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إف اإلسػػتػػق ػ ؿ ح ػ
روائع امكالم طبيعي لكل أمػة مػن
أمم الدنيا  ،ك قد إستقلت أمم دكننػا
فػػي الػػقػػوة ك الػػعػػلػػم ك الػػمػػنػػعػػة ك
الحضارة  ،ك لسنا من الذين يػدعػوف
علم الغيب مع اهلل  ،ك يػقػولػوف إف
حالة الجزائر الحاضػرة سػتػدكـ إلػب ا،بػد ،
فكما تقلبت الجزائر مع التاريخ فمن الػمػمػكػن
أف تزداد تقلبا  ..ك تصبح الػبػ د الػجػزائػريػة
مستقلة إستق ال ك إسما  ،تعتمد عليها فرنسػا
إعتماد الحر علب الحر .
عبد الحميد بن باديس

مدير النشر ك التحرير

محمػد رباعػة

في هذا العدد
ص6 :
وٌضٌع امغالف :المجاهد الرمز محمد الصالح يحياكم
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رحنة فَ كتاب  :فلسفة الثورة د  /البخارم حمانة ................ص 22 :
امنؤمؤ و اممرجان  :د  /أسماء بن قادة  ........................................ص49 :

اآلراء المنشورة في هذا العدد  ،ال تعبر بالضركرة عن رأم المجلة  ،بإستثناء اإلفتتاحية
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بقلم  :محمد رباعػة
الصالح يحياكم  ،مجاهد ك ضابط كبػيػر فػي صػفػوؼ جػيػ
محمد التحرير  ،ينحدر من مدينة عين الخضػراء بػواليػة الػمػسػيػلػة
حاليا  ،ناؿ بعد اإلستق ؿ مناصب هامة في مػسسػسػة الػجػيػ
ثم في حزب جبهة التحرير الوطني ،يعد من كبار الشخصيات الوطنيػة
العسكرية ك السياسية التي تركت بصػمػات قػويػة فػي تػاريػخ الػجػزائػر
المجاهد العقيد محمد الصالح يحياكم في < ، 6ك في جباؿ اركراس بعد تلقيا التدريبات اركلية أثػبػت
كلػد جانفي = 6?9بمدينة عين الخضراء كالية المسيلة في الميداف كفاءة عالية ك إخالصا تاما في مػقػارعػة
حاليا  ،ك ينتهي نسب عائلػتػا الػأل اردار ػة الجيش الفرنسي.
ارشراؼ أهل البيت  ،تعلم المبادلء اركلأل لػلػقػراءة ك
جريح الثورة أك الشهيد الحي
الكتابة ك حفظ القرآف الكريم علأل يدم كالدق الشيػ
تلقأل المجاهد محمػد الصػالػح
عيسأل يحياكم أحد تالمذة الشي
يحياكم > 6رصاصة فػي جسػدق
النػجػبػاء
عبد الحميد بن باديس
الهييل  ،ك كانت أخطػر تػلػ
الذم تم إختيارهم للتدريس فػي
اإلصابات هي رصاصات تلقػاهػا
مسجد يدم قموش بقسنطينة ،
في معركة لرباع بلدية بوزينة كالية
إنتقل بعد ذلػ الػأل الػياكيػة
باتنة حاليا  ،حيث شلػت جسػدق
العثمانية بمدينة طػولػقػة كاليػة
المنهوؾ ك كادت تقضي عليا ،
بسكرة  ،فدرس بػهػا عػلػوـ
لو فضل اهلل ك رحمتا  ،ك إ تمرت
الشريعة ك اللغة العربية  ،لػكػن
معاناة الرجل من تل الرصاصػات
طموحا في طلب العلم لم يتوقػ
الأل مابعد اإل تػقػالؿ  ،رغػم
فقرر
عند باب الياكية العثمانية ،
جلسات العالج المكثػ الػتػي
التسجيل في معهد إبن بػاديػس
تلقاها في يوغسالفيا  ،ك ألمانيا ك
بمدينة قسنطينة الذم كاف مشتلة
ارردف  ،ك لذل لقب بػككػبػر
للوطنية ارصيلة فتػخػرج مػنػا
جريح ك الشهيد الحي .
الرعيل اركؿ من قادة الػثػورة ك
بعد اإلستق ؿ
صناع التاري  ،حيث إلتقأل برفاؽ
بعد إ ترجاع السيادة الوطنية  ،ك
محػمػد
،
عيكم
الطاهر
الدرا ة ك الجهاد السادة محمد
إثناء المؤتمر اركؿ لحيب جبهة التحرير الوطني المنعقػد
ك
،
كثػيػر
غيرهم
ك
،
الشري عباس  ،علي ميياني
في < 6آفريل نة  ، 6?<:كاف المجاهد ك الضػابػ
لكن لم يسعفا الحظ ك الظركؼ إل تكمػاؿ مشػوارق محمد الصالح يحياكم  ،ممثال لمؤ سة الجػيػش فػي
الدرا ي في جامع الييتونة  ،فدخل مدر ة الثورة ك درس المؤتمر  ،فتم إنتخابا عضوا في اللجنة المركيية للحيب
بها نظريا ك تطبيقيا كي يلقن اإل تعمار الػفػرنسػي  ،ك في نفس السنة تم تعيينا قائدا للناحية العسػكػريػة
درك ا في النضاؿ ك الجهاد  ،من خالؿ تقنيػات حػرب الثالثة  ،ك بعد اإلطاحة بنظاـ الرئيس المنتخب أحمد بن
العصابات التي جعلت العدك الفرنسي يندـ علأل اليوـ الذم بلة في ? 6جواف ;<? 6من طرؼ مجموعة العقيد هوارم
كطئت فيا أقداما أرض الجيائر الطاهرة .
بومدم كزير الدفاع الوطني  ،أصبح عضوا فػي قػيػادة
الب مدرسة الثورة
ارركاف كمجلس الثورة الذم أنقذ البالد من حرب أهليػة
من معهد عبد الحميد بن باديس إنتقل المناضل مػحػمػد محتملة ك قضأل علأل رؤكس الفتنة ك رموز الثورة المضػادة
الصالح يحياكم مباشرة الأل مدر ة الثورة بعد نتين مػن آيت أحمد  ،بوضياؼ  ،كريم بلقا م  ،محمد خيضر ،
إندالعها ام نة <;? 6ك كاف عمرق ? 6نة  ،لينطػلػ كفي نة ?<? 6أصبح قائدا للمدر ة العسكرية لمختل
من مدينة بريكة التي ترعرع فيها ك عاش بها أياـ شبابػا ار لحة بشرشاؿ  ،كالية تيبازة حاليا الأل غاية نة ==?6
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مناضل  ...بخلفية عسكرية

في نة ==? 6ك تقليدا لنظاـ الرئيس المصرم جماؿ عبد
الناصر ثم خليفتا أنو السادات ( تعييػن شػخػصػيػات
عسكرية في مناصب ك مسؤكليات مدنية ) ك بحكم أف
رأس النظاـ الجيائرم كاف عسكريا برتبة عػقػيػد ،
كبالتالي فهو ال يث كثير في السيا يين الذين يسميػهػم
( المتعفنين ) ك من أجل إعادة حيب جبهة التحرير الػأل
الحياة من جديد بعد بات طويل إمتد مػن ? 6جػواف
;<? 6الأل نة ;=? 6أم بعد عشرية كاملة من اإلطاحػة
بنظاـ الرئيس أحمد بن بلة كتعطيل العمل بالد تور ك حل
المجلس الوطني  ،فكر الرئيس هوارم بومػديػن فػي
العودة الأل الحياة السيا ية العادية بعدما تم القضاء بصفة
نهائية علأل بؤر الثورة المضادة ك تصفية رموزها ك أتباعها
بإ تعماؿ يا ة العصا ك الجيرة ،ك التػرغػيػب قػبػل
الترهيب  ،ك بعد صدكر الميثػاؽ
الوطني ك الد تور  ،تم تعػيػيػن
الضاب ك المجاهد محمد الصالح
يحياكم منس جهاز حيب جبػهػة
التحرير الوطني  ،حيث تمػكػن
من حشد كػل الػمػنػظػمػات
الجماهيرية ك تعبئتها حوؿ برنامج
الرئيس هوارم بومدين  ،ك جػاء
تعيين شخصية يا ية ذات خلفية
عسكرية من تالمػذة مػدر ػة
جمعية العلمػاء الػمػسػلػمػيػن
الجيائريين فػي إطػار مشػركع
الرئيس هوارم بومدين الذم كاف
يطمح للعودة الأل المنابع اركلػأل
لبياف أكؿ نوفمبر  ،مػن خػالؿ
مؤتمر عاـ ك شامل للمصػالػحػة
الوطنية بين الفرقػاء  ،رفػقػاء
السالح الذين شردتهم الخالفػات
السيا ية خارج الوطن  ،ك بعدمػا
قطعت البالد خطوات هػامػة ك
جبارة في بيل التنمية الوطنػيػة
الشاملة بفضل مشركع
طموح مي ب :الثورات الثالث (
 ) 9الذم تبناق الرئيس بومدين ( الثقافية ك الصناعيػة ك
اليراعية ) ك الذم حق نتائج مبهرة في الميداف  ،جعلػت
صحفيا فرنسيا كاف يشتغل مرا ال ليومية العالم ( Le
 )Mondeالفرنسية ينشر تحقيقا بعنواف الجيائر فػي
منتص الجسر  ،بمعنأل أف قطار التنمية في الجيائر قػد
إنطل بسرعة ك يصل قريبا الأل محطتا النهائية .
من ذكريات الطفولة
عندما تم تعيين المجاهد محمد الصالح يحياكم منسػقػا
عاما لحيب جبهة التحرير الوطني  ،بػهػدؼ ال أعػادة
هيكلتا ك تطوير خطابا ليتماشي مع طبػيػعػة أحػياب
الكتلة الشرقية التي تبنت اإلشتراكية كخيار إقتصادم
ك إجتماعي ،بحيث يصبح الحيب كمنظر يقوـ بصياغػة
البرنامج السيا ي ك اإلقتصادم ك اإلجتماعي ك الثقػافػي
للدكلة ك الحكومة  ...في تل الفترة كنا أطفاال صغارا
نستمع بشغ لخطابات الرئيس هوارم بومدين المكتوبة
ك المرتجلة ك التي ابهرتنا بفصاحتها ك لهجتها الجادة ك

الحادة  ،ك التي تتضمن في كل مرة مواق ك قػرارات
تترقبها الجيائر ك العالم بك رق  ،ك أذكر أنني إ تمعػت
لخطاب منس حيب جبهة التحرير الوطني الػمػنػاضػل
محمد الصالح يحياكم في إحدل مؤتمرات الحيب  ،أك
إجتماع للجنة المركيية  ،فإذا بخطاباتا ال تقل أهمية ك
فصاحة ك بالغة عن خطابات الرئيس هوارم بومدين  ،ك
رغم انا لم يظهر كثيرا في ارضواء الكاشفػة فػقػد
كانت خطاباتا القليلة ك النادرة كافية إلقناع الشػعػب
الجيائرم بكنا هو الخليفة المنتظر بعد الوفاة المفاجئة ك
المفجعة للرئيس هوارم بومدين .

صراع علب السلطة

بعد الوفاة المفاجئة للرئيس هوارم بػومػديػن فػي >8
ديسمبر >=? 6كانت الجيائر شعبا كنخبة تنػتػظػر أف
يكوف المجاهد محمد الصالح يحياكم هو مرشح حػيب
جبهة التحرير الوطني لمنصب رئيس
جمهورية  ،كهو الشخصية الوطنيػة
الوحيدة تقريبا في ذل الوقت التػي
كانت تتوفر فيها كػل الشػركط
الموضوعية لشغل منصػب رئػيػس
جمهورية ك من المفركض اف يػنػاؿ
تيكية المدنيين ك العسكرييػن ،
ػامػي فػي
بإعتبارق أكال ضاب
صفوؼ الجيش الوطني الشػعػبػي
برتبة عقيد كمجاهد  ،ك منػاضػل
كبير في صفوؼ الحيب بػدرجػة
منس عاـ ك هي تعادؿ درجة أمػيػن
عاـ أك رئيس الحيب  ،لكن صنػاع
الرؤ اء أك حكومة الظػل ألػتػي
التفت حوؿ مدير ارمن العسكػرم
الراحل قاصدم مرباح ك التي ضمت
العقداء العربي بلخير  ،بن يلػس ،
مصطفأل بلوصي  ،كاف لها رأم
آخر  ،ك اتخذت من حجة التنافػس
علأل المنصب بين شػخػصػيػتػيػن
مدنيتين هما يحياكم كبوتفػلػيػقػة
لتقترح علأل الجيائريين شخػصػيػة
عسكرية خجولة ك غير طػمػوحػة
لتكوف رئيسا مؤقتا للجيائر ك الأل حين  ،ك بذلػ تػم
إقصاء ك تهميش المجاهد محمد الصالح يحياكم ك شطبا
فيما بعد من عضوية اللجنة المركيية مع مجيء الرئيػس
الشاذلي بن جديد الأل السلطة  ...لكن في نة>?? 6تم
إعادة اإلعتبار لهذق الشخصية الوطنية الفذة مػن طػرؼ
الرئيس ليامين زركاؿ  ،كتم تعيينا عضوا في مجلس ارمة
لكنا رفض العرض بلباقة ك فضػل الػركػوف الػأل
الراحة  ...محمد الصالح يحياكم من الشخصيات الوطنية
النادرة التي قلما يجود بها اليمن  ...كتلة من اإلخالص
ك الوفاء ك الوطنية ارصيلة الصادقة  ،يمكن أف تػكػوف
قدكة لكل ارجياؿ  ،ك مدر ة يا ية قائمة بذاتها لػو
يعرؼ المنظركف كي يستخلصوف من يرتا ك مواقفا ك
تصريحاتا ك خطاباتا مبادلء ك قيم ك مثل تنير الطػريػ
اماـ ارجياؿ القادمة .

