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رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرييـن
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تمثل األيام، والشهور، والسنون، محطات تاريخية هامة في فلسفة الزمن، سواء في حياة األفراد، أو في حياة الشعوب. فاألعياد، 
وذكرى الميالد، كلها فواصل زمنية، تطبع الحياة اإلنسانية، بأحداث تاريخية معينة، هي التي تغدو محطات للتأريخ بها، وتسجيل 
االنطالق منها، واتخاذها وقائع وأحداثا، ترتبط حياة األفراد والمجتمعات بها. وذلك هو ش������أن الجزائر مع فلس������فة الزمن. فإذا ذكر 
الخامس من يوليو، يذكر معه تاريخ الس������قوط وبداية الكس������اد، قبل أن يتحول هذا التاريخ نفس������ه، بعد العناء والبالء إلى تاريخ 

الميالد واإليجاد، واالمتداد.
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والوطنية الوطن  تاريخ  يف  ديسمربية  نفحات 
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أضواء على وقائع وأهمية    مظاهرات11 ديسمرب1960م 

24

بيــن  بلقـاســم و... كــاروليـــن

 الدكتور عبد الـمجيد بيـرم يتولـــى رمسيا 
منصب منّسق اهليئة االستشارية العليا 

جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني

»اجتهادات الشيخ امحد محاني جسدت 
املرجعية الدينية الوطنية بكل معانيها«
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هل ستنجــح اجلزائــر يف إحيــاء مبــادرة الســـالم العربية ؟

الدكتور حممد بابا عمي 
يف حواره مع البصائر  يتحدث 
عن: إشكالية االنفصام بني 

الفكر والفعل واحللول القرآنية

أ. حسن خليفة
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التاريخ وعاء الخبرة البش���������رية، وه���������و لألمة تراث وكنز، وهو 
مقياس عظمته���������ا وديوانها الذي تحتفظ في���������ه بذاكرتها، وهو 

مغترف العبر والعظات.
ولحكمة يعلمها اهلل أن جعل كل شيء متحركا جمادا وحيوانا 
وأرضا وسماء وجباال وأنهارا، ذلك أن السكون الدائم والجمود 

التام من عالمات الموت.
وم���������ن قرأ التاريخ بهذا القصد فإنه يضيف إلى تجربته تجارب 

ماليين األشخاص، وتجارب آالف السنين.
وق���������د جاء في القرآن الكريم كثير من القصص – ثلثه تقريبا- 
ولم يكن هدف القرآن من ذلك تس���������ليتنا بإخبارنا بما حدث من 
نما لفت نظرنا لالعتبار بما حدث وأخذ العبرة  قبلنا أو معنا، واإ

والعظة منه.
وأعجب العج���������ب أن يس���������تفيد أعداؤنا من دراس���������ة تاريخنا، 
واستخالص العبر والنتائج منه، وأعجب من ذلك أنهم أصبحوا 

يحاربوننا اآلن باستقرائهم لتاريخنا وبجهلنا له!!!.
ويحدثنا التاريخ أن القائد الفرنس���������ي ش���������ارل مارتل قرر إرجاء 
الدخ���������ول في معركة مع المس���������لمين في األندلس، وخطب في 
قومه قائال: »ال���������رأي عندي أال تعترضوهم في خرجتهم هذه، 
فإنهم كالس���������يل يحمل ما يصادفه وهم في إقبال أمرهم، ولهم 
نيات تغني عن كثرة العدد، وقلوب تغني عن حصانة الدروع، 
ولكن أمهلوهم حتى تمتلئ أيديهم من الغنائم، ويتخذوا المساكن، 
ويتنافسوا في الرئاسة، ويستعين بعضهم على بعض، فحينئذ 

تتمكنون منهم بأيسر منهم«.
فلما التقوا في معركة بالط الش���������هداء بعد عدة س���������نوات كانت 

الغلبة لألعداء والهزيمة الساحقة للمسلمين.
والمس���������لم يعيش عصره باإلس���������الم مستمس���������كا بقيمه ومبادئه 
ومفاهيمه، ويقرأ تاريخ أس���������الفه لغاية تب���������دأ بربط الصلة بين 
الماضي والحاضر، واستنباط العبر والعظات، وخلق الصيغة 

المناسبة منه التي تتناسب مع الحاضر. 
ولكنك تجد منا من يقرأ التاريخ لمحاكاة الماضي واستنس���������اخ 
تجارب األس���������الف، يعيشون التاريخ، ويحلمون بإعادة إنتاجه 
واستنس���������اخه، بينم���������ا الواجب أخذ العبرة من التاريخ، وش���������ق 

الطريق المناسب للعصر.
ٌة  لقد قص القرآن سير بعض أنبيائه، ثم عقب بالقول: }ِتْلَك ُأمَّ
ا َكاُنوا  َقْد َخَلْت َلَها َما َكَس���������َبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم واََل ُتْسَأُلوَن َعمَّ

َيْعَمُلوَن{ ]البقرة...[
كأنه يق���������ول: إذا كان أولئك األنبياء عل���������ى إمامتهم وفضلهم 

يجازْون بكسبهم فأنتم أحرى وأولى.
والعاق���������ل البصي���������ر يرى أن تاريخ اإلس���������الم إنم���������ا هو تاريخ 
المسلمين، وهؤالء ليسوا بدعا من البشر، بل يسري عليهم كل 

ما يسري على البشر من ارتقاء وانحدار.
ونحن ال نريد استنس���������اخ التاريخ، وال نريد محوه، بل نريد أخذ 
العب���������رة منه، واالعتزاز بما فيه من إب���������داع، ونريد أيضا وهذا 

حقنا وواجبنا أن نعيش عصرنا باإلسالم ومبادئه وأحكامه.
والذي أعلمه أن كل ش���������عب يلبس ما يشاء، وأن لباس النبي 
صلى اهلل عليه وس���������لم ما كان يختلف في ش���������يء عن لباس 
قوم���������ه ولباس أبي جهل وصناديد قريش، وأن التوجيه النبوي: 
»ُكْل َما ِشْئَت، وَالَبْس َما ِشْئَت َما َأْخَطَأْتَك اْثَنَتاِن: َسَرٌف، َأْو 
َمِخيَلٌة« فقط تجنب الحرام المنصوص عليه في شأن اللباس، 
فكيف نجد من يلبس قماش���������ا صنع ف���������ي الصين وصمم في 

إندونيسيا  وخيط في باكستان، ثم يسميه زيا إسالميا.
لقد تغي���������ر الحال وتعددت الحاجات وزادت المطالب وتعددت 

المشارب، ولسنا مطالبين إال بأحكام اإلسالم.
أم���������ا األحكام المطلقة غير المحّددة ش���������رعا، والمس���������تندة إلى 
األعراف والعوائد والمصالح، فلنا أن ننظر فيها ونختار منها 
ما يناس���������بنا، وعلماؤنا يقولون: اَل ُينكر تغي���������ر اأْلَْحَكام ِبَتَغيُّر 

اأْلَْزَمان.
 والخوف أن يصدق فينا قول القائل:

أطفالنا باألمس كانوا رجاال
فلماذا أصبح رجال اليوم أطفاال؟!.  

أ. خلضر لقدي 

 نقرأ التاريخ لالعتبار 
وليس للنسج على الـمنوال

في  الذهب  بعين  حدة  بن  منور  اإلمام  مسجد  نظم 
28/04/1443ه�  يوم  تاريخية  ندوة  المدية  والية 
رائد  ميالد  ذكرى  بمناسبة  الموافق03/12/2021 
اإلصالح والنهضة العلمية بالجزائر الشيخ عبد الحميد 
شعار:  تحت  وذلك  تعالى-  اهلل  -رحمه  باديس  بن 
مديرية  إشراف  تحت  والجزائر(،  لإلسالم  )أعيش 
الشؤون الدينية واألوقاف لوالية المدية في إطار برنامج 
هذه  العام،  لهذا   11/12/1961 مظاهرات  احتفالية 
الندوة كانت بمداخلتين األولى لألستاذ مصطفى محمد 
األمير  جامعة  بمسجد  سابق  إمام  الرحمن  عبد  بن 
عبد القادر بقسنطينة وعضو سابق بالمكتب الوطني 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بعنوان: "منهج 
النهوض  في  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية 

علي  الدكتور  لألستاذ  فكانت  الثانية  المداخلة  أما  باألمة"، 
حليتيم رئيس مركز الدرسات والبحوث "الشهاب" بوالية سطيف، 
والتي كانت بعنوان: "مسيرة عبد الحميد بن باديس رحمه اهلل 
ثوابت  على  للحفاظ  والدعوة   لألجيال  التجارب  ونقل  تعالى 
األمة الجزائرية والدفاع عن الوحدة الوطنية والحفاظ على لحمة 
الجتمع"، أما الكلمة الختامية فكانت من نصيب األستاذ الدكتور 
محمد بوركاب عضو المجلس الوطني لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وكانت عبارة عن تلخيص لما ذكره الضيفان، هذا 
وفي ختام الندوة التاريخية تّم تكريم الضيوف وكذا أحد تالمذة 
القرن  الخمسينيات  فترة  في  قسنطينة  بوالية  باديس  ابن  معهد 

الماضي، إضافة إلى تكريم األديب والشاعر عبد الكريم علجي 
المعروف باسم جمال الطاهري -رحمه اهلل تعالى - حيث ُقدم 
ببوزريعة  الفضائية  بالوكالة  عضو  وهو  أبنائه  ألحد  التكريم 
والخطاط  والشاعر  األديب  األستاذ  تكريم  تم  كما  )الجزائر(، 
إمام  في  ممثلة  المسجد  إدارة  طرف  من  رمضان  بن  حسن 
المسجد عبد الفتاح منصورين، وعائلة اإلمام الشيخ منور بن 
حدة وجمعية الخطاطين وبعض محبيه، وبحضور جمع غفير 

من المصلين فكانت ليلة باديسية مباركة بامتياز. 
المدية: عبد الوهاب عزيزان.

ندوة تارخيية مبناسبة ذكرى ميالد الشيخ عبد احلميد بن باديس

تنقل يوم الثالثاء 07 ديس���������مبر 2021 وفد من 
قيادة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مكون 
م���������ن  الدكتور عمار الطالبي نائب رئيس جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين والشيخ نور الدين 
رزيق أمين مال الجمعية إلى مدينة خنش���������لة في 
مهم���������ة عمل حي���������ث كان في اس���������تقباله أعضاء 
المكتب الوالئي الش���������عبة برئاسة الشيخ معروف 
لخشب وجمال بوخيار أمين المال واالستاذ جمال 
مراح، فكانت المحط���������ة األولى زيارة ودية لمدير 
الشؤون الدينية االستاذ لبدي عبد الرحمن وكانت 
فرص���������ة لمدارس���������ة بعض االنش���������غاالت المتعلقة 
بالم���������دارس القرآنية التابعة لجمعي���������ة العلماء في 

والية خنشلة.
وفي اليوم التالي اس���������تقبل وف���������د الجمعية من طرف والي الوالية 
السيد بوزيدي علي حيث طرح الوفد بعض العوائق التي واجهة 
الش���������عبة الوالئية والشعب البلدية في ممارس���������ة نشاط الجمعية 
التربوي والتعليمي، ووعد الوالي بأنه سيسعى إلزالة هذه العوائق 

والحواجز بالتعاون مع مديرية الشؤون الدينية.
واختتم���������ت زيارة الوفد بتفق���������د عائلة صيد معلم الق���������ران الكريم 
لطمأنتها وأنها ال تجد في المستقبل إال ما يسر ووقوف الجمعية 

قيادة واعضاء إلى جانبها.
التحرير

وفد عن املكتب الوطين جلمعية العلماء يف خنشلة 

ف���������ي لقاء دعا إلي���������ه الدكتور عبد الرزاق قس���������وم رئيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين، اجتمع أعضاء الهيئة االستشارية 
العلي���������ا يوم الس���������بت.. الموافق ل����������4/12/2021، وذلك بنادي 
الترقي بالعاصمة من أجل تفعيل دور هذه الهيئة االستش���������ارية 
المكونة من ثّلة من األس���������اتذة العلماء، وكانت الهيئة قد عقدت 
اجتماعات س���������ابقة، لدراس���������ة وضع الهيئة في مش���������روع جمعية 
العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين، والدور المن���������وط بها إلظهار 

وج���������ه الجمعية العلمائي، فقد جمعت الهيئة منذ 
تأسيس���������ها مجموعة من علم���������اء الجزائر بينهم: 
الدكتور عبد المجيد بيرم، والدكتور عبد الحليم 
قابة، والدكتور محمد شايش���������ي، والدكتور سعيد 
بويزري، والدكتور محمد بوركاب والدكتور عبد 
العزيز بن الس���������ايب.. وغيرهم، وكان األس���������تاذ 
التهامي مجوري قد شغل منصب المنسق العام 
للهيئة منذ تأسيس���������ها ولغاية تعيين الدكتور عبد 
المجيد بيرم منس���������قا جديدا لها، ليبقى االس���������تاذ 

مجوري نائبا للمنسق العام. 
يذكر أّن الدكتور عبد المجيد بيرم كان أس���������تاذ 
الش���������ريعة اإلس���������المية بجامع���������ة أم القرى بمكة 
المكرمة وقبلها أس���������تاذ الشريعة اإلسالمية بكلية 

الخروبة بجامعة الجزائر. 
م���������ن جهة أخرى اجتمعت لجنة الفتوى والدعوى 
واإلرش���������اد في نفس اليوم برئاس���������ة األستاذ بن 
عودة حيرش رئيس اللجنة، والمقرر الش���������يخ التهامي بن ساعد، 
لدراس���������ة موضوع فقه���������ي متداول اليوم، وهو موضوع س���������كنات 
ع���������دل، والصيغة الجديدة التي طرحت في العقود، وردود الفعل 
المتباينة من طرف س���������كان هذه المش���������اريع، والجدل الذي يدور 

حول مشروعية هذه العقود من عدمها. 
التحرير

 الدكتور عبد الـمجيد بيـرم يتولـــى رمسيا 
منصب منّسق اهليئة االستشارية العليا جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني 



نفحات ديسمربية يف تاريخ الوطن والوطنيةنفحات ديسمربية يف تاريخ الوطن والوطنية
وذلك هو ش���������أن الجزائر مع فلس���������فة 
الزمن. فإذا ذكر الخامس من يوليو، 
يذكر مع���������ه تاريخ الس���������قوط وبداية 
الكس���������اد، قبل أن يتحول هذا التاريخ 
نفس���������ه، بعد العناء والبالء إلى تاريخ 

الميالد واإليجاد، واالمتداد.
ذا ذكر الثامن من مايو، يذكر معه  واإ
تاري���������خ التجربة مع الث���������ورة الدموية، 

والحراك التحريري المقاوم.
وعندم���������ا يذكر الفاتح م���������ن نوفمبر، 
فذلك يعني في تاريخنا الوطني »يوم 
األحياء واإلحياء« الذي رس���������م لكل 

الشعوب طريق التحرر والخالص.
ن شقيق نوفمبر، هو ديسمبر، الذي  واإ
الشعبي على  بداية االس���������تفتاء  كان 
االستقالل الوطني، وتفويض ممثلي 
الثورة الجزائرية في العالم، على أنهم 
يمثلون بحق الشعب الجزائري في كل 

تسوية وفي كل تفاوض.
فهذه األحداث والوقائع، مجتمعة أو 
متفرقة، كانت هي المنبه للضمائر، 
والموقظ للش���������عور والشعائر، وعندما 
يظلنا الحادي عش���������ر من ديس���������مبر، 
يستش���������عر منه الذين واكبوه وساهموا 
ف���������ي صنعه، حقبة زمنية فاصلة هي 
التي مثلت التحول الكبير من مرحلة 
الجزر إلى مرحلة المد، ومن مرحلة 

السرية إلى مرحلة العلن.
جاءت مظاهرات الحادي عش���������ر من 
ديسمبر العظيمة، كرد فعل إيجابي، 

على الكثير من التحديات السلبية.
فق���������د بل���������غ القمع األعم���������ى، والعنف 
األنكى، بلغ م���������داه، وتجاوز البطش 

في ذلك الوقت أقصاه.
جاءت مظاهرات 11 ديسمبر 1960 
لترد على اس���������تفزازات المس���������توطنين 

الفرنس���������يين، الذين ل���������م تكن تحكمهم 
مب���������ادئ، وال قواني���������ن، فقد اس���������تغلوا 
االنقالب  لصنع  المفسدين،  الضباط 
عل���������ى الحاكمين، والضغ���������ط عليهم 

ليبقوا الجزائريين فرنسيين.
كما أن ه���������ذه المظاهرات الش���������عبية 
الصارمة ج���������اءت لتحكم على موجة 
القمع األعمى التي مارسها دوغول، 
من األس���������الك الكهربائية الش���������ائكة، 
وخطوط موريس وشال، جاءت لتحكم 
عل���������ى كل هذه الممارس���������ات التي لم 
يشهد الجزائريون أفضع منها، بالفشل 
الذريع، فقد كان المناضل الجزائري، 
آنذاك، ينام بحذائه اس���������تعدادا، للقيام 
بأية عملي���������ة، أثن���������اء مداهمة العدو 

للمنازل.
الثورة، وتمرس���������وا  الذي���������ن واكبوا  إن 
بهولها ليذكرون الي���������وم أهوالها، وما 
تركته في شعورهم من جراح وأتراح، 
فهي األوسمة التي تظل معلقة على 

جبينهم.
إنني أذك���������ر في هذا الي���������وم، رجاال 
ونساء كنا نعدهم من األخيار، نذكر 
س���������ي أحمد زيغم أط���������ال اهلل حياته، 
وسي أحمد مادوش رحمه اهلل، وسي 
العربي  أرزقي عكاش، والشهيد سي 
سعادة، وسي العربي زموري، وغيرهم 
ممن ال يزال���������ون أحياء من مجاهدي 
ومجاهدات حي بئر مراد رايس، هذا 
الذي ناضل���������ت فيه، وأعرف عائالته 

لقبا لقبا.
بعفوية،  ديس���������مبر،  بدأت مظاهرات 
وبش���������عارات عادية، ولكن المناضلين 
تدخلوا، وحولوا نهر المجرى الشعبي 
فغّيرنا  الحقيق���������ي،  المص���������ب  إل���������ى 
الش���������عارات، وأعدنا كتابة الالفتات، 
وعمقنا معاني المطالب، والهتافات.

ويمك���������ن الق���������ول، إذن، أن الربي���������ع 
الحقيق���������ي والصحي���������ح، إنما كان من 
هذه المظاهرات الديسمبرية الشعبية، 
التي رسمت لشعبنا، ولباقي الشعوب 
الصحيح،  التحرير  المضطهدة درب 
ويخالجنا  الفصيح،  الثوري  والمنطق 
س���������ؤال منطقي هام: ه���������ل إن إحياء 
هذه االنتفاضات الشعبية التي كانت 
المقدمات السليمة للنتائج الصحيحة، 
يكمن في مجرد الحديث عنها، وتنتهي 

بمجرد انقضاء يومها أو أيامها؟
ال نعتقد ذلك، بل إن هذه االنتفاضات 
تقدم للعقالء منا، والوطنيين الحقيقيين 
م���������ن أبناء ش���������عبنا، دروس���������ا بليغة، 

ومعاني بديعة وأهمها:
-1 أن نذكر لألجي���������ال، مدى مرارة 
الصراع الذي عاشه جيل نوفمبر في 
اتخاذ كل أس���������اليب المقاومة المادية 
والمعنوي���������ة الس���������تئصال الجرثوم���������ة 

االستعمارية.
-2  آن األوان –وق���������د حصح���������ص 
الغ���������ث  بي���������ن  نمي���������ز  أن  الح���������ق- 
والسمين، وبين المناضلين الحقيقيين 
و»الطايوانيي���������ن«، عل���������ى ح���������د قول 

الشاعر:
إذا اشتبكت دموع في خدود

تبين من بكى ممن تباكى  
-3 مدى الوفاء للذين صنعوا مالحم 
الث���������ورة الجزائرية ف���������ي صمت، دون 
استغاللها للكسب والثراء، ودون المن 

على الوطن بالنضال والفداء.
فيا أيها المدثرون بالشعارات الجوفاء، 
قوموا،  الخرق���������اء،  وبالمصطلح���������ات 

واصحوا من غفوتكم، ومن غفلتكم.
كفى متاجرة بالش���������عارات، والالفتات، 
ثبات  إن ذا يوم البيانات، والحقائق، واإ
االنجازات، فق���������د انتهى زمن األقوال 
وحان زمن البراهين واألعمال، وكما 

يقول الشاعر أحمد مطر:
أسَدَل الليل وأْغفى     

َيه ودعاني أن ُأصحِّ
إذا الصبح صحا
عندما أيقظته

قام بإطفاء الُضَحى
هذه –يا إخوتي- نفحات ديس���������مبرية 
في تاري���������خ الوط���������ن والوطنية، كما 
عاش���������ها، وكما س���������اهم في صنعها 
فرس���������ان الجهاد والجهادية، مصداقا 
���������ا الزََّبُد َفَيْذَهُب  لقوله تعالى: ﴿..َفَأمَّ
ا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي  ُجَفاء وََأمَّ
اأَلْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب الّلُه اأَلْمَثاَل﴾

 

]سورة الرعد، اآلية 17[.

متثل األيام، والشهور، 
والسنون، حمطات 

تارخيية هامة يف فلسفة 
الزمن، سواء يف حياة 

األفراد، أو يف حياة 
الشعوب.

فاألعياد، وذكرى امليالد، 
كلها فواصل زمنية، تطبع 

احلياة اإلنسانية، بأحداث 
تارخيية معينة، هي اليت 
تغدو حمطات للتأريخ بها، 
وتسجيل االنطالق منها، 
واختاذها وقائع وأحداثا، 

ترتبط حياة األفراد 
واجملتمعات بها.
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إن الذين واكبوا الثورة، 
ومترسوا بهوهلا ليذكرون 

اليوم أهواهلا، وما تركته يف 
شعورهم من جراح وأتراح، 

فهي األومسة اليت تظل 
معلقة على جبينهم.

أيها املدثرون بالشعارات 
اجلوفاء، وباملصطلحات 

اخلرقاء، قوموا، واصحوا من 
غفوتكم، ومن غفلتكم.

كفى متاجرة بالشعارات، 
والالفتات، إن ذا يوم البيانات، 
واحلقائق، وإثبات االجنازات، 
فقد انتهى زمن األقوال وحان 

زمن الرباهني واألعمال.

 أ.د. عبد الرزاق قسوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني



خ������ال تجربتي الفكري������ة والعملية في من 
الحياة أوصيك������م وأوجز، فهي عصارة 
ليست فلسفية وال تجريدية بل ميدانية تنفعكم 
بإذن اهلل، هي نصيحتك كالثلج، تسقط بلطف 

وتسكن القلب وتغوص في أعماق العقل.

- دوروا مع اإلس���������ام حي���������ث دار، هو دينكم 
وهويتك���������م ومرجعيتكم العليا في الحياة الخاصة 
واألسرية والعامة، دوروا معه مستصحبين الفهم 
السليم الذي يقود إلى االعتدال والوسطية  وُيبعد 
عن الش���������طط والغلو والتطرف، إياكم والتفريط 
في اإلس���������ام، ال كله وال بعضه، وتذكروا قول 
اهلل تعال���������ى }وَاْحَذرُْهْم َأن َيْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما 
َأنَزَل الّلُه ِإَلْيَك{ – ]المائدة 49[، ال تداهنوا فيه 
أحدا وال تقبلوا بأنصاف الحلول إذا تعلق األمر 
باإلسام.، قال تعالى }َودُّوا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن{

]القلم 9[.
- حافظوا على صاتكم ف���������ي وقتها أكثر من 
المحافظة على مناصبك���������م، لن أغضب كثيرا 
بس���������بب نتائجكم الدراس���������ية - فكّل ميّس���������ر لما 
ُخل���������ق له- لكني أغضب كثي���������را إذا فرطتم في 
عباداتكم...ال تتهاونوا عن فريضة وال راتبة وال 
ورد قرآني مهما كانت الظروف، لس���������ت ممن 
يغضبون ويث���������ورون على أوالده���������م إذا تراجع 

أحده���������م في امتحانه بنقطة ف���������ي حين ال يقول 
له كلم���������ة إذا ترك صات���������ه أو تخلى عن فتح 
مصحف، فه���������ذه مفارقة مدم���������رة مرفوضة... 
ضعوا نصب أعينكم ق���������ول اهلل تعالى }َيا َأيَُّها 
الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا اللّ���������َه َحقَّ ُتَقاِتِه واََل َتُموُتنَّ ِإالَّ 

ْسِلُموَن{]آل عمران 102[. وََأنُتم مُّ
- كون���������وا متدينين أصحاب أخ���������اق، وكذلك 
أصحاب فطن���������ة وذكاء، فإني منذ أكرمني اهلل 
بكم  لم أرّبكم لتكونوا حمائم المس���������اجد فقط بل 
لتأخذوا حذركم خارج المسجد – وحتى داخله – 
من النسور وباقي الجوارح...كونوا متدينين وال 
تكونوا أغبي���������اء، فالمؤمن كيس فطن، واإليمان 
ال يس���������كن القلب وحده بل يس���������كن العقل أيضا 
فيجعله متق���������دا  ينظر بن���������ور اهلل، وكان عمر 
رضي اهلل عنه يقول »لس���������ت بالخب وال الخب 
يخدعني«، والمعنى: لس���������ُت بالماكر الُمخادع 
-وحاش���������اه- ولكنَّه ال ُيمكن أن يخدعه الماِكر 
المراوغ؛ فلي���������س المؤمن مخادعا غادرا، كما ال 
يس���������مح لغيره أن يغدر به... اقتدوا بالصحابة 
الكرام الذين كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، 
حيث كانوا أبعد الناس عن الدروش���������ة والخمول 
والسذاجة، واقتدوا بكل حصيف أريب أيا كان.

- ال تقدم���������وا المصالح عل���������ى المبادئ، قاوموا 
موجة الم���������ادة العاتية التي تض���������رب القيم في 
الصميم وتذه���������ب بالدين واألخاق، تمس���������كوا 
بحبل اهلل المتين في مواجهة الفتن واإلغراءات 
واإلكراهات، خذوا بالعزائم ما استطعتم، وتجنبوا 
الرخ���������ص – في هذا الميدان بال���������ذات – فإنها 
كثيرا ما تورد موارد الهاك، وعند تشابه األمور 

عليكم خذوا بفتاوى العلم���������اء العاملين األتقياء 
ياكم  أصحاب الش���������جاعة والمواقف وال���������ورع، واإ
وعلماء الساطين وفقهاء الباط الذين يرضون 
المنظومة الحاكمة ولو بإسخاط اهلل تعالى، وعند 
االلتباس أعملوا الحكمة الذهبية »استفِت قلبك 
ن أفت���������اك الناس«- )ه���������و حديث رواه اإلمام  واإ

احمد وأورده اإلمام النووي في األربعين(.
- انهلوا من العل���������وم طول حياتكم، تخصصوا 
فيم���������ا فتح اهلل لك���������م فيه وكون���������وا أصحاب قدم 
راسخة في مجالكم، لكن اقطفوا من كل بستان 
زهرة وألّموا بما استطعتم من المعارف النافعة، 
وتذكروا كلمة القاضي أبي بكر بن العربي التي 
عاب فيها على من ال يحس���������ن إال ما تخصص 
فيه، قال »فهو إنس���������ان فيما يعرف حيوان فيما 
ال يعرف«... وبما أن مفتاح العلوم هو القراءة 
فاق���������ؤا، طالعوا، صاحبوا الكت���������ب، إياكم وثقافة 
الجرائد وفيس���������بوك، وقد رأيتموني منذ ُولدتم ال 
ذا كان لدي ش���������يء  أفارق الكتب وال تفارقني، واإ
من الذكر الحس���������ن أكرمن���������ي اهلل به بين الناس 
فبفضل إكبابي على المطالعة مقيما ومس���������افرا، 
صحيحا ومريضا، بالعربية والفرنسية، أقرأ كل 
نافع في أي مجال ومن أي مصدر، والحمد هلل 

رب العالمين، فهكذا كونوا تفلحوا.
- خوضوا عالم السياس���������ة والم���������ال والصحافة 
والنقابة والعمل العام  وال تنس���������وا أبدا أن عين 
اهلل ترقبكم، فاس���������تصحبوا اإلخ���������اص مع اهلل 
والصدق مع الناس، كونوا رجال العمل ال رجال 
القول، اتركوا عنكم الشعارات مهما كانت براقة، 
طلقوا لغة الخشب، اعتمدوا لغة الصراحة، أي 

لغة األرقام واإلحصائيات، وال تنس���������وا إذا كنتم 
مس���������ؤولين عن قطاع من القطاعات }َماِل َهَذا 
اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغيرًَة واََل َكِبيرًَة ِإالَّ َأْحَصاَها{

]الكهف 49[، واس���������تحضروا قوله تعالى: }َما 
َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيٌد{]ق 18[.

- اعملوا آلخراكم ولدنياكم...إذا أراد أحدكم أن 
يكون سياس���������يا فْليكن مع الوعاء النظيف النزيه 
وال يخال���������ط األحزاب والش���������خصيات المعروفة 
بالفس���������اد فإنه لن يصلحها من الداخل بل هي 
التي تلّوثه ال محالة...اعمل���������وا ألمتكم وأفيدوا 

البشرية وانتظروا األجر من اهلل وحده.
- إذا تزوج أحدكم فليتزوج امرأة وليس »رُجلة«، 
أما أنتن يا بناتي فَش���������رَُفكن وحجاُبكن ش���������يء 

مقدس ال تهزمه موضة وال أي إغراء.
- وقبل كل ه���������ذا أصحوا قلوبكم تصلْح دنياكم 

وأخراكم.
- إياكم أن تكونوا من الذين قيل فيهم: »أكلمه 
عن األفكار فيكلمني عن األش���������خاص، أطرح 
الحلول فيطرح المش���������اكل، أرى الفرص المتاحة 
فيرى تلك التي ضاع���������ت، أركز على الممكن 
فيقول ه���������ذا مستحيل«...ال،عيش���������وا إيجابيين 
متفائلي���������ن يحدوكم األمل في اهلل، }ِإنَُّه اَل َيْيَأُس 
ِمن رَّوِْح الّلِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن{]يوسف 87[.

ال أطلب منكم المستحيل، ال أطالبكم أن تكونوا 
من المائكة األطهار، فقط أريد أن تكونوا بشرا 
أسوياء ومؤمنين في مستوى إيمانكم، دعوكم من 
التدّين المغشوش والوطنية الزائفة واالدعاءات 
الجوفاء... }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َوُكوُنوْا 

اِدِقيَن{]التوبة 119[. َمَع الصَّ

أوصــــى  أبنــــاءه  فــقـــال...

عبد العزيز كحيل
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عادت القضية الفلس���������طينية إل���������ى واجهة التداول 
اإلعامي على المستوى الدولي بعد زيارة الدولة 
التي قام به���������ا رئيس الدولة الفلس���������طينية محمود 
عب���������اس إلى الجزائر ودام���������ت ثاثة أيام من 05 
إلى 07 ديسمبر 2021 ،هذه الزيارة أكدت سعي 
القيادة الجزائرية إلى إعادة القضية الفلس���������طينية 
إل���������ى صلِب أولويات األمة العربية خصوصا وأن 
الجزائر ستحتضن في شهر مارس المقبل)2022( 
القمة العربية في دورتها الحادية والثاثين، وحسب 
تصريحات س���������ابقة لوزير خارجية دولة فلسطين 
ري���������اض المالكي فإن : »الزي���������ارة تأتي من أجل 
التنس���������يق بين دولة فلسطين والجزائر من أجل أن 
تكون القضية الفلس���������طينية هي القضية المركزية 
األولى على جدول أعم���������ال القمة القادمة«، أما 
س���������فير فلس���������طين لدى الجزائر، فايز أبو عطية، 
فقد أكد وجود تنس���������يق،  وأن قمة الجزائر ستكون 
قمة فلس���������طينية بامتياز وس���������تكون ف���������ي مواجهة 
كل المؤامرات التي قام���������ت بها الواليات المتحدة 

سرائيل لتصفية القضية الفلسطينية. واإ
ذا كان���������ت الجزائ���������ر الت���������ي حارب���������ت االحتال  واإ
االس���������تيطاني الفرنس���������ي لمدة 132عاما وقدمت 
مايين الش���������هداء في سبيل انتزاع استقالها ، ما 
زالت قلعة صامدة في وج���������ه التطبيع مع الكيان 
الصهيوني الغاصب، وواقفة كعادتها مع فلسطين 
ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير 
منقوص���������ة وغير قابلة للتن���������ازل والتقادم في إقامة 
دولته المس���������تقلة وعاصمتها القدس الشريف، فقد 
أصبح عدد متزايد من الدول العربية  يهرول نحو 
التطبيع، وأصبحت مواق���������ف العديد من االنظمة 
تتهاوى تباعا وتستس���������هل طعن القضية المركزية 

للعرب والمسلمين وخيانة الميثاق القومي.
كان من الافت في زيارة الرئيس الفلسطيني التي 
ش���������ملت  الجزائر وتونس لتأمي���������ن الدعم العربي 
للقضية الفلسطينية أن يسقط الرئيس محود عباس 
المملكة المغربية من جولت���������ه المغاربية ،رغم أن 
حاك���������م المغرب الملك محمد الس���������ادس هو الذي 

يرأس نظريا لجنة القدس، ولعل سبب تخطي أبو 
م���������ازن لدولة المغرب راجع إل���������ى الموقف المدان  
المتمثل في سياس���������ة التقارب والتع���������اون المتعدد 
األوجه بي���������ن دولة االحتال اإلس���������رائيلي ونظام 
المخزن المغربي الذي رفضته ش���������رائح واسعة من 

مكونات الشعب المغربي.
ه���������ذا الموقف الرس���������مي للنظ���������ام المغربي جعل 
عدة مدن مغربية تهتز تح���������ت أقدام المتظاهرين 
المغربيين الرافضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني 
المغتصب، وأشعل نار غضب شعبي على زيارة 
وزير الحرب اإلسرائيلي بيني غانتس للرباط بين 
23 و25 نوفمبر 2021 التي مثلت استفزازا غير 
مس���������بوق، واس���������تهانة ال حدود لها بكرامة الشعب 
المغربي ومقدس���������اته الدينية وتضحاياته في سبيل 
القضية الفلسطينية على مر األجيال، حيث تعمد 
وزي���������ر الحرب الصهيوني إقامة صاة يهودية في 
كنيس »تلمود التوراة« ف���������ي العاصمة المغربية، 
للدعاء من أجل الجيش اإلس���������رائيلي الذي اقترف 
جرائم ال تعد وال تغتفر في حق كل فئات الشعب 
الفلسطيني من رجال ونساء وشيوخ وأطفال، وأباد 

عائات بأكملها وأحرق قرى بسكانها .
ذا كان االئت���������اف المغرب���������ي لهيئ���������ات حقوق  واإ
االنس���������ان، قد دعا إلى »اإللغاء التام لكل أشكال 
التطبيع مع الكيان الصهيوني التوسعي العنصري 
المحتل، دعما لمقاومة الش���������عب الفلس���������طيني في 
اس���������تقاله وبن���������اء دولته«، وم���������ن جهتها رفضت 
الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أن 
»يكون المغرب مطية للكيان الصهيوني لتحقيق 
مشاريعه التوس���������عية في منطقة المغرب الكبير«،  
فإن رئيس حزب »العدالة والتنمية« المغربي عبد 
اإلل���������ه بن كيران رئيس الحكومة األس���������بق  حمل 
الجزائر مسؤولية تطبيع عاقات باده مع إسرائيل 
قائا: »عاقات المغرب مع إسرائيل قديمة، لكن 
لوال الجزائر ما وصلت إلى هذا الحد، وأنا ال أبرر 
ألي أحد«... وهكذا فإن الحزب »اإلس���������امي« 
ال���������ذي كان يعتبر التطبيع مع إس���������رائيل »جريمة 
وخيانة« ، و»حقوق الفلس���������طينيين ووضع القدس 
خطين أحمرين بالنس���������بة للمملكة« أصبح بعد أن 
ذاق نشوة السلطة لمدة عشر سنوات) تولى رئاسة 
الحكومة المغربية من 2011 إلى 2021( يعتبر 

التطبيع براغماتية سياسية وصيانة للوحدة الترابية 
للمغرب .

ولع���������ل الجزائر هي م���������ن الدول العربي���������ة القليلة 
الت���������ي يتناغم فيها الموقف الرس���������مي مع الموقف 
الش���������عبي بخصوص دعم القضية الفلس���������طينية، 
وفي هذا تتطابق مواقف الكثير من السياس���������يين 
والعلماء والفقهاء والمثقفين واإلعاميين والفانين 
والرياضيين، بل وأغلبية عامة الشعب الجزائري في 
حمل القضية الفلسطينية في قلوبهم وضمائرهم.لقد 
كان االستقبال الحافل والبهاء البروتوكولي الذي 
خص به رئيس الدولة الفلسطينية محمود عباس 
والوفد الرس���������مي المرافق له في الجزائر معبرا عن 
االهتمام والتقدير اللذين توليهما الجزائر ألشقائها 

الفلسطينيين  قيادة وشعبا.
الرئيس محمود عباس عبر عن س���������عادته الغامرة 
بوج���������وده في الجزائر، البلد الذي احتضن القضية 
الفلس���������طينية منذ 1963 أي قبل إنش���������اء منظمة 
التحرير الفلسطينية، وقدم لها كافة أشكال الدعم، 
� كما قال � وأثنى في البيان المشترك الذي صدر 
ف���������ي نهاية زيارته للجزائر على المواقف الجزائرية 
الداعمة للقضية الفلس���������طينية في المحافل العربية 
واإلفريقية والدولي���������ة وبخاصة تصديها لمحاوالت 
إسرائيل األخيرة اختراق االتحاد اإلفريقي بمساعدة 

بعض الدول الحليفة لها.
خ���������ال زيارة الرئي���������س الفلس���������طيني للجزائر، قام 
الرئي���������س تبون بتوش���������يح الرئيس عباس بوس���������ام 
»أصدق���������اء الثورة الجزائرية«، ومن جانبه وش���������ح 
الرئي���������س عباس الرئيس تب���������ون ب�»القادة الكبرى 
لدولة فلس���������طين« وهي أرفع وسام فلسطيني، كما 
شكر الرئيس عباس الرئيس تبون على قراره تقديم 
مس���������اعدة مالية بمبلغ مئ���������ة )100( مليون دوالر 
لفلس���������طين والرفع من عدد المنح المقدمة للطلبة 
الفلس���������طينيين لتصل إلى 300 منحة. كما تناول 
الرئيسان مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية واتفقا 
نجازها في أقرب وقت. وفي هذا  على ضرورتها واإ
الصدد، أبدت الجزائر استعدادها الحتضان مؤتمر 
جامع لمختلف الفصائل الفلس���������طينية لتجسيد هذا 
الهدف النبيل وتوحيد الصف الفلس���������طيني تحت 
راية منظمة التحرير الفلسطينية. وقد ثمن الرئيس 
محمود عب���������اس عاليا هذه المبادرة التي تش���������كل 

اس���������تمرارية لمبادرات مماثلة تقدمت بها الجزائر 
وأفضت إلى قرارات فلسطينية مصيرية على غرار 
إنشاء دولة فلسطين المستقلة في نوفمبر 1988 

بالعاصمة الجزائر.
وبخصوص القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر 
قال الرئيس الجزائري: »ال ش���������َك أن بلورَة موقف 
موح���������د ومش���������ترك حول دع���������ِم حقوِق الش���������عب 
الفلسطيني عبر إعادة التمسك الجماعي بمبادرة 
الس���������اِم العربية لعام 2002، س���������يكون له األثُر 

البالُغ في إنجاح أعماِل هذه القمة«.
لقد مرت عشرون س���������نة على تبني القادة العرب 
لهذه المب���������ادرة التي تنص عل���������ى: »التوقف عن 
إقامة أية عاقات مع إس���������رائيل، وتفعيل نش���������اط 
مكتب المقاطعة العربية إلسرائيل، حتى تستجيب 
لتنفيذ قرارات الش���������رعية الدولية، ومرجعية مؤتمر 
مدريد للس���������ام، واالنس���������حاب من كافة األراضي 
العربي���������ة المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران/

يونيو 1967«.
كما أك���������د البي���������ان الختام���������ي للقمة اإلس���������امية 
الرابعةعش���������رالعادية التي عقدت بمكة في 2019 
)1440ه����������،(  »على رفض أي مقترح للتس���������وية 
السلمية،اليتوافق والينسجم مع الحقوق المشروعة 
غير القابلة للتصرف للش�����������عب ا لفلسطين��ي وف�ق 
ما أق�رته الشرعية الدولية،والينسجم مع المرجعيات 
المعترف بها دوليًا لعملية الس���������ام وفي مقدمتها 

القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة«.
ولكن بعد عام من هذا االلتزام الصريح من القادة 
العرب والمسلمين بنصرة الحق الفلسطيني قامت 
دولتا اإلمارات والبحرين في س���������نة 2020 بتوقيع 
اتفاقية تطبيع مع إس���������رائيل، ثم التحقت بهما في 
نفس السنة كل من الس���������ودان والمملكة المغربية 
رغ���������م عدم ظهور أية مؤش���������رات على قبول دولة 
االحتال اإلسرائيلي بمقترح حل الدولتين، أوحتى 
االس���������تعداد من طرفها لمناقش���������ة مبادرة الس���������ام 

العربية.
ه���������ذه االنتكاس���������ة الكبيرة  في المواق���������ف العربية، 
والش���������رخ الفادح في الصف القومي يش���������يران إلى 
مدى صعوبة العودة إلى االلتزام بمبادرة الس���������ام 
العربية التي كانت تعتبر في وقتها الحد األدنى في 
سقف الجهود العربية لنصرة القضية الفلسطينية.

هل ستنجح اجلزائر يف إحياء مبادرة السالم العربية ؟
أ. عبد احلميد عبدوس



كنت غالبا م���������ا أصلي الجمعة بمس���������جد النخلة 
ببوس���������عادة ذاك المس���������جد العتيق الذي بني منذ 
ثمانية ق���������رون يختزن في ذاكرته مس���������يرة أجيال 
طاهرة مباركة متعاقبة فكأن أنفاسهم الزكية فاض 

بها المكان
فإذا الصالة غير الصالة والتالوة غير التالوة..

تش���������عر بالصدق  والقرب والعمق.. وبعد الصالة 
ألتقي بذاك العبقري الملهم والذكاء الحاد والبيان 
الرصين والتحليل الدقي���������ق والكرم الدفاق والقلب 

الزكي المبارك واالبتسامة الصافية النقية..
ونجلس في بيت���������ه فيغدق علينا ب���������كل جماليات 
الذوق وأل���������وان  الكرم.. فيحض���������ر معنا المتنبي 
بأشعاره البديعة والبحتري وابن الرومي والفرزدق 
وجرير واألخطل ودرويش ونزار قباني وغيرهم.. 
كان ذاك العبق���������ري يحفظ ديوان المتنبي ويحدثنا 
بالتفصيل عن سر تفوقه وابداعه وكيف استطاع 
المتنبي جمع أنواع الكسور الجبرية في أبيات من 
شعره، ثم يحلل لنا األحداث واألفكار بموضوعية 
وتج���������رد ونق���������اء بعيدا ع���������ن التعص���������ب المذموم 

والخلفيات المسبقة..
كانت كلماته وأشعاره وأفكاره وعبقريته تنحت من 
قلبه نحتا..لهذا أصح���������اب هذه الحدة في الذكاء 
واللوعة في البيان والدقة في التحليل ال يعيشون 

طويال..
النحت من القلب معناه أن القلم يغمس في القلب 
غمسا قبل أن يكتب...وتقتات حروفه من اللحم 
وال���������دم... وكلماته  ومعانيه ه���������ي عصارة الروح 
حينم���������ا تذوب...وغالبا م���������ا يتوفى أصحاب هذه 
األقالم في ريعان الش���������باب.. من أمثال الشابي 
وهاش���������م الرفاعي وقبلهما الشاعر أبي تمام الذي 
قال فيه الكندي..إن هذا الرجل لن يعيش طويال 
ألنه ينحت م���������ن قلبه..لما س���������مع أبياته البديعة 

الجميلة القوية:
ال تنكروا ضربي له من دونه

مثال شرودا في الندى والباس  
فاهلل قد ضرب األقل لنوره

مثال من المشكاة والنبراس.  
وفع���������ال.. توفي وعم���������ره ثالث وأربعون س���������نة.. 
والش���������اعر الكبير أبو القاسم الشابي الذي كانت 
حياته بين المسجد والقضاء والبيت وتأمل الجمال 
والذوبان في سحره وبدائعه.. وعاش أقل من أربع 

وعشرين سنة..
كان ينح���������ت من قلب���������ه نحتا...وينزف ليكتب... 
العبقري الملهم..الحبيب عبد اهلل حديبي.. الذي 
ترك في قلوبنا حزنا لم ينقطع يوما.. كان يجمع 
بين المتناقض���������ات العجيبة.. بي���������ن الرياضيات 
المالية والش���������عر الفياض وبين الش���������طرنج بفنونه 
وتاريخ���������ه وعالميت���������ه واللغة بفصاحته���������ا وتأنقها 
وداللها وجمالها...حكى لي يوما عن قصته مع 
الشعر والش���������عراء.. وكيف ترك االلقاب الفخمة 
والمواقع المتقدمة وبريق الشهرة وكان بإمكانه أن 
يكون في المقدمة والص���������ف األول..لكنه اختار 
أن يكون متج���������ردا مغمورا على أن يكون طماعا 

مشهورا.
ومن الذين ال ننسى فضلهم مدير جريدة البصائر 
الذي احتضن مقاالت األس���������تاذ عبد اهلل حديبي 
واحتفى بها في كل مرة..فال يعرف ألهل الفضل 

فضلهم إال ذوفضل..
رح���������ل العبقري الملهم قبل أن يودعنا وفي صدره 
مشاريع كتب ودواوين ش���������عر وخطط شطرنجية 

عالمية..
ولوال قدر اهلل المسطور لقلنا إنه استعجل بالرحيل 
ولم نشبع من رؤيته وجلساته وكتاباته ومرحه ..

فالله���������م ارزق���������ه الف���������ردوس األعلى م���������ع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين..

يف الذكرى األوىل  لرحيل 
العبقري امللهم..

