــره مــن الزعــاء عــن الخــط الــذي رســمه تنظيمهــم. وعندمــا 
أعلــن الشــعب ثورتــه، كان الشــيخ اإلبراهيمــي،  أول مــن احتضنهــا مــن 
الزعــاء بالخصــوص مصــايل وعبــاس،  رغــم أنــه كان يف املــرق،  بعيــدا عــن 

الوطــن.«. 

وبذلــك يكــون الشــيخ اإلبراهيمــي أول شــخصية رســمية جزائريــة، 
ــل  ــن أج ــري، م ــعب الجزائ ــاح الش ــاندتها لكف ــورة ومس ــا للث ــن مباركته تعل
التحريــر واســتعادة االســتقال الوطنــي. يف الوقــت الــذي جنحــت فيــه أحــزاب 
وتشــكيات سياســية أخــرى، إىل التنديــد بالعمــل الثــوري والدعــوة عــرب 
مختلــف املنابــر إىل اإلصاحــات السياســية، االقتصاديــة، واالجتاعيــة الكفيلــة 
بإطالــة عمــر االحتــال، فضــا عــن ســعيها باتجــاه العمــل مــن أجــل املشــاركة 
يف العمليــة االنتخابيــة، رغــم نــداءات جبهــة التحريــر الوطنــي بــرورة الكــّف 
ــر للنضــال  ــورة والعمــل عــى إدارة الظه ــك املارســات،  الضــارة بالث عــن تل
ضمــن الرعيــة الصوريــة التــي مــا فتــىء يوفرهــا االحتــال، والتــي مل تكــن 

ــة االحتــال ال غــر.  قــّط،  إال وســيلة لرعن

ــة  ــق ذات الصل ــو الوثائ ــده ه ــه ويؤك ــا إلي ــا ذهبن ــم م ــا يدع ــّل م ولع
ــان يف القاهــرة بإمضــاء كل مــن الشــيخ محمــد  باملوضــوع،  حيــث صــدر بي
ــه  ــرب 1954 ونرت ــخ 2 نوفم ــاين بتاري ــل الورت ــي،  والفضي ــر اإلبراهيم البش
ــرب 1954.  ــخ 3 نوفم ــة  بتاري ــاء العاملي ــذا وكاالت األنب ــة وك ــة املري الصحاف

ــاندة  ــة ومس ــبق يف مبارك ــارج، الس ــة يف الخ ــب الجمعي ــا أكس ــو م وه
الثــورة يف الجزائــر،  عــى خــاف زعــاء التنظيــات األخــرى. وهــو مــا يــؤرش 
ــان  ــاء البي ــذا ج ــة، وله ــات املرحل ــة ملتطلب ــادة الجمعي ــم قي ــق فه ــى عم ع

ــأ لهيــب  ــر، بعــد أن تناهــى إىل ســمع الشــيخن نب ــورة يف الجزائ مســاندا للث
ثــورة اندلــع يف عــّدة جهــات مــن القطــر الجزائــري. ولعــل تعاطــي الوســائط 
اإلعاميــة املختلفــة مــع مــا وقــع يف الجزائــر، مــن حيــث تتبــع الوقائــع، زمانــا 
ومكانــا، جعــل الشــيخن يتوقــان لهــذا اليــوم املشــهود وقــد عــربا عــن ذلــك 
بالقــول:« فخفقــت القلــوب لذكــرى الجهــاد. واهتــزت النفــوس طربــا لهــذه 
ــري،   ــذي يشــجي الجزائ ــة التــي ســيكون لهــا مــا بعدهــا. إن اللحــن ال البداي
هــو قعقعــة الحديــد يف معمعــة الوغــى،  وأن الرائحــة التــي تعطــر مشــامه 

ــارود ...«.  هــي رائحــة هــذه املــادة التــي يســمونها الب

ــر البيــان، بالسياســة البليــدة التــي حكمــت بهــا فرنســا شــال  وقــد ذكّ
إفريقيــا وتحــدث عــن االنفجــار يف كل مــن تونــس واملغــرب،  وعــدم تعاطــي 
فرنســا عــى نحــو إيجــايب مــع تلــك الثــورة التــي اشــتعلت يف تلــك الربــوع، 
ــة  ــدى متابع ــان م ــس البي ــد عك ــا. وق ــه أهله ــذي كان علي ــي ال ــة الوع نتيج
الشــيخن للواقــع يف األقطــار املغاربيــة الثاثــة، عــن كثــب. ولعــّل مــا مكنهــا 
ــرب  ــلمن، ع ــرب واملس ــا الع ــام بقضاي ــى االهت ــرص ع ــو الح ــك،  ه ــن ذل م
ــام  ــي توجــب رصف االهت ــة الت ــا الرابطــة العقدي ــاع، انطاق ــف األصق مختل
إىل ذلــك، فضــا عــن وجــود زعــاء الحــركات التحرريــة يف املغــرب وتونــس 
بالقاهــرة،  حيــث يقيــم الشــيخان. وقــد ســجل البيــان بارتيــاح الثــورة يف تلــك 
األقطــار، مــن خــال القــول: »تأجــج اللهيــب بتونــس فقلنــا : هــذا نذيــر مــن 
النــذر األوىل، وعــى أن تكــون لفرنســا فيــه عــربة،  وتأجــج يف مراكــش، فقلنــا: 
ــاذا  ــر... فل ــه مزدجــر،  وهاهــو ذا يتأجــج يف الجزائ ــا في عــى أن يكــون له

تلــوم فرنســا النــاس إذا اعتقــدوا أن حياتهــم مروطــة مبوتهــا«. 

ورغبــة يف رفــع معنويــات الشــعب املجاهــد يف الجزائــر، طفــق البيــان يف 
تقديــم وصــف فرنســا االســتعارية التــي جثمــت عــى أرض الجزائــر، ظلــا 
وعدوانــا، بالضعيفــة التــي باتــت تكــرث الشــكوى يف مواقــع شــتى مــا يحصــل 
يف الجزائــر. وقــد جــاء ذلــك مــن خــال القــول: »إن أعداءنــا األقويــاء باألمــس،  
هــم اليــوم ضعفــاء،  وقــد أصبحــوا يلــوذون بأكنــاف األقويــاء،  لذلــك نراهــم 
يف هلــع دائــم... وعامــة ضعــف الضعيــف أن يكــرث الحديــث عــن قوتــه...«. 

ــه  ــذي أعلنت ــاد  ال ــؤول الجه ــان تخــوف الشــيخن مــن أن ي وحمــل البي
ــه،  الحــركات املتأججــة يف املغــرب العــريب،  إىل االنطفــاء، وهــو مــا ال يرجوان
ذلــك أن العمــل التحــرري يحتــاج إىل لفتــات صادقــة مــن حكومــات املــرق 
ــا  ــول: »إن أخــى م ــك بالق ــن ذل ــربا ع ــد ع ــداد والتشــجيع. وق ــريب باإلم الع

نخشــاه عــى هــذه الحــركات أن تشــتعل ثــم تنطفــئ لعــدم الوقــود 
ــهواتهم  ــى ش ــن ع ــون املاي ــم ينفق ــرق م ــا يف امل ــو أن أغنياءن ول
الشــخصية،  أنفقــوا ذلــك يف ســبيل إخوانهــم املعذبــن لتحــررت أرض 
املغــرب كلهــا ومعهــا فلســطن.. الثــورة«.  وأشــاد البيــان يف األخــر، 
بتريحــات الرئيــس جــال عبــد النــارص،  واعتربهــا بــوارق الحــت يف 
األفــق »ســتتبعها صواعــق تنقــض عــى االســتعار الفرنــي، فتدكــه 
دكا، وإنــا لواثقــون أنهــا ال تضيــع هبــاء يف الهــواء معتقــدون أن لــكل 
كلمــة مــن تلــك الكلــات موقعــا مكينــا مــن كل نفــس مــن إخوانهــم 

يف املغــرب العــريب«. 

لـــم يكتــف الشــيخ البشــر اإلبراهيمــي، بالبيــان األول فحســب، 
بــل واصــل تتبعــه ألحــداث ووقائــع الثــورة التــي اشــتعل لهيبهــا يف 
الفاتــح نوفمــرب. حيــث أنــه وبعــد عــرة أيــام،  عــى تفجــر الثــورة 
أصــدر بيانــا ثانيــا بتاريــخ 11 نوفمــرب 1954 وزع عــى الوســائط 
ــو  ــى نح ــره ع ــى تن ــاء، حت ــذا وكاالت األنب ــة وك ــة املري اإلعامي
ــرأي العــام العــريب واإلســامي، والغــريب عــى حــد  ــم ال واســع،  ليعل

ــر.  ســواء، مــا وقــع يف الجزائ

ويبــدو لنــا أن املــّدة بــن البيانــن األول والثــاين، واملقــدرة بأحــد 
عــر يومــا، خصصهــا الشــيخان اإلبراهيمــي والورتــاين لتقــي 
حقيقــة الوقائــع،  تقصيــا مبنيــا عــى البحــث الدقيــق  واملوضوعــي،  
حتــى يكــون دعمهــا للثــورة،  قامئــا عــى أســاس مــن العلــم الصحيح 
ــة  ــا القريب ــا، واهدافه ــن أشــعلوا فتيله ــذي يشــمل األشــخاص الذي ال

والبعيــدة، فضــا مروعهــا. 

وقــد جــاء البيــان الســالف الذكــر،  تحــت عنــوان »أوســع 
ــب جمعيــة  ــورة يف الجزائــر بيــان مكت ــات عــن بدايــة الث املعلوم
ــا،   ــا وتدقيق ــه، تصفح ــودة إلي ــرة«. وبالع ــن بالقاه ــاء الجزائري العل
ــهود يف  ــوم املش ــذا الي ــة ه ــة لرؤي ــتعداد الجمعي ــق اس ــدرك عم ن
ــم  ــه الظل ــغ في ــتعار وبل ــل االس ــال لي ــد أن ط ــر، بع ــخ الجزائ تاري
مبلغــا خطــرا. وقــد أوضــح الشــيخ اإلبراهيمــي أنــه »نحــن الجزائرين 
ــا،   ــورة ونتوقعه ــذه الث ــب ه ــا نرق ــر، كن ــارج الجزائ ــن خ املوجودي
نرقبهــا ألنهــا األمــل الوحيــد يف تحريرنــا مــن العســف الفرنــي...«. 
أمــا توقعــه للثــورة يف الجزائــر، فقــد عــزاه اإلبراهيمــي إىل » أن فرنســا 

شخصيــات 
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ــوت«.  ــذا الص ــا إال ه ــح آذانه ــة وال يفت ــذه اللغ ــم إال ه ال تفه

ــة  ــات الخاص ــي للمعلوم ــيخ اإلبراهيم ــار الش ــر إىل افتق وبالنظ
بتفجــر الثــورة،  فإنــه أعــاد نــر البيــان الــذي نرتــه جريــدة 
املصــادر،  لســان حــال جمعيــة العلــاء املســلمن يف الجزائــر. حيــث 
نــأى بنفســه اســتقاء املعلومــة مــن املصــادر الفرنســية املضللــة للــرأي 
العــام يف الجزائــر ويف الخــارج عــى حــد ســواء، إدراكا منهــا ألهميــة 
املعلومــة يف صياغــة وبلــورة األفــكار التــي تشــكل أســاس املواقــف. 
ــا أن بيــان الحاكــم العــام يف الجزائــر »روجيليونــر«  خاصــة إذا علمن
شــكل بنســبة كبــرة مصــدر الكثــر مــن وســائل اإلعــام يف الجزائــر 
ويف الخــارج،  بــل حتــى بعــض قــادة الثــورة،  عــادوا إىل البيــان 
نفســه،  ملعرفــة حقيقــة مــا وقــع. فلــوال البيــان ملــا عرفــوا أن الثــورة 
ــاب وســائط  ــد اندلعــت ونجحــت يف األماكــن األخــرى،  نظــرا لغي ق

االتصــال بــن القــادة. 