ـ  /رباعػػة
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العقيد محمد الصالح يحياكم
ك تزاحم "األقنعة"
بقلم :علجية عيش
لقد كاف العقيد محمد
ضحية
يحياكم
الصالح
انضباطه في حزب جيهة
التحرير الوطني منذ أياـ
الثورة إلب غاية اإلنق ب
عليه ،فقد اتسم الصراع من
بتزاحم
الزعامة
أجل
"ا،قنعة" بحيث تجد شخصا
بعشرين شخصية ك عشرين
قناعا ك كل تلك ا،قنعة
جاهزة لممارسة دكرها متب ما
تطلب الموقف ك استدعت
الحالة  ،لدرجة أنا يخيل إلي أن

لعبت دكرا جليا في بناء الرجاؿ  ،هو
ذاؾ إذا الرجل الذم كضع
ا تراتيجية طويلة المدل خاض فيها
معركة بناء الرجاؿ ك دافع بقوة
كقناعة كعييمة عن مشركعا ،هذا
يعني اف محمد الصالح يحياكم أدرؾ
أف مفهوـ القيادة يحتاج إلأل توفر تل
ب
الشركط ك العناصر التي
ذكرها  ،فبكوف اإلنضباط ك
التخطي  ،ك بدكف هذين العنصرين
ال يمكن تحقي أم هدؼ من
ارهداؼ المرجوة.
كانت هناؾ جهات خارجية تخط

تتعامل مع شخصيات في شخصية
كاحدة ،يقوموف بكدكار مصطنعة
يصعب إصدار أحكاـ حولها ،حسب
شهادات من عايشوق لم يكن الفقيد
بهذق اركصاؼ رنا تربأل علأل
اإلنضباط داخل الجيش الوطني
جيش
الشعبي الذم لم يكن
ثكنات ك رتب ك آلقاب بل كاف
مدر ة لتكوين ارجياؿ الصاعدة ك
تكطيرها ك تغذيتها بإيديولوجية الثورة
العقيد محمد الصالح يحياكم كاحد
من هاتا الشخصيات القيادية التي

ك تفرض تعليمات ك توجيهات تنفذها
أطراؼ من الداخل إلفشاؿ المشركع
النهضوم للمجتمع الجيائرم ،لكن
ك كما يقوؿ المثل " :تجرم الرياح
بما ال تشتهيا السفن"  ،هل كاف
العقيد محمد الصالح يحياكم علأل
دراية بما يخط من كراء ظهرق ك ما
يجرم ؟ فعندما تكوف حبة فاكهة
فا دة داخل صندكؽ فيا كمية
الصالحة
كبيرة من الفواكا
تتعرض كلها للفساد ك التل ك
المؤ سة العسكرية أك الحيب

السيا ي صندكؽ با عناصر صالحة
لكنها كانت ضحية غفلة ثقة ،رنا
لم يكن لها أدنأل ش بكف الرفاؽ قد
يخونوا ارمانة ك ينقلبوا علأل إخوانهم
 ،لقد آمن العقيد محمد الصالح
يحياكم ك هر رجل العسكر قبل أف
يكوف رجل السيا ة بالتفاكض ك
الحوار الذم قد يفتح صفحة جديدة
بين الخصوـ ،الش أف الذين اطلعوا
علأل خطبا كقفوا علأل أنها كانت
تهدؼ إلأل تربية الفرد ك تطويرق،
باعتبار أف التطوير مة من مات
النجاح ك التقدـ خاصة إذا كاف هذا
التطوير مبني علأل أ س علمية ك
معادالت تحليلية قائمة علأل النظرة
الشمولبة ،لقد عمل العقيد محمد
الصالح يحياكم كل ما في ك عا
لكي يبني جيال متما كا  ،يحمل
كل الصفات التي تمكنا من تحقي
الهدؼ كالمركنة ك النياهة ك
التنظيم ك العمل الجماعي ،أم
امتالؾ مهارات القيادة.

نعم للمراجعة ...
ال التراجع

هكذا كاف العقيد مػحػمػد
الصالح يحياكم الذم ا تطاع أف
يمتل مهارات القائد المحترؼ في
الكلية العسكرية ك يطب مناهج
علمية في بناء ارفراد ،ك ينػمػي
حػس االنضػبػاط ك
فيهػم
اال تقامة ،هي نفس المناهج التي
طبقها ك هو علأل رأس حيب جبهة
التحرير الوطني ،لكن كػانػت
هناؾ كثير من العقبات التي كانت
حجرة عثرة في تحقي الهدؼ الػذم
تعهد با أماـ المناضلين عػنػدمػا
أككلا بومدين مهمة تسيير شػؤكف
الحيب ،ربما ك كما يقوؿ محلػلػوف
أف الحياة السيا ية قائػمػة عػلػأل
التناقػض ك الػتػطػاحػن بػيػن
اريديولوجيات المختلفة ك قائمة أيضا
علأل المكر ك الخداع ال مجاؿ فيها
لإلنضباط ك ال حػتػأل لػقخػالؽ،
فالصراع علأل اليعامة داخل الحػيب
العتيد قاد إلأل الفشل،
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رف هناؾ أطرافا عملت علأل تلويث
بيئتا كتعكير صفوها فكانت
النتيجة حدكث اإلنسداد بين القاعدة
ك القمة مما أدّل إلأل إجهاض كل
مشركع ،من هنا ندرؾ أف محمد
الصالح يحياكم كاف معارضا
لسيا ة الحيب ك لما يحدث ،ك قد
بلغت معارضتا درجة أنا في الدكرة
ارخيرة للمجلس الوطني كص
الحيب بكنا أصبح بندقية خاكية بعد
تبني بلخادـ للمشاريع التي طرحها
بوتفليقة المتماشية مع أطركحات
أحمد أكيحي .
ك لذا كاف كثيرا ما يردد عبارة
"المراجعة ال التراجع" ،رنا كاف
أماـ مسكلة تتعل بالقيادة يكوف
فيها ضب لقفكار ك السلوكات
قبل اتخاذ أم قرار يتعل بمصير
الدكلة ك شعبها ك هذق كانت
مسؤكلية كضعها الفقيد علأل عاتقا
لكي يحق التحوؿ الديمقراطي
المستداـ  ،يالحظ أف محمد
الصالح يحياكم كاف يحرص اشد
الحرص علأل العمل الديمقراطي ك
هو يخاطب الشباب في المجلس
الوطني إلتحد الشبيبة الجيائرية
المنعقد في نوفمبر >=? 6ك بلغة
المناضل الثورم يقوؿ محمد الصالح
يحياكم " :كثر هم الذين يتحدثوف
عن الثورة ك هم ال يعرفونها رنهم ال
يمار ونها مع أنفسهم ك كثيرا هم
الذين يتكلموف عن الوطن ك الوطنية
ك لكن الرابطة الوحدة لهم بهذا
الوطن هي البطاقة الشخصية"  ،ثم
بالقوؿ " :إف الحرية
يضي
الديمقراطية ليست أهدافا في حدّ
ذاتها ك إنما هي ك يلة ك الح فقي
خدمة الثورة ك أهدافها ك خدمة
مطامح الجماهير.
لقد كاف مسعاق يحتاج إلأل تخطي
ك كضع ا س التربية السيا ية ك
التمرس بالنضاؿ الميداني ك طرح
الموضوعات الحقيقة بجدية كالخركج
منها بكفكار جديدة ك برامج تكوف
مرجعا شريطة أف يتم هذا كف منهج
عملي ك بركح من المسؤكلية كتجنب

الحسا يات الشخصية ،ك ممار ة
النقد ك الحث علأل النقد الذاتي،
بمعنأل أنا ال يجب عليا أف يتغنأل
باإليجابيات ك بغض الطرؼ عن
السلبيات رنا بهذق الطريقة يغل
ارجياؿ بل يخدعها ،فنحن هنا أماـ
قضية تتعل ببناء ارفراد أك بناء
اإلنساف كما قاؿ في ذل مال بن
نبي ،رف ارمم ك الشعوب تصب
كل اهتمامها علأل بناء ارفراد ك
اإل تثمار فيهم ،ك هذا هو رأس
الرمح لكل نجاح ،نلمس ذل في
الرؤية التي عرضها خالؿ انعقاد
المؤتمر الرابع للحيب ك مؤتمر
هوارم بومدبن في < 6جانفي ?=?6
 ،عندما قدـ تقريرا مفصال ،كضع
فيا تصورا كاضحا إلعطاء دكر
الحيب في قيادة مسيرة الثورة ك
يثرم مفهوـ الالمركيية ك تلبية
احتياجات الجماهير ك النهوض
بالمسؤكليات في إطار التما
الجماعي كالثقة المتبادلة من أجل

الحوار الديمقراطي ،الوحدةػ
التعبئة ،الطاقة الثورية ،البناء
المنظماتي ،الجماهير الشعبية،
كل هذق المفاهيم ك المصطلحات
نجدها اليوـ قد اختفت من القاموس
السيا ي لحيب جبهة التحرير
الوطني  ،كانت خطب العقيد في
افتتاحياتا التي كاف يكتبها لمجة
الوحدة لساف حاؿ اتحاد الشبيبة
الجيائرية تعبر عن الحيوية ك النياهة
ك الصدؽ النضالي ،ك هذا يؤكد أف
للرجل تجربة نضالية عميقة حققت
عامل الشمولية ك اإل تمرار في
اإلتصاؿ المباشر مع الجماهير ،ك
في ارخير ماذا يمكن نقوؿ في
هذا الرجل؟ فالكلمات كحدها ال
تكفي في إعطاء الرجاؿ حقهم ،
رف الرجاؿ كحدهم فق الذين
يصنعوف التاري  ،يبنوف ارمم ك
يصعدكف بها إلأل القمم ،الموت
عندهم شرؼ رنهم يدافعوف عن
قضية جوهرية ،أما البقية فهم

إر اء أ س متينة لحيب طالئعي
يستمد قوتا من قوة ك انضباط
مناضليا.
كيمكن أف نالحظ أف العقيد محمد
الصالح يحياكم في كل خطبا
كاف يستخدـ مفاهيم ك مصطلحات
التشركية،
مثل :التطوير،
التقدمية ،الثورة ،الديمقراطية،

عاجيكف عن تحرير عقولهم  ،ك
عاجيكف علأل الخركج من دائرة
التبعية ،إف الدكلة التي ال تقدر قيمة
رجالها ال تستطيع بناء حضارة ،رف
الحضارة يصنعها الرجاؿ.

علجية عيش
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شهادات
جمعها  :أحمد قرطي
يرل المجاهد كمحافظ حيب جبهة
التحرير الوطني ،عبد المجيد
معتوؽ ،بكف محمد الصالح يحياكم
غني عن التعري كيكفيا فخران
كاعتيازا أنا رحل إلأل دار البقاء كهو
يحمل في جسدق رصاصات تحرير
الجيائر من المستعمر الغاشم ،يعد
نموذجان يحتذل با لقجياؿ الصاعدة،
كاف يدعو إلأل التمس
بالمبادئ الوطنية كالمثل
كالجهاد
الثورة
كقيم
كالوحدة الوطنية.
من جانبا مدير اررشي
عبد المجيد
الوطني
شيخي ، ،باعتبارق مالزما
للفقيد منذ ==? 6إلأل أف
كافتا المنية ،انتهي الفرصة
للحديث عن أبرز مواقفا
كنظرتا لمستقبل البالد،
منها الحديث الذم دار بينا
كبين الرئيس هوارم بومدين
ييكرق
كاف
الذم
بككاديمية شرشاؿ قائالن لا
“مشينا مع مشية موافقة
كأنا حاف الوقت رف نمشي
مع مشية المشاركة”،
كهو الحديث الذم تسبب
حسب عبد المجيد شيخي
في غضب الرئيس بومدين
رحمة اهلل عليا ،حيث لم
يكلما لمدة < أشهر
كاملة كلم يلت با طيلة
تل الفترة ،إلأل أف تغيرت
نظرة الرئيس أنذاؾ كغير
مواقفا كمنا قرر النيكؿ إلأل
الشعب في نقاش كا ع
حوؿ الميثاؽ الوطني،
مضيفان بكف بومدين بعدها
عاد كخاطب الراحل بكف يمس
الحيب العتيد كهو ما مكنا من
إعداد تقرير مهم حوؿ نظرتا
المستقبلية للحيب ،كما شرع آنذاؾ
في جمع اإلطارات كرفع مستول

الحيب الذم يجب أف ال يكوف تابع نا
لإلدارة إلأل أف حدث ما حدث كرحل
بومدين ،ليتم بعدها إقصاءق من
الحيب ،كيكفيا ك اـ كحيد أنا
أكبر جريح في الثورة
.كاعتبر المجاهد جماؿ الدين
ميهوبي ،بكف الرجل كاف مثاالن في
التضحية كالفداء علأل مبدأ الح
كبياف أكؿ نوفمبر الذم لم يحد عنا
أبدان ،يضرب با المثل في البطولة
كالشجاعة ،حيث عانأل معاناة كبيرة
خالؿ الثورة التحريرية ،اثر إصابتا

الحي .كبخصوص مسارق الثورم،
فإنا التح بصفوؼ الثورة التحريرية
نة
ك نا ال يتجاكز ? 6عاما كذل
<;? 6رفقة بعض الشباب رغم
معارضة البعض باعتبارق صغيران في
السن ،كلم تطك قدماق فرنسا طواؿ
حياتا كحتأل العالج بعد اال تقالؿ،
اختار يوغو الفيا كارردف كالمانيا

.كفي شهادتا حوؿ أ د اركراس،
قاؿ في حقا المجاهد عبد الكريم
عبادة بكف الفضل يعود لا في تولي
الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد
رئا ة الجمهورية ،رغم أف محمد
الصالح يحياكم كاف ارفضل
كارجدر كارقرب لتولي هذا
المنصب ،لكنا آثر ذل علأل
نفسا ،كدعا الجميع إلأل التعبئة
كالتجنيد ،علأل الرغم من أنا
كاف هو المؤهل ،باعتبارق
مجاهدا معركفا كيحظأل بدعم
الكل من مجاهدين كرجاؿ في
المؤ سة العسكرية ،اال أنا
فضل التنازؿ ،كدفع ثمن صراحتا
كنياهتا كصدقا كمواقفا ،كمن
بين الشهادات التي ردها عبادة
عن الفقيد ،أنا نة ??? 6لما
عاد الرئيس المخلوع عبد العييي
بوتفليقة ،كاف حسبا الكل
يرحب با بالنظر إلأل ما قيل عنا
في تل الفترة كرغبتا في خدمة
الجيائر ،حيث قاؿ في هذا
الشكف “أنتم ما تعرفوهش ،كاهلل
لو يتحق ذل يكتي نهار تعضو
أصابعكم كأنتم بصدد ارتكاب
جريمة في ح هذا الشعب”،
مضيفا أنا عاش نظيفا كمات
نظيفا ،رجل إجماع كتككيد،
كانت لا عدة ا هامات ،في
تقريب كجهات النظر بين قادة
الفيس كالسلطة في تسعينيات
القرف الماضي ،كما مد يد
العوف للرئيس ار ب اليامين
زركاؿ كدعما ككاف مخلصان لا
بػ> 6رصاصة في أنحاء متفرقة من كف ما ذكرق عبد الكريم عبادة.
جسدق ،انتيع البعض منها في
يوغو الفيا كألمانيا ككذا االردف جمعها  :أحمد قرطي
كالبعض اآلخر بقأل في جسما إلأل
( عن األنترنات بتصرؼ يسير )
مي بالشهيد
غاية مماتا ،لذل
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عنــابة

البحر ك الجماؿ ...
ك أشياء أخرل

عنابة ،أك بونة ،كتيلقب بجوهرة الشرؽ
الجزائرم كجوهرة المتوسط كهي إحدل أكبر
مدف الجزائر كعاصمة كالية عنابة ،بلغ عدد
سكانها َْٕ ْْٔ.نسمة ك سكاف الحاضرة
َََُ.َََ.نسمة بكثافة سكانية عالية
ْْْٖٖٗٗ.ف/كمِ  .سابقا كانت تسمب بونة كأيضا كانت تسمب هيبوف في عهد الفينيقيين ،كبوف خ ؿ
فترة االحت ؿ الفرنسي ،كفرس النهر أك الكرسي الملكي في العصور القديمة .تيعتبر مركز صناعي
رائد في شرؽ الجزائر فهي تحوم علب أكبر مصنع للحديد كالصلب في أفريقيا.
أصل التسمية