مداني حدييب

العدد:قضايا وأراء
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يستطيع من تابع )ولو على ال 
غير قصد( صور الحش������ود 
)الجزائرية/ كارولين  تابعت  التي 

الس������ويدية( واس������تقبالها الحافل 
في المطار، ال يستطيع أن يغفل 
تسجيل بعض المالحظات الهامة 
في تحليل ه������ذه »الظاهرة« وما 

تشي به من دالالت ومعان.
النسوة:  من  )عش���������رات(  حش���������ود 
فيه���������ّن أمهات مع أبنائهن وبناتهن 
)ولهذا تفس���������ير(، وبن���������ات )خليط 
المحجبات،  وغير  المحجبات  من 
وهذا أيضا يجب أن ُيحّلل ويشرح 
»كارولين«  ينتظرن  وُيفّس���������ر(... 
شهرتها  اش���������تعلْت  التي  الجزائرية 
فج���������أة، فصارت حدي���������ث اإلعالم 

بأنواعه عندنا. 
الحدث   لهذا  موضوعي���������ة  وبقراءة 
يمكن استكش���������اف بعض المالمح 
الخاصة بالمش���������هد ال���������ذي يراد أن 
ُيص��نع لش���������بابنا في المستقبل ... 
كثي���������رة خاطئة:  مس���������ميات  تحت 
الزهو،  الحي���������اة،  الف���������ن،  الحرية، 
عي���������ش La vie، اتركو الش���������باب 
يعيش ... إلى آخرالمصفوفة. وأما 

المالحظات الموضوعية فهي:
1� لم يحظ البروفيسور بلقاسم حّبة، 
على علّو قدره العلمي واألخالقي 
والوطني )وغيره من العلماء األفذاذ 
التخصص���������ات(...  ف���������ي مختلف 
بمث���������ل م���������ا حظيت ب���������ه كارولين 

ويشبهنها  يش���������بهها  ممن  وغيرها؛ 
ف���������ي مجال التس���������ويق اإلعالمي. 
وم���������ع أنه ال يمك���������ن مقارنة عاِلمٍ  
االختراعات  م���������ن  مئات  صاحب 
بأي »ش���������خص« آخر، فّنانا، كان 
»يوتيوبرز«....فما  أو  أوالعب���������ا، 
بال���������ك ب�فتاة عادي���������ة ال ميزات لها  
س���������وى بعض قدرة على »الحكي« 
والتسّوق،  والطبخ،  الماكياج،  عن 
والصداقات  السطحية،  واليوميات 
اإلع���������الم  ..فصّيره���������ا  والحي���������اة، 
»نجم���������ة« تتهاف���������ت الفتيات على 

لقياها واستقبالها.
2� والمس���������تخلص من اإلش���������ارات 
الس���������ابقة أن »اإلع���������الم« ب����������ات 
وصانع  »األش���������خاص«  صان���������ع 
»الهوايات«  وصانع  االهتمامات، 
وصانع الق���������دوات...ودوره في هذا 

األمر وغيره ال ُغبار عليه.
 3� بقط���������ع النظر ع���������ن أن ذلك 
)صناعة القدوات »السيئة« قصديٌّ 
ومقصود أم هو مجرد ملء فراغ؛ أم 
عالميي�ن  هو هوى لدى منشطين واإ
ورديء..فإن  متواضع  بمس���������توى 
اإلش���������كال يبقى قائما في منظومة 
الرهيب  الس���������الح  ه���������ذا  اإلعالم، 
التي ت�نبني عليه مسؤولية ضخمة 
وجسيمة. مسؤولية الكلمة التي هي 
واحدة من أكثر مسؤوليات اإلنسان 

»وزنا« وقيمة.
فلننظ���������ر هل اإلعالم ف���������ي أيدي 
الصالحين أم في أيدي غيرهم؟ ولَم 

هو كذلك إن كان الثاني؟
وما هي مسؤولية الصالحين حين��ئذ، 
ف���������ي أي موقع كانوا، مس���������ؤوليتهم 

أمام اهلل تعالى أساسا؟. 
الش���������يء  يتت�ب���������ع بعض  م���������ن   �4
تلك الحش���������ود، ويق���������رأ »االنبهار« 
واالنقياد واالهتمام والزهو والسرور 
والحماس�ة ... يمتليء »حزنا« على 

الفراغ الكبير والخواء العميق الذي 
يس���������ك�ن األعماق، أعم���������اق أبنائنا 
وبناتن���������ا. ومن هذا الفراغ يأتي كل 
شيء سيٍء ورديء ومدّمر.والنفس 
ا إلنس���������انية ال تقبل الفراغ فإن لم 
ُتعمر بالجمي���������ل والخّير والصواب 
والحق ُملئت بأضداد هذه الحقائق 
وال أق���������ول هذه الكلمات. فمن يمأًل 
الفراغ يا ُترى؟ ومن المسؤول عنه 
أساس���������ا: األولياء، وقد قلنا إن في 
تلك الحش���������ود أمه���������ات يصطحبن 
أبناءهن وبناتهن.؟. أم المدرس���������ة 
؟أم المس���������جد؟ أم السلطة الفاشلة 
التي أدارت األمور بش���������راء الذمم، 
والتغاضي عن الفس���������اد األخالقي 
وغي���������ر األخالق���������ي، والحديث هنا 
ينصّب عل���������ى عقود من االنفالت 
والرداءة  الرذيلة  والتسّيب وتشجيع 
قبل نحو عشرين عاما..وقد انتهي�نا 

إلى يعرفه الجميع.
عداده، وقبل  5� إدارة اإلنس����������ان واإ
ذل���������ك تربيته وتنش���������ئته هي أعظم 
المس���������ؤوليات وأكبرها جس���������امة..

ولألس���������ف هذا األمر لم يكن يعني 
ش���������يئ�ا لدين���������ا على م���������دار عقود. 
فقد تم االهتم���������ام بكثيرمن األمور 
ولكن ليس باإلنسان ..هذه حقيقة 
ال يم���������اري فيه���������ا إال....معاند أو 

»شيات«.
6� قب���������ل كارولي���������ن كان تش���������جيع 
أه���������ل ه���������ذه الح���������رف الرديئة )ما 
ُيس���������ّم��ى ب� »الفن«( قائما على قدم 
وس���������اق ، وكانت له برامج وخطط 
، ُتص���������رف فيه���������ا الماليي���������ر، في 
مهرجانات وأيام فنية )كما تسمى( 
، تس���������تضيف األفارقة والالتينيين 
»األزن���������اش«،  وكل  واألس���������يويين 
ومن بين تلك المهرجانات عددُت 
نحو 12مهرجانا خاصة فحس���������ُب 
ب�»الغن���������اء العصري« و»الراْي«..

والهدف األكبر من كل 
ذلك عّبر عنه رئيس حكومة سابق 

بوضوح »خليوهم يزهاو«...
7 � س���������بق أن رأينا ظاهرة سريعة 
الذوبان � لحسن الحظ � تمثلت في 
»س���������ولكينغ« وقد جاء وفعل فعلته 
التي فَع���������ل ..وت���������رك وراءه قتلى 
وجرح���������ى، في إثر حف�ل ال ُيرضي 
إال أصحاب العقول المعوجة. وما 
ندري من توبع ف���������ي هذه الواقعة؟ 
وما الذي استفيد من��ها؟. ولم يكن 
س���������وى »إرهاص« على  سولكينغ 
رؤي���������ة قاصرة، ال عالقة لها بالف�ن 
نما  وال ب���������األدب وال بالترفي���������ه ..واإ
عالقته���������ا الحقيقية ب� »اإلغراق«..

واإلدمان .
8� األهم في المسألة في تصّوري: 
ما ال���������ذي ينتفع ب���������ه ومنه الوطن 
النماذج »المسخ«  من خالل هذه 
المس���������طحة الس���������ائلة؟ ال شك أن 
الفرق شاس���������ع بين م���������ا يرتفع إليه 
حّبة«  »البروفيس���������ور  ب�  المقتدون 
ف���������ي عقولهم ونفوس���������هم وأرواحهم 
يمتثلونه  حين  ومكانتهم،  ومقامهم 
نموذجا وق���������دوة، وبين ما »يرتكس 

إليه« 
وأش���������باهها  كارولين  يتخذونه  من 
قدوة ومثاال. ويكف���������ي ذلك للداللة 
عل���������ى أّي األمرين ينبغي أن نرّكز 

كمجتمع ودولة.
8� وأخي���������را أاَل ُيس���������تفاد من كل ما 
مضى من أخط���������اء، ومما يحدُث 
حتى اليوم أن نعمل على إصالح 
»اإلعوجاج« القائ���������م في فهمنا ل� 
»الفن«،  »الحي���������اة«،  »الثقافة«، 
»الوطن«  »اإلنسان«،  »الدين«، 
المس���������تقبل ؟فلنصنع العاَلم الثقافي 
لإلنس���������ان الجزائ���������ري عل���������ى نحو 
صحيح وس���������ليم ومتبص���������ر، قبل 

فوات األوان ...

بيــن  بلقـاســم و... كــاروليـــن

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ

أ. حشاني زغيدي

لقد كانت حياة رسول اإلسالم  صلى 
اهلل عليه وس���������لم  عام���������ة، ليس فيها 
من الخصوصية، فيخفى ش���������يء من 
جوانبه���������ا، كانت حيات���������ه صلى اهلل 
عليه وسلم س���������نة عملية يقتدى بها، 
كانت حياته واضح���������ة المعالم، حياة 
نقرأه���������ا ككتاب مص���������ور، نجد فيها 
نموذج  الصحيح،  التطبيقي  النموذج 
واقعي يتناغم مع فطرة اإلنس���������ان في 
كل جوانب���������ه الحياتية، فحياة رس���������ول 
اهلل دع���������وة لكل معاني الخير والفالح 

والرشاد .
فاليوم نس���������تعرض جوان���������ب مضيئة 
من س���������يرة رس���������ول اهلل م���������ن خالل 
نس���������تحضر حياته  العطرة،  س���������يرته 
البيت  المش���������رقة، نرى بينيان ه���������ذا 
نس���������تعرض حياته  باإليمان،  العامر 
من صحيح س���������نته، نحاول عرضها 

بإيجاز بأسلوب بسيط .
كان الرسول في صلى اهلل عليه وسلم 
كل  حياته حس���������بة هلل تعالى، كانت 
حيات���������ه طاعة وعبادة، فكان حس���������ن 
الخلق، طيب العش���������رة؛ حتى استحق 
ثناء اهلل ع���������ز وجل ومدحه يقول اهلل 
نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم{ سورة  تعالى:}وَاِإ

القلم
وقال عن أدبه صلى اهلل عليه وسلم 
» أدبني ربي فأْحس���������ن تأديبي« بهذه 
التربية الس���������ليمة التي خص بها كان 

بيته أفضل البيوت خلقا وأدبا .
فكان رسول اهلل صلى اهلل علية رحيما 
رفيقا، لينا  ف���������ي غير ضعف، يعفو 
ويصفح، يميل  لليسر، يظهر البشر 
في وجهه، يسلم على من يلقاه، يكرم 
الضيف، يحس���������ن الج���������وار، كان ال 
يدعو إال بخي���������ر، يكره المدح، يحب 
الكرم والجود، كانت حياته قرآنا كما 
وصفته أم المؤمنين عائشة رضي اهلل 

عنها .
كان الرسول  - صلى اهلل عليه وسلم 
– أحرص الناس على  صلة الرحم، 
فكان برا بأرحامه؛ يخدمهم ويشاركهم، 
حتى نال تزكية وم���������دح قريش أهله 
فوصفوه بالص���������ادق األمين، ثم نال  
تزكية رفيق���������ة دربه الس���������يدة خديجة 
رض���������ي اهلل عنها بقوله���������ا:» »كال، 
أبش���������ر، فو اهلل ال يخزي���������ك اهلل أبدا؛ 
إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، 
وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين 

على نوائب الحق«.
كان صلى اهلل عليه وس���������لم يتواضع 
المس���������كينة ويمنحها من وقته  للمرأة 
باألعم���������ال، يقضي حاجتها  المليء 
ويلبي طلبها في المكان الذي تطيب 

نفسها فيه، هذا لسمو خلقه . .
عن أنس بن مال���������ك رضي اهلل عنه 
قال: إن امرأة ج���������اءت إلى النبي - 
صلى اهلل عليه وسلم - فقالت له: إن 
لي إليك حاجة، فقال: »اجلس���������ي في 
أي طريق المدينة شئت أجلس إليك« 

)رواه  أبو داود (.
وكان أفضل الخلق، حس���������ن معاملة 
الخدم والعمال � كان يرفق بهم، ينزلهم 
منزل���������ة تليق بكرامة اإلنس���������ان ، من 
ه���������ذا المنطلق يحق لمنظمات حقوق 
االنسان أن تدون السنة المطهرة في 
دواوين الفخار لعظم القيم االنس���������انية 

التي جاءت بها
يقول رسول اهلل عليه أفضل الصالة 
وأزك���������ى التس���������ليم  في ح���������ق الخدم 
اهلل  جعلهم  إخوانك���������م،  والعمال:»هم 
تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، 
وألبسوهم مما تلبسون، وال تكلفوهم ما 
يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم«)رواه 

مسلم (.
أين نحن م���������ن المنظم���������ات الراعية 
لحقوق الطفولة التي ضاعت في زمن 
تعفن القيم؟ أين الذين يتطاولون على 
رس���������ولنا الذين يكيلون التهم الباطلة 

أين أنتم من هدي رسولنا ؟
كان ين���������زل األطفال منزل���������ة الرحمة 
واإلش���������فاق، يلبس���������هم عطفه وحنانه، 
يقبله���������م يضمهم إليه، يمس���������ح على 
رؤوس���������هم، كانت رحمة عامة لجميع 

الناس
ق���������ال اهلل عن نبيه - صلى اهلل عليه 
وس���������لم-:} َلَق���������ْد َجاَءُكْم َرُس���������وٌل ِمْن 
َأْنُفِس���������ُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص 
َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف َرِحيٌم{]التوبة: 

.]128
وق���������ال تعالى:} َفِبَما َرْحَم���������ٍة ِمَن اللَِّه 

ا َغِليَظ اْلَقْلِب  ِلْن���������َت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّ
���������وا ِمْن َحْولِ���������َك{]آل عمران:  اَلْنَفضُّ

.]159
ف���������ي غمرة الصالة التي هي قرة عين 
النب���������ي - صلى اهلل عليه وس���������لم - 
وراحت���������ه، فإن في���������ض الرحمة تحمله 
الطفل  لبكاء  ليخفف الصالة، رحمة 
الصغي���������ر، الرحمة التي أودعت قلبه 
الرحيم  - صلى اهلل عليه وس���������لم – 
ف���������ي األرض والس���������موات وفي المأل 

األعلى .
فأين ه���������ي الرحمة الت���������ي تغنى بها 

الغرب ؟
وعن عائش���������ة رضي اهلل عنها قالت: 
جاءتني مس���������كينة تحم���������ل ابنتين لها 
فأطعمته���������ا ثالث تم���������رات، فأعطت 
كل واحدة منهم���������ا تمرة، ورفعت إلى 
فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها، 
فش���������قت التمرة التي تري���������د أن تأكلها 
بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت ذلك 
لرس���������ول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم 
فقال:»إن اهلل قد أوجب لها بها الجنة، 

أو أعتقها من النار« رواه مسلم.
هذه بعض قطوف السنة العطرة وهذه 

بعض نفحات سيرته العطرة 
المتطرفين  والغالة  للمتعصبين  نقول 
من الحاقدين على اإلس���������الم وهديه، 
هذه هي قيم دينن���������ا الحنيف صفحة 
بيض���������اء، نق���������ول كفوا ألس���������نتكم عن 
رسول اإلسالم، إال رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم .

f من هــــدي أخـــــالق رســـول اإلســــــــــالم
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تم���������رُّ بنا في هذه األي���������ام ذكرى اليوم 
العالم���������ي لحق���������وق اإلنس���������ان، والتي 
تأتي في العاش���������ر من شهر ديسمبر 
في كّل عام، حي���������ث صدر اإلعالن 
العالم���������ي لحق���������وق اإلنس���������ان بتاريخ 
10/12/1948م ف���������ي وثيق���������ة دولية 
رسمّية، َوُيَعّد الميثاق العالمي لحقوق 
اإلنس���������ان ال���������ذي أصدرت���������ه الجمعية 
العامة لألمم المتحدة تتويجًا للحضارة 
اإلنسانية وجهود الُمفكرين والُمصلحين 
ف���������ي العصر الحدي���������ث، حيث صدر 
الميث���������اق بعد نهاية الح���������رب العالمية 
الثانية بس���������نوات قليلة، ونحن في كّل 
مناس���������بة ُنَبيِّن وجهة نظر اإلس���������الم 
كي يكون المؤمن على َبيِّنة من أمِر 

دينه.
ِإنَّ الش���������ريعة اإلسالمية الغرَّاء تحتفظ 
دائمًا بكونها أس���������بق وأعمق وأش���������مل 
من َأيَّة قوانين  وضعّية، حيث قرَّرت 
لإلنس���������ان حقوقه منذ خمس���������ة عشر 
قرنًا، وحّثت على صْوِن هذه الحقوق 
وشمولها  بالرعاية  حاطتها  واإ وحفظها 
بالعناي���������ة، فحق���������وق اإلنس���������ان  من 
الموضوعات الجوهرّية في الّش���������ريعة 
اإلسالمّية، انطالقًا من قوله سبحانه 
وتعالى: }َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم 
يَِّباِت  َن الطَّ ِفي اْلَبرِّ وَاْلَبْحِر َوَرزَْقَناُهم مِّ
���������ْن َخَلْقَنا  مَّ ْلَناُه���������ْم َعَلى َكِثيٍر مِّ َوَفضَّ
َتْفِضي���������اًل{، فالكرامة اإلنس���������انية حقٌّ 

َمُصوٌن للجميع دون استثناء.
اإلسالم ... ُمنطلق احلقوق واحُلّرّيات

ِإنَّ حق���������وق اإلنس���������ان في اإلس���������الم 
تنبع أصاًل م���������ن العقيدة وخاّصة من 
عقيدة الّتوحيد، ومب���������دأ الّتوحيد القائم 
على ش���������هادة أن ال إل���������ه إال اهلل هو 
ُمنطلق كلِّ الحق���������وق والحرّّيات؛ ألّن 
اهلل سبحانه وتعالى خلق الناس أحرارًا 
وُيريدهم أن يكونوا أح���������رارًا، ويأمرهم 
بالمحافظة على الحقوق التي شرعها 
والحرص على االلتزام بها ،واإلنسان 
في اإلسالم صاحُب مركٍز خاّص في 
الكون من حيث أص���������ل ِخْلقته: }َلَقْد 
َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم{، ومن 
حيث مكانته في األرض ورسالته: }ِإنِّي 
َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة{، ومن حيث 
ُقدراته وملكاته واستعداده: }َوَعلََّم آَدَم 
ُكلََّها{، ومن حيث مسئوليته  اأَلْسَماء 
عن عمله: }وََأن لَّْيَس ِلإِلنَساِن ِإال َما 
َس���������َعى{، وعدم مؤاخذته بجريرة غيره: 

}واََل َتِزُر وَاِزرٌَة ِوْزَر ُأْخرَى(.
هكذا أنصف اإلسالم اإلنسان وكشف 
عن جوهره الفريد، ومركزه في الكون 
ورس���������الته في الحياة، فحقوق اإلنسان 
في اإلس���������الم تنبع من الّتكريم اإللهّي 
لإلنس���������ان كم���������ا جاء ف���������ي كتاب اهلل 
سبحانه وتعالى وُسّنة رسوله- صّلى 

اهلل عليه وس���������ّلم-.
الشريعة اإلسالمية... وحقوق اإلنسان

من المعلوم َأنَّ للش���������ريعة اإلسالمية 
مقاصد تتمّثل في حماية حياة اإلنسان 
ودينه وعقله وماله وأسرته، َفِمْن أّول 
اإلس���������المّية صيانة  الشريعة  مقاصد 
البش���������رّية،  للحياة  األركان الضروريَّة 
والّنف���������س، والعقل،  الّدي���������ن،  وه���������ي: 
والّنس���������ل، والمال، وقد بيَّن اإلس���������الم 

األح���������كام الفقهّي���������ة الّتفصيلّي���������ة التي 
الّضرورات  ِسَياًجا لصيانة هذه  ُتَمثِّل 
عليها،  والمحافظة  حمايته���������ا  وكيفّية 
حيث ذكر اإلمام أب���������و حامد الغزالي 
في كتابه »المس���������تصفى« أنَّ حرمة 
الّضرورات الخمس ل���������م ُتَبْح في ِملَّة 
قط، وق���������ال بذلك أيض���������ًا اإلمام أبو 
إسحق الّشاطبي في كتابه »الموافقات 
في أصول الّشريعة«، فهذه األمور ال 
ُبدَّ منها إلقامة الحياة الّصالحة، فإذا 
ُفِقَد بعضها انهارت الحياة اإلنس���������انّية 

أو اختلَّت وفسدت.
 لقد حرص اإلس���������الم َعْب���������َر تاريخه 
الُمش���������رق على مراعاة حقوق اإلنسان 
وصيانته���������ا، وس���������تبقى تعالي���������م ديننا 
اإلسالمي الحنيف وخصائص شريعتنا 
الغرَّاء ثابتة كالّطود اأَلَشّم، لن تهزها 

عواصف هوجاء وال رياح عاتية. 
ماء يف اإلسالم ُحرمـُة الدِّ

من المعل���������وم َأنَّ هناك أدّلة كثيرة من 
الكتاب والس���������نة ُتَبيِّن م���������دى اهتمام 
اإلس���������الم بحياة اإلنس���������ان، فقد حذَّر 
الرس���������ول الكري���������م –صلّ���������ى اهلل عليه 
وس���������ّلم- م���������ن االعتداء عل���������ى حياة 
اإلنس���������ان، كما جاء في قوله- صّلى 
اهلل عليه وسّلم-: ) َلَزوَاُل الدُّْنَيا َأْهَوُن 
َعَلى اللَِّه ِمْن َقْتِل َرُجٍل ُمْسِلم(، وقوله 
– صّلى اهلل عليه وسّلم- أيضًا: ) َلْو 
َماِء وَاأَلْرِض اْشَتَرُكوا ِفي  َأنَّ َأْهَل السَّ
َدِم ُمْؤِم���������ٍن  أَلَكبَُّهُم    اللَّ���������ُه ِفي النَّاِر(، 
كما ورد عنه – صّلى اهلل عليه وسّلم 
– أّنه قال: )ال َتْرِجُع���������وا َبْعِدي ُكفَّارًا 
َيْضِرُب َبْعُضُكْم رَِقاَب َبْعٍض(، وَبيَّن 
القرآن الكريم الغضب الش���������ديد الذي 
يلحق بالقاتل جزاء فعلته الشنيعة، كما 
جاء في قوله سبحانه وتعالى: ﴿َوَمن 
ًدا َفَجزَآؤُُه َجَهنَُّم َخاِلًدا  َتَعمِّ َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ
ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْي���������ِه َوَلَعَنُه وََأَعدَّ 
َلُه َعَذاًبا َعِظيًما﴾، وقد رسم اإلسالم 
الخطوط العريضة لس���������المة اإلنسان 
وكرامته وع���������دم االعتداء عليه وقتله، 
كم���������ا جاء في قول���������ه - عليه الصالة 
والس���������الم-: ) ال َيِحلُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِلٍم 
َيْش���������َهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللَُّه وََأنِّي َرُسوُل 
اللَِّه ِإال ِبِإْحَدى َثالٍث: النَّْفُس ِبالنَّْفسِ، 
وَالثَّيُِّب الزَّاِني، وَاْلَمفاِرُق لِدينِه التَّاِرُك 

ِلْلَجَماَعِة(.
ِإنَّ المجتم���������ع ال���������ذي ينش���������ده دينن���������ا 
اإلس���������المّي الحنيف، ه���������و المجتمع  
الذي يس���������وده الح���������بُّ الخالص والوّد 
والّصف���������اء، والّتع���������اون واإليث���������ار، ال 
لألنانية واألحقاد، والّتدابر  فيه  مكان 

والّتناحر. 
ومن الجدير بالذكر أّن البشرّية كانت 
قبل بزوغ فجر اإلس���������الم في ُظلمات 
بعضه���������ا فوق بعض،  يفت���������ك القوّى 
بالّضعي���������ف، وي���������أكل الق���������ادر حقوق 
العاج���������ز، وم���������ع ذلك ع���������رف العرب 
ف���������ي جاهليتهم ِحْلف الفضول ..، أن 
ينص���������روا المظلوم ويقف���������وا معه حّتى 
يأخ���������ذ حّقه من الّظال���������م، ذلك الحلف 
ال���������ذي قال عنه رس���������ولنا –صّلى اهلل 
عليه وس���������ّلم-: )َلْو ُدِعي���������ُت ِإَلْيِه ِفي 

اإِلْسالِم أَلَجْبُت(.
 وجاءت رسالة اإلسالم، رسالة العدل، 
كما جاء في قول���������ه –صّلى اهلل عليه 
وسّلم-: )ِإنَّ اْلُمْقِسِطيَن ِعْنَد اهلِل َعَلى 
َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر، َعْن َيِميِن الرَّْحَمِن َعزَّ 
، َوِكْلَتا َيَدْيِه َيِميٌن، الَِّذيَن َيْعِدُلوَن  َوَجلَّ

ِفي ُحْكِمِهْم وََأْهِليِهْم َوَما َوُلوا(. 
ويتبيَّ���������ن م���������ن ذل���������ك كلِّ���������ه َأنَّ ديننا 
اإلس���������المي الحنيف يدعو إلى إقامة 
العدل الُمطلق، الذي ال يعرف الّتفرقة 

وال الُمحاباة بين الناس جميعًا.

فلسطين وانتهاكات حقوق اإلنسان 
من المفارقات الخطي���������رة أّن العصر 
الحدي���������ث الذي َيدَّعي أهله أّنه عصر 
حقوق اإلنس���������ان  بامتياز، هو عصر 
اإلنس���������ان  لكرامة  الكبرى  االنتهاكات 
وحّقه ف���������ي الحياة، فقد ُأهدرت كرامته 

َوِدِيَسْت حقوقه.
وفي هذه األيام تعيش بالدنا فلسطين 
انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان في 
االعتداءات  َج���������رَّاء  المجاالت  جميع 
الوطن  محافظات  على  اإلس���������رائيلية 
كاّف���������ة، وم���������ا نتج عن ذل���������ك من قتل 
وتش���������ريد وتنكي���������ل، وما اس���������تهداف 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي لألطفال 
الفلس���������طينيين وما يتعرَّض له أسرانا 
البواس���������ل من ُظلم وتنكيل عّنا ببعيد، 
كم���������ا تتعرَّض مدين���������ة القدس لمجزرة 
بش���������عة من قبل س���������لطات االحتالل 
تستهدف اإلنسان والُمقّدسات والّتاريخ 
والحض���������ارة في ِظّل تعتي���������ٍم إعالميٍّ 
كبير، وم���������ا يحدث في حّي الش���������يخ 
ج���������راح وحّي البس���������تان وفي س���������لوان 
والعيس���������اوية وغيرها ليس عّنا ببعيد، 
حتى إنَّ األموات والمقابر لم تس���������لْم 
من هذه الجرائم البشعة، فاالعتداءات 
اإلسرائيلية في المّدينة المقّدسة كثيرة 
ومتع���������ّددة وطال���������ت كّل ش���������يء فيها 
من إغ���������الٍق للمؤّسس���������ات، ومالحقٍة 
للمرجعّيات الّش���������رعّية والّش���������خصّيات 
الوطنّي���������ة، ونه���������ٍب ل���������ألرض، وهدٍم 
للبي���������وت، وتدميٍر للمقاب���������ر، وفرٍض 
للّضرائب، وسحٍب للهوّيات، باإلضافة 
إلى تزوير المناهج الّتعليمية وتزييف 
س���������المي  الّتاريخ، فكّل َمْعَلٍم عربي واإ
فيها يتعّرض لخطر اإلبادة والّتهويد، 
وم���������ا يجري ف���������ي المس���������جد األقصى 
بالقدس والمسجد اإلبراهيمي  المبارك 
بالخلي���������ل ُيَعدُّ اس���������تباحة ُمبرمجة من 
قب���������ل ق���������وات االحتالل اإلس���������رائيلي 
التي تس���������تهدف تفريغ المسجدين من 
الُمَصّلين والُمرابطين وتجفيف الوجود 
اإلس���������المّي فيهما، من خ���������الل منع 
الوصول  من  والُمرابطي���������ن  الُمَصّلين 
إليهم���������ا، والعاَلم–الذي َيدَّعي حرصه 
على حماية حقوق اإلنسان- ولألسف 
ُيغلق عينيه ويصّم ُأذنيه عّما يجري في 

المسجدين الُمباركين من اعتداءات.
حقوق اإلنسان ... بني األمس واليوم 

من المعلوم َأنَّ ديننا اإلسالمي الحنيف  
ُيحافظ عل���������ى حقوق الّن���������اس جميعًا 
بغّض الّنظر عن دينهم أو جنس���������هم 
أو لونهم، وكذلك كان المسلمون على 

َمرِّ الّتاريخ، كما قال الشاعر: 
َمَلْكَنا فكاَن العفُو منَّا َسِجّيًة              
ا َمَلْكُتم َساَل بالّدِم َأْبطـُُح َفَلمَّ  

ُق بيَنَنـا َفَحْسُبُكم هذا الّتَفرُّ
وكلُّ إناٍء بالذي فيه َيْنَضـُح    
تلك هي طبيعة المجتمع المسلم، فهذا 
ديننا وتلك تعاليمه، وهذه أمتنا وذلك 
ماضيه���������ا، وهذا ه���������و العالم وحاضره 
الذي يعيش فيه، وما يستوي البحران 
هذا عْذٌب فراٌت س���������ائٌغ شراُبه، وهذا 

ِمْلٌح ُأَجاج.
 أما آن للبش���������رّية الّتائهة أن تعود إلى 
األصل، إلى الحّق، إلى سفينة الّنجاة 
التي تقودها إلى حياة كريمة سعيدة، 
إلى كتاب اهلل وس���������نة رس���������وله، فهما 

مصدر الخير والحّق .
 T وصلّ���������ى اهلل على س���������ّيدنا محمد 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أضواء على حقوق اإلنسان يف اإلسالم 

د. يوسف مجعة سالمة*

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  

   www.yousefsalama.com     

بعض  ولكن  صلة؛  واإللحاد  التنوير  بين  يكون  أن  المؤمن  يستغرب 
التنوير  ربط  يستغربون  بل  ذلك؛  يستغربون  ال  العرب  »التنويريين« 

بالدين. ربط التنوير باهلل. ربط التنوير بالنور!
أفي »التنويريين« العرب من يربط التنوير باإللحاد ربطا محكما جازما 
مزيد  ال  تصريحا  فيصرّح  بعضهم  أما  هناك؛  أجل،  النقاش؟  يقبل  ال 
عليه، وأما بعضهم اآلخر فال يصّرحون، ولكن ُيفَهم من مؤّدى كالمهم 
وتصورهم لوضع الدين والغيب في هذا الوجود. ولنقتصر اليوم على من 
يصرّح، ومع ذلك تجد له من المؤمنين، وربما من المتدينين، أنصارا 

كثيرين!
سعيد،  أحمد  علي  والداه  سّماه  بشري  كائن  األرضية  الكرة  هذه  على 
وسّمى نفَسه أدونيس.. في الخروج من االسم العربي اإلسالمي الذي 
يجمع بين اسم نبي واسم صحابي جليل وخليفة راشد، إلى اسم أسطوري 
وثنّي داللة كافية على  منزع الرجل وما سيؤول إليه مذهبه في الحياة 
وموقفه من الدين. ولكن ال بأس، دعونا من االسم، ولننظر في جوهر 
مذهبه الفكري الذي يدندن حوله في جل كتبه، مصّرحا أحيانا وملّمحا 

أحيانا أخرى..
مذهب الرجل واضٌح ال غبار عليه. يصرّح به في كل كتاب، بل يصرخ 
اإلنسان محلَّ  حالل  واإ الغيب،  محل  الدنيا  إحالل  مناسبة:  كل  في  به 
الحضارة اإلسالمية،  الغربية محلَّ أصول  الحداثة  حالل أصول  اهلل، واإ
وتجريد الثقافة العربية تجريدا كامال من أثر الدين وصبغته وتوجيهه. 
وهو يفعل ذلك باسم الحداثة، واإلبداع، والتنوير! وكيف ال يكون األمر 
كذلك والسبيل إلى الحداثة واإلبداع عنده هو »أن تنتهي هيمنة الدين 
على المجتمع، وأن تحل محلها هيمنة الحرية والعقل، ويعني ذلك انتفاء 
الحقيقة القبلية، كما يعّلم الدين، فالحقيقة تالية، إنها تحقق بالعمل، 
فنحن نتعرف على الحقيقة بالممارسة ال بالنظر أو التأمل، واإلنسان، 
إذن، هو الذي ينشئ الحقائق انطالقا من فعاليته وممارسته. الحقيقة، 
بتعبير آخر، تكون ثورية أو ال تكون، من هنا يذكر موقف الرازي وابن 
الراوندي بما يقوله برودون: من أن اإلنسان وجد ليحيا بال دين، أي 

فكرة جاهزة مسبقة، مطلقة أو غير مطلقة«.     
سيادة هلل  وال  نفسه،  سيد  هو  »الحداثي«  المنظور  هذا  في  اإلنسان 
عليه. من ثمة، فعليه أن يتكلم هو وال يؤسس حياته على ما يسمعه 
من كالم اهلل. لقد تأسست الحضارة اإلسالمية على كالم اهلل، وكان ذلك 
في نظر أدونيس هو الخطأ الحضاري الشنيع: »يبدو في هذا المنظور 
أن الذي تكلم وكتب في المجتمع العربي هو اهلل وحده، وأن تراثنا يمثل 
نوعا من الكتابة األولى، وكل كتابة يكتبها اإلنسان يجب أن تكون شرحا 

وتفسيرا لهذه الكتابة األولى«.
وال َيذهِب الظنُّ إلى أن أدونيس قصد أن المجتمع العربي أعطى لكالم 
اهلل مساحة أكبر مما ينبغي، أو اكتفى بترديد كالم اهلل دون أن يبذل 
القصد  بل  اهلل؛  كالم  في  ُيذَكر  لم  مما  الكون  أسرار  فهم  في  الوسع 
تاما؛  إعراضا  الدين  عن  واإلعراض  كاملة،  مجافاة  اهلل  كالم  مجافاة 
فذلك، عنده، هو شرط الحداثة األول، وفي هذا السياق يتنّزل تنصيُبُه 
اإللحاَد أول خطوات الحداثة، وربُطُه العقَل باإللحاد: أي الخروج عن 
الدين؛ فهو الذي يقول، ممجدا اإللحاد بصراحة ال مزيد عليها: »ليس 
نما الفكر القائم على الوحي هو  الوحي وحده هو النافل أو الباطل، واإ
كذلك، نافل وباطل. إن هذا النقد يرى في نهاية النبوة بداية الواقع، وفي 
نهاية النظرية بداية التجربة، فإذ ينتهي الفكر النبوي، يحل محله الفكر 
الذي يصدر عن التجربة اإلنسانية ويتحقق العقل في العالم الواقعي. 
وهكذا يصبح الفكر انبثاقا من التجربة، ال هبوطا من الغيب. كذلك ال 
نما  تعود السياسة ممارسة باسم الوحي وشكال للتصور الديني للعالم، واإ

تصبح ممارسة إنسانية تقوم على العقل.
العودة إلى اإلنسان في طبيعته األصلية  إن منطق اإللحاد هنا يعني 
لى اإليمان به من حيث هو إنسان. فمادام اإلنسان تابعا للغيب، ال  واإ
إذن  الوحي هو  فتجاوز  إنسانا.  يكون  المنطق أن  يمكنه بحسب هذا 
الحقيقي،  اإلنسان  إلى  الالإنسان  تجاوز  أي  الوحي،  إلنسان  تجاوز 
إنسان العقل... ولهذا كان اإللحاد توكيدا على إرادة اإلنسان الخاصة 
بحيث يكون عقله، شريعته وقوته. المقدس. بالنسبة إلى اإللحاد، هو 
اإلنسان نفسه، إنسان العقل... إنه يحل العقل محل الوحي، واإلنسان 
وفكر  المستقبل  لحياة  كنواة  نفسه،  اإللحاد  يقدم  هنا  اهلل. ومن  محل 

المستقبل«!
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 »التنوير« 
مرتديا معطف اإلحلاد ! 

أ.د. عبد امللك بومنجل
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كتبت منذ أسابيع مقااًل )على هامش مالك بن نبي(، ونشرته 
أسبوعية )البصائر(، وذهبت فيه إلى تقرير أن األفكار المبثوثة 
جمهور  يربط  الذي  المتن  هي  اهلل،  رحمه  نبي،  بن  كتب  في 
لنا بن نبي  المتن ترك  الفذة، ومع ذلك  بتلك الشخصية  القراء 
ما يمكن أن نطلق عليه )هامشا( أو بلغة القدامى حاشّية تشرح 
تاريخ نشوء تلك األفكار وارتقائها عبر الزمن والمالبسات التي 

عاشها صاحبها.
ولعل كل من يطلع على تلك الحاشّية، يلمح حضور شخصّية 
المستشرق  وهي شخصية  نبي،  بن  حياة  في  مؤثرة وضاغطة 
)-1883 1962(؛ وتضم  ماسينيون  لويس  المخابرات  ورجل 
تلك الحاشّية مذكراته التي نشرها في حياته )الطفل والطالب(، 
وبعض متعلقات تلك المذكرات التي نشرت بعد وفاته، ومنها كتاب 

)العفن( والجزء الثالث من المذكرات )الكاتب( و)اليوميات(...
ولشدة حضور تلك الشخصية في حياة بن نبي، ربما ذهب الخيال 
ببعض القراء إلى اتهام بن نبي بالوسواس القهري المؤسس على 
عصاب )المؤامرة(، وال أكتمكم سرًا فلقد كنت واحدا من هؤالء، 
فإن لم أبلغ حد اتهام الرجل بالمرض، فقد انساق خيالي وراء 
تفسير المبالغة، إذ كيف يعقل أن يتقفى ماسينيون، وهو من هو 
في الثلث الثاني من القرن العشرين، شاًبا جزائريا وطالب علم 
يعيش على الكفاف، يتعقبه في دراسته وفي قوت يومه، ويرسل 
أخطبوط شره في التضييق عليه إلى مدينة تبسة، فيحرم والده 

من وظيفته ألنه أحد مصادر تمويله؟
بدا األمر عصًيا على الفهم بله االقتناع، بل إن األمر يبدو أشّد 
إثارة وتعقيدا، عندما يعزو بن نبي تحطيم أستاذه ورفيقه حمودة 
بن ساعي لهذه اليد الخفّية الجلية يد ماسينيون! لكن على الضفة 
األخرى نجد أن ماسينيون على الرغم من كتاباته الكثيرة لم يأت 
على ذكر مالك بن نبي، بل ذكر حمودة بن ساعي مرتين على 
األقل، معتبرا إياه في إحداها: »رجال يفكر، ويعيش حياة عزلة 

شديدة، لكنه يعتبر من رواد معارضة الفرنسة في الجزائر«.
ومن سخرية القدر أن رجل الظل هذا الذي قضى حياته مجندا في 
)المصالح الخاصة(، يناضل من أجل احتفاظ فرنسا بـ)الفردوس 
الجزائري(، قد أمهله القدر بضعة أشهر ليرى جنود االستعمار 
ومن ورائهم )الكولون( يغادرون الجزائر...ومن سخرية األقدار 
أيضا أن يوم وفاته في 31 أكتوبر 1962، وهو اليوم ذاته الذي 
سيشهد رحيل )خصمه العنيد( مالك بن نبي بعد إحدى عشر 

سنة ذات خريف من سنة 1973.
والحقيقة أن ماسينيون ينتمي إلى جيل كامل من المستشرقين، 
منخرط في منطق )الدولة العميقة( في أوربا عامة وفي فرنسا 
على وجه أخص، تشكلت منهم طالئع االستعمار الحديث، حيث 
اإلسالمي،  العالم  لمعرفة  يؤهلهم  )خاصا(  تكوينا  جميعا  تلقوا 
ينفذون  خاللها  من  والتي  العربّية،  الّلغة  تعلمهم  عن  ففضال 
وتباين  تنوع  واستكشاف  االسالمية،  الثقافة  دقائق  معرفة  إلى 
التناقضات  لزرع  الثغرات  ايجاد  ثمَّ  ومن  االجتماعي،  النسيج 
واالختالفات، سواء على أساس اثني أو اقتصادي، فإن بعضهم 
في  والروحانية  )التنسك(  في  كمختص  نفسه  يقدم  كماسينيون 

الثقافة اإلسالمّية.
الطرق في  قد سبقوه على هذا  برادي وفولناي  فنتور دي  كان 
القرن الثامن عشر، غير أن ميزة ماسينيون تتمثل في انخراطه 
فغداة  االستخباراتية،  الخاصة(  )المصالح  عمل  في  الواضح 
-Vi )اندالع الثورة التحريرية قذف بتلميذه الرائد فانسون منتاي 

cent Monteil(، وهو من المعربين، في ديوان الحاكم العام 
في الجزائر جاك سوستال، والذي عمل كل ما في وسعه من 
فرنسا  وجود  على  يبقي  مخرجا  يجد  عساه  وخطط،  اتصاالت 

في الجزائر.
إن الوثائق التي تركها ماسينيون، تعزز بما ال يدع مجاال للشك، 
وعمله  الجزائريين،  نشاط  لكل  تعقبه  في  نبي  بن  هواجس  كل 
النهضة  سبل  تلمس  أو  التحرر  أفكار  كل  خنق  في  الدؤوب 
الحقيقية، فالمصالح االستخباراتية كما  تقول تلك الوثائق، لديها 
الفضاء  خريطة وملفات شخصية عن كل شخص يتحرك في 
الفرنسي، ابتداء من معرفة أصوله في الجزائر وصوال إلى نمط 

حياته االجتماعية واالقتصادية على التراب الفرنسي.
تلك الوثائق تحدثنا عن عدد أبناء منطقة القبائل العاملين في 
قطاع الميكانيك، وعدد المتزوجين منهم، ومن جاء بزوجته من 
تزوج بفرنسية، ومن يعيش مع فرنسية خارج إطار الزواج، ثم 
الجزائر، وتخصيص منطقة  الجهات األخرى من  الوافدين من 
خاص  اهتمام  وللرجل  عددا؛  األكثر  الجالية  بوصفها  القبائل 
برواد الحي الالتيني، حيث طلبة جامعة السربون، وذاك مخبر 

آخر له ميزته في رصد أفكار الجيل الجديد واتجاهاتهم.
بن  كحمودة  رجل  من  يجعل  أن  حقا  ماسينيون  استطاع  لقد 
ساعي يتوارى عن المشهد العام، لكنه دفع بن نبي إلى المواجهة 

والتحدي.

ماسينيون يف ذكراه!

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

تحّدثُت سابقا عن األستاذ »طاهر الطاهري« 
في مقالي الذي نشـــــــــرته جريـــــــــدة البصائر 
تحت عنوان »يوميـــــــــات طالب في الجامع 
األخضر«، عرّفت به وبدراسته ومالحظاته 
التي ســـــــــّجلها عن الّنظـــــــــام الّداخلي لطلبة 
اإلمام عبد الحميد بن باديس، وكيفية نزوله 
تلميـــــــــذا بالجامع األخضر ســـــــــنة 1936م، 
حيث أصبح أحد العرفاء المســـــــــؤولين على 
فوج من الطلبة يبلغ تعداده 40 طالبا، كان 
للعرفاء ِاجتماعات دورية توجيهية مع اإلمام 
ابن باديس في ُحجرته بالجامع األخضر، 
لقـــــــــد رّبـــــــــى فيهم مفهـــــــــوم العمـــــــــل المنظم، 
وااللتزام الّصارم بالقوانين، فهو كما وصفه 
»الطاهري«: »نـــــــــراه يقف معنا في أوقات 
الّدراســـــــــة، وفي خارجها موقـــــــــف الضابط 
العسكري، يطبق القوانين بقوّة وحّدة«، وهذه 
القيم النبيلة التي نشأ »الطاهري« عليها في 
المدرسة الباديســـــــــية، صاحبته في مسيرته 
وحياتـــــــــه العلمية والّسياســـــــــية، ومنذ تخّرجه 
من جامع الزيتونة سنة 1946م، عاد إلى 
العمل الميداني داخل وطنه مقتنعا بمبادئ 

الجمعية، وعضوًا عاماًل فيها. 
صارت رئاســـــــــة الجمعية بعد وفاة الّشـــــــــيخ 
عبد الحميد بن باديس للشيخ محمد البشير 
اإلبراهيمـــــــــي، وقد تضاعَف ُجهد أعضائها 
التربوي والتعليمي والّسياســـــــــي، لسد الفراغ 
الذي خّلفه وفاة اإلمام، وازدادت وتيرُة عمل 
مكتبها في عقد االجتماعات والّتنسيق بين  
حتى  المـــــــــدارس،  وتأســـــــــيس  المقاطعات، 
وصلـــــــــت ذروتهـــــــــا ســـــــــنة 1944م، فبلغت 
ثالثا وتســـــــــعين مدرســـــــــة في المدن والقرى 

الجزائرية. 
قّســـــــــمت إدارة الجمعية القطر الجزائري إلى 
ثالث ِعمااَلت )قسنطينة، الجزائر، وهران(، 
واألســـــــــتاذ »الطاهري« نشـــــــــط فـــــــــي ِعمالة 
الجزائر، التي ضّمت شـــــــــخصيات مسؤولة 
وبارزة فـــــــــي العمل اإلصالحي، أمثال عبد 
اللطيف السلطاني، وأحمد سحنون، والربيع 
بوشـــــــــامة، وأبـــــــــو بكر األغواطـــــــــي، وعلي 
شـــــــــنتير وغيرهم، فكان من عمداء المكتب 
الّدائم للجمعية، حيث اســـــــــتمرت عضويته 
فيه إلى غاية بداية ثـــــــــورة التحرير، ُمكّلف 
من رئاســـــــــتها باإلشراف على ناحية سيدي 
عيسى، وبوســـــــــعادة وأعراشها، إضافة إلى 
بلدة ســـــــــور الغزالن. ُعرف عنه االنضباط 
وااللتـــــــــزام بقـــــــــرارات الجمعيـــــــــة، ال تفوتـــــــــه 
اجتماعاتها، ففـــــــــي مذكراته التي خّصصها 
لسيرته الّذاتية، نقل فيها ُمحادثته مع الّشيخ 
عيسى بن السعيد بن عليه اإلبراهيمي، وهو 
أحد أعضاء جمعيـــــــــة العلماء األوائل، وقد 
زاره أثناء مرضه الـــــــــذي توفي إثره، وكّلمه 
عن االجتماع العام للجمعية الواقع بتاريخ 
21 جويليـــــــــة  1946م ودام ثالثـــــــــة أيام، 
وحضـــــــــره »الطاهري« وغاب عنه الّشـــــــــيخ 
»عيسى«، فتأّسف األخير لعدم تمّكنه من 
الحضور، وقـــــــــد أخبره »بمقررات الجمعية، 
وما هـــــــــي عازمة على تنفيـــــــــذه من أعمال 
بّناءة في تأســـــــــيس المدارس الحرّة، ونشر 
الجزائري  الّشـــــــــباب  العربية، وتكوين  الّلغة 
على مبادئ اإلســـــــــالم الحنيف«، وقد بادر 
الّشـــــــــيخ »الطاهري« في الّسنة نفسها إلى 
تأســـــــــيس مدرســـــــــة »التهذيب« ببلدة سيدي 
عيســـــــــى، والتي صادفت عقبات كثيرة من 

المناوئين للجمعية.

كان »الطاهري« ال ينقطع عن كتابة الّتقارير 
رسالها إلى اإلدارة، ولكن من المؤسف له  واإ
أّن مراسالته مع أعضاء الجمعية ضاعت 
مع وثائقـــــــــه الكثيرة أّيام حرب التحرير، بما 
تحتويه من معلومات تاريخية وقوائم للطلبة، 
ولم يبق منها إاّل الّنزر القليل، منها رسالة 
من الّشـــــــــيخ خير الّدين البسكري، مبعوثة 
لألستاذ »الطاهري« بتاريخ 11 أوت سنة 
1950م، جاء في نّصها: »..وبعد: الّرجاء 
األكيد أن تحضروا اجتماع المعتمدين يوم 
األحد 20 أوت، لنطبق مًعا قرار المعتمدين 
لجمعية العلماء المنعقد أخيرًا بقســـــــــنطينة، 
تحت رئاســـــــــة نائب رئيس الجمعية الّشيخ 
العربي التبسي، وألهمية هذا االجتماع، ال 

يجوز الّتأخر عن الحضور«.

