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استقاللها  على  اجلزائر  حصول  على  اليوم  متر  سنة  خمسون 
وهو  أال  احلديث  التاريخ  عرفه  استعمار  أعتى  ربقة  من  وحتررها 
االستعمار الفرنسي الذي ناء بكلكله الثقيل على هذا الوطن 
من  شتى  صنوفا  اجلزائريني  خاللها  أذاق  قرن،  وثلث  قرن  مدة 

الظلم والعذاب وألوانا من اإلذالل واالحتقار.
لتتحقق،  احلرية  كانت  وما  ليأتي،  االستقالل  كان  ما  أنه  واحلق 
لوال ما بذل في سبيلهما من تضحيات، وما قدم ألجل احلصول 
عليهما من أثمان باهظة، عبر ثورات كثيرة امتدت خالل القرنني 
التاريخ  عرفها  ثورة  بأعظم  وتكللت  والعشرين،  عشر  التاسع 
اجلزائريون  قدم  التي  اخلالدة،  نوفمبر  أول  ثورة  وهي  أال  املعاصر 
قهرت  بطوالت  وسجلوا  والفداء  التضحية  صور  أروع  خاللها 
جيوش احللف األطلسي وبهرت العالم كله وجعلته ينظر إلى 

هذا الشعب بعني اإلكبار واإلجالل.

نعمة عظيمة
احملتلني،  تسلط  من  والتخلص  االستعمار  من  التحرر  كان  لقد 
نعمة عظيمة ساقها اهلل عز وجل إلى اجلزائريني، بعد أن بذلوا 
هذه  لهم  أتاحت  فقد  الستحقاقها،  جهد  من  أمكنهم  ما 
النعمة أن ينعموا بالعيش الكرمي في أرضهم، وأن يتفيؤوا ظالل 
احلرية ويستنشقوا نسيم العزة والكرامة، بعد عقود طويلة من 

الذلة واملهانة والعبودية والتسلط والقهر.
كما أتاحت لهم هذه النعمة، نعمة االستقالل واحلرية؛ أن يبدأوا 
مسيرتهم من جديد، فيبنوا املدارس لتعليم أبنائهم، ويشيدوا 
واملؤسسات  املصانع  ويقيموا  مرضاهم،  ملداواة  املستشفيات 
لتشغيل عمالهم، ويهيئوا الثروات واإلمكانات لتحقيق العيش 

الكرمي لهم وألبنائهم في أرضهم وديارهم.
كما أتاحت لهم هذه النعمة أيضا أن يعودوا إلى دينهم، فبنوا 
القرآنية  والكتاتيب  املدارس  وفتحوا  ربهم  لعبادة  املساجد 
عليه  اهلل  صلى  رسوله  وسنة  اهلل  كتاب  أوالدهم  لتعليم 

وسلم.
ومكنتهم من أن يعودوا إلى لغتهم وتاريخهم، فينطقوا باللغة 
العربية سليمة صافية من شوائب العجمة، ويعرفوا تاريخهم 
أصوله  في  واحلضاري  التاريخي  وانتمائهم  حقيقته  على 

وفصوله.
على  بها  وجل  عز  اهلل  أنعم  التي  العظيمة،  النعمة  هذه  إن 

وطننا وشعبنا، تستوجب منا نحن اجلزائريني، مقابلَتها بحمده 
والثناء،  والشكر  احلمد  من  أهل  له  هو  مبا  وتعالى  سبحانه 
وتتطلب منا احملافظة على هذه املكاسب وعدم التفريط فيها، 
وعدم  العملي،  الواقع  في  وجتذيرها  ترسيخها  على  والعمل 

االكتفاء بالتغني بها دون أن يكون لذلك أثر في الواقع.
وإنه لُيخشى علينا إذا لم نشكر اهلل عز وجل على هذه النعمة، 
ولم نعرف قدرها ولم ندرك عظيم منة اهلل بها علينا، يُخشى 
علينا أن نفقدها بأي صورة من الصور وفي أي مظهر من املظاهر، 
ماديا كان أو معنويا، ألم نسمع قول اهلل عز وجل: »وَإِذْ تَأَذََّن رَبُُّكْم 

لَِئْن َشَكرُْتْ أَلَزِيَدنَُّكْم وَلَِئْن َكَفرُْتْ إِنَّ َعَذابِي لََشِديٌد«.

حنن وأصحاب السفينة
الواقع أن حالنا نحن اجلزائريني اليوم، كحال أولئك الذين وصفهم 
اإلمام  أخرجه  الذي  احلديث  في  والسالم  الصالة  عليه  النبي 
َعْنُهَما   ُ رَِضَي اهللَّ بَِشيٍر  بِْن  النُّْعَماِن  البخاري في صحيحه عن 
ُ َعلَْيِه وََسلََّم َقاَل: }َمَثُل الَْقائِِم َعلَى ُحُدودِ  َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللَّ
َفأََصاَب  َسِفيَنٍة،  َعلَى  اْسَتَهُموا  َقْوٍم  َكَمَثِل  ِفيَها؛  وَالَْواِقِع   ِ

اهللَّ
بَْعُضُهْم أَْعاَلَها وَبَْعُضُهْم أَْسَفلََها، َفَكاَن الَِّذيَن ِفي أَْسَفلَِها إِذَا 
أَنَّا َخرَْقَنا ِفي  َفْوَقُهْم، َفَقالُوا لَْو  امْلَاِء َمرُّوا َعلَى َمْن  اْسَتَقْوا ِمْن 
نَِصيِبَنا َخرًْقا وَلَْم نُْؤذِ َمْن َفْوَقَنا، َفإِْن يَْتُرُكوُهْم وََما أَرَادُوا َهلَُكوا 

َجِميًعا وَإِْن أََخُذوا َعلَى أَيِْديِهْم َنَْوا وََنَْوا َجِميًعا{.
نعم، فسواء شئنا أم أبينا ينبغي أن نعترف أن هناك من اجلزائريني 
رابطة  سوى  باجلزائر  تربطهم  تعد  لم  من  األسف،  مع  اليوم، 
املنفعة، فقد فسدت ذممهم وخربت ضمائرهم وأقفرت قلوبهم 
األكبر خدمة مصاحلهم  وصار همهم  الوطن،  وحب  اإلميان  من 
دون  الصرفة،  األنانية  رغباتهم  وحتقيق  الضيقة  الشخصية 
مع  وهؤالء،  واملواطنني.  للوطن  العامة  للمصالح  اعتبار  أدنى 
بتصرفاتهم  وهم  يوم،  بعد  يوما  يتزايد  عددهم  أيضا،  األسف 
هي  وشعبنا  وطننا  على  جديدة  ثقافة  ينشرون  وسلوكاتهم 
إيقاف  يتم  وإذا لم  والثراء غير املشروع.  والنهب  ثقافة السلب 
على  ومحاسبتهم  أيديهم  على  واألخذ  حدودهم  عند  هؤالء 
أعمالهم، فإن الثمن سيدفعه اجلميع الصاحلون والطاحلون على 

سواء.

 االستقالل والشباب
هذا وقد ارتبط في أدبيات اخلطاب الوطني؛ اجلمُع بني االستقالل 

االستقالل  بعيد  جويلية  من  اخلامس  سمي  ولذلك  والشباب، 
من  بأكثر  ويوحي  مغزى  من  أكثر  يحمل  لربط  وإنه  والشباب، 
االستقالل  الذين جاء  الشباب هم  أن  الدالالت  ومن هذه  داللة، 
صعوبات  من  حتملوا  وما  تضحيات  من  قدموا  مبا  أيديهم  على 
ومشقات، وهم الذين يُرجى أن تنهض البالد على أيديهم وتُبنى 

على كواهلهم.

األوطان، وهم  الشباب -كما هو معلوم للجميع- هم عماد  إن 
اللبنات احلية التي تُبنى بها احلضارات، وتقوم عليها النهضات، 
مبزيد  وتخصهم  بشبابها  عادة  والشعوب  األمم  تعتني  ولذلك 
الرعاية والتوجيه والتربية، وتعمل على أن توفر الظروف الكافية 
الشاب  طاقات  ألن  وطموحاتهم.  طاقاتهم  من  لالستفادة 
وطموحاتهم إذا لم يتم تصريفها فيما هو خير ومصلحة، فال 

بد أن تتصرف بنفسها فيما هو شر ومفسدة.
والشباب اجلزائري اليوم، كما نعلم جميعا، يعاني من كثير من 
املفاسد  وانتشار  والفراغ،  البطالة  منها  املعقدة،  املشكالت  
الرذيلة،  في  وانغماس  للخمر  وشرب  مخدرات  من  اخلُلقية 
الشباب  هؤالء  تصطاد  املفاسد  وهذه  اجلرمية،  في  وانخراط 

وتغريهم بالوقوع فيها.
وها نحن نرى اليوم كثيرا من شبابنا يركبون األخطار ويواجهون 
أوروبا وأمريكا وكندا، متوهمني  إلى  الهجرة  األهوال في سبيل 
وطموحاتهم  مبشكالتهم  يتكفل  من  هناك  سيجدون  أنهم 
ويوفر لهم العيش الكرمي، وكثيرون من هؤالء الشاب يبتلعهم 
والذين  إلى مقاصدهم،  يصلوا  أن  قبل  احليتان  وتأكلهم  البحر 
يصلون منهم إلى هناك سرعان ما تتكشف لهم احلقيقة املرة 
حيث يدركون بعد فوات األوان أنهم هربوا من البطالة ليقعوا 

في الذل واملهانة والعبودية.
من  مبزيد  الشباب  إلى  بلدنا  في  األمر  والة  يلتفت  أن  نرجو  إننا 
الرعاية والعناية، ويحرصوا على أن يوفروا لهم ظروف وأسباب 
العيش الكرمي في وطنهم وأرضهم، حماية لهم من أنفسهم 
ومن األخطار احمليطة هم. وليس ذلك باألمر الصعب أو العسير 
مهيأة  الوسائل  دامت  ما  اجلهود،  وتكاتفت  النيات  خلصت  إذا 

واإلمكانات متوفرة.
وأال  مستمر،  كفاح  احلياة  أن  شبابنا  يدرك  أن  أيضا  نرجو  كما 
أن يبذلوا هم أي جهد،  أن تهيأ لهم كل الظروف دون  ينتظروا 

فهذا حلم بعيد املنال وال ميكن أن يتحول إلى حقيقة أبدا.

وقفــة مـــع ذكــــرى االستقـــالل
 بقلم: الدكتور مسعود فلوسي

َهُلمي بالدي حياِك الَقدر 
بنصٍر َطوى قهرَنا فانحسر  

وُسوقي جليل الّصبا مجدنا 
وصوغيها ذكرى إذا ما فتر   

إحيليه نحو املآثر بزهو
مبا خـط تاريخــــنا واّدخر  

أِجل بصرا في تخوم الثرى
جتــد كـــلَّ شرٍّ يـواري أثر  

لعطر شهيٍد يقض الضميَر
ن َسكر ويُجلي الغشاوات عمَّ  

وعمن تناَسى مواثيَق عهد
وألهاُه طـوُل املدى فانَسَحر  

ومن ال يُبالي خلفِق البنوِد
وكـــم ذا أللوانها مـن ِعبر  

وسْل إن تغاضْيت أوراَسنا
هنا ِدشَن الدرُس ثم انتشر  

فعالج أحالَمها املُفعماِت
فغاَضت إلى فيح ناٍر سقر  

ومن ثم يأتيك رجُع الصدى 
إلى الونشريس األبي ال يَّذر  

وال يفلنت من أتى باغًيا 
يُعيُث فسادا ويُهنُي البشر  

بجرجرة الفخم جرَّت ذيوال
رها »اجُلرف« حرَق السعر وذكَّّ  

ونالها في »الّصحن« ذل النكوِص
فمالها في التاريخ من مزدَجر  

وعّضت أناملها في »الُيقار«
وخانها في »الّرفراِف« ُضُعُف النظر  

جبال اجلزائر ُحضن األسود
وبُركانها للَعدا مستقر  

فَحيَّ سالسلنا كّلها 
ومــا بينها مْدرا أو حضر   

تَنادوا أجابوا نداء اجلهاد
فلم يستكينوا ألمر ُقدر  

ا فكانوا جميعا عليها يَدًّ
وقالوا لها: اآلن أيــن املفر؟  

ُنفاديِك فورًا بأحزاننا
قا من سنني اجَلمر وذاك الشَّ  

ت ِلكبِر الطغاة سماؤَنا ضجَّ
وأزكَمها األرُض سفُر زَخر  

بأصناِف مسٍخ يَحالَف فسًخا
وقالت إياكم: فهذا قدر  

يعُج »بقواننَي« يندى لها
جبنٌي بدل العرَقات َمطر  

أخوُه )جنٍس(حريُة )ديٍن(
وَسل  عن )مساواتها( تنبهر  

فرنسا: سننسخ عام اخلُنوع
بعاِم الشموع سيأتي اخَلبر  

بحشِد املاليني ليس لها
سوى ُمزِهقات النفوِس ثََمر  

ولن يَنجيك الدهر من بأسنا
وال »احللُف« هذا إذا ما قِدر  

ولن يسعفك الكيُد وا عجًبا

ُنريك الُسهى وتُرينا الَقمر  
فكم َغاَلى »ديغول« في غيه

تتالت مشاريُعـــه تنهمر  
يُروم الساَلَم مع أبطالنا

ويضرُب »بالعهد« عرَض اجلدر  
وراح يُراوُغ باألمنيات

ويْخلـــو بصحرائنا والتــبر  
عسى يواري شرور الهزائم

عسى يواسي شعَبه املُنكسر  
ولن ننَس »جتاربه« املؤملات

وسامـــها »رقان« وخــز اإلبر  
»جزائر فرنسية« رَاَمها

فدكْت »متوشنت« ُحلَمُه املنقعر  
»َفهمتكُموا« قالها صاغًرا

والَت حــــني يجبــر املنكسر  
فلم ينجهم »خطُّ »موريسهم«

وال »الشال« في غيِّه املستمر  
فكان له جيُش حتريرنا

تعّضـــَده جبهــة تنتـصر  
لشعب متاهى بها في اجلهاد

وبَايَعـــها ُمخلًصا واقتصر  
فكيف يقول أريٌب أتانا

»ديغـــول« بعتق أنا به ُحر؟!  
أما فاق حَشُد أجناده

مئات األلوِف أمالً في الُظفر  
برغم خياناِت من رَاهُنوا

وكانت ذنوبًا فهل تُغتفر؟  
ويَهوي الهالُل بُصلبانهم

ويعلـــو مناِئرنا تزدهر  
فسبحان من شدَّ أزْرَ الشرى

وأصفاها باملقعد هاذي الُغرر  
وخصَّ الشهيد بإحيائه

وإرزاقــــه َفــرًحا مبتشــر  
حَتايا ملن شدَّ من أزرنا

مبـــاٍل، سالح، وبجاه الَسور  
شعوُب املغارب ما فرَّطت

وسقى ُجرحنا َدُمها املنهمر  
ت أيادي احِلجاز ومن الشرِق طمَّ

وشاَم الُنهى وفي القلب مصر  
لك احلمد دوما فيا ربَّنا

بـــالدي تناجيـــك رب البشر  
تلَطف بها في مقاديَرها

وكـــن لها في َغدها املُنتظر  
عزيزة جنٍب ِبنوط القلوب

ولـــو دسَّ كل كــذاب أشر  
َهُلمي بالدي  لتذكار نصٍر

ر الـــدهُر خدَّ اخلطر وإن صعَّ  
وُضمي إليك بِنيك أنثري

قـــالئد عبٍق على ما اعتكر  
وخفِّي اخُلطى لربيع الُذرى

ربيـــع الوَفا، ال ربيــَع احُلَفر  
فأنت الشذا إن جفانا الزمان

وأنـــت اجلمال إن تَباهى زَِهر  
وأنت عناقيُد عّزنا املستدام 

وأنت هاُم الُسهى إن ِسوانا بَطر  

نظم الشاعر: السعيد علي معريش

متقنة األربعاء

سننسخ عام اخلنوع بعام الشموع مبناسبة 
ذكرى االستقالل



لقد اختار اهلل عز وجل هذا الشهر واصطفاه من بني 
الشهور، وميزه بأن بدأ فيه تنزيَل كتابه اخلالد وكالمه 
الصالة  أفضل  عليه  محمد  الكرمي  رسوله  على  املبني 
اسمه صريحا  ذكر  بأن  ثانيا  ميزه  ثم  التسليم،  وأزكى 
عباده  على  فيه  كتب  بأن  ثالثا  وميزه  الكتاب،  هذا  في 
املؤمنني عبادة الصيام، وهذه مزايا وخصائص لم يحظ 
بها شهر آخر من شهور العام، وهي اجملموعة في قول 
ُهًدى  الُْقرْآُن  ِفيِه  أُنزَِل  الَِّذي  رََمَضاَن  ))َشْهُر  تعالى:  اهلل 
ِمْنُكْم  َشِهَد  َفَمْن  وَالُْفرَْقاِن  الُْهَدى  ِمْن  وَبَيَِّناٍت  لِلنَّاِس 

ْهرَ َفلَْيُصْمُه((. الشَّ
إن هذا الشهر العظيم الفضيل املبارك، مبا اصطفاه 

اهلل به من مزايا واختصه من خصائص، له علينا حق..
بعودته،  ونستبشر  بقدومه  نفرح  أن  علينا؛  وحقه 
مبكانته  يليق  خاصا  استعدادا  الستقباله  ونستعد 

وخصائصه..
الصادق الستقبال  املؤمن  من  املطلوب  االستعداد  إن 
إلى  بروحه  أن يسمو  الذي من شأنه  شهر رمضان، هو 
األعلى وال ينزل بها إلى األسفل، االستعداد الذي يرفعه 
إلى مقام املالئكة ويعلو به فوق عالم الشهوات وامللذات 
املادية  اللذات  عن  يعوضه  الذي  االستعداد  الفانية، 

التافهة بلذات روحية مالئكية علوية باقية خالدة.
إنه االستعداد بتجديد اإلميان وتوثيق الصلة باهلل عز 
املؤمن  نفس  في  جتديد  إلى  يحتاج  دائما  واإلميان  وجل، 
وظاهرا في سلوكه  قائما في حياته  تأثيره  يظل  حتى 
ومعامالته.. روى اإلمام أحمد في مسنده َعْن أَبِي ُهرَيْرََة 
َقاَل:  وََسلََّم  َعلَْيِه   ُ اهللَّ َصلَّى  النَِّبيَّ  أَنَّ  عنه  اهلل  رضي 
دُ إمِيَانََنا؟  ِ وََكْيَف ُنَدِّ

دُوا إمِيَانَُكْم(. ِقيَل: يَا رَُسوَل اهللَّ )َجدِّ
.)ُ َقاَل: )أَْكِثُروا ِمْن َقْوِل اَل إِلََه إاِلَّ اهللَّ

وال شك أننا جميعا، نحن املؤمنني، بحاجة إلى أن نرفع 
أن  أن يدعي  اإلميانية، فليس فينا من ميكنه  مستوياتنا 
إميانه في مستوى عال يؤهله ألن يستقبل شهر رمضان 
االستقبال الذي يليق به والذي هو في مستوى عظمة 

هذا الشهر ومكانته عند اهلل عز وجل.
بتجديد  جميعا  نتواصى  أن  إال  أمامنا  فليس  ولذلك 
نتأهل  حتى  نفوسنا  في  درجاته  من  والرفع  اإلميان 
ونترقى  رمضان،  شهر  الستقبال  األمثل  لالستعداد 

أنواره  والنهل من  فيوضاته  تلقي  درجة متكننا من  إلى 
وبركاته.

ولعل سائال يسأل فيقول: وكيف لي أن أجدد إمياني، 
وما السبيل إلى أن أرفع مستواه في قلبي؟

الهدف  نتذكر  بأن  أوال  يكون  اإلميان  أن جتديد  واجلواب؛ 
الذي خلقنا اهلل عز وجل وأوجدنا على ظهر األرض من 
واخليرات  واألسباب  النعم  من  لنا  وهيأ  حتقيقه،  أجل 
ما  كثيرا  الذي  الهدف  هذا  عليه،  يعيننا  ما  والبركات 
نغفل عنه وننساه، بل رمبا أغلقنا أبصارنا وبصائرنا حتى 
ال نراه أو سددنا آذاننا حتى ال نسمع من يذكرنا به، هذا 
الهدف الذي نص اهلل عز وجل عليه في كتابه الكرمي، إذ 
قال سبحانه وقوله احلق املبني: ))وََما َخلَْقُت اجْلِنَّ وَاإْلِنَس 
إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن. َما أُرِيُد ِمْنُهْم ِمْن رِزٍْق وََما أُرِيُد أَْن يُْطِعُموِن. 

ِة امْلَِتنُي((. َ ُهَو الرَّزَّاُق ذُو الُْقوَّ إِنَّ اهللَّ
درجة  إلى  الدنيا  مطالب  وراء  ينساقون  منا  كثيرون 
يغفلون فيها متاما عن حقيقة وجودهم في هذه احلياة 
أن  واحلقيقة  اآلخرة.  في  ينتظرهم  الذي  املصير  وعن 
مغريات احلياة الدنيا ال تنتهي، ولو حاول اإلنسان طول 
أبدا  ذلك  ميكنه  لم  يحصلها  أو  يجمعها  أن  حياته 
سبحانه  اهلل  وصف  وقد  إليها.  يصل  أن  قبل  ولهلك 
وتعالى في كتابه الكرمي هذه الدنيا الفانية، فقال عز من 
نَْيا لَِعٌب وَلَْهٌو وَزِيَنٌة وَتََفاُخٌر  َا احْلََياُة الدُّ قائل: ))اْعلَُموا أَنَّ
أَْعَجَب  َغْيٍث  َكَمَثِل  وَاأْلَوْاَلدِ  اأْلَْمَواِل  ِفي  وَتََكاثٌُر  بَْيَنُكْم 
ُحَطاًما  يَُكوُن  ثُمَّ  ُمْصَفرًّا  َفَترَاُه  يَِهيُج  ثُمَّ  نََباتُُه  ارَ  الُْكفَّ
وََما  وَرِْضَواٌن   ِ

اهللَّ ِمْن  وََمْغِفرٌَة  َشِديٌد  َعَذاٌب  اآْلِخرَِة  وَِفي 
نَْيا إاِلَّ َمَتاُع الُْغُرورِ((. احْلََياُة الدُّ

ولذلك فمن الواجب على املؤمن أن يأخذ من الدنيا ما 
هو بحاجة إليه من طرق احلالل وأبواب اخلير، أما أثقالها 
أن  عليه  فهذه  تنتهي  ال  التي  وكمالياتها  ومغرياتها 
إلى ذلك سبيال حتى يدخر  يتخفف منها ما استطاع 
من وقته وجهده ما ميكنه من التقرب إلى ربه عز وجل 
أَيَُّها  ))يَا  وجل:  عز  اهلل  أمر  ممتثال  والعبادة،  بالطاعة 
وَاْفَعلُوا  رَبَُّكْم  وَاْعُبُدوا  وَاْسُجُدوا  ارَْكُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن 
عليه  اهلل  صلى  رسوله  وأْمرَ  تُْفلُِحوَن((.  لََعلَُّكْم  اخْلَْيرَ 
رَِضَي  ُعَمرَ  بِْن   ِ

اهللَّ َعْبِد  َعْن  البخاري  رواه  فيما  وسلم 

ُ َعلَْيِه وََسلََّم  ِ َصلَّى اهللَّ
ُ َعْنُهَما َقاَل: أََخَذ رَُسوُل اهللَّ اهللَّ

نَْيا َكأَنََّك َغرِيٌب أَوْ َعابُِر َسِبيٍل(،  مِبَْنِكِبي َفَقاَل: )ُكْن ِفي الدُّ
َباَح وَإِذَا  وََكاَن ابُْن ُعَمرَ يَُقوُل: »إِذَا أَْمَسْيَت َفاَل تَْنَتِظرْ الصَّ
ِتَك مِلَرَِضَك وَِمْن  أَْصَبْحَت َفاَل تَْنَتِظرْ امْلََساَء وَُخْذ ِمْن ِصحَّ

َحَياتَِك مِلَْوتَِك«.
هو  إذن،  رمضان  شهرَ  املؤمُن  به  يستقبل  ما  فأول 
ثاني ما ينبغي  الوجود.. أما  تذكر حقيقة احلياة وهدف 
أن يستقبل به املؤمن الصادق شهرَ رمضان الكرمي؛ فهو 
التوبة النصوح التي أمر اهلل عز وجل بها عباده املؤمنني 
 ِ

إِلَى اهللَّ تُوبُوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  ))يَا  في قوله سبحانه: 
َسيَِّئاتُِكْم  َعْنُكْم  رَ  يَُكفِّ أَْن  رَبُُّكْم  َعَسى  نَُصوًحا  تَْوبًَة 
يُْخزِي  اَل  يَْوَم  اأْلَنَْهارُ  حَتِْتَها  ِمْن  جَتْرِي  َجنَّاٍت  وَيُْدِخلَُكْم 
ُ النَِّبيَّ وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُورُُهْم يَْسَعى بنَْيَ أَيِْديِهْم  اهللَّ
لََنا إِنََّك َعلَى  ََّنا أمَْتِْم لََنا نُورَنَا وَاْغِفرْ  وَبِأمَْيَانِِهْم يَُقولُوَن رَب
اإلنساُن  يترك  أن  النصوُح؛  والتوبُة  َقِديٌر((..  َشْيٍء  ُكلِّ 
ما هو فيه من ذنوب ومعاص، وما يخوض فيه من لغو 
ويندم على  وما يحرص عليه من متع وشهوات،  ولهو، 
ما بدر منه من أخطاء وسيئات، ويعزم على عدم العودة 
الندم  النصوح؛  التوبة  من  أن  كما  حيا..  دام  ما  إليها 
التقصير في طاعة اهلل عز وجل وعبادته وحفظ  على 
حقوقه، والشعور باإلثم بسبب ذلك، والعزم على القيام 
بحقوقه سبحانه وتعالى والتفاني في ذلك في مقبالت 
إلى  الكرمي  املدخل  هي  النصوح  التوبة  هذه  األيام.. 
إذ هي وحدها سبيل  العظيم،  رمضان  استقبال شهر 
ِ َجِميًعا 

الفالح والنجاح، كما قال تعالى: ))وَتُوبُوا إِلَى اهللَّ
أَيَُّها امْلُْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن((.

ومما ينبغي أن يستقبل به املؤمن شهر رمضان الكرمي 
أيضا؛ العزُم على اغتنام حلظاتِه وأوقاتِه بالتقرب إلى اهلل 
بالعبادة  وتعالى  سبحانه  إليه  التوجه  وكثرة  وجل  عز 
والطاعة، من قراءة للقرآن وذكر هلل عز وجل وحرص على 
أمكن  ما  وبذل  العلم  لكتب  ومطالعة  التراويح  صالة 
من الصدقات، وأن يحاول قدر استطاعته أن يتقن هذه 
الطاعات والعبادات. ذلك فرمضان فرصة لتعويد النفس 
على أنواع القربات والطاعات ليواظب عليها املؤمن في 
بقية شهور العام، فال ينتهي رمضان إال وقد أخذ حظه 
عليها  تربت  التي  الصاحلة  األعمال  من  بزاد  وتزود  منه 

نفسه وتدربت عليها جوارحه.
شهر رمضان فرصة عظيمة يجدر باملؤمن أن يستغلها 
ونوال  مرضاته  وحتقيق  وجل  عز  ربه  من  التقرب  في 
مغفرته، وإضاعة هذه الفرصة معناه حرمان النفس من 
تصحيح العالقة باهلل عز وجل ومتتينها وتوثيقها، وهو 
ما يعني االنغماس في الشهوات وطاعة النفس األمارة 

بالسوء واالنسياق وراء وساوس الشيطان وإمالءاته.
حتقيق  هو  الصيام  تشريع  من  األساس  املقصد  إن 
التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: ))يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم  ُكِتَب َعلَْيُكْم الصِّ
اهلل  مرضاة  على  احلرص  والتقوى هي  تَتَُّقوَن((.  لََعلَُّكْم 
عز وجل ومغفرته ورحمته، وسبيل ذلك االمتثال ألوامره 
والبعد عن نواهيه، وال يتحقق ذلك إال مبجاهدة النفس 
وحملها وتعويدها على فعل الطاعات واجتناب املنكرات. 
وشهر رمضان مبا يهيئه من أجواء روحية عالية وما يبثه 
أن يكون  النفس من سكينة وطمأنينة، من شأنه  في 
اإلنسان  يعني  التقوى  من  برصيد  للتزود  محطة  مبثابة 
خالل  املعصية  عن  والبعد  الطاعة  على  الثبات  على 
شهور العام الباقية حتى يعود شهر رمضان من جديد 

في السنة املوالية.

استقبال شهر رمضان
بقلم: الدكتور مسعود فلوسي
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نستقبل هذه األيام ضيفا كرميا وزائرا عزيزا، لطاملا اشتاقت النفوس إىل مالقاته 
وتطلعت األرواح إىل معانقته؛ إنه شهر رمضان املبارك.
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يف رمضان نزل القرآن
كتابه  في  وتعالى  سبحانه  احلق  يقول 
ِفيِه  أُنزَِل  الَِّذي  رََمَضاَن  ))َشْهُر  العظيم: 
الُْهَدى  ِمْن  وَبَيَِّناٍت  لِلنَّاِس  ُهًدى  الُْقرْآُن 

وَالُْفرَْقاِن(( ]البقرة: 185[.
وجل  عز  اهلل  ميدح  الكرمية،  اآلية  هذه  في 
الشهور،  سائر  بني  من  الصيام  شهر 
كما  فيه.  العظيم  القرآن  إلنزال  باختياره 
الكرمي  كتابه  وتعالى  سبحانه  اهلل  ميدح 
القرآن بأنه إمنا أنزله ليكون هداية ومرشدا 
واتبعه،  وصدقه  به  آمن  ممن  العباد  لقلوب 
وبأنه جعل نزوله في شهر رمضان إشعارا 
بأن من أعظم املقاصد من تشريع الصيام 

تصفيُة الفكر ألجل فهم القرآن.
اهلل  النبي صلى  على  الكرمي  القرآن  ونزول 
يتم  لم  ـ  معلوم  هو  كما  ـ  وسلم  عليه 
ابتدأ  وإمنا  رمضان،  شهر  في  واحدة  جملة 
طيلة  ينزل  ظل  ثم  الشهر  هذا  في  نزولُه 
البعثة  عمر  وهو  سنة،  وعشرين  ثالث 
احملمدية واالمتداد الزمني لنزول الوحي على 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
هي  ليلة  في  القرآن  نزول  ابتداء  كان  وقد 
من أشرف الليالي وأفضلها، ليلة هي خير 
وتعالى:  قال سبحانه  كما  ألف شهر،  من 
 ،]3 ]الدخان:  ُمَبارََكٍة((  لَْيلٍَة  ِفي  أَنزَلَْناُه  َّا  ))إِن
َّا أَنزَلَْناُه ِفي لَْيلَِة الَْقْدرِ.  وقال عز من قائل: ))إِن
وََما أَدْرَاَك َما لَْيلَُة الَْقْدرِ. لَْيلَُة الَْقْدرِ َخْيٌر ِمْن 
عن  احلاكم  وروى   .]1-3 ]القدر:  َشْهٍر((  أَلِْف 
عكرمة عن ابن عباس - رضي اهلل عنهما- 
إلى  واحدة  جملة  القرآن  »أُنزل  قال:  أنه 
أنزل بعد ذلك  القدر، ثم  الّدنيا ليلة  سماء 

في عشرين سنة«.
شهر  في  الصيام  فريضة  بني  الربط  هذا 
رمضان ونزول القرآن الكرمي في هذا الشهر 
تدبر  وقفة  إلى  منا  يحتاج  بالذات،  الكرمي 

وتأمل، ومحاولة فهم دالالت هذا االرتباط. 

القرآن هدى وبينات
العزيز في  لقد وصف اهلل عز وجل كتابه 
أُنزَِل  الَِّذي  رََمَضاَن  ))َشْهُر  سبحانه:  قوله 
الُْهَدى  ِمْن  وَبَيَِّناٍت  لِلنَّاِس  ُهًدى  الُْقرْآُن  ِفيِه 
منهاج  أي  ))هدى((؛  بأنه  وصفه  وَالُْفرَْقاِن((، 
الهدى  هو  فالقرآن  كافة.  للناس  هداية 
عن  والناهي  خير،  كل  إلى  والداعي  والنور، 
النفوس،  ومزكي  األرواح،  غذاء  شر،  كل 
التشريع  وتفاصيل  واحلرام،  احلالل  بيان  فيه 
واألحكام، من آمن به وصدقه واتبعه ومتسك 
بر  إلى  وأوصله  األمور  ألرشد  اهلل  هداه  به 
األمان في الدنيا واآلخرة، ومن أعرض عنه أو 
نبذه وراء ظهره فال يضر إال نفسه ولن يضر 
َذا ٱلُْقرْءاَن  ـٰ اهلل شيئا، قال اهلل تعالى: ))ِنَّ َه
يِْهِدى لِلَِّتى ِهَى أَْقَوُم وَيَُبّشُر ٱمْلُْؤِمِننَي ٱلَِّذيَن 
َكِبيرًا((  أَْجرًا  لَُهْم  أَنَّ  ـٰلَِحاِت  ٱلصَّ يَْعَملُوَن 
))َفَمِن  وتعالى:  وقال سبحانه   .]9 ]اإلسراء: 
يَْشَقٰى وََمْن أَْعرََض  ٱتََّبَع ُهَداَى َفالَ يَِضلُّ واَلَ 
وَنَْحُشُرُه  َمِعيَشًة َضنكاً  لَُه  َفإِنَّ  ذِْكرِى  َعن 
 ،]123-124 ]طه:  أَْعَمٰى((  َمِة  ـٰ ٱلِْقي يَْوَم 

بن عباس رضي اهلل عنهما:  قال عبد اهلل 
أال يضل في  بالقرآن  ملن عمل  ل اهلل  »تكفَّ

الدنيا، وال يشقى في اآلخرة«.
هذه الهداية القرآنية تكون استفادتها في 
غيره  في  منها  وأكثر  أيسر  رمضان  شهر 
من الشهور، فالزمان املناسب يساعد على 
اإلنسانية،  النفس  في  الكرمي  القرآن  تأثير 
ويزيد املسلم هدى على هدى، ونورا على نور، 
ورمضان أفضل األوقات لتالوة القرآن والتأثر 
رمضان  وفي  الروح،  غذاء  القرآن  ألن  به، 
بالسوء  األمارة  النفس  سلطان  يضعف 
بغذاء  وتقوى  الروح  فتستعلي  البدن،  على 
اهلل،  بكالم  املسلم  فينتفع  الكرمي،  القرآن 
روحه  غذاء  هو  الذي  القرآن  بتالوة  ويتلذذ 
وحياتها. فالقرآن العظيم كالغيث النافع، 
والنفس كاألرض، ورمضان كالزمان الصالح 
من  فيه  األرض  تنبت  الذي  الغيث،  لنزول 
كل زوج بهيج. قال احلق جل وعال ممتنا على 
ُهَو  َما  الُْقرْآِن  ِمْن  ))وَنَُنزُِّل  املؤمنني:  عباده 
امِلنَِي إاِلَّ  ِشَفاٌء وَرَْحَمٌة لِلُْمْؤِمِننَي واََل يَزِيُد الظَّ
َخَسارًا(( ]اإلسراء: 82[، فهو شفاٌء لألمراض 
واألسقام احلسيَّة املادية، وهو شفاٌء ألمراض 

القلوب وعلل النفوس وأخطاء األهواء.
الكرمي  قرآنه  وصف  وجل  عز  اهلل  أن  كما 
بأنه ))بينات من الهدى((؛ أي آيات واضحات، 
ال لبس في معانيها، وال غموض في دالالتها، 
وال خفاء في ِحَكِمَها وأحكامها، فهي من 
بها  جاء  التي  املعروفة  الهدايات  جنس 
الرسل واألنبياء من قبل، ولكنها أكثر جالء 
الصائم  لقلب  بتصفيته  والصيام  وبيانا. 
على  يعينه  جسده،  أثقال  من  وتخفيفه 
مالحظة هذه البينات ومشاهدتها وفهمها 
ْكرِ  لِلذِّ الُْقرْآَن  رْنَا  يَسَّ ))وَلََقْد  بها:  والعمل 

ِكٍر(( ]القمر: 17[. َفَهْل ِمْن ُمدَّ

القرآن فرقان
عز  اهلل  وصف  الذي  الثالث  الوصف  أما 
أي  )فرقان(؛  أنه  الكرمي، فهو  به كتابه  وجل 
مفرٌِّق للمهتدي به بني احلق والباطل، واخلير 
والشر، وفاصٌل بني الفضائل والرذائل، ومميٌز 
والعبادة،  العقيدة،  في  واحلرام،  احلالل  بني 
هذا  لكن  والعادات..  واملعامالت،  واألخالق، 
بني  التمييز  على  القدرة  وهذه  الفرقان، 
والشر، ال  اخلير  والتفريق بني  والباطل،  احلق 

التقوى،  أن يحقق  إال بعد  يحصل لإلنسان 
والتقوى إمنا يُتوصل إليها بفعل ما أمر اهلل 
به واجتناب ما نهى عنه، فتحُصل في شهر 
رمضان بأداء الصائم لفريضة الصيام كما 
يحب اهلل عز وجل ويرضى، ومن لم يحققها 
فكره  في  الفرقان  حتصيل  من  يتمكن  لم 
وسلوكه، قال تعالى: ))يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن 
رْ َعنُكْم  َ يَْجَعْل لَُكْم ُفرَْقانًا وَيَُكفِّ تَتَُّقوا اهللَّ
الَْفْضِل  ذُو   ُ وَاهللَّ لَُكْم  وَيَْغِفرْ  َسيَِّئاتُِكْم 

الَْعِظيِم(( ]األنفال: 29[.
العميقة  املتينة  الصلة  لنا  تتبني  وهكذا 
كان  ملاذا  ندرك  وبذلك  والقرآن،  الصيام  بني 
يكثر  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
من قراءة القرآن في رمضان. فقد روى عبد 
)َكاَن  َقاَل:  اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما 
أَْجَودَ  وََسلََّم  َعلَْيِه   ُ اهللَّ َصلَّى   ِ

اهللَّ رَُسوُل 
النَّاِس وََكاَن أَْجَودُ َما يَُكوُن ِفي رََمَضاَن ِحنَي 
يَلَْقاُه ِجْبرِيُل وََكاَن ِجْبرِيُل يَلَْقاُه ِفي ُكلِّ لَْيلٍَة 
 ِ

اهللَّ َفلَرَُسوُل  الُْقرْآَن  َفُيَدارُِسُه  رََمَضاَن  ِمْن 
ِجْبرِيُل  يَلَْقاُه  ِحنَي  وََسلََّم  َعلَْيِه   ُ اهللَّ َصلَّى 
فالنبي  امْلُرَْسلَِة(..  الرِّيِح  ِمْن  بِاخْلَْيرِ  أَْجَودُ 
من  يضاعف  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
الشهر،  هذا  في  الكرمي  القرآن  على  إقباله 
ويضاعف من مدارسته له مع جبريل عليه 
السالم. واملدارسة ليست القراءة العابرة أو 
املطالعة اجملردة، إنها اإلدراك العميق ملعاني 

القرآن والتفهم األكيد لهداياته.
من  إليها  يصل  ال  واملعاني  الهدايات  هذه 
من  أو  تدبر،  دون  والكلمات  احلروف  على  مير 
يقرأ القرآن وهو متلبس باملعاصي الظاهرة 
أو الباطنة.. كال، فهذه املعاني ال يصل إليها 
وضميره،  عقله  الستقبالها  فتح  من  إال 
واستشرف إليها بنفس خاشعة راغبة، فإن 
كلمات القرآن ال تعطي مدلولها احلقيقي 
وتقبلها،  الستقبالها  املفتوح  للقلب  إال 
وال يكشف  يفتح كنوزه  ال  القرآن  وإن هذا 
يؤمنون  لقوم  إال  ثماره  يعطي  وال  أسراره 
أَْحَسَن  نَزََّل   ُ ))ٱهللَّ تعالى:  قال  ويتقون، 
َثانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنُه  ـِٰبهاً مَّ َتَش ـٰباً مُّ ٱحْلَِديِث ِكَت
ُجلُودُ ٱلَِّذيَن يَْخَشْوَن رَبَُّهْم ثُمَّ تَلنُِي ُجلُودُُهْم 
ِ يَْهِدى 

ِ ذَلَِك ُهَدى ٱهللَّ
وَُقلُوبُُهْم إِلَٰى ذِْكرِ ٱهللَّ

ِمْن  لَُه  َفَما   ُ ٱهللَّ يُْضلِِل  وََمن  يََشاء  َمن  بِِه 
َهادٍ(( ]الزمر: 23[.

رمضان مناسبة إلصالح عالقتنا بالقرآن
أمر  الكرمي  القرآن  قراءة  أن  معلوم  هو  مما 
قائمة  عبادة  باعتباره  ذاته  بحد  مطلوب 
والثواب،  األجر  املؤمن  عليها  يستحق 
القرآن  على  يقبل  أن  املؤمن  من  فاملطلوب 
إلى  تقربا  وتدبره  تالوته  من  يكثر  الكرمي 
اهلل تعالى وطلبا ملرضاته وتعرضا لفضله 
وتوجيهات،  أوامر  فيه من  مبا  وعمال  وثوابه، 
ألمره  وامتثاال  وجل  عز  لندائه  واستجابة 
َفَهْل  ْكرِ  رْنَا الُْقرْآَن لِلذِّ في قوله: ))وَلََقْد يَسَّ
الَِّذيَن  ))إِنَّ  وقوله:   ،]17 ]القمر:  ِكٍر((  ُمدَّ ِمْن 
َّا  اَلَة وَأَنَْفُقوا مِم ِ وَأََقاُموا الصَّ

يَْتلُوَن ِكَتاَب اهللَّ
تَُبورَ.  لَْن  ِتَارًَة  يَرُْجوَن  وََعاَلنَِيًة  رَزَْقَناُهْم ِسرًّا 
َُّه  إِن َفْضلِِه  ِمْن  وَيَزِيَدُهْم  أُُجورَُهْم  َيُهْم  لُِيَوفِّ
لألجر  وطلبا  ]فاطر:29-30[،  َشُكورٌ((  َغُفورٌ 
داود  أبو  روى  فقد  القرآن،  لقارئ  املرصود 
والترمذي والنسائي عن عبد اهلل بن عمرو 
بن العاص رضي اهلل عنهما قال: قال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )يقال لصاحب 
اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في  القرآن: 
تقرؤها(.  آية  آخر  عند  منزلتك  فإن  الدنيا، 
وروى الترمذي عن عبد اهلل بن مسعود رضي 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال  قال:  عنه  اهلل 
اهلل  كتاب  من  حرفا  قرأ  )من  وسلم:  عليه 
فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثالها، ال 
أقول: الم حرف، ولكن: ألف حرف، والم حرف، 

وميم حرف(.
يقرأ  أن  املؤمن  من  مطلوبا  كان  وإذا 
سائر  في  النهار  وأطراف  الليل  آناء  القرآن 
فإن  العام،  أيام  من  يوم  كل  وفي  الشهور 
القرآن  بقراءة  األمر  يزداد  رمضان  شهر  في 
قرأه  إذا  وخاصة  تأكدا،  ومدارسته  الكرمي 
فإن  ساجدا،  راكعا  الليل  يقوم  وهو  املؤمن 
اهلل  عند  جزيال  وثوابا  عظيما  فضال  لذلك 
رحمه  أحمد  اإلمام  روى  وتعالى.  سبحانه 
اهلل في مسنده عن عبد اهلل بن عمرو بن 
 ِ

اهللَّ رَُسوَل  أَنَّ  عنهما  اهلل  رضي  العاص 
َياُم وَالُْقرْآُن  ُ َعلَْيِه وََسلََّم َقاَل: )الصِّ َصلَّى اهللَّ
َياُم:  يَْشَفَعاِن لِلَْعْبِد يَْوَم الِْقَياَمِة. يَُقوُل الصِّ
بِالنََّهارِ  َهَواِت  وَالشَّ َعاَم  الطَّ َمَنْعُتُه  رَبِّ  أَْي 
ْعِني ِفيه.ِ وَيَُقوُل الُْقرْآُن: َمَنْعُتُه النَّْوَم  َفَشفِّ

َعاِن(. ْعِني ِفيِه. َقاَل: َفُيَشفَّ بِاللَّْيِل َفَشفِّ
وهذا ما كان عليه حال السلف الصالح إذا 
القرآِن  تالوِة  يُكِثرون من  جاء رمضان، حيث 
فاإلمام  وغيرها.  الصالِة  في  رمضاَن  في 
الزُّْهرِيُّ رحمه اهلل كان إذا دخَل رمضاُن يقول 
وكان  عاِم.  الطَّ وإْطَعاُم  القرآِن  تالوُة  هو  إمنا 
اإلمام مالٌك رحمه اهلل إذا دخَل رمضاُن ترَك 
على  وأقَبل  العلِم  وََمَجالَس  احلديِث  قراءَة 

قراءِة القرآِن من املْصحف.
شهر  فرصة  املسلمون  يستثمر  أن  نرجو 
وإصالح  بالقرآن  الصلة  ربط  رمضان إلعادة 
التي  الهجر  حالة  تنتهي  وأن  به،  العالقة 
يتعاملون بها مع كتاب اهلل عز وجل الذي 
يحكم  منهاجا  ليكون  إال  أصال  أنزل  ما 

حياتهم ونظاما يسير شؤونهم.

* أستاذ العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة

رمضـــــــان شهــــــر القــــــرآن
بقلم: الدكتور مسعود فلوسي*

من فضل اهلل عز وجل على عباده املؤمنني أن هيأ هلم مناسبات خاصة تعينهم على التقرب منه سبحانه وتعاىل، وجتعل حياتهم أقرب ما تكون إىل التطابق مع 
مراده منهم وهو أن حيققوا مقصوده من خلقهم؛ واملتمثل يف عبادته عز وعال وعمارة األرض وحتقيق الصالح. ومن هذه املناسبات؛ شهر رمضان الفضيل الذي اختصه 

اهلل سبحانه وتعاىل بفضائل وخصائص مل يعطها غريه من شهور العام، وعلى رأس هذه الفضائل أنه شهر القرآن.



من هو الغسريي؟
إلى  ينتمي  الغسيري،  املنصوري  يكن  أحمد  بن  محمد  هو 
عرش أوالد منصور، أحد أعراش منطقة غسيرة، التابعة حاليا 
هي:  قرى  عدة  جتمع  منطقة  وهي  باتنة،  بوالية  تكوت  لدائرة 
تفلفال، أريناش، أوالد عابد، غوفي، كاف لعروس. وأوالد منصور 

يقتسمون مع أوالد يحيى قرية كاف لعروس احلالية.
يعيشون  غسيرة  سكان  كان  احلالية،  القرى  تنشأ  أن  وقبل 
على ضفتي الوادي األبيض، وهو واد يبدأ من أريس وينتهي عند 
سيدي عقبة، وهذا الوادي كان دائم اجلريان، وجتتمع مياهه من 
إلى  إضافة  املنطقة،  على  عادة  تهطل  التي  والثلوج  األمطار 
مجرى  في  لتصب  مياهها  تلتقي  التي  الكثيرة  املائية  املنابع 

هذا الوادي.
أصنافا  جمعت  بساتني  الوادي  ضفتي  على  نشأت  وقد 
مختلفة من األشجار، لكن الصنف الغالب هو النخيل. وكان 
وهو  التمر،  على  قوتهم  غالب  في  يعتمدون  املنطقة  سكان 
وسيلتهم إلى شراء غيره من احلاجيات حيث يستبدلونه بغيره 
مما يحتاجون إليه. ولذلك كان غالب عمل أهل املنطقة في هذه 

البساتني، باعتبارها املصدر الوحيد لرزق بالنسبة لهم.
في هذه البيئة، ولد محمد يكن الغسيري، ألب هو أحمد بن 
محمد وأم هي أم اخلير بنت أحمد يكن، وكان مولده في سنة 
1915م، لكنه لم يسجل في سجالت احلالة املدنية بأريس إال 

في سنة 1919م.
النشأة والتكوين

عندما بلغ السابعة من عمره، أي سنة 1922، أُدِْخَل الكتاب 
الكرمي، فتلقى تعليمه  القرآن  والكتابة وحفظ  القراءة  لتعلم 
خالف  منهم:  بلدته،  في  املشايخ  من  عدد  أيدي  على  القرآني 

ورياشي، أحمد بن مخلوف بولطيف، حمودة حمودة.
وفي شهر ماي من سنة 1927 التحق بزاوية الشيخ أحمد بن 
الصادق التي كانت قائمة في أوالد ميمون في الطرف اجلنوبي 
من قرية غوفي. وفي هذه الزاوية أمت حفظ القرآن الكرمي في أربع 

سنوات، حيث انتهى من حفظه حفظا جيدا سنة 1931.
الشيخ  بزاوية  التحق  أين  إلى بسكرة،  ذلك  بعد  الرحال  شد 
صف  في   1932 سنة  انخرط  ثم  اجلوادي،  الصغير  محمد 
كانت  التي  الدين  خير  محمد  للشيخ  اإلخاء  مدرسة  تالميذ 
قد تأسست في تلك السنة، وهناك تلقى العلم على عدد من 
معلميها، منهم: الشيخ الطرابلسي امليزابي، الشيخ محمد 
خير الدين، الشيخ عمر البسكري، الشيخ بلقاسم الغسيري، 
وغيرهم من أفاضل العلماء. وكان يقيم في زاوية سيدي اجلوادي 
مع الطلبة اجلوالة فترة، ثم تكفل به رجل صالح محب للعلم 
الكرمي البنيه  القرآن  الغسيري حتفيظ  يتولى  أن  وأهله، مقابل 

وابن أخيه.
لكن مقام الغسيري في هذه املدرسة لم يطل، بسبب توقف 
التي  واخلصومات  االنتخابية  املشاحنات  نتيجة  بها  الدراسة 

كانت قائمة في ذلك احلني.

مع اإلمام ابن باديس
مسعود  زميله  رفقة   ،1933 سنة  بقسنطينة  التحق 
خير  محمد  الشيخ  من  خاصة  توصية  معه  حامال  صحراوي، 
الدين، وعندما دخل على الشيخ اإلمام عبد احلميد بن باديس 
في مقصورته وطلب منه السماح له باجللوس بني يديه وأخذ 
العلم عنه، وافق اإلمام على طلبه، ومنذ ذلك احلني لم يفارق 
الغسيري شيخه حتى وفاة هذا األخير، حيث درس على يديه 
أخذ  كما  أدبه  من  واقتبس  العربية،  واللغة  الشريعة  علوم 
من علمه. كما درس أيضا على غيره من األساتذة الذين كانوا 

يعينونه في إلقاء الدروس على الطلبة.
وقد كان اإلمام عبد احلميد بن باديس، إلى جانب تعليم طلبته 
مبادئ العلوم العربية واإلسالمية، حريصا على تدريبهم على 
صاروا  العلم  حصلوا  إذا  حتى  والتدريس،  والكتابة  اخلطابة 
قدامى  يكلف  وكان  بسهولة.  ذلك  بعد  لتبليغه  متهيئني 

تالميذه بتدريب زمالئهم اجلدد.
رحمه اهلل في هذا  احلسن فضالء  األستاذ محمد  يرويه  ومما 
الغسيري  فيها  التحق  التي  السنة  نفس  في  أنه  الصدد؛ 
الورتالني  الفضيل  األستاذ  كان   ،1933 سنة  أي  بقسنطينة، 
أحد عرفاء الطلبة قد سن سنة حميدة بتوجيه من اإلمام ابن 
باديس، وهي جمع طلبة اجلامع األخضر مرة في كل أسبوع في 
مكان أسموه )املأوى(، وهو عبارة عن مرأب كبير استؤجر لفائدة 

الطلبة، فكانوا يتدربون فيه على فنون اخلطابة واحلديث، وذات 
الغسيري  محمد  اجلديد  الطالب  الفضيل  األستاذ  فاجأ  مرة 
ووقف  الغسيري  فارتبك  خطبة،  ليلقي  يقف  أن  منه  وطلب 
ثم  صمته،  وطال  وسكت  يقول،  ما  يدري  ال  اخلجل  من  يرتعد 
وبلدك  اسمك  اذكر  عنك،  تكلم  الفضيل:  األستاذ  له  قال 
املنصوري  محمد  أنا  فقال:  هنا؟  إلى  جئت  وملاذا  تعلمت،  وأين 
الغسيري، ولدت بغسيرة، حفظت القرآن الكرمي، وتعلمت في 
على  ألحتصل  قسنطينة  إلى  وجئت  ببسكرة،  اإلخاء  مدرسة 
والسالم  باديس،  بن  احلميد  عبد  األستاذ  لدى  واملعرفة  العلم 

عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
كانت هذه املفاجأة املربكة سببا ألن ينطلق لسان الغسيري 
ويبوئ  املمتعة،  واألحاديث  البليغة  باخلطب  ويصدح  ذلك  بعد 

صاحبه مكانة اخلطيب املِْصَقع بني خطباء جمعية العلماء.

اخنراطه يف النشاط الوطين
بن  احلميد  عبد  اإلمام  يدي  على  للعلم  طلبه  مرحلة  خالل 
على  االستعمار  خطورة  وأدرك  الوطني،  وعيه  تفتح  باديس، 
بعمل من شأنه  القيام  ولذلك حرص على  قومه،  وبني  وطنه 
أن يخدم وطنه من خالله، فكان أن أسس بقسنطينة في ربيع 
سنة 1934، رفقة عدد من زمالئه منهم أحمد بن ذياب ومحمد 
الزياني، خلية سرية  وبلقاسم  الصالح رمضان وعلي شطاب 
ثورية. وكانت هذه اخللية جتتمع بعد صالة العصر في مصلى 
اجلامع األخضر، بعد أن ينصرف املصلون. وقد روى األستاذ أحمد 
بن ذياب رحمه اهلل أن اإلمام ابن باديس كان يقول له ولزمالئه في 
هذه اخللية: لو أني دعوتكم لثورة أأنتم مستمعون؟ فيقولون 

جميعا بصوت واحد: نعم.
كما أسس الغسيري رفقة عدد من زمالئه األوراسيني، منهم 
األوراسية  اخللية  قارش،  وبوزيد  السرحاني  وأحمد  دردور  عمر 
جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وكان لهذه اخللية نشاط 

اجتماعي وسياسي أقلق االستعمار وأذنابه في املنطقة.

عمله يف الرتبية والتعليم
بعد أربع سنوات من الدراسة، تخرج الغسيري على يدي الشيخ 
إلمتام  بالزيتونة  يلتحق  أن  ميكن  وكان  باديس،  بن  احلميد  عبد 
الدراسة العليا بها كما كانت عادة الطالب في تلك املرحلة، إال 

أنه يبدو أن جمعية العلماء الحظت نبوغه واإلمكانات العلمية 
منه،  االستفادة  فقررت  عليها،  يتوفر  التي  واألخالقية  واألدبية 
التي  املدرسة  هذه  باتنة،  مبدرسة  معلما   1937 سنة  وعينته 
ما  سرعان  لكنه  السنة،  تلك  صيف  أشهر  خالل  بها  علم 
غادرها عائدا إلى قسنطينة أين عني معلما في مدرسة التربية 
العابد  محمد  ومنهم:  زمالئه  من  عدد  رفقة  بها،  والتعليم 
اجلاللي، وعبد احلفيظ اجلنان، والسعيد حافظ، ومحمد الصالح 

رمضان.
وفي هذه املدرسة كان له نشاط حثيث، وعناية بتدريس عدد 
من املواد للطلبة من الذكور واإلناث، ومن بني املواد التي درسها: 
النحو والصرف، اإلمالء واإلنشاء، فقه العبادات، السيرة النبوية، 

تاريخ اخللفاء الراشدين، وغيرها من املواد اللغوية والشرعية.

نشاطه يف إطار الكشافة:
الغسيري  انخرط  والتعليم،  التربية  في  نشاطه  إلى  إضافة 
في صفوف الكشافة اإلسالمية اجلزائرية، وكان مرشدا لفوج 
)اإلقبال( بقسنطينة لبضع سنوات قبل احلرب العاملية الثانية. 
الكشافة  مؤسس  بوراس  محمد  السيد  استشهاد  وبعد 
وانقسام احلركة الكشفية إلى جامعتني، تولى الغسيري قيادة 
إحداهما، إضافة إلى عضويته في القيادة العامة على مستوى 
العاصمة، وكان يشارك في مخيماتها وملتقياتها وجتمعاتها، 

ويسهم في متثيلها في مختلف التظاهرات.
التقرير  منها:  الكشافة،  لفائدة  نصوص  عدة  كتب  وقد 
محمد  السيد  قبل  من  بإعداده  كلف  الذي  واألخالقي  الديني 
سنة  قسنطينة  لعمالة  للكشافة  العمالي  القائد  فارس 
1943م، وكذا الئحة املرشدين املقدمة للقيادة العليا للكشافة 

اإلسالمية اجلزائرية في مخيم تلمسان سنة 1944، وغيرها.

تعرضه لالضطهاد:
لم يكن نشاط الغسيري الدائب وعمله املستمر ليخفى على 
الدوائر االستعمارية التي كانت ترصد كل نشاط وطني وتتحني 
الفرص لالنقضاض على أصحابه، لذلك ما إن وقعت حوادث 8 
ماي 1945، حتى سارعت القوات االستعمارية إلى اعتقال قادة 
جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني وعلى رأسهم اإلمام محمد 
ومنهم  اجلمعية  نشطاء  اعتقلت  كما  اإلبراهيمي.  البشير 
الغسيري، الذي مت اعتقاله وإيداعه السجن املدني بقسنطينة 
إلى  ومنه  احلراش،  إلى سجن  نقل منه  ثم   ،1945 16 ماي  يوم 
معتقل جنني بورزق جنوب وهران بني بشار وعني الصفراء، وبعد 
إغالق هذا املعتقل نقل إلى معتقل املشرية، الذي ظل به إلى 
غاية 27 مارس 1946، حيث صدر العفو بحقه ومت إطالق سراحه، 

ليعود إلى مواصلة مهمته في ميدان التربية والتعليم.

عضويته يف جلنة التعليم العليـــا
جلنَة  اجلزائريني  املسلمني  العلماء  جمعيُة  أنشأت  وعندما 
األستاذ  إلى  رئاستها  أوكلت   ،1946 سنة  العليا،  التعليم 
ضمن  الغسيري  محمد  األستاذ  وعينت  العربي،  إسماعيل 
أعضائها، رفقة كل من املشايخ: محمد الصالح رمضان، عبد 
احلفيظ  عبد  حماني،  الصادق  حماني،  أحمد  الياجوري،  القادر 
بن  أحمد  احلسني،  الشيخ  بن  العباس  مرحوم،  علي  اجلنان، 
بارز  بدور  اللجنة  هذه  قامت  وقد  جميعا.  اهلل  رحمهم  ذياب، 
في توحيد التعليم وتطوير مدارس جمعية العلماء وإعطائها 
البعد املنهجي والتربوي والعلمي الذي رفع مستواها إلى أعلى 

املراتب.
التي  الفرعية  اللجنة  الغسيري كذلك لعضوية  اختير  كما 
أُوِكل إليها وضُع منهاج التعليم في املدارس العربية احلرة، وقد 
الفقهية(،  الدروس  اللجنة: )خالصة  أعمال هذه  إطار  أعد في 
التي ُوزعت على جميع املدارس احلرة ووضعت موضع التطبيق 

العملي فيها.
عام  مفتش  كأول  تعيينه  مت   ،)1946( نفسها  السنة  وفي 
يؤدي هذه  الوطن، وظل  العلماء على مستوى  ملدارس جمعية 

املهمة بكفاءة واقتدار إلى غاية سنة 1949.
السنة  في  بقسنطينة  باردو  ملدرسة  مديرا  ذلك  بعد  عنينّ 
ـ   1950( لها  املوالية  السنة  وفي   ،)1950 ـ   1949( الدراسية 
إلى  بها  ظل  والتي  بسكيكدة،  اإلرشاد  ملدرسة  مديرا   )1951
أوائل سنة 1956 حيث عاد إلى قسنطينة، مستأنفا من جديد 

مهمته في التفتيش.

مع الشيخ الغسريي يف ذكراه الثامنة والثالثني
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بقلم: الدكتور مسعود فلوسي ـ احللقة األوىل ـ

يف الرابع والعشرين من شهر جويلية من سنة 1974م، فقدت اجلزائر واحدا من أبنائها الربرة الذين مل يألوا جهدا ومل يدخروا وسعا يف العمل جملدها ورفعة مكانتها وإعالء مسعتها؛ إنه 
األستاذ الشيخ حممد املنصوري الغسريي، املعلم واملربي والدبلوماسي اجلزائري، الذي مرت بنا منذ أيام الذكرى الثامنة والثالثون لوفاته.



 جوانب أخرى من نشاطه
اإلداري  العمل  على  مقصورا  الغسيري  نشاط  يكن  لم 
والتربوي بعيدا عما كانت متوج به الساحة الوطنية حينئذ، 
العلماء  أنشطة جمعية  في  بهمة كبيرة  يشارك  بل كان 
مهمته  إلى  إضافة  منها،  بتكليف  كثيرة  مبهمات  ويقوم 

كإطار قيادي في الكشافة اإلسالمية اجلزائرية.
الشيخ  عن  مندوبا   ،1949 سنة  تونس  زار  أنه  ذلك  من 
العربي التبسي، لتفقد أحوال الطلبة اجلزائريني في اجلامعة 

الزيتونية.
إلى  بزيارة   ،1950 من سنة  جويلية  أواخر شهر  في  وقام 
املغرب األقصى، بتوجيه من األستاذ الشيخ محمد البشير 
زار  كما  مدارسها،  معظم  وزار  بفاس،  فحل  اإلبراهيمي، 
البيضاء. وقد حظي  مدارس مكناس، والرباط، وسال، والدار 
في هذه الزيارة بالتكرمي واحلفاوة من رجاالت املغرب: مديري 
واالستقالل،  الشورى  حزبي  وأعضاء  ومعلميها،  املدارس 

وأعضاء احلكومة.
عن  فرنسا،  إلى  برحلة   1951 سنة  صائفة  في  قام  كما 
طريق البحر، ومنها انتقل إلى النمسا وحضر املؤمتر العاملي 
ومرافقا  اجلزائرية  اإلسالمية  الكشافة  عن  ممثال  للكشاف، 

لقائدها األستاذ محمود بوزوزو.
وفي سنة 1953، توجه إلى جمهورية مصر العربية، ضمن 
كشافا،   28 من  املكون  اجلزائرية  اإلسالمية  الكشافة  وفد 
استجابة   ،1952 يوليو  لثورة  األولى  الذكرى  حلضور حفالت 
لدعوة الكشافة املصرية. وقد استقبلوا أثناء مرورهم عبر 
ليبيا من قبل كشافة طرابلس واإلذاعة الليبية وأعضاء من 
احلكومة، وشاركوا في استعراض بشارع عمر اخملتار منشدين 
)شعب اجلزائر مسلم(. وعند الوصول إلى مصر حظي الوفد 
اجلزائري باستقبال حار من قبل الكشافة املصرية، وهيئت 
أيام،  عشرة  مدى  على  واستقباالت  وزيارات  جوالت  لهم 
حيث طوف بهم مضيفوهم في املدن، واملصانع، واملتاحف، 
واألهرامات،  والقصور،  واملساجد،  واملطابع،  واملعاهد، 
واملكتبات واإلدارات، مبا فيها قصر رئاسة اجلمهورية، والبرملان 

وجامعة الدول العربية، وغيرها.
نشر  مقال  في  الرحلة  هذه  وقائع  الغسيري  سجل  وقد 
على حلقتني في جريدة )البصائر( في شهر سبتمبر سنة 
1953، بعنوان )مصر الشقيقة حتتفل بالكشافة اإلسالمية 

اجلزائرية(.

إسهامه يف الثورة
السابقة  زيارته  في  أنه  مذكراته؛  في  الغسيري  كتبه  مما 
املغربي  اجملاهد  بلقاء  ورفاقه  هو  حظي  القاهرة  إلى  الذكر 
لنا ما جرى  الكرمي اخلطابي، وقد وصف  السيد عبد  القائد 

في هذا اللقاء، فقال:
»في صائفة سنة 1954 زرنا، في رحلتنا إلى املشرق العربي، 
بالقاهرة )األمير عبد الكرمي اخلطابي( وذلك في منزله، وكنا 
كشافة يبلغ عددنا 28 وصحافيني خمسة، ومنهم: فرحات 
الهادي  ومحمد  التيجاني  والطاهر  بومنجل  وأحمد  عباس 
جمام، وفي أثناء حتدثه إلينا أعلن بأنه سيطلعنا على سر 
يجب كتمانه، وأنه ليعمد إلى أخذ األميان منا على املصحف 
به،  العمل  يتحقق  حتى  أبدا  اخلبر  هذا  نذيع  أال  الشريف 
سأل  أن  بعد  قال،  ثم  السر،  نذيع  ال  أن  جميعا  وأقسمنا 
ان  عليكم  إن  البلد:  في  ميتهنها  التي  مهنته  عن  منا  كال 
ولقد  اجلزائر،  إلى  عودتكم  بعد  املسلحة  الثورة  تعلنوا 
إعالن  بدون  حق  أي  فرنسا  متنحكم  أن  مستحيال  أضحى 
فإن  اهلل  قدر  ال  تفعلوا  لم  وإن  فورا،  فيه  والشروع  اجلهاد 
هناك من يعلنه ومن هنا من القاهرة، ولست أنا بعيدا عن 
ذلك.. وعدنا إلى اجلزائر على أمل تنفيذ العهد واملشاركة في 
العمل العظيم الذي سيجابهه شعبنا، وما هي إال اشهر 
1954. وبعدها مباشرة  حتى أعلنت الثورة يوم غرة نوفمبر 
أعلنا تأييدنا لها والتحقنا جميعا بالفروع التي حددت لنا، 
وكنا نحن املعلمني في مدينة قسنطينة نعمل فرادى ومع 
لبثنا  ما  ثم  والتسليح،  التمويل  ميدان  في  اجليش  وحدات 
جمعية  مدارس  معلمي  أي  األحرار  املعلمني  نحن  أعلنا  أن 
جميعا  أننا  )البصائر(  بجريدة  منشور  بواسطة  العلماء 
عواقب  كل  ونتحمل  بصفوفها  وملتحقون  للثورة  مؤيدون 
عملنا ذاك، وما هي إال أيام حتى بدأت املدارس تغلق واإلخوان 

يسجنون...«.
كان للغسيري إذن نشاط كبير في إطار دعم الثورة وحشد 
وقد  فيها،  لإلسهام  املادية  واإلمكانات  البشرية  الطاقات 
دام نشاطه على تلك احلال قريبا من سنة ونصف، مما جعل 
عليه  وحتصي  أنشطته  تتابع  االستعمارية  االستخبارات 

حركاته وتتحني الفرص لالنتقام منه.
قسنطينة،  شرطة  محافظ  اغتيال  حادثة  كانت  وقد 
فرصة سانحة لالنتقام من رجال الفكر والثقافة الناشطني 

في إطار الثورة.
وقد كتب الغسيري في مذكراته عن هذه احلادثة وما نتج 

عنها من تداعيات، فقال:
في  أحداث  حدثت  األيام  هذه  وفي   ،1956 أبريل  »غرة 
قسنطينة، قتل فيها رئيس قسم البوليس )رحبة الصوف( 
عليه  أطلق  فدائي  يد  على  وذلك  سيلي(،  )سامار  املدعو 
من  قريبا  اجلزارين  رواق  )في  احلني  في  صريعا  أردته  رصاصة 
إلى  الفرنسية  السلطات  أن عمدت  وكان  األخضر(.  اجلامع 
مدينة  في  النضال  رفاق  من  جماعة  على  القبض  إلقاء 
الكاتب  بينهم  وكان  وغدرا،  غيلة  فأعدمتهم  قسنطينة 
باديس(،  ابن  )معهد  كاتب  حوحو(  رضا  )أحمد  القصصي 
والتعليم  التربية  جمعية  عضو  بوعالق  إسماعيل  واحلاج 
بوزو، وعالوة  امللك  نزار، وعبد  بودور، وعلي  اإلسالمية، وعلي 
بوالصوف، وغيرهم، وقد قتلوهم دون محاكمة. كما أن ولد 
الكوميسار القتيل )سامار سيلي( حمل رشاشه في معية 
جمع من القتلة الفرنسيني، فخرجوا هائجني إلى الشوارع 
يجدونه  من  كل  على  الرصاص  يطلقون  )الكدية(  قرب 
لقتيلهم«.  ثأرا  املدينة  سكان  من  عديدا  فقتلوا  أمامهم، 

اهـ.
احلميد  عبد  اسمه  محام  طرف  من  الغسيري،  أُْخِبرَ  وقد 
اسمه مدون  بأن  لوالي قسنطينة،  كان صديقا  باحمد  بن 
اضطره  مما  اإلعدام،  ورمبا  باالعتقال  املعنيني  قائمة  ضمن 
اجلزائر  إلى  متوجها  قسنطينة  من  واخلروج  التخفي  إلى 

العاصمة بواسطة القطار.

خروجه من اجلزائر
باسم  فرنسا  إلى  السفر  من  متكن   ،1956 أبريل   9 وفي 
إلى  منها  انتقل  التي  مرسيليا  إلى  وصل  حيث  مستعار، 

بغية  اجلزائريني  العمال  مع  بالعمل  كلف  وهناك  ليون، 
باملهمة  فقام  بها،  الوطني  التحرير  جبهة  خاليا  تأسيس 

التي أسندت إليه بنجاح.
اجملاورة  واملدن  املنطقة  تلك  وبعد مدة قضاها متنقال في 
جبهة  شعبة  بقيادة  التقى  حيث  باريس  إلى  انتقل  لها، 
وصالح  اإلبراهيمي  طالب  أحمد  حينئذ:  فيها  التحرير 

الوانشي ومحمد لبجاوي.
في  باريس،  في  السنة  تلك  من  رمضان  شهر  قضى  وقد 
اجتماعات متواصلة مع العمال اجلزائريني في منازلهم وفي 

أماكن اجتماعاتهم السرية.
ثم دُبِّر له بعد ذلك أمر السفر إلى القاهرة عبر سويسرا، 
حيث غادر التراب الفرنسي متوجها إلى زوريخ، التي وصلها 
مبطار  حل  منه   20 يوم  صبيحة  وفي   ،1956 ماي   19 يوم 

القاهرة.

متثيل جبهة التحرير يف دمشق
أقام الغسيري في القاهرة مدة شهر، ثم جاءه التكليف 
دمشق،  إلى  باالنتقال  الوطني  التحرير  جبهة  قيادة  من 
التي وصلها في 21 جوان 1956، حيث مت تعيينه ممثال دائما 
للجبهة فيها، وقد عمل أوال مساعدا لألستاذ عبد احلميد 
هو  صار  القاهرة  إلى  األخير  هذا  استدعاء  بعد  ثم  مهري، 
املمثل الرسمي للجبهة في سوريا، وهناك ظل يقوم مبهمة 
حشد الدعم للثورة اجلزائرية والتعريف بها والتبشير بقرب 
انتصارها، كما ظل يشرف على احلصص اإلذاعية املوجهة 
اجلزائر  استقالل  غاية  إلى  وثوارها،  اجلزائر  إلى  دمشق  من 

سنة 1962.
األستاذ محمد مهري  وأثناء وجوده في دمشق، وبشهادة 
مع  وطيدة  عالقات  الغسيري  ربط  هناك،  معه  عمل  الذي 
واحترام  مبحبة  يحظى  وكان  وشعبا،  حكومة  الشام  أهل 
كبيرين، ملا كان يتميز به من تواضع جم وصدق في املعاملة 
وجمع  بها  والتعريف  الوطنية  القضية  خدمة  في  وتفان 

الناس على تأييدها.

عمله الدبلوماسي بعد االستقالل
فيها،  ليستقر  اجلزائر  إلى  الغسيري  عاد  االستقالل  بعد 
لكنه ما لبث أن مت تعيينه من قبل احلكومة اجلزائرية سنة 
العربية  اململكة  في  اجلزائرية  للدولة  سفير  كأول   1963
غاية سنة  إلى  الذي ظل يشغله  املنصب  وهو  السعودية، 
1970، وقد استطاع بُبعد نظره وحنكته السياسية ومرونته 
البلدين، مما جعله  أن يربط عالقات ممتازة بني  الدبلوماسية 
محل تقدير بالغ واهتمام كبير واحترام عال من قبل القادة 
السعوديني، يظهر ذلك من خالل منحه السيف الذهبي آلل 
أحد  به  السعودية لم يحظ  الدولة  تقدير من  سعود، وهو 

قبله.
بها  للجزائر  سفيرا  الكويت  إلى  انتقل   ،1970 سنة  وفي 
واإلمارات  اجلنوبية  اليمن  في  للجزائر  أيضا  وممثال  كذلك، 

العربية املتحدة، مع اإلقامة في الكويت.

وفاتــــه
اجلزائر لقضاء  إلى  الغسيري  1974، عاد  في صائفة سنة 
عطلته السنوية بها، وقام بزيارة إلى مسقط رأسه غسيرة، 
إلى  انتقل  ومنها  لعروس،  كاف  في  وأقاربه  بأهله  واتصل 

تكوت، حيث بدأ يشعر بآالم في البطن.
في  العشاء  مع  موعد  على  كان  جويلية   22 مساء  وفي 
أريس بدعوة من رئيس دائرتها، لكن اآلالم املتزايدة منعته من 
احلادية عشرة  الساعة  الطعام، مما جعله يسافر في  تناول 
الشيخ  تلك عند  ليلته  باتنة، حيث قضى  إلى مدينة  ليال 

األمير صاحلي مدير الشؤون الدينية لوالية باتنة حينئذ.
وفي ضحى يوم 23 تعرض لنزيف داخلي، نقل على إثره إلى 

مستشفى باتنة ومنه إلى مستشفى قسنطينة.
ثم نقل إلى اجلزائر العاصمة أين أدخل املستشفى، ليوافيه 
العالية.  مبقبرة  ودفن  1974م.  جويلية   24 يوم  احملتوم  أجله 

رحمه اهلل وأسكنه فسيح جنانه.
مرحوم  علي  الشيخ  وصديقه  زميله  هو  أبنه  الذي  وكان 
ألقى كلمة مطولة أشاد فيها بخصاله  الذي  رحمه اهلل، 

وجهوده وأعماله.

مع الشيخ الغسريي يف ذكراه الثامنة والثالثني
بقلم: الدكتور مسعود فلوسي ـ احللقة الثانية واألخرية ـ
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محطٌة علمنا  رمضان  شهرَ  أن  احلنيف  ديننا 
للتزود بالبر والتقوى وعمل اخلير، لضمان 
وجل  عز  باهلل  الوثيق  االرتباط  في  االستمرار  حسن 
أيام شهر  انتهاء  السنة. ولذلك فإن  في بقية أشهر 
رمضان ال يعني أن زمن الطاعة والعبادة والصلة باهلل 
عز وجل قد ولَّى، أو أن موسم البر والتقوى قد انقَضى.. 
كال، فإن مواسم الطاعات في حياة املسلم ال حدَّ لها 
وال نهاية، وما كان رمضان إال محطة للتزود بالطاقة 
السير.  ملواصلة  الضروري  والوقود  لالستمرار،  الالزمة 
واليوم، ونحن نتهيأ لتوديع هذا الشهر الفضيل وهذا 
املوسم الكرمي، من واجب كل واحد منا أن يتساءل بينه 
الشهر  هذا  من  اكتسبه  الذي  الزاد  عن  نفسه  وبني 
احملافظُة  ميكن  وكيف  فيه،  حققها  التي  األرباح  وعن 
أحسن  واستثمارُها  واألرباح  املكاسب  هذه  على 

استثمار في بقية شهور العام؟

الصيــام أول الـمكــاســـب
لعل أول مكاسبنا من هذا الشهر هو عبادة الصيام 
بحد ذاتها، فقد تعودنا على هذه العبادة واستمتعنا 
خالل  وأجسامنا  نفوسنا  عليها  ومترنت  مبمارستها 
بثمن،  يقدر  ال  عظيم  مكسب  وهذا  كامل،  شهر 
ولذلك ينبغي أن نحافظ على هذا املكسب وال نفرط 
باخلير  علينا  تعود  أن  من شأنها  احملافظة  فهذه  فيه، 

أَبِي  َعْن  مسلم  روى  فقد  الكرمي،  اهلل  من  اجلزيل  والثواب  العظيم 
ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى اهللَّ

ُ َعْنُه َقاَل: َقاَل رَُسوُل اهللَّ َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ رَِضَي اهللَّ
ُ بَِذلَِك  ِ إاِلَّ بَاَعَد اهللَّ

وََسلََّم: )َما ِمْن َعْبٍد يَُصوُم يَْوًما ِفي َسِبيِل اهللَّ
الَْيْوِم وَْجَهُه َعْن النَّارِ َسْبِعنَي َخرِيًفا(. وروى الترمذي َعْن أَبِي أَُماَمَة 
َقاَل:  بِِه.   ُ يَْنَفُعِني اهللَّ بِأَْمٍر  ُمرْنِي   ِ

رَُسوَل اهللَّ يَا  ُقلُْت:  َقاَل:  الَْباِهلِيِّ 
َُّه اَل ِمْثَل لَُه(. َياِم َفإِن )َعلَْيَك بِالصِّ

واحملافظة على هذا املكسب إمنا تكون بتجديد العهد مع الصيام 
مباشرة بعد عيد الفطر، حيث سنَّ لنا النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم 
صياَم ستة أيام من شوال، ووعدنا عليه باألجر الوفير والثواب اجلزيل، 
 ِ

ُ َعْنُه أَنَّ رَُسوَل اهللَّ فقد روى مسلم َعْن أَبِي أَيُّوَب اأْلَنَْصارِيِّ رَِضَي اهللَّ
ِمْن  ِستًّا  أَتَْبَعُه  ثُمَّ  رََمَضاَن  َصاَم  )َمْن  َقاَل:  وََسلََّم  َعلَْيِه   ُ اهللَّ َصلَّى 
الذي  احلديث  ذلك في  ْهرِ(، وقد جاء تفسيُر  الدَّ َكِصَياِم  َكاَن  اٍل  َشوَّ
ُ َعلَْيِه وََسلََّم َقاَل: )َمْن َصاَم  رواه أحمد َعْن ثَْوبَاَن َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللَّ
َّاٍم بَْعَد الِْفْطرِ، َفَذلَِك  رََمَضاَن َفَشْهٌر بَِعَشرَِة أَْشُهٍر، وَِصَياُم ِستَِّة أَي

َنِة(. مَتَاُم ِصَياِم السَّ
وال يتوقف األمر في عالقة املسلم بالصيام عند هذا احلد، بل إنه 
العبادة وممارسِتها على مدار السنة كلها،  مطالب مبصاحبِة هذه 
نوافلها.  من  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  سنَُّه  مبا  باإلتيان 
فمن كان مطيقا وقادرا على الصيام وأراد االجتهاد في طاعة اهلل 
وعبادته، فعليه بصيام داود عليه السالم، وهو صيام يوم وإفطار يوم، 
ُ َعْنُهَما أنه أراد  ِ بِْن َعْمٍرو رَِضَي اهللَّ

حيث روى البخاري عن َعْبِد اهللَّ
 ِ

أن يجتهد في الصيام فيصوم دائما ما عاش، فقال له رَُسوُل اهللَّ
ُ َعلَْيِه وََسلََّم: )ُصْم يَْوًما وَأَْفِطرْ يَْوًما وَذَلَِك ِصَياُم دَاُودَ وَُهَو  َصلَّى اهللَّ
ِ. فَقاَل عليه 

َياِم( ُقلُْت: إِنِّي أُِطيُق أَْفَضَل ِمْنُه يَا رَُسوَل اهللَّ أَْعَدُل الصِّ
الصالة والسالم: )اَل أَْفَضَل ِمْن ذَلَِك(.

ومن لم يكن قادرا على هذا املستوى، فهناك مستوى دونه ميكن 
للمسلم أن يواظب عليه، أال وهو صيام يومي االثنني واخلميس من 
كل أسبوع، روى الترمذي َعْن َعائَِشَة رضي اهلل عنها، َقالَْت: »َكاَن 
ُ َعلَْيِه وََسلََّم يََتَحرَّى َصْوَم ااِلثَْننْيِ وَاخْلَِميِس«. وروى  النَِّبيُّ َصلَّى اهللَّ
عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  أنه سأل  زَيٍْد  بِْن  أَُساَمة  عن  النسائي 
وسلم عن صيامه هذين اليومني فَقاَل عليه الصالة والسالم: )ذَانَِك 
يُْعرََض  أَْن  َفأُِحبُّ  الَْعامَلنَِي،  رَبِّ  َعلَى  اأْلَْعَماُل  ِفيِهَما  تُْعرَُض  يَْوَماِن 

َعَملِي وَأَنَا َصائٌِم(.
ومن عجز عن حتقيق هذا املستوى، فهناك مستوى آخر دونه، وهو 
الثالث عشر والرابع  صيام األيام البيض من كل شهر قمري، وهي 
عشر واخلامس عشر، فقد روى الترمذي َعْن ُموَسى بِْن َطلَْحَة َقال: 
ُ َعلَْيِه وََسلََّم: )يَا أَبَا  ِ َصلَّى اهللَّ

ٍّ يَُقوُل: َقاَل رَُسوُل اهللَّ َسِمْعُت أَبَا ذَر
َعْشرََة  وَأَرْبََع  َعْشرََة  ثاََلَث  َفُصْم  َّاٍم  أَي ثاََلثََة  ْهرِ  الشَّ ِمْن  ُصْمَت  إِذَا   ٍّ ذَر

وََخْمَس َعْشرََة(.
التي  هذه  عند  الصيام  فيها  يُستحب  التي  املواسم  تتوقف  وال 
السنة،  مدار  على  موزعة  أخرى  مواسم  إليها  تُضاف  بل  ذكرناها، 
منها صوُم يوم عرفة لغير احلاج، وصوم التاسع والعاشر من شهر 
احلُُرم،  األشهر  من  أمكن  ما  وصيام  وعاشوراء(،  )تاسوعاء  محرم 

وكذلك صيام ما أمكن من شعبان تهيئة لصيام رمضان.

الـمحافظــة على الصــالة مكســـب
وكما كان شهر رمضان موسما للتعود على عبادة الصيام، فقد 
الليل  وقيام  الصالة  في  االجتهاد  على  للتعود  مناسبة  أيضا  كان 
ال  اآلخر،  هو  ثمني  ـ مكسب  بال شك  ـ  وذلك  باألسحار.  والتهجد 
يجوز التفريط فيه أو التهاون في احملافظة عليه. فإذا كنا نودع مع 
انقضاء أيام رمضان صالة التراويح، فإن مواسم الصالة متجددة في 
التراويح،  صالة  من  وأعظم  أفضل  وهي  أسبوع،  كل  وفي  يوم  كل 

واحملافظة عليه أوْلى وأوْجب.
فالصالة املكتوبة موعد يومي مع اهلل، واالجتماع عليها والتعاون 
امْلُْؤِمِننَي  اَلَة َكانَْت َعلَى  ))إِنَّ الصَّ إلقامتها واجب شرعا، قال تعالى: 
املفلحني:  املؤمنني  عباده  وصف  في  وجل  عز  وقال  َمْوُقوتًا((،  ِكَتابًا 

))وَالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواتِِهْم يَُحاِفُظوَن((، وروى مسلم عن جابر رضي 
اهلل قول الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبينا أثر الصالة في 
لََواِت اخْلَْمِس َكَمَثِل نَْهٍر َجارٍ َغْمٍر َعلَى بَاِب  حياة املسلم: )َمَثُل الصَّ
أََحِدُكْم يَْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ يَْوٍم َخْمَس َمرَّاٍت(. وروى مسلم أيضا َعْن 
ُ َعلَْيِه وََسلََّم َقاَل:  ِ َصلَّى اهللَّ

ابِْن ُعَمرَ رضي اهلل عنه أَنَّ رَُسوَل اهللَّ
)َصاَلُة اجْلََماَعِة أَْفَضُل ِمْن َصاَلِة الَْفذِّ بَِسْبٍع وَِعْشرِيَن دَرََجًة(.

من  كل  على  عني  فرض  إليها  والسعي  موسم،  اجلمعة  وصالة 
اَلِة  لِلصَّ نُودِي  إِذَا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  ))يَا  تعالى:  قال  وجبت في حقه، 
لَُكْم  َخْيٌر  ذَلُِكْم  الَْبْيَع  وَذَرُوا   ِ

اهللَّ ذِْكرِ  إِلَى  َفاْسَعْوا  اجْلُُمَعِة  يَْوِم  ِمْن 
إِْن ُكنُتْم تَْعلَُموَن((، وروى مسلم عن أَبِي ُهرَيْرََة رضي اهلل عنه َقاَل: 
أَ َفأَْحَسَن الُْوُضوَء  ُ َعلَْيِه وََسلََّم: )َمْن تََوضَّ ِ َصلَّى اهللَّ

َقاَل رَُسوُل اهللَّ
ثُمَّ أَتَى اجْلُُمَعَة َفاْسَتَمَع وَأَنَْصَت ُغِفرَ لَُه َما بَْيَنُه وَبنَْيَ اجْلُُمَعِة وَزِيَادَُة 

َّاٍم(. ثاََلثَِة أَي
والصالة في جوف الليل موسم يعظم فيه األجر ويستجاب فيه 
صلى  النبي  أن  َعْنُه   ُ اهللَّ رَِضَي  ُهرَيْرََة  أَبِي  َعْن  مسلم  روى  الدعاء، 
اَلِة أَْفَضُل بَْعَد امْلَْكُتوبَِة؟ َفَقاَل عليه  اهلل عليه وسلم ُسِئَل: أَيُّ الصَّ
ِفي  اَلُة  الصَّ امْلَْكُتوبَِة؛  اَلِة  الصَّ بَْعَد  اَلِة  الصَّ )أَْفَضُل  والسالم:  الصالة 

َجْوِف اللَّْيِل(.
فيها  يتقرب  أن  املؤمن  يُستحب من  أخرى كثيرة  وهناك مواسم 
الفجر،  قبل  ركعتني  صالة  مثال  فُيندب  بالصالة،  وجل  عز  ربه  إلى 
والرواتب  الضحى،  وصالة  العشاء،  بعد  والوتر  الشفع  وصالتا 
عز  اهلل  لطاعة  مواسم  كلها  فهذه  املكتوبة.  للصلوات  التابعة 
وجل والتقرب إليه بالصالة، ويكفي في ذكر فضلها وبيان أهميتها 
وعظيم أجرها عند اهلل عز وجل، قوُل النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
ركعة  ثنتي عشرة  يوم  تعالى كل  )ما من عبد مسلم يصلي هلل 
تطوعا غير فريضة، إال بنى اهلل تعالى له بيتا في اجلنة(، أو )إال بُِنَي 

له بيٌت في اجلنة(.

