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أ.د. عبد الـــرزاق قســــوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرييـن
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أطف������أت أضواء الملعب األولمبي القطري، الذي احتضن منافس������ة »كأس الع������رب«، بعد أن رقص البعض وزغرد البعض، 
وتغنى باألهازيج واألناشيد البعض اآلخر. ُأسدل الستار على منافسات كأس العرب هذه التجربة التي تستحق اإلشادة بها 
ألنها تمثل اللقاء العربي الوحيد الذي يلتئم فيه الحكام والش������عوب، في جو الفرح والمرح. ففي زمن عربي يطبعه الش������قاق 
والنفاق، ويهيمن عليه العنف والصلف، ويعرف بزمن التأزم العربي،  الذي ال يكاد يخلو منه بلد عربي واحد، سواء داخل 

جماهيره، أو على حدوده ومع جيرانه.
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درس الـملعــب للعــرب.. من »كأس العرب«
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األديب والباحث األكادميي الدكتور حممد بشري بوجيرة يف حوار مع البصائر

األدب والتاريخ مبخوسـا 
القيمـة يف اجلزائــــــــر 
لتغلغــل البعـــد الـمادي

الدكتور عبد الرزاق قسوم 
يف زيارة لشعبة بسكرة
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https://www.youtube.com/channel/UC7Y00giCfTONY_HDC5VWtug/https://www.facebook.com/elbassairjournal

بعد 86 سنــــة  
مـا زالـــت  جريـــدة 

ترفع لــواء اإلصالح
www.elbassair.dz
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كيف يهنأ موجوع وكيف يسلو مفجوع وقد نزفت الجراح وتناثرت 
األش���������اء واختفت البسمات، وأمتنا يموت بعضها جوعا وبردا 
وحصارا وقتا ودمارا، وبينم���������ا يموت حكامها ومترفوها بطرا 
وتخم���������ة يعيش أكثرها على هام���������ش الحياة ال هّم لهم إال مأل 
ش���������باع الرغبات وتعيش نخبتها حب منفعة وسقوط  البطون واإ
همة وقّلة نخ���������وة وتنازال عن كرامة وتلّونا من حال إلى حال، 

آثروا الراحة والّدعة والتقوقع فاستراحت عقولهم. 
ذا لم ننصر على األقل  قد كنا في الماضي إذا لم نفعل نتأثر واإ

نشعر، فهذه الخنساء ترثي صخرا فتقول:
أعينّي ُجودا وال تجُمدا 

                      أال تبكيان لصخر النــدى.
وهذا بن خفاجة يرثي بلنسية )Valencia( فيقول: 

عاشت بساحتك العدا يا دار 
ومحا محاسنك البلى والنار.  

وهذا أبو البقاء الرندي يرثي أندلسا فيبدع: 
لكل شيٍء إذا ما تم نقصاُن 

فال ُيغرُّ بطيب العيش إنساُن  
هي األمور كما شاهدتها ُدوٌل 

َمن َسرَُّه َزمٌن ساَءتُه أزماُن  
فه���������ل مات فينا الش���������عور؟ وه���������ل اختفى من بيننا الش���������عر؟ 
هل انتهينا؟ وما عس���������انا نقول ونحن أم���������ة تؤمن باهلل وتوقن 

بنصره. 
أعلم أننا ال نعيش يومنا بل نعيش يوم العالم الغربي وقد قال 

ربنا: »َوِتْلَك اأْلَيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس«. 
والق���������رآن الكري���������م يرد المس���������لمين إلى س���������نن اهلل في األرض 
واألص���������ول التي تج���������ري وفقها األمور، فهم ليس���������وا بدعا في 
الحياة، والنواميس التي تحكم الحياة جارية ال تتخلف، واألمور 
ال تمضي جزافا، إنما تتبع سننا ونواميس، لو درسناها وأدركنا 
مغازيها لتكش���������فت لنا الحكمة م���������ن وراء األحداث وتبينت لنا 
األهداف من وراء الوقائ���������ع، وبتنا مطمئنين إلى ثبات النظام 

الذي تتبعه األحداث. 
وهذه األيام ليس���������ت من أيامنا نحن العرب وال من أيامنا نحن 
المس���������لمين فنحن نعيش هزيمة الروح وكال العزيمة واقتناعا 
بالدون، ورضا وقناعة بالسفاس���������ف وبقاء على هامش الحياة، 

ونحن – ومع شديد األسف- فضلة من فضات الدنيا: 
َوَما ِلْلَمرِْء خــْيٌر ِفــي َحَيـاٍة

ِإَذا َما ُعــدَّ ِمـْن َســَقِط المَتـاِع  
»والهزيمة في معركة ال تكون هزيمة إال إذا تركت آثارها في 
النفوس همودًا وكااًل وقنوطًا. فأما إذا بعثت الهمة، وأذكيت 
الشعلة، وبصرت بالمزالق، وكشفت عن طبيعة العقيدة وطبيعة 
المعركة وطبيعة الطريق.. فهي المقدمة األكيدة للنصر األكيد. 

ولو طال الطريق! »]في ظال القرآن[. 
وبينما كنت أسلي النفس قرأت قول الكاتب والروائي الفرنسي 
»أنطوان دي س���������انت أكس���������يبري: »يصبح للحياة معنى فقط 
عندما يحياها اإلنس���������ان يوما بعد يوم، من أجل ش���������يء آخر 

بخاف الحياة نفسها«.
وق���������رأت للرافعي: »إذا ل���������م تزد على الحياة ش���������يئا فأنت زائد 

عليها«.
وتذكرت حديث سيد األنام: )اْحِرْص َعَلى َما َيْنَفُعَك، وَاْسَتِعْن 

ِباهلِل واََل َتْعَجْز(. 
فقل���������ت: ال تكن عددا زائدا، وال تكن صفرا على اليس���������ار، وال 
ينبغ���������ي أن يكون وجودك كعدمك، إي���������اك أن تكّل أو تمّل أو 
تقنط أو  تعجز، فالنصر صبر س���������اعة، والنفس التوّاقة تطلب 
مام���������ه محمد وبيته  أش���������رف المقامات، والمس���������لم اهلل مواله واإ
المس���������جد ومذكرته القرآن وزاده التقوى ولباس���������ه الزهد ومركبه 
اليقين وطريقه الهدى فكيف ييأس أو ينهزم وهو يحرص على 
األدب ومصاحبة أهل اللب واإلرب دون العجاف فإنهم بقرات 

عجاف. 
فلتك���������ن همتك عالي���������ة ومطالبك غالية وال تك���������ن صفرا على 
الش���������مال، وتذكر أن الغراب يتب���������ع الجيف وأن الصقر ال يقع 

إال على الحّي. 
وال تقل اليوم ليس يومي وليس لي دور في هذه الدنيا. 

أ. خلضر لقدي 

هذا يومهم وبإمكاننا أن نصنع 
يومنا ونعيد  جمد أمتنا

أجواء يس���������ودها التعاون والتكافل، ح���������ل وفد من المكتب يف 
الوطني لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين، يتقدمهم 
رئيس الجمعية الدكتور عبد الرزاق قس���������وم ونائبه الدكتور عمار 
طالبي ومس���������ؤول المالية نورالدين رزيق ومس���������ؤول لجنة التربية 
الدكتور فاروق صايم، وأعضاء لجن���������ة اإلغاثة بجمعية العلماء 

المسلمين  الجزائريين.
حي���������ث جدد رئيس الجمعية الدكتور عبد الرزاق قس���������وم في كلمة 
القاها على هامش مراس���������يم التس���������ليم التي اقيم���������ت بمقر الوحدة 
الوطني���������ة للتدريب والتدخل للحماي���������ة المدنية بالعاصمة الجزائر، 
جدد مواصل���������ة الجمعية دعمها لمختلف الش���������ركاء االجتماعيين 
والمؤسس���������ات الفاعلة في مرافقة الوطن والمواطن، وهو ما جعل 
جمعية العلماء بالتنس���������يق مع جمعي���������ة »جزائريون متضامنون« 
للجالية الجزائرية بفرنسا تسخر مجموعة من المكثفات تقدم كدعم 
للمؤسس���������ات الصحية والحماية المدني���������ة وللمواطنين عن طريق 
شعب جمعية العلماء المسلمين عبر تراب الوطن التي تتكفل هي 
األخرى بتوزيعها واعارتها لمن هم بحاجة لهذه المساعدات ، هذا 
واعتبر رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جهود الحماية 
المدني���������ة من أولوية األولويات كونه���������ا األقرب لحماية المواطنين 

وتقديم لهم الحماية واإلس���������عاف الضروري في مختلف الحوادث 
التي قد يتعرض لها اإلنسان، حيث قدمت الجمعية 100 مكثف 
أوكس���������جين و200 علبة معدات للكشف السريع عن كوفيد 19، 

بي سي أر.
من جهته أع���������رب المدير العام للحماية المدني���������ة العقيد بوعام 
بوغاف عن امتنانه الكبير لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وللجالية الجزائرية في المهجر التي تضع مؤسسة الحماية المدنية 
ضمن أولوياتها ف���������ي توزيع هذه المعدات الصحية، وقد بدا ذلك 
في اإلعانات المقدمة سابقا والممثلة في حقائب تنفسية ، وشكر 
السيد بوعام بوغاف رئيس جمعية العلماء الدكتور قسوم على 
وفاءه بالوعد في تقديم مكثفات اوكسجين كدعم لمؤسسة الحماية 

المدنية الجزائرية.
وعلى هامش مراسيم التس���������ليم، أكد رئيس لجنة اإلغاثة الدكتور 
عمار طالبي أن مس���������اعي الجمعية ال ت���������زال متواصلة في تقديم 
يد العون لمن يحتاجها وفي ش���������تى الظروف، مش���������يرا الى الدور 
الذي لعبته جمعية العلماء في مس���������اندة الش���������عوب المستضعفة 
في فلس���������طين والروهينقا والصحراء الغربية، كما أنها تحاول في 
كل مرة تقديم الدعم الازم للمستش���������فيات بالعتاد الصحي لتجاوز 

األزمات المتواصلة التي يشهدها العالم.

يف مبادرة تعد الثانية على التوالي..
مجعية العلماء تتربع مبكثفات األوكسجني للحماية املدنية اجلزائرية

اجتمع صباح يوم الخميس 23 ديس���������مبر 
2021 رئيس جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين الدكتور عبد الرزاق قسوم رفقة 
عضو المكتب الوطني ورئيس لجنة التربية 
الدكتور ف���������اروق الصايم مع أعضاء من 
الشعبة الوالئية ببس���������كرة التي تم تجديدها 
في 06 نوفمبر المنصرم برئاسة الدكتور 
عبد الرؤوف دباب���������ش .وهذا على هامش 
الزيارة الخاطفة التي قام بها السيد الرئيس 
ال���������ى بلدية طولقة ثم بلدية بس���������كرة .حيث 
ق���������دم رئيس الجمعية في البداية تش���������كراته 
على حسن االس���������تقبال، وتهانيه الخالصة 
الش���������عبة بمثابة  لألعضاء، معتبرا تجديد 
ضخ دم جديد في جس���������د الجمعية، والذي 
يمكنها من إعطاء فعالية لنش���������اطاتها في 
األداء الجاد المنتظم، خاصة وأن التشكيلة 
الجديدة تض���������م بين صفوفها مجموعة من 
األس���������ماء المعروفة محليًا بتحريك دواليب 
الحرك���������ة الثقافية والعلمية بوالية بس���������كرة، 
أرض العلم���������اء والصلح���������اء والش���������هداء.. 
مقدم���������ا مجموعة من التوجيه���������ات القيمة 
بهدف نشر المبادئ السامية التي تأسست 
عليها جمعي���������ة العلماء من طرف روادها، 
خاصة وأن الكثير من مؤسسيها ورجاالتها 
م���������ن منطقة الزيبان والودي���������ان .ومواصلة 
خدمة رس���������التها التربوية والعلمية والثقافية 
واالجتماعية .دون نس���������يان العمل الخيري 
والتطوعي والتوعوي بين س���������اكنة الوالية، 
الس���������تقطاب الفئات المثقفة والكفاءات من 
األساتذة، والمشايخ، وخاصة فئة الشباب 
المؤسس���������ات  .واالنفتاح على  الجامع���������ي 
والجمعيات والمديريات العمومية .وطالب 
بمواصلة تش���������كيل بقية الش���������عب البلدية، 
ورفع االنشغاالت المطروحة إلى المكتب 
الوطني لمعالجة كل العقبات، ودراس���������تها 
طبق���������ا للقانون الداخلي للجمعية. مش���������يرا 
أن المكتب الوطن���������ي يبقى تحت تصرف 
الشعبة الوالئية في كل نشاط مقترح، ألّن 
الهدف األساسي الذي تسعى إليه الجمعية 