البشير اإلبراهيمي كثيرة،  مراسالت محمد 
ســـــــــواء داخل الوطن أو خارجه، وقد ُأدرج 
بعضهـــــــــا في آثاره المطبوعـــــــــة، يقول نجله 
الدكتور أحمـــــــــد طالب اإلبراهيمي: »وهكذا 
مـــــــــن 1948 إلى 1951 أملى علّي مئات 
الّرســـــــــائل، كانت في البداية مقتصرة على 
أصدقائه: محمد نصيف بجدة، تقي الّدين 
الهاللـــــــــي ببغـــــــــداد، محمد بهجـــــــــة البيطار 
بدمشق، إبراهيم الكّتاني بالمغرب األقصى.. 
ورسائل إلى مصطفى الّنحاس، رئيس وزراء 
مصر، وطه حســـــــــين وزير المعارف سنة 
1950م«، وهي تمّثل رصيدا تاريخيا، تثبت 
الفكري والعلمي والّسياسي، وتتجلى  جهده 
للقارئ من خالل نصوصه وثائقه، »صورة 
واضحة عن تاريـــــــــخ الجزائر الحديث، من 
ليل طويل لالســـــــــتعمار الذي استولى على 
األرض، وأراد استعباد أهلها، واقتالعهم من 
جذورهـــــــــم الضاربة في أعماق التاريخ، إلى 
العلماء  الوطنية- وجمعية  تصدي الحركة 
جزء منها- لتلك الممارسات وامتداداتها«، 
غيـــــــــر أّن آثاره التي جمعها نجله خلت من 
رسائله اإلدارية التنظيمية الموجهة للعمداء 
وأعضاء الجمعية، وللشـــــــــخصيات الوطنية 
والّسياســـــــــية، وأهميتها تكمُن في أّنها ترسم 
الخطوط العريضة للسياســـــــــة الّداخلية التي 
انتهجتها الجمعية بعد أحداث ماي 1945 

إلى غاية سنة 1950م.
 ومن رسائله التنظيمية التي اّطلعت عليها،  
رســـــــــالتان هامتان بينه وبين األستاذ طاهر 
الطاهري، صدرتا في شهر جانفي من سنة 
1947م، تظهر من محتواهما شـــــــــخصية 
الّشـــــــــيخ محمد البشـــــــــير اإلبراهيمي القوّية، 
وجّديتـــــــــه في العمل الـــــــــذي انتهجه، وحّدته 
في تطبيق القرارات، وعدم تضييع الوقت، 
وأهمية انتهاز الفرص في توســـــــــيع نشـــــــــاط 
الجمعية واكتســـــــــاب المزيـــــــــد من األنصار 
إليهـــــــــا، كما أّنـــــــــه متابع جّيـــــــــد ألعضائها 
الموزّعين على المدن، يتحّســـــــــس أخبارهم، 

ويشّجعهم على العمل أكثر، لقد تجّلت فيه 
معاني القيادة الواعيـــــــــة التي تؤمن بالعمل 
المنظم، وهو باختصار كما وصفه الّشـــــــــيخ 
»العربي التبسي«، »فلتة من فلتات الزمان، 

والعظمة أصٌل في طبعه«.
1 / الرس������الة األولى: مؤّرخة بتاريخ 24 
جانفـــــــــي 1947م وهي بخـــــــــّط اإلبراهيمي، 
مـــــــــا يفهم من نّصها، أّنها تمثل جوابه على 
مراســـــــــلة سابقة للطاهري، شكره فيها، ودعا 
اهلل أن يبـــــــــارك في عمله وعمـــــــــره، وقّدم له 

جملة من النصائح منها:
• حّثه على الصمود والّثبات؛ ألّن الجمعية 
في مسيرتها الّطويلة تعرضت لضغوطات 
كثيـــــــــرة من إدارة االحتالل وأعوانها، فكانت 
مدارسها وصحفها ونواديها عرضة للغلق، 
والبيئة التي يعمل فيها »الطاهري« مآلى 
بالتيارات الّسياسية والفكرية، وخاصة أتباع 
الّطـــــــــرق، فتعّرض للّنقد مـــــــــن المتخاذلين، 
وللّدســـــــــائس المحبطة للهمم من الحاقدين، 
فشـــــــــكا لإلبراهيمي ما طالـــــــــه من المناوئين 
للحركة اإلصالحية، فرّد عليه بقوله: »أّما 
الّتحرشـــــــــات التـــــــــي بدت لكم، فهي شـــــــــيء 

ضروري البد منه«. 
هه إلى عدم االعتناء بتعليم الصبيان  • وجَّ
ّنما ضرورة تركيز الجهد  وتربيتهم فقـــــــــط، واإ
علـــــــــى الكبـــــــــار، ألّن ثمرة تربيـــــــــة الّصغار 
وتعليمهم تظهـــــــــر بعد أمد، والمرحلة اآلنية 
تقتضي جلـــــــــب المناصرين الذين تحتاجهم 
الجمعية في نضالها ومجابهتها لسياســـــــــة 
المســـــــــتعمر، فقـــــــــال له: »واخدمـــــــــوا عقول 
الكبار، قبل تعليمكم الصغار«، وهي حيثية 
هاّمة في العمل اإلصالحي، تندرج في باب 
ترتيب األولويات، أشـــــــــار إليها اإلبراهيمي 
في مقاله عنـــــــــد حديثه عن األمية، فقال:» 
هنا يتشـــــــــعب العمل أمام جمعية العلماء؛ 
ألّنـــــــــه كما يجب عليها أن تعالج الكبار من 
داء األمّية، يجب عليها أن تحمي الصغار 

المعّرضين لغوائلها وفتكها«. 
• كان من قوانين الجمعية االهتمام بالّتنظيم 
المادي، وضبط الحسابات المالية، وتغطية 
نفقـــــــــات المدارس الحـــــــــرّة الّتابعة لها، وفي 
هذه الرســـــــــالة يظهر حـــــــــرص اإلبراهيمي 
على متابعـــــــــة نفقات األســـــــــاتذة العاملين، 
فالّشيخ »الطاهري« المكلف بتسيير مدرسة 
الّتهذيب، لم يقبض راتبه منذ إنشاء المدرسة، 
وكذا رفاقه في الّتدريس »الذين اســـــــــتجابوا 
لدعوتي –كمـــــــــا قال- بل لدعـــــــــوة جمعية 
العلماء، في بيئة فقيرة ماديا وفكريا«، وقد 
اســـــــــتجاب رئيس الجمعية لندائه، فّرد عليه 
بقولـــــــــه: »مرتبكم الواجب، فصل فيه كاتب 
ذا رأينا  المركـــــــــز بكتاب إلى الجماعـــــــــة...واإ

الحالة تقتضي الزّيادة فإّننا نزيد«.
2/ الرس������الة الثانية: مرســـــــــلة بتاريخ27 
جانفي 1947م، والنقاط األساســـــــــية التي 
يمكن اســـــــــتخالصها من نّصها تتمثل فيما 

يلي:
• تحدث اإلبراهيمي عن ســـــــــروره باألعمال 
الجليلة التي يقوم بها »الطاهري« في بلدة 
»ســـــــــيدي عيسى«، والتي من بينها تأسيسه 
لمدرســـــــــة التهذيب، وتنظيم دروس الوعظ 

واإلرشاد ببلدته.
• أهمية القيام بجوالت ميدانية باعتباره ممثال 
لجمعية العلماء في منطقة سيدي عيسى، 
وعين بسام، وسور الغزالن، وبوسعادة، من 
أجل الوعظ واإلرشـــــــــاد، واالحتكاك بالّناس 

والجمعيات.
• عـــــــــدم تضييـــــــــع الوقت واغتنـــــــــام الفرص 
للّدعاية للجمعية، وشرح مبادئها ونظامها.

• اإلكثار من الُشعب، وفتح مكاتب جديدة 
فـــــــــي القرى، ألّنه زيادة في أنصار الجمعية 

وأعضائها وماليتها.

رسالتان هاّمتان للّشيخ حممد البشري اإلبراهيمي  
يف التنظيم اإلداري
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فقدت األمة اإلس���������امية والمغاربية هذا األسبوع 
وتحديًدا يوم الفاتح ديسمبر2021م، أحد رموز 
العلم والخلق والدعوة إلى اهلل والذي ترك بصماته 
حي���������ث ما حّل وارتحل في العديد من دول العالم 
غربًا وشرقًا شمااًل وجنوبا، إنه عالم المستقبليات 
المغرب���������ي الدكت���������ور محم���������د بري���������ش )-1952
2021(،عن عمر قارب الس���������بعين )70( سنة، 
إثر م���������رض عض���������ال ألزمه الفراش ف���������ي المدة 
األخيرة وهنا أح���������ب أن ُأِقر أني ال ادعي زمالة 
المرحوم كغيري مّم���������ن عرفوه معرفة جيدة وعن 
قرب، وال أدعي االحتكاك به والتتلمذ على يديه 
كما يذكر بعض معاصريه في كلماتهم التأبينية 
األخيرة، ولكنني أذكر أن���������ي تعرفت عليه عابرا 
ومن بعيد في ملتقى الفكر االسامي في تبسة، 
وفي "ندوة المس���������تقبل" المنعقدة بنزل األوراس���������ي 
والتي حضرها العديد من مشايخ عصرنا الذهبي 
أمثال الش���������يخ محمد الغزالي والترابي وغيرهما، 
في بداية تس���������عينات الق���������رن الماضي، المهم أّن 
المرح���������وم كان حامًا لهّم الصحوة اإلس���������امية 
ومدافعًا عنها، كما كان معجبا ب�"ملتقيات الفكر 
اإلس���������امي" وبفكر مؤسس���������ها المفكر مالك بمن 
نبي-رحمه اهلل - معتبرا هذه الملتقيات مدرسته 
الدعوية التي تربت وتكونت وتعلمت فيها ومنها 
أجي���������ال الصح���������وة المبارك���������ة، إذ أصبحت هذه 
الملتقيات -في نظ���������ر الكثيرين - معيار صدق 
أداء الحكومات الجزائرية المتعاقبة وعربون وفاء 

لثوابتها الوطنية. 
تعرفت على الدكت���������ور محمد بريش، من خال 
بعض أس���������اتذتنا ومشايخنا المقيمين في المغرب 
ي���������وم كان هناك، وكذا عن طري���������ق أخباره التي 
كان���������ت تصلنا عن جّده واجته���������اده في صفوف 
جاليتنا ببلجيكا لما كان مديرًا للمركز اإلسامي 
بالعاصمة بروكسال مدة أربع سنوات، وأذكر أّنه 
في إحدى المرات أرس���������ل لنا إح���������دى بناته التي 
جاءت في رحلة دراسية من المغرب إلى سويسرا 
مع فوج من الطالبات المس���������لمات، وبقيت أتابع 
أخباره العلمية والثقافية عن بعد من حين ألخر، 
وكذا رحاته وتنقاته من أوروبا إلى دول الخليج، 
وآخرها إلى قطر فج���������زى اهلل خيرا "ملتقى الفكر 
االسامي" الذي عرفنا بعمالقة الفكر والدين في 
عصرن���������ا، هذه الكنوز المعرفي���������ة الثقافية النادرة 
جمعتها في مكان واحد، فعرفنا بالش���������يخ محمد 
الغزالي من مصر والش���������يخ  الن���������دوي من الهند 
وش���������يخ محمد المبارك السوري الجزائري والشيخ 
التسخيري من إيران والمفكر الفرنسي جاك بيرك 

وروجي قارودي وغيرهم .. 
أو كما كتب -عن فضائل هذا الملتقى- متحسرا 
األس���������بوع الماضي ش���������يخنا الدكتور عبد الرزاق 
قسوم، في افتتاحية البصائر، تحت عنوان "حدثونا 
عن ملتقى الفكر اإلس���������امي فإنا نسيناه!".. حقا 
كان كذلك " الملق���������ى" وأكثر، حيث كتب يقول: 
كان تاجا فكريا، ظلت تعلقه الجزائر على جبينها 
الفكري ألكثر م���������ن عقدين من الزمن، فتتيه به، 
عجابا.. وكان منبرا علميا، طالما فاخرت  فخرا، واإ
الجزائ���������ر به، الجامعات والمراك���������ز العلمية، بما 
كانت تستقطب به، من أساطين البحث العلمي، 

في مختلف ألوان الفكر اإلنساني. 
يشهد القاصي والداني أن تلك الملتقيات المسماة 
"ملتقيات التعّرف على الفكر اإلس���������امي" كانت 
جامع���������ة متنقلة، تقّدم للمئ���������ات ممن يحضرونها 
من أس���������اتذة وطلبة جامعات وتاميذ الثانويات، 
ولآلالف الذين يتابعونه���������ا من بعيد، خاصات 

الفكر الصحيح، وتعلّمهم الحّد المطلوب. 
والمرحوم الدكتور محم���������د بريش نهل من معين 
هذه الملتقيات الفكرية اإلسامية، إذ أصبح بعد 

ذلك وبجدارة أحد رموز علم المس���������تقبليات وأحد 
العلماء الكبار الذين انجبهم المغرب الشقيق في 
هذا التخصص بعد رحيل العامة األستاذ الكبير 
الدكت���������ور المهدي المنجرة -رحمه اهلل - ذلك أّن 
الدكت���������ور المنجرة لم يكن يهتم بالماضي فقط وال 
بالحاض���������ر فقط، إنّما كان اهتمامه بالمس���������تقبل 
بالدرج���������ة األول���������ى. لعله يعّد أح���������د أكبر علماء 
االستش���������راف في العالم العربي -على حد تعبير 
أس���������تاذنا الدكتور س���������ليم قالة حفظه اهلل - إلى 
جانب ولي���������د عبد الحي )فلس���������طين(، وعبد اهلل 
النفيسي )الكويت(، وأحمد سعيد نوفل )األردن(، 
وأحمد بن عبد الرحمن الصويان )الس���������عودية(، 
ومحمد زاهي المغيري )ليبيا(، ونبيل عبد الفتاح 
)مصر(، وولد سيد أحمد فال )موريتانيا(، وقيس 
الهمامي )تونس(، حتى ال أذكر سوى هؤالء من 

حملة أعلى الدرجات العلمية …  

ومن باب وش���������هد ش���������اهد من أهلها، أنقل لكم، 
ه���������ذه الفقرة من الكلم���������ة التأبينية التي كتبها أحد 
طلب���������ة المرحوم، الدكتور محم���������د همام، الباحث 
األكاديم���������ي المغربي، إنصافا لفض���������ل الجزائر 
و"ملتقاها الفكري االسامي"، حيث كتب يقول: 
"عرفت المرحوم -الدكت���������ور محمد بريش- منذ 
أوائل تس���������عينيات القرن الماضي في دورة فكرية 
تدريبية من تنظيم المعهد العالمي للفكر اإلسامي 
في الرباط. كان مثيرا بنقاشاته وأسئلته ومداخله 
التي  والمصطلح���������ات  وبالمفاهي���������م  التحليلي���������ة، 
يس���������تعملها. وكانت المرة األولى التي أسمع فيها 
)مفكرا إساميا( يتحدث عن الدراسات المستقبلية 
واالستراتيجية، بحماس���������ة فكرية كبيرة. وأول مرة 
أسمع فيها مصطلحات ثنائية؛ مثل: المستقبات 
الممكنة والمستقبات المفقودة، والخبير والمخبر 
في المعرفة، واالستشراف واالستبصار، والغيب 
والغ���������د، وغد اإلنج���������از وغد الحصيل���������ة، ومنتج 
المستقبل ومس���������تهلك المستقبل… سأكتشف بعد 
ذلك أن هذه المفاهيم والمصطلحات مرتبطة بعلم 
قائم بذاته هو )علم المس���������تقبليات(، وأنه ضمن 
هذا الجهاز المفاهيمي الذي يس���������تعمله في بحث 
تفصيلي له نش���������ر بمجلة )المس���������لم المعاصر، 
العدد 61، س���������نة1992(، بعنوان: )حاجتنا إلى 
علوم المستقبل(، وكان البحث في أصله مداخلة 
ألقاها الفقيد في )ملتقى الفكر اإلس���������امي( سنة 

 .1990
الرجل كان يشتغل بعيدا عن األضواء 

كما كت���������ب الباح���������ث المغربي ف���������ي الجماعات 
اإلسامية الدكتور إدريس الكنبوري تدوينة، على 
صفحته ب�"فيسبوك"، ينعي فيها عالم المستقبليات 
الدكت���������ور محمد بريش، إذ قال الكنبوري: "ال إله 
إال اهلل؛ علمت ه���������ذا الصباح بخبر وفاة المفكر 
المغرب���������ي الدكتور محمد بري���������ش -رحمه اهلل - 
ه���������ذا الرجل الذي كان يعمل في صمت وزهادة. 
تعرفت عليه قبل سنوات طوال وحاورته حول علم 
المستقبليات الذي كان يبز أقرانه العرب فيه. لكن 
الرجل كان يش���������تغل بعيدا عن األضواء وأخذته 
الوظائ���������ف وصرفته عن العطاء الكثير"، مضيفا 

بقول���������ه: "ولد الراحل ف���������ي الصويرة عام 1952. 
حاصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية. عمل 
خبيرا ف���������ي منظمات دولي���������ة واقليمية في مجال 
الدراسات المستقبلية والتخطيط. كما عمل خبيرا 
ف���������ي وزارة األوقاف الكويتية ف���������ي تطوير التعليم 
الديني. كان رئيس تحري���������ر مجلة "الهدى" التي 
كانت تصدر بفاس في الثمانينات والتسعينات. 
له مؤلفات من بينها: حاجتنا إلى علوم المستقبل 
–استش���������راف علوم التربية – حصيلة الدراسات 

المستقبلية حول العالم العربي". 
وتاب���������ع الدكتور الكنب���������وري: "كان -رحمه اهلل - 
يربط علم المس���������تقبليات بعل���������م الغيب ويرى أن 
المس���������لمين أول من اهتم بدراس���������ة المستقبليات 
في التاريخ نزوال عند القرآن والس���������نة اللذين دعيا 
إلى االهتمام بالغد والنظر في المس���������تقبل وربط 
الماض���������ي بالحاض���������ر. وفي مناخ من س���������ريان 

العلمن���������ة في هذا التيار ل���������م يتم االهتمام بالرجل 
ال���������ذي كان يواصل طريق���������ه غير آبه. رحمه اهلل 

وأسكنه فسيح جناته." 
 املرحوم حممد بريش ميثل 

حبق منوذج املثقف املسلم الرسالي املتوازن: 
من جهته، كتب المفكر الجزائري الدكتور الطيب 
برغوث، معزيا بقوله: "انتقل إلى رحمة اهلل تعالى 
يوم األربعاء 26 ربيع الثاني 1443ه� ، الموافق 
01 ديس���������مبر 2021 م، األخ العزي���������ز محم���������د 
الرجراجي بريش من المغرب الشقيق، عن عمر 
قارب الس���������بعين س���������نة، قضى جّلها في ساحات 
العمل التربوي اإلصاح���������ي التجديدي التنويري 
المتوازن، فهو من جيل الصحوة الروحية والثقافية 
واالجتماعية الذهبي في المغرب الش���������قيق. وقد 
عرفته منذ زمن طويل وأحببته وأحبني، والتقيت 
به عدة م���������رات في المغرب، ثّم التقيت آخر مرة 
في الدوحة بقطر في ملتقى مالك بن نبي وسؤال 
النهض���������ة، واحتفى بي كعادته كثيرا، وس���������ألني 
كثيرا عن مشروع السننية، فوجدته متابعا لحركة 
الفكر السنني في العالم اإلسامي عامة والعربي 
خاص���������ة، ومهتما بكتاباتي كثي���������را، رغم ندرة ما 
يصل منها إليهم، وش���������جعني على المضي في 
المشروع، وحملته بدوري مسئولية المساهمة في 
هذا المجال، باعتباره من الجيل الذهبي المساهم 
ف���������ي بناء االتجاه الحضاري الس���������نني في الفكر 
اإلسامي المعاصر، من خال كتاباته ودروسه 
الفكرية والثقافية والتربوية  ومحاضراته وأنشطته 
واالجتماعية المختلفة"، ثم أردف يقول: "إن سي 
محمد بريش يمثل بحق نموذج المثقف المس���������لم 
الرس���������الي المت���������وازن، الذي يجمع بي���������ن المعرفة 
الشرعية المتوازنة، والمعرفة العلمية التخصصية 
الدقيق���������ة، والثقافة اإلنس���������انية الواس���������عة، والخبرة 
الدعوية الج���������ادة، واألخاقية الرس���������الة العالية، 
والروحانية المتماسكة، والغيرة بل والحرقة الكبيرة 
على األمة ودينها ورسالتها في هذا العالم.. كما 
يؤكد ذلك مش���������واره الطويل الخصب المتميز في 
ساحات الصحوة في المغرب الشقيق وخارجه.. 
المرحوم لم يفقد توازنه الفكري والنفسي والسلوكي 

ولم ينجرف في متاهاتها: 
لقد عاصر الدكتور محمد بريش رحمه اهلل، فترة 
األعاصي���������ر الفكرية والثقافية األيديولجية الكبرى 
ف���������ي العالم عامة، وفي العال���������م العربي والمغرب 
اإلس���������امي الكبير، والمغرب الش���������قيق خاصة، 
ب���������ل وكان في عمق هذه األعاصير األيديولجية 
العاصف���������ة، فانتفع بها، ولم يفق���������د توازنه الفكري 
والنفس���������ي والس���������لوكي واألخاقي والرسالي، ولم 
ينجرف في متاهاتها ودواماتها المنهكة والمهلكة، 
ولم يعان من عقدة النقص تجاهها، ولم تستلبه، 
بل ظّل متماسكا ومنغرسا في عمق هويته الثقافية 
والحضارية، ومعتزا بها، ومدافعا عنها، ومجددا 
وناشرا إلش���������عاعها في الجامعة والمجتمع وأينما 
حّل، لقد كان -رحمه اهلل تعالى - كالغيث أينما 
وقع نفع. وهو نموذج اإلنسان الرسالي المتوازن 

الذي تحتاجه األمة بل واإلنسانية حقا." 
المرح���������وم باإلضاف���������ة لتخصصه الدراس���������ي في 
الهندسة التي اختارها حبا في الرسم والفن وفهمًا 
للرياضيات، فنال درجة الدكتوراه في الهندس���������ة 
المدنية وتقلد عدة مناصب في قطاع األش���������غال 
العامة ف���������ي المغرب، ولج عالم���������ا موازيا صار 
في���������ه قامة متميزة ونادرة، أال وهو المس���������تقبليات 
واالستش���������راف، تقلد المرح���������وم بصفته خبيرا في 
الدراسات المستقبلية واإلستراتيجية والتنمية لدى 
منظمات إقليمية ودولية، ومختصا في تشخيص 
القضايا ودراس���������ات بدائل الحلول األنسب، عدة 
مناصب في قطاع األش���������غال العامة بالمغرب، 

نذكر منها: 
قليمي في أكثر من وزارة  - مسؤول جهوي واإ

- رئيس تحري���������ر مجلة )الهدى( الثقافية الفكرية 
اإلسامية التي تصدر في )فاس(. 

- خبير لدى منظمة )اإلسيسكو( ومنسق فريق 
الخبراء المكل���������ف بصياغة اس���������تراتيجية الثقافة 

اإلسامية. 
- مستش���������ار أكاديمي بالمعه���������د العالمي للفكر 

اإلسامي بواشنطن. 
- عض���������و لجنة الخب���������راء المكلف���������ة من جانب 

المجموعة األوروبية. 
- عضو الجمعية الدولية للمس���������تقبلية والمركز 

اإلسامي للدراسات المستقبلية بلندن 
- مدير ثقافي بالمركز اإلس���������امي والثقافي في 

بروكسل. 
- خبير غير متفرّغ بالمجموعة األوروبية. 

- منس���������ق العمل الثقافي بأوروبا لوزارة ش���������ؤون 
الجالية المغربية بالخارج بدرجة وزير مفوض 

- مدير مش���������روع تطوير التعلي���������م الديني بوزارة 
التربية والتعليم بدولة اإلمارات ثم قطر 

- وكان للفقيد مش���������اركات في العديد من البرامج 
اإلعامية مع قنوات فضائية 

- وكتابات صحفية وأبحاث متخصصة نش���������رت 
بأكثر من لغة في مجات ومواقع الكترونية. 

إّن العالم االس���������امي بوفاته يكون قد خسر كنزا 
من كن���������وز المعرفة والخبرة والحكمة والرس���������الية 
العالي���������ة، وهو في قمة نضج���������ه وعطائه الفكري 
والروحي والترب���������وي واالجتماعي. فاللهم ارحمه 
رحمة واس���������عة، وجازه خير الجزاء على ما قدمه 
لدينه ومجتمعه وأمته وجيله، وألحقه بالرس���������اليين 
من عبادك الصالحي���������ن المصلحين من النبيين 
والصديقين والش���������هداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيق���������ا، واخلفنا بمثله أو بخي���������ر منه، وال تحرمنا 
اللهم أجره وال تفتنا بع���������ده، ووفقنا لنمضي على 
خط الرسالية المبارك الذي مضى عليه هو ومن 

قبله، ال مغيرين وال مبدلين.. 
كما ندعو اهلل أن يفرغ صبره على أهله األقربين 
واألبعدين، و طلبته والمحبين، متضرعين له 
س������بحانه بأن يتغمد الفقيد بواس������ع رحمته، 
وأن يفس������ح ل������ه في جنته، ويلحق������ه بعباده 
 الصالحين، اللهم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده، 
والحم������د هلل على ما أعط������ى وعلى ما أخذ، 

نا إليه راجعون."  و"إنا هلل واإ

ورحــل مـن دار الشقــــاء والفـنـــــاء إلـــى  دار البقــــــاء

عامل الـمستقبليــات الدكتور حممد بريش يف ذمة اهلل

أ. حممد مصطفى حابس: جنيف / سويسرا
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مــلف

وشهــــد شاهــــد مــن أهلهــــا عــن االستفــتــاء الشعــيب

األح���������داث الب���������ارزة في س���������جل من 
 11 مظاهرات  الخال���������دة  ثورتنا 
ديسمبر 1960 التي وصفها الصحفي 
البريطاني إدوارد بورن بأّنها )ديان بيان 
ف���������و الجزائر( ألّنها كش���������فت عن تالحم 
الطبقات الشعبية مع ثورتهم ومؤازرتهم 
لقادتها، وتطلعهم الى االس���������تقالل التام، 
واالنعت���������اق من قي���������د المس���������تعمر. وقد 
تناولت وقائع هذه المظاهرات بالتفصيل 
الصحف الفرنسية والعالمية التي جاءت 
لتغطية زيارة الرئيس الفرنس���������ي ش���������ارل 
ديغول الى الجزائر، وكانوا شهود عيان 
عما حدث من استفزازات وقمع وحشي 
للمتظاهرين. حت���������ى أن أحد الصحفيين 
الفرنس���������يين لما قال لش���������اب جزائري أن 
الشعب الفرنسي سيصوت في االستفتاء 
القادم لفائ���������دة ديغول، فأجابه الش���������اب 
)االس���������تفتاء انظروا.. هل هناك استفتاء 

أفضل من هذا?!(.  
جاءت هذه المظاهرات لتؤكد أن الشعب 
الجزائري هو الوقود األساس���������ي لجيش 
الثورة ولس���������انها المعبر، فما أن وصل 
الرئيس– ش���������ارل ديغول - الى الجزائر 
حت���������ى قامت مجموعة م���������ن المنظمات 
الفرنس���������ية  المتطرفة بدعم من وحدات 
من الجيش الفرنس���������ي بمحاولة إفس���������اد 
هذه الزيارة والتنديد بها بالترويج لمقولة 
)الجزائر فرنس���������ية( بعدم���������ا أدركت أن 
اله���������دف من زيارة الجن���������رال ديغول هو 
نش���������ر فكرته المتعلقة بس���������لم الشجعان 
المصير. وأثن���������اء زيارته مدينة  وتقرير 
عي���������ن تموش���������نت ي���������وم الجمع���������ة  09 
ديس���������مبر 1960، وعن���������د إلقاء خطابه 
أمام المعمرين، خرجت هذه المنظمات 
رافع���������ة ش���������عارها المعه���������ود، ورافض���������ة 
للجزائريين،  المعيشية  الوضعية  تحسين 
المظاهرات  انطلق���������ت  وكرد فعل منظم 
الجماهيري���������ة للجزائريي���������ن بعنفوانها في 
مدينة عين تموشنت احتجاجا على هذه 
الزيارة و رفضا لمش���������اريعه االقتصادية 
واالجتماعية التي ح���������اول الترويج لها، 
من أجل كسب ود الش���������عب الجزائري، 
خاصة الطبقات المحرومة والمهمش���������ة. 
ومن الشعارات التي رددها المتظاهرون 
)الجزائر مس���������لمة( و)الجزائر مستقلة(. 
وفي مساء نفس اليوم انطلقت مظاهرات 
أخرى حاشدة في الجزائر العاصمة وفي 
الشوارع والساحات العامة بأغلب المدن 
الجزائري���������ة مؤطرة من جبه���������ة التحرير 
الوطني مثل: وهران، الش���������لف، البليدة، 
عنابة، شرشال، تيبازا، سيدي بلعباس، 
بس���������كرة، وغيرها...  خنشلة، قسنطينة، 
ووصل���������ت ذروتها صبيح���������ة يوم األحد 
11 ديس���������مبر 1960 حي���������ث أب���������رزت 
هذه المظاهرات لدول العالم أن س���������كان 
األرياف على غرار سكان المدن عنصر 
واحد ي���������ؤازر جبهة التحرير وجيش���������ها، 
والمظاهرات ما هي إال محاولة إلسماع 
صوت الشعب الجزائري خارج الحدود، 
يصاله الى الراي العام الدولي الرسمي،  واإ
خاصة وأن الجلسة المخصصة للقضية 
العامة لألمم  الجزائرية على الجمعي���������ة 
المتحدة كانت مبرمجة بعد أسبوع فقط، 

و بالتحديد يوم 19 ديسمبر 1960.
وقد قوبل���������ت المظاه���������رات بالمواجهات 
العنيفة والتدخل القوي بإطالق الرصاص  
من طرف المستوطنين وفرق المظليين 
الكتيبة 18 عل���������ى الجموع المتدفقة في 
الش���������وارع، حتى س���������قط أكثر من 200 
ش���������هيد  باإلضافة إلى الجرحى .ورغم 

كل المحاوالت إلخماد ش���������رارتها، بقيت 
المظاهرات منتش���������رة مدة أس���������بوع و لم 
تهدأ إال بعد توجيه السيد فرحات عباس 
رئي���������س الحكومة المؤقت���������ة نداء في 16 
ديس���������مبر 1960 لتوقيفها تفاديا لسقوط 
أكبر ع���������دد من الضحايا، مع إش���������ادته 
ببس���������الة الش���������عب الجزائري .وكان من 
ثمارها تصويت الجمعية العامة األممية 
على الالئح���������ة رقم 1573 التي تعترف 
بتقرير المصير للشعب الجزائري. وحقه 
في الحرية واالستقالل ووحدته الترابية. 
مع رفض المبررات الفرنس���������ية المقدمة، 
مم���������ا أدى ال���������ى تغيي���������ر مس���������ار الثورة 
وأصبحت  االس���������تقالل،  نحو  الجزائرية 
كلمة الوفد الجزائري المفاوض مسموعة 

في المحافل الدولية. 
وبمناس���������بة حلول ذكراها 61، تش���������دنا 
الذاك���������رة للوقوف عند ما كتبته الصحف 
الفرنس���������ية حول هذه الملحمة الشعبية، 
عل���������ى الرغم من كون ه���������ذه المقتطفات 
من النصوص غير موضوعية وحيادية، 
وتركز على ما حدث بالجزائر العاصمة 
وأحيائها فق���������ط، إال أنها وثقت ما جرى 
في سياقها التاريخي، انطالقا من مقولة 
)وشهد شاهد من أهلها(. وهذه النصوص 
توضح أن المظاهرات الس���������لمية لم تكن 
عفوية، بل كانت منظمة ومخططا لها. 
المتظاهرون  التي رفعها  الشعارات  وأن 
كانت مؤيدة للثورة، وهي أبلغ اس���������تفتاء 
شعبي ورس���������الة على االس���������تفتاء الذي 
كان يعت���������زم ديغول تنظيم���������ه .حتى أنه 
ردد مقولته الشهيرة )إن ما سمعته، وما 

رأيته، هو الواقع، ويجب التسليم به(. 
جريدة ليبرياسيون

جاء في جريدة )ليبيراس���������يون( الصادرة 
يوم 12/12/1960 وهي تتحدث عن 
المظاهرات التي ش���������هدها حي بلكور- 
بلوزداد حاليا – قائلة )في الليلة الرطبة 
التي أس���������دلت على الجزائر س���������تارا من 
مط���������ر، كان يج���������ري س���������باق نحو حي 
بلكور كالسيل، في صخب و ضوضاء 
يثير الهلع والرع���������ب. كان المتظاهرون 
يرفعون أعالم جبه���������ة التحرير الوطني 
،انحدروا من الربوة حيث توجد أحياؤهم 
القصديرية يكتس���������حون نه���������ج – ليون- 
)ش���������ارع محمد بلوزداد حاليا(، وضربوا 
المحالت وحطموا الواجهات في صخب 
الزجاج المهش���������م، وم���������ن نوافذ انطلقت 
فجأة عي���������ارات نارية س���������قط على إثرها 
رجل وطفل ميتين، واستولى الفزع على 
أح���������د األوروبيين، فأخذ يطلق النار من 

شرفة نافذته. 
وهؤالء الشبان المكونون من عدة فرق لم 
يلقوا أي مقاومة في البداية، وسرعان ما 
ظهرت من بينهم أعالم خضراء وبيضاء 
لجبهة التحري���������ر الوطني، وتقهقروا وهم 
يهتفون بعبارات: الجزائر مسلمة، أطلقوا 

سراح المسلحين. 
وبع���������د ذلك تدخلت ق���������وات ضخمة من 
رجال الدرك المتنقلة، لكنهم لم يبدوا أي 
اعتراض، غير أنه في حدود الس���������اعة 
19 و30 دقيقة انطلقت ألس���������نة اللهب 
الى عنان الس���������ماء، لقد اشتعلت النيران 
في المخ���������زن المركزي لألروقة، فخلقت 
من جديد غليانا شديدا في كامل الحي، 
إلى أن تمكن رجال المطافئ من إخماد 
يقاف الكارث���������ة التي قدرت  الني���������ران، واإ
الفرنكات. وكان  بمليارين من  خسائرها 
في مقدمة المظاهرة شاب مسلم يوجهها 
من���������ذ البداية، قال ف���������ي خطابه الموجه: 
)نحن لن نتعرض لقوات األمن، ولكننا 
نتظاهر ض���������د األوروبيين الذين يريدون 
إجبارنا على إغ���������الق محالتنا، والدفاع 
معهم عن الجزائر الفرنسية ،بينما نحن 

نريد الجزائر المسلمة(. 

وكتبت نف���������س الجريدة بع���������د ذلك قائلة 
)وقعت اصطدام���������ات عنيفة بين هؤالء 
المس���������لمين أنفس���������هم، وأوروبيين بديار 
السعادة )وهو حي أوروبي يقع في أعلى 

ديار المحصول حاليا(.
ثم جاء مس���������لمون قادمي���������ن من األحياء 
القصديرية يهتفون – الجزائر جزائرية –، 
وصلوا في حدود الساعة 20، واستأنفوا 
المظاه���������رات هاتفي���������ن آالف الم���������رات، 
)الس���������لطة لجبهة التحري���������ر الوطني(.. 

)يحيا الشعب الجزائري(. 
وفي ديار المحصول ما زال المتظاهرون 
يهاجمون مواقف الس���������يارات، محطمين 
بعضها، ومستولين على البعض اآلخر، 
ليكتبوا عليها )جيش التحرير( -)جبهة 
التحرير(، ويرفعوا عليها أعالم الجبهة. 
وقد كان المتظاه���������رون مجتمعين وراء 
اثنين من حملة األعالم، وهناك فتاتان 
مسلمتان مرتديتان األخضر واألبيض، 
وعلى رأس���������هما قبعات جي���������ش التحرير 
الوطني، رفضتا االنصراف منش���������دتين 
النش���������يد الوطني للجبهة، وأغاني وطنية 

أخرى بالعربية. 
وتقول الجريدة نفسها )كان الضغط على 
أشده في ساحة الحكومة، سمعت طلقات 
نارية، فس���������قط العديد من األش���������خاص 
رجاال ونس���������اء وأطف���������اال على األرض، 
وبدأوا يهرعون في كل االتجاهات، في 
حين وصلت س���������يارات اإلس���������عاف الى 

مكان الحادث. 
وب���������كل س���������رعة صع���������د المتظاه���������رون 
المحاصر  القصبة  المسلمون نحو حي 
م���������ن طرف رجال األم���������ن، والذي يوجد 
بداخل���������ه مئات م���������ن الش���������باب يلوحون 
باستمرار بأعالم جبهة التحرير الوطني، 
ويجوبون األنهج الضيقة تحت هتافات 
النساء المس���������لمات الالئي مألن النوافذ 

وهن يتابعن المشهد. 
وفي حي باب ال���������وادي بالذات، لم يبق 
في حدود الس���������اعة الخامسة، إال بعض 
األوروبيين  م���������ن  الصغيرة  المجموعات 
تتبادل الحديث ح���������ول بائعي الصحف 
.لقد تم إطالق النار بسرعة كبيرة، تعذر 
معها إحصاء الموت���������ى والجرحى بدقة، 
غي���������ر أنه في أماكن أخ���������رى متعددة ال 
زال���������ت بقع الدم تش���������هد على ما حصل 
وبعد مقارنة العديد من الشهادات، تبين 
أن أغلب المس���������لمين الذين قتلوا خالل 
ه���������ذه العش���������ية كانوا م���������ن ضحايا باب 
الوادي الذي���������ن قتلت قوات األمن بعضا 
منهم، بينما قتل األوروبيون وبممارس���������ة 
العنف المف���������رط بعضهم اآلخر. كما تم 
تمزيق أجس���������اد العديد من المس���������لمين، 
ومن بينه���������م اثنان بالق���������رب من مقهى 
بينما  عربي. وكثيرون آخرون أعدموا، 
كانوا يلوذون بالفرار بعد الطلقات النارية 
.وكانوا يضربون بأرجلهم سقوف األكواخ 
لترديد الشعارات. وكانوا يحركون عصيا 
عقدوا في أطرافها أعالم جبهة التحرير 
الوطني، ووس���������ط ه���������ذا الضجيج كانت 

النساء تطلقن زغاريدهن الحارة. 
وقد وجدت أحزمة األمن القوية صعوبة 
في احت���������واء المتظاهرين، بينما وصلت 
كتيب���������ة م���������ن المظليي���������ن ذوي القبعات 
الكولونيل )ماسو(،  التي يقودها  الحمر 
قدمت لتأخذ مكانها وأس���������لحتها مشرعة 
ف���������ي مواجهة األزقة المكتظة بالجماهير 
الصاخبة، فاقت���������رب منها العقيد –الذي 
يقود كتيب���������ة الجمهوري���������ة لألمن – من 
عقيد المظليين وقال له: )أنا مس���������ؤول 
ني آمرك باالنس���������حاب  عل���������ى األمن، واإ
مع مظلييك، فالوضع على ما هو عليه 

متوتر بما فيه الكفاية(.
جريدة فرانس سوار

ونقل مراس���������ل  جريدة )فرانس س���������وار( 

لألحداث  الش���������خصية  مشاهدته  حسب 
بح���������ي بلكور –بل���������وزداد حاليا - قائال: 
)نزلت ش���������ارعا ش���������ديد االنحدار، وكان 
علي أن أشق طريقي وسط جمع غفير، 
رأيت مسلمين منهمكين في كتابة حروف 
كبي���������رة على الفتة عريضة بدهان أحمر 
م���������ا يلي )ال نحم���������ل كراهية للجيش( - 
)اطلقوا سراح المساجين(–)نريد استفتاء 

بإشراف األمم المتحدة(. 
وق���������د قدم ل���������ي رؤوس الفتنة تفس���������يرهم 
لألحداث التي تحولت إلى مأس���������اة وهي 

كالتالي:
* حينم���������ا ج���������اء الجنرال ديغ���������ول الى 
بمظاهرات،  األوروبي���������ون  قام  الجزائر، 
لكن نحن بقينا في منازلنا هادئين، غير 
أنهم جاؤوا  للبحث عنا، واكتسحوا الحي 
الذي نسكن فيه، وأجبرونا على إغالق 
المقاهي تحت تهديد المسدسات، فقررنا 
أن نقاومهم، فبدؤوا بإطالق النيران، وقد 
قتلوا خمسة منا يوم أمس، وستة اليوم. 
وأضاف المس���������لمون: إنن���������ا جميعا نؤيد 
جبهة التحري���������ر الوطني، ولم نكن ننوي 
أن نتح���������رك مطلقا، لكن بدأنا اآلن نفقد 
صبرنا بس���������بب ما يجري ف���������ي الجزائر. 
نحن ال نؤيد الجنرال شارل ديغول ألنه 

في الحالة الراهنة ال يوجد إال حالن:
إما جزائر فاشيستية أو جزائر حرة. 

جريدة لوباري دي جور
أم���������ا جريدة )لوب���������اري دي ج���������ور( فقد 
كتبت في عددها ليوم 12/12/1960 
واصفة الوقائع قائلة: )كتلة المتظاهرين 
المس���������لمين يزداد عدده���������ا، حيث يؤتى 
بالعديد من الشبان والنساء الجرحى. وفي 
عمق نهج –ليون – اسمع طلقات نارية، 
إنها وابل من رشاشة، بعض األوروبيين 
يصوبون النار على المسلمين، وآخرون 
يرمون من ش���������رفاتهم بقنابل يدوية على 
مجموعة الشباب العرب، حتى أن درجة 

الغليان أصبحت تزداد ارتفاعا. 
هناك ش���������بان ع���������رب يدهن���������ون باللون 
األخضر عل���������ى الجدران، وعلى لوحات 
الجزائر  )تحي���������ا  ش���������عارات  المعلق���������ات 
المسلمة( – )عاش���������ت الجبهة(. وعلى 
علم أخضر وأبيض رسم أحد المسلمين 
الجرح���������ى بدمه ه���������الال ونجم���������ة لعلم 
الخارجي���������ن عن القان���������ون، في حين أنه 
اختلط صوت القنابل المس���������يلة للدموع 
بصراخ المتظاهرين، وبأبواق س���������يارات 
الش���������رطة واإلطفاء، وبأبواق س���������يارات 

اإلسعاف. 
كان المتظاهرون ينش���������رون أمامنا العلم 
المضرج بالدماء ويصرخون في وجوهنا: 
)أيها الس���������ادة الصحفي���������ون، إنكم ترون 
دم���������ا كثيرة على علمنا، وقد مات مليون 
جزائري من أجل االستقالل(، فانفجرت 
التصفيق���������ات الملتهبة، والتصفير الحاد، 
والزغاريد العالية، لتحيي هذه الصراحة 
المتناهي���������ة .ورف���������ع المتظاه���������رون فوق 
رؤوس���������هم العصي والعكاكيز والسيوف 
والمظالت. إنها ضوضاء خارقة للعادة، 
ارتفعت فوق رؤوس الجموع الهادرة لوحة 
كتب���������ت في حينها تعل���������ن )تحيا الجزائر 
المس���������تقلة (- )عاش جيش التحرير(- 
)عاشت جبهة التحرير(. وهناك شعارات 
وطنية أخرى كتبت على صفائح معدنية 

انتزعت من سقوف األكواخ. 
جريدة لومانييت

مراسل صحيفة )لومانيتي( كتب قائال: 
)دارت مشادة بين المسلمين واألوروبيين 
في أعالي ديار المحصول الذي يفصله 
وادي الم���������رأة المتوحش���������ة، ع���������ن ديار 
الس���������عادة وكلو صالمبي، في حين إننا 
نش���������اهد س���������يارات مغطاة بأعالم جبهة 
الوطني يسوقها مسلمون كتب  التحرير 
عليها )جبهة التحرير الوطني( و)عاش 

جيش التحرير الوطني( كانت تجول في 
الناحية. 

ثم وصف األحداث في حي رويسو- حي 
المعدومين حالي���������ا - بقوله: )في طرف 
المدينة اآلخر، وفي حي رويسو أطلق 
أوتوماتيكية،  بأس���������لحة  النار  المظليون 
وكان���������ت النتائج األولى خمس���������ة قتلى، 
وأكثر م���������ن مائة جري���������ح، وعند الزوال 
وصل مظليون من الداخل، قادمين من 
مدين���������ة تالغمة على متن طائرات نزلت 
بمطار الدار البيضاء، بمعدل واحدة كل 
10 دقائ���������ق. وقد قام المظليون بتطهير 
متراس���������ين بناهما األوروبيون بالسيارات 
المقلوبة، ثم اس���������تولى عليها المسلمون 
فيما بعد. وبعد ذلك وجه المظليون الى 
المتظاهرين المس���������لمين إن���������ذارا بإخالء 
ل���������م يحركوا  المتاري���������س، لكن اآلخرين 
ساكنا، وعندها شرع المظليون بإطالق 
النار، ثم أوقفوا حوالي مائتي مسلم بقوا 

تحت حراستهم(. 