اف أصل التسمية مشت من شجرة فاكهة
العناب التي كاف يقطفها كيجنيها كاف
هوؿ المدينة العرب كمنهم قبيلة مرداس
الهاللية الرياحية العدنانية كهي التي أطلقت
هذق التسمية علأل المدينة كعرفت ببالد
العناب أك عنابة يوجد أيضا في مناط أخرل
كبعض
في البالد العربية كالشرؽ ارك
القرل تحمل نفس ا م عنابة في السعودية
عللمقربة من مكة كأيضا في العراؽ
ك وريا كتوجد أيضا قرية عنابة بفلسطين
بالرملة أما تاريخيا أصل هذق الشجرة يعود
إلأل الشرؽ ارقصأل تحديدا الصين كالياباف
احتماؿ اف يكوف قد جلبها إلأل منطقتنا
قديما أ الفنا عرب بنو كنعاف رنهم هم
أكؿ من نشركا فنوف اليراعة في البحر
كجلبوا معهم شجرة الييتوف
اربيض المتو
كغيرها إلأل المغرب العربي ،عنابة هي مدينة
احلية تقع شماؿ شرؽ الجيائر علأل احل
بالقرب من كادم
البحر اربيض المتو
يبوس مطلة علأل خليج عنابة ،يبلغ عدد
كانها  :<:.=:6في عاـ = .866كتعتبر
ميناؤها ،ميناء عنابة من أهم موانئ الجيائر
علأل البحر اربيض المتو  .تقع عنابة علأل
بُعد  <66كم شرؽ الجيائر العاصمة ،ك6;6
كيلومترا عن قسنطينة ،ك< 8:كيلومتر
شرؽ جيجل كحوالي  >6كم إلأل الغرب من
شماؿ شرؽ الحدكد التونسية .شهدت مدينة
عنابة نموان كبيران في التنمية االقتصادية
كالتيايد السكاني فهي مركي لمختل
ارنشطة الحيوية ،مثل الصناعة كالنقل
كالتمويل كالسياحة كاال تشفاء الطبي، .
تعتبر السياحة في عنابة ،المشهورة أيضا
با مها الساب «بونة» من أجمل مدف
الجيائر كمن أكثرها ا تقطابا للسياح،
خاصة في فصل الصي  ،حيث تجذب
شواطئها الذهبية المتعددة ،واء في ك
المدينة أك في البلديات المجاكرة لها،
المصطافين ،خاصة من شرؽ الجيائر،
كما تتوفر المدينة علأل معالم ياحية أخرل
بديعة واء طبيعية مثل المرتفعات الجبلية
في رايدم ،أك المعالم الهند ية الجميلة

مثل بازيليكا القديس أكغسطينوس، .
كباإلمكاف ممار ة حتأل السياحة الجبلية
في عنابة ،برحلة ممتعة في تليفيرؾ
المدينة ،الذم يمنح فرصة التمتع بمناظر
بديعة .كباإلمكاف الصعود إلأل قمة جبل
رايدم ،البديع بخضرتا كهوائا النقي
كمناظرق الخالبة .كفي عنابة معالم تاريخية
جميلة من بينها آثار قديمة خاصة العهد
هيبوف يحتوم علأل
الركماني .كمتح
مجموعة من اآلثار؛ منها تماثيل كأكاف فضية
كنحا ية كلوحات من الفسيفساء لمختل
الحقب التاريخية التي مرت بها المدينة .كمن
بين أكثر المعالم جذبا في عنابة كنيسة
القديس أكغسطينوس علأل ربوة هيبوني كقد
تم إعادة بناء كنيسة القديس أكغسطينوس
عاـ  6>>6كبها تمثاؿ للقديس من البركني.
كمن المعالم المعمارية ارخرل مسجد أبي
مركاف ،الذم بني في القرف الػ 66ميالدم،
كهو من طراز أندلسي بني علأل أعمدة
ركمانية .كتعتبر عنابة مدينة الثقافة الفنوف
كالصناعات التقليدية ،حيث أنها معركفة بعد
قسنطينة بكنها إحدل مراكي اللوف الغنائي
المكلوؼ ارندلسي كبها عدد من الفنانين
المشهورين في الجيائر في هذا الطابع
التقليدم من بينهم حمدم بناني ،كذيب
العياشي كمبارؾ دخلة .كالمدينة مشهورة
أيضا بكنها مركي لإلبداع الفني كالمو يقي؛
فكشهر مغني راب في الجيائر هو ابن عنابة
لطفي دكبل كانوف ،كبالمدينة مسرح كاحد
هو المسرح الجهوم عي الدين مجوبي الذم
يعتبر من أهم كأكبر المسارح في الجيائر
واء من حيث المعمار ،أك من حيث اإلبداع
المسرحي .كأنجبت عنابة كألهمت الكثير
من اردباء المبدعين ،كقد افتتن بها مثال
الكاتب الفرنسي "المولود بالجيائر" ألبير
كامو .كالمدينة مشهورة بالعديد من
المهرجانات الفنية المختلفة طواؿ أياـ
السنة ،كتتوزع بين مهرجانات المسرح كاردب
كالمو يقأل كمهرجانات الصناعات التقليدية
الجيائرية كتتكل عنابة كتيداد بهاء في ليالي
الصي  ،حيث يتوافد المقيموف أك اليكار
علأل كورنيش المدينة البحرم الجميل،

المدينة الشهير
كما تستقطب احة ك
احة الثورة (الكور) الناس ،خاصة في
أمسيات الصي كلياليا للتمتع بجلسات
السمر هناؾ حتأل آخر الليل ،كتشتهر
محالت المقاهي المنتشرة فيها بتقديم ألذ
أنواع المثلجات (آيس كريم).

الفينيقيوف في الجزائر

تك ست كمدينة بونيقية علأل يد الفينيقيين
حوالي القرف اؿ 68ؽ.ـ ،كعرفت با م هيبوف
من طرؼ الركماف ،كأصل التسمية فينيقي
من أبوف من عبوف عب عباب الماء المتدف
كقد أعطت المدينة ا مها للخليج الذم
كانت تقع عليا حيث عرؼ با م
هيبونينسيس رجباف كفي فترة الحقة أ ماها
الركماف هيبو ريجيوس .تحالفت هيبوف مع
قرطاج كاتصلت بها بسهولة لقربها الجغرافي
منها ،كبذل أصبحت من المدف البونيقية
المهمة للغاية .كفي أثناء الحرب البونيقية
اركلأل ( 8:6- 8<:ؽ.ـ) قاـ المل غايا مل
قبيلة الما يلي النوميدية باحتالؿ المدينة
كلكن القرطاجيين ا تعادكها الحقا.
كأصبحت المدينة من المقرات الرئيسية
للملوؾ النوميديين كقد ُمنحت ا تقالال بعد
الحركب البونيقية (6:<-8<:ؽ.ـ) ،كلذل
السبب أطل الركماف عليها لقب "ريجيوس"
كالذم يعني "الملكي،في القركف الثالثة
اركلأل للميالد كانت هيبوف من أغنأل مدف
"أفريقيا الركمانية" ككاف ميناؤها يعرؼ
با م ارفركديسيوـ نسبة لإللهة أفركديت
(فينوس الركمانية في البداية منحت هيبوف
حقوؽ المينيسيبيوـ (حقوؽ جيئية في
المواطنة الركمانية) كلكنها منحت الحقا
حقوؽ كولونيا (مستعمرة ركمانية مع حقوؽ
المواطنة الكاملة) .أصبحت [[هيبو
ريجيوس مركيا للفكر المسيحي اركؿ،
ما قبل اإل الـ ،كقد عاش في المدينة كاحد
من أعظم الشخصيات الدينية في العالم
المسيحي أال كهو القديس أكغسطين (-9;:
 :96ـ المولود بػبطاغا ت وؽ أهراس
اليوـ) ،كالذم كاف أ قفا لها منذ عاـ <?9
ـ ،كيعتبر من رموز المدينة.
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ك اليوـ نعرؼ أ ماء بعة قديسيين
مسيحيين من هيبوف ريجوس القديمة كمنهم
ثيوجينس كفيدينتيوس الذين ماتا شهيدين
حسب النصوص الكنسية ،كالقديس
ليونتيوس فاليريوس ،باإلضافة إلأل القديس
أكغسطين نفسا الذم عرفت هيبوف ريجوس
في عهدق كجود ثالثة أديرة مسيحية في
اربرشية (ار قفية) داخل الدير ار قفي،
كما عقدت في المدينة آياـ القديس
أكغسطين ثالث مجامع مسيحية في ارعواـ
 9?9ـ 9?; ،ـ ك< :8ـ .تعرضت هيبو
لحصار الونداؿ الطويل الذم ا تمر أربعة
عشر شهرا كقد دافع عنها الجنراؿ
بونيفاكيوس ،ك قطت بيدهم عاـ :96ـ
بقيادة ملكهم جينييرؾ ،كخالؿ تل الفترة
مات القديس أكغسطين .فق الكاتدرائية
الموجودة الي حد اليوـ ،بفضل الترميمات
التي أجرتها اإلدارة اال تعمارية الفرنسية،
ك"مكتبة القديس اكغسطين" نجتا من
الدمار العاـ الذم لح بالمدينة .كبعد
الونداؿ أصبحت هيبو ريجيوس من أمالؾ
البيينطيين في عاـ ;99ـ زمن اإلمبراطور
جو تنياف ،إلأل أف جاء الفتح اإل المي عاـ
=?<ـ .كقد ماها العرب "عنابة" نسبة
رشجار العناب .كيذكر أف "مسجد يدم
بو مركاف" كهو من طراز أندلسي كيعود
للقرف الػ  66ـ بني بكعمدة من اآلثار
الركمانية تعود لهيبو ريجيوس[=].
جسر الهواء في مدخل المدينة العتيقة

اآلثار منها تماثيل كأكاني فضية كنحا ية
كلوحات من الفسيفساء لمختل الحقبات
التاريخية التي مرت بها المدينة.
متح هيبوف اعتبر مكسبا هاما للثقافة
بعنابة ،يعكس أصالة كتاري المدينة
كعراقتها .كلإل راع في عملية تهيئة
المتح  ،حوّلت مديرية الثقافة المل
لمكتب درا ات جيائرم يعمل علأل إيالء
أهمية كبيرة لهذق الهيئة كف الطابع
السياحي لمدينة عنابة كخصوصية المنطقة،
إلأل جانب التركيي ،يضمّ بين أ وارق
العديد من اآلثار كالتح القديمة ،خاصة
منها التاريخية.
كتدرائية القديس أكغستين ،بنيت في زمنا
كأعيد ترميمها بالكامل أثناء االحتالؿ
الفرنسي.
مسجد ابو مركاف الشري يعود الأل عهد
الدكلة الييرية بني في 6699ـ
كهوؼ الراس االحمر فيها اثار لالنساف
القديم
اثار مدينة هيبوف
الجسر الركماني
كنسية اللة بونة
مسجد صالح بام يعود للعهد العثماني

أضي إلأل بنائا ارصلي طاب علوم ،كما
تم فصل حديقة الرباط عن الجامع .كما
تعرض المسجد رضرار بالغة كتم إغالقة
نة  6?<:بعد انفجار باخرة السالح ”نجمة
اإل كندرية" في الميناء ،كالتي أضرت
بمباني المدينة القديمة المطلة علأل الميناء
 ،ليعاد ترميما كافتتاحا الحقا·

القصبة القديمة

تشبّا المدينة في أحيائها بكحياء القصبة
بالجيائر العاصمة ،كتحتوم علأل العديد من
البيوت الكبيرة بها احات كحدائ
كقاعات كا عة ال زالت شاهدة علأل الذكؽ
المعمارم كدرجة الرقي كالتحضر لسكاف
المدينة إذ نلمس مسحة العمراف ارندلسي
ارصيل أما الصناعة التقليدية فلها القس
الوافر في كل ركن من البيت العنابي
كنذكر منها صناعة الخيؼ كالفخار
كالجلود كالطرابيش كاليرابي كالنقش علأل
الخشب باإلضافة إلأل اللباس التقليدم الذم
تتميي با المرأة العنابية كالقندكرة الفرقاني
إذ ال يخلو بيت عنابي كاحد منها علأل ارقل.
المسجد الكبير (عنابة)
هو مسجد كبير يعتبر ثالث أكبر مسجد
في الجيائر .كيتضمن قاعة كبيرة للصالة،

اإلحت ؿ الفرنسي

احتلها الفرنسيوف لعدة أشهر عاـ  6>96ثم
تمكنت الحامية العثمانية كالمواطنوف من
طرد القوة الفرنسية التي عادت إليها العاـ
 6>98كاحتلتها احتالال كامال بقوة بحرية
أين راحت تسيطر علأل قلعتها .كلها تاري
في ذل كبدأ بها اال تيطاف مع بداية إنشاء
المدينة الجديدة منذ العاـ .6>=6

المعالم التاريخية

ك لمدينة عنابة عدة معالم تاريخية كآثار،
منها آثار هيبوف المعركفة محليا بػ اللة بونة
كالموجودة بين تالؿ بالضاحية الجنوبية
للمدينة كتضم آثارا ركمانية منها مساحة
تسمأل الفوركـ حيث تعد أقدـ كأك ع ما
اكتش لحد اليوـ كما توجد بقايا مسرح
كمدرجات اكركسترا باإلضافة إلأل تماثيل
كقبور ،كتمثاؿ هاكيوس ،ا كوالب،
إفركديت ايوف إلا السنة كتمثاؿ آلهة الحب
كتمثاؿ القديس اكغستين كما توجد
كنيسة كاثوليكية من العهد اال تعمارم
بازلي السالـ علأل ربوة هيبوف المشرفة
علأل المدينة ارثرية حاملة اال م نفسا .كقد
عأل القديس دبيش إلأل تك يس هذق
الجيائر
الكنيسة بتشجيع من أ ق
الفيجرم .كأحضر بعض رفات القديس
اكغستين إلأل عنابة نة 6>:8ـ لتدفن في
المكاف المخصص لها .كما رمم
الكنيسة ،التي كانة منهارة بدرجة
كبيرة ،نة 6>>6ـ كجرل أكؿ قداس فيها
نة <>>6ـ ،ليوضع بها تمثاؿ من البركني
للقديس اكغستين:: .ػ
أما متح هيبوف فيحتوم علأل مجموعة من

مسجد أبي مركاف
تك س هذا المعلم الحضرم قبل أكثر من
عشرة قركف شرع في تصميما أكاخر
النص الثاني من القرف الرابع للهجرة كتم
بناؤق نة ; :8هجرم في عهد الدكلة
الييرية ،إباف حكم المعي بن باديس
الصنهاجي ،كتحت إشراؼ المهندس
ارندلسي أبو ليث البوني كهو من طراز
أندلسي قاـ بناؤق علأل ركائي ا طوانية
كما كاف المسجد يؤدم أدكارا متميية
توزعت بين العلم كرد الهجمات اآلتية من
كما كاف بمثابة
شماؿ البحر المتو
مؤ سة علمية دينية كحربية ك مي بمسجد
أبي مركاف نسبة إلأل عبد المل بن مركاف
بن علي ارزدرم المولود بإشبيلية ،كالذم
قاـ بإنجاز أكؿ جامعة دينية بالمسجد قدمت
فيها العلوـ العسكرية كالدينية· ككاف في
كقت مضأل يضم في جانبا السفلي ما يسمأل
بحديقة الرباط ،كالتي كانت بمثابة ناد
للضباط في البحرية· كبعد االحتالؿ
الفرنسي نة  6>96حوؿ إلأل مستشفأل كقد

تسع لػ;< أل مصل كمدر ة قرآنية كدارا
للفتول كقاعة للمحاضرات تتسع لػ8666
مقعد كمكتبة كمركيا تجاريا كفضاءات
للراحة حسب البطاقة التقنية لهذا المشركع.
ك يكوف نهذا انمسجد ،انمتزبع عهى مساحة
إجمانية  8.9هكتارات 4 ،مداخم جنوب،
شمال ،شزق ،غزب
.تضمنا العديد من المراف الحيوية