العطـــاء والصدقـــة مكســــب
لها املؤمن من شهر رمضان، إلى جانب  ومن املكاسب التي يَُحصِّ

التعود على االجتهاد في الصيام والصالة؛ االجتهادُ في الصدقات.
والصدقة في حياة املسلم لها أهميتها اخلاصة في إطار عالقته 
َّا  باهلل عز وجل، قال سبحانه وتعالى: ))لَْن تََنالُوا الِْبرَّ َحتَّى تُْنِفُقوا مِم
َعْن  الترمذي  َعلِيٌم((، وروى  بِِه   َ َفإِنَّ اهللَّ ِمْن َشْيٍء  تُْنِفُقوا  وََما  حُتِبُّوَن 
ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى اهللَّ

أَنَِس بِْن َمالٍِك رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل رَُسوُل اهللَّ
وِء(. َدَقَة لَُتْطِفُئ َغَضَب الرَّبِّ وَتَْدَفُع َعْن ِميَتِة السُّ وََسلََّم: )إِنَّ الصَّ

في  العظيمة  وقيمتها  املتميزة  مكانتها  لها  رمضان  في  وهي 
أن  أَنٍَس رضي اهلل عنه  َعْن  الترمذي  روى  ميزان اهلل عز وجل، فقد 
َدَقِة أَْفَضُل؟ فَقاَل عليه  النبي صلى اهلل عليه وسلم ُسِئَل: َأَيُّ الصَّ
الصالة والسالم: )َصَدَقٌة ِفي رََمَضاَن(. وقد أعطى رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم املثل بنفسه، فكان يبالغ في الصدقة في رمضان، 
 ِ

َقاَل: َكاَن رَُسوُل اهللَّ ابِْن َعبَّاٍس رضي اهلل عنهما  روى البخاري َعْن 
ُ َعلَْيِه وََسلََّم أَْجَودَ النَّاِس، وََكاَن أَْجَودُ َما يَُكوُن ِفي رََمَضاَن  َصلَّى اهللَّ
َفُيَدارُِسُه  رََمَضاَن  ِمْن  لَْيلٍَة  ُكلِّ  ِفي  يَلَْقاُه  وََكاَن  ِجْبرِيُل،  يَلَْقاُه  ِحنَي 
الرِّيِح  ِمْن  بِاخْلَْيرِ  أَْجَودُ  وََسلََّم  َعلَْيِه   ُ َصلَّى اهللَّ  ِ

َفلَرَُسوُل اهللَّ الُْقرْآَن 
امْلُرَْسلَِة. وروى الترمذي َعْن زَيِْد بِْن َخالٍِد اجْلَُهِنيِّ رضي اهلل عنه َقاَل: 
رَ َصائًِما َكاَن لَُه ِمْثُل  ُ َعلَْيِه وََسلََّم: )َمْن َفطَّ ِ َصلَّى اهللَّ

َقاَل رَُسوُل اهللَّ
ائِِم َشْيًئا(. َُّه اَل يَْنُقُص ِمْن أَْجرِ الصَّ أَْجرِِه َغْيرَ أَن

بفضل هذه التوجيهات، وحرصا على األجر والثواب، وشعورا بآالم 
وال  الصدقة في رمضان،  املسلم على  يواظب  اآلخرين ومعاناتهم، 
فهو  ولذلك  عليه،  يحافظ  أن  ينبغي  ثمني  مكسب  هذا  أن  شك 
مدعو إلى جتديد العهد مع الصدقة بعد رمضان وخالل سائر أيام 
العام، فيجتهد في التصدق مبا هو زائد عن حاجته، رغبة فيما عند 
اهلل عز وجل، فقد وصف اهلل عباده املؤمنني فقال: ))الَِّذيَن يُنِفُقوَن 
لَُهْم  أَذًى  واََل  َمنًّا  أَنَفُقوا  َما  يُْتِبُعوَن  اَل  ثُمَّ   ِ

َسِبيِل اهللَّ ِفي  أَْمَوالَُهْم 
أَْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم واََل َخْوٌف َعلَْيِهْم واََل ُهْم يَْحزَنُوَن((. وروى البخاري 
َعلَْيِه   ُ اهللَّ َصلَّى  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:  عنه  اهلل  رضي  َحاِتٍ  بِْن  َعِديِّ  َعْن 

يَْوَم   ُ اهللَّ وََسُيَكلُِّمُه  إاِلَّ  أََحٍد  ِمْن  ِمْنُكْم  )َما  وََسلََّم: 
ِ وَبَْيَنُه تُرُْجَماٌن، ثُمَّ يَْنُظُر َفاَل يَرَى 

الِْقَياَمِة لَْيَس بنَْيَ اهللَّ
اَمُه، ثُمَّ يَْنُظُر بنَْيَ يََديِْه َفَتْسَتْقِبلُُه النَّارُ، َفَمْن  َشْيًئا ُقدَّ

اْسَتَطاَع ِمْنُكْم أَْن يَتَِّقَي النَّارَ وَلَْو بِِشقِّ مَتْرٍَة(.
والصدقة ليست باملال فقط، ولكنها أيضا باجلهد 
محدودة،  غير  ومجاالتها  كثيرة  فصورها  والعمل، 
استطاع  ما  يحصد  بأن  املسلم مطالبا  كان  ولذلك 
من األجر في كل يوم بعمل الصاحلات؛ فالسعي في 
طلب الرزق صدقة، واإلنفاق على األهل صدقة، وإكرام 
الضيف صدقة، وصلة الرحم صدقة، وإفشاء السالم 
أَبِي  َعْن  البخاري  روى  امللهوف صدقة.  وإغاثة  صدقة، 
 ُ ِ َصلَّى اهللَّ

ُ َعْنُه َقاَل: َقاَل رَُسوُل اهللَّ ُهرَيْرََة رَِضَي اهللَّ
َصَدَقٌة:  َعلَْيِه  النَّاِس  ِمْن  ُساَلَمى  )ُكلُّ  وََسلََّم:  َعلَْيِه 
ْمُس يَْعِدُل بنَْيَ ااِلثَْننْيِ َصَدَقٌة،  ُكلَّ يَْوٍم تَْطلُُع ِفيِه الشَّ
وَيُِعنُي الرَُّجَل َعلَى دَابَِّتِه َفَيْحِمُل َعلَْيَها أَوْ يَرَْفُع َعلَْيَها 
يَِّبُة َصَدَقٌة، وَُكلُّ ُخْطَوٍة  َمَتاَعُه َصَدَقٌة، وَالَْكلَِمُة الطَّ
رِيِق  اَلِة َصَدَقٌة، ومَُيِيُط اأْلَذَى َعْن الطَّ يَْخُطوَها إِلَى الصَّ

َصَدَقٌة(.

والصلــــة بالقـــرآن مكســــب
القرآن  قراءة  على  املؤمنني  أكثر  يقبل  رمضان  وفي 
وتالوته في الليل والنهار، وهو ما يوثق صلتهم بكتاب 
ربهم ويجعلهم أقرب إلى الهداية وأبعد عن الضالل، 
ُر  وَيَُبشِّ أَْقَوُم  ِهَي  لِلَِّتي  يَْهِدي  الُْقرْآَن  َهَذا  ))إِنَّ   : وجل  عز  اهلل  قال 
احِلَاِت أَنَّ لَُهْم أَْجراً َكِبيراً((. هذه الصلة  امْلُْؤِمِننَي الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ
بالقرآن هي األخرى مكسب من املكاسب التي يحصلها املؤمن في 
رمضان، وإنه ليجدر به أن يحافظ عليها بعد رمضان، فيجتهد في 
في  أمكن من سوره  ما  وحفظ  معانيه  وتدبر  وتالوته  القرآن  قراءة 

سائر أيام العام.
لقد دعا اهلل سبحانه وتعالى إلى تالوة كتابه، فقال عز من قائل:  
على  وجل  عز  وأثنى  ِكٍر((.  ُمدَّ ِمْن  َفَهْل  ْكرِ  لِلذِّ الُْقرْآَن  رْنَا  يَسَّ ))وَلََقْد 
الَة  الصَّ وَأََقاُموا   ِ

اهللَّ ِكَتاَب  يَْتلُوَن  الَِّذيَن  ))إِنَّ  فقال:  لكتابه  التالني 
َيُهْم  لُِيَوفِّ تَُبورَ.  لَْن  جِتَارًَة  يَرُْجوَن  وََعالنَِيًة  ِسّراً  رَزَْقَناُهْم  َّا  مِم وَأَنَْفُقوا 
َُّه َغُفورٌ َشُكورٌ((.  وبني النبي صلى اهلل  أُُجورَُهْم وَيَزِيَدُهْم ِمْن َفْضلِِه إِن
عليه وسلم فضل تالوة القرآن ومكانة صاحبه، فقد روى مسلم عن 
ِ َصلَّى 

َقاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اهللَّ الَْباِهلِيُّ رضي اهلل عنه،  أَُماَمَة  أبي 
َُّه يَأْتِي يَْوَم الِْقَياَمِة َشِفيًعا  ُ َعلَْيِه وََسلََّم يَُقوُل: )اْقرَُءوا الُْقرْآَن، َفإِن اهللَّ
، َقاَل: َقاَل رَُسوُل  أِلَْصَحابِِه(. وروى البخاري َعْن أَبِي ُموَسى اأْلَْشَعرِيِّ
َكَمَثِل  الُْقرْآَن  يَْقرَأُ  الَِّذي  امْلُْؤِمِن  )َمَثُل  وََسلََّم:  َعلَْيِه   ُ اهللَّ َصلَّى   ِ

اهللَّ
ِة رِيُحَها َطيٌِّب وََطْعُمَها َطيٌِّب(. اأْلُتُْرجَّ

فال بد للمؤمن أن يحرص على قراءة القرآن وختمه مرة بعد مرة، 
حتى يكون من الذاكرين وال يعتبر من الغافلني، وليتأس في ذلك مبا 
أوصى به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومبا كان عليه السلف. 
َعْنُهَما،   ُ اهللَّ رَِضَي  َعْمٍرو  بِْن   ِ

اهللَّ َعْبِد  َعْن  وغيره  مسلم  روى  فقد 
ِفي  الُْقرْآَن  )اْقرَأْ   : وََسلََّم  َعلَْيِه   ُ اهللَّ َصلَّى   ِ

اهللَّ رَُسوُل  لِي  َقاَل  َقاَل: 
ًة ، َقاَل: )َفاْقرَأُْه ِفي ِعْشرِيَن لَْيلًَة(، ُقلُْت:  ُكلِّ َشْهٍر(، ُقلُْت: إِنِّي أَِجُد ُقوَّ
ًة، َقاَل: )َفاْقرَأُْه ِفي َسْبٍع واََل تَزِدْ َعلَى ذَلَِك(.. و قال مكحول  إِنِّي أَِجُد ُقوَّ
رحمه اهلل: »كان أقوياء أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
يقرأون القرآن في سبع، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهرين، 

وبعضهم في أكثر من ذلك«. 

والصبـــر أبـــرز الـــمكاســـب
في  منه  كاٍف  بنصيب  تزودنا  أننا  املفروض  آخر  مكسب  وهناك 
رمضان، ومن الواجب علينا أن نحافظ عليه في سائر أيام العام إلى 
أن يعود إلينا رمضان، هذا املكسب الثمني، هو خلق الصبر، فقد كان 
رمضان موسما للصبر على الطاعة بتحمل مشاق اجلوع والعطش 
واحتساب  باألسحار،  والتهجد  الليل  قيام  مشاق  وحتمل  والتعب، 
ذلك عند اهلل عز وجل، عمال بقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 
َم ِمْن ذَنِْبِه(، وقوله  )َمْن َصاَم رََمَضاَن إمِيَانًا وَاْحِتَسابًا ُغِفرَ لَُه َما تََقدَّ
َما  لَُه  ُغِفرَ  وَاْحِتَسابًا  إمِيَانًا  رََمَضاَن  َقاَم  )َمْن  عليه الصالة والسالم: 
َم ِمْن ذَنِْبِه(. وكان موسما للصبر عن املعصية، والبعد عن كل  تََقدَّ
عليه  اهلل  صلى  املصطفى  احلبيب  لتحذير  امتثاال  إليها،  يجر  ما 
أَْن  ِفي  َحاَجٌة   ِ

هلِلَّ َفلَْيَس  بِِه  وَالَْعَمَل  الزُّورِ  َقْوَل  يََدْع  لَْم  )َمْن  وسلم: 
يََدَع َطَعاَمُه وََشرَابَُه(. وكان كذلك موسما للصبر على األذى، حرصا 
َياُم ُجنٌَّة وَإِذَا  على العمل بتوجيه النبي عليه الصالة والسالم: )وَالصِّ
َكاَن يَْوُم َصْوِم أََحِدُكْم َفاَل يَرُْفْث واََل يَْصَخْب َفإِْن َسابَُّه أََحٌد أَوْ َقاتَلَُه 

َفلَْيُقْل إِنِّي اْمُرٌؤ َصائٌِم(..
هذا الصبر الذي حرص عليه املؤمن في رمضان امتثاال ألمر اهلل عز 
وجل ورسوله عليه الصالة والسالم، ينبغي أن يحرص على احملافظة 
عليه بعد رمضان، امتثاال كذلك ألمر احلق سبحانه: ))يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
َ لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن((، ورغبة  آَمُنوا اْصِبُروا وََصابُِروا وَرَابُِطوا وَاتَُّقوا اهللَّ
سبحانه  قوله  في  للصابرين،  جزاء  من  وجل  عز  اهلل  أعده  فيما 

ابُِروَن أَْجرَُهم بَِغْيرِ ِحَساٍب((. َا يَُوفَّى الصَّ وتعالى: ))إمنَّ
وليس  للطاعات،  مواسم  كلها  املسلم  حياة  أن  يتبني  وهكذا 
رمضان فقط، فما من سنة، أو شهر، أو أسبوع، أو يوم، أو ساعة، أو 
دقيقة من حياة املسلم، إال وهي موسم من مواسم اخلير وموعد 
من مواعيد احلصول على األجر والثواب، أليس ذلك هو املراد من قول 
ِ رَبِّ الَْعامَلنَِي 

اهلل عز وجل: ))ُقْل إِنَّ َصاَلتِي وَنُُسِكي وََمْحَياي ومََمَاتِي هلِلَّ
اَل َشرِيَك لَُه وَبَِذلَِك أُِمرُْت وَأَنَا أَوَُّل امْلُْسلِِمنَي((.

مكاسبنا يف رمضان.. وكيف حنافظ عليها؟
بقلم: الدكتور مسعود فلوسي
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اهتمـــام األمم ببنـــاء الـمدارس
تهتم األمم اخملتلفة ببناء املدارس وتشييد املؤسسات التربوية 

والتعليمية وتقريبها من التالميذ والطالب وتيسير التحاقهم 

من  انطالقا  وذلك  منها،  واستفادتهم  إليها  ووصولهم  بها 

للوظائف  وإدراكا  اإلنسان،  حياة  في  املدرسة  بأهمية  الشعور 

التي تؤديها والتي ال ميكن أن تنوب عنها في أدائها أي مؤسسة 

أخرى.

وزارة  من  حكومته  تخلو  العالم  في  بلد  يوجد  ال  ولذلك 

للتربية والتعليم، تتولى إقامة املدارس واإلشراف على تسييرها 

مدى  ومراقبة  لها  واملديرين  املعلمني  وتعيني  عملها  ومتابعة 

قيامهم مبهامهم وحتقيقهم للنتائج املطلوبة منهم.

استقرار  على  كذلك  العالم  في  اخملتلفة  احلكومات  وحترص 

قطاع التربية والتعليم وانتظام سيره وعدم تعرضه لالهتزازات 

واالضطرابات، حتى ال تختل وظائفه ويفشل في حتقيق األهداف 

املنتظرة منه.

بنـــــاء اإلنســــان وظيفــــة الــمدرســـة
وتبنى  املدارس  تقام  ألجلها  التي  احملورية  الوظيفة  إن 

وعبر  بتدرج  اإلنسان  بناء  والتعليمية هي  التربوية  املؤسسات 

مراحل مختلفة، مع مراعاة خصائصه النفسية وعمره وتكيفه 

االجتماعي في كل مرحلة.

تبدأ  متدرجة،  مراحل  إلى  التعليمي  النظام  يقسم  ولذلك 

الثانوية،  ثم  اإلعدادية،  أو  املتوسطة  ثم  االبتدائية،  باملرحلة 

وأخيرا املرحلة اجلامعية التي قد ال يتسنى االلتحاق بها لكل 

طالب.

تلميذ،  كل  حياة  في  ضرورية  األولى  الثالثة  املراحل  وتعتبر 

وبصفة أكثر تأكيدا املرحلتان األولى والثانية، اللتان أدمجتا في 

بعض الفترات حتت مسمى التعليم األساسي.

وبناء اإلنسان أصعب وأعسر وأعقد من بناء أي شيء آخر، ألن 

التعامل هنا ال يكون مع أشياء مادية ميكن تشكيلها وصهرها 

التعامل  وإمنا  ما،  شيء  إنتاج  في  واستعمالها  بعضها  مع 

وأسرية  وبدنية  نفسية  وخصائص  وروح  جسد  ذي  بشر  مع 

أن  املدرسة  إلى آخر، ووظيفة  واجتماعية تختلف من شخص 

تشكل شخصية هذا الكائن وتبني نفسه وترقي روحه وتعمل 

على تكيفه مع بني جنسه وتعلمه املهارات التي يحتاجها في 

مسيرة حياته.

وتؤدي املدرسة هذه املهمة من خالل مجموعة من العمليات 

التربية  والتلقني،  التعليم  في:  واملتمثلة  بها،  تقوم  التي 

والتهذيب، التكوين والضبط االجتماعي.

التعليـــــم والتلقيـــن
جو  من  تهيئه  وما  إمكانات  من  لها  يتوفر  مبا  املدرسة  إن 

مناسب، تتولى مهمة تعليم التلميذ ما هو ضروري أن يعرفه و 

يدركه من حقائق الكون واحلياة وما يحيط به من أشياء، وكذا 

إلى استعماله في  أن يتعلمه من مهارات مما يحتاج  ما يجب 

حياته الشخصية أو في عالقاته بأسرته ومجتمعه.

السليمة  اللغة  التلميذ  يكتسب  املدرسة  مقعد  فعلى 

ويتعلم القراءة والكتابة، حتى ميهر فيهما.

وفي املدرسة يلقن اإلنسان احلقائق الكبرى للوجود، سواء ما 

يتعلق منها بعالم الغيب أو تلك املتعلقة بعالم الشهادة.

يحتاج  التي  الضرورية  العلمية  املبادئ  يتعلم  املدرسة  وفي 

والرياضيات  باحلساب  املتعلقة  تلك  مثل  حياته،  في  إليها 

والفيزياء والكيمياء واألحياء والفلك وغيرها.

وفي املدرسة يتعلم خصائص األشياء وكيفية استعمالها، 

ويعرف وظائف كل منها وما تصلح له وما ال تصلح، وما إلى 

ذلك.

التي  واألطوار  أمته  تاريخ  التلميذ  تلقن  التي  هي  واملدرسة 

مرت بها، وتغرس في نفسه حب الوطن واالنتماء إليه واالفتخار 

به والشعور بواجب الدفاع عنه.

ويكتسب  يتعلمها  أن  لإلنسان  ميكن  ال  كلها  األمور  هذه 

أي  في  له  تتوفر  أن  ال ميكن  ألنها  املدرسة،  في  إال  بها  املعرفة 

مكان آخر.

التـربيــــة والتهــذيــــب
توفر  واإلدراك،  التعلم  وسائل  للتلميذ  املدرسة  تهيئ  وكما 

له كذلك جو التربية والتهذيب، فالطفل في البيت قد ال يجد 

يتهذب،  وسلوكه  تتربى  نفسه  يجعل  الذي  الكافي  الضبط 

وذلك بحكم معزته عند أبويه وحرصهما على إرضائه وحتقيق 

رغباته. بينما حترص املدرسة على تربية التلميذ وتعويده على 

اآلخرين  مع  وتعاون  وإحسان  وإيثار  من صدق  الفاضلة  األخالق 

تهذيبه  على  تعمل  كما  بالضعفاء،  ورحمة  للكبار  وتوقير 

وتخليصه من اخلصال السيئة من كذب وأثرة وأنانية وقسوة، 

وذلك من خالل ما يلقن له من مبادئ وما يعرض عليه من مناذج 

لذوي األخالق احلسنة وما حتقق لهم من خير في حياتهم، وكذا 

ما يبرز أمامه من مناذج لذوي األخالق السيئة وما جنوه من شر 

على أنفسهم وعلى أسرهم وعلى مجتمعهم.

إن هذا التهذيب ضروري لإلنسان، ألنه بدونه ينحرف سلوكه 

كثر  وإذا  حياته،  يصبغ  الذي  العام  الطابع  هو  العنف  ويصبح 

ذلك في الناس تصبح احلياة صعبة وعسيرة، وتكون أقرب إلى 

حياة الوحوش منها إلى احلياة البشرية.

التكويــن والضبط االجتماعـــي
واملدرسة كذلك هي الكفيلة بتحقيق التكيف االجتماعي 

للتلميذ، حيث توفر له فرصة التعامل مع أصناف مختلفة من 

الناس، مديرا ومعلمني وزمالء وعمال، وكل هؤالء البد أن يعامل 

كل واحد منهم معاملة خاصة تتناسب مع دوره في املدرسة، 

وبالتدريب واملران والتعامل املستمر يتكيف التلميذ ويكتسب 

مهارات التعامل مع الناس بصفة عامة.

مراحل  في  وترقى  التلميذ  تقدم  كلما  أنه  املالحظ  ومن 

التعليم، كلما كان أكثر مرونة وأقدر على التكيف االجتماعي.

إن املدرسة هي التي تكون اإلنسان على اإلحسان إلى اجلار، 

وإكرام الضيف، والتسامح مع الناس، وتوقير الكبير، والرحمة 

الفقير،  ومساعدة  الغير،  وإيثار  األذى،  على  والصبر  بالصغير، 

وإطعام املسكني، وطاعة أولياء األمور، واحترام كل مسؤول في 

واحلرص  العامة،  املمتلكات  على  واحملافظة  مسؤوليته،  موقع 

على نظافة البيئة وسالمة مكوناتها، وغير ذلك مما هو ضروري 

في التكوين االجتماعي لإلنسان.

عالقته  في  أوال  التلميذ  عليها  يتكون  واملبادئ  القيم  وهذه 

في  له  سلوكا  تصبح  عليها  وبالتعود  املدرسي،  محيطه  مع 

بيته وفي احلي الذي يعيش فيه، ومع بني مجتمعه الذين يتبادل 

معهم العالقات واملعامالت.

نظام التعليم ومقومــات الـمجتمـــع
الهرم  في  ومرتبتها  مستواها  كان  مهما  مدرسة،  أي  إن 

إذا  إال  بها،  املنوطة  الوظائف  حتقق  أن  ميكنها  ال  التعليمي، 

وتلتزم  لها  يوضع  الذي  والتربوي  التعليمي  النظام  في  روعي 

ومبادئه  اجملتمع  قيم  مع  متفقا  يكون  أن  وتطبيقه؛  بتنفيذه 

وتاريخه وتركيبته البشرية، وذلك حتى ال يقع التناقض بني ما 

يتلقاه التلميذ في بيته ومجتمعه من جهة وبني ما يتلقاه في 

مدرسته من جهة ثانية.

ألن هذا التناقض إن وجد، فإنه يكون كفيال بتقويض النظام 

والتربوية  التعليمية  العملية  تختل  حيث  برمته،  التعليمي 

ما  أن  يجدون  عندما  التالميذ  نفوس  في  لالهتزاز  وتتعرض 

وما  آباؤهم  لهم  يلقنه  ما  مع  يتعارض  املدرسة  في  يتلقونه 

سيسايرون  وحينئذ  مجتمعهم،  في  الناس  عليه  يشاهدون 

التعليم باعتباره أمرا مفروضا عليهم، مع رفضهم له في قرارة 

نفوسهم وحرصهم على عدم التأثر به، بل والتخلص منه عند 

أول فرصة تسنح لذلك.

الرافضة  النزعات  وظهور  املدرسي  التسرب  مشكلة  إن 

لاللتحاق باملدارس، والتي تعاني منها بعض اجملتمعات، وخاصة 

بعض  في  هي  املعاصرة؛  واإلسالمية  العربية  اجملتمعات  منها 

عليه  يتربى  ما  بني  الصارخ  التناقض  لهذا  نتيجة  جوانبها 

التلميذ في البيت وما ينشئه عليه اجملتمع من جهة ومما يلقن 

له في املدرسة من جهة ثانية. ذلك أن هذه اجملتمعات لها قيم 

التعليمية  النظم  بينما  بها،  ومتسكت  عليها  درجت  ومبادئ 

إيديولوجية  توجهات  على  تنطوي  أبنائها  على  املفروضة 

مناقضة لتلك القيم واملبادئ ومتعارضة معها.

اإلنسان  بناء  في  التعليمية  النظم  هذه  فشل  سر  وذلك 

وضبط  إمكاناته  وحتفيز  نفسيته  وتشكيل  سلوكه  وتهذيب 

توجهاته.

اإلمكانات  وتوفر  الطائلة  األموال  تُصرف  أن  ملؤسف  وإنه 

الهائلة وتبذل اجلهود اجلبارة في كل عام، ثم ال تكاد العملية 

التعليمية تنتج شيئا مما يرجوه اجملتمع منها، وذلك بسبب عدم 

مراعاة تطابق نظام التربية والتعليم املفروض على املدارس مع 

قيم اجملتمع ومبادئه وتاريخه وأعرافه وتقاليده.

التربية  وزارات  على  القائمني  مسؤولية  هذه  أن  شك  وال 

أن  يتصورون  الذين  واإلسالمي  العربي  العالم  في  والتعليم 

هو  وشكلها  بروحها  هي  كما  التعليمية  النظم  استيراد 

من  وخروجها  واإلسالمية  العربية  اجملتمعات  بتقدم  الكفيل 

دون  هي  كما  النظم  هذه  فرض  أن  حني  في  التخلف،  حالة 

السبب  هو  مجتمعاتنا  مبادئ  مع  تطابقها  مراعاة  أو  تعديل 

األساس في استمرار حالة التخلف التي نعاني منها من عقود 

طويلة. وهذه هي املعضلة الكبرى التي ال يريد هؤالء املسؤولون 

أن يفهموها، أو يفهمونها ولكنهم يتجاهلونها.

دعـــوة إىل اإلصــــالح
مدارس  من  التعليمية  مؤسساتنا  ألحوال  املراقب  إن 

ومتوسطات وثانويات وجامعات، يفزعه وال شك ما تعانيه من 

املؤسسات  هذه  أداء  في  كبير  تراجع  إلى  أدت  متردية،  أوضاع 

وفي قيامها بالوظائف املنوطة بها وفي حتقيقها لألهداف التي 

أقيمت ألجلها.

املؤسسات  بناء  في  كبيرا  تقدما  حققت  بالدنا  أن  صحيح 

عليه  حتسده  مما  والطالب،  التالميذ  من  وتقريبها  التعليمية 

والوسائل  الهياكل  على مستوى  كان  ذلك  أن  إال  أخرى،  بلدان 

املستوردة  التجارب  هو  والسبب  واجلوهر.  الروح  دون  املادية، 

املتعددة التي فرضت على نظام التربية والتعليم عندنا، والتي 

أضرت أكثر مما نفعت، وجعلت املدارس تفقد أهميتها وتتحول 

إلى مجرد بنايات جتمع التالميذ ملدة معينة من الزمن لتطلق 

سراحهم بعد ذلك ليلتحقوا ببيوتهم، ومنها إلى الشوارع بعد 

ذلك حيث يكتسبون التوجهات املنحرفة والعالقات الضارة.

والتعليم،  التربية  نظام  على  الشكلية  اجلوانب  لقد طغت 

وأصبحت كثافة املواد وكثرة الكتب والكراريس واألدوات واحلرص 

من  واالنتهاء  املعلومات  من  كم  أكبر  التالميذ  تلقني  على 

املقررات واالهتمام مبلء األوراق ورصد النتائج وإعداد اإلحصائيات 

هو الهدف األساس، بينما تراجع كل من التربية والتعليم إلى 

مرتبة متأخرة ولم يعودا هما الهدف األساس، مع أنهما األصل 

برهان  خير  الواقع  في  العملية  والنتائج  فرع.  مجرد  وغيرهما 

على ذلك.

إن هذا الوضع يستدعي مراجعة السياسة العامة في مجال 

والبرامج،  اخلطط  ووضع  األهداف  وضبط  والتعليم،  التربية 

والتي يجب أن تكون كلها متوافقة مع روح مجتمعنا وقيمه 

واملبادئ التي يعتنقها، ومن دون ذلك سيظل األمر يراوح مكانه، 

والوضع يزداد سوءا عاما بعد آخر.

ويحرصوا  املوضوع،  بهذا  بالدنا  في  األمر  أولو  يهتم  أن  نرجو 

على اتخاذ القرارات الضرورية الكفيلة بإصالح نظام التعليم 

والدور  وحسياسته  أهميته  اجلميع  يعرف  نظام  وهو  والتربية، 

الذي يؤديه في حياة اجملتمع.

الـمـدرســــــة وبــنــــاء اإلنــســــــــــان
مبناسبة انطالق السنة الدراسية اجلديدة، والتحاق ماليني التالميذ مبختلف املؤسسات التعليمية والرتبوية، جيدر بنا أن نولي هذا احلدث ما يستحقه من تنويه واهتمام، ذلك 

أن األمر ال يتعلق حبدث عادي عابر، وإمنا يتعلق حبدث ذي أهمية خاصة يف حياة كل تلميذ ويف حياة كل أسرة، ويف حياة اجملتمع كله بصفة عامة.

بقلم: الدكتور مسعود فلوسي
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مفهوم املعرفة وعوامل تكوينها
التي  اخلبرات  جلملة  تراكم  هي  إذن  اإلنسانية  فاملعرفة 

يكتسبها اإلنسان عبر مراحل حياته، واملعلومات التي يتلقاها 

واألخبار التي يسمعها والوقائع التي يشاهدها.

وهذا الركام من اخلبرات واملعلومات واملسموعات واملشاهدات، 

من  أساسا  ومكونا  اإلنسان  كيان  من  جزءا  الزمن  مع  يصبح 

نوع  ترسم  والتي  الناس،  بني  متيزه  التي  شخصيته  مكونات 

تفكيره وطريقة تعامله ونوع مواقفه.

ويتدخل في بناء هذا الركام نوع التربية التي يتلقاها اإلنسان 

من والديه، واملعلومات األولى التي يغرسانها في قلبه منذ أن 

يتفتح وعيه، وكذا التصورات الدينية التي يكتسبها من أسرته 

ومن اجملتمع الذي ينشأ فيه، ثم املعلومات األولى التي يتلقاها 

في املدرسة ومن زمالئه فيها، ومن رفاقه في احلي الذي يعيش 

فيه، وبعد ذلك تأتي املعلومات التي يتلقاها عبر مختلف مراحل 

التعليم. وهكذا يتطور تراكم املعارف في قلب اإلنسان ويعمل 

عمله في تشكيل شخصيته ورسم تصوراته وحتديد مواقفه 

طيلة مراحل حياته.

املعرفة إذن ليس هي مجرد املعلومات التي يتلقاها اإلنسان 

ما  كثيرا  املعلومات  هذه  إن  بل  التعليم،  مراحل  مختلف  في 

تبقى مجرد معلومات وال يكون لها أي تأثير في حياة اإلنسان 

إذا كانت تتعارض مع ما ينتشر في اجملتمع الذي يعيش فيه من 

مع  يتوافق  وال  يتناغم  ال  للمجتمع  العام  التوجه  أن  أو  أفكار، 

العام  التصور  املعلومات مما هو متعارض مع  ما تقتضيه هذه 

الشائع في اجملتمع أو التوجه العام املؤثر فيه، والفرد بطبيعته 

مضطر إلى التكيف مع مجتمعه، بل مضطر إلى جتاهل الكثير 

مما يعرف أنه حق مسايرة للمجتمع وحفاظا على مركزه فيه.

هل معنى هذا أن الفرد منفعل ومضطر إلى مسايرة اجملموع 

ولو ارمتى في اجلحيم؟ وأنه كمن ُحِمل على سفينة ال يدري إلى 

أين تتوجه به وال ما املصير الذي سينتهي إليه؟

الـمعرفـــة العاميــــة
إن هذا في احلقيقة إمنا يتوقف على نوع املعرفة التي يكتسبها 

تلقائية  عامية  معرفة  كانت  فإن  ضميره،  في  وتستقر  الفرد 

التعليم  طريق  عن  والتشذيب  والتهذيب  للصقل  تتعرض  لم 

املنظم واجلهد الذاتي املركز، فإنها تظل معرفة منفعلة ويظل 

االجتماعي  التوجه  مع  التكيف  على  احلرص  دائم  صاحبها 

وقت، مسرعا  أي  في  للتخلي عن شخصيته  العام، مستعدا 

إلى تغيير مواقفه ومسالكه تبعا للتغير احلاصل في اجملتمع، 

غير عابئ أن يقف اليوم موقفا يقف نقيضه في الغد.

والذي كثيرا ما  الناس،  الشائع عند عامة  وهذا هو املسلك 

نحتار في تفسيره، وهو في احلقيقة واضح ال يحتاج إلى كثير 

نظر أو تأمل، ألن اإلنسان العامي هو ابن بيئته أساسا، منفعل 

بكل ما يجري فيها، حريص على التحول في نفسه وحياته مع 

كل تغير يحدث فيها، ألنه يشعر بالتناقض في نفسه وبعدم 

عليه  ما  يخالف  موقفا  وقف  هو  إذا  مجتمعه  مع  التناغم 

التوجه العام والتيار الساري املفعول.

يسمون  ممن  الكثير  وجدنا  إذا  نستغرب  أن  ينبغي  ال  ولذلك 

باملتعلمني يسلكون هذا املسلك ويقفون هذا املوقف، فهؤالء 

ألنهم  مثقفني،  زي  في  عامة  سوى  احلقيقة  في  ليسوا  أيضا 

إال وسيلة  العلم  خالل مراحل تعليمهم لم يكونوا يتصورون 

أو  اجلامعة  في  كأستاذ  العمل  بني  عندهم  فرق  فال  لالرتزاق، 

العمل في التجارة أو في أي مجال آخر، فاألمر بالنسبة إليهم 

مسألة أقدار وحظوظ وظروف.

يسمون  الذين  هؤالء  بعض  من  نشاهده  ما  يفسر  ما  وهذا 

باملتعلمني من مواقف ومسالك، يحتار منها األميون من الناس 

ويترفعون من أن ينزلوا إليها أو يقعوا فيها.

الناس  من  العامة  نسمع  ما  كثيرا  اليوم؛  مجتمعنا  وفي 

مما  اجلامعة،  وطالبات  طالب  من  الكثير  سلوك  يستغربون 

من  اإلنسان  يتلقاه  ما  مع  ويتعارض  العام  الذوق  يستنكره 

عن  تتحدث  والتي  التعليم  مراحل  مختلف  في  معلومات 

العقيدة واألخالق احلسنة واملعامالت الطيبة، حيث يقف هؤالء 

املعلومات  هذه  مع  متاما  تتنافى  مواقف  والطالبات  الطالب 

التي تلقوها وحفظوها وحصلوا بها على نقاط جيدة أهلتهم 

للحصول على الشهادات اجلامعية.

وليس في هذا أي غرابة في الواقع، ألن هؤالء الطلبة لم يأتوا 

إعداد  أو  السلوك  لتهذيب  أو  املعرفة  الكتساب  اجلامعة  إلى 

األقدار دفعت  وإمنا جاؤوا ألن  واحلياة،  الواقع  للتأثير في  النفس 

بهم إلى اجمليئ وجعلت اجلامعة املنفذ الوحيد للحصول على 

الشهادة التي يُرجى أن تكون مفتاحا للحصول على الوظيفة 

التي من شأنها أن تدر من املال على صاحبها ما ميكنه من أن 

يعيش آمنا على نفسه وأهله غير خائف من اجلوع والعري.

هذه إذن هي املعرفة العامية التي يشترك فيها معظم أفراد 

إال  يهتم  ال  صاحبها  منفعلة،  معرفة  رأينا  كما  وهي  اجملتمع، 

مبسايرة الواقع والتغير مع الظروف، بهدف احلفاظ على مكانة 

ثابتة داخل اجملتمع.

الـمعرفة الفاعلة وتكاليفها
هي  متاما،  ذلك  من  النقيض  فعلى  الفاعلة،  املعرفة  أما 

التي  املعرفة  تلك  هي  واحد،  آن  في  وعملية  علمية  معرفة 

يحصلها اإلنسان بجهده الذاتي، ويحرص على أن ميارسها في 

تركها  وإن  املعرفة  هذه  أن  يدرك  ألنه  ومواقف،  سلوكا  حياته 

الناس أو خالفوها بسلوكهم ومواقفهم هي املعرفة احلقيقية 

التي ينبغي أن يحرص على حتصيلها من مصادرها، ثم يحرص 

واحلياة  بالواقع  وفي عالقاته  الفردية  على ممارستها في حياته 

واجملتمع.

حيثما  احلقيقة  عن  البحث  وجوهرها؛  روحها  املعرفة  هذه 

كانت وعند من وجدت، ثم االستماتة في التمسك بها ومحاولة 

إقرارها وتثبيتها في الواقع الفردي واجلماعي.

التمسك  على  واحلرص  باهظة  املعرفة  هذه  تكاليف  وألن 

بل  احلياة،  واقع  في  قليلون  أهلها  فإن  لإلنسان،  مكلف  بها 

لقد كانوا أقل الناس عبر التاريخ، وهم كثيرا ما كانوا عرضة 

يحرصون  ألنهم  مجتمعاتهم  قبل  من  والرفض  لالضطهاد 

لتقبل  استعداد  وليس عندهم  العام  التوجه  يخالف  ما  على 

كل ما يُقال أو يُفعل وإن توافق عليه الناس جميعا، فهم دائما 

قول  أي  بها  ويزنون  يحصلونها  التي  املعرفة  موازين  يحكمون 

أو فعل فيحكمون عليه بناء عليها.. هؤالء هم وحدهم الذين 

مدارك  من  ورفعوها  األمام،  إلى  بها  وتقدموا  اإلنسانية  طوروا 

الوحشية والهمجية إلى مدارج التطور والتحضر.

وليس من الضروري أن تكون املعرفة التي انطلق منها هؤالء 

دائما صحيحة في أسسها، فقد يكون فيها القليل أو الكثير 

أن  إال  العملية،  حتى  أو  التصورية  الناحية  من  التشويه  من 

ينطلق  معرفة  بالفعل،  مقرونة  معرفة  أنها  األساس  ميزتها 

أن  يحاول  ثم  به  يؤمن  مبا  أوال  نفسه  إلزام  من  دائما  صاحبها 

يقنع اآلخرين معه بالتزامه والتمسك به.

جامعاتنا ونوع الـمعرفة
ونحن إذا رجعنا إلى واقعنا اليوم، محاولني أن نستطلع واقع 

اجلامعة في العالم العربي واإلسالمي عموما، وفي مجتمعنا 

اجلزائري خصوصا، ال شك أننا سنجد أن هذه اجلامعات ال توفر 

املعرفة بقدر ما تعطي املعلومات، دون أن تعمل على حتويل هذه 

أثناء  الطالب  ميارسه  واجتماعي  فردي  سلوك  إلى  املعلومات 

وجوده في اجلامعة أو بعد خروجه منها والتحاقه بواقع احلياة 

االجتماعية.

مهمة هذه اجلامعات أساسا هي التكوين، والتكوين ال يعني 

التربية.

واحلقيقة أننا نظلم اجلامعة أو أي مؤسسة تكوين أخرى حني 

نطلب منها أن تخرج لنا طالبا يجمعون بني التكوين العلمي 

املؤسسات  هذه  ألن  السليمة،  السوية  والتربية  الصحيح 

التي  العامة  للتيارات  وخاضعة  منفعلة  بدورها  األخرى  هي 

هي  اجلامعات  هذه  إن  بل  فيها،  توجد  التي  اجملتمعات  حتكم 

حيث  احلاصلة،  بالتغيرات  تأثرا  االجتماعية  املؤسسات  أكثر 

تنعكس عليها بالسلب عادة، فتعطل فعاليتها وحتد من دورها 

وتأثيرها.

ضرورة اجلهد الذاتي يف تكوين املعرفة
ما احلل إذن؟

النفس،  وتربية  الذات  بتكوين  الفرد  دور  تفعيل  هو  احلل 

فاملطلوب من الطالب اجلامعي أن يجعل من املرحلة اجلامعية 

حتصيل  وكذا  السابقة  وتصوراته  معارفه  لتمحيص  مرحلة 

والعملي،  النظري  بعديها  في  وترسيخها  املعرفة  من  اجلديد 

ذلك أن املرحلة اجلامعية هي الفترة األخصب في حياة اإلنسان، 

ومن  املعلومات،  وحتصيل  العلم  لطلب  متفرغ  جهة  من  فهو 

جهة ثانية كل الظروف مهيأة لتمكينه من ذلك، فإذا ما قصر 

فإن العيب فيه ال في الظروف.

ثم إن املرحلة اجلامعية هي مرحلة التالقح الفكري والتواصل 

جهات  من  قادمني  بزمالء  أثناءها  يلتقي  فالطالب  املعرفي، 

بالتواصل  معنيٌّ  وهو  متنوعة،  فكرية  مشارب  وذوي  مختلفة 

والتعاون  وإفادتهم  منهم  واالستفادة  ومحاورتهم  معهم 

معهم في حتصيل املعرفة وترسيخها.

اجلامعية  املرحلة  يستثمر  أن  هو  الطالب  من  املطلوب  إن 

لن  التي  النادرة  الفرصة  احلقيقة  في  ألنها  استثمار،  أحسن 

تتكرر، مطلوب منه أن يستثمرها في تكوين نفسه من الناحية 

العلمية تكوينا مركزا، باملطالعة املستمرة والبحوث املتتابعة 

والتساؤالت الدائمة واالحتكاك املستمر مع اجملدين من أساتذته 

وزمالئه الطلبة.

ذاته وتقومي  أن يعتني خاللها بتهذيب  ومطلوب منه كذلك 

الطالب  ألن  احلياة،  في  أساسية  ألدوار  نفسه  وإعداد  سلوكه 

الذي يدرس ليعيش ويأكل ويشرب ويحسن ظروف سكنه ويرفه 

نفسه ال يختلف عن عامة الناس الذين لم يحصلوا أي قدر من 

املعرفة العلمية ومع ذلك فهم ناجحون من هذه الناحية.

إن احلياة اإلنسانية ليست هي األكل والشرب والنوم واليقظة 

مع  اإلنسان  فيها  يشترك  أمور  كلها  فهذه  واإلجناب،  والزواج 

غيره من الكائنات احلية، وال يكاد يتميز عنها في شيء منها.. 

خاللها  من  اإلنسان  يحقق  التي  تلك  هي  احلقيقية  احلياة  إمنا 

أدائه، أال  الدور الذي خلقه اهلل عز وجل ألجل  إنسانيته ويؤدي 

وهو حتقيق عبوديته هلل عز وجل واخلالفة في األرض.

وإنها ملهمة لم ينهض بها من الناس إال القليل من مجموع 

البشر الذين مروا على هذه األرض في رحلة احلياة، والعاقل من 

يختار لنفسه، فيترفع أن مير على هذه الدنيا كما مير أي كائن 

حي آخر ال يعيشها إال في بعدها البيولوجي.

حقيقة الـمعرفــــة وأثرهـــا فـي التصـــور والسلـــــوك
بقلم: الدكتور مسعود فلوسي

فرتة احلياة اليت يقضيها اإلنسان على ظهر األرض، ما هي يف احلقيقة إال رحلة معرفة، فاإلنسان منذ أن يولد إىل أن ميوت، يكتسب يف كل يوم معارف جديدة، وعلى 
ضوء هذه املعارف تتحدد تصوراته عن اخلالق واحلياة والكون والناس واألشياء، وتتحدد كذلك مواقفه اليت يقفها عرب مراحل حياته املختلفة مما يواجهه من ظروف أو 

يالقيه من مشكالت.



حممد رسول اهلل
أكبر أوصاف نبينا محمد عليه الصالة والسالم في كتاب اهلل 
تعالى »القرآن«؛ هو أنه رسول من اهلل عز وجل إلى عباده، حمله 
إليهم برسالة فيها – إن هم عملوا بها - خيرهم وسعادتهم 

في الدنيا، وفالحهم وجناتهم في اآلخرة.
ملكا،  وال  إلها،  ليس  فهو   ،»ِ

اهللهَّ رَُسوُل  ٌد  »ُمَحمهَّ تعالى:  قال 
يوحى  بشر  مجرد  هو  عباده،  إلى  ورسوله  اهلل  عبد  هو  وإمنا 
َا إِلَُهُكْم إِلٌَه وَاِحٌد«،  َا أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم يُوَحى إِلَيهَّ أمَنهَّ إليه: »ُقْل إمِنهَّ
»ُقْل ُسْبَحاَن رَبِّي َهْل ُكنُت إاِلهَّ بََشراً رَُسوالً«، وهو في هذا ليس 
بِْدًعا، إنه حلقة في سلسلة رسل اهلل إلى البشرية في مسار 
ٌد إاِلهَّ رَُسوٌل َقْد َخلَْت ِمْن  وجودها الطويل على األرض: »وََما ُمَحمهَّ
َقْبلِِه الرُُّسُل«، »ُقْل َما ُكْنُت بِْدعاً ِمْن الرُُّسِل وََما أَدْرِي َما يُْفَعُل 

هَِّبُع إاِلهَّ َما يُوَحى إِلَيهَّ وََما أَنَا إاِلهَّ نَِذيٌر ُمِبنٌي«. بِي واَل بُِكْم إِْن أَت
وكل رسول إمنا يُرَْسل من قومه، ال يأتيهم من خارج ديارهم، 
إنه يبعث إليهم بعد أن يكون قد ولد بينهم وترعرع في ديارهم 
اهلل  صلى  محمد  رسالة  كانت  وكذلك  أعينهم،  على  ونشأ 
بعد  العرب  األميني  على  وجل  عز  اهلل  من  ِمنهَّة  وسلم  عليه 
يِّنَي رَُسوالً  ضالل طويل األمد عاشوا فيه: »ُهَو الهَِّذي بََعَث ِفي األُمِّ
يِهْم وَيَُعلُِّمُهْم الِْكَتاَب وَاْلِْكَمَة  ِمْنُهْم يَْتلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه وَيُزَكِّ

وَإِْن َكانُوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضالٍل ُمِبنٍي«.
وحق أي رسول من اهلل إلى عباده؛ أن يُطاع ويُتَبع: »وََما أَرَْسلَْنا 
الرسول  طاعة  كانت  ولذلك   ،»ِ

اهللهَّ بِإِذِْن  لُِيَطاَع  إاِلهَّ  رَُسوٍل  ِمْن 
محمد عليه الصالة والسالم واجبة، ووجوبها على املؤمنني به 
َشَجرَ  ِفيَما  ُموَك  يَُحكِّ َحتهَّى  يُْؤِمُنوَن  ال  وَرَبَِّك  »َفال  قبل غيرهم: 
وَيَُسلُِّموا  َقَضْيَت  هَّا  ِم َحرَجاً  أَنُفِسِهْم  ِفي  يَِجُدوا  ال  ثُمهَّ  بَْيَنُهْم 

تَْسلِيماً«.
وقد قرن سبحانه وتعالى طاعة رسوله عليه الصالة والسالم 
َ وََمْن تََولهَّى  بطاعته عز وجل: »َمْن يُِطِع الرهَُّسوَل َفَقْد أََطاَع اهللهَّ
َفَما أَرَْسلَْناَك َعلَْيِهْم َحِفيظاً«، وجعل عز وجل جزاء من يطيعه 
ويعصي  يعصيه  من  وجزاء  اجلنة،  يدخله  أن  رسوله  ويطيع 
َ وَرَُسولَُه يُْدِخلُْه  رسوله أن يكون من أهل النار: »وََمْن يُِطِع اهللهَّ
َجنهَّاٍت َتْرِي ِمْن َتِْتَها األَنَْهارُ َخالِِديَن ِفيَها وَذَلَِك الَْفْوزُ الَْعِظيُم. 
َ وَرَُسولَُه وَيََتَعدهَّ ُحُدودَُه يُْدِخلُْه نَاراً َخالِداً ِفيَها وَلَُه  وََمْن يَْعِص اهللهَّ
َعَذاٌب ُمِهنٌي«. أما أولئك الذين يتظاهرون باإلميان به ثم يصدون 
الفضح  يستحقون  منافقون  فهم  نهجه،  واتباع  طاعته  عن 
َما  إِلَى  تََعالَْوا  لَُهْم  ِقيَل  وَإِذَا  وتعالى:  قال سبحانه  والتشهير، 
ُصُدوداً«.  َعْنَك  وَن  يَُصدُّ امْلَُناِفِقنَي  رَأَيَْت  الرهَُّسوِل  وَإِلَى   ُ اهللهَّ أَنزََل 
ِمْنُهْم  َطائَِفٌة  بَيهََّت  ِعْنِدَك  ِمْن  بَرَزُوا  َفإِذَا  َطاَعٌة  »وَيَُقولُوَن  وقال: 
ْل  وَتََوكهَّ َعْنُهْم  َفأَْعرِْض  يَُبيُِّتوَن  َما  يَْكُتُب   ُ وَاهللهَّ تَُقوُل  الهَِّذي  َغْيرَ 

ِ وَِكيالً«.
ِ وََكَفى بِاهللهَّ

َعلَى اهللهَّ

خامت النبيني
دون  بها  يختص  التي  والسالم  الصالة  عليه  محمد  وميزة 
فقد  وخامتهم،  آخرهم  أنه  عليه؛  السابقني  الرسل  من  غيره 
الرساالت، وأن  أن تكون رسالة محمد آخر  قضى اهلل عز وجل 
ٌد أَبَا أََحٍد  تكون نبوته خامتة النبوات، قال تعالى: »َما َكاَن ُمَحمهَّ
ُ بُِكلِّ َشْيٍء  ِ وََخاَتَ النهَِّبيِّنَي وََكاَن اهللهَّ

ِمْن رَِجالُِكْم وَلَِكْن رَُسوَل اهللهَّ
َعلِيماً«.

تعالى:  قال  الدين،  ومتام  الرسالة  كمال  معناه  النبوة  وختم 
»الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم وَأمَْتَْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِتي وَرَِضيُت لَُكْم 
اإلِْسالَم دِيناً«، ويترتب على ذلك أن من يعتنق دينا غير اإلسالم 
فهو مردود عليه ولن ينفعه في شيء: »وََمْن يَْبَتِغ َغْيرَ اإلِْسالِم 

دِيناً َفلَْن يُْقَبَل ِمْنُه وَُهَو ِفي اآلِخرَِة ِمْن اْلَاِسرِيَن«.
وألن نبوة محمد خامتة النبوات ورسالته آخر الرساالت؛ فقد 
كانوا  عربا  اجلميع  بها  يخاطب  عامة  رسالة  تكون  أن  ناسب 

ربنا عز وجل في قوله:  قرره  أو سودا، وهذا ما  بيضا  أو عجما، 
النهَّاِس  أَْكَثرَ  وَلَِكنهَّ  وَنَِذيراً  بَِشيراً  لِلنهَّاِس  َكافهًَّة  إاِلهَّ  أَرَْسلَْناَك  »وََما 

ال يَْعلَُموَن«.
ومعنى ذلك أن البشرية كلها مدينة حملمد صلى اهلل عليه 
على  وتسير  به  جاء  الذي  الدين  وتعتنق  به  تؤمن  بأن  وسلم 
النهج الذي تضمنه الوحي الذي أنزل عليه: »ُقْل يَا أَيَُّها النهَّاُس 
َمَواِت وَاألَرِْض ال  ِ إِلَْيُكْم َجِميعاً الهَِّذي لَُه ُملُْك السهَّ

إِنِّي رَُسوُل اهللهَّ
يِّ الهَِّذي  ِ وَرَُسولِِه النهَِّبيِّ األُمِّ

إِلََه إاِلهَّ ُهَو يُْحِيي ومَُيِيُت َفآِمُنوا بِاهللهَّ
ِ وََكلَِماتِِه وَاتهَِّبُعوُه لََعلهَُّكْم تَْهَتُدوَن«. »ُقْل يَا أَيَُّها النهَّاُس 

يُْؤِمُن بِاهللهَّ
َا يَْهَتِدي لَِنْفِسِه وََمْن  َقْد َجاَءُكْم اْلَقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمِن اْهَتَدى َفإمِنهَّ

َا يَِضلُّ َعلَْيَها وََما أَنَا َعلَْيُكْم بَِوِكيٍل«. َضلهَّ َفإمِنهَّ

داع إىل اهلل بإذنه
والسالم  الصالة  نبيه محمدا عليه  وقد كلف اهلل عز وجل 
بأداء مهمة الدعوة في إطار مهمته الكبرى وهي تبليغ الرسالة، 
لن  للدعوة  الناس  يستجب  لم  وما  التبليغ،  أساس  فالدعوة 
يستجيبوا للرسالة: »وادع إِلَى رَبَِّك إِنهََّك لََعلَى ُهًدى ُمْسَتِقيٍم«، 
على أن تكون هذه الدعوة باللني واإلحسان والكمة: »ادُْع إِلَى 
ِهَي  بِالهَِّتي  وََجادِلُْهْم  اْلََسَنِة  وَامْلَْوِعَظِة  بِاْلِْكَمِة  رَبَِّك  َسِبيِل 
إذا كانت على بصيرة:  إال  بالكمة  الدعوة  ولن تكون  أَْحَسُن«، 
اتهََّبَعِني  وََمْن  أَنَا  بَِصيرٍَة  َعلَى   ِ

اهللهَّ إِلَى  أَدُْعو  َسِبيلِي  َهِذِه  »ُقْل 
ِ وََما أَنَا ِمْن امْلُْشرِِكنَي«.

وَُسْبَحاَن اهللهَّ
وهذه الدعوة غرضها األول واألخير هو تبليغ رسالة اهلل إلى 
النفس  حظوظ  من  نصيب  فيها  للداعي  يكون  أن  دون  عباده، 
َة ثُمهَّ  ُ الِْكَتاَب وَاْلُْكَم وَالنُُّبوهَّ وأهوائها: »َما َكاَن لَِبَشٍر أَْن يُْؤتَِيُه اهللهَّ
هَّانِيِّنَي ِبَا  ِ وَلَِكْن ُكونُوا رَب

يَُقوَل لِلنهَّاِس ُكونُوا ِعَباداً لِي ِمْن دُوِن اهللهَّ
ُكْنُتْم تَُعلُِّموَن الِْكَتاَب وَِبَا ُكنُتْم تَْدرُُسوَن. واَل يَأُْمرَُكْم أَْن تَتهَِّخُذوا 
امْلاَلئَِكَة وَالنهَِّبيِّنَي أَرْبَاباً أَيَأُْمُرُكْم بِالُْكْفرِ بَْعَد إِذْ أَنُْتْم ُمْسلُِموَن«. 
وكما ال ينبغي للرسول أن يجعل من الرسالة وسيلة لتحقيق 
أهواء  أو  أتباعه  أن يطوعها ألهواء  له كذلك  ينبغي  أهوائه، ال 
من يريد أن يلتحقوا بدعوته: »َفادُْع وَاْسَتِقْم َكَما أُِمرَْت واَل تَتهَِّبْع 
ُ ِمْن ِكَتاٍب وَأُِمرُْت ألَْعِدَل بَْيَنُكْم  أَْهَواَءُهْم وَُقْل آَمْنُت ِبَا أَنْزََل اهللهَّ
بَْيَنَنا  َة  ُحجهَّ ال  أَْعَمالُُكْم  وَلَُكْم  أَْعَمالَُنا  لََنا  وَرَبُُّكْم  رَبَُّنا   ُ اهللهَّ

ُ يَْجَمُع بَْيَنَنا وَإِلَْيِه امْلَِصيُر«. وَبَْيَنُكْم اهللهَّ

شاهد ومبشر ونذير
ليقيم  اخملتلفة  األمم  إلى  الرسل  يبعث  أنه  وجل  عز  اهلل  بني 
رِيَن  ُمَبشِّ »رُُسالً  االعتذار:  أبواب  أمامها  ويغلق  الجة  عليها 
وََكاَن  الرُُّسِل  بَْعَد  ٌة  ُحجهَّ  ِ

اهللهَّ َعلَى  لِلنهَّاِس  يَُكوَن  ألاَلهَّ  وَُمنِذرِيَن 
بقتضى  والسالم  الصالة  عليه  ومحمد  َحِكيماً«.  َعزِيزاً   ُ اهللهَّ
إِنهَّا  النهَِّبيُّ  أَيَُّها  »يَا  ونذيرا:  ومبشرا  شاهدا  كان  ورسالته  نبوته 
راً  هَّا أَرَْسلَْناَك َشاِهداً وَُمَبشِّ راً وَنَِذيراً«. »إِن أَرَْسلَْناَك َشاِهداً وَُمَبشِّ
بُْكرًَة  وَتَُسبُِّحوُه  ُروُه  وَتَُوقِّ وَتَُعزِّرُوُه  وَرَُسولِِه   ِ

بِاهللهَّ لُِتْؤِمُنوا  وَنَِذيراً، 
وَأَِصيالً«.

فمحمد صلى اهلل عليه وسلم شاهد على أمته با بلغها 
ٍة بَِشِهيٍد  أُمهَّ إِذَا ِجْئَنا ِمْن ُكلِّ  من رسالة ربه عز وجل: »َفَكْيَف 
وَِجْئَنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشِهيداً«، وأمته شهيدة على األمم األخرى: 
النهَّاِس  َعلَى  ُشَهَداَء  لَِتُكونُوا  وََسطاً  ًة  أُمهَّ َجَعلَْناُكْم  »وََكَذلَِك 

وَيَُكوَن الرهَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداً«.
والشهادة ال تكون إال بعد اإلنذار والتبشير؛ واإلنذار إمنا يكون 
َا أُنِذرُُكْم بِالَْوْحِي«. »ُقْل أَيُّ َشْيٍء  با أنزله اهلل من وحي: »ُقْل إمِنهَّ
ُ َشِهيٌد بَْيِني وَبَْيَنُكْم وَأُوِحَي إِلَيهَّ َهَذا الُْقرْآُن  أَْكَبُر َشَهادًَة ُقْل اهللهَّ
ألُنِذرَُكْم بِِه وََمْن بَلََغ«. »وأنذر بِِه الهَِّذيَن يََخاُفوَن أَْن يُْحَشُروا إِلَى 

رَبِِّهْم لَْيَس لَُهْم ِمْن دُونِِه وَلِيٌّ واَل َشِفيٌع لََعلهَُّهْم يَتهَُّقوَن«.
ومضمون اإلنذار؛ بيان ما يأمر اهلل عز وجل به عباده أن يفعلوه، 
للعصاة  أعده  ما  تذيرهم  ثم  يقترفوه،  أن  عنه  ينهاهم  وما 

يَأْتِيِهْم  يَْوَم  النهَّاَس  »وأنذر  القيامة:  يوم  أليم  عذاب  من  منهم 
جُنِْب  َقرِيٍب  أََجٍل  إِلَى  رْنَا  أَخِّ هََّنا  رَب َظلَُموا  الهَِّذيَن  َفَيُقوُل  الَْعَذاُب 
دَْعَوتََك وَنَتهَِّبْع الرُُّسَل أَوَلَْم تَُكونُوا أَْقَسْمُتْم ِمْن َقْبُل َما لَُكْم ِمْن 
زَوَاٍل«. »وَأَنِذرُْهْم يَْوَم اْلَْسرَِة إِذْ ُقِضَي األَْمُر وَُهْم ِفي َغْفلٍَة وَُهْم 
ال يُْؤِمُنوَن«. »وَأَنِذرُْهْم يَْوَم اآلزَِفِة إِذْ الُْقلُوُب لََدى اْلََناِجرِ َكاِظِمنَي 

امِلنَِي ِمْن َحِميٍم واَل َشِفيٍع يَُطاُع«. َما لِلظهَّ
اهلل  صلى  الرسول  لدعوة  للمستجيبني  فهو  التبشير؛  أما 
رِ  »وَبَشِّ يكونوا مؤمنني طائعني:  أن  اختاروا  الذين  عليه وسلم، 
آَمُنوا  الهَِّذيَن  رِ  »وَبَشِّ َكِبيراً«،  َفْضالً   ِ

اهللهَّ ِمْن  لَُهْم  بِأَنهَّ  امْلُْؤِمِننَي 
ُكلهََّما  األَنَْهارُ  َتِْتَها  ِمْن  َتْرِي  َجنهَّاٍت  لَُهْم  أَنهَّ  اِلَاِت  الصهَّ وََعِملُوا 
َقالُوا َهَذا الهَِّذي رُزِْقَنا ِمْن َقْبُل وَأُتُوا بِِه  رُزُِقوا ِمْنَها ِمْن ثََمرٍَة رِزْقاً 

رٌَة وَُهْم ِفيَها َخالُِدوَن«. ُمَتَشابِهاً وَلَُهْم ِفيَها أَزْوَاٌج ُمَطههَّ

رمحة للعاملني
برسالته  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  سيدنا  كان  لقد 

ودعوته وشهادته وإنذاره وتبشيره، كان بكل ذلك رحمة كبرى 

ومنة عظمى امنت اهلل تعالى بها على عباده، قال تعالى: )وََما 

أَرَْسلَْناَك إاِلهَّ رَْحَمًة لِلَْعامَلنَِي(.

والسالم  الصالة  عليه  محمد  رسالة  في  الرحمة  ومظاهر 

للعرب  تقق  ما  املظاهر  هذه  وأول  ُتَْصى،  وال  تَُعدُّ  ال  وسيرته 

في  اجملد  إلى  وقيادتهم  الضالل  من  لهم  إنقاذ  من  يديه  على 

يِّنَي  الدنيا والسعادة والنجاة في اآلخرة: »ُهَو الهَِّذي بََعَث ِفي األُمِّ

الِْكَتاَب  وَيَُعلُِّمُهْم  يِهْم  وَيُزَكِّ آيَاتِِه  َعلَْيِهْم  يَْتلُو  ِمْنُهْم  رَُسوالً 

 ُ اهللهَّ َمنهَّ  »لََقْد  ُمِبنٍي«.  َضالٍل  لَِفي  َقْبُل  ِمْن  َكانُوا  وَإِْن  وَاْلِْكَمَة 

َعلَْيِهْم  يَْتلُو  أَنُْفِسِهْم  ِمْن  رَُسوالً  ِفيِهْم  بََعَث  إِذْ  امْلُْؤِمِننَي  َعلَى 

َقْبُل  ِمْن  َكانُوا  وَإِْن  وَاْلِْكَمَة  الِْكَتاَب  وَيَُعلُِّمُهْم  يِهْم  وَيُزَكِّ آيَاتِِه 

لَِفي َضالٍل ُمِبنٍي«.

وقد أمكن للنبي صلى اهلل عليه وسلم أن يحقق ذلك بفضل 

أخالق  نفسه من  عليه  وما طبع  عال  أدب  من  به  اهلل  أدبه  ما 

عالية وخصال رفيعة، استحق عليه الصالة والسالم أن ميدحه 

لََعلى  »وَإِنهََّك  قائل:  عز من  قوله  الكرمي في  بها في كتابه  اهلل 

ُخلٍُق َعِظيٍم«، ومن عظيم خلقه عليه الصالة والسالم أنه أرجع 

الفضل في ذلك إلى ربه عز وجل حني قال: »أدبني ربي فأحسن 

العالية؛  والسالم  الصالة  عليه  النبي  أخالق  وبفضل  تأديبي«.. 

استطاع أن يجمع الناس من حوله وأن ينال احترام العدو قبل 

تعالى:  قال  والتوقير،  الهيبة  النفوس  له في  الصديق، وتصل 

الَْقلِْب  َغلِيَظ  َفّظاً  ُكْنَت  وَلَْو  لَُهْم  لِْنَت   ِ
اهللهَّ ِمْن  رَْحَمٍة  »َفِبَما 

وا ِمْن َحْولَِك«. النَْفضُّ

جلوانب  وافية  عروض  املؤلفون  وألف  الكاتبون  كتب  وفيما 

الرحمة في حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم وسيرته ورسالته، 

ما ال مجال لسرده في هذا اجملال احملدود.

في  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أوصاف  بعض  تلك 

كتاب اهلل عز وجل، وهي أوصاف ترفعه إلى أعلى مقام ألعظم 

رجل عرفته البشرية عبر تاريخها الطويل ولن تعرف مثله إلى 

يوم القيامة، هذا الرجل الكرمي لن تبلغ إساءة تافه أن تخدش 

وإن  ومكانته.  هيبته  من  تهز  أن  أو  كرامته  في  خدش  مجرد 

الواجب ليقتضي من املسلمني، بدل أن يشغلوا أنفسهم بالرد 

على تفاهات التافهني وإساءات املسيئني؛ أن يتعرفوا إلى نبيهم 

ويدرسوا سيرته ويتبعوا نهجه ويتأسوا به في أقواله وأعماله 

وما كان عليه في حياته من أخالق عالية وخصال رفيعة وعبادة 

متميزة لربه عز وجل. وعندما يفعلون ذلك ستكتشف البشرية 

وستعرف  املعظم.  والرسول  املكرم  النبي  هذا  حقيقة  كلها 

أي  به،  االقتداء  على  أتباُعه  يحرص  عندما  كلها،  اإلنسانية 

خسارة جنتها من عدم اعتناق دينه واالنتماء إلى أمته.

بقلم: الدكتور مسعود فلوسي

من أوصاف النيب عليه الصالة والسالم يف القرآن
االثنني 08 - 14 ذو القعدة 1433 هـ /24 - 30 سبتمبر 2012 العدد: 619

من حق نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم علينا، وحنن أتباعه وأنصاره وحمبوه، أن نوثق صلتنا به وحنكم الروابط اليت تربطنا به، ولن يتم لنا ذلك إال إذا أحسنا التعرف 
إليه وأدركنا حقيقة دعوته وطبيعة رسالته ومقاصد بعثته عليه الصالة والسالم. وخري من يعرفنا بذلك كله هو ربنا عز وجل فيما أنزله من كتابه وبينه يف قرآنه، فقد وصف 

سبحانه وتعاىل نبيه وعبده عليه الصالة والسالم خبري األوصاف ونعته بأحسن النعوت، وليس بعد وصف اهلل تعاىل لنبيه وصف، وال بعد بيانه بيان.



االثنني 28 ذو القعدة 05 ذو احلجة 1433 هـ /15 - 21 أكتوبر 2012 العدد: 622

ركن عظيم من أركان اإلسالم
أركان اإلسالم،  وفريضة احلج ركن عظيم من 

باتفاق جميع املسلمني، وفرضيتها معلومة من 

الدين بالضرورة، وجاحدها ال شك في كفره باهلل 

عز وجل ورسوله وكتابه. قال سبحانه وتعالى: 

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمْن اْسَتَطاَع إِلَْيِه 
))وهلَِلَّ

 ُ اهللَّ رَِضَي  ُعَمرَ  ابِْن  َعِن  البخاري  وروى   ،)) َسِبيالاً

َعلَْيِه   ُ اهللَّ َصلَّى   ِ
اهللَّ رَُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُهَما 

أَْن  َشَهادَِة  َخْمس:ٍ  َعلَى  اإْلِْساَلُم  )بُِنَي  وََسلََّم: 

وَإَِقاِم   ،ِ
اهللَّ رَُسوُل  ا  داً ُمَحمَّ وَأَنَّ   ُ اهللَّ إاِلَّ  إِلََه  اَل 

رََمَضاَن(.  وََصْوِم   ، وَاحْلَجِّ الزََّكاِة،  وَإِيَتاِء  اَلِة،  الصَّ

وروى الترمذي َعْن َعلِيٍّ رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل 

َملََك  )َمْن  وََسلََّم:  َعلَْيِه   ُ اهللَّ َصلَّى   ِ
اهللَّ رَُسوُل 

َفاَل  يَُحجَّ  وَلَْم   ِ
اهللَّ بَْيِت  إِلَى  تَُبلُِّغُه  وَرَاِحلَةاً  زَاداًا 

ًّا أَوْ نَْصرَانِيًّا(. َعلَْيِه أَْن َيُوَت يَُهودِي

ومن رحمة اهلل عز وجل بعباده املسلمني أنه 

مرة  إال  احلج  فريضة  أداء  عليهم  يوجب  لم 

واحدة في العمر، وما زاد على املرة فهو نافلة، 

فقد روى مسلم َعْن أَبِي ُهرَيْرََة رضي اهلل عنه 

ُ َعلَْيِه وََسلََّم  ِ َصلَّى اهللَّ
َقاَل: َخَطَبَنا رَُسوُل اهللَّ

احْلَجَّ  َعلَْيُكُم   ُ َفرََض اهللَّ َقْد  النَّاُس  )أَيَُّها  َفَقاَل: 

ِ؟ 
اهللَّ رَُسوَل  يَا  َعاٍم  أَُكلَّ  رَُجٌل:  َفَقاَل  وا(،  َفُحجُّ

 ِ
اهللَّ رَُسوُل  َفَقاَل  ثاََلثاًا،  َقالََها  َحتَّى  َفَسَكَت 

لََوَجَبْت  نََعْم  ُقلُْت  )لَْو  وََسلََّم:  َعلَْيِه   ُ َصلَّى اهللَّ

َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن  داود  أبو  وروى  اْسَتَطْعُتْم(.  ومََلَا 

رضي اهلل عنهما أَنَّ اْلَْقرََع بَْن َحابٍِس َسأََل النَِّبيَّ 

ِ احْلَجُّ 
ُ َعلَْيِه وََسلََّم َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهللَّ َصلَّى اهللَّ

ِفي ُكلِّ َسَنٍة أَوْ َمرَّةاً وَاِحَدةاً؟ َقاَل: )بَْل َمرَّةاً وَاِحَدةاً 

ٌع(. َفَمْن زَادَ َفُهَو تََطوُّ

شروط وجوب احلج
ومع أن احلج فريضة عظيمة وركن أساس من 

مسلم،  كل  على  يجب  ال  أنه  إال  الدين،  أركان 

شروط  فيه  توفرت  من  على  فقط  يجب  وإمنا 

والبلوغ،  والعقل،  اإلسالم،  وهي:  الوجوب، 

واالستطاعة.

من  يتمكن  ملن  تثبت  احلج  في  واالستطاعة 

أدائه بدنيا وماديا، بأن يكون قادرا على الركوب، 

ما  املال  من  ويجد  السفر،  مشقة  ويحتمل 

ما  أيضا  ويجد  واإلياب،  الذهاب  في  يكفيه 

يكفي أوالده وما يلزمهم من النفقة خالل مدة 

غيابه عنهم.

كان  بأن  جسمه،  دون  مباله  قادرا  كان  من  أما 

كبيرا هرِما، أو مريضا مرَضا مزمنا ال يُرجى برؤه 

ويعتمر  عنه  يحج  من  يكلف  أن  فيلزمه  منه، 

حجة وعمرة اإلسالم من بلده، أو من البلد الذي 

َعِن  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن  مسلم  رواه  ملا  فيه،  يقيم 

 ِ
الَْفْضِل أَنَّ اْمرَأَةاً ِمْن َخْثَعَم َقالَْت: يَا رَُسوَل اهللَّ

احْلَجِّ  ِ ِفي 
َفرِيَضُة اهللَّ َعلَْيِه  َكِبيٌر  أَبِي َشْيٌخ  إِنَّ 

بَِعيرِِه.  َظْهرِ  َعلَى  يَْسَتِوَي  أَْن  يَْسَتِطيُع  اَل  وَُهَو 

ي  )َفُحجِّ وََسلََّم:  َعلَْيِه   ُ اهللَّ َصلَّى  النَِّبيُّ  َفَقاَل 

َعْنُه(.

أن  احلج؛  في  غيره  عن  النائب  في  ويُشترط 

يكون قد َحجَّ عن نفسه حجَة اإلسالم، ويُعطى 

النائُب من املال ما يكفيه من تكاليف السفر 

ذهابا وإيابا.

احلج املربور وثوابه
رتب  أن  املؤمنني؛  عباده  على  اهلل  فضل  ومن 

العظيَم في  لهم على أداء فريضة احلج الجرَ 

للحاج  وادَّخر  القيامة،  يوم  احلسنات  ميزان 

من  فيها  وما  اجلنَة  حجه؛  في  اخمللص  الصادق 

النعيم املقيم. روى البخاري َعْن أَبِي ُهرَيْرََة رَِضَي 

ُ َعلَْيِه وََسلََّم  ِ َصلَّى اهللَّ
ُ َعْنُه أَنَّ رَُسوَل اهللَّ اهللَّ

بَْيَنُهَما،  مِلَا  ارٌَة  َكفَّ الُْعْمرَِة  إِلَى  )الُْعْمرَُة  َقاَل: 

أن  ذلك  اجْلَنَُّة(.  إاِلَّ  َجزَاٌء  لَُه  لَْيَس  امْلَْبُرورُ  وَاحْلَجُّ 

احلج املبرور من أفضل العمال التي يتقرب بها 

املؤمن إلى ربه عز وجل، روى البخاري أيضا َعْن 

ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى اهللَّ
أَبِي ُهرَيْرََة كذلك أَنَّ رَُسوَل اهللَّ

)إِيَاٌن  َفَقاَل:  أَْفَضُل؟  الَْعَمِل  أَيُّ  ُسِئَل:  وََسلََّم 

ِفي  )اجْلَِهادُ  َقاَل:  َماذَا؟  ثُمَّ  ِقيَل:  وَرَُسولِِه(،   ِ
بِاهللَّ

ِ(، ِقيَل: ثُمَّ َماذَا؟ َقاَل: )َحجٌّ َمْبُرورٌ(.
َسِبيِل اهللَّ

عليه  ويستحق  مبرورا،  احلج  يكون  وحتى 

صاحُبه اجلنَة وما أعد اهلل للمخلدين فيها من 

نعيم، ال بد من توفُّر مجموعة من الشروط:

أولها: التوبة إلى اهلل عز وجل من كل الذنوب، 

ومن كانت عنده مظالم للناس فعليه أن يردها 

إليهم ويطلب مسامحتهم.

أو  التي عليه للناس  الديون  وثانيها: أن يسدد 

يوفر لها ما يسددها، فإن لم يكن لديه من املال 

ما يكفي لنفقة احلج وسداد الدين معا، فإنه 

يقدم سداد الدين وال يجوز له في هذه احلالة أن 

يحج، إال إذا أذن له الدائن بذلك.

املال  وعودته  وإقامته  لسفره  يُِعدَّ  أن  وثالثها: 

احلالل اخلالص، فإن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا، 

واملال احلرام يحول دون قبول العمل ويجر على 

صاحبه الوبال، فقد روى مسلم َعْن أَبِي ُهرَيْرََة 

 ُ ِ َصلَّى اهللَّ
َقاَل: َقاَل رَُسوُل اهللَّ رضي اهلل عنه 

َ َطيٌِّب اَل يَْقَبُل  َعلَْيِه وََسلََّم: )أَيَُّها النَّاُس إِنَّ اهللَّ

َ أََمرَ امْلُْؤِمِننَي مِبَا أََمرَ بِِه امْلُرَْسلنَِي  إاِلَّ َطيِّباًا وَإِنَّ اهللَّ

يَِّباِت  الطَّ ِمْن  ُكلُوا  الرُُّسُل  أَيَُّها  ))يَا  َفَقاَل: 

وَاْعَملُوا َصاحِلاًا إِنِّي مِبَا تَْعَملُوَن َعلِيٌم(( وََقاَل: ))يَا 

أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكلُوا ِمْن َطيَِّباِت َما رَزَْقَناُكْم((. 

َيُدُّ  أَْغَبرَ  أَْشَعَث  َفرَ  السَّ يُِطيُل  الرَُّجَل  ذََكرَ  ثُمَّ 

َحرَاٌم  وََمْطَعُمُه  رَبِّ  يَا  رَبِّ  يَا  َماِء  السَّ إِلَى  يََديِْه 

بِاحْلَرَاِم  وَُغِذَي  َحرَاٌم  وََملَْبُسُه  َحرَاٌم  وََمْشرَبُُه 

َفأَنَّى يُْسَتَجاُب لَِذلَِك(.

والفسوق  الرفث  ترك  الشروط؛  هذه  ومن 

))احْلَجُّ  تعالى:  لمره  امتثاال  احلج،  في  واجلدال 

أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت َفَمْن َفرََض ِفيِهنَّ احْلَجَّ َفاَل رََفَث 

الثواب  ورجاء   ،)) احْلَجِّ ِفي  ِجَداَل  واََل  ُفُسوَق  واََل 

الذي وعد به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

ُ َعْنُه  فقد روى البخاري َعْن أَبِي ُهرَيْرََة رَِضَي اهللَّ

وََسلََّم:  َعلَْيِه   ُ اهللَّ َصلَّى   ِ
اهللَّ رَُسوُل  َقاَل  َقاَل: 

)َمْن َحجَّ َهَذا الَْبْيَت َفلَْم يَرُْفْث وَلَْم يَْفُسْق رََجَع 

ُه(. َكَما وَلََدتُْه أُمُّ

تعالى  اهلل  ذكر  كثرُة  أيضا؛  الشروط  ومن 

وعبادته، واالنكسارُ والتذلُل بني يديه سبحانه 

وتعالى، رجاَء مغفرته وثوابه عز وجل، وذلك ما 

يُفهم من قوله عز وعال: ))وََما تَْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر 

ُ وَتَزَوَّدُوا َفإِنَّ َخْيرَ الزَّادِ التَّْقَوى وَاتَُّقوِن  يَْعلَْمُه اهللَّ

يَاأُوْلِي اْلَلَْباِب((.

حج النافلة والواجبات االجتماعية
هذا وإن احلديث في موضوع احلج طويل الذيول، 

ولذلك نركز على نقطتني هامتني:

أوالهما: أن كثيرا من املؤمنني الذين آتاهم اهلل 

كل  من  احلج  موسم  يحل  إن  ما  فضله،  من 

عام، حتى يجدوا أنفسهم في أشد الشوق إلى 

املوسم  لشهود  املقدسة  البقاع  إلى  الرحيل 

مع وفود الرحمن.

وعاطفة  نبيل  شعور  الشوق  هذا  أن  شك  ال 

تعالى،  اهلل  شاء  إن  عليها  يؤجرون  جياشة 

لكن من الواجب عليهم أن يدركوا ويتيقنوا أن 

مبجرد  املسلم  عن  تسقط  احلج  في  الفريضة 

فهو  ذلك  بعد  أما  مرة،  أول  من  كاملة  أدائها 

هذه  تكرار  على  واحلرص  النوافل،  من  نافلة 

النافلة كل عام أو عامني رمبا كان من الشهوة 

الشيطان  يغذيها  التي  اخلفية  النفسية 

والنفس المارة بالسوء حتى يلفتا نظر املؤمن 

وأكبر  أهم  وإنسانية  اجتماعية  واجبات  عن 

وذات أثر أعمق في العالقات بني املسلمني داخل 

اجملتمع املسلم.

فيما  ولنتساءل  أنفسنا،  مع  صرحاء  لنكن 

بيننا وبينها، ولتكن أجوبتنا صادقة ال لف فيها 

وال دوران:

أن  أو  للنافلة،  وتعتمر  حتج  أن  أفضل؛  أيهما 

بذلك  ألست  ديونه؟  تسديد  على  مدينا  تعني 

تنقذه من الذل والهوان ومتسح من على وجهه 

أمارات البؤس واحلرمان واالنكسار، وتدخل على 

وجتعله  والسرور،  الفرح  أسرته  وعلى  نفسه 

يسير بني الناس مرفوع الرأس مستريح النفس 

هادئ البال؟

أيهما أفضل؛ أن حتج وتعتمر للنافلة، أو أن تعني 

مريضا على شراء الدواء، أو على إجراء عملية 

جراحية بثمن ال يقدر هو على توفيره؟ ألست 

في  وتسهم  الهالك  من  نفسا  تنقذ  بذلك 

عودتها إلى احلياة والنشاط من جديد؟ أال تعلم 

أنه يكون لك بكل عمل خير يعمله هذا املريض 

بعد ذلك أجر ومثوبة عند اهلل عز وجل؟

أيهما أفضل؛ أن حتج وتعتمر للنافلة، أو تعني 

دراسته،  استكمال  على  فقير  علم  طالب 

ويقوم  نفسه  به  يعول  ما  املال  من  فتمنحه 

يبثه  خير  كل  ان  تعلم  أال  دراسته؟  مبطالب 

هذا الطالب بعد ذلك يكون لك فيه أجر مثله 

متاما؟

أيهما أفضل؛ أن حتج وتعتمر للنافلة، أو تزوج 

شابا من شباب املسلمني يعجز عن توفير املال 

شابني  تعف  بذلك  ألست  أسرة؟  لبناء  الالزم 

بناء بيت على  احلرام، وتسهم في  مؤمنني عن 

املسلمني  نسل  تكثير  في  وتشارك  التقوى، 

العابدين هلل عز وجل؟

أيهما أفضل؛ أن حتج وتعتمر للنافلة، أو تدخر 

حني  إلى  العمرة  أو  للحج  مال  من  أعددته  ما 

اقتراب موعد عيد الضحى فتشتري عددا من 

ومساكني  فقراء  على  وتوزعها  الغنم  رؤوس 

تفرقها  جديدة  ألبسة  تشتري  أو  املسلمني، 

الِبْشرَ  تزرع  بذلك  ألست  املعوزين؟  أبناء  على 

والفرَح والسرورَ في نفوس الضعفاء املقهورين، 

وال  احلياة  في  المل  يستعيدون  وجتعلهم 

ييأسون من رحمة اهلل؟

ما ينبغي ملن ال يستطيع احلج
أما النقطة الثانية؛ فال شك أن أكثر الناس ال 

احلج،  فريضة  أداء  من  احملدود  دْخلُُهم  ُنُهم  ُيَكِّ

مع توفر الرغبة العارمة لديهم في ذلك، هؤالء 

عليهم أن يستحضروا في نفوسهم دائما نية 

بإذن اهلل وتوفيقه، فإن  أدائه  والعزم على  احلج 

إذا  ثواب احلج  النية تكفيهم في حتصيل  هذه 

لم يقدروا على أدائه عمليا.

ثم إن عليهم أن يكثروا من ذكر اهلل عز وجل 

مسلم  روى  الطاعات،  نوافل  على  ويحرصوا 

ا ِمْن أَْصَحاِب  ٍّ رضي اهلل عنه أَنَّ نَاساً َعْن أَبِي ذَر

ُ َعلَْيِه وََسلََّم َقالُوا لِلنَِّبيِّ َصلَّى  النَِّبيِّ َصلَّى اهللَّ

أَْهُل  ذََهَب   ،ِ
اهللَّ رَُسوَل  يَا  وََسلََّم:  َعلَْيِه   ُ اهللَّ

وَيَُصوُموَن  نَُصلِّي،  َكَما  يَُصلُّوَن  بِاْلُُجورِ،  ثُورِ  الدُّ

أَْمَوالِِهْم،  بُِفُضوِل  ُقوَن  وَيََتَصدَّ نَُصوُم،  َكَما 

ُقوَن،  دَّ َما تَصَّ لَُكْم   ُ َقْد َجَعَل اهللَّ لَْيَس  )أَوَ  َقاَل: 

 ، تَْكِبيرٍَة َصَدَقةاً ، وَُكلِّ  إِنَّ بُِكلِّ تَْسِبيَحٍة َصَدَقةاً

، وَأَْمٌر  ، وَُكلِّ تَْهلِيلٍَة َصَدَقةاً وَُكلِّ حَتِْميَدٍة َصَدَقةاً

وَِفي  َصَدَقٌة،  ُمْنَكٍر  َعْن  وَنَْهٌي  َصَدَقٌة،  بِامْلَْعُروِف 

 ِ
اهللَّ رَُسوَل  يَا  َقالُوا:  َصَدَقٌة(،  أََحِدُكْم  بُْضِع 

َقاَل:  أَْجٌر؟  ِفيَها  لَُه  وَيَُكوُن  أََحُدنَا َشْهَوتَُه  أَيَأتِي 

)أَرَأَيُْتْم لَْو وََضَعَها ِفي َحرَاٍم أََكاَن َعلَْيِه ِفيَها وِزْرٌ 

َفَكَذلَِك إِذَا وََضَعَها ِفي احْلاََلِل َكاَن لَُه أَْجراًا(. وروى 

ُ َعْنُه َقاَل: َقاَل  البخاري َعْن أَبِي ُهرَيْرََة رَِضَي اهللَّ

ُ َعلَْيِه وََسلََّم: )ُكلُّ ُساَلَمى  ِ َصلَّى اهللَّ
رَُسوُل اهللَّ

ِفيِه  تَْطلُُع  يَْوٍم  ُكلَّ  َصَدَقٌة؛  َعلَْيِه  النَّاِس  ِمْن 

ْمُس يَْعِدُل بنَْيَ ااِلثَْننْيِ َصَدَقٌة، وَيُِعنُي الرَُّجَل  الشَّ

َعلَى دَابَِّتِه َفَيْحِمُل َعلَْيَها أَوْ يَرَْفُع َعلَْيَها َمَتاَعُه 

ُخْطَوٍة  وَُكلُّ  َصَدَقٌة،  يَِّبُة  الطَّ وَالَْكلَِمُة  َصَدَقٌة، 

َعْن  اْلَذَى  وَُيِيُط  َصَدَقٌة،  اَلِة  الصَّ إِلَى  يَْخُطوَها 

رِيِق َصَدَقٌة(. الطَّ

نسأل اهلل عز وجل أن يلهم قاصدي بيته احلرام 

لزوم  إلى  يوفقهم  وأن  عبادته،  في  اإلخالَص 

واجلدال  والفسوق  الرفث  وترك  والصبر  التقوى 

في احلج.

فـــــــي رحـــــاب فريضـــــة احلـــــــــج
 بقلم: الدكتور مسعود فلوسي
نستقبل هذه األيام مومسا عظيما من مواسم اخلري يف حياة أمتنا املسلمة، وأوقاتا مباركة كلها عطاء وبركة من اهلل عز وجل لعباده الطائعني املتقني. ففي هذه األيام املباركة تتطلع 

أرواح املؤمنني وتهيج أشواقهم ويشتد حنينهم إىل زيارة البيت العتيق الذي جعله اهلل تعاىل مثابة للناس وأمنا، فتتحرك مجوعهم الغفرية من شتى بقاع األرض متجهة إىل املسجد احلرام 
ليؤدوا فريضة احلج، وليمتعوا أبصارهم برؤية تلك األماكن املقدسة اليت انبعث منها نور اإلميان، وانتشرت منها تعاليم اإلسالم، وليطوفوا بالبيت العتيق الذي رفع قواعَده، بأمر من اهلل 

عز وجل، النبيان الكرميان إبراهيم وابنه إمساعيل عليهما السالم.



الفرح بأداء العبادة
لعل أول معنى شرع ألجله االحتفال بالعيد؛ هو 
الفرح بأداء العبادة واالشتغال مبا يرضي اهلل عز 
إال  عباده  خلق  ما  وتعالى  سبحانه  فاهلل  وجل، 
مرضاته،  على  ويحرصوا  إليه  ويتقربوا  ليعبدوه 
إاِلَّ  وَاإلِنَس  ِنَّ  الجْ ُت  َخلَقجْ )وََما  وجل:  عز  قال  كما 
ُبُدوِن( ]الذاريات :56[، فإذا استطاع اإلنسان أن  لَِيعجْ
ويجتهد في طاعته  لربه عز وجل  يطوع نفسه 
وتخشع  قلبه  ويطمئن  عبادته  على  ويواظب 
للفرح  مستحقا  كان  حضرته،  في  جوارحه 

بذلك.
وال شك أن الهداية إلى الصراط املستقيم وقبول 
عظيمة  نعمة  املتقني،  عباده  ضمن  لعبده  اهلل 
تستحق احلمد والشكر والثناء على اهلل عز وجل 
أَيَُّها  )يَا  تعالى:  قال  النهار،  وأطراف  الليل  آناء 
مِلَا  رَبُِّكمجْ وَِشَفاٌء  النَّاُس َقدجْ َجاَءتجُْكمجْ َموجِْعَظٌة ِمنجْ 
ِل  بَِفضجْ ُقلجْ  ِمِننَي.  لِلجُْمؤجْ َمٌة  وَرَحجْ وَُهًدى  ُدورِ  الصُّ ِفي 
َّا  ِم َخيجٌْر  ُهَو  رَُحوا  َفلجَْيفجْ َفِبَذلَِك  َمِتِه  وَبِرَحجْ  ِ

اهللَّ
َمُعوَن( ]يونس: 57-58[. يَججْ

تكبيُره  وجل؛  عز  اهلل  شكر  مظاهر  ومن 
وتعظيُمه، وهو ما شرع سبحانه وتعالى لعباده 
العيد،  أيام  في  عليه  ويحرصوا  منه  يكثروا  أن 
ِملُوا  )وَلُِتكجْ آيات الصيام:  قال تعالى تعقيبا على 
وَلََعلَُّكمجْ  َهَداُكمجْ  َما  َعلَى   َ اهللَّ وَلُِتَكبُِّروا  َة  الجِْعدَّ
ُكُروَن( ]البقرة: 185[. وقال عن تشريع التقرب  تَشجْ
 ِ

َن َجَعلجَْناَها لَُكمجْ ِمنجْ َشَعائِرِ اهللَّ باألضاحي: )وَالجُْبدجْ
َعلَيجَْها َصَوافَّ   ِ

َم اهللَّ َفاذجُْكُروا اسجْ َخيجٌْر  ِفيَها  لَُكمجْ 
ِعُموا الجَْقانَِع  َفإِذَا وََجَبتجْ ُجُنوبَُها َفُكلُوا ِمنجَْها وَأَطجْ
ُكُروَن.  تَشجْ لََعلَُّكمجْ  لَُكمجْ  رجْنَاَها  َكَذلَِك َسخَّ َترَّ  ُعجْ وَاملجْ
َوى  َ حُلُوُمَها وَال دَِماُؤَها وَلَِكنجْ يََنالُُه التَّقجْ لَنجْ يََناَل اهللَّ
َ َعلَى َما  رََها لَُكمجْ لُِتَكبُِّروا اهللَّ ِمنجُْكمجْ َكَذلَِك َسخَّ

جِْسِننَي(. ]احلج: 36-37[. ُ رجْ الجْ َهَداُكمجْ وَبَشِّ
فالتكبير عالمة الفرح وآية الشكر ودليل الرضا، 
عز  لربه  العبودية  ميحض  املؤمن  أن  يعني  ألنه 
وجل وال يعترف بالفضل إال له سبحانه وتعالى، 
وال  اهلل  غير  ألحد  بالتعظيم  ميتلئ  ال  قلبه  وأن 

يرجو أحدا سواه وال يخاف إال منه عز وعال.
بأن شرع  املطلق  االعتقاد  عن  تعبير  وهو كذلك 
غيره  دون   - وأنه  املبني  احلق  هو  وجل  عز  اهلل 
والصراط  الهدى  وحده  ألنه  باالتباع  األجدر   -
املستقيم وكل ما عداه من مذاهب وملل ونحل 
والضالل  االنحراف  إلى  تقود  وسبل  مسالك 
)وََمن  قال سبحانه:  واآلخرة.  الدنيا  في  والشقاء 
ِفي  وَُهَو  ِمنجُْه  َبَل  يُقجْ َفلَن  دِيناً  الِم  اإلِسجْ َغيجْرَ  يَبجَْتِغ 
َاِسرِيَن( ]آل عمران: 85[. وقال تعالى:  اآلِخرَِة ِمَن الجْ
وَُهَو  الجَْكِذَب   ِ

اهللَّ َعلَى  َترَى  افجْ َِّن  ِم لَُم  أَظجْ )وََمنجْ 
امِلنَِي(  َم الظَّ ِدي الجَْقوجْ ُ ال يَهجْ الِم وَاهللَّ َعى إِلَى اإلِسجْ يُدجْ

]الصف: 7[.
وإن في ذلك لعبرة لنا نحن املسلمني املعاصرين، 
لنتمسك بتعاليم ديننا ونحرص على تطبيقها 
الشؤون  في  العملية  حياتنا  في  وجتسيدها 
لربنا عز وجل  واالمتنان  بالفخر  اخملتلفة، ونشعر 
إذ أكرمنا بالهداية إلى دينه وجعلنا من أتباع خامت 

رسله وأنبيائه.