ويف الخامــس عــر نوفمــرب 1954، أصــدر الشــيخان اإلبراهيمــي 
والورتانيفيالقاهــرة، بيانــا إىل الشــعب الجزائــري، ومجاهــدي جيــش 
التحريــر الوطنــي،  وناشــد الجميــع باإلقبــال واالســتمرار عــى طريــق 
ــاء  ــد ج ــة. وق ــد أمنل ــه قي ــع عن ــدم الراج ــى ع ــل ع ــاد والعم الجه
ــداء إىل  ــال »ن ــى القت ــرض ع ــحفز،  ومح ــع،  مــ ــوان داف ــت عن تح

ــه أن تراجعــوا...«.  ــري املجاهــد... نعيذكــم بالل الشــعب الجزائ

ــق  ــز باتجــاه املــي نحــو طري ــان عــى تحفي ــد انطــوى البي وق
الجهــاد، ال لــيء إال »ألنــه هــو الصــوت الــذي  يُســمع اآلذان الصّم،.. 
ــا  ــذ معانيه ــي تنف ــح األعــن املغمضــة،  وهــذه هــي اللغــة الت ويفت
إىل األذهــان البليــدة..«،  ثــم راح يذكــر الجزائريــن ببايــا االســتعار 
الفرنــي،  وكيــف أن العــامل كان يتعجــب لعــدم الثــورة عليــه. خاصــة 
ــل يف ســبيل  ــري ليقات ــت تســوق الشــباب الجزائ ــا فتئ وأن فرنســا م
ــوا يف  ــك مات ــو أن أولئ ــدة. ول ــر رشف وال محم ــوت يف غ ــا ومي فرنس
ــي  ــيخ اإلبراهيم ــف الش ــد وظ ــهداء. وق ــوا ش ــر،  ملات ــبيل الجزائ س
ــك باتجــاه  ــة والتحري ــدوره الرئيــس يف التعبئ ــه ل ــخ،  إدراكا من التاري
االلتفــاف حــول فكــرة الثــورة وبعــث الحــاس يف  النفــوس،  حتــى 
يقبلــوا عــى القتــال يف ســبيل اللــه عــى طريــق اســتعادة االســتقال 
ــرة،  يف  ــد محطــات كث ــرة. حيــث وقــف عن بإميــان قــوي وإرادة كب
تاريــخ الجزائــر،  وأحســن الربــط بينهــا،  للوصــول إىل ترســيخ القناعــة 
ــّل  ــال وال ح ــل لاحت ــل البدي ــو الح ــاد ه ــأن الجه ــعب ب ــدى الش ل
ســواه. ونلمــس ذلــك بشــكل جــّي يف الســياق، عندمــا عــاد بالذاكــرة 
إىل الفــرة إىل حــارب فيهــا الجزائريــون إىل جانــب فرنســا،  ويف 
ســبيل بقائهــا،  مــّدة  تعــادل نصــف املــّدة التــي اســتغرقتها املقاومــة 
ــا ومل  ــرع جمي ــا مل ت ــد أن فرنس ــال. بي ــكرية لاحت ــة العس الوطني
ــاي  ــع يف شــهر م ــا وق ــا. وم ــن معه ــع الجزائري ــل صني ــئ بجمي تكاف
1945خــر دليــل عــى أن فرنســا ال تراعــي دينــا وال عهــدا،  وال 
ــوف  ــدم الخ ــر بع ــان إىل التذك ــل البي ــم ينتق ــانية. ث ــا وال إنس قانون
ــاب مؤجــل،  حتــى يبعــث القــوة  مــن املــوت،  عــى اعتبــار أنــه كتّ
ــة مــع قــوات  ــوا يف مواجهاتهــم الدموي ــن،  ليثبت يف نفــوس املجاهدي
ــرون  ــل اآلخ ــى يُقب ــر،  وحت ــق الجزائ ــداد مناط ــى امت ــال ع االحت
ــردد  ــر ت ــن غ ــى،  م ــاح الوغ ــى س ــال،  ع ــوا بالقت ــن مل يلتحق الذي
ــم البســملة  ــك بالقــول : ».. إنكــم كتبت ــد عــرّب عــن ذل ــار. وق أو إدب
ــات  ــا بآي ــة العريضــة،  فامألوه ــاد الطويل ــاء،  يف صفحــة الجه بالدم
البطولــة التــي هــي شــعاركم يف التاريــخ وهــي إرث العروبــة واإلســام 
فيكــم مــا كان للمســلم أن يخــاف املــوت.. فســروا عــى بركــة اللــه 
وبعونــه وبتوفيقــه إىل ميــدان الكفــاح املســلح، فهــو الســبيل الواحــد 
ــاة وراءهــا  ــة، وإمــا حي إىل إحــدى الحســنين، إمــا مــوت وراءه الجن
العــزة والكرامــة«. ثــم استشــهد بآيتــن مــن القــرآن الكريــم،  للتأكيــد 

ــن،  كــا  ــد أعل ــه ق ــا أن ــوم وليــس غــدا،  طامل ــال الي أكــرث عــى وجــوب القت
بّرهــم بالنــر األكيــد،  مذكــرا الجميــع بقــول اللــه تعــاىل : زب  ٻ  
زبڌ  ڌ    : تعــاىل  وقولــه  ٻ  پ    پ  پ  پ رب  

رب. ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ  
لقــد شــكل البيــان الثالــث،  نقلــة نوعيــة يف تعاطــي الشــيخ اإلبراهيمــي 
مــع معطــى الثــورة يف الجزائــر، التــي كانــت بحاجــة ماســة إىل فتــوى تضفــي 
طابــع الرعيــة الدينيــة عــى العمــل املســلح يف الجزائــر،  وهــو مــا مــن شــأنه 
ــداء الشــيخ  ــاد، اســتجابة لن ــى التطــوع للجه ــال الشــعب ع ــد يف إقب أن يزي
ــر فحســب،  ــس يف الجزائ ــن، لي ــة ووزن كبري ــذي يحظــى بثق ــي ال اإلبراهيم
ــى  ــواب ع ــت األب ــواه فتّح ــل إن فت ــامي. ب ــامل اإلس ــداد الع ــى امت ــن ع ولك
مراعيهــا أمــام الشــعوب العربيــة واإلســامية التــي تلمســت فيهــا اإلخــاص 
والقــدرة عــى إعــادة بنــاء وصياغــة الراهــن العــريب واإلســامي،  الــذي أصيــب 

يف مقتــل بعــد حــرب 1948 وإعــان قيــام دولــة إرسائيــل.

8 - الشيخ اإلبراهيمي وجبهة تحرير الجزائر :

ــأل  ــذي مل ي ــي ال ــت، يف حــراك الشــيخ اإلبراهيم ــي والف ويف تطــور نوع
ــك  ــا انف ــي م ــورة الت ــوة للث ــي،  والدع ــتعار الفرن ــد باالس ــدا يف التندي جه
ــرب  ــات ع ــان أو املداخ ــق البي ــن طري ــة«،  ع ــردة »املبارك ــا  مف ــف إليه يضي
ــى  ــذي أضح ــامل،  ال ــن الع ــدة م ــرة وبعي ــا كث ــل نقاط ــر،  لتص ــواج األث أم
ــب  ــي إىل جان ــيخ اإلبراهيم ــات الش ــن بيان ــه م ــا تذيع ــتاع إىل م ــم االس دائ
مفكريــن وعلــاء آخريــن،  تزاحمــوا للدفــاع عــن الثــورة الجزائريــة والدعــوة 
ــي  ــيخ اإلبراهيم ــىء الش ــا فت ــي م ــرة الت ــات الكث ــن املراس ــا ع ــا،  فض له
ــم  ــم الدع ــم تقدي ــا منه ــا،  ملتمس ــة وملوكه ــدول العربي ــاء ال ــلها لرؤس يرس
املــادي واملــايل  واإلعامــي للثــورة،  إىل جانــب الحــّض عــى الدفــع بهــا باتجــاه 
املؤسســات الدوليــة،  وعــى رأســها هيئــة األمــم املتحــدة،  وهــو مــا تضمنتــه 
مراســلته مللــك اململكــة العربيــة الســعودية،  الــذي دعــاه إىل » تكليــف 
األســتاذ أحمــد بــك الشــقري واألســتاذ عبــد الرحمــن عــزام باشــا،  أو أحدهــا 
باالســتعداد مــن اآلن ملتابعــة قضايــا الجزائــر والدفــاع عنهــا باســم جالتكــم 
كعــون وتعزيــز لســفارتكم بواشــنطن. إن رأيتــم هــذا ووافقتــم عليــه،  كنتــم 
قــد وضعتــم القضيــة يف يــد مـــحام بــارع عالـــم بأدلتهــا وبراهينهــا ومحيــط 

ــا...«.  ــا وكلياته بجزئياته

تداعــى القــادة واملســؤولون املتواجــدون يف القاهــرة،  بعــد دراســة 
الجزائــر،  دراســة مســتفيضة مــن خــال اســتعراض كافــة  األوضــاع يف 
ــح نوفمــرب 1954  ــر يف الفات ــي شــهدتها الجزائ ــورة الت ــات،  يف ظــل الث املعطي
ومــا يحــدث فيهــا مــن عــدوان عــام وشــامل،  مــن طــرف ســلطات االحتــال 
الفرنــي التــي آثــرت الخيــار األمنــي كأولويــة قصــوى،  يف اســراتيجيتها 

ــورة .  ــى الث ــاء ع للقض

وقــد انتهــى املجتمعــون إىل وجــوب تشــكيل إطــار عــام وجامــع لكافــة 
القــوى الوطنيــة،  بخــاف جبهــة التحريــر الوطنــي التــي مل تكــن تضــم 
ــة.  ــات الدميقراطي ــة االنتصــار للحري ــارص مــن حرك ــد التأســيس ســوى عن عن
ــا،  فضــا عــن الســعي إىل  ــة أكــرث متثي ــة يف إيجــاد جبه ــت الرغب ــذا كان وله
ــر«.  ــر الجزائ ــه اســم »جبهــة تحري ــق علي تشــكيل إطــار وحــدوي. وقــد أطل
وكان الشــيخ اإلبراهيمــي الطــرف البــارز فيهــا. وقــد تضمــن امليثــاق الخــاص 

ــدد يف اآليت :  ــود،  تتح ــعة بن ــة وتس ــة،  ديباج بالجبه

ــا  ــه –في ــراده،  وهيئات ــاف أف ــى اخت ــري ع ــعب الجزائ ــرب الش 1 - يعت
يختــص بالكفــاح الرهيــب- كتلــة واحــدة،  هــي األمــة الجزائريــة. ومــن شــّذ،  

شــّذ يف النــار. 

ــؤولون  ــر، املس ــاء الجزائ ــا أبن ــت لوائه ــوي تح ــة املنض ــمى الهيئ 2 - تس
ــر«.  ــر الجزائ ــة تحري ــرة – »جبه ــون يف القاه املقيم

3 - تعمــل الجبهــة لتحريــر الجزائــر، مــن االســتعار الفرنــي، ومــن كل 
ســيطرة أجنبيــة،  مســتعملة كل الوســائل املمكنــة لتحقيــق أهدافهــا. 

4 - الجزائــر عربيــة الجنــس، مســلمة العقيــدة: فهــي باإلســام والعروبــة 
كانــت،  وعــى اإلســام والعروبــة تعيــش. وهــي يف ذلــك تحــرم ســائر األديــان،  

واملعتقــدات واألجنــاس وتشــهر بســائر النظــم العنريــة االســتعارية. 