هو بقاء زخمها العلمي المعهود مشعا في 
اآلفاق خدمة للصالح العام و تقوية اللحمة 

الوطنية وتماسكها. 
أما الدكتور فاروق الصايم المكلف بالتربية 
بالمكتب الوطني للجمعية  فقد ركز على 
الس���������ندات التربوي���������ة، وفصل في ش���������رح 
دفتر الش���������روط الخاص بتأسيس النوادي 
والمدارس القرآنية التابعة لجمعية العلماء، 
وطالب باحترام مواده، والعمل على تجديد 
الخاصة  اإلحصائيات  وتحيين  االعتماد، 
بالمتمدرس���������ين والمعلمين، من أجل نشرها 
على المنصة الرقمية للجمعية، مع الولوج 
إليها عن���������د الحاجة .كما طال���������ب باقتراح 
مفتش تربوي ليتمكن من نقل انش���������غاالت 
ه���������ذا القطاع الحس���������اس للمعنيين، وتقديم 
أفكارهم الصريحة، ومركزا على التسجيل 
في تأمين النوادي حفاظا على المنتسبين 
إليها، ومصداقية الجمعية في األس���������اس، 
بق���������اء أبواب التواصل الدائم بين أعضاء  واإ
المكتب الوطني والمكتب الوالئي والشعب 
البلدية المؤسس���������ة، متأسفا من أن بعض 
المراسات السابقة لم تؤخذ بعين االعتبار، 
وتأخرت الردود عليها في حينها. باإلضافة 
الى دعوة األعضاء للمشاركة الفعالة في 
الدورات. التكوينية، بغية تحس���������ين الجهود 
المبذولة. واقتراح إجراء مس���������ابقات ثقافية 

ودينية بين النوادي لتحفيزها على العطاء 
ثراء المعلومات المعرفية.  الدائم واإ

ثم ذك���������ر الدكتور عبد الرزاق قس���������وم أن 
المكتب الوطني ليس في نيته أبدا احتكار 
العمل، بل أن الهاجس الكبير الذي يسكن 
الجميع هو العم���������ل المتكامل، والتواصل 
االيجاب���������ي، داعيا الى اعتماد مداوم بمقر 
الش���������عبة الوالئية حتى يكون أداة التواصل 
إلباغ األعضاء بالمستجدات والنشاطات 

المسجلة.
وبعد فتح باب النق���������اش، قدمت الخطوط 
العريض���������ة للبرنام���������ج الث���������ري المقترح من 
طرف المكتب الوالئي في الس���������نة الجديدة 
2022، والذي ال يمكن تجس���������يده ميدانيا 
إال بتضافر الجهود، وكسب ثقة الخيرين 

من أبناء الوالية و المؤسسات الرسمية .
وبعده���������ا قام رئيس الجمعي���������ة بتوثيق عقد 
الهبة لقطعة أرضية ببلدية بس���������كرة، والتي 
تبرع بها أحد المحس���������نين لصالح جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين حتى تتمكن 
من إنجاز مرفق ثقافي وعلمي يعود بالنفع 
العام على س���������اكنة المنطقة. وبعدها جرن 
زيارة مجاملة وتعارف للسيد مدير الشؤون 

الدينية ولوالية بسكرة. 
تغطية: أبو أنيس

الدكتور عبد الرزاق قسوم يف زيارة لشعبة بسكرة



درس الـملعــب للعـــرب.. مـن »كــأس العــرب«نفحات ديسمربية يف تاريخ الوطن والوطنية
جاء كأس العرب، ال���������ذي انعقد في 
قطر خالل عش���������رين يوما، من شهر 
ديس���������مبر 2021، ليحل عقدة الكبت 
النفسي التي يعاني منها العرب بسبب 
فعربد  والوب���������اء،  والش���������قاء،  الغالء، 
الالعبون في س���������احة اللعب، وتمايل 
المش���������جعون من شدة الفرح والطرب، 
وتجم���������ع المواطنون، أمام شاش���������ات 
التلف���������از لمتابعة الحدث، فاهتز قوم، 
واس���������تبد الخوف بآخرين، وكل ذلك 

نصرة لفريقهم.
ودارت الكرة يمينا ويسارا، ومن فوقهم 
ومن أس���������فل منهم، وبلغ���������ت القلوب 
الحناج���������ر وكان االنتص���������ار لألقوى 

واألفضل.
نع���������ود فنقول –إذن- إن تجربة كأس 
العرب القطرية، هذه الس���������نة بالذات 
– تتطل���������ب من علم���������اء االجتماع، 
والمحللين النفسيين، وفقهاء السياسة، 
إن  المجتمعات،  أح���������داث  وراصدي 
هؤالء جميعا، مدعوون إلى إخضاع 
والتش���������خيص،  للتحليل  التجربة  هذه 
من  والعبر،  المواعظ  واس���������تخالص 

الملعب األولمبي المعتبر.

ويكاد يجمع المالحظون المحايدون، 
عل���������ى حقيق���������ة هامة، وه���������ي أن في 
الملعب األولمبي القطري، دروس���������ا، 
وعبرا، يجب أن تس���������تخلص كوصفة 
لداء فقد المناعة العربية الذي أصيبت 
به أقطار وطننا العربي، تحت طائلة 
عوام���������ل عديدة، ويهمنا، أن نس���������اهم 
كإعالميي���������ن، ودع���������اة إصالح، في 
عملية رأب الصدع، وتسكين الوجع، 
فنض���������ع أمام القارئ العزيز بعض ما 
انطبع في الفكر من نتائج مستخلصة 

من الملعب.

ن مم���������ا به���������ر المش���������اهد العربي  واإ
لمنافسات »كأس العرب« جملة من 
المعطيات، يجب أن نس���������جلها بكل 
موضوعي���������ة، وعدم انحي���������از، ولعل 

أبرزها:
-1 اإلنجاز العظيم الذي تجلى في 
الطابع الهندس���������ي، والفني، والعملي، 
الذي تميز به الملعب الذي دارت فيه 

المباريات.
فقد أبان القطري���������ون، بهذا اإلنجاز، 
اللوجس���������تيكي،  وتأهلهم  قدرتهم  عن 
لتنظي���������م كأس العال���������م، وهو ما يؤكد 
على أن العقل العربي، إذا ألهم الرشد 
والسداد، قادر على أن يحسن ترشيد 
النفقات، واستغالل الكفاءات، وتنظيم 

التجمعات.
-2 الوج���������ه الرياضي الذي تحلى به 
الرياضيون والمشجعون، مجسدا، في 
التس���������امح، وأدب المنافسة، فرسمت 
بذلك صورة للتحضر اإلنساني، سما 
عن الصور البش���������عة التي غالبا  ما 
تقدم من مالعبنا، في منافسات أقل 

أهمية من هذه.
والمؤانس���������ة  الفن���������ي،  اإلمت���������اع   3-
الرياضي���������ة، الت���������ي أظهرته���������ا الفرق 
المتنافس���������ة، على اخت���������الف بلدانها، 
فدلل���������ت بذلك على حس���������ن اإلعداد 
الذين  المدربي���������ن،  من  واالس���������تعداد 
حشدوا لهذه المنافسة، كل اإلمكانيات 

البدنية، والنفسية، والمعنوية.
-4 إش���������اعة جو الفرح والمرح، لدى 
الجماهي���������ر العربي���������ة، الت���������ي تعاني 
قتامة البؤس والحزن بسبب ظروفها 

السياسية، واالجتماعية، والمعنوية.
-5 كان ُعرس���������ان اإلبداع واإلمتاع 
ف���������ي المقابالت، الفري���������ق الجزائري، 
بإجم���������اع المراقبي���������ن المحايدين، فقد 
الجزائري،  المنتخ���������ب  أبهر العب���������و 
بفنياته���������م ومهاراته���������م، وتضحياتهم، 
أبهروا الجميع وقدم���������وا صورة رائعة 
ع���������ن الجزائريين، عك���������س ما كانت 
ترتس���������م – ظلما- لدى البعض، عن 
اته���������ام الجزائريي���������ن، بتقطيب الوجه، 
على غرار الح���������ارس المتألق، رايس 
نه لظل���������م له وللجزائريين  مبولحي، واإ

عموما.
-6 لق���������د تعودنا أن يصعد المتوجون 
إلى الحاكم ليس���������لم لهم الكأس، ولكن 
فوجئنا بالتقليد الحسن، من ولي أمر 
قطر، الذي ينزل إلى حلبة الالعبين، 
ويقدم لهم بكل ابتسامة وأبوة رياضية 

ن في تل���������ك اللفتة لمعنى  ال���������كأس، واإ
ينبغي أن يستغل الحقا.

إن هذه العينات من النتائج اإليجابية 
المس���������تخلصة من الملعب،  بمناسبة 
انعقاد »كأس العرب« لتؤكد على أن 
إمكاني���������ة توحيد األمة العربية ممكن، 

وسهل.
فقد نجحت »الجلدة المنفوخة« على 
حد تعبير المغفور له العقيد القذافي، 
نجحت في توحيد العرب من المحيط 
إلى الخليج، على اختالف توجهاتهم، 
واحباطاتهم، على العكس مما فعلته 
مقابلة »أم درمان« الس���������يئة الذكر، 
التي كادت أن تشعل حربا بين بلدين 

شقيقين.
ف���������إذا كان اللعب، عالج���������ا، ألزماتنا 

العميقة فهيا نلعب!
لقد أخفقت تنظيماتنا العربية المختلفة 
بدءا بالجامع���������ة العربية، أخفقت في 
توحي���������د صفوفن���������ا، ولم ش���������ملنا، كما 
عج���������زت عن مس���������ح دمعن���������ا، وضم 

جمعنا، والقضاء على قمعنا.
فيا أبناء وطننا العرب!

إذا كانت السياسة قد فرقتنا، والحروب 
قد مزقتنا، والثقافة قد ش���������تتنا،  فهبوا 
بن���������ا إلى الرياضة، لنعي���������د بها الوئام 
المفقود، والس���������الم المنشود، والتآخي 

المحمود.
فلنأخذ »كأس العرب«  كمثال للوحدة 
المغرب  »كأس  ولننظم  المنش���������ودة، 
العرب���������ي« وكأس الخلي���������ج العرب���������ي 
ولنجتمع  العربي«،  الش���������ام  »وكأس 
على هذه الكؤوس الرياضية الحالل، 
زالة للعبوس،  ففيها تهدئة للنفوس، واإ

ودفن للشواقير، والسيوف والفؤوس.
﴿ ِإنَّ ِفي َذِل������َك َلِذْكرَى ِلَمن َكاَن َلُه 
������ْمَع َوُهَو َشِهيٌد﴾  َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ

]سورة ق، اآلية 37[.

أطفأت أضواء امللعب األومليب 
القطري، الذي احتضن 

منافسة »كأس العرب«، بعد أن 
رقص البعض وزغرد البعض، 
وتغنى باألهازيج واألناشيد 
البعض اآلخر. ُأسدل الستار 
على منافسات كأس العرب 

هذه التجربة اليت تستحق 
اإلشادة بها ألنها متثل اللقاء 

العربي الوحيد الذي يلتئم 
فيه احلكام والشعوب، 

يف جو الفرح واملرح. ففي 
زمن عربي يطبعه الشقاق 

والنفاق، ويهيمن عليه العنف 
والصلف، ويعرف بزمن التأزم 

العربي،  الذي ال يكاد خيلو 
منه بلد عربي واحد، سواء 

داخل مجاهريه، أو على حدوده 
ومع جريانه.
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لقد أخفقت تنظيماتنا 
العربية املختلفة بدءا 

باجلامعة العربية، أخفقت 
يف توحيد صفوفنا، ومل 
مشلنا، كما عجزت عن 

مسح دمعنا، وضم مجعنا، 
والقضاء على قمعنا.

نقول –إذن- إن جتربة 
كأس العرب القطرية، هذه 
السنة بالذات – تتطلب من 
علماء االجتماع، واحملللني 

النفسيني، وفقهاء السياسة، 
وراصدي أحداث اجملتمعات، 

إن هؤالء مجيعا، مدعوون إىل 
إخضاع هذه التجربة للتحليل 

والتشخيص، واستخالص 
املواعظ والعرب، من امللعب 

األومليب املعترب.

