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 لى  عع  غ ر العع  ب  فيمن بقي أو فيمن غ   ب ر يان أو ال  بالع   ُدّلين إن استطعت          
اجلزائري حّل به وباٌء مثل وباء االستعمار الفرنسي ، هذا االستعمار الكافر ، الفاجر ، األهوج ، 
أحل لى  هذا العع  بالقهر والفقر والعذاب والراب ، أفسد التعىيم ونسخ الىغة ومسخ العقيدة 

مبا يىي  4591يف  حاهلم  "البع ر االبراهيمي "  عالمة ال ذا طوال مائة لام ونيف ، وصف، وه
ما ختافون لىيه ، مل تبق لكم خيطا من األمل تتعىىون  -أيها اجلزائريون –مل تبقر لكم فرنسا " : 

به ، أختافون لى  ألراضكم فقد انتهكتها ؟ أم ختافون لى  احلرمة فقد استباحتها ؟ لقد تركتكم 
ليوم فال جتدونه ، أم ختافون لى  األرض وخ راهتا ؟ لقد أصبحتم فيها فقراء تىتمسون قوت ا

ويىكم من  حفاة لراة جيالا تأوون إىل الغ ران كاحلعرات والزواحف ، أم ختافون لى  الّدين ويا
 "  !! الّدين الذي مل جتاهدوا يف سبيىه ؟

خنوة العروبة ، ويف نفسه  بالرغم من أهوال وباء االستعمار فقد جتد يف راس كل جزائريو        
فجر حىت  4591من لام  نوفمب 14 ة اإلسالم ، ويف يده سيف الفتوح ، فما أن حل يوممحيّ 

العع  اجلزائري ثورة تعد من ألظم الثورات اليت لرفها تاريخ اإلنسانية ، هذه الثورة الععبية 
، وبعد لامني من حرب وقفت يف وجه وباء االستعمار الفرنسي وصمدت رغم قىة العدة والعدد 

قادة الثورة حبكمتهم توجيه نداء إىل طىبة العىم حلمل املععل وقيادة الثورة  ارتأىحامية الوطيس 
لطىبة اجلزائريني هذا إىل ا 4591ماي  45إىل بر األمان ، فكان نداء جبهة التحرير الوطين يف 

ق بنا أن يعتبنا العامل الذي أيها الطالب واملثقفون اجلزائريون ، هل يىي: " ...مقتطف منه 
فكان ...." أحزاهنا وبطوالهتا خونة لقضيتنا يالحظ حتركاتنا واألمة اليت تنادي لىينا لنعاركها 

هذا النداء التارخيي كافيا إللالن كل الطىبة اجلزائريني يف الثانويات واجلامعات إضرابا لاما لن 



حل بالطىبة املضربني من بالثورة ، ورغم ما  او الدراسة ، وصعد الكث ر منهم إىل اجلبال والتحق
الطىبة إن قمع وتعذي  وسجن من طرف العرطة الفرنسية إال أن ذلك مل يثن من لزميتهم ، بل 

مل  ، و (La Bleuite)البلويت " مؤامرة وهي مؤامرة  ألبععالذين التحقوا بالثورة تعرضوا 
مان يف قادوا الثورة التحريرية وأوصىوها إىل بر األهؤالء الطىبة ،من قنالاهتم قيد امنىة ذلك يغ ر 
ود من الزمن ، قلك التاريخ وإىل يومنا هذا مرت لىينا حنو ستة ل، ومنذ ذ 4511جويىية  19

، لكن يف   ويف كل سنة حيتفل الطىبة اجلزائريون هبذه الذكرى العزيزة يف جو من النعاط والبهجة
سيحتفل الطىبة لن غ ر العادة هبذه الذكرى يف بيوهتم بدل  1111 ماي 45هذا العام يف 

الذي فرض حجرا صحيا ( 45-كوفيد) اجلامعة وفضائها الواسع ، وهذا بسب  وباء كورونا 
 . لى  الطىبة يف اجلزائر فحس  ولكن يف العامل بأسره  ليس