أ / األخضر رمحوني  
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ذكريات الثورة الجزائرية العظيمة كثيرة ومتنوعة، 
بحيث ال يكاد يخلو شهر من الشهور من ذكريات 
خالدة قدم فيها الشعب الجزائري تضحيات مجيدة 
تفتخر بها األجي���������ال على مر العصور واألزمنة، 
وعندما ُيذكر ش���������هر ديس���������مبر يتبادر إلى أذهان 
الجزائريي���������ن تلك المظاهرات العارمة التي انطلقت 
في شهر ديس���������مبر س���������نة: 1960م، وكانت لها 
جمل���������ة من اآلث���������ار واالنعكاس���������ات العميقة على 
مس���������ار الثورة الجزائرية المظف���������رة، فالمعروف أن 
مظاهرات11 ديسمبر1960م أكدت للعالم أجمع 
ذل���������ك االرتباط الوثيق والال محدود بين الش���������عب 
الجزائ���������ري وثورته المجيدة، وجعلت���������ه ُيدرك مدى 
تصميم الش���������عب الجزائري على اس���������تعادة حريته 
المغتصبة، واسترجاع س���������يادته المنتهكة من قبل 

االستدمار الفرنسي.
س���������تظل مظاهرات11ديس���������مبر1960م رمزًا من 
رم���������وز االعتزاز واالفتخ���������ار بمنجزات وتضحيات 
األمة الجزائرية العظيمة،وبما قدمته من تضحيات 
جبارة وغالية في س���������بيل اس���������تعادة السيادة لوطننا 
العزي���������ز، فال يختل���������ف اثنان ف���������ي أن مظاهرات 
ديس���������مبر1960م هي واحدة من المناسبات التي 
س���������تبقى وعلى مر الزمن من الوقف���������ات التاريخية 
المتميزة والجديرة باإلشادة والتنويه، حيث إنها تجلو 
وبكل وضوح مس���������يرة  نضال وكفاح ودأب وصبر 
الش���������عب الجزائري، وال ريب في أنها تعتبر منبعًا 
عميقًا ُتستمد منه العبر والدروس، وُتستخلص منه 

جملة من الرؤى واألفكار والفوائد الجمة.
يجم���������ع المؤرخ���������ون عل���������ى أهمي���������ة مظاه���������رات 
11ديسمبر1960م في مسار الثورة الجزائرية، التي 
نجحت في إقناع العالم بعدالة القضية الجزائرية، 
وأكدت عزم الش���������عب الجزائري على اس���������ترجاع 
وطن���������ه المغتص���������ب، إن»11 ديس���������مبر1960م 
محطة أخرى أثبت من خاللها الش���������عب الجزائري 
قوت���������ه الال متناهية وكفاحه الباس���������ل وتالحمه مع 
جبه���������ة وجيش التحرير الوطن���������ي، من أجل هدف 
واحد هو االس���������تقالل، وهكذا أحبط بوعيه وتفطنه 
ستراتيجية ديغول ومخططاته  أطماع االستعمار واإ
الساعية في حقيقتها إلى فصل الشعب عن الثورة 
م���������ن خالل ش���������عاره الوهمي )الجزائر فرنس���������ية(، 
مظاهرات 11ديسمبر1960م برهنت للعالم أجمع 
عن اقتناع الجزائريين دون استثناء بعدالة قضيتهم 
وبعزمهم على المضي قدمًا والتضحية بكل نفيس 
من أجل استرجاع حقهم الذي اغتصبه المستعمر 

بالقوة والباطل« .
أضواء على وقائعها

تجمع مجمل الدراس���������ات وش���������هادات المجاهدين 
الذين عاشوا يوم: 11 ديسمبر 1960م على أنه 
كان يوم���������ًا مميزًا، ارتوت فيه هذه األرض الطاهرة 
بدماء آالف الش���������هداء الذين خرجوا إحقاقًا للحق، 
ودفاعًا عن وطنهم المفدى »ففي يوم:09 ديسمبر 
1960م ح���������دث االنفجار،فق���������د تحركت جماهير 
بلكور تلقائيًا، وفي بداية التحرك كانت تدافع عن 

نفسها وهي تش���������اهد الجرائم التي ترتكب من قبل 
المس���������توطنين الذين ظلوا يرتكب���������ون الفظائع دون 
عقاب أو ردع، وفي يوم: 10 ديس���������مبر1960م 
تحرك���������ت جميع األحياء بالعاصمة، فس���������رعان ما 
ظهر أثر التنظيم المحكم ف���������ي تلك المظاهرات، 
وعين���������ت لجنة تنظيم في كل حي، وقد س���������اهمت 
المرأة الجزائرية بش���������كل فاعل وبكيفية خارقة في 
تلك المظاهرات، حي���������ث خرجت المرأة الجزائرية، 
قدامًا وتحدي���������ًا للعدو، ففي  وكانت أكثر ج���������رأة واإ
س���������احة بلكور قامت امرأة جزائري���������ة بانتزاع العلم 
الجزائ���������ري من أحد الش���������بان الجزائريي���������ن، كونها 
الحظ���������ت أنه لم يرفعه عالي���������ًا كما يجب، وأنه لم 
يكن يركض بش���������كل قوي، واندفعت تجري بالعلم 
حتى أصبحت في صدارة المظاهرة، وقد س���������عى 
الشباب الجزائري الذي شارك في المظاهرات إلى 
االتصال بالصحافيين الذين كانوا يقومون بتغطية 
الح���������دث، ويحثونهم على ض���������رورة نقل األحداث 
على حقيقتها، والتي تبرز تالحم الشعب الجزائري 
وبكل قوة مع قضيت���������ه العادلة، وقد كانوا يرددون 
نريد الحرية ونريد االس���������تقالل، وقد تركت القوات 
الفرنسية المتظاهرين الفرنسيين يفعلون ما يشاؤون 
في حين قابل���������ت مظاهرات الجزائريي���������ن بالتقتيل 
والتنكيل وارتكاب الجرائ���������م الفظيعة، وعند حلول 
الليل من يوم العاشر من ديسمبر1960م كان كل 
ش���������يء يدل على أن الهدوء قد عاد إلى نصابه، 
لكن ما أن أصبح يوم: 11 ديس���������مبر حتى تعالت 
الزغاريد من أعالي بلك���������ور، وفي المدينة ترددت 
األصداء من حي إلى آخر، فخرج السكان عن بكرة 
أبيهم إلى الش���������وارع في مظاهرات عارمة لم تشهد 
البالد لها مثياًل من قبل، واتس���������عت لتشمل الكثير 
من المدن مثل وهران وعنابة، وقد سقط على إثرها 
العديد من أبناء الشعب برصاص الجيش الفرنسي 
وجنود المظالت ورجال كتائب القمع وغيرها من 
الوحدات الفرنسية المسلحة، وقد اضطر الجنرال 
ديغول إلى اختصار زيارته إلى الجزائر وعاد إلى 
باريس مصرحًا بأن تلك الزيارة مكنته من االطالع 
على األوضاع، وقد تحدثت البيانات الرسمية عن 
مقتل 96 ش���������خصًا في الجزائر العاصمة، و18 
ف���������ي وهران و28 في عنابة، وه���������و رقم بعيد عن 
األرقام الحقيقية للضحايا، خصوصًا أولئك الذين 
لفظوا أنفاس���������هم تحت التعذي���������ب على أيدي رجال 
المظالت بع���������د إلقاء القبض عليه���������م، ودفنوا في 
مقاب���������ر جماعية، وقد وصف���������ت الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية على لس���������ان رئيسها )فرحات 
عب���������اس( هذه المظاهرات بأنها درس رهيب لدعاة 
)التهدئ���������ة( المتخلفين عن عصرهم، الذين ما زالوا 
يحلمون بخرافة فصل شعبنا عن جيشه وحكومته، 
ولقد تحدث الش���������عب وقال كلمته، وتحدث ديغول 
في خطاب متلفز بتاريخ: 20 ديسمبر1960م أن 

جزائر الغد س���������تكون إذًا جزائرية«.  
يقدم المؤرخ الراحل الدكتور يحيى بوعزيز-رحمه 
اهلل- وصفًا دقيق���������ًا لتلك المظاهرات، حيث يقول: 
»لقد انتظمت تل���������ك المظاهرات في معظم المدن 
الجزائرية، وبخاص���������ة الجزائر العاصمة، ووهران، 
وس���������يدي بلعباس، واألصنام، وشرشال، وتيبازة، 
والبليدة، وبجاية، وقس���������نطينة، وعنابة، واستمرت 
م���������ن يوم: 10 إلى يوم: 16 ديس���������مبر 1960م، 
ول���������م تتوقف إال عندما وجه���������ت الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية نداًء إلى الش���������عب الجزائري 
إليقافه���������ا، بعد أن وصلت إلى الغرض المطلوب، 
وحقق���������ت ما كان مرجوًا من ورائها، وقد اتس���������مت 

تل���������ك المظاهرات بالعنف والش���������دة بصورة خاصة 
ف���������ي مدينة وهران، وفي أحياء مدينة الجزائر مثل 
بلكور، والح���������راش، وصاالمب���������ي )المدنية حاليًا( 
والقصبة، وحمل السكان خاللها األعالم الوطنية، 
ونادوا بشعارات تحيا الجزائر، ويسقط االستعمار، 
تحيا جبهة التحرير الوطني، االستقالل للجزائر، 
واندف���������ع الرجال واألطفال والنس���������اء إلى التظاهر 
متحدين الدبابات والرشاش���������ات والقنابل، ورس���������م 
الجرحى بدمائه���������م األعالم الوطنية، وش���������عارات 
االس���������تقالل والحرية، ولعب اليهود دورًا بارزًا في 
اإلرهاب واالعتداء على المقدس���������ات اإلس���������المية 

كالمساجد.
وكنم���������وذج لهذه المظاهرات ن���������ورد وصفًا مصغرًا 
لبع���������ض أحداثها ف���������ي مدينة وهران كم���������ا أوردته 
جريدة المجاهد اللس���������ان المركزي لجبهة التحرير 
الوطني آنذاك بعد ثالثة أيام من توقفها: )انطلقت 
المظاهرات يوم 10 ديسمبر، واصطدمت بوحدات 
من الجيش الفرنسي التي منعتها من الدخول إلى 
األحياء األوروبية، وفي يوم 11 استأنف الفرنسيون 
مظاهراتهم على الساعة التاسعة والنصف، فتوجهوا 
إلى مبن���������ى إدارة الكهرباء والغاز، ث���������م إلى إدارة 
المالية، وهم يهتفون بش���������عارات: الجزائر فرنسية 
ودوغول على المش���������نقة، وبعد ذل���������ك توجهوا إلى 
مقر إدارة جريدة وهران الجمهورية الموالية لديغول 
وحطموا واجهتها الزجاجية، وحاولوا مهاجمة مبنى 
رجال الدرك، واستمروا في هيجانهم حتى الساعة 
الواح���������دة بعد الظه���������ر دون أن تتدخل فرق األمن 
ضدهم، وعندئذ حدث ما لم يكن في حس���������بانهم، 
فقد انطلقت مظاهرات الجزائريين كالسيل الجارف 
م���������ن األحياء العربي���������ة تهتف باس���������تقالل الجزائر 
وعروبتها، واتجهت إلى األحياء األوروبية وحاول 
بعض األوروبيين اعتراضها بسيارته فداس جزائريًا 
وقتله، وجرح آخرين، وتحركت قوات فرنسية ضد 
الجزائريي���������ن الذي���������ن أخذوا ينزلون إل���������ى الميدان، 
يتالحقون بس���������رعة من مختلف الجهات واألحياء 
والرشاشات،  والمصفحات  بالدبابات  واس���������تعانت 
والقنابل، وروى شهود عيان آنذاك بأن الجزائريين 
يلقف���������ون القنابل في اله���������واء ويعيدونها إلى العدو 
لتنفجر في جموعه وتقتل الكثير منهم، وشهد حي 
البالنتور- سي الصادق حاليًا-حوادث مهولة في 
هذا اليوم دامت حتى السادس���������ة مساًء، واستمرت 
القوات الفرنسية في إطالق النار على الجزائريين 

حتى الساعة الثامنة بعد ذلك.
وفي يوم 12/12 اس���������تأنف س���������كان مدينة وهران 
مظاهراتهم الصاخبة بش���������كل أق���������وى وأعنف، ولم 
يقت���������رب األوروبيون من أحيائه���������م العربية، فضاًل 
عن اقتحامها، وظ���������ل الجزائريون يهتفون بعروبة 
سالمها، واستقاللها، واكتفى األوروبيون  الجزائر واإ
بالتظاهر داخل أحيائهم فقط ولمدة محدودة بعد أن 
تأك���������دوا من عجزهم عن المواجهة، وقامت القوات 
االس���������تعمارية بمحاصرة األحياء العربية وسكانها 
باألسالك الش���������ائكة، وغلق المس���������الك والطرقات 
بالحواجز، ودأبت على ق���������ذف الجموع الجزائرية 
بالقناب���������ل اليدوية، والرشاش���������ات لمحاولة تفريقها، 
وبقي���������ت هذه المظاهرات تتج���������دد يوميا حتى يوم: 
16، وتكونت في وهران منظمة فرنس���������ية إرهابية 
قتلت ع���������ددًا من الجزائريين ف���������ي أماكن متفرقة، 
خنقًا باألس���������الك الكهربائية حت���������ى بعد أن توقفت 

المظاهرات«.  
وينب���������ه الباحث الدكتور محمد قنطاري إلى الكثير 
من المغالطات التي وقعت في التأريخ لهذا اليوم 

الخالد في التاريخ الجزائري، حيث يقول: »وحسب 
المصادر والوثائق والصور واألشرطة التلفزيونية 
والش���������هود...وتصحيحًا للتاريخ، وما ُنشر وينشر 
وما قيل ويقال عن مظاهرات11 ديسمبر 1960م 
في تحديد هذا التاريخ لزيارة ديغول للجزائر وقيام 
المظاه���������رات الجزائرية ضده وض���������د األوروبيين 
المستعمرين أن بداية نقطة محطة ترحال الجنرال 
ديغ���������ول للجزائر كانت في مدينة عين تموش���������نت 
عمالة وهران في 9 ديس���������مبر 1960 والتي كان 
يبلغ عدد سكانها آنذاك 9000 أوروبي من كبار 
المعمرين و25000 مواطن من الجزائريين الفقراء 
والفالحي���������ن، وحل الجنرال ديغول في يوم ممطر، 
واستقبلته جماهير ش���������عبية من األوروبيين الذين 
استقدموا معهم عمال وفالحي المزارع: نسبة كبيرة 
منهم من الي���������د العاملة المغربي���������ة لتحية ديغول، 
ونداء )الجزائر فرنس���������ية( لكن عكس ذلك عندما 
وصل���������وا إلى عين تموش���������نت اندمجوا مع إخوانهم 
الجزائريين، وشكلوا قوة كبيرة من الجماهير الشعبية 
التي اس���������تقبلت ديغول، وهي تخفي له وللمعمرين 
المفاجأة...اس���������تقبله المتطرف���������ون في بداية األمر 
بش���������عارات والفتات كتب عليها )الجزائر فرنسية(

يسقط ديغول، وهو يس���������ير أي ديغول في الشارع 
الوطني وس���������ط الهتافات واألطفال والنس���������اء تطل 
من النوافذ تهتف هي األخرى بالجزائر فرنس���������ية، 
يس���������قط ديغول، يس���������قط العرب...وبتحضير من 
القيادة الثورية لجبهة وجيش التحرير الوطني ومن 
المناضلين فجأة ظهرت الفتات الجزائر جزائرية-

أطلقوا س���������رح بن بلة-واألع���������الم الجزائرية ترفرف 
في األيدي والنس���������اء يزغردن تتبعها عدة هتافات 
من أف���������واه الجزائريين والجزائري���������ات: )تحيا جبهة 
التحرير الوطن���������ي( )يحيا جيش التحرير الوطني( 
)تحيا الجزائر جزائرية-الوحدة الجزائرية الش���������عبية 
والترابية-الصحراء جزائرية-ال لتقسيم الجزائر...(، 
وغيرها من الش���������عارات، وكان إلى جانب ديغول 
الجنرال كريبان، والجنرال جون موران، وقد أجرى 
ديغول بدار بلدية عين تموشنت حديثًا مع أعضاء 
المجلس البلدي، ثم فيما بعد حديثًا مع140 ضابطًا 
قائاًل: )س���������تكون الجزائر جديدة،ويجب علينا أن 
ال كل شيء انقطع  نساعدها لتكون جديدة فعاًل..واإ
بينها وبين فرنسا وللجيش دور كبير وال يجب أن 
تس���������ير إلى األس���������وأ كما وقع في الفيتنام، فالعمل 
هنا في الميدان أمام الجماهير، لإلطالع ومعرفة 
الحقيقة التي يعيشها ويعاني منها الشعب وجيشنا 
كان ض���������د الثوار)الفالقة(. لقد لعبتم وتلعبون دورًا 
محترمًا فيما يخ���������ص التضامن، ثم قال: الجزائر 
في طريق تغيير نفس���������ها وشخصيتها من يوم إلى 
آخر، ش���������خصية الجزائر تبرز للوجود في الجزائر 
جزائري���������ة، وهناك ش���������رط لتنمي���������ة الجزائر لصالح 
أبنائها: األول: السالم وهو ما نسعى إليه للجزائر 
األخوية، والثاني: التع���������اون بين الجانبين العربي 

والفرنسي وللجميع نفس الحقوق والواجبات(.
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ث���������م خرج الجنرال ديغول من دار البلدية واتجه مرة 
أخرى نحو الجماهير، يصافحها ويناقشها في السلم 
والس���������ام بالجزائر، والتعايش السلمي بين الجميع، 
مع احترام الش���������خصية وتقري���������ر المصير على حد 
قوله، وكان رد الجزائريين المتظاهرين الذين تغلبوا 
على الفرنس���������يين في العدد واستعمال العنف )تحيا 
الجزائر جزائرية-النصر أو االستش���������هاد، يس���������قط 
االس���������تعمار-نموت لتحيا الجزائر حرة مستقلة...( 
واألع���������ام الجزائري���������ة ترف���������رف في وج���������ه الرئيس 
الفرنسي وجنراالته وضباطه المرافقين له، واستخدم 
المتظاه���������رون الفرنس���������يون الذين تعززه���������م القوات 
البوليس���������ية القوة ضد الجزائريي���������ن ووقعت معارك 
ومواجهات دامية وفرقت المظاهرات بالقوة وس���������قط 

في الميدان عدة شهداء وجرحى... «.
خصصت المجاهدة مزياني مداني لويزة في كتابها 
»مذكرات امرأة عاش���������ت الث���������ورة« حيزًا ال بأس به 
مظاهرات11ديس���������مبر1960م،  ع���������ن  للحدي���������ث 
فتطرقت في البدء إلى الخلفيات التي س���������بقت تلك 
المظاه���������رات، حي���������ث نبهت إلى أن���������ه كان لموقف 
ديغول من المحادثات األولى بين الجزائر وفرنس���������ا 
وتصريحات���������ه بأن الجزائر البد من بقائها في اتحاد 
مع فرنسا جملة من اآلثار التي شجعت الكثير من 
المتطرفين الذين يصرون على بقاء الجزائر فرنسية 
على القيام بالمظاهرات واالحتجاجات، وتذكر بأن 
من قاد الفاش���������ية االس���������تعمارية هو )القيار( الذي 
س���������بق أن ارتكب الكثير م���������ن الجرائم الفظيعة في 
شهر فيفري س���������نة: 1960م، من تخريب وتقتيل، 
وتصف المجاهدة تلك المظاهرات الخالدة بقولها: 
»نع���������م فلم تكد تنتهي هذه الس���������نة: 1960م حتى 
انفج���������ر الوضع بالقط���������ر الجزائري وث���������ارت ثائرة 
الش���������عب، فحطم أول قيد كان يربطه باالستعمار، 
منذ قامت الثورة الجزائرية، حطم هذا القيد الثقيل، 
وانتفض معبرًا عن رأيه جهرًا  بصراحة دون خشية 
أو خوف تلك هي مظاهرات11ديس���������مبر1960م، 
حيث قام الشعب في كل أرجاء الوطن )الجزائر(، 
وكأنه عل���������ى موعد، والحق أن���������ه ليس على موعد 
إال موعد التضامن واالتحاد بين الشعب الجزائري 
تحت ظال ثورته المجيدة، قام بالتصدي للعدوان 
والحقد الفاش���������ي، واالستعمار الغاش���������م بالتضحية 
بالنفس والنفيس في سبيل الحرية والكرامة للجزائر 

الغالية ولشعبها األبي...
في ليلة ممط���������رة باردة من ليالي ديس���������مبر وهي: 
10 ديس���������مبر1960م س���������معت ليًا الزغاريد من 
قلب حي )سالم باي( الذي بدأت منه المظاهرات، 
مظاهرات11 ديسمبر1960م، فقيل إنها الحرية...
ولكن هل الحرية تأتي هكذا فجأة؟ وبدون مقدمات؟ 
وخصوصًا ونحن في نكس���������ة م���������ن محاوالت أول 
محادث���������ات تقرير المصير والوصول إلى الس���������لم، 
هكذا غير ممكن؟ كان هذا التساؤل الكبير العريض 
وهذه الدهشة الزائدة، هما اللذان أثارا فضول الكثير 
للخروج لفهم ما يجري، ولمعرفة س���������ر تلك الزغاريد 
المتعالية، والزغاريد عنوان الفرح أو الجهاد، وكانت 
المفاج���������أة كبيرة، إذ تجمهرت بعض الجماعات من 
الش���������عب في الس���������احة الكبيرة، وهم يحملون بعض 
الش���������عارات كتحيا الجزائر والجزائر إسامية، وهم 
يهتفون بكل قوة، وهذه الشعارات هي من المحرمات 
عند المستعمر، لو استطاع أن ينزعها من مخيلتهم 
ووجدانه���������م لفعل، وكان الناس يأتون من كل اتجاه 
وكل مكان بالحي بين متس���������ائل ومندهش، يأتون 
ويحتش���������دون، ولكن س���������رعان ما حل موعد )حظر 
التجول( فتفرق الن���������اس وباتوا في بيوتهم يحلمون، 
ويعدون العدة لتكرار ما حصل في اليوم التالي )أي 
الغد( فماذا يعدون يا ترى الش���������يء سوى أعامهم 
والفتاتهم من قطع القماش التي تحمل مش���������اعرهم 
يمانهم بها، والتح���������دي للواقع المؤلم،  الصادق���������ة، واإ

والتصدي للمستعمر الظالم...
-فما هو سر هذه النبضة؟ وما هو السر في إشعال 
هذه المظاه���������رات؟ إنه الكبت والقهر واأللم والتحدي 
للظرف وم���������ا يمليه، عوامل تجمعت وس���������ببت هذا 
االنفج���������ار العظيم، وكانت هي األس���������باب الحقيقية 
والجوهرية، وكل ما عداها فهي مسببات ال أكثر...

وفي الصباح تحركت الجموع من الس���������احة الكبيرة 
إلى الجهات األخرى من الحي )كديار المحصول( 
وباقي الجهات األخرى في11 ديس���������مبر1960م، 
ومنها إلى )حي بلكور( بينما أخذت تعم المظاهرات 
الباد كلها ش���������رقها وغربها وجنوبها... فالش���������عب 
كله عبر والش���������عب كله كبر اهلل أكبر، وكانت هذه 
المظاهرات بمثابة البلسم الشافي للجزائر الجريحة، 
وكانت داعم���������ة وبكل قوة للكف���������اح البطولي الذي 
يخوضه المجاهدون منذ ست سنوات، وأكدت تلك 
المظاهرات على إرادة الش���������عب في نيل اس���������تقاله 
وحريته وعزمه على المضي قدمًا إلى األمام حتى 

النصر...
وال يمكن نسيان صباح: 11ديسمبر1960م، وأنا 
وس���������ط جموع المتظاهرين الذين يجوبون الش���������وارع 
ويهتفون: تحي���������ا الجزائر-الجزائر جزائرية، الجزائر 
مسلمة، تحيا جبهة وجيش التحرير الجزائري يحيا 
فرحات عب���������اس وأحمد بن بلة، وقد كتب على كل 
السيارات –دون اس���������تثناء FLN  كما كتبت على 
الجدران وعلى األرض، وفوق أقواس النصر وعلى 
الرايات البيضاء الخفاقة في السماء، واندفع الشعب 
غاضبًا هادرًا، يحرق سيارات العدو ويدمر متاجره، 
إال من ثبت عنه أنه محايد، وانطلقت ألسنة اللهب 
حمراء تأكل تلك الس���������يارات، وكأنه���������ا تأكل العدو 
أكًا، واعتلى الش���������باب والشابات أسقف السيارات 
وهم يحملون األعام والافتات ويهتفون باستقال 
الجزائر، كما انتش���������رت العب���������ارات الوطنية في كل 
مكان،فكان المتجول في )حي سالم باي( ال يصدق 
أنه في هذا الحي الذي يحاصره المستعمر وجنوده 
حصارًا شديدًا، كل الناس خرجت، ومن لم يخرج-
من المرض���������ى مثًا-كانوا يهتفون من الش���������رفات 
وكانت النساء يقمن برمي زجاجات العطر، وعلب 
الس���������كر وذلك لحاجة الناس إليها وكذلك األعام 
من النوافذ، وقد خيطت في وقتها واس���������تعملت لهذا 
الغرض في هذا اليوم المش���������هود، وهناك من يجول 
بين المتظاهرين يس���������قي العطشى ويروي ظمأهم-
ظمأ الله���������ب المقدس...، كان���������ت الفرحة عارمة، 
وكان رد المستعمر عنيفًا ومبيدًا، وهو إطاق النار 
على المتظاهرين في كل مكان، فس���������قط الشهداء 

والجرحى...
وال يمكنني أن أنس���������ى أبدًا يومه���������ا الدبابات خلفنا 
والجنود يحاصروننا في )ديار المحصول(، وأخذوا 
يطلق���������ون النار، وكنت لحظته���������ا أنتظر وأرقب أية 
رصاصة تخترق صدري أو رأس���������ي وأنا أهتف وأنا 
أصرخ وبكل قوة )الجزائر عربية(، وفي غفلة مني 
التفت فوجدتني وبعض األفراد فقط، وقد تفرق شمل 
المتظاهري���������ن ولم يكن وراءنا إال المدافع المنصوبة 
عل���������ى الدبابات، أخذتني بعده���������ا رجاي إلى بيت 
من بيوت الحي، حيث اس���������تقبلتني س���������يدة فسقتني 
الماء، وأس���������عفتني من ش���������دة تعبي، تابعت طريقي 
بعد ذلك م���������ع الجموع إلى )حي بلكور( وكان حقد 
المس���������تعمرين كبيرًا، فقد كانوا يرمون المتظاهرين 
بأصص الزهر الثقيلة قصد قتلهم من الشرفات وهم 
يختفون في بيوتهم، ويصمون آذانهم عن الزغاريد 
المرع���������دة التي كانت تزيد م���������ن ثبات المتظاهرين، 

وتقلق المحتل الغاشم...
والتق���������ت الملحم���������ة في )حي بلك���������ور( وارتفع العلم 
الجزائ���������ري خفاقًا في إحدى بنايات���������ه الحكومية في 
ش���������ارع ليون )بلوزداد( حاليًا وس���������قط الكثير قتلى 
وجرحى، واس���������تعملت الس���������يارات الش���������عبية لحمل 
لى  الجرح���������ى إلى مستش���������فى )مصطفى باش���������ا( واإ
لى المس���������اجد وبعض  )الم���������دارس العربية الحرة( واإ
البيوت التي تحولت أثناء هذه الملحمة إلى مراكز 
لعاج اإلصابات)ودامت هذه المظاهرات ما يقرب 
من أسبوع في أنحاء الجزائر، أما في وهران فكانت 
بداية لسلسلة من المظاهرات لم تنقطع إال بعد مدة، 
وبقيت آثار التخريب ماثلة أمام العدو الغاشم أكثر 

من سنة...(.
ب���������دأ دفن الش���������هداء في الي���������وم التالي م���������ن بداية 
المظاهرات وسقوط الضحايا-شهداء مظاهرات11 
ديس���������مبر1960م-ضحايا غدر المس���������تعمر...بدأ 
في )س���������الم باي( و)القصبة( و)بلكور-الحراش-(
و)العالية(، دفن ش���������هداء المظاه���������رات التي هزت 

الدنيا بقوتها وش���������دتها وعدل مطالبها، ففي )سالم 
باي( بدأت النعوش  تتهادى في الس���������يارات الكبيرة 
مثنى وث���������اث ورباع...تتبعه���������ا الجماهير الغفيرة 
حامل���������ة األعام، وهاتف���������ة بالجزائر الح���������رة طالبة 
الرحمة للشهداء من اهلل جلت قدرته، بينما الزغايد 
تش���������ق عنان الس���������ماء...تلك الزغاريد التي تعطي 
المرء أكثر من معن���������ى التصدي والتحدي والحرية 
و اإليمان العمي���������ق والتضحية، نعم تلك التضحية 
الغالية التي قدمها الشعب الجزائري مضحيا بفلذات 
أكباده، وعلى إثر سماع تلك الزغاريد يخرج الناس 
ليلتحقوا بركب جنائز الشهداء، ويا لها من مظاهرة 
والجماهي���������ر موعدهم المقبرة مقبرة )س���������الم باي(، 
وعن���������د المقبرة تعلق األعام ف���������وق بابها كما تعلق 
على بعض أغصان األش���������جار، ويهتف المشيعون 

طويًا، ويتبادلون كلمات التشجيع والتأبين...«.
أهمية مظاهرات11ديسمرب1960م

ُيقس���������م الدكتور محمد قنطاري نتائج مظاهرات 11 
ديس���������مبر1960م إلى مستويين: المستوى الداخلي 
والخارجي، فعلى المس���������توى الداخل���������ي »نتج عن 
المظاهرات خس���������ائر فادحة ف���������ي األرواح تفاوتت 
حصائياتها المتضارب���������ة بين الطرفين  تقديراته���������ا واإ
الجزائ���������ري والفرنس���������ي: فاألرق���������ام الجزائرية تقدر 
بأكثر من 800 ش���������هيد عبر التراب الوطني خال 
المظاهرات األس���������بوعية، وأكثر من 1000 جريح، 
واعتق���������ال أكثر م���������ن 1400 جزائري من النس���������اء 
والصبيان والشيوخ، فقد أدت تلك المظاهرات إلى:

-إبراز الوحدة الوطنية الش���������عبية والترابية في وحدة 
الصف الوطني وراء قي���������ادة جبهة وجيش التحرير 

الوطني وحكومته الناطق الرسمي باسمه.
-التحرر من عق���������دة الخوف والمجابهة مع القوات 
الفرنس���������ية المتفوقة عدة وع���������ددًا، والتحاق ضعاف 
الثورة...والتخلي عن  النفس والمرتدين بصف���������وف 
اإلدارة الفرنس���������ية ومصالحها المدنية والعس���������كرية، 
واتضح للجميع من هو في صفوف الثورة ومن هو 

في صفوف العدو...
-أدت المظاه���������رات إلى انتق���������ال المعارك الطاحنة 
والمواجه���������ة مع ق���������وات العدو في الم���������دن والقرى 
لتخفي���������ف الضغط عل���������ى المجاهدين ف���������ي الجبال 
والصحاري، وتفتيت القوات الفرنس���������ية األمر الذي 
أدى إلى تحطيم األس���������طورة الفرنس���������ية وترسانتها 
العسكرية المعززة بجنود وساح الحلف األطلسي 

ومن المرتزقة واللفيف األجنبي.
-تشديد وحدات جيش التحرير الوطني في الجبال 
والصحاري داخل المناطق وعلى الحدود معاركها 
الفرنس���������ية ومصالحها  الق���������وات  وهجماته���������ا على 
اإلس���������تراتيجية واالقتصادي���������ة، وتكثي���������ف العمليات 
الفدائية في القرى والمدن ضد المعمرين والعماء، 
وق���������رر مجلس الوزراء الفرنس���������ي اتخاذ اإلجراءات 

التالية:
أ-من���������ع أو حظر التجول في المدن الجزائرية التي 
عاش���������ت وتعيش اضطرابات ومشادات وذلك من 
الس���������اعة 10 ليًا ومن���������ع التجمعات التي تزيد عن 

10 أشخاص.
ب- ط���������رد 40 ش���������خصًا م���������ن كب���������ار الموظفين 
الفرنس���������يين م���������ن عمله���������م الذين دعموا وش���������اركوا 
ووجهوا االضطرابات تلبية لن���������داء )جبهة الجزائر 

الفرنسية(.
ج- تم غلق 63 متجرًا لمدة أسبوعين نظرًا لمشاركة 
أصحابها في اإلضراب وتحريض الشعب ومخالفة 

القوانين بالجزائر العاصمة.
د- إلغ���������اء كل المقاب���������ات الرياضية إلى إش���������عار 

آخر...
هـ- حل )جبهة الجزائر الفرنس���������ية( وكذلك )جبهة 
التحرير الوطنية للجزائر الفرنسية( التي تكونت في 
شهر جويلية 1960 التي تضم بعض الشخصيات 

السياسية والعسكرية البارزة لليمين المتطرف.
وفي العالم الخارجي انعقدت االجتماعات الشعبية 
والمنظمات الجماهيرية من الطلبة والعمال والنساء 
والفاحين والتجار والموظفين والحرفيين والجمعيات 
والهيئ���������ات الثقافي���������ة والعلمية والديني���������ة، واألحزاب 

السياس���������ية وغيرها من الهيئات القومية الوطنية في 
مس���������يرات ومظاهرات وتجمعات وندوات عبر مدن 
وقرى العال���������م العربي في تضامن وتأييد للش���������عب 
الجزائ���������ري ف���������ي كفاحه العادل، وحق���������ه في الحرية 
واالستقال إلعادة سيادته الكاملة على أرضه، كما 
تم استنكارهم لجرائم الحرب الفرنسية في الجزائر من 
تعذيب وتقتيل وس���������جن ونفي، وعلى سياسة اإلبادة 
للش���������عب الجزائري، واألرض المحروقة  الجماعية 
التي تتبعها فرنسا منذ سنوات طوال، وعلى كل ما 
يرمز لألصالة والش���������خصية العربية اإلسامية في 
الجزائر...، وعلى المستوى الدولي قامت الجمعية 
العامة لألمم المتحدة بعد انتهاء المناقش���������ات  يوم 
األربعاء حول القضي���������ة الجزائرية بالمصادقة على 
الئحة الكتلة اآلس���������يوية اإلفريقية التي تنص على 
إشراف األمم المتحدة ومراقبتها لتقرير المصير في 
الجزائر، وقد كان التصويت على الائحة كفقرات 
تم التصويت عل���������ى مجموعها، إذ أحرزت الائحة 
العامة للقضية الجزائري���������ة على80 صوتًا وامتناع 
8 دول معارض���������ة حيث تنص الفق���������رة األولى من 
الائحة عل���������ى أن األمم المتح���������دة )تعترف  بحق 
الش���������عب الجزائري في تقري���������ر مصيره بحرية وحقه 
في االس���������تقال...(فصوت لصالح الفقرة 83 دولة 

وامتنعت 10 دول معارضة.
أما الفق���������رة الثانية فتنص بالض���������رورة الملحة على 
إعط���������اء الضمانات الازمة وفعالية التأكيد من أن 
حق تقرير المصير س���������يطبق بحرية ونجاح وعدالة 
وتؤكد على احت���������رام التراب الجزائري وس���������امته، 
وصوتت لفائدتها 73 دول���������ة مع امتناع 20 دولة 

ودون معارضة.
في تقييمه ألهمية مظاهرات11 ديس���������مبر1960م 
يذه���������ب الدكتور يحيى بوعزي���������ز إلى أن مظاهرات 
ديس���������مبر1960م كانت لها نتائج بالغة األهمية، 
إذ كان���������ت بمثابة بع���������ث جديد للمقاومة الش���������عبية 
الجماهيرية في الم���������دن والحواضر الجزائرية التي 
كان االستعمار الفرنس���������ي يدعي أنه قضى عليها 
تمامًا، وأن الشعب الجزائري أصبح صديقًا للجيش 
الفرنس���������ي الذي قام بتصفية ف���������رق جيش التحرير 
الجزائري، فقد كانت دهش���������ة اإلدارة االس���������تعمارية 
كبيرة وشديدة عندما شاهدت ذلك الفيضان الشعبي 
وهو يكتس���������ح الس���������احات ويرفع األعام الجزائرية، 
وتتعالى في وسطه الزغاريد، والجميع ينادي بحياة 
الجزائر، وسقوط االس���������تعمار الغاشم، وحياة الثورة 

الجزائرية وجبهة التحرير الوطني.
بيد أن دهشة ديغول كانت أشد وأبلغ، فقد اتضح له 
من خال ما شاهده وعاينه بنفسه أن التقارير التي 
كانت تصله مزيفة وغي���������ر صحيحة، حيث كانت 
تصف له خلود الش���������عب وس���������كينته، وموت جبهة 
التحرير الوطني في أوس���������اط الش���������عب الجزائري، 
فقد تأكد أن الس���������لطات االس���������تعمارية في الجزائر 
كانت تكذب عليه وتغالطه، وتصور له انهزاماتها 
على أنها انتصارات، وهذا ما أش���������ارت إليه إحدى 
الصح���������ف البريطانية الت���������ي ورد فيها أن: )ديغول 
فه���������م اآلن أنه كان يتصور وج���������ود قوة لألوروبيين 
أكث���������ر مما هي في الواقع، كما كان يتصور أن قوة 

الجزائريين هي أقل مما هي عليه في الواقع(.
وقد عبر ديغول عن دهش���������ته الكبيرة بقوله: )إن ما 
رأيته وس���������معته هو واقع يجب أن نقبله، ويجب أن 
نزن به المشكلة الجزائرية بميزان صحيح(. ولذلك 
أس���������رع وقطع رحلته، وعاد إلى باريس ليبدأ مرحلة 
جديدة وأخي���������رة، وهي االعتراف بجبه���������ة التحرير 
الجزائرية كممثل ش���������رعي ووحيد للشعب الجزائري، 
كم���������ا أدرك ضرورة الدخول معه���������ا في مفاوضات 
مباش���������رة التي انته���������ت باعترافه مرغمًا باس���������تقال 
الجزائر وحريتها الكاملة، فقد تأكد الفرنس���������يون أن 
نهايته���������م بدأت،وأن رحيلهم عن الجزائر هو أمر ال 
ريب فيه،وهذا ما أش���������ارت إليه صحيفة لوموند يوم 
)14 ديسمبر 1960م( على لسان أحد الفرنسيين 
الذي قال: )اآلن لم يبق لنا إال أن نحاول المحافظة 
على األمن ريثما نحزم أمتعتنا ونركب الباخرة(، فرد 

عليه آخر بقوله: )لقد دقت ساعة الحقيقة...(.  
*كلية اآلداب -جامعة عنابة-
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ــدة  جري ــع  م ــاء  اللق ــذا  ه يف  ــم  بفضيلتك ــب  نرح
ــدء لقرائنا الكرام  ــر، ونود أن تقدم يف الب البصائ
ــد بابا  ــو الدكتور حمم ــم، من ه ــذة موجزة عنك نب

عمي؟
mm محم���������د ابن موس���������ى بابا عمي م���������ن مواليد 
27 أفري���������ل 1967م ببن���������ي يزقن، والي���������ة غرداية، 
زاولت دراس���������تي االبتدائية بمس���������قط رأسي، وتعلمت 
القرآن الكريم بالمدرس���������ة القرآنية أو المدرس���������ة الحرة 
كما نسميها، تحصلت على ش���������هادة بكالوريا شعبة 
رياضيات بثانوية مفدي زكرياء. س���������جلت بعد ذلك 
في جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب 
الزوار، وبس���������بب اإلضرابات قم���������ت بالتحويل إلى 
المعهد العالي ألصول الدين بكلية العلوم اإلسالمية 
بالعاصمة، حيث تحصلت على ش���������هادة الليسانس 
وديبلوم الدراسات المعمقة، ثم شهادة الماجستير سنة 
1997م حول »مفهوم الزمن ف���������ي القرآن الكريم«، 
وفي س���������نة 2003م تحصلت على شهادة الدكتوراه 
بجامعة األمير عبد القادر بقسنطينة حول »أصول 
البرمجة الزمنية في الفكر اإلس���������المي«، كما دّرست 
في بع���������ض الجامعات لفترات قصي���������رة، ثم تفرغت 

للبحث العلمي وإلدارة المؤسسات العلمية.
وماذا عن مسريتكم التأليفية الفكرية والعلمية؟
mm أول مؤل���������ف قمت بكتابت���������ه كان عبارة عن 
تحقيق لكتاب بعن���������وان: »فرية مدن جزائرية« للعالم 
عب���������د اهلل كنطابلي، قمت بطباعته ونش���������ره، وأنا في 
الواحد والعش���������رين من العمر، ومن ذلك اليوم بدأت 
مس���������يرتي التأليفية حيث كتبت واشتغلت في التراث 
لما كنت أمينا عاما لجمعية التراث لمدة 13 س���������نة، 

وكان���������ت لي بع���������ض األعمال 
التراثي���������ة تحقيق���������ا ف���������ي بعض 
والعقيدة،  التفسير  مخطوطات 
كم���������ا أنجزنا بع���������ض المعاجم 
كمعجم أعالم االباضية ومعجم 
المصطلحات االباضية، حيث 
كنت مش���������رفا على فريق بحث 
متكون من ثالثين باحثا ، كما 
في  المخطوطات  دلي���������ل  ألفنا 

15 مجلد تقريبا.
أما فيما يخص المسار الفكري 
فكان اهتمامي غالبا في مجال 
الزمن والحضارة، ألني  تأثرت 
أساسا بمالك بن  نبي ومحمد 
اقبال وعل���������ي عزت بيجوفيتش 
وعمرو خليفة الدامي  وغيرهم 
من المفكرين المعاصرين، هذه 
المدرس���������ة الفكري���������ة التي كنت 

أس���������تقي منها المعين، وقد ألف���������ت عددا من البحوث 
كتفاس���������ير القرآن الكريم، وخالفت فيه المألوف حيث 
لم أبدا بتفس���������ير س���������ورة الفاتحة وسورة البقرة كما هو 
معهود فأغلب التفاسير تبدأ هكذا، ولكن عامة الناس 
يبدؤون من األخير، يعني من س���������ورة الناس ثم تتبع 
الس���������ور األخرى التي تأتي آخ���������ر المصحف، فألفته 
لجمهور المس���������لمين وبدأت من س���������ورة الرحمان إلى 
س���������ورة الناس، ويتكون من 16 جزء، ُطبع منه 12 
جزء في انتظار األربعة أجزاء الباقية ويكون كامال، 
ويحمل عنوان: »بذور الرش���������د«، يعنى بالتفس���������ير 
الميسر من الفكر إلى الفعل، وحاليا أنا متفرغ لعمل 
علمي ق���������د يأخذ وقتا طويال، وهو التأس���������يس  لعلم 
جديد يسمى: »علم الزمن والوقت« أردت من خالله 
أن أجمع كل العلوم التي تعالج الزمن والوقت سواء 
في الفيزياء أو في البيولوجيا، والتاريخ، والفلسفة..، 
حيث ال يوجد اليوم علم قائم بذاته يسمى علم الزمن 

والوقت، تفرغت ألشتغل عليه.
أما فيما يخص مس���������اري الوظيفي، فكنت أمينا عاما 

لجمعية التراث، ثم سكرتير التحرير لجريدة البصائر 
لس���������ان حال جمعية العلماء المسلمين رفقة الدكتور 
عبد الرزاق قسوم والشيخ الهادي الحسني، ثم أشرفت 
على فريق عمل وأسسنا 17 مدرسة في إطار التعليم 
الخاص عبر كام���������ل التراب الوطن���������ي: العاصمة، 
البليدة، وهران، قس���������نطينة، حاسي مسعود...، وفي 
سنة 2006 قمت بتأسيس معهد المناهج للدراسات 
العليا، ومنذ عامين تحصلنا على رخصة تأس���������يس 
جامعة خاص���������ة، المعهد العال���������ي للعلوم، تحتضن 
11 تخصصا، وأنا ضمن الثالث المؤسس���������ين لهذه 

الجامعة.
ــروع معهد املناهج للدراسات العليا منشؤه فكرة  مش
ــون  هلا رؤيتها ودورها وأهدافها، ومبا أنكم ترتأس
ــاحة  ــذا املعهد، ما هي اإلضافة اليت يقدمها للس ه

العلمية والدينية؟
mm المعه���������د يبحث في مناه���������ج البحث العلمي 
والمنهج التربوي، نحن نعاني التخلف في مشكالت 
المنهج أكثر من الموضوع، لدينا اش���������كالية عظيمة 
وعميقة جدا في المنهج. فالمنهج من الناحية العلمية 
يحق���������ق الفعالية أما الموضوع فيحقق الكفاءة، ونحن 
اآلن نفتق���������د للفعالية االنس���������انية، ال نفتقد لألفكار أو 
العمق، ولهذا أسس���������نا هذا المعهد ليقوم بهذا الدور، 
أن يدرس ويناق���������ش المناهج ويؤلف فيها، باإلضافة 
إلى منظومة أو نموذج الرشد الذي يعني كيف نفعل 
العلم في الواقع، نعتقد بأن أزمة المسلمين اليوم هي 
أزمة انفص���������ام بين الفكر والفعل، يفكر في ش���������يء 
ويفعل شيئا آخر، يفكر في شيء ويصل إلى نتيجة 
أخرى، هذا االنفصام هو مشكلة المنهج الذي يحول 
المعلوم���������ة إلى معرف���������ة، لدينا القرآن 
الكريم لكن اإلشكال في: كيف يتحول 
إلى واقع حض���������اري حركي، وبالتالي 
هناك خلل في المنهج لو درس���������نا هذا 
الخلل س���������ننطلق إن ش���������اء اهلل كأمة 
قوية في المس���������تقبل، المش���������كل ليس 
في الموضوع بل المشكل هو مشكلة 
منهج. وبالتالي معهد المناهج يدرس 
هذه القضية ويستدعي دكاترة وأساتذة 
علماء لمناقش���������ة هذه القضايا وينتج 
حولها مؤلفات، كما نوفر في المعهد 
التسجيل  امكانية  الموظفين  لألساتذة 
ف���������ي الجامعات الدولي���������ة، ونعّين لهم 
مش���������رفين، حيث ناقشنا أكثر من 60 
رسالة ماجيس���������تير ودكتوراه، والمعهد 
منفتح عل���������ى كل العلوم االنس���������انية 
ليس فقط العلوم االس���������المية، فنحن 
نعتقد أن قوة ه���������ذا الوطن تكمن في 
تنوعه وتلونه، ولعل من االضافات أيضا في معهد 
المناهج، هو ما يس���������مى بوسام العالم الجزائري الذي 

بدأنا بتنظيمه منذ سنة 2007 إلى اليوم.
ــي يف جمال  ــث العلم ــتجدات البح ــر مس ــي آخ ماه
ــال فاعال يف  ــالمية، وكيف تكون عام ــوم اإلس العل
حتقيق دراسات تطبيقية تعزز جهود تطوير األمة 

وحتسن ظروف حياتها؟
mm اذا تحدثنا عن العلوم اإلس���������المية سنجد أن 
أعمق وأصعب مش���������كلة اليوم تكم���������ن في المدارس 
الحدثي���������ة ألنها تضرب في المصدرين األساس���������يين 
لتراثنا: القرآن الكريم والس���������نة النبوية الش���������ريفة، نجد 
الح���������رب العلمي���������ة بمنهجية حول ه���������ذا، وذلك من 
خالل جامعات ومؤسس���������ات عالمية وخبراء. فآخر 
المس���������تجدات هو كيف نس���������تطيع أن نجيب ونقف 
ونداف���������ع عن مصدرين أساس���������يين ف���������إذا مس القرآن 
الكريم والس���������نة النبوية الشريفة لم يبق الدين، فاليوم 
يمكن لطالب أن يؤلف بحثا في العلوم اإلسالمية وال 

يعرف اللغة العربية، ألن الغرب  أس���������س حقال كبيرا 
جدا باللغ���������ات األخرى خاصة اللغة االنجليزية، إلى 
درجة أن الطالب يعتمد على مصادر بلغات أخرى 
والكثير من هذه المصادر مشوهة، فتكونت جزيرتان 
جزيرة للقراءة بالعربية والتأليف بالعربي وأخرى قراءة 
باالنجليزي���������ة والتأليف باالنجليزي، ونحن نعيش هذا 
االنفصام الخطير جدا وكأن الكون أو العالم تشكل 
بطريقة غير منطقية في التعامل مع المصدر األول 
لإلس���������الم الذي هو القرآن الكريم وبعده السنة النبوية 

الشريفة.
ــة والبحث  ــك للحالة الراهنة للدراس ماهي قراءت
ــرعية  ــن العلوم الش ــال التكامل ب ــي يف جم العلم

والعلوم االجتماعية؟
mm كان هن���������اك جهد كبير قام ب���������ه العلماء في 
المعهد العالمي للفكر  اإلس���������المي، وهو ما يسمى 
بالتكامل المعرفي أو بأسلمة المعرفة، وهناك جهود 
أخرى، ويبدو أنها خفضت في اآلونة األخيرة وضعف 
صوته���������ا وبدأت تتغلب عليها ق���������راءات تهيمن على 
الدراسات اإلسالمية عوض أن يكون هناك تكامل. 
إن الدراسات االسالمية في العالم العربي اليوم تعاني 
من مش���������كالت كبيرة جدا منها مشكلة التوجيه فمثال 
الطالب الذي ليس له اختيار آخر سيوجه إلى العلوم 
اإلس���������المية وال أنفي وجود أولئ���������ك المتفوقين الذين 
يختارون تخصص العلوم اإلس���������المية، بدأنا نصنع 
بطريقة ما تقني س���������امي في الشريعة، وهو نوع من 
تس���������ريع عملية انتاج الخطيب والواعظ، لماذا؟ ألن 
هناك حاجة للجهة األخ���������رى في القنوات التلفزيونية 
وغيرها من المنابر فع���������وض أن تدفعنا هذه الحاجة 
إلى البحث ع���������ن الجودة دفعتنا إل���������ى االنتاج كّما، 
واالنت���������اج كّما في هذا االتج���������اه خطير ألن القضية 
ما  قضي���������ة دين اهلل، إما مجته���������د أو غير مجتهد، واإ
عالم أو غير عال���������م. وفيما يخص موضوع التكامل 
أقول أنه حتى هذه الفكرة على مس���������توى الفرد الواحد 
س���������قطت ال معنى لها. الي���������وم يجب أن يكون هناك 
تكامل في المؤسس���������ات، فالعل���������م الواحد يحتاج إلى 
ن غياب المؤسس���������ات الجادة  العديد من العلماء، واإ
المنتجة للمعرفة وألجوبة أس���������ئلة الحضارة س���������يورث 
لنا جزرا، فمثال موضوع االقتصاد اإلس���������المي نجد 
علماء االقتصاد يتطرقون إلى جانب من الموضوع 
وعلم���������اء الفقه يتطرقون إلى جان���������ب آخر، وبالتالي 
إذا ل���������م يلتقوا لن ينتجوا ش���������يئا، نحن في حاجة إلى 
مؤسسات جادة عميقة ومراكز بحث علمية تنتج لنا 

األجوبة ألسئلة العصر.
ــات  ــكاليات مناهج الدراس ــع وإش ــن واق ــا ع حدثن

والعلوم اإلسالمية؟
mm علم المناهج في العلوم اإلسالمية استوردناه 
م���������ن علم االجتماع ع���������وض أن ننتج منهجا خاصا  
بالدراسة االس���������المية، وتوجد طريقة أخرى لالستيراد 
والتي تكمن في المعالجات الفلسفية للعلوم االسالمية 
من خالل المستشرقين، هذه المناهج ال تليق بالعلوم 
اإلس���������المية، فينبغ���������ي أن يرتقي المنه���������ج إلى قيمة 
المصدر، لألس���������ف يوجد ضعف ف���������ي االنتاج من 
خالل مصدرية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، 

ودائما أؤكد على هذه الثنائية.
ــات العلماء والباحثن اجلزائرين  حدثنا عن طاق
ــوم  العل ــل  وتفعي ــر  لتطوي ــة  املبذول ــود  واجله

والدراسات اإلسالمية؟
mm الباح���������ث والعالم الجزائري اليوم يوجد س���������واء 
من الجيل األول أو م���������ن الجيل الثاني وغير ذلك، 
وهذا ال ُينكر ألن هذا نعلمه ونعرف كفاءاتهم، لكن 
الذي ينقص هو ما يس���������مى بجسور التواصل أي ال 
يكتبون مع بعض وال يؤلفون مع بعض وال يطرحون 
إش���������كاالت مشتركة هذا الغالب، وألكون صريح جدا 
وواضح���������ا اذا كان هناك اجته���������اد فردي موجود فإن 

جس���������ور االجتهاد الجماعي منقطع���������ة تماما، حتى 
داخ���������ل الجامعة الواحدة ال تجد في���������ه مجموعة من 
الباحثين ينتجون عمال علميا مشتركا يتخذ اشكالية 
أو محورا أو أطروحة محورية إال نادرا، لألسف هذه 
الجس���������ور الغائبة تركت الجهود ت���������ذوب، اليوم نحن 
في عصر الجماعات العلمية وعصر مراكز البحث 

وليس في عصر الفرد العبقري الواحد.
ــن منظور  ــدرس م ــوم هل ت ــالمية الي ــوم اإلس العل
ــاني ملعاني  ــع اإلنس ــة حتاكي الواق ــي وبصيغ واقع

اإلسالم ومقاصده؟
mm أكب���������ر انفصام هو هذا ال���������ذي يدرس الواقع 
وال يعرف ش���������يئا عن آي���������ة أو حديث وعن الحكم أو 
القاعدة الكلية أو القواعد األصولية أو التوحيد، تجده 
ف���������ي كثير من األحيان غائبا ع���������ن الواقع ال يعرف 
واقع الناس وال يخالطهم هو المشتغل بكتابه وبمؤلفه 
وبمقال���������ه، وبالتالي أحدثنا نوعا م���������ن االنفصام بين 
هذا وذاك، ولألسف الدراس���������ات اإلسالمية اليوم ال 
نجد فيها جانبا قويا جدا لمعرفة الواقع، والعلماء في 
القديم كانوا يعيشون بين الناس، واهلل سبحانه وتعالى 
يقول: »هو الذي بعث في األميين رس���������وال منهم«، 
مثال مش���������ايخ جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
كالشيخ عبد الحميد ابن باديس والشيخ مجمد البشير 
اإلبراهيمي والش���������يخ إبراهيم بي���������وض وغيرهم كانوا 
يعيش���������ون في وس���������ط الناس يأكلون معهم يجوعون 
معهم هذا هو األصل. أقول الدراس���������ات االسالمية 
اليوم تفتقد إلى الكثير من جوانب معرفة الواقع وهذا 
االفتق���������اد يجعلها غير واقعي���������ة، إذ ال تطرح األجوبة 
لألس���������ئلة الممكنة، فتعيش في جزيرة ال تستطيع أن 
تش���������ارك في قضايا السياسة وال في قضايا االقتصاد 

أو في قضايا القانون وال في القضايا العامة.
ــة الزمنية يف  ــول الربجم ــول: »أص ــف ح ــم مؤل لك
ــالمي مقارنة بالفكر الغربي«، حدثنا  الفكر اإلس
ــالف يف مقارنتكم يف  ــابه واالخت ــه التش ــن أوج ع

هذا البحث؟
mm توج���������د علوم تعلم االنس���������ان كيف يدير وقته 
فمثال: علم ادارة الوقت وعلم اجتماع الفراغ، الكثير 
م���������ن العلوم معروفة اليوم في هذا المجال، لكن هذه 
العلوم لها روح »غير دينية وغير توحيدية«، أي ال 
تحيل الى اهلل، لكن تحيل الى مرجعية االنسان، واهلل 
ذا وجد  غير موجود في البرنامج الزمني لإلنس���������ان واإ

فهو اختياري يعني ليست قضية برمجة. 
mmm

الدكتور حممد بابا عمي يف حواره مع البصائر  يتحدث عن: 

إشكالية االنفصام بن الفكر والفعل واحللول القرآنية
قدم الدكتور حممد بابا عمي، مدير معهد املناهج للدراسات العليا، يف حوار له مع جريدة البصائر احللول القرآنية والفكرية ملختلف اإلشكاليات االجتماعية اليت تعيشها األمة، مشريا 

إىل بعض القضايا الفكرية اليت تشغله يف الوقت الراهن قائال: »علينا البحث لتحويل التوحيد والعقيدة إىل برنامج زمين يستطيع اإلنسان يف ظل هذه الظروف اليت يعيشها أن ميارسه يف 
حياته اليومية«، يف نفس السياق كشف لنا الدكتور عن املراحل السبعة اليت من خالهلا يتم حتويل املعرفة إىل سلوك –واليت حتول حسبه اآلية القرآنية إىل فعل معن. كما أشار الباحث 
يف الفكر اإلسالمي إىل مستجدات البحث العلمي يف جمال العلوم اإلسالمية وإىل واقع وإشكاليات مناهج الدراسات ومشكالت الفكر اإلسالمي وحتدياته املعاصرة اليت تواجهه، كما تطرق 

الدكتور حممد بابا عمي للحديث عن جهود الباحثن اجلزائرين ودورهم يف تطوير العلوم مشريا من جهة أخرى أنه: »ينقص ما يسمى جبسور التواصل بن الباحثن حتى يطرحوا إشكاالت 
مشرتكة، فاالجتهاد الفردي موجود لكن جسور االجتهاد اجلماعي منقطعة متاما«.