5 - الجزائــر جــزء ال يتجــزأ مــن املغــرب العــريب،  الــذي هــو جــزء مــن 
ــعوب،   ــع الش ــا م ــة وتعاونه ــا إىل العروب ــر، وأن اتجاهه ــريب الكب ــامل الع الع

ــي.  ــر طبيع ــة، أم ــة العربي ــات والجامع والحكوم

6 - اإلميــان بوجــوب توحيــد الكفــاح بــن أقطــار املغــرب العــريب 
مراكــش.  الجزائــر،  الثاثة:تونــس 

7 - جبهــة تحريــر الجزائــر مســتعدة مــن اآلن لتندمــج يف هيئــة أجمــع 
وأشــمل لألقطــار املغربيــة الثاثــة بنظــام يوضــع،  ومســؤوليات تحــدد. وتهيب 
ــة يف كل مــن تونــس ومراكــش أن يضعــوا  بالقامئــن عــى الحــركات التحريري

أيديهــم يف يدهــا،  وأن يعملــوا معهــا عــى تأســيس هيئــة تنظــم الجميــع. 

8 - تنتهــز الجبهــة هــذه الفرصــة،  لتبعــث بتحياتهــا األخويــة إىل ســائر 
املكافحــن يف الجزائــر، ســواء منهــم مــن حمــل الســاح،  أم مــن كان عاما وراء 
ــاب،   ــع واإلره ــا القم ــين ضحاي ــن السياس ــاجن  واملعتقل ــدان،  وإىل املس املي

مرحمــة عــى الشــهداء. 

ــر،  يف القاهــرة بإخوانهــا يف العاملــن :  ــر الجزائ 9 - وتهيــب جبهــة تحري
ــا جميعهــم لينــارصوا الجزائــر يف كفاحهــا  العــريب واإلســامي،  وبأحــرار الدني
ــة،  ــة الحّق ــك ينــارصون الدميقراطي مــن أجــل حريتهــا واســتقالها،  فهــم بذل

ــادئ الســلمية.  ــة، واملب واإلنســانية املعذب

ــت الشــيخن اإلبراهيمــي  ــر« ضّم ــر الجزائ ــة تحري ــإن »جبه ولإلشــارة ف
والورتــاين، عــن جمعيــة العلــاء املســلمن،  إىل جانــب أحمــد بن بلــة،  محمد 
خيــر وحســن آيــت أحمــد عــن جبهــة التحريــر الوطنــي، حســن األحــول 
وامحمــد يزيــد عــن للجنــة املركزيــة لحركــة االنتصــار للحريــات الدميقراطيــة،  
ــد  ــة،  وأحم ــة الجزائري ــة الوطني ــن الحرك ــي،  ع ــاذيل م ــة والش ــد مزغن أحم

بيــوض عــن االتحــاد الدميقراطــي للبيــان الجزائــري.

9 - عبان رمضان والشيخ اإلبراهيمي :

نخلــص مــا ســلف بيانــه،  أنــه بــات يتجــى بشــكل واف،  صــدق 
ــر  ــع وتطوي ــى دف ــديد ع ــه الش ــي وحرص ــيخ اإلبراهيم ــاوب الش ــق تج وعم
الثــورة وتعميــق االلتفــاف الشــعبي حولهــا باعتبــاره وقودهــا وزادهــا.  ولكــن 
عــى الرغــم مــن ذلــك،  فــإن عبــان رمضــان أبــدى عــدم رضــاه عــى الشــيخ 
اإلبراهيمــي،  وهــو مــا كشــفته املراســلة املؤرخــة يف 8 أكتوبــر 1955 بإمضــاء 
ــع  ــة م ــل الجمعي ــف وتعام ــول موق ــرة، ح ــورة يف القاه ــد الث ــان إىل وف عب
الثــورة يف الجزائــر. حيــث ذكــر عبــان أنهــم »يف الجمعيــة يعلمــون أن مصــايل 
ال ميثــل شــيئا. ولهــذا فإنهــم يســرون معنــا هنــا متامــا« . ولكــن يف املراســلة 
ــه  ــن الشــيخ اإلبراهيمــي عــى الرغــم مــن موقف ــدي امتعاضــه م ــا،  يب ذاته
اإليجــايب مــن الثــورة،  ودعوتــه لــرورة الوقــوف إىل صفهــا ودعمهــا بكافــة 
أشــكال الدعــم،  حتــى يقــوى عودهــا وتشــتد عــى نحــو يســتحيل معــه عــى 

قــوات االحتــال النيــل منهــا. 

وبرأيــي أن عــدم رضــا عبــان،  الــذي غــدا الفاعــل الرئيــس يف الثــورة خال 
هــذه الفــرة،  عــى الشــيخ اإلبراهيمــي،  يعــزى إىل »جبهــة تحريــر الجزائــر«، 
الــذي عمــل ُموقعوهــا عــى أن تكــون اإلطــار البديــل لجبهــة التحريــر 
الوطنــي،  القــادر عــى جمــع كافــة التيــارات والقــوى ضمــن بوتقــة واحــدة. 
وقــد كان الشــيخ اإلبراهيمــي الطــرف البــارز فيهــا. وبــدت بصاتــه واضحــة 

عــى ميثاقهــا وبخاصــة املــادة الرابعــة منــه والتــي نصــت عــى:

ــام  ــي باإلس ــدة: فه ــلمة العقي ــس، مس ــة الجن ــر عربي - الجزائ
والعروبــة كانــت،  وعــى اإلســام  والعروبــة تعيــش. وهــي يف ذلــك 
تحــرم ســائر األديــان،  واملعتقــدات واألجنــاس وتشــهر بســائر النظــم 
ــي نصــت  ــه والت ــادة الخامســة من ــذا امل ــة االســتعارية. وك العنري

عــى:

- الجزائــر جــزء ال يتجــزأ مــن املغــرب العــريب،  الــذي هــو جــزء 
مــن العــامل العــريب الكبــر،  وأن اتجاههــا إىل العروبــة وتعاونهــا مــع 

الشــعوب،  والحكومــات والجامعــة العربيــة،  أمــر طبيعــي. 

ــا  ــر،  رســمت معامله ــة يف الجزائ وهــي محــددات رئيســة للهوي
ــة،   ــة وبيّن ــة واضح ــون االنطاق ــى تك ــر« حت ــر الجزائ ــة تحري »جبه
ــاء  ــة العل ــادئ جمعي ــب مب ــذي غيّ ــرب ال ــان أول نوفم ــاف بي بخ
املســلمن التــي رســمتها للجزائــر ماضيــا ومســتقبا،  مثلــا ذهــب إىل 

ــه.  ــو القاســم ســعد الل ــك املــؤرخ أب ذل

ــك،  ينضــاف برأيــي يشء آخــر،  ال يقــل قيمــة،   وعــى غــرار ذل
وهــو وجــود املصاليــن فيهــا،  وهــو الــذي مــا انفك يدعــو وفــد الثورة 
يف القاهــرة إىل رضورة التنديــد بشــخص مصــايل عــرب مختلــف املنابــر 
املتاحــة. فضــا عــن أن الشــخصيات املوقعــة عــى بيــان جبهــة تحريــر 
الجزائــري، كانــوا يرمــون إىل اإلبقــاء عــى التشــكيات املؤسســة قامئــة 
ومل يــروا رضورة لحلهــا،  بخــاف الجبهــة التــي دعــت إىل وجــوب حــّل 

جميــع التشــكيات السياســية وغــر السياســية  وااللتحــاق فــرادى. 

ــر  ــن التأث ــان م ــية عب ــدو يل أن خش ــلف، يب ــب ماس وإىل جان
ــار  ــى مس ــي ع ــيخ  اإلبراهيم ــكله الش ــن أن يش ــذي ميك ــر ال الكب
الثــورة، تعــزى إىل ثقلــه يف الداخــل والخــارج. فضــا عــن عــدم ذكــر 
الشــيخ لجبهــة التحريــر،  يف بياناتــه وخطبــه ومراســاته. ولهــذا أبــدى 
رصامــة كبــرة يف التعامــل معــه، مــن خــال دعــوة وفــد الثــورة إىل 
اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة بشــأنه،  مــن خــال قولــه : »أمــا بخصــوص 
اإلبراهيمــي، ســيلتحق بكــم أو عــى األقــل ســيتم تحييــده«،  ورغبــة 
منــه يف الضغــط عــى الشــيخ لحملــه عــى الدخــول يف الصــف،  رغبــة 
ــرح  ــن قســنطينة،  لي ــاس، م ــان  الشــيخ العب ــة،  أرســل عب أو رهب
لإلبراهيمــي ويطلــب منــه االلتحــاق بالجبهــة،  ولعــل مــا يــربز مــدى 
تأثــر عبــان عــى أعضــاء الجمعيــة يف الداخل،  هــو تأكيده يف الرســالة 
ذاتهــا »وقــد أعلمونــا –أي أعضــاء الجمعيــة- بــأن اإلبراهيمــي يخضــع 

أو يســتقيل«.

وللتدليــل عــى ذلــك،  أســوق مــا ذهــب أبــو القاســم ســعد اللــه 
ــوى  ــن فت ــارة ع ــي كان عب ــيخ اإلبراهيم ــول : »... إن رأي الش إىل الق
تقــول للشــعب الجزائــري،  إن الجهــاد قــد حــّق عليــك وأن الســلطات 
ــر،  إمنــا هــي ســلطات كافــرة. يجــب مكافحتهــا  الفرنســية يف الجزائ
ــوى،  فالشــيخ كان  ــذه الفت ــوزن الســيايس له ــة إىل ال ــا،  باإلضاف رشع
مــن رجــال الديــن البارزيــن،  وكان مشــهودا لــه بالتعمــق يف الفقــه 
ــع  ــة تجم ــا لهيئ ــامية. وكان زعي ــة اإلس ــكام الريع ــول وأح واألص
ــاء  ــريب وإحي ــم الع ــة التعلي ــامي،  حري ــن اإلس ــن الدي ــاع ع إىل الدف
الشــخصية العربيــة اإلســامية. ولذلــك قلنــا أن رأيــه ليــس يف وزن رأي 
زعيــم آخــر يف بــاده أو يف خارجهــا. فقــد كان يُنظــر إليــه عــى أنــه 

ميثــل فتــوى رشعيــة للجهــاد والتحريــر...«. 

وظــل الشــيخ اإلبراهيمــي،  منافحــا عــن الثــورة وداعيــا لنرتهــا،  
ــئ  ــا فت ــي م ــمية الت ــارات الرس ــات والزي ــاب واملراس ــم والخط بالقل
ــل،   ــا كل ــة واإلســامية، دومن ــف العواصــم العربي ــا إىل مختل ــوم به يق

ــة يف هــذا املجــال. رغــم تقدمــه يف الســّن، وآثــاره بيّن

شخصيــات 
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من حق الطالب الجزائري أن يلتفت في 
يوم عيده إلى التاريخ، ألن له فيه رصيدا 
مفعما بالتضحيات. وأي دافع نحو البذل أحرّ 
من التطّلع إلى سلف بذل مهجة الروح، لتظل 
الجزائر سيدة ويستعيد شعبها األبي كرامته. 
ومحطات هذا التاريخ كلها بفضل اهلل محل 
فخار وقبل ذلك مجال تدبر وتذكار. ولعّل 
األحرى به اليوم أن يقرأ تاريخ الحركة الطالبية 
بنظرتين متكاملتين، نظرة تحرص على صون 
أمانة غالية، ونظرة تفتح آفاقا جديدة للعمل 
والحركة. 