االرتباط مببادئ اإلسالم وقيمه
من معاني العيد أيضا؛ ربط املسلم مببادئ اإلسالم 
عيد  في  ظاهر  وهذا  الالدة،  وقيمه  السامية 
وجدان  في  يرتبط  فهو  خاصة،  بصفة  األضحى 
والتضحية  هلل  املطلقة  الطاعة  مببدأ  املسلم 

بكل ما ميلك اإلنسان في سبيل حتقيق مرضاته 
أروع األمثلة فيه  الذي ضرب  املبدأ  عز وجل. هذا 
أبو  النظير  منقطع  الواقع جتسيدا  في  وجسده 
األنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السالم.

وهو ما قصه اهلل تعالى علينا في كتابه الكرمي، 
َي  عجْ السَّ َمَعُه  بَلََغ  ا  )َفلَمَّ قائل:  من  عز  قوله  في 
َفانُظرجْ  أَذجْبَُحَك  أَنِّي  ََناِم  املجْ ِفي  أَرَى  إِنِّي  بَُنيَّ  يَا  َقاَل 
إِنجْ  َسَتِجُدنِي  َمُر  تُؤجْ َما  افجَْعلجْ  أَبَِت  يَا  َقاَل  تَرَى  َماذَا 
لََما وَتَلَُّه لِلجَْجِبنِي.  ا أَسجْ ابِرِيَن. َفلَمَّ ُ ِمنجْ الصَّ َشاَء اهللَّ
قجَْت الرُّؤجْيَا إِنَّا َكَذلَِك  جْرَاِهيُم. َقدجْ َصدَّ جَْناُه أَنجْ يَا إِب وَنَادَي
وََفَديجَْناُه  ُِبنُي.  املجْ الجَْبالُء  لَُهَو  َهَذا  إِنَّ  جِْسِننَي.  ُ الجْ َنجْزِي 
َسالٌم  اآلِخرِيَن.  ِفي  َعلَيجِْه  َنا  وَتَرَكجْ َعِظيٍم.  بِِذبجٍْح 
َُّه ِمنجْ ِعَبادِنَا  جِْسِننَي. إِن ُ جْرَاِهيَم. َكَذلَِك َنجْزِي الجْ َعلَى إِب

ِمِننَي( ]الصافات: 102-111[. ُؤجْ املجْ
وربطا للمسلم مببدأ التضحية وتدريبا له عليه، 
شرع اهلل عز وجل في هذا العيد أن يتقرب إليه 
يبذل  فاملسلم  األضاحي،  بذبح  املسلمون  عباده 
ماله في سبيل مرضاة ربه عز وجل طائعا راضيا، 
متأسيا في ذلك بإبراهيم عليه السالم الذي رضي 
إسماعيل  ابنه  وهو  إليه  الناس  بأعز  يضحي  أن 
عليه السالم، الذي رضي بدوره أن يضحي بنفسه 
ربنا  أرشدنا  وقد  ربه عز وجل.  في سبيل مرضاة 
َوٌة  عز وجل إلى ذلك في قوله: }َقدجْ َكانَتجْ لَُكمجْ أُسجْ

جْرَاِهيَم وَالَِّذيَن َمَعُه{. َحَسَنٌة ِفي إِب
أن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  اعتبر  ولذلك 
املسلمون  عليه  يحرص  أن  ينبغي  عمل  أفضل 
في يوم عيد األضحى؛ أن يتقربوا إلى اهلل عز وجل 
بذبح األضاحي، وأن يفعلوا ذلك راضني مطمئنني 
وتعالى  سبحانه  مرضاته  بتحقيق  فرحني 
في  ماجه  ابن  روى  فقد  به.  أمر  ما  في  وطاعته 
سننه َعنجْ َعائَِشَة رضي اهلل عنها أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى 
رِ  َم النَّحجْ ُ َعلَيجِْه وََسلََّم َقاَل: »َما َعِمَل ابجُْن آدََم يَوجْ اهللَّ
وَإِنَُّه  دٍَم،  ِهرَاَقِة  ِمنجْ  وََجلَّ  َعزَّ   ِ

اهللَّ إِلَى  أََحبَّ  َعَماًل 
َعارَِها،  وَأَشجْ اَلِفَها  وَأَظجْ بُِقُرونَِها  الجِْقَياَمِة  َم  يَوجْ لََيأجْتِي 
ِ َعزَّ وََجلَّ مِبََكاٍن َقبجَْل أَنجْ يََقَع 

َم لََيَقُع ِمنجْ اهللَّ وَإِنَّ الدَّ
ًسا«. َرجِْض، َفِطيُبوا بَِها نَفجْ َعلَى األجْ

على  يوم  أول  من  قام  إمنا  احلنيف  ديننا  أن  واحلق 
مبدأ التضحية، فلوال تضحية رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم ما وصل هذا الدين إلى أصحابه 
وملا اعتنقه أحد من الناس، ولوال تضحية أولئك 
ينتشر  أن  لإلسالم  أمكن  ما  الكرام  األصحاب 
ولوال  أفواجا.  الناس  فيه  ويدخل  األرض  ربوع  في 
أبناء  من  والصاحلني  والشهداء  العلماء  تضحية 
ما  الطويل  التاريخي  مسارها  عبر  األمة  هذه 

وصلنا اإلسالُم اليوَم وما كنا من املسلمني.
هو  باألمس  ديُننا  عليه  قام  الذي  املبدأ  هذا  إن 
الذي يقوم عليه اليوم وهو الذي يقوم عليه إلى 
فيه من  ما هم  املسلمون  يخرج  ولن  الدين.  يوم 
ذلة ومهانة وسقوط وتخلف في كافة مجاالت 
ونكران  التضحية  من  يتخذون  يوم  إال  احلياة، 
ويربون  حياتهم  في  عليه  يسيرون  مبدأ  الذات 
وجل.  عز  ربهم  إلى  به  ويتقربون  أبناءهم  عليه 
منطق  هو  وهذا  عباده،  في  اهلل  سنة  هي  هذه 
احلق والعدل الذي قامت عليه السماوات واألرض. 
فريضة  ربط  من  نتعلمه  الذي  الدرس  هو  وهذا 
إبراهيم الليل عليه  احلج وعيد األضحى بسنة 
السالم الذي ضرب من نفسه املثل في التضحية 
مرضاة  سبيل  في  والولد  واألهل  واملال  بالنفس 

اهلل عز وجل.

حتقيق األخوة اإلسالمية
حتقيق  الربانية؛  ومقاصده  العيد  معاني  ومن 
األخوة اإلسالمية وجتسيد صورة اجملتمع املسلم 
حددها  والتي  وأحكامه،  اإلسالم  مببادئ  امللتزم 
ِمُنوَن  ُؤجْ املجْ َا  }إمِنَّ قوله:  في  وتعالى  سبحانه  ربنا 
ِمَناُت  ُؤجْ ِمُنوَن وَاملجْ ُؤجْ َوٌة{ ]احلجرات: 10[، وقوله: }وَاملجْ إِخجْ
ورسمها   ،]71 ]التوبة:  ٍض{  بَعجْ أَوجْلَِياُء  ُضُهمجْ  بَعجْ
رواه  فيما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
عنه  رضي اهلل  بشير  بن  النعمان  عن  الشيخان 
»مثل  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن 
وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم  في  املؤمنني 
سائر  له  تداعى  شيئا  اشتكى  إذا  السد  مثل 
السد بالسهر واحلمى«. وفيما أخرجاه أيضا عن 
النبي  عن  عنه  اهلل  رضي  األشعري  موسى  أبي 
صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: »املؤمن للمؤمن 
عليه  وشبك  بعضا«،  بعضه  يشد  كالبنيان 

الصالة والسالم بني أصابعه.
املؤمنون  يتضامن  حني  تتجسد  إمنا  األخوة  هذه 
فيما بينهم، ويسأل غنيهم عن فقيرهم، ويرحم 
قويهم ضعيفهم، ويتواضع كبيرهم لصغيرهم، 
عالقاتهم  والتراحم  والبة  املودة  وتسود 

ومعامالتهم.
القلبية  املشاعر  مبجرد  يكون  ال  التضامن  وهذا 
أن  يجب  بل  العملي،  السلوك  عن  املفصولة 
على  ويأتي  واقعية،  مبادرات  شكل  في  يترجم 
رأس هذه املبادرات التي ينبغي احلرص عليها في 
في  القادرون  األغنياء  يجتهد  أن  األضحى؛  عيد 
املعوزين في  واملساكني  التاجني  الفقراء  إشراك 

الفرح بالعيد واالستبشار بقدومه.
شريف  نبوي  حديث  يأتي  السياق  هذا  وفي 
جميعا  باملسلمني  يجدر  عميقا  معنى  يتضمن 
املنسية  الدين  قيم  من  ألنه  إليه،  ينتبهوا  أن 
روى  فقد  املعاصرين،  املسلمني  نحن  حياتنا  في 
مسلم فى صحيحه وأبو داود فى سننه وأحمد 
بَيجَْنَما  َقاَل:  رِىِّ  ُدجْ الجْ َسِعيٍد  أَبِى  َعنجْ  مسنده  فى 
ُن ِفى َسَفٍر َمَع النَِّبىِّ صلى اهلل عليه وسلم  نَحجْ
رُِف بََصرَُه  إِذجْ َجاَء رَُجٌل َعلَى رَاِحلٍَة لَُه، َفَجَعَل يَصجْ
عليه  اهلل  صلى   ِ

اهللَّ رَُسوُل  َفَقاَل  وَِشَماالً.  مَيِيًنا 
ٍر َفلجَْيُعدجْ بِِه َعلَى  ُل َظهجْ وسلم: »َمنجْ َكاَن َمَعُه َفضجْ
ٌل ِمنجْ زَادٍ َفلجَْيُعدجْ  رَ لَُه، وََمنجْ َكاَن لَُه َفضجْ َمنجْ الَ َظهجْ
ِمنجْ  َفَذَكرَ  أبو موسى:  َقاَل  لَُه«.  الَزَادَ  َمنجْ  َعلَى  بِِه 
جَْنا أَنَُّه الَ َحقَّ ألََحٍد ِمنَّا  َاِل َما ذََكرَ َحتَّى رَأَي َناِف املجْ أَصجْ

ل. ِفى َفضجْ
أن املسلم ال يحق له  الواضح للحديث؛  واملعنى 
أن يستأثر بشيء ما ميلك ومينعه إخوانه املسلمني 

وهو زائد عن حاجته.
تشتد  التي  باأليام  فكيف  األيام،  سائر  في  هذا 

فيها حاجة الفقراء واملساكني والضعفاء؟
أن  يبلغ  ال  املسلم  الغني  إن  نقول صراحة:  وهنا 

للشعائر  مقيما  يعتبر  وال  حقا،  مسلما  يكون 
أرادها اهلل سبحانه وتعالى، إال إذا أشرك –  كما 
التاجني،  املسلمني  إخوانه   - ميلك  ما  بعض  في 
أخص  وبصفة  واليران،  األقارب  منهم  خاصة 
املبارك،  األضحى  عيد  كمناسبة  مناسبة  في 
التي يشعر فيها الفقير بوطأة الفقر ويحس هو 
وأفراد أسرته بالذل واملسكنة لعدم القدرة على 

االحتفال بالعيد كما يحتفل األغنياء.
والغني إذا فعل ذلك وضرب املثل من نفسه في 
اإليثار ومساعدة إخوانه املؤمنني، كان ذلك منه 
تعظيما لشعيرة من شعائر اإلسالم، الذي مدح 
عالمة  واعتبره  عليه  يحرص  من  وجل  عز  اهلل 
تعالى:  قال  قلبه،  من  اإلميان  ومتكن  تقواه  على 
َوى  تَقجْ ِمنجْ  َفإِنََّها   ِ

اهللَّ َشَعائِرَ  مجْ  يَُعظِّ وََمنجْ  )ذَلَِك 
الجُْقلُوِب( ]احلج: 32[.

النفس  االنتصار على  بل جعل سبحانه وتعالى 
على  التاجني  مصلحة  وتغليب  عليها  واإليثار 
دواعي الشح واإلمساك، سببا للفالح، وذلك في 
ُهمجْ  َفأُوجْلَِئَك  ِسِه  نَفجْ ُشحَّ  يُوَق  )وََمنجْ  الكرمي:  قوله 
لُِحوَن( ]احلشر: 9[، وحذر من يعرض عن اإلنفاق  ُفجْ املجْ
ال  الندم ساعة  من  به  يبالي  وال  اهلل  في سبيل 
َما  ِمن  )وَأَنجِْفُقوا  قوله سبحانه:  الندم، في  ينفع 
َفَيُقوَل  ُت  َوجْ املجْ أََحَدُكم  يَأجْتَِي  أَنجْ  َقبجِْل  ِمنجْ  رَزَقجَْناُكمجْ 
َق وَأَُكن ِمنجْ  دَّ رجْتَِني إِلَى أََجٍل َقرِيٍب َفأَصَّ رَبِّ لَوجْال أَخَّ
أََجلَُها  َجاَء  إِذَا  ساً  نَفجْ  ُ اهللَّ رَ  يَُؤخِّ وَلَن  احِلنَِي.  الصَّ

َملُوَن( ]املنافقون: 11[ ُ َخِبيٌر مِبَا تَعجْ وَاهللَّ
عيد  في  الكامنة  الربانية  املعاني  بعض  تلك 
أن  املسلمني  نحن  بنا  يجدر  والتي  األضحى، 
فبذلك  حياتنا،  واقع  في  حتقيقها  على  نحرص 
نسعد في حياتنا الدنيا ونحظى بالنجاة والفالح 

في اآلخرة.
من  خير  أنت  وزكها  تقواها،  نفوسنا  آت  اللهم 

زكاها، أنت وليها وموالها.

عيــد األضحــى والــمعـانــي الربانيــــة
بقلم: الدكتور مسعود فلوسي
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ميز اهلل عز وجل أمة النيب حممد 
عليه الصالة والسالم عن غريها من 

األمم بعيدين مباركني، كل منهما يأتي 
بعد االنتهاء من أداء عبادة عظيمة 
وركن ركني من أركان اإلسالم. فعيد 

الفطر يأتي مباشرة إثر االنتهاء من 
أداء فريضة الصيام يف شهر رمضان، 
وعيد األضحى يأتي متمما ومقرتنا 

بأداء مناسك احلج يف رحاب بيت اهلل 
احلرام.. وحنن، إذ نستعد الستقبال 

عيد األضحى املبارك، جدير بنا أن نعرف 
املعاني الربانية املقرتنة بهذا العيد 
واملقاصد السامية اليت ألجلها شرع 

االحتفال به والفرح فيه.
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استدمار حضاري 
هنا  التذكير  نُعيد  أن  القول  نافلة  من  ليس 
اجلزائر  الفرنسي في حق  اقترفه االستدمار  مبا 
أوقعها  التي  البشعة  واجلرائم  واجلزائريني 
الفرد  حق  في  وسماسرته  وجالدوه  منظروه 
للبالد،  احتالله  فترة  طيلة  اجلزائري  واجملتمع 
واآلثار السلبية التي حلقت باجلزائر نتيجة ذلكم 

االحتالل وما زالت تلحق حتى بعد االستقالل.
لقد كان من أول أهداف االستدمار الفرنسي 
فيها  يبقى  أن  محتال؛  اجلزائر  إلى  دخوله  لدى 
املادية  وثرواتها  وأن يستأثر بخيراتها  األبد،  إلى 
إلغاء  من  البد  كان  ذلك  ولتحقيق  الدهر،  أبد 
بالتدريج  وإقناعه  اجلزائري  اإلنسان  شخصية 
وأن  فرنسا،  هو  األصلي  وطنه  وأن  فرنسي  أنه 
فرنسية  والية  تكون  أن  البد  لذلك  تبعا  اجلزائر 

شكال وروحا.
اجلزائر  إلى  يأت  لم  الفرنسي  االستدمار  إن 
إخضاع  هدفها  مجردة  عسكرية  حملة  في 
وإمنا  فحسب،  الفرنسية  للسلطة  اجلزائريني 
الثقافة  نشر  هدفها  حضارية  حملة  في  جاء 
احلضارية  الهوية  وطمس  الفرنسية  واحلضارة 
اجلزائرية، يتجلى ذلك من خالل جلب عدد كبير 
واملعروفني  الفرنسيني  واملفكرين  العلماء  من 
واجملتمع  الفرد  لدراسة  باملستشرقني،  حينئذ 
والفكرية  الثقافية  اخلطط  ووضع  اجلزائري 
االحتالل  لنزوات  اجلزائريني  بإخضاع  الكفيلة 

الفرنسي جسدا وروحا.

وهكذا، فإلى جانب احلمالت العسكرية التي 
كان االحتالل يشنها على مختلف مناطق البالد 
إلخضاعها للحكم العسكري الفرنسي، كانت 
اخلفاء  في  تعمل  دائبة  ثقافية  حمالت  هناك 
اجلزائرية،  الوطنية  الهوية  لطمس  العلن  وفي 
من خالل إغالق العدد األكبر من املساجد وحتويل 
اسطبالت  إلى  وبعضها  كنائس  إلى  بعضها 
للخيول والبغال، وكذا فتح األديرة والكاتدرائيات 
في مختلف مناطق الوطن وإطالق احلبل لآلباء 
لسلطان  وإخضاعهم  الناس  لتنصير  البيض 
اللغة  محاربة  وكذلك  وهيمنتها،  الكنيسة 
العربية في كل مكان بإغالق الكتاتيب القرآنية 
الوطني  التاريخ  وطمس  العربية،  واملدارس 
لم  اجلزائر  أن  وادعاء  وترويجها  األكاذيب  بنشر 
يكن لها في يوم من األيام كيان وال وجود إال في 

ظل االحتالل الفرنسي.

التنكيل بالعلماء واملفكرين
الفرنسي  لالستدمار  اجلو  يخلو  وحتى 
لتحقيق أغراضه اإلجرامية تلك في حق احلضارة 
والثقافة اإلسالمية في اجلزائر، فقد أغلق أمام 
التي  املنافذ  كل  اجلزائريني  واملفكرين  العلماء 
ميكن أن يصلوا من خاللها إلى الشعب لتوعيته 
وترشيده، وذلك بنفي هؤالء العلماء من البالد 
وإجالئهم بعيدا إلى املشرق العربي، أو بقتلهم 

والتنكيل بهم إذا رفضوا ذلك..
نشر  على  الفرنسي  االستدمار  عمل  كما 
النعرات القبلية والعنصرية والترويج لها على 
نطاق واسع، وكذا نشر الطبقية بني أفراد وفئات 
العائالت  والء  يضمن  حتى  اجلزائري،  اجملتمع 
االمتيازات  من  فتات  مقابل  الكبيرة  واألعراش 
يقدمه لها، وبذلك أمكنه أن يقسم اجلزائريني 
عدم  ويضمن  متفرقة  وأوزاعا  ممزقة  أشتاتا 

وحدتهم وتضامنهم للتخلص من هيمنته.
من  قليلة  عقود  سوى  متر  فلم  وبالفعل، 
خاضعة  كلها  اجلزائر  كانت  حتى  السنني 
وأصبح  الفرنسي،  االستدمار  لسلطان 
في  يتقلبون  منهم،  جدا  قليال  إال  اجلزائريون، 
شقاوة اجلهل والتخلف والظالم، يعانون العري 
ال  املطبق،  واجلهل  الفتاكة  واألمراض  واجلوع 
من  وال  تاريخهم  من  وال  دينهم  من  يعرفون 
سماسرة  لهم  يقوله  ما  إال  شيئا  لغتهم 

االستدمار.
بذلت  التي  املقاومة  من جهود  الرغم  وعلى 
من قبل عدد كبير من اجملاهدين اجلزائريني على 
مدى قرن كامل من االحتالل، إال أن تلك اجلهود 
كلها لم تؤِت ثمرتها ولم تتكلل بتحرير البالد 
والعباد، بل كانت تُقمع بضراوة ويتم التعامل 

معها بعنف وإرهاب شديدين.
من  قرن  بعد  اجلزائر،  بلغت  فقد  وهكذا، 
االحتالل، أي بني سنة 1830 وسنة 1930، درجة 
من انطماس الهوية وإطباق اجلهل والظالمية، 
قد  أنهم  الفرنسيني  للمستدمرين  معها  بدا 
متكنوا من رقاب اجلزائريني وإلى األبد، وأن اجلزائر 
لم يعد لها من االنتماء العربي اإلسالمي شيء 
وال  فرنسية  والية  األبد  وإلى  أصبحت  وأنها 
يُتصور أن تنفصل عن فرنسا في يوم من األيام.

إنشاء اجلمعية ملقاومة املشروع 
االستدماري

كان سماسرة االستدمار الفرنسي ومنظروه 
يتصورون أن األمور أصبحت كذلك، وأنه قد آن 
مرتاحني  هانئني  ملء جفونهم  يناموا  أن  لهم 
احتفاالت  إقامة  أعلنوا  ولذلك  مطمئنني، 
قرن  مرور  مبناسبة  صاخبة  وتظاهرات  ضخمة 
كامل على احتالل اجلزائر..لكن ما لم يكن في 
حسبانهم ولم يتوقعوه إطالقا؛ أن يلتقي ـ في 
نفس موعد تلك االحتفاالت ـ فريق من العلماء 
علمية  هيئة  إنشاء  على  اجلزائريني  واملفكرين 
املسلمني  العلماء  )جمعية  أسموها  وثقافية 
الشعب  وتوعية  تثقيف  تتولى  اجلزائريني( 
اجلزائري بدينه ولغته وتاريخه وهويته احلضارية 

وانتمائه التاريخي والثقافي.
هؤالء العلماء كان كل منهم قبل ذلك يعمل 
لوحده وينشط في إطار بيئته ويقدمون جهودا 
أن  رأوا  ولذلك  كبير،  تأثير  لها  يكن  لم  فردية 
خير وسيلة لقلب املوازين وإعادة بناء ما هدمه 
والتعاون  التجمع  هي  الفرنسي؛  االستدمار 

والعمل املنهجي املنظم.
وفعال بدأوا العمل بفتح املدارس في مختلف 
واجملالت  الصحف  وأسسوا  الوطن،  مناطق 
وجندوا  اخلارج  إلى  الطالبية  البعثات  وأرسلوا 
ماديا  األعمال  هذه  ملساندة  اجملتمع  فئات 
ومعنويا، وما هي إال سنوات قليلة حتى كانت 
خالل  بذلها  التي  الفرنسي  االستدمار  جهود 
قرن كامل قد بدأت تتهاوى وتنهار، فيحل محل 
والكتابُة،  القراءُة  األمية  ومحل  العلُم،  اجلهل 
ومحل الغفلة الوعُي، ومحل التشتت والتفرق 
باالنتماء  االعتقاد  ومحل  والتضامُن،  التعاوُن 
هو  إمنا  احلقيقي  االنتماء  أن  إدراُك  فرنسا  إلى 
احلديث  ومحل  والعربي،  اإلسالمي  العالم  إلى 
ومحل  بالعربية،  الفصيُح  الكالُم  بالفرنسية 
التقوى  والفجور  والفسوق  والتفسخ  التحلل 

والتديُن.
واالستدمار  االحتالل  سماسرة  يكن  ولم 
وهم  ـ  العلماء  هؤالء  عمل  على  يتفرجون 
يهدمون ما بنوه ـ دون أن يحركوا ساكنا، كال، 
فقد بذلوا كل ما أمكنهم من جهود، وساوموا 
وجندوا  والترهيب،  بالترغيب  العلماء  هؤالء 
ضدهم بعض الفئات من اجلزائريني الذين كانوا 
مدارسهم  وأغلقوا  بالوالء،  لالحتالل  يدينون 
ومجالتهم،  صحفهم  الصدور  عن  وأوقفوا 
كلها  اجلهود  تلك  أن  إال  بعضهم،  واعتقلوا 
تنقص  ولم  العلماء  هؤالء  عمل  في  تؤثر  لم 

اجلزائريني  التفاف  من  حتد  ولم  نشاطهم  من 
حولهم.

الوعي منطلق الثورة
معظم  أن  العلماء؛  عمل  نتائج  من  كان 
التي  اجلرائم  هول  يدركون  صاروا  اجلزائريني 
البالد  حق  في  الفرنسي  االستدمار  اقترفها 
والعباد، وأصبحوا يعون جيدا أن هذا االستدمار 
ال ميكن التعامل معه إال بالطريقة التي يتعامل 
بالطريقة  إال  البالد  من  إخراجه  ميكن  وال  بها، 
التي دخل بها إليها، فال يفل احلديد إال احلديد، 

وما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة.
اهلل:  رحمه  الغسيري  محمد  األستاذ  يقول 
إال  النجاح  لها  ثورة مسلحة ال يكتب  أية  »إن 
إذا سبقتها ومهدت لها الثورة الفكرية، وكانت 
مدرسة عبد احلميد ابن باديس بحق في طليعة 

هذه الثورة الفكرية«.
أعلن  حتى  طويل  وقت  مير  فلم  وبالفعل، 
ضد  واملنظمة  احلاسمة  ثورتهم  اجلزائريون 
وجالديه  وسماسرته  الفرنسي  االستدمار 
والتي  ونصف،  سنوات  سبع  وخالل  وأذنابه، 
لطرد  كله  الشعب  جتند  الثورة،  عمر  كانت 
وكل  أفراده،  من  فرد  كل  وقدم  االحتالل،  جنود 
وجهد  طاقة  من  أمكن  ما  فئاته،  من  فئة 
وكانت  واملال،  واألهل  بالنفس  وتضحية 
شاقة  املهمة  وكانت  كبيرة،  التضحيات 
وعسيرة، وكانت الطريق طويلة وقاسية، ذلك 
أن االستدمار وجنوده لم يقفوا موقف املتفرج 
وإمنا بذلوا املستحيل في سبيل إبقاء اجلزائر في 
قواتهم  يجمعوا  أن  يكفهم  فلم  قبضتهم، 
من مختلف بقاع العالم وإرسالها إلى اجلزائر، 
بل أضافوا إلى ذلك االستنجاد بقوة حلفائهم 
وجيوشهم اجلرارة، إال أن جهودهم كلها باءت 
ممثلة  الضاربة  قوتهم  تفلح  ولم  بالفشل، 
في  الفتاكة  واألسلحة  والطائرات  بالدبابات 
تفلح  لم  كما  وتخويفهم،  اجلزائريني  إرهاب 
سياسة األرض احملروقة التي شنوها في تركيع 
منهم  كان  فما  وإخضاعه،  اجلزائري  الشعب 
الساحقة  بالهزمية  سلموا  أن  إال  النهاية  في 
واعترفوا بالنصر املبني للشعب اجلزائري وأبنائه 
أهلها وصار  إلى  اجلزائر  وبذلك عادت  اجملاهدين، 
في  اجلزائريون  ونادى  أبنائها،  بيد  حكمها 
احتفاالت االستقالل: )يا محمد مبروك عليك، 

اجلزائر رجعت ليك(.

ثــــورة نوفـمـبــــــر ودور مجعـــيــــــة العـلــمــــــــــاء
بقلم: الدكتور مسعود فلوسي نعيش هذه األيام أجواء 

االحتفال بالذكرى الثامنة 
واخلمسني الندالع الثورة 

التحريرية الكربى، ثورة أول 
نوفمرب اخلالدة، اليت أنهت 

احتالال ناء بكلكله الثقيل على 
بالدنا مدة قرن وثلث قرن، 

ذلكم االحتالل البغيض الذي 
نهب ثروات البالد واستذل 

العباد، ونشر اجلهل والظالم، 
وأغلق منافذ النور، وأعاد 

ترتيب اجلزائر واجلزائريني 
يف سلم احلضارة واملدنية 
قرونا عديدة إىل الوراء.
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 معـــرفـتـي بــــه
تعود معرفتي بأستاذي الشيخ الطاهر حليس 
رحمه اهلل، أو احلاج سي الطاهر كما كان يعرفه 
الناس في باتنة، إلى أيام املرحلة الثانوية، حيث 
كنت أزاول دراستي في ثانوية عائشة أم املؤمنني 
بحي بوزوران في مدينة باتنة، وكنت عند العودة 
إلى البيت أسلك طريقي عبر شارع االستقالل 
أمام  زمالئي  بعض  رفقة  وأمر  بسكرة(،  )طريق 
الوطني،  التحرير  جبهة  حزب  محافظة  مقر 
وكان احلزب الوحيد حينئذ، أين كان احلاج الطاهر 
مكلف  محافظ  نائب  منصب  يشغل  حليس 
نشاطها  إطار  في  احملافظة  وكانت  بالثقافة. 
وعادة  دورية،  وملتقيات  ندوات  تنظم  الثقافي 
في  وامللتقيات  الندوات  تلك  فعاليات  جتري  ما 
املساء، وكان األستاذ الطاهر حريصا على حضور 
محاضرات،  من  يُلقى  مما  واستفادتهم  الطلبة 
ولذلك كان يعترض طريقنا عندما نكون بصدد 
العودة إلى بيوتنا حني نخرج من الثانوية، ويصر 
علينا أن ندخل إلى قاعة احملاضرات في احملافظة 
أساتذة  من  املتدخلون  يقوله  ما  إلى  لنستمع 
وباحثني، ويؤكد علينا أن في ذلك فائدة كبيرة ال 

ينبغي أن نُضيعها.
وفي تلك املرحلة كانت جامعة األمير عبد القادر 
للعلوم اإلسالمية قد افُتتحت في قسنطينة، 
وكان يُدرِّس فيها عدد من العلماء من جنسيات 
على  حريصا  الطاهر  األستاذ  فكان  مختلفة، 
وأذكر  بهم،  باتنة  أهل  وتعريف  استقدامهم 
أنه استقدم الشيخ محمد الغزالي رحمه اهلل 
والدكتور عمار طالبي والدكتور جبر الفضيالت 
املساجد  على  يطوف  وكان  وغيرهم،  األردني 
ويعلن للناس عن هذه احملاضرات ويدعوهم إلى 

حضورها واالنتفاع منها.
كان  البكالوريا،  شهادة  على  حصلت  وعندما 
القادر  عبد  األمير  بجامعة  ألتحق  أن  نيتي  في 
ذهبت  وفعال  بقسنطينة،  اإلسالمية  للعلوم 
إلى هناك وشاركت في مسابقة الدخول، وكنت 
أن  ذلك  بعد  عرفت  ولكني  الناجحني.  بني  من 
في  سُيفتتح  بباتنة  اإلسالمية  العلوم  معهد 
تلك السنة أيضا )سبتمبر 1987(، ولذلك بادرت 
دفعة  أول  طلبة  قائمة  ضمن  التسجيل  إلى 

تدخل هذا املعهد.
انطلقت الدراسة في املعهد، ومت إحلاقه مبدئيا 
القادر  األمير عبد  الشريعة في جامعة  مبعهد 
بقسنطينة، كما مت تعيني احلاج الطاهر حليس 
- الذي كان حينئذ أستاذا مبعهد اآلداب - مديرا 

له.

جهــــــوده يف إدارة الـمعهــــد
بالشيخ  املعهد  طالب  نحن  صلتنا  كانت 
الطاهر دائمة ومستمرة، فقد كان عددنا قليال، 
إضافة إلى أن اهتمامه بنا كان مستمرا، فكان 
يستطلع آراءنا ويستمع إلى انشغاالتنا ويحرص 

على حتقيق ما أمكن حتقيقه من طلباتنا.
وخالل أربع سنوات من الدراسة، رأينا اهتمامه 
على  وحرصه  العلمي،  بالتحصيل  الشديد 
األساتذة  توفير  في  وتفانيه  الدروس،  انتظام 
العمل  على  لهم  املساعدة  الظروف  وتهيئة 

واإلفادة.
يدعو  أن  السنوات  تلك  خالل  دأبه  من  وكان 
أساتذة زائرين من خارج اجلزائر لتقدمي محاضرات 
إضافية، وكان ممن حضر وحاضر، جملة من كبار 

األساتذة املشهورين في العالم اإلسالمي، أذكر 
أ.د.  )سوريا(،  البغا  ديب  مصطفى  أ.د.  منهم: 
فياض  جابر  طه  أ.د.  )سوريا(،  الزحيلي  محمد 
العلواني )العراق(، أ.د. أبو اليزيد العجمي )مصر(، 
أ.د. سليمان اخلطيب )مصر(، أ.د. محمد حسن 
)قطر(،  القرضاوي  يوسف  أ.د.  )الكويت(،  هيتو 
األساتذة  هؤالء  محاضرات  أن  وأذكر  وغيرهم. 
كان الناس يجتمعون من أنحاء املدينة حلضورها 
واالستماع إليها، ولم تكن مقصورة على طلبة 
حينئذ  املعهد  جعل  ما  وهو  وحدهم،  املعهد 
ِقْبلة ألهل باتنة ومركز إشعاع علمي حقيقي.

تتلمـــذنـــا على يديــــه
السنتني  في  حليس  الطاهر  الشيُخ  دَرََّسنا 
إلى  يرجع  وكان  البالغة،  مادة  والرابعة  الثالثة 
ومنها  املادة،  هذه  في  املهمة  الكتب  بعض 
كتاب )البالغة فنونها وأفنانها( للدكتور فضل 
)البالغة  وكتاب  اهلل،  رحمه  عباس  حسن 
وغيرهما.  عتيق،  العزيز  عبد  للدكتور  العربية( 
اجلد  بني  جتمع  متميزة  بطريقة  يدرسنا  وكان 
والفكاهة. ومن ذلك؛ أننا كنا نسأله أحيانا عن 
محاولني  البالغة  في  املشكلة  املسائل  بعض 
اسألوا  أنا،  دخلي  وما  مازحا:  فيقول  فهمها، 
من  غيرهما  أو  السكاكي  أو  اجلرجاني  عنها 

علماء البالغة. ثم يبتسم ويجيب.
انتهاء  وقبل  الدراسة،  من  سنوات  أربع  بعد 
السنة الرابعة صدر املرسوم احلكومي بترسيم 
استقالل املعهد عن جامعة األمير عبد القادر، 
العالي  للتعليم  الوطني  )املعهد  وتسميته 
تخرجت  فقد  ذلك  ومع  اإلسالمية(،  للعلوم 
الدفعة األولى »جوان 1991« حتت وصاية جامعة 
األمير عبد القادر، حيث حضر األستاذ الدكتور 
أحمد عروة رحمه اهلل مدير اجلامعة حينئذ إلى 
على  وأشرف  الليسانس  شهادات  ووقع  باتنة 

حفل التخرج.
بشهادة  التخرج  من  ثالثة  أو  أسبوعني  وبعد 
التقيت  اإلسالمية،  العلوم  في  الليسانس 
عن  سألني  أن  وبعد  الطاهر،  الشيخ  أستاذنا 
أحوالي وما أفكر في عمله بعد تخرجي، أخبرني 
صالح  وزميلي  أنا  اختياري  مت  أنه  اهلل  رحمه 
باملعهد،  لاللتحاق  أخريني  وزميلتني  بوبشيش 
مع  كمطبقني،  التدريس  في  األساتذة  ملعاونة 
العمل في اإلدارة والتكفل باجلانب البيداغوجي، 
أسرع  في  التوظيف  ملف  بتحضير  وأوصاني 

وقت.
في  الثالثة،  وزمالئي  باملعهد،  التحقت  وفعال 
السنة  بداية  وفي   .1991 أوت  شهر  بداية 
الطاهر  الشيخ  كلفنا   )1991-1992( اجلامعية 

بتدريس بعض املقاييس كمطبقني.

فتـــح الدراســــات العليــــا
ليتوقف  يكن  لم  الطاهر  الشيخ  طموح  لكن 
هو  األكبر  هاجسه  كان  فقد  احلد،  هذا  عند 
ومتكيننا  العالي  العلمي  التكوين  إلى  دفعنا 
سعى  ولذلك  العلمي،  البحث  عالم  ولوج  من 
إلى فتح املاجستير على مستوى املعهد، رغم 

حداثة املؤسسة وقلة اإلمكانات.
وقد أثمر سعيه، إذ لم يلبث طويال حتى متكن 
التعليم  وزارة  من  ترخيص  على  احلصول  من 
حينئذ  وأجريت  املاجستير،  بفتح  العالي 
فيها مجموعة  الطلبة، جنح  مسابقة الختيار 
من املترشحني من طلبة املعهد وطلبة جامعة 

األمير عبد القادر، وكنت واحدا منهم.
حرص الشيخ الطاهر على أن يوفر لنا األساتذة 
وفعال  املقررة،  املواد  لتدريسنا  املؤهلني  األكفاء 
الذي  أحمد  حسني  يوسف  الدكتور  تكليف  مت 
علي  والدكتور  املقارن،  والفقه  األصول  درسنا 
درسنا  الذي  اهلل  رحمه  املغربي  الفتاح  عبد 

استقدام  مت  كما  العلمي،  البحث  منهجية 
أستاذ من جامعة األمير عبد القادر، هو أستاذنا 
الطاهر  محمد  الدكتور  واحلديث  التفسير  في 

اجلوابي رحمه اهلل.
اختيار  موعد  وجاء  النظرية،  الدروس  انتهت 
اجمللس  مستوى  على  لتسجيلها  املوضوعات 
موضوع  في  أبحث  أن  واخترت  العلمي، 
دراسة  في  ومنهجها  املتكلمني  )مدرسة 
املشرف  يكون  أن  على  األصولية(،  القواعد 
)تونس(،  اجلوابي  الطاهر  محمد  الدكتور  هو 
)احليل  موضوع  بوبشيش  صالح  زميلي  واختار 
األحوال  على  وتطبيقاتها  ضوابطها  الفقهية 

الشخصية(، مع نفس املشرف.
ورغم أننا كنا نعمل كإداريني، أنا وزميلي صالح، 
إال أن الشيخ الطاهر سمح لنا أن نخصص أكبر 
وقت ممكن للعمل في البحث، وما هي إال سنة 
أصبح  أن  بعد  رسالتينا،  أعددنا  قد  كنا  حتى 
املشرف عليَّ هو الدكتور يوسف حسني أحمد 
)الهند(، واملشرف على زميلي صالح هو الدكتور 
حسيب حسن السامرائي )العراق(، ومت تشكيل 

جلنتي القراءة على مستوى اجمللس العلمي.
الرسالتني  بصالحية  التقارير  وصول  بعد 
للمناقشة، كان البد من احلصول على رخصة 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  من  املناقشة 
الشيخ  سافر  ولذلك  العاصمة،  في  العلمي 
وجاء  العاصمة  إلى  مرتني  بنفسه  الطاهر 
متاعب  تكبد  أن  بعد  املناقشة،  برخصة 

مضنية.
جوان   15 املناقشة،  يوم  املشهود،  اليوم  وكان 
1994م، حيث أقبل الناس من كل حدب وصوب 
على  ماجستير  رسالتي  أول  مناقشة  حلضور 
القاعة  بهم  غصت  وقد  املعهد،  مستوى 
مناقشة  ومتت  نوفمبر،  أول  ملسجد  الكبرى 
في  ورسالتي  الصباح  في  صالح  أخي  رسالة 
املساء، وحصلنا على شهادة املاجستير، هو في 

الفقه وأنا في األصول.

فرحــــة مل تــــدم
وإن نسيت فلست أنسى تلك الفرحة الغامرة 
التي مألت نفس أستاذنا الشيخ الطاهر حليس، 
وظهرت جلية على محياه، وعبر عنها بلسانه 
ظهرت  التي  نفسها  الفرحة  وهي  مرات.  عدة 
احلاج  العقيد  اجملاهد  الكرمي  الرجل  وجه  على 
خلضر رحمه اهلل، الذي حضر املناقشتني، وظل 
األساتذة  يقوله  ملا  ومتابعا  مستمعا  جالسا 

املناقشون، منذ الصباح إلى آخر املساء.
أيام قليلة بعد ذلك، وافق اجمللس العلمي على 
منصب  إلى  بوبشيش  صالح  وزميلي  ترقيتي 
أستاذ مساعد، وبذلك اكتملت فرحتنا وفرحة 

أستاذنا الدكتور الطاهر حليس رحمه اهلل.
ثالثة  بعد  إذ  تدم طويال،  لم  الفرحة  هذه  لكن 
لتغتال  واإلجرام  الغدر  أيادي  امتدت  أشهر، 
 21( اجلمعة  يوم  مساء  ففي  الكرمي.  أستاذنا 
أكتوبر 1994(، وبعد أن صلى املغرب في مسجد 
أقرب  وهو  كموني،  بحي  طالب  أبي  بن  علي 
املساجد إلى بيته، وملا خرج منه وكان في طريق 
عودته إلى بيته، اعترض طريقه من أطلق عليه 
في  رصاصات  بضع  أو  برصاصة  فأصابه  النار 
رأسه، سقط إثرها شهيدا مضرجا بدمه. وفي 
أن  بعد  أستاذنا  جنازة  تشييع  مت  املوالي،  اليوم 
سار  وقد  نوفمبر،  أول  مسجد  في  عليه  ُصلي 
خلف نعشه اآلالف من أهل باتنة الذين يعرفون 
فيها.  يشارك  كان  التي  اخلير  وأعمال  فضله 
الدكتور أحمد  ألقاها  التي  التأبني  وبعد كلمة 
رحمها  أمه  جوار  إلى  الفقيد  دفن  مت  رحماني، 
اهلل والتي كانت قد توفيت قبله بشهر أو أكثر 

قليال.

خصالــــه النـــــادرة
رحيل  من  عاما  عشر  ثمانية  وبعد  واليوم، 
الكرمية  بخصاله  نذكره  اهلل،  رحمه  أستاذنا 
وأخالقه العالية التي كان يتمتع بها ويتميز بها 

عن كثير من الناس.
لقد كان يتميز بتواضع مثالي ال نظير له، فما 
مرؤوسوه،  أو  تالميذه  أننا  على  يوما  عاملنا 
ال  فكان  وأصدقاء،  كإخوة  يعاملنا  كان  وإمنا 
أحُدنا  غاب  وإذا  مكتبه،  في  معه  جلوَسنا  مَيَلُّ 
أو تأخر قليال في احلضور سأل عنه والمه على 

عدم اجمليئ إليه.
وكنت شخصيا أجلس معه في مكتبه كثيرا، 
وعندما نكون لوحدنا، كان يخرج من محفظته 
مبحثا أو فصال من رسالته، ويناولنيه ويخاطبني 
تقومي  إلى  منه  يحتاج  ما  وانظر  اقرأه  قائال: 
فقومه، رغم أني تلميذه وفي عمر أكبر أبنائه. 
خطأ  فيه  وجدت  وإذا  العمل  أقرأ  كنت  وفعال 
معه  أجلس  وعندما  عليه،  رت  أشَّ نوع  أي  من 
وهي  أخطاء،  من  وجدته  ما  له  أذكر  من جديد 
في العادة أخطاء بسيطة جدا، نتيجة السرعة 
في الكتابة أو السهو في النقل، فيأمرني قائال: 
الورقة  وماذا تنتظر لكي تصححه، صحح في 
نفسها وسأعمل بالتصحيح عند رقن البحث.

كل  بسيطا  الرجل  كان  التواضع؛  إلى  وإضافة 
حديثه  في  وسالمه،  كالمه  في  البساطة، 
في  ومسكنه،  ومركبه  ملبسه  في  وصمته، 
ذلك  كلَّ  يأتي  كان  ومشيته،  ووقوفه  جلوسه 
يعامل  افتعال،  أو  تكلف  دون  سجيته،  على 
واملشهور  واملرؤوس،  والرئيس  والصغير،  الكبير 
وال  فيها  تبديل  ال  واحدة  معاملة  واملغمور، 

تغيير.
ومن عجائب بساطته؛ أنه كان في بعض األحيان 
ال يعود إلى بيته عند الظهر، فإذا شعر بالتعب 
أو غلبه النعاس، افترش على األرض قطعة من 
الكرتون أو سجادة صالة، واستسلم للنوم، بعد 

أن يوصي أحدنا بإيقاظه إذا لزم األمر.
النظير،  املنقطع  بالكرم  اهلل  رحمه  متيز  كما 
فلم يكن يبخل على أحد بشيء، وكان يحرص 
وخاصة  طعامه،  وتناول  بيته  إلى  دعوتنا  على 
في املناسبات. بل أذكر أنه دعاني أكثر من مرة 

دون أي مناسبة.
وقد انفرد رحمه اهلل بالتفاني في خدمة املصالح 
العامة بشكل يجعله في أحيان كثيرة ينسى 
أكثر من  رأيته  أني  وأذكر  وأوالده.  حقوق أسرته 
ينتهي  أن  بعد  إذ  املعهد،  في  اجلمعة  يوم  مرة 
من إلقاء اخلطبة وأداء صالة اجلمعة في مسجد 
»فسديس« في الضاحية الشمالية من مدينة 
وقتا  يقضي  حيث  أوال،  باملعهد  مير  كان  باتنة، 
يطول أو يقصر، قبل أن يعود إلى بيته. وكان إذا 
قصده أحد في مصلحة ما، يبذل كل ما ميكنه 
املصلحة،  تلك  حتقيق  سبيل  في  جهد،  من 
كائنا من كان ذلك الشخص، ورمبا عرََّض نفسه 

لإلحراج بسبب ذلك، دون أن يبالي.
لقد عشنا مع الشيخ الطاهر رحمه اهلل سبع 
سنوات متتالية، ما رأينا منه خاللها إال كل خير، 
وما عرفنا عنه إال الصالح والتقوى والسعي في 

نفع اجملتمع والناس.
واحلق أني ما رأيت في حياتي مثله فيمن عرفت 
وعايشت من الناس. ومهما قلت فيه، فإنني لن 

أستطيع الوفاء بحقه.
وما شهدت للرجل إال مبا علمت، وال أزكي على 

اهلل أحدا.
نسأل اهلل عز وجل أن يتغمد أستاذنا برحمته 
الواسعة، ويحشره في زمرة الذين أنعم عليهم 
والصاحلني  والشهداء  والصديقني  النبيني  من 

وحسن أولئك رفيقا. آمني.

بقلم: الدكتور مسعود فلوسي
قبل مثانية عشر عاما، غادر الدنيا إىل غري رجعة، أستاذنا الشيخ الطاهر حليس رمحه اهلل، أول مدير للمعهد الوطين للتعليم العالي للعلوم 

اإلسالمية يف باتنة.. خالل هذه املدة أنسانا تتابع األيام وتوالي الليالي ومر الشهور واألعوام أن نذكر أستاذنا مبا يستحق وأن ُنشيد خبصاله اليت متيز 
بها، لقد انصرف كل واحد من تالميذه وزمالئه إىل خاصة نفسه واشتغل مبا يعنيه، ناسني ما هلذا الرجل من فضل وما جيب له من حق. وهذه املقالة املوجزة 

حماولة للتعريف به وذكر بعض ما متيز به من فضائل وما حتلى به من خصال.

أستاذي الشيخ الطاهر حليس كما عرفته
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هناك  الطيبة  األرض  هذه  يزّين   الذي  النبوي  املسجد  إلى  باإلضافة 
إن جتد في كل  حي  التلقائي  تعد وال حتصى فمن  مساجد كثيرة ال 
سكني جامعا أو مسجدا بحيث يستحيل عليك أن تتخلف عن صالة 

اجلماعة إال إذا تعمدت ذلك أو حبسك عذر شرعي. 
لقد آليت على نفسي أن أحتسس املبادرات املبدعة و»اخلرجات« اجلميلة 
عساهم  البصائر  قراء  إخواني  إلى  ألنقلها  املساجد  هذه  في  التي 
باملبدع  ولنبدأ  مساجدنا.  تطوير  اجل  من  مبادرات  منها  يستلهمون 
طلع  مرة  ذات  احلرم.  عن  بعيد  غير  عندنا  احلي  إمام  حسن  الشيخ 
اإلمام بعد الصالة املكتوبة وقام بإعالن يقول فيه »إخواني املصلني من 
فضلكم إذا أحدكم يستأنس من نفسه علما ويرى انه ممكن يعطينا 
نصيحة يقّدم لنا اسمه حتى نبرمج له الكلمة« .. فقلت في نفسي 
كّثر اهلل من أمثالك في اجلزائر يا شيخ حسن.. طبعا الشيخ حسن 
هو متمكن جّدا فكلماته مفيدة جدا وتالوته للقرآن عذبة تشبه تالوة 

الشيخ علي عبد اهلل جابر رحمة اهلل عليه.  
ومع ذلك تراه اثر كل صالة يسعى للتواصل والتعرف إلى من يشتم فيه 
رائحة العلم ليشجعه على املثول أمام الناس. تذكرت حينها كثيرا )ال 
أريد وال أحب أن أعّمم( من األئمة  عندنا في اجلزائر ال يفسحون اجملال 
لغيرهم أن يقدموا محاضرة أو درسا للناس بدال منهم كأّن املسجد 
ملك لهم...يحكي لي أحد الدعاة البارعني في اجلزائر ما نّصه باحلرف 
اجلمعة  درس  إللقاء  مسجده  إلى  يدعوني  كان  األئمة  »أحد  الواحد 
بني احلني واآلخر، وحني رأى الناس قد التفوا حولي وأصبحوا يطالبون 
املتخلف؟  السلوك  هذا  نفسر  فقاطعني«...كيف  خاف  بحضوري 
بطبيعة احلال التفسير النفسي لهذا السلوك معناه أن هذا اإلمام 
ليس له ثقة في نفسه ويعرف انه غير متمكن ويخاف أن يكتشف 
ـّم هذا عن  الناس ضعفه إذا فسح اجملال ملن هو أكثر منه متكنا. وقد ين
ضعف أو انعدام اإلخالص هلل في العمل عند الرجل ولكننا ال نخوض 
أقول  اخلائفني  األئمة  هؤالء  بالنوايا..إلى  أعلم  فاهلل  األخير  األمر  في 
لهم متى كانت آخر مرة تدبرمت في قوله تعالى »ومن أظلم ممن منع 
أولئك ما كان  أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها  مساجد اهلل 
لهم أن يدخلوها إال خائفني لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب 
عظيم« )سورة البقرة 114( ..فابرأ بنفسك أن تكون ممّن يدخل املسجد 
والشرعي... العلمي  ضعفك  الناس  يكتشف  أن  من  خائفا..خائفا 

صدقوني رأيت في اجلزائر أئمة يلقون كلمات أمام مأمومني أكثر منهم 
أن  نقبل على مضض  قد  وورعا..ما هذا؟  أدبا  وحتى  بل  وعلما  كفاءة 
يكون مديرا في شركة  أقل كفاءة من موظفيه لكن أن يكون اإلمام 

أقل كفاءة فهذه مشكلة بل عيب ينبغي استدراكه. 
أن تكونوا  نريدكم  األئمة واجلامعات  إلى معاهد تكوين  وهذه دعوتي 
أئمة لهم ثقة في أنفسهم وفي تكوينهم وفي زادهم وأئمة صادقون 
أن  في  سعادتهم  يجدون  بل  املنبر  على  يستحوذون  ال  هلل  متجردون 
يقدموا للناس من يفيدهم وال يبالون مبدح الناس أو ذمهم. فهل من 

ملتقط للفكرة؟

01 جمادى االولى 1434
ybakelli@hotmail.com

الدكتور حيي بكلي اجلزائري*

مساجــــدنا  أئمـــة  هـــل 
متمكنــــون؟ أئمة  جانبها  في  األمور  إلى  ننظر  عندما  غريبا  لنا  يبدو  األمر  هذا  أن  واحلق 

الظاهري وال ننفذ منها إلى األعماق، وال نبحث عن األسباب اخلفية التي 
تفرز مثل هذه الظواهر املرضية. أما عندما منعن النظر وندقق في األمور 
وال  فيها  لبس  ال  واضحة  لنا  تتجلى  احلقيقة  فإن  جوهرها،  في  ونتأمل 

غموض.
إن القضية في حقيقتها ليست سوى جتسيد عملي ملبدأ الصراع األزلي 
األبدي بني اخلير والشر، ذلك الصراع الذي يأخذ أبعادا متعددة، ويتشكل 
واحدة،  طبيعة  ذا  صراعا  النهاية  في  يبقى  ولكنه  متنوعة،  مبظاهر 
وينطلق من مبادئ واحدة.. والسبب دائما هو معادلة »األنا« والـ »نحن« 
أقرب،  الشر  إلى  اإلنسان  كان  »األنا«  تضخم  فكلما  اإلنسان،  نفس  في 

وكلما انحسر لصالح الـ »نحن« كان إلى اخلير أقرب.
إلى طريق الصالح  اإلنسان  ـ عوامل كثيرة في توجيه  ـ ال شك  تتدخل 
االجتماعية  والتنشئة  األسرية  التربية  عامل  أن  غير  الفساد،  طريق  أو 
والتوجيه اإلعالمي ميثل أهم عامل في تشكيل اإلنسان ليكون ذا نزعة 
نزعة اجتماعية.. لذلك فإن »األنا« يتضخم ما كان الشعور  ذا  أو  فردية 
اجلمعي ضامرا في نفوس أفراد اجملتمع، وذلك حني تغيب الرقابة االجتماعية، 
ويتخلى اجملتمع عن أداء دوره في مراقبة سلوك األفراد، فال يحاسبهم على 
في حني  العامة..  واجباتهم  بأداء  يلزمهم  وال  من حقوق،  عليهم  له  ما 
تنحسر النزعة الفردية لصالح الشعور اجلمعي كلما قام اجملتمع بدوره 
التوجيهي واإللزامي، ومارس وظيفته اإلشرافية والرقابية على سلوكات 
ويلحق  حدوده  يتعدى  من  كل  وحاسب  ومعامالتهم،  وعالقاتهم  األفراد 

األذى بأي قيمة من قيم اجملتمع أو مبرفق من مرافقه العامة.
جالت هذه اخلواطر في ذهني وأنا أتأمل واقع مجتمعنا اجلزائري وما يعانيه 
الذي  اجملتمع  هذا  معقدة..  وصعوبات حضارية  اجتماعية  من مشكالت 
أصبح الفرد فيه يفكر فقط في شؤونه، وال يهتم أبدا لشؤون أمته وبلده 
التفكير في مصالح اجملتمع دليل غفلة وحماقة،  ومجتمعه، بل أصبح 
والدفاع عن مكاسب هذا اجملتمع في وجه من يعملون على حتطيمها نوعا 

من تدخل اإلنسان فيما ال يعنيه..
لقد أصبح الفرد في مجتمعنا ـ نتيجة تضخم »األنا« ـ عابدا لذاته، يدور 
في فلكها وال يرى غيرها، ال يفكر إال في كيفية تضخيم ثروته وتوسيع 
موارد مداخيله وتكثير مكاسبه وممتلكاته، بغض النظر عن املصادر التي 
يتم من خاللها كل ذلك.. ومن البديهي أن مصالح األفراد ستتعارض ال 
محالة، نتيجة تنافس أفراد اجملتمع كلهم على تضخيم ثرواتهم وزيادة 
مداخيلهم، ألن عبادة الذات ال تتوقف عند فرد معني بحد ذاته أو عند أفراد 
محدودين، وإمنا متتد وتتوسع لتتحول شيئا فشيئا إلى سلوك عام، يعتبر 

التنافس فيه شيئا طبيعيا، بل واجبا يحس كل فرد بضرورة القيام به.
وهكذا ينتشر الفساد في اجملتمع ويقل االستنكار ملظاهره، ويتراجع اخلير 
والصالح  خيرا،  الفساد  يتحول  حتى  أهله،  وغرابة  بثقله  الناس  ويحس 
الصالح  مفهوم  فشيئا  شيئا  يخفت  املتكررة  املمارسة  ونتيجة  شرا، 
ما  مدى  هو  للصالح  الوحيد  املقياس  ليصبح  النفوس،  في  والفساد 
يحققه الفرد من مصلحة ذاتية خاصة به هو كشخص أو كهيئة ينتمي 
إليها، واملقياس الوحيد للفساد هو ما يضيعه من تلك املصلحة أو ما ال 

يحققه منها.
وهناك ظاهرة مرتبطة بهذه الظاهرة، وتلك هي ظاهرة التناسب الطردي 
الناس،  بني  الفاحش  واملعنوي  املادي  التفاوت  الفساد وظهور  انتشار  بني 
فمن جهة نرى غنى مطغيا، وفي اجلهة املقابلة نرى فقرا مدقعا، وال وجود 
لطبقة متوسطة بينهما.. فاألزمات االجتماعية متثل فرصة نادرة للثراء 
بالنفوس  واملتاجرة  اجملتمع  خيرات  نهب  نتيجة  يتكون  الذي  الفاحش، 
واألعراض والزيادة في أسعار احلاجات الضرورية وافتعال املشكالت وانتشار 
يستغلون  الذين  املفسدون  لها  يروج  التي  الفتاكة  االجتماعية  اآلفات 
حقوقهم  ويسلبوا  أعراضهم  وينتهكوا  دماءهم  ليمتصوا  الناس  فقر 

وأموالهم.. لذلك جند أن هؤالء الذين يستفيدون من مثل هذه األزمات، ال 
يرضيهم أبدا أن ترسو سفينة اجملتمع على شاطئ األمان، بل إن ذلك ميثل 
إلى  األمور  وعودة  اجملتمع  في  العام  األمن  انتشار  ألن  تهديدا ملصاحلهم، 
ويستدعي  ظاهرة  ويجعلها  املفاسد  يعري  ذلك  كل  الصحيح،  نصابها 

تدخل اجملتمع لتغييرها وإصالح ما نتج عنها.
حقيقة اإلصالح في أي مجتمع ليست سوى تعبير عن استنكار الضمير 
ومعاقبة  إليقافها  النهوض  واستشعاره ضرورة  املفاسد،  لهذه  اجلمعي 
مقترفيها.. ومن البديهي أن يكون أول أعداء هذا اإلصالح هم أولئك الذين 
الصورة  عند  تتوقف  ال  التي  املصالح  تلك  مصاحلهم..  املصلحون  يهدد 

املادية لها، وإمنا تتوسع دائرتها لتشمل املصالح املعنوية أيضا.
وفي  فيه  ترى  الناس  من  فئة  أيضا  ورافضيه  اإلصالح  أعداء  من  وهناك 
أهله خطرا على مصاحلها املعنوية بعد املصالح املادية، ونعني باملصالح 

املعنوية هنا املكانة واجلاه والنفوذ االجتماعي..
تلك املكانة التي قد تتمثل في مناصب حساسة يتبوؤها هؤالء ويشرفون 
منها على حاجات الناس وشؤونهم، ويستغلونها في ابتزازهم وامتصاص 
دمائهم، وبالتالي بناء مصاحلهم املادية على حسابهم. فهؤالء ال يريدون 
هذه املناصب خلدمة الناس، وإمنا الستغالل حاجة الناس إليهم في قضاء 
مآربهم وبناء نفوذهم وثرواتهم.. وقضاء مصاحلهم الشخصية بواسطة 

جاههم ومناصبهم.
موقف  منه  وتقف  اإلصالح  تعادي  الناس،  من  ثالثة  أخرى  فئة  وهناك 
عن  عقولهم  تضيق  الناس  من  فريق  فئة  هي  وتلك  والرفض،  الكراهية 
وهي  ـ  الناس  من  الفئة  هذه  فميزة  وفوائده.  اإلصالح  بواعث  استيعاب 
فئة ضعيفة في كثير من احلاالت ـ أنها تريد بقاء ما كان على ما كان، 
ألنها تتصور أن التغيير سيأتي ـ ال محالة ـ بواقع أسوأ من الواقع الذي 
تعيشه. ولذلك فهي تفضل أن تبقى على حالتها، مع ما تعانيه من فقر 
يأتيها واقع جديد ال تدري ماذا يحمل معه.. وهذه  أن  وجهل وقهر، على 
الفئة من الناس، هي بطبيعتها فئة قابلة للخضوع والذلة، بل ترى في 

هذا اخلضوع نوعا من الذكاء، وترى في رفضه نوعا من احلمق والغباء.
واحلق أن أخطر فئة على اإلصالح هي الفئة الثانية، لكن أكثر من يقاوم 
دعوة اإلصالح ونداءاته هي الفئة الثالثة، تلك الفئة التي تعتقد دائما أن 
بقاء الواقع على ما هو عليه مسؤوليتها األولى، ألنها ترى في تغيير هذا 
الواقع اخلطر األكبر على حياتها ومستقبلها ومصاحلها القليلة احملدودة.. 
أما الفئة األولى فال يهمها إال مصاحلها املادية اخلاصة، فإذا لم يكن في 
رأت ذلك  إن  أي مقاومة لها، لكنها  تبدي  دعوٍة ما خطٌر عليها فإنها ال 
اخلطر فإنها ال تتورع عن بذل أي شيء في سبيل التخلص منها ومحاربة 

أهلها.
التكاليف  وباهظ  جدا  مرهقا  عمال  تصبح  اإلصالح  عملية  أن  شك  ال 
والوقوف  محاربته  على  وتكاتفت  معا  الثالث  الفئات  هذه  اجتمعت  إذا 
في وجه املنادين به.. وذلك هو حال مجتمعنا اجلزائري اليوم، الذي احتار 
العقالء من الناس في فهم ما يجري فيه، وعجبوا من عدم قدرته على 
النهوض من جديد، مع أن اجلميع ينادي نظريا باإلصالح ويتمنى حتقيقه.. 
قليلون  وهم  اإلصالح،  أجل  من  يعملون  من  هناك  كان  إذا  أنه  فالواقع 
الفساد كثيرون،  أجل استمرار  اخلفاء من  يعملون في  الذين  فإن  عمليا، 
وأكثر مما نتصور، ويعملون بدأب كبير وبإصرار منقطع النظير، ألن اإلصالح 
ميثل خطرا على مصاحلهم الشخصية، وقد يتسبب في ضياع مصاحلهم 
املعنوية ويكشف حقيقتهم للناس ويعري ممارساتهم أمام الرأي العام..

اجلميع،  به  يسلم  واقع  إلى  وحتوله  الفساد  استمرار  على  هؤالء  وإصرار 
سيبقي اجملتمع رهينة واقعه املتردي، والذي لن يتوقف عند حد معني، بل 
سيستمر باالنحدار إلى نتيجة ال ميكننا تقدير خطورتها وال حساب مدى 

فداحة ما يترتب عليها من نتائج وخيمة.

الفئات الرافضة لإلصالح يف جمتمعنا
بقلم: األستاذ مسعود فلوسي

ليس غريبا أن تعاني اجملتمعات اإلنسانية يف بعض املنعطفات التارخيية من مشكالت مصريية تعرتض مسريتها وتعيق حركتها فرتة تطول أو 
تقصر. كما ليس غريبا أيضا أن تدفع هذه اجملتمعات أمثانا باهظة للتخلص من تلك املشكالت، كانت هذه األمثان، مادية، أو بشرية، أو معنوية.. 

لكن الغريب ـ كل الغرابة ـ أن يقف بعض أبناء هذه اجملتمعات حجر عثرة يف طريق عودتها إىل عافيتها وختلصها من مشكالتها، وذلك بعملهم الدؤوب 
املستمر على إطالة عمر أزماتها، وتكريس استنزاف ثرواتها وخرياتها.

أصبح النقاش حول عقوبة اإلعدام 
وضرورة  »اجتماعية  »حتمية 
االنتهاكات  ظل  في  منها  بد  ال 
سواء  األطفال  حق  في  املتزايدة 
اغتصاباً  االنتهاكات  هذه  كانت 
اختزال  حاول  والبعض   قتال.  أو 
مجّرد  واعتبارها  اإلشكالية 
كل  بعيدا  بحت،  ديني  خطاب 
القانوني،  املنطق  عن  البعد 
حق  احلياة  حق  أن  هؤالء  وتناسى 
اإلعدام  تطبيق  ويجب   مقّدس.   ً
فيها  يكون  التي  احلاالت  في 
انتهاك هذا احلق جسيماً ومستوجباً 
متعارف  محددة  ومبعايير  ضيقة  حدود  وفي  باإلعدام،  للردع 

العقوبة  القول:  ليست هذه  وبالتالي ميكننا   دولياً،  عليها 
دينية بقدر ما هي تطبيق للعدالة وحرص  على حق  بدعة 

احلياة. 
تدعو  عديدة  وهي  املتحضرة  األمم   بعض  إلى  ولننظر 
أنها تطبق هذه  ترقيته، حيث  وتعمل على   اإلنسان  حلقوق 
اجملتمع  على  احلفاظ  مبدأ  من  انطالقاً  الردعية  العقوبة 
نطالب  أن  في  غرابة  فال  وثوابته.  وقيمه  واستقراره  وأمنه 

بتطبيقها في مجتمعاتنا. 
 ً ومدّعما  مقروناً  يكون  عندما  احلقوقي  اخلطاب  أجمل  وما 

الديني!! باخلطاب 
إقرار هذه العقوبة قائمة  على أساس  وعليه، فإن فلسفة 

الردع وإرجاع احلقوق ألصحابها بالقصاص. 
واستناداً إلى ما سبق فإنني أنصح حقوقيينا الذين يحاولون 
ومعارضة  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  حجة  وبغير  بحجٍة 

هذه العقوبة، بأن يتذّكروا أن العالم الغربي منقسم حيال 
عقوبة اإلعدام  بني معارض  ومؤيد، ألن إقرار هذه العقوبة 
ال يتنافى مع املعايير الدولية، بل يؤيد خصوصيتنا واحلفاظ 
عليها، في ظل عوملة حقوق اإلنسان، وتلك إشكالية أخرى 

قد تُطرُح في مناسبات الحقة. 
أن  ما  استطعنا،  كما  إال اإلصالح  ذلك  نريد من خالل  وما 
فلسفة العقوبة هي محاولة رادعة لغريزة االنتقام، واحلفاظ 
أو  جزائرية  بدعة  ليست  وهي  اجملتمع،  داخل  التوازن  على 
لدى  معتمدة   دولية  ما هي شريعة  بقدر  دينًيا،   استثناًء  

العديد من الدول. 
وأخيرا!

على  ورحمة   القصد،  وراء  من  واهلل  باهلل،  إال  توفيقي  وما 
اجملني   من  وهم  الدم«   »حق  بـ  يطالبون  الذين  اجلزائر  أبناء 

عليهم. 

اإلنسان وحقــــوق  والقصاص  اإلعـــــــدام.. 

أ.د.فوزي اوصديق 
oussedik@hotmail.com

يف الـمذكرة العالقة
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قدمه  ما  بني  الغزالي«  محمد  »الشيخ  قارن  فلقد 
»نابليون بونابرت« لفرنسا وبني ما قدمه الشيخ »عبد 
احلميد بن باديس« للجزائر واألمة اإلسالمية فوجد أن 
الرجلني على قدم املساواة من حيث اإلخالص للوطن 
فيه  كتب  بونابرت«  »نابليون  موقعه،لكن  حسب  كل 
آالف الكتب، ينما لم يكتب في الشيخ »عبد احلميد 
الفكر  وصاحب  الفكري،  التراث  صاحب  باديس«  بن 
ال  التي  القليلة  واملقاالت  اليسير  النزر  إال  التنويري 
تغني في شيئ وال تستطيع أن تعرف بشكل جلي مبا 

قدمه عظيم اإلصالح في القرن العشرين.
كلمات الشيخ »محمد الغزالي« رحمه اهلل جعلتني 
تقدمي  من  وأمتكن   األمر  لي  يتسنى  كيف  في  أفكر 
تعريف يليق بهذه  الشخصية العظيمة ليس فقط 
الفرصة  وكانت  الدنيا،  أصقاع  في  ولكن  اجلزائر  في 
في  أبدأ  أن  كبيرة  خليجية  فضائية  بقناة  مواتية 
بينها  من  الفذة  الشخصيات  عن  حلقات  سلسلة 
املشروع  توقف  لكن  باديس«  بن  احلميد  »عبد  الشيخ 
سنحت  أن  لذكرها،إلى  هنا  املقام  يتسع  ال  لظروف 
ولو محتشما  مواتية ألقدم شيئا  ووجدتها   الفرصة 
عن هذه الشخصية التي أسميتها »إمام األمة« وهذا 
مجازا   – إبراهيم  سيدنا  عن  عزوجل  قاله  مبا  تيمنا 
واملعلوم كما جاء في  أمة«،  إبراهيم كان  إن   « طبعا- 
شرح هذه اآلية أن اآلية فيها الداللة على أن إبراهيم 
الداللة  ووجه  للتوحيد،  محققا  كان  السالم  عليه 
الذي جمع فيه صفات  أنه كان أمة، واألمة هو اإلمام 
لم  أنه  يعني  وهذا  اخلير،  وصفات  البشري  الكمال 
ينقص من صفات اخلير شيئا، وهذا هو معنى حتقيق 
تلك  ،فمن  القرآن إطالقات  واألمة تطلق في  التوحيد. 
اإلطالقات أن يكون معنى األمة »اإلمام املقتدى به في 
االقتداء،  في  أمة  مقام  يقوم  ألنه  أمة  وسمي  اخلير«، 

وألن من سار على سيره غير مستوحش والمتردد، ألنه 
والشيخ »عبد  أمة.  وإمنا هو مع  واحد فقط  ليس مع 
احلميد بن باديس« كان أمة لوحده، ومسيرته قدوة لكل 
األجيال في كل األعصار واألمصار، وغني عن االستزادة 
أن نتحدث عن الدور الكبير الذي قام به مبعية رفقائه 
الذين يعدون هم أيضا أمما وصناديد الفكر التنويري في 

القرن العشرين بدون منازع.
لقد أردنا التطرق ملوضوع هذا الفيلم الوثائقي _ الذي 
رؤساء جمعية  من  اثنان   فيه  أن شارك  من حسناته 
الرحمن  عبد  الشيخ  سماحة  املسلمني،  العلماء 
الرزاق  عبد  الدكتور  وسماحة  اهلل،  رحمه  شيبان 
قسوم- لنفتح شهية احلديث أكثر  عن شخصية عبد 
احلميد بن باديس على وجه اخلصوص، وجمعية العلماء 
النفسي  احلاجز  ذلك  وحتى نكسر  العموم  وجه  على 
أمام العقبات التي تعترضنا نحن اإلعالميني واخملرجني 
وبرجاالت  اإلصالح  بشخصيات  األمر  يتعلق  عندما 

األمة الذين قدموا الكثير والكثير للجزائر.
لنتحدث عن  التي دفعتنا  املناسبة فقط  هي  فليس 
عبد  الشيخ  شخصية  عن  نتحدث  أو  الفيلم  هذا 
احلميد بن باديس، ولكن احلاجة امللحة ملثل هذه األفالم 
بأكملها  احلياة  تعرت  حيث  الظروف  هذه  مثل  في 
واصبحت أقرب إلى التفكك من كل القيم ومن كل ما 
عن كل  ويبعدنا  واإلسالمية،  العربية  بالهوية  يربطنا 
أرض صلبة  على  احلضاري  التواجد  إلى  بصلة  ميت  ما 
اسمها »اخلصوصية احلضارية« ،هي التي جعلتنا نقر 
بأن مثل هذه األفالم ستعطينا دفعا قويا نحو مراجعة 
التفكير وهيكلة كل ما من شأنه أن  يرتب لنا احلياة 

الثقافية من جديد.
فيلم »إمام األمة« سيكون حاضرا في  سلطنة عمان 
بدعوة من سعادة السفير اجلزائري هناك، الذي حرص 

أن  ومعلوم  اجلزائرية،  للجالية  الفيلم  يقدم  أن  على 
رمبا  الدولة  وتعد  كثر،  جزائريون  بها  عمان  سلطنة 
الوحيدة في اخلليج التي لها صلة قرابة ووشائج قوية 
مع الشعب اجلزائري عبر عقود وعقود تصل إلى قرون 
وتقنية في فرنسا  ترجمة  وأكثر، كما سيكون جاهزا 
قناة  من  فرنسيني  إشراف  حتت  الفرنسية  باللغة 
2، وهذه لوحدها تعتبر مكسبا حضاريا حتقق  فرانس 
في انتظار أن يكون باللغة اإلنكليزية، وحتى اإلسبانية. 
فضال عن عرض سيكون في مستغامن كجزء من إحياء 
اجلزائري  الشعب  كان  أين  اجلزائري  اجلمعي  للتاريخ 
حلمة واحدة قبل أن متسه هزات كان سببها التجهيل 
مدروسة،  سياسة  عبر  فرنسا  كرسته  الذي  املتعمد 
كان  التي  للحادثة  محو  من  كنوع  العرض  وسيكون 
اغتيال  حاول  الذي  مبستغامن  الطرقيني  أحد  سببها 
الشيخ عبد احلميد بن باديس، وبعد أن سميت جامعة 
من  كنوع  باديس  بن  احلميد  عبد  بجامعة  مستغامن 
املصاحلة التاريخية، واحلمد هلل سيكون الفيلم »إمام 
األمة« حاضرا في هذه اجلامعة وفي الوالية العظيمة 

مستغامن.
يوم العلم لهذا العام أردناه وثائقيا، ونريده أن يستمر 
هذا اليوم احتفالية وقدوة، وحتى نؤسس لعادة حميدة 
نريده أن يكون على مدار العام، فالعلم ليس محصورا 
فقط في يوم أو يومني، ومتأكد أن الشيخ عبد احلميد 
يرزق ألكد على استمرارية  بينا حيا  لو كان  باديس  بن 
طول  على  ليكون  اليوم  لهذا  احلقيقي  التوظيف 
واملكان،  الزمان  له من حيث  ال حد  العلم  ألن  السنة، 
وليس  وتزدهر،  األمة  ترقى  به  الذي  العلم  فقط  وهو 

بشيء آخر.

إعالمي ومخرج أفالم وثائقية

إمام األمة وذكرى يوم العلم..
 بقلم: 

األستاذعبد الباقي صالي *

أثارني وحز يف نفسي 
كثريا ما قاله الشيخ »حممد 

الغزالي« رمحه اهلل ذات 
يوم،عن زعيم اإلصالح يف 

اجلزائر الشيخ »عبد احلميد 
بن باديس« و بكثري  من 

احلسرة ال سيما يف اجلانب 
التعتيمي الذي مورس يف 

حق هذه الشخصية العظيمة 
بقصد أو بغري قصد من قبل  
بين جلدته ومن ينتمون إىل 
الدائرة العربية واإلسالمية،

فهذا صنف ال يعيش إال لنفسه وال يرى أنه خلق إال 
لتحقيق رغباته وتلبية مطالب نفسه، دون أن يكون 
لوجوده في هذه احلياة غاية أخرى غير ذلك..وصنف 
ثان من الناس رأى وجوده في احلياة أسمى وأرفع من 
أن تكون غايته أكال وشربا ونوما وجمعا للحطام أو 
دورانا حول الذات، وإمنا احلياة في نظره فرصة للسمو 
واألهداف  العالية  الغايات  لتحقيق  رحب  ومجال 

الكبيرة.
هذا الصنف الثاني هو الذي حتتاجه اإلنسانية، وهو 
املنوط به حتقيق الغاية التي خلق اإلنسان ألجلها، 
حتتاج  السامية  واألهداف  الكبيرة  الغايات  أن  ذلك 
لتحقيقها إلى من يجعل من حياته سببا حلياة غيره، 
ويجعل من عمله وسعيه سببا لتحقيق املصلحة 
وبهؤالء  جمعاء،  واإلنسانية  وأمته  جملتمعه  العامة 
تسعد اإلنسانية ويصلح حالها وتنتظم مصاحلها 
األول  الصنف  عكس  على  عنها.  املفاسد  وتندفع 
إال بذاته وال يعنيه غيره، فهذا ضرره  الذي ال يهتم 
أكبر من نفعه وإفساده أكثر من إصالحه. وما أوتيت 
وتردت  أحوالها  وانحطت  تضررت  وما  اإلنسانية 
مجتمعاتها إال بسبب كثرة من ينتمون إلى الصنف 

األول وقلة من ينتمون إلى الصنف الثاني.
نقول هذا الكالم، ونحن نستحضر ذكرى مرور ثالثة 
وعلمها  األكبر  اجلزائر  ابن  وفاة  على  عاما  وسبعني 
ابن  احلميد  عبد  الشيخ  العالمة  اإلمام  األشهر 
الذي  الرجل  هذا   .]1940-1889[ اهلل  رحمه  باديس 
استحق أن يخلد في ذاكرة األمة اجلزائرية ملا حتلى به 
من خصال وما قدمه من خدمات وما أجنزه من أعمال 

سجلتها األقالم وتناقلتها األجيال.
باديس  ابن  يولد  أن  وجل  عز  اهلل  إرادة  شاءت  لقد 
األمة  فيها  كادت  اجلزائر،  تاريخ  من  مرحلة  في 
كأمة  وجودها  مقومات  كل  تفقد  أن  اجلزائرية 
الفرنسي  االستدمار  وككيان مستقل، حيث عمل 
على محو كل معالم ومظاهر االستقالل احلضاري 
كان  وقد  وتاريخ.  ولغة  دين  من  اجلزائري،  للشعب 
ميالده في أسرة ذات وجاهة ونفوذ وعالقة بالسلطة 

االستدمارية املسيطرة على اجلزائر في تلك املرحلة، 
إال أن كل ذلك لم مينع أن يتجه وجهة مغايرة متاما 
ملا كان يُنتظر من مثله، فإذا به يسعى حلفظ القرآن 
إلى  ذلك  أجل  من  والسفر  العلم،  وحتصيل  الكرمي 
خارج البالد لالحتكاك بالعلماء واالنتفاع من علمهم 
في  بالزيتونة  التحق  أن  فكان  منهم،  واالستفادة 
والشام  مصر  وزار  احلج  فريضة  ألداء  وسافر  تونس، 
إلى  وأحوالهم،  املسلمني  أوضاع  من  ورأى  والقدس، 
جانب ما كان يعيشه قومه في اجلزائر، ما آلم نفسه 
وعيه  تفتح  في  سببا  كان  ما  وهو  شعوره،  وجرح 
ربانيني  مصلحني  قيام  إلى  األمة  بحاجة  وشعوره 
تخلف  من  إليه  انحطت  مما  النتشالها  يتفرغون 

وضياع، وما ترزح حتته من احتالل واستغالل.
التفكير  إلى  اهلل  رحمه  باديس  ابن  ذلك  دفع  لقد 
أبناء وطنه اجلزائر مما كانوا  فيما ميكن عمله إلنقاذ 
واستغالل،  وهوان  وجهل  ذل  من  فيه  يتقلبون 
فألهمه اهلل عز وجل أن السبيل إلى ذلك إمنا يكون 
أن  فكان  النفوس،  في  حبه  وإحياء  العلم  بنشر 
دروس  خالل  من  فردية  بجهود  البداية  في  انطلق 
اجلامع  في  طلبته  من  مجموعة  على  يلقيها  كان 
إلى  ذلك  بعد  نشاطه  مجال  ليتسع  األخضر، 
رفقة  اجلزائريني  املسلمني  العلماء  تأسيس جمعية 
مجموعة من العلماء الذين كانوا يقاسمونه نفس 
إلى  يصبو  كان  ما  حتقيق  إلى  ويتطلعون  الهموم 

حتقيقه من أهداف.
تعليم  من  اهلل  رحمه  باديس  ابن  اإلمام  جعل  وقد 
أساسا  محورا  بأحكامه  وتثقيفهم  دينهم  الناس 
أن  ذلك  في  ومنطلقه  وجهوده،  أعماله  عليه  أدار 
وهو  أولها،  به  مبا صلح  إال  تصلح  أن  ال ميكن  األمة 
إصالح  كل  وأساس  خير  كل  مصدر  فهو  الدين، 

ومنطلق كل تغيير.
هذا  في  طاقة  أو  جهد  أي  اهلل  رحمه  يدخر  ولم 
اإلطار، فقد فرغ نفسه من شؤون الدنيا كلها، ولم 
يشغل نفسه إال بشيء واحد هو التعليم واإلصالح، 
في  ليله  من  وقسطا  نهاره  سحابة  يقضي  فكان 

أحاديث  وشرح  الكرمي  القرآن  تفسير  دروس  إلقاء 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم وتعليم الفقه ورواية 
علوم  وتدريس  اإلسالمي  والتاريخ  النبوية  السيرة 
اللغة العربية، إلى جانب كتابة املقاالت الصحفية 
يلقيها  التي كان  الدروس  بلغ عدد  وقد  اإلصالحية، 
اإلمام كل يوم أربعة عشر درسا في علوم مختلفة، 
التفسير بعد صالة العشاء من كل  ينهيها بدرس 
كان  وما  كاملة،  عاما  وعشرين  خمسة  وملدة  يوم، 
أربع  أيامه - سوى ساعتني من بني  أكثر  - في  ينام 
وعشرين ساعة، كما لم يكن يأكل من الطعام إال 
ما يقيم األود ويعني على االستمرار في العمل، وما 
كان له يوم راحة أسبوعي أبدا، فقد كان يبدأ دروسه 
اخلميس،  يوم  مساء  وينهيها  السبت  يوم  صبيحة 
ليستقل بعد ذلك وسيلة نقل حتمله إلى مدينة من 
املدن اجلزائرية يقضي فيها يوم اجلمعة، محاضرا أو 
مدرسا أو متصال ببعض علماء اجلمعية أو مشاركا 
في جتمع إصالحي، ليصبح يوم السبت على مقعد 

الدرس مستأنفا رحلة التعليم والتربية من جديد.
وقد ظل مواصال هذا اجلهاد املستميت وهذا الكفاح 
الدؤوب حتى أسقطه املرض وأنهكته العلة وفاضت 

روحه إلى بارئها عز وجل.
يعتبر  اهلل  رحمه  باديس  ابن  احلميد  عبد  اإلمام  إن 
دينه  أجل  من  ذاته  يلغي  الذي  لإلنسان  فريدا  مثاال 
في  نفسه  مطالب  ويتجاهل  وطنه،  وأبناء  وأمته 
واجبا  ذلك  معتبرا  أمته،  مطالب  حتقيق  سبيل 
مقدسا يجب عليه أداؤه والقيام به، وكان ميكن أن 
يعيش آمنا مطمئنا هانئا راضيا مستمتعا مبا آتى 
مهتما  ومكانة،  وجاه  ونفوذ  مال  من  أسرته  اهلل 
بنفسه وأسرته عامال لتحقيق مصلحته ومصلحة 

أسرته، دون أن يهتم بأمر آخر..
ولكنها الرجولة احلقة والنفس الكبيرة املستعلية 
حتقيق  إلى  الطامحة  وحطامها،  الدنيا  متاع  على 
هي  اجملد،  مراتب  أعلى  إلى  واالرتفاع  األمور  معالي 
متاع  بكل  التضحية  إلى  باديس  ابن  دفعت  التي 
احلياة ومغرياتها والرغبة فيما عند اهلل عز وجل وما 

ونعيم  عظيم  أجر  من  املصلحني  للعاملني  ادخره 
مقيم.

لإلسالم،  اهلل  رحمه  باديس  ابن  اإلمام  عاش  لقد 
ألنه في نظره الدين احلق الذي لن تسعد اإلنسانية 
وتعمل  بهديه  تهتدي  حني  إال  أحوالها  تصلح  ولن 
به  وطنه  أبناء  تعريف  من  فجعل  بتشريعاته، 
منطلقا إلى تعريف اإلنسانية كلها به، وقد حتقق 
وطنه  أبناء  رأى  حني  ذلك  من  إليه  هدف  ما  لإلمام 
بنبيه  ويقتدون  كتابه  يقرؤون  دينهم  إلى  يعودون 

ويتفقهون في أحكامه ويتبعون تعاليمه.
العمل  وجعل  للجزائر،  عاش  اهلل  رحمه  أنه  كما 
في  سعى  أساسا  واجبا  أبنائها  وملصلحة  لها 
غاية  ذلك  في  وبذل  حثيثا  سعيا  به  والقيام  أدائه 
من  أمكنه  ما  واستفرغ  جهد  من  يستطيع  ما 
عمل  هو  للجزائر  العمل  أن  موقنا  وطاقة،  ُوْسع 
للدين وجهاد في سبيل اهلل، ألن في نهضة اجلزائر 
ومتسك  أمورها  وانتظام  أحوالها  وصالح  وحتررها 
وبابا  لألمة كلها  نهضة  وهويتهم  بدينهم  أبنائها 
إال  الكل  أحوالها، فال يصلح  وانتظام  إلى صالحها 
من  جزء  أبناء  وكل  معلوم،  هو  كما  أجزائه  بصالح 
األمة معنيون بإصالح اجلزء الذي ينتمون إليه قبل أن 

يفكروا في إصالح غيره من األجزاء.
لم يكن ابن باديس يعمل وحده، لقد كان يعمل في 
باعتباره  اجلزائريني  املسلمني  العلماء  جمعية  إطار 
رئيسا لها، إال أن اجلهد الذي بذله واالستماتة التي 
اإلصالحي  العمل  في  املطلق  واالنغماس  أظهرها 
إليه أحد  أن يرقى  الذي نذر له نفسه، لم يستطع 
من إخوانه العلماء، رغم ما بذلوه جميعا من جهود 

وما لقوه من متاعب وما قدموه من تضحيات.
العلماء  إخوانه  باديس وجميع  ابن  اإلمام  رحم اهلل 
ومن  اهلل  سبيل  في  والنفيس  الغالي  بذلوا  الذين 
اجلزائر  ولتحرر  النفوس  في  اإلسالم  إحياء  أجل 
ونهضتها، وجازاهم مبا يستحقون على ذلك من أجر 

وثواب ومراتب عالية في جنات النعيم.

الرجل الذي عاش لإلسالم وللجزائر
بقلم: الدكتور مسعود فلوسي

الناس يف حياتهم الدنيوية ويف رحلتهم العابرة على هذه األرض صنفان: صنف يعيش احلياة يف جانبها املادي، فهو منذ 
يعي ويعقل يتخذ من السعي يف طلب الرزق وتلبية املطالب املادية العاجلة هدفه يف احلياة ال يلوي على غريه وال يلتفت إىل 

سواه، حيث يظل يدور حول نفسه وال يفكر إال يف ذاته أو يف األقربني منه دون أن يتعداهم إىل سواهم
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محلة صليبية واستعمار استيطاني:
1830م،  سنة  اجلزائر  على  الفرنسية  احلملة  تكن  لم 
حسني  الداي  تأديب  غرضه  عسكري  هجوم  مجرد 
قنصلها  أهان  أنه  فرنسا  ادعت  الذي  اجلزائر  حاكم 
بقدر  املروحة،  بحادثة  املعروفة  الشهيرة  احلادثة  في 
الروح،  صليبية  الوسائل،  عسكرية  حملة  كانت  ما 

حضارية األهداف.
يكن  لم  اجلزائر،  إلى  الفرنسي  االستعمار  دخول  إن 
فرض  أو  احتلها  التي  البالد  من  غيرها  إلى  كدخوله 
دخول  اجلزائر  إلى  دخوله  كان  فلقد  احلماية،  عليها 
الذي لم يكن يفكر في اخلروج، وكان استيالؤه  الفاحت 
إطالقا  يفكر  لم  الذي  املالك  استيالء  خيراتها  على 
بها  باالنتفاع  لغيره  السماح  أو  عنها  التنازل  في 

واالستفادة منها.
استعمارا  للجزائر  الفرنسي  االستعمار  كان  لقد 
البالد  هذه  على  االستحواذ  منه  الهدف  استيطانيا، 

وإحلاقها بفرنسا واعتبارها والية فرنسية وإلى األبد.
وإذا كان االستعمار الفرنسي قد احتل اجلزائر واستولى 
دهاقنته  كان  فلقد  والنار،  احلديد  بقوة  أراضيها  على 
السيطرة  ودوام  فيها  البقاء  أن  يدركون  ومنظروه 
عليها ال ينفع في حتقيقه احلديد والنار وحدهما، فهما 
روح  ألن  البعيد،  األمد  على  مجديتني  غير  وسيلتان 
املقاومة عند الشعب اجلزائري ستتأجج مع األيام، ولن 
أن  بها  يستطيع  التي  املادية  الوسائل  يجد  أن  يعدم 

يكسر شوكة السالح االستعماري ومعداته.