حاورتـــه: فاطمــة طاهـــي

»االجتهاد اجلماعي 
وجسور التواصل بن 
العلمـــاء ضـروريان  

فالفردانيــة تقتل 
الفكر اإلسالمــي«
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موقــــف   و  خـــاطـــــرة
مّما ينبغي أن يتصف به أهل العلم صفات ال غنى عنها تزيد في رس���������وخه في 

العلم ومكانته بين الناس: ومنها اليقين. 
فأه���������ل اليقين يؤمنون ب���������أّن اهلل هو الرازق وحده وليس ألحٍد س���������واه تدّخل في 
األرزاق إاّل بأمر اهلل -س���������بحانه وتعالى-، فال يمكن ألحٍد أن يمنع الرزق عن 
أح���������ٍد إذا أعطاه اهلل، وال أن يعطي أحدًا منع عنه اهلل العطاء، يقول س���������بحانه 
وتعال���������ى: )َوِفي اأْلَْرِض آَياٌت ِلْلُموِقِنيَن* َوِفي َأْنُفِس���������ُكْم َأَف���������اَل ُتْبِصُروَن* َوِفي 
���������َماِء وَاأْلَْرِض ِإنَّ���������ُه َلَحقٌّ ِمْثَل َما َأنَُّكْم  ���������َماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن* َفَوَربِّ السَّ السَّ

َتْنِطُقوَن(.]لقمان 3-[
كما أّنهم ال يزيغون عن الحق وال ينصرفون عنه إلى الباطل، و قال -تعالى- 
أيض���������ا: )َوَقاَل الَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن َلواَْل ُيَكلُِّمَنا اللَّ���������ُه َأْو َتْأِتيَنا آَيٌة َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن 
ِمْن َقْبِلِهْم ِمْثَل َقْوِلِهْم َتَش���������اَبَهْت ُقُلوُبُهْم َقْد َبيَّنَّا اْلَياِت ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن(،]الذاريات- 

 .]20

ومّما يروى: أّن حبيبا تأخر في إحضار العشاء، فسأله اإلمام الحسن البصري: 
أين العشاء يا حبيب؟ فقد أهلكنا الجوع !!

فقال: يا إمام لقد جاء مس���������كين فأعطيته كل ما عندنا ألني سمعتك تقول: »إن 
اإليمان أن تكون فيما عند اهلل أوثق مما في يدك..«.

فق���������ال البصري: »ي���������ا حبيب إنك رجل كثير اليقين قلي���������ل العلم.. »لو أعطيته 
النصف وتركت لنا نصف نتقوى به«. 

وبينم���������ا هم كذل���������ك إذا بالباب يطرق ففتح حبيب فإذا بغالم يحمل إناء ُملئ بما 
لّذ وطاب

وقال: هذا هدية من سيدي..
فتبسم حبيب وقال: »يا إمام إنك رجل كثير العلم قليل اليقين.. » فتبسم الحسن 

البصري وقال: »يا حبيب تقدمناك ولكنك سبقتنا..«. 

mmm
عندما نقرأ القرآن الكريم مثال في س���������ورة المزمل نجد 
فيه���������ا برمجة لليل رس���������ول اهلل محمد صلى اهلل عليه 
وس���������لم في قوله تعالى: »قم الّليل إال قليال نصفه أو 
انق���������ص منه قليال، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال«، 
فهذه برمجة ليوم اإلنسان، وقد ضاع منا علم البرمجة 
الزمني���������ة، والغريب في األم���������ر أن كلمة »البرمجة« 
موج���������ودة في كتب تراثنا اإلس���������المي في كتب الفقه 
األول���������ى في القرن الثالث، فأردت أن أعيد هذا العلم 
وأحيل���������ه إلى التوحيد، أبرمج بناء على الصالة وبناء 
على عالقتي مع اهلل، وبناء على عالقتي باألرحام، 
هي قضايا مطروحة في الش���������ريعة لكنها بحاجة إلى 
أن تتحول إلى برنامج زمني وليس إلى خطابة دون 
برمج���������ة، اليوم عندما تقول للناس افعلوا يس���������ألونك: 
كيف نفع���������ل؟ فال نقول لهم أنتم اخت���������اروا وهذا هو 
الخطأ واالنفصام الكبير، وبالتالي البحث سيس���������اهم 
في تحوي���������ل التوحي���������د والعقيدة إل���������ى برنامج زمني 
يستطيع االنسان في ظل هذه الظروف التي يعيشها 
أن يمارسه في حياته اليومية، فهو محاولة ألن ندرك 

الهوة القائمة بين الفكر والفعل.
لكم إصدار حول مفهوم الزمن يف القرآن الكريم، 

حدثنا عن أهم احملاور اليت توقفتم عندها؟
mm عندم���������ا نأخذ كالم اهلل س���������بحانه وتعالى في 
القرآن الكريم نجد بأن لفظ »الزمن« غزير، فيه قسم 
للزم���������ن وفيه ذكر لّليل والّنه���������ار، هذه الوحدة الكبيرة 
جدا في الق���������رآن الكريم تعطين���������ا مفهوما للزمن من 
منطلق قرآني لننطل���������ق منه، وأنا بذلت جهدا وقمت 
بعملية اس���������تقراء لآليات ولأللفاظ، الغريب في األمر 
أن كلم���������ة أمة مثال في القرآن الكريم نجد بأنها تعني 
»مجتمع« في قوله تعالي: »إن إبراهيم كان أمة قانتا 
هلل حنيف���������ا«، وتعني الزمن أيضا في قوله:  »واّدكر 
بعد أم���������ة« ، وعليه نجد بأن الق���������رآن الكريم يجعل 
لنف���������س اللفظ معنيين. نحتاج إلى دراس���������ات وبحوث 
لنفه���������م ولنتعمق في مفهوم الزم���������ن في القرآن الكريم 
بعيدا عن اإلطار الفلس���������في. أن���������ا أعتقد بأن القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة مصدر مستقل لوضع 
المفاهي���������م ولبناء المعرفة، وق���������د قمت ببحث تضمن 
بن���������اء معرفة زمنية من خالل القرآن الكريم والس���������نة 
النبوية الش���������ريفة حسب ما يسمى باأليام الستة وأيام 
الخلق وعبر مراحل التطور الحضاري والتاريخي كل 

هذه المفاهيم البد من دراستها من منطلق قرآني.
ــل املعرفة إىل  ــبعة لتحوي دكتور ماهي املراحل الس

سلوك؟
mm أعتقد بأن اش���������كالية األمة هو االنفصام بين 
الفك���������ر والفعل، عندي فكرة أري���������د أن أصل بها إلى 
فعل، فما هي المراحل السبعة التي أنتقل من خاللها 
من مرحلة إلى أخرى، فأول مرحلة هي الس���������ؤال إذا 
مات الس���������ؤال مات إمكان مي���������الد الجواب، المرحلة 
الثانية هي االفتراض فعندما نسأل سؤاال معينا نقوم 
بافتراض جواب، لكن هذا االفتراض لم يختبر بعد، 
وعندما أختبره يتح���������ول إلى نظرية ثم إلى جواب ثم 
بعد ذلك نضع قواع���������د كلية وهذه مرحلة، ثم نصوغ 
ما يس���������مى بالصور االدراكية والذهنية وهذه مرحلة 
أخ���������رى، ثم بعد ذلك نبني االطار المنهجي ثم ننتقل 
إلى مرحلة وضع مخط���������ط الفعل، ثم تأتي المرحلة 
الس���������ابعة التي ننتهي من خاللها إل���������ى الفعل، هذه 
المراح���������ل بدأنا نعالجه���������ا من الناحي���������ة العلمية في 
موضوع معين، فمثال مش���������كلة الفقر عند المسلمين 
نحتاج إلى الس���������ؤال األول ما معنى الفقر؟وما حده؟ 
إذن تطرح األس���������ئلة بطريقة عميقة جدا قد نس���������تورد 
أس���������ئلة معينة وقد نطرح أس���������ئلة خطرة، ثم نفترض 
نظريات إلى أن ننتهي إلى الفعل بعد مخطط الفعل، 
هذه المراحل الس���������بعة التي عالجتها وال أزال أبحث 
فيها ألنها هي المشكلة العويصة، نحتاج أن نبحث 
ف���������ي كل مرحلة كي نصل إلى الفع���������ل، ألن القرآن 
الكريم لم ينزل لك���������ي نقرأه ونتلوه فقط، بل نزل لكي 

نعمل به فماهي المراحل التي نحول من خاللها آية 
معينة إلى فعل معين.

اليوم نسمع كثريا مصطلح العيش املشرتك أال تراه 
تهديدا هلوية اجملتمعات الضعيفة؟

mm ه���������و قانون يفرضه القوي الذي يضع نفس���������ه 
محور الوجود والكون، والعيش المش���������ترك أنك تقبله 
ويعني كذلك أنه ال يقبلك، وهذه إشكالية عميقة ألنه 
ه���������و الن ال يقبلك يعتقد أن في���������ك التخلف ووو وال 
يحاسبه القانون، لكن أنت إذا قمت بعملية توصيفه 
رهاب وتخلف  سيتحول هذا إلى مصطلحات جديدة واإ
إلى غي���������ر ذلك، فهذه المصطلح���������ات ُتصنع بعناية 
ف���������ي مراكز دولية خاصة بصناع���������ة المصطلحات، 
كم���������ا توجد مراكز لصناعة الص���������ور الذهنية، يعني 

أي مصطل���������ح يولد ه���������و مصنوع، 
سواء هذه المصطلحات التي تصف 
الوباء أو تص���������ف مرحلة حضارية، 
أو مث���������ل ما س���������مي بالربيع العربي، 
كلها مصطلح���������ات لم تولد هكذا بل 
ُصنع���������ت، والن يصنع���������ون العيش 
المش���������ترك بهذه الطريق���������ة من أجل 
المس���������لمين بأنهم ال يقبلون  وصف 
الخر، وبالتالي إش���������كالية كبيرة جدا 
وأنا أطرح س���������ؤاال في هذا السياق: 
ما معنى العيش المش���������ترك في ظل 
القواني���������ن الضاغطة ف���������ي موضوع 
الكوفي���������د 19 مث���������ال؟ وبالتالي ماذا 
يعني العي���������ش المش���������ترك إذا كنت 
تفرض على االنسان الدواء حتى ال 
يموت؟ فهذا ال يسمى عيشا مشتركا 

إنه قهر مشترك.
وماذا ميكن أن يقدم الفكر اإلسالمي فيما يعرف بـ 

»العيش املشرتك«؟
mm إن البشرية وصلت إلى حافة الخطر، فحافة 
الخط���������ر عند البش���������رية هو االش���������باع، حيث بدأت 
الحضارة الغربية بتوفير الرفاه والمتعة ووصلت الن 
إلى حد االش���������باع ونعرف أن االنسان عندما يشبع 
يطغى، حيث أصب���������ح ال يتلذذ ألنه وصل إلى هذه 
حداث أش���������كال من المتع  المرحلة فيبدأ بالتش���������ويه واإ
المش���������وهة لكي يواصل مرحلة االشباع، ولذلك جاء 
ما يس���������مى بالزواج المثلي وبكس���������ر قيم األسرة، كل 
هذه األمور جاءت ألنهم انتهوا مما أحل اهلل ودخلوا 
فيما حرم اهلل حتى يش���������بعوا، فماذا يقدم المسلم اليوم 
للبشرية؟ يجب أن يكون المانع لهذا التوجه ال لضرب 
األسرة وال للزواج المثلي وال إلبادة الشعوب، ينبغي 
أن يقاوم المسلم بقوة هذا هو العيش المشترك، وهنا 
أش���������ير أيضا إلى ما قاله مالك بن نبي بأن الماء ال 
يسقي األرض التي تعلوه، فإذا أردنا أن ننفع البشرية 
ذا كنا في األس���������فل  ينبغ���������ي أن نكون في األعلى، واإ
ال نس���������تطع أن نسقي األعلى ولعل تخلفنا نتيجته ما 

نشاهده في اليوم.
ــكاليات االجتماعية  ــي احللول القرآنية لإلش ماه

واالقتصادية والفكرية اليت تعيشها األمة؟
mm أول حل قرآني هو ربط كل شيء باهلل تعالى: 
»أال له الخلق واألمر تبارك اهلل رب العالمين«، أّي 
فعل بس���������يط نقوم به في اليوم نربطه باهلل  س���������بحانه 
وتعالى أوال ثم باألس���������باب ثاني���������ا، لكن عندما نلغي 
ربط األمور باهلل تعال���������ى ونربطها بأمور أخرى كما 
يس���������ميه علماء التص���������وف باألغيار، هن���������ا القضايا 
تتش���������تت وبالتالي ال نستطيع أن نتفق أو نتحد، فكل 
األنبياء كانت دعوته���������م واحدة أن نعبد اهلل وحده ال 
ش���������ريك له، فربط كل أمور حياتنا باهلل وحده هذا هو 
الحل القرآني األمثل، ثم يأتي مستوى النموذج ينبغي 
كذلك أن نعتمد على النموذج النبوي والرسولي، نبدأ 
بالنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم، ثم بكل األنبياء 
الذي���������ن ذكروا في القرآن الكريم، فمنهم نموذج للفقير 
ونموذج للغني ونموذج للنبي الذي تألم كثيرا، ومنهم 

من س���������افر طويال فالرس���������ول صلى اهلل عليه وسلم 
وصل إلى الس���������ماء السادس���������ة، فمثال نالحظ سيدنا 
سليمان عليه الس���������الم كان أغنى الناس، وهذا حتى 
ال يأت���������ي بعده غني ويقول لنا: لدي كذا وكذا إذن ال 
أحتاج إلى أن أؤمن باهلل. الحل الثاني يكمن في هذه 
النماذج الرسولية النبوية المستمدة من القرآن الكريم، 
عل���������ى األقل هذان الح���������الن األوالن، ثم تأتي حلول 
عملية جاءت في كالم اهلل س���������بحانه وتعالى منها ما 
عالجه���������ا مالك بن نبي في بعض دراس���������اته العميقة 

حول مسألة التغيير.
ــالمي اليوم يف مرحلة  ــرى البعض بأن الفكر اإلس ي
ــي زمن  ــرن املاض ــورن بالق ــا ق ــون إذا م ــع ورك تراج

مالك بن نيب وسيد  قطب وغريهم، مارأيك؟
mm اذا قارنن���������ا زمننا بزمن مالك 
بن نبي وغيره ال أظن أنه في تراجع 
هو في حالة مس���������تقرة، لكن اذا قارناه 
بعصر االزدهار اإلسالمي وما سمي 
بعص���������ر الموحدين مث���������ال وقبل ذلك 
عصور األئمة فنحن الن في أسفل 
السلم مقارنة بهذه العصور المتطورة، 
والس���������بب متعلق باالس���������تعمار، فكل 
الدول اإلس���������المية كانت مس���������تعمرة، 
وبالتالي الطريق ال يزال طويال نسأل 
اهلل س���������بحانه وتعال���������ى أن يثبتنا، فال 
أظن أنه في تراجع إنما هناك نوع من 
فوضى الفك���������ر، والقضية تحتاج إلى 
أن نضع جسورا ما بين هذه الجهود. 
المشكلة اليوم تكمن في وجود جهود 
فردية على مس���������توى الف���������رد، وجهود 
فردية على مستوى الدول واألمم والمجتمعات، يعني 
ه���������ذه الفردانية ال تزال تقتل الفكر اإلس���������المي، فلو 
ربطنا الجس���������ور فإن النتائج ستبدو بإذن اهلل سريعا 
وايجابية، وس���������تكون أفضل بكثي���������ر حتى من زمن 
المفك���������ر مالك بن نبي ألن وس���������ائل التواصل اليوم 

أكثر توفرا وفعالية.
ــوم يعاني التهميش؟  ــلم الي هل ترى أن املفكر املس

وكيف ميكنه أن يسرتجع مكانته اهلرمية؟
mm أوال ينبغ���������ي أن نعلم بأن ض���������رب المفكرين 
والرموز ليس���������ت عملية عفوية، فلما ُيس���������ّب ش���������يخ 
معين أو عالم معين فاألمر ليس عفويا، توجد الن 
مؤسسات مهامها أن ُتبقي الشباب في تيه وتضرب 
برموزه���������م، فعندما ُتضرب ه���������ذه الرموز يبقى هؤالء 
الشباب يشكون في كل شيء، فأرى أن هذه العملية 
منظمة، لكن ال أعفي المشتغل بالفكر أو المفكر أو 
العاِلم عن هذا ألني أعتق���������د أن بداية التغيير تكون 
م���������ن العاِلم، ينبغي أن يكون فاع���������ال وليس مفعوال، 
إذا بق���������ي العالِ���������م اليوم ينتظ���������ر أن ُيعطى له أو أن 
ُيحت���������رم فأعتقد أنه لم يصل بعد  إلى الدرجة الكافية 
من العلم، ففي س���������نة 1931 رجال جمعية العلماء 
المسلمين لما اس���������تيقظوا ُولدت ثورة نوفمبر 1954 
التي انتهت باس���������تعادة الحرية واالستقالل، فالبذور 
والجذور وضعت سنة 1931 عندما استيقظ هؤالء 
العلماء، ينبغي أن يس���������تيقظ المفكر وأن يساهم ولو 
بتعليم إنسان واحد أو إنشاء مدرسة واحدة أو بتأليف 
كت���������اب واحد بنية خالصة هلل س���������بحانه وتعالى، أما 
أن يدعي ب���������أن جهات أخرى أقصته أو همش���������ته، 
هن���������ا ال يزال مفعوال به والمفع���������ول به ال يرقى لبناء 

الحضارة. 
ماهي مشكالت الفكر اإلسالمي؟ وماهي التحديات 

املعاصرة اليت تواجهه؟
mm أول مش���������كلة اليوم هو التسارع يعني ال تكاد 
تس���������توعب ظاهرة حتى تولد ظاه���������رة أخرى، وثاني 
مش���������كلة هو ما يسمى بوس���������ائل التواصل العولمي، 
الفكر اإلسالمي لم يستوعب هذه السرعة، وأظن أن 
األمور س���������ريعة جدا والفكر اإلسالمي اليوم متوقف 
نس���������بيا أو أصيب بنوع من الدوران، وثالث مش���������كلة 

هو ما يس���������مى بسجن العاِلم اإلس���������المي في قوانين 
ظالمة دولية ألن العاِلم ليس���������ت له الحرية ليس���������افر 
إلى كل الدول ويلتقي بكل العلماء ويش���������ارك في كل 
المؤتمرات، العاِلم في الدول الغربية يسافر بال قيود، 
لكن في الجهة األخرى من العالم اإلسالمي أقيم له 
نوع من السجن الكبير فإذا أردت أن تسافر فالتأشيرة 
وتذكرة الطائرة تس���������تغرق وقتا طويال، هذا الس���������جن 
الذي دخلنا فيه عزلنا ع���������ن حركية العالم، وبالتالي 
هذه من المش���������كالت الكبرى الت���������ي ينبغي أن نتنبه 
إليه���������ا وال أعتقد أنها عفوي���������ة بل ُخطط لها تخطيطا 

كبيرا جدا. 
ماهي أهم القضايا الفكرية اليت تشغلكم حاليا؟

mm أهم قضية تش���������غلني هي العالقة بين الفكر 
والفعل، س���������افرت إلى العديد من الدول أبحث حول 
هذا الموضوع، كم���������ا أهتم اليوم كثيرا بقضية: كيف 
ُنخرج التربية من س���������جن النمطية؟ ألن التربية مهمة 
والمدرس���������ة ضرورة ولكن إذا دخل���������ت في مصطلح 
النمطية ستصبح على هامش التاريخ، فالتلميذ يدرس 
في المدرسة شيئا ويعيش في الواقع شيئا آخر. نريد 
أن نخرج المدرس���������ة من صيغتها النمطية إلى صيغة 
منتجة ومبدعة، القضية قضية عميقة جدا وتشغلني 
في الكتابة والتأليف وتشغلني كذلك في الممارسة من 
خالل المدارس العلمية والجامعة الخاصة »المعهد 
العال���������ي للعلوم«  وغيرها، والقضية الثالثة تكمن في 
كيف نبني عق���������ال جمعّيا؟ كيف يمكن أن نعمل مع 
بعضنا البعض وال نقص���������ي أحدا؟ كيف نأتي بفكرة 
ياك  تجمي���������ع القوة والطاقة ما دام  دينن���������ا يقول: »واإ
ياك نستعين«، وال نقول: أعبدك أنا بل نحن،  نعبد واإ

فكيف نعود إلى هذه الحالة الطبيعية المسلمة.
ــامل اجلزائري«  ــام الع ــادرة »وس ــب مب ــت صاح أن
ــر هذه الفكرة، وحدثنا ايضا  حدثنا عن خلفية وس

عن الطبعة الـ12 لسنة 2021م؟
mm كّرم معهد المناهج س���������نة 2007 الشيخ أبو 
القاسم س���������عد اهلل في حفل افتتاح المعهد الذي ُنظم 
بعد عام من التأس���������يس الذي كان سنة 2006، فقلنا 
أنه البد بالمناس���������بة تكريم أحد أعالم الجزائر الذين 
خدموها، فكرمنا الشيخ أبو القاسم سعد اهلل على قامته 
ودائما نقول أنه هو الذي كرمنا ولس���������نا من كرمناه، 
وقد كان يقول رحمه اهلل أثناء مرضه: »أخذت أوسمة 
عديدة عبر العالم وأعظم وس���������ام هو الذي أخذته في 
وطني«، ومن هنا ش���������عرنا بالمسؤولية، فالجزائر لها 
الكثير من العلماء مثل أبو القاس���������م سعد اهلل، فبدأت 
الفكرة تكبر بدأنا ب�70 ش���������خصا، ووصلنا هذه السنة 
إلى أكثر من ثالثة ألف ش���������خص، وسبحان اهلل في 
كل مرة نكتشف بأن لهذا الوطن علماء كثر كالدكتور 
عبد الرزاق قسوم، الشيخ الهادي الحسني، الدكتور 
محمد ناصر تومي، بلقاس���������م حبة وغيرهم كثيرون. 
ومبادرة »وس���������ام العالم الجزائ���������ري« تعمل على عدم 
تفريق ما بين العلوم اإلنس���������انية والعلوم الدقيقة وعدم 
التفري���������ق بين المقيمين في الوطن أو خارجه، ميزاننا 
واح���������د هو أن يكون أصيال في علمه ومحبا لوطنه، 
هذا هو معيار العالم، إذا لم يكن محبا لوطنه فليكن 
ذا لم يكن أصيال في علمه ال  ما يكن ال يهمن���������ا، واإ
يهمنا أيضا، الحمد هلل وصلنا هذه السنة إلى الطبعة 
12، حيث س���������يقام حفل تكريم الدكتور نصر الدين 
س���������عيدوني وابنه الدكتور معاوية س���������عيدوني بوسام 
العالم الجزائري في 17 ديس���������مبر 2021م بالمركز 

الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.
ــئت وملن  ــكرا لك دكتور، كلمة ختامية، قل ما ش ش

شئت؟
mm أق���������ول لكل جزائري كلمة بس���������يطة جدا أحبَّ 
وطن���������ك وأحبَّ  أرضك، ينبغي أن نحب هذا الوطن 
وأن ال نتعامل معه بتش���������نج، ألن���������ه يحتاج إلى بذرة 
حب، فبهذا الحب بإذن اهلل تعالى س���������وف تعالج كل 
األم���������ور، فأحبوا وطنكم الجزائر، هذه هي النصيحة 

الوحيدة التي أخاطب بها كل جزائري أصيل.

يا إمـــــام  إّنـــك  رجـــل  كثيــر العلــم  قلـيــل اليقيــــــن

»حنـن يف حاجـــة 
إىل مراكـــز حبـــث 

علميـــة تنـتـــج لنــا 
األجـوبـــة ألسئلــــــة 

الــعــصــــــــر«
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الســـــؤال

قالت السائلة: إنها موظفة وهلا ولدان حيتاجان 
إىل رعاية، وتقول: هي حمتارة يف أمرها، 

ومل تستطع أن توفق بني الوظيفة والرتبية!! 
واضطرت ألخذ الولدين إىل مربية وتدفع هلا راتبا 

شهريا؟! وتسأل: هل جيوز هلا أن ترتكهما عند 
املربية وتستمر يف الوظيفة؟ أم جيب عليها ترك 
الوظيفة والعناية باألوالد؟ تقول خشيت احنراف 

األوالد فهل أكون آمثة لو احنرفوا؟

اجلـــــــــواب
رب  هلل  الحمد  الرحيم.  الرحمن  اهلل  بسم 
العالمين. والصالة والسالم على رسول اهلل.

ِمْن  َلُكْم  َجَعَل  تعالى:﴿وَاللَُّه  اهلل  قال  أوال: 
َأْنُفِسُكْم َأْزوَاًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزوَاِجُكْم َبِنيَن 
يَِّباِت َأَفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن  َوَحَفَدًة َوَرزََقُكْم ِمَن الطَّ
في  َيْكُفُروَن﴾)النحل:72(  ُهْم  اللَِّه  َوِبِنْعَمِت 
اآلية تنبيه على إنعام اهلل تعالى على الناس، 
بنعمة األوالد واألحفاد. واهلل هو الذي يرزق 
البنين واآلباء. وواجب اآلباء واألمهات حسن 
وحسن  والصالحات،  بالصالحين  الزواج 
تربية األوالد. وأقول للسائلة وكل األمهات: 

وفكرة  أوالدهن.  تربية  عن  مسؤوالت  فإنهن 
إرسال األوالد إلى المربية واألم تشتغل في 
الوظيفة، هذا مخالف تماما  لمنهاج الحياة، 
اجتماعي،  انحراف  وهو  لآلداب،  ومخالف 
المحافظة.  غير  المتفككة  األسر  في  نبت 
ففي الحديث. عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، 
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
فأبواه  الفطرة،  يولد على  ]ما من مولود إال 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من 
جدعاء[)البخاري:4775(. ومحل االستدالل 
عن  المسؤوالن  هما  األبوين  أن  بالحديث، 
أو  يهودانه  الولدلوانحرف]فأبواه  انحراف 

ينصرانه أو يمجسانه[.
تتركهما  أن  لها  يجوز  )هل  السائلة:  تقول 
عند المربية وتستمر في الوظيفة؟ أم يجب 
عليها ترك الوظيفة والعناية باألوالد؟( ونقول 
لها: يجب عليها حسب سؤالها ترك الوظيفة 
عليهم.  وستحاسب  أوالدها،  لتربية  والتفرغ 
ن كانت مسؤولية التربية مشتركة بين األب  واإ
ظاهرة  واجبات  منهما  لكل  أن  إال  واألم، 
في  أكثر  واجبه  فاألب  أكثر،  األسرة  في 
النفقة، في إدارة األسرة في جانبها المادي، 
والتنظيمي. ﴿الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما 

َأْنَفُقوا  َوِبَما  َبْعٍض  َعَلى  َبْعَضُهْم  اللَُّه  َل  َفضَّ
ِمْن َأْموَاِلِهْم﴾)النساء:34( واألم واجبها أكثر 
الميالد  من  خصوصا  باألوالد،  العناية  في 
إلى سن البلوغ. وتركها أوالدها  مهملين من 
أجل العمل الوظيفي فهذا انحراف عن الدور 
األساسي للمرأة. واهلل تعالى أعلم، وهو العليم 

الحكيم. 
ولكل  المحترمة،  للسائلة  وأقول  ثانيا: 
وأهم  وأكبر  مشروع  أعظم  أن  األمهات: 
بها  تقوم  ثمرات طيبة  ذات  وظيفة محترمة 
هو  أوالدا  اهلل  رزقها  التي  المرأة  أي  األم 
مشروع تربية أوالدها، إن مهام الزوجة ثالث: 
مهمة العبادة كسائر المؤمنات، وهذه المهمة 
تقتضي منها االستمرار في التفقه في الدين. 
من  الزوج  متطلبات  رعاية  الثانية  المهمة 
حيث توفيرها له كل أسباب الراحة المطلوبة 
منها شرعا، بقدر ما تستطيع. المهمة الثالثة: 
تربية ورعاية األوالد. وأما مهام الزوج فتوفير 
أسباب الراحة للزوجة واألوالد، والحرص على 
تحقيق المودة والسكينة في الوسط األسري. 

واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
زِيَنُة  وَاْلَبُنوَن  تعالى:﴿اْلَماُل  اهلل  قال  ثالثا: 
اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد  اْلَحَياِة الدُّْنَيا وَاْلَباِقَياُت الصَّ
قال  َأَماًل﴾)الكهف:46(  َوَخْيٌر  َثوَاًبا  رَبَِّك 

فساد  على  باهر  برهان  اآلية  }في  الرازي: 
على  افتخروا  الذين  المشركين  أولئك  قول 
ثم  واألوالد  األموال  بكثرة  المؤمنين  فقراء 
ذكر ما يدل على رجحان أولئك الفقراء على 
والباقيات  فقال:  األغنياء  من  الكفار  أولئك 
أمال  ثوابا وخير  الصالحات خير عند ربك 
وتقرير هذا الدليل أن خيرات الدنيا منقرضة 
منقضية وخيرات اآلخرة دائمة باقية والدائم 
وهذا  المنقضي  المنقرض  من  خير  الباقي 
معلوم بالضرورة، السيما إذا ثبت أن خيرات 
اآلخرة  خيرات  وأن  حقيرة  خسيسة  الدنيا 
بموضوع  هذا  عالقة  ما  رفيعة{.  عالية 
والموظفة  وَاْلَبُنوَن﴾  ﴿اْلَماُل  تدبروا  السؤال؟ 
السائلة مشتغلة بالوظيفة وتاركة أوالدها عند 
المربية؟ ومهما جمعت من المال ال ينفعها 
إن حدث انحراف أو خطأ في تربية األوالد، 
تكون  كيف  الصالحات،  الباقيات  إن  ثم 
بغير أوالد صالحين؟ آه، نعم، ربما لم تصل 
الفكرة، فالجواب في الحديث. عن أبيه، عن 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  هريرة،  أبي 
َعْنُه  اْنَقَطَع  اْلِْنَساُن  َماَت  ]ِإَذا  قال:  وسلم، 
َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلَثٍة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجارَِيٍة، 
َلُه[ َيْدُعو  َصاِلٍح  َوَلٍد  َأْو  ِبِه،  ُيْنَتَفُع  ِعْلٍم  َأْو 

)مسلم:1631(.
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فــتـــــاوى فــتـــــاوى 

واجب املرأة يف تربية أوالدها، وليس يف الوظيفة          

تعلم الش������عب الجزائ������ري من الدين 
اإلس������امي العظي������م، ومن ماضيه 
الضارب في أعماق التاريخ القديم، 
وم������ن التجارب الت������ي خاضها مدة 
قرون من الزم������ن، والعظات التي 
اس������توعبها م������ن آالف المحن، أن 
الحرية حق الحقوق لكل الشعوب، 
الحري������ة  اليه������دي  الغال������ب  وأن 
للمغلوب، بل وسيبقى طغاة الكفار 
ليردوهم من  باألح������رار،  يتربصون 
مس������تضعفين،  عبيدا  تحررهم  بعد 

ومتخلفين تابعين.
باألم���������س  المس���������تعمرون  الي���������زال 
الف���������رص  يتحين���������ون  متربصي���������ن 
المناسبة، وما أكثرها في عثرات هذه 
الش���������عوب، إنهم يتربصون ويبذلون 
كل حيلهم لعودة بسط الهيمنة على 
بآخر.  أو  بطري���������ق  مس���������تعمراتهم، 
ومن ثم فإن الذكريات التاريخية في 
1954م،  نوفمبر  كأول  الجزائ���������ر، 
1955م،1956م،  أوت  وعش���������رين 
والحادي عشر من ديسمبر 1960م 
و17 أكتوب���������ر 1961م يج���������ب أن 
تكون لنا موقظة منبهة للخروج من 
النوم والس���������بات، وغف���������الت التهاون 

والمهاترات.
ذا كان في القرون الثالثة الماضية  واإ
أن البالء المس���������لط على الش���������عوب 
الضعيفة هو االحتالل العس���������كري، 
فإن البالء الجديد يتمثل في االحتالل 
السياس���������ي من بعيد، وهو مايسمونه 
التطبي���������ع، أو التركيع لكل منش���������ق 
فالتطبيع مصطلح  وضي���������ع،  خائن 
اليهودي  الكي���������ان  مع  االس���������تغباء، 
المحت���������ل لألراض���������ي الفلس���������طينية، 

من���������ذ 1948م. فالتطبيع مع اليهود 
مبين،  وخس���������ران  مذلة  الكافري���������ن، 
التي ركعت  السياسية  لكل األنظمة 
ألعدائها، فباعت دينها بعرض من 
الدنيا، وأضاعت مستقبلها ومستقبل 
أبنائها، بشيء من العار وقطع من 
النار، إن لم يتوبوا ويس���������تغفروا اهلل 

الواحد القهار.
وفي الجزائ���������ر كلما ي���������دور التاريخ 
مظاهرات  ذك���������رى  وتع���������ود  دورته، 
الحادي عش���������ر من ش���������هر ديسمبر 
1960م يجدد الشعب الجزائر عزمه 
وثباته على الوحدة الوطنية، ويذكر 
نفسه بنفسه، بأنه كلما كان الشعب 
متحدا، يقظا، متبصرا، وكان كالجسد 
الواحد، كلما كان هو المنتصر، وهو 
السيد في وطنه، وهو الحر األصيل  
الذي يظل شامخ الرأس في تواضع، 
قويا بتوكل���������ه على اهلل تعالى العلى 
التطبيع، محافظا على تماسك أركان 
دولته وس���������يادته، في تعاون وتكامل 
وتطاوع. إنه الشعب الجزائري، الذي 

اليبيع كرامته مقابل الخبز.
العلم���������اء  بي���������ان جمعي���������ة  الي���������زال 
ش���������هر  منذ  الجزائريين  المس���������لمين 
ديس���������مبر 1936م حارس���������ا حافظا 
لموقف الشعب الجزائري، }..ال. يا 
ننا نريد الحياة،  قوم.. إننا أحياء، واإ
ن الحياة ال تكون  وللحي���������اة خلقنا. واإ
بالخبز وح���������ده، فهنالك م���������ا علمتم  
من مطالبن���������ا، العلمية واالجتماعية 
واالقتصادي���������ة، والسياس���������ية، وكلها 
ونحن  النسانية.  الحياة  ضروريات 

نفهم جيدا ضروريات الحياة..{.
أوال: ل���������م تكن مظاهرات ديس���������مبر 
1960م جواب���������ا للمحتل الفرنس���������ي 
ل���������كل أعداء  الغ���������ادر وح���������ده، بل 
الشعوب العربية المسلمة، المجاهدة 

داخل  من  وللمتش���������ككين  المقاومة، 
القيادة  اس���������تطاعت  الجزائر يومها، 
الثورية أن تنظم وتسير المظاهرات، 
من عين تموش���������نت، وم���������ا جاورها، 
وابتداء من اليوم التاس���������ع المتزامن 
مع زي���������ارة ديقول الرئيس الفرنس���������ي 
للجزائ���������ر. اليوم العاش���������ر والحادي 
عش���������ر، في العاصم���������ة الجزائرية، 
والشلف وشرشال. ويوم 12 ديسمبر 

في البليدة والمدن المجاورة.
ثانيا: وكان���������ت الهتافات معبرة عن 
النهج السياس���������ي للث���������ورة الجزائرية، 
ودليال على الفكر  المتحرر للشعب 
بدينه وتاريخه  المتمس���������ك  الجزائري 
وأصالت���������ه وهويته الس���������المية. من 
الهتافات التي رددها الرجال والنساء 
والشباب، في كل الشوارع والساحات 
والرحاب. منها: اهلل أكبر اهلل أكبر. 
الجزائ���������ر جزائري���������ة، الجزائ���������ر حرة 
الجزائر جزائرية مسلمة،  مس���������تقلة، 
تحي���������ا الجزائر، تحي���������ا الثورة...مع 
زغاري���������د. ورفع العل���������م الجزائري في 
كل المدن التي خرج فيها الش���������عب 
للمظاه���������رات. وق���������د ضح���������ى كثير 
من الش���������باب بأعماره���������م من أجل 
رفع العل���������م الجزائري فوق  ش���������جر 
األعمدة   وعلى  والساحات،  الشوارع 
المنصوبة للكهرباء والهاتف، وعلى 
ش���������رفات العمارات، وكانوا ُيْضربون 
بالرصاص، وهم يشدون على العلم، 
ويعلم���������ون قيمة ذلك العل���������م الرمز 
للدول���������ة الجزائرية الموح���������دة، العلم:  
الملون باألبيض واألخضر، والهالل 

والنجمة األحمران.
عش���������ر  الحادي  مظاهرات  ثالث������ا: 
بيانا عمليا  ديسمبر 1960م كانت 
لتقول  الميدان،  تطبيقيا على أرض 
لفرنسا وأتباع فرنسا، إلى يوم الدين: 

1 � أن الجزائريين كلَّهم شعب واحد 
مؤمن ومتحد، التفرقه التحريش���������ات 
التي كانت  الفرنسية، وال األراجيف 
ومازالت ُتَبثُّ بأساليب المكر والكيد 
بش���������أن النعرات العصبية، ودعوات 
الحمي���������ة الجهوي���������ة، فقال الش���������عب 
الجزائ���������ري للمس���������تعمر الفرنس���������ي، 
ولزعم���������اء الفتن، ورؤوس الش���������قاق 
الداخل والخارج: نحن  والنفاق، في 
ش���������عب واحد متحد، قوامه التوحيد 
واالتحاد، لقد جمعنا اهلل بالس���������الم، 
فال تفرقنا ش���������ياطين الج���������رام، وال 
األوهام.  وال  االندماجي���������ة  األطماع 
2 � تجاوب���������ت الجماهي���������ر في تلك 
المظاه���������رات من وه���������ران وندرومة 
ش���������لف وشرشال،  إلى  وتلمس���������ان، 
والبليدة والعاصمة وقسنطينة وعنابة، 
والجنوب، للتوقيع بالدم المتحد على 
أن الش���������عب الجزائ���������ر، دولة واحدة 
متحدة، ويدافع الشعب متحدا عن كل 
شبر من القطر الجزائرى ولو سقاه 
بكل دمه. 3 � كانت مظاهرات  11 
ديسمبر، 1960م ردا على من قال 
من الفرنسيين بأن الجزائر أصبحت 
قطعة م���������ن فرنس���������ا، وأن الصليب 

سيظل محروسا بالفيجري.   
روى المؤرخ أبو القاسم سعد اهلل في 
كتابه }تاريخ الجزائر الثقافي{ قال: 
لي���������ل االس���������تعمار.هذا الكتاب ألفه 
فرحات عباس في سبتمبر 1960م 
أو ربم���������ا بعد عزله ع���������ن الحكومة 
المؤقتة،...ق���������ال: وقد تعهد المؤلف 
أن يش���������رح ألبناء وطنه من الشباب 
األسباب التي حدت به وبأمثاله إلى 
الثورة المسلحة بدل الوسائل السلمية 
والسياس���������ية، للقض���������اء على )خرافة 
الجزائر فرنسية(، وهو يعتبر أن ذلك 
يخدم البلدين )الجزائر وفرنسا( معا، 

مستش���������هدا بمقولة )جان جوريس(: 
إن الش���������جاعة ه���������ي البح���������ث عن 
الحقيقة والجهر بها، وقد نوه فرحات 
عباس بفضل الثورة الجزائرية على 
المس���������تعمرات األخرى ألنها تحملت 
الع���������بء األكب���������ر م���������ن التضحيات 
لتحطي���������م التنين االس���������تعماري، وال 
س���������يما المغرب وتونس، ولوال الثورة 
الجزائرية لما تلفظ مس���������ؤول فرنسي 
بكلمة اس���������تقالل. من أقس���������ام كتاب 
)ليل االس���������تعمار({ )تاريخ الجزائر 

الثقافي: 10/626(  
رابعا: تعتبر مظاهرات 11 ديسمبر 
بيانا مؤكدا  على أن الثورة التحريرية 
الجزائري���������ة كانت درس���������ا آخر من 
الش���������عوب  لكل  التاريخية،  الدروس 
التي كانت تعاني االس���������تعباد وقيود 
الهيمنة االستدمارية األجنبية. ومن 
هنا س���������تبقى الجزائر بإذن اهلل تعالى 
هي الرائد الراش���������د نحو التحرر التام 
المس���������تعبدة  العالمية  الهيمن���������ة  من 
للفقراء والمستضعفين، من أي جهة 
كانت. وس���������نبقى بفضل اهلل تعالى. 

نقول ونردد عمليا في الميدان:
 واقل���������ع جذور الخائني���������ن فمنهم كل 
العطب.. من كان يبغي ودنا فعلى 
الكرامة والرحب.. أو كان يبغي ذلنا 
فله المهانة والحرب.. )ابن باديس(

لقد عصم اهلل الجزائر بالسالم من 
فتنة االختالفات الطائفية، وهذه نعمة 
االختالفات  من  عظيمة، وعصمها 
الفكرية والثقافية المنحرفة بنعمة لغة 
القرآن التي أجمع الشعب الجزائري 
على التمس���������ك بها اتباع���������ا للدين، 
واتباعا للس���������ان خاتم النبيين، عليه 
الصالة والس���������الم، وكل هذا عبرت 
عنه مظاهرات الحادي عش���������ر من 

شهر ديسمبر 1960م.