علأل غرار المصلأل كالمنارة التي يصل
ارتفاعها حدكد  666متر كمحراب
بعلو  86مترا ،إلأل جانب مبنأل
للمكتبة كمبنيين لإليواء الطلبة إلأل
جانب مبنأل مخصص لإلدارة المسجد
يحتوم علأل  66مكاتب كقاعة
لالجتماعات كأخرل متعددة الخدمات
بمساحة قدرها =<; ـ ،8كمحالت
تجارية كالتي هي عبارة عن محالت
كقفية "حبوس" محيطة بالجامع
كتتربع علأل مساحة  9:66ـ 8كتعتبر
مصدر دخل للمسجد ،ك كنات
كظيفية كتتمثل في  6:فيالت ك<6
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شق كفيال مخصصة للضيوؼ ،هذا
إضافة إلأل موق للسيارات علأل
مساحة  6886ـ ،8كقد دأب المهتموف
بتصميم مخططات المسجد علأل
ضركرة المحافظة علأل الطراز العربي
اإل المي المغاربي ،كما يتخلل هذا
المعلم اإل المي مساحات خضراء
علأل مساحة  68هكتار تتخللها
اللم عمالقة كأحواض كنافورات
ذات الطابع المغاربي ارصيل،
كفضاءات للراحة إضافة إلأل
تخصيص  6:مداخل جنوب شماؿ
شرؽ كغرب حسب البطاقة التقنية
للمسجد .إف حالة االنتعاش التي
عرفها المشركع علأل غرار تهيئة
اررضية بالكامل رغم اختالؼ
كجهات النظر حوؿ موقعا
مسجد صالح بام
جامع البام بعنابة باحة
يتو
السوافة بالمدينة القديمة بالص دارـ
حيث يوجد بمحاذاة الجهة الشرقية
للميناء ،كبالقرب من مسجد أبو
مركاف الشري  ،كالذم ال تفصلا عنا
إال بعض ارزقة الضيقة كالمتالصقة•
كيعتبر هذا المعلم الديني من
المساجد اركلأل التي أخذت الطابع
التركي ارناضولي بالجيائر مما
جعل هذا المسجد العتي جميال
كممييا من حيث اليكايا كاربواب
كارقواس الميركشة بكلواف جميلة،
ناهي عن الهند ة المعمارية• أما
المئذنة تنتصب علأل شكل هرمي
مقطوع ذم قاعدة مربعة ،أما تسمية
هذا الجامع ترجع إلأل صالح بام بن
مصطفأل المولود بإزمير الشرقية،
كالذم كاف بايان علأل حامية
قسنطينة• كهو الذم أمر ببناء مسجد
المدينة بعتيقة باعتبارها
في ك
آنذاؾ محجا للعلماء كمقصداُ
لدار ي القرآف ،ؼ بالص دارـ
كانت جامعنا لعلماء ارندلس
بالجيائر حيث تم تدشين المسجد
يوـ > 6أكت  6?68إال أف صالح بام
لم يحضر التدشين بسبب انشغاالتا
في السيا ة كالحرب• إف اليائر لهذا
المسجد العتي يظهر لا للوهلة اركلأل
ككنا اختصر المسافات كزار
مساجد ارندلس العتيقة ،حتأل
الجامع تتميي
الناعورة التي تتو
بفسيفساء فريدة من نوعها فهي
مرصعة بماء الذهب الخالص،
مميكجة بيخرفة إ المية ال نظير لها
في العالم اإل المي• كال يياؿ جامع
البام بعنابة حافظ علأل مكوناتا

الحضارات
التي تكتتر عب
المتعاقبة عليا•• فهو في شهر
رمضاف يتحوؿ إلأل فضاء ديني خاص
بحلقات الذكر بتعليم القرآف كمجح
لبعض علماء ارزهر كالييتونة بتونس•
كما أف العديد من المصلين
يقصدكنا رداء الصلوات مثل
التراكيح ،كهناؾ من العائالت العريقة
تقيم فيا الحفالت الدينية كتوزيع
الصدقات علأل المحتاجين كتقا م
الفرحة مع اريتاـ•
مساجد أخرل
يوجد في عنابة أكثر من :6مسجدا
ضخما كمنها:
مسجد الرحمة أجمل مساجد عنابة
كهو يقع في حي اف كلو الشهير
مسجد اال راء كالمعراج هو من أبرز

المساجد المعركفة في عنابة بدكلة
الجيائر كهو متواجد في مدينة عنابة
في حي المقاكمة بني في التسعنيات.
مسجد الفرقاف

ك هو أكبر مسجد في عنابة لحد اآلف بل
انجاز المسجد الكبير لعنابة الذم يعتبر
ثالث أكبر مسجد في الجيائر بعد مسجد
الجيائر كقسنطينة.
مسجد الفردكس
يعتبر أجمل مساجد عنابة كهو يقع في جي
كاد القبة الشهير
مسجد اليبير بن العواـ
كهو ثاف أكبر مسجد في عنابة كالثالث

بعد إنجاز المسجد الكبير

عركس المتوسط
عنابة كبحكم موقعها الجغرافي الممتاز
احلي بحرم بواجهة
كتربعها علأل شري
تقدر بحوالي  >6كلم ،تتسم بتنوع
تضاريسها مما جعلها قبلة للسياح للتمتع
بكشعة الشمس كصفاء المياق كاال ترخاء
علأل رمالها الذهبية .فالشمس هنا تشرؽ
باكرا كينعكس جمالها علأل المدينة عند
المغيب اررض خضراء بغطاء نباتي متنوع
ك ماء زرقاء زرقة مياق البحر الدافئة ،إذ
كاف كما زاؿ المكاف حلم كل ائح
أ ير قلبا لجمالها .كلعل من ضحايا هذا
ار ر الدكتور كالكاتب الجيائرم عي
الدين ميهوبي حين قاؿ :عنابا مدينة كلما
امتدت في اليمن كلما زادت صغرا كطفلة
حسناء .كيضم الساحل العنابي خمس عشرة
شاطئا للسباحة كاال تجماـ تتميي بركعتها

كجمالها كمن أهم هذق الشواطئ نذكر:
المنظر الجميل ،خركبة ،رفاس زهواف
إضافة إلأل الشاطئ المتميي "الفونتاف ركماف
" مرتعا للمصطافين أين يقضوف أكقات
الحر مستمتعين بنقاكة الهواء كنعومة
الرماؿ .ككي لنا أف نجد رايدم أين
غابة كثيفة.
يتربع قصر المنتيق ك
ياحية جندت
كتحتوم عنابة علأل مراف
لخدمة السياح كمؤ سة التسيير السياحي
لمدينة عنابة باإلضافة إلأل عدة فنادؽ
كالمنتي ق.شيراطوف عنابة ،فندؽ يبوس
الدكلي ،فندؽ صبرم ،الماجستي  ،ريم
الجميل ،ككذا عدة مطاعم مصنفة كأخرل
تقدـ أطباقا محلية.
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مقدّمػػة حركػػة القػػرآف المجيػػد ( ) 5
في النٌفس  ،كالمجتمع  ،كالتٌاريخ
بقلم :د  /أبو جرة سلطاني
ْ  -العزـ كالتٌوكٌل :بعد طوؿ أخذ كردٌ كمقاربة كسدٌ ،انشرح صدرم لهذا الخيار،
فاستعنت باهلل علب فهم ك مه بك مه كتفسير القػرآف بالقػرآف مع استئناس كاسع
بأسباب النٌزكؿ كاتٌكاء علب من غلب علب ظنٌي أفٌ اهلل فتح عليه فتوح المهتدين، .دكٌف
عموـ ما فهمت كأجمع أطراؼ ما فقهت كأحٍيي نفسي بك ـ اهلل الحيٌ في كاقع متماكت
بسبب خوٍض كثير من النٌاس في دنياهم بتنصٌل كاسترخاء كتهالك كاستباؽ بعضهم إلب
فعل الخيرات بحظٌ متفاكت .مخاطبا الفطرة الرٌاقدة بما أكدع اهلل فيها من صبٍغة ال
تمحوها زخارؼي الدٌنيا كال تشوٌق جمالها شقشقات لساف كال تهزٌ أركمتىها فلسفاتي زماف
صبٍغىةن كىنىحٍني ىلهي
صبٍغىةى ال ىلٌهً ىكمىنٍ أىحٍسىني مًنى ال ىلٌهً ً
كجواذب مكاف كتقلٌبات إنساف ،نهاً " :
عىا ًبديكفى" البقرة ُّٖ ،بأسلوب بعيد عن اإليغاؿ المبهم كعن التبسٌط المسرؼ كعن
التٌأكيل الغالي كعن االستقصاء المفرط في التٌحرير كاالختصار المخلٌ كاالستطراد المللٌ
كالعسٍف المضلٌ .من منطل أنٌه في طوقنا قدرة متاحة علب التٌعامل مع ك ـ اهلل
بك مه ،كاالستعانة بسنٌة رسوله (ص) ،فهما عندنا كحياف لو كاف البحر مدادنا كمن
كرائه سبعة أبحر لنفدت قبل نفاد كلمات ربٌنا (جل ج له) .كلو كاف كلٌي ما في هذا
الكوف من أشجار أق ما لجفٌت أمواق البحار قبل أف تنفد كلمات اهلل" :قيل ىلٌوٍ كىافى ا ٍلبىحٍري
ددنا" الكهف:
ًمدىادنا ًلٌكى ًلمىاتً رىبًٌي لى ىن ًفدى ا ٍلبىحٍري ىقبٍلى أىف تىن ىفدى كى ًلمىاتي رىبًٌي كى ىلوٍ جًئٍنىا ًبمًثٍ ًلهً ىم ى
َُٗ .كلمات اهلل تعالب أكسع مما تضمٌنته دفٌتا المصحف الشٌريف من الفاتحة إلب
النٌاس .كما علٌمه آلدـ (ع) من ا،سماء لم يكن سول بعض كلماته الواجبة الستخ ؼ
ا،رض .فالقرآف هو الكتاب الوحيد في هذا الكوف المحفوظ في ألفاظه بحفظ اهلل له،
من بين كلٌ ما بقيٌ بين يدمٍ البشر من ك ـ اهلل لإلنس كالجنٌ ممٌا بقيٌ من ميراث
النٌبوٌات فوؽ هذق ا،رض من عهد آدـ (ع) عركجنا بأكلي العزـ من الرٌسل كصوالن إلب
النٌبيٌ الخاتم .فك ـ اهلل (عزٌ كجل) لرسله هديٌةه منه للبشريٌة في كلٌ زماف كرحمة
للنٌاس كافٌة في كلٌ مكاف ،أتمها سبحانه كأكملها علب يدمٍ آخر من اصطفب محمٌد (ص)
بإجماع من آمن به ،كبإقرار من حكم بذلك ،حتٌب لو لم يسمن به كخبط في أكديٌة
الضٌ ؿ خبٍط عشواء فأنكر تنزيل القرآف ككفر بشريعة النٌبيٌ العدناف كقلٌب ،مٌة
الفرقاف ظهٍر المًجىنٌ .فاهلل (جل ج له) يقرٌر خ ؼ ما يدٌعوف كيكشف أفٌ هذا الكتاب
مصدٌؽ لما بين أيدم أهل الكتاب كما خلفهم؛ فهو آخر ك ـ ناسخ كمهيمن كداعو إلب
هذىا ىلفًي الصٌيحيفً
صراط مستقيم .فبعض ما فيه كاف مسطورنا في صحف ا،كٌلينً" :إفٌى ى
الٍأيكلىب (ُٖ) صيحيفً إًبٍرىاهًيمى ىكميوسى " ا،علب ،ُٖ/ُٗ :أمٍ قوله تعالب " :ىقدٍ أىفٍ ىلحى مىنٍ تى ىزكٌىب
(ُْ) ىك ىذكىرى اسٍمى رى ًبٌهً ىفصىلٌىب (ُٓ) بىلٍ يتسٍثًريكفى الٍحىيىاةى الدٌينٍيىا (ُٔ) كىالٍآىخً ىرةي خىيٍره ىكأى ٍبقىب"
ا،علب ،ُْ/ُٕ :مثل هذا الك ـ كاف مسطورا في التٌوراة كاإلنجيل كفي صحف إبراهيم
قبلهما.

د  /ابو جرة سلطاني

(يتبع)...
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لبيك يا نبينا
بقلم :فتيحة عبد الرحمن بقة
تقدىمت صغيرتي
كقبىػلت جىبيني
ككدعتني تبتسمٍ
كقلبها يقوؿ :
معلمي دعا  ...لنأتي قبل درسنا
ليهتف الجميع..
لنصرة الرسوؿ  :لبيك يا رسوؿ اهلل
لبيك يا رسولنا ...
جميعنا جميعنا
ض علينا نيصرىتيه
فر ه
د نقابل القدير ؟
م شيءو في غ و
بأ ٌ
مشت ببعض خطوة في قلبها سساؿ :
ؿ
ي تبتسم عادت هنا تقو ي
عادت ال ى
م شي وء يا تيرل
بأ ٌ
نقابل اإلله ؟
فقلت يا صغيرتي :
ؿ
يوـ اللقاء نيسأ ي
عن ما جىػنت يدانا
ؿ
عن كقتنا سنيسأ ي
كعن صدل خطانا
كيىسأؿ اإلله
عن صمتنا كجبننا
كتيػسأؿ النوايا
كما جنب اللساف
يٌ ثم قالت :
تراجعت هنيهة ال ى
ما بالها العيوف ؟

فقلت  :كالعيوف
ـ جميعها ستشهد
جوارح ابن آد و
كيشهد المكاف
هنا رنت ببسمة كقبلت جبيني
كدهشة بوجهها في حضرة اليقين
كبعد صىمت برهة
عادت كراحت تسأؿ :
ما داـ يا أماق
سيسأؿ اإلله
عن كقتنا عن فعلنا كجهلنا إياق
فكيف بالهتاؼ
سننصر الرسوؿ..؟؟؟

ككيف يا أماق
كنحن هل ننساق ؟
ما أتعسى اإلنساف
بجهله يدمر الحياة ..يخرب
ا،كطاف!!!،،
فتيحة عبدالرحمن بقة
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المسجد األعظم
بقلم :وليد ستر الرحمن
تعالت ك عن كل الصوامع حالها
ك فاقت علو الشامخات ج لها
فنالت بما دلت كساـ ا،ناقة
شهادة فحل الناطحات رجالها
تلوح كبدر من علب بعد نجمة
شواطئ ركض زاهرات ت لها
بري عيوف ساحرات غزالها
ف ليس مثل المباني خطوطها
ك عرض فسيح من رجاـ سهولها
ك ال ليس مثل الركاسي رمالها
نمب فوؽ أرض كالرياض مجالها
حقوؿ علب الجبهات حدت تخومها
عظيم ك ربي هو مثل زعيمنا
ك قصر ع ذكؽ الزبوف كمالها
منارة علم بل علوـ جمالها
لعمرم لهذا العرض أية قوة
فعد عظيم الشأف من سد الكلفة
يدؿ علب شعب عظيم خيالها
ك عد زعيم القوـ راعي ك مالها
يقولوف عما باف جنب رحابها
كليد ستر الرحماف

عودة الشهداء
بقلم :سميرة
بعداش
عاد أبطالنا الشهداء
حلٌقوا يا نجوـ السماء
رفرفوا يا م ئكة ا،رض
مرحب في جزائرنا البيضاء
أكتادنا العلياء تبسٌمت
ك الصيف نفب ح ٌر الرمضاء
ك الهواء تنفس الحرية

مرحبا بأجدادنا الشهداء
سالت دمع العين بهجة
يهفو الفساد بكم يا أحياء
يا رفات المسك فوحي
شهد الرحي أيتها الدماء
في حرير اللحد الطاهر
في دار الخلد مع ا،نبياء
يا طيور الفجر يا صحابة بدر
ال يسجد التاريخ إال للعظماء
فاليوـ عرس في ب دم
زغردم أمٌاق فقد عاد الشهداء

سميرة بعداش ػ قسنطينة
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قلوب البشر

بقلم  :د /لبنب خشة
فيها ما يشبه حينا...
مكتض بالذكريات....ربما
ضي ...أك متسخ...
فارغ جدا...ربما
ؿ كموح
خاؿو من كل شيء ....خا و
كقد يكوف ضيقا ...كحنونا
كهناؾ من يشبه مدينة....
غامرة ...كعامرة
كقد تغنرب كانت بين أهلها ...
أك تسكنها ....كتسكنك
تحبك ...كقد تكرهك....
فتكرق كجودؾ بين أركقتها...