البعد الثقايف يف احلملة الفرنسية على اجلزائر:
لقد عمل االستعمار منذ أول يوم دخل فيه اجلزائر على 
استخدام السالح األكثر مضاء واألشد فتكا لتحقيق 
سيطرته  استمرار  وضمان  البالد  هذه  في  له  البقاء 

عليها، أال وهو سالح الثقافة والفكر..
تكن  لم  اجلزائر  على  الفرنسية  احلملة  أن  ذلك؛  دليل 
مهمة  يؤدون  محترفني  عسكريني  حملة  مجرد 
كانت  بل  ذلك،  عند  دورهم  وينتهي  صرفة  عسكرية 
مع  جنب  إلى  جنبا  العسكريون  فيها  شارك  حملة 

رجال الدين ورجال العلم والفكر.
وال شك أن البعد الصليبي احلاقد كان أكثر العوامل 
الفرنسية  احلملة  شن  إلى  دفعا  والثقافية  الدينية 
على اجلزائر، إذ كان احتاللها مبثابة رأس احلربة التي أريد 
الصليبية  الغارة  إطار  في  املسلمني  وحدة  متزيق  بها 
انهيار  ثبوت  بعد  اإلسالمي  العالم  على  الشاملة 
الرجل املريض، وهو الدولة العثمانية التي كانت حتمي 
الوجود اإلسالمي ومتثله في البحر األبيض املتوسط.. 
وقد ظهر ذلك من خالل الروح الصليبية التي صحبت 
احلملة، والتي خلصها شارل العاشر )1757 ـ 1880م(، 
»إن  ذاك:  عمله  مبررا  وقال  اجلزائر،  باحتالل  أمر  الذي 
العمل الذي سأقوم به لترضية شرف فرنسا، سيكون 
جمعاء«.  املسيحية  لفائدة  القدير  العلي  بإعانة 
املاريشال  مساعدي  أحد  تصريح  أيضا  ذلك  ويؤكد 
اجلزائر،  إلى  االحتالل  قوات  دخول  بعد  مباشرة  بيجو 
دنت،  قد  اإلسالم  أيام  آخر  »إن  قائال:  أعلن  حني  وذلك 
إله  من  للجزائر  يكون  لن  عاما  عشرين  حدود  وفي 
خالل  من  ميدانيا  ذلك  جتسد  كما  املسيح«.  غير 
االستيالء على املؤسسات الدينية في اجلزائر مباشرة 
كانت  التي  األوقاف  ممتلكات  وضمِّ  االحتالل،  بعد 
ما يخدم  املؤسسات نحو  وتوجيِه بعض هذه  متوِّلها، 
أغراَضهم في تشويه اإلسالم ونشر املسيحية، وحتويل 
بعضها اآلخر إلى مستودعات ومستشفيات وكنائس، 
ومن ذلك حتويل جامع كتشاوة إلى كنيسة بداية من 

ذلك  منذ  أصبح  حيث  1832م،  سنة  ديسمبر  شهر 
احلني يسمى )كتدرائية اجلزائر).

خمطط االستعمار يف حتقيق مشروعه الثقايف:
حشد  في  الفرنسي  االستعمار  منظرو  يتردد  لم 
حتقق  أن  شأنها  من  كان  التي  الوسائل  وتسخير 
وإلغاء  اجلزائرية  الهوية  وهي طمس  املرسومة  الغاية 
محمد  الشيخ  يقول  املتميزة،  اجلزائرية  الشخصية 
البشير اإلبراهيمي رحمه اهلل: »االستعمار الفرنسي 
على  عامٌل  اجلزائر-  احتل  -منذ  فهو  النزعة،  صليبي 
َمْحِو اإلسالم ألنه الدين السماوي الذي فيه من القوة 
اللغة  َمْحِو  وعلى  العالم،  يسودَ  أن  به  يستطيع  ما 
العربية ألنها لساُن اإلسالم، وعلى محو العروبة ألنها 
املؤدية  الوسائل  دعامة اإلسالم، وقد استعمل جميع 

إلى ذلك، ظاهرة وخفية، سريعة ومتأنية«.
االستعمار  »جاء  آخر:  موضع  في  اهلل  رحمه  ويقول 
الفرنسي إلى اجلزائر كما جتيئ األمراض الوافدة حتمل 
أسباب  يحارب  ُسلٌّ  واالستعمار  املوت،  وأسباب  املوت 
أدار  قد  اجلزائر  في  وهو  الصحيح،  اجلسم  في  املناعة 
قوانينه على نسخ األحكام اإلسالمية، وعبث بحرمة 
بحماية  والفضائل  باإلحلاد،  اإلميان  وحارب  املعابد، 
الرذائل، والتعليم بإفشاء األمية، والبيان العربي بهذه 

البلبلة التي ال يستقيم معها تعبير وال تفكير«.
ترسيخ  على  إذًا،  الفرنسي،  االستعمار  عمل  لقد 
اجلزائري،  اجملتمع  واقع  الثقافي وحتقيقه في  مشروعه 

من خالل:
1 ـ محاربة اإلسالم:

لقد كانت محاربة العقيدة اإلسالمية، وإنهاء تأثيرها 
اجلزائري، هدفا أساسا عمل  واجملتمع  الفرد  على حياة 
االستعمار الفرنسي على حتقيقه، ألنه كان يدرك أن 
مرهون  عليها  سيطرته  واستمرار  اجلزائر  في  بقاءه 
مبدى متكنه من فك االرتباط بني الفرد اجلزائري وعقيدته 
اإلسالمية، فهو كان يعرف أن هذه العقيدة هي التي 
ظلت تستحث الشعب اجلزائري على الثورة ضد احملتلني 
الفتح  البالد من سيطرتهم، منذ  والعمل على حترير 
اإلسالمي إلى أوائل القرن التاسع عشر امليالدي.. لذلك 
األولى  البدايات  منذ  الفرنسي  االستعمار  يتردد  لم 
الحتالله اجلزائر، في توجيه سهام الهدم إلى العقيدة 
اإلسالمية في نفوس اجلزائريني بغرض إسقاط هيبتها 

واحلدِّ من تأثيرها.
وقد عمل على حتقيق ذلك من خالل عدة جبهات:

العنان  إطالق  في  وتتمثل  املزاحمة؛  جبهة  ـ  أ 
أكبر  تنصير  على  للعمل  رين  واملنصِّ للمبشرين 
عن  االرتداد  على  وحملهم  اجلزائريني  من  ممكن  عدد 
وسائل  كل  باستعمال  وذلك  اإلسالمية،  عقيدتهم 

اإلغراء والترغيب التي أتيحت لهم.
ب ـ جبهة اإللغاء والتفريغ؛ بتشجيع اإلحلاد والتمكني 
باإلحلاد  االستعمار  قنع  فقد  النفوس،  في  لعوامله 
يصدر من الفرد اجلزائري إذا عجز عن استصدار التنصر 

منه.
الطرق  بتشجيع  والتحريف؛  التشويه  جبهة  ـ  ج 
متثل  أنها  أساس  على  وتقدميها  املنحرفة،  الصوفية 
في  الدين  على  الوصية  هي  وأنها  الصحيح،  اإلسالم 
هذه البالد، وأن من كان يريد التدين باإلسالم واالحتفاظ 
بعقيدته الدينية، فما عليه إال االلتزام مبا تسير عليه 
هو  من طقوس  ومتارسه  به  تدين  ما  ألن  الطرق،  هذه 

الدين الصحيح، وأما ما عداه فكله باطل وضالل.
التي كانت ملشايخ  السطوة  وقد استغل االستعمار 
َهُهم للعمل على إقناع  هذه الطرق على النفوس، فوجَّ

محتم  قضاء  فرنسا  بأن  اجلزائري  الشعب 
وقَدرٌ مقدور ال مناص من الرضا به واالنضواء 

حتت لوائه والعمل لصاحله.
2 ـ محاربة اللغة العربية:

دور  الفرنسي غافال عن  االستعمار  يكن  لم 
اللغة العربية في حياة اجلزائريني، باعتبارها 
أحكامه  ومعرفة  الدين  فقه  إلى  الوسيلة 
واالطالع على تعاليمه، ولكي يتم له فصل 
بد  ال  كان  دينهم،  عن  اجلزائريني  املسلمني 
الدين  لتعلم  وسيلتهم  عن  فصلهم  من 
لم  لذلك  العربية..  اللغة  وهي  وتطبيقه 
يتوان االستعمار منذ البداية في إعالن احلرب 
على  العمل  خالل  من  العربية،  اللغة  على 
التعليم  ومكافحة  القرآنية  الكتاتيب  غلق 
شأنه  من  ما  كل  على  والتضييق  العربي 
على  ويحافظ  العربية  اللغة  على  يبقي  أن 
وجودها.. وفي املقابل ألزم االستعمار املدارس 
بتعليم اللغة الفرنسية والعمل على ترسيخها على 

ألسنة اجلزائريني.
احلضارية  الهوية  وطمس  التاريخ  حتريف  ـ   3

اجلزائرية:
على  اجلزائر  دخوله  منذ  الفرنسي  االستعمار  عمل 
نسيان  »على  وحرص  احلافل،  اجلزائري  التاريخ  طمس 
للحقائق  تصوره  وعلى  ألمجاده،  اجلزائري  الشعب 
مقلوبة أو مشوهة، حتى تضعف فيه ملكة التأسي 
اإلسالمي  »التاريخ  يحارب  كان  ولذلك  متوت«،  ثم 
»ملا  أساسها«،  من  العربية  واآلداب  العربي  والتاريخ 
الشعوب،  إحياء  في  واآلداب  التاريخ  تأثير  من  يعلمه 
خصوصا التاريخ العامر باملفاخر اململوء باملآثر، كتاريخ 

اإلسالم عموما وتاريخ العرب بوجه خاص«.
ومن جهة ثانية؛ حاول االستعمار تزييف التاريخ وقلب 
اجلزائريني  بأن  تقول  دعاوى  نشر  خالل  من  احلقائق، 
منحدرون من نفس األصل الذي ينحدر منه الفرنسيون، 
اجلزائريني  فإن  ولذلك  للغاليني،  أحفاد  جميعا  وأنهم 
فرنسيون في احلقيقة، وما عليهم إال أن يقتنعوا بهذه 
الدعوى ويحرصوا على اإلخالص لفرنسا والذوبان فيها 

ونسيان ما سوى ذلك من أفكار وقيم ومفاهيم.
4 ـ مسخ اخُلُلق اإلسالمي ونشر الرذائل في اجملتمع:

في  اإلباحية  نشر  على  الفرنسي  االستعمار  حرص 
واقع اجملتمع اجلزائري، وتشجيع السلوكات الالأخالقية 
املنحرفة، حتى يتحول الفرد اجلزائري إلى مجرد حيوان 
إشباع  على  بالعمل  عندئذ  فينشغل  ُه شهواتُه،  َهمُّ
به  املنوطة  وواجباته  حقيقته  وينسى  شهواته 
االستعمار  رق  من  التحرر  على  العمل  في  واملتمثلة 

وقيوده.

مدى حتقيق االستعمار الفرنسي ملشروعه الثقايف 
يف اجلزائر:

بذلها  التي  واملتواصلة  احلثيثة  للجهود  كان  لقد 
الثقافي  مشروعه  لترسيخ  الفرنسي  االستعمار 
وخيمٌة  نتائُج  قرن،  ثلثي  خالل  اجلزائر  في  التدميري 
في واقع اجملتمع والفرد اجلزائري، حيث استطاع حتقيق 
بعض أهدافه، وكاد يصل إلى بغيته لوال أن قيََّض اهلُل 
لهذه األمة رجاال منها عملوا على انتشالها مما كانت 
وأنقذوها من  تتخبط فيه من جهل ومسخ ونسيان، 
الشامل  الطمس  وهو  إليه  تُساق  الذي كانت  املصير 
احلضارية  هويتها  على  الكلي  والقضاء  لشخصيتها 
انتهى  التي  الوضعية  خلص  وقد  الثقافي.  ورصيدها 
العشرين،  القرن  بداية  اجلزائري في  اجملتمع  إليها حال 
كتب  حني  وذلك  اهلل،  رحمه  خرفي  صالح  الدكتور 
مشوه.  إسالم  ولكن  كفر،  هناك  يكن  »لم  يقول: 
دخيلة  ثقافة  ولكن  فحسب،  جهل  هناك  يكن  لم 
على  حبله  ألقى  شعب  هناك  يكن  لم  مسمومة. 
على  تسلط  الذي  الشعب  هناك  كان  ولكن  غاربه، 
زَِماِمه املستعمر. لم يكن هناك الشباب اجلاهل فقط، 
ولكن الشباب املشوَّه الثقافة واللسان، املفصول عن 

تاريخه وحضارته«.
إن هذا التصوير حلال الشعب اجلزائري، يكشف بصدق 
والثقافي  احلضاري  الوضع  إليه  آل  الذي  التردي  مدى 
لهذا الشعب، واملصير الذي انتهت إليه درجة الوعي 

واإلدراك لدى أفراده.
يعلنوا  أن  إلى  اجلزائريني  ببعض  األمر  وصل  لقد  بل 
ذوبانهم الكلي في فرنسا، وأنهم ال يعرفون في التاريخ 

كيانا مستقال اسمه اجلزائر.
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دور مجعيــــة العلمــــاء فـــي مـــواجــهــة الـمـشــــــــروع 
االستــعــمــاري فــي اجلــزائـــر

بقلم: األستاذ الدكتور مسعود فلوسي ـ احللقة األوىل ـ

قي، باجلزائر العاصمة، تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، من قبل  يف يوم الثالثاء 17 ذي احلجة 1349هـ، املوافق لـ 5 ماي 1931م، مت بنادي الترَّ
عدد من العلماء واملصلحني اجلزائريني، الذين هاهلم ما آل إليه حال اجلزائر وشعبها يف ظل االحتالل الفرنسي، فتنادوا لعمل شيء يغري هذا احلال ويعيد األمور إىل 

نصابها الصحيح، فكان تأسيس اجلمعية مفتاح هذا العمل وبداية الطريق إىل بث الوعي واليقظة يف نفوس اجلزائريني لينتبهوا من رقدتهم ويعودوا إىل رشدهم 
ويطردوا احملتل من بالدهم. وألن الظروف مل تكن مواتية إلعالن املقاومة العسكرية ضد االستعمار، فقد كان التكيز على العمل الثقايف والتبوي باعتباره أجنع وسيلة 

للمقاومة واحملافظة على اهلوية واالنتماء احلضاري لألمة اجلزائرية.
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إن الوضعية التي انتهى إليها حال الشعب اجلزائري في بداية القرن العشرين قد 
آملت بعض أبنائه اخمللصني الذين تهيأ لهم أن االحتفاظ بهويتهم احلضارية والنهل 
في  العلمي  التحصيل  من  لهم  أتيح  مبا  والعربية،  اإلسالمية  الثقافة  منابع  من 
كبريات حواضر العلوم اإلسالمية والعربية ممثلة في تونس ومصر واحلجاز والشام، 
مما  الفرنسي،  االحتالل  اجلزائريني في ظل  في حياة  وتردٍّ  انحطاط  من  وما شاهدوا 
املهني  الوضع  اجلزائري من هذا  الشعب  انتشال  العمل على  جعلهم يفكرون في 
الذي وضعته فيه سياسة االستعمار الفرنسي. خاصة بعد أن أخفقت كل جهود 
املقاومة املسلحة، التي تكسرت بفعل قوة جحافل االستعمار وعتاده احلربي املتطور 

الفتاك، وكذا بفعل تشتت هذه اجلهود وعدم توحدها.

قيام املصلحني مبحاولة إصالح الوضع جبهود فردية:
وقد كان جملموعة من رجال اإلصالح في اجلزائر جهود حثيثة للحفاظ على الشخصية 
الوطنية للشعب وللفرد اجلزائري، ولكنها كانت جهودا فردية مشتتة لم يَُتْح لها 
أن تؤتي أكلها في واقع اجملتمع اجلزائري، وإن تركت بعض التأثير ومهدت الطريق ملن 

جاء من بعد.
1325هـ(،  )ت  القسنطيني  مهنا  بن  صالح  الشيخ  من  كل  جهود  بذلك  ونعني 
والشيخ عبد القادر اجملاوي )1914-1848م(، والشيخ عبد احلليم بن سماية )-1866

1938م(، والشيخ املولود بن املوهوب )1939-1866م(، وغيرهم من رجال اإلصالح.
إال أن التأثير األكبر واالنتشار األعظم إمنا كان جلهود لفيف من العلماء جاؤوا بعد 

هؤالء وتولوا مهمة إصالح اجملتمع اجلزائري.
وأول هؤالء؛ هو اإلمام عبد احلميد بن باديس رحمه اهلل )1940-1889م(، الذي باشر على 
إثر عودته بشهادة التطويع من جامع الزيتونة بتونس سنة )1913م( مهمة التعليم 
الفجر،  ابتداء من صالة  والكبار  الصغار  املسجدي مبدينة قسنطينة، فكان يعلم 
وانتهاء بعد صالة العشاء فوجا بعد فوج. وقد استطاع في مدة وجيزة أن يعلم ويربي 

عشرات من الشباب، ويوجههم خلدمة العمل اإلصالحي.
1920م،  سنة  اجلزائر  إلى  عاد  الذي  اإلبراهيمي  البشير  محمد  اإلمام  هو  والثاني؛ 
واستقر مبدينة سطيف، خيث باشر هو اآلخر العمل التربوي والتعليمي، محققا من 

النتائج قريبا من تلك التي حققها ابن باديس في قسنطينة.
ويصف اإلبراهيمي عمله الثقافي الذي أجنزه بعد عودته من املشرق العربي، معضدا 
به ما كان يقوم به أخوه اإلمام ابن باديس في مدينة قسنطينة، فيقول: »بدأت أوال 
بعقد الندوات العلمية للطلبة، والدروس الدينية للجماعات القليلة، فلما تهيأت 
إللقاء  تدرجت  ثم  املالزمني،  للتالمذة  املنظمة  الدروس  إلقاء  إلى  انتقلت  الفرصة 
احملاضرات التاريخية والعلمية على اجلماهير احلاشدة في املدن العامرة والقرى اآلهلة، 
وإلقاء درس في الوعظ واإلرشاد الديني كل جمعة في بلد، ثم ملا مت استعداد اجلمهور 
الذي هزته صيحاتي إلى العلم، أسست مدرسة صغيرة لتنشئة طائفة من الشبان 
نشأة خاصة ومترينهم على اخلطابة والكتابة وقيادة اجلماهير بعد تزويدهم بالغذاء 

الضروري من العلم«.
في تلك الفترة أيضا، عاد جماعة آخرون من علماء اجلزائر الذين كانوا مهاجرين في 
نشاطه  بدأ  الذي  العقبي،  الطيب  الشيخ  ومنهم  العلم،  لطلب  العربي  املشرق 
الفكري والتربوي مبدينة بسكرة، حيث اتخذ من مساجد املدينة منابر يبث منها 

أفكاره، فالتف حوله جماعة من األدباء املصلحني يؤازرونه في مهمته.
وكانت طريقة العقبي في الدعوة اإلصالحية هي نفس طريقة ابن باديس واإلبراهيمي. 
حيث »يقوم تدريسه على العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية، وكان وعظه يهتدي 

بالقرآن واحلديث، ولكن اجملال الذي اشتهر به وذاع صيته فيه هو اخلطابة«.
وكان هناك أيضا؛ الشيخ مبارك بن محمد امليلي )1945-1898م(، الذي كان من أوائل 
التالميذ الذين نهلوا العلم على يدي اإلمام ابن باديس وانتقلوا إلى تونس لتحصيل 
العلم في جامع الزيتونة، حيث ما إن عاد إلى اجلزائر حتى أوفده اإلمام ابن باديس إلى 

مدينة األغواط مربيا ومعلما وداعيا إلى اإلصالح، وهناك بدأ نشاطه سنة 1923م، 
الذين  العلم  وربى خاللها عددا كبيرا من طلبة  وأمضى مدة ثماني سنوات، كون 

أصبحوا بعد ذلك طليعة النهضة بهذه املنطقة.
وكذلك؛ الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي، الذي ما إن عاد من املشرق العربي سنة 
1927، حتى باشر هو اآلخر نشاطه اإلصالحي، متخذا من مدينة تبسة مركزا له، 
ومنطلقا من مسجد صغير يسمى مسجد أبي سعيد. وقد وصف األستاذ محمد 
واقع  الدروس في  تلك  وأثر  دروسه  العربي في  الشيخ  دبوز رحمه اهلل منهج  علي 
من  الناس  فيسرع  العشاء،  صالة  بعد  للعامة  الشيخ  درس  »كان  فقال:  اجملتمع، 
بهم  فيمتلئ  الدرس،  وسماع  اجلماعة  لصالة  املقاهي،  ومن  ومنازلهم  متاجرهم 
تناسب  قرآنية  آية  يختار  واحلديث،  التفسير  في  الشيخ  دروس  وكانت  املسجد. 
موضوعه، أو حديثا نبويا، فيفسرها تفسيرا بارعا يخلب ألباب السامعني، فيريهم 
حكمة القرآن ومعانيه السامية... ثم يتسرب إلى األمراض االجتماعية فيشرحها، 
ويبني أسبابها وعواقبها الوخيمة، في الدنيا واآلخرة، ويَْنَقضُّ في دروسه على بَِدِع 
الطرُقيني الضالني وإفسادها للعقيدة اإلسالمية وسلبها لعقول الناس... ويشرح 
الشيخ في دروسه املوبقات التي يرتكبها املسلمون ويغمسهم فيها االستعمار... 
ويحدثهم عن الواجبات، كالصالة والفروض األخرى. ويحدثهم عن اجلهل والعصبية 
واألنانية واحتقار اللغة العربية وعلومها، وهو ما يغرسه االستعمار بكل وسائله في 

أبناء مدارسه على اخلصوص«.

إنشاء اجلمعية ودورها يف مواجهة املشروع الثقايف االستعماري:
هذه اجلهود، وإن كان بينها نوع من التناسق والتكامل إال أنها كانت جهودا فردية، 
إلنشاء  التنادي  وقع  لذلك  اجلماعية،  اجلهود  من  املأمول  هو  كما  أكلها  تؤتي  ال 
جمعية إصالحية جتمع شمل علماء اجلزائر وتلم شعثهم وتوحد جهودهم وتنسق 
حركتهم، فتم إنشاء جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني سنة 1931، وكان إنشاؤها 
عشية احتفال املستعمرين بالذكرى املئوية الحتالل اجلزائر، ذلك االحتفال الذي كان 
الفرنسيون يريدون منه أن يكون مبثابة اإلعالن عن موت الكيان اجلزائري وذوبانه املطلق 

في فرنسا.
لدهاقنة  اإلصالح  رواد  وجهها  قاصمة  ضربة  اجلمعية  إنشاء  إعالن  كان  لذلك 
االستعمار وأذنابه في اجلزائر، فكان أن أدرك االستعمار أن جهوده لم حتقق ما كان 
يصبو إليه، بل إن تلك اجلهود تكاد تذهب أدراج الرياح إذا ما أتيح لهذه اجلمعية أن 

تستمر ولعملها أن يثمر وينتشر.
الكبرى  املدن  وفي  الوطني،  التراب  عبر  وأعضاؤها  العلماء  قادة جمعية  تفرق  وقد 
منه خاصة، حيث تولى كل واحد منهم رعاية أعمال اجلمعية وجتسيد مشاريعها 
الفكرية والتربوية في امليدان، فتولى اإلمام ابن باديس مهام إدارة اجلمعية في الشرق 
اجلزائري من قسنطينة، واإلمام اإلبراهيمي في الغرب الوهراني من تلمسان، والعقبي 
في اجلزائر، والعربي التبسي في تبسة، وامليلي في األغواط، بينما تولى كبار تالميذ 

ابن باديس مهام اجلمعية في مختلف املدن اجلزائرية.

الوسائل اليت وظفتها اجلمعية يف املواجهة الثقافية:
1 ـ الدروس الدينية في املساجد واحملاضرات العامة في النوادي:

في  الدينية  الدروس  إقامة  على  اجلزائريني  املسلمني  العلماء  أعالم جمعية  حرص 
التوجه  ذات  والتاريخية  االجتماعية  املتنوعة  احملاضرات  إلقاء  وكذا  احلرة،  املساجد 
الوطني، في النوادي التي أسستها اجلمعية عبر مختلف مناطق التراب الوطني.. وقد 
كان القصد من وراء هذه الدروس واحملاضرات؛ التعريف باإلسالم الصحيح ومكافحة 
اإلحلاد والتنصير الذي كانت اجلهات االستعمارية دائبة في نشره وترسيخه في واقع 
ورصيده  احلضارية  هويته  بحقيقة  اجلزائري  اإلنسان  تعريف  وكذا  اجلزائري،  اجملتمع 

التاريخي والثقافي.
رُون  يَُذكِّ واإلرشاد،  الوعظ  في  السلف  طريقة  املساجد  في  العلماء  اتبع  »وقد 

ُحونه  بكتاب اهلل، ويقومون بشرحه وإْجالء الِعَبر منه، وبالصحيح من السنة يَُوضِّ
سيرة  ثم  والقولية،  العملية  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  وسيرة  وينشرونه، 
الصحابة وهْديهم، ثم ِسَيرَ َحَملَِة السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهم. وقد كان 
أسلوب العلماء في التعليم الديني هو االهتمام باملعنى والنفوذ إلى صميمه من 
أقرب سبيل يؤدي إليه، وبيان الطرق العلمية التطبيقية، وجتنب اللفظيات واخلالفات 

وكل ما يبعد عن تصور املعنى املقصود«.
وقد زاد عدد النوادي التي أسستها اجلمعية؛ على السبعني ناديا حملت رسالتها 

وضمت أتباعها.
أفكارها  وبثت من خاللها  اجلمعية أحسن استغالل  التي استغلتها  النوادي  ومن 
ودعوتها؛ )نادي الترقي( باجلزائر العاصمة، الذي شهد إلقاء عشرات احملاضرات الهادفة 
اإلبراهيمي،  البشير  والشيخ  باديس،  ابن  اإلمام  منهم  وخاصة  اجلمعية،  لعلماء 
الدروس  لتلك  كان  وقد  املدني.  توفيق  أحمد  واألستاذ  العقبي،  الطيب  والشيخ 
واحملاضرات أثرها العجيب في النفوس، حيث تغلغل الوعي إلى أعماق القلوب وَمسَّ 
املشاعر، فأحيا في نفوس اجلزائريني الشعور الوطني الدافق، والرغبة اجلامحة في 

احلرية واالنعتاق.
وكنموذج لذلك؛ يصف الشيخ محمد علي دبوز رحمه اهلل ما كان خلطب العقبي 
ومحاضراته في نادي الترقي من نتائج إصالحية، فيقول: »كان الشيخ يبني في دروسه 
حقيقة اإلسالم العظمى وعقيدته الصافية وأركانه، ويهاجم البدع املفسدة للدين 
وترهات الطرقية الضالة وإحلاد املدارس االستعمارية، فعرف الناس حقيقة دينهم، 
وأركان  والصوم  الصلوات  على  به، فصارت جماهير كثيفة حتافظ  فازدادوا متسكا 
الدين، وكانت ال تخطر ببالها، وهجروا اخلمر والفسوق وامليسر ومواطنها، وتعلقت 

نفوسهم ببيت اهلل«.
2ـ  العناية بالتربية والتعليم:

القطر،  أنحاء  شتى  في  العربية  املدارس  بإنشاء  تأسيسها  منذ  اجلمعية  اهتمت 
وكانت أول املدارس التي أسستها: مدرسة التربية والتعليم بقسنطينة، ومدرسة 

الشبيبة اإلسالمية باجلزائر، ومدرسة تهذيب البنني مبدينة تبسة.
كما قامت اجلمعية بفتح عشرات املدارس االبتدائية احلرة ألبناء الشعب اجلزائري، 
والذين لم يترددوا في االلتحاق بها، وكانت هذه املدارس تعلم الناشئة مبادئ العربية 
هذه  افتتاح  وكان  الصاحلة.  اإلسالمية  والتربية  اإلسالمي  التاريخ  ومبادئ  وآدابها 
املدارس وانتشارها عبر التراب الوطني يتم بانتظام وتسارع، حتى إنه في عام 1944 
جمعية  مدارس  عدد  بلغ  وقد  مدرسة.  سبعني  من  أزيد  اجلمعية  افتتحت  وحده، 
العلماء سنة 1955 »أكثر من مائة وخمسني مدرسة ابتدائية حرة، يتردد عليها أكثر 
من خمسني ألف تلميذ من أبناء األمة اجلزائرية، بنني وبنات يدرسون مبادئ لغتهم 
وآدابها، وأصول دينهم وتاريخ قومهم على برنامج يجمع ضروريات العلم وإيجابيات 
هذا  اآلالف«.  عشرات  منها...  تخرج  وقد  الصحيحة،  القومية  اإلسالمية  التربية 
إضافة إلى معهد ابن باديس الثانوي الذي أسسته اجلمعية سنة 1947، وتخرج منه 
- على مدى سنوات نشاطه - املئات من الطلبة، الذين صاروا بعد ذلك من أطر الدولة 

اجلزائرية بعد االستقالل.
وقد حرصت اجلمعية، على أن تتسم البرامج التعليمية والكتب والطرق املعتمدة في 
مدارسها؛ بالتجديد ورفض اجلمود والتقليد، فكانت تنتقي الكتب املقررة في املواد 
الدراسية انتقاء دقيقا، فتختار »ما هو أقرب إلى اإلفادة، وأعون على حتصيل امللكة 
العلمية، وجتتنب الكتب اجلامدة املعقدة التي ال تفتق ذهنا وال تبعث في نفس الدارس 
نشاطا، وتختار للمطالعة في مختلف العلوم الكتب احلية السهلة«. وكانت العلوم 
العلوم  في  تتمثل  اجلمعية؛  ومساجد  مدارس  في  والطلبة  للناشئة  تدرس  التي 
الشرعية واللغوية، وهي: العقيدة، التفسير، احلديث، الفقه، األدب، املواعظ، التجويد، 
أصول الفقه، املنطق، النحو، الصرف، البالغة، احملفوظات، املطالعة، اإلنشاء، احلساب، 

اجلغرافيا، التاريخ«.

بقلم: األستاذ قدور قرناش*
يقول الشيخ محمد الغزالي – رحمه اهلل – في رسالة وجهها 
جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني في الذكرى الثانية والستني 
قوته  إلى  إعادته  فإن  قائم،  بناء  يتصدع  »عندما  لتأسيسها: 
ومتاسكه يحتاج إلى مهندس خبير، يعرف الدعائم والشرفات 
في أصل البناء، ويعرف ما عراها من عطب، ويعرف كيف يعود 
بالبناء إلى حالته األولى« وهو بالفعل ما توفر جلمعية العلماء، 
حيث خبرت سبب تصدع البنيان الذي أتى على الهوية أو كاد 
مبا حتمله من مكونات، وإن أبلغ ما يوضح ذلك التصدع املقولة 
الشهيرة للعدو الفرنسي التي رافقت احتفاالته املئوية على 
احتالل اجلزائر، إذ جاء على لسان أحدهم: »اليوم نشيع جنازة 
اإلسالم في اجلزائر« وهو أمر أثار حفيظة الشيخ عبد احلميد 
ابن باديس – رحمه اهلل – كغيره من الوطنيني اخمللصني في هذا 
هذا  السنة  هذه  فرنسا  فعلت  إن  بأنه  مييناً  فأقسم  الوطن، 
فإنها لن تعاود، ولقد جاء في األثر )أن هلل عباداً لو أقسموا على 

اهلل ألبرهم(.
لكن الذي يجب أن نعلمه أن هذه اليمني من الشيخ لم تكن 
أقواالً  تلوكها األلسن بل سبقتها جهود ربطت الليل بالنهار، 
وهذا ما يشير إليه الشيخ الغزالي ملا يقول: »إن إعادة البنيان 
تعددت  فقد  خبير«  مهندس  إلى  يحتاج  ومتاسكه  قوته  إلى 
اجلهود وتكثفت فأثمرت ذلك امليالد اجمليد، ميالد جمعية العلماء 
املسلمني اجلزائريني بنادي الترقي يوم 05 ماي 1931، فبقدر ما 
كان الهجوم الفرنسي شديدا بقدر ما كان الدفاع باسالً رائعاً، 
العروبة، وبقي شعب اجلزائر متمسكاً  فبقي اإلسالم وبقيت 

بتراثه اخلالد.
ونحن نحيي الذكرى الثانية والثمانني لتأسيس هذه اجلمعية 
املباركة ال يغيب عن أذهاننا أن اللبنة األولى لتأسيسها كانت 
اإلبراهيمي رحمه اهلل:  البشير  الشيخ  يقول  إذ  1913م  سنة 
التي  هي   1913 عام  من  الليالي  تلك  أن  على  اهلل  »وأشهد 
اجلزائريني،  املسلمني  العلماء  جلمعية  األولى  األسس  وُِضَعْت 

والتي لم تبرز للوجود إال في عام 1931م«.
هذه اجلمعية املباركة يقول فيها أيضاً اإلمام اإلبراهيمي: »اسم 
اجلمعية يفصح عن حقيقتها، فهي جمعية علماء يخدمون 

صنعه  وما  باجلزائر  علومه  ونشر  حقائقه  بتبيني  اإلسالم 
االستعمار الفرنسي بها«.

وجل  عز  اهلل  تقوى من  على  تأسست  احلجم  بهذا  وجمعية 
ما خرجت للوجود إال بعدما رسم القائمون عليها جملة من 

األهداف يسعون لتحقيقها، نذكر منها:
- تصحيح العقيدة ونبذ اخلرافات.

- إيجاد املسلم اإليجابي في حياته املقبل عليها إقبال العارف 
بأهدافه وغاياته، املسلم القادر على حتمل املسؤولية واألمانة 
ويعطي  الذي يحافظ على حقوقه  املسلم  إليه،  التي وكلت 

اجملتمع حقه.
- إيجاد مجتمع جزائري مستقل له أصالته وذاتيته احلضارية، 
يحترم  عادل  مجتمع  وخصائصه،  تنظيماته  له  مجتمع 
الروحية،  القيم  قدر  يعلي  متكافل  مجتمع  اإلنسان،  كرامة 
مجتمع ينبذ التأخر الفكري والتخلف االجتماعي واالقتصادي 

والثقافي.
لذلك ال نعجب ملا يغير املفكر اإلسالمي الكبير مالك بن نبي 
العلماء  رأيه تغييراً جذرياً من نظرته جلمعية   – – رحمه اهلل 
ملا جتاوز اندفاعية الشباب وفكر بحكمة استمع بعدها لصوت 
 :  – – رحمه اهلل  يقول  إذ  الشباب،  عن حماسة  بعيداً  العقل 
»إن معجزة احلياة في اجلزائر بدأت بصوت الشيخ عبد احلميد 
بن باديس ونداءه اخلالد الذي أيقظ املعنى وحول مناجاة الفرد 
إلى حديث الشعب« وفي سياق الشهادات املعبرة عن اإلعجاب 
الثورة مفدي  باجلمعية واالعتراف بفضلها نسوق قول شاعر 

زكرياء – رحمه اهلل – إذ يقول:
جمعية العلماء املسلمني ومن

للمسلمني سواك اليوم منشود   
خاب الرجا في سواك اليوم فاضطلعي

  بالعبء مذ فر دجال وعربيد
سيروا وال تهنوا فالشعب يرقبكم 

وجاهدوا فلواء النصر معقود   
أمانة الشعب قد شدت بعاتقكم 

فما لغيركم تلقى املقاليد   
ذكرى  في  العلماء  جمعية  عن  أكتب  وأنا  يفوتني  ال  كما 

تأسيسها الثانية والثمانني أن أذكر ببعض ما جاء على لسان 
اإلمام اإلبراهيمي في خطاب ألقاه في االجتماع العام جلمعية 
العلماء إذ يقول: »إن جمعيتكم هذه أسست لغايتني شريفتني 
لهما في قلب كل عربي مسلم بهذا الوطن مكانة ال تساويها 
مكانة وهما إحياء مجد الدين اإلسالمي، وإحياء مجد اللغة 
العربية« إلى أن يقول: »هذه هي غاية اجلمعية التي تسعى لها 
وتبذل كل عزيز في الوصول إليها، وسواء تبدلت اإلدارة أو بقيت، 
وسواء واجهها الدهر بالبشر والطالقة أو بالتهجم والعبوس، 
حتسن،  لم  أو  للناس  معناها  تأدية  العبارات  أحسنت  وسواء 
وسواء خفت لهجات الناشرين لدعوتنا أو اشتدت، فتلك هي 
الغاية، وتلك احلاالت كلها إمنا هي أعراض تسرع باجلمعية إلى 
الكمال أو تبطئ، ولكنها ال تخرجها عن املبدأ وال تزحزحها عن 

جادته«.
اإلبراهيمي يقرأ  بالشيخ  إذ وكأني  بالبارحة،  اليوم  فما أشبه 
واقعنا اآلن ويكتب له فاخللف الصالح لهذه اجلمعية والبقية 
الصاحلة من سلفها تراهم في خدمة رسالة جمعية العلماء 
يتعرضون ملثل هذا إال أنهم –إن شاء اهلل – على نهج املاهدين 
األولني يتجاوزون الصعاب بالصبر والبذل والتضحية واحلكمة 
التي كان  واخلالدة لهذه اجلمعية،  السامية  الرسالة  ملواصلة 
اليوم  األمة  تتجرع  موجعة  ضربة  االستقالل  بعد  تغييبها 
ضريبة ذلك التغييب، ورغم هذا الذي أصابها إال أن شيوخها ما 
رموا املنشفة وما ضيعوا األمانة بل جابهوا الصعاب وواصلوا 
واإلرشاد،  للوعظ  توجه  املسيرة كل من موقعه، فمنهم من 
فكانت  للتأليف  وآخر  والتعليم،  للتربية  توجه  من  ومنهم 

بصماتهم ظاهرة أينما حلوا وارحتلوا.
إلى أن من اهلل عز وجل على األمة ببعث جمعية العلماء من 
وما   – للجزائريني  األمل  متثل  اليوم  وهي  1991م  سنة  جديد 
حولها  يتوحد  التي  املرجعية  هي  إذ   – علمنا  مبا  إال  شهدنا 
الشعب اجلزائري، وكأني بأبناء بلدي جتاه جمعية العلماء يصح 

فيهم قول الشاعر:
سيذكرني قومي إذا جد جدهم

وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر   
الشهور  وتعاقبت  واألحوال  الظروف  تبدلت  هي،  كما  فهي 
وصل  حتى  العلماء،  جمعية  هي  العلماء  وجمعية  والسنني 
بالشيخ عبد الرحمن شيبان – رحمه اهلل – أن قال في حقها: 
واألمل  به«  نتنظف  الذي  الصابون  هي  العلماء  جمعية  »إن 
كل األمل أن ال ندع هذا الصابون يتوسخ، واألكيد أن كل أبناء 

اجلمعية يهمهم ذلك.
واختم كالمي مبثل ضربه الشيخ البشير اإلبراهيمي جلمعية 
العلماء حيث قال: »إني لم أر مثالً جلمعيتكم هذه، وهي لم تزل 
في املهد إال شيئاً نسميه تباشير الصبح يرتاح لها الساري في 
ظلمات الليل ألنه يرى فيها العنوان الصادق على قرب اخلروج 
من املعاسف واخلبط في مضالت السبل، ويرتاح لها املهموم 
الساهر الذي يبيت يراعي النجوم ألنه يرى فيها متنفساً لهمه 

وسبباً لسلواه، وإن لم تكن حداً لبلواه.
ويرتاح لها املقرور الشاتي ألنه يرى فيها مخاييل من آية النهار.
ويرتاح لها الناسك ألنه يسمع فيها الداعي املثوب بعبادة ربه.

وافقاً  خلياله  مسرحاً  فيها  يرى  ألنه  الشاعر  لها  ويرتاح 
لروحانيته.

املؤذنة  األمارة  يرى فيها  امللتذ بعمله ألنه  العامل  لها  ويرتاح 
بقرب وقت العمل.

ولكن هل يدرك النائمون شيئاً من تلك اللذة؟ نعم إن جمعية 
العلماء هي تباشير الصبح وترونها تتصدع عن فجر صادق ثم 

عن شمس مشرقة.
هذه الشمس املشرقة ال نرى أنفسنا إال نستنير بنورها اليوم 
كما األمس وبها نرى املستقبل إن شاء اهلل، ولكي يعلم القاصي 
والداني بأن جيل جمعية العلماء ال يزال على العهد، فليعد 
مثال إلى مؤمتر اجلمعية سنة 2008 حيث كتبت جريدة الشروق 
اليومي بالبند العريض ملا رأت ذلك النجاح الباهر في جمع أبناء 
السلطة  تستطع  لم  »ما  الوطنية  احملنة  فرقتهم  ممن  األمة 
أن تفعله خالل 14 سنة فعلته جمعية العلماء في مؤمترها« 
وتكرر األمر نفسه مع املؤمتر االستثنائي سنة 2011 الذي أسفر 
عن انتخاب الشيخ عبد الرزاق قسوم رئيساً جلمعية العلماء، 
حيث كتبت جريدة اخلبر بعد املؤمتر خبراً بعنوان »الدميقراطية 

في أبهى صورها في أقدم تنظيم جزائري«.
وبإذن اهلل عز وجل تسير جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني 
نحو النجاح الباهر بحول اهلل في مؤمترها القادم يومي 31 ماي 

و01 جوان 2013 كما عودت األمة دائماً.
فهنيئاً جلمعية العلماء في ذكراها الثانية والثمانني والسالم 
على املاهدين األولني املؤسسني يوم ولدوا ويوم ماتوا والسالم 
عليهم يوم يبعثون أحياء، وإنا إن شاء اهلل على نهجهم سائرون، 
ملا  باديس فالوارثون  ابن  رفاق  ويا  باديس  ابن  يا  العني  فنم قرير 

تركتم كثير.

عضو اجمللس الوطني جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني

دور مجعيــــة العلمــــاء فـــي مـــواجــهــة الـمـشــــــــروع 
بقلم: األستاذ الدكتور مسعود فلوسياالستــعــمــاري فــي اجلــزائـــر ـ احللقة الثانية ـ

مجعية العلماء يف ذكراها الثانية والثمانني
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خبايا  وكشف  االستعمار  دسائس  فضح  في  الصحافة  توظيف  ـ   3
مشروعه الثقافي االستدماري:

لقد أسست جمعية العلماء عددا من الصحف واجملالت التي اتخذت منها 
منبرا لنشر أفكارها وبث الوعي في نفوس اجلزائريني وتعريفهم بحقوقهم 
وتذكيرهم برصيدهم احلضاري والتاريخي الذي حاول االستعمار طمسه 
وجتهيلهم فيه. واحلق أن تأسيس الصحف من قبل رجال جمعية العلماء 
املسلمني اجلزائريني، كان قد بدأ قبل تأسيس اجلمعية نفسها، حيث شارك 
1925، والتي صدر منها  اإلمام ابن باديس بتأسيس جريدة )املنتقد( سنة 
توقفها  وبعد  االستعمارية،  اإلدارة  أوقفتها  ثم  فقط  عددا  عشر  ثمانية 
وظلت  شهرية،  مجلة  إلى  حتولت  التي  )الشهاب(  جريدة  اإلمام  أسس 
تصدر حتى أوقفها اإلمام نفُسه سنة 1939. كما شارك الشيخ الطيب 
العقبي سنة  العابد  الصحراء( حملمد  )صدى  تأسيس جريدة  في  العقبي 
في  بدأت  التي  )اإلصالح(  به هي  جريدة خاصة  ذلك  بعد  ليؤسس   ،1925

الصدور سنة 1927م.
وبعد إنشاء اجلمعية؛ أسست قيادتُها جريدة )الشريعة احملمدية(، ثم جريدة 
االستعمارية  اإلدارة  ولكن  السوي(.  )الصراط  ثم جريدة  النبوية(،  )السنة 

سارعت إلى منع هذه الصحف وتعطيل صدورها الواحدة بعد األخرى.
أصبحت  التي  )البصائر(،  جريدة   1935 سنة  اجلمعية  أسست  وأخيرا، 
اللغة  أجل  من  وكافحت  العربي،  البيان  راية  وحملت  الرسمي،  لسانها 
العربية وإرجاع اإلسالم إلى عهده الزاهر، وتصارعت مع اإلدارة االستعمارية 

دفاعا عن مؤسسات اجلمعية ومبادئها.
التي قدمها بعض  أن ننسى هنا اجلهود الصحفية املستقلة  ينبغي  وال 
العلماء من أعضاء اجلمعية، ونعني هنا باخلصوص جهود الشيخ إبراهيم 
أبي اليقظان رحمه اهلل )1973-1888م(، التي بدأت قبل تأسيس اجلمعية، 
)وادي  1926 العدد األول من جريدة  حيث أصدر في األول من أكتوبر سنة 
ميزاب(، التي ظلت تصدر بصعوبة حتى أول عام 1929 تاريخ توقيفها من 
قبل اإلدارة االستعمارية. ثم أنشأ أبو اليقظان بعدها جريدة )ميزاب( التي 
لم تر النور أصال، فقد حجزت السلطات العدد األول منها ومنعت صدورها. 
لكن أبا اليقظان لم يَُفتَّ ذلك في َعُضِده، بل زاده عزما وتصميما، فكان 
كلما عطلت اإلدارة جريدة له أصدر بعد فترة قصيرة جريدة أخرى، وهكذا 
أصدر على التوالي: )املغرب( في جوان 1930، وتوقفت عن الصدور في مارس 
1931. )النور( من 15 سبتمبر 1931 إلى 30 ماي 1933. )البستان( من أول 
جوان 1933 إلى 23 من نفس الشهر. )النبراس( من 21 جويلية 1933 إلى 
 .1938 ماي   24 إلى   1934 سبتمبر  من  )األمة(  العام.  نفس  من  سبتمبر 

)الفرقان( من 6 جويلية 1938 ولم يُعرف تاريُخ توقفها.
وكل هذه الصحف أدت دورا بارزا في تعريف اجلزائريني بتاريخهم ودينهم 
ووطنهم وانتمائهم احلضاري، ونشرت الوعي الوطني، وعرفتهم بالواجبات 
مقاالت  من  تضمنته  مبا  ووطنهم.  ودينهم  أنفسهم  جتاه  بهم  املنوطة 

متنوعة تبارى في كتابتها أعضاء اجلمعية.
4 ـ االتصال املباشر بجماهير الشعب:

والصحفية  التربوية  جهودهم  جانب  إلى  اجلمعية،  علماء  حرص 
والتثقيفية، على االتصال املباشر بعامة أفراد الشعب اجلزائري، واالحتكاك 
بهم ومخالطتهم، من خالل رحالت وجوالت تقودهم إلى مختلف املدن 
والسياسية  الدينية  واحملاضرات  اخلطب  عليهم  يلقون  وكانوا  والقرى، 
واالجتماعية، التي كانت تدور حول جمعية العلماء ومقاصدها وأعمالها 
ومنافع األمة منها، مع التذكير باهلل والتنبيه على مصالح الدنيا واآلخرة، 

والتحريض على التآخي والتآزر وحسن اجلوار واملعاملة.
وقد كان أكثر علماء اجلمعية حرصا على هذا النوع من النشاط هو اإلمام 
ابن باديس رحمه اهلل، ويصف أحد تالميذه، وهو األستاذ محمد الغسيري 

رحمه اهلل، نشاط اإلمام الدائب في هذا اجملال، فيقول:
»كان األستاذ الرئيس ال يغفل جانب الشعب الكادح، واملنتشر في أصقاع 
وتتباعد  مربع،  كيلومتر  ألف  وثالثمائة  مليونني  عن  تزيد مساحته  وطن 
من  أكثر  األحيان  غالب  في  إليها  السفر  يكلف  كبيرة  مبسافات  مدنه 
500 كلم بني مدينة ومدينة، ومع ذلك، وفي يوم اخلميس من كل أسبوع 
في  له  درس  آخر  إلقاء  انتهاء  بعد  احلادية عشرة صباحا،  الساعة  وعلى 

اجلزائر،  إلى مدينة  ليركبه  القطار  إلى  األخير من األسبوع، يسارع  اليوم 
أو وهران، أو تلمسان، أو بسكرة، أو بجاية، أو سطيف، وغيرها من أمهات 
املدن اجلزائرية، وما أكثرها، فيصل إليها ليال أو صباح الغد الباكر، وبعد 
صالة اجلمعة في أحد مساجد جمعية العلماء، يلقي درسه في املسجد 
أو في أحد نوادي املدينة، وبعد احملاضرة يقفل راجعا إلى قسنطينة، فما 
أن يحل صباح الغد حتى يكون قد قطع املسافة بني تلمسان وقسنطينة 

بالقطار، وذلك ليفتتح دروس الصباح يوم السبت في اجلامع األخضر«.
بل إن علماء اجلمعية كانوا يزورون في املناسبات اخملتلفة العمال اجلزائريني 
مشكالت،  من  يعترضهم  ما  ودراسة  أحوالهم  لتفقد  فرنسا،  في 
واإلشراف على استيعابهم تربية وتعليما لهم وألبنائهم. وقد تخصص 
باديس  ابن  اإلمام  تالميذ  كبار  من  اثنان  اجلمعية  رجال  من  الغرض  لهذا 

وهما الفضيل الورتالني والسعيد صاحلي.
نتائج جهود اجلمعية في جهادها الثقافي والتربوي:

األول  رئيسها  عهد  على  اجلزائريني  املسلمني  العلماء  جمعية  قضت 
تؤدي  كاملة  سنوات  تسع  اهلل  رحمه  باديس  بن  احلميد  عبد  الشيخ 
عملها الثقافي اإلصالحي التغييري في واقع اجملتمع اجلزائري، ولقد كان 
من توفيق اهلل سبحانه وتعالى للجمعية، أن جهودها قد أثمرت في فترة 
وجيزة، وظهرت آثار جهادها الثقافي في الواقع، »فقد أحدثت تغييرا جذريا 
وعميقا في بنية اجملتمع اجلزائري الثقافية، حيث أدت إلى انتشار التعليم 
العربي احلر وازدهار اللغة العربية، وانتعاش احلياة الثقافية، وتطور الفكر 
-في  ووجهت  واسعة،  وعلمية  أدبية  نهضة  وظهور  احلديث،  اجلزائري 
فرنسا  الذي كانت  واإلدماج  الفرنسة  إلى مشروع  قوية  املقابل- ضربات 

تعتمد عليه في حتطيم مقومات الشخصية الوطنية«.
وقد أكرم اهلل عز وجل الرئيس األول لهذه اجلمعية اإلمام عبد احلميد بن 
باديس، فأراه قبل وفاته نتائج عمله اجلهادي هو وإخوانه العلماء، وقد أكد 
مبينا  اجلزائري،  الشعب  أفراد  مخاطبا  قال  حني  ذلك،  اهلل  رحمه  اإلمام 

نتائج جهود اجلمعية وثمرة عملها:
»حوربت فيكم العروبة حتى ُظنَّ أن قد مات منكم ِعرُْقها، وُمسخ فيكم 
الشعور  فتثير  بأشعارها،  بالبلكم  تصدح  قرن  بعد  فجئتم  نُطُقها، 
ويهز  واملعاقل،  احلصون  فتدك  بشقاشقها  خطباؤكم  وتهدر  واملشاعر، 

كتابكم أقالمها فتصيب الكلى واملفاصل..
وحورب فيكم اإلسالم حتى ظن أن قد طمست أماَمكم معاملُه وانُتزَعت 
منكم عقائُده ومكارُمه، فجئتم بعد قرن ترفعون َعلَم التوحيد، وتنشرون 
محمد  به  جاء  كما  اإلسالم،  إلى  وتْدعون  التجديد،  لواَء  اإلصالح  من 
صلى اهلل عليه وسلم، ال كما حرفه اجلاهلون وشوهه الدجالون ورضيه 

أعداؤه.
للنذالة  وأخلْدُت  باجلهالة  رضيتم  قد  أن  ظن  حتى  العلم  فيكم  وحورب 
ونسيتم كل علم إال ما يرشح به لكم أو ما ميزج مبا هو أضر من اجلهل 
عليكم، فجئتم بعد قرن ترفعون للعلم بناء شامخا، وتشيدون له صرحا 
والفضيلة  والعلم  والعروبة  اإلسالم  قواعد  على  فأسستم  سامقا، 

جمعيتكم هذه، جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني.
ُظنَّ  حتى  َغار  بالصَّ ِّْثُتْم  ودُي اخلسف،  فسمتم  الفضيلة،  فيكم  وحوربت 
فرئمتم  والكرامة،  العزة  وفارقتكم  والنجدة،  املروءة  منكم  زالت  قد  أن 
تنفضون  قرن  بعد  فجئتم  باملقادة،  وأعطيتم  احليف،  ورضيتم  الضيم، 
احملنق،  الكرمي  همهمة  وتهمهمون  الظلم،  أسس  وتَُهزِْهُزوَن  الذل  غبار 
وتزمجرون زمجرة العزيز املهان، وتطالبون مطالبة من يعرف له حقا ال بد 

أن يُْعَطاُه أو يأخذه«.
وبعد وفاة اإلمام ابن باديس رحمه اهلل، تولى القيادة أخوه وشقيق روحه 
هو  اإلصالحي  اجلهاد  واصل  أن  فكان  اإلبراهيمي،  البشير  محمد  اإلمام 
اجلمعية  مسيرة  اعترض  ما  ورغم  اجلمعية.  أعضاء  العلماء  ورفاقه 
آفلو  إلى  ونفيه  نفسه  اإلبراهيمي  اعتقال  أبرزها  جمة،  مصاعب  من 
قد  كانت  اجلمعية  أن  إال  كاملة،  ثالث سنوات  مدة  اجلزائري  اجلنوب  في 
أصبحت مؤسسة قائمة وكيانا ثابتا ال يتزعزع، فاستمرت في أداء عملها 
رابطة اجلأش مدة ست عشرة سنة أخرى. وقد  ثابتة اخلطى  اإلصالحي 
الشعب  تهيؤ  وهو  إليه،  يْصُبون  أعالمها  كان  ما  اجلمعية  عمل  أثمر 

الثورة املسلحة ضد االستعمار، بعد اكتمال وعي  اجلزائري خلوض غمار 
هذا الشعب ونضج إدراكه ويقينه أن فرنسا لم تأت إلى اجلزائر لتنشر 
املساواة والعدالة واحلرية التي كانت تتغنى بها ثورتها، وإمنا جاءت لتزرع 
في  والهوان  بالذل  والرضا  واألخالق  القيم  وانهيار  والذل  والفقر  اجلهل 
وجل  عز  اهلل  قيض  أن  لوال  ذلك  لها  يتحقق  كاد  وقد  اجلزائريني،  نفوس 
أدراج  أن ذهبت  لتأتي على جهودها من األساس فكان  العلماء  جمعية 

الرياح.
أثر عمل جمعية  اإلبراهيمي مبينا  البشير  اإلمام محمد  الشيخ  يقول 
العلماء في واقع اجملتمع اجلزائري: »أثر أعمالنا في الشعب بارز ال ينكره 
حتى أعداؤنا من االستعماريني وخصومنا من إخواننا السياسيني. فمن 
آثارنا؛ بث الوعي واليقظة في الشعب حتى أصبح يعرف ما له وما عليه. 
يسد  االستعمار  كان  التي  العرب  وأمجاد  اإلسالم  تاريخ  إحياء  ومنها؛ 
علينا منافذ شعاعها حتى ال يتسرب إليه شيء من ذلك الشعاع. ومنها؛ 
تطهير عقائد اإلسالم وعباداته من أوضار الضالل واالبتداع، وإبراز فضائل 
اإلسالم، وأولها االعتماد على النفس، وإيثار العزة والكرامة والنفور من 
ومنها؛  بالقوة.  شيء  كل  أخذ  ومنها؛  واالستسالم.  واالستكانة  الذلة 
العلم، هذه الكلمة الصغيرة التي تنطوي حتتها جميع الفضائل. ومنها؛ 
بذل املال والنفس في سبيل الدين والوطن. ومنها؛ نشر التحابب والتآخي 
فكل  واألوهام.  باخلياالت  ال  باحلقائق  التمسك  ومنها؛  اجملتمع.  أفراد  بني 
املسلمون  لينساها  قصد  عن  يغطيها  االستعمار  كان  الفضائل  هذه 

على مر الزمان، بواسطة التجهيل وانزواء العقل والفكر.
العلماء،  بفضل جمعية  إليه  وصل  ما  إلى  اجلزائري  الشعب  وصل  وقد 
وما بذلناه من جهود في محو الرذائل التي مكن لها االستعمار، وتثبيت 
اجلمعية عشرين سنة  وجود  تأخر  ولو  اإلسالم.  بها  التي جاء  الفضائل 
أخرى ملا وجدنا في اجلزائر من يسمع صوتنا، ولو سلكنا سبيال غير الذي 
إيقاظ األمة وتوجيهها في السبيل السوي ملا قامت هذه  سلكناه في 

الثورة اجلارفة في اجلزائر، التي بيضت وجه العرب واملسلمني.
ولو نشاء لقلنا: إننا أحيينا اللسان العربي، والنخوة العربية، وأحيينا دين 
اإلسالم وتاريخه املشرق، وأعدنا لهما سلطانهما على النفوس وتأثيرهما 
في العقول واألرواح، وشأنهما األول في االتعاظ واألسوة، فأحيينا بذلك 
األغالل  يحطم  الثورة  إلى  فاندفع  نفسه،  فعرف  اجلزائري  الشعب  كله 
وصل  إلى  ويسعى  الكرمية،  والعيشة  السعيدة  احلياة  بدمه  ويطلب 

تاريخه احلاضر بتاريخه الغابر«.
الدكتور  قلم  خطها  التي  تلك  مخلص،  باحث  من  حق  لشهادة  وإنها 
تركي رابح عمامرة، وهو من أكثر الباحثني اشتغاال بتراث جمعية العلماء 

املسلمني اجلزائريني، حني كتب يقول:
»الواقع أن جمعية العلماء لعبت دورا بالغ األهمية في التاريخ اجلزائري 
احلديث، بل ال نغالي إذا ما قلنا إنها هي املنظمة الوطنية التي يعود إليها 
الفضل في بقاء اإلسالم والعروبة في اجلزائر حتى اليوم، وجتنيب اجلزائر من 
مخاطر سياسة اإلدماج والفرنسة، التي كان يدعو لها بعض اجلزائريني 
االستعمار من  ويعمل  العشرين،  القرن  والثالثينات من  العشرينات  في 
ناحية على فرضها على اجلزائريني بكل الوسائل الشيطانية منذ األيام 

األولى لالحتالل«.
وهذا باحث آخر كتب الكثير عن جمعية العلماء ورجالها وهو الدكتور 
عبد الكرمي بوالصفصاف، يلخص نتائج اجلهاد التربوي والثقافي لرجال 

اجلمعية، في أربعة، هي:
1 ـ جتديد اإلسالم، وإحياء الثقافة العربية في اجلزائر.

2 ـ إعادة ربط اجلزائر باألمة العربية حضاريا ولغويا.
3 ـ إيقاظ وبعث الوعي الوطني بني اجلزائريني.

4 ـ احملافظة على الشخصية اجلزائرية.
ويكفي اجلمعية ورجالها فخرا حتقيق هذه النتائج، التي ال يستطيع أيٌّ 
كان أن ينكرها أو يجحد حتققها، ألنها حقيقة ماثلة أكدها الواقع وشهد 
بها التاريخ، كما ال تستطيع أي منظمة أخرى أو حزب من األحزاب ادعاء 

حتقيق مثل هذه النتائج في حياة اجلزائريني، وال حتى عشر معشارها.
]للدراسة مراجع[
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أبــــو سامـــي
احتضن نادي الترقي بالعاصمة مساء يوم السبت 11 
2013 ندوة فكرية إحياء لرحيل العالمة املصلح  ماي 
العقبي  الطيب  الشيخ  األشهر  الترقي  نادي  خطيب 
من  غفير  جمهور  الندوة  وحضر  اهلل-  رحمة  –عليه 
احلاضرين  أبرز  من  وكان  النادي،  ورواد  واألئمة  املثقفني 
أرملة الشهيد عبان رمضان مهندس مؤمتر الصومام، 
العقبي  شكيب  السادة  الراحل  الشيخ  أبناء  ومن 
ومصطفى العقبي وحفيده نسيم العقبي، والسيد 
الطيران  خدمات  لشركة  العام  املدير  بليلي  شكيب 
وجنل السيد بليلي –رحمه اهلل- أحد أعيان العاصمة، 
وممن ساهموا في شراء نادي الترقي وحتويله إلى قلعة 

لإلصالح الديني، ونشر الوعي الثقافي والوطني.
احلكيم  الذكر  من  بينات  آيات  إلى  االستماع  بعد 
احلميد  األستاذ عبد  رحب  األشغال  فاحتة  التي كانت 
عبدوس مدير الندوة باحلاضرين، وقدم احملاضرين، وكان 
التاريخ  القورصو أستاذ  الدكتور محمد  املؤرخ  أولهم 

بجامعة اجلزائر 2 )بوزريعة( والرئيس السابق جلمعية 8 
ماي1945، وهو صاحب رسالة دكتوراه متميزة ناقشها 
في سنة 1989 بجامعة باريس7 حتت عنوان »جمعية 
1931إلى  من  وهران  في  اجلزائريني  املسلمني  العلماء 
1940« وله إسهامات هامة في مجال البحث والكتابة 
في  عنوان مداخلته  وكان  الوطنية،  احلركة  تاريخ  في 
الندوة: »البعد االجتماعي والسياسي جلمعية العلماء 
املسلمني اجلزائريني« تطرق فيها إلى احملطات احلاسمة 
في مسار جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودورها 
في  االجتماعي  واإلصالح  السياسي  الوعي  بث  في 

الشعب اجلزائري.
زقور  عفاف  لألستاذة  فكانت  الثانية  احملاضرة  أما 
وكان  بالشلف  بوعلي  بن  حسيبة  بجامعة  أستاذة 
آليات  مع  اجلزائري  اجملتمع  »تفاعل  مداخلتها:  عنوان 
والصحافة  الترقي  نادي  دور  إلى  وتطرقت  اإلصالح«، 
العلماء  جمعية  حولتها  التي  واملساجد  واملدارس 
املسلمني إلى آليات فعالة إلصالح اجملتمع، متخذة من 

منوذجا  اهلل-  –رحمه  العقبي  الطيب  الشيخ  نشاط 
للعالم العامل.

أستاذ  يقدح  الزبير  الدكتور  هو  الثالث  احملاضر  وكان 
قدم  الذي  )بوزريعة(   2 اجلزائر  بجامعة  االجتماع  علم 
الشيخ  جتاه  علينا  يجب  »ما  عنوان:  حتت  مداخلة 
احلاسم  الدور  على  احملاضرة  وتركزت  العبي«  الطيب 
من  العديد  إخراج  في  املصلح  العالمة  به  قام  الذي 
سكان العاصمة من فئات الشباب والعمال والنساء 
والتعبئة  الهداية  طريق  إلى  والضالل  االنحراف  من 

خلدمة القضية الوطنية.
وفي األخير استمع احلاضرون إلى شهادة مؤثرة ألرملة 
حزب  في  النضال  تاريخ  عن  رمضان  عبان  الشهيد 
الشعب اجلزائري وحركة انتصار احلريات الدميقراطية، 
والوطني  الديني  الوعي  نشر  في  الترقي  نادي  ودور 

وذكرياتها عن املربي الكبير الشيخ الطيب العقبي.
عن  مصورا  شريطا  العقبي  نسيم  السيد  قدم  كما 
العقبي،  الطيب  الشيخ  جده  وإسهامات  نشاطات 
في  ذكرياتهم  عن  شهادات  احلاضرين  بعض  وقدم 
العقبي،  الطيب  الشيخ  النادي  خطيب  وعن  النادي 
قدم  الذي  بليلي  شكيب  السيد  املتدخلني  بني  ومن 
معلومة هامة تخص تأسيس الشيخ الطيب العقبي 
بيرنيه  البروفيسور  مع  باالشتراك   1935 سنة  في 

والراهب مونشون والدكتور لوفراني وإيلي غزالن »إحتاد 
تعتبر  التي  التوحيدية« وهذه اجلمعية  الديانات  أتباع 
كانت  احلضارات  وتقارب  األديان  حلوار  رائدا  تنظيما 
نقاشات  وتفتح  الترقي  نادي  في  نشاطاتها  تعقد 
السماوية  األديان  أتباع  تهم  التي  املواضيع  حول 
الثالث )اإلسالم، واملسيحية، واليهودية( وكانت تدعم 
كان  التي  والدينية  والثقافية  االجتماعية  املطالب 

يرفعها األعضاء املسلمون في اجلمعية.
وعلى العموم فقد كانت هذه الندوة من أجنح األنشطة 

الثقافية في الفعاليات الثقافية لنادي الترقي.

الشيخ الطيب العقيب يف ذكرى رحيله الثالثة واخلمسني
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بقلم: حمزة سعيدي

إذا ثبت أّن حديث »حّب الوطن من اإلميان« ال يصّح وال يثبت عن 
احلديث  أهل  عند  مقرر  هو  كما  والسالم  الصالة  عليه  النبي 
وعلماء املصطلح، فإّن معناه أيضا ال يستقيم؛ ألّن حّب الوطن 
ذلك، وكّله حّب غريزي  واملال وغير  النفس  غريزي وفطرّي كحّب 
مفطور عليه اإلنسان ال ميدح املرء بحّبه وطنه وتعّلقه به، وهذا 
ليس من شعب اإلميان وال من لوازمه والناس جميعا مشتركون 
النوع من احلّب، ال فرق بني مؤمن وكافر في هذا اجلانب  في هذا 
ويكمله.  يزينه  بل  اإلميان  ينافي  األوطان  حّب  أّن  هذا  يعني  وال 
ومن ال يجد في قلبه هوى وحّبا وتعّلقا بوطنه فليراجع األطباء 
ضميره  وبداخل  وسوسة  عاطفته  وفي  مرضا  قلبه  في  ألّن 
شوشرة وفوضى عارمة، وألّن الشعور باالنتماء واالعتزاز بالوطن 
العقالء  ذلك  في  يستوي  اخمللوقات  جميع  بني  مشترك  قسم 
كان  وإن  به  والتعّلق  منهم،  فرد  ذلك  عن  يحيد  ال  والعجماوات 
قسما مشتركا بني اخللق فهؤالء يختلفون في التعبير عّما في 
وأصحاب  األدباء  أّن  بيد  جتاهه.  ومشاعر  خلجات  من  نفوسهم 
ليخرجوا  ارحتلوها  مطّية  املوضوع  هذا  من  جعلوا  احلرف  جتويد 
والشاعرية  احلسن  ثياب  في  وملفوفة  معّبرة  صادقة  مادة  لنا 
الراقية، وممّن بالغ في هذا شعراء وأدباء األمة العربية واإلسالمية 
فال يعرف التاريخ أّمة امتدحها بنوها ما امتدح أبناء هذه األّمة 
والسالم  الصالة  عليه  الهدى  رسول  كّله  ذلك  وقبل  أمّتهم، 
أهلها  وأخرجه  مّكة  من  طرد  يوم  الطريق  هذا  رسم  من  هو 
ونورا  عدال  واألرض  السماء  بني  ما  اسمه  ليمال  طريدا،  شريدا 
به  وتعّلقه  لوطنه  حّبه  لكن  التاريخ،  في  دولة  أعظم  وليقيم 
إلى قلبه عليه  البالد  أحّب  أن مّكة  أعلن  بل  أثناه على ذلك.  ما 
الصالة والسالم، وقف يوم خروجه على أحد جبالها وقال قولته 
البالد  إنك أحب  وما كنت ألخرج،  أخرجوني  أهلك  »إن  املشهورة 
والوفاء  احلب  هذا  انعكاس  التاريخ  ينسى  أن  ال ميكن  لكن  إلي« 
إليه، فبعد تلك املدة من الغياب عاد عليه الصالة والسالم فاحتا 
أعظم  واهلل  وهذا  الشرك،  ويالت  له من  ومنقذا  لبلده  ومطهرا 
التطبيقي  واألمنوذج  احلقيقي  املترجم  فكان  احلّب،  وأنبل  الوفاء 

احلّقة. للوطنية 
وتأليف  املدح  في  واملبالغة  بأوطاننا  للتغّني  معنى  فال  لذلك 
مثل  الظهر  في  الطعنات  ذلك  بعد  لتأتي  واملالحم،  القصائد 
ووفاءهم-حني  حبهم  اهلل  صان  ساستنا-  اليوم  له  انبرى  الذي 
الدهر  لها  ينصت  وحاذقة  منمقة  وجمل  بعبارات  يتفوهون 
ويصفق لها اجلمهور ويدونها التاريخ، لكن لألسف تلك الكلمات 
قيلت ألجل  وإمّنا  املكان،  ذلك  تبرح  ال  البّراقة  والعبارات  املشرقة 
تدفع  والتي  بها  يقومون  التي  العمالقة  البرامج  وتبرير  مترير 
األمة بخطى عمالقة، لكن للخلف وهذا القول إمّنا يجري ال على 
الّساسة فحسب بل على أصناف عديدة من الناس ممن يوصفون  
حكرا  مبآثره  واالعتزاز  الوطن  حب  عن  الكالم  فصار  بالوطنيني، 
على اجملرمني وفقط ألنهم من يجيدون نسج اخلطط واحملاضرات 
أفئدتهم  خواء  املعنى  خاويه  املدنى،  راقية  بيانية  بأساليب 

وضمائرهم من الوطنية احلّقة.
لم  الذي  اخلالص  باحلّب  الشعور  ذاك  هي  احلّقة  فالوطنية  إذا 
من  أفصح  عنه  مترجم  وال  المعّبر  والذي  شك،  وال  ريب  ميازجه 
العمل اخلالص والبالء احلسن الذي يقدمه كل مّدع في معترك 
األيام، وليس من املعقول أن يحصر احلّب لألوطان - كالذي يثقل 
وكفى،  مزّوق  وشعر  منّمق،  كالم  في  ساعة-  كل  مسامعنا 
صباح  ويتلوها  يؤلفها  أن  واحد  كل  يستطيع  طّنانة  وخطب 
للنهوض  املباحة  السبل  عبر  اجلهود  كل  بذل  يجب  مساء.بل 
التي تخدمه- على  العامة-  املصلحة  وتقدمي  وتبيض صورته  به 

املصلحة اخلاصة، فيا ليت! القوم يفقهون.

طنّيـــــــــــــة و

تعترض  ال  احلقيقة  في  املشكلة  إن 
تواجه  إنها  بل  فقط،  األجنبي  الباحث 
أراد  إذا  نفسه  اجلزائري  والباحث  املثقف 
من  بعالم  يتعلق  موضوع  في  يبحث  أن 
بالغة  صعوبة  يجد  حيث  اجلزائر،  علماء 
وفي  حياته  مسيرة  تفاصيل  معرفة  في 

الوقوف على مؤلفاته وتراثه الفكري.
الواحد منا نحن اجلزائريني لو زار مصر مثال 
أو  علمائها  أحد  مؤلفات  يشتري  أن  وأراد 
لوجد  هؤالء،  أحد  عن  كتب  ما  أو  أدبائها 
بغيته سهلة سائغة في عشرات املكتبات 
من  وغيرها  القاهرة  شوارع  في  املنتشرة 
إلى  ذهب  لو  احلال  وكذلك  املصرية.  املدن 
السعودية  أو  تونس  أو  املغرب  أو  سوريا 
الدول  من  غيرها  أو  األردن  أو  الكويت  أو 
وأدبائها،  بعلمائها  حتتفي  التي  العربية، 
بينما لو أراد احلصول على آثار أحد علمائها 
واألساتذة  املشايخ  أمثال  من  املشهورين 
البشير  أو محمد  باديس  ابن  احلميد  عبد 
الطيب  أو  امليلي  مبارك  أو  اإلبراهيمي 
املولود  أو  الزواوي  يعلى  أبي  أو  العقبي 
الزريبي أو األمني العمودي أو محمود بوزوزو 
أو  النعيمي  أو نعيم  أو أحمد رضا حوحو 
أو  نبي  بن  مالك  أو  اجلياللي  الرحمن  عبد 
أحمد حماني أو عبد اللطيف السلطاني 
بيوض  إبراهيم  أو  املدني  توفيق  أحمد  أو 
أو  البوعبدلي  املهدي  أو  اليقظان  أبي  أو 
علي  محمد  أو  التليلي  الطاهر  محمد 
أو  مرحوم  علي  أو  عمر  بن  باعزيز  أو  دبوز 
ذلك سبيال،  إلى  وجد  ملا  بوكوشة،  حمزة 
ولو حصل على شيء فإنه سيكون قليال 

جدا باملقارنة إلى ما ال يحصل عليه.
بل ماذا لو أراد أحد من الباحثني أو املثقفني 
أو القراء العاديني أن يقف على أعمال أمثال 
أو  رمضان  الصالح  محمد  األساتذة  أحد 
عبد  أو  مزيان  اجمليد  عبد  أو  قاسم  مولود 
اهلل شريط أو أحمد طالب اإلبراهيمي أو 
أو  سعداهلل  القاسم  أبو  أو  طالبي  عمار 
رابح بونار أو محمد بن عبد الكرمي أو عبد 
الرزاق قسوم أو محمد الهادي احلسني أو 
خرفي  أو صالح  الصديق  الصالح  محمد 
حاجيات  احلميد  عبد  أو  ناصر  محمد  أو 
أبو  أو  ركيبي  عبداهلل  أو  عروة  أحمد  أو 
العيد دودو أو عمار هالل أو محمد امليلي أو 
عبدامللك مرتاض أو غير هؤالء من األسماء 
الالمعة في سماء الثقافة العربية باجلزائر، 
ممن رحل بعضهم من قريب وبعضهم ما 

يزالون أحياء بيننا؟
أراد  له  محبا  للشعر  متذوقا  أن  لو  وماذا 
أمثال  من  اجلزائر  شعراء  دواوين  يجمع  أن 
محمد العيد آل خليفة أو أحمد سحنون 

عبد  األخضر  محمد  أو  زكريا  مفدي  أو 
معاش  الطيب  أحمد  أو  السائحي  القادر 
أبوبكر بن رحمون  أو  أو محمد الشبوكي 
أو أبو القاسم خمار أو مصطفى الغماري 
الالمعني  الشعراء  من  هؤالء  غير  أو 

املعروفني؟
الشك أن املهمة ستكون صعبة وعسيرة، 
والبحث  اجلد  بعد  الباحث  يصل  وقد 
ال  وقد  يريد  مما  إلى شيء  والعناء  والتعب 
يصل، وإذا أراد يصل إلى كل ما يريد فقد 

يتطلب منه ذلك سنوات من البحث.
اجلزائر  علماء  بأحد  األمر  تعلق  لو  أما 
البسكري  الهذلي  أمثال  من  القدامى 
الثعالبي  أو  التنسي  أو  معطي  ابن  أو 
قنفذ  ابن  أو  التلمساني  الشريف  أو 
كانت  فلرمبا  السنوسي،  أو  القسنطيني 

املهمة مستحيلة.
انتبهت  قد  النشر  دور  بعض  أن  صحيح 
بعض  مؤلفات  إلى  األخيرة  السنوات  في 
إال  وبدأت في نشر بعضها،  اجلزائر  علماء 
أن ذلك يبقى في نطاق ضيق ومحدود وفي 
عاصمة  »اجلزائر  مثل  خاصة  مناسبات 
عاصمة  »تلمسان  أو  العربية«  الثقافة 
نشر  يكون  أن  أما  اإلسالمية«.  الثقافة 
وإنتاجهم  وأدبائها  اجلزائر  علماء  تراث 
ثابتا فهذا  دائما ونهجا  الفكري مشروعا 
النشر  دور  على  القائمني  أن  أعتقد  ال  ما 

اجلزائرية يفكرون فيه.
هذا  في  وقفة  إلى  حتتاج  ظاهرة  وهناك 
طبعت  إذا  اجلزائرية  النشر  فدور  الصدد؛ 
واحدة  مرة  جزائري  باحث  أو  لعالم  كتابا 
وقد  أخرى،  مرة  طبعه  إلى  تعود  ال  فإنها 
أنه  إال  بسرعة  تنفذ  الكتب  بعض  رأينا 
الطلب  كثرة  مع  حتى  طبعها  يعاد  ال 
أعاد  إذا  يخشى  الناشر  وكأن  عليها، 
طبعها أن تكسد سوقها ويتوقف بيعها، 
أليس غريبا أن يطبع الناشر اجلزائري ألف 
نسخة من كتاب ويخشى أال تباع في بلد 
أربعني مليون  يبلغ عدد سكانه قريبا من 

نسمة؟
نقررها  أن  يجب  التي  املؤملة  احلقيقة  إن 
هنا هي أن الناشر اجلزائري ـ والشاذ يؤخذ 
باملؤلف  مقتنع  غير  ـ  عليه  يقاس  وال 
املغامرة  مبثابة  له  النشر  ويعتبر  اجلزائري، 
من  بكثير  دفع  ما  وهذا  باخملاطر،  احملفوفة 
األخيرة  السنوات  في  اجلزائريني  املؤلفني 
األجنبية  النشر  دور  على  االنفتاح  إلى 
مؤلفاتهم،  نشر  على  معها  والتعاقد 
مع ما يقاسونه مع أصحابها في سبيل 
احلصول على حقوقهم املادية. وهذه الدور 
للمؤلفني  النشر  في  كبيرة  فائدة  وجدت 

اجلزائريني، ملا يقدمونه من مؤلفات تتناول 
مواضيع هامة وحيوية.

إلى موضوعنا،  نعود  االستطراد  هذا  بعد 
بعض  ينبري  أال  غريبا  أليس  ونتساءل: 
موسوعة  لتأليف  باحثينا  أو  علمائنا 
جامعة لتراجم علماء اجلزائر تعنى بجمع 
سيرهم والتعريف مبؤلفاتهم حتى يرجع 
إليها من يحتاج إلى معرفة هؤالء العلماء 

وتراثهم الفكري.
ببعض  للتعريف  محاوالت  هناك  نعم، 
أو  مستقلة  مؤلفات  في  اجلزائر  علماء 
أنه  إال  التراجم،  من  عددا  جتمع  مؤلفات 
ليس هناك موسوعة جامعة لكل أو أغلب 
علماء اجلزائر، في حني جند عند جيراننا في 
املغرب »موسوعة علماء املغرب« للدكتور 
وجند  مجلدات،  عشر  في  حجي  محمد 
املؤلفني  »تراجم  تونس  في  جيراننا  عند 
التونسيني« لألستاذ محمد محفوظ في 
ليبيا  في  جيراننا  وعند  مجلدات،  خمس 
»اجلواهر اإلكليلية في أعيان علماء ليبيا« 
لناصر الدين محمد الشريف، أما في مصر 
املؤلفات  تؤلف عنه  األديب  أو  العالم  فإن 
وتكتب عنه املقاالت، بالعشرات أو املئات، 
في  احلال  وكذلك  وفاته،  وبعد  حياته  في 
البالد  من  وغيرها  وسوريا  السعودية 
أو  العالم  اجلزائر  في  عندنا  لكن  العربية، 
أحد  به  يسمع  ال  مغمورا  يعيش  األديب 
وميوت مهجورا حتى من أقرب الناس إليه.

أعتقد أن هذه الظاهرة الغريبة والعجيبة 
أسبابها  عن  وبخث  دراسة  إلى  بحاجة 
وآثارها الوخيمة على اجملتمع اجلزائري الذي 
ليس  بالدهم  أن  أبنائه  من  الكثير  يعتقد 
ولم  علماء  فيها  يكن  ولم  علماء  فيها 
أصبحوا  أناسا  األيام  من  يوم  في  تنجب 

علماء.
دعوة  خاللها  من  أوجه  مناسبة  هذه  وإن 
لالنتظام  املهتمني  الباحثني  إخواني  إلى 
جمع  في  العمل  تتولى  علمية  جلنة  في 
منهم  القدامى  اجلزائر،  علماء  موسوعة 
واملعاصرين، نعرف فيها بسيرهم وآثارهم 
الفكرية، وكذلك جمع ما هو متفرق من 
تراثهم العلمي والفكري ونشره، وأرجو أن 
جمعية  أو  علمية  مؤسسة  ذلك  تتبنى 
العلماء  جمعية  تكون  ال  ولم  ثقافية، 
لهذا  احلاضنة  هي  اجلزائريني  املسلمني 
اجلمعيات  أم  باعتبارها  الثقافي  املشروع 
العلمية اجلزائرية وراعية العلم والعلماء 

في اجلزائر؟
خير  فيها  لكان  حتققت  لو  ألمنية  وإنها 

كثير للبالد والعباد.

أين مؤلفات علمائنا وأدبائنا؟
بقلم: الدكتور مسعود فلوسي

لو أن مثقفا أو باحثا أجنبيا، عربيا أو غري عربي، زار اجلزائر وأراد أن يطلع على مؤلفات علمائها، القدامى منهم أو املعاصرين، وسأل 
من يعرف من املثقفني أو الباحثني اجلزائريني أين ميكن أن جيد كل هذه الكتب أو بعضها على األقل ليحصل عليها؟ ترى ماذا سيكون جواب 

املسئول؟.. بالتأكيد لن جيد هذا السائل من ميكنه أن جييبه عن سؤاله مبا يشفي الغليل.

أين الطفل من حقوقه!!!
إذاً  له؟  حقوق  هناك  حقاً  وهل 
ملاذا باتت حقوق الطفولة شعاراً 
نراه  ال  وملاذا  فقط؟  مكتوباً 

مطّبقاً على أرض الواقع؟
كثيرا  نسمع  صرنا  وملاذا 
بتطبيق  تنادي  عارمة  مطالبات 

حقوق الطفل؟ 
الطفل  أن  على  دليل  هذا  أليس 

مسلوب من تلك احلقوق!
الفكر  تتعب  التساؤالت  هذه  كل 

وتضني القلب!
ألْم يئِن األوان ألن تأخذ هذه االتفاقية 

والساسة  احلكام  قبل  من  اجلد  محمل  على  مجراها 
وصائغي االتفاقيات والقرارات؟

األطفال  وحال  للكبار  القاتل  الصمت  هذا  املؤسف  من 
الذي نراه ونعايشه اليوم في حني أن الدماء البريئة تُساُل 

في كل حلظة .. 
تعرضوا  قد   .. ولبنان  فلسطني  أطفال  هم  فهؤالء 
للمذابح والقتل من قبل الكيان الصهيوني .. وما محمد 

الدرة إال مثال حي على ذلك ..
ويعذبون  يعتقلون  حيث   .. سوريا  في  األطفال  ومثلهم 
ويذبحون وال حول لهم وال قوة في صمٍت عاملٍي على ما 

يعانونه.
االنتهاكات  ببعيدين عن مثل هذه  اجلزائر  أطفال  وليس 
ضوء  في  كبير  بخطر  طفولتهم  أصبحت  فقد   ..

االختطافات واالغتصابات املتزايدة في مجتمعهم ..
كفى انتهاكا ألسمى مخلوقات األرض وطيور اجلنة عند 

خالقهم!!
فلنتّفكر قليال بأخالق النبي محمد عليه الصالة والسالم 
الطفولة  كانت  وكيف  اإلسالم!  ضوء  في  وصحابته 
مكّرمة مثل الرجولة .. حيث اعتبروا أن الطفل هو بذرة 
بحكمة  يعّدونهم  وكانوا  املستقبلية  الرجولة  لثمرة 

وحب وتروٍّ وعطف!!
فأّنى لنا التمّثل بهذه األخالق وقد بتنا نُقاد حتت مسّمى 

احلضارة والعلم والتقّدم !
ولنحمهم  عليهم  فلنحافظ   . الدفني  كنزنا  أطفالنا 
نتوقع  أو  واقعة  أخطار  من  بهم  محدق  هو  ما  كل  من 

حدوثها. 

طفولــــــــة وحقـــــــــــوق !!!

أ.د.فوزي اوصديق 
oussedik@hotmail.com

يف الـمذكرة العالقة



من هو الغسريي؟
هو محمد بن أحمد يكن املنصوري الغسيري، ينتمي 
أوالد منصور، أحد أعراش منطقة غسيرة،  إلى عرش 
التابعة حاليا لدائرة تكوت بوالية باتنة، وهي منطقة 
جتمع عدة قرى هي: تفلفال، أريناش، أوالد عابد، غوفي، 
كاف لعروس. وأوالد منصور يقتسمون مع أوالد يحيى 

قرية كاف لعروس احلالية.
غسيرة  سكان  كان  احلالية،  القرى  تنشأ  أن  وقبل 
يبدأ  واد  وهو  األبيض،  الوادي  ضفتي  على  يعيشون 
من أريس وينتهي عند سيدي عقبة، وهذا الوادي كان 
دائم اجلريان، وجتتمع مياهه من األمطار والثلوج التي 
املائية  املنابع  إلى  إضافة  املنطقة،  على  عادة  تهطل 
هذا  مجرى  في  لتصب  مياهها  تلتقي  التي  الكثيرة 

الوادي.
وقد نشأت على ضفتي الوادي بساتني جمعت أصنافا 
هو  الغالب  الصنف  لكن  األشجار،  من  مختلفة 
غالب  في  يعتمدون  املنطقة  سكان  وكان  النخيل. 
غيره  شراء  إلى  وسيلتهم  وهو  التمر،  على  قوتهم 
يحتاجون  مما  بغيره  يستبدلونه  حيث  احلاجيات  من 
هذه  في  املنطقة  أهل  عمل  غالب  كان  ولذلك  إليه. 
بالنسبة  لرزق  الوحيد  املصدر  باعتبارها  البساتني، 

لهم.
هو  ألب  الغسيري،  يكن  محمد  ولد  البيئة،  هذه  في 
أحمد بن محمد وأم هي أم اخلير بنت أحمد يكن، وكان 
مولده في سنة 1915م، لكنه لم يسجل في سجالت 

احلالة املدنية بأريس إال في سنة 1919م.

النشأة والتكوين
أُدِْخَل   ،1922 بلغ السابعة من عمره، أي سنة  عندما 
الكتاب لتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكرمي، 
املشايخ  من  عدد  أيدي  على  القرآني  تعليمه  فتلقى 
مخلوف  بن  أحمد  ورياشي،  خالف  منهم:  بلدته،  في 

بولطيف، حمودة حمودة.
1927 التحق بزاوية الشيخ  وفي شهر ماي من سنة 
أوالد ميمون  في  قائمة  التي كانت  الصادق  بن  أحمد 
في الطرف اجلنوبي من قرية غوفي. وفي هذه الزاوية 
أربع سنوات، حيث انتهى  أمت حفظ القرآن الكرمي في 

من حفظه حفظا جيدا سنة 1931.
بزاوية  التحق  أين  بسكرة،  إلى  ذلك  بعد  الرحال  شد 
الشيخ محمد الصغير اجلوادي، ثم انخرط سنة 1932 
خير  للشيخ محمد  اإلخاء  مدرسة  تالميذ  في صف 
الدين التي كانت قد تأسست في تلك السنة، وهناك 
العلم على عدد من معلميها، منهم: الشيخ  تلقى 
الدين،  خير  محمد  الشيخ  امليزابي،  الطرابلسي 
الغسيري،  بلقاسم  الشيخ  البسكري،  عمر  الشيخ 
زاوية  في  يقيم  وكان  العلماء.  أفاضل  من  وغيرهم 
تكفل  ثم  فترة،  اجلوالة  الطلبة  مع  اجلوادي  سيدي 
يتولى  أن  وأهله، مقابل  للعلم  رجل صالح محب  به 

الغسيري حتفيظ القرآن الكرمي البنيه وابن أخيه.
لكن مقام الغسيري في هذه املدرسة لم يطل، بسبب 
االنتخابية  املشاحنات  نتيجة  بها  الدراسة  توقف 

واخلصومات التي كانت قائمة في ذلك احلني.

مع اإلمام ابن باديس
التحق بقسنطينة سنة 1933، رفقة زميله مسعود 
الشيخ  من  خاصة  توصية  معه  حامال  صحراوي، 
اإلمام  الشيخ  على  دخل  وعندما  الدين،  خير  محمد 
منه  وطلب  مقصورته  في  باديس  بن  احلميد  عبد 
السماح له باجللوس بني يديه وأخذ العلم عنه، وافق 
اإلمام على طلبه، ومنذ ذلك احلني لم يفارق الغسيري 
يديه  على  درس  حيث  األخير،  هذا  وفاة  حتى  شيخه 
علوم الشريعة واللغة العربية، واقتبس من أدبه كما 
أخذ من علمه. كما درس أيضا على غيره من األساتذة 

الذين كانوا يعينونه في إلقاء الدروس على الطلبة.
وقد كان اإلمام عبد احلميد بن باديس، إلى جانب تعليم 
حريصا  واإلسالمية،  العربية  العلوم  مبادئ  طلبته 
والتدريس،  والكتابة  اخلطابة  على  تدريبهم  على 
العلم صاروا متهيئني لتبليغه بعد  إذا حصلوا  حتى 
بتدريب  تالميذه  قدامى  يكلف  وكان  بسهولة.  ذلك 

زمالئهم اجلدد.
ومما يرويه األستاذ محمد احلسن فضالء رحمه اهلل في 
فيها  التحق  التي  السنة  نفس  في  أنه  الصدد؛  هذا 
األستاذ  كان   ،1933 سنة  أي  بقسنطينة،  الغسيري 
سنة  سن  قد  الطلبة  عرفاء  أحد  الورتالني  الفضيل 

حميدة بتوجيه من اإلمام ابن باديس، وهي جمع طلبة 
اجلامع األخضر مرة في كل أسبوع في مكان أسموه 
لفائدة  استؤجر  كبير  مرأب  عن  عبارة  وهو  )املأوى(، 
اخلطابة  فنون  على  فيه  يتدربون  فكانوا  الطلبة، 
الطالب  الفضيل  األستاذ  فاجأ  مرة  وذات  واحلديث، 
ليلقي  يقف  أن  منه  وطلب  الغسيري  محمد  اجلديد 
اخلجل  من  يرتعد  ووقف  الغسيري  فارتبك  خطبة، 
له  قال  ثم  صمته،  وطال  وسكت  يقول،  ما  يدري  ال 
األستاذ الفضيل: تكلم عنك، اذكر اسمك وبلدك وأين 

تعلمت، وملاذا جئت إلى هنا؟فقال:
أنا محمد املنصوري الغسيري، ولدت بغسيرة، حفظت 
ببسكرة،  اإلخاء  مدرسة  في  وتعلمت  الكرمي،  القرآن 
واملعرفة  العلم  على  ألحتصل  قسنطينة  إلى  وجئت 
باديس، والسالم عليكم  لدى األستاذ عبد احلميد بن 

ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
لسان  ينطلق  ألن  سببا  املربكة  املفاجأة  هذه  كانت 
الغسيري بعد ذلك ويصدح باخلطب البليغة واألحاديث 
بني  املِْصَقع  اخلطيب  مكانة  صاحبه  ويبوئ  املمتعة، 

خطباء جمعية العلماء.