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



التدين في االس������ام يختلف ع������ن التدين في النحل 
األخرى وخاصة في المسيحية، فهو ليس ادعاء وال 
إرجاء، ليس مظه������را روحيا للعاقة باهلل أو بالغيب 
بل هو صلة واعية متفاعلة بالخالق سبحانه وتعالى 
وبخلقه، من خال العبودي������ة والعبادة هناك، ومن 
خال حسن المعاملة ومكارم األخاق هنا.. التدين 
ال يقتصر على أداء العبادات المعروفة بل هو عمل 
لآلخرة وللدنيا في تناغم بين حاجات الروح والجسد، 
وحاجات الفرد والمجتمع، ولديه حد أدنى من األداء 
ال كان خروجا عن اإلس������ام أو  ال يحتمل التجاهل واإ
قريبا من ذلك بحس������ب الح������االت، ونتلمس هذا من 

خال محطات نتوقف عندها سريعا. 
المحطة األولى: حتى نكون متحضرين

البداية بأمور بسيطة جدا نقدر عليها جميعا: أحسِن 
اإلصغاء لمن يكلمك خاصة من كان في حالة نفسية 
سيئة ويحتاج إلى جبر خاطره –ابتسْم للطفل وتلطْف 
معه وم���������ّرر يدك الحانية على رأس���������ه – عندما يرّن 
هاتف���������ك رّد بلباقة وأدب، رحْب بالمتصل: يا صديقي 
العزيز، يا أمي الحنون، يا زوجتي المحبوبة، يا أختي 
الكريمة... وال تكن قاس���������يا وال غليظا في رّدك – إذا 
جاءك زائر هّش في وجهه وبّش وأحسن الترحيب به 
– إذا ش���������ربت العصير أو القهوة خذ العلبة أو الكوب 
البالس���������تيكي معك حتي تصل إلى أقرب سلة – أذا 
دخلت المسجد فاشتغل بالصالة والقراءة والذكر وليس 
بمراقبة من دخل ومن خرج وكيف يصلي وال باإلمام 

لماذا أطال وال بالس���������اعة المعلقة على الجدار – في 
بيتك افتح األبواب به���������دوء وأغلقها بهدوء في جميع 
األح���������وال – عندما تدخل منزلك في أي وقت أول ما 
تفعله ألق الس���������الم بصوت يسمعه الموجودون هناك 
–اس���������تقبل يومك الجديد بالتسليم على ركاب الحافلة 
وزمالء العمل وبابتس���������امة عريض���������ة وليس بعبوس 
الوجه والنرفزة – قل كلمة طيبة لزوجتك ولو تصّنعَتها 
حول الطعام ال���������ذي أعدْته لك – ال تكرر األحاديث 
النبوية عن الجار بل تفقده بالفعل وأحسن إليه – إذا 
عاتبت عات���������ب برفق تعلم االعتذار بتواضع، اختلف 

مع غيرك بلباقة وتوافق معه بسرعة ومودة.
بمثل هذا نك���������ون متحضرين وننال الثواب الكثير إن 
ش���������اء اهلل... ألن هذه هي السنة النبوية حقا وهذا هو 

التدين الحق.
المحطة الثانية: متدّين لكن...

ال ُيطلب من المتدّي���������ن أن يكون مثاليا وال معصوما 
لكن هناك س���������لوكات تناقض أدنى درجات التدّين... 
ما نقول ف���������ي المتدين الذي يتجه إل���������ى القبلة ويدير 
ظهره لليتامى واألرام���������ل والمحتاجين وهو قادر على 
مس���������اعدتهم؟ والذي يس���������جد هلل ويتكبر على عباده؟ 
والذي في الصف األول في المسجد لكنه في الصف 
األخير في خدمة المجتمع وبذل ش���������يء من المال؟ 
والذي يتصدق يوما وهو قادر على أن يتصدق دوما؟ 
وال���������ذي طاف بالبيت الحرام وكرر الحج والعمرة لكنه 
ال يط���������وف على بيوت أقارب���������ه الذين يطحنهم الجوع 
والمرض والحاج���������ة؟ والذي يقوم الليل ويصوم النافلة 
ويدير تجارته بالغش واأليمان الكاذبة؟ والذي يتقاضى 
المرتب كامال ويتهرب م���������ن العمل وقضاء حاجات 
الن���������اس؟ والذي ال يفارق المصحف لكنه ال يرحم من 
بكى وال يرّق لمن اش���������تكى؟ وال���������ذي يعتني بمظهره 

»اإلس���������المي« لكن قلبه يغلي حق���������دا وبغضا وكرها 
للمس���������لمين، يرى أنهم أضل م���������ن اليهود والنصارى؟ 
والذي يعّد نفس���������ه من الفرق���������ة الناجية وهو يصطف 
مع الظالمين ضد المظلومين، يلعن الضحية ويدعو 
للطاغية المتجبر بط���������ول البقاء؟ والذي يرفع صوته 
باإلنكار على حليق اللحية لكنه ساكت عن قول كلمة 
الح���������ق أمام حاكم جائر وهوق���������ادر على ذلك؟ والتي 
تبكي عند س���������ماع موعظة لكنها تضحك وهي خارج 
البي���������ت بلباس النوم؟...أج���������ل، ال يخلو فينا أحد من 
نقص أو ذنب لكن التناقض إذا بلغ هذه المس���������تويات 
أح���������ال التدّين إلى مجرد طقوس ال روح فيها وال فائدة 

منها. 
المحطة الثالثة: عندما ينطق الش������يطان على أفواه 

بعض الناس.
ت���������ارك للصالة ال يصلي هلل ركعة ويقول اإليمان في 
القلب، متبرجة تخرج متعطرة متبخترة تنش���������ر الرذيلة 
بسفورها ومشيتها )كثيرات من هذا النوع يؤكدن أنهن 
يقمن الليل!!!( تقول اإليمان في القلب، مدمن للخمر 
والمخدرات والمهلوس���������ات ومتاجر فيها يقسم أن قلبه 
أبيض...ما هذا؟ يعني القلب مؤمن والباقي لم تصله 
الفتوحات اإلسالمية؟ إنه الشيطان ينطق على لسان 
ه���������ؤالء ويزّين لهم أعمالهم القبيحة حتى ال يتوبوا وال 
ياهم...وبلغت الجرأة  يصلح���������وا حالهم، هدان���������ا اهلل واإ
بالشيطان أن يقّولهم أنهم رأوا الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم في المنام، وألبس هذا جبَته، وأعطى هذا هدية، 
وأك���������د لهذا أنه من أصحاب الجنة !!!ويقوم من نومه 
ويحكيه���������ا بكل افتخار فإذا اعت���������رض عليه معترض 
قال إن الشيطان ال يتشبه بسيد الخلق... وهي كلمة 
حق أراد بها ش���������ياطين اإلنس والجن الباطل بعينه، 
فالحديث خ���������اص بالصحابة ألنهم هم الذين يعرفون 

النبي صلى اهلل عليه وس���������لم بمالمحه وصورته، وال 
يأتي الشيطان فيها -كما قال شيخ االسالم ابن تيمية 
وغيره - أما غيرهم فيلّبس عليه الش���������يطان بسهولة، 
وق���������د أكد أحد هؤالء مرة أنه رأى الرس���������ول في المنام 
فلما سألته عن شكله قال طويل القامة أسود اللون!!! 
أرأيتم عبث الشيطان بالغافلين؟ استقْم كما أمرت وال 
حرج عليك أال ترى النبي صلى اهلل عليه وس���������لم في 
منامك ولو مرة... اس���������تقم وس���������تراه في الجنة... أما 
اآلن فإن الشيطان هو الذي يقودك... انتبه: إن كان 
قلبك أبيض فيجب أن ينعكس ذلك على سلوكك ألن 

اإليمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. 
المحطة الرابعة: كلمة عتاب ألصدقائي المتدينين.

كن���������ت أظن أن العوام وحده���������م مصابون بجنون كرة 
القدم لكني رأيت على فيس���������بوك مثقفين وأساتذة كبارا 
ومتدينين و»مصلحين« يكتبون في العادة المنشورات 
الفكرية الراقية ويتكلمون في الدين والحضارة والرقي 
واإلصالح ويحملون هموم األمة... رأيتهم بعد المباراة 
األخي���������رة في قطر يصابون ه���������م أيضا بهَوس غريب 
فقدوا معه أعصابه���������م، وانتقل اهتمامهم من الرؤوس 
إلى األقدام، هاجوا وماجوا وكأننا أمام قيام الس���������اعة 
أو قضي���������ة مصيرية كبرى أو تح���������دٍّ ضخم..ما هذا؟ 
يبدو من خالل مواقفهم أنهم مس���������تعدون لجّر الجزائر 
والعالم كله إلى حرب من أجل هدف في الش���������باك أو 
مباراة تخس���������رها... إذا كانت النخبة هكذا فال نحتار 
من مستوى المجتمع... لعبة عادية تستقطب كل هذا 
االهتمام؟ دعوكم من هذا األفيون، ارفعوا المستوى، 
اللعب لعب والجّد جّد، اختاروا مع ماذا تصطفون... 
وأختم بكلمة الش���������يخ عبد القادر الجيالني »ال تنفروا 
من خش���������ونة كالمي، فواهلل ما أّدبني إاّل الخشونة في 

الحق«. 

مقامات التدّين يف االســـــــالم
عبد العزيز كحيل
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تح������ل يوم  االثنين )27 ديس������مبر2021( الذكرى 
السادسة والثمانون لتأسيس جريدة )البصائر( لسان 
حال جمعية العلماء المس������لمين الجزائريين،عميدة 

الجرائد العربية في الجزائر.
تأسست البصائر في يوم الجمعة فاتح شوال من عام 
1354ه� الموافق ل� 27 ديس���������مبر 1935م، وكانت 
ه���������ي الجريدة الرابعة في عداد الجرائد التي أصدرتها 
جمعي���������ة العلماء منذ تأسيس���������ها في 5 ماي 1931، 
فإدراكا من قيادة جمعية العلماء المس���������لمين ألهمية 
سالح اإلعالم كأداة استراتيجية فعالة في نشر الوعي 
الديني والوطني في أوس���������اط الجزائريين، والتصدي 
للدعاية االس���������تعمارية الفرنسية وأساليبها الخبيثة في 
التضليل والتزييف، وقلب الحقائق ونشر سموم الغزو 
الفك���������ري واللغ���������وي والديني، وكذل���������ك لمواجهة البدع 
والضالالت واألباطي���������ل الدخيلة على العقيدة الدينية 
عادة االعتبار للحقائق اإلس���������المية التي تعرضت  واإ
للتش���������ويه والتحريف، أصدرت جمعية العلماء في 3 
ّنة المحّمدية(: وهي جريدة  أفريل 1933 جريدة )السُّ
تثقيفية تربوية، وبعد ظهور األثر اإليجابي لرس���������الة 
الجريدة في تهذيب أخالق وأفكار قراء الجريدة تأسيا 
بسيرة وس���������نة قائد ومؤسس األمة اإلسالمية وأسوتها 
الحسنة س���������يدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم سارعت 
اإلدارة الفرنس���������ية الغاشمة إلى توقيف الجريدة في 3 

جويلية 1933، بعد صدور 13عددا منها.
لم تستسلم قيادة الجمعية للتعسف االستعماري والقبول 
باألم���������ر الواقع والهروب من ميدان المواجهة الفكرية 
واإلعالمية، فأصدرت جريدتها الثانية في 17 جويلية 
1933  تحت عنوان: )الّش���������ريعة المطّهرة( ولم يكن 
حظها في االس���������تمرار واالنتشار بأفضل من سابقتها 
)الّس���������ّنة المحّمدية(، فقد أوقفتها الّس���������لطة الفرنسية 
االس���������تعمارية يوم 28 أغسطس 1933، أي بعدما 

صدر منها سبعة أعداد فقط.
اس���������تمر العزم والتصميم من طرف قي���������ادة الجمعية 
على إس���������ماع صوت الحق وضم���������ان منبر إعالمي 
حر للحركة اإلصالحية الجزائرية فأصدرت في 11 
س���������بتمبر 1933 مجلة )الّصراط الّس���������وي( ولكن تم 
توقيفها يوم 08 يناير 1934، بعد صدور 17عددا 

منها.
ولم تكت���������ف اإلدارة االس���������تعمارية بعملي���������ات الغلق 

التعس���������في لجرائد الجمعية، ولكنه���������ا قطعت الطريق 
أمام الجمعية عب���������ر إصدار تعليمة من طرف مدير 
الش���������ؤون األهلية ف���������ي الجزائر ج���������ان ميرانت تمنع 
جمعية العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين من إصدار 
أية مطبوعة تعبر ع���������ن خطها الفكري اإلصالحي. 
لقد تولى جان ميرانت منصب مديرالش���������ؤون األهلية 
في س���������نة 1920 واس���������تمرفي منصبه لمدة 15 سنة 
كاملةإلى س���������نة 1935، وفي عهده قام الحاكم العام 
للجزائر كارد CARD بمحاولة تمزيق وحدة الصف 
في جمعية العلماء وتشجيع بعض العناصر الموالية 
لإلدارة الفرنسية على إنش���������اء جمعية أخرى مضادة 
أطلق عليها اس���������م جمعية علماء الس���������نة الجزائريين، 
وعندما فش���������لت هذه الجمعية في مهمتها تم حلها في 

نوفمبر1935.
وبع���������د مغادرة جان ميرانت منصبه على رأس مديرية 
الش���������ؤون األهلية وتولي لويس مي���������و منصب مدير 
الش���������ؤون األهلية، قام في سنة 1935 باستقبال وفد 
من جمعية العلماء المسلمين بقيادة الشيخ عبد الحميد 
بن باديس وعضوية الشيخ اإلبراهيمي والشيخ الطيب 
العقبي ومنحهم رخصة إصدار جريدة البصائر التي 