احلادي عشر من ديسمرب

يـــوم من تاريخ الشعب املتحرر
أ. حممد مكركب 

يف رحاب الشريعة

باب فقه أحكام الصالة
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ــــــوَن ِفي اللَّـِه ِمن َبْعِد َما  -16﴿وَالَِّذيَن ُيَحاجُّ
ُتُهْم َداِحَضٌة ِعنَد َربِِّهْم َوَعَلْيِهْم  اْسُتِجيَب َلُه ُحجَّ

ــــــِديٌد﴾: َغَضٌب َوَلُهْم َعَذاٌب َش
بعد اس���������تيفاء الكالم على أهل الكتاب في ش���������أن 
المحاجة معهم عاد الكالم إلى المش���������ركين في هذا 
الش���������أن من جدالهم في شأن اهلل من التوحيد، وهو 
غير موج���������ه إلى اليهود الذين يؤمن���������ون بالتوحيد، 
وطمع المش���������ركون في أن تع���������ود الجاهلية بعد أن 

دخل الناس في اإلسالم.
ومعنى محاجتهم ف���������ي اهلل محاجتهم في دينه، في 
إدخال الش���������ك في صحة دين اإلسالم، ومحاولتهم 
تش���������كيك المس���������لمين، ويحاجون المس���������تجيبين هلل 
باإليمان من بعد ما استجابوا له أي لدعوة الرسول-
صل���������ى اهلل عليه وس���������لم-، ولكن كان���������ت حجتهم 
داحض���������ة أي باطلة من الدحوض وهو الزلل، يقال 
دحضت الرجل أي زل���������ت، فكما ال تثبت القدم إذا 
زلت فال تثبت الحجة الواهية التي زلت وس���������قطت، 
وقد تبين ذلك في تضاعيف ما نزل من القرآن من 
أدل���������ة بطالن تعدد اآللهة، وفس���������اده، وعلى صدق 
مكان البعث،  الرس���������ول-صلى اهلل عليه وسلم-، واإ
وبما ظهر للعيان من تزايد المسلمين يوما بعد يوم، 
وأمنهم من أن ُيعتدى عليهم، وقد غضب اهلل عليهم 

وأوعدهم بالعذاب الشديد على كفرهم وعنادهم.
-17﴿اللَّـُه الَِّذي َأنَزَل اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ وَاْلِميزَاَن 

اَعَة َقِريٌب﴾: َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ السَّ
من جملة محاجة المشركين في اهلل وأشدها تشغيبا 
في زعمهم، محاجته���������م بإنكار البعث، وقد دحض 
اهلل حجتهم في مواضع من كتابه بنفي اس���������تحالته، 
وبدليل إمكانه، فبين في هذه اآلية أن البعث والجزاء 
حق وع���������دل، فكيف ال يقدره مدّب���������ر الكون ومنزل 
الكتاب والمي���������زان، كما ذكر ذلك ف���������ي عدة آيات 
باًَثا واَأاَنَُّكْم ِإلاَْيناَا الاَ  لاَْقناَاُكْم عاَ ا خاَ ِس���������ْبُتْم أاَنَّماَ منها: ﴿أاَفاَحاَ
ةاَ آِتياٌَة  ﴾المؤمنون/115، وقوله: ﴿ِإنَّ الّساعاَ ُعوناَ ُتْرجاَ
أاَكاُد ُأخفيها ِلُتجزى ُكلُّ ناَفٍس ِبما تاَس���������عى﴾طه/15 
بما يذّكر بحكمة إيجاده للموجودات، وبما أن تمام 
الحكم���������ة يقتضي الجزاء على األعمال، كان تركها 

عبثا يستوي فيها المحسن والمجرم.
تقديره: فجعل الجزاء للسائرين على الحق والناكبين 
عنه في يوم الس���������اعة فال محيص للناس عن لقاء 
الجزاء، وما يدريك لعل الس���������اعة تأتي عن قريب؟ 
فقد أنزل كتابه مصاحبا للحق، بعيدا عن الباطل، 
وجاء بكل ما يجب من األعمال الصالحة النافعة، 
والمي���������زان هو العدل، فإن الدي���������ن هو المنزل، وهو 
لى اإلنصاف في المجادلة في  يدع���������و إلى العدل واإ
ا ُيْدرِيكاَ لاَعاَلَّ  الدين وفي إعطاء الحقوق، وجملة »واَماَ
ةاَ قاَرِيٌب« جارية مجرى المثل وهي خطاب  ���������اعاَ السَّ
لغير معين، ويدري م���������ن الدراية وهي العلم، وهي 

مسبوقة بما االستفهامية، أي ما يعلمك؟ 
وع���������ن ابن عباس أنه قال: كل ما جاء فيه فعل ما 
أدراك فقد أعلمه اهلل به، وبينه له بعد هذه العبارة مثل: 
اِمياٌَة﴾:القارعة/-10 ا ِهياَْه * ناَاٌر حاَ ���������ا أاَْدراَاكاَ ماَ ﴿واَماَ

« فإنه لم يعلمه به  ا ُيْدرِيكاَ 11 وكل ما جاء فيه »واَماَ
أي ل���������م يأت بعده ما يزيل إبهامه نحو هذه العبارة: 

ةاَ قاَرِيٌب«. اعاَ ا ُيْدرِيكاَ لاَعاَلَّ السَّ »واَماَ
والمعنى: أي شيء يعلمك أيها السامع أن الساعة 

قريب؟
وغلب على كلمة قري���������ب أن تأتي بصيغة التذكير 
���������ا ُيْدرِيكاَ لاَعاَلَّ  بتقدير بش���������يء كقول���������ه تعالى: ﴿واَماَ
ةاَ تاَُكوُن قاَرِيًبا﴾األح���������زاب/63، وقوله: ﴿ِإنَّ  ���������اعاَ السَّ

﴾ األعراف/56. راَحماَتاَ اللَّ�ِه قاَريٌب ِمناَ الُمحِسنيناَ
ــــــَن َل ُيْؤِمُنوَن ِبَها  ــــــَتْعِجُل ِبَها الَِّذي -18﴿َيْس
ــــــا َوَيْعَلُموَن َأنََّها  ــــــِفُقوَن ِمْنَه وَالَِّذيَن آَمُنوا ُمْش
ــــــاَعِة َلِفي  اْلَحقُّ َأَل ِإنَّ الَِّذيَن ُيَماُروَن ِفي السَّ

َضَلٍل َبِعيٍد﴾:
نبهت اآلية الس���������ابقة وهيأت بالنسبة للذين يؤمنون 
ا« وأما الذين  ا الَِّذيناَ الاَ ُيْؤِمُنوناَ ِبهاَ بها »ياَْستاَْعِجُل ِبهاَ

آمنوا بها فيعلمون ما به الفوز عندها والنجاة.
واالس���������تعجال طلب التعجيل بالساعة من النبي-
صلى اهلل عليه وسلم- أي أن يعجل حلول الساعة 

ليبي���������ن صدقه، تهكما واس���������تهزاء، فتأخيرها عندهم 
دليل على عدم وقوعها، وهم آيسون منها وقد تكرر 
منهم هذا المعنى في تضاعيف آي القرآن بأساليب 
ناَا قاَْبلاَ ياَْوِم  ل لَّناَا ِقطَّ جِّ مختلفة كقوله: ﴿واَقاَاُلوا راَبَّناَا عاَ

اِب﴾ص/16. اْلِحساَ
اإلشفاق: رجاء وقوع المكروه أي الذين آمنوا مشفقون 
من أهواله���������ا، فهم يتوخون النج���������اة منها بالطاعة 
نما يغتنمون بقاءهم  والتقوى وال يس���������تعجلون بها، واإ
ف���������ي الدنيا للعمل الصالح، والتوبة، وتقدير الكالم: 
يستعجل بها الذين ال يؤمنون بها وال يشفقون منها، 

والذين آمنوا مشفقون منها، فال يستعجلون بها.
وأثبتت الجملة األخيرة ضالال بعيدا للذين يكذبون 
بالساعة ويمارسون المماراة وهي التشكيك إلدخاله 
على المج���������ادل، ووصف الض���������الل بأنه بعيد أي 
يعس���������ر إرجاعه إلى المقصود م���������ن الحق أي أنهم 

لفي ضالل شديد.
ــــــاُء  ــــــُه َلِطيٌف ِبِعَباِدِه َيْرُزُق َمن َيَش -19﴿اللَّـ

َوُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزيُز﴾:
هذه اآلية مقدمة لما س���������يذكر بعدها من آثار لطف 
اهلل بعباده ورفقه بهم وما يّسر من الرزق للمؤمنين 
منهم، والكفار في الدني���������ا، وما خّص به المؤمنين 
ْرثاَ اآْلِخراَِة  اناَ ُيرِيُد حاَ في اآلخرة في الجملة: »ماَن كاَ
ْرثاَ  اناَ ُيرِيُد حاَ ���������ن كاَ ْرِثِه« وقوله: »ماَ ناَِزْد لاَ���������ُه ِفي حاَ

اآْلِخراَِة«.
واللطي���������ف: الباَّر القوي في بره، ويش���������مل كثيرا من 
النعم، وتقدم تحقيق معنى اس���������مه تعالى اللطيف، 
فهو اللطيف بجميع عباده، والرزق إعطاء ما ينفع 

ويغذي من خير الدنيا.
والمشيئة: مشيئة تقدير الرزق لكل أحد من الناس، 
يرزق من يش���������اء من عباده الذي���������ن يلطف اهلل بهم 

جميعا، والرزق من قبيل اللطف.
والمعن���������ى: إنه للطفه بجميع عب���������اده ال يترك أحدا 
نه فضل بعضهم على بعض في  منهم بال رزق، واإ
الرزق تبعا لمشيئته، بما في ذلك الكافر الذي يرزقه 
رزقا دنيوي���������ا رحمة به، ألنه من عباده ومن خلقه، 

فهو الذي خلقه ويرزقه.
زِي���������ُز« هذا تمجيد هلل تعالى بهاتين  »ُهواَ اْلقاَِويُّ اْلعاَ
الصفتين، فليس لطفه عن عجز أو مصانعة، فإنه 
قوي عزيز ال يعجز وال يصانع وال يعمل عن ش���������ح 
أو قلة، فإنه القوي، والقوى تنتفي عنه أسباب الشح، 
والعزيز ينتفي عنه س���������بب الفقر، فرزقه لمن يشاء 
بما يش���������اء مرتبط بحكمة علمه���������ا في أحوال خلقه، 
ْوا ِفي  طاَ اللَّ�ُه الرِّْزقاَ ِلِعباَاِدِه لاَباَغاَ قال تعالى: ﴿واَلاَْو باَساَ

اُء﴾ الش���������ورى/27. ا ياَشاَ اأْلاَْرِض واَلاَ�ِكن ُيناَزُِّل ِبقاَداٍَر مَّ
ــــــُد َحْرَث اْلِخرَِة َنِزْد َلُه ِفي  -20﴿َمن َكاَن ُيِري
َحْرِثِه َوَمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَما 

َلُه ِفي اْلِخرَِة ِمن نَِّصيٍب﴾:
هذه تشير إلى فريقين: فريق المؤمنين وأكبر همهم 
حياة اآلخرة، وفريق الذين ال يؤمنون هممهم قاصرة 
على الحي���������اة الدنيا، فجاء في ه���������ذه اآلية تفصيل 
معاملة اهلل لهم مع اس���������توائهم بأنهم عبيده، ومحل 

لطفه.
والحرث: شق األرض ليزرع فيها الحّب، أو ليغرس 
فيها الش���������جر، ويطلق على األرض التي فيها زرع 
اِء  واَاِت ِمناَ النِّساَ هاَ أو ش���������جر: ﴿زُيِّناَ ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ
ِة  ِب واَاْلِفضَّ راَِة ِم���������ناَ الذَّهاَ واَاْلباَِني���������ناَ واَاْلقاَناَاِطيِر اْلُمقاَنطاَ
ْرِث﴾آل عمران/14،  اِم واَاْلحاَ ِة واَاأْلاَْنعاَ وَّماَ ْيِل اْلُمساَ واَاْلخاَ
ومعنى الحرث في هذه اآلية اإلقبال على كس���������ب 
ما ينفع وما فيه فائدة وافرة بإقبال الفالح على شق 
األرض وزرعها أو غرس���������ها للحصول على حبوب 

وثمرات نافعة.
���������ْرثاَ اآْلِخراَِة« يبتغي عمال ألجل  ومعنى: »ُيرِيُد حاَ
اآلخرة، وهو شأن المؤمن بها فهو ال تخلو أعماله 
م���������ن أن يريد ببعضها اآلخرة، وال���������ذي يريد حرث 
الدنيا يقصد به من ال يسعى إال لعمل الدنيا، وهو 
ال���������ذي ال يؤمن باآلخرة، وهذا ما ي���������دل عليه قوله 
ياةاَ الدُّنيا واَزيناَتاَها ُنواَفِّ  تعالى: ﴿ماَن كاناَ ُيري���������ُد الحاَ
س���������وناَ * ُأول�ِئكاَ  ِإلاَيِهم أاَعمالاَُهم فيها واَُهم فيها ال ُيبخاَ
ناَعوا  ِبطاَ ما صاَ الَّذيناَ لاَيساَ لاَُهم ِفي اآلِخراَِة ِإالَّ الّناُر واَحاَ

﴾هود/16-15 وقوله:  لوناَ فيها واَباِطٌل ما كانوا ياَعماَ
لنا لاَُه فيها ما ناَشاُء ِلماَن  جَّ ﴿ماَن كاناَ ُيريُد العاِجلاَةاَ عاَ
نَّ���������ماَ ياَصالها ماَذموًما ماَدحورًا  هاَ لنا لاَُه جاَ عاَ ُنري���������ُد ُثمَّ جاَ
عياَها واَُهواَ ُمؤِمٌن  ���������عى لاَها ساَ * واَماَن أاَراداَ اآلِخراَةاَ واَساَ

عُيُهم ماَشكورًا﴾اإلسراء/18-19: فاَُأول�ِئكاَ كاناَ ساَ
ْرِثِه« نزي���������د له في ثواب  ومعن���������ى: »ناَِزْد لاَ���������ُه ِفي حاَ
عمل���������ه، ونقدر له العون على االزدياد من األعمال 
الصالحة، ونيس���������ر له ذلك مما يزي���������د في أعماله 

الصالحة والثواب عليها.
ا« نقدر له من متاع الدنيا من  ومعن���������ى: »ُنْؤِتِه ِمْنهاَ
مدة الحياة والعافية والرزق، ألن اهلل قدر لمخلوقاته 
أرزاقه���������م ومدة الحياة، وجعل ح���������ظ اآلخرة خاصا 

بالمؤمنين.
وال يفهم من هذا تحجير تناول المس���������لم من حظوظ 
الدنيا إذا أدى حقوق اإليمان والتكاليف، وال تصده 
عن الجمع بي���������ن الحظوظ الدنيوية وحظوظ اآلخرة 
إذا وق���������ع اإليف���������اء بكليهم���������ا، وال أن الجمع بينهما 
ينافي اإلخالص، فالمقص���������د األصلي هو اإليفاء 
بالحق الديني وقد بين هذا الشاطبي في الموافقات، 
وأشار إلى رأي الغزالي ورأي أبي بكر بن العربي، 

والنصيب هو الحظ.
َن الدِّيِن  ــــــَرَكاُء َشرَُعوا َلُهم مِّ -21﴿َأْم َلُهْم ُش
َما َلْم َيْأَذن ِبِه اللَّـُه َوَلْوَل َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي 

اِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم﴾: نَّ الظَّ َبْيَنُهْم وَاِإ
هذا انتقال من الكالم على تفرق الش���������رائع السالفة 
م���������ا انقرض منه���������ا وما بقي كأه���������ل الكتابين، إلى 
الكالم على مخالفة المشركين للشرائع كلها وأخذهم 
بدين اإلش���������راك، تقليدا ألئمة الكفر وقادة الضالل، 
واالستفهام في اآلية للتقريع والتهكم، فيسألوا عمن 
شرع لهم دين الشرك هل هم شركاء آخرون اعتقدوا 
أنهم ش���������ركاء هلل في األلوهية؟ وفي ش���������رع األديان 
كما ش���������رع اهلل للناس األديان؟ وهذا تهكم بهم، ألن 
هذا النوع من الش���������ركاء لم يذهب إليه أهل الشرك 
من العرب، أو أن يكون المس���������ؤول عن الذي شرع 
لهم ه���������و األصنام التي يعبدونها، والمقصود فضح 
فظاعة ش���������ركهم لعدم االنتساب إلى اهلل أي إن لم 
يكن مشروعا من اإلله الحق فهو مشروع من اآللهة 
الباطلة، وهي الش���������ركاء، وظاهر أن تلك اآللهة ال 
تصلح لتشريع دين، ألنها ال تعقل وال تتكلم، فدين 
الش���������رك ال مستند له إذن ش���������رعوا لهم دينا لم يأذن 
به اهلل، فلم يرس���������ل به رسوال وال أوحى به بواسطة 

المالئكة.
وكلم���������ة الفصل هي ما قّدره اهلل وأراده من إمهالهم، 
وه���������و الفاصل الذي ال تردد فيه، والمقصود تحقيق 
إمهاله���������م إلى أجل مس���������مى ال يفلتهم من المؤاخذة 
بما ظلموا، والمراد بالظالمين المش���������ركين، والعذاب 
األلي���������م هو ع���������ذاب اآلخرة، وع���������ذاب الدنيا بالقتل 
وال���������ذل، ومنهم من أخر إلى وقت حلوله، مثل قتل 

بعضهم يوم بدر.
ا َكَسُبوا َوُهَو  اِلِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ -22﴿َترَى الظَّ
اِلَحاِت ِفي  وَاِقٌع ِبِهْم وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ــــــاُءوَن ِعنَد َربِِّهْم  ا َيَش َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت َلُهم مَّ

َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر﴾:
هذا بي���������ان حال هذا العذاب ببي���������ان حال أصحابه 
حي���������ن وقع حلوله بهم، وكفى بذلك خبرا عن هوله، 
والمقصود اس���������تحضار صورة ح���������ال الظالمين يوم 
القيامة في ذهن المخاطب، واإلشفاق: توقع الشيء 
الضار، وما كس���������بوا: هو أعمالهم السيئة وجزاؤهم 
عليها، وهم مش���������فقون إشفاقا ش���������ديدا، وذلك حين 

يعلم���������ون أن���������ه ال ح���������ذر من���������ه وال نج���������اة.
والمعنى: مش���������فقون من عق���������اب أعمالهم في حال 
ن���������زول العقاب بهم، وه���������و معنى واقع بهم جزاء ما 
كس���������بوا أي ترى الظالمين في إش���������فاق في حال أن 
الذين آمنوا يطمئن���������ون في روضات الجنات، وفي 
ه���������ذا داللة عل���������ى أن الذين آمنوا قد اس���������تقروا في 
الروضات قبل عرض الذين ظلموا على الحساب، 
ش���������فاقهم من تبعات���������ه، أي فاليوم انقلب إش���������فاق  واإ

المؤمنين اطمئنانا.
والروض���������ات جم���������ع روضة، وهي مجم���������وع ماء، 

وشجر، وخضرة.
والمعنى: أن ما يش���������اؤونه حق له���������م محفوظ عند 
ربهم، فالعندية تشريف لمعنى االختصاص، وعناية 
بم���������ا يمنحونه من رغبات، فهم في ضيافته وكرمه، 
فأنزلوا ف���������ي خير منزل وأحضر لهم ما يش���������تهون 
ث���������م ارتقي بهم إلى ما هو أعظ���������م فكانوا عند ربهم 
مقربين، فذلك فضل اهلل عليهم وعطاء كريم، فثواب 
األعمال فضل من اهلل، فإن طاعة المؤمنين واجبة 
عليهم، فإذا أدوها فقد فعلوا ماال يس���������عهم إال فعله، 

فلو لم يثابوا على ذلك لم يكن ذلك ظلما.
ــــــاَدُه الَِّذيَن  ــــــُر اللَّـُه ِعَب -23﴿َذِلَك الَِّذي ُيَبشِّ
ــــــَأُلُكْم َعَلْيِه  اِلَحاِت ُقل لَّ َأْس آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
َأْجرًا ِإلَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى َوَمن َيْقَتِرْف َحَسَنًة 

نَِّزْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا ِإنَّ اللَّـَه َغُفوٌر َشُكوٌر﴾:
أي ذل���������ك الفضل الذي يحص���������ل لهم في الجنة هو 
ضافة العباد  الذي يبش���������ر اهلل به عباده في الدنيا، واإ
إلى اس���������م الجالل���������ة غلب إطالقه ف���������ي القرآن في 

معرض التقريب، ورفع الشأن والتشريف.
أمر الرس���������ول أن يخبره���������م بأنه ال يس���������ألهم على 
الق���������رآن أجرا إال أن ي���������ودوه أي أن يعاملوه معاملة 
الود ال عداوة فيها، ألجل القرابة التي بينه وبينهم، 
والمودة هي المحب���������ة والمعاملة الطيبة فالقرابة هنا 
قرابة الرحم، فالمودة في القربى ليس���������ت جزاء على 
تبليغ الدع���������وة بالقرآن ولكنها مما تقتضيه المروءة، 
والمعنى: ال أس���������الكم على التبليغ أجرا، وأس���������ألكم 
المودة ألجل القربى، فمعامل���������ة المودة تعينه على 
نشر الدعوة إذ بتلك المعاملة تلين غلظتهم فيتركون 
مقاومته فيتمكن من التبليغ على وجه أكمل وأيسر، 
فهذه المودة صارت غرضا دينيا ال نفع فيه للنبي-
صلى اهلل عليه وس���������لم- خاصة سوى تسهيل أمر 

الدعوة إلى اهلل.
وتضمنت ه���������ذه اآلية أن النبي-صل���������ى اهلل عليه 
وس���������لم- منزه عن أن يتطلب من الناس جزاء على 
تبليغ الهدى إليهم، فإن النبوءة أعظم مرتبة في تعليم 
الحق، وهي ف���������وق مرتبة الحكمة، قد تنزه الحكماء 
عن أخذ األجر على تعليم الحكمة، فالحكمة خير 
كثير، ال تقابله أعراض الدنيا، ولذلك أمر اهلل رسله 

بالتنزه عن طلب األجر على التبليغ.
ا ُحْسًنا ِإنَّ  ���������ناًَة نَِّزْد لاَُه ِفيهاَ ساَ وقوله: »واَماَن ياَْقتاَِرْف حاَ
���������ُكوٌر« ي���������راد به أنه كلما عمل مؤمن  ُفوٌر شاَ اللَّ�هاَ غاَ
حسنة زدناه حس���������نا من ذلك الفضل الكبير، وهذا 
اِعُف ِلماَن  في معن���������ى قوله تعال���������ى: ﴿واَاللَّ����������ُه ُيضاَ

اُء﴾البقرة/261. ياَشاَ
واالقتراف من القرف وهو االكتساب، وليس خاصا 
ن كان يغلب عليه، وأصله من:  باكتساب السوء، واإ
قاَراَف الش���������جرة إذا قّشر ِقرفها بكسر القاف أي قشر 

عودها وهو لحاؤها.
والحس���������نة الفعلة ذات الحس���������ن وهي صفة مشبهة 
غلب اس���������تعمالها في القرآن والس���������نة على الطاعة 
والقربة، مش���������تقة من الحس���������ن وهو جمال الصورة، 
والحس���������ن ضد القبح، وهو صفة ف���������ي الذات يقبل 
منظره���������ا في نفوس من رآه���������ا، وتميل إلى مداومة 
مشاهدتها، كما توصف بها المعاني المحمودة عند 

العقول، بحيث ترغب في االتصاف بها.
ويصي���������ر المعنى نزد له فيها م���������ا يماثلها عند اهلل، 
ُكوٌر« تعليل للزيادة قصدا  ُفوٌر شاَ وجملة: »ِإنَّ اللَّ�هاَ غاَ
لتحقيقها، ف���������إن اهلل مغفرته كثيرة لمن يس���������تحقها، 
وشكره كثير للمتقربين إليه، والمقصود هو وصف 
الشكور، وأما وصف الغفور فهو إشارة إلى ترغيب 
أصحاب السيئات في االستغفار والتوبة ليغفر لهم، 

فال يقنطون من رحمة اهلل.
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شدني عنوان الكتاب كثيرا، بصراحة تامة، عندما 
شاهدته أول مرة، ألنه حديث التأليف أواًل )صادر 
ف���������ي أكتوب���������ر 2021(، وألّنه يدخ���������ل في جوهر 
اهتماماتي ح���������ول الثقافة العلمية الس���������ليمة وعدم 
معارضتها للثقافة اإليمانية الصحيحة ثانيًا. ومن 
هنا، بحثت عنه حتى حصلت على نس���������خة منه، 
وبعد قراءتي له كامال، تابعت الضجة اإلعالمية 
المث���������ارة حوله ف���������ي الصحف الفرنس���������ية والقنوات 

اإلعالمية، وأسجل ما يلي:
أوال: عنوان الكتاب: "اهلل والعلم والبراهين، عند فجر  
ثورة، العلم حليف جديد هلل !"، للمهندسين ميشيل 
يف بونوري  إي���������ف بونوري وأوليفيي بونس���������يس )واإ
هو أخ فانس���������ون بونوري رجل األعمال الفرنس���������ي 
وأحد وجوه اليمين الصه/يوني في فرنسا(، وكتب 
مقدمته روبرت ويلسون الحاصل على جائزة نوبل 
في الفيزياء. بداية أسجل أن ما قاله الكاتب هاشم 
صالح في صحيفة الشرق األوسط عن هذا الكتاب 
خاطئ تماما. فليست هي المرة األولى التي يثبت 
فيها العلم وجود اهلل في كتاب. وأذكر على س���������بيل 
المثال ال الحصر  كتبا كثيرة تطابقت مع الكتاب 
في موضوعه الرئيس���������ي  مثل كت���������اب :" لماذا ال 
يدحض العلم وج���������ود اهلل" )2014( ألمير أكزيل 
الرياضيات���������ي اليهودي، أو كت���������اب "للكون خالق" 
)2003( للفيزيائي اإليطالي أنطونيو زيتشيتشي، 
أو كتاَب���������ْي "معادلة اهلل" )2019( و"نهايةالصدفة" 
)2013( لألخوين بوغدانوف، أو كتاب "االتساق 
الخفي" للفيزيائي الفلكي ثرين كسوان ثوان، و كتبا 
أخرى تقاطعت كثيرا م���������ع مواضيع الكتاب، مثل 
كتاب "اإلسالم واإلنفجار العظيم ودروين/األسئلة 
المزعجة" لنضال قس���������وم و كتاب"العل���������م والتوراة 
واإلنجيل والقرآن" أو كتاب "أصل اإلنس���������ان بين 

العلم والكتب السماوية" لموريس بوكاي.
ثاني���������ا: إن هذا الكتاب في جزئه األول علمي جدا 
ومهم جدا، ألنه جمع كل األدلة العلمية الفيزيائية 
والبيولوجي���������ة الحديثة على وج���������ود اهلل، وهي أدلة 
موجودة س���������لفا متفرقة في كتب كثيرة. وهذا الجزء 
مهم ج���������دا في الرد العلم���������ي الفيزيائي والبيولوجي 
الدقيق على ال���������رؤى اإللحادي���������ة، وكذا أصحاب 
النزعات العلموية المحضة ف���������ي تحليل الظواهر 
الفيزيائية. أما جزؤه الثاني، عن األدلة من خارج 
العلم، فهو كالم عاطفي جدا يستبطن خلال فظيعا 
في االستدالالت المنطقية وحتى الدينية. ويهدف 
الكت���������اب في هدفه الثاني، إلى إثبات أن هذا اإلله 
الموجود هو نبي اهلل عيس���������ى عليه الس���������الم. كما 
يداف���������ع الكتاب عن رؤية عنصرية للعرق اليهودي 
ويعتب���������ره دلي���������ال آخر عل���������ى وج���������ود اهلل. الكتاب 
يحتوي تالعبات اس���������تداللية كثي���������رة وهو يرد على 
رافضي ألوهية المس���������يح عليه السالم. أقول هذا: 
مع احترامي ل���������كل المؤمنين باإلله الخالق العظيم 
الحكيم عبر العالم، وقناعتي بوجوب التعايش بين 
المختلفي���������ن انطالقا من إيماني باالختالف والحق 

في االختالف.
ثالثا: هو كتاب ضخم نس���������بيا من 522 صفحة، 
يقول مؤلفاه المهندس���������ان ميش���������يل إي���������ف بونوري 
وأوليفيي بونس���������يس عنه: إنه جاء نتيجة بحث دام 
ثالث س���������نوات وبالتعاون مع عشرين متخصصا 
في عل���������وم مختلفة، وضعت أس���������ماؤهم حس���������ب 
اختصاصاته���������م في آخر الكتاب، منهم مختصون 
في العلوم المادية والبيولوجية واإلنسانية والدينية، 

مسيحيين ويهودا.
يق���������وم الكت���������اب على جزأي���������ن: البراهي���������ن العلمية 
والبراهي���������ن "غي���������ر العلمية"، ويه���������دف إلى إثبات 
وجود اهلل عبر االس���������تدالل بما كشفته علوم المادة 
واألحي���������اء، الفيزياء والكيمي���������اء والبيولوجيا، خالل 
القرن العشرين، سيما نظرية االنفجار العظيم التي 
أثبت���������ت أن للكون بداية، وأس���������قطت كل النظريات 

الفلسفية والعلمية القائلة بأزلية الكون، أي بوجوده 
من���������ذ األزل. وكما يقول الحائ���������ز على جائزة نوبل 
في الفيزياء في تقديمه للكتاب: "لم يكن للكون أن 
يس���������تمر كل هذا الوقت ويصل إلى هذه المرحلة، 
لو لم يضبظ ضبطا فائقا. فتغيير طفيف جدا في 
كثاف���������ة الكون البدائي كان س���������يؤدي إلى واحد من 
أمرين، إما توس���������عا س���������ريعا جدا في الكون بحيث 
ما توسعا بطيئا  يستحيل تشكل الشمس واألرض، واإ
يؤدي إل���������ى انهيار جديد قبل والدة الش���������مس منذ 
4.7 مليار سنة. ويمكن للتضخم الكوني أن يكون 
قد أطلق توس���������ع الزمكان بالش���������كل المطلوب. بيد 
أن التضخ���������م الكوني مرتبط بفيزياء جديدة، وبرغم 
عدم تناقضها م���������ع الفيزياء الحالي���������ة، فهي غير 
مس���������َندة بأي مالحظة خارجية. إذ يتطلب األمر 
ش���������كال خاصا جدا عن نظرية التضخم: إذ يفرض 

هذا النموذج المختلف تعديال دقيقا في قيم بعض 
الثواب���������ت الفيزيائية. وأحد ه���������ذه الثوابت هو ثابت 
أنشتاين الكوسمولوجي الذي سيختلف 120 رتبة 

مقدار عن قيمته الحالية".
رابعا: أثار العالم الفيزيائي الكبير س���������تيفن هوكينغ 
ضجة كبرى، بمقوالت���������ه عن التوالد الذاتي للكون، 
وق���������د س���������جلت ردودا عليه���������ا ف���������ي صفحتي على 
الفيسبوك. فمثال، عندما يقول ستيفن هوكينغ في 

أحد كتبه:
"بوج���������ود قوانين الجاذبية، يمك���������ن للكون أن يخلق 
نفسه بنفسه انطالقا من العدم، ويجب عليه ذلك. 
الخلق العفوي هو س���������بب وجود شيئ عوضا عن 

الشيء" ولمناقشة هذا الرأي قلت: 
الفكرة الجوهرية التي تربك كثيرا العلماء الكبار هي 
التالية: الكون من���������ذ خلق إلى اليوم محكوم بقوانين 
وسنن، لم تتأخر يوما، ما الذي يمنع أن تكون هذه 
القوانين أزلية؟؟..وهو األمر الذي قاد البعض مثل 
هوكين���������غ إلى اإليمان بالخل���������ق الذاتي انطالقا من 
استلزامات فلسفية، ال يوافقه عليها كثيرون، وسبب 
إيمانه به���������ذه الفكرة القديمة بعض نظريات الفيزياء 
الكوانتية المتطورة، والتي بفضل معادالت رياضية 
مجردة فائقة الدقة، اس���������تنتج منها احتمال أن يكون 
الكون بمعناه الش���������امل، ق���������ادرًا على خلق ذاته من 

الفراغ والعدم. 
ولك���������ن الرد على ذلك االحتم���������ال ودرجته يقوم به 

المختصون في هذا المجال الفيزيائي الدقيق.
أم���������ا أنا فأق���������ول: لكن هل يمكن اس���������تنتاج نظرية 
كاملة ع���������ن خلق الكون انطالق���������ا من احتماالت 
تتعلق بجس���������يمات دقيقة جدا!!!...حتى لو كانت 
هذه الجسيمات هي وحداته األولية؟ مع مالحظة 
أن المس���������ألة تتحرك ف���������ي دائ���������رة االحتماالت ال 
الميكانيكا  اليقينيات...وه���������ي من خصوصي���������ات 
الكوانتية.. ولحد االن، لم ينجح فيزيائي في خلق 
"الم���������ادة" من "الَعَدم"، ِمْثلم���������ا أخفقوا في محاولتهم 
تصوير ذل���������ك "الش���������يء )Singularity( " الذي 
من���������ه ج���������اء الكون على أنَّ���������ه "الَع���������َدم"، ربما ألن 

األمر يتجاوز ح���������دود العلم، الذي يدرس اليوم ما 
حصل في الثانية األولى لالنفجار العظيم، ويقدم 
تخمينات عما سبقه، بحيث يكون االنفجار العظيم 
نتيجة وليس بداية ) مالحظة : بعض إس���������هامات 
هوكينغ هي في فهم هذا التفرد المميز للزمكان(. 
بعض الذين اقتنع���������وا علميا، بإمكانية مجيء هذا 
الكون م���������ن عدم، وعوضا ع���������ن القول: ال يمكن 
أن يفعل ذل���������ك إال خالق عظي���������م، هو من يخلق 
من العدم ش���������يئا، طرحوا فكرة الخلق الذاتي، ألنهم 
عجزوا عن إثبات وج���������ود اهلل مخبريا، وهو الذي 
لن يحص���������ل مطلقا. يزخر التاري���������خ بكتب عديدة 
ردت على نظرية الخلق الذاتي، وبجميع اللغات..

)الن���������ت عامر بذلك(، وهي عقيدة بعض الطوائف 
كاليزيديين الذين يعتقدون أن اهلل نفسه خلق نفسه 

بنفسه، وتجد هوكينغ معروفا جدا لديهم.
أن يكون الكون يخلق نفس���������ه بنفسه، ويصل إلى 
درجة تصميم اإلنس���������ان بوعيه وروحه وفق نظرية 
التصميم الذكي أو الصدف���������ة!!! هذا أمر يرفضه 
كثي���������ر من العق���������الء. وكما ق���������ال TXT الفيزيائي 
الفلكي ذات يوم: الثوابت الفيزيائية الخمسة عشر 
دليل على وجود اهلل. لو حاولنا خلق عوالم موازية 
بإح���������داث تغيي���������ر طفيف في قوة أس عش���������رة أحد 
الثوابت..لحصلنا على عوالم مستحيلة الوجود...

مخبريا. لكن أحس���������ن من ناقش س���������تيفن هوكينغ 
في أف���������كاره عن اهلل هو الرياضياتي والفيلس���������وف 
البريطاني لينوكس في كتابه اهلل وستيفن هوكينغ.

وعندما يقول ستيفن هوكينغ في أحد كتبه:
"عندما يسألني الناس : هل خلق اهلل الكون، أقول 
لهم: الس���������ؤال نفس���������ه ال معنى له. لم يكن الزمان 
موجودا قبل االنفج���������ار العظيم. إذن لن يكون هلل 
زمان كي يخلق الكون. هذا يش���������به التس���������اؤل عن 
حافة األرض: األرض كرة ..وبالتالي هي ال تملك 

حافة. والبحث عنها هو تمرين عبثي".
وهي شبهة أرد عليها بالقول:

الزمان لم يكن موجودا قبل االنفجار العظيم، وهو 
مخل���������وق كالمكان، واهلل الخال���������ق الكامل ال يحده 
زمان وال يحيط به مكان، ولهذا قيل : سبق العدم 
وج���������وده واالبتداء أوله. الزم���������ان مخلوق لنا، مثل 
المكان إطارا لألحداث...ولحركة الكون كله...أما 
اهلل فهو في غنى عنه...وبالتالي : لكي يخلق اهلل 
الكون أي الم���������كان والمادة...هو ليس بحاجة إلى 
زمان ما للخلق، ألن المكان والزمان مخلوقان لنا 

ال له.
خامسا: اهلل الذي سعى الكتاب إلى إثبات وجوده، 
كم���������ا يؤكد الجزء الثاني منه، هو اهلل في المنظور 
المس���������يحي، الذي يلتقي مع التصورين اإلسالمي 
واليهودي في جوانب ويناقضه في جوانب جوهرية 
أخرى. ألجل هذا س���������عى المؤلفان إلى إثبات أن 
ال إله إال يس���������وع، أي المسيح عليه السالم. ومن 
هنا اس���������تفرغا وس���������عهما بكالم عام غير منطقي 
مطلقا وهما يس���������عيان إلثبات ألوهية عيسى عليه 
الس���������الم. أثار انتباهي أن الكاتبي���������ن وهما يردان 
عل���������ى األطروحة اإلس���������المية التي ترى عيس���������ى 
عليه الس���������الم عبدا هلل ورس���������وال له، بأربعة أسطر 
ال تغني وال تس���������من من جوع، وال يمكن لعاقل أن 
يتقبل ذلك بس���������هولة. كم���������ا أن ردهما على فيديو 
لداك���������ر نايك عن األخط���������اء العلمية في اإلنجيل، 
يكش���������ف غيابا تاما للنزاهة العلمية، حيث استعمال 
كالمه نفس���������ه عن معنى اليوم في القرآن لتطبيقه 
عل���������ى معنى اليوم في اإلنجيل، مع أن داكر نايك 
كشف فروقا جوهرية بينهما في مقارنته، بما يؤكد 
اس���������تحالة تطبيق معنى اليوم في القرآن على اليوم 
في اإلنجيل، وهي النتيجة نفس���������ها التي سبق إليها 
موريس بوكاي ف���������ي كتابيه المذكورين آنفا. هناك 
آيات من اإلنجيل عن الس���������ماء والقمر تتطابقان 
مع آيات قرآنية، وهناك آيات قرآنية عن الش���������مس 
والقمر تؤكدان بوضوح الف���������ارق بينهما من حيث 

مصدر الضوء فيهما، 
سادسا: ما استعمله المؤلفان من مقدمات منطقية 
إلثب���������ات وج���������ود اهلل لم يتجاوز م���������ا ورد في كتب 
عل���������م الكالم، أو ما حفظن���������اه صغارا من متن إبن 

عاشر:
وجوده له دليل قاطع

حاجة كل محدث للصانع  

لو حدثت بنفسها األكوان
الجتمع التساوي والرجحان  

وذا محال وحدوث العالم
من حدث األعراض مع تالزم   

وكما يقول أحد الشراح المتكلمين : "برهان الوجود 
هو افتقار العالم، أي جميع المخلوقات بأسرها إلى 
الصانع الذي يصنعه���������ا ويوجدها وهو اهلل تعالى، 
إذا لو حدث���������ت المخلوقات بنفس���������ها وبدون موجد 
الجتمع التس���������اوي والرجح���������ان واجتماعهما محال 
ألن المخلوقات يصح وجودها ويصح عدمها على 
السواء فلو حدثت بنفس���������ها ولم تفتقر إلى محدث 
لزم أن يكون وجودها الذي قدر مس���������اواته لعدمها 
راجحا بال س���������بب على عدمها وه���������ذا ال يعقل ثم 
حدوث العالم الذي هو كل المخلوقات مستفاد من 
حدوث األعراض الالزمة لها والسكون". وقد أشار 
المؤلفان إلى العالمين الغزالي والكندي في الهامش 
عند حديثهما عن أدلة إثبات اس���������تحالة قدم الزمن 

أي أزليته، وذكرا علم الكالم باالسم.
ثبات ذلك منطقيا ليس  فالقول ب���������أن للكون بداية واإ
جدي���������دا، لكن الجديد الذي حمله القرن العش���������رون 
ه���������و نظرية االنفجار العظي���������م التي تحدد اللحظة 
صف���������ر التي انطلقت فيها عملية بداية تش���������كل أو 

خلق الكون.
عيسى ابن مريم عبد هلل ورسوله

سابعا: في سعي الكاتبين للتبشير بالدين المسيحي، 
وذل���������ك حق لهما ال ينازعهما فيه أحد، يس���������تدالن 
بتفوق نس���������بة المس���������يحيين الحاصلين على جائزة 
نويل في العلوم واآلداب )%65.4( على نس���������بة 
أصحاب األديان األخرى كالمسلمين مثال )2%(، 
وهذا يبين غياب الموضوعي���������ة والوعي الصحيح 
والتفكير المنطقي عند الكاتبين، وذلك ألن ارتفاع 
نسبة المسيحيين هنا أمر طبيعي جدا، بالنظر إلى 
التقدم التكنولوجي والعلمي في الدول المس���������يحية 
الغربية حيث أرقى المخابر ومراكز االبتكار، أكثر 
من غيره���������ا من البلدان. ولو كان���������ت هناك جائزة 
نوبل في العصور الوس���������طى المضيئة إس���������الميا 
الحالكة مسيحيا مثال، لكان أغلب الفائزين بها من 
المسلمين. كما يقدم أربع خصوصيات للمسيح عليه 
السالم ترشحه ألن يكون متميزا عن غيره أي إلها 
ال بشرا، أذكر أهمهما: -1 هو الوحيد الذي يعتمد 
العال���������م كله على تاريخ ميالده في التقويم الزمني، 
الحاضر دائم���������ا أبدا في كل المواثيق والمعاهدات 
وكل المطبوعات. هو ميالد يقس���������م التاريخ إلى ما 
قبل���������ه وما بعده. -2كتب عنه 20000 كتاب في 
القرن الماضي فقط، واإلنجيل هو الكتاب األكثر 
ترجم���������ة إلى اللغ���������ات المختلفة. وهم���������ا عنصران 
يكشفان مس���������توى النضج العقلي عند الكاتبين في 
توظيف أدوات منطقية في االس���������تدالل المقنع. ال 
يمكن لعاقل أن ينكر عظمة الس���������يد المسيح عليه 
الس���������الم، فهو من أولي العزم من الرسل، واعتماد 
ي���������وم ميالد مبتدأ في التقويم له أس���������بابه التاريخية 
والموضوعية، وال يرق���������ى لرفعه إلى رتبة إله. كما 
أن ارتفاع عدد الكتب حوله مرتبط تناسبيا بارتفاع 
عدد الكتاب المؤمنين والمبش���������رين بالمسيحية في 
جميع أنحاء العالم. ويبلغ عدد المس���������يحيين حاليا 
2.3 مليار شخص، فيما يبلغ عدد المسلمين 1.8 
مليار شخص، وفقا لمركز بيو لألبحاث. ورجحت 
دراسة أن يتساوى عدد المسلمين وعدد المسيحيين 
حول العالم، بحلول عام 2060، إذ س���������يبلغ أتباع 
كل من الديانتين ثالثة مليارات ش���������خص. وعزت 
الدراسة تضاعف عدد المسلمين خالل أربعة عقود 
إل���������ى أن مجتمعاتهم أكثر ش���������بابا وينجبون أطفاال 
أكثر من المس���������يحيين. والمنط���������ق العقلي والديني 
الصحيح يرفض اعتماد األكثرية الشعبية للتفريق 
بين الصواب والخطأ. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم 
في أكثر م���������ن آية. وما تجدر اإلش���������ارة إليه، أن 
ألوهية المس���������يح ودور اإلمبراطور قسطنطين في 
ابتداعها، هو محور  الضجة العالمية التي أثارتها 
The davinci code  "رواية "ش���������يفرة دافنش���������ي

ل�"دان براون"، الصادرة س���������نة 2003، بعد تحولها 
إل���������ى فيلم، فقد أنتجت ردود فعل كنس���������ية كثيرة ، 

ومنعت من دخول الفاتيكان. 
يتبع

اهلل والعلـــم والبــراهيـــن
قراءة نقدية يف آخر كتاب فرنسي يثبت وجود اهلل)1(

نذير طيار
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الموضوع أمثـــــــــل بـ )دائرة اللغة العربية( يف 
التـــــــــي كان الحصـــــــــول علـــــــــى شـــــــــهادة 
الليســـــــــانس بها يتم في مدة ثالث سنوات دراسة 
جامعية. ويالحظ أن هذه الليســـــــــانس بمحتواها 
ســـــــــبيل للتخصص في األدب المقارن وتكوين 
المستشرقين وفقا للمدرسة الفرنسية، التي قامت 
على أســـــــــاس المركزية األوروبية في الحضارة 

والتأثير والتأثر.
ــ السنة األولى ليسانس وتسمى )شهادة الدراسات 
األدبية العامة بالعربية C.E.L.G.A(: مدتها 

سنة جامعية كاملة وبها أربع مواد. 
ر فيها الطالب شهادتين  ــ السنة الثانية: يحضِّ

مستقلتين الواحدة عن األخرى وهما:
أ ــ شـــــــــهادة الحضارة اإلســـــــــالمية في السداسي 
األول بمجموعة من المواد مع لغتين أجنبيتين 
إجباريتيـــــــــن )اللغـــــــــة اإلنكليزية ولغة شـــــــــرقية: 

الفارسية أو التركية(. 
ب ــ شـــــــــهادة األدب العام في السداسي الثاني 

بمجموعة من المواد. 
ــ السنة الثالثة: يحضر فيها الطالب شهادتين 

مستقلتين الواحدة عن األخرى وهما: 
أ ــ شهادة فقه اللغة العربية في السداسي األول. 

مع دراسة لغة شرقية: )اللغة الِعْبرية(.
ب - شـــــــــهادة األدب المقـــــــــارن في السداســـــــــي 

الثاني. 
ومجموع هذه الشـــــــــهادات )05( ُيَكوِّن محتوى 
-Licence ès Le )ليسانس األدب العربي 

.)tres
أما االمتحانات فقد كانت كاآلتي: 

ــ امتحـــــــــان كتابـــــــــي: )النظـــــــــري أي المقال أو 
المطلب(. 

ــ االمتحان التطبيقي الكتابي: تحليل نصوص 
لها صلة بمحتوى الشهادة المحضرة. 