اخنراطه يف النشاط الوطين
عبد  اإلمام  يدي  على  للعلم  طلبه  مرحلة  خالل 
احلميد بن باديس، تفتح وعيه الوطني، وأدرك خطورة 
االستعمار على وطنه وبني قومه، ولذلك حرص على 
خالله،  من  وطنه  يخدم  أن  شأنه  من  بعمل  القيام 
فكان أن أسس بقسنطينة في ربيع سنة 1934، رفقة 
عدد من زمالئه منهم أحمد بن ذياب ومحمد الصالح 
رمضان وعلي شطاب وبلقاسم الزياني، خلية سرية 
ثورية. وكانت هذه اخللية جتتمع بعد صالة العصر في 
مصلى اجلامع األخضر، بعد أن ينصرف املصلون. وقد 
ابن  اإلمام  أن  اهلل  رحمه  ذياب  بن  أحمد  األستاذ  روى 
باديس كان يقول له ولزمالئه في هذه اخللية: لو أني 
جميعا  فيقولون  مستمعون؟  أأنتم  لثورة  دعوتكم 

بصوت واحد: نعم.
كما أسس الغسيري رفقة عدد من زمالئه األوراسيني، 
قارش،  وبوزيد  السرحاني  وأحمد  دردور  عمر  منهم 
اخللية األوراسية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، 
أقلق  وسياسي  اجتماعي  نشاط  اخللية  لهذه  وكان 

االستعمار وأذنابه في املنطقة.

عمله يف الرتبية والتعليم
الغسيري على  تخرج  الدراسة،  أربع سنوات من  بعد 
أن  ميكن  وكان  باديس،  بن  احلميد  عبد  الشيخ  يدي 
يلتحق بالزيتونة إلمتام الدراسة العليا بها كما كانت 

عادة الطالب في تلك املرحلة، إال أنه يبدو أن جمعية 
واألدبية  العلمية  واإلمكانات  نبوغه  العلماء الحظت 
واألخالقية التي يتوفر عليها، فقررت االستفادة منه، 
وعينته سنة 1937 معلما مبدرسة باتنة، هذه املدرسة 
السنة، لكنه  تلك  التي علم بها خالل أشهر صيف 
سرعان ما غادرها عائدا إلى قسنطينة أين عني معلما 
في مدرسة التربية والتعليم بها، رفقة عدد من زمالئه 
اجلنان،  احلفيظ  وعبد  اجلاللي،  العابد  محمد  ومنهم: 

والسعيد حافظ، ومحمد الصالح رمضان.
وعناية  حثيث،  نشاط  له  كان  املدرسة  هذه  وفي 
واإلناث،  الذكور  من  للطلبة  املواد  من  عدد  بتدريس 
اإلمالء  والصرف،  النحو  درسها:  التي  املواد  بني  ومن 
واإلنشاء، فقه العبادات، السيرة النبوية، تاريخ اخللفاء 

الراشدين، وغيرها من املواد اللغوية والشرعية.

نشاطه يف إطار الكشافة
انخرط  والتعليم،  التربية  في  نشاطه  إلى  إضافة 
اجلزائرية،  الكشافة اإلسالمية  الغسيري في صفوف 
لبضع  بقسنطينة  )اإلقبال(  لفوج  مرشدا  وكان 
استشهاد  وبعد  الثانية.  العاملية  احلرب  قبل  سنوات 
وانقسام  الكشافة  مؤسس  بوراس  محمد  السيد 
احلركة الكشفية إلى جامعتني، تولى الغسيري قيادة 
العامة  القيادة  في  عضويته  إلى  إضافة  إحداهما، 
على مستوى العاصمة، وكان يشارك في مخيماتها 
في  متثيلها  في  ويسهم  وجتمعاتها،  وملتقياتها 

مختلف التظاهرات.
منها:  الكشافة،  لفائدة  نصوص  عدة  كتب  وقد 
من  بإعداده  كلف  الذي  واألخالقي  الديني  التقرير 
للكشافة  العمالي  القائد  فارس  السيد محمد  قبل 
لعمالة قسنطينة سنة 1943م، وكذا الئحة املرشدين 
املقدمة للقيادة العليا للكشافة اإلسالمية اجلزائرية 

في مخيم تلمسان سنة 1944، وغيرها.

تعرضه لالضطهاد
املستمر  وعمله  الدائب  الغسيري  نشاط  يكن  لم 
ترصد  كانت  التي  االستعمارية  الدوائر  على  ليخفى 
على  لالنقضاض  الفرص  وتتحني  وطني  نشاط  كل 
أصحابه، لذلك ما إن وقعت حوادث 8 ماي 1945، حتى 
سارعت القوات االستعمارية إلى اعتقال قادة جمعية 
اإلمام  رأسهم  وعلى  اجلزائريني  املسلمني  العلماء 

محمد البشير اإلبراهيمي.
كما اعتقلت نشطاء اجلمعية ومنهم الغسيري، الذي 
يوم  بقسنطينة  املدني  السجن  وإيداعه  اعتقاله  مت 
1945، ثم نقل منه إلى سجن احلراش، ومنه  16 ماي 

بورزق جنوب وهران بني بشار وعني  إلى معتقل جنني 
معتقل  إلى  نقل  املعتقل  هذا  إغالق  وبعد  الصفراء، 
املشرية، الذي ظل به إلى غاية 27 مارس 1946، حيث 
إلى  ليعود  سراحه،  إطالق  ومت  بحقه  العفو  صدر 

مواصلة مهمته في ميدان التربية والتعليم.

عضويته يف جلنة التعليم العليا
اجلزائريني  املسلمني  العلماء  جمعيُة  أنشأت  وعندما 
رئاستها  أوكلت   ،1946 سنة  العليا،  التعليم  جلنَة 
إلى األستاذ إسماعيل العربي، وعينت األستاذ محمد 
املشايخ:  من  كل  رفقة  أعضائها،  ضمن  الغسيري 
أحمد  الياجوري،  القادر  عبد  رمضان،  الصالح  محمد 
علي  اجلنان،  احلفيظ  عبد  حماني،  الصادق  حماني، 
ذياب،  بن  أحمد  احلسني،  الشيخ  بن  العباس  مرحوم، 
رحمهم اهلل جميعا. وقد قامت هذه اللجنة بدور بارز 
العلماء  مدارس جمعية  وتطوير  التعليم  توحيد  في 
وإعطائها البعد املنهجي والتربوي والعلمي الذي رفع 

مستواها إلى أعلى املراتب.
كما اختير الغسيري كذلك لعضوية اللجنة الفرعية 
املدارس  في  التعليم  منهاج  وضُع  إليها  أُوِكل  التي 
اللجنة:  أعمال هذه  إطار  في  أعد  وقد  احلرة،  العربية 
جميع  على  ُوزعت  التي  الفقهية(،  الدروس  )خالصة 
املدارس احلرة ووضعت موضع التطبيق العملي فيها.

تعيينه كأول مفتش  مت   ،)1946( نفسها  السنة  وفي 
الوطن،  مستوى  على  العلماء  جمعية  ملدارس  عام 
وظل يؤدي هذه املهمة بكفاءة واقتدار إلى غاية سنة 

.1949
بقسنطينة  باردو  ملدرسة  مديرا  ذلك  بعد  تعني 
السنة  وفي   ،)1950 ـ   1949( الدراسية  السنة  في 
اإلرشاد  ملدرسة  مديرا   )1951 ـ   1950( لها  املوالية 
بسكيكدة، والتي ظل بها إلى أوائل سنة 1956 حيث 
إلى قسنطينة، مستأنفا من جديد مهمته في  عاد 

التفتيش.

جوانب أخرى من نشاطه
لم يكن نشاط الغسيري مقصورا على العمل اإلداري 
الوطنية  الساحة  به  متوج  كانت  عما  بعيدا  والتربوي 
أنشطة  في  كبيرة  بهمة  يشارك  كان  بل  حينئذ، 
بتكليف  كثيرة  مبهمات  ويقوم  العلماء  جمعية 
منها، إضافة إلى مهمته كإطار قيادي في الكشافة 

اإلسالمية اجلزائرية.
من ذلك أنه زار تونس سنة 1949، مندوبا عن الشيخ 
في  اجلزائريني  الطلبة  أحوال  لتفقد  التبسي،  العربي 

اجلامعة الزيتونية.
وقام في أواخر شهر جويلية من سنة 1950، بزيارة إلى 
محمد  الشيخ  األستاذ  من  بتوجيه  األقصى،  املغرب 
البشير اإلبراهيمي، فحل بفاس، وزار معظم مدارسها، 
كما زار مدارس مكناس، والرباط، وسال، والدار البيضاء. 
وقد حظي في هذه الزيارة بالتكرمي واحلفاوة من رجاالت 
حزبي  وأعضاء  ومعلموها،  املدارس  مديرو  املغرب: 

الشورى واالستقالل، وأعضاء احلكومة.
فرنسا،  إلى  برحلة   1951 سنة  صائفة  في  قام  كما 
وحضر  النمسا  إلى  انتقل  ومنها  البحر،  طريق  عن 
املؤمتر العاملي للكشاف، ممثال عن الكشافة اإلسالمية 

اجلزائرية ومرافقا لقائدها األستاذ محمود بوزوزو.
العربية،  مصر  جمهورية  إلى  توجه   ،1953 سنة  وفي 
ضمن وفد الكشافة اإلسالمية اجلزائرية املكون من 28 
كشافا، حلضور حفالت الذكرى األولى لثورة يوليو 1952، 
استقبلوا  وقد  املصرية.  الكشافة  لدعوة  استجابة 
طرابلس  كشافة  قبل  من  ليبيا  عبر  مرورهم  أثناء 
في  وشاركوا  احلكومة،  من  وأعضاء  الليبية  واإلذاعة 
اجلزائر  اخملتار منشدين )شعب  استعراض بشارع عمر 
مسلم(. وعند الوصول إلى مصر حظي الوفد اجلزائري 
باستقبال حار من قبل الكشافة املصرية، وهيئت لهم 
جوالت وزيارات واستقباالت على مدى عشرة أيام، حيث 
طوف بهم مضيفوهم في املدن، واملصانع، واملتاحف، 
واألهرامات،  والقصور،  واملساجد،  واملطابع،  واملعاهد، 
اجلمهورية،  رئاسة  قصر  فيها  مبا  واإلدارات،  واملكتبات 

والبرملان وجامعة الدول العربية، وغيرها.
وقد سجل الغسيري وقائع هذه الرحلة في مقال نشر 
)البصائر( في شهر سبتمبر  على حلقتني في جريدة 
سنة 1953، بعنوان )مصر الشقيقة حتتفل بالكشافة 

اإلسالمية اجلزائرية(.
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األديب الدبلوماسي اجلزائري األستاذ حممد يكن الغسريي1
يف الرابع والعشرين من شهر جويلية من سنة 1974م، فقدت اجلزائر واحدا من أبنائها الربرة الذين مل يألوا جهدا ومل يدخروا وسعا يف العمل جملدها ورفعة مكانتها وإعالء مسعتها؛ إنه األستاذ الشيخ 

حممد املنصوري الغسريي، املعلم واملربي والدبلوماسي اجلزائري.



إسهامــــــه يف الثــــــــورة
زيارته مما  في  أنه  مذكراته؛  في  الغسيري  كتبه 

ورفاقه  القاهرة حظي هو  إلى  الذكر  السابقة 
الكرمي  عبد  السيد  القائد  املغربي  اجملاهد  بلقاء 
اللقاء،  هذا  في  جرى  ما  لنا  وصف  وقد  اخلطابي، 

فقال:
»في صائفة سنة 1954 زرنا، في رحلتنا إلى املشرق 
العربي، بالقاهرة )األمير عبد الكرمي اخلطابي( وذلك 
في منزله، وكنا كشافة يبلغ عددنا 28 وصحافيني 
بومنجل  وأحمد  عباس  فرحات  ومنهم:  خمسة، 
والطاهر التيجاني ومحمد الهادي جمام، وفي أثناء 
يجب  سر  على  سيطلعنا  بأنه  أعلن  إلينا  حتدثه 
كتمانه، وأنه ليعمد إلى أخذ األميان منا على املصحف 
الشريف أال نذيع هذا اخلبر أبدا حتى يتحقق العمل 
به، وأقسمنا جميعا أن ال نذيع السر، ثم قال، بعد أن 
سأل كال منا عن مهنته التي ميتهنها في البلد: إن 
عليكم أن تعلنوا الثورة املسلحة بعد عودتكم إلى 
فرنسا  متنحكم  أن  مستحيال  أضحى  ولقد  اجلزائر، 
أي حق بدون إعالن اجلهاد والشروع فيه فورا، وإن لم 
هنا  ومن  يعلنه  من  هناك  فإن  اهلل  قدر  ال  تفعلوا 
إلى  ذلك..وعدنا  عن  بعيدا  أنا  ولست  القاهرة،  من 
اجلزائر على أمل تنفيذ العهد واملشاركة في العمل 
العظيم الذي سيجابهه شعبنا، وما هي إال أشهر 
وبعدها   ،1954 نوفمبر  غرة  يوم  الثورة  أعلنت  حتى 
مباشرة أعلنا تأييدنا لها والتحقنا جميعا بالفروع 
مدينة  في  املعلمني  نحن  وكنا  لنا،  حددت  التي 
في  اجليش  وحدات  ومع  فرادى  نعمل  قسنطينة 
ميدان التمويل والتسليح، ثم ما لبثنا أن أعلنا نحن 
املعلمني األحرار أي معلمي مدارس جمعية العلماء 
جميعا  أننا  )البصائر(  بجريدة  منشور  بواسطة 
كل  ونتحمل  بصفوفها  وملتحقون  للثورة  مؤيدون 
عواقب عملنا ذاك، وما هي إال أيام حتى بدأت املدارس 

تغلق واإلخوان يسجنون...«.
دعم  إطار  في  كبير  نشاط  إذن  للغسيري  كان 
املادية  واإلمكانات  البشرية  الطاقات  وحشد  الثورة 
لإلسهام فيها، وقد دام نشاطه على تلك احلال قريبا 
من سنة ونصف، مما جعل االستخبارات االستعمارية 
تتابع أنشطته وحتصي عليه حركاته وتتحني الفرص 

لالنتقام منه.
وقد كانت حادثة اغتيال محافظ شرطة قسنطينة، 
والثقافة  الفكر  رجال  من  لالنتقام  سانحة  فرصة 

الناشطني في إطار الثورة.
وقد كتب الغسيري في مذكراته عن هذه احلادثة وما 

نتج عنها من تداعيات، فقال:
»غرة أبريل 1956، وفي هذه األيام حدثت أحداث في 
)رحبة  البوليس  قسنطينة، قتل فيها رئيس قسم 
الصوف( املدعو )سامار سيلي(، وذلك على يد فدائي 
أطلق عليه رصاصة أردته صريعا في احلني )في رواق 
عمدت  أن  وكان  األخضر(.  اجلامع  من  قريبا  اجلزارين 
السلطات الفرنسية إلى إلقاء القبض على جماعة 
من رفاق النضال في مدينة قسنطينة فأعدمتهم 
غيلة وغدرا، وكان بينهم الكاتب القصصي )أحمد 
واحلاج  باديس(،  ابن  )معهد  كاتب  حوحو(  رضا 
والتعليم  التربية  جمعية  عضو  بوعالق  إسماعيل 
امللك  وعبد  نزار،  وعلي  بودور،  وعلي  اإلسالمية، 
دون  قتلوهم  وقد  وغيرهم،  بوالصوف،  وعالوة  بوزو، 
)سامار  القتيل  الكوميسار  ولد  أن  كما  محاكمة. 
القتلة  من  جمع  معية  في  رشاشه  حمل  سيلي( 
قرب  الشوارع  إلى  هائجني  فخرجوا  الفرنسيني، 
يجدونه  من  كل  على  الرصاص  يطلقون  )الكدية( 
ثأرا  املدينة  سكان  من  عديدا  فقتلوا  أمامهم، 

لقتيلهم«. اهـ.
عبد  اسمه  محام  طرف  من  الغسيري،  أُْخِبرَ  وقد 
قسنطينة،  لوالي  صديقا  كان  باحمد  بن  احلميد 
باالعتقال  املعنيني  قائمة  ضمن  مدون  اسمه  بأن 
من  واخلروج  التخفي  إلى  اضطره  مما  اإلعدام،  ورمبا 
بواسطة  العاصمة  اجلزائر  إلى  قسنطينة متوجها 

القطار.

خـــــــــروجه من اجلزائــــــــــر
وفي 9 أبريل 1956، متكن من السفر إلى فرنسا باسم 
مستعار، حيث وصل إلى مرسيليا التي انتقل منها 
إلى ليون، وهناك كلف بالعمل مع العمال اجلزائريني 

بها،  الوطني  التحرير  جبهة  خاليا  تأسيس  بغية 
فقام باملهمة التي أسندت إليه بنجاح.

واملدن  املنطقة  تلك  في  متنقال  قضاها  مدة  وبعد 
اجملاورة لها، انتقل إلى باريس أين التقى بقيادة شعبة 
جبهة التحرير فيها حينئذ: أحمد طالب اإلبراهيمي 

وصالح الوانشي ومحمد لبجاوي.
وقد قضى شهر رمضان من تلك السنة في باريس، 
في  اجلزائريني  العمال  مع  متواصلة  اجتماعات  في 

منازلهم وفي أماكن اجتماعاتهم السرية.
عبر  القاهرة  إلى  السفر  أمر  ذلك  بعد  له  دُبِّر  ثم 
إلى  الفرنسي متوجها  التراب  غادر  سويسرا، حيث 
زوريخ، التي وصلها يوم 19 ماي 1956، وفي صبيحة 

يوم 20 منه حل مبطار القاهرة.
متثيل جبهة التحرير يف دمشق

جاءه  ثم  شهر،  مدة  القاهرة  في  الغسيري  أقام 
التكليف من قيادة جبهة التحرير الوطني باالنتقال 
1956، حيث  21 جوان  التي وصلها في  إلى دمشق، 
أوال  عمل  وقد  فيها،  للجبهة  دائما  ممثال  تعيينه  مت 
بعد  ثم  مهري،  احلميد  عبد  لألستاذ  مساعدا 
املمثل  هو  صار  القاهرة  إلى  األخير  هذا  استدعاء 
يقوم  ظل  وهناك  سوريا،  في  للجبهة  الرسمي 
بها  والتعريف  اجلزائرية  للثورة  الدعم  مبهمة حشد 
على  يشرف  ظل  كما  انتصارها،  بقرب  والتبشير 
اجلزائر  إلى  دمشق  من  املوجهة  اإلذاعية  احلصص 

وثوارها، إلى غاية استقالل اجلزائر سنة 1962.
محمد  األستاذ  وبشهادة  دمشق،  في  وجوده  وأثناء 
مهري الذي عمل معه هناك، ربط الغسيري عالقات 
وطيدة مع أهل الشام حكومة وشعبا، وكان يحظى 
مبحبة واحترام كبيرين، ملا كان يتميز به من تواضع 
القضية  في خدمة  وتفان  املعاملة  في  وصدق  جم 

الوطنية والتعريف بها وجمع الناس على تأييدها.
عمله الدبلوماسي بعد االستقالل

ليستقر  اجلزائر  إلى  الغسيري  عاد  االستقالل  بعد 
فيها، لكنه ما لبث أن مت تعيينه من قبل احلكومة 
اجلزائرية سنة 1963 كأول سفير للدولة اجلزائرية في 
اململكة العربية السعودية، وهو املنصب الذي ظل 
بُبعد  استطاع  وقد   ،1970 سنة  غاية  إلى  يشغله 
الدبلوماسية  ومرونته  السياسية  وحنكته  نظره 
مما جعله محل  البلدين،  بني  ممتازة  يربط عالقات  أن 
تقدير بالغ واهتمام كبير واحترام عال من قبل القادة 
السيف  منحه  خالل  من  ذلك  يظهر  السعوديني، 
الذهبي آلل سعود، وهو تقدير من الدولة السعودية 

لم يحظ به أحد قبله.
وفي سنة 1970، انتقل إلى الكويت سفيرا للجزائر 
اجلنوبية  اليمن  في  للجزائر  أيضا  وممثال  بها كذلك، 

واإلمارات العربية املتحدة، مع اإلقامة في الكويت.

وفاتــــــــــــه
اجلزائر  إلى  الغسيري  عاد   ،1974 سنة  صائفة  في 
إلى  بزيارة  وقام  بها،  السنوية  عطلته  لقضاء 
في  وأقاربه  بأهله  واتصل  غسيرة،  رأسه  مسقط 
بدأ  حيث  تكوت،  إلى  انتقل  ومنها  لعروس،  كاف 

يشعر بآالم في البطن.
وفي مساء 22 جويلية كان على موعد مع العشاء 
اآلالم  لكن  دائرتها،  رئيس  من  بدعوة  أريس  في 
املتزايدة منعته من تناول الطعام، مما جعله يسافر 
باتنة،  مدينة  إلى  ليال  عشرة  احلادية  الساعة  في 
صاحلي  األمير  الشيخ  عند  تلك  ليلته  قضى  حيث 

مدير الشؤون الدينية لوالية باتنة حينئذ.
23 تعرض لنزيف داخلي، نقل على  وفي ضحى يوم 
مستشفى  إلى  ومنه  باتنة  مستشفى  إلى  إثره 

قسنطينة.
ثم نقل إلى اجلزائر العاصمة أين أدخل املستشفى، 
ودفن  1974م.  جويلية   24 يوم  احملتوم  أجله  ليوافيه 

مبقبرة العالية. رحمه اهلل وأسكنه فسيح جنانه.
علي  الشيخ  وصديقه  زميله  هو  أبنه  الذي  وكان 
أشاد  ألقى كلمة مطولة  الذي  مرحوم رحمه اهلل، 

فيها بخصاله وجهوده وأعماله.

آثــــــــــــاره الفكريــــــــــة
يتوفر  وكان  عالية،  بيانية  بقدرات  الغسيري  متيز 
أن  إال  والتأليف،  الكتابة  في  ظاهرة  موهبة  على 
واإلدارة في  والتفتيش  بالتدريس  املتواصل  انشغاله 
ميدان التربية والتعليم، ونشاطه القيادي في إطار 

الكشافة اإلسالمية اجلزائرية، ثم انخراطه بعد ذلك 
في العمل الدبلوماسي، كل ذلك منعه من أن يتفرغ 
رغم  قليال  كتبه  ما  كان  ولذلك  والتأليف،  للكتابة 

أهميته البالغة.
وقد أحصينا له من اآلثار ما يلي:

لسان  )احلياة(  نشرية  في  مقاالت  مجموعة  ـ   1
حال الكشافة اإلسالمية اجلزائرية.

سنة  احلج  إلى  رحلته  حول  مقاالت  مجموعة  ـ   2
حال  لسان  )البصائر(  جريدة  في  منشورة   ،1953
جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، صدرت احللقة 
األولى في العدد 250 من السلسلة الثانية، الصادر 
يوم 5 ربيع الثاني 1373 هـ، املوافق 11 ديسمبر 1953، 
أما آخر حلقة فظهرت في العدد 276 الصادر يوم 24 

شوال 1373 هـ املوافق 25 جوان 1954م..
وهذه املقاالت نشرها اجمللس اإلسالمي األعلى سنة 
العنوان  2008 مجموعة في كتاب مستقل يحمل 
من  )عدت  وهو  كاتبها،  لها  وضعه  الذي  الرئيس 

الشرق(.
)البصائر(  جريدة  في  نشرها  مقاالت  ـ مجموعة   3

في مناسبات مختلفة.
الدمشقية،  اإلسالم(  ـ مقال في مجلة )حضارة   4
والثانية  األولى  جمادى  والسادس،  اخلامس  العددان 
م،   1960 األول  وكانون  الثاني  تشرين  هـ،   1380
ماضيها  )اجلزائر:  بعنوان   ،)29 ـ   19 )الصفحات: 
خطاب  عن  عبارة  وهو  الثوري(،  البطولي  وحاضرها 
ألقاه الغسيري مبناسبة أسبوع اجلزائر الذي أقامته 

اجلمهورية العربية املتحدة سنة 1960
قررتها  التي  الفقهية(  الدروس  )خالصة  كتاب  ـ   5
التعليم العليا ملدارسها وطبعتها في شكل  جلنة 

منشور مت توزيعه على املدارس.
6 ـ كتاب )صورة من حياة ونضال الزعيم اإلسالمي 
بن  احلميد  عبد  الشيخ  الكبير  الديني  واملصلح 
باديس(، وقد قمت برقنه والتقدمي له والتعليق عليه، 

ونشرته جمعية الغسيري في باتنة سنة 2006.
أجرتها معه بعض الصحف  7 ـ مجموعة حوارات 
تزال  ما  وهي  وبعدها،  الثورة  أثناء  العربية  واجملالت 

متفرقة ولم يتم جمعها.
واملراسالت  واملقاالت  اخلطب  من  مجموعة  ـ   8
األرشيف  مركز  مستوى  على  واملتوفرة  اخملطوطة، 

بوالية قسنطينة، وقد حصلت على نسخ منها.

شهادات عارفيه حبقه
حظي الغسيري بكثير من االحترام والتقدير من 
قبل عارفيه، ملا متيز به من أخالق عالية وخصال 

رفيعة، وملا كان يتحلى به من تواضع جم ووفاء نادر 
وتفان في خدمة دينه ووطنه، يتجلى ذلك من خالل 
الشهادات التي أدلى بها كثير من عارفيه بحقه، 

ومنها:

1ـ األستاذ علي مرحوم رحمه اهلل - زميل الغسيري 
في الدراسة والتربية والتعليم- قال في تأبينه عند 
وفاته: »إن فقيدنا من بني أعضاء الفئة القليلة التي 
على  وتعاونت  والضراء،  البأساء  في  وثبتت  صمدت 
األجيال  تربية  على  العمل  سبيل  في  والتقوى  البر 
في  العمل  كان  أن  يوم  إسالمية،  تربية  الناشئة 
االضطهاد  ألوان  ألقسى  ذويه  يعرض  السبيل  هذا 
اللغة  أن كانت  ويوم  وزبانيته،  االستعمار  من طرف 
العربية تعد أجنبية في زعم هؤالء ال يستحق ذووها 

إال النبذ واالحتقار«.
اهلل:  رحمه  رمضان  الصالح  محمد  الشيخ  2ـ 
العربية  الثقافة  سماء  في  الشوامخ  األعالم  أحد 
طلب  في  الغسيري  وزميل  اجلزائرية،  اإلسالمية 
العلم وفي التدريس وفي قيادة الكشافة اإلسالمية 
»الشيخ محمد  وزميله:  رفيقه  يقول عن  اجلزائرية، 
العروبة  رجال  من  شريف  ماجد  مناضل  الغسيري 
أحضان  في  نشأ  اجلزائر،  في  والوطنية  واإلسالم 
جنباء  من  وهو  السلفية...  اإلصالحية  احلركة 
ميادين  في  عمل  باخلصوص،  باديس  ابن  تالميذ 
احلركة اإلصالحية التي تربى فيها، حيث كرس لها 
العربية  ينشر  املثالية،  حياته  من  األكبر  الشطر 
بقلمه  احلقة  والوطنية  الصحيح  باإلسالم  ويعرف 

ولسانه«.
3ـ األستاذ محمد احلسن فضالء رحمه اهلل: زميل 
والتعليم،  والتربية  الدراسة  في  الغسيري  الشيخ 
يقول عنه: »الشيخ الغسيري؛ أحد بواكير النهضة 

التعليمية بقسنطينة، كاتب المع، ومرشد كشفي 
بارع، علم فأجاد، وربى فأفاد«.

4ـ الشيخ عبد الرحمن شيبان رحمه اهلل: الرئيس 
السابق جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وهو من 
وممن عرفوه في قسنطينة  الغسيري  الشيخ  أقران 
»املرحوم  عنه:  يقول  شبابه،  ريعان  في  كان  عندما 
الشيخ محمد يكن املنصوري الغسيري، من الرجال 
األفاضل الكرام الذين أحمد اهلل على أن جمع بيني 
واجلد  الطموح  مثال  اهلل  رحمه  كان  وقد  وبينهم، 
الذين  القالئل  من  أنه  فخرا  ويكفيه  واالستقامة، 
بن  احلميد  عبد  الشيخ  املرحوم  اإلمام  لهم  عهد 
على  الدروس  بعض  إلقاء  في  عنه  بالنيابة  باديس 
أوقات  اجلامع األخضر في سيدي بومعزة في  طلبة 
فراغه من املدرسة، وذلك تنويها من اإلمام ابن باديس 
التي  الكفاءة  هذه  واقتداره،  بكفاءته  اهلل  رحمه 
ويتولى  أن يشغل مناصب كثيرة  أهلته رحمه اهلل 

أدوارا خطيرة«.
5ـ األستاذ محمد مهري: األديب واحملامي، وهو أحد 
الذين عملوا مع الغسيري في دمشق في إطار متثيل 
»احلديث  يقول:  الثورة،  أثناء  الوطني  التحرير  جبهة 
عن  اخلصال،  عن  حديث  هو  الغسيري  الشيخ  عن 
هذا  أن  وأشهد  األخالق...  نبل  النبل،  عن  الفضائل، 
الرجل بسلوكه وبالفضائل التي حتلى بها غزا قلوب 
أهل الشام، فاحتل مكانة كبيرة في قلوبهم، كان 
هذا الرجل محل تقدير واعتبار من جميع األوساط 

احلكومية والشعبية واحلزبية والثقافية وغيرها«.
قبسات من فكره ومناذج من آرائه:

1ـ سنة احلياة:
لم  ومن  البقاء،  تنازع  أس  على  جارية  احلياة  »إن 
احلياة،  جرفته  بسنتها،  ويأخذ  للحياة  يتعرض 
األقوياء  عندها  وسيان  البائدين،  بالغابرين  وأحلقته 

اجلبابرة والضعفاء اخلاملون«.
2ـ التاريخ في مساره:

»التاريخ ميضي في أحقابه وأحداثه، ال يعرف شفقة 
وال رأفة باألمم التي تتنازع أنواعا من السيادة اخليالية، 
الهوى  غالِبها  منشأ  احلقيرة،  املطامع  من  وضروبا 
جماع  وهي  السخيفة،  والكبرياء  واألثرة  واألنانية 
يد  على  سريعا  حتفها  لألمم  يدني  أن  شأنه  من  ما 

أعدائها املتربصني بها الدوائر«.
3ـ سبيل األمة إلى النهوض من عثرتها:

»إن الدواء كل الدواء في رأي املصلحني االجتماعيني؛ 
أنفسنا فنفحصها فحصا جديا،  إلى  نعمد  أن  هو 
بأجنع  ونعاجلها  بأنفسنا،  أدواءنا  نكتشف  حتى 
نحسنها  معايشنا  على  بأنفسنا..نأتي  أدويتها 
وتقاليدنا  البالية  أوضاعنا  على  نأتي  ونقومها، 
في  احلاضرة  احلياة  يوائم  مبا  نستبدلها  الثقيلة 
صرامتها وقوتها وجمالها وال يتنكر لديننا وصالح 

تقاليدنا وعاداتنا«.
4ـ فضل جمعية العلماء على اجلزائر:

األمم  في  الكبرى  الظواهر  بتسجيل  املعِنيَّ  »إن 
كانت  ظاهرة  العلماء  جلمعية  ليسجل  والشعوب 
فلوال  وحياة،  وحياة  وعهد،  عهد  بني  الفاصلة 
باإلسالم  جسام  أخطار  حلفت  العلماء  جمعية 
والعربية في اجلزائر، ولوالها لدهمنا سْيل من أنواع 
والتنكر  التربية  في  والفساد  العقائد  في  الزيغ 
األبّي،  العربي  واجلنس  املاجد  اإلسالمي  التاريخ  إلى 
وابتلعنا  الالدينية،  التربية  حلصدتنا  لوالها  أجل 
الناس،  بني  حديثا  وأصبحنا  الضاري،  املستأسد 

وعبرة للمعتبرين«.
-5 أمراض األمم:

»األمم تصاب بأمراض، كاألفراد، يتصدع منها هيكلها، 
مقوماتها،  جدران  بها  وتنهدم  عزها،  منها  وينخرم 

وأكبر هذه وأعظمها اجلمود الفكري.
فإنها  أمة  على  الُعَضاُل  املرُض  هذا  ُسلَِّط  ما  فإذا 
تنعكس أفكارها في مصاحلها اخلاصة، فتجمد لها 
وميوت  عليها،  مجهوداتها  جميع  وحتبس  وتلتزمها 
فيها الشعور باملصلحة العامة، ويكون هذا اجلمود 
فتتخرب  األمة،  في  القومي  الروح  موت  في  سببا 
كيانها  فتفقد  عزها،  صروح  وتتقوض  مقوماتها 
احملافظة  األمم  ملصلحة  تربى  حيوانا  وتنقلب  ومتوت 
الفاتكني  االستعمار  لفراعنة  وغلة  كيانها  على 
باإلنسانية، وتكون وما معها من أرض وهواء ونبات 

وماء وثروة في ميزانية الطغاة املستبدين«.
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بقلم:  الدكتور مسعود فلوسي

األديب الدبلوماسي اجلزائري األستاذ حممد يكن الغسريي2
يف الرابع والعشرين من شهر جويلية من سنة 1974م، فقدت اجلزائر واحدا من أبنائها الربرة الذين مل يألوا جهدا ومل يدخروا وسعا يف العمل جملدها ورفعة مكانتها وإعالء مسعتها؛ إنه األستاذ الشيخ 

حممد املنصوري الغسريي، املعلم واملربي والدبلوماسي اجلزائري.



ونستعينه  وجل  عز  نحمده  هلل،  احلمد  إن 
إليه  ونتوب  ونسترشده،  ونستهديه 
أنفسنا  شرور  من  به  ونعوذ  ونستغفره، 
مضل  فال  اهلل  يهده  من  أعمالنا،  وسيئات 
ال  أن  ونشهد  له.  هادي  فال  يضلل  ومن  له 
إله إال اهلل وحده ال شريك له، له امللك وله 
عز  أمرنا  قدير،  شيء  كل  على  وهو  احلمد، 
فيه،  التعاون  على  وحثنا  اخلير  بعمل  وجل 
التمالئ  من  وحذرنا  الشر  عمل  عن  ونهانا 
عليه، فقال سبحانه وتعالى: }وَتََعاوَنُوا َعلَى 
الِْبرِّ وَالتَّْقَوى واََل تََعاوَنُوا َعلَى اْلِثِْم وَالُْعْدوَاِن 

َ َشِديُد الِْعَقاِب{.. َ إِنَّ اهللَّ وَاتَُّقوا اهللَّ
ونشهد أن سيَدنا وحبيَبنا وإماَمنا وقدوتَنا 
محمدا عبد اهلل ورسوله وصفيُّه من خلقه 
الناس كافة بشيرا  إلى  وحبيُبه، بعثه اهلل 
منيرا،  وسراجا  بإذنه  اهلل  إلى  وهاديا  ونذيرا 
األمة  ونصح  الرسالة  وبلغ  األمانة  فأدى 
وكشف اهلل به الغمة وجاهد في اهلل حق 
إلى  ينتقل  ولم  اليقني،  أتاه  حتى  اجلهاد 
احملجة  على  أمته  ترك  حتى  األعلى  الرفيق 
إال  عنها  يزيغ  ال  كنهارها  ليلِها  البيضاء 
هالك. فصلواُت اهلل وسالُمه وبركاتُه على 
وعلى  الرحيم  والنبي  الكرمي  الرسول  هذا 
آله وصحبه }الَِّذيَن آَمُنوا بِِه وََعزَّرُوُه وَنََصُروُه 
ُهُم  أُوْلَِئَك  َمَعُه  أُنزَِل  الَِّذي  النُّورَ  وَاتََّبُعوا 
وأِمْتنا  أحينا على سنته  اللهم  امْلُْفلُِحوَن{. 
الذين  مع  زمرته  في  واحشرنا  ملته  على 
يِقنَي  دِّ وَالصِّ النَِّبيِّنَي  }ِمَن  عليهم  أنعمت 
احِلنَِي وََحُسَن أُوْلَِئَك رَِفيًقا{. َهَداِء وَالصَّ وَالشُّ

اهلل  بتقوى  ونفسَي  اهلل-  -عبادَ  وأوصيكم 
قوله  في  وجل  عز  ألمره  امتثاال  وجل،  عز 
َ وَُقولُوا  الكرمي: }يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَّ
وَيَْغِفرْ  أَْعَمالَُكْم  لَُكْم  يُْصلِْح  َسِديًدا.  َقْواًل 
َفَقْد  وَرَُسولَُه   َ اهللَّ يُِطِع  وََمْن  ذُنُوبَُكْم  لَُكْم 

َفازَ َفْوزًا َعِظيًما}.
أما بعد، فيا أيها اإلخوة املؤمنون الكرام..

كما أن الفرد، يعتريه الضعف وتهجم على 
اجملتمع  كذلك  واألوبئة،  األمراض  جسده 
اآلفات  وانتشار  به  الضعف  حللول  معرض 
لم  إذا  الفرد  أن  وكما  كيانه..  في  والعلل 
يََتَداوَ مما يحلُّ بجسده من أمراض يوشك أن 
شيئا  ويسير  وظائفه  وتتعطل  قواه  تنهار 
لم  إن  اجملتمع  كذلك  املوت،  نحو  فشيئا 
تُعالج مشكالتُه ولم يتكاتف أبناؤه حملاربة 
ويتصدع  روابطه  تتزلزل  أن  يوشك  أمراضه 
التحلل  نحو  فشيئا  شيئا  ويسير  كيانه 

واالندثار.
االجتماعية  واألمراض  الفتاكة  اآلفات  ومن 
مجتمع  في  انتشرت  ما  إذا  التي  اخلطيرة 
ما  وإذا  بانهياره،  وأسرعت  بخرابه  آذنت 
بينهم  بأَسهم  جعلت  قوم  بني  شاعت 

شديدا وقلوبَهم شتى؛ آفُة الرشوة..
احلاجة،  صاحب  يقدمه  ما  هي  والرشوة 
محقا كان أو مبطال، مختارا أو مرغما، إلى 
عليه  يجب  من  أو  حاجته  قضاء  بيده  من 
أو  مباشرة  ذلك  أكان  سواء  بذلك،  القيام 
طريق  عن  أو  بطلبه  كان  وسواء  بواسطة، 

املصانعة.
في  تكون  فهي  وألوان؛  أشكال  والرشوة 
ال  ملن  أجلها  من  يُقضى  حيث  احلكم 
من  يُقدم  أو  يستحق  من  ُينع  أو  يستحق 
كذلك  الرشوة  وتكون  بالتقدمي.  أحقُّ  غيُره 
عليه  من  يتهاون  حيث  احلكم  تنفيذ  في 
سواء  الرشوة  أجل  من  بتنفيِذه  تنفيُذه 
التنفيذ،  في  واملماطلة  بالتراخي  ذلك  كان 
أثر احلكم في  دون حتقق  أو بعمل ما يحول 

الواقع.
واملسابقة  الوظائف  في  الرشوة  وتكون 
م من أجلها من ال يستطيع أن  فيها، فُيقدَّ
ينجح بجهده أو تُعطى له أسئلة املسابقة 

غيُره  من  الوظيفة  فُيَولى  االمتحان،  قبل 
أحق منه، وفي احلديث عن رسول اهلل صلى 
استعمل  )من  قال:  أنه  وسلم  عليه  اهلل 
رجال من عصابة -أي من طائفة- وفيهم من 
ورسولَه  اهلَل  خان  فقد  منه  هلل  أرضى  هو 

واملؤمنني(.
كأن  املشاريع،  تنفيذ  في  الرشوة  وتكون 
أحُد  فيبذل  املناقصة  في  مشروُع  يُعرض 
فيرسو  رشوة  عليه  للحصول  املتقدمني 
قصدا  أنصُح  غيرَه  أن  مع  عليه،  املشروع 

وأتقُن عمال.
وأغرب من ذلك أن تدخل الرشوة في التعليم، 
فينجح بها من ال يستحق النجاح أو تُقدم 
أماكنها  إلى  يُشار  أو  االمتحان  أسئلة  له 
من املقررات أو يتساهل املراقب في مراقبة 
الطالب من أجلها، فيتقدم هذا الطالب مع 
ضعف مستواه العلمي، ويتأخر غيره ممن هو 
مستواه  وقوة  ونبوغه  ذكائه  مع  منه  أحق 

العلمي.
والرشوة قد تكون على شكل مادي )أموال 
خدمات  شكل  على  تكون  وقد  هدايا(،  أو 
)خدمة مقابل خدمة(. وصور ذلك كثيرة ال 

حتصى وال تعد، والعام واخلاص يعرفها.
وحرام  قبيحة  املؤمنون-  -أيها  الرشوة  إن 
بكّل أشكالها وصورها وطرقها وأساليبها، 
سواء كانت على صورة هدية أو مأدبة طعام 
إنها  بل  صريًحا.  نقًدا  كانت  أو  للمرتشي 
اآليات  التي جاءت  الذنوب،  كبيرة من كبائر 
القرآنية واألحاديث النبوية حتذر منها وتزجر 
}واََل  جالله:  جل  احلق  قول  ذلك  ومن  عنها، 
تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْيَنُكْم بِالَْباِطِل وَتُْدلُوا بَِها 
النَّاِس  أَْمَواِل  ِمْن  َفرِيًقا  لَِتأُْكلُوا  اِم  احْلُكَّ إِلَى 
بِاْلِثِْم وَأَنُْتْم تَْعلَُموَن{؛ »أي ال تصانعوهم بها 
وال ترشوهم ليقتطعوا لكم حقاً لغيركم 

وأنتم تعلمون أنه ال يحل لكم«.
عليه وسلم  الرسول صلى اهلل  ولقد حذر 
عبارة  بأوضح  عنها  وزجر  الرشوة  من 
رضي  عمر  ابن  عن  جرير  ابن  روى  وأبَْيِنها، 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  اهلل عنهما 
وسلم قال: )كل حلم نبت من سحت فالنار 
أولى به(، قيل: يا رسول اهلل، وما السحت؟ 
قال: )الرشوة في احلكم(.. ويكفي أن تعلم 
عليه  اهلل  صلى  تشديده  من  بلغ  قد  أنه 
وسلم في حترمي الرشوة أن لعن باذلَها، ولعن 
واآلخذ،  الباذل  بني  الواسطَة  ولعن  آخَذها، 
لهم  وإبعادًا  شّرها،  من  للمسلمني  حتذيرًا 
وألموالهم،  لدينهم  وحمايًة  ضررها،  من 
ابن  روى  فقد  عموًما،  للمجتمع  وحماية 
رضي  َعْمٍرو  بِْن   ِ

اهللَّ َعْبِد  َعْن  وأحمد  ماجه 
َصلَّى   ِ

اهللَّ رَُسوُل  َقاَل  َقاَل:  عنهما  اهلل 
الرَّاِشي  َعلَى   ِ

اهللَّ )لَْعَنُة  وََسلََّم:  َعلَْيِه   ُ اهللَّ
ُهرَيْرََة  أَبِي  َعْن  الترمذي  وروى  وَامْلُرْتَِشي(. 
َصلَّى   ِ

اهللَّ رَُسوُل  لََعَن  َقاَل:  عنه  رضي اهلل 
ِفي  وَامْلُرْتَِشَي  الرَّاِشَي  وََسلََّم  َعلَْيِه   ُ اهللَّ
احْلُْكِم. وروى أحمد َعْن ثَْوبَاَن رضي اهلل عنه 
ُ َعلَْيِه وََسلََّم  ِ َصلَّى اهللَّ

َقاَل: لََعَن رَُسوُل اهللَّ
الرَّاِشَي وَامْلُرْتَِشَي وَالرَّائَِش يَْعِني الَِّذي َيِْشي 
بَْيَنُهَما. فجعل صلى اهلل عليه وسلم باذَل 
الراشي ملعونًا، وجعل آخَذها  الرشوة وهو 
وهو  الرائش  وجعل  ملعونًا،  املرتشي  وهو 
واللعن  كذلك.  ملعونا  بينهما  الواسطة 
اهلل.  رحمة  من  والبعاد  الطردُ  حقيقُته 
وامللعون ال يفلح أبداً إال إن تاب من ذنبه وتاب 
ُ َفلَْن  اهلل عليه، قال تعالى: }وََمْن يَلَْعِن اهللَّ

َتَِد لَُه نَِصيرًا{.
الرشوة  السالم  حرم  إمنا  املؤمنون..  أيها 
ملا  بها؛  واملتوسط  وآخذها  معطيها  ولعن 
تنطوي عليه من األضرار اجلسيمة واملصائب 
سيئة  فآثارها  واجملتمع؛  الفرد  على  اجلمة 
الرشوة  في  أن  منها:  فتاكة،  وسمومها 

أكالً للمال بغير وجه حق، وبذالً له في أوجه 
ممنوعة، واهلل سبحانه حذرنا من ذلك فقال 
تعالى: }يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم 
بَْيَنُكْم بِالَْباِطِل إاِلَّ أَْن تَُكوَن ِتَارًَة َعْن تَرَاٍض 
ِمْنُكْم{، وال شك أن في الرشوة أكالً للمال 
للمال  وتوكيالً  املرتشي،  قبل  من  بالباطل 

بالثم من قبل الراشي.
ومنها: أن في الرشوة إضاعًة للمال، وإذهاباً 
يتنافى  وهذا  املشروعة،  األوجه  غير  في  له 
مع هدي املصطفى صلى اهلل عليه وسلـم 
روى  فقد  املال،  إضاعة  عن  نهى  الـذي 
البخاري عن امْلُِغيرَِة بِْن ُشْعَبَة قال: َسِمْعُت 
 َ ُ َعلَْيِه وََسلََّم يَُقوُل: )إِنَّ اهللَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللَّ
امْلَاِل،  وَإَِضاَعَة  وََقاَل،  ِقيَل  ثاََلثًا:  لَُكْم  َكرَِه 

َؤاِل(. وََكْثرََة السُّ
روح  على  قضاًء  الرشوة  في  أن  ومنها: 
غيره،  عن  السالم  بها  يتاز  التي  العدالة 
املرتشي  إذ  العدالة،  سُتفقد  الرشوة  فمع 
له..  احلق  يكن  لم  وإن  الراشي  مع  سيقف 
بأّنه  ثقة  ليس  من  على  يُحكم  فبالرشوة 
ثقة، وبالرشوة يُحكم على الفاجر بأنه أتقى 
الناس، وبالرشوة تُظلم األمة في مصاحلها 

العامة واخلاصة.
ومنها: أن الرشوة لون من ألوان الظلم، ألن 
فيها إحقاقاً لباطل، أو إبطاالً حلق، فإعطاء 
للرشوة،  مراعاًة  أهله،  لغير  احلق  املرتشي 
هو ظلم وبغي، واهلل سبحانه وتعالى نهانا 
عن الظلم وحرمه على نفسه وجعله بني 
 ٍّ ذَر أَبِي  َعْن  روى مسلم  العباد محرماً، فقد 
ُ َعلَْيِه وََسلََّم ِفيَما رَوَى  َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللَّ
َُّه َقاَل: )يَا ِعَبادِي إِنِّي  ِ تََبارََك وَتََعالَى أَن

َعْن اهللَّ
لَْم َعلَى نَْفِسي وََجَعلُْتُه بَْيَنُكْم  َحرَّْمُت الظُّ

ُمَحرًَّما َفاَل تََظامَلُوا(.
األمانة  على  قضاء  الرشوة  في  أن  ومنها: 
مظهر  هي  بل  املرتشي،  ذلك  حتّملها  التي 
نهى  التي  وألمته،  لربه  اخليانة  مظاهر  من 
ٱلَِّذيَن  }ٰيأَيَُّها  قوله:  في  عنها  تعالى  اهلل 
وَتَُخونُواْ  وَٱلرَُّسوَل   َ ٱهللَّ تَُخونُواْ  الَ  ءاَمُنواْ 
َا  أمَنَّ وَٱْعلَُمواْ  تَْعلَُموَن.  وَأَنُتْم  ِتُكْم  ـٰ َن ـٰ أََم
َ ِعنَدُه أَْجٌر  ُدُكْم ِفْتَنٌة وَأَنَّ ٱهللَّ ـٰ أَْمٰولُُكْم وَأَوْلَ

َعِظيٌم{..
وأخيراً ال آخرا، فإن الرشوة ضرب من ضروب 
تعاضدا  قد  واملرتشي  الراشي  إذ  الغش؛ 
احلقيقة،  إخفاء  على  وتعاونا  الغش،  على 
بصدقه  الناس  يوهم  ممن  أغّش  هناك  وهل 
وأمانته وهو مخادع لهم يضمر ما ال يُظهر، 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قول  متناسياً 
وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي اهلل 

عنه: »َمْن َغشَّ َفلَْيَس ِمنِّي«.
صورتها  كانت  مهما  فالرشوة  وباجلملة؛ 
التي ظهرت بها، ومهما كان األسلوب الذي 
متت به، هي بكل املقاييس شر وضرر وفساد، 
بل جرية من أفظع اجلرائم وأخسها، ولذلك 
كان من يتعامل بها جديرا بالعقوبة البدنية 
واملالية في الدنيا، والعذاب األليم في اآلخرة 

إن مات دون أن يتوب منها.
العظيم  اهلل  وأستغفر  هذا  قولي  أقول 
ذنب،  كل  من  املسلمني  ولسائر  ولكم  لي 
يستجب  وادعوه  لكم  يغفر  فاستغفروه 

لكم.
اخلطبة الثانية:

املستقيم،  الصراط  إلى  الهادي  هلل  احلمد 
نحمده سبحانه وتعالى وهو البر الرحيم.

شريك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  ونشهد 
له، ونشهد أن محمًدا عبده ورسوله، حث 
على اخللق الكرمي، وهدى إلى النهج القومي، 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك 
ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه 
والتابعني ومن تبع هداهم وسلك سبيلهم 

بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، فيا عباد اهلل..

إليه  ل  ُوكِّ إذا  إيانه  في  الصادق  املؤمن  إن 
جانب  يُراعي  مبسؤولية  إليه  وُعهد  عمل 
من  إليه  ُوكل  فيما  اهلل  فيتقي  األمانة، 
عمل، وفيما ُعهد إليه من مسؤولية، يتقي 
اهلل في ذلك، ويعلم أنها أمانة، واهلل سائله 
وتلك  العمل  ذلك  أمانة  يؤدِّي  فهو  عنها، 
يؤديها بصدق وإخالص ومراقبة  املسؤولية، 
}إِنَّ  قول اهلل جل جالله:  ألمر اهلل، متذكراً 
أَْهلَِها  إِلَى  ـِٰت  َن ـٰ ٱألَم تُؤدُّواْ  أَن  يَأُْمُرُكْم   َ ٱهللَّ
وَإِذَا َحَكْمُتْم بنَْيَ ٱلنَّاِس أَن حَتُْكُمواْ بِٱلَْعْدِل إِنَّ 
َ َكاَن َسِميعاً  إِنَّ ٱهللَّ ا يَِعُظُكْم بِِه  َ نِِعمَّ ٱهللَّ
بَِصيراً{، ويتذكر قول اهلل في مدِحه لعباده 
املؤمنني وبيانه ألخالقهم الفاضلة: }وَٱلَِّذيَن 
ِتِهْم وََعْهِدِهْم ٰرُعوَن{، فهو يرعى  ـٰ َن ـٰ ُهْم ألَم
األمانة حقاً، ويؤدي حق املسؤولية، طاعًة هلل، 
عقوبة  ويتذكر  اهلل،  إلى  بها  يتقرب  وقربًة 
اخلائنني ألماناتهم، املضيِّعني ملسؤوليتهم: 
َ وَٱلرَُّسوَل  }يأَيَُّها ٱلَِّذيَن ءاَمُنواْ الَ تَُخونُواْ ٱهللَّ
ويتذكر  تَْعلَُموَن{،  وَأَنُتْم  ِتُكْم  ـٰ َن ـٰ أََم وَتَُخونُواْ 
إِيَاَن  )اَل  قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
مِلَْن اَل أََمانََة لَُه(، وقوله عليه الصالة والسالم: 

ا اْسَترَْعاُه(. َ َسائٌِل ُكلَّ رَاٍع َعمَّ )إِنَّ اهللَّ
فاتقوا اهلل أيها املسلمون، وعليكم باحلرص 
على احلالل الطيب الذي ال شبهة فيه، ونبذ 
احلرام اخلبيث بكل صوره وأشكاله، وخاصة 
الضمائر  تفسد  ُسحت،  فهي  الرشوة، 
واألخالق  الدين  إفسادها  جانب  إلى  والذمم، 

والتعامل.
اتقوا اهلل يا من جعل اهلل بأيديكم مصالح 
أمر  واجباتكم كما  أدوا  وحوائجهم،  الناس 
حقه،  حق  ذي  كل  وأعطوا  وجل،  عز  اهلل 
واعلموا أنه لن ينفعكم أحد ولن ينفعكم 
ما  خنتم  إذا  سلطان  وال  جاه  وال  مال  ال 

استأمنكم اهلل عليه.
حوائجكم،  تطلبون  من  يا  اهلل  واتقوا 
في  واصبروا  اهلل،  على  بالتوكل  اطلبوها 
عن  عليها  باحلصول  تسارعوا  وال  قضائها، 

طريق احلرام.
لكم  ليس  ما  تطلبون  من  يا  اهلل  واتقوا 
وحتاولون احلصول عليه مبعصية اهلل  بحق، 

واالستيالء على حقوق الناس.
ولنتذكر  املؤمنون،  أيها  جميعا  اهلل  لنتق 
وجل،  عز  يدي اهلل  بني  أننا سنقف جميعا 
وسيحاسب كل واحد منا على ما قدم من 

عمل، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.
وأرنا  اتباعه،  وارزقنا  حقا  احلق  أرنا  اللهم 
ال  اللهم  اجتنابه..  وارزقنا  باطال  الباطل 

تؤاخذنا مبا فعل ويفعل السفهاء منا.
على  قلوبنا  ثبت  القلوب  مقلب  يا  اللهم 
دينك.. ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 

لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهــاب.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا 

رشداً.
ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا باليان، 
وال تعل في قلوبنا غاّل للذين آمنوا ربنا إنك 

رؤوف رحيم.
واجمع  املسلمني،  قلوب  بني  ألف  اللهم 
ثأرهم  واجعل  صفهم،  ووحد  كلمتهم، 
على من ظلمهم، وال تعل مصيبتهم في 
دينهم، وال تعل الدنيا أكبر همهم وال مبلغ 

علمهم.
وصلِّ اللُهمَّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك 
ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعني.
احلمد هلل  أن  دعوانا  وآخر  آمني،  آمني،  آمني، 

رب العاملني.
وأقم الصالة.
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من هو عبد احلليم عويس؟
عويس،  محمد  بن  الفتاح  عبد  بن  احلليم  عبد  هو 

وشهرته عبد احلليم عويس. 
احمللة  ملدينة  التابعة  سندسيس  قرية  في  ولد 
الكبرى محافظة الغربية بدلتا مصر، يوم االثنني 9 
رجب 1362هـ، املوافق 12 جويلية 1943م. كان والده 
وخطيبا  إماما  كان  فقد  ومتدينا،  متواضعا  رجال 
إلى  الدعوة  على  حريصا  وكان  املساجد،  بأحد 
السلف  وهدي  والسنة  الكتاب  من  منطلقا  اهلل 
الصالح، وكان له الفضل في تشييد عدة مساجد 

بالقرية..
أحلق هذا الوالد ابنه عبد احلليم بكتاب القرية، ثم 
التعليم  مراحل  في  تدرج  حيث  األزهرية،  باملدارس 
العلوم  دار  كلية  من  الليسانس  على  حصل  حتى 
والعلوم  العربية  اللغة  في  القاهرة  بجامعة 
في  املاجستير  على  ثم  1968م،  سنة  اإلسالمية 
التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية سنة 1973م، 
وعلى الدكتوراه في نفس التخصص )مارس 1978(، 

من الكلية نفسها.
التاريخ  أعالم  من  بعدد  وثيقة  صلة  له  كانت  وقد 
وبخاصة  مصر،  في  املعاصر  اإلسالمي  والفكر 
كان  حيث  اهلل،  رحمه  الغزالي  محمد  الشيخ 
الباكر، وظل  ويتتلمذ عليه، منذ شبابه  به  يتصل 

يالزمه حتى وفاة الشيخ رحمه اهلل.
املناهج  مبراقبة  باحًثا  عويس  احلليم  عبد  عمل 
ومبركز بحوث املناهج والدراسات التربوية بالكويت 
في الفترة ما بني 1971 - 1975م، ثم محاضرًا ملادة 
الثقافة اإلسالمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية بالرياض في الفترة ما بني 1975 - 1977م، 
اجلامعة  إلى  عاد  الدكتوراه  على  حصوله  وبعد 
ثم  مساعًدا،  أستاذًا  ُعنينِّ  حيث  نفسها،  السابقة 
حتى  بها  يدرس  وظل  أستاذًا،  ثم  مشارًكا،  أستاذًا 

سنة 1994م.
عاد بعد ذلك إلى القاهرة، والتحق بجامعة الزقازيق 
مدرسا ومشرفا على الرسائل العلمية، كما انضم 
بالكتاب  العاملني  لتعاون  الشرعية  اجلمعية  إلى 
مجلتها  حترير  برئاسة  كلفته  التي  والسنة 
التي  الشهرية  ندوتها  وإدارة  »التبيان«  الشهرية 
العلماء  من  عددا  مرة  كل  فيها  يستضيف  كان 
املطروحة  القضايا  من  قضية  لدراسة  واملفكرين 

على الساحة اإلسالمية.
واملؤمترات  امللتقيات  في  الكثيرة  مبشاركاته  عرف 
العربي  العالم  أنحاء  مختلف  في  الدولية 
واإلسالمي، وحتى في دول أوروبا وأمريكا، كما عرف 
مبؤلفاته املتميزة في أسلوبها وموضوعاتها، حيث 
العقل  على  املطروحة  القضايا  أهم  فيها  عالج 
املسلم املعاصر، وقد بلغت كتبه أزيد من خمسني 

كتابا..
البحوث  عشرات  كتب  املؤلفات؛  جانب  وإلى 
املقاالت في الصحف  واإلبداعية، ومئات  األكادميية 
ل مئات األحاديث بإذاعة  العربية واإلسالمية، وسجَّ
مؤسسا  عضوا  وكان  وغيرها.  مبصر  الكرمي  القرآن 
لرابطة األدب اإلسالمي فرع القاهرة، وعضو مجلس 
احتاد  وعضو  العاملية،  اإلسالمي  األدب  رابطة  أمناء 
الكتاب مبصر، وعضو نقابة الصحفيني، وعضو احتاد 

املؤرخني العرب.
كما اشترك في عدد من املشاريع الثقافية الكبيرة، 

حيث أشرف على عمل موسوعة للتاريخ اإلسالمي 
للجامعة  موجزة  موسوعة  وأجُنز  العصور،  عبر 
له  مساعدين  مع  بالتعاون  املفتوحة،  األمريكية 
مع  باالشتراك   - وقام  التاريخ.  في  الباحثني  من 
العلمي على )موسوعة  باإلشراف  ـ  أربعة أساتذة 
اإلدارة العربية اإلسالمية( حلساب املنظمة العربية 
العربية،  الدول  جلامعة  التابعة  اإلدارية  للتنمية 
مسؤوالً  وكان  مجلدات(،   7( جزءا  عشر  ثالثة  في 
اجليش  )إدارة  مواد  إعداد  في  رئيًسا  ومسهًما 
املهنية  التنظيمات  وإدارة  والشرطة  والقضاء 
واحلرفية العربية اإلسالمية )النقابات( في احلضارة 
وأشرف  اإلسالمي(.  التاريخ  مراحل  عبر  اإلسالمية 
القرآن(  علوم  مصطلحات  )معجم  إجناز  على 
بعض  بإعداد  وأسهم  بالقاهرة،  الوفاء  دار  حلساب 

املواد العلمية، فضالً عن مسئوليته عن إجنازها.
وقد حظي عبد احلليم عويسـ  قبل وفاتهـ  بالتكرمي 
على جهوده وأعماله، فقد منحته إحدى اجلامعات 
كما  الفخرية،  الدكتوراه  درجة  الالتينية  بأمريكا 
كرمه الرئيس السوداني عمر البشير بأعلى وسام 

في جمهورية السودان.

عالقته باجلزائر
عويس  احلليم  عبد  الدكتور  العالمة  صلة  تعود 
رحمه اهلل باجلزائر إلى الستينيات من القرن املاضي، 
التي  التعليمية  البعثة  أعضاء  بني  من  كان  حيث 
جاءت إلى اجلزائر لتغطية النقص الذي كانت تعاني 
األساتذة  في  اجلزائرية  التعليمية  املؤسسات  منه 
واملعلمني ذوي التكوين العربي واإلسالمي، وكان من 
حظه أن يُعني في مدينة آفلو، حيث درَّس في املعهد 
اإلسالمي الذي كان قائما بها، لكن مقامه فيها لم 
يطل، إذ عاد بعد سنة دراسية واحدة إلى القاهرة 
ملواصلة دراساته العليا في كلية دار العلوم. يقول 
رحمه اهلل عن جتربته تلك: »مكثت سنة في اجلزائر، 
كأسرة  كنا  فقد  معي،  جدا  كراما  الناس  وكان 

واحدة، وكانوا يعتبرونني واحدا منهم«.
جتددت عالقة عبد احلليم عويس باجلزائر، بعد ذلك، 
عندما اختار موضوع بحثه إلعداد رسالة املاجستير، 
حيث كان املوضوع »دولة بني حماد في اجلزائر«، وهو 
بحثه  مادة  جلمع  مرات  عدة  اجلزائر  يزور  جعله  ما 
وااللتقاء باملؤرخني والعلماء اجلزائريني لالستفادة مما 

عندهم من معلومات متعلقة باملوضوع.
على  وحصوله  الرسالة  إعداد  من  انتهائه  وبعد 
شهادة املاجستير، وكذلك حصوله على الدكتوراه، 
متواصلة من  بقيت  بل  باجلزائر،  تنقطع صلته  لم 
الفكر  ملتقيات  في  املستمرة  مشاركاته  خالل 
اجلزائر في صائفة  التي كانت تعقد في  اإلسالمي 
كل سنة، حيث كانت له في كل ملتقى إسهاماته 
أو  يلقيه  الذي  البحث  خالل  من  سواء  املتميزة، 

التعقيبات التي يشارك بها في إثراء احملاضرات.
في  اجلمُّ  وتواضُعه  املَرَِحة  طبيعُته  ساعدته  وقد 
اجلزائريني،  من  كثير  مع  ومحبة  مودة  عالقات  ربط 

علماء وباحثني وطلبة، خالل تلك املرحلة.
وبعد توقف ملتقيات الفكر اإلسالمي، لم تنقطع 
صلة عبد احلليم عويس باجلزائر، إذ سرعان ما جتددت 
التي  األكادميية  امللتقيات  في  من خالل مشاركاته 
في  اإلسالمية  العلوم  معاهد  تعقدها  أصبحت 
اإلسالمية  للحضارة  العالي  املعهد  اجلزائر، خاصة 

حيث  بوهران، 
كل  في  شارك 
التي  امللتقيات 
بهذا  عقدت 
املعهد ملا كان حتت إدارة األستاذ الدكتور عبد الكرمي 
ملتقيات  ألعمال  اجلامعة  الكتب  تزال  وال  بكري. 
وتعقيباته،  بحوثه  على  شاهدة  اإلسالمي  الفكر 
وكذلك مجلة احلضارة اإلسالمية بجامعة وهران. 
كما ال يزال عدد من علماء اجلزائر يذكرونه باإلجالل 
وكرم  األخالق  سمو  من  عنه  عرفوه  ملا  والتقدير، 
طالبي،  عمار  الدكتور  األستاذ  ومنهم:  النفس، 

واألستاذ الدكتور عبدالرزاق قسوم، وغيرهما.

تعريف عليه وصليت به
تعرفت إلى الدكتور عبد احلليم عويس رحمه اهلل، 
أوال من خالل كتاباته، حيث كان أول كتاب قرأته له 
هو »اإلسالم أوال«، ثم توالت قراءاتي ملؤلفاته، ومنها 
تاريخ  في  رائعة  صفحة  حماد  بني  »دولة  كتاب 
اجلزائر«، وكتاب »العقل املسلم في مرحلة الصراع 
البقاء«،  معركة  في  »املسلمون  وكتاب  الفكري«، 
موضوعاتها  في  املتميزة  املؤلفات  من  وغيرها 

وأسلوب تأليفها.
احلليم  عبد  بالدكتور  لي  مباشر  لقاء  أول  لكن 
العالي  الوطني  املعهد  رحاب  في  كان  إمنا  عويس 
امللتقى  مبناسبة  بوهران،  اإلسالمية  للحضارة 
التراث  في  العلمي  »املصطلح  حول  الدولي 
احلجة  ذي  و4 من  و3   2 أيام:  الذي عقد  اإلسالمي« 
1416هـ، املوافق لـ: 20 و21 و22 أبريل 1996م، حيث 
به،  يلتقي  من  بكل  واهتمامه  بتواضعه  بهرني 
في  مداخلتي  على  والثناء  بالتعقيب  شرفني  وقد 
امللتقى، رغم أنها كانت أول مشاركة لي في ملتقى 
دولي. وخالل أيام امللتقى كانت لي معه أحاديث في 
شؤون مختلفة، خاصة حول أستاذه اإلمام الشيخ 
قبل  وفاته  كانت  الذي  اهلل  رحمه  الغزالي  محمد 
أن  منه  جترأت فطلبت  وقد  حينئذ،  أكثر من شهر 
يرسل لي الكتاب الذي ألفه عنه باالشتراك مع كل 
من الدكتور عماد الدين خليل والدكتور رمضان عبد 
التواب والدكتور محفوظ عزام، وكذا كتاب الدكتور 
عرفته  كما  الغزالي  »الشيخ  القرضاوي  يوسف 
رحلة نصف قرن« الذي كان قد صدر في تلك األيام.

الدكتور عبد  أيام قليلة على عودة  لم متض سوى 
احلليم عويس إلى القاهرة وعودتي إلى باتنة، حتى 
وصلني الكتابان بالبريد املضمون، وهو ما رفع مقام 
من  يتمكن  حبه  وجعل  نفسي  في  الرجل  هذا 

شغاف قلبي منذ ذلك احلني.
الغزالي  بالشيخ محمد  وألني كنت مهتما كثيرا 
رحمــــه اهلل وبإنتاجه الفكري، وخاصــة جهوده 
أن  قررت  فقد  للقرآن،  املوضوعي  التفســـير  في 
الكتابان  أفادني  وقد  املوضوع،  أؤلف كتابا في هذا 
إفادة. ولم متض مدة طويلة  أميا  املذكوران في ذلك 
بالي  في  خطر  وقد  الكتاب،  تأليف  أنهيت  حتى 
لعله  احلليم  عبد  الدكتور  على  أعرضه  أن  حينئذ 
يساعدني في نشره في مصر، وبالفعل ما إن جاء 
الكتب  في  »اإلنسان  حول  الدولي  امللتقى  موعد 
الوطني  املعهد  قبل  من  املنظم  السماوية«، 
أيام:  للتعليم العالي للحضارة اإلسالمية بوهران، 
و24   23 أليام:  املوافق  هـ،   1418 رجب  و25  و24   23
فيه،  مشاركتي  ُقبلت  الذي  1997م،  نوفمبر  و25 
احلليم،  عبد  الدكتور  مشاركة  من  تأكدي  وبعد 
وهران،  إلى  وتوجهت  معي  الكتاب  حملت  حتى 
منه  وطلبت  احلليم  عبد  للدكتور  سلمته  وهناك 
نشره،  في  مساعدتي  إمكانية  وفي  فيه  ينظر  أن 
ولم يتردد في القبول، حيث طلب مني أن أكتب له 
مدة  متض  ولم  كان،  ما  وهو  نشره،  ليتولى  توكيال 
طويلة حتى صدر الكتاب في نشر مشترك بني دار 
املنصورة، في  الوفاء في  ودار  القاهرة  في  الصحوة 
حلة قشيبة، وبتقريظ من الدكتور عبد احلليم. وقد 
يحتوي  القاهرة  من  يصلني  بريدي  بطرد  فوجئت 
الكتاب، وهو ما ترك في نفسي  ثالثني نسخة من 

أثرا عميقا، وجعل صلتي به تزداد توثقا وارتباطا.
وعندما زرت القاهرة أول مرة، سنة 1999م، اتصلت 
مدينة  في  موعدا  لي  فحدد  باحمللة،  بيته  في  به 
نصر، في بيت كان يقيم فيه طلبة أتراك، وبالفعل 
حلقة  في  إليه  باجللوس  وسعدت  هناك  التقينا 
هذا  وفي  الطلبة،  هؤالء  مع  يعقدها  كان  علمية 
زياراتي للقاهرة  اللقاء أهداني بعض كتبه.. توالت 

بالدكتور  أتصل  بها  كلما حللت  وكنت  ذلك،  بعد 
عبداحلليم وأزوره في بيته، بالعجوزة أحيانا ومبدينة 
نصر أحيانا أخرى، وفي كل مرة كان يكرمني غاية 
اإلكرام ويأبى إال أن يدفع لي ثمن أجرة السيارة التي 
كنت أستقلها إليه، ذهابا وإيابا، إضافة إلى الكتب 

التي كنت أحصل عليها من عنده في كل مرة.
مبناسبة  باتنة،  في  لكليتنا  بزيارته  سعدنا  وقد 
امللتقى الدولي حول )اإلسالم واملسلمون في القرن 
اخلامس عشر الهجري: الواقع واآلفاق(، الذي نظمناه 
أيام: 25، 26، 27 ربيع األول 1425هـ، املوافق: 15، 16، 
في  وقدم  لدعوتنا  2004م، حيث استجاب  ماي   17
امللتقى بحثا بعنوان »ماذا يقدم املسلمون للحضارة 
املعاصرة؟«، وكان حضوره فرصة لألساتذة والباحثني 

والطلبة لاللتقاء به والتعرف عليه عن قرب.
السالم  وبعد  اجلزائر،  من  به  اتصلت  مرة  وذات 
والتحية المني وعاتبني وقال لي إنه »زعالن مني« 
رحمها  أحمد«  »أم  زوجته  وفاة  في  أعزه  لم  ألني 
فقبل  بوفاتها،  معرفتي  بعدم  له  فاعتذرت  اهلل، 
مني اعتذاري. وفي زيارة له إلى قسنطينة مبناسبة 
القاعة  في  العلماء  جمعية  نظمته  دولي  ملتقى 
 ،2006 سنة  القادر  عبد  األمير  بجامعة  الكبرى 
أخينا  هاتف  خالل  من  بي  فاتصل  غيابي،  الحظ 
أحضر  أن  عليَّ  وعزم  الدكتور عمار جيدل،  األستاذ 
قسنطينة  إلى  فعال  وسافرت  املوالي،  اليوم  في 
وقد  كامال،  يوما  معا  وأمضينا  به  التقيت  حيث 
أمارات  من  أمارة  ـ  بالشك  ـ  منه  املوقف  هذا  كان 

تواضعه وكرم نفسه وسمو أخالقه.
وفي إحدى زياراتي إلى القاهرة، اتصلت به فدعاني 
الغداء عنده في بيته، فاعتذرت له ألني  تناول  إلى 
أن  مني  فطلب  الزمالء،  من  مجموعة  مع  كنت 
أشخاص،  سبعة  وكنا  عنه،  نيابة  إليه  أدعوهم 
الغداء  وجبة  وتناولنا  نصر  مبدينة  بيته  في  وزرناه 
عنده، وكانت لنا جلسة رائعة معه.. وفي آخر مرة 
زرته فيها، وكان في مكتبه مبقر اجلمعية الشرعية، 
ألنه كان رئيس حترير مجلة »التبيان« التي تصدرها 
اجلمعية، قضيت معه صبيحة كاملة، وأصر عليَّ 
وجاءنا  اإلخوة  أحد  فأرسل  معه،  الغداء  أتناول  أن 
بالغداء، وملا أردت أن استأذن في االنصراف، سألني 
فأخبرته  اجلزائر،  من  معي  جاؤوا  الذين  زمالئي  عن 
معي  يرسل  أن  إال  فأبى  أشخاص،  ستة  بأنهم 
أني  ورغم  عليهم،  أوزعه  وأن  جنيه  ثالثمائة  مبلغ 
حاولت عدم أخذ املبلغ إال أنه أصر على ذلك، وقال 
أكرمتكم  وأني  إلي  أنكم جئتم جميعا  اعتبر  لي: 

بغداء عندي.
بعد  وخاصة  حياته،  من  األخيرة  السنوات  وفي 
ذلك،  قبل  املرض  التي عانت كثيرا من  زوجته  وفاة 
أنهك قواه وقلل من نشاطه،  ألم به مرض خطير 
يتحرك  وظل  واحتساب،  صبر  بكل  واجهه  لكنه 
في الساحة اإلسالمية متكبدا اآلالم واملشاق. ولم 
تنقطع صلتي به، حيث كنت أتصل به مرة بعد مرة 

لالطمئنان عليه.
شهر  بداية  في  كانت  فيها،  به  اتصلت  مرة  وآخر 
بصعوبة  عليَّ  رد  حيث  2011م،  سنة  ديسمبر 
وكان صوته ضعيفا، حتى إنه لم يتمكن من إنهاء 
املكاملة. ولم متض سوى أيام قليلة على تلك املكاملة 
األعلى،  الرفيق  إلى  وانتقاله  رحيله  نبأ  قرأت  حتى 

عليه رحمة اهلل.
فكره،  جوانب  ألحد  وإبرازا  للرجل،  الوفاء  باب  ومن 
الزمالء لنشره  أحد  إلى  وأرسلته  كتبت عنه بحثا 
في  وجهوده  عبداحلليم  الدكتور  عن  كتاب  في 
ذلك  أن  إال  واإلسالمية،  العربية  العلوم  مختلف 
الكتاب لم يصدر حلد اآلن لعدم وفاء بعض األساتذة 
املستكتبني مبا وعدوا به من بحوث ومقاالت، وكان 
البحث بعنوان: »الرؤية احلضارية في دراسة السيرة 
إلى  أبادر  ولعلي  عويس«،  احلليم  عبد  عند  النبوية 
جديد..  من  مراجعته  بعد  اجملالت  إحدى  في  نشره 
وإني ألرجو أن يبادر محبو الرجل وعارفوه، من زمالء 
عنه  شامل  كتاب  تأليف  إلى  ومحبني،  وتالميذ 
جدير  فهو  وفكره،  حياته  جوانب  مختلف  يعالج 

بهذا وأكثر.
عويس،  احلليم  عبد  الدكتور  األستاذ  اهلل  رحم 
وما  أعمال  من  قدم  ما  على  اجلزاء  بأحسن  وجازاه 
بذل من جهود في خدمة اإلسالم واملسلمني، وجعل 
اجلنة مثواه، في جوار النبيني والصديقني والشهداء 

والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا.
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بقلم: األستاذ الدكتور مسعود فلوسي

مع العالمة الدكتور عبد احلليم عويس يف ذكراه
من حق املؤرخ واملفكر اإلسالمي الراحل األستاذ الدكتور عبد احلليم عويس، رمحه اهلل، علينا حنن اجلزائريني، أن حنيي ذكراه، ونربز 
مآثره، وذلك ملا كان للجزائر من مكانة يف نفسه، وملا كان خيص به العلماء والباحثني اجلزائريني من حفاوة وإكرام واهتمام، عرف ذلك 

كل من كانت له صلة بهذا العامل واملفكر الفذ، الذي متر بنا هذه األيام الذكرى الثانية لوفاته، حيث إنه فارق الدنيا مساء يوم اجلمعة 14 
حمرم 1433هـ، املوافق 9 ديسمرب عام 2011م، بعد معاناة طويلة مع املرض.
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ونستعينه  وجل  عز  نحمده  هلل،  احلمد  إن 
ونعوذ  ونسترشده،  ونستهديه  ونستغفره 
من  أعمالنا،  وسيئات  أنفسنا  شرور  من  به 
يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فلن جتد 

له وليا مرشدا.
ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، 
له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، 
نبي  بخير  وشرفنا  أنزل  كتاب  بخير  أكرمنا 
وحده-  -وباإلسالم  باإلسالم  وجعلنا  أرسل، 
خيرَ أمة أخرجت للناس، نأمر باملعروف وننهى 

عن املنكر ونؤمن باهلل.
وقدوتنا  وحبيبنا  وإمامنا  سيدنا  أن  ونشهد 
محمدا عبُد اهلل ورسولُه وصفيُّه من خلقه 
فبلغ  للعاملني،  رحمة  ربه  بعثه  وحبيُبه، 
لألمة وكشف  ونصح  األمانة  وأدى  الرسالة 
اجلهاد،  حق  اهلل  في  وجاهد  الغمة  به  اهلل 
ترك  حتى  األعلى  الرفيق  إلى  ينتقل  ولم 
كنهارها  ليلها  البيضاء  احملجة  على  أمته 
وسلم  صل  اللهم  هالك.  إال  عنها  يزيغ  ال 
وبارك على هذا الرسول الكرمي والنبي األمني 
آَمُنوا  }الَِّذيَن  وصحبه  آله  وعلى  الرحيم 
أُنزَِل  الَِّذي  النُّورَ  وَاتََّبُعوا  وَنََصُروُه  وََعزَّرُوُه  بِِه 
اللهم  وأحينا  امْلُْفلُِحوَن{.  ُهْم  أُوْلَِئَك  َمَعُه 
في  واحشرنا  ملته  على  وأِمْتنا  سنته  على 
زمرته مع الذين أنعمت عليهم }ِمْن النَِّبيِّنَي 
وََحُسَن  احِلنَِي  وَالصَّ َهَداِء  وَالشُّ يِقنَي  دِّ وَالصِّ

أُوْلَِئَك رَِفيًقا{..
اهلل  بتقوى  ونفسَي  اهلل-  -عبادَ  وأوصيكم 
في  وتعالى  ألمره سبحانه  امتثاال  وجل،  عز 
ِ َعلَْيُكْم وََما 

قوله الكرمي: }وَاذُْكُروا نِْعَمَة اهللَّ
يَِعُظُكْم  وَاحْلِْكَمِة  الِْكَتاِب  ِمْن  َعلَْيُكْم  أَنزََل 
َشْيٍء  بُِكلِّ   َ اهللَّ أَنَّ  وَاْعلَُموا   َ اهللَّ وَاتَُّقوا  بِِه 

َعلِيٌم{.
أما بعد، فيا أيها اإلخوة األحبة الكرام..

الليل  آناء  املسلم في كل صالة،  يردده  دعاء 
وأطراف النهار، بل إن أي صالٍة، فريضًة كانت 
ردد  إذا  إال  اهلل  يقبلها  وال  ال تصح  نافلة،  أو 
الدعاء،  هذا  منها  ركعة  كل  في  املسلم 
وكيف ال يكون األمر كذلك والدعاء املقصود 
اهلل  رسول  فرض  التي  السورة  من  جزء  هو 
عز  ربه  من  بوحي  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
واعتبر  ركعة،  كل  في  كاملة  قراءتَها  وجل، 
فقال  مردودة،  باطلة  قراءتها  بدون  الصالة 
عليه الصالة والسالم: )ال صالة ملن لم يقرأ 

بفاحتة الكتاب( ]متفق عليه[.
فاملسلم وهو يقرأ فاحتة الكتاب يقرأ من بني 
آياتها الدعاء الذي اختار اهلل عز وجل له أن 
}اْهِدنَا  قوله سبحانه:  وهو  فيها،  به  يدعوه 
أَنَْعْمَت  الَِّذيَن  ِصرَاَط  امْلُْسَتِقيَم.  رَاَط  الصِّ
الِّنَي{.  امْلَْغُضوِب َعلَْيِهْم وَال الضَّ َغْيرِ  َعلَْيِهْم 
وإمنا اختار اهلل عز وجل لعبده أن يدعوه بهذا 
الدعاء، ألن الهداية، التي هي التعريف باحلق 
والتوفيق إلى العمل به والتثبيت عليه، هي 
أن  الصادق  باملؤمن  يحسن  ما  وأرقى  أفضل 
ربه  به  ويدعو  به  ويتمسك  عليه  يحرص 
إلى  عبده  هدى  إذا  وعال  عز  فهو  سبحانه، 
خيري  له  ضمن  فقد  املستقيم  الصراط 
الدنيا واآلخرة، ألنه بالهداية يحصل للمؤمن 
والرضا،  والسكينة  والطمأنينة  اليقني 
وبذلك يكون من أهل السعادة في الدنيا وفي 
اآلخرة، حيث سيكون ممن أنعم اهلل عز وجل 
عليهم وعناهم بقوله سبحانه: }وََمْن يُِطِع 
 ُ اهللَّ أَنَْعَم  الَِّذيَن  َمَع  َفأُوْلَِئَك  وَالرَُّسوَل   َ اهللَّ
َهَداِء  وَالشُّ يِقنَي  دِّ وَالصِّ النَِّبيِّنَي  ِمَن  َعلَْيِهْم 
لم  إذا  أما  رَِفيقاً{.  أُوْلَِئَك  وََحُسَن  احِلنَِي  وَالصَّ
إلى الصراط املستقيم ولم  يهد اهلل عبده 
واآلخرة،  الدنيا  خسر  فقد  اخلير  إلى  يوفقه 
منها  يحظى  ولن  الدنيا  في  سيشقى  ألنه 
سوى باملرارة واملعيشة الضنك، وفي اآلخرة 
والعذاب  األليم  العقاب  سوى  يجد  لن 

ُ َفُهَو  العظيم، قال عز من قائل: }َمْن يَْهِد اهللَّ
امْلُْهَتِدي وََمْن يُْضلِْل َفأُوْلَِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن{.

الهداية ليال  إلى سؤال  املؤمن  ولوال احتياج 
ونهارا، ملا أرشده ربه سبحانه وتعالى إلى أن 
يدعوه بذلك في كل صالة، فإن العبد مفتقر 
في  تعالى،  اهلل  إلى  وحالة  ساعة  كل  في 
وفي  فيها،  ورسوخه  الهداية  على  تثبيته 
تبصيره وازدياده منها، وفي استمراره ودوامه 
وال  ضرا  لنفسه  ميلك  ال  العبد  فإن  عليها، 
نفعا إال ما شاء اهلل، فأرشده تعالى إلى أن 
يسأله في كل وقت أن ميده باملعونة والثبات 

والتوفيق.
أيها اإلخوة املؤمنون..

إذا كان منطق احلياة يؤكد أن من طلب شيئا 
فإن  وسائله،  له  وأعدَّ  أسبابه  إليه  سلك 
ثمنها  دفع  من  إال  ينالها  ال  كذلك  الهداية 
وقدم حقها، وقد بني اهلل عز وجل في كتابه 
الكرمي ما ينبغي للعبد أن يقدمه من أسباب 
باستجابة  ويهيئه من وسائل حتى يحظى 
الصراط  إلى  بالهداية  طلبه  وإجابة  دعائه 

املستقيم والتوفيق إلى اخلير العميم.
أوُل هذه األسباب والوسائل؛ انشراُح الصدر 
معرفِة  في  والرغبُة  وتعاليمه،  لإلسالم 
واجتناُب  بتشريعاته،  والعمِل  أحكامه 
املعاصي، وعدُم االغترار بالدنيا، واإلعراُض عن 
شهواتها، وتذكُر املوت واحلساب واجلنة والنار، 
واالعتبارُ بكل ذلك، قال اهلل تعالى: }َفَمْن يُرِدِ 
روى  لإِلِْسالِم{.  َصْدرَُه  يَْشرَْح  يَهِديَُه  أَْن   ُ اهللَّ
اهلل  صلى  النبي  عن  جامعه  في  الترمذي 
الَْقلَْب  النُّورُ  دََخَل  )إِذَا  قال:  أنه  وسلم  عليه 
ذَلَِك  َعاَلَمُة  وََما  َقالُوا:  وَانَْشرََح(.  انَْفَسَح 
اخْلُلُودِ،  دَارِ  إِلَى  )اإْلِنَابَُة  َقاَل:  ِ؟ 

اهللَّ رَُسوَل  يَا 
وَالتََّجاِفي َعْن دَارِ الُْغُرورِ، وَااِلْسِتْعَدادُ لِلَْمْوِت 

َقْبَل نُُزولِِه(.
عليك  تسيطر  أن  املسلم  أخي  فاحذر 
الغفلة أو أن تغريك اللذة العاجلة فتنسيك 
نهاك  ما  لفعل  تدعوك  أو  به  اهلل  أمرك  ما 
عنه، واحترس أن تكون ممن قال اهلل عز وجل 
اجْلِنِّ  ِمَن  َكِثيراً  جِلََهنََّم  ذَرَأْنَا  }وَلََقْد  فيهم: 
وَلَُهْم  بَِها  يَْفَقُهوَن  ال  ُقلُوٌب  لَُهْم  وَاإلِنِس 
يَْسَمُعوَن  آذَاٌن ال  وَلَُهْم  بَِها  يُْبِصُروَن  أَْعنُيٌ ال 
أُوْلَِئَك ُهْم  أُوْلَِئَك َكاألَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ  بَِها 
الدنيا  في  تزال  ما  وأنت  وتذكر  الَْغاِفلُوَن{. 
واعترافهم  النار  أهل  حتادث  من  ما سيكون 
}َما  قالوا  اخلير،  عن  وإعراضهم  بغفلتهم 
َسلََكُكْم ِفي َسَقرَ. َقالُوا لَْم نَُك ِمَن امْلَُصلِّنَي. 
َمَع  نَُخوُض  وَُكنَّا  امْلِْسِكنَي.  نُْطِعُم  نَُك  وَلَْم 
يِن. َحتَّى أَتَانَا  ُب بَِيْوِم الدِّ اخْلَائِِضنَي. وَُكنَّا نَُكذِّ
اِفِعنَي{.  الشَّ َشَفاَعُة  تَْنَفُعُهْم  َفَما  الَْيِقنُي. 
فعليك بالصالة والصدقة، وإطعام الطعام، 
وصلة األرحام، وفعل اخليرات، وترك املنكرات، 
واالستعداد ليوم املعاد، فإنها أسباب جالبة 

لشرح الصدر والهداية بإذن اهلل.
الثاني من أسباب الهداية والتوفيق للصراط 
املستقيم، أيها األحبة الكرام؛ املداومة على 
سبٌب  حال  كل  على  اهلل  فذكُر  اهلل،  ذكر 
مهم  وعامٌل  باهلل  القلب  الرتباط  جالب 
يقول  الصدر،  وانشراح  القلب  لطمأنينة 
خالق هذا القلب والعالم مبكنوناته وأسراره: 
ِ تَْطَمِئنُّ الُْقلُوُب{. وهل تعلم يا 

}أاَل بِِذْكرِ اهللَّ
عبد اهلل أنك على قدر ذكرك هلل يذكرك اهلل 
}َفاذُْكُرونِي أَذُْكرُْكْم{، بل يزيد اهلل تفضال منه 
ورحمة فيذكرك حيث ال تعلم: ))من ذكرني 
في مإل ذكرته في مإل خير منه((. وهل علمت 
أنك حينما تتغاضى وتتكاسل عن ذكر اهلل 
يسلط اهلل عليك الشياطني فيكونون هم 
صحبَتك وقرناَءك، قال سبحانه: }وََمْن يَْعُش 
َعْن ذِْكرِ الرَّْحَمِن نَُقيِّْض لَُه َشْيَطاناً َفُهَو لَُه 

َقرِيٌن{.
الهداية،  على  الباعث  الثالث  السبب   

معشر املؤمنني؛ تالوة كتاب اهلل بتدبر ومتعن 
تضمنه  مبا  العمل  في  واالجتهاد  وخشوع، 
}إِنَّ  تعالى:  اهلل  قال  وأحكام،  توجيهات  من 
هكذا  أَْقَوُم{.  ِهَي  لِلَِّتي  يَْهِدي  الُْقرْآَن  َهَذا 
على وجه اإلطالق والعموم، فتشمل الهداية 
مكان،  أو  زمان  من  حدود  بال  وأجياال  أقواما 
الوجود.  نهاية  إلى  القرآن  هداية  وتستمر 
}َقْد  قوله:  في  سبحانه  يؤكده  ما  وذلك 
بِِه  يَْهِدي  ُمِبنٌي.  وَِكَتاٌب  نُورٌ   ِ

اهللَّ ِمَن  َجاَءُكْم 
الِم وَيُْخرُِجُهْم  ُ َمِن اتََّبَع رِْضَوانَُه ُسُبَل السَّ اهللَّ
إِلَى  وَيَْهِديِهْم  بِإِذْنِِه  النُّورِ  إِلَى  لَُماِت  الظُّ ِمَن 

ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{.
إنه  الهداية؛  أسباب  من  رابع  سبب  وهناك 
في  والنظُر  اهلل،  مخلوقات  في  التفكُر 
ملكوت السموات واألرض. قال تعالى: }إِنَّ ِفي 
َمَواِت وَاألَرِْض وَاْخِتالِف اللَّْيِل وَالنََّهارِ  َخلِْق السَّ
َ ِقَياماً  آليَاٍت ألُولِي األَلَْباِب. الَِّذيَن يَْذُكُروَن اهللَّ
َخلِْق  ِفي  ُروَن  وَيََتَفكَّ ُجُنوبِِهْم  وََعلَى  وَُقُعوداً 
بَاِطالً  َهَذا  َخلَْقَت  َما  ََّنا  رَب وَاألَرِْض  َمَواِت  السَّ
وقال سبحانه:  النَّارِ{.  َعَذاَب  َفِقَنا  ُسْبَحانََك 
َماِء َماًء َفأَْخرَْجَنا  َ أَنْزََل ِمَن السَّ }أَلَْم تَرَ أَنَّ اهللَّ
ُجَدٌد  اجْلَِباِل  وَِمَن  أَلَْوانَُها  ُمْخَتلِفاً  ثََمرَاٍت  بِِه 
ُسوٌد.  وََغرَابِيُب  أَلَْوانَُها  ُمْخَتلٌِف  وَُحْمٌر  بِيٌض 
أَلَْوانُُه  ُمْخَتلٌِف  وَاألَنَْعاِم  وَابِّ  وَالدَّ النَّاِس  وَِمَن 
َ ِمْن ِعَبادِِه الُْعلََماُء إِنَّ  َا يَْخَشى اهللَّ َكَذلَِك إمِنَّ

َ َعزِيٌز َغُفورٌ{. اهللَّ
جعلني اهلل وإياكم من أهل القرآن، ونفعني 

وإياكم مبا فيه من الهدى والفرقان.
ولكم  لي  اهلل  وأستغفر  هذا،  قولي  أقول 
وخطيئة،  ذنب  كل  من  املسلمني  ولسائر 
وادعوه  الرحيم،  الغفور  هو  إنه  فاستغفروه 

إنه هو املستجيب الكرمي.
اخلطبة الثانية:

يشاء،  من  يضل  العاملني  رب  هلل  احلمد   
إال  إله  ال  أن  ونشهد  ينيب.  من  إليه  ويهدي 
األعني  خائنة  يعلم  له  ال شريك  وحده  اهلل 
وما تخفي الصدور. ونشهد أن محمدا عبده 
الهداية  إلى طريق  أمته  يدعو  ورسوله ظل 
وبارك  وسلم  صل  اللهم  اليقني.  أتاه  حتى 
أمهات  وأزواجه  الطاهرين  آله  وعلى  عليه 
والتابعني  امليامني،  الغر  وصحابته  املؤمنني 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، فيا إخوة اإلسالم..