صدر عددها األول في 27 ديسمبر 1935.
ورغم أن األس���������تاذ لويس مي���������و كان معروفا بميوله 
الديمقراطية، فقد كان أستاذا في القانون وعميدا لكلية 
الحقوق في الجزائر قبل تسلم منصب مدير الشؤون 
األهلي���������ة، فقد دبر في س���������نة 1936 مؤامرة اغتيال 
مفتي الجزائرالش���������يخ كحول بن دالي،وألصق التهمة 
بجمعية العلماء المسلمين، وسجن بسب بذلك الشيخ 
الطيب العقبي والس���������يد عباس التركي، وبقي لويس 
ميو في إدارة الش���������ؤون األهلية في الجزائرمن س���������نة 

1935 إلى 1940.
كانت جريدة البصائر أش���������هر جرائد جمعية العلماء 
وأوسعها انتشارا وأعمقها تأثيرا، وأصبحت بعد صدور 
أعدادها األولى صرحا إعالميا مشعا داخل الجزائر 
وخارجها، واستبش���������ر بها القراء الجزائريون المسلمون 
خيرا، وافتك���������ت منزلة رفيعة في نفوس���������هم، فلم تكن 
مجرد وس���������يلة إعالمية تنشر األخبار وتقدم التحاليل 
واآلراء وجواهر الشعر والحكمة وباقات من اللطائف 
والطرائف التي تمتع النف���������س وترقي الذوق والوعي، 
ولكنها كانت إضافة إلى ذلك مدرسة للوعي الوطني 
والتنوير الدين���������ي وكان الجزائريون يعتبرون اقتناءها 
واالشتراك فيها وتوزيعها عمال وطنيا ونضاليا يساهم 
في تعبيد طريق اس���������تعادة السيادة الوطنية ومحاربة 
المشاريع االستعمارية، والغرابة  في ذلك حيث كانت 

البصائ���������ر منبرا لعلماء أجالء جمعوا بين غزارة العلم 
وصدق العمل واإلخالص لقضايا الش���������عب والوطن 
أمثال الش���������يوخ: عب���������د الحميد ب���������ن بادي�س، ومحمد 
البش���������ير اإلبراهيم���������ي، والطيب العقب����������ي، والمبارك 
الميل��ي والعرب��ي التبسي، ومحمد خيرالدين، وأبويعلى 
الزواوي،ومحمد العيد آل خليفة…وغيرهم من العلماء 

وأصحاب األقالم الموهوبة.
صدرت أربع سالس���������ل من جريدة البصائر،فسلسلتها 
األول���������ى صدرت م���������ن 1935 إلى س���������بتمبر1939 
)عشية الحرب العالمية الثانية(�  صدرت في البداية 
في مدين���������ة الجزائر حتى العدد 83، تحت رئاس���������ة 
الشيخ الطيب العقبي، ولما انسحب الشيخ العقبي من 
الهيئة المديرة للجمعية انتقلت الجريدة إلى قس���������نطينة 
تحت رئاس���������ة الشيخ مبارك الميلي الذي أشرف على 

صدورها من العدد 84 إلى العدد 180.
أما السلس���������لة الثانية فتواص���������ل صدورها من جويلية 
1947 إلى شهر أفريل 1956، وكانت تصدر من 
مدينة الجزائر، وكان رئيس���������ها اإلمام محمد البش���������ير 
اإلبراهيمي – قبل س���������فره إلى المش���������رق – ويشرف 
عليها إش���������رافا كامال،يساعده كل من الشيوخ: العربي 
التبس���������ي، وحمزة بكوش���������ة، وباعزيز بن عمر )الفتى 

الزواوي(، وأحمد سحنون.
وكانت السلس���������لة الثالثة أقصر فترات البصائر عمرا 
حيث صدرت في ظروف األزمة األمنية والسياس���������ية 
الت���������ي خيم���������ت على الجزائ���������ر بعد توقيف المس���������ار 
االنتخابي، واس���������تمر صدورها من أوت 1992 إلى 
ماي 1993 وكان يشرف عليها الشيخ أحمد حماني 
والشيخ عبد الرحمن شيبان، ومن أبرز كتابها الشيخ 
س���������ليمان بشنون والشيخ علي مغربي واألستاذ مولود 

طياب واالستاذ أحمد شقار الثعالبي. 
أما السلس���������لة الرابع���������ة التي مازال���������ت متواصلة في 
الصدور إلى اليوم، فهي أطول مراحل البصائرعمرا، 
صدرعددها األول في 20 ماي 2000 )في الذكرى 
الخامس���������ة والثالثين لرحيل الرئي���������س الثاني لجمعية 
العلماء ورئيس تحرير البصائر العالمة محمد البشير 
اإلبراهيمي(، وقد أش���������رف عليها الشيخ عبد الرحمن 
شيبان من ماي 2000 إلى أوت2011 تاريخ رحيله 
إلى دار البقاء، وكان رئيس تحريرها هو الدكتور عبد 
الرزاق قسوم، وينوبه األستاذ محمد الهادي الحسني، 
وكان مدير التحرير األس���������تاذ عب���������د الحميد عبدوس 
)من م���������اي 2000 إلى جانفي 2014( وس���������كرتير 
التحري���������ر الدكتور محمد موس���������ى بابا عمي، وكانت 
االستاذة وداد طالب صحفية متفرغة في  البصائر، 

وتولى اإلش���������راف التقن���������ي واإلخراج الفني األس���������تاذ 
مصطفى كروش بمساعدة األستاذ اسماعيل سلمان، 
والمصح���������ح الّلغوي الش���������يخ عبد الواح���������د بوعناني، 
والمراجع اللغوي الدكتور فريد مليت، ثم التحق بهيئة 
التحرير الدكتور محم���������د  الدراجي، والدكتور عمار 
طالبي، والشيخ محمد االكحل شرفاء، والشيخ عمار 
مطاطلة، والدكتور سعيد شيبان، والدكتور محمد بن 
س���������مينة، والدكتور عبد القادر فضيل، والدكتور عبد 
الحليم قابة، واألس���������تاذ عبد القادر قالتي، واألس���������تاذ 
االديب رشيد وزاني، واالستاذ زبير طوالبي، المراسل 
الصحفي االستاذ س���������عدي بزيان، واألستاذ التهامي 
مجوري، والش���������يخ كمال بوس���������نة، واألس���������تاذ محمد 
العلمي السائحي، واألستاذ طارق بن شين، والدكتور 
حسن خليفة، واألستاذ حسن أكيالل، واألستاذ ابراهيم 
قم���������ور، والدكتور عبد الحليم بورديم، والدكتور محمد 
األمين شيبان، واألستاذ الصادق ساليمية، واألستاذ 
عبد الكريم ليش���������اني، واالستاذ حسين لقرع، واألستاذ 
نوفل عبدوس، والمراسل الصحفي الدكتور مصطفى 
حابس، واالس���������تاذ قدور قرناش، واألس���������تاذة عفاف 
عنيبة، واالس���������تاذة آمال السائحي )مع االعتذار لكل 
من لم تسعفني الذاكرة في استحضار أسمائهم دون أن 
يقلل هذا السهو غير المقصود من قيمة  مساهماتهم 
وأهمية دورهم في توصيل رس���������الة البصائر(، وتولى 
الدكتور عبد الرزاق قس���������وم إدارة البصائر واإلشراف 
المباش���������ر عليها من سنة 2011  إلى اليوم، وأصبح 
مدير تحريرها األس���������تاذ ياس���������ين مبروكي  ومساهمة 
الصحفية فاطم���������ة طاهي، ومن الكتاب الدائمين في 
البصائر كوكبة من العلماء واألكاديميين واإلعالميين 
منهم، الكاتب الكبير الشيخ محمد الصالح الصديق، 
والشيخ الدكتور يوسف جمعة سالمة، وزير الشؤون 
الدينية واألوقاف الفلس���������طيني سابقا وخطيب المسجد 
األقصى المبارك، والدكتور مولود عويمر، والش���������يخ 
الدكتور المؤرخ الليبي علي محمد الصالبي ،والشيخ 
محم���������د مكركب، والدكتور محمد س���������يف اإلس���������الم 
بوفالقة، والشيخ نور الدين رزيق، واألستاذ عبد العزيز 
كحي���������ل. والدكتور محمد قم���������اري، والدكتور ابراهيم 
نويري، واالستاذ  مداني هديبي... ومازالت البصائر 
تؤدي رسالتها اإلعالمية ونشر قيم اإلصالح والبناء 
الحضاري باقتدار ووعي، وتواصل رغم الصعوبات 
المادية وش���������ح المادة اإلشهارية وصعوبات التوزيع، 
حمل المش���������عل في الدفاع عن قضايا الوطن وثوابت 
األمة بأقالم جيل من اإلعالميين والكتاب والمثقفين 

يعتبرون خير خلف لخير سلف.

بعد 86 سنة مازالت جريدة البصائرترفع لواء اإلصالح
أ. عبد احلميد عبدوس



هن���������اك مخلوقات عظيم���������ة نورانية 
تحب���������ك كثيرا ترافق���������ك كل لحظة..

حفظا ورعاية ودعما ودعاء..
قد تنس���������ى وجوده���������ا وقربها وحبها 
وأنت منغمس ف���������ي يومياتك..لكنها 
ال تنساك احتواء واهتماما واحتضانا 

ورفقا.
منها حملة الع���������رش.. رغم مكانتهم 
الس���������امقة وقدرهم الكبي���������ر وعملهم 
العظيم..يحمل���������ون الع���������رش وم���������ن 
حوله... يسبحون بحمد ربهم.. ومع 
ذل���������ك يحبونك حبا ال يعادله حب.. 

وتصف سورة غافر حبهم لك:
يستغفرون للذين آمنوا...يستغفرون 
لك مع أول ذن���������ب منك.. دون أن 

توصيهم أو تذكرهم بذلك.
بل يلهج���������ون لرب العزة بحبهم لك: 
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، 

فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك..
ويخاف���������ون عليك خوفا ش���������ديدا يدل 
عل���������ى حبهم لك فيتضرعون ..وقهم 
عذاب الجحيم... ثم ال يكتفون بذلك 
بل حبهم لك يش���������مل كل أسرتك..
يريدون لم شملك في الجنان لتتمتع 
وترت���������وي وتمتلئ..فال تكتمل اللذائذ 
إال باالجتم���������اع مع والديك وزوجتك 

وذريتك في النعيم الخالد:
ربن���������ا و ادخلهم جن���������ات عدن التي 
وعدته���������م وم���������ن صلح م���������ن آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز 

الحكيم.
ويضيفون لحبهم لك حرصا عظيما 
على حفظك وسالمتك من كل ذنب 
يجعل���������ك تتبعثر وتتش���������تت وتتكدر 
وتشقى.. فيلحون على اهلل بالدعاء 
لك: وقهم السيئات ومن تق السيئات 
يومئذ فقد رحمت���������ه وذلك هو الفوز 

العظيم..
أرأيت.. ه���������ل هناك من يحبك مثل 
هذا الحب الص���������ادق الدائم، ويهتم 
ب���������ك ذاك االهتم���������ام العظيم لدرجة 
أنهم مش���������غولون بدعاء ينبض حبا 
وحرصا وشفقة ويفيض رحمة وجنة 

وخلدا.
وال يلي���������ق بن���������ا أن نقاب���������ل حبهم لنا 
بغفلة وتجاهل وجمود بل ينبغي أن 
نستشعر وجودهم ونتذوق شفافيتهم 
ونكرم ضيافتهم ونستأنس بمرافقتهم 
ونحبه���������م حب���������ا يلي���������ق بمقامهم وال 
نؤذيهم ونكرم ضيافتهم وصحبتهم.. 
ونس���������ارع دائما إلى التوبة والطهر 
والنقاء ليشموا منا كل عبير جميل 

وذوق رفيع.

هل هناك من حيبك مثل 
هذا احلب..؟!