كهناؾ من يشبه بلدا...
كاسع ...رحب ...
لكنه منغل بين كجع كهدكء
بين الضباب ...ال يمكن أف تكتشفه
اك تكتشف نفسك فيه...
كبعض القلوب تشبه قارة...
بكل ما فيها من خيرات
ككنوز كابداع الخال ،
تهدأ النفوس اذا قصدتها،
كتشفب الركح اذا عاشرتها
كسافرت إلب احضانها ...
بعض القلوب قارة ...
باتساعها ،كطيب نفوس أصحابها
كإف جمعت كل المتناقضات.

أمواج تلطف

د  /لبنى خشة ػ قسنطينة

عِـــــٌن امشعــــــــر

بقلم :كسيلة إسماعيل حمداكم
كعلب فسادم سامرتك حشاشتي
فتراقصت نبضاتها كصبابتي.
فغزل الجول مستلطفا عذريتي
كهول جميل حين قاؿ أبثينتي!
كلقد عثب تلطفك المجنوف بي
فتمرد حرفي ناظما أسطورتي.
فكلماتك حبست كداد ملوع
كتم الولع كغرامه كخرافتي.
تتآلف الركح الشفيفة عاشقا
يحيي كصاال هائما بسريرتي.
فجنب هياما عذبا مستطربا
طربا غدت ألحانه معزكفتي.
أمليكتي قد أسرتني فاستشهدم
فجوانحك استسلمت لقريحتي.

إف الذكائب من فهػػػر ك إخوتهم
قد بينوا للناس سننا تتبع
قوـ إذا حاربوا ضػػػركا عدكهم
أك حاكلوا النفع في أشياعهم نفعوا
سجية ت ؾ فيهم غير محدثة
إف الخ ئ فأعلم شػػػرها البدع
ال يرفػػػع الناس ما أكهت أكفهم
عند الدفاع ك ال يوهوف ما رقعوا
إف كاف في الناس سباقوف بعدهم
فكل سبػػػػػػ ،دنب سبقهم تبػػػع
أعفػػػػػػة ذكرت في الوحي عفتهم
ال يطمعوف ك ال يزرم بهػػػم طمع
ال يفخػػػركف إذا نالوا عػػػػػػػػػػدكهم
ك إف أصيبوا ف خور ك ال جزع

كسيلة إسماعيل حمداكم الجزائر

حساف بن ثابت
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ك اهلل

يعصمك! .
د  /مصطفى
الغمارم
كقالوا كبعض القوؿ منهم على عمى
"بنات (لبيد) قد سحرف محمدا"!
فقلت لهم ما كاف أبغض قولكم
ك أبعدا!!
يضل
ك أذهبه فيما
ك من أين يرجى أف يرل الصدؽ جاريا
على من تردل فى الهول كترددا؟!
فليس لساحر
حمته يد البارل
يد ما كاف أسوأها يدا!
عليه
ك جئتم بما ال يحمد القوؿ عندق
ك ما كاف مرتاد الظنوف ليحمدا!
أرل السحر يجرم فى النفوس تخيال
من يتخيل
ك قد يحمل االدكاء

ال مساكمة كال خنوع
بقلم :زياف معيلبي
مالي أرل الصمت
كالغدر كالقتل زادت
احكامه حتب ارتعدت
ركائز السماء
كتدفقت من هولهً
الدموع
كالكل في همه سائح كمشغوؿ
هل مات الود بيننا يا
عرب
كتقطعت اكصاله كساد
صوت سمانا
ألبوـ
هو مأل صوامعنا كالكل
منه خائف أك
مفجوع
مالي أراكم تناسيتم قضيتكم
كارتضيتم الك ـ فقط

توهما
يراق
يرل نفسه فيما
ك ال يتزيل!!
ك ال ينجلي عنه
يمبل مع األكهاـ فيما ينوبه
أحنى عليها ك أميل!
على أنه
ك ما زاؿ من جوع إليها كمن صدل
كمن ظل فى رمضائه يتقيل!!
مكاثر
ك رب مدؿ بالحديث
ك فى فمه أفعى ك فى يدق خشب!
يرل غير شيئ عندق جل شيئه
فما شاء من كنز كما شاء من نشب
يرل دكنه قسا كسحباف ك الذل
اليه تناهى الخطب كاعتزت الخطب
إذا قاؿ أعيا كل قوؿ كلم يكن
ليبلغ ادنى كعبه مقػػػوؿ ذرب
اليه سمت انظار من بلغوا المدل
ك اقصر عنه كل ذم منطق ارب!!
تطلع كيواف له فى مدارق
ك ما كاف اال دكنه كل منسرب!!
هو السحر ال السحر الذل لم يزؿ له
من الناس ذك كرد تركل كما شرب

د  /مصطفى الغمارم ػ الجزائر

من منابركم
كالقدس ال تزاؿ تئن
قلبها جريح

كل يوـ جرح الموت
نسمعه يذاع
كالكل في حزف تراق
منه مخنوؽ
هذم االرض عزتنا ف نرضب
فيها مساكمة أك خنوع

جحافل االبطاؿ هناؾ الشباب
يصنعها
تاج الشهادة فوؽ الرؤس
مرصع
بحب الوطن عزة
كشموخي
تراهم في ساحات
الفدء
اسود ال تخشب
الموت مسرعةن
كالب شهادة يساقوف
ب خوؼ
يرسلوف رسائل الصمود
كل يوـ نسمعها
فطوبب لهم من جيل
فضل الموت علب
الخيانة كالخنوعي.

_زياف معيلبي (ابو ايوب
الزياني) المسيلة
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لعله يمكن القوؿ ػ دكف مبالغةػ
إف الجزائر ضمن البلداف ا،كفر
البنية
مجاؿ
في
حظا
بقلم :د  /حسن خليفة
القاعدية ،كأعني هنا ما له
الثقافي
بالجانب
صلة
تحديدا.القصوري الثقافية (دكر
الثقافة) تبدك في كثير من الواليات صركحا حقيقية قائمة بنفسها ،شامخة علوٌا كبهاء
كاتساعا ،ففي كثير من الواليات ػ خاصة عاصمة الواليةػ هناؾ دكر ثقافة باذخة
كهياكل كمباني ،من تلمساف إلب تبسة إلب كهراف إلب بسكرة كباتنة كقسنطينة كالعاصمة
كغيرها من الواليات كعواصمها (المدف الكبيرة )… هذا دكف أف نذكر المكتبات
العمومية ،كالمكتبات الوالئية كالمكتبات البلدية كسواها من الفضاءات ا،خرل التي
تشكل قاعدة انط ؽ مهمة للغاية في الجانب المادم -اللوجستي ،كلعله من المفيد أيضا
أف نذكر دكر الشباب كبيوت الشباب التابعتين لوزارة الشباب كالرياضة ،كقاعات كهياكل
أخرل هنا كهناؾ كقاعات المحاضرات كقاعات كدكر العرض التابعة لهيئات ككزارات
أخرل.لكن كل ذلك ػ لألسف الشديدػ لم يصنع لنا حركة ثقافية ذات باؿ ،علما أف
بلدانا أخرل شقيقة كصديقة ليس لديها كل هذا “البذخ” في الهياكل كالبناءات تشهد
حركة ثقافية ال تنقطع كال تناـ ،كلبناف كا،ردف كالمغرب كسواها ..فأين يكمن الخلل؟
قد تتعدٌىد اإلجابات كتتنوٌىع كلكني أعتقد أف أحد أكبر مكامن الخلل إنما يكمن في
انعداـ إستراتيجية ثقافية حقيقية ككاقعية ..ليس لدينا إستراتيجية ثقافية ،كإنما
لدينا تسييره للشأف الثقافي بأسلوب أقرب إلب “البريكوالج” كالدليل علب ذلك هذا الفراغ
الثقافي الكبير في حياتنا الوطنية ،إذا استثنينا ما ييسمٌب “الحف ت” التي تيستدعب لها
فئاته خاصة من “المشاهير” من فنانين كفنانات أكثر أهدافها هو التلهية لساعات
محدكدة ،كإلهاب غرائز الشباب ..كليس هناؾ أكثر من ذلك ،كهو نشاط مبتذىؿ فاشل
بالمعايير الثقافية الحقيقية .نعم ..لو امتلكنا هذق اإلستراتيجية التي تعني في أبسط
معانيها :الرؤية البعيدة المدل لصناعة الثقافة ،مكن لنا أف نحوٌؿ ساحاتنا كلها إلب
فضاءات تتنفس الثقافة كتنتج الثمرات الجميلة للثقافة كالسلوؾ المتزف الناضج،
كالمشاعر الجميلة ،كالرؤية الجمالية ،كاالكتماؿ اإلنساني ،إذا صحٌ التعبير…كلمعرفة
غياب البيعد الثقافي أنظر إلب محيطنا في المدف كالقرل كحتب المداشر؛ حيث يخلو من
كل ماله ع قة بالثقافة في بعدها اإلنساني العاـ ،كالحدائ الغنٌاء ،كالمساحات
الخضراء الجميلة ،كالتشكيل المعمارم البديع ،كالتناس في البناءات ،كالمظهر الجمالي
النظيف لألحياء كالعمارات كالشوارع كا،زقة ،فض عن غياب مساحات لألسر كالعائ ت
تلتقي فيها علب خلفية عمل ثقافي ما لألطفاؿ أك مجموع ا،سرة .لألسف ليس لدينا
تلك اإلستراتيجية التي تعمل علب ضبط برامج علب مدار العاـ ،برامج منوٌعة متشابكة
كلكنها متكاملة ..تستثمر فيها تلك القصور الثقافية كتلك المكتبات كتلك الفضاءات
المكانية الكثيرة تستهدؼ كل ا،عمار ككل الشرائح لتقدًٌـ لها أطباقا ثقافية منوٌعة في
كل المجاالت ،مع الحرص علب أف يكوف ذلك بشكل يومي أك شبه أسبوعي حتب تترسٌىخ
تقاليد العمل الثقافي في حياتنا كيكوف برنامجنا ا،سبوعي مكتم  :إما مسرحية نافعة،
أك كرشة مفيدة ،أك لقاء ثقافيا ممتعا ،أك مسابقة علمية ثقافية ،أك تعلٌم لغات ،أك ندكة،
أك تعريف بكتاب ،أك فيلم تسجيلي مع المناقشة ،أك لقاء فكريا مفتوحا ،أك تجربة
يقدمها كاتب أك أديب ..أك ..أك ..إنه إشكاؿه حقيقي :دكف رؤية لن نتقدـ كثيرا.

أين الخػػلل ؟

د  /حسن خليفة
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دار القبس للنشر اإللكتركني
بومرداس  78ـ  79ـ  22ـ 2662
النظاـ الجزائرم


موسوعة

من (  3;84الى ;) 403
قراءة موضوعية في أهم
ا،حداث ك المواقف ك
القرارات .
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دموع صامتة

بقلم  :سحر القوافي
يجر خطوات كاهنة أثقلتها السنوف كالمحن ،الجسد
المتهال من اركجاع كار قاـ تقوس ظهرق كانحنت هامتا
كنقش الدهر كشوما كحفر أخاديدق علأل الوجا كالرقبة
كاليدين كغارت العيناف بعيدا ك بدأ اللحم يضمر كنتوءات
العظاـ تظهر را مة مو ما قريبا للفناء ..ككنما ريح
صرصر عاتية مرت من هنا كتغلغلت فيا كشكلت كيفما
شاءت تضاريسا ..كتهدج صوتا كارتعشت نبراتا من فاق
تقعر كبات خاليا من ار ناف ..كلم يب من ي صالح إال
ما يشبا ر ما كاريكاتوريا يختيؿ حكايا ارلم
اإلنساني عندما تقبر ارحالـ كتموت اآلماؿ كيترهل
الجسد كتغرؽ الركح في فراغ ليس يمقق غير اإليماف
كهاجس انتظار الموت كبعض الذكريات المهربة من
دهاليي ارياـ كأعاصير الكبت كاالحتراؽ ..هذق الجذكة
المشتعلة التي ال تنطفئ هي كل كشيجتا بالحياة ..يمد
بمشقة خطأل كئيدة متكئا علأل عصا تنفث رئتاق عاال
متقطعا فيتوق للحظات ثم يعاكد السير ..برغم ما يجد
من صعوبة ..لقد كاف كاحدا من أبطاؿ الثورة التحريرية
التي تمنأل فيها الشهادة غير أنها لم تكتب لا ..لقد تربأل
علأل الصالبة كالعناد كالبسالة كاالعتماد علأل النقس في
أصعب ارمور كأحل الظركؼ كالزمتا هذق الخصاؿ حتأل
شيخوختا ..مازاؿ يمارس كارييما شخصيتا رغم داء
الربو الذم يعانيا ..كيحن إلأل مج أنفاس السيجارة التي
كاف يحرؽ فيها غضبا كتململا من الرعونة كالعربدة التي
يساس بها الوطن الذم منحا كل حياتا فقابلا رفاؽ
ارمس باإلجحاؼ كالتعقب كالتحذير من ممار ة السيا ة
أك التفوق بكية كلمة في ح يادتهم ..كهو الذم رفض
بيع قناعاتا كهويتا للمنصب كالمنفعة الخاصة كفضل أف
يقضي حياتا في كشكا الصغير يبيع الحلول كارقالـ
كالصح  ..كل أكلئ القوادين كالعهرة كاللصوص الذين
يمار وف الفواحش كباعوا أنفسهم للمناصب كالمكا ب
كالمفا د همهم إرضاء أهوائهم كفجورهم فارتموا في
أحضاف ارعداء الذين ألجموهم كامتلكوا أزمة قيادتهم
إلأل دهاليي الجهل كالرعونة بعدما غسلوا عقولهم كقبركا
ذاكرة ثورتهم ..هذا الخنجر الذم يذبح صدر ي صالح
كيسحت ركحا إلأل موت بطيء ..أزقة الحي خاكية علأل
عركشها ..شوارع البلدة حيينة خالية من الحياة ..المحالت
كالمقاهي التي كانت عامرة مغلقة ..ال حركة كال أطفاؿ
يملؤكف الدنيا بصخبهم كضجيجهم ..القيامة الصغرل
أخرجت أكزارها كتكهبت البتالع بعضا من العباد علأل غير
هدل ..الوجل يسكن ارفئدة الراجفة الخاشعة كالدمع
يجرم رهبة كخشية ككجعا ..كصور الموت تمق ك ائل
اإلعالـ ..كالمل الجديد كوركنا يضرب كاليلياؿ في
كل مكاف ..كالعمّ صالح ال يهتم بهذق الهواجس التي
تسكن البشرية كلها ..فرب ضارة نافعة ..هناؾ شعاع
تفاؤؿ دائما رغم كل شيء ..حتأل الموت هو منفذ للراحة