الرسول  اتباُع  كذلك؛  الهداية  أسباب  من 
أسوة  واتخاذُه  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
اهلل  صلى  نبيه  مخاطبا  تعالى  قال  وقدوة، 
رَُسوُل  إِنِّي  النَّاُس  أَيَُّها  يَا  }ُقْل  وسلم:  عليه 
َمَواِت  الَِّذي لَُه ُملُْك السَّ ِ إِلَْيُكْم َجِميعاً 

اهللَّ
َفآِمُنوا  ومَُيِيُت  يُْحِي  ُهَو  إاِلَّ  إِلََه  ال  وَاألَرِْض 
 ِ

بِاهللَّ يُْؤِمُن  الَِّذي  يِّ  األُمِّ النَِّبيِّ  وَرَُسولِِه   ِ
بِاهللَّ

وقال  تَْهَتُدوَن{.  لََعلَُّكْم  وَاتَِّبُعوُه  وََكلَِماتِِه 
سبحانه، مخاطبا عباده: }لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي 
 َ مِلَْن َكاَن يَرُْجو اهللَّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة   ِ

رَُسوِل اهللَّ
َ َكِثيراً{. وَالَْيْوَم اآلِخرَ وَذََكرَ اهللَّ

الصاحلني  رفقة  أيضا؛  الهداية  أسباب  ومن 
اهلل  هداه  ضال  من  فكم  املتقني.  وصحبة 
أيدي الصاحلني األخيار.. وكم من فاجر  على 
شاء اهلل له الهداية على أيدي أقران ما زالوا 
به حتى سلكوا به طريق النجاة. وإذا كان املرء 
في هذه احلياة ال بد له من خليل، فإن )املرء 
على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل(. 
ومجرد محبة الصاحلني وحب أفعالهم تورد 
املرء موارد اخلير إذا صدقت نيته وتوجه قلبه، 
روى مسلم عن عبد اهلل قال: جاء رجل إلى 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا 
رسول اهلل كيف ترى في رجل أحب قوما وملا 
يلحق بهم؟ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
بخاف  وليس  أحب(..  من  مع  )املرء  وسلم: 
الصالح  اجلليس  أثر  املسلم-  -أخي  عليك 
اهلل  صلى  النبي  بينه  الذي  السوء  وجليس 

َمَثُل  َا  )إمِنمّ الشريف:  قوله  في  وسلم  عليه 
َكَحاِمِل  الُسوِء  وَاجلَلِيِس  الِِح  الصمّ اجلَلِيِس 
أَن  ا  إِممّ املِسِك  َفَحاِمِل  الِكيرِ،  وَناِفِخ  املِسِك 
ا أن جَتَِد ِمنُه  ا أَن تَبَتاَع ِمنُه، وَإِممّ يُحِذيَك، وَإممّ
ا أَن يَحرَِق ثَِيابََك،  بًة. وَناِفِخ الِكيرِ إِممّ رٍيًحا َطيمّ
ا أَن جَتَِد ِمنُه رِيًحا َخِبيَثًة( ]متفق عليه[.  وَإممّ
وليس بخاف عليك كذلك أن قرناء السوء في 
هذه احلياة يكون بعضهم لبعض عدوا يوم 
القيامة، قال تعالى: }األَِخالَُّء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم 
لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ امْلُتَِّقنَي{. بل إن الواحد منهم 
يندم على صحبة أهل السوء وبعده عن أهل 
الُِم َعلَى يََديِْه يَُقوُل يَا  اخلير: }وَيَْوَم يََعضُّ الظَّ
وَيْلَِتي  يَا  َسِبيالً.  الرَُّسوِل  َمَع  اتََّخْذُت  لَْيَتِني 
لَْيَتِني لَْم أَتَِّخْذ ُفالناً َخلِيالً. لََقْد أََضلَِّني َعْن 
ْيَطاُن لإِلِنَساِن  ْكرِ بَْعَد إِذْ َجاَءنِي وََكاَن الشَّ الذِّ

َخُذوالً{.
وثمة سبب آخر مهم للهداية، أيها األحباب؛ 
أال وهو املداومة على الدعاء، فالدعاء سالح 
تعالى:  اهلل  يقول  الشدائد.  في  املؤمن 
الَِّذيَن  إِنَّ  لَُكْم  أَْسَتِجْب  ادُْعونِي  رَبُُّكْم  }وََقاَل 
َجَهنََّم  َسَيْدُخلُوَن  ِعَبادَتِي  َعْن  يَْسَتْكِبُروَن 
احلديث  في  تعالى  اهلل  ويقول  دَاِخرِيَن{. 
من  إال  ضال  كلكم  عبادي  )يا  القدسي: 
مسلم[،  ]رواه  أهدكم(  فاستهدوني  هديته 
يفتر  ال  كان  وسلم  عليه  اهلل  والنبي صلى 
من الدعاء وهو املغفور له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر، وقد علمنا من الدعاء كثيرا، ومنه 
يقول:  كان  فقد  الليل  لصالة  القيام  حني 
وَإِْسرَاِفيَل.  وَِميَكائِيَل  َجْبرَائِيَل  رَبَّ  )اللَُّهمَّ 
الَْغْيِب  َعالَِم  وَاألَرِْض.  َماوَاِت  السَّ َفاِطرَ 
َهادَِة. أَنَْت حَتُْكُم بنَْيَ ِعَبادَِك ِفيَما َكانُوا  وَالشَّ
ِمَن  ِفيِه  اْخُتلَِف  مِلَا  اْهِدنِي  يَْخَتلُِفوَن.  ِفيِه 
ِصرَاٍط  إِلَى  تََشاُء  َمْن  تَْهِدي  إِنََّك  بِإِذْنَِك  احْلَقِّ 
اهلل  على  فأحلوا  مسلم[.  ُمْسَتِقيٍم(.]رواه 
التوفيق  واسألوه  املسلمني  بالدعاء معاشر 

والهداية، واحرصوا على أوقات اإلجابة.
على  اهلل-  -رحمكم  وسلموا  وصلوا  هذا، 
فقد  املرسلني،  وإمام  واآلخرين  األولني  سيد 
أمركم اهلل بالصالة والسالم عليه في قوله 
يَُصلُّوَن  ِئَكـَتُه  ـٰ وََملَ  َ ٱهللَّ }إِنَّ  وتعالى:  تبارك 
َعلَْيِه  َصلُّواْ  ءاَمُنواْ  ٱلَِّذيَن  ٰيأَيَُّها  ٱلنَِّبىمّ  َعلَى 
اللهم صل  ]األحزاب:56[،  تَْسلِيماً{  وََسلمُّمواْ 
على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
اغفر  ربنا  الوهــاب.  أنت  إنك  رحمة  لدنك 
أقدامنا  وثبت  أمرنا  في  وإسرافنا  ذنوبنا  لنا 

وانصرنا على القوم الكافرين.
فيمن  وعافنا  هديت،  فيمن  اهدنا  اللهم 
عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما 
أعطيت، وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي وال 
يُقضى عليك، وإنه ال يذل من واليت وال يعز 
من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك 

ونتوب إليك.
عاجله  كله،  اخلير  من  نسألك  إنا  اللهم 
ونعوذ  نعلم.  لم  وما  منه  علمنا  ما  وآجله، 
علمنا  ما  وآجله،  عاجله  الشر كله  من  بك 
منه وما لم نعلم. اللهم تول أمرنا وال تكلنا 

إلى أنفسنا طرفة عني.
من  إليها  قرب  وما  اجلنة  نسألك  إنا  اللهم 
قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها 

من قول وعمل.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة 
وبارك  وسلم  اللهم  وصل  النار.  عذاب  وقنا 
آله  على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى 

وصحبه أجمعني.
آمني, آمني, آمني. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 

العاملني.
وأقم الصالة.

اهلــداية إىل الصراط املستقيم.. فضلها ووسائلها
إعــــــــــداد: الشيــــخ مسعود الغســـــــريي
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كتب مفردة لبعض علماء اجلزائر
خص املؤرخ أبو القاسم سعد اهلل رحمه اهلل عددا من علماء 
باجلوانب  منها  كتاب  كل  في  أحاط  مستقلة،  مبؤلفات  اجلزائر 
اخملتلفة حلياة املترَجم له، وعرف بتراثه الفكري وأبرز كل ما يتعلق 

به من قريب أو بعيد، وهذه الكتب هي:
أول  هو  ]312ص[:  خليفة  آل  العيد  محمد  اجلزائر  -1شاعر 
آل  العيد  وشعر محمد  حياة  لدراسة  ألفه، حيث خصه  كتاب 
الشيخ  العالمة  اإلمام  تقدميه  وتولى  ]1979-1904م[،  خليفة 
محمد البشير اإلبراهيمي، وكان الشاعر محمد العيد حيا حني 
نشر هذا الكتاب. وقد فصل سعد اهلل القول في حياة محمد 
وجتاربه،  آراءه  وأورد  شخصيته  كونت  التي  العوامل  وأبرز  العيد 

كما حتدث بالتفصيل عن شعره من حيث 
تطوره وأغراضه ومنزلته. 

-2القاضي األديب الشاذلي القسنطيني 
]144ص[: يدرس هذا الكتاب سيرة الشيخ 
1807-[ القسنطيني  الشاذلي  محمد 

وقد  وشعره،  رسائله  خالل  من  1877م[، 
وحياته،  الرجل  عصر  املؤلف  فيه  عالج 
وبعض  ومراسالته  أوروبا،  إلى  ورحالته 
القادر،  عبد  باألمير  وعالقته  مواقفه، 

وشعره وشاعريته.
محمد  اإلسالمي  التجديد  -3رائد 
فيه  املؤلف  تناول  ]146ص[:  العنابي  بن 
عصر  املستقصية  التحليلية  بالدراسة 
وآثار الشيخ محمد بن محمود بن  وحياة 
بابن  الشهير  اجلزائري  حسني  بن  محمد 
صاحب  1267م[،  1189هـ/  ]ت:  العنابي 
اجلنود"  نظام  في  احملمود  "السعي  كتاب 

وغيره من املؤلفات القيمة.
الفكون  الكرمي  عبد  اإلسالم  -4شيخ 
املؤلف  درس  ]256ص[:  السلفية  داعية 
في هذا الكتاب عصر وحياة الشيخ عبد 

الكرمي بن محمد بن عبد الكرمي بن قاسم الفكون ]1663-1580م[، 
وتأثيره املتمثل في تالميذه ومراسالته ومذهبه الصوفي وموقفه 
من البدع ومن قضايا عصره، كما عرف باستفاضة بتآليفه، وأورد 
املؤلف عن  آثاره. وقد حتدث  نثرية وشعرية كنماذج من  نصوصا 
قام  كما  الثقافي.  اجلزائر  تاريخ  من  عديدة  مواضع  في  الفكون 
بتحقيق ونشر كتابه "منشور الهداية في كشف حال من ادعى 

العلم والوالية".
كما  حمادوش.  بن  الرزاق  عبد  الرحالة  الطبيب  عن  -5كتاب 
ورحلته  حمادوش  بن  الرزاق  "عبد  بعنوان  آخر  بحثا  عنه  كتب 
بتحقيق  قام  وأيضا   ،]221-241  /1 وآراء  ]أبحاث  املقال"  لسان 
ونشر رحلته "لسان املقال"، وله بحث آخر عنه بعنوان "رسالة 

في الكرة الفلكية البن حمادوش" ]أبحاث وآراء 4/ 170-179[.
-6باحث مغمور نور الدين عبدالقادر ]100ص[؛ أفرد سعداهلل 
هذا الكتاب لترجمة عالم ومثقف معاصر خدم العربية والتراث 
وقضى  الفرنسي،  االحتالل  مرحلة  خالل  اجلزائر  في  اإلسالمي 
حياته مدرسا ومترجما وكاتبا، إنه األستاذ عبد القادر احلميدي 
أو نور الدين عبد القادر كما عرف بني املعاصرين، والذي عاش في 
1890 و1981م بعيدا عن األضواء غير مشارك في  اجلزائر ما بني 
ولوال  القليل.  إال  اجلزائريني  يعرفه من  أنه ال  العامة، حتى  احلياة 
أن قيض اهلل الدكتور سعد اهلل للتعريف به ملا ذكره أحد. وقد 
يتعلق  ما  املفصلة كل  بالدراسة  الكتاب  املؤلف في هذا  تناول 
بشخصية نور الدين: حياته وعائلته، دراسته وتدريسه، مؤلفاته، 

مساهمته في اإلعالم.

حبـــــوث ومقـــــاالت
إلى جانب هذه املؤلفات املفردة للتعريف ببعض علماء اجلزائر، 
كتب الدكتور سعد اهلل بعض البحوث املوسعة التي شارك بها 
في بعض املؤمترات أو نشرها في بعض اجملالت، عن علماء جزائريني 

آخرين، ومن هؤالء:
القادر  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  وهو  الناصري:  راس  أبو   1-
اجلليلي املعسكري، وقد عرف به سعد اهلل في أكثر من موضع، 
راس  أبو  للجبرتي:  بعنوان "مؤرخ معاصر  حيث كتب عنه بحثا 
الناصري" ]أبحاث وآراء في تاريخ اجلزائر 1/ 103-83[، وكتب عنه 
بحثا بعنوان "احلملة الفرنسية على مصر والشام في رأي املؤرخ 

ومقالة   ،]299-308  /2 وآراء  ]أبحاث  اجلزائري"  الناصري  راس  أبي 
أخرى بعنوان "كتاب فتح اإلله ألبي راس الناصري" ]أبحاث وآراء 2/ 
340-337[، كما حتدث عنه باستفاضة في ]تاريخ اجلزائر الثقافي: 

.]376-381 ،176-180 /2
كتاب  ترجم  حيث  كثيرا،  عنه  كتب  القادر:  عبد  األمير  -2ـ 
تشرشل عنه، ثم كتب عنه مقالة بعنوان "ميزات بارزة من حياة 
األمير عبد القادر" ]أبحاث وآراء 1/ 133-128[، ومقالة أخرى بعنوان 

"السيرة الذاتية لألمير عبد القادر" ]أبحاث وآراء 4/ 180-185[.
"موقف  بعنوان  عنه  بحث  له  الكبابطي:  بن  مصطفى   3-
املفتي الكبابطي من األوقاف واللغة"، حيث عرف به أوال، ثم أبرز 
موقفه وآثار هذا املوقف على العالقة الثقافية بني اجلزائر وفرنسا 

]أبحاث وآراء 2/ 11-48[.

ابن عمار: عرف به في بحث بعنوان "تقريظ  -4 املفتي أحمد 
للمفتي أحمد ابن عمار ظروفه ونصه" ]أبحاث وآراء 5/ 201-216[، 
وفي بحث آخر "إجازة ابن عمار اجلزائري إلى محمد خليل املرادي 
الشامي" ]جتارب في األدب والرحلة: 70-35[، كما درس جوانب من 
حياته وآثاره في تاريخ اجلزائر الثقافي ]ج2[، وفي كتاب ]مختارات 

مجهولة من الشعر العربي[. 
-5 أبو حامد العربي املشرفي: وقد حتدث عنه في بحث بعنوان 

"مؤلفات املشرفي املعسكري" ]أبحاث وآراء 2/ 175-191[.
-6 أبو يعلى الزواوي: وقد عرف به في مرات عديدة، منها بحث 
]أبحاث  الزواوي"  يعلى  ألبي  زواوة  تاريخ  كتاب  "مشروع  بعنوان 

وآراء 2/ 145-167[.
بعنوان  األولى  مقالتني  عنه  كتب  شنب:  أبي  بن  محمد  -7ـ 
ابن  "حول  بعنوان  والثانية  شنب"  أبي  بن  محمد  وتراث  "حياة 
بعنوان  ثالثة  مقالة  وهناك   .]156-162  /4 وآراء  ]أبحاث  شنب" 
"من رسائل محمد بن أبي شنب إلى محمد كرد علي" ]جتارب في 

األدب والرحلة: 75-88[. 
-8ـ محمد البشير اإلبراهيمي: خصه بأكثر من دراسة وبحث، 
وفي أكثر من مناسبة، ومما كتبه عنه: الشيخ البشير اإلبراهيمي 
 ،]49-85  /3 وآراء  ]أبحاث  اإلدارية  الوثائق  خالل  من  تلمسان  في 
 ،]274-288  /5 وآراء  ]أبحاث  والثورة  اإلبراهيمي  البشير  الشيخ 
الثقافة التاريخية عند البشير اإلبراهيمي ]مجادلة اآلخر: -115

127[، ذكريات أدبية عن الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي ]حاطب 
أوراق: 90-83[، عاملان مغاربيان في شبه القارة الهندية الثعالبي 

واإلبراهيمي ]بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي: 171-199[.
-9 محمد الطاهر التليلي: حتدث عنه هو اآلخر في مناسبات 
أكثر من بحث ومقالة، ومنها: شيخ علم  متعددة، وكتب عنه 
التليلي  الشيخ  العلم  فقيد   ،]199-207 جامحة:  ]أفكار  ودين 
اآلخر:  التليلي ]مجادلة  الشيخ  ندوة   ،]155-163 السرب:  ]خارج 
اجلهود   ،]296-299 ]مجادلة:  التليلي  الشيخ  حياة   ،]204-209
حقق  كما   .]258-271 السرب:  ]خارج  التليلي  للشيخ  اللغوية 

كتابه "إحتاف القارئ بحياة الشيخ خليفة بن حسن القماري".
ومن  اجلزائر،  علماء  من  عدد  عن  أخرى  بحوث  إلى  إضافة 

السرب:  ]خارج  الزريبي  املولود  محمد  املصلح  األديب  عناوينها: 
186-170[. أبو القاسم بن سديرة حياته ومؤلفاته ]خارج السرب: 
207-195[. عمر راسم ونخبة عصره ]حصاد اخلريف: 233-239[. 
مجاهد من نوع آخر: الشيخ الياجوري ]خارج السرب: 113-136[. 
مفدي   .]151-165 اآلخر:  ]مجادلة  احلجاز  في  حوحو  رضا  أحمد 
زكريا والتيارات الوطنية ]مجادلة اآلخر: 186-166[. أحمد معاش 
بن  محمد  الشيخ   .]240-252 اخلريف:  ]حصاد  وآثاره  حياته 
يوسف أطفيش: عرف به في بحث بعنوان: بني القطبني أطفيش 
أبو   .]387-397 اإلسالمي:  العربي  التاريخ  في  ]بحوث  والساملي 
إسحاق إبراهيم أطفيش: عرف به ضمن بحث بعنوان: قراءة في 
]بحوث  أطفيش  إلبراهيم  املؤمنني"  سبيل  إلى  "الدعاية  كتاب 

في التاريخ العربي اإلسالمي: 159-170[.  

شهـــــــــــادات
كما نشر الدكتور سعد اهلل مقاالت صحفية ضمنها تراجم 
وشهادات في حق بعض العلماء والباحثني، ممن عرفهم عن قرب 
أو في إطار  إثر وفاتهم،  أو  وكتب عنهم في مناسبات تكرميهم 
املقاالت في  أدرج هذه  ثم  ملؤلفات كتبت عنهم،  التقدمي 
العربي  الشيخ  املقاالت:  هذه  عناوين  ومن  كتبه،  بعض 
توفيق  أحمد  الشيخ   .]11-15 أوراق:  ]حاطب  التبسي 
34-26[. الشيخ الطيب العقبي واحلركة  املدني ]حاطب: 
الوطنية ]حاطب: 131-127[، فيلسوف احلضارة مالك بن 
نبي ]حاطب: 157-155[، أبو العيد دودو آخر العهد ]مجادلة 
]خارج  فذة  )قاسم( ظاهرة  150-134[. سي مولود  اآلخر: 
اخلرفي  صالح  الشاعر  عن  ذكريات   .]137-154 السرب: 
التلمساني  194-187[. شهادة عن بوزيان  ]خارج السرب: 
ناصر  محمد  الباحث  تكرمي   .]253-255 اخلريف:  ]حصاد 
]حصاد اخلريف: 258-256[. تكرمي الشيخ إبراهيم مزهودي 
دردور  عمر  الشيخ  أخبار  من   .]259-262 اخلريف:  ]حصاد 
زوكار ]حصاد  الشاذلي  266-263[. غياب  اخلريف:  ]حصاد 
السرب:  ]خارج  األستاذ شريط  تكرمي   .]267-272 اخلريف: 
107-106[، شهادة في الدكتور عبد اهلل شريط ]حبر على 
234-231[. من  أوراق:  بوعزيز ]حاطب  70-65[. يحيى  ورق: 
الكرام علي السحنوني ]خارج السرب: 169-164[. إسهام 
ورق:  على  ]حبر  والسياسة  الطب  في  بلعربي  احلكيم 
109-107[. عائشة غطاس فقيدة البحث العلمي ]اخلبر: 
2011-5-19[. الصديق الدكتور عبد اهلل ركيبي ]الشروق 

اليومي: 6-6-2011[. 

تراجم "تاريخ اجلزائر الثقايف"
العهد  مرحلتي  في  للجزائر  الثقافي  التاريخ  تتبع  إطار  وفي 
اهلل  سعد  الدكتور  ضمن  الفرنسي؛  واالحتالل  العثماني 
موسوعته املتميزة "تاريخ اجلزائر الثقافي" تراجم، بعضها موجز 
وبعضها مفصل، وبعضها مجرد إشارات، لعدد من علماء اجلزائر 

الذين كانت لهم إسهامات في مختلف العلوم.

منهجه يف الرتمجة
للمؤرخ أبو القاسم سعد اهلل رحمه اهلل منهجه اخلاص في 
الترجمة للعلم الذي يكتب عنه، فهو يهتم باستقصاء كل ما 
الشخصية  باحلياة  متعلقة  معلومات  من  إليه  الوصول  ميكنه 
بالعرض  يتناول  بل  ذلك،  عند  يتوقف  ال  لكنه  له،  للمترَجم 
من  له  كان  وما  تكوينها  وعوامل  شخصيته  جوانب  والتحليل 

مواقف وكيف تفاعل مع ظروف عصره وما تركه من أثر.
يركز على هذا  فإنه  له ممن عرفه شخصيا،  املترَجم  وإذا كان 
شهدها  التي  ومواقفه  عليه  تعرف  متى  يذكر  حيث  اجلانب؛ 

والعالقة التي ربطته به وما متيز به من خصال ومناقب.
وهو في كل ذلك ال ميدح إال من يستحق املدح، كما أنه ال يتردد 
في الكشف عن اجلوانب السلبية في الشخصية التي يتناولها 
بالترجمة والتعريف، منطلقا في كل ذلك من قناعاته الفكرية.

والنسيان  الطمس  غبار  يزيح  أن  اهلل  سعد  استطاع  وقد 
اجلزائر  أبناء  اجملهولني حتى عند  اجلزائريني  العلماء  عن كثير من 
الدينية  اخملتلفة  العلوم  في  إسهاماتهم  يظهر  وأن  أنفسهم، 
هاجروا  التي  والبلدان  بالدهم  في  تأثيرهم  يبرز  وأن  والدنيوية، 

إليها أو انتقلت إليها مؤلفاتهم.
الدكتور  للمؤرخ  العلمية  السيرة  في  املهم  اجلانب  هذا  إن 
أبو القاسم سعد اهلل، أال وهو التعريف بعلماء اجلزائر، جلدير 
محدود  مجال  في  به  نحيط  أن  ميكننا  وال  واإلبراز،  بالدراسة 
كهذا، ولذلك نرجو أن يتولى بعض باحثينا دراسته في رسالة 
علمية لنيل درجة الدكتوراه، على أن يتولى باحثون آخرون إبراز 
اجلوانب األخرى من الشخصية العلمية لفقيد اجلزائر الراحل 

رحمه اهلل.
*أستاذ العلوم اإلسالمية جامعة باتنة

جهود املؤرخ سعد اهلل يف التعريف بعلماء اجلزائر
أ.د مسعود فلوسي*

تعددت مناحي البحث والتأليف عند عميد املؤرخني اجلزائريني الدكتور أبي القاسم سعد اهلل رمحه اهلل بتعدد اجملاالت 
الفكرية والعلمية اليت وجد نفسه مشاركا فيها، إما حبكم التخصص األكادميي أو حبكم امليول األدبية والفكرية 
أو لضرورة الدفاع عن قضية معينة أو الكشف عن حقيقة جمهولة، فمن الشعر واألدب إىل تاريخ احلركة الوطنية 

اجلزائرية، إىل تاريخ اجلزائر الثقايف، إىل تراجم أعالم اجلزائر، إىل إبداء الرأي يف بعض القضايا العامة مما يتعلق 
بالوطن أو األمة. ويهمنا يف هذا املقال أن نركز على جانب واحد من اجلوانب اليت تبوأ فيها سعد اهلل مكانة الريادة 

والسبق، أال وهو الرتمجة لعلماء اجلزائر قدميا وحديثا وإبراز جهودهم والتعريف بآثارهم.
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تغطية: أ.د/ مسعود فلوسي

جمريات جلسة االفتتاح
وقاف ووالي  شهد افتتاُح الملتقى حضوَر معالي وزير الشؤون الدينية والاأ
ولاية برج بوعريريج وممثلو السلطات المحلية، وكذا ممثلو بعض البعثات 
الافتتاحية  الجلسة  مراسيم  بداأت  وقد  سلامية.  والاإ العربية  الدبلوماسية 
بتلاوة اآيات بينات من الذكر الحكيم من قبل القارئ الجزائري الشيخ يحيى 
صاري، ثم الاستماع اإلى النشيد الوطني الجزائري "قسما" ونشيد "شعب 
الجزائر مسلم". تلت ذلك الكلمة الترحيبية التي األقاها مدير الملتقى الشيخ 
التهامي بن سعد عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء، والذي اأشاد بمدينة 
برج بوعريريج ومن اأنجبتهم من العلماء والشهداء، واأكد اأن الملتقى ياأتي 
مة وتصحيح مسيرتها واإصلاح اأوضاعها  براز دور العلماء في النهوض بالاأ لاإ

مم عليها. في ظل ما تعيشه من ضعف وما تعانيه من تداعي الاأ
ستاذ الدكتور  تقدم بعد ذلك رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الاأ
عبدالرزاق قسوم، واألقى كلمة اأشاد فيها ـهو الاآخر ـ بمدينة برج بوعريريج 
باعتبارها مدينة العلماء والمجاهدين، وثمن مبادرة الجمعية بتنظيم الملتقى 
المشيخة  ثنائية  اإلى  شار 

واأ حميدة،  سنة  ذلك  معتبرا  للشيخين  الدولي 
الصديق  بكر  اأبي  الشيخين  من  تبداأ  التي  الاإسلامي  تاريخنا  في  العلمية 
وعمر بن الخطاب. واأكد اأن تخصيص ملتقى هذه السنة للشيخين العربي 
باأعلامنا  وناشئتنا  شعبنا  تعريف  اإطار  في  ياأتي  اطفيش  واإبراهيم  التبسي 
الكبار الذين خدموا الدين والوطن واأبلوا البلاء الحسن في ذلك. وذكر اأن 
التقي  للعالم  ونموذجا  الصحيح  للوطني  مثالا  كان  التبسي  العربي  الشيخ 
اإبراهيم اطفيش جسد مثال  ومثالا لزملائه علماء الجمعية، كما اأن الشيخ 
واأشاد  صعوبات.  من  يلاقي  بما  يبالي  لا  الذي  المجاهد  الشجاع  العالم 
رئيس جمعية العلماء بما كان عليه علماؤنا من توحد وتعاون، رغم اختلاف 
اأبدا عامل  يكن  ولم  ثراء  دائما عامل  كان  الذي  الاختلاف  هذا  المذاهب، 
تفرق اأو شقاق. وركز على اأن الجمعية ما فتئت تعمل بكل داأب على تعزيز 
وما  حولها،  الجزائري  الشعب  التفاف  ذلك  في  يحدوها  الوطنية،  الوحدة 
سرة  الاأ وضد  ضدها  ُتشن  التي  والتشويه  التقبيح  لحملات  تتصدى  فتئت 
المسلمة الجزائرية، وتنظم الندوات والملتقيات في مدن شتى وهو ما يؤكد 

اأصالة شعبنا وحرصه على البذل والعطاء..
ثمن  الذي  بوعريريج  برج  ولاية  والي  للسيد  ذلك  بعد  الكلمة  اأحيلت 
من  ذلك  اأن  معتبرا  الدولي،  الملتقى  هذا  بتنظيم  العلماء  جمعية  مبادرة 
مة في التعريف بعلمائها  السنن والفضائل الحميدة التي تحرص عليها الاأ
وتقديرهم، ومؤكدا اأن انعقاد هذا الملتقى تحت الرعاية السامية لخامة رئيس 
الجمهورية يندرج ضمن اهتمام الدولة بالتراث الوطني ورعايته وحمايته. 
من  قدماه  وما  اطفيش  اإبراهيم  والشيخ  التبسي  العربي  بالشيخ  اأشاد  كما 
نارة العقول  تضحيات في سبيل الله ولتحرير الوطن والنهوض بالشعب، ولاإ
جيال اأن تستلهمه من ماآثر رجال  ودحض الشعوذة والبدع، وهو ما لابد للاأ

الجزائر الكبار.
الدكتور عبد  ستاذ  الاأ األقاها  الملتقى  المشاركين في  كلمة ممثل الضيوف 
المجيد النجار من جامعة الزيتونة بتونس، الذي اأكد بدوره اأن الجزائر اأنجبت 
من  للعلماء  محجة  دوما  كانت  اأنها  كما  المجاهدين،  العلماء  من  الكثير 
سلامي.  سلامية، وخاصة اأيام ملتقيات الفكر الاإ مختلف البلاد العربية والاإ
تلك  سنة  اإحياء  تواصل  التي  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  وحيى 
الملتقيات. وركز على اأن هذا الملتقى ينعقد تحت شعار الوفاء، والوفاء 
فيما  العلماء  بهؤلاء  بالتاأسي  وفاء  هو  واإنما  فقط،  والترحم  للذكرى  ليس 
العلماء  اإذا كان  نه 

اأ اإلى  شار 
مة. واأ الاأ اإصلاح  قدموا من جهود في سبيل 

مة  الاأ تتعرض  حينما  يزداد  فواجبهم  مة  للاأ حراسا  يكونوا  اأن  منهم  مطلوبا 
للرياح الهوجاء وعندما تكون اأمام تحديات تهدد وجودها المادي والمعنوي. 
نواع منها: الخلل في  وبما اأن اأمتنا اليوم تتعرض اإلى اأعاصير من مختلف الاأ
المفاهيم، والُفرقة التي وصلت اإلى التقاتل، والهزيمة الحضارية في مختلف 
مة في  المستويات، فاإن واجب العلماء اليوم عظيم، اإذ عليهم اأن يرافقوا الاأ
خططها الاستراتيجية بعيدة المدى واأن يواجهوا قابليتها للتخلف والانهزام، 

وهذا ما كان عليه حال العلماء الذين اأسسوا الجمعية.

ثم جاءت كلمة وزيرة التربية الوطنية، التي قراأها ممثٌل شخصيٌّ عنها والذي 
اأبلغ الحاضرين اعتذار السيدة الوزيرة عن الحضور بسبب التزام سابق. وقد 
ورد في كلمة الوزيرة التاأكيد على اأن الملتقى يعكس بحق الاهتمام الذي 
متتابعة  سلسلة  في  حاضرها  بعلماء  مة  الاأ هذه  ماضي  علماء  لربط  ُيولَى 
تخصيص  واأن  والوطن.  مة  الاأ وبناء  جيال  الاأ بين  التواصل  تعزيز  هدفها 
ماطة اللثام عن حياتهما  الملتقى للشيخين التبسي واإبراهيم اطفيش فرصة لاإ
وجهودهما ودورهما التربوي وجهادهما الاإصلاحي وما تركاه من اإرث علمي 
مة بحاضرها من اأجل بناء  لابد من نشره للاقتداء به لربط ماضي هذه الاأ
مستقبلها. وهنا يتقاطع عمل الجمعية مع عمل المؤسسات التربوية للدولة 
الجزائرية، ذلك اأن من مهام المدرسة توعية التلاميذ بانتمائهم لهوية متميزة 
اإلى  الوصول  هو  والهدف  مازيغية.  والاأ والعربية  والجزائر  سلام  الاإ تجمع 
الفهم الصحيح للاإسلام وتعاليمه السمحاء، واللغة العربية تحظى باهتمام 
مركبات  من  جزء  مازيغية  والاأ للتواصل،  متميزة  وسيلة  باعتبارها  خاص 
الهوية الوطنية. وتبقى المدرسة هي البوتقة التي ُيصهر فيها احترام التراث 

جيال على حب الوطن وصيانته والدفاع عنه. وتنشئة الاأ
وقد اأعقبت كلمة ممثل وزيرة التربية الوطنية قراءُة قصيدة اأرسل بها الشاعر 

غواط نََظمها بالمناسبة. الدكتور مبروك زيد الخير من جامعة الاأ

كلمة معالي وزير الشؤون الدينية واألوقاف
الدينية  الشؤون  وزير  معالي  الكلمة  تناول  الافتتاحية  الجلسة  ختام  في 

وقاف الدكتور محمد عيسى، الذي ارتجل كلمة ضافية حيَّى في بدايتها  والاأ
جميع الحاضرين كلا باسمه ووصفه، واأشاد بالكلمات التي تعاقبت معتبرا 
مل  اأنها تضمنت معاني جميلة واإشارات لطيفة اإلى اأصالة هذا المجتمع والاأ
في غد مشرق. وثمن انعقاد الملتقى في شهر ماي، هذا الشهر الذي ُتحيا 
العلماء  جمعية  تاأسيس  ذكرى  منها  الذكريات،  من  العديد  سنة  كل  فيه 
مام محمد البشير  المسلمين الجزائريين، وذكرى يوم الطالب، وذكرى وفاة الاإ
براهيمي. وتزداد المناسبة سموا ـ في نظر معالي الوزير ـ اإذ ياأتي انعقاد  الاإ
الملتقى في شهر شعبان، الذي نتاأهب فيه لاستقبال شهر رمضان المعظم. 
كثر فاأكثر اإذ ينعقد الملتقى في 

وراأى السيد الوزير اأن المناسبة تزداد سموا اأ
مدينة برج بوعريريج هذه المدينة التاريخية الخالدة الوفية التي تعطي معاني 
النسب الشريف لعلماء الجزائر، فهي المدينة التي مزجت بين قراءة القراآن 

ونشر العلم لتشع على اأرض الجزائر ومنها اإلى كل اأنحاء العالم.
من  والفقهاء  والمفكرين  العلماء  من  نخبة  مشاركة  الوزير  معالي  وثمن 
سلامية في هذا الملتقى، مع اختلاف مذاهبهم  الجزائر والبلاد العربية والاإ
ومشاربهم الفكرية، وراأى اأن ذلك مما يمليه المقام الذي هو مقام وفاء يقوي 

مة ويعلي همتها ويدفعها اإلى البذل والجهاد والعطاء. الاأ
واأكد اأن الجمعية اإذ تنظم هذا الملتقى في اإطار الوفاء، وتحتفي بشيخين 
عظيمين من علماء الجزائر، اإنما تنتسب اإلى اأصل شريف وعريق. فالجمعية، 
اأنها نشاأت في الحقيقة من رحم عطاء  اإلا  واإن جاء ظهورها سنة 1931، 
مة والجزائر خصوصا. فجمعية  سابق ونسب اأثيل وسند متصل، هو رحم الاأ

العلماء لم تكن طفرة، واإنما جاءت لتؤدي مهمة التجديد. هذه الجمعية جاء 
سلامية،  علماؤها في فترة عانت فيها الجزائر تراجعا في العلاقة بالعقيدة الاإ
وفي زمن احتفل فيه المستدمر بمرور قرن على احتلاله للبلاد تميز باأفعال 
في  الجزائر  علماء  جاء  والجزائريين،  الجزائر  حق  في  رهيبة  وممارسات 
هذه الفترة تنفيذا لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم بظهور المجددين في 
مة، فكانوا اأوفياء لمن سبقهم من العلماء اأمثال: اأحمد بن نصر الداودي  الاأ
اآجروم وعبد الرحمن  المسيلي وهود بن محكم الهواري وابن معطي وابن 
هؤلاء  وقبل  المغيلي،  الكريم  عبد  بن  الونيسي ومحمد  الثعالبي وحمدان 
خلدون  بن  وعبدالرحمن  القيرواني  زيد  اأبي  وابن  الليثي  يحيى  بن  يحيى 
والوغليسيين والمشداليين والبجائيين، ميراث طويل من العلماء المتصلي 
اإسماعيل  العالم  من  جميعا  اأخذوا  الذين  العلماء  من  سبقهم  عمن  السند 
بن عبيد الله بن اأبي المهاجر الذي ولاه عمر بن عبد العزيز على الغرب 
سلامي، الذي كان من التابعين ورواة الحديث. وقوة هذا النسب تزداد  الاإ
عندما نعرف اأن الذي عينه وبعثه هو الخليفة عمر بن عبد العزيز سبط عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه الذي اأنجب عبد الله بن عمر رضي الله عنه 

الذي كان يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاكيه في كل شيء.
هو سند متصل – يؤكد معالي الوزير – تجد الجمعية نفسها فيه وريثا شرعيا، 
سند  وهو  قيادتها،  على  توالوا  الذين  الكبار  اأعلامها  اإلى  المشعل  لتنقل 
متصل نجد اأنفسنا فيه باأمان عندما نطلب العلم. هذا السند المتصل يريد 
خفافيش الظلام اأن يقطعونا عنه وان يجعلونا ناأخذ ديننا ونفهمه عن اأناس 

لا نسب لهم في الدين والعلم، فهناك جهات اأصبحت مقاصدها مفضوحة 
العلم  الله عليه وسلم في طلب  النبي صلى  العلم بغير سنة  اأن يؤخذ  تريد 
الذي  العلم  جازة في طلب  الاإ اإبطال نظام  اأكدها حديث جبريل، وتريد  التي 
جرى عليه علماؤنا من السلف والخلف، والعلم لا يمكن اأن يؤخذ اإلا من هذا 

الطريق، ومن يريد اأن ياأخذه من غيره فهو اإنما ينتسب اإلى نسب مبتور.
عن  الجزائرية  اأمتنا  لفصل  الدائبة  المحاولات  من  الوزير  معالي  وحذر 
مراجعها الاأصيلة واجتثاثها من تراثها وتاريخها، حيث يراد للملل والنحل 
الميتة المندثرة من هذا الوطن اأن ُتبعث من جديد وتعمل على فصل اأبنائنا 
عن شرفهم واأنوفتهم، كل ذلك بالتوازي مع انتشارالحركات التنصيرية التي 

تسعى لفصل شبابنا عن دينهم.
عمل  هو  للوطن  العمل  اأن  علمتنا  العلماء  جمعية  اأن  الوزير  معالي  واأكد 
جانب  اإلى  ل  ُيَسجَّ وهو  الوفاء،  ملتقى  فعلا  هو  الملتقى  وهذا  للاإسلام، 
الجهود الوطنية الخيرة للدوائر الرسمية للدولة الجزائرية، وكذا الجهود التي 
النشر  ودور  بحاث  والاأ الدراسات  ومراكز  والجامعات  الجوامع  من  تصدر 

علام ورجال الزوايا الخيرين. ومؤسسات الاإ
السنة  لهذه  باإحيائها  العلماء  جمعية  الوزير  السيد  هناأ  كلمته  اآخر  وفي 
يحذوا  حتى  فذاذ،  الاأ مة  الاأ برجال  جيال  الاأ وتعريف  الوفاء  سنة  الحميدة، 

حذوهم ويسيروا على منهجهم.

mmm

فـي »ملتـقـــى الشيخـيـن« الدولي الثاني بـبـرج بوعريريج

مجعية العلماء حتتفي بالشهيد العربي التبسي واجملاهد إبراهيم اطفيش
حتت شعار: "الوفاء من علماء اخللف لعلماء السلف"، وبعنوان: "العلماء وقضايا األمة"، نظمت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، ملتقى الشيخني الدولي الثاني يف 

قاعة احملاضرات الكربى لدار الثقافة حممد بوضياف مبدينة برج بوعريريج، أيام 10 و11 و12 شعبان 1437هـ، املوافقة 18 و19 و20 ماي 2016م. وقد ُخصص ملتقى 
هذه السنة لدراسة سرية ومآثر وآثار الشيخني العاملني اجلليلني الشهيد العربي التبسي واجملاهد أبي إسحاق إبراهيم اطفيش عليهما رمحة اهلل، وشهد امللتقى مشاركة عدد 

كبري من العلماء والباحثني من عدة بلدان عربية وإسالمية: السودان، تونس، ليبيا، السعودية، سلطنة ُعمان، إىل جانب أساتذة من خمتلف اجلامعات اجلزائرية.
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دور العلماء ورسالتهم يف األمة
ستاذ عبد العزيز بن الشلي، شهدت  ولى للملتقى والتي تراأسها الاأ الجلسة الاأ
كما  مة  الاأ في  العالم  )رسالة  وعنوانها  ولى  الاأ المحاضرة  محاضرتين:  اإلقاء 
ستاذ الدكتور  جسدها الشيخان العربي التبسي واإبراهيم اطفيش(، تقدم بها الاأ
سلامية بجامعة باتنة،  مسعود فلوسي رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الاإ
سلامية و"هو من َعَرف  اأبرز في بدايتها مفهوم العالم في المنظومة الثقافية الاإ
ربه وَخِشَيه، وعرف نفسه وزكاها، وفِقه دينه من خلال كتاب ربه وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم، وتحقق لديه الوعي بواقع مجتمعه وواقع اأمته، وَعَرف 
واجباته تجاه ربه ودينه واأمته ووطنه، وعِمل بما عرف وقام باأداء تلك الواجبات 
على قدر استطاعته". هذا المفهوم يقتضي من العالم اأن يتصف بمجموعة من 
دراك والفهم العميق  الصفات، هي: اأن تتمثل فيه حقيقة العلم من المعرفة والاإ
للدين وللحياة وللواقع القائم. وخشية ربه سراً وعلانية، واإصلاح ظاهره وباطنه. 
والعمل بعلمه على قدر استطاعته، مع الزهد في الدنيا وابتغاء الدار الاآخرة. 
والدعوة اإلى الحق الذي يحمله واإلى العلم الذي يعرفه. ومواجهة الانحرافات 
بروح  والتحلي  المتقين.  وتحمل  الصادقين  بعزيمة  المجتمع  في  والمفاسد 
خلاص لوجه الله -عّز وجّل-، والشجاعة في قول الحق ونصرته  الاحتساب والاإ
ذى والتضحية بكل ما يملك من نفس ومال  والدفاع عنه. والاستعداد لتحمل الاأ
واطفيش،  التبسي  الشيخان  بها  اتصف  الصفات  هذه  الله.  سبيل  في  وجاه، 
وذلك ما يتجلى من دراسة سيرة ومسيرة كل منهما. ثم تناول المحاضر رسالة 
الواقع  تتحقق في  لا  الواجبات  تتضمن جملة من  اأنها  واأكد  مة  الاأ العالم في 
وسنة  ربها  كتاب  خلال  من  دينها  مة  الاأ تعليم  وهي:  بها،  العلماء  بقيام  اإلا 
مة اإلى النهوض والاإصلاح والتجديد -  نبيها صلى الله عليه وسلم -دعوة الاأ
بالمعروف  مر  الاأ المتاألبين عليه-  والدفاع عنه في وجه  الدين وحفظه  حراسة 
والنهي عن المنكر ومحاربة الانحرافات العقدية والسلوكية -الوقوف في وجه 
مكان  كل  في  المسلمين  باأمر  الاهتمام  المعتدين-  ومقاومة  والعدوان  الظلم 
مة ومقاومة كل ما  ونصرتهم والتعريف بقضاياهم - السعي في تحقيق وحدة الاأ
مة في مواجهة حالات الياأس  مل في نفوس اأفراد الاأ يفرقها ويشتتها - بعث الاأ
حباط. واأكد  المحاضر اأن الشيخين التبسي واطفيش قد قدم كل منهما ما  والاإ
استطاع من عمل وبذل ما اأمكنه من جهد في اإطار اأداء هذه الواجبات. لينتهي 
التبسي  بلقاسم  القول "لقد جسد كل من الشيخين العربي بن  اإلى  المحاضر 
واأبي اإسحاق اإبراهيم اطفيش نموذج العالم المسلم العامل المخلص لدينه واأمته 
ووطنه، حيث تحلى كل منهما – كما ذكر المترجمون لهما ومعاصروهما الذين 
عرفوهما عن قرب - بصفات العلماء الراسخين الصادقين، واأدى كل منهما - 
بقدر استطاعته وعلى حسب الظروف التي اأحاطت به – ما عليه من واجبات 
استشعرها من انتمائه اإلى فئة العلماء، وحرصه على القيام لله بالحجة، وخوفه 
سبيل  في  الجهاد  فريضة  عن  والتخلي  العلم  كتمان  طائلة  تحت  الوقوع  من 

الله".
ستاذ الدكتور عبد المجيد النجار المفكر  اأما المحاضرة الثانية فقد األقاها الاأ
ستاذ بجامعة الزيتونة، وكان تحت عنوان )دور العلماء  التونسي المعروف والاأ
مة من خلال الاإصلاح العقدي(، اأكد في بدايتها اأن الدافع اإلى  في نهضة الاأ
قوة  تكون  يمان  الاإ رسوخ  قدر  وعلى  فكار،  بالاأ يمان  الاإ هو  نجاز  والاإ العمل 
يمان  بالاإ جاء  قد  سلام  والاإ بالمعتقدات.  يمان  الاإ هو  فكار  الاأ واأعلى  العمل، 
بجملة من المعتقدات التي اأثمر رسوخها في نفوس المسلمين بناء الحضارة 
سلامية. هذه المعتقدات منها ما يتعلق بالغيب ومنها ما يتعلق بالشهادة،  الاإ
يمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاآخر والقدر  فالمتعلقة بالغيب هي الاإ
على  والشهادة  الكون،  عمارة  منها:  الشهادة  بعالم  والمتعلقلة  وشره،  خيره 
ولى  نسان، والحرية. وقد تحمل المسلمون في اأجيالهم الاأ الناس، وكرامة الاإ
البناء  ذلك  اإلى  فاندفعوا  الشهادة،  وعالم  الغيب  عالم  بين  بالجمع  يمان  الاإ
الزمن  من  فترة  وبعد  الناس.  على  الشهادة  فحققوا  المعروف،  الحضاري 
قضايا  وهمشت  فقط،  بالغيب  متعلقا  فاأصبح  يمان،  الاإ هذا  في  خلل  حصل 
ضعف  النتيجة  وكانت  الاجتماعي.  والواقع  الشهادة  بعالم  المتعلقة  يمان  الاإ
ياأتي  وهنا  الحياة.  في  للمسلم  الحضارية  الفعالية  وتراجع  الحضاري  الدافع 
اأن يكون  مة في معتقداتها ما يجب  للاأ العلماء ليعدلوا المسار ويعيدوا  دور 
الغيب  عالم  قضايا  بين  جامعا  ليعود  الناس  اإيمان  يصلحوا  واأن  يمان  الاإ به 
يتطرق  اأن  ينبغي  الاإصلاح  هذا  اأن  المحاضر  ويرى  الشهادة..  عالم  وقضايا 
اإلى عدة جوانب: -1 الاإصلاح في مصدر العقيدة نفسها؛ باأن تؤخذ من القراآن 
والسنة، لتكون حية وفاعلة ويكون لها وقع في النفوس، كما حدث في اأجيال 
يمان صدى في واقع  رادات ليكون للاإ ولى، فتتحرك العقول والاإ المسلمين الاأ
جوانب  مختلف  في  نسان  الاإ وترقية  والتعمير  البناء  في  يتجسد  الناس  حياة 
يمانية، باأن ُيعاد اإدخال  حياته. -2 اإصلاح مضمون العقيدة؛ اأي المفردات الاإ
يمان لتكون جنبا اإلى جنب مع مفردات عالم  مفردات عالم الشهادة في حيز الاإ
عمارة  الحرية،  الشورى،  الاجتماعي،  التضامن  قضايا:  مثل  وذلك  الغيب، 
نسانية، البحث  الاأرض، ارتفاق الكون، التحرر من الاستبداد، توفير الكرامة الاإ
العلمي واكتشاف قوانين الطبيعة. -3 تجاوز القضايا التي ليست من مشكلات 
المسلمين اليوم والتي ما يزال الناس يتخاصمون في شاأنها، مع اأن اأمرها هين. 
م بها هذه المفردات للناس، بحيث يكون  -4 اإعادة النظر في المنهجية  التي ُتقدَّ
لها اأثر وعمق في النفس، لا اأن تقع فيها وقعا جافا، فلابد اأن تتحرك النفوس 
نجاز والبناء.. وانتهى المحاضر اإلى التاكيد على اأن  والعقول لتندفع اإلى الاإ
قادة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ضربوا النموذج والمثل في هذا الباب 

ولذلك استطاعوا اأن يهيئوا الشعب الجزائري للثورة ضد الاستعمار.

محاضرات متنوعة
ستاذ  الاأ وتراأسها  الثاني،  اليوم  مساء  عقدت  والتي  للملتقى  الثانية  الجلسة 
قدور قرناش، عرفت اإلقاء ثلاث محاضرات متنوعة الموضوعات، وكان اأول 
رئيس  نائب  الطالبي  الدكتور عمار  ستاذ  الاأ الجلسة هو  المحاضرين في هذه 
جمعية العلماء، وعنوان محاضرته )التقارير السرية للمخابرات الفرنسية حول 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين(، عرض فيها مضمون عدد من التقارير 
مام عبدالحميد بن باديس  السرية التي اكُتشفت مؤخرا، والتي اأعدت عن الاإ
رحمه الله في حياته وحتى بعد مماته، اأحد هذه التقارير كتب سنة 1921 وفيه 
مام اأثناء زيارته لتونس ولقائه بالشيخ عبد العزيز الثعالبي رحمه  تتبع لنشاط الاإ
الله وبغيره من رجال الاإصلاح في تونس. وتقرير اآخر تضمن اأنه بعث برسالة 
العمل  بالتوقف عن  اأمره  اأن والده  اإلى  فيها  العقبي يشير  الطيب  الشيخ  اإلى 
ذلك.  بسبب  سرة  الاأ بيت  غادر  واأنه  مره  لاأ الاستجابة  رفض  واأنه  الاإصلاحي 
مكان  في  التعليم  من  منعه  والده  اأن   ،1933 سنة  كتب  ثالث  تقرير  وتضمن 
معين. وهناك تقرير رابع سنة 1939 يؤكد اأن نشاط ابن باديس امتد اإلى المجال 
السياسي، واأن تاأثيره تجاوز الجزائر اإلى العالم العربي، واأنه يسافر اأسبوعيا اإلى 
سباني والقنصل  الجزائر العاصمة ويقيم عند العقبي، واأنه اتصل بالقنصل الاإ
الثعالبي، واأنه يجب مراقبة  بالتنسيق مع  اأموال  يطالي، واأنه يحصل على  الاإ
مام مباشرة، تضمن  نشاطه. وهناك تقرير خامس اأعد سنة 1940بعد وفاة الاإ
تفاصيل وفاته، حيث نقل يوم 14 اأفريل اإلى بيت والده، وقبل ذلك كان يسكن 
في شقة من الشقق التي يسكنها الفقراء، وفي يوم 15 اأفريل زاره ابن جلول 
رفقة طبيبين اإسرائيليين وبقوا معه اإلى الثانية ليلا، واأن وفاته كانت في الساعة 
الميلي والتبسي  الثانية وعشرين دقيقة صباحا، وقد زاره قبل وفاته كل من 
بينما منع اآخرون من زيارته، وورد في التقرير اأنه بعد تاأكد وفاته خرج البراح 
في الصباح ينادي في شوارع قسنطينة اأن مصباح العلم قد انطفاأ. وهناك تقرير 
مام  ن الاإ

كتب بعد وفاة ابن باديس بثمانية عشر عاما اأي سنة 1958، يؤكد اأ
هو سبب تمرد 1945، واأنه هو الذي األهم جبهة التحرير مبادئها، في اإشارة اإلى 
نداء اأول نوفمبر. اإلى جانب تقارير اأخرى تحدثت عن نشاطه في التعليم وتاأثيره 
في تلاميذه، وتقارير اأخرى تحدثت عن شجرة نسبه وزيجات والده واأولاده من 

هذه الزيجات، وغيرها من التقارير التي تحدث عنها المحاضر.
الصلابي  محمد  علي  الدكتور  األقاها  ثانية  محاضرة  المحاضرة  هذه  اأعقبت 
في  النهوض  )فقهاء  وعنوانها  الليبي،  الاإسلامي  والداعية  والكاتب  المؤرخ 
الذين  هم  النهوض  فقهاء  اأن  فيها  بين  لهية(،  الاإ السنن  مع  والتعامل  مة  الاأ
والدول  الحضارات  قيام  في  الله  سنن  واستيعاب  فهم  على  القدرة  لديهم 
واندثارها، ولهم القدرة على التاأثير في النفوس بتوفيق الله عز وجل، كما اأن 
المبداأ مهما  الثبات على  الدائب،  العالية والنشاط  الحيوية  من مواصفاتهم: 
كانت الظروف، الشجاعة والصراحة، الحلم والسماحة الواسعة، القدرة على 
التطوير والتجديد. وهذا النوع من الفقهاء قليلون. هؤلاء الفقهاء لهم علاقة 
خاصة بالقراآن قراءة وتدبرا واستلهاما للسنن الربانية منه. ومن هذه السنن: 
سنة تغيير النفوس، سنة التدرج، سنة الابتلاء، سنة التدافع، سنة التمكين، 
حيث  يوسف  سورة  على  ذكره  ما  المحاضر  طبق  وقد  بالاأسباب.  خذ  الاأ سنة 
نظمة  استخرج منها صفات فقهاء النهوض وسنن التغيير ومنهج التعامل مع الاأ
ومتى تتدخل اإرادة الله في نصرة السمتضعفين واإهلاك المفسدين. كما طبقها 
مام عبد  ن الاإ

كذلك على قصة موسى وقصة داود وسليمان. واأكد المحاضر اأ
مكنته  الكريم  بالقراآن  خاصة  علاقة  له  كانت  الله  رحمه  باديس  بن  الحميد 
الاعتبار في عمله  النفوس واأخذها بعين  الربانية في تغيير  اإدراك السنن  من 

التغييري الذي مارسه في واقع المجتمع الجزائري.
اأما المحاضرة الثالثة في هذه الجلسة فكانت من اإلقاء الدكتور العربي كشاط 
اإلى  اللفظية  التلاوة  تجويد  )من  وعنوانها  باريس،  في  الدعوة  عميد مسجد 
تشييد التلاوة الحضارية(، اأبرز فيها المقصود من التلاوة وهو تلك التلاوة التي 
تؤجج همة التالي وهمة المستمع لتكون هذه التلاوة مرقاة اإلى المستوى الذي 
سلام. واأكد ضرورة الانطلاق من التلاوة المجتمعية اإلى التلاوة  يرفع اإليه الاإ

اللفظية، بحيث ينفتح المسلم على دنيا اإخوانه المسلمين ودنيا الناس جميعا، 
وذلك يكون بتلاوة القراآن بوصفه خطاب الله عز وجل بصفة اأمرية فنعرف من 
التلاوة ما يريد منا ربنا عز وجل فننفذه. وهذه التلاوة ينبغي اأن تكون بمشاركة 
الغير اأداء وفهما واستجابة واتباعا. وهو ما يقتضي معرفة المستوى النفسي 
المسلمين  وضع  عن  المحاضر  وتساءل  للمخاطبين.  الاجتماعية  والاأوضاع 
اليوم: اأين الصلاح في حياتنا؟ لماذا اسُتضعفنا في الاأرض؟ ما هي العوامل 
جابة عن هذه التساؤلات بصدق  ن الاإ

التي وصلت بنا اإلى هذا المستوى؟ واأكد اأ
هي التي تحدد علاقتنا بكتاب ربنا عز وجل وطبيعة تعاملنا معه.

ومضمون  مضمونها  اإلى  تطرقت  مناقشة  المحاضرات  هذه  اأعقبت  وقد 
المحاضرتين اللتين األقيتا في الجلسة الصباحية، وانتهت باإجابة المحاضرين 

عن تساؤلات المعقبين.

مواصفات العلماء الراسخني ومنهجهم يف اإلصالح
ستاذ مرزوق خنشالي،  صبيحة اليوم الثاني كانت موعدا لجلسة ثالثة تراأسها الاأ
ستاذ  ساتذة المشاركين. وكان اأول المتدخلين هو الاأ وحاضر فيها عدد من الاأ
بمحاضرة  باتنة  بجامعة  سلامية  الاإ العلوم  كلية  من  عيساوي  اأحمد  الدكتور 
اأنموذجا(.  التبسي  العربي  الشيخ  الراسخين:  العلماء  )مواصفات  عنوانها 
هائل من  لديهم كم  الذين  هم  العلماء: من هم؟ هل  تساءل عن هؤلاء  حيث 
ومن  بها؟  وينهضوا  مة  الاأ ليقودوا  يكفي  هذا  وهل  والمعلومات؟  المعارف 
مة؟ ليجيب باأن العالم الراسخ هو المؤهل عقليا  المؤهل ليتكلم في قضايا الاأ
وفكريا ووجدانيا، ومن المقتدرين علميا ومنهجيا، ومن المقبولين جماهيريا، 
العالم  اأن  واأكد  والخشوع.  بالربانية  لهم  المشهود  ومن  فكريا،  والمستقلين 
يَن َرُسولًا  يِّ مِّ الحقيقي هو من يشير اإليه قوله تعالى: ﴿ُهَو الَِّذي بََعَث ِفي اْلاأُ
ن َكاُنوا ِمن َقْبُل  ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َواإِ يِهْم َوُيَعلِّ ْنُهْم يَْتُلو َعَلْيِهْم اآيَاِتِه َوُيَزكِّ مِّ
مام الشهيد  ِبيٍن﴾ ]الجمعة: 2[. واأبرز الصفات التي تميز بها الاإ لَِفي َضَلاٍل مُّ
الشيخ العربي التبسي رحمه الله وهي: الخشية والخشوع والزهد والتواضع 
نس وحلاوة الحديث وغيرها. وهذه الصفات، اإلى جانب  والشجاعة والهيبة والاأ
في  والريادة  القيادة  مكانة  يتبواأ  اأن  من  مكنته  التي  هي  العلمي،  التمكن 

مجتمعه وفي زمانه.
تلت هذه المحاضرة محاضرة اأخرى األقاها الدكتور موسى بن سعيد من جامعة 
المسيلة بعنوان )منهج العلماء في الاإصلاح: الشيخ العربي التبسي نموذجا(، 
الصلاح  وما  بالمنهج؟  المراد  ما  التساؤلات:  من  جملة  بدايتها  في  طرح 
والاإصلاح؟ وما منهج العلماء في الاإصلاح؟ وما ضوابط هذا المنهج؟ فذكر اأن 
المراد بالمنهج هو المنهج الدعوي اأو الطرق والخطط التي تسير وفقها الدعوة 
ن الاإصلاح هو ما كان على 

سلامية. والمراد بالصلاح هو ضد الفساد، كما اأ الاإ
فساد. اأما منهج العلماء في الاإصلاح فاأكد اأن له ضوابط مستخرجة  خلاف الاإ
اأولا ثم المجتمع  من القراآن والسنة هي: عبادة الله وتوحيده – اإصلاح الفرد 
ثانيا – العلم قبل القول والعمل – اأن يكون على منهج السلف الصالح.. واأكد 
مة  اأن الشيخ العربي التبسي سار على هذا المنهج، فكان يعلم الاأ المحاضر 
ويربي ويرشد ويصلح على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وكان يرى 
مة حياتها الحقيقية، كما اأنه  مة وبفقدانه تفقد الاأ رشاد هو سبب حياة الاأ ن الاإ

اأ
كان يدعو اإلى الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والشقاق، ويحث على تعلم اللغة 
العربية ويعمل على اإحيائها، ويشدد في ضرورة ممارسة الاإصلاح. وقد جسد 
اأن  دون  يملك  ما  بكل  وضحى  عمليا،  العامل  العالم  حقيقة  التبسي  الشيخ 
يثني من عزيمته اأو ينقص من عمله ما واجهه من عقبات وتحديات. لينتهي 
خير اإلى اأن من اأسباب اختطاف الشيخ العربي التبسي واإعدامه  المحاضر في الاأ
من قبل الاستعمار: فتواه بوجوب الجهاد، حثه لطلبة معهد ابن باديس على 
الالتحاق بصفوف المجاهدين، اشتراطه على الحكومة الاستعمارية التفاوض 
نيابة  التفاوض  الوحيد في  الحق  باعتبارها صاحب  الوطني  التحرير  مع جبهة 

عن الشعب الجزائري.
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الشيخ العربي التبسي بعيون خمتلفة
ستاذ  الاأ اأولا  فيها  تحدث  رابعة،  ُشرع في جلسة  الثالثة،  الجلسة  نهاية  بعد 
األقى  حيث  الجزائر،  بجامعة  التاريخ  اأستاذ  بلغيث  مين  الاأ محمد  الدكتور 
محاضرة بعنوان )الشيخ العربي التبسي بمنظار شاهد القرن مالك بن نبي(، 
ابن  فهو  التبسي،  العربي  الشيخ  فيها  ولد  التي  البيئة  اإلى  بدايتها  في  األمع 
عصر نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وابن منطقة تبسة التي 
القرية  وصف  بين  تجمع  وكانت  التغريب،  بتيارات  تاأثرت  قد  حينئذ  تكن  لم 
ووصف بدايات المدينة. وكان اأهله معروفين بالشدة، فاأخذ منهم هذه الصفة. 
اإلى بلدته سنة 1927، وجد  اأماكن مختلفة، وعندما عاد  وقد نهل العلم من 
جباري سنة 1910  اأهل تبسة ما زالوا يعيشون على ذكريات رفض التجنيد الاإ
خوان العنق اإلى جانب عباس  الذي اأعقبته جهود بعض الرجال الكبار منهم الاأ
بن حمانة الذين اأسسوا اأول جمعية قامت ببناء مدرسة تهذيب البنين. ويشير 
المحاضر اإلى اأن مالك بن نبي تحدث عن الصراع الفكري وتطاحن العصب في 
منطقة تبسة في المرحلة المذكورة، وقد اأدرج اغتيال عباس بن حمانة في هذا 
السياق، هذا الاغتيال الذي اأثار اأزمة في البرلمان الفرنسي واأجهضت به فرنسا 
تجربة التعليم العصري في تلك المرحلة، مما جعل المصلحين يبعثون بالطلبة 
اإلى تونس للدراسة.. وفي مقارنة بين الشيخ العربي التبسي ومالك بن نبي؛ 
ول رائد من رواد التنوير وفقه الواقع والدعوة اإلى مستقبل  يرى المحاضر اأن الاأ
طيب، بينما الثاني هو فقيه الحضارة وهو نسيج وحده. واأورد المحاضر حديث 
مالك بن نبي عن خلافاته مع الشيخ التبسي في مؤلفاته وخاصة منها »الصراع 
تعامل  من  نبي  بن  مالك  موقف  الخلافات  هذه  ومن  و«العفن«،  الفكري« 

الجمعية مع كل من فرحات عباس وابن جلول وابن التهامي.
من  بلهامل  مفيدة  الدكتورة  فكانت  الجلسة،  هذه  في  الثاني  المتحدث  اأما 
العربي  )الشيخ  موضوع  تناولت  التي  بقسنطينة،  القادر  عبد  مير  الاأ جامعة 
بالفرنسية(، حيث تساءلت:  الناطقة  التبسي من خلال جريدة الشاب المسلم 
كيف تناولت هذه الجريدة الشيخ العربي التبسي؟ وكيف ظهر على صفحاتها؟ 
وكيف ُعرضت قضية فصل الدين عن الحكومة في الجريدة والتي اهتم بها كل 
اإلى ظروف نشاأة الجريدة،  براهيمي والتبسي كثيرا؟ وتشير المحاضرة  من الاإ
اإن  براهيمي الذي ما  الاإ اأحمد طالب  اإنها كانت فكرة اختمرت في ذهن  حيث 
عرضها على الشيخ العربي الذي كان رئيس الجمعية بالنيابة حينئذ حتى وافق 
عليها مباشرة، باعتبارها وسيلة فاعلة لضرب المشروع الاستعماري الفرنسي 
في الجزائر. وقد كتب في هذه الجريدة اأشخاص اأصبح بعضهم بعد الاستقلال 
مراد، مصطفى  علي  نبي،  بن  مالك  منهم:  الجزائرية،  الدولة  في  مسؤولين 
العلماء  جميعة  اأن  المحاضرة  وتؤكد  براهيمي.  الاإ طالب  اأحمد  الاأشرف، 
اأمام  لوجه  وجها  يقف  الذي  الجزائري  نسان  الاإ كونت  الجزائريين  المسلمين 
الفرنسي، وهياأت الجو الذي تفجرت في ظله الثورة، كما اأنها سحبت البساط 
التعليمي والتربوي للجزائريين من تحت اأرجل فرنسا بفضل مؤسساتها التربوية 

التي اأسستها في مختلف مناطق الوطن.

الشيخ إبراهيم اطفيش وجملته املنهاج
اإسحاق  اأبي  للشيخ  خامسة خصصت  لجلسة  موعدا  كان  الثاني  اليوم  مساء 
اأول محاضرة فيها بعنوان  اإبراهيم اطفيش وجهوده في الاإصلاح، حيث كانت 
عبدالله  القاضي  األقاها  وجهوده(  حياته  اطفيش  اإبراهيم  اإسحاق  اأبو  )الشيخ 
اطفيش  اإبراهيم  الشيخ  حياة  مراحل  فيها  لخص  ُعمان،  سلطنة  من  راشد  بن 
وفي  يزقن  بني  في  1886م  سنة  بمولده  بداأت  التي  الحياة  هذه  الله،  رحمه 
اأسرة ينتهي نسبها اإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حفظ القراآن الكريم 
وعمره اأحد عشر عاما، واأخذ مبادئ العلوم العربية والشرعية عن عمه قطب 
ئمة محمد بن يوسف اطفيش، ثم رحل اإلى الجزائر العاصمة اأين تعلم على  الاأ

يدي الشيخ عبدالقادر المجاوي. في سنة 1917 اتجه اإلى تونس اأين التحق 
بجامع الزيتونة، ثم انخرط في الحزب الحر الدستوري التونسي الذي كان عبد 
العزيز الثعالبي زعيما له. وبسبب نشاطه السياسي نفي اإلى مصر سنة 1923. 
كما   ،1931 سنة  حتى  الصدور  في  واستمرت   1925 سنة  "المنهاج"  اأسس 
نشر مقالات مختلفة في "الفتح" و"الزهراء" في مصر. هياأت له مصر مجالي 
الاستعمار  تاأليفا وتحقيقا، وقاوم  العلم الشرعي  سياسة وثقافة رحيبين فنشر 
الكتب  بدار  التصحيح  1940 عين مشرفا على قسم  بكل وسيلة. وفي سنة 
المصرية. حضر مؤتمر القدس سنة 1931. وفي سنة 1948 زار زنجبار، كما 
زارها اأيضا سنة 1960.  مثل اإمامة ُعمان في مؤتمر الجامعة العربية، وقاد 
مم المتحدة سنة 1960. اأدى فريضة الحج مرتين. وترك عددا  بعثتها اإلى الاأ
من المؤلفات منها: الدعاية اإلى سبيل المؤمنين. ومن تلاميذه: مفدي زكريا، 
محمد علي دبوز، حمد الخليل مفتي ُعمان، وغيرهم. توفي في القاهرة فجر 

يوم الثلاثاء 20 شعبان 1385هـ، الموافق 14 ديسمبر 1965م، ودفن فيها.
اطفيش  اإسحاق  )اأبو  بعنوان  فكانت  الجلسة  هذه  في  الثانية  المحاضرة  اأما 
ستاذ الدكتور مولود عويمر اأستاذ التاريخ  وقضايا التحرير والتنوير(، األقاها الاأ
بجامعة الجزائر، اأبرز خلالها اأن الشيخ اطفيش عاش في فترة امتازت بظهور 
مية  مجموعة كبيرة من العلماء والمفكرين بعد فترات طويلة من الجهل والاأ
التنوير  من  سنة  وسبعين  سبعا  اطفيش  الشيخ  عاش  وقد  مة.  الاأ بها  مرت 
)العطاء الفكري والعلمي( والتحرير )النضال السياسي(، حيث دارت جهوده 
اطفيش  الشيخ  جهود  بين  من  المحاضر  وذكر  المجالين.  هذين  بين  واأعماله 
سلامي  في مجال التنوير: -1 تجديد التعليم واإصلاحه في العالم العربي والاإ
في الطرق والوسائل والمضمون، حيث طالب باإدخال العلوم الطبيعية واللغات 
سلامية، وقد سجل  والاإ العربية  المدارس  التكوين في  جنبية ضمن مناهج  الاأ
زبدة اأفكاره في هذا الموضوع في كتابه "الدعاية اإلى سبيل المؤمنين". -2 
علام  تجديد الفقه والفتوى واستعمال الوسائل الحديثة فيهما. -3 الاهتمام بالاإ
وتاأسيس المجلات والكتابة في الصحف، باعتباره وسيلة مهمة جدا وسلاحا 
طار مجلة )المنهاج(.. اأما في مجال  مة، وقد اصدر في هذا الاإ وقوة ولسانا للاأ
التحرير فذكر المحاضر من جهود الشيخص اطفيش اأنه: -1 كان صاحب اآراء 

ومواقف في المجال السياسي حيث كان مناضلا في الحزب الحر الدستوري 
مير خالد في الجزائر.  التونسي كما ربط الاتصالات بين الثعالبي في تونس والاأ
-2 شارك في عضويةعدة جمعيات تحررية في مصر كانت تنشط في المجال 
السياسي. -3 كان له نشاط بارز في خدمة القضية الفلسطينية بالكتابة اأولا 
سلامي. -4 عمل في مقاومة الاستعمار  الاإ بالاإسهام المباشر في المؤتمر  ثم 
مة وقادة المسلمين فيما  بكل ما اأوتي من جهد. -5 اأبرز مسؤولية علماء الاأ
كان يعيشه المسلمون في ذلك، فقد اعتبرهم سببا في الحالة التي انحدرت 

مة. اإليها الاأ
مجلة  في  الجزائرية  والقضايا  الفكري  )الخط  بعنوان  ثالثة  محاضرة  وفي 
العامة  جواء  والاأ الظروف  بلحاج عن  الشيخ  قاسم  الدكتور  المنهاج(، تحدث 
التي ظهرت فيها )المنهاج( للشيخ اأبي اإسحاق اإبراهيم اطفيش، ووصفها باأنها 
سلامية  كانت ظروفا سياسية واجتماعية عصيبة عاشتها جل البلاد العربية الاإ
مشرقا ومغربا اأبرز ما ميزها هيمنة الاستعمار الغربي. وقد جاء اإصدار المنهاج 
المنهاج في  اإسلامية جديدة. وقد ظهرت  التحدي وتعلن بشائر نهضة  لترفع 
حالة  صورة  تعكس  اأوضاعا  تعيش  كانت  التي  سلامي  الاإ العالم  قلب  مصر 
اإسحاق  اأبي  الشيخ  المجلة  تحليل لشخصية منشئ  مة بصفة عامة. وفي  الاأ
اطفيش، اأشار المحاضر اإلى اأن الرجل تميز باأنه كان رجلا يعشق الحرية ويبغض 
الاستكانة والخنوع، كما اأنه كان يرفض العصبية، ويملك فكرا ناقدا متفحصا، 
اإضافة اإلى اأنه كان شديدا في الحق متمسكا باأصالته وانتمائه الوطني للجزائر. 
وعن خصائص الخط الفكري لمجلة المنهاج يرى المحاضر اأنها تصنف ضمن 
القرن  في  الجزائرية  الاإصلاحية  الحركة  اأصدرتها  التي  والمجلات  الجرائد 
العشرين لاستعمالها وسيلة لتحقيق اأهدافها في النهضة والتغيير باإشاعة فكرة 
المنهاج عن توجهات  اأوسع نطاق، حيث عبرت  الاإصلاح بين الجماهير على 
الاإصلاحيين الجزائريين خارج الجزائر. كما اأن المنهاج كانت اأحد منابر التوعية 
الحاملة لفكرة الاإصلاح، فكانت صحافة راأي وفكرة وقضية، وقد اهتمت كثيرا 
بقضايا التعليم والتفتح الفكري والجد والكد والعمل وضرورة ترك الانحرافات 
خلاقية ومحاربة الفقر والدعوة اإلى الوحدة.. وفيما يتعلق بالقضايا الجزائرية  الاأ
في مجلة المنهاج، اأشار المحاضر اإلى اأن المجلة نشرت حوالي عشرين مقالا 
حول القضايا الجزائرية في ذلك الحين، تناولت عددا من الموضوعات تندرج 
جباري الذي فرضته السلطات  ضمن المحاور التالية: -1 محاربة التجنيد الاإ
لهذا  الخضوع  عدم  ضرورة  على  التركيز  مع  الجزائريين،  على  الاستعمارية 
التجنيد. -2 التعريف بوجوه النهضة الاإصلاحية في الجزائر. -3 اإبراز الوجه 
سلام. -4 محاربة الجمود  الحضاري المشرق للجزائر المنتمي اإلى حضارة الاإ
الفكري والتعصب المذهبي والانحلال الخلقي الذي كان مستفحلا. -5 فضح 
مناصرة   7- للجزائر.  العلمي  بالتراث  التعريف   6- الاستعمار.   مخططات 
هذه  اإلى  وبالاإضافة  سلامي..  الاإ العربي  التوجه  ذات  الجزائرية  الصحافة 
القضايا التي عالجتها المنهاج، كانت لها اأهداف كبرى عملت على تحقيقها، 
سلامي  الاإ العالم  في  المطروحة  القضايا  معالجة   1- المحاضر:  نظر  في  هي 
اإلى الساحة المصرية بقصد التعريف بها.  حينئذ. -2 نقل القضايا الجزائرية 
نجليزي، ومناصرة حقها  الاإ المستعمر  ُعمان في صراعها مع  تبني قضية   3-
في التحرر. -4 العناية بقضايا وادي ميزاب بالتعريف بحضارته وربطه بالعالم 

الاإسلامي.
الفرصة  اأتيحت  الجلسة،  رفع  وقبل  محاضرته  من  قاسم  الدكتور  انتهاء  بعد 
)الغلو  بعنوان  مداخلة  قدم  الذي  ليبيا  من  الفطيسي  اأحمد  محمد  للدكتور 
والتطرف.. المظاهر والعلاج انطلاقا(، اأبرز فيها مخاطر التطرف والغلو التي 
ليبيا بسبب تصرفات  تنخر  المخاطر  اأن هذه  اليوم، وكيف  مة  الاأ منها  تعاني 
مة في حين  التكفيريين الذين يثيرون قضايا تافهة يشغلون بها عقول اأبناء الاأ

وطان ويستولي الاعداء على الثروات. ُتنتقص الاأ
اأتيحت الفرصة بعد ذلك للمناقشة والحوار حول ما األقي من محاضرات في 

الجلستين الرابعة والخامسة.
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جلسة أخرى متنوعة املوضوعات
ستاذ مصطفى  وقبل انتهاء اأشغال اليوم الثاني، ُعقدت جلسة سادسة تراأسها الاأ
لل�أستاذ  ولى  الاأ كانت  محاضرات،  ثل�ث  خل�لها  واألقيت  الرحمن،  عبد  بن 
جمعية  )منهجية  وعنوانها  البصائر،  جريدة  تحرير  رئيس  مجوري  التهامي 
التي  الفكرة  المحاضر من  انطلق  مة(، حيث  الاأ بقضايا  الاهتمام  العلماء في 
تبنتها الجمعية والمتمثلة في »بناء جيل بفكرة صحيحة ولو مع علم قليل«، 
عل�م،  واأبرز الوسائل التي اتخذتها لتحقيق مشروعها هي: التربية والتعليم، والاإ
التي  هي  المنهجية  هذه  الوطنية.  حزاب  والاأ الجمعيات  مع  العل�قات  وبناء 
اإطار  في  جهودها  ركزت  حيث  مة،  الاأ بقضايا  اهتمامها  في  الجمعية  طبقتها 
الحضارية،  بوظيفتها  للقيام  وتهيئتها  سليما  تكوينا  وتكوينها  سرة  الاأ اإصل�ح 
نسانية والاإسهام في رقيها  وكذا تحرير الوطن وتحقيق استقل�له، ثم خدمة الاإ
وتقدمها وصل�حها. واأكد المحاضر اأن هذه المحاور التي ركزت عليها الجمعية 
مام ابن باديس رحمه  جهودها واأعمالها هي التي جاء التاأكيد عليها من قبل الاإ

الله في مقاله الشهير )لمن اأعيش؟(.
ستاذ عبد الحفيظ شريف، وعنوانها  اأما المحاضرة الثانية فكانت من اإلقاء الاأ
الجزائريين(،  المسلمين  العلماء  مواثيق جمعية  في  اللغوية  المساألة  )مكانة 
اأبرز خل�لها المحاضر اأن اأساس مرجعية الحركات الاإصل�حية هو القراآن الكريم، 
الرؤية  اأن  واأكد  هوية،  قضية  هي  واإنما  فحسب  قراءة  اأداة  ليست  اللغة  واأن 
الاستعمارية للغة العربية كانت لها ثل�ثة اأبعاد هي التحييد والانفصام والمسخ. 
سل�م والقراآن  ولذلك فاإن جمعية العلماء ركزت على مقومات الهوية وهي الاإ
واللغة العربية، فاعتبرت اللغة هوية، وعملت على اإحياء مجد اللسان العربي، 
بفعل  الجزائري  المجتمع  في  كانت مستفحلة  التي  مية  الاأ قوة  بكل  وحاربت 

ممارسات الاستعمار.
)الغلو  بعنوان  كانت  والتي  الجلسة  هذه  في  خيرة  الاأ المحاضرة  جاءت  ثم 
ستاذ الدكتور  والتطرف الطائفي في اإفريقية وسبل معالجته(، والتي قدمها الاأ
رهاب في  ن الاإ

محمد عثمان صالح رئيس هيئة علماء السودان، واأبرز خل�لها اأ
المفهوم السياسي الحديث هو »القتل والتدمير والتفجير بحجة الجهاد في سبيل 
الله«، ومن اأسبابه: سوء فهم مقاصد الشريعة وعدم رعايتها. واأكد المحاضر 
رهاب، بل هو سببه المباشر، والتطرف هو الغلو في الدين،  اأن التطرف قرين الاإ
وهو قديم، لكن ما يحدث منه في عصرنا يفوق كل ما حدث من قبل. ويرى 
المحاضر ان العل�ج اإنما يكمن في اعتماد القراآن والسنة بفهم العلماء الربانيين 
هذه  مواجهة  تمكنهم من  التي  الشجاعة  العلماء  لدى  تتوفر  واأن  الوسطيين، 
رهاب واستفحاله،  الاآفة. كما ذكر المحاضر اأن هناك اأسباب واقعية لانتشار الاإ
منها ما هو سياسي متمثل في الفقر المنسي والغنى المطغي، ومنها ما هو 
والمخدرات  الخمور  وتفشي  الاجتماعية  العدالة  غياب  في  يتمثل  اجتماعي 
خل�قي، ومنها ما هو سياسي يتمثل في غياب الحكم الراشد  وانتشار الفساد الاأ
العلماني وكذلك  الاستعمار الصليبي  سل�مية لحكم  الاإ البل�د  وخضوع معظم 
مشكلة تشريد اأهل فلسطين وعدم فعل الحكام العرب شيئا لنصرتهم. ولعل�ج 
هذه المشكل�ت لابد من: تحقيق وحدة المسلمين وتضامنهم، الدفاع عن سيادة 
الدول واأراضيها، تعزيز التكامل السياسي والاجتماعي، تعزيز السل�م.. وعن 
رهاب في مختلف مناطق اإفريقية حاليا، اأكد المحاضر اأن هناك جماعات  واقع الاإ
اإرهابية كثيرة منتشرة في كل مكان من القارة، وقد اأضيفت اإلى هذه الجماعات 
ظاهرة التطرف الشيعي الرافضي التي بداأت تمتد وتستفحل في اإفريقيا العربية 
الظاهرة  هذه  استفحال  اأسباب  المحاضر  واأرجع  السنة.  اأهل  اختراق  بغرض 
بين  العلماء وتقاعس بعضهم، وطغيان الخل�ف ما  بالدين، وقلة  اإلى الجهل 
المد  تحجيم  على  العمل  ضرورة  على  المحاضر  وشدد  والسلفية.  الصوفية 

لذلك:  كوسائل  واقترح  واآثاره،  اأسبابه  ومعرفة  وتحليله  رصده  بعد  الشيعي 
تعميق  التي تجرم وتعاقب سب الصحابة،  القوانين  بالسنة، سن  الوعي  نشر 
رضوان  المؤمنين  مهات  ولاأ وسلم  عليه  الله  ولرسوله صلى  لله  الناشئة  حب 
الله عليهن، مراقبة المدارس الخاصة، تنسيق الجهود بين الجهات الرسمية 
تكثيف  سل�مية،  والاإ العربية  للبلدان  السنية  الهوية  على  للحفاظ  والشعبية 
عداء في استغل�ل هذه الظواهر،  مة، دراسة ورصد خطط الاأ الجهود لتوحيد الاأ

توصية الدعاة بترك الخل�ف والصدام والشقاق.

اجللسة األخرية وحفل االختتام
كانت صبيحة اليوم الثالث من اأيام الملتقى وهو يوم الجمعة فرصة لاستراحة 
في  خيرة  الاأ الجلسة  عقد  تم  ولذلك  الجمعة،  لصل�ة  وللتهيؤ  المشاركين، 
اأستاذان كريمان،  فيها  الزبير طوالبي، وحاضر  ستاذ  الاأ تراأسها  المساء، حيث 
ستاذ الشيخ محمد الهادي الحسني الكاتب والمفكر الجزائري  الاأ اأولهما هو 
ستاذ محمد بن موسى الشريف من المملكة العربية  المعروف، والثاني هو الاأ
السعودية. وقد شهدت حضور جمهور كبير غصت به القاعة حتى لم يبق فيها 

مكان.
ستاذ محمد الهادي الحسني فقد كانت بعنوان )دور علمائنا في  اأما محاضرة الاأ
التبسي واطفيش  الجزائر: الشيخان  الفرنسي الصليبي في  مواجهة المخطط 
نموذجا(، فقد انطلق من تصحيح خطاإ في مصطلح شائع »المشروع الفرنسي«، 
ن  حيث اأن ما قامت به فرنسا وتقوم به هو »مخطط فرنسي« وليسا مشروعا؛ لاأ
ستاذ الحسني على التفطن والتمعن  المشروع مستمد من الشرعية، كما ركز الاأ
فيما بين مفهومي »المخطط« و«المشروع«، فمصطلح مشروع يصح على ما 
نقوم به نحن كجزائريين، اأما بالنسبة لما تقوم به فرنسا فهو مخطط فرنسي، 
كما تحدث عن دور قادة الحركة الاإصل�حية في مواجهة هذا المخطط، ومقاومة 
بين مفهومي  الفصل  اإلى  نبه  المهزومين، كما  نفوس  الواقع وفي  تمدده في 
مة نادى بها القراآن وهي التي قام  ستاذ الحسني اإن الاأ مة والدولة. يقول الاأ الاأ
العلماء،  الرسل ومن خلفهم من  نها مهمة  لاأ اأساسها جهاد المصلحين،  على 
على خل�ف الدولة التي يبنيها اأيا كان، وضرب لذلك مثل� بابن باديس »الذي 
مام العربي التبسي مخاطبا الجزائريين: »كان  كان هو الجزائر« كما قال عنه الاإ
ابن باديس هو الجزائر وعلى الجزائر اأن تجتهد لتكون ابن باديس«، ويضيف 
جل�ء الذين اأبدعوا في ظروف لم تسمح  ستاذ الحسني عن هؤلاء العلماء الاأ الاأ
مة ومقوماتها في الوقت التي كادت اأن تضيع  بداع اإلا اأنهم نهضوا بالاأ لهم بالاإ

فيه بعدما ضاعت الدول فاأدركوا ما عجز عن اإدراكه قادة الراأي وذلك بفضل 
سل�مية. منهاجهم واستراتيجيهم واعتمادهم على نصوص الشريعة الاإ

واأما محاضرة الدكتور موسى الشريف فكان عنوانها )الشيخان العربي التبسي 
واأبو اإسحاق اطفيش ونشاطهما الاإصل�حي(. 

العلم وبناء الوعي الفكري والثقافي حتى يقتدوا  دعا المحاضر تكوين طلبة 
جل�ء، كما تطرق اإلى الحديث عن المشاكل التي يعاني العالم  بهؤلاء العلماء الاأ

الاإسل�مي من تطرف وغلو وانحراف سلوكي.
اإلى  الجزائريين  العلماء المسلمين  الدكتور موسى الشريف من جمعية  طالب 
براهيمي  تكوين طلبة يقتدون بسيرة هؤلاء العظماء من ابن باديس والبشير الاإ
المسؤولية  »هذه  وقال  مجدهم،  حياء  لاإ التبسي  والعربي  اأطفيش  واإبراهيم 
منوطة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين حصرا« وقال اأيضا »اأمنيتي في 
جيال  لل�أ المجد  وتعيد  اأولئك  ذكرى  باإحياء  نفوس  فيها  تحيي  اأن  المؤتمرات 
الناشئة«. كما اأعاد سبب ظهور الماآسي التي يعاني منها العالم الاإسل�مي، اإلى 
الافتقار لعالم يوجه الشباب، يربيهم ويعلمهم التعاليم الصحيحة لديننا الحنيف 

حتى لا يقعوا ضحية للدعوات المظلمة الخارجة عن جادة الصواب.
عل�م الجزائرية لتهتم بهؤلاء  كما وجه موسى الشريف كل�مه اأيضا لوسائل الاإ
جل�ء من خل�ل نشر سيرتهم لترسيخ اإنجازاتهم وما قدموه من اأجل هذا الوطن  الاأ
سل�مي اأنها اأيضا مسؤولية وزارة التربية والتعليم  العزيز، كما قال الداعية الاإ

جيال الصاعدة بعلمائهم وغرس العزة والكرامة في نفوسهم. لتقتدي الاأ
ويضيف الداعية السعودي موسى الشريف اأن المشكلة الكبرى في العالم 
عداء اليهود والصليبيين ولا في اأمراض المسلمين  سل�مي ليست في الاأ الاإ
موجهين  علماء  فقدان  في  تكمن  الكبرى  المشكلة  اإنما  وجهل  فقر  من 
الله  كلفهم  الذي  عملهم  في  العصر  علماء  تقصير  هو  وبالتالي  مرشدين 
براهيمي  تعالى به. اإن العالم الكبير عبد الحميد بن باديس والعالم البشير الاإ
يقول موسى الشريف كل�هما عانى من مضايقات، ورغم ذلك بذلا جهدهما 

واأكمل� رسالتهما.
سل�مية ستنتصر وستتمكن من  مة الاإ واأكد الدكتور موسى الشريف، اأن هذه الاأ
اأرواحهم في سبيل هذه  ن كل من ذهبت  لاأ تعيقها؛  التي  العقبات  تجاوز كل 

مة هي ثمن لانتصار قادم وتمكين في اآن واحد.      الاأ
وقد تل� هاتين المحاضرتين حفل الاختتام تم خل�له تكريم الشيخ الطاهر اآيت 
قبل  من  الملتقى  في  والمحاضرين  المشاركين  من  الضيوف  وبعض  علجت 

السيد والي ولاية برج بوعريريج، والسيد رئيس الجمعية.