مداني حدييب

العدد:قضايا وأراء
1096

األحــد:  21 - 27 مجادى األوىل 1443 هـ، الـموافق لـ:  26  ديسمرب 2021  م 01 جانفي 2022م

يتذكرجيلنا بصفة عامة )دون شك( تلك 
»الكليش���������هات« القديمة التي هي أقرب 
إلى لغة  الخش���������ب عندما يتعلق األمر 
بالش���������باب والحديث عنهم بتلك الصيغ 
المهترئة كم���������ا كّنا نس���������مُع  )أو على 
األصح كما كان يفعل الحاكمون عندنا 
في س���������بعينيات وثمانينيات وتسعينيات 
القرن الماضي إلى أوائل هذا القرن قبل 
أعوام قليلة فقط...؛ عندما كانوا يقولون 
»الشباب هم قوة المستقبل« وهم »عماد 
األمة والوطن«، وهم »الثروة الحقيقية 
لشعبنا الكريم البطل«، أو كمثل قولهم 
»ه���������م ورثة المجد والس���������ؤدد« ونس���������ل 

الشهداء والمجاهدين..إلخ 
وفي النهاية، كما هو الحال اليوم وقبل 
اليوم، وكما يعلم ذلك الجميع، فإن حال 
الش���������باب بصفة عامة سيء، ووضعه 
أس���������وأ وأبأس وضع؛ باستثناء فئة قليلة 
اس���������تطاعت الفكاك من أس���������رمنظومة 
الكذب والخداع التي قادتنا على مدار 

عقود زمنية طويلة.
الواق���������ع الم���������ّر المؤلم يق���������ول بوضوح: 
إننا )نح���������ن الكبار(...ل�م نهيء ألؤلئك 
الش���������باب الحد األوس���������ط مما يجب أن 
ُيهي���������أ لهم، فص���������اروا يتهافت���������ون على 
»الهروب« من وطنهم، وشراء رحالت 
الموت شبه المؤكد، في سبيل الخروج 
منه )الوطن(، وليس لذلك من تفس���������ير 
س���������وى أنهم لم يجدوا في هذا الوطن ما 
أرادوه وتمّن���������وه، وعمل���������وا على تحقيقه، 
فضاق عليهم الوطن بما رُحب، وضاق 
المعاش على اتس���������اع رقعة هذا الوطن 
الغالي جغرافيا وتاريخا، وضاق العيش 
مكاناته،  ُفيه، على الرغم من  مقّدراته واإ
فهي محجوبة عنهم، لم ينالوا من خيرها 

قليال وال كثيرا.
في هذا الوضع الصعب الشائك ماالذي 

يمك���������ن أن تقدمه الجمعية كهيئة علمية 
ثقافية دعوي���������ة إصالحية تربوية لهؤالء 

الشباب؟
وما الذي يمكن أن تقدمه ُش���������عبها في 
كل جهة ووالية لهم، على سبيل تعزيز 
ثقتهم في أنفسهم، وعلى سبيل انتشالهم 
بعادهم عن الش���������رور  م���������ن الف���������راغ، واإ
والس���������موم واالنح���������راف واالنجراف في 

مهاوي الرذيلة والفجور؟
واألهم م���������ن ذلك ما ال���������ذي يمكن أن 
تقّدمه إلعداده���������م للحياة الصعبة التي 
طغت عليها األناني���������ات، وغزتها القّيم 
الغربي���������ة المادية، وص���������ار العيش فيها 

صعبا للغاية؟
إن المتاب���������ع لنش���������اط جمعي���������ة العلماء 
المسلمين الجزائريين يستطيع أن يلحظ 
بوضوح جهودا طيبة في هذا المجال، 
في عديد الواليات، في ش���������رق الوطن 
وغربه وجنوبه ووس���������طه، والمخصص 
للش���������باب من الجنسين الذكور واإلناث 

على حد سواء، ومن ذلك:
-1 � فت���������ح المجال أمامه���������م وأمامهن 
لالنخراط في العمل الجمعوي النظيف 
الهادف، في صفوف الجمعية، في كل 
الحق���������ول التي يمكن لهم تفريغ طاقاتهم 
فيها، وضم���������ن لج���������ان الجمعية لجنة 
متكاملة األركان تعنى بالش���������باب وهي 

»لجنة الشباب والطلبة«.
-2 � تعزي���������ز النش���������اط الرياضي بفتح 
المج���������ال أم���������ام مجاميع الش���������باب في 
التدريب والرياضة من منظور تكويني 
أخالقي، وصرف طاقاتهم في المجاالت 
المناسبة ،والحمد هلل هذا جار ساٍر في 
عب الوالئية والبلدية، على  عشرات الشُّ

امتداد الوطن.
-3  � اس���������تقطاب المئات من البنات/

الش���������اّبات، في مختلف حقول الصنائع 
والح���������رف، وضم���������ان تكوين مناس���������ب 
له���������ن، ينتهي بش���������هادات معترف بها، 
في المجاالت التي ينشطن فيها والتي 
: الخياطة، التفصي���������ل، الطبخ  ت�م���������سُّ
والحلويات، تصميم المالبس واألفرشة، 
تجهي���������ز العرائ���������س، إع���������داد المربيات 
والمدّرسات،التأهيل األسري والزواجي. 

الخ 
4 -  االهتمام بالمتمدرسين)الش���������باب( 
بورش���������ات تكوينية، خاصة ترافقهم في 

مؤسس���������اتهم التربوي���������ة: متوس���������طات، 
ثانويات، مراكز التكوين المهني.

5 - القيام بعشرات األنشطة في مجال 
التوعية والتحسيس والتوجيه بخصوص 
أضرار المخدرات والمسكرات والخمور 
واالنحراف ،ومن ذلك ما يتم عن طريق 

معارض تتنقل من مكان إلى آخر..
5 � القي���������ام بمنافس���������ات رياضي���������ة بين 
المساجد أو بين األحياء أو بين الفرق 
الصغيرة في المدن واألحياء الكبرى في 

مناسبات مخصوصة.
6 � متابع���������ة الش���������بان والش���������ابات في 
التكوين القرآني والشرعي، وبفضل اهلل 
تعالى أثمر هذا عشرات من  الحافظين 
والحافظات، والدعاة الهداة، تنقل وسائل 
اإلع���������الم أخبارهم وأخبار تخّرجهم بين 

الفينة واألخرى.
-7 إنشاء عشرات النوادي في مختلف 
الحقول  العلمي���������ة، الثقافية، المعرفية، 
الدينية، األدبية واللغوية، وهناك ُشعب 
لديه���������ا أكثر من 15ناديا في ش���������عبتها 
)وس���������نخصص  والخيرقادم.  وحده���������ا. 
مقالة في هذا الش���������أن   لشعبة سكيكدة 

لعنايتها الخاصة بالشباب(.
الكثير من مناش���������ط  -8 تخصي���������ص 
الجمعية )خاص���������ة الملتقيات والندوات 
الوطنية والجهوية( لموضوع الش���������باب 
س���������واء تعّلق األمر بمحارب���������ة اآلفات 
االجتماعية، أو اتصل بإعداد الشباب/
قادة للمستقبل، ومن يستعرض أنشطة 
الموضوعات  الكثير من  الجمعية يجد 

التي دارت � خاصة � حول الشباب.
9� الس���������عي الحثيث إلرساء منهج قويم 
ف���������ي مجال تأهيل الش���������باب للقيادة في  
كثي���������ر م���������ن المجاالت؛خاصة المجال 
الشرعي، الدعوي، الفكري، التربوي...
ومالم���������ح ه���������ذا البند األخي���������ر تت�كامل 
شيئا فش���������يئا باالهتمام بإنشاء المعاهد 
الشرعية واللغوية، واالجتهاد في العناية 
بالخاتمين والخاتمات وتوفير فضاءات 
اس���������تكمال التكوين المتي���������ن لهم وله�ّن 
� والمرشدين  )معاهد الدعاة والداعيات 

والمرشدات(.
لكن هل يكفي كل ذلك؟ 

الج���������واب: بالطبع ال يكف���������ي، بل البد 
من مضاعفة الجهود وتركيز االهتمام 
على الش���������باب من جميع الجوانب ومن 

كل النواحي، بنظرة استش���������رافي�ة عميقة 
ومتبصرة.ولع���������ل ه���������ذا يك���������ون مجال 
المدارس���������ة والمناقش���������ة ف���������ي فضاءات 
الجمعي���������ة الكب���������رى )لق���������اء اإلطارات � 
الملتقي���������ات الجهوي���������ة المتخصص���������ة � 
المجالس الس���������نوية � المؤتمر)الجمعية 

العامة(الخ.
ب�ل إّنني أدعو� بوضوح �  من اآلن إلى 
التفكير في إطالق نق���������اش يدوم عاما 
كام���������ال، موضوعه الوحي���������د »الجمعية 
والشب�اب« يكون »الشباب« ه�و مدار 
االهتمام والمدارسة والمناقشة والتحليل 
والتدبير...عس���������ى أن تتبل����������ور مالمح 
تص���������ّور متمي���������ز لالهتمام بالش���������باب 
عدادهم،  والعناي���������ة بهم، ومرافقته���������م، واإ
وتكوينهم وتدريبهم على مدار السنوات 
القليلة القادمة...حتى يكونوا خير خلف 
لخي�ر س���������لف.وهذا أمر عظيم الش���������أن 
يحتاج إلى تدبير عميق واستفراغ كلي 
للج�هود ا لعقلية، واإليمانية، والروحية، 

والفكرية، والدعوية، واالستشرافية.
عسى أن يمّن اهلل علي��نا بالفضل والخي�ر 
ويب���������ارك جه���������ود القائمي����������ن الصادقين 
المخلصي���������ن في هذه الجمعية الميمونة 

المباركة.
ولنذكر بهذه الس���������طور لإلبراهيمي عن 

الشباب:
»والشباب المحمدي أحّق شباب األمم 
بالس���������بق إلى الحياة واألخذ بأس���������باب 

القوة«*
»الش���������باب في كّل أمة هم الدم الجديد 
الضامن لحياتها واستمرار وجودها، وهم 
اإلمتداد الصحيح لتاريخها، وهم الورثة 
الحافظون لمآثره���������ا، وهم المصححون 
ألغالطها وأوضاعه���������ا المنحرفة، وهم 
الحامل���������ون لخصائصها إلى من بعدهم 

من األجيال«.
»يا شباب اإلس���������الم وصيتي إليكم أن 
تتصلوا ب���������اهلل تدينًا، وبنبيك���������م اتباعًا، 
وباإلس���������الم عماًل، وبتاري���������خ أجدادكم 
إطالعًا، وبآداب دينكم تخلقًا، وبآداب 
لغتكم إستعمااًل، وبإخوانكم في اإلسالم 
ولّداتكم في الش���������بيبة إعتناًء واهتمامًا، 
فإن فعلتم حزتم من الحياة الحّظ الجليل، 

ومن ثواب اهلل األجر الجزيل« .
*اآلثار: الجزء الرابع ص121ـ وما 
بعده291ـ 

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ...والشباب 
مالحظــات ومقرتحــات 

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ

تعتب���������ر الثورة الجزائرية ليل���������ة الفاتح من نوفمبر 
1954 نتاج���������ا ألحداث س���������بقتها لعل من أهمها 
دراك كل الجزائريين أنه  مجازر 8 م���������اي 45، واإ
ال س���������بيل للوصول إلى إعادة الس���������يادة الوطنية 
إال باعتماد الكفاح المس���������لح، حيث يمثل الطلبة 
النخبة  الجزائريون بمختلف توجهاتهم ومشاربهم 
الواعي���������ة والمثقفة التي كان له���������ا دور بارز في 
تحوالت الحركة الوطنية، إذ عملت على تأطير 
نفسها تحت تنظيمات وهياكل تنشط من خاللها 
لبث أفكارها وتمارس فيه���������ا اهتماماتها المختلفة 

ثقافية كانت أو سياسية.
عند اندالع الث���������ورة تؤكد كل المصادر التاريخية 
أن الطلب���������ة الجزائريين الفرانكوفونيي���������ن لم يلبوا 
ن���������داء أول نوفمبر وتأخر التحاقهم إلى 19 ماي 

1956، وعلى العكس من ذلك فقد كان التحاق 
الطلبة الذين درس���������وا في المعاهد العربية كمعهد 
الزيتونة والقرويين واألزهر مباش���������رة عند اندالع 
الثورة الجزائرية، إذ نجد عددا كبيرا منهم التحقوا 
بصفوفها في الجبال خالل الش���������هر األول، ومن 
بينه���������م طلبة مدرس���������ة التهذي���������ب وخرجوها ممن 
واصلوا دراس���������تهم في دول المشرق العربي، وكذا 

تونس والمغرب.
وم���������ن طرق االلتح���������اق التي اعتمدته���������ا الجبهة 
االتصال بالمسؤولين والطلب منهم إقناع الطلبة 
بضرورة االنضمام للثورة مثل ما قام به المجاهد 
معمر المعافي ال���������ذي اتصل بالوردي قتال وقام 
بتجنيده، وبعد لقاءات متعددة مع بشير شيحاني 
طل���������ب منه تجنيد طلبة معهد ابن باديس خاصة 
أبناء الناحية حيث أسفرت هذه االتصاالت على 
التحاق عدد منهم بالثورة مباشرة من المعهد ومن 
بينه���������م علي علية، بلقاس���������م علية، محمد عالق، 
رزايقية صادق، ن���������وار جدواني، محمد الربيعي، 
يونس الطاهر حواس، وكل هذه األس���������ماء كانت 
تدرس في مدرسة تهذيب البنين والبنات بتبسة.