يف ماضيهــا البعيــد، تنتصــب الحركــة الطابيــة الجزائريــة منوذجــا 
جّســد انخــراط الشــاب الجزائــري وهــو يف أوج طموحــه العلمــي واملعيــي 
ــذات وواجــب  ــن طمــوح ال ــار ب ــي. وحســُم الخي ــة التحــرر الوطن يف قضي
ــع  ــذي مين ــا ال ــك املنعطــف. م ــن ذل ــتخلص م ــا يُس ــت، هــو أهــم م الوق
ــتعرض  ــف ويس ــك املنعط ــتحيي ذل ــت أن يس ــر يف كل وق ــب الجزائ طال
خياراتــه كــا اســتعرضها ســلفه، ويستشــعر كــا استشــعروا رضورة ترجيــح 

ــة؟ ــح ذاتي ــة عــى مصال مصلحــة عام

ــات،  ــن الطــاب والطالب ــاآلالف م ــوم تعــج ب ــات الي هــا هــي الجامع
ــال  ــة األجي ــط أمان ــن التق ــذه اآلالف م ــن ه ــم ب ــد، فك ــداد يف تزاي واألع
ــن  ــرب م ــر أك ــون الجزائ ــأن تك ــد، ب ــويل الفري ــار الرج ــك الخي ــذ ذل واتخ
ــرة  ــس الفك ــه، وهاج ــابات نفس ــن حس ــال أوىل م ــالة النض ــهادته، ورس ش

ــه؟ ــوم يوم ــن هم ــه م ــذ يف حيات أنف

ــا  ــب دورا هام ــه يلع ــايل أن ــي وامل ــام البن ــن النظ ــرف ع يع

ــي  ــرف النظــام البن ــد ع ــع النشــاط اإلقتصــادي، وق ــم ودف يف دع

الجزائــري عــدة مراحــل يف عمليــة اإلصاحــات املنتهجــة مــن طــرف 

ــذا  ــات يف ه ــدة تريع ــال ع ــك بإدخ ــة وذل ــات املتعاقب الحكوم

ــخ صــدور  ــة خــال ســنة 1990 تاري ــت البداي ــث كان املجــال، حي

قانــون النقــد والقــرض ثــم بعــد ذلــك أخــذت منهجيــة اإلصاحــات 

ترتكــز عــى محــاور عــدة مــن بينهــا :

- العمــل عــى تطبيــق مختلــف التريعــات البنكيــة والنظــم 

اإلحرازيــة املطابقــة للنظــم العامليــة.
- عملية تطهر البنوك العمومية وتطوير أدائها؛

- تنصيب هيئات رقابية للنشاط البني؛

- فتح القطاع للرأسال األجنبي والوطني.

تجــدر اإلشــارة إىل أنــه ومنــذ بدايــة عمليــة اإلصــاح البنــي 

ــذا  ــة وه ــوك الخاص ــة البن ــل تجرب ــهدت فش ــة 2003 ش وإىل غاي

كان  التــي  اإلحرازيــة  القواعــد  البنــوك  هــذه  احــرام  لعــدم 

ــه تعليمــة  ــون النقــد والقــرض والتــي حددت منصــوص عليهــا يف إطــار قان

البنــك املركــزي رقــم 74 لســنة 1994، هــذا مــا أدى إىل اإلنتقــال إىل مرحلــة 

أخــرى مــن اإلصاحــات أبرزهــا تعديــل قانــون النقــد والقــرض واملرســوم 

ــات  ــف التريع ــك مختل ــخ 26 أوت 2003 وكذل ــادر بتاري ــذي الص التنفي

ــال  ــرأس امل ــع ال ــي كرف ــاط البن ــة النش ــوي رشوط مزاول ــزز وتق ــي تع الت

األدىن املطلــوب للبنــوك واملؤسســات املاليــة، باإلضافــة إىل وضــع تريعــات 

ــة. ــة والخارجي ــة الداخلي ــزز نظــم املراقب تع

ــر األداء  ــاس إىل تطوي ــدف باألس ــت ته ــدة كان ــر الجدي ــذه التداب ه

البنــي خاصــة نظــم الدفــع »نظــام الدفــع للمبالــغ الكبــرة ونظــام املقاصــة 

ــا ســنة 2006. اإللكرونيــة« والتــي انطلقــت فعلي

ــن ســنة 2007  ــة م ــك بداي ــري كذل ــي الجزائ ــا شــهد النظــام البن ك

دخــول عــدة منتوجــات بنكيــة جديدة إىل الســوق املاليــة الوطنيــة كالقرض 

الرهنــي والقــرض اإليجــاري وأمــا عــى مســتوى الرقابــة فقــد تدعــم البنــك 

ــر  ــون غ ــز الدي ــر ومرك ــز املخاط ــا مرك ــة وه ــن للمراقب ــزي مبركزي املرك

املدفوعــة.

أ. سليم سلواني
إطــــار بنكي

نظــرا لألهميــة التــي تكتســيها المنظومــة البنكيــة فــي التنميــة االقتصاديــة، تفتــح 
ــذا  ــم ه ــث تقيي ــن حي ــر م ــي الجزائ ــي ف ــي والمال ــالح البنك ــف اإلص ــاد مل ــة اإلرش مجل
بالتجــارب  ذلــك  ومقارنــة  المنتظــرة  والرهانــات  المســتقبل  واستشــراف  اإلصــالح 
العالميــة، باإلضافــة إلــى تجربــة البنــوك اإلســالمية الواقــع واآلفــاق. فهــذه دعــوة 

نوجههــا إلــى أهــل االختصــاص للمســاهمة فــي هــذا النقــاش العلمــي.  التحريــر

قضية للنقاش

في اإلصالح البنكي 

في الجزائر
أمــا املــاض القريــب، ففيــه صــورة ال تقــل نضــارة عــن األوىل، 
مــن حيــث دفــق الحيــاة الــذي كان يهــز الجامعــة هــزا. فــا يــكاد 
حــرم الجامعــة أن يســتوعب حركــة الطــاب فكــرا وعمــا، ويف كل 
اتجــاه. ال مجــال للحيــاد حينهــا، ألن رصاع الوجهــات ال يــرك لقاعــد 

وال ملــردد ســبيا بينهــا.

ويف مثــل ذلــك الخضــم الهــادر بالنــزال واملواجهــات، تفتّقــت 
ــا  ــتد فهمه ــة، اش ــات كامل ــل وتجمع ــادات ب ــة وقي ــدرات نضالي ق
وقــوي ســاعدها بفعــل تدافــع األقــدار وحجــاج األفــكار. فكيــف 
هــي الحــال اليــوم إذا رأينــا مجاميــع مــن طابنــا تســاق إىل 
تجــد  مل  إذا  الحــال  هــي  كيــف  واألكل؟  الرقــص  مهرجانــات 
ــن  ــل ب ــرة تتملم ــفتيه وفك ــن ش ــارا ب ــؤاال محت ــب س ــن الطال م
جنبيه؟كيــف هــي الحــال إذا بــرد يف قلبــه االنتــاء واســتوت 

ــه؟ ــام ناظري ــن أم العناوي

إن ســنة الحيــاة يف حــرم الجامعــات أن تتصــادم فيهــا األفــكار، 
ــح إىل  ــم يجن ــا ث ــن دعاته ــار ب ــا أن يحت ــب فيه وإن مســلك الطال
مــا متيــل إليــه فطنتــه وحّســه. فــإن مل يكــن األمــر كذلــك، فرســالة 
الطالــب وأمانــة األجيــال أن يبتعــث هــذه الحــال مــن العــدم، ألن 
بحياتهــا حياتــه وبفقدانهــا مواتــه. إن الجامعــة محضــن للقيــادات 
ــة مــن القــدرات  ــا للشــهادات، واملتخــرج منهــا كتل وليســت مكتب
وليــس ِحمــا مــن األزمــات، ومــن أراد لهــا وللطالب هذه الهشاشــة 
والغوغائيــة، وهــذه الخفــة والســطحية، إمنــا يقتــل يف رحلــة الحياة 

أبهــج الســنوات، ويجهــض مــن ســنيّها أحــى الثمــرات.

رصيد التاريخ ومتطلبات المستقبل ..

د. جمال حضري
أستاذ جامعي - سطيف
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تعالــى  اهلل  مــع  الوجهــة  تصــدق  حيــن 
المــكان،  الزمــان  حــدود  هيئــة  أي  جهــود  تتجــاوز 
وعــوض أن يطويهــا النســيان ويتجاوزهــا الزمــن، 
التاريــخ.  وتتجــاوز  االنطفــاء  علــى  تســتعصي 
تلــك هــي حــال هــذه الجمعيــة الربانيــة وحــال مــا 
قامــت بــه إلرســاءهوية الشــعب الجزائــري وتثبيــت 
وجوده.ومــا أحــرى حملــة المشــعل مــن بعدهــا أن 
يقــرؤوا مســيرتها بعــد ثمانيــة عقــود ونّيــف قــراءة 
نهضــوا  وقــد  ال  كيــف  المقتــدي،  المســتلهم 
لمــا نهضــت لــه، وتشــّوفوا لــذات الغــرض الــذي 

درّتــه. ونالــت  غرّتــه  فأصابــت  اســتهدفته 

نقلة العمل الجماعي..
مل يكــن إعــان قيــام جمعيــة العلــاء يــوم الثاثــاء 17 
ذي الحجــة 1349 ه املوافــق لـــ5 مــاي 1931 بنــادي الرقــي 
حدثــا طارئــا يف حيــاة الثلــة مــن علــاء الجزائــر ومصلحيهــا 
الذيــن تصــدوا لهــذه الرســالة الجليلــة. بــل إن أغلبهــم قــد 

عــرات املــدارس النظاميــة التــي 
مــن  العــريب  التعليــم  نقلــت 

قلبهــا.  إىل  الحيــاة  هامــش 
وانتفضــت منابــر املســاجد 
خطبــاء  وقــع  تحــت 
جابــوا  الذيــن  الجمعيــة 
بواديهــا  يصلــون  البــاد 
ن  و ينــر و ، رضها ا بحو
ــادة  ــدة يف العب ــا جدي روح

والحيــاة، مل  الديــن  وفهــم 
يكــن للنــاس عهــد بــه. وال 

خطــة  مــن  ذلــك  عــى  أدّل 
اإلمــام  الشــيخ  الجمعيــة  رئيــس 

عبــد الحميــد بــن باديــس، الــذي ميــي 
األخــر  املســجد  يف  التعليــم  يف  أســبوعه 

بحــارضة الــرق قســنطينة، فــإذا كان يــوم الخميــس ركــب 
القطــار وميّــم شــطر مدينــة مــن مــدن البــاد، فيصلهــا ليــا أو نهــارا 
ــم  ــى تعلي ــم ع ــب يف الناس،ويحّضه ــا ويخط ــة فيه ــي الجمع ليص
ــم  ــة مهــا بعــدت الشــقة، ث أوالدهــم وإرســالهم ملــدارس الجمعي
يقفــل راجعــا ليكــون صبــاح الســبت يف قســنطينة مســتأنفا عملــه 
ــم  ــم هممه ــد حملته ــه جميعا.فق ــة رفاق ــذه خط ــل ه ــا. ومث فيه
ــم  ــا بفه ــة جميع ــول األم ــم عق ــى تلتئ ــب حت ــال الدائ ــى الرح ع
واحــد ووعــي حــي ولســان نقــي مــن شــوائب التغريــب والتبعيــة.
ــب،  ــى الرك ــاص حت ــد غ ــا ق ــاء جلدتن ــن أبن خاصــة وأن البعــض م
ــة  ــيخ الجهال ــتعمر يف ترس ــة املس ــذ خط ــة، فيتنفي ــي أو بغفل بوع
وتأبيــد البــدع وترســيخ املذلــة للمســتعمر كمظهــر لفهــم الديــن !!