كباب جديد يشرع ..فاليائس يراق خالصا كمناصا من
الشقاء كالعذاب ..كهو من فترة طويلة ينتظر أجلا ككل ما
عاشا بركة هذا ما كاف يقولا كيعتقدق ..كربما ركحا
غافية ال تكترث بما يدكر حولها ..تحوـ نظراتا المعبكة
باليكس في هذق الدهاليي المفتوحة علأل المجهوؿ ..يخاؿ
نفسا في كابوس غريب لم يتوهما أبدا ..يسر بداخلا أنا
كلج مو ما رهيبا للجنوف ..ال تفسير لما يراق ..ربما هو
في أرض ثانية شبيهة ببلدتا ..إنها أرض الوهم ..ربما هو
في عالم الموتأل ..كإال أين اختفأل الناس؟ ..إنا عالم
الالمعقوؿ ..الذم تحكما فوضأل الذاكرة كالحواس..
ربما هذا ما يعرؼ بمرض اليهايمر ..جسر يمتد بين
الحياة كالموت ..صراط ارعراؼ بين الجنة كالنار ..تراق
نسي ذاكرتا أـ نسيتا الذاكرة؟ ..ربما عاش الجئا في

كطنا كاهما كفجكة ا تفاؽ من حلما الجميل الذم آ رق
نين ليجد نفسا في أرض اليباب ..المتوج فيها يدعأل
كوركنا ..أم مل هو؟ كمن أية اللة حاكمة ينحدر؟
الش أنا من العصابة التي تمتهن الموت كالتنكيل
كالسطو كاالغتصاب ..تستبيح كل شيء با م السيا ة
حتأل الماضي الثورم نهبتا كأفرغتا من محتواق ..المل
القادـ من خارج اليمن ينشر الرعب كالموت كالدمار‼ ال
ش أننا في عهد االنبطاح كالضياع ..كاف اليقاؽ يمتد
كيمتد أماـ خطأل ي صالح الواهنة ..كالوجع يشتد كيشتد
كضي التنفس ييداد ..كمازاؿ يقاكـ السقوط كيحاكؿ
الوصوؿ إلأل عيادة الطبيب الخاص القريبة ..ككلما خطا
خطوة يتبعها بذكريات كأنات ..كانت حياتا بكل
عتمتها ككهادها المريعة كخيباتها المفجعة تتعاقب أماما
كشري ييليؿ ما تبقأل فيا من رم الحياة ..ماض يجر
اليكس ظال لا ..كيسحت معا أزمنة من الحرماف كاررؽ..
دخل ي صالح العيادة كقد اشتد عالا ..اتجا صوب
الممرضة التي كانت ترتدم الكمامة كالقفازين..
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فراحت تصرخ فيا أف ق مكان  ..إف الطبيب في
عطلة ..غير أنا لم يفهم ر غضب الممرضة كارتياعها
منا كهي التي كانت تستقبلا بابتسامة كهدكء ..فربما
تغير لوؾ الناس كصاركا أشد عدكانية كأقل إنسانية كلم
يدرؾ أف الخوؼ من الردل هو الذم تحكم في
الممرضة كجعلها تفقد أعصابها كترتج خوفا بمجرد
ماعها السعاؿ ..كلم تولي أم اهتماـ بمن يق قبالتها
مهما كاف جنسا أك مكانتا أك نا ..إنا الضع
انسحب ي صالح يجر
اإلنساني الذم ال يقاكـ..
المرارة كالخيبة كالحسرة كالوجع صوب المستوص
القريب علا يحظأل بجرعة أكسجين أك بخاخ يخف عنا
حدة الضي كالسعاؿ ..كاف الرصي خاليا من المارة
كالسكوف موحشا كاليكس يكتب نفسا في الشارع
فالحيف يخيم بظاللا علأل كل شيء ..إنا في جن
كبير ..حتأل العمارات المحاذية أضحت أشبا بينيانات
من كبريت ،بجرة كاحدة تحرؽ من بداخلها ..ال شيء
يكسر هذا الصمت القاتل ول ارتطاـ عصاق الخافت
باررض كلم يكن رقداما المتعبة كقع بما أنا ينتعل خفا
من القطن كالقماش يتقي با الغبار كارتربة ..كاف اليوـ
ربيعيا ماؤق مغيمة تتكهب لرش الرذاذ علأل اررض
العابسة الغارقة في الفراغ كالصراع كالهلع ..الناس في
اررماس تنتظر من يرفع عنها التراب قبل أف تلفظ
أنفا ها ارخيرة ..ربما عير إعصار كوركنا تحرؽ
كل شيء حتأل اررحاـ ..رمادها يغبش الواجهات
كاررصفة كالسماء ..كل ارشياء ال تفرؽ عن كجا ي
صالح المجعد كنظراتا الغائرة كحالا التي تحب
الناظرين ..خطاق الواهنة ككنا قادـ من لحد كالسعاؿ
يشي برئتين تشبعتا بارتربة كالسموـ ..كالوجهة أقرب
مستوص يصارع قدرق لبلوغا ..كالدقائ تستحيل
اعات ..كالخطوات مسيرة طويلة في دهاليي الوجع
كالعتم ..كأخيرا بلغ العيادة المتعددة الخدمات ..ارمل

امرأة من زجاج
بقلم :عفاؼ بايزيد

المتبقي للتخفي من حدة االختناؽ كارلم ..دخل ي
صالح العيادة الفارغة من المرضأل كا تبشر أنا لن ينتظر
طويال ..أكمكت لا الممرضة المكممة أف يدخل حجرة
الفحص مباشرة فسرق ارمر كما إف فتح الباب حتأل
تملكتا نوبة حادة من السعاؿ كضي التنفس ..فتركت
الطبيبة مكتبها ك ارعت بالخركج كهي تصرخ فيمن
كاف بالداخل أف اُهربوا ..مريض كوركنا ..مريض
كوركنا ،ففر الجميع خارجا ليجد ي صالح نفسا
كحيدا في مواجهة قدرق ..لقد أصبح مشتبها منبوذا متهما
بنقل عدكل الفناء ..كانطفكت آخر بارقة أمل لتخفي
ارلم كالضي كأحس بحد ا العالي أف الساعة قد
اقتربت ..عاد أدراجا يجر خطاق كيذرؼ دموعا صامتة
بنفس الدرب الذم لكا غير أف هما صار أثقل ككجعا
أحد ..لقد أتأل علأل ما تبقأل من الجسد كا تقر في
الركح ..كاشتد عالا كضيقا أكثر كأخذت الدنيا تظلم
في عينيا كلم يعد يقول علأل حمل جسدق فا تسلم
للسقوط فاقدا كعيا رافعا بابتا يحاكؿ التلفظ
بالشهادتين كماهي إال لحظات حتأل أ لمت ركحا لبارئها
كانطفكت معها قصة كفاح كشموخ ككجع ..بقي الجثماف
ممددا علأل اررض تحت رذاذ المطر بجوار جدار بيت في
الحي لما يقارب ارربع اعات قبل أف يعثر عليا أحد
المارة كيبلغ السلطات ارمنية التي ارعت كمعها رجاؿ
الحماية المدنية لتطوي الحي كرفع الجثة كتعقيم
المكاف ..كلم يسمح لعائلتا التي كضعت تحت الحجر
الصحي ر بوعين بتسلم رفاتا خوفا من انتقاؿ العدكل
رغم تقديمها لملفا الطبي الذم تثبت فيا تقارير ارطباء
إصابتا بمرض الربو ..مات ي صالح كحيدا يذرؼ
دموعا صامتة غريبا بال جنازة ..محركما من نظرة كداع
كمن جوار قبر تمناق كعياء ترجاق ..ككنا طي بال
كطن..

سحر القوافي

فتعزؼ سمفونية الموت .كمع الجراح ،كتركع أماـ نع
عنجهية الصمود تكبدت أعباء الحياة ،كبين النواظر كالخواطر
ا،بدية الناتجة عن أكجاع تسلك طري الرجوع من غربة
إلب غربة أقسب كأكثر نرجسية
في قانوف الحياة الظالم ..إذ أف
الزجاج إذا تحطم ال يمكن
إعادته علب هيئته ا،كلب..
كهنا تنقض ميثاؽ عهد
الطيبة ..لتجمع ما تبقب من
براءتها المنثورة كترتحل إلب
جزيرة الوحدة كاالنفراد ،
يسنسها كبرياؤها هناؾ كيكوف
لها مظلة لركحها المسالمة..

ارتمت بين أحضاف العتمة
الليل
أسدؿ
عندما
ستارق..تملكتها الرغبة في
التوحد مع الخياؿ ،تخاطب
نفسها المتدفقة بمشاعر
البراءة ا،بدية..أطالت النظر
في مرآة الذكريات كهي
جالسة علب أرجوحة الحياة..
كعلب أكتار ا،لم كانت ركحها
تعزؼ لحن ا،سب ،لكنها في
ذات الوقت كانت تخاؼ أف تهتز اإلنسانية..
هذق ا،كتار بشكل خاطئ المتناقضات

من

فتجمع
مشيئة

عفاؼ بايزيد-

تبسة-
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دار القبس للنشر اإللكتركني ػ بومرداس

عقيدة المسلم المعاصر
 ،بشكل جديد ك أسلوب
بسيط  ،تحليل عمي ،
ك تقديم جميل ك أني
،هم عناصر ك أبعاد
العقيدة اإلس مية.
،كؿ مرة في الجزائر ،
كتاب غير أكاديمي
موجه للطلبة ك الشباب
المثقف  ،يحلل ظاهرتي
الحداثة ك ما بعد
الحداثة ك يقدـ موقف
اإلس ـ منهما .

سبقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امعدد 99 :ـ جٌُنِة  2222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 20

رحنة فَ كتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلسفة الثورة الجزائرية
للمسرخ البخارم حمانة ( رحمه اهلل )
بقلم :أبو شادم
كفي نس بعيد عن الطرح المباشر كبك لوب امتيج فيا طرح
اإلشكالية بفرضياتها ،جاءت مقدمة كتاب "فلسفة الثورة
الجيائرية" الذم ضم ثالثة أبواب ممهدة للموضوع عبر تككيد
ا تحالة حل القضايا التي يطرحها التاري بالو ائل التاريخية
كحدها ،كا تحالة المقاربة الموضوعية الكاملة لكل من الثورة
كالسيا ة كالتاري  ،كذل نظرا للجيشاف الذم يتميي با الحدث
الثورم كلذاتية معطيات السيا ة كعدـ قابلية كقائع التاري للتكرار
داخل المخبر.رجل ذل يؤكد حمانة أف درا ة ثورة نوفمبر 6?;:
يجب أف تتم كف منهج يتعدل التركيي علأل العالقات السببية بين
ارحداث إلأل المعنأل أك الداللة العامة لها المستمدة من الواقع،
كما تصورق أك عاشا ليس فق أكلئ الذين تحملوا مسؤكلية
تغييرق ،كإنما كما عاشا كتصورق من جاء بعدهم ممن تصدكا لا
بعد ذل بالبحث كالتحليل.إذ الهدؼ من مثل هذق الدرا ات هو
الوصوؿ إلأل فهم المؤ سات كأفعاؿ الرجاؿ -الذين لم يعد معظمهم
أحياء -فهما ال ينطل من منظور عالقة بب كنتيجة ،بل من منظور
تركيبي منطل أ ا ا من الحدس كالفهم.كمن ثم يرل المؤل أف
درا ة أم ثورة أك حدث تاريخي دكف االهتماـ بالفكرة أك بارفكار
القابعة كراء أحداثها تصبح غير مجدية ،رنها ال تعكس ما تنطوم
عليا تل ارحداث من إحساس كقصد كإرادة كعواط  ،كرف
الحقيقة التاريخية ال تتوق في
النهاية علأل الواقع كإنما علأل المهمة
التي نذر اإلنساف نفسا لها تجاق ذل
الواقع.كيعتقد الباحث أنا آف اركاف
إلخراج الثورة الجيائرية من جانب
كالعاطفي
الحما ي
التناكؿ
المحض ،كآيتا في ذل أف مثل هذا
التفسير لهذق الثورة -خاصة ذل
الذم يركي علأل التراب اآللي بين
ار باب كالنتائج -يجعلنا عاجيين
دكف ش عن فهم ار باب التي
جعلت عوامل ا تعمارية مشابهة ال
تؤدم إلأل نتائج ثورية كطنية كقومية
متشابهة.كما يجعلنا عاجيين كذل عن الوقوؼ علأل ار رار
التي جعلت أكثر من ثورة تحريرية معاصرة في العالم الثالث -
بصورة خاصة -منبعثة من الظركؼ اال تعمارية التي انبعثت منها
ثورة نوفمبر ،تتوصل إلأل نتائج مختلفة عن تل التي توصلت إليها
هذق ارخيرة ،حيث لم يفض بعضها إال إلأل مجرد تغييرات شكلية
في نظاـ الحكم كبنية المجتمع.

الفلسفة كالثورة كالواقع

"تختل الثورة عن االنقالب الذم يهدؼ في الغالب إلأل اال تيالء
علأل الحكم بدال عن ارقلية أك اركثرية الممسكة با ،كتختل
عن العصياف الذم هو انتفاضة مسلحة ضد السلطةالباب اركؿ من
الكتاب يضم ثالثة فصوؿ تصب مضامينها في الحديث عن الواقع
كإشكالية مقاربتا ،من خالؿ تحديد بعض المفاهيم المعرفية التي
تلتقي جميعها في شكل من أشكالها بمعنأل الثورة ،ثم بالحديث
عن الجذكر التاريخية لثورة نوفمبر ليتطرؽ في ارخير إلأل كاقع
الجيائر عشية الثورة.إف تحديد كل من مفهومي الفلسفة كالثورة
يجعلنا نميي الثورة عن غيرها من ارشكاؿ ارخرل الرافضة
للواقع ،كالفلسفة عن غيرها من أنواع التكمل غير الفاعل فيا.كالثورة
كاالنقالب كالعصياف كاالنتفاضة كالحرب ..كلها مصطلحات
تتداخل مفاهيمها من جهة إرادة التغيير كالعمل رجلا ،لكنها تتميي
عن بعضها حسب رأم المؤل من جوانب عدة ،فالثورة مصطلح

يراد با من حيث معناق اللغوم الهيجاف كالغضب ،كمن ثم توص
التحوالت الكونية كالطبيعية بالثورة.كهي من المنظور اإل المي
دعوة للعودة إلأل الدين من خالؿ مطالبتا بالقطيعة مع كل رموز
الشرؾ ،كما أنها في اصطالح المؤل تعني التبديل السريع
كالعني في الغالب في السيا ة كفي نظاـ الحكم.كالثورة تختل
عن االنقالب الذم يهدؼ في الغالب إلأل اال تيالء علأل الحكم بدال
عن ارقلية أك اركثرية الممسكة با ،كتختل عن العصياف الذم
هو انتفاضة مسلحة ضد السلطة القائمة دكنما مشركع يا ي أك
اجتماعي كاضح.كما تختل عن االنتفاضة التي هي حركة
جماهيرية موجهة في الغالب ضد الظلم بمختل أشكالا السيا ية
كاالجتماعية ،كالتي تقتصر بداية علأل رفض الواقع القائم كتبقأل
دائما الممهد اركؿ للثورة.أما الحرب التي تعني بصورة عامة القتاؿ
المسلح بين دكلتين أك أكثر أك بين مجموعتين اجتماعيتين داخل
الدكلة أك ارمة ،فإف الثورة ال تكخذ الجانب العسكرم كك اس
أكؿ كأكحد لها.رجل هذا يعتبر المؤل أف ثورة نوفمبر ثورة تحريرية
أخذت في بدايتها شكل المقاكمة ،شكف كل ثورة ترفض أف تبقأل
بعد ذل عند حدكدها كما فعلت العديد من االنتفاضات الوطنية
التي بقتها.كفي ظل ظركؼ اقتصادية كاجتماعية كثقافية ك يا ية
جد ميرية مثلت بح كاقعا متخلفا ،عملت الثورة علأل إحداث
القطيعة معا ،إذ انفجرت في كجا اال تعمار المهيكـ نفسيا أماـ
ضياع الهند الصينية منا كا تقالؿ كل من تونس كالمغرب.كمن
خالؿ عرض حمانة لموق الرفض تارة كموق التردد كاالنحياز تارة
أخرل لكل من جمعية العلماء المسلمين الجيائريين كارحياب
السيا ية كالجماهير الشعبية كالصحافة الفرنسية كارقلية اليهودية،
يؤكد أف الثورة -دينية كانت أك يا ية باعتبارها أكال كقبل كل
شيء تطرفا كتخليا عن التعقل كعدـ اكتراث بالظركؼ الميرية
المحيطة بها -ال يمكن أف تولد في بدايتها إال خوفا كرفضا لها
لدل العديد من الناس.غير أف ذل الطابع غير المعهود هو الذم
يحوؿ الظاهرة الثورية إلأل ظاهرة

مسكونة بتصميم أعمأل ال
يلبث أف يجعلها تتحدل كل
الميرية،
الظركؼ
تل
كتتجاكز بسرعةٍ حساباتها
كحسابات اآلخرين علأل حد
واء.