   كما التحق أيضا بعض طلبة مدرسة التهذيب 
في الكشافة مباشرة بعد مؤتمر استعجالي للتنظيم 
في ش���������هر س���������بتمبر 1955، حيث أصدر بيان 
بغلق مركز الكشافة وااللتحاق بالثورة قام بلقاسم 
فرصادو ورفاقه بإغالق مركزهم في تبسة فلتحق 

كل من القادة والجوالة بصفوف المجاهدين.
لم تقتصر مدرس���������ة التهذيب على تجنيد عناصر 
الكفاح المسلح على الرجال فقط بل كان للعنصر 
النس���������وي نصيبه مثل زعرة عثماني سيدتي والتي 
تعد قدوة للمرأة التبس���������ية التي شاركت في الثورة 
التحريري���������ة المبارك���������ة، حيث تتلم���������ذت على يد 
الش���������يخ العربي التبسي في مدرسة تهذيب البنين 
والبنات ثم معهد ابن باديس س���������نة 1947، كما 
كان لها نشاط مع حزب الشعب من خالل إلقاء 
محاضرات توعوية، وبعد غلق مدرس���������ة التهذيب 
م���������ن طرف اإلدارة االس���������تعمارية س���������نة 1956 
التحقت في السنة الموالية 1957 بصفوف جبهة 
التحرير الوطني كمناضلة وكاتبة حيث كان مقر 

التحاقها بقلعة سنان بتونس. 
* ماستر تخصص تاريخ الثورة الجزائرية.
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أخرج اإلمام الترمذي في ُسَنِنـِه َعْن 
َأبي ُهرَْيرََة – رضي اهلل عنه-  َقاَل: 
)َقاَل ِلي َرُســـــــــوُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم-:  َأْكِثْر ِمْن َقْوِل: ال 
َحـــــــــْوَل وال ُقوََّة ِإالَّ باللَّـــــــــِه، َفِإنََّها ِمْن 

َكْنِز اْلَجنَِّة(.
هذا الحديث حديٌث صحيٌح أخرجه 
اإلمام الترمذي في ُسَنِنـِه في كتاب 
الدَّعوات، بـــــــــاب فضل ال حول وال 

ُقوَّة إال باهلل. 
ِإنَّ الَجنَّة ُأمنية كّل مســـــــــلم، ولكي 
ُيَحقِّق اإلنســـــــــان ُأمنيته يجب عليه 
أن يســـــــــير على الطريق الُموصلة 
إلى الَجنَّة، حتى يصل إليها بسالم 
إن شـــــــــاء اهلل، فالَجنَّة فيهـــــــــا َما اَل 
َعْيـــــــــٌن رأت، وال ُأُذٌن ســـــــــمعت، وال 
خطَر على قلب بشر، َوَثَمُن الَجنَّة 
غـــــــــاٍل ونفيس كما جاء في الحديث 
الشريف: )َأاَل ِإنَّ ِسْلَعَة اللَِّه َغاِلَيٌة، 
َأاَل ِإنَّ ِســـــــــْلَعَة اللَِّه اْلَجنَُّة(، وِممَّا ال 
شـــــــــكَّ فيه أنَّ كّل إنســـــــــان في هذه 
الحياة الدنيا يحبُّ الســـــــــعادة ويرجو 
تحقيقها، ويعمل َما َوِســـــــــَعُه الُجهد 
لبلوغها، لكـــــــــْن منهم َمْن يقف عند 
حدود الرَّجاء فقط، ويريد أن يكون 
سعيدًا دون أن يقوم بواجبه، ودون 
أن يبذل ُجهده، وعند قراءتنا للقرآن 
الكريم نجد أّن اهلل ســـــــــبحانه وتعالى 
بالَجنَّة،  الفوز  ُيرشـــــــــدنا إلى طريق 
ا َمْن  فيقول ســـــــــبحانه وتعالى: )وََأمَّ
َخاَف َمَقاَم رَبِّـــــــــِه َوَنَهى النَّْفَس َعِن 
اْلَهَوى * َفـــــــــِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى(،  
يقول صاحب كتاب صفوة التفاسير: 
ا  ا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه« أي وَأمَّ »وََأمَّ
َمْن خاف عظمة ربه وجالله، وخاف 
مقامه بين يدْي رّبه يوم الحســـــــــاب، 
لعلمه ويقينه بالمبدأ والمعاد »َوَنَهى 
النَّْفَس َعِن اْلَهَوى« أي وزجر نفسه 
عـــــــــن المعاصي والمحـــــــــارم، وكفَّها 
عن الشـــــــــهوات التي ُتودي بها إلى 
المعاطب »َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى« 
أي فإّن منزلـــــــــه ومصيره هي الَجنَّة 
دار الّنعيم، ليس له منزل غيرها(.

)ِ فضل )ال حول وال ُقوهََّة ِإالهَّ باللهَّ
*َعْن َأَنِس ْبـــــــــِن َماِلٍك- رضي اهلل 
عنه- َقاَل: )َقاَل َرُسوُل اللَِّه -َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم-: َمْن َقاَل -َيْعِني 
ْلُت  ِإَذا َخرََج ِمْن َبْيِتِه-: ِبْسِم اللَِّه َتَوكَّ
َعَلى اللَِّه ال َحْوَل وال ُقوََّة ِإالَّ باللَِّه، 
ى َعْنُه  ُيَقاُل َلُه : ُكِفيَت َوُوِقيَت َوَتَنحَّ

ْيَطاُن(. الشَّ
* وَعْن َقْيِس ْبِن َســـــــــْعِد ْبِن ُعَباَدَة- 
رضـــــــــي اهلل عنه- َأنَّ َأَباُه َدَفَعُه ِإَلى 
النَِّبـــــــــيِّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم- 
َيْخُدُمُه، َفَأَتى َعَليَّ النَِّبيُّ -َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم- َوَقْد َصلَّْيُت َرْكَعَتْيِن، 
َقـــــــــاَل: َفَضرََبِني ِبِرْجلِـــــــــِه َوَقاَل:  َأاَل 
َأُدلَُّك َعَلى َباٍب ِمْن َأْبوَاِب اْلَجنَِّة؟، 
ُقْلـــــــــُت: َبَلى، َقاَل: ال َحـــــــــْوَل وال ُقوََّة 

ِإالَّ باللَِّه(. 
* وَعْن أبي َأيُّوب اأَلْنَصارِّي: )َأنَّ 
َرُسوَل اللَِّه- َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-

َلْيَلَة ُأْســـــــــرَِي ِبِه َمرَّ َعلَـــــــــى ِإْبرَاِهيَم، 

َفَقاَل: َمْن َمَعَك َيا ِجْبرِيُل؟ َقاَل: َهَذا 
َتَك  ٌد، َفَقاَل لَـــــــــُه ِإْبرَاِهيُم: ُمْر ُأمَّ ُمَحمَّ
َفْلُيْكِثـــــــــُروا ِمْن ِغـــــــــرَاِس اْلَجنَِّة، َفِإنَّ 
ُتْرَبَتَها َطيَِّبٌة، وََأْرَضَها وَاِسَعٌة، َقاَل: 
َوَما ِغرَاُس اْلَجنَِّة؟ َقاَل: ال َحْوَل وال 

ُقوََّة ِإالَّ باللَِّه(.
وعند دراستنا لهذه األحاديث الّنبوّية 
الّشريفة نجُد َأّن لهذه الكلمة العظيمة 
)ال َحـــــــــْوَل وال ُقـــــــــوَّة إالَّ باهلل( فضٌل 
عظيٌم وأجٌر كبيـــــــــٌر، وما أعظَم أْن 
تظلَّ ألســـــــــنتنا رطبة بها، فهي كنٌز 

من كنوز الجنة.
كنز ِمْن كنوز اجلنة

 َعْن َأِبي ُموَسى اأَلْشَعرِيِّ -َرِضَي 
ا َغزَا َرُسوُل اللَِّه  اللَُّه َعْنُه- َقاَل: )َلمَّ
-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َخْيَبَر ـــ َأْو 
َه َرُســـــــــوُل اللَِّه -َصلَّى  ا َتَوجَّ َقاَل: َلمَّ
اللَُّه َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم- ـــ َأْشَرَف النَّاُس 
َعَلى وَاٍد  َفرََفُعوا َأْصوَاَتُهْم بالتَّْكِبيِر، 
اللَّـــــــــُه َأْكَبُر، اللَُّه َأْكَبـــــــــُر، ال ِإَلَه ِإال 
اللَُّه، َفَقاَل َرُســـــــــوُل اللَِّه-َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَسلََّم-: »اْرَبُعوا َعَلى َأْنُفِسُكْم، 
ِإنَُّكْم ال َتْدُعوَن َأَصمَّ وال َغاِئًبا، ِإنَُّكْم 
َتْدُعوَن َســـــــــِميًعا َقرِيًبا َوُهَو َمَعُكْم«، 
وََأَنا َخْلَف َدابَِّة َرُســـــــــوِل اللَِّه -َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم-، َفَســـــــــِمَعِني وََأَنا 
َأُقـــــــــوُل: ال َحْوَل وال ُقـــــــــوََّة ِإال باللَِّه، 
َفَقـــــــــاَل ِلي: »َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن َقْيٍس«، 
ُقْلُت: َلبَّْيَك َيا َرُسوَل اللَِّه، َقاَل:  »َأال 
َأُدلَُّك َعَلى َكِلَمٍة ِمْن َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز 
اْلَجنَِّة؟« ُقْلُت: َبَلى َيا َرُســـــــــوَل اللَِّه، 
َفَداَك َأبي وَُأمِّي، َقاَل: »ال َحْوَل وال 

ُقوََّة ِإالَّ باللَِّه«(.  
قـــــــــال اإلمام النووي  - رحمه اهلل - 
ابق: )قوله  في شـــــــــرحه للحديث السَّ
-صلّـــــــــى اهلل عليه وســـــــــّلم-: »ال 
حول وال قوَّة إالّّ باهلل كنز من كنوز 
الجنـــــــــة« قال العلماء: َســـــــــَبُب ذلك 
أنَّها كلمة استســـــــــالم وتفويض إلى 
اهلل تعالـــــــــى، واعتراف باإلذعان له، 
وأّنـــــــــه ال صانع غيره، وال رَادَّ ألمره، 
وَأنَّ العبد ال يملك شيئًا من األمر، 
ومعنى الكنز هنا: َأّنه ثواب ُمدَّخر 
في الَجنَّة، وهـــــــــو ثواب نفيس، كما 
أّن الكنز أنفـــــــــس أموالكم، قال أهل 
اللغة: »الحـــــــــول« الحركة والحيلة، 
أي: ال حركة وال استطاعة وال حيلة 
إاّل بمشيئة اهلل تعالى، وقيل: معناه 
، وال قوّة في  ال حول في دفع َشـــــــــرٍّ
تحصيل خير إاّل بـــــــــاهلل، وقيل: ال 
حول عن معصية اهلل إالَّ بعصمته، 
وال قوّة على طاعتـــــــــه إالَّ بمعونته، 
وُحِكَي هذا عن ابن مسعود -رضي 
ُمتقـــــــــارب، قال  اهلل عنـــــــــه-، وكّله 
أهل اللغـــــــــة: َوُيَعبَُّر عن هذه الكلمة 
وباألّول جزم  والحولقـــــــــة،  بالحوقلة 
األزهـــــــــرّي والجمهور، وبالثاني جزم 

الجوهرّي(. 
آُمُرَك وإّياها أن تستْكِثرا من قول ال 

 ِ حول وال ُقوهََّة ِإال باللهَّ
ذكـــــــــر اإلمام القرطبي في تفســـــــــيره 
لقول اهلل  ســـــــــبحانه وتعالى: }َوَمن 
َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا* َوَيْرزُْقُه 

ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب{.
)وقـــــــــال أكثر المفســـــــــرين فيما ذكر 
الثَّعلبي: ِإّنهـــــــــا نزلت في َعْوف بن 
مالك اأَلْشـــــــــَجِعّي. روى الَكْلبي عن 
أبي صالح عن ابـــــــــن عباس قال: 
جاء َعـــــــــْوف بن مالك األشـــــــــجعّي 
إلى النبّي -صّلى اهلل عليه وسّلم- 

فقال: يا رســـــــــول اهلل، ِإّن ابني َأَسرَُه 
العـــــــــدّو وَجزَِعـــــــــت األّم. وعن جابر 
بن عبد اهلل: نزلـــــــــت في َعْوف بن 
مالك األشجعي َأَسَر المشركون ابنًا 
له ُيَسمَّى ســـــــــالمًا، فأتَى رسول اهلل 
-صّلى اهلل عليه وسّلم- َوَشَكا إليه 
الَفاقة وقال: ِإّن العدّو َأَســـــــــَر ابني 
فقال  تأمرني؟  فمـــــــــا  وَجزِعت األّم، 
-عليه الّصالة والّسالم-: »اتَِّق اهلل 
ّياها أن تســـــــــتكِثرا  واصبر، وآمرك واإ
من قول ال َحْوَل وال ُقوََّة ِإال باللَِّه«. 
فعـــــــــاد إلى بيته وقـــــــــال المرأته: ِإّن 
رسول اهلل -صّلى اهلل عليه وسّلم- 
ّياِك أن نستكثر من قول ال  أمرني واإ
َحـــــــــْوَل وال ُقوََّة ِإالَّ باللَِّه. فقالت: ِنْعَم 
ما أمرنا به. فجعـــــــــال يقوالن، َفغَفل 
الَعُدّو عن ابنه، فساق غنمهم وجاء 
بها إلى أبيه، وهي أربعة آالف شاة. 
فنزلـــــــــت اآلية، وجعل النبّي -صّلى 
اهلل عليه وســـــــــّلم- تلك األغنام له. 
في رواية: أّنه جاء وقد أصاب ِإباًل 
من العدّو وكان فقيرَا. قال الكلبي: 
أصاب خمسين بعيرًا. وفي رواية: 
فأفلَت ابنه من األْســـــــــر وركَب ناقة 
للقوم، َوَمّر في طريقه بَســـــــــرْح لهم 
فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب َغَنمًا 
ومتاعًا فســـــــــأل النبـــــــــي -صّلى اهلل 
عليه وسّلم-: َأَيِحلُّ لي أن آكل ِمّما 
أتى به ابني؟ قال: »نعم«. ونزلت: 
}َوَمن َيتَّـــــــــِق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا* 

َوَيْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب{.
األخ القارئ الكريم: 

ِإنَّ المسلم يعمل جاهدًا من أجِل أن 
يعيش حياة كريمة في الدنيا، ومن 
المعلوم أنَّ أعمار األمة كما َبيَّن – 
عليه الّصالة والّسالم – بين الستين 
والسبعين والقليل من يتجاوز، وِمْن 
ِنَعِم اهلل على ابن آدم البيت الواسع، 
لذلك فِإّن المســـــــــلم يحرص على أن 
يكون له بيٌت واســـــــــع جميل يشعُر 
فيه بالرَّاحة واالطمئنان والّســـــــــعادة، 
ومـــــــــع ذلك فهـــــــــذا البيـــــــــت ُمَعرٌَّض 
في هـــــــــذه الحياة  للّتلـــــــــف  والحرق  
والّتشـــــــــّقق والّتصدع، فكم من بيوت 
ُهِدمت وســـــــــقطت ألسباب متعددة، 
وفي النهاية فـــــــــِإنَّ أصحاب البيوت 
وســـــــــيتركون  اآلخرة  إلـــــــــى  راحلون 
بيوتهـــــــــم وأهليهم، وقـــــــــد أخبرنا اهلل 
ســـــــــبحانه وتعالـــــــــى بـــــــــأنَّ الَجنَّة في 
اآلخرة هي مـــــــــأوى المؤمنين، وأنها 
مراتب ودرجات تتناسب مع مستوى 
اإليمان والَخْشـــــــــية والعمل الصالح 
الذي قّدمـــــــــه ُمْســـــــــَتِحقُّها في الحياة 
الدنيـــــــــا ، فمـــــــــا أوســـــــــع دار الُمتَّقين  
وما أطيب ريحهـــــــــا!!، ِإّن عرضها 
ّن  واِإ واألرض،  الســـــــــموات  كعرض 
ريحها َلُيوَجُد من مســـــــــيرة مائة عام، 
كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: 
}َوَسارُِعوْا ِإَلى َمْغِفرٍَة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة 
ُأِعدَّْت  َماوَاُت وَاأَلْرُض  َعْرُضَها السَّ
ِلْلُمتَِّقيَن{، وقول رسولنا – صّلى اهلل 
عليه وسّلم-: )ِإنَّ رِيَحَها َلُيوَجُد ِمْن 

َمِسيرَِة ماَئة َعام(.
اللَّهم إّنا نسألك الَجنَّة ونعيمها، وما 
ُيَقرِّب إليها ِمْن قول أو عمل وصّلى 
اهلل على سّيدنا محمد T وعلى آله 

وأصحابه أجمعين.

نهَّـــِة ِ .... ِمْن َكْنِز اجْلَ ال َحــْوَل َوال ُقـــوهََّة ِإال باللهَّ

د. يوسف مجعة سالمة*

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  
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من ظن أن العقالنية واحدة فهو مخطئ. ومن أصرَّ على أنه ُمِحقٌّ 
فليِجبنا: بأي العقالنيات علينا أن نأخذ: عقالنية الغرب أم عقالنية 
الفلسفة  أم عقالنية  الالتين  أم عقالنية  اإلغريق  الشرق؟ عقالنية 
الغربية الحديثة؟ عقالنية ديكارت أم عقالنية هيجل أم عقالنية نيتشه 

أم عقالنية هابرماس؟
ذ نقدُِّر أن المصرَّ قد أذعن لدعوى تعدد العقالنيات، فلنمِض في  واإ
موضوع المعقول والالمعقول في فكر »التنويريين« العرب، من بعد 
ما كنا أشرنا في مقال سابق إلى كتاب المفكر المصري زكي نجيب 

محمود »المعقول والالمعقول في تراثنا العربي«.
لقد حاكم مؤلف الكتاب التراث العربي بعقالنية غير عقالنيته، وهي 
العقالنية الغربية في مبدئها المشترك الذي هو االستغناء عن الوحي 
مصدرا للمعرفة والحقيقة، والتعويل على العقل البشري وحده في طلب 
الحياة  بين  التفريق  إلى  المنطلق  هذا  به  وأدى  والمعرفة.  الحكمة 
لى اتخاذ مقولٍة لهربرت ريد مرجعا في  اإليمانية والحياة العقلية، واإ
طريقة التعامل مع التراث على أساس ما يناسبنا من منافعه الدنيوية 
ال أصوله المعرفية: )إن الثقافة– ثقافة األقدمين أو المعاصرين- هي 
طرائق عيش، فإذا كان عند أسالفنا طريقة تفيدنا في معاشنا الراهن، 
أخذناها وكان ذلك هو الجانب الذي نحييه من التراث؛ وأما ما ال ينفع 
نفعا عمليا تطبيقيا فهو الذي نتركه غير آسفين، وكذلك نقف الوقفة 
نفسها بالنسبة إلى ثقافة معاصرينا من أبناء أوربا وأمريكا(. وهي 
خطوة ال تقود إال إلى نبذ التراث اإلسالمي كله؛ ألن طرائق العيش 
تتطور، وأكثر ما كان عليه أسالفنا منها لم يعد يناسب حياتنا اليوم. 
كان  تراثنا  أن  يزعم  بماديته، وهو  التراث عنده مرهونة  نفعية  وألن 
جوهره العالقة بين اإلنسان واهلل وليس بين اإلنسان واإلنسان، وذلك 
إلى عصرنا قد فقد مكانته ألنه  بالنسبة  التراث كله  في قوله: )إن 
العالقة بين اإلنسان واهلل، على حين أن  يدور أساسا على محور 
ما نلتمسه اليوم في لهفة مؤرقة هو محور تدور عليه العالقة بين 
الغرب  الحتمية الستعارته مفهوم  النتيجة  اإلنسان واإلنسان(؛ وهي 
للتراث والمنفعة العملية؛ إذ طرائق العيش هي الجانب األكثر تطورا 

في حياة البشرية، وال معنى للرجوع إلى التراث إلحيائها.
من األمانة أن نذكر أنه راجع موقفه هذا من التراث، وانتقد ما عليه 
الفكر العربي المعاصر من التبعية لعقالنية الغرب، فقال: )لقد كان 
ألسالفنا وجهة نظر فلسفية تميزوا بها، وأما نحن- في هذا العصر- 
فيبدو أن النقل عن التيارات الفلسفية في أوربا وأمريكا، قد شغلنا، 
حتى لم يعد أمامنا فراغ نفكر فيه ألنفسنا، وبطريقتنا الخاصة. وها 
عربي  فلسفي  إنتاج  إلى  سبيل  من  هل  سؤاال:  اليوم  أطرحه  أنذا 
اختالله  نشاهد مظاهر  نزال  ما  واقعا  يمحو  ذلك ال  ولكن  أصيل؟(؛ 
حاول  الذي  المعقول  المعاصر  العربي  الفكر  تجاوز  لقد  اآلن:  إلى 
التزامه والمنافحة عنه، إلى الالمعقول الذي زعم أنه يقاومه ويحّذر 
غليون،  برهان  كتاب  من  فلنقتطع  يطول،  ذلك  تفصيل  وألن  منه. 
القّيم »اغتيال العقل«، هذه الكلمات شاهدا على تنوير عربي يدعي 

العقالنية وهو يغتال العقل. قال برهان:  
والنظم  المسبقات  كل  في  الشك  من  الغربية  العقالنية  »نشأت 
الفكرية القائمة من أجل تأكيد حرية اإلنسان، حرية الفرد والجماعة 
وتبرره،  القائم  النظام  لتثبت  فجاءت  العربية  العقالنية  أما  القومية، 
التاريخ  موضوعية  وباسم  تارة  التقدم  باسم  والتبعية،  الحداثة  نظام 
تارة أخرى ولكن دائما ضد حرية اإلنسان. وهكذا تحولت هي ذاتها 
إلى نقل، إلى تقليد بمعنى الكلمة، تقليد لآلخر ال تمسك بالتقاليد، 
إحياء  ال  لدولة  وتدعيم  جديدة،  لقيم  بناء  ال  القائمة  للبنى  وتدمير 
ومجردة  خارجية  لعقلية  بل  لعقالنية،  كنموذج  جاءت  لقد  لمجتمع. 
النموذج  صورة  على  المعاش  الواقع  تركيب  إعادة  تشغيلها  يتطلب 
االجتماعي األصلي الذي تم استقاؤها منه... لذلك لن تظهر العقالنية 
ما  بقدر  نقدية وموضوعية،  أصلية  لمواقف وتوجهات  كازدهار  هنا 
منزوعة  أي  جاهزة،  وتصورات  وأفكار  لنظريات  »كاستيراد«  ظهرت 
من سياقها االجتماعي. وبما هي كذلك تشكل عقالنية النقل نفيا لكل 

تفكير عقالني وموضوعي.«
ربما الح للقارئ أن برهان غليون يتخذ هو ذاته من العقالنية الغربية 
اغتيال  على  الشهادة  هو  هذا  مقامنا  في  يهمنا  ما  ولكن  مرجعا؛ 
العقل. إن »التنوير« العربي يغتال العقل من حيث يّدعي أنه يؤمن 

به ويذود عنه!
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املعقول والالمعقول يف فكر 
»التنويريني« العرب

أ.د. عبد امللك بومنجل



تهنئة
نبارك للش���������يخ الحبيب، والدكتور الفاضل س��امل عبد املالك أستاذ الرياضيات بجامعة تبسة، ورئيس 
شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بلدية الشريعة ترقيته إلى مصاف األستاذية )بروفيسور( 

فهنيئا له، وبارك اهلل له، وهنيئا لنا ولجامعة تبسة ولجمعية العلماء المسلمين الجزائريين به...
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تابعت طرًفا من الجدل الذي دار حول تصنيف نظم التعليم في العالم، 
وجاء التقرير ليضع  الجزائر في المرتبة التاسعة والثمانين بعد المئة 
احتكمت  التي  المسطرة  مفردات  على  باالطالع  أهتم  ولم   ،)189(
خالل  من  متيقن  أنني  ذلك  التقرير،  وضعت  التي  المؤسسة  إليها 
التصنيفات  أن هذه  الحديثة،  التصنيفات  خبرات سابقة في مجاالت 
الحوكمة  آليات  حول  تدور  ومعاييرها  التقنّية،  الصبغة  عليها  تغلب 
الكبرى  الشبكات  عبر  الدولي  )الماركتينغ(  وآليات  الواسع،  بمعناها 
وأهمها شبكة االنترنت، ومعنى ذلك قياس مدى حضور النظم التربوية 

المحلّية واسهامها في الخريطة الدولية...
هذا  في  ضعيف  الجزائر  المؤسسات  أداء  بأن  نعترف،  أن  بد  وال 
المضمار، سواء في مجال التعليم بكل أطواره أو في مجال الحركية 
االقتصادية واالجتماعية، ولعل من المعايير المهمة في الترتيب رصد 
مدى حضور الوسائل الحديثة في التدريس ونقل المعلومات للمتلقين، 
ومدى ربط مؤسسات التعليم بشبكة االنترنت، وما هامش التدريس عن 

بعد ومرافقة الطالب والتالميذ خارج مؤسسات التعليم...
فالجيل  األجيال،  بصراع  ذات صلة  أخرى  قضية  الجزائر  في  وهنا 
وفي  وتدفقها،  المعلومة  سيولة  بجدوى  يؤمن  ال  تكوينه  بحكم  القديم 
له  يزال  ما  التعليم، وهو جيل  أولويات  يراها من  األحوال ال  أحسن 
يملك  المقابل جيل جديد ال  القرار، وفي  احتكار صنع  في  حضوره 
الخبرة الكافية في ميدان التسيير، ويريد أن يطير بجناح واحد، جناح 
تراكم  فرص  تضيع  وأولئك  هؤالء  وبين  الحديثة،  بالتقنيات  االيمان 
بما  قوم  )وكل  الذات  على  االنكفاء  نظرة  وتتعمق  والتكامل،  الخبرة 

لديهم فرحون(.
لقد شعر كثير من المتابعين بصدمة إذ وقفوا على تلك الرتبة، وذهبوا 
في تفسيرها كل مذهب، فمن قائل بالتحيز المفضوح، ومن قائل بأننا 
لم ننل إال ما نستحق، وبينهما جاءت آراء وتفسيرات أخرى، ونسي 
الجميع أو غفل عن مراجعة مفردات مسطرة التحكيم، وهي الكفيلة بأن 
تكشف ما لنا وما علينا قبل إصدار األحكام، وقديما ربط عنترة بن 