منابر إعالمية تالحق تزييف الماضي والحاضر..
ــد ال  ــوي جه ــي والرب ــي التعليم ــد اإلصاح ــذا الجه ــند ه وأس
ــد  ــايف. فق ــي والصح ــور اإلعام ــو الحض ــة ه ــورة وفعالي ــل خط يق
دأبــت الجمعيــة كهيئــة وكذلــك رجالهــا بشــكل فــردي عــى 
تأســيس الجرائــد والدوريــات لتحقيــق أهــداف عديــدة، ليــس أقلهــا 
صناعــة جيــل مــن األدبــاء واملثقفــن، وفتــح منابــر النــر أمامهــم 
ــمحت  ــا س ــم. ك ــاس إبداعاته ــم وأجن ــاة لغته ــتقيم قن ــى تس حت
هــذه النهضــة الصحفيــة بربــط الجزائــر بالبــاد العربيــة واإلســامية 
مــن خــال نــر األخبــار والتطــرق إىل همــوم املــرق واملغــرب.وال 
يخفــى مــا لهــذا التواصــل مــن دور يف تقويــم الهويــة الوطنيــة ومــّد 
رشايينهــا يف فضائهــا الطبيعــي، بعــد أن كاد املســتعمر أن يجعــل من 
بادنــا قطعــة منســلخة عــن محيطهــا وملحقــة بجغرافيتــه وتاريخه. 
وألن العــدو فطــن إىل خطــورة الصحافــة فقــد طاردهــا بالتعطيــل، 
فتصــدوا لذلــك بالعزميــة التــي ال تفــّل مــن خــال معاودة التأســيس 

كــا جــرى مــع املنتقــد ثم الشــهاب 
فالريعــة املحمديــة والســنة 
البصائــر  وأخــرا  النبويــة 
 .1935 يف  تأسســت  التــي 
ملحمــة  بصــدد  وكأننــا 
ــدار  ــا باقت ــة خاضه إعامي
للتــّو  خرجــوا  مشــايخ 
املســاجد  عرصــات  مــن 
ليخوضــوا  وحصائرهــا، 
يف  املجيــد  الكفــاح  هــذا 
ــكل  ــم ب ــم ولغته ســبيل دينه

ــات.  ــرب وثب ــي وص وع

نوادي لالنبثاث االجتماعي 
والسياسي..

ــا  ــي انطلقــت منه ــر املســاجد الت ومبناســبة ذك
رشارة اإلصــاح وبقيــت متــّده بالحيــاة، فقد انتبــه العلاء إىل 
دور النــوادي الثقافيــة كفضــاءات أخــرى لاحتــكاك بالنــاس 
بــل بنخبــة املجتمــع مــن سياســين ومثقفــن. وقــد ســمحت 
ــاة  ــراط يف الحي ــن االنخ ــة م ــال الجمعي ــوادي لرج ــك الن تل
ــدور الفقهــي والتعليمــي إىل دور فــارق  العامــة وتجــاوز ال
ومتميــز يف أحــداث الوطــن. فقــد التأمــت يف نــادي الرقــي 
ــة  ــا يف توعي ــا دوره ــي كان له ــات الت ــن االجتاع ــر م الكث
ــة املجتمــع بأالعيــب املســتعمر السياســية ومشــاريعه  نخب
املشــبوهة، التــي عكســتها القوانــن املتواليــة لانتقــاص مــن 
حــق الشــعب الجزائــري يف حيــاة كرميــة. وكــم كان للشــيخ 
الطيــب العقبــي مــن صــوالت يف نــادي العاصمــة تضاهــي 

نضــاالت مصــايل الحــاج وتغطــي عليهــا أحيانــا. 

ــة يف املؤمتــر اإلســامي )1936( أو يف  ومشــاركة الجمعي
ــة  ــذي ســافر إىل فرنســا لتوضيــح مواقــف الجمعي الوفــد ال
خــر دليــل عــى االنخــراط التــام والشــامل يف كل مــا يخــص 
ــى  ــى ع ــن يتجن ــوم مم ــب الي ــا أن نعج ــر األمة.ولن مصائ
الجمعيــة أو رجالهــا، ويعــزل هــذا الزخــم الهــادر يف زاويــة 
ــود  ــي جه ــات، وه ــن الوجه ــره م ــايف أو يف غ ــل الثق العم
ــراث  ــك وامل ــن ذل ــع م ــع أوس ــن الواق ــة، ولك ــة وثابت حق
ــد  ــا اتســعت. فق ــة مه ــن أن يحــر يف أي زاوي أضخــم م
امتــّد وعــي العلــاء برســالتهم حتــى خاضــوا بهــا كل 
مناحــي الحيــاة، وصاولــوا املســتعمر يف كل منحــى امتــدت 
ــويه  ــد بالتش ــك الي ــت تل ــث وصل ــاده، وحي ــد فس ــه ي إلي
ــه  ــراد الل ــّم م ــى ت ــة باإلصــاح، حت ــود الجمعي ــت جه وصل
تعــاىل بالثــورة واإلســتقال كثمــرة لتلــك الجهــود الخالصــة.

ــة النــاس  أمــى ســنن عديــدة مــن عمــره يف نــر العربيــة وتربي
عــى اإلســام النقــي مــن شــبهات التعطيــل، بــل حتــى يف تأســيس 
ــة. فقــد كانــت تلــك حــال  ــات الثقافي ــوادي والجمعي ــد والن الجرائ
ابــن باديــس واإلبراهيمــي والطيــب العقبــي والعــريب التبــي وأيب 
اليقظــان وغرهــم. فــا إن عــادوا مــن تحصيــل العلــم مــن املــرق 
حتــى بــارشوا العمــل كل حســب طاقتــه. فالجديــد ليس هــّم خدمة 
اللغــة والهويــة العربيــة اإلســامية للشــعب الجزائر،يلكّنــه اإلميــان 
بــرورة العمــل الجاعــي، الــذي تــذوب فيــه الصــدارة للشــخص، 
ومتّحــي فيــه الســمعة للفــرد وتنطمــس مــن أجلــه الوجاهــة. وليــس 
وراء هــذا اإلميــان الوليــد غــر تجربــة مريــرة مــع مســتعمر لئيــم، 

يقتــات عــى تشــتت الجهــود وتبعــرث الطاقــات. 

خطط للتعليم وللخطاب المسجدي 
لدحر التجهيل والشعوذة

ــى  ــدودة، حت ــنوات مع ــة س ــيس الجمعي ــى تأس ــض ع ومل مت
ــال  ــن خ ــون م ــري امليم ــر الجزائ ــى القط ــر ع ــها وتناث ــر غرس أمث

د. جمال حضري
أستاذ جامعي - سطيف
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راودت فكرة التكشيف الشيخ الرئيس سنة 1928 انطالقا من 
منظوره الشامل لإلصالح ، وزادته زيارته إلى مليانة 1931 إيمانا 
بالفكرة خاصة عندما أعجب بأوَّل فوج كشفي في الجزائر »ابن 
خلدون« ومؤسسه القائد الصادق الفول رحمه اهلل  1930 بإيعاز 
من الشهيد محمد بوراس، ولم يخف العالمة رغبته في تأسيس 
أفواج كشفية حين عودته إلى قسنطينة.

* نظام العرفاء
 وعــى العمــوم فــإن تنظيــم ابــن باديــس ملــدارس الجمعيــة 

ــع  ــع م ــا كان يتقاط ــرا م ــم كث ــة والتعلي ــة الربي ــدًء مبدرس ب

التنظيــم الكشــفي عــى الخصــوص فيــا يعــرف  بنظــام 

عــى  واملحافظــة  الطلبــة  عــى  اإلرشاف  لتســهيل  العرفــاء 

أخاقهــم وســرتهم العامــة وتوجيههــم يف تربيتهــم وتعليمهــم، 

لذلــك أنشــأ الشــيخ ابــن باديــس نظــام العرفــاء. فقســم طلبتــه 

ــن كل  ــا م ــار طالب ــا، واخت ــاءوا منه ــي ج ــق الت ــب املناط حس

ــم  ــط أموره ــه يضب ــة منطقت ــى طلب ــا ع ــه عريف ــة جعل جاع

ــلوكهم. ــب س ويراق

ــيخ  ــع الش ــبوع م ــرة يف األس ــاء م ــس العرف ــع مجل ويجتم

ليســتعرضوا أحــوال الطلبــة. فيقــدم عريــف كل منطقــة تقريــرا 

ــن  ــف حس ــا يخال ــك م ــإذا كان هنال ــه، ف ــة منطقت ــن طلب ع

ــا  ــس يف األمــر ويتخــذ م ــة ينظــر املجل الســرة يف بعــض الطلب

ــاء  ــهر عرف ــن أش ــروري. وم ــتأديب ال ــن الـ ــا م ــراه صالح ي

الطلبــة نذكــر الفضيــل الورتــاين عــى طلبــة القبائــل، ومحمــد 

الدراجــي عــى بريكــة وأوالد دراج، ومحمــد املليــاين عــى 

طلبــة عالتــي الجزائــر ووهــران، وعــي البجــاوي عــى الطلبــة 

الصحراويــن، وبلقاســم الزغــداين عــى طلبــة عــن البيضــاء 

ــة األوراســين، وإســاعيل  وخنشــلة، وعمــر دردور عــى الطلب

حيــدويس عــى طلبــة باتنــة وعــن التوتــة، واملســعود الريغــي 

عــى طلبــة الــربج وســطيف، والعــريب كبيــش عــى طلبــة امليلية 

وجيجــل، والبشــر كايف عــى الحــروش وســكيكدة وعزابــة، 

ــا.  ــة ونواحيه ــة ميل ــدري عــى طلب ــح الي وصال

ــس  ــيخ الرئي ــه الش ــم وج ــة والتعلي ــم الربي ــد تنظي و بع

انظــاره اىل املدرســة الكشــفية التــي ازدهــرت ســنة 1936 مــع 

ــوراس  ــد ب ــها محم ــواء مؤسس ــامي وانض ــر االس ــاد املؤمت انعق

تحــت مــا يســمى شــبيبة املؤمتــر رفقــة األمــن العمــودي، 

الرقــي  نــادي  يف  الجمعيــة  لــدروس  الحضــور  ومواضبتــه 

بالعاصمــة، فظهــرت عــدة افــواج بقســنطينة بايعــاز مــن 

الشــيخ الرئيــس.

* كشافة الرجاء
ــاي 1936  ــوم 27 م ــنطينة ي ــباب قس ــن ش ــة م ــام جاع ق

ــه  ــوج الرجــاء بتوجي ــة كشــفية تحــت اســم ف بتأســيس جمعي

ومباركــة مــن الشــيخ املعلــم عبــد الحميــد بــن باديــس، 

تســره ثلــة مــن أبنــاء املدرســة اإلصاحيــة خاصــة 

ــم اإلســامية. وقــد كان مكتــب  ــة والتعلي مدرســة الربي

ــن : ــوج يتشــكل م الف

: رئيسا بلعطار محمد  

: نائبا أوال عمويش إبراهيم  

: نائبا ثانيا. ابن شعبان مولود  

: نائبا ثالثا. بلجودي حميدة  

: أمينا عاما. صفاقي محمد  

: الكاتب العام املساعد 01. زغداين بلقاسم  

: الكاتب العام املساعد 02. نويوه عزوز   

: أمينا للال. بن تليس محمد  

: أمن املال املساعد. بن مايت صالح  

ــن  ــاد- ب ــداح- معــروف- بلعب ــاين- م األعضــاء : عوب

ــاس. ــن عب ــي- دردور- ب ــولة- بلوط مغس

و حســب التقاريــر الفرنســية، فــإن اثنــن وعريــن 

عضــوا يف الفــوج كانــوا ينتمــون إىل جمعيــة العلــاء 

ــد  ــاء(، وق ــة العل ــدارس جمعي ــي م ــاء أو خريج )أعض

كان معظــم أعضــاء الفــوج أعضــاء فاعلــن يف جمعيــات 

ــن  ــل بلعطــار والعمــويش وب ــة أخــرى مث ــة وفني رياضي

تليــس وبلوطــي األعضــاء يف جمعيــة أصدقــاء الفــن 

ــنطينة   ــل 1937 قس ــت يف 25 افري ــي تأسس الت

ــاء  ــال رىض العل ــى ن ــل حت ــت طوي ــض وق  ومل مي

وجمعيتهــم، خاصــة عندمــا نــر محمــد العيــد آل 

خليفــة نشــيدا خاصــا بالفــوج يف جريــدة البصائــر الغراء:

خضناك للمـجد والـعا

يا أرض تباهي عى الساء

فنحن كشافــة )الرجاء( 

ونحن  جوابة  البـــاد

إنا عى ربنـا اعتمدنــا

إنا بتاريخنــا اعتددنـا

 والكشافة اإلسالمية الجزائرية
قسنطينة 1936

أ. أبو منصف
أستاذ جـــامعي
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إنا عى النـاس قبل سدنا

وسيد  النـاس ال يســاد

)رستا( لنا مـعقل حصن 

ونحن جند لهـا أمــن

)رستا( ألبنائنـا عريـن

وهم ليوث بــها شـداد

ــا ظهــر نفــس النشــيد عــى صفحــات مجلــة  ك

الشــهاب للشــيخ ابــن باديــس، وكان اتخــاذ ابــن باديــس 

ــد  ــاق املرش ــببا يف التح ــاء س ــوج الرج ــا لف ــا رشفي رئيس

محمــد الصالــح رمضــان بالفــوج الجديــد، وتخليــه عــن 

الكشــافة الفرنســية ســنة 1936، وأصبــح بذلــك أول 

ــس .  ــن بادي ــة اب ــر يف مدين ــوج ظه ــد ألول ف مرش

* كشافة الصباح
و بعــد فــرة وجيــزة تأســس يف نفــس املدينــة فــوج 

جديــد باســم الصبــاح، وأعلــن ذلــك يف الصحــف ونظــم 

لــه محمــد العيــد هــو اآلخــر نشــيدا كشــفيا خاصــا بــه 

نــر يف البصائــر والشــهاب، مــا جــاء فيــه: 

نحن كشافة )الصباح( املجى 

نحن صبابة الشباب املـعى

يا )صباحا( لنا أغر تـوىل 

قبل ها تعود من بـعد ها؟

يا)صباحا(لنا من الرق الحا 

وغزا الغرب أفقه واستبـاحا

عد كا كنت مغنا ومراحـا 

ومفازا لــنا وأمـنـا وظا

نحن أبناؤك الكرام البنـوة           

نحن فتيانك العظام الفتـوة

قد أخذنا من قوة الله قوة            

واعتصمنا بالله عـز وجـا؟

كان مكتب الفوج يتكون من :    

: القراديش محمد. الرئيس   

: مرجاق عبد الرحمن. النائب األول   

: دردور جال . النائب الثاين   

: حاج سعيد رشيف. النائب الثالث  

: صفاقي صالح. الكاتب العام   

: بلايت. الكاتب العام املساعد  

: بلجودي. أمن املال   

: دردور. أمن املال املساعد  

األعضــاء : بــن شــعبان – بــن عبــد العزيــز- بــن شــاريس- 

بــو شــجه- بوزيــد - ســلياين- بشــري. 

و قــد كان معظــم أعضــاء فــوج الصبــاح أيضــا أعضــاء 

مثــل  فاعلــن يف جمعيــات سياســية واجتاعيــة وثقافيــة، 

القــراديش الــذي كان نائبــا ثانيــا لحــاج ســعيد رشيــف يف 

للمــرح 1937 الفنــي«  الشــباب   « جمعيــة 

 وقــد اســتطاع اإلمــام ابــن باديــس أن يــدرج الفوجــن 

ــكل ذكاء  ــلم، ب ــر مس ــعب الجزائ ــيده  ش ــهر أناش ــا يف أش مع

وفطنــة، ويف توريــة عجيبــة، انبهــر لهــا األدبــاء والنقــاد، وذلــك 

يف احتفــال جمعيــة الربيــة والتعليــم اإلســامية  باملولــد النبــوي 

ــعب : ــة الش ــنة 1356ه /1936 م بكلي ــف س الري

يا نشء أنت )رجاؤنــا( *** وبك )الصبــاح( قد اقرب.

و قــد تــم الدمــج فيــا بعــد بــن الفوجــن يف فــوج واحــد 

) الرجــاء (تلبيــة لرغبــة الشــباب القســنطيني الواعــي بــرورة 

الوحــدة ومل الشــمل يف 14 مــارس 1937، وأصبــح القــراديش 

محمــد رئيســا للفــوج املوحــد الرجــاء. 

* فوج اإلقبال قسنطينة
طبقــا لتقريــر عالــة قســنطينة رقــم 3902 للســادس مــن 

أكتوبــر1938 فقــد ظهــر بقســنطينة فــوج جديــد تحــت اســم 

ــدف )  ــال، اله ــتقبل( اإلقب ــلمن للمس ــافة املس ــان الكش ) فتي

ــة التوســع (. ــع إمكاني ــاض م ري

الرئيس : بن شواطي، 

نائباه : بن قاية وعقابو، 

األمن العام ونائبه: بوضياف وبرويك. 

أمن املال ونائبه: بلوصيف وبن شكال.

األعضاء : 

رضوان، 

بلباشا، 

غريبي، 

زواي، 

بن معيزة، 

عقون، 

قيدوم، 

رقايزي، 

بلوم، 

بن قاريش. 

كانــت هــذه األفــواج 

أخــرى،  ألفــواج  نــواة 

ــب  ــن مكت ــده أم ــا أك ك

قدمــاء الكشــافة اإلســامية 

بقســنطينة  الجزائريــة 

العميــد نهــال عمــور بفضــل 

ــن  ــيخ اب ــع للش ــم الواس الدع

باديــس لهــا. 

إنهــا بالفعــل مدرســة للوطنية 

إذ ســيتمذهب فيهــا الشــباب عــى 

حــب الوطــن الذيــن ســيكونون فــداء 

القطــاع  القريــب يف  املســتقبل  لــه يف 

ــف،  ــود يوس ــال زيغ ــن أمث ــنطيني، م القس

ــو.   ــعود بوجري ــار رواق ومس وع

5455 السلسلة الجديدة

مناسبات وطنية

العدد الخامس )05( شعبان-رمضان 1436 هـ / ماي-جوان 2015 م



ولد الشهيد العالم أحمد بوشمال 
بقسنطينة في 25 يناير 1899،. تعلم مبادىء 
القراءة والكتابة بكّتاب »سيدي ياسين« في 
حي سيدي جليس إلى أن ختم القرآن الكريم. 
ثم كانت اإلنطالقة الواعدة باشتراء ابن 
باديس ما أصبح يعرف »بالمطبعة اإلسالمية 
الجزائرية« في ربيع 1925م وهي الخطوة 
األولى التي تلتها مباشرة خطوة 
إصدار صحيفة »المنتقد« التي أصبح 
أحمد بوشمال مدير نشرها، أسوة بـ 
»الشهاب« التي خلفتها بعد فترة 
قصيرة. كان بوشمال أحسن عون 
لحامل قضية اإلصالح، رفقة مدير 
المطبعة المصفف الّسابق خليل 
بالڤشي وإسماعيل صحراوي مدير 
المستخدمين. وعندما أسس ابن 
باديس جمعية التربية والتعليم التي 
فتحت مدرسة بنفس االسم، تكفل 
بوشمال باإلجراءات اإلدارية أسوة 
بملحقات المدرسة حيث لم يغفل 
اعضاء الجمعية األم اضافة بندا إلى 
قانونها األساسي، يخول لها تأسيس 
مدارس فرعية بمختلف أنحاء عمالة 
قسنطينة.  و تم عام 1935 تدشين مقر جديد 
لجمعية التربية والتعليم بفضل جهود الشيخ 
بوشمال دائما وما لبث أن أصبح يحتضن ناديا 
للشباب إللقاء محاضرات أسبوعية، فضال عن 
فتح أقسام لتعليم الصغار.

و مــن مواقفــه البطوليــة تجــاه أبنــاء بلــده رفضــه تريــح 
ــي يديرهــا شــيخنا  ــة« الت ــة اإلســامية الجزائري عــال »املطبع
التــي كســدت معاماتهــا جــراء أزمــات الحــرب العامليــة الثانيــة، 
ــد تكاليفهــم وأعبائهــم، وللخــروج مــن هــذا املــأزق  رغــم تزاي
اإلقتصــادي اإلجتاعــي استشــار بعــض رفاقــه، ومنهــم الشــيخ 
محمــد الصالــح رمضــان الــذي أشــار عليــه بإعــادة طبــع 
صحيفــة الشــهاب حســب تبويبهــا، مــع تخصيــص كتــاب لــكل 
بــاب منهــا، عــى أن يقــرن ذلــك بإحيــاء ذكــرى صاحبهــا الشــيخ 
ــم إصــدار  ــد تجســد هــذا املــروع فعــا وت ــس. وق ــن بادي اب
كــذا مــن كتــاب تحــت عنــوان: »تفســر ابــن باديــس«، وذلــك 
مبســاعدة عــدد مــن أســاتذة الجمعيــة، أمثــال الشــيوخ محمــد 
ــان  ــح رمض ــد الصال ــرية ومحم ــد الغس ــايل ومحم ــد الج العاب

ــد آل خليفــة. ــة محمــد العي فضــا عــن شــاعر الجمعي

جــاءت مجــازر الثامــن مــن مايــو فســارعت إدارة االحتــال 
اىل غلــق مــدارس جمعيــة العلــاء يف 14 مايــو 1945، مبــارشة 
ــئ ان  ــا فت ــة. و م ــان و الحري ــاب البي ــاف أحب ــل إئت ــد ح بع
ســارع شــيخنا اىل تفعيــل نشــاطها بعــد إعــان الســلطات 
الفرنســية إجــراءات العفــو العــام يف مــارس 1946. و مبوجــب 
اجتــاع صيــف الســنة نفســها عــنَّ الشــيخ بوشــال عضــوا يف 
املجلــس اإلداري )املكتــب التنفيــذي(، ثــم أمــن مــال مســاعد 
ــة  ــح مبثاب ــك أصب ــى ذل ــاء ع ــن وبن ــر الدي ــد خ ــيخ محم للش
املســر الفعــي ملاليــة الجمعيــة، املكلــف كذلــك بالســهر عــى 

ــة. ــا الدوري ــم اجتاعاته تنظي

ــن  ــد اب ــروع معه ــاز م ــة إنج ــيخ يف لجن ــن الش ــم  ع ث
باديــس الــذي فتــح أبوابــه يف ديســمرب 1947. كــا كلــف الحقــا 
يف إطــار اســتكال هــذا املــروع بإنجــاز دار للطلبــة مجهــزة 

ــال 1953.  ــتقبال خ ــزة لإلس ــت جاه ــم، أصبح مبطع

ــد  ــح املعه ــرب 1954، أصب ــح نوفم ــورة فات ــان ث ــداة إع وغ
ومطبعــة الجمعيــة ودار الطلبــة خليــة مــن خايــا الثــورة ينــر 
نداءاتهــا وإعــداد بعــض وثائقهــا اإلداريــة، عــى غــرار بطاقــات 
أحمــد  الشــيخ  الوطنــي.. وأصبــح  التحريــر  جنــود جيــش 
بوشــال عرضــة الســتفزازات األمــن اإلســتعاري، ال ســيا بعــد 
ــم  ــاق معظ ــد، والتح ــية باملعه ــة الرئيس ــر الخلي ــاف أم »انكش
ــا لوجــه  ــح الشــيخ وجه ــد أصب ــس خاصــة« وق ــا بتون عنارصه
مــع رجــال األمــن الذيــن كانــوا كثــرا مــا يطرقــون بــاب مكتبــه 

ــة و األســاتذة. للســؤال عــن أســباب إختفــاء بعــض الطلب

 وقــد حــر الشــيخ إجتاعــا طارئا رسيــا بالعاصمــة، للبقية 
الباقيــة مــن مســؤويل جمعيــة العلــاء، بعــد إختطــاف الشــيخ 