فلسفة ثورة نوفمبر

تمييت الثورة الجيائرية
بالعديد من المقاربات التي
حاكلت التعرؼ علأل ما تمثلا
من ا تمرارية أك من قطيعة أك من إبداع أك اتباع لتل
ارفكار كالتيارات اريديولوجية الفلسفية الوطنية منها
كالعالميةمن منطل التفكير الفلسفي كفي الباب الثاني
من الكتاب ،يقرر المؤل أف عملية تحديد هوية أم
ظاهرة من فعل العقل كمن فعل الذاكرة في الوقت نفسا
كليست من فعل الظاهرة التي ال تعي ذاتها.كثورة نوفمبر
تمييت بالعديد من المقاربات التي حاكلت التعرؼ علأل ما
تمثلا من ا تمرارية أك قطيعة أك إبداع أك أتباع لتل
ارفكار كالتيارات اريديولوجية الفلسفية الوطنية منها
كالعالمية ،كهي المقاربات التي لخصها المؤل في ثالثة
أنواع هي:
 -6المقاربات اإل المية أك اإل الموية -علأل حد تعبيرق-
كيعيكها إلأل رموز الفكر اإل المي في الجيائر المعاصرة
كمن ضمنهم العديد من رجاالت جمعية العلماء المسلمين،
كمفادها أف فلسفة نوفمبر كانت شكال كمضمونا فلسفة
ثورية جهادية.
كهذق المقاربة تظهر كاضحة لدل المفكر مال بن نبي
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ثورة نوفمبر قد انطلقت شرارتا بنداء "اهلل أكبر" كبالجهاد ،كذل
عن طري قلة صادقة من المؤمنين الذين كهبوا أنفسهم إلعالء دين
اهلل في هذق اررض الطيبة.ثم الذين يعيبوف اليوـ علأل السلطة
السيا ية الجيائرية انحرافها عن تل الركح اإل المية كا تبدالها
بكيديولوجيات غربية ال عالقة لها بالشعب الجيائرم ول عالقة
الدمار كالضياع الفكرم كالركحي ،كما أكدت ذل المشاكل
كارزمات التي تعص بالبالد اليوـ كالتي ال حل لها إال بالعودة إلأل
اإل الـ كتطبي مبادئا .إذا كانت فلسفة ثورة نوفمبر قد تغذت من
الفكرة الوطنية الجيائرية النابعة من اإل الـ ،فإنها لم تلبث
بحكم تفاعلها مع الواقع أف أخذت إلأل جانب ذل أبعادا يا ية
كفكرية جديدةكهذا الرأم في الحقيقة نقلا الدكتور البخارم من
كتاب زعيم الجبهة اإل المية لإلنقاذ المحظورة الدكتور عبا ي
مدني "أزمة الفكر الحديث كمبررات الحل اإل المي" كمما كاف
يعرض لا من آراء في جريدة المنقذ التي كانت الجبهة تصدرها.
 -8المقاربات العلمية كالعلمانية ،كترل أف ثورة نوفمبر كحدث
شكنا شكف أم حدث ثورم آخر لم يولد من فراغ ،بل كاف كليد
جهود الشعب الجيائرم النضالية عبر تاريخا الطويل ،كالنتاج
المباشر للحركة الوطنية التي كانت -كما أكد بياف الثورة -قد
اقتربت من مراحلها ارخيرة .فجبهة التحرير الوطني هي بنت
المبادرة الشعبية كامتداد أيديولوجي لحيب الشعب كحركة انتصار
الحريات ،كهي لم تفعل في الحقيقة ول إحياء النضاؿ القاعدم
من خالؿ مضاعفة إمكانيات كعدد ارقلية الفاعلة فيها.
 -9المقاربات الشعبوية كالماركسية ،كهذق ترل أف ثورة نوفمبر
امتداد تلقائي كانعكاس باهت لفلسفات شعبوية اشتراكية
كماركسية ،كهي بحكم التناقض اال تعمارم ليست مجرد حركة
كطنية كإنما حركة ثورية كطنية كاجتماعية في نفس الوقت..
حركة ذات مضموف شعبوم في مفهوما
الرك ي تارة ،مضافا إليا نبرة إ المية عربية
تارة أخرل.
كأماـ هذق المقاربات يتساءؿ المؤل  :هل يعني
ذل أف فلسفة نوفمبر لم تكن في النهاية ول
تكرار ردمء للفلسفات كاريديولوجيات الوطنية
كالعالمية التي بقتها كعاصرتها؟ كيجيب قائال
إنا لو كاف ارمر كذل لما كاف هناؾ مبرر
أك حاجة إلأل مثل هذق الدرا ة كالدرا ات
ارخرل المماثلة ،إذ المهم ليس نفي أك إثبات
مثل تل اال تمرارية أك القطيعة .كباعتبار أف
ثورة نوفمبر -شكنها شكف الحدث المجسد لها-
إذا كانت لم تولد من العدـ بل من أيديولوجيا
الحركة الوطنية الخاصة ،فإف ذل ال يعني
أنها لم تمثل نوعا من القطيعة معها .كيوضح
موقفا في ارخير بالتككيد علأل أف فلسفة ثورة
نوفمبر إذا كانت قد تغذت من الفكرة الوطنية
الجيائرية النابعة من اإل الـ ،فإنها لم تلبث
بحكم تفاعلها مع الواقع أف أخذت إلأل جانب
ذل أبعادا يا ية كفكرية جديدة مكنت لها
من الوصوؿ بالشعب الجيائرم إلأل الحرية كاال تقالؿ كمثلت بذل
قطيعة نظامية خاصة مع حيب "الشعب" كتحررا من هالة اليعيم
كتجاكزا لفلسفة العمل السيا ي النظرم كالتقليدم الذم تبنتا
الحركات السابقة.

مفارقات النظرم كالتطبيقي

ال تستطيع الفلسفة مهما كانت موضوعية أ سها كفاعلية ك ائلها
اإلفالت من تكثيرات العديد من العوامل الظرفية ،لذل فإنها ال
تلبث أف تجد نفسها في النهاية دكف العديد مما كانت تتوؽ إليا من
نتائج عند انتقالا من الطرح النظرم لفلسفة ثورة نوفمبر إلأل الطرح
التطبيقي لها ،يقدـ المؤل للباب الثالث من الكتاب باإلشارة إلأل
أف الفلسفة أيا كانت ال تستطيع -مهما كانت موضوعية أ سها
كفاعلية ك ائلها -اإلفالت من تكثيرات العديد من العوامل الظرفية
اإلنسانية منها كالمادية ،المتوقعة منها كغير المتوقعة ،لذل فإنها
ال تلبث أف تجد نفسها في النهاية دكف العديد مما كانت تتوؽ إليا
من نتائج.كالحقيقة أف هذق المقدمة تمثل تبريرا للمؤل عن ذل
البوف الشا ع الذم يظهر بين الطرح النظرم لفلسفة الثورة ،كبين

ما قد يخال هذا النظرم حاؿ التطرؽ للجانب التطبيقي لهذق
الفلسفة ال الثورة بحد ذاتها.فوحدة الشعب كاررض ،الشماؿ
كالجنوب ،الري كالمدينة ،ارغنياء كالفقراء ،الماضي كالمستقبل..
كلها أ س كمبادئ متعارؼ عليها في كل ثورة .كثورة نوفمبر
تحديدا تمييت -حسب رأم الدكتور حمانة -علأل مستول النظر
كالممار ة بك س أخرل هي التفاؤؿ كالوضوح كالعمل
كالديمقراطية.أما التفاؤؿ فقد عبر عنا بارمل كاإليماف الرا
بإمكانية الحرية ،كانعداما لدل ارحياب الوطنية السابقة هو الذم
جعلها ال ترل الشعب الجيائرم إال من خالؿ حاضر اال تعمار
الميرم ،فلم تطرح بذل قضية الثورة المسلحة كإمكانية أك عدـ
إمكانية ،في حين طرحتا فلسفة نوفمبر كحتمية يجب البحث عن
أفضل الطرؽ لإل راع من نهايتها.كالوضوح كالعمل عبر عنهما
باإلدراؾ الجدلي للنظر كالعمل ،أم تجنب كل تباعد بين الفكرة
الثورية الحاملة لهذق الفلسفة كبين تطبيقها.كرجل تحقي العمل
انصهرت جدليا في لهيب الكفاح الو يلة كالغاية ،كتحولت
الجماهير بدكرها إلأل غاية كإلأل ك يلة لتل الثورة .كيضرب المؤل
أمثلة لذل بكحداث  86أغسطس ;;? 6كبحرب العصابات الخاطفة
المتبناة بعد أغسطس <;? ،6كبتحويل العن الفردم الهامشي
كالفوضوم إلأل عن جماعي منظم ك يا ي هيـ التفوؽ المادم
للمستعمر .كما مثل لهذا العمل كفاعليتا بتحرر الشعب الفرنسي
ذاتا من فاشية عسكرية مؤكدة ،كبإ راع المستعمر في منح كل
من تونس كالمغرب اال تقالؿ بهدؼ التفرغ لسح الثورة.أما
الديمقراطية في هذق الفلسفة فليست مجرد رغبة في االعتراؼ
المتكافئ أك المتعادؿ -حسبما رأل فوكوياما -بكنا كجد الحلقة
المفقودة للديمقراطية الغربية ،بل هي انتقاؿ لهذا االعتراؼ
المتكافئ إلأل فعل ثورم جماهيرم في الميداف .كهنا ال بد لنا أف
نشير إلأل أنا رغم الشكل الفلسفي في عرض
هذق الممييات نالحظ أف انبهار المؤل بهذق
الثورة أدل با إلأل إهماؿ العديد من السلبيات
التي صاحبتها ،كما أف التركيي علأل البعد
العملي لها ال يمكن أف يفصل عن جانب
الحقائ التاريخية التي قد تشير أحيانا إلأل
خالؼ ما يرجأل أك ما تقصدق فلسفة الثورة
ذاتها .يبين الواقع الذم تعيشا الجيائر اليوـ أف
تل الفلسفة كتل الثورة إذا كانتا عمالقتين في
انتصاراتهما أثناء مرحلة التحرير ،فإنهما قد
منيتا أثناء معركة التعمير بهيائم "عمالقة"إف
الحقيقة التي يؤكدها تاري كل الثورات
الدينية كالسيا ية التي عرفتها اإلنسانية عبر
مسيرتها الطويلة نحو حريتها ،تؤكد فعال
المقولة التي ترل "أف الثورة يخط لها العقالء
كتنفذها الدهماء كيستغلها ارعداء" كهو ارمر
الذم لم تسلم منا ثورة نوفمبر علأل حد
رأيا.فالواقع الذم تعيشا الجيائر اليوـ كاقع يبين
أف تل الفلسفة كتل الثورة إذا كانتا عمالقتين
في انتصاراتهما أثناء مرحلة التحرير ،فإنهما قد
منيتا أثناء معركة التعمير بهيائم "عمالقة" من طرؼ أعدائها
الذين كجدكا في انحرافات بعض رجالها فرصتهم للتكالب عليها
من كل اتجاق ،بهدؼ تقويضها من الداخل بعدما ا تحاؿ عليهم
بارمس مواجهتها من الخارج .كيعد المؤل أهم لبيات هذق
الفلسفة في فشلها في تحقي القطيعة مع ذهنيات كممار ات
ارحياب الوطنية عامة ،كاالحتكار اريديولوجي للثورة كالفكرة
الوطنية كالذم تمثّل في اعتبار أكلئ الركاد أنهم هم الشرعيوف
الوحيدكف ،كمن ثم اإلبعاد المباشر كغير المباشر للسيا يين
كالمثقفين أثناء الثورة كبعدها .كيختم البخارم حمانة كتابا بسؤاؿ
يعتقد أف اإلجابة عنا من ح الشعوب كحدها ،كهو :هل صحيح أف
ركاد الثورات التحريرية هم -كما يدعوف -اركثر تكهيال من
غيرهم لقيادة ثورات البناء كالتعمير؟ كلعل مثل هذا السؤاؿ يعد في
حقيقتا نداء رجل ا تعادة ركح ثورة نوفمبر كإعماؿ منطقها الفاعل
الذم غذل بارمس الثورة التحريرية ،كصوال بها إلأل إعادة غر ها
في الفكر كالوعي الجيائريين.