ــ االمتحان الشفوي أمام لجنة من أساتذة الشهادة 
المحضـــــــــرة. يتضمن: أســـــــــئلة عـــــــــن نصوص 
محضرة يكلف بها الطالب مســـــــــبقا، ونصوص 

غير محضرة.
وعند النجاح في المكونات المعرفية للســـــــــنوات 
الثالث يحصل الطالب على شـــــــــهادة الليسانس 
بالتقدير الخاص بالشهادة الواحدة دون تقديرها 
مجتمعة، فقد تكون شهادة األدب العام حصل 
عليها الطالب بتقدير: )حســـــــــن جدا(، وشهادة 
فقـــــــــه اللغة بتقدير: )قريب من الحســـــــــن( مثال، 
وهكذا بأحد تقديرات النجاح الموروثة المعتمدة 
في نظام التعليم الفرنســـــــــي: مقبول ـــ قريب من 

الحسن ـــ حسن ـــ حسن جدا ـــ ممتاز. 
الطلبـــــــــة بالجامعات الجزائرية بعد االســـــــــتقالل 

أربعة أصناف:
الصنف األول الطلبة الجزائريين )الثوار( ممن 
لهم شـــــــــهادة البكالوريا ورفضوا االنتســـــــــاب إلى 
الجامعات الفرنســـــــــية وغيرهـــــــــا، والتحقوا بالثورة 
الجزائرية استجابة لنداء جبهة التحرير، امتثاال 
لمقولة زميلهم )محمد خميســـــــــتي( الطالب في 
كلية الطب بـ: )مونبلييه ــ فرنســـــــــا( في مؤتمر 
الطلبة الجزائريين المنعقد بفرنســـــــــا بتاريخ 24 
ـــــــــــ 30 مارس 1956م: )كيـــــــــف يمكننا متابعة 
دراســـــــــتنا ونحن نجر في أرجلنـــــــــا قيود العبودية 

واالستعمار(. 
الصنف الثاني الطلبة الحاصلون على شـــــــــهادة 
البكالوريا من الثانويات الجزائرية بعد االستقالل 
كـ)ثانوية الحرية(، أو الثانويات الفرنســـــــــية التي 
استمرت تواصل نشاطها بالجزائر بعد االستقالل 

كـ )ثانوية فيكتور هيغو( وغيرهما.
الصنف الثالث نوعان:

أ ــ طلبـــــــــة جزائريـــــــــون غـــــــــادروا الثانويات في 
األقســـــــــام النهائية في عهد االستعمار الفرنسي 
والتحقوا بثورة التحرير المباركة خالل ســـــــــنوات 
1954/1962م، ســـــــــواء أكانـــــــــوا مـــــــــن طلبة 
الثانويات بالجزائر، أم بفرنســـــــــا، أم بالمغرب، 
أم بتونس، أم ممن درســـــــــوا بمعهد الشـــــــــيخ عبد 
الحميد بن باديـــــــــس بالجزائر والتحقوا بثانويات 
بعض البالد العربية إال أنهم تخلوا عن الدراسة 

والتحقوا بالثورة التحريرية.
ـــــــ ومثلهم الطلبة الذين أخفقوا في شـــــــــهادة  ب ـ
البكالوريا في ثانويات الجزائر بعد االســـــــــتقالل 
مباشـــــــــرة، أتاحت لهم الدولة إمكانية الدراســـــــــة 
بالجامعة، حفاظا على الرصيد المتعلم للمجتمع 
الجزائري. والصنفان من الطلبة )أ( و )ب( هم 
الناجحون في السنة التمهيدية التي استحدثتها 
الجزائر بعد االســـــــــتقالل للدخـــــــــول إلى كليتي 

اآلداب أو الحقوق.
ــــــف الرابع: طلبة عرب، فقد كان بجامعة  الصن
قسنطينة في بداية نشـــــــــأتها طلبة من فلسطين 
ولبنـــــــــان ومصـــــــــر وتونـــــــــس وهؤالء يمارســـــــــون 
التعليـــــــــم في المرحلة االبتدائيـــــــــة بعقد مع وزارة 
التربية والتعليم الجزائرية، ومنتســـــــــبين للدارسة 

بالجامعة. 
وكان أغلـــــــــب المنتمين من )الطلبة الجزائريين( 
إلى كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجامعات 
الجزائرية الثالث )الجزائر، قســـــــــنطينة، وهران( 
خالل الستينيات والسبعينيات في أقسام األدب 
العربـــــــــي والتاريخ واألدب الفرنســـــــــي والجغرافيا 
والفلسفة، وبعض التخصصات العلمية األخرى، 
الحيوية.. في  كالرياضيات والفيزياء والعلـــــــــوم 
المرحلة األولى من تأســـــــــيس الجامعة؛ تتعاقد 
معهم المدرســـــــــة العليا لألساتذة بالقبة بالجزائر 
العاصمة، بعد مقابلـــــــــة أمام لجنة؛ النتقاء من 
تتوفر فيهم شروط األستاذ المدرس في المرحلة 
الثانويـــــــــة، حيث تمنحهـــــــــم راتبا شـــــــــهريا أثناء 
الدراسة بالجامعة، ولهم نفس الحقوق الجامعية 
فـــــــــي اإليواء واإلطعام مثلهـــــــــم مثل الطلبة غير 
المنتســـــــــبين للمدرسة العليا لألســـــــــاتذة، ثم بعد 
التخرج يلتحقون للتربص بالمدرســـــــــة مدة سنة 
لتكوينهم في المواد البيداغوجية المؤهلة للتدريس 
في التعليم الثانوي. وكان بين المدرســـــــــة العليا 
لألساتذة والجامعة اتفاق َيُنصُّ على أن تحصل 
الجامعـــــــــة على ما نســـــــــبته %10 مـــــــــن الطلبة 
األوائل في شـــــــــهادة الليســـــــــانس من المتعاقدين 
مع المدرسة العليا، لتوظيفهم معيدين وتكوينهم 
ليصبحوا أســـــــــاتذة جامعيين، وذلك بسبب تعاقد 
أغلب الطلبة مع المدرسة العليا للحصول على 

راتب شهري.
أما الطلبة غير المنتمين إلى المدرســـــــــة العليا 
لألساتذة فكانت الدولة تصرف لهم منحا شهرية 
إلـــــــــى جانب اإلقامـــــــــة في األحيـــــــــاء الجامعية، 

بتكاليف زهيدة لم تتغير إلى العام 2021 م.
الدراسات العليا جبامعة قسنطينة

بالنسبة للدراسات العليا فقد كانت الرِّيادة للجامعة 
المركزيـــــــــة بالجزائر العاصمة بعد االســـــــــتقالل، 
فهي التي احتضنت الخريجين بشهادة الليسانس 
من كليتي اآلداب والعلوم اإلنســـــــــانية بقسنطينة 
ووهران للدراسة بها في مختلف التخصصات، 
مدادهمـــــــــا بإطـــــــــارات التدريـــــــــس والبحث بعد  واإ

تخرجهم بشهادات الماجستير والدكتوراه.
أما الدراسات العليا بجامعة قسنطينة في اآلداب 
فقد عرفت تأخرا في افتتاحها إلى سنة 1977م 
كمثيلتهـــــــــا في جامعة وهران بعد تحول الكليات 
إلى معاهد في إطار إصـــــــــالح التعليم العالي، 
وظل افتتاحها مرتبطا بتوفر اإلطار البشـــــــــري 
المتخصـــــــــص، الذي يتابع اإلشـــــــــراف والتوجيه 
العلمي لرسائل الماجســـــــــتير والدكتوراه. ومثلها 
الكليات العلمية األخرى بعد تحولها إلى معاهد 

في مواكبتها لإلصالحات الجديدة. 
لكن ما يمكن اإلشـــــــــارة إليـــــــــه أن هذه التغيرات 
والتحوالت فـــــــــي هيكلة التعليـــــــــم العالي وربطه 
بالضرورات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

وباالحتياجـــــــــات الصناعية الناشـــــــــئة لبالدنا لم 
تخرج عن المنظومة العالمية للتعليم العالي في 
الجامعات العالمية في بنيتها واتجاهاتها المعرفية. 
فلقد كان شعار تطوير الجامعة؛ االنفتاح على 
المعرفـــــــــة اإلنســـــــــانية، وكان ذلـــــــــك واضحا في 
التوأمة بين جامعاتنا وجامعات عالمية عديدة، 
وفـــــــــي التبادل المعرفي مـــــــــع الجامعات العربية 
واألوروبية واألنكلو سكســـــــــونية، وفي الملتقيات 
العلمية، وزيارات األساتذة والطلبة  والمؤتمرات 
في االتجاهين، وقبـــــــــول الطلبة المتخرجين من 
الجامعات الثالث للدراسة بالجامعات العالمية، 

وتبادل الكتب والوثائق والدوريات.
 وكانـــــــــت اللغات البشـــــــــرية التـــــــــي ُأنجزت بها 
الحضارة الحديثة أثناء الحداثة وما بعد الحداثة، 
لسان كثير من االختصاصات اللسانية واألدبية 
والعلمية في الجامعة، وأكثرها سيادة كانت اللغة 
الفرنســـــــــية، بحكم التواجد التاريخي لالستعمار، 
الذي منحها االســـــــــتمرار فـــــــــي الجامعة.. إلى 
جانب اللغة العربية في العلوم اإلنسانية. ورغم 
ذلك ظلت وزارة التعليم العالي في الســـــــــبعينيات 
ترســـــــــل الطلبة فـــــــــي منح إلى البلـــــــــدان العربية 
واالشتراكية واألوروبية واألنكلو سكسونية؛ لنيل 
شـــــــــهادات في الدراسات العليا، إلمداد الجامعة 
الجزائرية بالخبـــــــــرات المؤهلة للتدريس والبحث، 
خالفـــــــــا لما كانت عليه في الســـــــــتينيات؛ حيث 
كانت ترســـــــــل الطلبة للدراســـــــــة بثانويات بعض 
البلدان الشقيقة والصديقة، وقد كان لي الشرف 
أن أرســـــــــلت في منحة مع زمالء من قبل الدولة 
الجزائرية للدراسة بالمملكة الليبية عام 1964. 
فحصلت على الثانوية العامة ودرســـــــــت السنة 
األولى جامعي ثم عدت إلى الجزائر لمواصلة 

الدراسة الجامعية عام 1969. 
وما تجدر مالحظته أن الدولة الجزائرية كانت 
تتكفل بطلبتها الذين ترســـــــــلهم للدراسة بالخارج 
من خالل منح دراسية. توفر لهم سبل الدراسة 
دون عناء ومشـــــــــقة. كما يمكن اإلشـــــــــارة أيضا 
إلى أن بعضـــــــــا من الطلبـــــــــة الجزائريين الذين 
ســـــــــجلوا بالجامعات األجنبيـــــــــة وليس لهم منح 
جزائرية، تكفلت بهم الدولة كغيرهم من زمالئهم 

المبعوثين.
البحث العلمي جبامعة قسنطينة

لم يكـــــــــن البحـــــــــث العلمي بمفهوميـــــــــه النظري 
والتجريبي قد أخذ مســـــــــاره في جامعة قسنطينة، 
قبل 1978م لينخرط فيه األساتذة والطلبة مما 
كان متعارفـــــــــا عليه في التصنيـــــــــف الجامعي؛ 
أستاذ باحث، وأســـــــــتاذ مكلف بالبحث، وباحث 

متفرغ، أو طالب باحث. 
 أْذكـــــــــُر أنـــــــــه فـــــــــي بدايـــــــــة الســـــــــنة الجامعية 
1974/1973م عقـــــــــد الدكتـــــــــور عبـــــــــد الحق 
برارحي مدير الجامعة اجتماعا بأساتذة الجامعة 
في مختلـــــــــف التخصصات الموجـــــــــودة آنذاك 
باســـــــــتثناء أســـــــــاتذة الطب، بعمارة العلوم بعين 

عداد مشاريع بحوث  الباي، دعا فيه للتشاور واإ
االقتصـــــــــادي واالجتماعي  بالمحيط  مرتبطـــــــــة 
والثقافـــــــــي وقـــــــــال: إن مركز البحـــــــــث بالجامعة 
)C.U.R.E.R( مفتـــــــــوح لألســـــــــاتذة وللطلبة. 
وكلفني بالتواصل مع األســـــــــاتذة باللغة العربية 
في الموضـــــــــوع، لكن دعوة )مديـــــــــر الجامعة/ 
رئيـــــــــس مركز البحث( لم تجد لها آذانا صاغية 
لدى األساتذة في التخصصات المختلفة آنذاك؛ 
ألن األساتذة الجزائريين عددهم قليل، وأغلبهم 
برتبة معيد وقلة منهم برتبة أســـــــــتاذ مســـــــــاعد، 
ومســـــــــجلين لنيل دبلوم الدراســـــــــات المعمقة ثم 
شـــــــــهادة الدكتوراه الدرجـــــــــة الثالثـــــــــة بالجامعة 
المركزية بالجزائر العاصمة، واألجانب لم يكن 
لهم اهتمـــــــــام بالموضوع لوضعيتهـــــــــم المؤقتة، 
وليس ألغلبهم رَُتب أكاديمية عالية؛ لذلك تأخر 
البحث العلمي بجامعة قسنطينة لألسباب التي 
ذكرتهـــــــــا، إال أنه في بداياته ارتبط بالدراســـــــــات 
العليـــــــــا لتكوين األســـــــــتاذ أو الطالب الباحث.. 

وحديثي هنا ليست معنية به كلية الطب.
اخلريطة اجلامعية جلامعة قسنطينة

أما الخريطة الجامعية لجامعة قسنطينة فهي مدن 
الشـــــــــرق الجزائري: قسنطينة، األوراس )باتنة(، 
سطيف، ســـــــــكيكدة، عنابة، تبسة، بسكرة. وهذه 
المدن بحسب التقسيم اإلداري الموروث، تتواجد 
بها هياكل التعليم الثانوي؛ بعضها موروث عن 
االستعمار الفرنســـــــــي؛ كثانوية الحرية، وثانوية 
يوغرطة، وثانوية رضا حوحو بقسنطينة، وفي 
عنابة ثانوية القديس أوغسطين.. وفي سطيف 
ثانويـــــــــة محمد قيرواني، وبعضها أنجزته الدولة 

الجزائرية بعد االستقالل.
لكـــــــــن المالحـــــــــظ أن جامعـــــــــة قســـــــــنطينة بهذه 
الخريطة في الفترة المذكورة؛ لم تكن تتوفر على 
تخصصات متنوعة يتجه إليها حاملو شـــــــــهادة 
البكالوريا؛ بسبب النشأة الحديثة. وتلبية للرغبة 
الملحة في تنويع التكوين كانت جامعة الجزائر 
تغطي نســـــــــبة كبيرة مـــــــــن التخصصات، بحكم 
أقدميتها وتوفر اإلطار التدريســـــــــي واإلمكانيات 
المادية بها. لذلـــــــــك كانت مقصد الناجحين في 
البكالوريـــــــــا )على قلة عددهـــــــــم( عبر الوطن، 
إال أن أغلـــــــــب التخصصات بهـــــــــا كانت باللغة 
الفرنسية بسبب نشـــــــــأتها في الفترة االستعمارية 
عـــــــــام 1905 وتواصلها باللغة الفرنســـــــــية بعد 
االســـــــــتقالل في فترة الســـــــــتينيات، رغم تعريب 

بعض تخصصات العلوم اإلنسانية. 
كما كان التكوين بالخارجـ ـ كما ذكرتـ ـ ســـــــــبيال 
لحل مشكلة تزايد أعداد الطلبة ومواجهة نقص 
اإلطار التعليمي من األساتذة والباحثين؛ تهيئة 
عدادا لمرحلة البناء والتشييد للدولة الحديثة.  واإ
الحلقـــــــــة القادمة: التعـــــــــاون األجنبي في مراحل 

التعليم المختلفة بالجزائر.
كلية اآلداب جامعة باجي مختارــ عنابة.
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مساهمات

بالفتح المصدر  الَغْيرة  الغيرة لغة:  معنى 
من قولك: غار الرجل على َأْهِله والمرَأة 
على َبْعلها َتغار َغْيرة وَغْيرًا وغارًا وِغيارًا 
ابن  وقال  واألَنَفة.  الَحِميَّة  هي  والَغْيرة. 
فاضل  خلق  الغيرة  اهلل:  رحمه  حزم 
من  ألن  والعدل؛  النجدة  من  متركب 
غيره،  حرمة  إلى  يتعدى  أن  كره  عدل 
ومن  حرمته،  إلى  غيره  يتعدى  وأن 
عزة،  فيه  حدثت  له  طبعا  النجدة  كانت 
االهتمام«  من  األنفة  تحدث  العزة  ومن 
انتهى من »مداواة النفوس«)ص 55 (.
 فتبين بما تقدم أن الغيرة إذا كانت غيرة 
محمودة معتدلة يراعي فيها المسلم الحكمة 
أثرها يكون طيبا على خلقه  فإن  والعدل، 
إذا  أما  الناس،  ومعاشرته  ودعوته  ودينه 
كانت بخالف ذلك فإنها تعود عليه بآثارها 
بالناس  الظن  سوء  من  المذمومة،  السيئة 
العشرة، سواء  معهم وسوء  التعامل  وسوء 
يرى  كما  تماما  والنساء  الرجال  ذلك  في 
األستاذ  يونس،  بكر  أبو  علي  الدكتور 
هناك  »أن  يقول:  حيث  األزهر  بجامعة 
غيرة محمودة، كالغيرة إذا انُتهكت محارم 
اهلل عز وجل، فالمرء حينما ُتنتهك محارم 
اهلل يغضب وغضبه هذا أمر محمود سببه 
إيمان هذا الشخص، ومن الغيرة المحمودة 
ال  فالرجل  العرض،  على  الغيرة  أيضًا: 
يرضى في أهله الفحش وهو أمر يبغضه 
اهلل عز  ُيحبُّها  غيرة  وهذه  اهلل عز وجل، 
أمر  سببها  مذمومة،  غيرة  وهناك  وجل، 
يبغضه اهلل عز وجل، ومثال ذلك: الغيرة 
ريبة،  بدون  أهله  على  الرجل  من  الزائدة 
حتى يصل به األمر ألن يتجسس عليهم 
ويتهمهم بالخيانة من غير تصرفات توجب 
هذا الشك، وهناك غيرة طبيعية )ال مذمومة 
وال محمودة( وهي التي ال تؤدي ألمر يحبه 
اهلل وال أمر يبغضه، وهذه كغيرة المرأة على 
زوجها الغيرة المعتدلة، التي ال ينتج عنها 
لديه  من  الناس  من  ولكن  ضارة.  آثار 
حساسية زائدة في تتبع زوجته أو أخته دون 
وجود  إلى  تشير  تصرفات  أو  ريبة  وجود 
تحصل  كثيرة  أخطاء  وهناك  معين،  خلل 
في هذا المجال وتسبب مشاكل كثيرة« .

الطب  استشارية  حسين،  سلوى  د.  بينما 
إحساس  حالة  »الغيرة  أن:  ترى  النفسي 
بعدم األمان، وهي دليل على الحب، وهي 
عبارة عن نار تشتعل في القلب، وتتفاوت 
فعند  وأخرى،  امرأة  بين  الحدة  في  الغيرة 
بعض النساء تكون الغيرة معتدلة ومقبولة 
ومعقولة، وعند البعض اآلخر تكون زائدة 
أسرية  مشكالت  وتسبب  طبيعية،  وغير 
واجتماعية ومهنية كثيرة، والغيرة حالة من 
الضعف تحتاج فيها المرأة إلى االحتواء، 
ولذلك فإن من األخطاء الشائعة التي يقوم 
أنه  يلمس غيرة زوجته  الرجل عندما  بها 
تسويغ  أو  كاذب  بمدح  تهدئتها  يحاول 
أو  اشتعااًل،  الغيرة  يزيد  مما  مقنع،  غير 
يتهمها بأنها ال تثق بنفسها أو بقلة العقل، 
يثير غيرة زوجته  الرجال من  وهناك من 
أو محاولة  االستفزاز  أو  المزاح  باب  من 
يحدث  وقد  له،  حبها  مدى  استشفاف 
العمل  في  له  بزميلة  يقارنها  أن  أحيانًا 
أو ممثلة أو مذيعة دون أدنى معرفة بما 
فبعض  قلبها.  في  أثر  من  ذلك  يتركه 
الحساسية  من  بقليل  ذلك  يتقبلن  النساء 
وبالصمت وهن كارهات، والبعض اآلخر 
نوبات من  في  ويدخلن  األمر،  يتقبلن  ال 
األعصاب«. وفقدان  والغضب  الثورة 

على  ناصحين:  هنا  نقول  أن  ونستطيع 
كل رجل أن يعمل على امتصاص ردود 
من  بدرجة  فيها  يشعر  التي  زوجته  فعل 
بغيرها،  مقارنتها  عن  يبتعد  وأن  الغيرة، 
أو مدح امرأة أخرى أمامها بطريقة مبالغ 
أكثر  أخرى  امرأة  بأي  االهتمام  أو  فيها، 
تصمت،  قد  فهي  وأمامها،  زوجته  من 
معترضة  وستنفجر  راضية،  غير  لكنها 
في لحظة معينة، وكذلك بالنسبة للوالدين 
مع أطفالهما، ال داعي أن تكرر األم مثال 
البنتها أن ابنة جارتها منظمة، وناجحة في 
دراستها، وكذا األب عندما يوبخ ابنه مشيرا  
إلى أن ابن صديقه ناجح جدا في حياته، 
أبناءهم  واألم أو األب يقصدان أن يحفزا 
للوصول بهم إلى ما يتمنيان  وال يراعيان 
شعور أطفالهم، وما يترتب على ذلك من 
انفعاالت حادة لديهم أو سوء فهم، من مثل 
الدهر،  أبد  ومعاداته  الشخص،  ذلك  كره 
بني  من  أحد  منها  ُيستثنى  ال  إذا  فالغيرة 
البشر، وهي موجودة في كل بيت، وفي كل 

أسرة، وفي كل أماكن العمل. فالغيرة بين 
اإلخوة أمر طيب، فكلما ُوجدت بينهم زاد 
تأخذ  أن  البعض، وممكن  لبعضهم  حبهم 
منعرجا سلبيا إذا لم توظف جيدا، والغيرة 
وكذا  غير،  ال  منافسة  مجرد  الرجال  بين 
والكره،  والحب  المنافسة  في  سلبياتها  لها 
والنجاح، أما الغيرة بين النساء فمن النادر 
على  تقتصر  أو  إيجابية  تكون  أن  جدًا 
المنافسة، وغالبًا ما تكون لها آثار سلبية. 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  الكريم  ورسولنا 
أكثر  قال  بل  موجودة،  الغيرة  أن  لنا  أكد 
الشريف:  الحديث  في  أكد  إذ  ذلك؛  من 
اهلل  وغيرة  يغار،  والمؤمن  يغار  اهلل  »إن 
اهلل«)الراوي  حرم  ما  المؤمن  يأتي  أن 
المصدر:  األلباني،  المحدث  هريرة،  أبو 
 ،1168 الصفحة  الترمذي،  صحيح 
صحيح(. المحدث:  حكم  خالصة 

قال:  أنه  اهلل عنه  أنس رضي  وجاء عن 
كان النبي صلى اهلل عليه وسلم عند إحدى 
قصعة  أخرى  فأرسلت  المؤمنين،  أمهات 
فيها طعام، فضربت يد الرسول، فسقطت 
صلى  النبي  فأخذ  وانكسرت،  القصعة 
إحداهما  فضم  الَكسرتين،  وسلم  عليه  اهلل 
الطعام،  فيها  يجمع  فجعل  األخرى،  إلى 
فأمسك  فأكلوا،  كلوا  أمكم،  ويقول: غارت 
حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، فدفع 
وترك  الرسول،  إلى  الصحيحة  القصع 
)الراوي:  كسرتها  التي  بيت  في  المكسورة 
األلباني،  المحدث:  مالك،  بن  أنس 
المصدر: صحيح النسائي، الرقم:3965، 
صحيح. المحدث:  حكم  خالصة 

على  ندمت  عائشة  أنَّ  آخر  حديث  وفي 
ما  كّفارة  ما  اهلل،  رسول  يا  وقالت:  ذلك، 
وطعام  إناء،  مثل  »إناء  قال:  صنعت؟ 
صلَّى  الرسول  حوَّل  فلقد  طعام«.  مثل 
إلى  والعنف  الغضب  وسلَّم  عليه  اهلل 
صحفة  تهدي  أن  وأمرها  والمودة،  الحّب 
ألّم سلمة عوضًا عن صحفتها المكسورة.

بيوت  وكانت  النبوة  بيت  كان  هكذا 
نتمنى من األسرة  الصالح، وهكذا  السلف 
األسلوب  هذا  حذو  تحذوا  أن  المسلمة 
الحضاري في التخلص من اآلثار السلبية 
لتوغر  مجاال  لها  يبقى  ال  حتى  للغيرة 
التحريض  أو  الجسور  وتهدم  الصدور 
األحباب. وهجر  األبواب  إيصاد  على 

الغيــرة:  بيــن السلـــب  واإليــجــــاب
أ. / أمال السائحي

قيل يوما:
ُقْم ِلْلُمَعلِِّم َوفِِّه التَّْبِجيال

َكاَد الـُمَعلُِّم َأْن َيُكوَن َرُسواًل.  
ويقال اليوم:

قم للمعلم وّفه التنكيال
فاز من صّير المعلم ذليال  

فما أجمل ما قيل أوال، وما أسوء ما يقال ثانيا
وبم���������ا أّن اهلل تعالى أكرمني فأقامني مقام المعّلم فإّنه 
يجدر بي أن أقول كلمة حّق، أخّص بها من حباهم 
اهلل بهذا الوص���������ف، واختارهم لحمل لهذا المش���������عل 

مثلي.
وأس���������تفتح بكالم من بعثه ربه رحمة للعالمين، حيث 
ورد عنه صلى اهلل عليه وس���������لم أّن���������ه قال: »إنَّ اهلَل 
تعالى لم َيْبعثني ُمعّنًتا وال ُمتعنًِّتا، ولكن َبعَثني ُمعلًِّما 
رًا«، فرس���������الة المعّلم امتداد لرسالة األنبياء، وما  ُميسِّ
هي إاّل جزء من كّل، وفرع من أصل، وبناء العقول 
أرفع ش���������أنا من بناء األبدان، وتهذيب األرواح أعلى 

وأجّل من تهذيب الجوارح.
فمهم���������ا بلغت من رتب أو ارتقيت في س���������ّلم فللمعلم 
بصمة في ش���������خصك، ولمسة في عقلك، وشعلة في 
عزمك، ولبنة ف���������ي بنيانك. أخذ بيدك وألهمك، وحلم 
علي���������ك، واحتواك، وصبر مع���������ك، وعّلمك، ورافقك، 
ووجهك، فإّياك ثم إّي���������اك أن تنكر فضله، أو تجحد 
حّقه، ورحم اهلل من قال: »من عّلمني حرفا كنت له 

عبدا«.
ولك���������ن ال بّد من تحّمل المغ���������رم من بعد كل غنيمة، 
وبذل الّثمن بعد أخذ البضاعة، فالُغْنُم ِبالُغْرِم كما قّعد 
فقهاؤن���������ا، وأعني أّن هذا الطريق - طريق الّتعليم - 
غير مفروش بالورد، وال معّطر بماء الزّهر، فالعقبة 
كؤود، والمسلك موحش، والمشّقة مجهدة، والجبهات 

متعّددة، والموفَّق من وّفقه اهلل تعالى.
أعود إلى رسالة الّتعليم فأقول: إّنها تكليف وتشريف 

وتأليف، وبيان ذلك وتفصيله كما يأتي:
رس���������الة الّتعليم تكليف تحّمله من اختار هذه المهنة، 
ورضي بها طريقا، وسُيس���������أل المكلَّف عّما كّلف به 
يوم القيامة، فال بّد من القيام بالواجب، وبذل الوسع، 

وأداء األمانة إلى أصحابها.
رسالة التعليم تشريف يتقّلده المعّلم في الّدنيا واآلخرة، 
ووس���������ام عزة ُيعّلق على ص���������دره، وتاج تبجيل ووقار 

يوضع على رأسه.
رس���������الة الّتعليم تأليف يتأّلف ب���������ه المعّلم أرواح أبنائه 
من المتعّلمين، ويكسب به قلوبهم، فيكون لهم كاألب 
المش���������فق الحاني، واألخ الحريص المرفق، والّناصح 
األمين الّصادق، فإذا ملك قلوبهم فإّنه س���������يكون لهم 
بال ريب القدوة الّصالحة التي يقتفون أثرها ويسلكون 
مس���������لكها، واألنموذج الملهم ال���������ذي يضّخ فيهم روح 
العزيم���������ة واإلصرار على بل���������وغ كّل مأمول، والمثال 
الحّي الذي يعمل بما يقول ويقول بما يعمل، وما نال 

الّتشريف وال قام بالتكليف من غفل عن التأليف.
وال أعتقد أّن أحدا مّم���������ن أقامه اهلل مقام المعّلم يفلح 
في حصاد غرس���������ه وقطف ثماره إن لم يألف أبناءه 
المتعلمي���������ن ويألفونه، وال أعتقد أّن هناك من س���������بيل 
لبلوغ هذا المبلغ إاّل أن يعاملهم وهو معلمهم بمثل ما 

كان يحّب أن يعامل به وهو في صف المتعّلمين.
وصدق البستي حين قال:

أحـسن إلـى الناِس َتستعبد قلوبهم
فـطالما اسـتعبَد اإلنـسان إحساُن.  

هذه كلمتي، وهذه حّجتي، وتحّية خالصة أزّفها لكّل 
أساتذتي، تعقبها أخرى لتالمذتي، والسالم.

أدبّيـــــــات

د. عبد العزيز مرابط الزغويين 

قم للمعلم

يحت���������ل مفه���������وم المرافقة في علم 
النف���������س وعل���������وم التربي���������ة مكانة 
كبيرة، حيث يعن���������ى هذا العامل 
والتواصل  والمساندة  بالمصاحبة 
والمعرفي���������ة  النفس���������ية  بابع���������اده 
والوجداني���������ة للمتعل���������م، خاص���������ة 
وان المناه���������ج التعليمية الحديثة 
اعط���������ت عناية خاص���������ة لقطبية 
المتعل���������م بالنظ���������ر ال���������ى المعلم 
والمعرفة في المواقف التعليمية، 
حيث لم يعد هذا االخير صفحة 
بيضاء كما كان ينظر اليه سابقا 

بسلبية يكتب عليها المجتمع ما 
يش���������اء، بل ياتي الى المدرس���������ة 
وه���������و يحم���������ل مكتس���������بات قبلية 
من معلومات ومه���������ارات وحتى 
مجاالت  مختلف  وفي  كفاءات، 
الحي���������اة، ف���������ي اللغ���������ة وال���������كالم 
والسلوك عامة، اال انها معارف 
اكتسبها بشكل تلقائي من الخلية 
االول���������ى للتربية وهي االس���������رة، 
حيث تع���������د المكتس���������بات القبلية 
التعلمات  لبناء  أساس���������يا  عامال 
ف���������ي الصف، ومن ثم إبرام العقد 
بي���������ن المتعلم والمعلم. التعليمي 

ويش���������ار الى ان المتعلم بحاجة 
الى ام���������ن تعليمي متعدد االبعاد 
ناهي���������ك عم���������ا توفره المدرس���������ة 
لوجستية،  تعليمية  وس���������ائط  من 
فالمتعل���������م بحاج���������ة ال���������ى مرافقة 
بيداغوجية تعنى بمصاحبته وفق 
حريات تربوية وليس س���������لوكية، 

خاص���������ة وان مواقف التعلم وفق 
المقارب���������ة بالكف���������اءات تبنى في 
وضعي���������ات مش���������كالت تعليمية، 
وتعن���������ى بالوضعيات االدماجية، 
وضعيات تركز على االستعمال 
النسقى للمعرفة وفق أنماط تعلمية 
تتفاوت بين المتعلمين، وما التعلم 
اال تحديات ومش���������كالت بحاجة 
الى حل تحتاج شخصية مفعمة 
بالمه���������ارات والكف���������اءات لتجاوز 
عقب���������ات التعلم ومش���������كالته، بل 
والمنظومة تطرح اليوم مشكالت 
تعليمية ذات بعد تقني ونفس���������ي 
واجتماعي داخل الصف، وحينها 
لم تجد المناهج الحديثة اكثر من 
مخ���������رج تركيزها عل���������ى محورية 
المتعلم، حيث انتقل االهتمام من 
التعليم ال���������ى التعلم، ويعنى هذا 
وتفاعله  التلميذ  بدينامية  االخير 
التعليمية،  الكبير في المواق���������ف 

حينها يتوجب احاطة هذا االخير 
برعاية ومرافق���������ة ذات بعد قابل 
للمالحظة والقي���������اس، بل وحتى 
التقويم اخذ منحى تقييم الظروف 
النفس���������ية التي يعيش���������ها المتعلم 
البيداغوجية،  من خالل المرافقة 
واذا ما تحققت المقاصد العلمية 
والبيداغوجي���������ة في المرافقة، فان 
التعل���������م الفعال يك���������ون ناجحا ال 
محال���������ة، تعلم���������ا بعي���������د األثر ، 
بقدراته  يؤم���������ن  المتعلم  يجع���������ل 
ويشعر برضا المجتمع حوله من 
بيداغوجيين  ومرافقي���������ن  معلمين 
المس���������تويات.  عل���������ى مختل���������ف 
فالمرافق���������ة البيداغوجية تعد اليوم 
مؤشرا على دينامية التعلم كاحد 
ابعاد التعلم في المناهج التعليمية 
التربوي... والتقوي���������م  المعاصرة 
* أســــــتاذ علم النفس التربوي 
والقياس النفسي. جامعة الجزائر 2
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دورة تكوينية يف 
تدبر القرآن الكريم 

بشعبة قسنطينة 
تشـــــــــرف فرع ضيوف الرحمــن بشعبة 
قسنطينة بعقد دورة تكوينية في "تدبر 
القرآن الكريم لالســـــــــرة ومعلمي القرآن" 
من تقديم األستاذة الفاضلة ُفلة أستاذة 

بجامعة أم البواقي .
لم يمنعها  ُبعد المســـــــــافة عن تشريفنا 
إلعطائنا خالصـــــــــة ما توصلت إليه، 
رفقة كوكبة من األساتذة األفاضل في 
تعليم األطفال القـــــــــرآن الكريم ، ليس 
حفظـــــــــا وتالوة فحســـــــــُب ، بل في أهم 
له فينا كأفراد ومجتمعات وغفلنا  ما ُيفعِّ

عن االعتناء به: التدبر!
و مـــــــــا زادنـــــــــا فخـــــــــرا وشـــــــــرفا هو أن 
مدرســـــــــتنا)ضيوف الرحمن ( هي أول 
تربة ُغِرســـــــــت فيها هـــــــــذه البذرة على 
مستوى الوطن... اختيرت من طرف 
أســـــــــاتذتنا لتكون منطلـــــــــق طرح هذا 
األســـــــــلوب الفريد الذي تحّمسنا للتعلم 
به كبارا فكيف بالصغار! ..أســـــــــلوب 
ممتع ينطلق مـــــــــن تدبر القرآن الكريم 
ليضرب عـــــــــدة عصافير بحجر واحد 
سواء على مستوى القيم واألخالق أو 
مســـــــــتوى العلوم بأنواعها ،أو مستوى 
تطوير المهارات وتنمية ملكات اإلبداع 
والتعبير، قررت مدرســـــــــتنا احتضانه؛ 
إذ وجدت فيه توافقـــــــــا تاما مع رؤيتها 
ومنهجها القائـــــــــم على التعليم باللمس 
والتفاعل في مجال اللغة والرياضيات، 
والحياة العامة، واإلنجليزية وكأنه أتى 
ليسد مكان اللبنة األخيرة واألهم: لبنة 

القرآن الكريم! 
فكل الشكر لألستاذة المؤطرة الفاضلة 
وللمعلمـــــــــات اللواتي غيـــــــــرن برامجهن 
وأعمالهن ألجل الحضور، ثم الشكر 
لألساتذة الذين وضعوا ثقتهم في منهج 
المدرســـــــــة التي ســـــــــتنطلق عما قريب 
في ورشـــــــــات تدريبيـــــــــة داخلية لتمكين 
المعلمات من المنهج استعدادا لتطبيقه 

مع األطفال.
عن المدرسة 

مت تنصيب وجتديد مكاتب ثالث ُشعب والئية 
يف جهة الشرق وهي شعب واليات كل من عنابة 

وميلة وسكيكدة، وهذه بعض التفاصيل عن 
هذا النشاط التنظيمي الدعوي يومي اجلمعة 

والسبت 03 و04 ديسمرب 2021

أ - تنصيب مكتب والئي مؤقت لشعبة عنابة 
تـــــــــم صباح يـــــــــوم الجمعة  3ديســـــــــمبر في رحاب 
مدرســـــــــة البصائر بحي البوني يتكون من أفاضل 

وفاضالت وهم: 
ـ د.نورالدين فليغة  رئيسا 

ـ د.رحايلية عبد الحسيب نائبا له
ـ دواخة وردة مكلفة باإلدارة والمالية

ـ زريري سمير مكلفا بالنشاط التربوي والعلمي 
ـ ناصري سيف الدين مكلفا بالشباب والطلبة
ـ عبد المالك حداد مكلفا باالتصال واإلعالم 

ـ نوي نورالدين مكلفا باألسرة 
ـ ـ شايب عبد الجليل مكلفا بالتنظيم والمراقبة
ـ الشيخ نجيب النوي مكلفا باإلرشاد والدعوة 

وقدم المكتب من خالل رئيســـــــــه الذي تمت تزكيته 
باإلجماع محاور عن برنامج النشاط في األشهر 
القليلـــــــــة القادمة ، بما هو كفيـــــــــل بعون اهلل تعالى 
علـــــــــى النهوض بوالية عنابة على نحو جيد ونافع 
للمجتمـــــــــع العنابي الزاخر بالطاقـــــــــات والكفاءات 

وأهل الخير.

ب – اجمللس الوالئي لشعبة سكيكدة
وتم يوم الســـــــــبت صباحا تنظيم المجلس 
الوالئي لشـــــــــعبة ســـــــــكيكدة بإشراف عضو 
المكتب الوطني للجمعية منســـــــــق الشرق 
األســـــــــتاذ حســـــــــن خليفة ، في المدرســـــــــة 
القرآنيـــــــــة الفضيل الورتالنـــــــــي  )الموجود 
مقرها في وادي الوحش ســـــــــكيكدة(وجرت 
وقائع االجتماع حســـــــــب مـــــــــا تنص عليه 
قوانين الجمعية بتقديـــــــــم التقريرين األدبي 
والمالي، فضال عـــــــــن تقرير مفصل عن 
نشـــــــــاط لجنة اإلغاثة التي كانت شـــــــــعبة 

سكيكدة رائدة فيه، في عديد من الجوانب ..)كفالة 
األرامل واأليتام، الجهود التي ُبذلت أثناء العامين 
الماضييـــــــــن، الجهود الخاصـــــــــة بمكافحة الحرائق 
والتخفيف عن ا لمتضررين، القوافل اإلغاثية التي 
سّيرتها الجمعية من أكثر من والية نحو سكيكدة ، 

قفة الشهر، األسرة المنتجة الخ (.
وبعد المصادقة علـــــــــى التقارير المقدمة 
، تـــــــــم تجديد الثقة في المكتب برئاســـــــــة 
األستاذ عبد الكريم لخشين )أبو حذيفة(، 
مع اضافـــــــــة عضوين)غادرا ســـــــــكيكدة(  
وهما المكلف باإلعالم،والمكلف بالدعوة 
واإلرشـــــــــاد ؛حيث تم تعويضهما بأخوين 
المكتـــــــــب مكتمال بأحد  كريمين، ليكون 
عشر عضوا ، والعضوان الجديدان  من 
إطارات الجمعية وأبنائها المعروفين  في 
الوالية شـــــــــهد لهما الحضـــــــــور باالقتدار 
والكفاءة وُحســـــــــن الُخلق والتمّكن كل في 

مجاله.
وقد جرت أجواء اللقاء في ظالل الشعور بالمسؤولية 
بأهمية مضاعفة الجهود لخدمة أهداف الجمعية، 
خاصة الجوانـــــــــب الدعوية واإلصالحية  والثقافية 
واإلعالميـــــــــة والتربوية، وتمخـــــــــض االجتماع عن 

تجديد المكتب الوالئي وفق القائمة التالية:
ـ عبد الكريم لخشين رئيســا 

ـ عياش صيافة :نائبا للرئيس 
ـ عزيز لوصيف عضو مكلف باإلدارة

ـ سليم العلمي عضو مكلف بالمالية والوسائل
ـ خالد بوالريش عضو مكلف باإلعالم والعالقات 

العامة 
ـ أميـــــــــر لعـــــــــالوي عضو مكلف بالثقافـــــــــة والتراث 

)ومكلف باإلشراف على  لجنة اإلغاثة(

ـ عبد المالك طلحي عضو مكلف بالنشاط العلمي 
والتربوي 

ـ خالد منصورعضو مكلف بالشباب والطلبة
ـ شافية بوســـــــــكين عضو مكلفة باألســـــــــرة والمرأة 

والطفولة 

ـ عبـــــــــد النـــــــــور باشـــــــــاغا عضو مكلـــــــــف بالتنظيم 
واإلدارة

ـ زينو موساوي مكلف بالدعوة واإلرشاد 
ونظرا لضيق الوقت واستفاضة المناقشات الجادة 
والمســـــــــؤولة تقرر تأخير إنشـــــــــاء لجنتي المساءلة 

والمراقبة المالية إلى وقت الحق، قريب.
ج – اجمللس الوالئي شعبة ميلة 

وفي ميلة  ُعقد لقاء )الملجس الوالئي( بإشـــــــــراف 
مسؤول التنظيم  في المكتب الوطني موسى باحمد 
، وبعد نقاش وتداول في العديد من القضايا ذات 
الصلة بالجوانب التنظيمية واإلدارية، وسواها من 
القضايا ذات العالقة بعمل الجمعية في المجاالت 
الدعوية،والثقافيـــــــــة، والدينية .تـــــــــم تجديد المكتب 

الوالئي لشعبة ميلة والذي تكون من اإلخوة:
-1حمو لرقش رئيسا

-2عالوة زيان نائبا للرئيس
-3يونس خنفري التربية 

-4كمال بوطواطو اإلعالم واالتصال 
-6محمد بنور التنظيم

-7يحي بوزراع الشباب و الطلبة
وبهذا تم تجديد ثالثة مكاتب لثالث شـــــــــعب والئية 
كانت الخالصـــــــــة فيها تجديد العهد مع اهلل تبارك 
وتعالـــــــــى في خدمة الدين والوطن، من خالل هذه 
الجمعية الطيبة المباركة، والعمل إلى ترسيخ القيم 
اإليمانية واإلسالمية ، وتعميق الجوانب األخالقية 
في المجتمع الجزائري، بكل شرائحه وأفراده وهيئاته 
ن النَفس  وطبقاته رجاال ونساء شـــــــــبابا وشيبا . واإ
اإليماني المخلص الصادق  للمؤسسين الماهدين 
مازال يبعث الروح واألمل في أبناء وبنات الشعب 
الجزائري في سبيل غد أكثر إشراقا وأكثر ازدهارا 

يمانا. وقوة وأمنا وأمانا واإ
حسن خليفة 

تنصيـب مكاتــب  ثالث  شـعـب والئيـة بالشرق اجلزائـري

المجلس  أعضـــــــــاء  بحضـــــــــور 
الوالئي لشعبة غرداية تم تدشين 
المقر الرئيسي  للمكتب الوالئي 
المســـــــــلمين  العلماء  لجمعيـــــــــة 
الجزائرييـــــــــن فـــــــــرع غرداية بعد 
تنصيب المكتب الوالئي الجديد 
القليلة  للشـــــــــعبة في األشـــــــــهر 
تشـــــــــرع  أن  ويرتقب  الماضية، 
الشـــــــــعبة الوالئيـــــــــة في تنصيب 
الشـــــــــعب البلديـــــــــة حيث تم في 
المكتب  تنصيب  السانحة  هذه 

البلدي لمدينة غرداية.

تدشني الـمقر الرئيس لشعبة غرداية 
العلماء يوم السبت  نظمت جمعية 
08 ربيـــــــــع الثانـــــــــي 1443هـ/13 
نوفمبـــــــــر 2021م الماضـــــــــي حفال 
الفائزين في  تكريميا على شـــــــــرف 
مسابقتي أحســـــــــن قصيدة في مدح 
النبي صلى اهلل عليه وسلم وأحسن 
بحث حول الرســـــــــول القدوة، حيث 
اســـــــــتهل الحفل بآيـــــــــات من الذكر 
الحكيم، ثم كلمة ترحيبية وتوجيهية 
لرئيس الشعبة أ.د.قدور موتح، تلتها 
كلمة ممثل اللجنة المحكمة للمسابقة 

أ.د.ســـــــــليمان بن علي، ثم استمع الحاضرون 
لقصائد الفائزين في المسابقة، وفي الختام تم 

تكريم الفائزين واللجنة المنظمة، على أمل أن 
تكون هـناك مسابقات أخرى مستقبال.

أ .غيالن 

شعبة األغواط حتتفي بالفائزين يف مسابقة فكرية وثقافية 

تم يوم السبت 08 ربيع الثاني 1443هـ/13 
نوفمبر 2021م  االفتتاح الرســـــــــمي لنادي 
الفلك البتاني التابع لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين شـــــــــعبة األغواط، وبهذه المناسبة 
نظم النـــــــــادي لقاء علميا، عّرف فيه بأهدافه 
ورسالته ونشـــــــــاطاته المستقبلية، واستضاف 
جمعية ســـــــــهيل لعلوم الفلـــــــــك والفضاء التي 
يرأســـــــــها الســـــــــيد هشـــــــــام ريان، والتي قدمت 

بدورها عرضا لنشاطاتها العلمية المتميزة.

افتتاح نادي الفلك البتاني بشعبة األغواط
للبحوث  الشـــــــــهاب  اســـــــــتقبل مركز 
والدراســـــــــات التابع لشـــــــــعبة جمعية 
الجزائرييـــــــــن  المســـــــــلمين  العلمـــــــــاء 
يـــــــــوم األربعاء  بســـــــــطيف صبـــــــــاح 
08/12/2021، وفـــــــــدا علميـــــــــا و 
بحثيا من قســـــــــنطينة تمثل في نقل 
تجربـــــــــة المركز الى هـــــــــذه الوالية، 
ومعرفـــــــــة تفاصيل الدعـــــــــم والتعاون 

والشراكة المستقبلية بين الطرفين.

وفد علمي من قسنطينة يف زيارة ملركز الشهاب بسطيف 
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تم تنظيم لقاء تعاون و تأطير و نقل التجارب و الخبرات بين ش���������عبتي سطيف والبرج، بزيارة رئيس 
ش���������عبة البرج األستاذ الش���������يخ تهامي بن ساعد لمركز الش���������هاب ولقائه بأعضاء اإلدارة وبحثه سبل 

التعاون والتفاعل اإليجابي بين الشعبتين. 