العــريب التبــي نائــب رئيــس الجمعيــة مســاء 4 أبريــل 
ــلطات  ــل الس ــان يحم ــاع  ببي ــوج االجت ــد ت 1957. وق
الفرنســية مســؤولية اختطافــه ومــا ميكــن أن ينجــم عنه، 
ــوار  ــوا أس ــن اقتحم ــن الذي ــجل أن املختطف ــد أن س بع
مســكن الشــيخ ببلكــور، كانــوا مســلحن يرتــدون الــزي 
ــيوخ  ــور الش ــن الحض ــن ب ــي. وكان م ــكري الفرن العس
ــاين  ــد ح ــلطاين وأحم ــف س ــد اللطي ــريب وعب ــي مغ ع

ومولــود النجــار ومحمــد الطاهــر الســاحي.. ـ 

مختلفــة  ألســباب  مــرات  عــدة  الشــيخ  اعتقــل 
تجــرع خالهــا مــرارة التعذيــب و التنكيــل  دون أن 
بذلــك  رصح  كــا  العــدو  تفيــد  بتريحــات  يــديل 
صهــره  الشــيخ احمــد حــاين رحمــه اللــه، إذ كثــرا مــا 
زج بهــا يف ســجون اإلحتــال و معتقاتــه،  وكانــت 
الخامتــة مســاء 13 ســبتمرب 1958، عندمــا اختطــف مــن 
بيتــه تحــت جنــح الليــل، ومل يظهــر لــه أثــر بعــد ذلــك. 
وقــد علــم أقاربــه الحقــا أنــه اقتيــد مبــارشة إىل مزرعــة 
ــا(، بعــد أن حــول القمــع  ــان )حــي الشــهداء حالي أمزي
والقتــل  للتعذيــب  أوكار  إىل  اســطباتها  اإلســتعاري 
ــي ذات  ــب دع ــر الرهي ــذا الوك ــة. ويف ه ــدون محاكم ب
ــد،  ــك إىل األب ــر ذل ــه، ليختفــي إث ــل جادي ــة مــن قب ليل
ــر  ــذا الوك ــرج إدارة ه ــهيد مل تتح ــة الش ــل عائل ولتضلي
مــن ترويــج إشــاعات، تفيــد باحتــال نقلــه إىل معتقــل 
ــوة(  ــة )فرجي ــج مزال ــل ف ــارة، ومعتق ــة ت وادي العثاني
ــه  ــر املــوايل تحسســت زوجت ــارة أخــرى. ويف 17 أكتوب ت
الخطــر، فراســلت العقيــد »أَْشــت« مديــر مركــز الحامــة 
للعبــور والفــرز تســأل عنــه، فأحالهــا عــى العقيــد 
»جــاين« قائــد قطــاع قســنطينة الــذي رد عــى الزوجــة 
ــر أي  ــه يف 2 أكتوب ــرج عن ــي أف ــا أن املعن ــة زاع املعذب
بعــد نحــو أســبوعن مــن اعتقالــه، وذلــك لعــدم ثبــوت 
مــا يدينــه! وبعــد حــوايل ســنتن أعــادت الزوجــة الحائرة 
الكــرة مبراســلة عامــل قســنطينة، وذلــك يف 30 أوت 
ــرت الســيد العامــل مبــا حــدث لزوجهــا  1960، وقــد ذكّ
ــبتمرب 1958 وكان  ــاء 13 س ــه مس ــذ اعتقال ــي من املختف
ــم  ــذي زع ــل ال ــوان العام ــس دي ــطة رئي ــواب بواس الج
ــه يف  ــه بعــد دراســة حالت أن الشــيخ بوشــال أفــرج عن
20 أكتوبــر 1958. وهكــذا أصبــح يــوم اإلفــراج املزعــوم 

ــهاده. ــا الستش تاريخ

أ. أبو منصف
أستاذ جـــامعي

علماء الجزائر
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لقد كان للجانب الديني في احتالل 
الجزائر، أثر كبير في الحملة الفرنسية على 
الجزائر فمن األسباب التي دعت فرنسا 
للقيام بها هو إدعائها إنقاذ المسيحية 
والمسيحيين من القراصنة الجزائريين، 
والقضاء على عش القرصنة –الجزائر- 
حسب تعبيرهم أيضا، وكانت فرنسا تعتبر 
نفسها حامية الكنيسة الكاثوليكية، 
وترى في احتالل الجزائر عمال هاما أسدت 
به إلى العالم المسيحي وشعوب البحر 
المتوسط  خدمة كبيرة وانتصارا في 
سبيل البعث الديني بإفريقيا، وبعث 
 ،)Saint Augustine( كيان القديس أقسطين
أما في نظر علماء اآلثار فهو عودة إفريقيا 
الرومانية إلى المسيحية على أنقاض 
القائد الروماني سيبيون اإلفريقي .

المسجد قبل وخالل الفترة العثمانية :
إن العديــد مــن الوثائــق املخزنــة يف األرشــيف الوطنــي العــريب الــريك، 

والتــي عاينهــا وخصهــا بالدراســة أحــد املختصــن يف األرشــيف خــال الفــرة 

ــك خــال  ــر دوفــول مــا بــن 1840-1870م، وذل اإلســتعارية ويدعــى ألب

ــت  ــد أثب ــان، فق ــب الدوم ــيف يف مكت ــظ لألرش ــه كمحاف ــته ملهام مارس

وجــود مســجد قديــم يف حــي كتشــاوة، ومــن أقــدم هــذه الوثائــق نجــد 

مخطــوط عــريب يعــود تاريخــه إىل القــرن 15م منســوب إىل املســمى حســن 

بــن رجــب ابــن املفتــي الحنفــي، قــام برجمتــه نفــس املختــص وذكــر وجود 

مســجد قديــم يف نفــس هضبــة كتشــاوة الحاليــة يعــود تاريــخ بنائــه إىل مــا 

قبــل 1364-766/1365هـــ. حســب نفــس املخطــوط الســابق فــإن املســجد 

ــر  ــا غ ــن أن بنائه ــز هــذه الع ــا ميي ــبيل ( وم ــن )س ــا لع ــا مقاب كان مبني

مكتمــل بســبب وجــود هيــاكل ألثــار رومانيــة مل يســتطع الســكان املحليــن 

ــة  ــد هضب ــن بع ــام وســمي م ــه األغن ــى في ــا ترع ــا، فأصبحــت مكان إزالته

املاعــز)ketshiwa (يف العهــد العثــاين.

ــه  ــرن 17 م، فإن ــة الق ــوال إىل غاي ــي مجه ــجد بق ــخ املس إذا كان تاري

مــع نهايــة القــرن 18 م بــدأت تتضــح معــامل تاريخــه، فحســب نقيشــة عــرث 

عليهــا تحــت مدخــل البــاب الجنــويب للمســجد واملطل عــى شــارع الديوان، 

ــام يف ســنة )1205 هـــ 1791م - 1212هـــ  ــا ق ــإن الســلطان حســن باش ف

1798م( بعمليــات إعــادة بنــاء للمســجد أيــن قــام بتوســعة املســجد، هــذه 

ــود  ــت وج ــا يثب ــدد بناء«م ــط »ج ــة بالضب ــي أوردت العملي ــة الت الوثيق

مســجد كتشــاوة القديــم ســابق للفــرة العثانيــة، وقــد شــملت العمليــة 

كامــل الحــي الــذي يضــم املســجد وســمي بحــي كتشــاوة الجديــد، وللقيــام 

بعمليــة بهــذا الحجــم كان عــى الباشــا أن يشــري كل البنايــات املجــاورة 

ــة«  ــوة، »حان ــت وقه ــازل وحواني ــوي( من ــرة )عل ــن دوي ــا ب ــجد م للمس

ــة وحازهــا الباشــا عــن  ــات إىل أربعــة وعــرون ملكي ووصــل عــدد امللكي

طريــق الــراء أو املــودة )تــراض ( أو تبــادل، هــذا مــا أشــارت إليــه 

الوثائــق العربيــة الركيــة ويف األخــر تــم هــدم جميــع هــذه املبــاين لبنــاء 

املســجد الجديــد الــذي يجــاوره حــام كبــر مــن أهــم حامــات 

املدينــة وهــو حــام محمــد باشــا، واملعــروف اليــوم باســم حــام 

ــة  ــد وهــذا حســب الوقفي ــا للمســجد الجدي ــح وقف ــيدنا وأصب س

الخاصــة بــه التــي حــررت بتاريــخ 1210هـــ/1796م واملحفوظــة يف 

األرشــيف الوطنــي، وحســب ســجل خــاص مبؤسســة ســبل املدينــة 

حــرر يف 1241هـــ/1825م يذكــر موقــع الحــام وراء املســجد، كــا 

تذكــر الشــوارع املحاذيــة للمســجد وهــي زنقــة البيــار إىل الــرق 

وشــارع الديــوان إىل الجنــوب، أيــن نجــد األبــواب .

تحويل المسجد إلى كاتدرائية :
قبــل انطــاق الحملــة الفرنســية مــن مينــاء طولــون يف أواخــر 

  DE BOURMONT ــون ــرال دوبورم ــع الج ــاي 1830 طب ــهر م ش

ــاء  ــتهدف القض ــة تس ــأن ) الحمل ــه ب ــر في ــة، ذك ــورا بالعربي منش

عــى الــداي ووعــد الســكان بقولــه :نظمــن احــرام أموالكــم وكل 

ــح  ــدو مــن خــال هــذا التري أماككــم ودينكــم املقــدس (، ويب

أنــه ال يخــدم رجــال الديــن وال الهــدف الــذي جــاءت مــن اجلــه 

الحملــة يف نطرهــم، ولكــن مبــارشة بعــد ســقوط مدينــة الجزائــر 

أرسع دوبورمــون إلقامــة الصــاة يف القصبــة، شــارك فيهــا الجيــش 

ــح  ــا فت ــم معن ــد أعدت ــا: »لق ــم قائ ــن، وخطــب فيه ورجــال الدي

ــا ونتمنــى يف القريــب  أن نعيــد نــور الحضــارة  املســيحية إلفريقي

ــل  ــل«، عم ــن طوي ــذ زم ــأت من ــي انطف الت

احــرام  عــى  منــذ وصولــه  دوبورمــون 

أمــا  م،   1830 جويليــة   05 معاهــدة 

الجــرال كلوزيــل كان عــى عكــس ســابقه 

فقــد عمــل عــى مــد حكمــه مــن خــال 

اهتامــه الكبــر بإحصــاء امللكيــات لهــذا 

قــرار   1830 ســبتمرب   08 يــوم  أصــدر 

حجــز أمــاك العثانيــن، ثــم أوقــاف 

تاريخ مدينة

إرمولــي بـالل
أستـاذ في علم اآلثار
جامعـة الجزائـر 02 

marinostru@yahoo.com
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مكــة واملدينــة ولكنــه تراجــع عنــه أمــام احتجــاج الســكان، وبعــد 

ثــاث أشــهر أصــدر قــرارا آخــر يف 07 ديســمرب1830  بعــد تحذيــره 

ــوذ القامئــن  ــو نف ــن من ــود، م ــن بعــض مستشــاريه خاصــة اليه م

عــى هــذه األمــاك، وبعــد اإلســتياء عــى أمــاك الوقــف  التــي 

ــور،  ــدا الوجــه الحقيقــي لإلســتعار بالظه ــة ب بلغــت 2600 ملكي

فبدعــوى إقامــة ســاحة أســفل القصبة)ســاحة الشــهداء( تــم هــدم 

بيــت مــال املســلمن ومعــه جامــع الســيدة، اللــذان أعيــد الكشــف 

ــذ 2013 م،  ــاحة من ــس الس ــة القامئــة بنف ــا خــال الحفري عنه

وأفضــل مثــال مــا صنعــه اإلحتــال مبســجد كتشــاوة عنــد مــا حــوَّل 

إىل كنيســة يف عهــد الــدوق دوروفيقــو وتذكــر بعــض املراجــع  أنــه 

ــي  ــرض مفت ــك ب ــم ذل ــه وت ــوا عن ــلمن ليتنازل ــدى املس ــعى ل س

ــاءت  ــن الكبابطــي(، ولكــن كل املحــاوالت ب ــى ب ــة )مصطف املدين

ــل أخــذ املســجد بقــوة فأمــر  بالفشــل إىل أن قــرر الجــرال كلوزي

باقتحــام املســجد بقــوة  وإطــاق النــار عــى كل مــن يتصــدى لهــم 

بعــد اعتصــام حــوايل 2000 مصــي داخلــه، وعنــد بدايــة اإلقتحــام 

ــول  ــم الحص ــك ت ــح بذل ــل وجري ــن قتي ــروج ب ــن بالخ ــدأ املصل ب

عــى املســجد، واختــار القســيس كــوالن مناســبة ميــاد املســيح 24 

ديســمرب1832 كيــوم لتمســيح املســجد وجعلــه كاتدرائيــة القديــس فيليب.