ابو شادم
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اممشـــــــكاة
يوـ النحر
بقلم:
إبراهيم
تكالين
يشتكي الناس من غالء
االضحية كهذا االمر صار
مألوفا في كل المناسبات
الدينية لكن ليعلم اخي
المسلم اف االجر العظيم لهذا
النسك ال يقدر بثمن
كالقصة الشهيرة المرتبطة
باألضحية كصفها اهلل تعالى
بالبالء المبين كسبقها كصفا
من اصعب المواقف التي يمر
بها البشر على االطالؽ قاؿ
تعالى { فلما اسلم كتله
للجبين } سورة الصافات
301لما نستحضر هذا المشهد
سيدنا ابراهيم كهو في
بابنه
كيرزؽ
الكبر
إسماعيل كيتعلق به كتأتيه
رؤية اف يذبح ابنه
كيخضع سيدنا ابراهيم
لالمر كيستكين لرب العزة
كيزداد
لألمر
كينقاذ
الموقف تعقيدا لما ينقل
الرؤية البنه كيخضع
سيدنا اسماعيل ..يا ابتي
افعل ما تامر ستجدني اف
شاء اهلل من الصابرين كلما
يهم سيدنا ابراهيم بذبح
ابنه كسكين في يدق يأتي
الفرج من اهلل بكبشين
أقرنين كبدأت قصة النحر
كهو أعضم يوـ عند اهلل
ككصفه كبار العلماء بانه
يوـ الحج االكبر
ابراهيم تكالين

اُة ووعوٍ

قاؿ تعالب { كالفجر كليالي العشر } سورة الفجر االية ُكِ كقاؿ تعالب
ايضا{ فصلي لربك كانحر }سورة الكوثر االية ِ قاؿ ابن كثير المراد
باالية عشر ذم الحجة كقاؿ تعالب { كيذكر اسم اهلل في اياـ
معلومات} سورة الحج االية ِٖ قاؿ ابن عباس اياـ العشر .عن ابن
عباس قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلب اهلل عليه كسلم مالعمل في اياـ افضل
من هذق العشر قالوا كال الجهاد قاؿ كال الجهاد االرجل خرج يخاطر
بنفسه كماله كلم يرجع بشيئ  .كيعتبر يوـ عيد االضحب من افضل
االياـ عند اهلل كتعتبر االضحية من افضل القربات هذا اليوـ كركز
العلماء علب شركط االضحية علب اف تكوف من بهيمة االنعاـ
( االبل.البقر كالغنم ) كيشترط فيها السن كاف تكوف خالية من العيوب
كاف تكوف ملكا للمضحي.

ون كوٌز امسوة

قاؿ رسوؿ اهلل ماعمل ابن دـ يوـ النحر عمل احب عند اهلل عز كجل من
هراقة دما}ركاق الترميذم كابن ماجة فهي سنة مؤكدة ليست فرضا ككاف
عمر كابو بكررضي اهلل عنهما اليضحياف السنة كسنتين مخافتا اف يرل
ذالك كاجبا كالخالصه يثاب فاعلها كاليعاقب تاركها .

فتاوي امعنماء

كنمات ون ذيب

هل يجوز زيادة سعر البيع
با،قساط عن سعر البيع
نقدا ؟ أجمع الفقهاء علب
جواز البيع بالتقسيط  ،ك
بسعر أعلب من البيع بالنقد
، ،ف الزمن له إعتبار ،
فيجوز زيادة سعر البيع
بالتقسيط عن سعر البيع
نقدا ػ د  /جيل النشمي ػ
الكويت

إف المسلم ال كطن له  ،كال مكاف
 ،ك لن يفنب المسلم بفناء ا،زمنة
ك ا،كطاف  ،لقد تعرض الوطن
اإلس مي لهجمات من التتار ك
البلقاف  ،ك ا،سباف ك الفرنسيس
ك ا،نجليز  ،ك كاف ذلك ب ء ك
إمتحاف عسير للمسلمين  ،ك
أندحر اإلستعمار من أرض
المسلمين ك بقي اإلس ـ شامخا ك
الشعوب المسلمة عزيزة مكرمة .

إستعن ةامنى و ال تعجز
إذا قمت بعمل يجعلك تشعر باإلستياء  ،أك إتخذت قرارا
يشعرؾ بالندـ  ،فليس هناؾ ما يدعوؾ الب اإلنزعاج أكثر
 ،دعه يمضي ك ال تترؾ الفرصة إليذائك أكثر  ،لست
مطالبا بإنكار مشاعرؾ السلبية  ،ك بدؿ من التذمر ك الشكول
ك التساؤؿ  ،لماذا يحدث هذا ؟ أبحث عن الجواب الصحيح ،
بهذق الطريقة ستحوؿ تركيزؾ من الجزء السلبي الب الجزء
اإليجابي ك ما تريدق بالفعل.

حكمة امعدد
ال متشي حبذاء غريك حىت ال تتعثر خطواتل  ،فتقع و تنكشف حقيقتل
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دار القبس للنشر اإللكتركني
بومرداس
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الع قات الزكجية بين الرفض كالقبوؿ
بقلم :د  /منى فتحي حامد
تعددت اآلراء المفاهيم ككثرت االستنتاجات كالتحاليل تجاق القبوؿ أك الرفض تجاق
اإلقداـ نحو الزكاج كاالرتباط ..أيهما تكوف الع قة سليمة
كصحيحة بين طرفي الزكاج ،ككيف كمتب الع قة تتم بينهما،
هل يوافقا عليها العقل كالقلب معا ،اـ يتف أحدهما كتصبح
النتيجه إما مكسب أك خسارة بينهما ،كالعلم عند اهلل ...من هذق
اآلراء الدنيوية التي تلفت االنتباق إليها بآذاننا كبعقولنا كالتي
تشير إلب طبوؿ أجراس التشوي ك الجهل كعدـ االتزاف ك فقد
القدرة باتخاذ القرار كعدـ الوعي بالتفرقة بين الح ؿ
كالحراـ ...الحراـ بين كالح ؿ بين ،كك هما أمامك يا بن آدـ ك
لك ح االختيار ،بالنهاية النتيجة هي التي تصب عليك
بالرسوب أك بالف ح ..من تلك اآلراء كا،فكار كا،قاكيل:
* الزكاج العرفي أك المسيار أك أم نوع آخر جميعها ح ؿ
حتب لو تتم الع قة بالسر بينهما من دكف توثي أك شهود أك اشهار .
* االرتباط ركحي  ..إذا يكوف ح ؿ ،حينها لن يحصدا سول اإلنكار بعد انتهاء الع قة
خاصة عند حدكث حمل ك اللجوء إلب إثبات نسب ..
* التخلي عن القيم كالمبادئ في ظل غ ء المعيشة أك عدـ توافر اإلمكانيات المادية
لتوفير متطلبات الزكاج قبل كبعد من تحمل مسسكلية ..أم الخضوع لسطوة الرغبة
الجسدية كالمادية في آف كاحد تحت شرط القبوؿ علب المساكمة أك االتفاؽ بل بالتخلي
عن أيهما ا،ح حين إثبات النسب كالشهود ك االشهار ..
* التطلع علب الثقافات المتعددة الجنسية ك الزكجية كالمجتمعية بين ا،صدقاء
كا،زكاج من عادات كرغبات ك الميل إلب الشهوة ك عش الذات ،بالتالي البد من التفكير
جيدا تجاق هذق الثقافات كا،خذ منها بما يتناسب مع ثقافة ك عقائد كعادات ك تقاليد
كل مجتمع علب حدا..
* ثقافة االهتماـ بالمظهر الخارجي من تغيير كاهتماـ ،بل إلب الشموؿ ك العموـ مع
المكاف ك مستول الثقافات ،ف بد من التفاهم كالمشاركة بين الزكجين في شتب ا،مور
كاحتراـ رأم كل منهما تجاق موضوع معين بالقبوؿ أك الرفض..
ن حظ من هذا حصاد اإليجابية بالتعامل بينهما ،تحت راية المحبة ك االتزاف كالثقافة
التي تعمل علب سعادة كل منهما ،بالتالي يتم النقصاف في نسب الط ؽ كاالنفصاؿ بين
ا،زكاج ..
* كينونة االحتراـ المتبادؿ بينهما ك تحقي السعادة لكل منهما كعدـ االقتصار علب
طرفا كاحدا فقط ،الفرحة بنجاح كل منهما زكج ك زكجه ،كعدـ شمولية التملك أك
ا،نانية أك اإلذالؿ كالتكبر علب أحدهما إذا كاف ينقصه شيئا عن الطرؼ اآلخر ...
• ما أجمل حياء المرأة ،لكن هل يظل الخجل قائما بينهما بشكلً قائم كثابت ،تصف
له العادات الراجحة كالسائدة با،سر التي تسيد هذا ،أم البقاء مع التعامل التقليدم
الركتيني بين الزكجين كتجنب االشباع النفسي كالمعنوم كالجسدم لكل منهما ..
*مشكلة الختاف التي ما زالت قائمة بالقرل كالنجوع ك التي تتسبب بمعاناة المرأة بل
للرجل ايضا فيما بعد الزكاج ..
ك تتعدد اآلراء المتنوعة التي تعمل علب االرتباط الفكرم كالركحي كالجسدم بين الزكج
كالزكجة ك مدم ككيفية القبوؿ أك الرفض بالتعامل معها ،كل علب مدل ثقافته أك عاداته
أك الشعور بالسعادة كالحناف كاالحتواء من تلك ا،مور التي تتم بينهما أـ ال ..
الحياة منظومة متكاملة تجمع بين الرجل كا،نثب تحت راية الغراـ كالسكن كالمودة
كالرحمة ....

د  /منى فتحي حامد ػ مصر
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المنظمات غير الحكومية ( ) 2
بقلم :د  /أسماء بن قادة
هو تلك المظاهرات المليونية التي غصت بها شوارع لندف كباريس كمدريد كركما اعتراضان على الغزك
األمريكي -البريطاني للعراؽ ،كل ذلك يدؿ على أف تحوّالت عميقة يعيشها المجتمع الدكلي....تقيسها
كتحدّدها الرؤية الكالنية vision holisteالالخطية للتفاعالت الدكلية ،بعيدان عن الرؤية التجزيئية
الميكانيكية كالخطية التي باتت اليوـ تقليدية كقاصرة إلى حد بعيد عن دراسة كاقع دكلي يزداد تعقيدان
من حيث تفاعالته التي تجرم بشكل غير مرئي كمتسارع ،عجز حتى أهل التخصص عن رصدق كمتابعته،
حيث كثيرا ما عبر األكاديميوف الكبار في العالقات الدكلية من أمثاؿ جيمس ركزينو James
Rosenauتجاكز تلك التدفقات في سرعتها ككثافتها لما يملكونه من أدكات مفاهيمة كمنهجية كبحثية
 ،كدعوا إلى المطالبة بتوظيف تكامل المعارؼ في بحث الظواهر المستجدّة متمثلة في الفواعل الجدد مثل
المنظمات غير الحكومية كالجماعات المسلحة كشركات األمن العسكرية ...الخ...فضالن عن حاالت االنبثاؽ
المفاجئة لظواهر جديدة أخرل! كفي ظل كل هذق المعطيات كالتفاعالت ،يمثل أسطوؿ الحرية نموذجان حيّان
كتفسيريّان لما تحمله هذق الظاهرة من أبعاد كما تستند إليه من خلفيات ،فاألسطوؿ تضمن  13جنسية من 13
دكلة ،ينتموف إلى منظمات غير حكومية كبرلمانات كأحزاب سياسية ،تنتمي إلى أطياؼ كجنسيات كديانات
مختلفة دليل على التوجه الكالني الشبكي للمجتمع المدني الدكلي الذم يسير باتجاق المشترؾ اإلنساني،
بعيدان عن كل الثنائيات رجل كامرأة كديني كمدني كمتديّن كعلماني كسياسي كمدني كشيوخ كشباب ،كمن
األعراؽ كاألجناس جمعها هدؼ كاحد ،كمعايير مشتركة للحق كالباطل كالظلم كالعدؿ ال تكيل بمكيالين،
كتعمل بعيدان عن موازانات السياسة كأكلوياتها البراغماتية كقواعد ألعابها ،فهي معايير تضرب في العمق
اإلنساني كالحضارم كاألخالقي كالقيمي ،كال تنصت لغير صوت الضمير الحي ،بعيدان عن التفنن في استخداـ
المهارات كالمراكغات ،لتصب كلها في آثار الكلمة السواء ،فالمشاركوف في أسطوؿ الحرية يختلفوف في
انتماءاتهم الدينية بعيدان عن أم استعالء أك تساـٍ ،كيختلفوف في توجهاتهم السياسية الليبرالية كالعلمانية
كاإلسالموية كالقومية ...الخ .كيختلفوف في أجناسهم من نساء كرجاؿ كفي أعراقهم حيث كاف منهم العربي
كالتركي كاليوناني كاإلغريقي كالركماني كالجرماني كاألمازيغي كالتركي كالكردم كاألمريكي كالماليزم
كاألندكنيسي... ،الخ .كلكنهم اتحدكا على كلمة حق اجتمعت حوؿ معاناة شعب أعزؿ قهرق إلى جانب الظلم،
الجوع كالمرض كمآسٍ كثيرة أخرل .أما الالفت في أسطوؿ الحرية فإنه المشاركة الكبيرة للمرأة ،التي قلبت
مفهوـ الجسد كالفتنة كهي تقوـ بدكرها الفاعل في قلب الحراؾ في أعالي البحار فعلى سفينة "مرمرة "
اتخذت أجساد النساء مفهومان مختلفان عن ذلك المعنى التقليدم كما اختلف مفهوـ الفتنة أيضا ن ،ألف المجتمعات
كالجماعات عندما تعيش حراكان فعليان كإنسانيان كتتفاعل في فضاء فكرم كحضارم حقيقي ،تختلف عندها
المفاهيم كتتغيّرالمعانى ،فالذم يملك القدرة على االنتماء إلى المشترؾ اإلنساني بتعدّد أبعادق األخالقية
كالحضارية كالجمالية التي تنبع من قيم الحق كالخير كالجماؿ ،يملك بالتأكيد إلى جانب ذلك مفاهيم
انسانية مركبة لألنوثة كالذكورة تضرب في العمق االنساني بكل تفرعاته كتعدد أبعادق فيصبح الجسد
بفعلها مركبا للنشاط االنساني كالعمل الخيرم ،كمسكنا لركح قوية دافعة قادرة على مواجهة التحديات
كالصعوبات التي تعترض استكماؿ تلك األعماؿ االنسانية ،أما عندما تعيش المجتمعات حالة التردم
كاالنحطاط كالفراغ تختلف الرؤية كالبنية الذهنية التي تحدّد المعنى  .حيث العقل كالواقع دالالت أخرل
تتمركز حوؿ معاني كنماذج كهواجس مختلفة تدكر حوؿ رضاع الكبير كسركاؿ لبنى كالنقاب ،كيكفي في
هذا السياؽ أف نذكّر بأف السفينة اإليرلندية كانت تحمل اسم امرأة دفعت حياتها ثمنان دفاعان عن شركائها
في اإلنسانية في فلسطين .كفي ظل هذا النوع من الحراؾ ،ككما تغيب الهواجس ،تغيب أيضان حسابات
السياسة كفن إدارة الصراع كاألزمات ألف الكل يتمركز حوؿ األبعاد اإلنسانية للقضية ،كالقضية تدكر في
أذهاف أكلئك النشطاء حوؿ أكضاع شعب منهك كمحاصر كجائع ،بعد أف فقد أدنى حدكد المتطلبات اإلنسانية
للحياة الكريمة .ك غير بعيد عن هذا النموذج ،يمكن أف نذكر أيضا تقرير جولدستوف الذم يعتبر هو أيضان
في بداياته نتاجان لجهود كاجتهادات المنظمات غير الحكومية كمؤسسات المجتمع المدني بكل ما ضمّته من
رجاؿ قانوف كمنظمات حقوقية كمحاموف كقضاة كلجاف حقوؽ اإلنساف أيضان من كل األعراؽ كاألجناس
كالديانات كالتوجهات.

د  /أسماء بن قادة ػ قطػػر
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وكتب األعمال و امسكرُتارُا
و اإلستشارة اإلدارية

حي المويلحة أوالد موسى  ،والبة بومرداس

امًاتف  96 :ـ  99ـ  78ـ 2562

كسيطكم ا،مين في
كل التعام ت
العقارية
ػ بيع ك إيجار شق ،
ف ت  ،هياكل  ،قطع
أرضية صالحة
للنشاط الترقوم .
ػ تعام ت مع الخواص
ك المرقين العقاريين

ـ الثقة
و المصداقية