لقاء تنسيقي بني شعبيت سطيف وبرج بوعريريج 

مركــــز الشهــــاب شعبــــة سطيــــف
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قضايا نقدية
د/ مازن املبارك

إننا نرى أنه ينبغي لبلوغ غايتنا أن 
نبادر إلى ما يلي:

-1 النظ���������ر إل���������ى مق���������ررات اللغة 
العربية نظرة كلي���������ة تقوم على أنها 
علوم متكاملة يساعد بعضها بعًضا 
ويتّمه، وأن لها- إضافة إلى الهدف 
الخاص لكل منها- هدًفا مش���������ترًكا 
تس���������عى إلى تحقيقه؛ وه���������و إتقان 
اللغة؛ فهًما إذا قرأ الطالب أو سمع، 

فهاًما إذا تحدث أو كتب. واإ
ويك���������ون درس النص���������وص معيارًا 
يكش���������ف مدى ما بلغناه من تحقيق 
هذا الهدف الع���������ام؛ ألنه يظهر ما 
أتقنه الطالب من اللغة قراءة وفهًما 

وشرًحا وتذوًقا.
-2 وض���������ع مناهج اللغ���������ة العربية 
بحيث يكون كل منها مناسًبا لمرحلة 
من المراح���������ل، وجعلها على ثالثة 
أقسام: المنهج األول لمرحلة التعليم 
األساسي، والثاني للثانوي، والثالث 
للجامعي. وهي كلها غير المناهج 
الخاّصة بالدارسين والمختّصين في 

الجامعات.
-3 يراعى في هذه المناهج:

أ( التفري���������ق بي���������ن ما نطلب���������ه ثقافة 
لغوي���������ة عامة لكل مثق���������ف أًيا كان 
اختصاصه، وما نطلبه من الدارس 
المتخّص���������ص ف���������ي اللغ���������ة العربية 

وآدابها.
ب( التخفيف من مناهج النحو في 

المستويين االبتدائي واإلعدادي:
-1 بحذف كل ما ال يفيد في صحة 
النطق من موضوعات النحو، وعدم 
تتب���������ع الجزئي���������ات والدقائق النحوية 
واإلعرابي���������ة؛ كإع���������راب صيغت���������ي 
التعج���������ب، واإلع���������راب التقدي���������ري، 
ولنأخ���������ذ بمذه���������ب الجاح���������ظ الذي 
أوصى بأال نشغل قلب الصبّي إال 
بما يؤديه إلى الس���������المة من فاحش 

اللحن.
ذا هذَّبنا أو اختصرنا فلسنا بدًعا  واإ

في التهذيب واالختصار وترك ما ال 
تدعو الحاجة إليه، فقد سبق إلى ذلك 
القدماء من علم���������اء العربية، وكان 
���������طة  منهم من وضع الكتب المبسَّ
صاح���������ب  )379ه����������(  كالزبي���������دي 
)377ه�(  وكالفارسي  »الواضح«، 
صاحب »اإليضاح«، وكالمطّرزي 
»المصباح«،  )610ه�( صاح���������ب 
وكابن هش���������ام )761ه����������( صاحب 
»اإلعراب ع���������ن قواعد اإلعراب«. 
وقد صّرحوا بما أرادوه من تيس���������ير 
على المبتدئين. قال ابن هشام: إنه 
يتحدث عن كلمات يكثر استعمالها 
ووّضح أساس���������يات ف���������ي اإلعراب 
تفي���������د المبتدئي���������ن. وأم���������ا صاحب 
»المصباح« فل���������م يكن ليطيل كما 
نطيل نحن في بيان مصير حركات 
اإلع���������راب وتعليل كونه���������ا مقّدرة ال 
ظاه���������رة بالتعذر أو الثقل في أواخر 
االس���������م، إنه اكتفى بالقول: »ما في 
آخره ألف ال يظه���������ر فيه اإلعراب 
كالعصا والرحى. وما في آخره ياء 
مكس���������ور ما قبلها يسّكن في الرفع 
والجّر ويحّرك ف���������ي النصب مثل: 
ج���������اء القاضي وم���������ررت بالقاضي 
ورأيت القاضي«، وما أظن النطق 
الّس���������ليم يحتاج إل���������ى أكثر من ذلك 
في المرحلة األولى، وقد اس���������تغنى 
عن كل ما نعّلم���������ه نحن اليوم من 
ومصطلحات  وتعريف���������ات  ح���������دود 
تتّصل بالثق���������ل والتعّذر والمقصور 

والمنقوص!
2 - أن نتوّخى في اختيار األمثلة 
أن يكون بينها الكثير مما يعبر عن 
حياتنا اليومي���������ة؛ إلزالة الجفاء بين 
الطالب وقواعد لغت���������ه، وليقوم في 
نفس���������ه بأن ما يدرس���������ه أمر متصل 
بحياته وبس���������لوكه اليومي. وأنه في 
حاج���������ة إليه للتعبير ع���������ن حاجاته 

الحياتية اليومّية.
-3 بتعلي���������م بع���������ض الموضوعات 

على أنها أس���������اليب تق���������دم للطالب 
ويقيس���������وا  ليحفظوها  منه���������ا  نماذج 
عليها متجّنبين إعرابها وتعليالتها، 
كأس���������اليب التعج���������ب )م���������ا أفع���������ل 
الش���������يء، وأفعل به( وتوابع النداء 
من اس���������تغاثة وندبة.. وهي أساليب 
ثابتة في حركاتها قليلة في عددها، 
عرابها فوق  على حين أن تعليلها واإ
المس���������توى العقلي للطالب في تلك 

المرحلة.
ج�( ضبط الكتب الدراسية في هذه 
المرحلة بالشكل ما أمكن، وال سيما 
كتب اللغة العربي���������ة، ليعتاد الطلبة 

القراءة الصحيحة.
د( أن نالحظ في وضع المناهج أاّل 
تكون الموضوع���������ات المتكاملة من 
علمين مختلفين متباعدة أو موزّعة 
على س���������نوات مختلفة، وذلك يعني 
أن نضع ما يتصل من موضوعات 
النحو بموضوعات علم المعاني في 
البالغة في سنة واحدة، فالمعارف 
في النحو ترافقها في الس���������نة نفسها 
دراس���������ة دواعي التعري���������ف والتنكير 
من علم المعان���������ي، ومواضع ذكر 
المبتدأ والخبر وحذفهما أو تقديمهما 
وتأخيرهم���������ا ترافقه���������ا دواعي الذكر 
التقديم والتأخير،  والحذف ودواعي 
الموضوعات  وح���������دة  على  حرًصا 
الت���������ي فرّقته���������ا مناهجنا وأس���������اليب 
تعليمن���������ا تأليًفا وتوزيًع���������ا للموضوع 
واالمتحانات  المدّرسين  بين  الواحد 
حت���������ى تمزّقت في عقول الطلبة ولم 
يقم في عقولهم أنه���������ا ماّدة واحدة، 
وأن لها جميًعا هدًفا واحًدا يحس���������ن 
أن تبلغه ونبلغه. وكذلك ينبغي أن 
ننظر إلى التكامل بين الموضوعات 
في تتابعها في الس���������نوات الدراسية 

المتعاقبة.
ه�( تخصيص س���������اعتين أس���������بوعًيا 
لدرس ُنسّميه مقّرر »اللغة العربية« 
وهو درس جامع ل���������كل علوم اللغة 

العربية يتدرب الطالب فيه على كل 
ما ثقفوه من ق���������راءة ونحو وصرف 
مالء وأساليب تعبير من  وبالغة واإ

خالل نصوص شائقة مختارة.
و( أن يالح���������ظ ف���������ي التدريس أن 
ليس���������ت في صحة  اللغة  س���������المة 
اإلعراب فحسب، ولكنها في الكلمة 
المفردة إعرابها وصيغتها ومعناها، 
والتركيب وصياغته، وكل ما يجّنب 
والضعف  والخط���������أ  اللح���������ن  اللغة 

والرّكة واالنحراف.
وبعد، فف���������ي تراثنا اللغوي القديم ما 
لم يع���������د مالئًم���������ا ألذواق عصرنا؛ 
س���������واء أكان كلمة مفردة أم صورة، 
وفيه ما ال يزال يس���������ّد حاجة وُيقبل 
ذوًق���������ا، ولي���������س لدينا م���������ا يمنع من 
إهم���������ال بعض القدي���������م وال ما يمنع 
من األخذ منه، وأم���������ا هجره فقطع 
للصلة بالت���������راث, وليس لدينا أيًضا 
ما يمنع من األخذ بالجديد ففيه ما 
يروق ذوًقا ويعجب صورة وتعبيرًا.. 
والمعي���������ار في ذلك أن يكون كل ما 
نأخذه ال يخال���������ف قاعدة وال يخرج 
عن أص���������ل. إنه المنهج الذي يبقي 
اللغة خالدة متصال قديمها بحديثها، 
فال يجّمد قديمها فتموت، وال يرفض 
جديدها الذي يطّورها وتس���������تمّر به 

حياتها.
ن علين���������ا أخي���������رًا أن نعّلم طالبنا  واإ
الكالم أعني اللغ���������ة المحكّية التي 
تنطلق ألس���������نتهم بها منذ الصغر، 
ومكتوب���������ة  مق���������روءة  نعّلمه���������ا  وأن 
يمكننا  كالنبات  فالن���������شء  بالتدرّج، 
تعديله صغيرًا إذ يكون كاألغصان 
اللّينة، ويتأبى ويستعصي كبيرًا إذا 
استحصد وغلظ واستوى في خلقه.
قد يعلم األدَب األطفاُل في صغر

ٍوليس  ينفعهم  من  بعده   أدُب  
إن الغصون إذا قّومَتها  اعتدلت

ْوال  يليُن   إذا   قوَّمته   الخشُب  

َرَجعُت ِلَنفسي َفِاتََّهمُت َحصاتي
َوناَديُت َقومي َفِاحَتَسبُت َحياتي  

َرَموني ِبُعقٍم في الَشباِب َوَليَتني
َعِقمُت َفَلم َأجزَع ِلَقوِل ُعداتي  

َوَلدُت َوَلّما َلم َأِجد ِلَعراِئسي
ِرجااًل وََأكفاًء وََأدُت َبناتي  

َوِسعُت ِكتاَب الَلِه َلفظًا َوغاَيًة
َوما ِضقُت َعن آٍي ِبِه َوِعظاِت  

َفَكيَف َأضيُق الَيوَم َعن َوصِف آَلٍة
َوَتنسيِق َأسماٍء ِلُمخَترَعاِت  

َأنا الَبحُر في َأحشاِئِه الُدرُّ كاِمٌن
َفَهل َسَألوا الَغوّاَص َعن َصَدفاتي  

َفيا َويَحُكم َأبلى َوَتبلى َمحاِسني
ن َعزَّ الَدواُء َأساتي َوِمنُكم وَاِإ  

َفال َتِكلوني ِللَزماِن َفِإنَّني
َأخاُف َعَليُكم َأن َتحيَن َوفاتي  

َأرى ِلِرجاِل الَغرِب ِعزًّا َوَمنَعًة
َوَكم َعزَّ َأقواٌم ِبِعزِّ ُلغاِت  

َأَتوا َأهَلُهم ِبالُمعِجزاِت َتَفنُّنًا
َفيا َليَتُكم َتأتوَن ِبالَكِلماِت  

َأُيطرُِبُكم ِمن جاِنِب الَغرِب ناِعٌب
ُينادي ِبوَأدي في رَبيِع َحياتي  

َوَلو َتزُجروَن الَطيَر َيومًا َعِلمُتُم
ِبما َتحَتُه ِمن َعثرٍَة َوَشتاِت  

َسقى الَلُه في َبطِن الَجزيرَِة َأعُظمًا
َيِعزُّ َعَليها َأن َتليَن َقناتي  

َحِفظَن ِودادي في الِبلى َوَحِفظُتُه
َلُهنَّ ِبَقلٍب داِئِم الَحَسراِت  

َوفاَخرُت َأهَل الَغرِب وَالَشرُق ُمطِرٌق
َحياًء ِبِتلَك اأَلعُظِم الَنِخراِت  

َأرى ُكلَّ َيوٍم ِبالَجراِئِد َمزَلقًا
ِمَن الَقبِر ُيدنيني ِبَغيِر َأناِة  

ًة وََأسَمُع ِللُكّتاِب في ِمصَر َضجَّ
َفَأعَلُم َأنَّ الصاِئحيَن ُنعاتي  

َأَيهُجرُني َقومي َعفا الَلُه َعنُهُم
ِإلى ُلَغٍة َلم َتتَِّصِل ِبُرواِة  

َسَرت لوَثُة اإِلفرِنِج فيها َكما َسرى
ُلعاُب اأَلفاعي في َمسيِل ُفراِت  

َفجاَءت َكَثوٍب َضمَّ َسبعيَن رُقَعًة
َلَة اأَللواِن ُمخَتِلفاِت ُمَشكَّ  

ِإلى َمعَشِر الُكّتاِب وَالَجمُع حاِفٌل
َبَسطُت َرجائي َبعَد َبسِط َشكاتي  

َفِإّما َحياٌة َتبَعُث الَميَت في الِبلى
َوُتنِبُت في ِتلَك الُرموِس رُفاتي  

ّما َمماٌت ال ِقياَمَة َبعَدُه وَاِإ
َمماٌت َلَعمري َلم ُيَقس ِبَمماِت  

رجعت لنفسي
حافظ إبراهيمالقصيد

أجود من حـامت
س���������أل رج���������ل حات���������م الطائ���������ي، وه���������و مضرب سوائر األمثال

أمث���������ال الع���������رب ف���������ي الك���������رم، فقال: ي���������ا حاتم 
 ه���������ل غلبك أح���������د ف���������ي الك���������رم؟، ق���������ال: نعم، 
غ���������الم يتيم م���������ن طي نزل���������ت بفنائ���������ه وكان له 
عش���������رة أرؤس من الغنم، فعم���������د إلى رأس منها 
فذبح���������ه، وأصلح م���������ن لحمه، وق���������دم إلي وكان 

فيما ق���������دم إلي الدماغ فتناولت منه فاس���������تطبته، 
فقل���������ت: طيب واهلل، فخرج م���������ن بين يدي وجعل 
 يذبح رأسا رأس���������ا ويقدم لي الدماغ وأنا ال أعلم، 
فلما خرجت ألرحل نظرت حول بيته دما عظيما 
ذا هو قد ذبح الغنم بأس���������ره، فقلت له: لم فعلت  واإ
ذلك؟، فقال: يا سبحان اهلل تستطيب شيئا أملكه 

فأبخ���������ل عليك ب���������ه، إن ذلك لس���������بة على العرب 
قبيحة.

قيل: يا حاتم فما الذي عوضته؟، قال: ثالثمائة 
ناقة حمراء وخمسمائة رأس من الغنم، فقيل: إذن 
أنت أكرم منه، فقال: بل هو أكرم، ألنه جاء بكل 

نما جدت بقليل من كثير. ما يملك واإ

الكموج
ــل  رج ــأل  س
ما  اإلشبيلي: 
ــوج؟  ــو الكم ه
ــن  أي ــال:  فق
؟  ــا ته أ قر
يف  ــال:  فق
ــرؤ  ام ــول  ق
القيس )وليل 
البحر.  كموج 
الكموج  قال: 
ــرأ  تق ــة  داب
ــم. تفه وال 

طرائف

 سعد الدين إبراهيم

ق���������د ُيبِدُلوَن الَحرَف ِم���������ن الحرِف ِفي 
عِر ِفي الموِضِع الَِّذي ال ُيبَدُل ِمثُلُه  الشِّ
ِفي الَكالِم ِلمعًنى ُيحاِوُلوَنُه، من َتحرِيِك 
ساِكٍن، أو َتسِكيِن ُمَتحرٍِّك ِليسَتِوَي َوزُن 
���������عِر ِبِه، أو َردَّ َش���������يٍء إَلى أصِلِه  الشِّ
أو َتش���������ِبيِهِه ِبنِظيرِِه، وقد ُيبِدُل َبعُض 
الَعَرِب ُحُروفًا ِم���������ن ُحُروٍف ال َتجرِي 
���������ُرورِة، ألنَّ ذلِ���������َك ُلَغُتُهم  ُمجرَى الضَّ
َكإبداِل َبِني َتِمي���������ٍم الَعيَن من الهمزِة، 

ِة: )من البسيط( كقوِل ِذي الرُّمَّ
ْمَت ِمن َخرقاَء َمنزَِلًة  َأَعْن َتَرسَّ

َباَبِة ِمن َعيَنيَك َمسُجوُم  ماُء الصَّ  
نَّم���������ا َيفَعُلوَن  ���������مَت، واإ  َأرَاَد: َأأْن َتَرسَّ
ه���������ذا ِفي الهمزََتيِن إذا اجَتَمَعَتا كراِهيًة 
الجِتماِعِهما، وهذا الَِّذي ُيسمَّى َعنعنَة 

َتِميٍم.
واس���������َتَدلُّوا عَلى ِفعليَّ���������ِة »َأفِعْل« ِفعِل 

ب ِبُدُخوِل ُنوِن التَّوِكيِد عَليِه في  التَّعجُّ
قوِلِه: )من الطويل (

َوُمسَتبِدٍل ِمن َبعِد َغضَبى ُصرَيَمًة 
َفَأحِر ِبِه ِمن ُطوِل َفقٍر وَأحرَِيا 

 أراَد »وَأحرَِيْن« بنوِن التَّوِكيِد الَخِفيَفِة، 
فأبدَلها ألفًا في الَوقِف.

وُأبِدَلْت ُنوُن التَّوِكيِد الَخِفيَفة في الِفعِل 
المضارِِع الواِقِع َبعَد »لم« كقوِلِه: )من 

الرجز(
َيحَسُبُه الجاِهُل ما َلم َيعَلَما 

ما  َشيخًا عَلى ُكرِسيِِّه ُمَعمَّ  
 وَتس���������ِكيُن َعيِن »َمَع« َض���������ُرورٌة ِفي 
���������عِر، وِهَي ِباأَلصِل اس���������ٌم ِلَمكاِن  الشِّ
االصِطحاِب أو َوقِتِه، والَمشُهوُر ِفيها 
َفت���������ُح الَعيِن، وَفتَحُته���������ا َفتَحُة إعراٍب، 
ُنها، وِمنُه َقوُلُه:  وِمن الَعَرِب َمْن ُيَسكِّ

)من الوافر(
َفِريِشي ِمنُكُم، وَهواَي َمْعُكم 

ْن كاَنْت ِزياَرُتُكم ِلَماَما  واإ  

 وزَعَم سيبويِه أنَّ َتسِكيَنها َضُرورٌة.
 وِم���������ن ذلِ���������َك أيض���������ًا َتس���������كيُن َعيِن 
عِر َضُرورًة، َكَقوِلِه:  »زفرات« ِفي الشِّ

)من الكامل(
َحى َفَأَطْقُتَها  ْلُت َزْفرَاِت الضُّ َوُحمِّ

وما ِلي ِبَزْفرَاِت الَعِشي َيَداِن   
 َفَس���������كََّن عي���������َن »زََفرات« َض���������ُرورًة، 

والِقياُس َفتُحها إتباعًا.
وف���������ي الصرِف قد َيلجُأ الش���������اِعُر إَلى 
ُرورِة، فمصَدُر الفعل المعتلِّ على  الضَّ
زنة: »َتَفعََّل« يأتي »َتْفِعلة«، وقد جاء 

عِر: )من الرجز( في الشِّ
َباَتْت ُتَنزِّي َدلَوها َتَنزِّيا

 والِقي���������اُس: »َتنزِي���������ة«، وَقوُلُه���������م ِفي 
َمص���������َدِر: َحوَق���������َل ِحيَقااًل، وِقياُس���������ُه: 
َحوَقل���������ة، نحو: َدح���������رََج َدحَرَجًة، وِمن 

ُوروِد »َحيقال«: )من الرجز(
يا َقوِم َقد َحوَقْلُت أو َدَنوُت 

وَشرُّ ِحيقاِل الرِّجاِل الموُت   

اإلبدال من الضرورات الشعرية فقه العربية



اسرتاحة القارئ

اعلم قبل أن تتكلم!!!
عل������ى طاولة مقه������ى، كان أحدهم يخوض في عرض ش������خص 
بالش������جب والتنقيص، فرفع أحدهم الهاتف ليكلم شخصا، فسأله 

الذي كان يغتاب من تكلم قال صهري الذي كنت تغتابه!!!

من طرائف الفضالء

ابن عباس أنه لما نزلت ﴿وشاورهم في األمر﴾ قال رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وس���������لم(: »أما أن اهلل ورس���������وله لغنّيان عنها ولكن جعلها اهلل 
تعالى رحمة ألّمتي، فمن استش���������ار منهم لم يعدم رشدًا، ومن تركها لم 

يعدم غّيًا«.
]الدر المنثور2/359[. مال

األع
ائل 

 فض
من

ذكـــر وثــــواب

يــة
نبــو

رات  
ـذيــ

ع���������ن أبى هريرة قال: ق���������ال النبي صلى اهلل حتـ
عليه وسلم: »من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ 
مقعده من النار ومن استش���������اره أخوه المسلم 
فأش���������ار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتى 

فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه«.
]مسند االمام أحمد[. 

أ: ساري عرابي
التس���������ميات الفخمة في الحالة الفلس���������طينية 
تقاذفتها لعبة طريفة، ُبعْيد تأس���������يس السلطة 
الفلسطينية، وهو أمر لم ُيِقم له الناس كبير 
وزن. ف���������وزراء الس���������لطة الفلس���������طينية ظّلت 
»إس���������رائيل«، لفترة م���������ن الزمن، تصّر على 
تسميتهم بمس���������ؤولي الملفات )مسؤول ملف 
الصحة مثال.. وهكذا(، في ما يبدو تمّسكا 
شكلّيا باتفاقية أوسلو، في حين أّنها حّورت 
هذه االتفاقية جوهرّيا بما أفقد الس���������لطة أّي 
َحدٍّ ُمالحظ من االس���������تقاللية )إعادة اجتياح 
مناطق »أ« مثال، وتأبيد الس���������لطة بال أفق 
سياس���������ي.. وهكذا(. وفي المقابل، حّصلت 
الس���������لطة العديد من اإلنجازات الشكلية، لم 
يكن أهمه���������ا لقب الوزير، فرئيس الس���������لطة 
يفترض أنه رئيس المجلس التشريعي حسب 
االتفاقي���������ة، وهكذا صار لدى الفلس���������طينيين 
رئيس للس���������لطة وآخر للمجلس التش���������ريعي، 
وزيد في أعضاء هذا المجلس، واس���������تحدث 
منصب رئيس الحكومة. وللسلطة أن تسمي 
الداخلية  نفسها في مراس���������التها وتعامالتها 
»دولة«، ولها أن ترجع إلى وصف نفس���������ها 
بالس���������لطة الفلس���������طينية في مراس���������التها مع 
االحتالل، وهكذا؛ تشرح لنا لعبة التسميات 

والحقائق، ما يجري في العمق.
ما ُيالحظه الناس، الحقائق االستعمارية التي 
يكّرس���������ها االحتالل يوما خلف اآلخر، بينما 
أخذوا يتنّدرون منذ البداية على التس���������ميات 
الفخمة، التي ال تتناسب مع حقيقة الخضوع 
للواقع االستعماري، )مثال أطلقوا، من اللحظة 
األولى من عمر الس���������لطة، نكتة تقول: إننا 
بل���������د المليون عقيد(. ثم���������ة الكثير لقوله مما 
يختبئ أس���������فل هذه النكتة النافرة، إال أّنها ال 
تكفي لنفي التحوالت االجتماعية، التي من 
صورها هذه التسميات التي تكّلف الميزانية 
العاّمة الكثير، على حس���������اب ما ُيفتَرض أنه 
التسميات، كالصحة والتعليم  حاضر خلف 

ومنظومة العدالة.
وهكذا كانت الش���������كليات ف���������ي الصراع مع 
االحتالل تتح���������ّول إلى حقائق اجتماعية في 
الداخل الفلسطيني، بما يزيح من داخله قيما 
وُيحّل مكانها أخرى، وبما ينعكس في إرادة 
الصراع، ويوِجد ُمثال ورموزا جديدة للمعنى 
والحضور. فالتس���������ميات بات���������ت تعني الجاه 
والثراء، أو الدخل المرتفع في مقابل متوسط 

كسيح يئّن تحت ثقل غالء المعيشة، وحينئذ 
علينا أن نتوقع أش���������ياء كثيرة غير النضال، 

ومعاِكسة له، في هذا الواقع.
لما ف���������ازت حماس باالنتخابات التش���������ريعية 
عام 2006، وشّكلت حكومتها التي سميت 
الحكومة العاش���������رة، حرص���������ت بدورها، في 
إعالمها، على التأكيد على هذه التس���������ميات 
واأللقاب. فالحركة تريد التأكيد على منجزها 
االنتخابي، في مواجهة حمالت ومش���������اريع 
اإلس���������قاط والحصار واإلفش���������ال. لم تطِمس 
أيضا ه���������ذه الدوافع المفارقاِت النافرة، حينما 
تبرز األلقاب في غي���������ر موضعها، ويترتب 
عليها تباين طبق���������ّي، يمّس في عمق دوافع 
النضال، والق���������درة على تأطي���������ر الجماهير 
التي ُتالِحظ التباين واالختالف بين الرئيس 

والمرؤوس.
بيد أن حم���������اس لم ُتمَه���������ل، وأودع وزراؤها 
ونوابها من القدس والضّفة الغربية السجون، 
كما سحب االحتالل الهويات المقدسية من 
نوابه���������ا ووزرائها المقدس���������يين، وأبعدهم عن 
المدينة المقدس���������ة، وأخيرا أوقفت الس���������لطة 
الفلس���������طينية دفع رواتب ن���������واب حماس من 
القدس والضّفة الغربي���������ة، بعد حّل المجلس 
التش���������ريعي. وهكذا اكتمل���������ت الحقيقة التي 
تشهد باس���������تحالة هذا الجمع السوريالي بين 
المقاومة وبين السلطة المحكومة باالحتالل، 
بين متطلبات النضال وأكالفه وأثمانه وبين 
متطلبات س���������لطة ينبني عليها تفاوت طبقّي 

يشّل دوافع النضال عند الناس.
عادت هذه الحقيق���������ة للتأكيد على اكتمالها، 
بخروج عش���������رات اآلالف الذي���������ن زحفوا من 
جميع مناط���������ق الضّفة الغربي���������ة إلى مدينة 
جنين، لتش���������ييع الوزير الفلس���������طيني السابق 
وصفي قبها، الذي كان وزير األس���������رى في 
حكومة حماس، الموسومة بالعاشرة، ووزير 

دولة في حكومة الوحدة الوطنية.
عادت هذه الحقيق���������ة للتأكيد على اكتمالها، 
بخروج عش���������رات اآلالف الذي���������ن زحفوا من 
جميع مناط���������ق الضّفة الغربي���������ة إلى مدينة 
جنين، لتش���������ييع الوزير الفلس���������طيني السابق 
وصفي قبها، الذي كان وزير األس���������رى في 
حكومة حماس، الموسومة بالعاشرة، ووزير 
دولة في حكومة الوح���������دة الوطنية، قصيرة 
العم���������ر، والتي جمعت حم���������اس وفتح قبل 

االنقسام الفلسطيني.

الجماهير الغفيرة التي أظهرت محبة فائضة، 
وكشفت عن شعور عارم بالواجب تجاه هذا 
الرجل، لم تكن تزحف لتش���������ييعه وتهتف له 
وهي تحمل نعش���������ه ألّنه كان وزيرا س���������ابقا، 
خلّ���������ف ما يمكن التزلف ل���������ه من إرث الجاه 
والس���������لطة، بل العكس هو الصحيح تماما، 
فاالقتراب من الرجل في حياته، ومن نعشه 

بعد مماته، قد يكون سببا للخسائر.
س���������وى االعتقاالت الكثيرة، التي بلغت 14 
عام���������ا، تع���������ّرض وصفي قبها، من���������ذ العام 
2006، إل���������ى العديد م���������ن هجمات اإليذاء 
والتخويف، واالعتداءات التي ترقى طبيعتها 
إلى محاوالت االغتي���������ال أو اإلقعاد، لحمل 
الرجل على كتم صوته، وش���������ّل حركته عن 
المس���������اهمة الدؤوبة في الفعاليات الوطنية، 
وتمثيل حركته السياسية )حماس(، بحضوره 
الدائم في الساحة والميدان، وصوته الجريء 

في كل منبر أمكنه وصوله.
كانت الجماهير تزحف لتشييع الرجل الذي 
يش���������بهها، الرجل الذي رس���������خ ف���������ي الميدان 
ولم يفارقه، ولم يتلّب���������س بأّي مظهر طبقّي 
مخالف لعاّمة الناس، ودفع ثمن مش���������اركته 
في الحكومة التي شكلتها حماس، من أمنه 
واس���������تقراره ورزق���������ه. وبالرغم م���������ن ذلك ظّل 
على طريقه، بال تغيي���������ر ُيذكر، فإذا كانت 
الوزارة عاب���������رة طارئة لم تغّي���������ره لذلك، فإّن 
أثمانه���������ا الفادحة لم تغّيره، ال بأّنه ظّل على 
موقفه النظرّي فحسب، ولكن بأّنه ضاعف 
من حضوره العملّي، وقد كان يمكنه أصال 
أن يس���������لك طريقا آمنا يتدرّع فيه بش���������هادته 
في الهندس���������ة الت���������ي حّصلها م���������ن جامعة 
»ديترويت« في الواليات المتحدة األمريكية، 

عام 1984.
يجمع وصفي قبها بي���������ن كونه الرجل الذي 
ليهم،  بق���������ي على حال���������ه كالناس، منه���������م واإ
يشبههم وال يختلف عنهم، وبين كونه الرجل 
الذي لم يتعب، ولم يتراجع عن القيام بدوره 
النضال���������ي، داخل مي���������دان المواجهة، وعلى 
األرض، منح���������ازا ألّي فع���������ل مهم���������ا صغر 
حجمه، وقّل عدد الفاعلي���������ن فيه، ولو كان 
وح���������ده يحمل يافطة ويعتصم في الش���������ارع. 
وهذه س���������مة قّلت في الن���������اس، فكيف برجل 
قيادّي وكان وزيرا س���������ابقا؟ ال يحتاج القائد 
الذي يريد حشد الناس ألكثر من أن تجتمع 

فيه هذه الصفات.

فلسطني آالم وآمال وأعالم:

قالت:﴿ ِف���������ي َأْمرِي﴾ مع 
أن األم���������ر خاصٌّ بالدولة 
كلها، ال بها وحدها؛ ألنها 
ْن  واإ وللمْلك،  للدولة  رمز 
تعرض لها سليمان فسوف 
ُمْلكها أواًل، وُينال  ُيخدش 

من هيبتها قبل رعيتها.
﴿َما ُكنُت َقاِطَعًة َأْمرًا َحتَّٰى 
َتْشَهُدوِن﴾ يعني: ال َأُبتُّ 
في أمر إال في حضوركم، 
وهذا  استش���������ارتكم.  وبعد 
كانت  أنه���������ا  عل���������ى  يدل 
تأخذ بمبدأ الش���������ورى رغم 
م���������ا كان لها م���������ن المْلك 
والس���������يطرة والهيمنة. كما 
تلمح إلى تحكم المرأة مع 

أنها ف���������ي األصل ضعيفة 
ف���������ي خلقتها، م���������رده إلى 
األس���������اس الصحيح الذي 
أسست عليه دولتها وهي 

الش���������ورى، فلم تقطع رأيا 
دونه���������م حتى يش���������هدون، 
الحتواء المخالف ولتمتين 

المواقف.

َا{ َأْقَفالهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
*علمتني الحياة: أن العصمة لألنبياء، وأن القداس���������ة لوحي 

السماء، وما عداهما فالنسبية تغلب على اآلراء.
* علمتن������ي الحياة: أن التداول يحق���������ق التكامل، وأن الحوار 
يوسع المجال، وأن المش���������ورة تفعل السيولة في األفكار وفي 

الدينار.
* علمتن������ي الحي������اة: أن األفكار مثل األزه���������ار التثمر إال 

بالتالقح، وعند غياب التصالح يقع التناطح.
* علمتن������ي الحياة: أن مش���������اركة الغير في الفكر، يش���������جع 

المواه���������ب، ويس���������كت المعاتب، 
ويتحّم���������ل الجميع المكاس���������ب أو 

المثالب.
االجتماع  أن  الحياة:  *علمتني 
على األقرب، خير من االفتراق 
عل���������ى األصوب، فف���������ي العجب 

ذا عز أخوك فهن«. إحن، »واإ

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

ملاذا زحفت اجلماهري الفلسطينية لتشييع الوزير السابق وصفي قبها؟!

من روائع األدعية

قال تعاىل: }َقالَتْ يَا َأيُّهَا الْمََلُ َأْفُتونِي فِي َأمِْري مَا ُكنتُ َقاطِعًَة َأمْرًا حَتَّى َتشْهَدُوِن{
]سورة النمل:32[

حــكـمـة  األسـبوع
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أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م

اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

}َربََّنا َل تُِزْغ ُقُلوبََنا بَْعَد ِإْذ َهَديَْتَنا 
َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَةً ِإنََّك 
َأْنَت اْلَوهَّاُب * َربََّنا ِإنََّك َجاِمُع 
َ َل  النَّاِس ِلَيْوٍم َل َرْيَب ِفيهِ ِإنَّ اللَّ

ُيِْلُف اْلِيَعاَد{
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قد آن األوان أن نضع اس���������تراتيجية لمشكلة 
المياه ف���������ي بالدنا، ببناء الس���������دود الكثيرة فإن 
كثيرا من المياه تذهب هدرا لقلة وجود السدود 
الت���������ي تحجزها، فإن تحلية مي���������اه البحر تكلف 
تكالي���������ف باهضة، وربما تس���������تعمل لحاجيات 
الشمال القريب من البحر. إن المياه التي تنزل 
من سلس���������ة جبال األطلس، من جبال األوراس 
إل���������ى الزيبان ال يكفي الس���������د القديم بل ينبغي 
تجديده وبناء س���������دود أخرى في نواحي الزيبان 
الشرقية والغربية، فأين تذهب مياه وادي سيدي 
رزرزور وغيره���������ا؟ ثم أن الجنوب يحتوي على 
خ���������زان للمي���������اه بل بحيرات مثل وادي س���������وف 
وأدرار فهل هناك تدبير لهذه المياه في الزراعة 
وتعمي���������ر هذه النواحي الواس���������عة حولها؟ فعلى 
المس���������ؤولين في وزارة المي���������اه، ووزارة الفالحة 
دراس���������ة ذلك كله، ووضع سياس���������ة تدبير لهذه 
المياه، واس���������تعمالها في الفالحة والسقي، سقي 
األشجار، وسقي الزروع، إننا مفرطون جدا في 

هذا الجانب.

ثم إن زحف الصحراء إلى الش���������مال، وتآكل 
الراض���������ي الخصبة، وتصحره���������ا خطر آخر، 
ونحن نسمع عن سياسة إحياء السد األخضر 
ال���������ذي توقف بخط���������أ كبير آن الي���������وم إحياؤه 
بأسلوب جديد، وتقنيات فعالة، وبأشجار مثمرة 

كالزيتون والنخيل والتين، وغيرها.
ثم إن الغابات التي احترقت في هذه الس���������نة، 
يجب أن يفتح باب التطوع لغرس الشجار في 
هذه الشتاء، وأن تتطوع كل المنظمات النقابية 
واألحزاب والجمعيات، وأن تقوم وزارة الفالحة 
بتهيئة الش���������تائل الضرورية لذلك، يشترك في 
ذلك طالب الجامعات والثانويات، والكش���������افة، 
والرياضي���������ون، ورج���������ال الخدم���������ة المدنية في 
الجيش، ويمكن أيضا أن يشترك في ذلك فريق 
من الجيش حت���������ى تحيا بالدنا وتزدهر ازدهارا 
ال يخش���������ى معه الفقر وال االحتياج إلى صرف 
موارد كبرى في االس���������تيراد، وال يمكن االعتماد 

على المحروقات التي هي آيلة إلى الزوال.
إن األرض ال نشتريها من الخارج، إنما تحتاج 

إل���������ى العمل، والعمل الذي يس���������تعمل التقنيات 
نشاء معاهد  الفعالة، وتطوير طرق الزراعة، واإ
فالحية أخرى، ومراكز بحوث لتطوير الفالحة، 

فإنها أساس مهم في عالم االقتصاد.
ي���������رى مالك بن نب���������ي أن اس���������تعمال الطاقة 
االجتماعية واس���������تثمارها عامل مهم أكثر من 
االعتماد على المال والقروض، فإن العمل هو 

الذي ينتج المال أساسا وثروة تغني البالد.
كما أن���������ه من الض���������روري تغيي���������ر الذهنية 
العمالي���������ة الخاملة التي تعتمد على سياس���������ة 
المطالبة بالحقوق أو الوعود بها، دون القيام 

بالواجب.
إن العمل في بالدنا غير فعال فالعامل يعتمد 
على الدولة أن تهيئ له كل شيء، اما ما يبذله 
من عمل فعال فال يهتم به غالبا، فالنظر إلى 
العامل الصيني مث���������ال كيف يتصرف، وكيف 
يسيره قادته، وانظر إلى الياباني وغيره، مهمة 
القيادة أن تدبر هذا األمر وتكف عن سياس���������ة 

همال القيام بالواجبات.  الوعود بالحقوق واإ

ـق
حـ

ـة 
ـم

سياسة تدبري املياه وغرس األشجاركـل أ د. عمار طاليب

هذه عن���������وان أحد كتب الروائي الكيني »نغوجي 
واثيونغ���������و«، الذي أصدره في إطار البحث عن 
ن كان يقصد  ال���������ذات والخصوصية اإلفريقية، واإ
بتصفية األفكار والمفاهيم الغربية التي تسربت 
إلى األدب اإلفريقي، وظّلت تتحكم في مس���������اره 
الفني واإلبداعي، إاّل أّنها حالة تنس���������حب على 
كثير من البقاع التي خضعت لالستعمار الغربي، 
ليس في األدب وحسب، بل في مجمل االنتاج 
الفك���������ري واالبداعي الذي ينس���������ب إلى الجغرافيا 
االس���������تعمارية، التي لم تتمك���������ن بعد من تصفية 
االستعمار بكّل ترسانته المعرفية، وهذا الروائي 
الذي كان يكتب باللغة اإلنجليزية، تحّول للكتابة 
بلغته األم )الكيكوي���������و(، وهذا التحول يختصر 
معنى التصفي���������ة التي يدعو إليه���������ا في كتابه: 
»تصفية اس���������تعمار العقل« وهو كتاب مهم جدًا 
صدر منذ عش���������ر س���������نوات ونقله إل���������ى العربية 
الشاعر العراقي سعدي يوسف، وأنا لست بصدد 
نّما عنوان الكتاب أوحى لي  ع���������رض الكتاب، واإ
بفكرة هذا المقال )العمود األس���������بوعي(، كمدخل 
لموضوع ض���������رورة المفاصلة مع االس���������تعمار، 
لتحقي���������ق معنى الذات الحضارية، واالس���������تقالل 
الموضوعي الذي يفضي إل���������ى حالة من إبراز 
الخصوصية الفكرية واإلبداعية، وأولى دراجات 
هذه المفاصلة، التخلص تمامًا من الكتابة بلغة 
المس���������تعمر، والحرص على الكتابة باللغة األم 
مهما كان وضعه���������ا التاريخي والمعرفي، كيف 
ولغتنا العربية من أكثر اللغات استيعابًا وتعبيرًا 
عن األفكار، وثراًء منقطع النظير، إذا قيس���������ت 

بلغات الدنيا كّلها. 
لو أخذنا بلدن���������ا -الجزائر - كمثال عن البلدان 
التي مازلت تستخدم لغة االستعمار في حياتها 
العام���������ة، في التعلي���������م واإلدارة، واإلنتاج الفكري 
والمعرف���������ي، لوجدنا حالة من التناقض العجيب، 
تختص���������ر الكثير من التحلي���������ل والقراءة للوضع 
اللغوي ف���������ي الجزائ���������ر، فما نراه م���������ن مزاحمة 
واضحة للغة المس���������تعمر على حس���������اب اللغة 
األصلّية والّرس���������مية، يجعلنا نؤكد على ضرورة 
تصفية ثقافة االس���������تعمار من العقل الجزائري، 
ال���������ذي لم يعد يملك القدرة عل���������ى التفكير خارج 
سياجها -أي الثقافة واللغة الفرنسية- المحكوم 
بالتاريخ الطويل من العالقات المعقدة بيننا وبين 
المشروع االستعماري، الذي حمل –منذ دخوله 
بالدنا- مشروعا واضح المعالم واألهداف، وهو 
إزاحة الثقافة العربية اإلس���������المية، إلعادة إنتاج 
مجتمع بال هوية وب���������ال ثقافة وبال تاريخ، حتى 
يتمكن من استثمار هذه الجغرافيا الواسعة؛ في 
تم���������دد امبراطوريته االس���������تعمارية الكبيرة، فكان 
لزامًا عليه أن يمحَو أثر الخصوصية الحضارية 
للشعب الجزائري، وهو اإلسالم ثّم اللغة العربية 
الحاوية لألف���������كار والمفاهيم المعب���������رة عن هذا 
الدين، فكانت جهود المستعمر كّلها ضدَّ اللغة 

العربية. 
واضح من كّل هذا أّن اس���������تعمار العقل أش���������ّد 
خطورة وتأثيرا عل���������ى الهويات، والخصوصيات 
الحضاري���������ة للعال���������م الثالث ال���������ذي خضع كّله 
-تقريبا - لالستعمار الغربي، وربما ال يختلف 
اثن���������ان على أّن أغلب هذه البلدان الُمس���������َتعَمرة 
لم تتمكن م���������ن تصفية اس���������تعمار العقول رغم 
أّنها قام���������ت بثورات ونض���������ال طويل من أجل 
التخّلص من الوجود العسكري لهذا الُمسَتعِمر، 
لكنها -لألس���������ف- لم تتخلص من ثقافته ولغته 
ونموذجه الحضاري في المجتمع والدولة، وفي 
الحي���������اة عامة، وهذا هو عين تخلفنا واس���������تحالة 

نهوضنا. واهلل المستعان. 

guellatiabdelkader@gmail.com

تصفية استعمار العقل
أ. عبد القادر قالتي

أكد أساتذة وباحثون مختصون، يوم الخميس 09 
ديس���������مبر 2021 بالجزائر العاصمة، أن الش���������يخ 
احمد حماني، "جس���������د" من خ���������الل فكره وما قدمه 
من اجتهادات وفتاوى، "القيم االساس���������ية للمرجعية 
الدينية الوطنية"، والتي راعت مصلحة األمة بكل 

معانيها السامية.
واعتبر المش���������اركون في الندوة الفكرية والتكريمية 
التي نظمته���������ا قناة القران الكري���������م اإلذاعية تحت 
عن���������وان '' أعالم ومراجع...الش���������يخ احمد حماني 
العال���������م والمجاهد والمجته���������د"، أن العالمة حماني 
كان واحدا من المش���������ايخ الذين" التزموا بالمرجعية 
الدينية والوطنية وتمس���������كوا به���������ا، مراعيا في ذلك 

مصلحة األمة".
وف���������ي ه���������ذا الخص���������وص، ذكر رئي���������س المجلس 
اإلس���������المي األعلى، غوالم اهلل بوعبد اهلل، والذي 
كان أحد تالمذة الش���������يخ احمد حماني، أن" سلسلة 
الن���������دوات الت���������ي خصصتها اذاعة الق���������ران الكريم 
لعلم���������اء الجزائر هي بمثابة الوفاء لذاكرة مش���������ايخ 
لم يقصروا يوما في بذل كل ما في وس���������عهم من 

اجل الجزائر".
وق���������ال إن حمان���������ي "كان واحدا من ه���������ؤالء، وقد 
عمل في حياته للتأسيس لمفهوم الجزائر والدين"، 
مستذكرا بعضا من خصاله ومنهجه في التدريس 
بالقول ان "االس���������اتذة قبيل الث���������ورة التحريرية كانوا 
يخصصون نصف حديثهم عن الثورة، ما عدا هو 
فق���������د جعل مضمون كل حصصه للثورة وأهميتها، 
وكان يعود للجزائ���������ر في أي فرع من فروع العلوم 

التي كان يقدمها لطلبته".
بدوره عاد صالح بلعيد رئيس المجلس األعلى للغة 
العربية في مداخلته الى متابعة لبعض من اعمال 
الش���������يخ حماني، قائال انه "كان رمزا يجب ان يرد 
له الفضل عن كل ما قدمه من اجتهادات بالحفاظ 

على ذكراه حية لدى االجيال القادمة".
من جهتها اكدت زهور ونيسي الوزيرة السابقة في 
مداخلتها حول مآثر العالمة أحمد حماني أنه من 
" واجب األكاديميين والكتاب وعلماء اليوم العودة 
الى منجزات الشيخ لتدارسها واستنباط المزيد من 

الفوائد التي جاء بها".
وأضافت ان الش���������يخ الذي كان استاذا لها وتعتبره 
بمثابة والدها الروحي" يستحق اليوم أن يكتب عنه 
وان تق���������دم البحوث حول ما تركه من ارث كبير"، 

مس���������ترجعة في ذات الس���������ياق بعضا من ذكريات 
الماضي الت���������ي احتفظت من خاللها بصور بارزة 

من معاصرتها للشيخ العالمة.
وقالت انها تحتفظ برسالة بخط يده كان يحثها من 
خاللها على التفوق في دراس���������تها الجامعية، قائلة 
انه '' بقدر م���������ا كان محبا للوطن كان محبا للعلم 

والتعلم''.
وفي ذات الس���������ياق اعتبر الدكتور مولود عويمر، 
عضو المكتب الوطني جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريي���������ن، ف���������ي مداخلة بعنوان" مس���������يرة وآثار 
الراحل العالم���������ة حماني"، ان هذا االخير "عايش 
فترة الصحوة اإلس���������المية وتمكن من فرض نفسه 
بين علماء كبار حينها، وس���������اهم ايضا بعلمه في 
صنع جدار ح���������ام للجزائر من الفتاوى التي كانت 

تأتي من خارج البالد".
وذكر المتحدث بخصوص المسيرة العلمية ألحمد 
حماني ان" الشيخ عبد الحميد ابن باديس كان قد 
راسل االزهر بخصوصه لقبوله كواحد من خمس 
متفوقي���������ن م���������ن الجزائر"، قائال ان���������ه "جمع خالل 
مسيرته بين المنهج اإلصالحي والمنهج الثوري".

وبدوره قال الدكتور محفوظ بن صغيراستاذ الشريعة 

بجامعة المس���������يلة ان الشيخ حماني، يعد من أبرز 
علم���������اء الدين الذين عرفته���������م الجزائر في العصر 
الحديث والذي ع���������رف ايضا بتعدد جوانب التميز 

في حياته ومساره.
وقال ان���������ه كان" متع���������دد المواه���������ب فهو مصلح 
اجتماع���������ي وفقيه ومفت ع���������اش هموم امته وعمل 
عل���������ى النهوض بها بطلب العل���������م او ارتقى بعلمه 
وجهده ال���������ى عالم مارس الفق���������ه والفتوى محافظا 
في نف���������س الوقت على المرجعي���������ة الفقهية الدينية 

الوطنية".
وأجمع المتدخلون خالل هذه الندوة على ان العالم 
الجليل كانت له فت���������اوى وصل صداها الى كامل 
العالم اإلس���������المي، خاصة أنه كان أول من أفتى 
بجواز نقل األعضاء من الموتى إلى االحياء" وان 
الجزائر برحيله فقدت واحدا من رجالها العظماء.

وعن تنظيم هذه الندوة قال الس���������يد حمدي عيسى 
مدير قناة القران الكريم االذاعية، ان هذه االخيرة" 
ستش���������رع في سلس���������لة ندوات تخلد ذك���������رى علماء 
الجزائر احياء للموروث الدين���������ي والفكري لعلماء 
الوطن خالل فترة ما بعد االستقالل، على ان تشرع 
الحقا في سلسلة اخرى تخص علماء الجزائر في 
فترة االس���������تعمار لتصل الى أبرز ما قدمه علماء 

الحواضر العلمية والدينية بها سابقا".
وقال ان "تخصيص هذا العدد من الندوة للمجاهد 
المجتهد والذي يعد مرجعا في المدرس���������ة المالكية 
وأحد اقطاب الفكر اإلس���������المي المستنير المتبحر 
في علوم الفقه والشريعة بجرأة لم تخل من الوقار 
والوطنية المتشبعة بقيم المجتمع كمدرسة تستلهم 
منه األجيال واس���������لوب حياة يسهم في أسس بناء 
الجزائر الجدي���������دة باالعتماد على ارث قاماتها في 
العلوم المختلفة والتي يرجى منها الفائدة في سياق 
تامين المجتمع واحداث النهضة التي تس���������تحقها 

الجزائر".
يذكر أن الش���������يخ أحمد حماني )1915/ 1998( 
من مواليد بلدية العنصر بوالية جيجل يعد مرجعا 
ومدرسة تعدت شهرتها حدود البالد، وكان الراحل 
تلميذا للش���������يخ عب���������د الحميد بن باديس، ورئيس���������ا 
لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين من س���������نة 
1990إل���������ى 1998، كم���������ا كان رئيس���������ا للمجلس 

اإلسالمي األعلى.
وأج

أساتذة ومفكـــرون يف نــدوة تكرمييــــة 
"اجتهادات الشيخ امحد محاني جسدت املرجعية الدينية الوطنية بكل معانيها"

دعــاء العــدد


	PAGE 01
	page 02
	page 03
	page 04
	page 05
	page 06 
	page 07
	page 08
	page 09
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24