عملية إعادة تأهيل وترميم المسجد :
ــابق  ــجد إىل س ــة املس ــادة مكان ــى إع ــة ع ــهر وزارة الثقاف ــوم تس الي

ــة،  ــات ترميــم وصيان ــذ غلقــه ســنة 2007 م عــرف عــدة عملي عهــده فمن

ومــع بدايــة ســنة 2014 أســندت مهمــة ترميمــه إىل رشكــة تركيــة واألشــغال 

ــن  ــه ع ــن قول ــا ميك ــن م ــادم، لك ــان الق ــليمه يف رمض ــه لتس ــة في متواصل

مســجد كتشــاوة اليــوم أنــه حافــظ عــى اإلســم فقــط بينــا العــارة عبــارة 

عــن كاتدرائيــة بــكل مــا تحملــه مــن رمــوز دينيــة وتاريخيــة .  

املراجع : 

ــر 1830 1871-، دار  - بقطــاش خديجــة، الحركــة التبشــرية الفرنســية يف الجزائ

دحلــب 

- JOSEPH- BURMICHON. La compagnie de jésus en France histoire 

d’un siècle, 18141914- paris 1916 p 35 .

- JULES de lamargue  et GUSTAVE DUGAT : colonesagricoles ,paris 

,1850.p 70.
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 شروط المسابقة :

يشترط للمشاركة في المسابقة مايلي :

1 - أن يكون البحث وفق  المنهج العلمي 
األكاديمي.

2. أن يكون باللغة العربية.

3. أن يكتب المشارك  تصريحا شرفيا بعدم  نيل 
جائزة أو درجة علمية بالبحث المقدم إطالقا.

4. أن يقد م البحث فرديا ويمكن أن يشترك فيه 
إثنان فقط يتقاسمان الجائزة مناصفة. 

5. أن يراعي المنهج العلمي في تحقيق 
المخطوطات في حالة اختياره.

6. أن يكون البحث المقدم بمقاس )A4(، بنط 
Traditional arabic 16 وهامش 2,5 سم من كل 

جهة.

7. أن يقدم كل مرشح بحثه في خمس )05( 
نسخ مرفقا بقرص مضغوط مسجل عليه 

الموضوع كامال، وملف شخصي يتكون من :

ل من موقع  * وثيقة التصريح الشرفي  ) تُحمَّ
الجمعية  شبكة األنترنت(.

ل من موقع الجمعية   * استمارة المشاركة )تُحمَّ
على شبكة األنترنت(.

* السيرة الذاتية للمترشح.

* نسخة من بطاقة التعريف أو جواز السفر.

* صورتان شمسيتان حديثتان.

* نسخة من صك بنكي أو حساب بريدي.

مالحظة :

ملــكا  يصبــح  بجائــزة  المتــوج  العمــل   
للجمعيــة وال يحــق لصاحبــه التصــرف فيــه، إال 

منهــا. بــإذن 

التعــاد البحــوث المقدمــة للمســابقة إلــى 
أصحابهــا .

تحجــب الجائــزة إذا لم تــرق البحوث المقدمة 
األكاديمــي،  العلمــي  المســتوى  إلــى 
وتســترجع إذا ثبــت أن صاحبهــا قــد نــال بهــذا 
علــى  بــه  حصــل  أو  ســابقة  جائــزة  البحــث 
ــن أن هــذا  درجــة علميــة أو نشــر ســابقا، أو تبيَّ

العمــل ليــس لصاحبــه أصــال.

إحياء لذكرى استشهاد الشيخ محمد بوسليماني -رحمه اهلل- ومساهمة في 
التشجيع على البحث العلمي، تنظم جمعية اإلرشاد واإلصالح : 

جائزة الشهيد محمد بوسليماني في الدراسات القرآنية 
وهي مسابقة علمية مفتوحة للباحثين من داخل الجزائر وخارجها موضوعها على 
الخيار: »الوقف واإلبتداء في القرآن الكريم وآثاره الفقهية« أو تحقيق مخطوط 

لم يحقق في موضوع الوقف واإلبتداء.



وكــا جــاء عــن عبــد اللــه بــن الحــارث مــا رأيــت أحــدا أكــرث تبســا مــن 
ــا إال تبســم وكان  ــه عليــه وســلم وكان ال يحــدث حديث رســول اللــه صــى الل
مــن أضحــك النــاس وأطيبهــم تبســا-صى اللــه عــى محمــد صــى اللــه عليــه 

وســلم-.

3 - الركيــز عــى اإليجابيــة والنظــر إىل الجانــب املــيء ونصــف الــكأس 
املمتلــئ صفــة أكيــدة عنــد اإليجابيــن، فالكثــر منــا يف الحيــاة ياحــظ القبيــح 
ــخ  ــوم والتوبي فقــط ويركــز عــى النصــف الفــارغ مــن الكــوب !!! ويكــرث الل

لنفســه ولولــده ولزوجــه وللدنيــا بأرسهــا.

الركيــز عــى الجوانــب اإليجابيــة والزوايــا املضيئــة يف األحــداث ســيجعلك 
أكــرث إيجابيــة واســتمتاعا بحياتــك وأكــرث تأثــرا يف األحــداث وجذبــا للعاقــات.

4 - الــكام والتواصــل اإليجــايب وهــو أحــد أهــم ســات الشــخصية 
ــة  ــال اإليجابي ــرار اإلتصــاالت واألفع ــة، فتك ــة صدق ــة الطيب ــة فالكلم اإليجابي
يقــوي العاقــات ويحفــظ األرس مــن الدمــار واالنهيــار فجــون غومتــان وهــو 
أحــد أقــوى الخــرباء يف العاقــات الزوجيــة تحــدث عــن النســبة الســحرية 5 إىل 
1 يف املوازنــة بــن الحــوادث اإليجابيــة إىل الســلبية.. فعندمــا تكــون محادثــات 
ــزواج  ــون ال ــلبية يك ــاف الس ــة أضع ــبة خمس ــة بنس ــارب األزواج إيجابي وتج
ناجحــا وعندمــا تصــل النســبة إىل 1 إىل 1 يكــون الطــاق حتميــا إىل حــد بعيــد. 

الدراســة اســتنتجت ذلــك بعــد ماحظــة 700 زوج وزوجــة.!!!

راجــع حواراتــك مــع أبنائــك وزوجــك ومــع موظفيــك وأصدقائــك 
واحســب كــم نســبة املديــح والثنــاء يف حديثــك إىل التوبيــخ واللــوم والتذمــر؟

ــة ملــن حولــك؟ هــل أنــت دائــن  فهــل لديــك رصيــد يف البنــوك العاطفي
ــن؟ أم مدي

من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليقل خرا أو ليصمت.

ــا ونحــن  ــاج أن نتحــى به ــة نحت ــاة اإليجابي ــد أساســية للحي هــذه قواع
نحلــق أعــى مــن الســحاب لنكــون دامئــا كالغيــث.. فاملؤمــن كالغيــث أينــا 

وقــع نفــع ...

وأحبكــم إىل اللــه أنفعكــم لعيالــه وال يوجــد أغــى يف زمننــا مــن أن تكــون 
إيجابيــا وأن تعــدي بفــروس اإليجابيــة الدنيــا بأرسها.

الحيــاة اإليجابيــة هــي الحيــاة الخاليــة مــن الشــكوى والتذمــر واملقارنــة 
واألعــذار والقصــص!.

هــي الحيــاة املليئــة بالتفــاؤل واالبتســامة والكلمــة الطيبــة .. كــن إيجابيــا 
لتســتمع بروعــة الحيــاة.

كلينــك  ملايــو  دراســة  يف 
بينــت  الشــهر  الطبــي  املركــز 
الســبعة  الفوائــد  وبوضــوح 
الصحيــة للتفكــر اإليجــايب  فهــو 
يطيــل  الدراســة  ذكــرت  كــا 
ــاب واآلالم  ــاوم اإلكتئ ــر ويق العم
مــرض  ويكافــح  واملصاعــب 
ــاة  ــؤدي إىل حي ــا ي ــزا ك األنفلون
صحيــة ونفســية أفضــل ويعطــي 
ــف  ــى التكي ــدرة ع ــان الق اإلنس

الحيــاة. مــع صعوبــات 

الحيــاة اإليجابيــة  هــي حيــاة الناجحــن  واملؤثريــن ترفــع 
مــن أدائنــا  وتســاهم يف وقايتنــا مــن كثــر مــن األمــراض واملخاطــر 

ــك. واملهال

ويــأيت الســؤال املهــم مــا هــي أســس وقواعــد الحيــاة اإليجابيــة؟ 
والجــواب أنَّ الحيــاة اإليجابيــة تقــوم عــى أربعــة قواعــد رئيســية.

التفــاؤل واالبتســامة والركيــز عــى الحســن مــن األمور)النظــر إىل 
نصــف الكــوب املمتلــئ( ثــم الكلمــة الطيبــة. 

ــع  ــايب يتوق ــة فاإليج ــاة اإليجابي ــمة الحي ــو س ــاؤل : فه 1 - التف
األفضــل دامئــا وشــعاره الخالــد : »تفاءلــوا بالخــر تجــدوه«، فالتفــاؤل  
ــا  ــر ويقــوي ثقتن ــات التوت ــل مــن هرمون ــاز املناعــة ويقل يقــوي جه

بأنفســنا.

ــربات  ــة وخ ــوادث مؤقت ــات ح ــاكل واألزم ــرى املش ــل ي فاملتفائ
والحيــاة ســتكون أفضــل بعــد الحادثــة وان املشــكات محــدودة ولــن 

ــه. ــد إىل كل حيات متت

ــا تســتطيع  ــى م ــزت ع ــوى إذا رك ــن أن تتق ــة ميك ــاؤل صف التف
فعلــه  ال عــى الــذي ال تســتطيع  فعلــه ,وعــى نقــاط قوتــك ال نقــاط 
ــاكل  ــن املش ــدال م ــة ب ــرص املتاح ــات والف ــى اإلمكاني ــك، وع ضعف

ــات.. والتحدي

2 - االبتســامة وهــي العــاج الطبيعــي ألي توتــر أو قلــق أو 
اكتئــاب. الدراســات تقــول أننــا ملــا كنــا أطفــاال نبتســم و نضحــك أكــرث 
مــن 400 مــرة وملــا نكــرب نبتســم بالــكاد 14 مــرة !!!. يعنــي أننــا كلــا 

كربنــا كلــا ثقــل دمنــا؟

االبتســامة معديــة، فالشــخص املبتســم يؤثــر بطاقتــه االيجابيــة 
عــى مــن حولــه ولهــذا كانــت ابتســامتك يف وجــه أخيــك صدقــة.
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