البيـــــان الـخــتـــامــــي
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصل�ة والسل�م 
على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم واآله وصحبه 

اأجمعين
وبعد

النهوض  في  المسلمين  والمفكرين  دور  اأهمية  من  انطل�قا 
المسلمين  العلماء  باأمتهم وتصحيح مسيرتها، نظمت جمعية 
من  مباركات  اأيام  في  للشيخين  الثاني  الملتقى  الجزائريين 
شهر شعبان والذي يتهياأ المسلمون فيه لاستقبال شهر رمضان 

المبارك ويتزامن ذلك مع:
نشاء جمعية العلماء المسلمين  - الذكرى الخامسة والثمانين لاإ

الجزائريين
ليمة - وذكرى مجازر 8 ماي 1945 الاأ

- ويوم الطالب 19 ماي 1956
براهيمي  الاإ البشير  محمد  العل�مــة  وفاة  وذكرى   -

يوم 20 ماي 1965
- اأيام 12/11/10 شعبان 1437هـ الموافق لـ 20/19/18 ماي 
بوعريريج،  برج  لولاية  بوضياف  محمد  الثقافة  بدار  2016م 
مة، تحت شعار: الوفاء من  والموسوم بـ: العلماء وقضايا الاأ

علماء الخلف لعلماء السلف.
واإثراءات،  مناقشات  تخللتها  علمية  جلسات  ثماني  وبعد 
واإذ تثمن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، هذا النشاط 
مة في  العلمي المعرفي، فاإنها تؤكد على اأهمية دور علماء الاأ
سل�مي المختلفة، فاإن جمعية العلماء  حل مشكل�ت العالم الاإ

المسلمين الجزائريين تدعو المجتمعات المسلمة اإلى:
1. تعزيز مقام العلم وقيمته في النفوس وفق منهج الوسطية 

والاعتدال.
2. بيان اأهمية دور العلماء في ظل الواقع المر الذي يعيشه 
العالم الاإسل�مي، وضرورة قيامهم بواجبهم ومسؤولياتهم، بكل 
مة شجاعة وصدق من اأجل تجاوز هذه الفتن التي تعصف بالاأ

3. تدعو اإلى ارتقاء العلماء بخطابهم الاإسل�مي، اإلى مستوى 

والجهوية  والمذهبية  الطائفية  عن  بعيدا  الجامع،  سل�م  الاإ
والعرقية

وعلى المستوى الوطني:
التذكير  تعيد  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  فاإن 
المجتمع  صيانة  بضرورة  يتعلق  ما  كل  في  الثابتة  بمواقفها 
المحاولات  تحذر من  كما  الوطنية.  ووحدته  ولغته  دينه  في 
المستميتة للنيل من هويته فيما يثار من جدل عن المنظومة 

التربوية وكيان الاأسرة وزعزعة استقرار المجتمع.
وفي الختام

نجاح هذا  نكرر شكرنا لكل من اأسهم من قريب اأو من بعيد لاإ
الملتقى من: علماء ومفكرين وضيوف وسلطات اأمنية ومدنية 
والمركز  الشباب  بيت  على  والقائمين  اإعل�مية  ومؤسسات 

مة والمحسنين. الثقافي محمد بوضياف ومدرسة الاأ
المضيافة  بوعريريج  برج  ولاية  والي  السيد  بالشكر  ونخص 
الرعاية  تحت  المنظم  الدولي،  الملتقى  لهذا  رعايته  على 

السامية لرئيس الجمهورية. 
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شيخنا الدكتور إمساعيل حييى رضوان كما عرفُته1

يكن من حظي اأن اأحضر تشييع جنازة شيخنا الراحل مل 
اإسماعيل يحيى رضوان عداربة ولا  ستاذ الدكتور  الاأ
المشاركة في تاأبينه بكلمة تليق بمقامه، فقد كنت في المسجد 
الحرام بمكة المكرمة اأنتظر صلاة العصر حين سمعت اإشارة 
فتحت  فلما  نصية،  رسالة  بوصول  تعلمني  الجوال  هاتفي 
الموجزة:  العبارة  هذه  قراأت  تضمنته  ما  لمعرفة  الرسالة 
ذلك  كان  توفي"،  يحيى رضوان  اإسماعيل  الدكتور  ستاذ  "الاأ
رمضان   12 الموافق  2016م،  جوان   17 الجمعة  يوم  مساء 
1437هـ. تملكتني الدهشة ولم اأعرف كيف اأتصرف ولا ماذا 
الموجزة  العبارة  تلك  لي  حملت  فقد  اللحظة،  تلك  في  اأقول 
على  قامت  وثيقة  علاقة  به  ربطتني  رجل  بوفاة  فاجعا  خبرا 
كاملة.  المتبادل خلال عشرين سنة  والتقدير  والمودة  المحبة 
فاسترجعت  وتماسكي  وعيي  اإليَّ  اأعاد  وجل  عز  الله  لكن 
واستغفرت وترحمت على الفقيد وَخَصْصتُه بدعاء ساألت الله 
عز وجل له فيه المغفرة والرحمة والرضوان واأن يبوئه الفردوس 
والصالحين وحسن  والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  على  الاأ

اأولئك رفيقا.

ملخص حياته قبل جميئه إىل اجلزائر
الله فلسطيني  اإسماعيل يحيى ضوان رحمه  الدكتور  ستاذ  الاأ
الاأصل والمولد، فقد راأى النور سنة 1942م في بلدة الدوايمة، 
وهي قرية فلسطينية تبعد عن مدينة الخليل بنحو 24 كيلومتر. 
وفي هذه القرية تعلم مبادئ القراءة والكتابة وبداأ حفظ القراآن 
الكريم. لكن بقاءه في قريته لم يدم طويلا، فبعد نكبة 1948م 
العصابات  قبل  من  قسراً  منها  العرب  سكانها  تهجير  تم 
الصهيونية، ليجد نفَسه هو واأسرتُه في مخيم "الجلزون" قرب 
ولى  مدينة رام الله في الضفة الغربية، وهناك درس المراحل الاأ
ردنية  للتعليم بشكل نظامي، ثم التحق بمدارس الحكومة الاأ
دبي،  للمرحلة الثانوية في مدينة رام الله، منتسبا اإلى القسم الاأ
حتى تخرج منه عام 1962م، وهو العام نفسه الذي حصل فيه 
ردنية. التحق اإثر ذلك بمركز تدريب المعلمين  على الجنسية الاأ
التابع لوكالة "غوث الدولية" في مدينة رام الله، وتخرج منه 

عام 1964م.
التعاقد  فرصة  له  اأتيحت  المذكور  المركز  من  تخرجه  بعد 
اإلى  فانتقل  مدارسها،  في  للعمل  الكويتية  التربية  وزارة  مع 
ها اإلى غاية  سا ثم ُمشرفا ُموجِّ الكويت التي ظل يعمل فيها ُمَدرِّ
القوات  من  الكويت  وتحرير  الخليج  حرب  بعد  منها  خروجه 

العراقية سنة 1991م.
فقط،  التدريس  في  عمله  على  بالانكفاء  اأستاذنا  يكتف  لم 
واإنما قررـ  اإلى جانب ذلكـ  اأن يواصل مسيرة التكوين والترقي 
العلمي، ولذلك انتسب اإلى جامعة بيروت العربية التي حصل 
عام  واآدابها  العربية  اللغة  في  الليسانس  شهادة  على  منها 
الدراسات  معهد  في  بالتسجيل  المسيرة  ليواصل  1973م، 
سلامية المعروف بمعهد الشيخ حسن الباقوري الكائن مقره  الاإ
بالزمالك في القاهرة، وبعد حصوله منه على دبلوم الدراسات 
العليا التحق بجامعة البنجاب في باكستان التي حصل منها 
على شهادة الماجستير في اللغة العربية سنة 1984م، ليواصل 
علم  تخصص  في  الدكتوراه  في  بالتسجيل  العلمية  المسيرة 
نفسها في شهر  الجامعة  التي حصل عليها من  الفقه  اأصول 

اأوت من سنة 1989م.
وبعد حصوله على الدكتوراه شارك بالتدريس في كلية الشريعة 
بجامعة الكويت خلال السنة الجامعية 1990-1989م، وكان 
من  الكويت  احتلال  اأن  اإلا  الجامعة،  مع  يتعاقد  اأن  نيته  في 
قبل القوات العراقية كان سببا في تغير مسار حياة اأستاذنا، 
فقد استولى الجنود العراقيون ـ كما حدثني رحمه الله ـ على 
نفسه  على  خشيته  وبسبب  ماله،  من  نصيب  وعلى  سيارته 
يحمل  التي  ردن  الاأ اإلى  وعاد  الكويت  من  خرج  اأهله  وعلى 
جنسيتها، وهناك عمل مدرسا بالكلية العربية في عمان خلال 

العام الجامعي 1992-1991م.
عبد  مير  الاأ جامعة  مع  للتعاقد  جاءه عرض  ثناء  الاأ تلك  وفي 
القادر للعلوم الاإسلامية بقسنطينة، فوافق على العرض وقدم 

اإلى الجزائر في بداية السنة الجامعية 1994-1993م.
بومدين  هواري  مطار  في  مرة  اأول  نزوله  عند  له  حصل  وقد 
حادث مؤسف، حيث بمجرد اأن خرج من قاعة المطار استقبله 
ستاذ  الاأ ن  ولاأ حقيبته،  بحمل  يساعده  اأن  عليه  وعرض  شاب 
لم يخطر بباله اأن يكون هذا الشاب محتالا، فقد سلمه اإحدى 
متار انتبه اإلى اأن 

حقائبه ليحملها، لكنه بعد اأن سار بضعة اأ
من  كان  التي  الحقيبة  معه  واختفت  اختفى  قد  الشاب  هذا 

بين محتوياتها نسخة من رسالته في الدكتوراه وبعض الوثائق 
الهامة.

لقاءاتي األوىل باألستاذ
ربعاء  اأول لقاء جمعني بشيخنا الراحل رحمه الله، كان يوم الاأ
6 محرم 1415هـ، الموافق 15 جوان 1994م، وذلك بمناسبة 
مناقشة رسالتي في الماجستير بالمعهد الوطني للتعليم العالي 
ستاذ رحمه الله اأحد  في العلوم الاإسلامية بباتنة، فقد كان الاأ
القادر  عبد  مير  الاأ جامعة  من  قادما  المناقشة  لجنة  اأعضاء 
المناقشة من  امتدت  اأستاذا فيها، حيث  التي كان  بقسنطينة 
السادسة مساء، وقد  الساعة  اإلى  الزوال  بعد  الثانية  الساعة 
كانت للاأستاذ مداخلة ثمن فيها الجهد الذي بذلته في اإعداد 
بعض  تقديمه  اإلى  اإضافة  فيها،  عملي  مزايا  واأبرز  الرسالة 
للرقي  بها  خذ  الاأ ضرورة  راأي  التي  والتوجيهات  النصائح 

بالرسالة اإلى الصورة الاأفضل.
يتسن  ولم  قسنطينة،  اإلى  ستاذ  الاأ عاد  المناقشة  نهاية  بعد 
لي اأن األتقي به مرة اأخرى اإلا بعد قريب من سنتين من ذلك 
وفي  وهران  مدينة  في  المرة  هذه  اللقاء  وكان  ول،  الاأ اللقاء 
سلامية،  رحاب المعهد الوطني للتعليم العالي في الحضارة الاإ
والمناسبة كانت الملتقى الدولي حول "المصطلح العلمي في 
سلامي" الذي نظمه المعهد المذكور اأيام 20 و21  التراث الاإ
و22 اأبريل  1996م، فحين وصلت مدينة وهران وتم استقبالي 
جيلالي  الدكتور  الفاضل  خ  الاأ قبل  من  الفندق  مستوى  على 
المعهد حينئذ والذي كان المشرف على  نائب مدير  سلطاني 
تنظيم الملتقى، قال لي: هناك مكان في غرفة ثنائية يقيم فيها 
ردن وهو مشارك مثلك في الملتقى، فهل  حاليا اأستاذ من الاأ

يجاب دون اأن اأعرف من هو  جبته بالاإ
يمكنك اأن تقيم معه؟ اأ

ستاذ. فلما ذهبت اإلى الغرفة ودققت الباب اإذا بي اأفاجاأ  هذا الاأ
بالدكتور اإسماعيل يحيى رضوان هو من يفتح الباب، واإذا به 
يفاجاأ هو الاآخر بحضوري. قضينا ثلاثة اأيام جميلة مع بعضنا، 
باأحاديثه العذبة ونكته الممتعة، وقد  الله  اأمتعنا رحمه  حيث 
جمعتنا الجلسة التي األقى فيها كل منا بحثه وكان رئيُسها هو 

ستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله. الفقيه العلامة الاأ
اإلى قسنطينة في الحافلة، بينما عدت  بعد الملتقى عاد هو 
اإلى قسنطينة في الطائرة ثم  اإلى الجزائر العاصمة ومنها  نا 

اأ
اإلى باتنة.

التحاقه مبعهدنا
تفاهم  1996-1995م، حصل سوء  الجامعية  السنة  نهاية  في 
القادر  عبد  مير  الاأ جامعة  واإدارة  اإسماعيل  الدكتور  بين 
بقسنطينة فقرر الاستقالة من الجامعة واأصر على عدم التراجع 
ردن، ولما علم مدير معهدنا حينئذ  عنها واأزمع العودة اإلى الاأ
ستاذ  الاأ على  عرض  بذلك،  الله  رحمه  خزار  محمد  الدكتور 
سلامية  الالتحاق بالمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاإ
بباتنة، فوافق، وكان التحاقه بالمعهد كاأستاذ في بداية السنة 

الجامعية 1997-1996م.
اإسماعيل  الدكتور  استقدام  من  الاأساس  الهدف  يكن  لم 
للالتحاق بالمعهد هو مجرد تدريس الطلبة، واإنما كان الهدف 
على  والاإشراف  الماجستير  طلبة  تاأطير  يتولى  اأن  هو  كبر  الاأ
ساتذة المتعاونين  رسائلهم العلمية، خاصة مع توالي رحيل الاأ
معهدنا،  ومنها  الجزائرية  الجامعية  المؤسسات  مختلف  عن 
ساتذة  وعند قدوم الدكتور اإسماعيل كان هناك بعض هؤلاء الاأ
ستاذ الدكتور حسيب حسن السامرائي والدكتور حمزة  ومنهم الاأ
المعهد،  غادرا  اأن  يلبثا  لم  ستاذين  الاأ هذين  لكن  المليباري، 
ولم  الوحيد،  المتعاون  ستاذ  الاأ هو  اإسماعيل  الدكتور  فبقي 
ساتذة  يكن هناك من يتولى معه تاأطير الطلبة الباحثين من الاأ
محمد  والدكتور  رحماني  اأحمد  الدكتور  سوى  الجزائرييين 

محدة رحمه الله.
ستاذنا الاإشراف على رسالتي 

وقد كان من حسن حظي اأن يقبل اأ
في الدكتوراه بعد رحيل اأستاذنا الشيخ الدكتور حسيب حسن 

مواصلة  عن  واعتذاره  العراق  بلده  اإلى  وعودته  السامرائي 
. الاإشراف عليَّ

إشرافه على رساليت يف الدكتوراه
ستاذنا الاإشراف على عملي في رسالة الدكتوراه، 

بعد تولي اأ
كان دائم الحث لي على اإنجازها والانتهاء منها، وكنت حريصا 
اإنجازي  تاأخر  دورها في  لها  كان  الظروف  اأن  اإلا  ذلك،  على 
للرسالة، حيث لم اأتمكن من اإتمامها اإلا في بداية سنة 2001م، 
وفي اأثناء كتابتي للرسالة كنت اأعرض فصولها على استاذنا 
وعليه  اإليَّ  ويعيده  وجيزة  مدة  في  الفصل  فيقراأ  باأول،  اأولا 
الملاحظات التي كان علي اأن اآخذ بها، وهكذا جرى العمل في 

كل الفصول حتى انتهينا من اإنجاز الرسالة.
وبعد حصولي على اإذنه لي بطبعها قدمت الرسالة اإلى كلية 
توزيعها على مستوى  وتم  الجزائر  بجامعة  سلامية  الاإ العلوم 
مجلسها العلمي، اإلا اأنني ظللت اأنتظر مدة تسعة اأشهر كاملة 
 5 يوم  المناَقشة  تمت  وقد  المناِقشة،  اللجنة  اجتمعت  حتى 

جوان 2002م بقاعة مكتبة الكلية.

مرافقيت له يف األسفار ومشاركيت يف املناقشات إىل 
جانبه

بعد حصولي على الدكتوراه وترقيتي اإلى رتبة اأستاذ محاضر، 
الدولية  الملتقيات  بعض  لحضور  مرات  عدة  معه  سافرت 
الجزائرية،  الجامعات  بعض  في  تعقد  كانت  التي  والوطنية 
وكذلك لمناقشة الرسائل العلمية التي كانت ُترسل لنا للحكم 
باتنة  اإلى جانبه عدة رسائل في كل من  ناقشت  عليها، وقد 

والجزائر العاصمة.

كما اأنه رحمه الله اقترحني للمشاركة في مناقشة عدة رسائل 
وعلى  الدكتوراه،  اأو  الماجستير  في  عليها سواء  يشرف  كان 
تلك  اأصحاب  اإلى  اأوجهها  كنت  التي  الملاحظات  من  الرغم 
الرسائل مما كان البعض يعتبره ملاحظات شديدة الوْقع، اإلا اأن 
اأستاذنا لم يظهر عليه الانزعاج من ملاحظاتي اإطلاقا، بل على 
العكس كان يشكرني في نهاية كل مناقشة ويبدي الاهتمام 

بتلك الملاحظات ويراها جادة وهادفة.
وكانت اآخر رسالتين اقترحني رئيسا للجنتي مناقشتهما، هما: 
رسالة الباحثة سليمة بن عبد السلام التي ُوزعت في حياته ولم 
ستاذ جمعي بوقفة التي كتب  ُتناقش بعد، ورسالة الباحث الاأ
ذن بطبعها لكنها لم توزع على مستوى المجلس العلمي  له الاإ

اإلا بعد وفاته رحمه الله.

خصال عرفُتها يف شيخنا
خلال عشرين سنة عرفت فيها الدكتور اإسماعيل يحيى رضوان 
رحمه الله، لاحظت اأن الرجل كان يتحلى بجملة من الخصال 
قلما تجتمع في شخص واحد، وهي خصال ظل  التي  الطيبة 
مميزة  سمات  اعتبارها  يمكن  ولذلك  باستمرار،  بها  يتحلى 
اأصيلة شكلت شخصية اأستاذنا ولم تكن مجرد مظاهر متكلفة. 

ومن هذه الخصال:
والعمل: فقد كان اأستاذنا رحمه الله  القول  يف  الصدق   1-
اإلا بما يعرف، ولم  واضحا في كل شؤونه، فلم يكن يحدث 
اإذا كان  اإلا  يعد بشيء  يكن  لم  اأنه  اإلا حقا، كما  يقول  يكن 
يعلم اأنه يمكنه الوفاء به، واإذا طِلَب منه عمل ما فهو يؤديه 
على قْدر استطاعته دون تكلف اأو محاولة الظهور بغير مظهره 

الحقيقي.
اجلم: فقد كان يعامل الناس جميعا  والتواضع  البساطة   2-
معاملة واحدة اأساسها احترام وتقدير الاآخرين بغض النظر عن 
ولا  واأستاذ،  طالب  بين  عنده  فرق  لا  وانتماءاتهم،  مراكزهم 
بين كبير وصغير، ولا بين رئيس ومرؤوس. وكانت معاملاته 
كان  بل  استعلاء،  ولا  فيها  تكلف  لا  بسيطة  كلها  وعلاقاته 

مظهرها الاأساس هو اللين والتواضع وخْفض الجانب.
على  حريصا  الله  رحمه  كان  فقد  العمل:  يف  اجلدية   3-
في  والمراقبة  العلمي  والاإشراف  التدريس  في  واجباته  اأداء 
ولم  واهتمام،  جدية  بكل  الاجتماعات  وحضور  الامتحانات 

لعذر  اإلا  بعمل  القيام  عن  يعتذر  اأو  موعد  عن  يغيب  يكن 
رهاق الذي كان يلحقه بسبب بعض  قاهر. وعلى الرغم من الاإ
التي كانت تتطلب  العلمية  المناقشات  عمال ومنها خاصة  الاأ
كثرة القراءة للرسائل التي كانت تصله وكذا السفر لمناقشتها، 
اإلا اأنه لم ُيعرف عنه اأنه تاأخر اأو اعتذر مرة عن حضور مناقشة 

رسالة من تلك الرسائل. 
رحمه  اأستاذنا  يكن  لم  للغري:  اخلري  وحب  النصيحة   4-
اأن يبالي بغيره، كما  اأنانيا يحب الخير لنفسه فقط دون  الله 
للخير  محبا  رجلا  كان  واإنما  الاأسف،  مع  الكثيرين  حال  هو 
اأن  في  يتردد  يكن  لم  ولذلك  لنفسه،  له  حبه  من  اأكثر  لغيره 
يقدم خلاصة تجربته وخبرته للاآخرين ويتوجه بالنصيحة اإلى من 
يتوسم فيه قبولها منه. وقد نصحني رحمه الله في مناسبات 
عديدة بنصائح ثمينة انتفعت بها في حياتي وفي عملي وفي 

علاقاتي مع زملائي.
النفس: لم يكن اأستاذنا رحمه الله يطلب  وعزة  اإلباء   5-
شيئا لنفسه، بل اإنه لم يكن يطلب حتى حقه اإذا راأى اأن طلبه 
له قد يحمله على اأن يتملق غيره اأو يَِذل اأمامه، وهذا ما جعله 
يترك ما هو حق له ويتنازل عما هو جدير به حفاظا على كرامته 
وصيانة لعزة نفسه. كما اأنه لم يكن يستعمل علاقاته للحصول 
على امتياز من الامتيازات، فاإذا جاءه اأمر بسهولة ويسر اأخذه 
شيئا  يتكلف  يكن  فلم  ياأته  لم  واإذا  تيسيره،  على  الله  وحمد 

للحصول عليه.
رحمه  ستاذ  الاأ زرت  ما  كثيرا  الضيافة:  وحسن  الكرم   6-
الله في بيته اإما وحدي اأو بصحبة غيري من الزملاء، فكان 
رحمه الله لا يبخل علينا بشيء مما عنده من طعام اأو شراب، 
بل يضع اأمامنا ما توفر لديه، بوجه مشرق وثغر باسم وترحيب 
صادق. وقد دعانا عدة مرات في مناسبات مختلفة اإلى بيته 
واأكرمنا بما اأغدق الله عليه من نعمه، كما اأنه رحمه الله كان 
اأو شراب، وقد زارني في  اإلى طعام  يجيب دعوة من يدعوه 
بيتي عدة مرات، كما كان يزور غيري من الزملاء والاأصدقاء 

اإذا دعوه.
واالحتساب: تعرض اأستاذنا رحمه الله  والصرب  التحمل   7-
اأستاذ  درجة  اإلى  ترقيته  تاأخير  ومنها  مصالحه  بعض  لتعطل 
لسنتين تقريبا بعد اإلزامه بمعادلة شهادته. كما تعرض للاأذى 
فضله  نسوا  الذين  طلبته  من  قدره  يعرفوا  لم  من  بعض  من 
عليهم ودوره في حصولهم على الماجستير والدكتوراه وتبوئهم 
في  المختلفة  دارية  الاإ المناصب  وتوليهم  التدريس  وظيفة 
ولى التي  الجامعات الجزائرية. وابُتلي كذلك بسرقة سيارته الاأ
استردها ثم احترقت بعد ذلك بصورة كلية في حادث األيم مات 
شرار بيته في  فيه صهره شقيق زوجته يوم عرسه. كما دخل الاأ
شياء الثمينة فيه، اإلا اأنه قابل كل ذلك  غيابه واستولوا على الاأ

جر عند الله عز وجل. بالصبر والتحمل واحتساب الاأ
املرهفة: بما اأن اأستاذنا رحمه الله لم يكن  احلساسية   8-
عبارة  من  الحساسية  شديد  كان  فقد  متعاونا،  واإنما  جزائريا 
اأو  الجامعة  في  سواء  اأحيانا  بها  ُيواَجه  كان  التي  )اأجنبي( 
ما  وكثيرا  يقصدها،  كان  التي  المختلفة  دارات  الاإ و 

اأ الوزارة 
ساتذة  كان يُستثنى من بعض الامتيازات التي يحصل عليها الاأ
والشعور  والمعاناة  لم  الاأ له  يسبب  كان  مما  الجزائريون، 
بالغربة. ومما كان يزيد في شعوره بالغربة اأن اأكثر من لجاأوا 
اإليه للاإشراف عليهم سرعان ما انفضوا من حوله وتنكروا له 
دكتوراه.  اأو  ماجستير  من  الشهادات  على  حصولهم  بمجرد 
وكان  غربته،  عن  يتحدث  ما  كثيرا  الله  رحمه  كان  ولذلك 
يخشى اأن يموت في غير بلده وبعيدا عن اأهله، وكان يسلي 
الرجل  )اإن  وسلم:  عليه  الله  الله صلى  رسول  بحديث  نفسه 
اإذا مات بغير مولده، قيس له من مولده اإلى منقطع اأثره في 
والدته  وفاة  بعد  نفسه  في  الهاجس  هذا  ازداد  وقد  الجنَّة(. 
توديعها قبل  يتمكن من  اأن  بعيد عنها دون  الله وهو  رحمها 
وفاتها. وقد كنت دائما اأحاول اأن اأخفف عليه وطاأة هذا الشعور 
اأبنائك  بين  اأنت  غريبا،  لست  "اإنك  مرة:  كل  في  له  واأقول 
ويبدي  يبتسم  الله  واأصهارك"، فكان رحمه  واأهلك  واإخوانك 

الرضا ويطوي األمه بين جوانحه.
الاآلام النفسية  والدعابة: على الرغم من  النكتة  روح   9-
التي كان يتحملها اأستاذنا رحمه الله بسبب غربته وبعده عن 
والنكتة  المرح  روح  فيه  عرف  عرفه  من  كل  اأن  اإلا  موطنه، 
الهادفة، وهو ما جعل كثيرين يحبونه ويتمنون لقاءه لما يمتعهم 
به من فكاهة وما يدخله على قلوبهم من السرور وعلى نفوسهم 
من الانشراح. وكانت هذه الخاصة المميزة تظهر عليه اأكثر في 
الملتقيات الوطنية والدولية التي نجتمع على هوامشها حيث 
يلتقي اأساتذة من مختلف الجامعات الجزائرية والعربية، فكان 
ساتذة من حوله  شيخنا دائما محور هذه الاجتماعات فيتحلق الاأ
اإلى طرائفه ونكته. بل كانت روح الدعابة ملازمة  للاستماع 
طلابه  اأو  زملائه  من  واحدا  لقي  كلما  فكان  تفارقه،  لا  له 
يداعبه بكلمات لطيفة تدخل السرور على قلبه وتذهب الملل 

والوحشة من نفسه.
- ُيتبع - 

أ.د. مسعود فلوسي
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شيخنا الدكتور إمساعيل حييى رضوان كما عرفُته2

ـ احللقة الثانية ـ
من  قصدنا  التي  المقالة  هذه  من  ولى  الاأ الحلقة  في 
ستاذ الدكتور اإسماعيل يحيى  كتابتها التعريَف بشيخنا الاأ
ردني  رضوان رحمه الله - الفلسطيني الاأصل والمولد، الاأ
قامة والوفاة والمدفن - األمحنا اإلى  الجنسية، الجزائري الاإ
موجز عن سيرة حياته قبل قدومه اإلى الجزائر، ثم تحدثنا 
عن الملابسات التي رافقت مقدمه، والظروف التي تعرفُت 
تحلى  التي  والخصال  باشرها،  التي  عمال  والاأ فيها،  اإليه 
بقية  الحديث عن  الثانية  الحلقة  بها.. ونواصل في هذه 
ومنها  الله،  رحمه  العلمية  بشخصيته  المتعلقة  الجوانب 
كتبه التي األفها وبحوثه التي اأعدها ونشرها في المجلات 
الرسائل  وكذا  الصحفية،  ومقالاته  الجزائرية،  كاديمية  الاأ

العلمية التي اأشرف عليها اأو شارك في مناقشتها.

مؤلفاته العلمية
ترك شيخنا كتابين منشورين، هما:

ندلسي واأثر النزعة الظاهرية  مام ابن حزم الاأ -1 كتاب »الاإ
في اجتهاده«: هذا الكتاب يمثل في اأصله الرسالة العلمية 
التي حصل بها اأستاذنا على الدكتوراه من جامعة البنجاب 
اإشراف  باكستان سنة 1989م تحت  في مدينة لاهور في 
هذه  ظلت  وقد  مالك.  علي  الفقار  ذو  الدكتور  ستاذ  الاأ
في  رسالتيَّ  نشرُت  حتى  اأستاذنا  لدى  محفوظة  الرسالة 
الرياض  في  الرشد  مكتبة  لدى  والدكتوراه  الماجستير 
و2004م،   2003 سنتي  السعودية  العربية  بالمملكة 
وكان صاحب المكتبة رئيس جمعية الناشرين السعوديين 
الشيخ اأبو فهد اأحمد بن فهد الحمدان جازاه الله خيرا قد 
طلب مني اأن اأرشح له ما اأراه جديرا بالنشر من الرسائل 
رسالته  نشر  بشاأن  اأستاذنا  ففاتحت  الجزائرية،  الجامعية 
لدى مكتبة الرشد، ومع اأنه اأبدى رغبته في ذلك اإلا اأنه 
لكتروني للرسالة غير متوفر ولابد من  تحجج باأن النص الاإ
المشكلة  لهذه  حلا  وجدنا  وقد  جديد.  من  كتابتها  اإعادة 
بقيام شقيقي عدنان بمهمة كتابة الرسالة من جديد على 
الكومبيوتر، ولذلك ما اأن اكتمل العمل في الرسالة كتابة 
بقرص  مصحوبة  منها  نسخة  حملُت  حتى  وتصحيحا، 
للكتاب  الدولي  معرضها  بمناسبة  القاهرة  اإلى  اإلكتروني 
اأبا فهد صاحب مكتبة الرشد  سنة 2006م، وهناك لقيت 
وسلمتها له وتعاقدت معه على نشرها نيابة عن الدكتور 
صاحبها  اإلى  اأبلغتها  التي  الحقوق  وسلمني  اإسماعيل، 
وقت  يمض  لم  وهكذا  الجزائر.  اإلى  عودتي  بعد  مباشرة 
طويل حتى كانت الرسالة مطبوعة ومنشورة وموزعة على 
نطاق واسع، اإذ صدرت تحمل رقم )196( ضمن سلسلة 
الرشد للرسائل الجامعية سنة 1428هـ، 2007م، في 528 

صفحة.
وعندما وصلته نسخ من الكتاب اأهداني رحمه الله واحدة 
منها، وكتب لي عليها بخطه الرائع الجميل هذه الكلمات 
البار  وُخُلقه،  ودينه  بعلمه  الواعد  مل  الاأ »اإلى  الرقيقة: 
ستاذ الدكتور مسعود فلوسي،  بوالديه واأساتذته واأمته، الاأ
اأهدي هذا الكتاب ليكون ذكرى طيبة تفوح بيننا، محبة 
 11 الموافق  1429هـ،  الثاني  جمادى   7 ورسوله..  لله 

جوان 2008م«.
-2 كتاب »مكفرات الذنوب«: هذا الكتاب له قصة هو 
الاآخر، فشيخنا رحمه الله كان قد كتب مادته بخط يده في 
كراريس متفرقة، وهو عبارة عن تجميع وشرح للنصوص 
عمال الصالحة  الشرعية من الكتاب والسنة المتعلقة بالاأ
يقع  التي  الذنوب  تكفر  فاإنها  نسان  الاإ بها  قام  اإذا  التي 
فيها. وكان اأستاذنا يحتفظ بهذه الكراسات لنفسه وكان 
يراجعها ويعلق على هوامشها كل ما وجد فرصة لذلك. 
وذات مرة زرته في بيته فاأراني هذه الكراسات ولما نظرت 
اأن  منه  فطلبت  متكاملا،  كتابا  تمثل  اأنها  لي  تبين  فيها 
اآخذها معي لتصويرها وترتيب مادتها فسلمها لي، وما هو 
اإلا يوم اأو يومان حتى اأعدت اأصولها اإليه مصحوبة بصورة 
منها مرتبة ومنسقة ومجموعة في شكل كتاب. وصادف 
كان  الذي  اأحمد عيساوي  الدكتور  زميلي  كذلك  زاره  اأن 
قد اأشرف على رسالته في الدكتوراه هو الاآخر، فلما راأى 
الكتاب عنده عرض عليه اأن يكتبه له على الكومبيوتر، 
فلما اأنجزه قام تلميذه الاآخر الدكتور رابح زرواتي باإرساله 
اإلى دار ابن حزم في لبنان التي لم تتردد في طباعته ونشره، 
2008م،  1429هـ،  سنة  ولى  الاأ طبعته  في  صدر  وهكذا 

وقد اأهداني شيخنا رحمه الله نسخة منه وكتب لي فيها 
مسعود  الدكتور  ستاذ  الاأ »اإلى  الجميلة:  العبارات  هذه 
ل عندنا دائما اأن يكون من  فلوسي - حفظه الله - المؤمَّ
اأهدي هذا الكتاب  مة،  الاأ فاضل في هذه  الاأ الفكر  رجال 
ولى في تنسيقه  المتواضع، والذي ساعدني في مراحله الاأ
والمودة  والغبطة  للشكر  دائمة  وشيجة  ليكون  وتنظيمه، 
حد.. محبكم حب  الاأ الواحد  الله  باإذن  الموعود،  مل  والاأ
ثنين 29 جمادى الثاني  الوالد لولده اإسماعيل رضوان، الاإ

1429هـ، الموافق 23 جوان 2009م«.
هذا ولعل لشيخنا الفاضل كتبا اأخرى لم يتسن لي الاطلاع 
له  مشاريع  عن  اأحيانا  يحدثني  كان  واأنه  خاصة  عليها، 
اأن  الذاتية  سيرته  في  ذكره  ومما  والبحث،  التاأليف  في 
له دراسات كان بصدد اإعدادها، ومنها: المقاصد واأثرها 
الشريعة  في  النصوص  تناغم  حكام،  الاأ بين  الترجيح  في 
سلامية،  الاإ الشريعة  في  النقص  بدائل  سلامية،  الاإ

وغيرها.

أحباثه العلمية
كتب  الذكر،  الاآنفي  المنشورين  الكتابين  جانب  اإلى 
شيخنا رحمه الله عددا من البحوث العلمية ونشرها في 
كاديمية الصادرة عن بعض الجامعات  بعض المجلات الاأ
بعض  في  بها  شارك  البحوث  هذه  وبعض  الجزائرية، 
الملتقيات العلمية ثم قام بنشرها، وقد وقفت على بحوثه 

التالية:
بحث  واأصوله،  الفقه  في  العلمية  المصطلحات   1-
العلمي  )المصطلح  حول  الدولي  الملتقى  في  به  شارك 
الوطني  المعهد  المنظم من قبل  سلامي(،  الاإ التراث  في 
سلامية ـ جامعة وهران، اأيام:  للتعليم العالي للحضارة الاإ
2 و3 و4 من ذي الحجة 1416هـ، الموافقة لـ: 20 و21 
سلامية  و22 اأبريل  1996م. ثم نشرته مجلة الحضارة الاإ
التي يصدرها ذات المعهد، ع3، رجب 1418هـ، نوفمبر 

1997م، الصفحات: 36-51.
نسان في الشرائع السابقة  البناء الروحي والخلقي للاإ  2-
سلام، بحث شارك به في الملتقى الدولي  وفي شريعة الاإ
قبل  من  المنظم  السماوية(،  الكتب  في  نسان  )الاإ حول 
سلامية  الاإ للحضارة  العالي  للتعليم  الوطني  المعهد 
1418هـ،  رجب  و25  و24   23 اأيام:  وهران،  جامعة  ـ 
ونشرته  1997م.  نوفمبر  و25  و24   23 يام:  لاأ الموافقة 
سلامية، ع4، شعبان 1419هـ، نوفمبر  مجلة الحضارة الاإ

1998م، الصفحات: 118-135.
التعصب والتمسك، بحث نشرته مجلة  -3 مفارقات في 
العالي  للتعليم  الوطني  المعهد  عن  الصادرة  حياء،  الاإ
1998م،  1419هـ،  ع1،  باتنة،  في  سلامية  الاإ للعلوم 

الصفحات: 96-105.
-4 شواذ القياس، بحث نشرته مجلة الموافقات، الصادرة 
عن المعهد الوطني العالي لاأصول الدين، الجزائر، ع6، 

1419-1418هـ/ 1998-1997م، الصفحات: 76-105.
سلامية مبنية على  نسان في الشريعة الاإ -5 مبادئ حقوق الاإ
التكريم والعدل، بحث نشرته مجلة الصراط، الصادرة عن 
جمادى  ع3،  س2،  الجزائر،  جامعة  الدين،  اأصول  كلية 

الاآخرة 1421هـ، سبتمبر 2000م، الصفحات: 78-106.
-6 معجم اأساليب التحريم في األفاظ القراآن الكريم والحديث 
حياء، جامعة باتنة، ع2-3،  الشريف، بحث نشرته مجلة الاإ

1421هـ، 2001م، الصفحات: 106-134.
التجديد،  ومسالك  بالاأصالة  وعلاقته  الاستنباط  فقه   7-
)الاأصالة  حول  الدولي  الملتقى  في  به  شارك  بحث 
سلامية  الاإ العلوم  في  البحث  مناهج  في  والتجديد 
الاجتماعية  العلوم  كلية  قبل  من  المنظم  والاجتماعية(، 
اأيام: 28 و29 و30  باتنة،  سلامية في جامعة  الاإ والعلوم 
1422هـ،  ع4،  حياء،  الاإ مجلة  ونشرته  2001م،  اأكتوبر 

2001م، الصفحات: 143-154.
-8 حقيقة الصهيونية واأطماعها في السيطرة على العالم، 
سلام وقضايا  بحث شارك به في الملتقى الدولي حول )الاإ
العصر(، المنظم من قبل كلية العلوم الاجتماعية والعلوم 
شعبان   14  ،13  ،12 اأيام:  باتنة،  بجامعة  سلامية  الاإ
1423هـ، الموافق: 19، 20، 21 اأكتوبر 2002م. ونشرته 
حياء، ع6، 1423هـ، 2002م، الصفحات: -271 مجلة الاإ

.286
-9 المرجعية الفلسفية للحريات العامة، مجلة الصراط، 
سلامية، جامعة الجزائر، س2، ع5، محرم  كلية العلوم الاإ

1423هـ، مارس 2002م، الصفحات: 108-133.
المالكية، بحث شارك  الذرائع عند  بسد  الاستدلال   10-
ول حول )المذهب المالكي في  به في الملتقى الوطني الاأ
بجامعة  الشريعة  بحث  مخبر  قبل  من  المنظم  الجزائر(، 
الموافق:  1425هـ،  ول  الاأ ربيع   3  ،2 يومي:  الجزائر، 
العلمية  البحوث  مجلة  ونشرته  2004م.  اأفريل   22  ،21

سلامية، الصادرة عن المخبر نفسه، س1،  والدراسات الاإ
ع1، 1425هـ، 2004م، الصفحات: 51-67.

مقاالته الصحفية
له  الله، كانت  العلمي لشيخنا رحمه  نتاج  الاإ اإلى  اإضافة 
من  الجزائرية،  الصحافة  في  الثقافية  الاإسهامات  بعض 
سلامية في جريدة  ذلك اأنني عندما كنت اأحرر الصفحة الاإ
سبوعية التي كانت تصدر في مدينة  »رسالة الاأطلس« الاأ
اأن  اأستاذنا  من  طلبت  الوطني،  التراب  عبر  وتوزع  باتنة 
فادة القارئ بما  يُسهم فيها بما يراه مناسبا من مقالات لاإ
لطلبي  الله  رحمه  فاستجاب  والفكر،  العلم  من  نافع  هو 
علاقتي  لكن  الجريدة،  في  نُشرت  مقالات  عدة  وكتب 
اأن تتوقف  اإلى  اأدى  بالجريدة انقطعت بعد ذلك، وهو ما 
في  الاآن  ليست  المقالات  وهذه  كذلك.  ستاذ  الاأ مقالات 
اأو  عناوينها  اأورد  اأن  يمكنني  لا  ولذلك  يدي،  متناول 
مناسبة  في  ذلك  من  اأتمكن  ولعلي  هنا،  بعضها  عناوين 

اأخرى اإن شاء الله.

الرسائل العلمية اليت أشرف عليها أو ناقشها
كبير  عدد  على  الجزائر،  في  عمله  خلال  اأستاذنا  اأشرف 
من الرسائل الجامعية التي اأعدها باحثون جزائريون وغير 
جزائريين للحصول على الماجستير والدكتوراه، وذلك في 
مير عبد القادر بقسنطينة، وجامعة باتنة،  كل من جامعة الاأ

وجامعة الجزائر.
وقد اأحصيت من رسائل الماجستير التي اأشرف عليها 24 
مير  الاأ جامعة  في  رسالة  و16  باتنة،  جامعة  في  رسالة 
تحت  نوقشت  فقد  الدكتوراه،  رسائل  اأما  بقسنطينة. 
اإشرافه 3 رسائل في جامعة باتنة، و7 رسائل في جامعة 
سلامية  الاإ العلوم  كلية  في  رسائل  و9  بقسنطينة،  مير  الاأ
بجامعة الجزائر. وهو ما يشكل في مجموعه 40 رسالة 
عناوين  هناك  تكون  وقد  دكتوراه.  رسالة  و19  ماجستير 
اأخرى لرسائل اأشرف عليها لم اأتمكن من الوقوف عليها.

اأشرف عليها ونوقشت  واإلى جانب الرسائل العلمية التي 
تحت اإشرافه، شارك شيخنا رحمه الله في مناقشة عشرات 
اأو  الماجستير  درجة  لنيل  اأعدت  التي  العلمية  الرسائل 
مير عبد القادر بقسنطينة  الدكتوراه، سواء في جامعة الاأ
منذ  وذلك  الجزائر،  جامعة  في  اأو  باتنة  جامعة  في  او 
حلوله بالجزائر سنة 1993م، اإلى غاية وفاته سنة 2016م، 
ثلاث وعشرين سنة، وقد كثرت مشاركاته في  اأي طيلة 
حين  التسعينيات  مرحلة  خلال  خاصة  بصفة  المناقشات 
ساتذة المؤهلين للمناقشة قليلا جدا، اأما بعد  كان عدد الاأ
سنة 2000م، فقد حصل كثير من الباحثين الجزائريين على 
درجة الدكتوراه وصاروا يشاركون في المناقشات العلمية، 

فخف الحمل بذلك عن اأستاذنا.
من  كل  في  رسائل  عدة  مناقشة  في  معه  شاركُت  وقد 

جامعة باتنة وجامعة الجزائر. 
ساتذة  الاأ معظم  اإن  متردد:  غير  جازما  اأقول  اأن  ويمكن 
كليات  يسيرون  الذين  الاإسلامية  العلوم  في  الجزائريين 
طلبتها،  تاأطير  ويتولون  الجزائر  في  سلامية  الاإ العلوم 
اإشرافا  و 

اأ تدريسا  اإما  عليهم،  فضل  الله  رحمه  لشيخنا 
اأو مناقشة.

اأو  ستاذ  الاأ عليهم  اأشرف  الذين  باتنة  جامعة  اأساتذة  فمن 
ناقشهم، سواء في الماجستير اأو الدكتوراه اأو فيهما معا، 
فلوسي،  مسعود  عيساوي،  اأحمد  شايب،  لخضر  نذكر: 
صالح بوبشيش، عبد القادر بن حرز الله، رابح زرواتي، 

ميلود ميهوبي.
مير عبد القادر بقسنطينة: مصطفى  ومن اأساتذة جامعة الاأ

باجو، خالد بابكر، سعاد سطحي، كمال معزي.
ومن اأساتذة جامعة الجزائر: محمد علي فركوس، نور الدين 
علواش،  مسعودة  اأوقاسين،  كمال  عزوز،  علي  عباسي، 

عبد المجيد بيرم، عبد القادر بن عزوز، نذيربوصبع.
ومن اأساتذة الجامعات الجزائرية الاأخرى: يوسف بلمهدي، 
نجية رحماني، باهي التركي، عبد القادر داودي، اأحمد اأولاد 
الدين كيحل،  سعيد، منصور رحماني، مراد كاملي، عز 

حسين علي موسى، محمد جرادي، حميد عماري.
تيارة  بشر  عليهم:  اأشرف  الذين  جانب  الاأ الباحثين  ومن 

صندل )تشاد(، عمار محمد اأحمد التمتام )ليبيا(.
آخر لقاء مجعين به

جوان   1 يوم  الله،  رحمه  باأستاذنا  جمعني  لقاء  اآخر  كان 
2016م، بمناسبة مناقشة مذكرة ماستر للطالب فتحي قرازة 
سلامية في كليتنا،  على مستوى قسم اللغة والحضارة الاإ
اأستاذنا هو رئيس  الطالب وكان  المشرف على  فقد كنت 
الدكتور  زميلنا  كممتحن  معنا  وقد حضر  المناقشة  لجنة 
اأحال  فعندما  بامتياز،  حميميا  لقاء  وكان  حيدوسي،  عمر 
الطلبة  لاأعرف  فرصة سانحة  الكلمة وجدتها  اأستاذنا  لي 
وكل الحاضرين بفضل هذا الرجل والجهود التي بذلها في 
خدمة العلوم الاإسلامية بالجزائر والتضحيات التي قدمها 
دون اأن يطلب عنها اأي مقابل، وضرورة اأن نعرف له قدره 
ونحفظ جميله، ولم اأكن اأعلم اأني بذلك األقي كلمة تاأبينية 
وفاته  وقبل  وبحضوره  حياته  في  اأستاذنا  حق  في  مسبقة 
باأيام قليلة. وقد رد اأستاذنا على كلمتي تلك بكلمة اأجمل 
اأنا  مقام  اإلى  ورفعني  اأستحقه  لا  بما  اأطراني  فقد  منها، 
دونه، ولكنه التواضع الجم الذي ظل يتميز به طول حياته 

رحمه الله.
كنا  حيث  الجامعة  ساحة  اإلى  معه  خرجت  المناقشة  بعد 
اأحد  وجدنا  سيارته  اإلى  وصلنا  وعندما  سيارتينا،  اأوقفنا 
خيرين مثقوبا وفاقدا لكل هوائه، فاأكد لي رحمه  اإطاريها الاأ
الله اأن هذه اأول مرة يتعرض فيها لمثل هذا الموقف واأنه 
مر  طار، فقلت له اإن الاأ لا يعرف كيف يمكنه تغيير هذا الاإ
سهل فهو لا يتطلب سوى وجود اإطار بديل والاآلة التي بها 
تُرفع السيارة وكذا المفتاح الذي تُدار به براغي العجلة، 
فتح رحمه الله الصندوق الخلفي للسيارة فوجدنا فيه كل 
شياء، وفي دقائق معدودة كنت قد غيرت له اإطار  هذه الاأ
اأخبرته  اأي مشكلة.  دون  قيادتها  باإمكانه  وصار  السيارة 
داء  اأنني مقبل على السفر اإلى البقاع المقدسة مع والدي لاأ
ولادي،  مناسك العمرة وطلبت منه الدعاء لي ولوالديًّ ولاأ
وكنت اأطلب منه ذلك في كل لقاء، ووعدته بالزيارة عند 
اأستاذنا  العودة. لكن اللقاء لم يتم، فقد بلغني خبُر وفاة 
واأنا في المسجد الحرام، وتم دفُنه في غيابي، ولم يكن من 
حظي اأن اأجتمع به مرة اأخرى في هذه الدنيا، فلعل الله عز 
وجل اأن يجمعنا في جنته اإخوانا على سرر متقابلين يوم لا 

ينفع مال ولا بنون اإلا من اأتى الله بقلب سليم.
واإنه ليؤسفني اأن اأقول: اإن كثيرا من طلبة الشيخ وتلاميذه 
الذين استفادوا منه لم يكلفوا اأنفسهم حتى كتابة كلمات 
اإليه   الذين كانوا يتسابقون  تاأبين في حقه، وهم  اأو  تعزية 
بل  نسوا  استغنوا  فلما  خدماته،  اإلى  بحاجة  كانوا  لما 
تنكروا واأعرضوا عنه حتى في حياته، ولا عجب اأن يكون 
نَّ  ا اإِ نسان الذي وصفه ربه عز وجل بقوله: )َكلَّ هذا حال الاإ
اآُه اْسَتْغَنٰى( ]العلق: 7-6[، وقوله:  نَساَن لََيْطَغٰى. اأَن رَّ اْلاإِ
نَساَن ِلَربِِّه لََكُنوٌد( ]العاديات: 6[، فاإذا كان هذا  نَّ اْلاإِ )اإِ
واأنعم  ورزقه  خلقه  الذي  وتعالى  سبحانه  ربه  من  موقفه 
عليه بشتى النعم، فلا غرابة في اأن يكون هو نفس موقفه 
عانى  وقد  عليه.  فضل  من  له  كان  مهما  مثله  عبد  من 
اأن  عجب  فلا  حياته،  في  الكنود  هذا  بعض  من  ستاذ  الاأ

يلقى نصيبا اآخر منه بعد وفاته.
رحم الله اأستاذنا الشيخ الدكتور اإسماعيل يحيى رضوان 
عداربة واأسكنه فسيح جناته، واألهمنا دوام الترحم عليه 
مسامعنا  اإلى  تناهى  اأو  ذكرناه  كلما  له  والاستغفار 

ذكُره.

أ.د. مسعود فلوسي
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سواء  الجامعات،  اإلى  المنتسبين  من  كثير  يحسب 
مرحلة  في  طلابا  اأو  التدريس،  هيئات  في  كاأعضاء 
الدراسات العليا؛ اأنهم بهذا ال�نتماء المبدئي ُيصبحون 
ن باإمكانهم اأن يمارسوا 

من فئة الباحثين بصورة تلقائية، واأ
البحَث العلمي ببساطة، واأن ُتقبل منهم ممارساتهم تلك 
بحاث العلمية المعتَبرة.  - اإن ُوِجَدْت - وُتْدَرَج ضمن ال�أ
والحق اأن هذا التصور خاطئ وبعيد تماما عن الحقيقة، 
باحث  هو  الجامعة  في  التدريس  يتولى  من  كل  فليس 
في  طالب  اأو  باحث  بطاقة  يحمل  من  كل  وليس  حقا، 

الدراسات العليا يستطيع اأن يكون باحثا فعلا.

حقيقة البحث العلمي وخصوصيته
بمجرد  ُيكتسب  ل�  العلمي،  البحث  لميدان  ال�نتماء 
في  التسجيل  بمجرد  اأو  جامعية  شهادة  على  الحصول 
هو  واإنما  معينة،  جامعة  مستوى  على  الباحثين  قائمة 
استعداد نفسي اأول�، ثم تحقق عملي بجملة من الصفات 
والمؤهلات ثانيا، ومن دون ذلك تبقى صفة الباحث مجرد 

شعار زائف ُيوِهُم كثيٌر من الناس اأنفَسُهم باستحقاقه.
والبحث العلمي ل� يتحقق باإعداد رسالة جامعية للحصول 
و اإنجاز مقالة بقصد 

على شهادة ماجستير اأو دكتوراه، اأ
الحصول على ترقية من رتبة اإلى رتبة اأعلى منها، واإنما 
بداع والترقي  هو اتخاذ البحث والتنقيب وال�كتشاف وال�إ
في مدارج العلم والمعرفة وظيفة يومية وممارسة حياتية، 
ونقل نتائج ما يصل اإليه الباحث من ذلك اإلى غيره من 
طلاب العلم والمعرفة وسائر اأبناء المجتمع، بل وسائر 
اأو  والتاأليف  الكتابة  طريق  عن  نساني،  ال�إ النوع  اأفراد 

الصناعة وال�ختراع.
والبحث العلمي بهذا المعنى ل� يصلح له كل من تََزيَّى 
ميدانه،  اإلى  ال�نتماء  َعى  ادَّ اأو  بشعاره  تلبََّس  و 

اأ بزيِّه 
لون  واإنما يصلح له القليل ممن يستوفون شرائطه، وُيَحصِّ

ُل لهم ال�نتماَء اإلى اأهله. المؤهلات التي ُتَخوِّ
ساتذة الجامعيين وطلبة الدراسات  وهذا ما يفسر كثرة ال�أ
اأخرى.  جهة  من  منهم  الباحثين  وقلة  جهة،  من  العليا 
ساتذة  والواقع الُمَشاَهد خيُر دليٍل على ذلك، فما اأكثر ال�أ
الجامعيين الذين قضوا سنوات طويلة في حقل التدريس، 
ولم ينتجوا خلال مسيرتهم تلك سوى مقالة اأو مقالتين 
يكون  اأن  دون  غير،  ل�  الترقية  على  الحصول  بغرض 
في تلك المقالة اأو المقال�ت اأي نفع للطلاب والمجتمع 
ينجزوا  اأن  اأما  والمعرفة،  العلم  رصيد  اإلى  اإضافة  و 

اأ
مؤلفات رائدة اأو بحوثا جادة اأو مقال�ت نافعة فهذا ما لم 

يحققه اإل� القلة النادرة من الباحثين الحقيقيين. 
يجب  التي  الصفات  هي  ما  فيقول:  يساأل  سائلا  ولعل 
فئة  اإلى  ينتمي  اأن  يمكنه  حتى  الشخص  في  تتوفر  اأن 
لها حتى  الباحثين؟ وما هي المؤهلات التي عليه اأن ُيَحصِّ

ُيْمِكَنه ممارسة البحث العلمي والنبوغ فيه؟
والجواب على ذلك، كما يلي:

الصفات الضرورية للباحث
ِسَم  هناك جملة من الصفات النفسية التي ل� ُيتصور اأن يَتَّ
نسان بصفة الباحث اإذا لم يتحلَّ بها اأو لم يحرص على  ال�إ

اأن تتحقق فيه، ومنها:
نسان  فال�إ واملعرفة:  العلم  من  املستمر  االزدياد   1-
الذي ل� يعنيه من العلم والبحث العلمي سوى الحصول 
منصب  على  للحصول  تؤهله  جامعية  شهادة  على 
عمل، ل� يمكنه اأبدا اأن يصبح باحثا اأو ينتمي اإلى زمرة 
الباحثين. ذلك اأن البحث العلمي تطلٌع مستمٌر اإلى زيادة 
المعرفة، وتعطٌش دائم اإلى اكتشاف المجهول، وسلوٌك 
نسان من  ُبل التي من شاأنها اأن تقود اإلى ذلك. وال�إ للسُّ
يتوقف  ول�  ال�طلاع،  عن  يكفُّ  ل�  من  هو  الطراز  هذا 
العلم  من  ال�زدياد  اإلى  لطموحاته  وليس  القراءة،  عن 
والمعرفة حدود، ول� تقف دونها سدود، ول� تمنعها من 

الوصول اإلى بغيتها قيود.
وما  ظواهر  من  يواجهه  ما  حول  األسئلة  طرح   2-
نسان  ال�إ تعامل  اأن  ذلك  خواطر:  من  ذهنه  يف  يدور 

ظواهر  من  يلاحظه  ما  تجاه  ال�هتمام  وعدم  باللامبال�ة 
غير معهودة وما ينقدح في ذهنه من تساؤل�ت ل� يعرف 
اأجوبتها، من شاأنه اأن يصيبه بالبلادة ويجعله يميل اإلى 
باكتشاف  ال�هتمام  وعدم  البحث  وترك  العقلي  الكسل 
سئلة  بال�أ ال�ستخفاف  وكذا  للظواهر،  الخفية  ال�أسرار 
اأجوبتها.  بمعرفة  وال�ستهانة  الذهن  في  تنقدح  التي 
نسان، وهو اأستاذ جامعي اأو  ونتيجة كل ذلك اأن يصبح ال�إ
طالب دراسات عليا محسوب على العلم واأهله، مجرد 
ِم مرحلة طفولة علمية ل� علاقة  َوهُّ عامي يعيش على التَّ

لها بالبحث العلمي ل� من قريب ول� من بعيد.
ُيضاف اإلى ذلك ما قد يرين على ضميره من تراكمات 
فيه  تتحكم  الذي  البحث  باأسباب  لها  صلة  ل�  اأخرى، 
تلك  السائدة،  كاديمية  ال�أ والمعايير  المناهج  سلطة 
وتجعله  بالبلادة  تصيبه  التي  المجدية  غير  التراكمات 
يميل اإلى الكسل العقلي، والخلود اإلى الراحة المطلقة، 
ال�هتمام  وعدم  العلمي،  النشاط  ترك  اإلى  وال�ستسلام 
عن  عراض  وال�إ المتابعة،  على  والحرص  بالتحصيل 
خوض غمار البحث ومعاناة متاعبه، وكلها من المثبطات 
الطموح،  عن  الهمم  وتصرف  بداع،  ال�إ روح  تقتل  التي 
ا منيًعا  وتجعل بينها وبين السعي الفكري وال�طلاع َسدًّ

وحجابًا مستوًرا.
العلمي  البحث  الصعاب:  واستسهال  الصرب   3-
اإلى  واأحوجها  واأشقها  عمال  ال�أ اأصعب  من  الواقع  في 
ُوْسٍع،  من  اأمكن  ما  واستفراغ  الجهد  من  الكثير  بذل 
بالطاقة  يتسلح  اأن  الواسع  عالَمه  يقتحم  ممن  ويتطلب 
الكافية والصبر المطلوب لمواجهة الصعاب والعقبات 
َعة على طول قارعة البحث. فالبحث العلمي بما  الُمَتَوقَّ
اأنه اقتحام للمجهول وسعي اإلى كشف خباياه، ل� يتيح 
نسان اأن يصل اإلى ُبغيته من اأقصر طريق اأو في اأول  للاإ
مما  يمكنه  ول�  ويرهقه،  عليه  ليتمنع  اإنه  بل  محاولة، 
يطلب حتى يختبر صدقه واإخلاصه، ومع ذلك ل� ُيسعفه 
ميادين  في  والثبات  المبين،  البلاء  بعد  اإل�  يريد  بما 
عاصير،  وال�أ للعواصف  راأسه  يطاأطئ  اأن  دون  البحث، 
من  وهي ضريبة  العلم،  المجال ضريبة  هذا  في  ُم  وُيَقدِّ
نوع اآخر ل� يستطيعها اإل� الباذلون بسخاء جهدهم ووقتهم 
واأنفاسهم، ول� يعنيهم بعد ذلك سوى الغاية التي راهنوا 
قناة،  لها  تليُن  ل�  التي  رادة  ال�إ بوساطة  تحقيقها  على 
بَْلَه العزائم الصادقة التي جعلتهم يتجاوزون شيئا فشيئا 
العقبات الكؤود التي تقتضيها بدايات البحث، ثم تتضح 
معالم الطريق بعد زوال العتمة الحالكة، وتلاشي غبش 
ليفسح  رويًدا،  رويًدا  التراجع  في  ياأخذ  الذي  الصبح 
مر كذلك فاإن الصابرين  المجال ليوم جديد. وبما اأن ال�أ
الذين يتحملون صعوبة المهمة ويكابدون كثرة المحاولة 

ويقبلون قلة المحصول قليلون، بل نادرون.
التعالي  وعدم  كان  أيٍّ  من  واالستفادة  التواضع   4-
البحث  ميدان  اإلى  ينتمي  اأن  يمكن  فلا  النقد:  على 
العلمي اأو يفلح فيه اإل� من كان متواضعا، لينا بعيدا عن 
الغرور والغطرسة الزائفة وال�ستعلاء الكاذب، مستعدا 
ل�ستفادة المعرفة واأخذها من اأي كان، بل حريصا على 
تلقف الحكمة من حيث جاءت، ل� يجد في نفسه حرجا 
كان مصحوبًا  واإن  حتى  ال�آخرين،  من  النقد  تقبل  على 
النصيحة  يرفض  ول�  والتحاُمل،  ال�ستفزاز  باإيحاءات 
حسنا،  قبول�  ذلك  يتقبل  بل  والعلم،  الخبرة  اأهل  من 
طالما اأنه ل� يتعارض مع الحق، ول� يتناقض مع اأصول 
اليقينية  المعرفة  قواعد  مع  يتنافى  اأو  الصحيح،  العلم 
المتفق  المسلمات  من  الجميع مسلمة  عند  تعتبر  التي 

عليها.
مانة في العلم ليس المقصود  العلمية: وال�أ األمانة   5-
و اإحالة النصوص 

قوال اإلى قائليها، اأ بها مجرد نسبة ال�أ
المثلى  الصورة  يمثل  فهذا  مصاردها،  اإلى  المقتبسة 
مانة العلمية التي تفرضها السلطة الصارمة لتطبيقات  للاأ
في  الجامعات  شتى  بها  وتتعامل  كاديمية،  ال�أ المناهج 
مختلف اأنحاء العالم، اأما جوهرها فهو الصدق في طلب 
على  والحرص  والحقيقة،  للمعرفة  خلاص  وال�إ العلم 
بحاث  خدمة العلم والمجتمع، ونفع الناس بمردودية ال�أ
ول�  الصفة،  بهذه  يتحلى  ل�  الذي  نسان  وال�إ المثمرة. 
يستشعرها في نفسه، ول� يرى جدوى من ضرورتها في 
اأو  باحثا  اأن يصبح  ل� يمكنه  بالعلم والمعرفة،  اشتغاله 

ينتمي اإلى دائرة البحث العلمي بمعناه الصحيح.
-6 التجرد واالحتساب وُنشدان احلقيقة اخلالصة: 
اإلى  يكون وسيلة  اأن  بطبيعته  يقبل  ل�  العلمي  فالبحث 

شخصي،  َمْجد  على  الحصول  اأو  مادي  ماأرب  تحقيق 
فهو يتطلب ممن يدخل عالمه اأو يصبو اإلى ال�نتماء اإلى 
منسوبيه التجرَد من الماآرب الشخصية، والتحلي بروح 
واكتشاف  المعرفة،  اإلى  الوصول  وابتغاء  ال�حتساب 
المجهول وال�إضافة اإلى الخبرات العلمية المتراكمة. اأما 
من يريد اأن يتخذ البحث العلمي وسيلة اإلى غاية مادية 
اأو ماأرب شخصي، فلا يلبث اأن يجد نفسه خارج ميدانه 
ن البحث العلمي بطبيعته يرمي به  وبعيدا عن مجاله، ل�أ

بعيدا ول� يسمح له بالبقاء في مجاله اأو ضمن دائرته.
اأن  بما  البحث:  على  َعة  امُلَشجِّ الفرص  استثمار   7-
العمل في ميدان البحث العلمي صعب وشاق، ويتطلب 
زات  ُمَحفِّ اإلى  يحتاج  الباحث  فاإن  واحتسابا،  صبرا 
َعات ُتعيُنه على الُمَرابََطة في هذا الميدان ومواصلة  وُمَشجِّ
اأهله، ولذلك فهو حريص على انتهاز كل  اإلى  ال�نتماء 
فرصة اأو مناسبة من شاأنها اأن تمكنه من ذلك. ومن هذه 
الفرص والمناسبات: المشاركة في المؤتمرات العلمية 
بتقديم البحوث والمداخلات الجادة، ال�شتراك في تاأليف 
المجدية،  الرصينة  المقال�ت  بتدبيح  الجماعية  الكتب 
التقدم بال�إسهامات العلمية والمشاركة في المنافسات 
الجادة التي لها صلة بتطوير البحث العلمي وال�إضافة 
التي تعلن  العلمية والتقديرية  بَْلَه الجوائز  اإلى ذخائره، 
تقديم  العلمي،  للبحث  المشجعة  المؤسسات  عنها 
موضوعات  في  حوارات  اأو  ندوات  ضمن  محاضرات 
العام،  الشاأن  ويفرضها  الراهن،  قضايا  تمليها  شائكة 
وتتطلب حلول� فورية، واإجابات حاسمة من طرف العلماء 

واأهل الراأي في النقاش الدائر حولها...

مؤهالت الباحث ملمارسة البحث العلمي
نسان  ال�إ بها  يتحلى  اأن  يجب  التي  الصفات  اأهم  تلك 
واأن  العلمي،  البحث  ميدان  اإلى  ينتمي  اأن  اأراد  ما  اإذا 
هذه  لكن  وذويه.  اأهله  اإلى  ال�نتساب  بشرف  يحظى 
الصفات وحدها، واإن كانت ضرورية، اإل� اأنها ل� تكفي 
َل اإلى جانبها  وحدها لتصنع منه باحثا، بل ل�بد اأن ُيَحصِّ
البحث  ممارسة  من  تمكنه  التي  المؤهلات  من  جملة 
رصيد  اإلى  وتضيف  العلم  تخدم  نتائج  وتحقيق  فعلا، 
نسانية وتنفع المجتمع والناس. ومن اأهم هذه  المعرفة ال�إ

المؤهلات، ما يلي:
فيه: البحث العلمي  والتعمق  العلمي  التخصص   1-
واإنما  الفراغ،  اأوقات  نسان في  ال�إ يمارسها  هواية  ليس 
هو عمل جاد وشاق، واقتحام ل�آفاق صعبة المسالك غير 
ولية الضرورية  ال�أ بالمعارف  التسلح  مطروقة، ويقتضي 
البحث  اإلى عالم  ينتمي  يتطلب ممن  في ميدانه، وهذا 
هذا  في  متخصصا  يكون  اأن  معين  مجال  في  العلمي 
من  دنى  ال�أ الحد  على  حصل  قد  يكون  واأن  المجال، 
التكوين العلمي فيه، اإذ ل� يُتصور ممن يجهل المعارف 
ساسية في مجال علمي معين اأن يبدع فيه اأو يضيف  ال�أ
اإلى رصيده المعرفي شيئا، بل المتوقع اأن ياأتي فيه بما 
ل� علاقة له به، وقديما قيل: »من تحدث في غير فنه 
اأتى بالعجائب«. ول� يكفي مجرد التخصص، فهذا هو 
على  والحرص  فيه  التعمق  من  ل�بد  بل  دنى،  ال�أ الحد 

بلوغ اأسمى المراتب في مجاله.
التخصص:  جمال  يف  البحث  مصادر  معرفة   2-
وهذا اأمر بدهي، اإذ كيف ُيتصور اأن يلج اإنسان ما ميدان 
له  يكون  اأن  دون  معين،  تخصص  في  العلمي  البحث 
معرفة سابقة بمصادر البحث في هذا المجال، فضلا عن 
للعلماء والباحثين  الذي سبق  المعرفي الضخم  الرصيد 
السطحية  المعرفة  مجرد  تكفي  ول�  فيه.  قدموه  اأن 
المتوقفة عند معرفة عناوين الكتب واأسماء المؤلفين، 
مع  العملي  والتواصل  الفعلي  ال�طلاع  من  ل�بد  بل 
وما ورد في  منها،  المصادر ومعرفة مضمون كل  هذه 
ثناياها من مزايا ونقائص، اأو ملاحظات ومتابعات نَصَّ 
علام الراسخون في العلم. واإنه لغريب  عليها العلماء ال�أ
من  كثير  اإقبال  من  الزمان  هذا  في  راأيناه  ما  وعجيب 
الناس على اقتحام ميدان البحث العلمي في تخصصات 
اأنجزه  وما  ال�أساسية،  بمصادرها  معرفة  دون  علمية، 
العلماء السابقون فيها، فتجد اأحدهم يريد اأن يبحث في 
ول�  بحثا  اأو  كتابا  حياته  في  يقراأ  لم  وهو  معين  مجال 
حتى مقال� موجزا مما ُكِتَب في هذا المجال!!! وهذا سر 
العجز الذي يعاني منه معظم طلبة الدراسات العليا حين 
يشتكون من عدم تمكنهم من اختيار موضوعات جديرة 
بالبحث، ولو كانوا يقرؤون ويطالعون وُيَنقُبون لَوَجَد كل 
الموضوعات  عشرات  تخصصه  مجال  في  منهم  واحد 

التي تستحق البحث ولم يطرقها غيرهم من الباحثين من 
قبل اإما كليا اأو جزئيا.

اإن  التخصص:  جمال  يف  جديد  كل  متابعة   3-
الباحث الجاد والجدير بصفة الباحث فعلا، هو من يعرف 
ل�  لكنه  تخصصه،  ميدان  في  الُمْنَجز  العلمي  الرصيد 
يكتفي بذلك ول� يَْخُلُد اإليه، بل يضيف اإليه متابعة كلِّ 
جديد ُمفيد في هذا التخصص، فتراه دائب السؤال عن 
الجديد، حريصا على الحصول على كل كتاب اأو بحث 
ِلًعا  ا بمعرفة مضموِنه وقيمِته، ُمطَّ اأو مقال يَظهر، ُمْهَتمًّ
ن  وُمْسَتِفيًدا من ال�إضافة التي يحملها. وذلك ما يؤهله ل�أ
اإذا تحدث  يكون مواكبا للتطور العلمي في تخصصه، 
كان حديثه عن علم، واإذا ناقش اأو حاور اأو ناظر كان كل 
ذلك عن رصيد مذخور ومعرفة واسعة، واإحاطة شاملة 
بما يزخر به ميدانه من تنوع وثراء. اأما من يتوقف عن 
متابعة الجديد في ميدان تخصصه، اغترارا بما حصل 
عليه في مرحلة معينة، فهذا سرعان ما يتجاوزه الزمن 
ويسبقه الركب، ول� يلبث اأن يجد نفسه على الهامش، 
يجهل اأكثر مما يعرف، فلا يقوى على مجاراة غيره ممن 
ظلوا يواكبون حركة البحث العلمي، ويتابعون كل  تطور 

وتجديد في ميدان التخصص.
للتخصص:  لة  املكمِّ العلوم  على  االطالع   4-
التخصص العلمي ل� يعني ال�نكفاء على مجال علمي 
واحد، والنبوغ فيه وترك ال�هتمام بغيره من المجال�ت. 
موقٌف كهذا هو اأيضا مصدُر َخَطٍر على الباحث، فالعلوم 
بينها  والترابط  التواصل  وجسور  بينها،  فيما  متكاملة 
قائمة، وخاصة تلك العلوم التي تنتمي اإلى مجال علمي 
واحد في ال�أصل، ثم انفصل بعضها عن ال�آخر لما تكاثر 
اأن يكون  ل�بد  المتراكم منها. ولذلك  المعرفي  الرصيد 
القريبة من  العلوم  هذه  اطلاع كاف على  الباحث على 
دائمة  متابعة  له  تكون  واأن  فيه،  تخصص  الذي  العلم 
نه ل� يستغني عن تكملة رصيده  للجديد المفيد فيها، ل�أ
وقد  منها،  اإليه  يحتاج  قد  مما  تخصصه  في  المعرفي 
المعطيات  بعض  التخصصية  اأبحاثه  في  يستخدم 

المعرفية من هذه العلوم المكملة.
عنه:  التوقف  وعدم  للبحث  الدائمة  املمارسة   5-
البحث العلمي ليس محطة معينة اأو مرحلة محددة يمر 
اإلى غيرها، البحث العلمي  ينتقل منها  نسان ثم  ال�إ بها 
شهادة  على  نسان  ال�إ بها  يحصل  جامعية  رسالة  ليس 
تمكنه من الحصول على عمل، اأو مقالة ينشرها ليحصل 
مر ليس كذلك ول� يمكن اأن  بها على ترقية اإدارية. ال�أ
يكون كذلك اأبدا، بل البحث العلمي هو مسيرة متكاملة 
نسان منذ اأن يَِلَج عالَمها اإلى اأن يطويه الموُت  يبدؤها ال�إ
من  هو  الباحَث  فاإن  ولذلك  المطلق.  العجُز  يمنعه  اأو 
البحُث  ُيصبح  بل  دائمة،  العلمي بصفة  البحَث  يمارس 
الطعام  مثل  يومية  ووظيفة  دائما  هاجسا  له  بالنسبة 
الحياة.  وظائف  من  وغيرها  والَمْشي  والنْوم  والشراب 
اأو  لغاية معينة  العلمي  البحث  يمارس  فاإن من  ولذلك 
لغرض محدد ثم تنقطع صلته بالبحث وتنتهي علاقته به، 

فهذا لم يكتسب صفة الباحث ولن يكتسبها اأبدا.
جمال  يف  واإلبداع  التجديد  على  احلرص   6-
البحث: فالبحث العلمي ليس تجميع ما سبق اأن قدمه 
و اإعادة تقديمه كما هو 

ال�آخرون من العلماء والباحثين، اأ
ية اإضافة اأو تجديد، ربما يصلح هذا في البدايات 

دون اأ
البحث  على  والمران  التدرب  مرحلة  في  اأي  ولى،  ال�أ
العلمي  البحث  فاإن  ذلك  بعد  اأما  ممارسته،  وبواكير 
بداع، ولسنا نعني بذلك ال�نقطاع عن  هو التجديد وال�إ
فهما  منه  ال�نطلاق  واإنما  السابق،  المعرفي  الرصيد 
ونقدا وتصحيحا، ثم ال�إضافة اإليه وال�إسهام في تطويره 

واإحيائه.
اأخيرا، اأقول لنفسي ولغيري ما قرره الشاعر قديما:

اُعوَن َقْد َبَلُغوا َدَبْبَت ِلْلَمْجِد َوالسَّ
َجْهَد النُُّفوِس َوَأْلَقــــْوا ُدوَنه اأُلُزَرا  

َْد َحتَّى َملَّ َأْكَثُرُهْم َفَكاَبُدوا اْلَ
َْد َمْن َأْوَفى َوَمْن َصرَبَا َوَعاَنَق اْلَ  

ًرا َأْنَت آِكُلُه َْد َتْ َسِب اْلَ ال َتْ
ِبـَرا َْد َحتَّى َتْلَعَق الصَّ َلْن َتْبُلَغ اْلَ  
فالبحث العلمي هو السبيل اإلى المجد والعبقرية، ولن 
يحظى بهذا المجد اإل� من قدم ضريبته ودفع ثمنه وكابد 

مشقاته واقتحم عقباته.

*كلية العلوم اإلسالمية ـ جامعة باتنة1 
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بسام العسلي
مؤلف سوري أرَّخ جلهاد الشعب اجلزائري

عـــن عمر ناهـــز التاســـعة والثمانيـــن عامـــا، توفي في 
ولـــى 1439 للهجرة  دمشـــق يوم الســـبت 10 جمادى ال�أ
الموافـــق 28 ينايـــر 2018 للميلـــاد، المؤلف الســـوري 
ستاذ بسام العسلي، الذي اشتهر بدراساته العسكرية  ال�أ
الكثيـــرة ومؤلفاته التاريخية الرائـــدة التي تناولت بصفة 
خاصة ِســـَيَر مشـــاهير القادة العســـكريين من المسلمين 
وغير المســـلمين. هـــذا الرجل الذي لم يحظ بالشـــهرة 
التي يســـتحقها والتقدير الذي هو جدير به ولم ُتنشـــر له 
ُف الناَس به، من واجبنا نحن  صورٌة واضحة الملامح ُتَعرِّ
الجزائرييـــن اأن نثمن اأعمالـــه ونبرز جهوده، فقد كان من 
شـــادة بجهاد شـــعبنا واإبراز بطول�ته،  الســـباقين اإلى ال�إ
من خلال سلســـلة الكتب التي األفها ونشـــرها منذ اأوائل 
الثمانينيات من القرن العشـــرين تحت عنوان »سلســـلة 

جهاد شعب الجزائري«، وبلغت خمسة عشر كتابا.
سرية موجزة

ل� نعرف الكثير عن حياة بســـام العســـلي، فليس هناك 
معلومات مفصلة عن حياته في المراجع التي تناولت ِسَيَر 
نترنت  المؤلفين المعاصرين، كما ل� نقف في شـــبكة ال�أ
علـــى معلومات وافية عنـــه، كل ما هو متوفر معلومات 
قليلـــة ل� ترســـم بصورة واضحة مســـيرة حياتـــه، ويبدو 
اأنـــه كان ميال� اإلـــى العزلة راغبا عن الظهور والشـــهرة 
علامية ُمْؤِثًرا ال�نكبـــاب على البحث والتاأليف، وهو  ال�إ
ما ســـاعده على اإخراج عدد كبير مـــن المؤلفات القيمة 

والنافعة.
وقـــد جمعُت بعـــض المعلومات القليلـــة المتوفرة عنه، 

والتي تلخص لنا حياته المديدة في بضعة اأسطر.
فهو بســـام بن جميل العســـلي. من مواليد دمشـــق سنة 
1348هـ، الموافق لـ: 1929م، وفي هذه المدينة العريقة 

في التاريخ نشاأ وترعرع، وفي مدارسها تعلم.
التحق بالكلية العســـكرية في حمص، اأين تلقى تكوينا 
عســـكريا لمدة ســـنتين، ليتخرج منها ســـنة 1952م. تم 
اإيفاده رفقة مجموعة من زملائه اإلى فرنســـا، ل�ستكمال 
تكوينه العسكري، وهناك تلقى خلال سنة واحدة تدريبا 

تخصصيا في اأعمال المظليين عام 1953م.
عندما كان مقيما في فرنسا، انتهز الفرصة لتعلم واإتقان 
اللغة الفرنسية وقراءة الكثير من الكتب المنشورة بهذه 
اللغـــة، وال�طلاع على المراجـــع التاريخية المتوفرة في 

المكتبات الفرنسية.
وبعـــد عودته اإلى بلاده اأنشـــاأ رفقة مجموعة من زملائه 
الضباط ســـلاح المظليين في سورية، حيث عمل في كل 
من دمشـــق وحلب. ويذكر زميله اإحســـان هندي اأن بسام 
عندما كان فـــي حلب اأدى خلال مهرجان للطيران والقفز 
بالمظلات قفزة حرة يصح اأن تســـجل في اأرقام غينيس، 
حيـــث لم يفتح مظلته اإل� على ارتفاع 100م عن ال�أرض، 
ولـــم يتكامل انفتاح المظلة اإل� علـــى ارتفاع 50م فقط، 
ولـــو تاأخر في فتح مظلتـــه ثانيتين ل� اأكثـــر لكان ارتطم 

بال�أرض، لكن الله سلم. 
خلال العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956م، كان بسام 
العســـلي قائد الكتيبة 76 مظلات في الجيش السوري 
برتبة رائـــد، وكان تحت قيادته مجموعـــة من المظليين 
الســـوريين المكلفين بالعمليات الخاصة، وقد استدعاه 
رئيس شـــعبة العمليـــات بالجيش الســـوري اللواء اأمين 
النفـــوري، الذي كان في وقت ســـابق مدربه في الكلية 
العســـكرية، اإلى مكتبه، وساأله عن الطريقة التي يمكن 
بها ال�ستفادة من قدرات المظليين في اإطار دعم الجيش 
المصـــري ضد العدوان الثلاثـــي. فقدم له خطة تضمنت 
ما يلي: بما اأن الضربات الموجعة تاأتي من ســـلاح الجو 
ال�ســـرائيلي، بينما ســـلاح الجو العربي لـــم يكن قادرا 
على ضرب المطارات ال�ســـرائيلية، فقد اقترح بسام اأن 
يقوم 120 من رجال المظلات بعشـــر عمليات اإنزال في 
المطارات الرئيســـية باإسرائيل، بمجموعات بين 10 اإلى 
نزال بوقت  ن يتم ال�إ

13 شـــخصا في كل اإنزال بمطار، واأ
واحد، ثم القيام باأعمال تفجيرية وتدميرية في المطارات. 
كانت الخطة تســـتهدف عشـــر مطارات ميدانية لم تكن 
مجهـــزة بتجيهـــزات حديثـــة، وكانت عبارة عـــن مدارج 
ومهابط، وليســـت مطـــارات بكل معنـــى الكلمة. واأما 

الغاية العســـكرية من شـــن هـــذا الهجـــوم المركز على 
تلـــك المطارات، فكانت تدميـــر الطائرات الموجودة في 
المهابـــط. وقد اأجرت فرقة بســـام المظلية تدريبات في 
المطارات الســـورية حول الخطة. وكانت العملية تندرج 
في اإطار العمليات الخاصة التي تنقسم اإلى 3 زمر؛ زمرة 
حمايـــة وزمرة اإغارة واأخرى للتفجيـــر. لكن هذه المهمة 
التي تم التحضير لتنفيذها واتُِّخذت ال�حتياطات اللازمة 
، اإذ ما اإن عرضت الخطة 

لنجاحهـــا، انتهت قبـــل اأن تبداأ
على جمال عبد الناصر حتى رفضها، وقال للســـوريين: 

»ل� تتحركوا، نحن قادرون اأن نحبط العدوان«.
وعندما اأعلنت الوحدة بين مصر وســـوريا تحت مسمى: 
»الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة«، ما بيـــن )1958م-

1961م(، اأرســـل بسام اإلى مصر، اأين تولى قيادة كتيبٍة 
لجنود المظلات. وقد عمل خلال هذه الفترة في الكونغو 
مم المتحدة، سنة 1960م. ومما روى  ضمن بعثة هيئة ال�أ
بعض زملائه العســـكريين اأنه اأثناء عمله في الكونغو، 
نزل بمظلته فوق اإحـــدى البحيرات نتيجة لخطاأ من قائد 

الطائرة في تحديد منطقة القفز. 
ُعين ما بين 1962م و1963م معاونا للملحق العســـكري 
الســـوري في لندن. وقد اغتنم فرصـــة وجوده هناك في 
اإغنـــاء اطلاعـــه ومطالعاته فـــي المجال�ت العســـكرية 
وال�ســـتراتيجية، وهو ما مكنه اأن يصبح واحداً من األمع 

المنظرين العسكريين في الوطن العربي .
بعد عودته من لندن ســـنة 1963م، اأشـــرف لفترة وجيزة 
ذاعـــة والتلفزيـــون. ثم اأحيـــل - وهو في  علـــى اإدارة ال�إ
ريعان الشـــباب وعز العطاء- اإلـــى المعاش، وكان برتبة 
ليـــف والكتابة في الصحف  مقدم، ليتفـــرغ للبحث والتاأ
والمجلـــات، ويقضي بقية حياته في هـــذا المجال حتى 

وفاته رحمه الله.
مكتبته التارخيية

اأغنى بسام العسلي المكتبة العربية بعشرات المؤلفات في 
التاريخ العسكري، وفي سير مشاهير القادة العسكريين 
مراء والخلفاء، وكذا مشاهير  المســـلمين، ومشـــاهير ال�أ
القادة العســـكريين من غير العرب والمســـلمين، اإضافة 
اإلى مؤلفات في قضايا ذات الصلة بالحروب والعلاقات 
العســـكرية بين الشعوب، كما اشـــتغل بالترجمة، ونقل 
خرى اإلى اللغة العربية.  الكتب العسكرية من اللغات ال�أ
وقـــد زاد مجموع ما اأصدره من مؤلفات عن مائة كتاب 

نكليزية. بين تاأليف وترجمة عن الفرنسية وال�إ
هم مـــا اأمكنني الوقـــوف عليه من  وفيمـــا يلي رصـــد ل�أ

مؤلفاته، مرتبة حسب تاريخ الصدور: 
استتراتيجية: وزارة الدفـــاع الســـورية،  مقتتاالت   1-

دمشق، 1970م، 103 صفحة. 
اإلستتالم: صـــدرت هذه  قتتادة  مشتتاهري  سلستتلة   2-
ولى عـــن دار النفائس في  المجموعـــة فـــي طبعتهـــا ال�أ
بيروت في 15 كتابا، بداية من ســـنة 1976م، ثم جمعت 
في ثلاث مجلدات كبيرة ســـنة 1433هـ، 2012م، ويضم 
سلام. المجلد  كل مجلد منها خمسة من مشاهير قادة ال�إ
ول: قـــادة فتح مصـــر والمغـــرب )609 صفحات(.  الـــ�أ
المجلـــد الثاني: قادة فتـــح بلاد الشـــام والعراق )617 
صفحـــة(. المجلـــد الثالث: قـــادة الحـــروب الصليبية 

المسلمون )689 صفحة(.
واحلضارة: المؤسســـة العربية للدراسات  احلتترب   3-

والنشر، بيروت، 1979م، 256 صفحة. 
الصهيونتتي: مؤسســـة الـــ�أرض  العتتدوان  جيتتش   4-
للدراسات الفلسطينية، دمشق، 1980م، 576 صفحة. 
العامل: صدرت هذه السلسة  قادة  سلسلة مشاهري   5-
ولى في 15 كتابا عن المؤسســـة العربية  فـــي طبعتها ال�أ
للدراســـات والنشـــر في بيروت بداية من سنة 1980م، 
وجاءت في شكل كتيبات متوسطة الحجم، بلغ مجموع 
صفحاتها اأزيـــد من 1600 صفحة، وقد ترجم فيها لعدد 
من مشـــاهير القادة العســـكريين والسياسيين في تاريخ 

العالم.
اإلستتالم: دار الفكر،  راية  حتت  ومواقف  رجتتال   6-

دمشق، 1983م، 320 صفحة. 
اجلنتتوب: دار طلاس، دمشـــق، 1985م،  عتتروس   7-

190 صفحة. 
الكرملتتن: وقد تكونـــت من كتابين  قتتادة  سلستتة   8-
صدرا عن دار طلاس في دمشـــق سنة 1985م، اأحدهما 
عن جوزيف ستالين في 374 صفحة، والثاني عن نيكيتا 

سيرغيفيش خروتشوف في 382 صفحة.
واألمتتراء: صدرت في  اخللفاء  مشتتاهري  سلستتلة   9-
10 كتب عن دار النفائس في بيروت سنة 1985م، وبلغ 
مجمـــوع صفحاتها 2400 صفحة. وقـــد كتب فيها عن 
ســـلامي، حيث  مـــراء في التاريخ ال�إ اأشـــهر الخلفاء وال�أ

تناول بالدراسة حياتهم واأعمالهم.
لماني 1750م1945-م: دار  -10 المذهب العســـكري ال�أ

طلاس، دمشق، 1987، 546 صفحة.
الصليبية: دار  احلتتروب  يف  احلامستتة  األيتتام   11-
النفائس، بيـــروت 1987، 304 صفحة، تحدث فيه عن 
المعارك الكبرى التي كان فيها النصر للمســـلمين على 
الصليبيين. وقد اســـتخلص المؤلف بعد حديثه المفصل 
عن كل معركة اأبرز الدروس المســـتفادة منها، مستهدفا 
اإغنـــاء المعرفـــة بما هو ضروري من الـــدروس المتعلقة 
مد التي تعيشها اأمتنا بكل اأبعادها. بالحرب الطويلة ال�أ

-12 التوازن ال�ستراتيجى والصراع العربى ال�سرائيلى: 
دار طلاس، دمشق، 1988م، 260 صفحة. 