؟ وما لالقة  ما أوجه التعابه واالختالف بني الوباءين : والسؤال الذي نطرحه هو         
 الطىبة هبما ؟ 

( وباء االستعمار) اجلواب هو أن كال الوباءين قاتالن وإمنا االختالف يكمن يف ان االول        
. فهو ف روس جمهري ال يرى بالعني اجملردة ( وباء كورونا)أما الثاين ( الفرنسيني)من صنع البعر 

لندما لىب نداء ( الفرنسي)اء البعري وإذا كان دور الطىبة اجلزائريني كب را يف القضاء لى  الوب
فإن دوره يف مكافحة وباء   4511مارس  45فأحرز االنتصار يف  4591ماي  45الثورة يف 
ا قد غي  متاما ، فىو أن السىطات أصدرت نداء إىل الطىبة اجلامعيني لىقيام حبمالت كورون

بتولية الناس ومسالدهتم لى  تطولية يف كامل البالد وأطرهتم وزودهتم بوسائل الوقاية وكىفتهم 
ختطي خطر هذا الوباء لن طريق تدليمهم بألوان االمن وجندت وسائل اإللالم لدلم هذا 

سيىيب الطىبة الذين يفوق لددهم املىيون هذا النداء اقتداء : املسع  أقوهلا وبدون مبالغة 
وجيز ، وستمكننا هذه وقت  وسينتصرون لى  هذا الوباء يف( طىبة الثورة التحريرية )بأسالفهم 
 الوضعية احلالية اليت نعيعها واليت أدت إىل  إىل جمراها الطبيعي بدل مناحلياة من إلادة  املعركة 

ما ، ك واملصابني  قطع أرزاق الناس وارتفاع منحىن لدد الوفيا تاالت احلياة من توقف كل جم
 ما كان ينعده املفكر اجلزائري ا مثىإنسان هي فرصة تارخيية لتمكني إنسان النصف من أن يكون 



هو اإلنسان العديد اإلحلاح بطى  حقوقه ولكنه ال يقوم إنسان النصف : " بقوله مالك بن نيب 
سالات فقط ومهه األكب احلصول لى  تىخيص األستاذ لبواجباته ، يذه  إىل املدرسة ليقضي ا

لىعمل ويقضي سالته بأي  أو املادة املطىوبة لالمتحان دون أن يكون هدفه التعىم ؟ يذه 
ال يدرس كطال  وال يعمل كموظف وال ، طريقة املهم يف النهاية ينقضي الوقت ويعود حلياته 

يبدع يف معمل وال يبتكر يف خمب وال ينجز يف معروع ؟ هو باستمرار إنسان النصف يطال  
 " حبقوقه وال يقوم بواجباته 

نه هذا املفكر العظيم الذي سبق زمانه أن اإلنسان النصف الذي تكىم ل: واحلق يقال        
النهضة لبىداهنا تفطن إىل أن االستثمار يف االنسان خاصة به واستفادت منه أمم أخرى وحققت 

: اإلنسان املتعىم حيقق عروط النهضة ، أما حنن غيبنا اإلنسان وغيبنا طال  العىم يف كل عيء 
األمر والغري  أن هذا . بداع واملبادرة يف مناهج التدريس ، يف االستعراف لىمستقبل ويف اال

جتنبه اسالفنا أيام االستعمار ألن نداء جبهة التحرير الوطين كان يص  يف هذا التفك ر الذي 
 . تكىم لنه مالك بن نيب 

وباء املؤامرات : ين يف األخ ر ثقتنا كب رة يف قدرة اهلل لز وجل يف أن يرفع لنا الوباء       
أن يأخذوا العبة من أمورنا  مي ووباء كورونا ، ونتمىن من والةالقد دسائس االستعمارواملكائد و 
بهم مجيعا نستطيع إن آجال أو لاجال أن العىم واملدرسني فيهتمون بالعىم وطىبة هذا الوباء ف
 . كل من يتهددنا   نقضي لى 
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