ســـلامي: 5 مجلـــدات، دار الفكر،  -13 فـــن الحرب ال�إ
ولى، 1408هـ - 1988م: موســـوعة  بيـــروت، الطبعة ال�أ
مة العربية،  تاريخية عســـكرية تقدم المعرفة بتاريـــخ ال�أ
واأعمال الفتوحات العظمى التي عاشتها، وتبرز الحنكة 
دارية التي تميز بها القادة المســـلمون.  العســـكرية وال�إ
جـــزاء التالية: ج1:  وقد اشـــتملت الموســـوعة علـــى ال�أ
مويين - عمليات الجبهات  عهود الخلفاء الراشـــدين وال�أ
الشـــمالية والشـــرقية والبحريـــة )1632 صفحة(. ج2: 
موييـــن - عمليات الجبهة  عهود الخلفاء الراشـــدين وال�أ
ندلـــس )709  الغربيـــة - فتـــوح مصـــر والمغـــرب وال�أ
صفحات(. ج3: العصر العباســـي )643 صفحة(. ج4: 
اأيـــام الحـــروب الصليبيـــة )776 صفحـــة(. ج5: العهد 

العثماني )1664 صفحة(. 
الثانية:  العاملية  احلرب  قادة  مشاهري  سلسلة   14-
صـــدرت في 9 كتب عن دار النفائس في بيروت ســـنتي 
1988م و1989م، وبلـــغ مجمـــوع صفحاتهـــا قريبا من 
1900 صفحة. كتب فيها المؤلف عن كل واحد من قادة 
الحـــرب العالمية الثانية كتابًا حلل فيه شـــخصية القائد 
موضوع البحث، وشـــرح المعارك التـــي خاضها، وحلل 
الظـــروف التي اأحاطـــت بكل معركة من تلـــك المعارك 

واأدت اإلى النصر اأو الهزيمة.
القسام: الناشر للطباعة  الدين  عز  الشيخ  ثورة   15-
علـــان، بيـــروت، 1991م، 192  والنشـــر والتوزيـــع وال�إ
صفحة. في هذا الكتاب تحدث المؤلف عن مسيرة حياة 
الشـــيخ عز الدين القســـام، وفصل القول في ثورته التي 
هزت كيان ال�حتلال الصهيوني. وقد تخللت سيرة جهاد 
حداث قام المؤلف باستعراضها  القســـام سلســـلة من ال�أ

وتوثيقها. 
-16 فلســـطين والحملـــة الصليبيـــة الجديـــدة: الناشـــر 
علـــان، بيروت، 1991م،  للطباعة والنشـــر والتوزيع وال�إ

199 صفحة.
واهلرسك: دار البيارق،  البوستتنة  يف  املستتلمون   17-

بيروت، 1993م، 208 صفحة.
اإلستتالمي: دار النفائـــس،  العستتكري  املذهتتب   18-
بيروت، 1993م، 412 صفحـــة. يطرح المؤلف في هذا 
سلامي  الكتاب سؤالين: ما موقع المذهب العسكري ال�إ
فـــي فن الحرب؟ وهـــل بقي لهذا المذهـــب من دور في 
العصـــر الحاضر؟ ويجيب عن هذين الســـؤالين في ثنايا 

خمسة فصول.
)دراســـات  العتتامل:  يف  العستتكرية  املذاهتتب   19-
مقارنـــة(: دار النفائس، بيروت، 1993م، 259 صفحة. 
ول منهما عن  قسمه المؤلف اإلى فصلين، تحدث في ال�أ
المذاهب العســـكرية حـــول العالم، وبيـــن خصائص كل 
منها ومميزاتها وشـــيئًا من تاريخهـــا. اأما الفصل الثاني 
فكان عبارة عن دراســـات مقارنة بين هذه المذاهب في 

المجال�ت العسكرية المختلفة.
اهلنتتد: دار البيـــارق،  ختتتوم  علتتى  املستتلمون   20-
بيـــروت، 1994م، 196 صفحة. في هذا الكتاب تحدث 
المؤلف عن الفتوحات ال�إسلامية منذ بدايتها حتى اإقامة 
ســـلامي في الهند. ثم عن عـــدوان الهندوس  الحكـــم ال�إ
علـــى المســـلمين، واســـتباحتهم لدمائهم ومســـاجدهم. 
ســـلام  خير قدم تصورا شـــاملا حول مســـتقبل ال�إ وفي ال�أ

والمسلمين في الهند. 
القادم:  القرن  يف  األمريكيتتة  االستتراتيجية   21-
مركز الدراســـات العســـكرية، دمشـــق، 1999م، 837 

صفحة.
العماد  مع  باالشراك  ألفه  اجلزائرية،  الثورة   22-
مصطفتتى طالس، وصتتدر يف طبعتتته الرابعتتة عن دار 

طالس يف دمشق سنة 2003م، يف 736 صفحة.
الكتب التي ترجمها:

اإضافة اإلى الكتب التي األفها بسام العسلي، قام بترجمة 
العديـــد من الكتـــب ذات الطابع العســـكري اإلى اللغة 
نجليزيـــة، ومن هذه  العربيـــة من اللغتين الفرنســـية وال�إ

الترجمات:
-1 اأعلام الجاسوســـية العالمية: تاأليف: كورت سنجر، 

دار اليقظة العربية، بيروت، 1965م، 600 صفحة. 
بيض المتوســـط: تاأليف:  -2 القدرة البحرية في البحر ال�أ
 228 1981م،  بيـــروت،  الشـــورى،  دار  بـــاك،   – س 

صفحة.
-3 بناء المســـتقبل: تاأليف: اأندريـــه بوفر – اأكرم ديري، 
المؤسســـة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1988م، 

212 صفحة.
-4 حـــرب المباغتة: تاأليف: األبرت ميرغلن، المؤسســـة 
العربيـــة للدراســـات والنشـــر، بيـــروت، 1982م، 299 

صفحة.
-5 المعـــارك الحاســـمة في الحـــرب العالميـــة الثانية: 
تاأليـــف: بيتر يونـــغ )1915م1988-م(، القيـــادة العامة 
للجيـــش والقوات المســـلحة، دمشـــق، 1972م، 583 

صفحة.
-6 مذكـــرات ليـــدل هـــارت: تاأليـــف: بازل هنـــري ليدل 
هارت )1895م1970-م(، المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، بيروت، 1978م، 493 صفحة.
 -7 خنجر اإســـرائيل والمستقبل: تاأليف: رستم خورشجي 
كرانجيا، دار المسيرة، بيروت، 1980م، 180 صفحة.

سلسلة جهاد شعب الجزائر:
عمـــال العلمية والتاريخية الرائـــدة التي اأبدع في  من ال�أ
اإنجازها بســـام العســـلي، واســـتحق بها عرفان وامتنان 
الشـــعب الجزائري، تلك السلسلة الفريدة من المؤلفات 
التي كتبها ونشـــرها تحت عنوان »سلســـلة جهاد شعب 
الجزائر«، والتي اأصدرها في بداية الثمانينيات من القرن 
العشـــرين، في الوقت الذي كان فيه اأكثر الجزائريين ل� 
يعرفون مـــن تاريخهم القريـــب، فضلا عـــن البعيد، اإل� 
ولى في  القليل. صدرت هذه السلســـة فـــي طبعاتها ال�أ
خمســـة عشـــر كتابا، ثم جمعت ســـنة 2013م في ثلاث 
مجلدات كبيرة، حيث بلغ عدد صفحاتها 2260 صفحة. 
وكان قصد المؤلف من اإنجاز هذه الكتب، كما عبر عنه 
بنفســـه، اأن »تســـهم في تعريف اأبناء المشـــرق العربي 
ســـلامي بتـــراث المجاهديـــن الخالدين فـــي المغرب  ال�إ
ســـلامي«. وقد ترتبت حلقات هذه السلســـلة  العربي ال�إ

كما يلي:
1 - خيـــر الديـــن بربروس والجهاد فـــي البحر )1470م-

ول من هذا الكتاب اســـتعرض  1547م(: في الفصل ال�أ
المؤلف الظروف التي كانت سائدة اأواخر القرن الخامس 
عشر، واأوائل السادس عشر في العالم ال�إسلامي مشرقا 
ومغربـــا، وفصل القول بصفة خاصـــة في ال�أوضاع التي 
سلامي عامة، والجزائر بصفة  كانت سائدة في الغرب ال�إ
اأخـــص. اأما الفصـــل الثاني فعالج فيه حيـــاة خير الدين 
بربـــروس وجهاده البحـــري، والظروف التي ســـاقته اإلى 
عداء والمحن  الجزائر وكفاحه المرير الذي خاضه ضد ال�أ

التي مر بها في ذلك اإلى نهاية حياته رحمه الله.

mmm

أ.د. مسعود فلوسي
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)1547م- الصليبية  واحلمالت  اجلزائر   -  2
1791م(: عالج الكتاب ال�أوضاع التي عاشـــتها 
الجزائر ما بين القرن الســـادس عشر والقرن الثامن 
عشـــر، مبرزا في التمهيد اأهم ال�أحداث التي جرت 
ســـلامي وعلى  فـــي تلك الحقبة على المســـرح ال�إ
المسرح العالمي وعلى مسرح الجزائر. وفي ثلاثة 
حداث التي جرت  فصول يســـرد المؤلف مختلف ال�أ
ســـلامي مما كان له اأثره  على مســـتوى المشرق ال�إ
على الجزائر، ثم تعرض للحملات التي شـــنتها كل 
من اإنجلترا واإســـبانيا على الجزائر وما انتهت اإليه 
الحروب بين الطرفين، واأبرز السياسة ال�ستراتيجية 
للجزائر التي جعلتها تتبواأ مكانة متميزة في البحر 

بيض المتوسط. ال�أ
الفرنس��ي  لالس��تعمار  اجلزائرية  املقاومة   -  3
)1830م - 1838م(: تناول الكتاب بالدراسة 
ولى للاحتلال الفرنسي للجزائر، واأبرز  السنوات ال�أ
موقف كل من الدولة العثمانية وحاكم مصر محمد 
علي باشـــا من هـــذا ال�حتلال. كما كشـــف تهافت 
الســـبب الذي تذرع به ال�ستعمار الفرنسي ل�حتلال 
الجزائـــر. ورصد بدايات المقاومة التي ظهرت في 
شـــكل انتفاضات محدودة في مناطـــق عديدة من 

الجزائر.
اجلزائ��ري: بعـــد اأن  الق��ادر  عب��د  األم��ر   -  4
ميـــر عبد القـــادر بم  اســـتعرض المؤلف ســـيرة ال�أ
حداث في حياته، درس  محي الديـــن، واأبرز اأهم ال�أ
جهوده في اإعداد القاعدة الصلبة المتمثلة في بناء 
عداء  دولة حـــرب لمقاومة ال�حتلال، وحدد بدقة ال�أ
الذين وقفوا في وجه هـــذه الدولة داخليا وخارجيا، 
مير ضد  وكـــذا الحروب المريـــرة التي خاضهـــا ال�أ
الفرنســـيين، والمعاهدات التي جرت بينه وبينهم، 

مير ومغادرته للجزائر. ثم اأخيرا استسلام ال�أ

املقران��ي: اأوجـــز المؤلف في البداية  حمم��د   -  5
حـــداث التـــي كان لها دورهـــا في ثورة  مســـيرة ال�أ
خوان الرحمانيين، ثم حدد الوضع السياسي العام  ال�إ
في المشرق والوضع الخاص في الجزائر والظروف 
حـــداث التي كانت تتفاعل فيهـــا. ليتناول بعد  وال�أ
ذلـــك بالتفصيل ثورة 1871م ومـــا ترتب عليها من 
نتائج، واأبرز الشـــخصيات التي كان لها اإســـهامها 

في هذه الثورة.
اجلزائري: بعد سرد  اهلامشي  خالد  األمر   -  6
مير خالد، عالج المؤلف مساألة هجرة  لموجز حياة ال�أ
المستوطنين اإلى الجزائر وموقف الجزائريين منها؛ 
مير خالد والصراع السياسي  ثم تحدث عن جهود ال�أ
الـــذي خاضه في الجزائر، واأبرز دوره التاريخي في 
اأوائل العشرينيات من القرن العشرين، وما كان له 

حداث بعد ذلك. من اأثر في سير ال�أ
قاعدة  وبن��اء  بادي��س  ب��ن  احلمي��د  عب��د   -  7
طبيعـــة  المؤلـــف  يكشـــف  الث��ورة اجلزائري��ة: 
ال�ســـتعمار الفرنســـي في الجزائر واأنه اســـتعمار 
خـــراج  تنصيـــري حضـــاري ســـلك كل الوســـائل ل�إ
ســـلامي، وهو ما  الجزائر مـــن محيطها العربي ال�إ
اأغراه باأن يحتفل بمـــرور قرن على احتلاله للجزائر 
ســـلام. لكن هذا ال�حتفال  ليعلن نهاية علاقتها بال�إ
اأفســـده اإعلان مجموعة من علماء الجزائر تاأسيس 
جمعية لهـــم هدفها ربط الجزائـــر بتاريخها ولغتها 
مام عبـــد الحميد بن  ودينهـــا، وهي التـــي قادها ال�إ
باديـــس رحمه الله. هذه الجمعيـــة هي التي كونت 
القاعدة البشرية التي اأعلنت الثورة، وحملت لواءها 
ُف المؤلـــف بجهود كل من  حتى ال�ســـتقلال. وُيَعرِّ
براهيمي والتبسي والعقبي  المشايخ ابن باديس وال�إ
والميلـــي والمدني ومحمد العيد واأحمد رضا حوحو 
وبيوض، وما اأســـهم به كل منهم في تكوين قاعدة 

الثورة الجزائرية.
8 - نهج الثورة اجلزائرية )الصراع السياسي(: 

حزاب السياسية التي نشاأت  َف المؤلف بجهود ال�أ َعرَّ
قبـــل الثورة والتي حاولـــت اأن تفتك بعض الحقوق 
للجزائريين من فرنسا، ويبرز كيف اأن اأصحاب هذه 
الجهود اأدركوا اســـتحالة الحصول على ما يطلبون 
مـــن فرنســـا مع اأحـــداث 8 مـــاي 1945م، وهو ما 
جعلهم يقتنعون باأنه ل� ســـبيل للتحـــرر اإل� بالعمل 
بـــرز القادة الذين  المســـلح. وهنا يعرف المؤلف باأ
بداأوا طريق العمل الســـري الذي انتهى اإلى الثورة 
المسلحة، ومنهم: بن بولعيد، بن مهيدي، بن بلة، 

كريم بلقاسم، عبان رمضان.
اجلزائ��ر: بعد  ث��ورة  وانطلق��ت  أك��ر  اهلل   -  9
توصيف الوضع العام في الجزائر عشية الثورة في 
مختلف المجال�ت، فصل المؤلف القول في فلسفة 
الثـــورة الجزائرية مـــن خلال بيـــان اأول نوفمبر، ثم 
تحـــدث عن بدايات العمل الثوري، والعقبات التي 
وقفت في وجه الثورة، والوســـائل التي اســـتعملها 

المجاهدون في الكفاح.
اجلزائ��ري:  الوط��ي  التحري��ر  جي��ش   -  10
خصص المؤلف هذا الكتاب لتفصيل القول في نشاأة 
وتطور جيش التحريـــر الوطني الجزائري، وتصاعد 
صراعه المســـلح ضد ال�ســـتعمار، واأبرز المعارك 

التي خاضها في مناطق مختلفة من البلاد.
خال��دة: اأفرد المؤلف هذا  جزائرية  أي��ام   -  11
براز بعض المحطات التاريخية المتميزة  الكتاب ل�إ
في مســـيرة الثورة الجزائرية ومـــا كان لها من اآثار 
عميقـــة فيهـــا، وكذا بعض المعـــارك الخالدة التي 
هزت كيـــان ال�حتلال وزلزلت وجوده ال�ســـتدماري 

في الجزائر.
اجلزائري��ون: حرص المؤلف  اجملاه��دون   -  12
فـــي هـــذا الكتاب على اإبـــراز خصـــال المجاهدين 
الجزائرييـــن، ومـــا تميـــزوا بـــه من اأخلاق ســـامية 
وفضائـــل نـــادرة، وتنظيم عســـكري محكم وكفاءة 
قتالية عالية، وهو ما اأسهم في انتصار الثورة وطرد 

ال�حتلال.
13 - اجملاهدة اجلزائرية: في هذا الكتاب يشرح 
المؤلف معاناة المراأة الجزائرية في ظل ال�ستعمار، 
ويبرز الدور النضالي الرائد الذي كان لها في الثورة 
وال�ســـتقلال. ويخص المؤلف مجموعة من النساء 
الجزائريـــات بالذكـــر والتعريف لمـــا كان لهن من 

اأعمال نضالية واستشهادية رائدة. 
الثورة  مواجهة  )يف  الفرنسي  االستعمار   -  14
اجلزائري��ة(: تحـــدث المؤلف في هـــذا الكتاب 
عن محاول�ت قادة ال�حتلـــال واأد الثورة الجزائرية 
واإيقاف مســـارها، مـــن خلال المشـــاريع المختلفة 
التي وضعوها لهذا الغرض، ومنها مشاريع ديغول، 
واختطـــاف القـــادة الزعمـــاء، ومحاولـــ�ت فصـــل 
الصحراء، وغيرها. والتي انتهت كلها اإلى الفشـــل 

اأمام صمود الثورة ووعي قادتها.
اجلزائري: فصل  الوطي  التحرير  جبهة   -  15
المؤلف في هذا الكتاب القول عن مؤتمر الصومام 
ومقرراتـــه، وتطـــور جبهـــة التحرير ســـنة 1957م، 
وتشـــكيل الحكومـــة المؤقتـــة، وال�عترافات التي 
حصلت عليها، وكذا دخـــول القضية الجزائرية اإلى 

مم المتحدة. ال�أ
خامت�����ة

اأخيـــرا، يمكن القول: اإن الجهود التي بذلها بســـام 
العسلي، والدراسات الفريدة التي اأخرجها للناس، 
تعتبر اأعمال� رائدة ومنجزات علمية وثقافية متميزة، 
دلت على طول نََفٍس في البحث، وصبٍر دائب على 
جمـــع المعلومـــات، وعكوٍف طويل علـــى الكتابة 
والتاأليف، وما كان هذا ليتيسر له لول� التفرغ الذي 
اأتيـــح له، والعزلة التي فرضها على نفســـه، بعيدا 

عن اإغراء الشهرة الزائفة وال�أضواء الخادعة.
فرحم الله بســـام العسلي، واأســـكنه فسيح جناته، 
مـــة بما تركـــه من تراث تاريخـــي متميز،  ونفـــع ال�أ

ودراسات استراتيجية رائدة.

إعالن
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نعنـــي بفكر الشـــيخ محمـــد الغزالـــي؛ التراث 
الفكـــري الـــذي خلفـــه بعـــد وفاته رحمـــه الله، 
والمتمثل في عشرات الكتب المطبوعة، ومئات 
المقا��ت المنشـــورة، وآ��ف الدروس والخطب 
لة  والمحاضرات المســـموعة والمرئية والمَســـج�
في ا�ٔ�شـــرطة وا�ٔ�قراص المضغوطـــة والمبثوثة 
على الشـــبكة العنكبوتية العالمية؛ هذا التراث 
الطويـــل العريـــض، والثري الخصـــب، �� يمكن 
ا�ٕ�حاطة به عْرضا وتحلي�� في ســـاعات، فكيف 

يمكن ذلك في مداخلة محدودة النطاق؟ 
ولذلك أكتفي بٕاشـــارات سريعة ولمحات خاطفة 
أحاول من خ��لها تقديم خ��صة شاملة في وصف 
هـــذا التراث ومعالمه الكبـــرى، وذلك في ث��ث 

نقاط رئيسة، هي:
نة لفكر الشيخ الغزالي. -1  المصادر المكو�

-2  ا��هتمامـــات الكبرى التـــي دار حولها فكر 
الشيخ الغزالي.

زة لفكر الشيخ الغزالي. -3  الخصائص الممي�
أو�ـــ�: المصـــادر المكونة لفكر الشـــيخ محمد 

الغزالي رحمه الله:
-1  القرآن الكريم: فقد حفظ محمد الغزالي كتاب 
الله في صباه، وظل مرتبطا به طول حياته؛ فمنه 
كان ينهـــل، وعنه كان يصدر، وبـــه كان يَْحكم، 
وإليـــه كان ُيحاِكم. وهو ما تشـــهد بـــه مؤلفاته، 

ومقا��ته ودروسه، وخطبه ومحاضراته.
-2  السنة النبوية الشريفة: فقد قرأ كتبها وحفظ 
الكثير من أحاديثها وشرح العشرات منها ووظف 
المئات منها في مؤلفاته، وهو ما تشهد به كذلك 

آثاره الفكرية التي خلفها من بعده.
-3  التـــراث ا�ٕ�ســـ��مي الزاخـــر المتنوع: حيث 
اســـتفاد من كل المدارس الفكرية ا�ٕ�ســـ��مية، 
وقـــرأ لروادها بدون اســـتثناء، فقـــد قرأ لكل من 
الغزالي وابـــن حزم والرازي وابن رشـــد وغيرهم 
من أع�ـــ�م الفكر في التاريخ ا�ٕ�ســـ��مي، وأخذ 
منهم ما وجده نافعا ومفيدا في دعوته واجتهاداته 

العلمية والفكرية. 
-4  البيئة الثقافية والفكرية والدعوية:

 عـــاش الشـــيخ في بيئـــة علميـــة وفكرية كانت 
ِدين والحركات ا�ٕ�ص��حية  موارة بالعلماء الُمَجد�
النهضوية، فقد درس على علماء كبار في ا�ٔ�زهر 
وتٔاثر بهم، مثل: الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ 
محمد عبداللـــه دراز، والشـــيخ محمد المدني، 
والشـــيخ علـــى الخفيـــف، رحمهم اللـــه جميعا. 
وتٔاثر بالحركة التجديدية وا�ٕ�ص��حية التي قادها 
محمد عبده وتلميذه رشـــيد رضا، رحمهما الله، 
والتي كانت مجلة المنار صوتها المعبر. كما تٔاثر 
أكبر التٔاثر برائد الدعوة ا�ٕ�ســـ��مية في مصر في 
العصر الحديث الشيخ حسن البنا رحمه الله؛ وقد 
التقى واحتك� بٔاع��م الدعوة وا�ٕ�ص��ح والتجديد 
في العالم ا�ٕ�س��مي الذين كانوا يزورون مصر أو 
أقاموا فيها، واستفاد منهم وتٔاثر ببعضهم، ومنهم 

ا�ٕ�مام محمد البشير ا�ٕ�براهيمي رحمه الله.
-5  الفكر ا�ٕ�نساني بٔابعاده ومناهله المختلفة: 

فهو لم ينحصـــر داخل الفكر ا�ٕ�ســـ��مي، وإنما 
انفتح على الفكر ا�ٕ�نســـاني بمشاربه وامتداداته 
الكثيرة، واستفاد منه، مع محاكمته إلى موازين 
الشـــرع والعقـــل ورفض مـــا يتعـــارض منه مع 

ا�ٕ�س��م.
-6  التاريخ ا�ٕ�س��مي والعالمي: 

فقد قرأ الشـــيخ تاريخ ا�ٕ�س��م والمسلمين وتتبع 
مســـار الدعـــوة ا�ٕ�ســـ��مية خ��ل أربعة عشـــر 
قرنـــا، وخرج من ذلك بـــدروس وعبر وظفها في 
أعماله الفكريـــة والدعوية. كما قرأ تاريخ ا�ٔ�مم 
والشعوب ا�ٔ�خرى وانتفع به في اكتشاف السنن 

والقوانين التي تحكم حركة التاريخ، والمعاد��ت 
التي تفرض نمط الع��قات بين الشعوب.

-7  الواقع المعاصر محليا وعالميا: 
شـــكل الواقـــع المحلي والعالمي بمـــا أفرزه من 
مشك��ت وما ماج به من صراعات، مصدرا هاما 
لفكر الغزالي وثقافته ونظرته إلى الحياة، خاصة 
فيما يتعلق بحال المسلمين وع��قتهم بغيرهم وما 
عانوه ويعانونه من مؤامرات وعدوان ومشك��ت 

داخليـــة �ـــ� حصـــر لهـــا و�ـــ� مخـــرج منهـــا.
ثانيـــا: ا��هتمامات التي دار حولها فكر الشـــيخ 

محمد الغزالي رحمه الله:
يمكن القول: إن الشيخ الغزالي رحمه الله سخر 
نفســـه لخدمة ا�ٕ�س��م والمســـلمين، ونذر نفسه 
لنصـــرة الحق ومقارعة الباطـــل، ولذلك لم يترك 
مجا�� رأى أنه يحقق ذلك إ�� وارتاده وجاهد فيه 
بما أمكنه من قوة وما توفر له من طاقة؛ والحق 
أن المجا��ت التي اســـتولت على اهتمام الشيخ 
وظهرت فيها جهوده كثيرة ومتعددة، لكن يمكن 

حصرها في جبهتين:
أو��: الجبهة الداخلية:

-1  التعريف با�ٕ�ســـ��م ومصادره وشرح أحكامه 
وتعاليمه: 

وظيفة العالم المســـلم تعريف المســـلمين بدينهم 
وشـــرح تعاليمـــه وأحكامه لهم بمـــا يعينهم على 
إدراكها وُحْســـن العمل بها. وقد نهض الشـــيخ 
رحمـــه الله بهذه المهمة، واتخذها وظيفة له في 
الحياة، وظل يمارســـها إلى وفاته. وقد ألف في 
ذلك مجموعة من الكتب، منها: هذا ديننا، كيف 
نفهم ا�ٕ�ســـ��م؟ الجانب العاطفي من ا�ٕ�ســـ��م، 
نظرات في القرآن، كنوز من السنة، نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن، المحاور الخمسة للقرآن 
الكريم، فقه السيرة، فن الذكر والدعاء عند خاتم 
ا�ٔ�نبياء، مائة ســـؤال عن ا�ٕ�ســـ��م، تٔام��ت في 
الديـــن والحيـــاة. كما تناول في دروســـه وخطبه 
ومحاضراته الكثير من المســـائل والموضوعات 
التـــي تندرج في هـــذا ا�ٕ�طار. وقـــد ظهر بعض 
ذلك في كتابيه: خطب الشيخ الغزالي في شؤون 
الديـــن والحياة، محاضرات الشـــيخ الغزالي في 

شؤون الفرد والمجتمع.
-2  بناء شخصية ا�ٕ�نسان المسلم المعاصر عق�� 

وروحا: 
رأى الشـــيخ رحمـــه اللـــه أن ا�ٕ�نســـان المســـلم 
المعاصـــر يعانـــي من خلل فـــي تكوينه الفكري 
وفي بنائه النفســـي، وذلك بسبب مخلفات قرون 
الجمود وا��نحطاط التي مر بها العالم ا�ٕ�س��مي، 
وبسبب ا��ســـتعمار الذي أفســـد العقل المسلم 
والنفس المسلمة بما ألحقه بالمسلمين من تدمير 
في مختلف مجا��ت الحياة ومنها ميدان التربية 
والتعليم، وكذا بســـبب غياب العلماء الراسخين 
والمربيـــن العامليـــن. ولذلك أخذ الشـــيخ على 
عاتقه مهمة إص��ح وإعادة بناء النفس المسلمة 
عق�� وروحا؛ عق�ـــ� بترتيب أولوياتها وتخليصها 
من الحرفيـــة والجمود، وروحـــا بتزكية النفوس 
وتطهيرها من أمراض القلوب. وهو ما دار حوله 
عدد مـــن مؤلفاته، ومنها عقيدة المســـلم، خلق 
المســـلم، جدد حياتك، في موكـــب الدعوة، مع 
الله دراسات في الدعوة والدعاة، ركائز ا�ٕ�يمان 

بين العقل والقلب.
-3  تشـــخيص ا�ٔ�مراض المستشـــرية في نفوس 
المسلمين ومجتمعاتهم، وتقديم ا�ٔ�دوية الناجعة 

لها: 
* ومـــن هذه ا�ٔ�مراض: الجهل بالدين الصحيح، 
الوظيفـــة  عـــن  والغفلـــة  بالحيـــاة،  والجهـــل 
الحضاريـــة، وغيـــاب الرؤية الواضحـــة للواقع، 
والغفلـــة عن مخططـــات ا�ٔ�عـــداء ومؤامراتهم، 
وا��نشـــغال بتوافه ا�ٔ�مور وترك معاليها، ومنها 

شـــيوع التدين المغشـــوش الذي يعتبر الســـبب 
ا�ٔ�ساس في كثير من ا�ٔ�مراض التي تعاني منها 
المجتمعات ا�ٕ�ســـ��مية، والعامل الرئيس الذي 
يعوق نهضتهـــا وتقدمها؛ وقد ظهر هذا ا��هتمام 
عند الشيخ في عدد من كتبه، ومنها: مشك��ت 
فـــي طريق الحياة ا�ٕ�ســـ��مية، ســـر تٔاخر العرب 
والمسلمين، ا�ٕ�ســـ��م والطاقات المعطلة، علل 
وأدويـــة، من معالم الحق في كفاحنا ا�ٕ�ســـ��مي 

الحديث، الحق المر.
وا�ٔ�وهـــام  والخرافـــات  البـــدع  محاربـــة    4-
المعششـــة في أذهان المسلمين والظاهرة آثارها 

في سلوكاتهم: 
بفعل التخلف الحضاري وســـيادة الجهل وغياب 
العلم الصحيح، سادت في حياة المسلمين الكثير 
من البدع، وانتشرت بينهم الكثير من الخرافات 
وا�ٔ�وهام التي صدقتها عقولهم واستســـلمت لها 
وعجزت عن إدراك تهافتها وُســـخفها؛ وقد كان 
مما اجتهد الشيخ رحمه الله في القيام به؛ العمل 
على محاربة هذه البدع والخرافات وتطهير حياة 
المسلمين وعقولهم منها. ومن مؤلفاته في ذلك: 

ليس من ا�ٕ�س��م، ا�ٕ�ســـ��م والطاقات المعطلة.
-4  ترشيد مســـار الدعوة ا�ٕ�ســـ��مية وتصحيح 

أخطاء الدعاة: 
قامت في هـــذا العصر صحوة إســـ��مية كبيرة، 
وظهرت تيـــارات دعوية إســـ��مية عديدة، عمل 
كل منهـــا على دعوة المســـلمين إلى العودة إلى 
دينهـــم وا��لتـــزام بٔاحكامه، لكن هـــذه التيارات 
تباينـــت مناهجها وتعددت طرقهـــا في الدعوة، 
وقد أدى ذلك إلى ظهـــور الخ��فات والنزاعات 
والخصومات بينهـــا، كما أنها وقعت في أخطاء 
تنظيمية وحركية وســـلوكية فادحـــة جرت عليها 
الوبـــال ومنعتها من تحقيق أهدافها وعاقْتها عن 
الوصول إلى غاياتها. لذلك كان من ا��هتمامات 
التي شـــغلت الشيخ الغزالي رحمه الله؛ تصحيح 
مســـار الدعوة وترشيد مســـيرة الصحوة وتوجيه 
الدعاة وتحذيرهم مـــن ا�ٔ�خطاء المضرة بالدعوة 
وبا�ٕ�ســـ��م نفسه. وقد كتب في هذا ا�ٕ�طار عدة 
مؤلفـــات، منها: فـــي موكب الدعـــوة، الدعوة 
ا�ٕ�س��مية تستقبل قرنها الخامس عشر، دستور 
الوحـــدة الثقافية بين المســـلمين، هموم داعية، 
مســـتقبل ا�ٕ�ســـ��م خـــارج أرضه، الحـــق المر، 
الطريق من هنـــا، جهاد الدعوة بين عجز الداخل 

وكيد الخارج.
-5 تقويم التراث ا�ٕ�س��مي وتنقيته مما ليس منه 
وتصحيـــح المفاهيم الفكريـــة الخاطئة في أذهان 

المسلمين: 
من خ��ل قراءاتـــه الواســـعة ومطالعاته الكثيرة 
في كتب التراث ا�ٕ�ســـ��مي بعد تسلحه بموازين 
القرآن والسنة؛ رأى الشيخ الغزالي رحمه الله أن 
هـــذا التراث على الرغم مـــن الخير الكثير الذي 
ينطوي عليه، دخلته الكثير من المفاهيم الخاطئة، 
وتســـربت إليه الكثير من ا�ٓ�راء الدخيلة والغريبة 
عن ا�ٕ�ســـ��م، مما جعل هـــذا التراث يتحول إلى 
ســـبب للجمود والقعود وا��ســـتقالة من الحياة، 
وهو ما يتنافى مع ا�ٕ�س��م الذي يدعو إلى الحياة 
والحركة والنشـــاط. ولذلك ألـــف مجموعة من 
الكتب لتنقية التراث وتصحيح المفاهيم الخاطئة 
فيه وكشـــف ا�ٓ�راء الدخيلة التي تســـربت إليه، 
ومنها: كيف نتعامل مع القرآن؟ الســـنة النبوية 
بيـــن أهل الفقه وأهل الحديث، قضايا المرأة بين 
التقاليـــد الراكـــدة والوافدة، تراثنـــا الفكري في 

ميزان الشرع والعقل.
-6  مقاومة ا��ســـتبداد السياســـي وكشف آثاره 
المدمـــرة في حيـــاة المســـلمين فـــردا ومجتمعا 

وأمة: 
��حظ الشـــيخ الغزالي من خ�ـــ�ل قراءته للتاريخ 

ا�ٕ�س��مي، أن ا��ستبداد السياسي وسيادة الملك 
العضـــوض الذي �� يعترف بالشـــورى في تاريخ 
المســـلمين، كان أحد ا�ٔ�ســـباب الرئيسة لتخلف 
العالم ا�ٕ�س��مي وتراجعه الحضاري وعجزه عن 
النهوض، وســـببا رئيســـا كذلك لوقوعه فريسة 
ل��ستعمار وا��حت��ل ا�ٔ�جنبي. وقد عالج الشيخ 
الغزالـــي موضوع ا��ســـتبداد السياســـي وآثاره 
فـــي حياة المســـلمين وموقعهم في هـــذا العالم، 

باستفاضة في عدد من كتبه، ومنها: 
ا�ٕ�ســـ��م وا��ســـتبداد السياســـي، كفـــاح دين، 
حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي، 
حقوق ا�ٕ�نســـان بين تعاليم ا�ٕ�س��م وإع��ن ا�ٔ�مم 
المتحدة، أزمة الشورى في المجتمعات العربية 
وا�ٕ�س��مية، الفســـاد السياسي في المجتمعات 

العربية وا�ٕ�س��مية.
-7  الدعوة إلى الوحدة ا�ٕ�س��مية، ومحاربة 

أسباب الشقاق والفرقة بين المسلمين: 
أدرك الشـــيخ الغزالي رحمه الله أن من أســـباب 
تخلف المســـلمين وضعفهم أمام أعدائهم؛ شيوع 
الخصومـــات والنزاعـــات بينهم وتمـــزق كيانهم 
وتشتت شـــملهم ونشوب الحروب بينهم، ولذلك 
كان مـــن اهتماماتـــه التي اســـتٔاثرت بالكثير من 
جهـــوده وأنشـــطته: العمل علـــى توحيد صفوف 
المســـلمين والدعـــوة إلـــى التقـــارب بينهم ولم 
شـــملهم واجتماعهم على المتفق عليه وهو كثير 
والتســـامح بينهم في المختلف فيـــه وهو قليل؛ 
ويمكـــن اعتبار مؤلفات الشـــيخ رحمه الله كلها 
تصـــب في هذا ا��تجاه، إذ ما من كتاب منها إ�� 
ونجـــد فيه حديثا عن هـــذا الموضوع بتفصيل أو 

إيجاز، ونذكر منها:
 دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، مشك��ت 

في طريق الحياة ا�ٕ�ســـ��مية، وغيرها.
ثانيا: الجبهة الخارجية:

ُتثـــار حـــول ا�ٕ�ســـ��م  -1 رد الشـــبهات التـــي 
وأحكامه: 

لم يفتٔا أعداء ا�ٕ�س��م من مستشرقين ومستغربين 
وعلمانيين يشنون الغارات الشعواء على أحكام 
الشـــريعة ا�ٕ�ســـ��مية وتعاليمهـــا، متهمين إياها 
بالجمود تارة، وبالتخلف تارة، وبالقســـوة تارة. 
كل ذلـــك لصد غير المســـلمين عن ا�ٕ�يمان بهذا 
الديـــن، وتزهيد المســـلمين أنفســـهم في العمل 
بٔاحكامه. وقد حمل الشيخ رحمه الله لواء الدفاع 
عن ا�ٕ�س��م ومقارعة خصومه وإثبات تهافت ما 
يفترونه عليه من أكاذيب، وألف في ذلك عدة كتب 
منها: دفاع عن العقيدة والشـــريعة ضد مطاعن 
المستشرقين، ا�ٕ�ســـ��م وا�ٔ�وضاع ا��قتصادية، 
ا�ٕ�ســـ��م والمناهج ا��شتراكية، ا�ٕ�س��م المفترى 
عليه بين الشيوعيين والرأسماليين، من هنا نعلم، 
التعصب والتســـامح بين المســـيحية وا�ٕ�س��م: 

دحض شبهات ورد مفتريات.
-2  مقاومة الغزو الفكري والثقافي الغربي: 

فـــي العصر الحديـــث، وبعد خروج ا��ســـتعمار 
العســـكري مـــن ب�ـــ�د المســـلمين، حـــل محله 
ا��ستعمار الثقافي والفكري، حيث سخر الغرب 
مراصـــده الفكرية ومراكزه الثقافيـــة وا�ٕ�ع��مية 
لبث الســـموم العقدية والثقافيـــة والفكرية التي 
من شٔانها تشـــويش عقول المسلمين، وإصابتها 
بالشـــك في دينها وحضارتهـــا وتاريخها؛ ولذلك 
نهض المفكرون المسلمون ومنهم الشيخ الغزالي 
رحمه الله بواجب مواجهة هذه الســـموم وكشفها 
ق من خ��لها، حيث  وفضح الوســـائل التي ُتَســـو�
ظهـــرت له عدة كتـــب في هذا المجـــال، منها: 
ظ��م من الغرب، الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، 

معركة المصحف في العالم ا�ٕ�ســـ��مي. 
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-3  كشـــف عيوب الحضارة الغربية المعاصرة 

وضررها على البشرية: 
علـــى الرغـــم من اعتراف الشـــيخ بمـــا حققته 
الحضارة الغربية الحديثة من كشـــوف علمية 
وتقدم مادي هائل، ودعوته ل��ستفادة منها في 
هـــذا ا�ٕ�طار، إ�� أنه كشـــف أن لهذه الحضارة 
وجها آخر مظلما، وهو ما جرته على البشـــرية 
من عدوان على الشـــعوب المســـتضعفة، وما 
حملته من فســـاد في ا�ٔ�خ�ـــ�ق وانحطاط في 
الضمير ودمار فـــي البيئة. وقد خصص لذلك 
عددا مـــن كتبـــه، ومنها: ظ��م مـــن الغرب، 
شـــار إلى 

ا��ســـتعمار أحقاد وأطماع؛ كما أنه أ
ذلـــك في كتـــب أخـــرى، ومنها: نحو تفســـير 

موضوعي لسور القرآن الكريم.
-4  مواجهـــة التيـــارات والحـــركات المعادية 

ل�ٕ�س��م وفضح مخططات أتباعها ضده: 
من استشراق واســـتعمار وشيوعية وصهيونية 
وتبشـــير وعلمانية، هذه التيارات التي لم يدخر 
أتباعها ومعتنقوها وســـعا في الكيد ل�ٕ�ســـ��م 
والتربـــص بالمســـلمين وإيقـــاع ا�ـــٔ�ذى بهم، 
في ا�ٔ�زمنـــة الماضية وفـــي العصر الحاضر؛ 
وقد وجد الشـــيخ رحمه اللـــه أن من واجبه أن 
ينهض إلى ا�ٕ�ســـهام بما يستطيع من جهد في 
مواجهة هذه التيارات وكشف أ��عيبها وفضح 
مخططاتها ومؤامراتها، وتجلى هذا الجهد في 

عدد من كتبه، ومنها:
 ا�ٕ�ســـ��م فـــي وجه الزحـــف ا�ٔ�حمـــر، اليهود 
المعتـــدون ودولتهم إســـرائيل، قذائف الحق، 
صيحـــة تحذير مـــن دعـــاة التنصيـــر، حصاد 

الغرور، الحق المر.
ثالثـــا: خصائص فكر الشـــيخ محمـــد الغزالي 

رحمه الله:
-1  الربانية (الحرارة ا�ٕ�يمانية):

 تســـري الروح ا�ٕ�يمانية في التـــراث الفكري 
للشـــيخ الغزالـــي كما تســـري الكهربـــاء في 
أســـ��كها، وهذه الروح ُيحســـها القـــارئ لما 
كتب الشـــيخ والمستمع لما ألقى من دروس أو 
خطـــب أو محاضرات، وهـــي التي أعطت هذا 
الفكـــر القوة والتٔاثير، ومكنتـــه من النفاذ إلى 
العقول المتفتحة والقلوب الضامئة في سهولة 

وُيسر.
-2  ا�ٔ�صالة: 

فهو من معين القرآن والسنة كان ينهل وإليهما 
كان يـــؤوب، ومـــن معيـــن التـــراث الفكـــري 

ا�ٕ�س��مي الزاخر كان يغرف ويستفيد.
-3  المعاصرة: 

فقد عاش بٕاســـ��مه في العصر الحاضر وليس 
في أزمنة ماضية، وعالج قضايا المسلمين في 
هذا العصر، وقدم ا�ٔ�دوية �ٔ�مراضهم الحضارية، 
ورسم الحلول ا�ٕ�س��مية لمشك��تهم السياسية 
وا��قتصادية وا��جتماعية؛ وإنه لكذب وافتراء 
مـــا زعمه البعـــض ممن يكتفـــون بٕالقاء التهم 
الجزافيـــة دون تثبت، من أن الشـــيخ الغزالي 
رحمه الله أخضع أحكام ا�ٕ�ســـ��م لروح العصر 
وأراد أن يوافـــق معطيـــات الحضـــارة الغربية 

الحديثة وإن تعارضت مع ا�ٕ�س��م.
 فالشـــيخ رحمه الله وإن دعا المســـلمين إلى 
أن يعيشـــوا عصرهم لم يْدُعُهم إلى ترك دينهم 

والتخلي عن أحكامه لتحقيق ذلك.
-4  المقاصديـــة: ففكر الشـــيخ الغزالي فكر 
مقاصـــدي، يتوخـــى تحقيق مقاصد الشـــارع 
الحكيـــم في حيـــاة المســـلمين، ولذلك نجده 
يهتم بالكليات والمحكمات والقطعيات ويركز 
عليها ويجتهد في إثباتهـــا، ويعتبر الجزئيات 
والفرعيات والظنيات وسائل لتحقيقها، وليست 
غايات بحد ذاتها. وينعى على من يتشـــبثون 
بالجزئيات حتـــى وإن أدت إلى هدم الكليات، 
ومن يحرصـــون على الظنيـــات وإن أدت إلى 

تضييع القطعيات، ومن يتتبعون المتشـــابهات 
وإن َجَنْت على المحكمات.
-4  ا��ستيعاب والشمول: 

فقد تناول بالدراسة كل الموضوعات ا�ٕ�س��مية 
مـــن عقيدة وعبادة ومعام��ت وأخ��ق، وعالج 
كل القضايـــا المطروحـــة فـــي مجـــال الفكـــر 
ا�ٕ�ســـ��مي المعاصر، وقارع خصوم ا�ٕ�ســـ��م 
بتياراتهم المختلفـــة وتوجهاتهم المتعددة فيما 
طرحوه ضده من شـــبهات، وكشف مخططاتهم 
ومؤمراتهـــم على ا�ٕ�ســـ��م والمســـلمين؛ وإن 
الباحـــث المنصف ليحتار كيف أمكن للشـــيخ 
رحمه الله أن يرتاد كل هاته المجا��ت ويعالج 
كل هـــذه القضايـــا ويحـــارب علـــى كل هـــذه 

الجبهات؟ 
إنها ��شك رعاية الله هي التي كانت تحوطه، 
وقوة الله هي التي كانت تدفعه وليســـت قوُته 

الذاتية.
-5  الوضوح والعمق: 

فكـــر الشـــيخ الغزالـــي واضح وســـهل الفهم 
ل،  وا��ســـتيعاب، فليس فيه غمـــوض أو تمح�
حيـــث كان الشـــيخ يعبـــر عـــن رأيـــه بصراحة 
وشـــجاعة ووضوح ودون لـــف� أو دوران، ومع 
ذلك فهـــو فكر عميق في مضمونه وأســـلوب 
عْرضه وُحَجِجه ومراميه، ورشـــيق في عباراته 
وتراكيبه. وإنهـــا لمعادلة صعبة أن تجمع بين 
الوضـــوح والعمـــق في آن واحد، فـــي حين أن 
كثيريـــن يعتبـــرون أن من أمـــارات العمق في 
التفكير التعقيد في ا�ٔ�ســـلوب والغموض في 
العبارة، وهو ما كشف الشيخ الغزالي بمؤلفاته 
ومقا��ته الفريدة ودروســـه وخطبه ومحاضراته 

المتميزة خطٔاه وتهافته.
-6  الوسطية وا��عتدال: 

حيـــث التزم الشـــيخ فيما انتهى إليـــه من آراء 
ومـــا أدلى به من اجتهادات ومـــا دعا إليه من 
أفكار، وفي تعامله مع الدين والواقع والحياة 
والناس، مبدأ التوسط والتوازن، وعدم التشدد 

والغلو أو التفريط والتسيب.
-7  التجديد: 

فقد جدد في الموضوعات وجدد في أســـلوب 
العرض، حيث «قدم رؤى تجديدية في ميادين 

عدة، من أبرزها: 
تفســـير القـــرآن الكريـــم، وتصحيـــح تعامـــل 
المسلمين مع السنة النبوية، وطرح اجتهادات 
وترجيحـــات فقهيـــة وفكريـــة فـــي العديد من 

القضايا المعاصرة ...».
 كما أنه «تبنى منهجًا جديداً في الدعوة، يتفق 
مـــع أحدث ما توصلت إليـــه نظريات ا��تصال 
وا�ٕ�ع�ـــ�م في تْوصيل الرســـالة إلـــى المتلقي 
وإقناعـــه بها، ما جعله ينقل مســـيرة التجديد 

من الصفوة إلى الجماهير».
-8  الجاذبية والتٔاثير: 

فقـــد رزق الله عز وجل الشـــيخ أســـلوبا رائعا 
وعبارة رشـــيقة وقدرة كبيرة على حسن البيان 
وجودة العرض، إلى جانب ا�ٕ�خ��ص والصدق 
اللذيـــن يســـريان في ك��مـــه، وهو مـــا جعل 
كتاباته ودروسه ومحاضراته تحظى با�ٕ�عجاب 
والتقدير؛ ولذلك فٕان كل من قرأ للشيخ رحمه 
الله أو ســـمعه يتحدث يتٔاثـــر به وينجذب إليه 

ويرغب في ا��ستفادة من علمه وفكره.
أخيــــــرا: 

نقـــول إن فكر الشـــيخ الغزالي رحمه الله فكر 
حي متدفـــق بالعلـــم الغزير ومـــوار بالنظرات 
العميقة وا�ٓ�راء الجادة، ومن واجب المسلمين 
أن يســـتفيدوا منـــه و�� يضيعوه كمـــا أضاعوا 

غيره من قبل.
رحم الله ا�ٕ�مام الشيخ محمد الغزالي وأسكنه 

فسيح جناته.
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ُتْعَتَبـــُر الجامعُة في اأيِّ مجتمع مؤسســـة محورية لا غنى 
ولا بديل عنها، باعتبارها المؤسسة التعليمية والتكوينية 
طارات  جيال المتتابعة من الاإ العليا التي تتولى تخريج الاأ
ر بها شـــؤوُن  المعنية بتولي الوظائف المختلفة التي ُتســـيَّ
المجتمع وُتوفر حاجاُته وُتحقُق مصالُحه وُيضمُن استمراُره 
ُر اأن تكون هناك مؤسســـة اأخرى  ودواُم وجوِده. فلا ُيتصوَّ
تغنـــي عن الجامعة اأو تقوم مقامها، بل اإن المؤسســـات 
خـــرى كلها تحتاج اإلى الخدمات التي توفرها الجامعة  الاأ
وتضمنها لهـــا، ولذلك تعتني مختلف الـــدول في العالم 
ببنـــاء الجامعـــات وتقريبها من اأبنائها وتيســـير اأســـباب 
التحاقهم بها وتوفير الخدمات الضرورية التي لا غنى لهم 
عنها للتمكن من الانتظام في الدراســـة والتفرغ للتكوين 
والبحث العلمي. فما هي الوظائف التي تقوم بها الجامعة 
حتى تســـتحق كل هذا الاهتمام وهـــذه العناية؟ وما الذي 
تحققـــه المرحلـــة الجامعيـــة في حياة الطالـــب؟ وما هي 
الواجبـــات المنوط بالطالب النهوض بها والحرص عليها 

حتى ينتفع في نفسه وينتفع به المجتمع بعد ذلك؟
وظائف اجلامعة يف اجملتمع:

تتحـــدد وظيفـــة الجامعة في اأي مجتمع فـــي ثلاث مهام 
خريين،  تتكامـــل فيما بينها ولا تغنـــي واحدة منها عن الاأ
وهي: نقل المعرفة من خلال التعليم، واإنتاج المعرفة من 

خلال البحث العلمي، وتنمية المجتمع.
التعليم:  1-

توفـــر الجامعـــة للطلـــاب الملتحقيـــن بها تعليمـــا ثابتا 
ومســـتمرا لســـنوات عديدة، هدفـــه تزويدهـــم بالخبرات 
والمهـــارات العلميـــة النظريـــة والتطبيقية التـــي تؤهلهم 
لتولـــي مســـؤوليات العمـــل فـــي القطاعـــات المختلفة 
للمجتمع، وهذا التعليم يتولى القياَم به اأساتذة ذوو تاأهيل 
علمي عال ويحملون اأعلى الشهادات العلمية ويمارسون 
مهـــام البحـــث، وهم اأنفســـهم معنيون بتطويـــر مهاراتهم 
وزيـــادة معارفهـــم والتعمـــق فـــي تخصصاتهـــم ومواكبة 
التطور العلمي المســـتمر. ولا يمكـــن للجامعة اأن تحقق 
هذه الوظيفة ما لم يكن هناك تواصل مســـتمر بين الطلبة 
ساتذة، وما لم يكن هناك اهتمام من الطالب بحضور  والاأ
الدروس والمحاضرات واجتهاد في الازدياد من المعارف 
بارتيـــاد المكتبة الجامعية والتعمق في المواد الدراســـية 
من خلـــال التواصل مـــع المصـــادر والمراجـــع باأنواعها 

لكترونية. المختلفة الورقية والاإ
العلمي: البحث   2-

تهيئ الجامعة للطالـــب اأن يتدرب على البحث والتنقيب 
وجمـــع المعلومـــات وتحريرها اأثناء المرحلـــة الجامعية، 
ولى، هناك من الطلاب  وبعد انتهاء المرحلة الجامعية الاأ
المتخرجيـــن بتفوق مـــن يتفرغون لمرحلـــة جامعية ثانية 
تكون مهمتهم فيها هي البحـــث العلمي بغرض الوصول 
اإلى معارف جديدة ُتضاف اإلى المعرفة العلمية، لتوظيفها 
فـــي تطوير المجتمع وترقيته ومعالجة مشـــكلاته وتنمية 
قطاعاتـــه، والتفـــرغ للبحث العلمي يتطلب اســـتعدادات 
خاصـــة لـــا تتوفر عـــادة عنـــد كل الطلاب، مثـــل الصبر 
هلية  واحتمال المتاعب والتحلي بروح الاحتساب وتوفر الاأ
العلميـــة والذكاء، ولذلك عادة ما يكون الباحثون في اأي 
مجتمع قلـــة قليلة، ولكن نفعهـــا للمجتمع قد يفوق نفع 

بقية اأفراده.
اجملتمع: تنمية   3-

فـــي عالمنـــا المعاصـــر الـــذي يميـــزه التقـــدم العلمـــي 
والتكنولوجـــي والســـعي الدائب اإلى المزيـــد من التقدم 
والتطـــور وتحقيـــق اأعلى درجـــات الرفاهية والُيســـر في 
الحيـــاة، لا ُيتصور اأن تكون هنـــاك تنمية من اأي نوع لا 

يكون عمادها وروحها ومبناها هو العلم والمعرفة.
وما دامت الجامعات هي المنوط بها تقديم العلم وتيسيره 
لطالبيـــه، فلا شـــك اأنها هـــي المنوط بها تهيئة اأســـباب 
بحـــاث والمعارف والخبرات  التنمية الشـــاملة وتقديم الاأ
الضرورية لدفع عجلة التنمية والتقدم، ويتم ذلك من خلال 
تطوير البحث العلمي وتوجيهه بما يخدم مصالح المجتمع 

نسان وترقية  ويوفر حاجاته ويحقق تنميته من خلال بناء الاإ
اهتماماته والسمو بتفكيره. 

دور املرحلة اجلامعية يف حياة الطالب:
ن بينا - باإيجاز - الوظائـــف والمهام التي تقوم بها 

بعـــد اأ
الجامعة خدمة للمجتمع، نتســـاءل عمـــا تحققه الجامعة 
نســـان الـــذي يلتحـــق بها ويقضـــي ســـنوات تكوينه  للاإ
الجامعـــي فيها وينـــال منها الشـــهادة التـــي تمكنه من 
الالتحـــاق باإحـــدى الوظائف التي يســـير بهـــا المجتمع، 
الحقيقـــة اأن الجامعة والمرحلـــة الجامعية التي تمتد في 
نسان الجامعي جملة  حياة الطالب لعدة سنوات، تحقق للاإ

من الفوائد، منها:
العالي: العلمي  التكوين   1-

فالطالب الجامعي الذي يقضي عدة سنوات في الجامعة، 
يتلقـــى خلالها مئات الدروس والمحاضرات، ويطلع على 
عشـــرات المصادر والمراجع، ويحضـــر تظاهرات علمية 
وثقافية كثيرة، تتوســـع مداركه وتتعمق معلوماته وتزداد 
ثقافتـــه، فيتهياأ له بذلك تكويـــن علمي عال لا يمكن اأن 
يحظى به غيره ممن لم يتمكن من الالتحاق بالجامعة ولم 
يطلـــع على المعارف والمعلومات التي توفرها الدراســـة 

الجامعية.
واالجتماعي: النفسي  التأهيل   2-

يدخـــل الطالب الجامعة عادة في ســـن الثامنة عشـــرة اأو 
التاســـعة عشـــرة، اأي في الســـن التي يصبح فيها راشدا 
ويتهياأ للتواصل مع الحياة وتحمل المسؤوليات، وفي هذه 
السن يحتاج عادة ليتاأهل نفسيا واجتماعيا اأن ينخرط في 
المجتمع ويتواصل مع فئاته، ولا شـــك اأن الجامعة تعتبر 
َل هذا التاأهيل،  اأفضل مـــكان يمكن للطالب فيه اأن ُيَحصِّ
فالتاأهيل النفســـي الذي يُقصد به نضج الملكات النفسية 
والعقليـــة، ممثلة في فهـــم حقائق الحيـــاة والقدرة على 
مقاومة الصدمات ومواجهة التحديات وعدم الانهزام اأمام 
ن  الظروف، كل ذلـــك تعتبر الجامعة مجالا لتحصيله، لاأ
الطالب سيجد نفسه في كل مرة اأمام تحديات من نوع ما 
و اإنســـانية، وكلما صبر عليها وعالجها 

و اإدارية اأ
علمية اأ

بحكمـــة ورويـــة ازداد نضجا في نفســـه وعقله. وكذلك 
الحـــال بالنســـبة للتاأهيـــل الاجتماعـــي؛ فالجامعة تهيئ 
للطالب فرصـــة الاحتكاك باأصناف متعـــددة من الناس، 
تختلف ميولهم ومواقفهم وســـلوكياتهم وطريقة تعاملهم، 
وكلمـــا ازداد احتكاك الطالب بهـــذه الاأصناف المختلفة 
من الناس اكتســـب التاأهيل الاجتماعي الذي يمكنه بعد 
ذلك من التعامل مع القطاعات العريضة للمجتمع عندما 
تنتهـــي المرحلة الجامعية وينطلق منها اإلى الحياة الرحبة 

الفسيحة.
اإلنسانية: العالقات  وتنويع  التجربة  إثراء   3-

تهيـــئ الجامعة للطالب المـــرور بتجارب قد لا يمكنه اأن 
يمر بها في اأي مؤسســـة اأخرى اأو مجال اآخر من مجالات 
ساتذة ذوي الخبرة والتجربة وطلب  الحياة، فالاحتكاك بالاأ
نصائحهـــم وتوجيهاتهم والاســـتفادة منهـــم في كل ذلك، 
تجربة غنية وثرية لـــا يمكن اأن يجدها الطالب بعد نهاية 
مرحلة دراسته الجامعية، وكذلك الاحتكاك مع طلبة من 
بيئات مختلفة وذوي اهتمامات متعددة وطموحات متباينة 
ومواهب واســـتعدادات متنوعة، كل ذلك مما يثري ثقافة 
نسانية، ويمكنه  الطالب ويغني تجربته وينوع علاقاته الاإ
من اكتســـاب تجارب غنية لا يتهياأ له اأن يكتسبها بنفس 

الصورة والمستوى من بيئة اأخرى غير الجامعة.
بقضايا  واالهتمام  العامة  احلياة  على  االنفتاح   4-

اجملتمع وحاجاته:
كانـــت الجامعـــة وما تـــزال مســـرحا للتيـــارات الفكرية 
والثقافية والسياســـية التي تحاول دوما اأن تجد لها اأتباعا 
واأنصارا بين طلبة الجامعة، وتعمل على هيكلتهم ضمن 
التنظيمـــات الطلابيـــة، بقصد توجيههم لخدمـــة اأهدافها 
وتحقيـــق توجهاتها، التي عادة ما تكون مرتبطة بمواقفها 
قليمية اأو  و الاإ

مـــن القضايا العامة المحلية اأو الوطنيـــة اأ
العالمية. والطالب الذكي هو الذي يحســـن دراســـة هذه 
التيارات ويقف منها كلها على مســـافة واحدة، ويحرص 
على اأن يســـتفيد منهـــا كلها ما يمكنه مـــن تكوين اآراء 
صحيحـــة ومواقـــف موفقة مـــن هذه القضايا، ولا شـــك 
اأن انفتـــاح الطالب على القضايـــا العامة، واهتمامه بها، 
باعتبـــاره مواطنا ينتمي اإلى بلد عريـــق في التاريخ واإلى 
عـــراق والثقافات، وبصفته اإنســـانا له  مجتمـــع متنوع الاأ
انتماء حضاري اإلى اأمة رائدة هي اأمة الشـــهادة والقيادة، 
ممـــا يزيد فـــي خبرته وتجربته في الحيـــاة ويفتح له اآفاقا 

رحبة فـــي تحقيق انتمائـــه الحضاري وممارســـة وظيفته 
نسانية. الاجتماعية والاإ

واجبات الطالب خالل املرحلة اجلامعية:
اإن الطالـــب الجامعي، وقد اأتيحت له فرصة الانتماء اإلى 
الجامعة، والتي لم يتمكن غيره من الوصول اإليها، معنيٌّ 
باأن يفهم حقيقة المرحلة الجامعية ويستوعب خصوصياتها 
موال التي تنفق لتهيئ  ويعرف قدر الجهود التي تبذل والاأ
لـــه الاســـتفادة القصوى من هـــذه الفرصـــة وتحصيل ما 
تحققه هذه المرحلة لمن يمر بها، وذلك من خلال التزامه 
باأداء وظيفته والقيام بواجباته كطالب جامعي سيصبح في 
المســـتقبل اإطارا يســـتفيد منه المجتمع ويعتمد عليه في 

مجال من مجالات مصالحه وحاجاته.
وتتجلى واجبات الطالب الجامعي التي يتعين عليه القيام 

بها والحرص على اأدائها، فيما يلي:
باألخللالق  والتسلللح  املتللن  باإلميللان  التحصللن   1-

السامية:
يتطلـــب التفـــرغ للدراســـة الجامعيـــة قـــدرا كبيـــرا من 
الاحتســـاب والصبر وضبط النفس والاهتمام بالدراســـة 
دون الانشـــغال بما اإذا كانت ســـتتوفر للطالب وظيفة في 
المســـتقبل بالشهادة التي سيحصل عليها اأم لا تتوفر له. 
ولا شـــك اأن هذا لن يتحقـــق للطالب ما لم يكن متحصنا 
رزاق  يمـــان باللـــه، عز وجل، واأنه هو الذي يقســـم الاأ بالاإ
بين عباده ويقدر نصيـــب كل منهم بحكمته وعلمه، واأنه 
ســـبحانه وتعالى يســـتحيل اأن يترك اأحدا منهم دون رزق 
يمان اأو الكفر، ومهما كانت درجة  مهمـــا كان حاله من الاإ
يمان الذي يجب على الطالب  صلاحه اأو فســـاده. هذا الاإ
اأن يرسخه في نفسه بالازدياد من العلم والتفقه في الدين 
والممارسة المســـتمرة للعبادات المشروعة، من شاأنه اأن 
يهيئ الطالب للاستفادة الفعلية مما تهيئه مرحلة الدراسة 
يمان هو الذي يهيئ الطالب بعد ذلك  الجامعية..وهذا الاإ
ن يخدم مجتمعه وبلده ويحرص على ما فيه المصلحة  لـــاأ
ويبتعد عن كل ما يمكن اأن يجره اإلى الفساد والانحراف. 
يمان العميق باللـــه، عز وجل؛ ما يرتبط  وُيضـــاف اإلى الاإ
به عادة من اأخلاق سامية وصفات رفيعة ومعاملة طيبة، 
ممـــا ينبغـــي اأن يتحلـــى بـــه الطالب في تعاملـــه مع من 
يتواصل معهم من اأســـاتذة وزملاء وموظفين، وهو ما من 
شاأنه كذلك اأن ييسر للطالب سبل الاستفادة من الجميع، 
واأن يستفيد منه المجتمع بعد اأن ينخرط في مؤسسة من 
خلاق لا يمكن اأن يفكر  ن من يفتقد اإلى الاأ مؤسســـاته، لاأ

و اإفادة غيره من الناس.
في نفع المجتمع اأ

التكوين: يف  واجلدية  التحصيل  يف  االجتهاد   2-
مـــن واجب الطالـــب اأن يجعل غاية اهتمامـــه منذ دخوله 
الجامعـــة اإلى حين تخرجـــه منها؛ الاجتهـــاد المتواصل 
في تحصيل العلم والمعرفـــة، والتحلي بروح الجدية في 
تكوين نفســـه تكوينا عاليا، حتى اإذا تخرج من الجامعة 
ن يمارس اأي وظيفة تســـند اإليه دون الوقوع  كان مؤهلا لاأ
داء. وهذا  فـــي اأي قصور اأو ضعـــف في التكوين اأو الـــاأ
الاجتهـــاد وهـــذه الجديـــة هما اأيضـــا نوع مـــن التكوين 
ن حرص الطالب على التحقق بهما في حضوره  نفســـه، لاأ
ومشـــاركاته وقراءاته ومراجعاته وتحصيله وبحوثه وسائر 
اأعماله، يكسبه عادة متاأصلة تصبح له سلوكا عاديا ثابتا 
يســـير عليه في مراحل حياته اللاحقة، وهو ما يجعل منه 
ن اأي وظيفة  اإطارا فاعلا ونافعا لمجتمعه وبلده واأمته، لاأ
سيتولاها واأي مسؤولية سيكلف بها، سيقوم بها على خير 
وجه وســـيؤديها بكل اهتمام واإخلاص. واإنه لمن الغريب 
ومن عدم التحلي بروح المسؤولية؛ اأن لا يَِجدَّ الطالُب ولا 
َئ له من مرافق ومبان  يجتهَد، على الرغـــم من كل ما ُهيِّ
ومكتبـــات، وما اأنفقته الدولة وتنفقه من اأموال طائلة من 
َر وسائَل التحصيل العلمي وتوفر الجو الملائم  اأجل اأن ُتَيسِّ

للتكوين العلمي الجيد والمتميز.
التواصللل  ودوام  باألسللاتذة  الصلللة  توثيللق   3-

معهم: 
لا يمكن للطالب اأن يحظى بتكوين متميز بمجرد الحرص 
على الدراســـة والتحصيل، بل لابد له اأن يتواصل بصورة 
دائمة مع اأساتذته، من خلال حضور الدروس والمحاضرات 
والمشاركة في المناقشة والحوار، وكذا من خلال الاتصال 
بهم بعد الدروس والمحاضرات وسؤالهم عما يشكل عليه 
من المفاهيم والقضايا العلمية. هذا الاتصال والتواصل لا 
ســـاتذة اأنفسهم،  تغني عنه قراءة الكتب اأو مطبوعات الاأ
ن مجرد القراءة هي تعامل مع الورق الجاف، وهو تعامل  لاأ
يفتقد اإلى التواصـــل الروحي والعاطفي والمعرفي، بينما 

التواصل المباشـــر من خلال الحضور والحوار والمناقشة 
يضيـــف اإلى الاســـتفادة العلميـــة من الرصيـــد المعرفي 
ســـاتذة؛ التواصَل الروحي والعاطفي والاســـتفادة من  للاأ
ســـاتذة وخبراتهم في الحيـــاة وهو ما لا يجده  تجـــارب الاأ

الطالب في الكتب والمطبوعات.
واإلعراض  واجملتهدين  ين  اجملجُِدِّ الزمالء  مصاحبة   4-

عن الكساىل واملثبِّطن: 
»المـــرء على دين خليله فلينظـــر اأحدكم من يخالل« كما 
يقول رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم، و »الصاحب 
ســـاحب فانظر من تصاحب« كما تقول الحكمة الشهيرة. 
ومن المشهود الذي اأكدته التجارب اأن الفاسد اأكثر تاأثيرا 
نسان الفاسد  ثر بالاإ

نســـان الطيب يتاأ ن الاإ
في الصالح، واأ

اإذا صحبـــه واتخذه صديقا، واأدنى صور التاأثر اأن تتشـــوه 
مور  ســـمعته بســـبب صحبته له واأن يشغله عن معالي الاأ
ويعطـــل اهتمامه بما ينفعه في دينـــه ودنياه، وربما دفعه 
اإلى الخطاأ والانحراف بما يزينه له من مفاسد وما يحرضه 
عليـــه من رذائل، فتكون صحبته له ســـببا اإلى خســـارته 
وضياع دينه ودنياه. والطالب الجامعي اأحق الناس بانتقاء 
اأصدقائـــه واأصحابه، ممن يجد منهم المشـــاركة والعون 
والتشجيع على حضور الدروس والمحاضرات، والنصيحة 
بالانكباب على التحصيل العلمي، والتحذير من التهاون 
والتكاســـل. فاإذا وجد الطالب زملـــاء واأصدقاء من هذا 
النوع فليتمســـك بهم وليحـــرص على دوام صحبتهم. اأما 
اإذا كان مـــن يحيطـــون به اأو يتواصلـــون معه من الزملاء 
لا يعيرون الدراســـة اهتماما ولا يلقون للتحصيل العلمي 
بالـــا، فليجتهد في التخلص منهـــم وليتعامل معهم بَقَدر 
ن  بعيـــد عن اأيِّ ُمَصاَحبة مســـتمرة اأو ملازمـــة دائمة، لاأ
اأمثال هؤلاء هم ســـبب كل بلـــاء يمكن اأن يحيق به، واأي 
بلاء اأعظم من اأن ُيضيع الطالب سنوات دراسته الجامعية 
في الكســـل والتهاون والتســـكع في الشـــوارع والغياب 
عن الـــدروس والمحاضرات واإهمال التحصيل والمراجعة 

والاشتغال بما فيه ضرر وليس فيه اأي نفع.
مع  والتواصللل  والتنقيللب  البحللث  علللى  التللدرُّبجُ   5-

املصادر واملراجع يف املكتبة: 
ولى فرصة جيدة للتدرب على البحث  المرحلة الجامعية الاأ
بداعية، وذلـــك من خلال البحوث  والتحريـــر والكتابة الاإ
َّـــف بها الطلاُب من قبل اأســـاتذتهم،  الفصليـــة التي ُيَكلـ
والتـــي يجـــب على هؤلـــاء الطلـــاب اأن يحرصـــوا على 
القيـــام بها في اإطار من الالتزام بشـــروط البحث العلمي 
مانة العلميـــة وعدم انتحال  ساســـية والتحلي بروح الاأ الاأ
جهـــود الاآخريـــن واإنتاجهم العلمي والفكـــري. فلابد من 
التواصل العملي مع المصادر والمراجع واســـتفادة المادة 
العلمية منها مباشرة وتحريرها بالاأسلوب الشخصي. هذا 
الالتزام يتطلب من الطالب اأن تكون له زيارات مســـتمرة 
اإلى المكتبة للمطالعة وجمع المادة العلمية فيها مباشرة، 
اأو اســـتعارة ما توفـــره من مصادر ومراجـــع في موضوع 
البحـــث الـــذي يتناوله بالكتابة.. اإن صبـــر الطالب على 
البحـــث ووفاءه بما يلـــزم فيه مـــن اأدب البحث العلمي، 
وتدربه المســـتمر على التنقيـــب والجمع والتحرير، يهيئه 
ن يصبح باحثا متميزا يمكنه اأن ينجز دراسات ينتفع بها  لاأ

هو وينفع بها مجتمعه واأمته.
العامة:  الثقافة  لتحصيل  الواسعة  املطالعة   6-

يحتـــاج الطالب الجامعي لتقويـــة رصيده العلمي وتثبيت 
مـــا يتلقـــاه من معـــارف ومعلومات، اإلـــى الانفتاح على 
الكتـــب والدراســـات الفكريـــة والثقافية العامـــة القريبة 
الصلـــة بتخصصه العلمـــي وحتى البعيدة عنـــه، فلا بد 
غنـــاء معلوماته  لـــه من القراءة فيها والاســـتفادة منها لاإ
واإثراء رصيده وتوســـعة مداركه، حيث كلما اتسعت دائرة 
الثقافـــة العامة للطالب كلما كان تكوينه وتحصيله اأقوى 
ساتذة ليلة  واأتقن. بعكس من يكتفي بقراءة مطبوعات الاأ
كل امتحـــان ثم تنقطع صلته بالـــدرس والتحصيل، فهذا 
سيكتشـــف – عندما يَِجدُّ الجد – اأنه خدع نفس وضحك 
على عقله، حيث سيخرج من الجامعة وليس في ذهنه اأي 

فكرة عن صحيحة عن اأي موضوع ثقافي عام.
هذه بعض المعالم التي راأيتها جديرة بالاهتمام منا جميعا، 
عزاء خصوصا، فهـــم المعنيون بها  ومـــن قبل طلبتنـــا الاأ
اأكثر من غيرهم، وهي موجهة اإليهم كنصائح واإرشـــادات 
وتنبيهـــات، لن يقفوا عليها فـــي الكتب، وقد اأفادتنا بها 
تجربة ربع قرن من التعامِل مع الطلبة في قاعات الدرس 
وملاحظِة سلوكياتهم وتصرفاتهم في اأروقة الجامعة وفي 

الحياة العامة. والله ولي التوفيق.

وظائف اجلامعة وواجبات الطالب اجلامعي

أ.د/ مسعود فلوسي*
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مقتضيــــات اإطلاق وصف الحــــرم على مكاٍن من 
ما؛ اأن تكون لهذا المكان قداســــة يتصف بها 
في ذاتــــه، واأن تكون له رهبة ومهابة في نفوس الناس 
يشــــعرون بها تجاهه، وهو اإذ يكتسب ما يتصف به من 
قداســــة ويحظى بما يحظى به من مهابة ورهبة، فاإنما 
ذلك لما يتبوؤه من مكانة خاصة وما يكون له من تاأثير 
فراد والمجتمعات..  مباشر اأو غير مباشــــر في حياة الاأ
ولعل مؤسســــات التعليم الجامعي والبحث العلمي من 
ماكــــن القليلة، وربما هي الوحيدة، اإلى جانب البقاع  الاأ
المقدســــة دينيــــا، التي حظيت باأن ُيطلــــق عليها وصف 
الحرم، فُيقال )الحرم الجامعي(، وما ذلك اإلا لما لهذه 
جيال وبناء العقول،  المؤسســــات من دور في تكوين الاأ
وبالتالــــي في صناعة النخبة وتخريج الكفاءات واإمداد 
طارات  سائر قطاعات المجتمع المختلفة بالقيادات والاإ
التي تتكفل بتســــيير دواليب الدولة واإدارة مؤسســــات 

مة. الاأ

اجلامعة معنية قبل غريها برتسيخ األخالق
نســــانية يخضع  وبما اأن كل مجتمع من المجتمعات الاإ
لنظام يحكــــم حياته وينظم العلاقات بيــــن اأفراده، هذا 
خلاقية التي يحتكم اإليها  النظام هو الذي ُيمثل القيم الاأ
فراد ويحترمونها، ويشــــعرون بقداســــتها، والالتزام  الاأ
بهذه القيم ضروري في حياة الناس، اأفرادا وجماعات، 
فلــــا ريــــب اأن الجامعة هــــي المعنية ـ قبــــل غيرها من 
خلاقي  خرى ـ بغرس الالتزام الاأ مؤسســــات المجتمع الاأ
في نفــــوس مرتاديها وقاصديها مــــن الطلبة والباحثين 
خلاق والحرص  وتكوينهم على اأســــاس من تقديــــس الاأ

على تمثلها والالتزام السلوكي بها في واقع الحياة.
ـ  قبل غيره من  والطالب اأو الباحث الجامعي هو المعنيُّ
نســــان المهذب الذي يحترم  الناس ـ باأن يكون مثالا للاإ
نفسه اأولا والاآخرين ثانيا، الحريص على األا يصدر منه 
خلاق الكريمة التي  اأي ســــلوك يتعارض مع مبــــادئ الاأ
لها قداستها واحترامها عند الناس، وما ذلك اإلا لما له 
ن  مــــن مكانة تجعله يتبواأ مقــــام القدوة في النفوس، لاأ
نســــان المثقف باأنه لا  الناس داأبت على الحكم على الاإ
محالــــة مهذب باعتبار اأن ما درســــه من علم وما تلقاه 
من معرفة لا شــــك اأن كل ذلك ســــيجعل سلوكه مهذبا 
وعلاقتــــه بغيره قائمة على المــــودة والمحبة والاحترام 

والتعاون المتبادل.
خلاق  ولا شــــك اأن تحلل الطالب الجامعي من قيود الاأ
وتصاُمَمــــه عن نداء المبادئ والقيم، ســــيكون له تاأثيُره 
العميق بعد ذلك عندما ينطلق هذا الطالُب اإلى مجالات 
الحياة العملية، حيث ســــيظهر ذلك على سلوكه وعلى 

علاقته بعمله وبالمحيط الذي يعمل فيه.

ما هي األخالق اليت ينبغي أن يلتزم بها 
الطالب اجلامعي؟

اإن مــــن واجب الطالب الجامعي؛ اأن يكون متحليا بحد 
قل ـ مما هــــو معروف عند الناس باأنها  اأدنــــى ـ على الاأ
اأخلاق لا يكاد ينفك عنها اإنســــان يحترم نفسه ويحترم 
مجتمعــــه ويحتــــرم الناس الذيــــن يتصل بهــــم ويحترم 

المحيط الذي يعيش فيه بوجه عام.
نــــه متخلــــق؛ اإذا كان بعيدا  فنحــــن نصف اإنســــانا ما باأ
عن الشــــبهات ومواطن السوء، مترفعا عن التصرفات 
المخلــــة باأدب النفس اأو ما يســــمى بخــــوارم المروؤة، 
مهتما بشــــؤونه وخاصة نفســــه، بعيدا عن التفكير في 
و الاإضرار بهم، 

اإيــــذاء غيره من الناس اأو الكيد لهــــم اأ
حريصا على نفع الاآخرين والانتفاع منهم ما استطاع.. 
ى التزاما  دنى مما يمكــــن اأن ُيَســــمَّ هــــذا هو الحــــد الاأ
يهم في  اأخلاقيــــا، ثم يتفــــاوُت الناُس بعد ذلك فــــي ترقِّ

مدارج الكمال النفسي والُخلقي.
والالتــــزاُم المطلوب في الطالــــب الجامعي، والذي هو 

الُمــــراُد من حديثنا هنــــا؛ هو اأولا حرُصــــه على احتراِم 
نفســــه، ووضِعها في موِضِعها الصحيــــح، فلا يرفُعها 
فوَق قْدِرها، ولا ينزُل بها دوَن مكانتها.. ومن احتراِمه 
لنفِســــه؛ األــــا يقــــَف مواقَف الشــــبهات، واألــــا يقع في 
الفواحش والمنكرات مما تشمئز منه النفوس السليمة 
وتاأباه الطبــــاع النقية، واألا يصدر منه ما ُيزري بالصفة 
الاجتماعيــــة التي يحملها والتــــي لها في نفوس الناس 
َه بالكلام البذيئ مثلا، ولا  قداسُتها واعتباُرها، فلا يتفوَّ
تمتــــدَّ يُده اإلى تخريب مرفق اجتماعي، ولا يصاحَب من 
ــــفاهة والطيش والُحمق، ولا يتعصب  كان معروفا بالسَّ
تعصبا اأعمى لراأي يراه اأو جهة يرتبط بها، واإنما ينتصر 

دائما لما يقره العلم والمنطق والذوق السليم..
خلاقيُّ على الطالب الجامعي؛ اأن  ويفرُض الالتــــزاُم الاأ
تكون علاقُته حسنة، خاصة مع اأساتذته، فلا يخرج عن 
دب فــــي التعامل معهم، ولا يخاطب اأيا منهم  حدود الاأ
كمــــا يخاطــــب زميلا له اأو صديقا، ولا ينظــــر اإليهم اإلا 
بمنظار التوقير والاحترام.. كما لا بد اأن تكون علاقته 
حســــنة ومتميزة اأيضا مع زملائه في الدراســــة والوسط 
الجامعي بوجه خاص، ومع كل من يتصل بهم من اأفراد 

المجتمع بوجه عام.
كمــــا يَفــــرُض عليــــه اأيضا تقديــــَس النظــــام الجامعي، 
واحتــــراَم التنظيمات العلميــــة المعمول بهــــا، واحتراَم 
ج، فيحرص  الشهادة العلمية التي سيحِملـُها بعد التخرُّ
علــــى التطابق مــــع مضمونها، وهذا مــــا يجعله يقضي 
هــــا منكبا على الدراســــة  فتــــرة دراســــته الجامعيــــة كلَّ
مور، ملتزما  والتحصيل، بعيدا عن الانشغال بتوافه الاأ
بحضور الدروس والمحاضرات، حريصا على الاستفادة 
ساتذة  من المكتبة الجامعية، دائبا على الاحتكاك بالاأ
والباحثين والاســــتفادة من خبراتهــــم وتجاربهم، مهتما 
بالمــــواد العلمية التي يدرســــها، دائبــــا على تحصيلها 
بقــــدر المســــتطاع، مراجعــــا لدروســــه ومحاضراته في 
اأوانهــــا، قائما بواجباته العلميــــة والبحثية في اأوقاتها، 
مهتمــــا بنتائجه في الامتحان، حريصــــا على الحصول 
عليها بُجهده الشــــخصي وتحصيله العلمي، بعيدا عن 
التفكير فــــي الحصول عليها بالغش فــــي الامتحان اأو 

بالوسائط المختلفة والحيل المتنوعة.

أثر االلتزام األخالقي للطالب يف حياته 
ودوره االجتماعي

خلاق، وحرص على التمســــك  واإذا التزم الطالب هذه الاأ
بها في حياته العلمية والاجتماعية، فلا شك اأن تحصيله 
العلمي سيكون عاليا ومتميزا، والشهادة العلمية التي 
ســــيحملها بعد التخرج ستكون شــــهادة حق وصدق لا 
شهادة زور وكذب، يقتنع هو نفسه باستحقاقه لها قبل 

اأن يقتنع غيره بذلك.
ولا شــــك اأنــــه حين يخرج بعد ذلك اإلــــى ميادين الحياة 
العمليــــة، وبغــــضِّ النظــــر عــــن الوظيفــــة الاجتماعية 
والحياتية التي سُيمارُســــها، سيكون ُعْضًوا صالحا في 
المجتمع، واأحد عوامل البناء فيه، وســــببا من اأســــباب 
نسانية داخله سيرا  ِم هذا المجتمع وَســــْيِر الحياة الاإ تقدُّ

طبيعيا مبنيا على تبادل المنافع والتعاون والتضامن.
فالطالب الملتزم الذي هذا شــــاأنه اإن تبواأ ـ بعد تخرجه ـ 
منصب اأستاذ اأو معلم مثلا، فلا شك اأنه سيبذل اأقصى 
ُجْهــــِده وغاية ُوْســــِعه في ســــبيل نفع طلبتــــه وتلاميذه 

واإفادتهم علميا وتوجيههم وتهذيبهم خلقيا.
واإن تبــــواأ منصــــب طبيب، فاإن اهتمامه ســــينصب حول 
مداواة من يلتجئون اإليه، وسيبذل كل جهده في التعرف 
علــــى ما يعانون منه، وســــيحرص اأشــــد الحرص على 
ُهم، ولن يتوانى  ُنْصِحِهــــم وتوجيِهِهم وتَْحذيِرهم مما يَُضرُّ
طباء اإذا ما وجد اأن الحالة  في اإرشادهم اإلى غيره من الاأ
التي ُتعرض عليه لا يمكنه تشخيصها اأو اأن غيره اأعلُم 
بهــــا منه، ولــــن يكون للمقابل المادي الذي ســــيحصل 

عليه اأيُّ تاأثير في معاملته لمرضاه.
واإن تولى هذا الطالب منصَب القضاِء اأو المحاماِة مثلا، 
ول ســــيكون هو ُنْصَرة المظلومين  فلا شــــكَّ اأن هدفه الاأ
واإنقاذ المقهورين والوقوف في وجوه الظالمين، واإحقاق 

الحق والدفاع عنه ومحاولة اإثباته باأي وسيلة.
واإن تََولــــى وظيفًة اإدارية ما، فاإنه ســــيكون عاملا على 
قلِّ ُمَســــاِعدا لهم  حــــلِّ ُمْشــــِكلات الناس، اأو علــــى الاأ
مور  على حلها، ولن يَســــتغلَّ وظيفته هذه في تعقيد الاأ

واإرهاق الناس وتعطيل مصالحهم.
وعلى كل حال، ففي اأيِّ منصب ُوِجَد هذا الطالب ـ بعد 
ِجه وانطلاِقه في شعاب الحياة العملية ـ فاإنه يكون  تخرُّ
عضــــوا صالحا في المجتمع، لا يصدر عنه اإلا كل خير 

لهــــذا المجتمــــع وكل نفــــع لاأبنائــــه.

أثر حتلل الطالب من األخالق على شخصيته 
ودوره يف اجملتمع

خلاقي لدى الطالب  وفي المقابل، فاإن غياب الالتزام الاأ
ئا سواء في  اأثناء دراسِته الجامعية، يجعل منه مثلا سيِّ

محيطه الجامعي اأو في حياته العملية.
فالطالــــب غيــــر الملتزم، بعيٌد عن الشــــعور بواجبه في 
نه مشــــغول عن كلِّ  حضــــور المحاضرات والدروس، لاأ
ذلك باأشــــياء كثيرة يتصورها هَي واجباته الحقيقية التي 
ينبغــــي اأن يوجه جهده ووقته لتحصيلها، فهو مشــــغول 
بالجلــــوس في المقاهي، اأو مشــــغول بربــــط العلاقات 
وقات في التجول  المشــــبوهة، اأو ُمْنَكّب على تزجية الاأ

في الشوارع والاأسواق.
وهو بعيٌد عن احترام نفسه اأو احترام اأساتذته اأو احترام 
ن كل هذه  زملائــــه اأو المحيــــط الــــذي يعيش فيه، لــــاأ
طراف بالنسبة اإليه تقُف موقَف العداء له وتنظُر اإلى  الاأ
سلوكه نظرة استنكار وازدراء، ولذلك فهو يعتقد اأنه لا 
بد له اأن يبادلها الازدراء ولا يشــــعر تجاهها باأيِّ مودة 

اأو احترام.
والطالب الذي من هذا النوع لن يكوَن للتحصيل العلمي 
ن القضية بالنســــبة اإليه قضية  اأيَّ مكانة في نفســــه، لاأ
شــــهادة.. وما الشــــهادة في نظره؟ اإنهــــا مجرد ورقة، 
وهذه الورقة مــــا دام يمكن الحصول عليها بالغشِّ في 
الامتحان اأو بمختلف الوساطات والشفاعات فلا داعي 
للشــــقاء والتعب في حضــــور المحاضرات واســــتذكار 

الدروس في سبيل الحصول عليها.
نســــان اإذا ما  ولنتصور كيف ســــيكون حال مثل هذا الاإ
َج بعد ذلك من الجامعة، وهو يحمل شــــهادة يشهُد  تخرَّ
هو نفُسه اأنها شهادة زور واأنه ليس اأهلا للحصول عليها 
نه لم يبذل اأيَّ ُجهد في ســــبيلها، وليس في عقله ولا  لاأ

ضميره اأّي شيء مما يدل عليها؟
لا شك اأنه سيواصل حياته على نفس الوتيرة، وسيكون 
نه  َدْيَدُنه الدائم طيلَة حياته الغّش والخداع والتحايل، لاأ
في الواقع لن تكون بيده وســــيلة اأخرى يتحرك بها في 
اأي مجــــال من مجالات الحياة التي يجد نفســــه معنيا 

بالعمل فيها.
ُترى كيف يمكن لطالب حصل على شهادته بالغش ولم 
يام عناَء الدراسة والقراءة  يكلف نفســــه في يوم من الاأ
اأْته شــــهادُته  والتاأمــــل والبحث، كيــــف يمكنه اإذا ما بَوَّ
منصــــب اأســــتاذ مثلــــا، اأن يمنع تلاميذه مــــن الغش اأو 
يفرض عليهم استذكار دروسهم والاهتمام بواجباتهم؟.. 
لا شــــك اأن اهتمامه ســــينصب اأولا علــــى تدبير الحيل 
ُســــها وبالتالي عدم  لحملهم على بغض المادة التي ُيَدرِّ
الاهتمام بها، وهو ما يمكنه هو من التحلل من التزامه 
تجاههــــا، فيقضي اأوقات الــــدروس كلها بعد ذلك في 
شــــغل تلاميذه وتضييع اأوقاتهم فــــي اأمور لا علاقة لها 

بالمادة المطلوب تعلمها.
كيــــف يمكن لطالــــب حصل علــــى شــــهادة دكتور في 
الطــــب مثلا، بغير تحصيل علمي ولا معاناة دراســــية، 
اأن يــــداوي المرضى اأو ُيَعاِيــــَن اأمراضهم ويصف الدواء 
لُمعاناتهم؟.. لا شك اأنه سُيحاول الظهوَر دائما بمظهر 
مــــور، الماهر في  الطبيــــب الحــــاذق العالم بخفايــــا الاأ

دوية  مراض، الخبير باأصناف الاأ الكشــــف عن اأنواع الاأ
النافعــــة، ولن يتوانى عن الوقــــوع في اأخطاء قد تودي 
بحياة المرضى، ولن يَْعِدَم الوسائَل للتملص من اأخطائه 
قــــدار.. والغايــــة المعروفة عند مثل  وِنســــبِتها اإلى الاأ
طباء عادة هي ابتزاز المرضى وســــلب  هذا النوع من الاأ
اأموالهم وشــــغلهم بتحاليل طبية واأشــــعة وما اإلى ذلك، 
حتــــى يتم التمويــــه عليهم وخداعهم واإشــــعارهم بمهارة 

الطبيب وِحْذِقه.
ها غائبا  كيــــف يمكن لطالب قضى حياتـَـــه الجامعية كلَّ
عن محاضراته في كلية الحقوق مثلا، ولم يكن له من 
انتماء يربطه بالجامعة اإلا ورقة الامتحان التي يحســــن 
اأن يصب فيها المعلومات التي اأعدها مسبقا في حروز 
ســــاتذة، ثــــم اأتيح له  وتمائــــم لــــا ينتبه اإليها اإلا دهاة الاأ
اأن يتبــــواأ منصب المحامــــاة اأو القضاء اأو التوثيق اأو ما 
اإلــــى ذلك مما يمكــــن اأن تبوئه الشــــهادة التي يحصل 
عليهــــا من الجامعة، كيف ســــيكون تعامله مع وظيفته 
وهل ســــيؤدي حقها؟ وكيف ســــيكون موقفه من الناس 
والمجتمع، واأي نوع من الســــلوكات سيصدر عنه؟ اإن 

الجواب معروف ولا شك..
لــــا ريــــب اأن هــــذا النــــوع من الطلبــــة، فــــي اأي مجال 
ســــيوجد فيه بعــــد تخرجه من الجامعة، ســــيكون نقمة 
على المجتمع، وســــببا من اأسباب تنغيص حياة الناس، 
وعاملا من عوامل فقدان الثقة وانعدام الرحمة وانفصام 

نسانية داخل المجتمع. شبكة العلاقات الاإ
وللــــه َدرُّ حافظ اإبراهيم، حيــــن كتب قصيدة يتغنى فيها 
خلاق، ويحذر من العلم المفصول عن القيم،  بمكارم الاأ
لقاب  وينبه اإلى عــــدم الاغترار بحملة الشــــهادات والاأ
العلميــــة دون اأن يكــــون للعلم في ســــلوكاتهم نصيب، 

وفيها يقول:

إنـي لتطربين اخلـالل كـــرمية 
طرب الغريب بأوبة وتـــالق  

وتهزني ذكرى املروءة والندى
بني الشمـائل هــزة املشتـــاق  

فـــــإذا رزقـت خليقـة حممـودة
فقد اصطفاك مقســـم األرزاق  

فالنــاس هــــذا حظـه مـال وذا
علـــم وذاك مكـــارم األخالق  

واملال إن مل تدخـره حمصــنـا
بـالعلـــم كان نهايـة اإلمـــالق  

والعلــم إن لـم تكتنـفه مشائـــل
ُتْعِليـِه كـان مطيـــة اإلخفـــاق  

ال حتسبــن العلــم ينفـع وحـده
ما لـــم يتــــوج ربـه خبـــالق  

كم عالـــما مـد العلـوم حبائــال
لـوقيعـــة وقطـيعـــة وفــــراق  

َوَفقيه َقوٍم َظـلَّ َيرُصـُد ِفقَهـُه
ملَِكيـَدٍة َأو ُمسَتَحـلِّ َطـالِق  

مَيشي َوَقد ُنِصَبت َعَليِه ِعماَمـٌة
كالُبِج َلِكن َفـوَق َتـلِّ ِنفـاِق  

ختامــــا، نرجو اأن يدرك طلبتنــــا واجَبهم، واأن يعرف كلٌّ 
منهم ما ينبغي اأن يلتزم به من اأخلاق واأن يتحلى به من 
سلوكات وتصرفات، واأن يستقر في نفوسهم اأن كونهم 
طلــــاَب علم يفرض عليهــــم اأن يكونوا مثالا لغيرهم من 
اأفراد المجتمع وفئاته، فلا يسقطوا فيما يشوه سمعتهم 
اأو يجعلهم ُيوَصفــــون باأوصاف يترفع عنها العقلاء من 

عامة الناس فضلا عن خاصتهم.

ضرورة االلتزام األخالقي يف حياة الطالب اجلامعي

أ.د/ مسعود فلوسي*
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