شداد علو الرتب بالمعنى األخالقي:
ال َيحِمُل الِحقَد َمن َتعلو ِبِه الرَُتُب 

َوال َيناُل الُعال َمن َطبُعُه الَغَضُب  
وبعيدا عن الحقد األعمى والغضب األرعن، البد أن نستفيد من تعديل 
بالدخول في منطق  عيوب صورتنا كما تبدو في مرآة غيرنا، وذلك 
العصر، فنحن ال نعيش في جزيرة معزولة عن الدنيا، وما لم نبادر 
بتقديم صورتنا كما هي أو كما نريدها، فإن اآلخرين يلتقطون صورتنا 

كما بدت لهم، ويسوقونها كما فهموها...
عدد  بمعنى  )الكم(،  الحديث عن  يكفي  كان  فقط،  سنة  ثالثين  قبل 
خدمات  مجال  في  الدول  ترتيب  ومنه  دولة،  كل  في  المتمدرسين 
التعليم، وكان يكفي الحديث عن عدد األطفال الذين يتلقون التلقيحات 
الخدمات  جودة  عن  للحديث  األطفال  وفيات  عدد  أو  األساسية، 
الصحّية، ويكفي الحديث عن تجاوز الدخل بدوالر واحد للفرد للقول 

بتجاوز خط الفقر...
لكن في الثالثة عقود األخيرة، جرت على العالم تطورات، خفضت دوال 
ورفعت أخرى، وتمَّ تعديل الكثير من معايير الرصد والقياس، و)من ال 
يتقدم يتأخر( كما يقول المثل، فال يكفي االبقاء على رصيدك الحالي، 
فقطار العالم سريع وال ينتظر، وعصر تدفق المعلومات ورصدها لم 

تعد تجدي معه الحكمة التي تقول: )من دخل بيته فهو آمن(.
إلى  نخلد  أن  التصنيفات، وحاولنا  ومعايير  ابتعدنا عن مسطرة  ولو 
منظمتنا  عن  راضون  نحن  هل  وسألنا:  صدق،  لحظة  في  أنفسنا 
مع  للتعامل  المخرجات  تلك  وما مدى جاهزية  التربوية ومخرجاتها؟ 

الواقع االستراتيجي واالقتصادي والثقافي الراهن؟
)أدلجة(  وراء  الركض  من  بالحد  الكفيلة  اآلليات  هي  ما  ذلك  وقبل 
التعليم، إذ يسعى كثير من القادحين في المنظومة التربوية إلى إفراغ 
جرعات من األدلجة، سيان في ذلك من يسعى إلى تغريبها وسلخها 
)دروشة(  محاضن  جعلها  إلى  يسعى  من  أو  الوطني،  انتمائها  من 
باسم األصالة والحفاظ على الهوية، أو حتى أولئك الذين يعملون على 

جعلها كالماء المطلق بال لون وال طعم وال رائحة...
إن خيانة تعليم األجيال وتشكيل عقول أجيال الغد، ال تقل في فداحتها 
عن خيانة أمن البلد االستراتيجي، إن لم تتعداها في الفداحة، ذلك أن 
التسلل الناعم وفتح منافذ لالستعمار الجديد عبر العقول والعواطف، 
فعل )ناعم( ويتسلل دون ضجيج، ويرهن مستقبل التعليم في ظاهرة 

عددية، ال تعرف من تحديات الراهن والمستقبل شيئا...
الكفاءات،  أنصاف  إلى  به  يعهد  ليس شأنا  التعليم  إن صياغة نظم 
بل هو خيار استراتيجي عليه يتوقف أمن البالد بكل أبعاده ومفرداته، 
وهو ليس قضية تقنية يكتفى فيه بحشو معلومات ومعارف، إنها قضية 
تشكيل عقول تؤمن بماضي وحاضر ومستقبل البالد، جذورها ممتدة 

في األرض، وعودها قائم وفروعها في السماء.

التعليم والعلو يف الرتب

احل���ق ال�مر

يكتبه د. حمّمد قماري

ِبَنِميٍم﴾  ���������اء  اٍز مَّشَّ قال اهلل تعالى:﴿َهمَّ
. إّن العملي���������ة التي يقوم بها اإلنس���������ان 
كتبليغ���������ه عن فالن آخ���������ر ليؤذيه فهي 
الوشاية الّنابعة من الحسد وقّلة األدب، 

وُتسّمى نميمًة. 
يقوم الواش���������ي بالّسعي بين من له أعلى 
رتب���������ة، والقدرة على الّس���������ماع والّتحّرك 
َس���������لبيا أو إيجابيا، ومن هو دون ذلك، 
وقليال ما يكون العكس. وهي خلق ذميم 
وسلوك مشين، وظلم للعباد مهما كانت 
ديانُتهم، وليس لها ُعمٌر. كما هي نوٌع 
من القيل والقال التي حّذرنا منه رسول 
اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم: »َوَيْكرَُه َلُكْم:  
َضاَعَة  ���������ؤَاِل، وَاِإ ِقيَل َوَق���������اَل، َوَكْثرََة السُّ

اْلَماِل«.
فاإلنسان الواش���������ي ضعيف الّشخصية، 
وقد يكون عديَم الّش���������خصية حين يقوم 
بهذا العمل المش���������ين باس���������تمرار، وفي 
الوقت نفسه يكون غيره قوي الّشخصية، 
فالّضعيف شغله الّشاغل الّتبليغ ليتقّرب 
ويزداد طمعا فهي الوش���������اية، أّما القوي 
فيبّلغ ليكش���������ف عن الفساد والمفسدين، 
وهو ليس بالواش���������ي كما هو معلوم عند 
الُوش���������اة الذين أطلقوه���������ا على المصلح 
ليقّللوا من ش���������أنه ويقّللوا من اإلصالح، 
وليعّم الفس���������اد: ﴿َأاَل ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن 

َولَِٰكن الَّ َيْشُعُروَن﴾.
وكان اليه���������ود قديم���������ا يقوم���������ون به���������ذه 
الجريمة، وهي الوش���������اية للحاكم ليقضوا 
على من خالفهم ويخلوا لهم الجو. وهذا 
م���������ن عاداتهم القبيحة عبر الّزمان، كما 
يفعلون اليوم م���������ع أمريكا يبّلغونها بكّل 
صغي���������رة وكبيرة بما يح���������دث في العالم 
اإلس���������المي على لس���������ان بعض ملوكها 
وأمرائها وعمالئها، أال ساء ما يفعلون.

جاء في كتاب »مختار الّصحاح« عن 
َيُة( كل لون يخالف  كلمة و ش ي )الشِّ
معظم لون الفرس وغيره والجمع )ِشيات( 
وقول���������ه تعالى: ﴿َقاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنََّها َبَقرٌَة 
الَّ َذُلوٌل ُتِثيُر اأَلْرَض واََل َتْسِقي اْلَحْرَث 
ُمَس���������لََّمٌة الَّ ِش���������َيَة ِفيَها َقاُلوْا اآلَن ِجْئَت 
ِباْلَحقِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا َيْفَعُلوَن﴾. أي 

ليس فيها لون يخالف سائر لونها. 
ويقال )َوَش���������ى( الّثوَب يش���������يه )َوْشًيا( 
اُه َتْوِش���������َيًة( ُشّدد للكثرة  و)ِش���������َيًة( و)َوشَّ
ٌي( و)الَوْشُي( من  ( و)ُمَوشِّ فهو )َمْوِشيٌّ
الّثياب معروف، ويقال )َوَش���������ى( كالمه 
أي كَذب، وَوَش���������ى به إلى الّس���������لطان 

)ِوَشاَية( أي سعى.
كم من عائالٍت وأقارَب تش���������ّتتوا بسبب 
ف ُعوقب  الوشاية الباطلة، وكم من موظَّ
بالّط���������رد من وظيفته أو تغيير مصلحته 
أو الّتقليل من رتبته بسبب الوشاية التي 

تقضي على األخضر واليابس.
والوشاية تبدأ من المسؤول الذي ال يقوم 
بعمله على أحس���������ن ما ُيرام وال بالمراقبة 
بنفسه، فيستعين بمن هو أدنى منه رتبة 
ليأتيه بأخب���������ار الموّظفين والعّمال حين 
يغيب بس���������بب أو بغير سبب؛ واألدهى 

واألمّر عندما تكون الوشاية عن طريق 
رسالة مجهولة المصدر.

وقال رس���������ول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم: 
»َكَفى ِباْلَمرِْء َكِذًب���������ا َأْن ُيَحدَِّث ِبُكلِّ َما 
َسِمَع«. ألّن الوش���������اية قد تكون ِصْدقا 
أو كذبا، على المباش���������ر أو على غير 
المباش���������ر. كأن يذه���������ب الواش���������ي إلى 
المسؤول فيخبره عن غياب زميله فهذا 
على المباش���������ر، أّما على غير المباشر 
فيّتصل الواشي بمس���������ؤوله ويسأل عن 
زميل���������ه قائال له: بحث���������ت عن فالن في 
مكتبه ولم أجده، ألم تره؟ وهذا الّنوع من 
الّناس أش���������به بالمنافقين، وقد ورد عن 
أبي هريرة رضي اهلل عنه، عن رس���������ول 
اهلل صّلى اهلل عليه وس���������ّلم قال: »َتِجُد 
ِمْن ِشرَاِر النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد اهلل َذا 
اْلَوْجَهْيِن الِذي َيْأِتي َهؤاَُلِء ِبَوْجٍه َوَهؤاَُلِء 

ِبَوْجٍه«.
أّم���������ا زمن االحتالل ف���������ي العالم العربي 
فما كان س���������بب تأّخر االس���������تقالل إاّل 
من الوش���������اية التي لعب���������ت أدوارا هاّمة 
في إيصال األخبار حقيقة أو كذبا من 
الواشي للمحتل عن إخوانه المجاهدين 
أو حّت���������ى من لم يعجْبه جاره، ظانًّا منه 

أّنه ناصٌح أمين.
ولّم���������ا كان م���������ا يقوم به الواش���������ي إّبان 
االحت���������الل بمثل هذه الّتصرّفات يقبض 
عليها أجرة أو ثمنا لقيامه بهذا الّتصّرف 
عن إخوانه إراديا أو غير إرادي، فكان 
ُيلّقب ب����������: »الَبيَّ���������اع«  أو »الَحْرِكي«. 
والمصيبة إذا كان الواش���������ي ال يعلم أّنه 
واٍش، أّم���������ا إذا كان يعلم أّنه كذلك فتلك 
هي الّطاّمة الكبرى. أّما ما هو متداول 
���������كيمة . َفَلها  في مجتمعن���������ا بكلمة الشَّ
َف أي رشاه،  معنى آخر، ش���������كَم الموظَّ

قّدم له َرشوًة.
وها هي ذي فلس���������طين تتأّخر في نيل 
اس���������تقاللها لكثرة »الَحْرَك���������ى« بالّداخل 
والخارج، والعجيب في ذلك مّمن ُعّينوا 
االنتخابات  الّديمقراطية وصناديق  بقوّة 
العربية مسؤولين على فلسطين، ورضوا 
لغزّة الحصار، كأّنها ليس���������ت جزءا من 

فلسطين، بل هم الذين حاصروها.  
وكم من أزواج شّتتوا شمل ُأسرهم بكلمة، 
من وشاية َمَلَْتُهْم غيضا باألخبار من 
هن���������ا وهناك فتنازعوا بعضهم مع بعض 

وسار كّل واحد إلى حال سبيله.
والذي ُيؤس���������ف له هو سَماع المسؤول 
أو حّتى اإلنسان العادي له حْظوٌِة  في 
مجتمعه، لكّل واٍش بما ُيؤتى به له ليس 
ّنم���������ا هدُفه الّتقليل  من أجل الّصالح واإ
بالموشى به، وتثبيت منزلة الواشي عند 
البال  للمس���������ؤول راحة  مسؤوله. ويبدو 
دارتها.  ���������م في مؤّسس���������ته واإ ألّنه متحكِّ
قال اهلل تعالى:﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن 
َجاءُكْم َفاِس���������ٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّن���������وا َأن ُتِصيُبوا 
َقْومًا ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُح���������وا َعَلى َما َفَعْلُتْم 

َناِدِميَن﴾.  
كما يلعب المس���������ؤول بما س���������معه من 
الواش���������ي عن الموش���������ى به ورقة ضغط 
ضّده عندم���������ا ُتت���������اح الفرصة ليضغط 
علي���������ه. ليبدأ الّصراع وع���������دم الّثقة بين 
ل الّنقابات، ويقّل  العامل ومسؤوله وتدخُّ
العطاء وال يهمهم جميعا اإلنتاج ألّنهم 

ال يعملون ألنفسهم.
وهنا تذّكرت قّصة وقعت للّشيخ محّمد 
البش���������ير اإلبراهيمي، ُيحك���������ى أّن أحد 
رجاالت قرية أوالد ميمون  دعا فضيلة 
الّش���������يخ اإلبراهيم���������ي وم���������ن يرافقه إلى 
المدينة للعشاء بمناسبة ما. وقد تناولوا 
وجبة العشاء معا، وتبادلوا الحوار تلك 
الّليلة. ولّما عادوا إلى مدينة تلمس���������ان، 
بلغ الّش���������يَخ اإلبراهيمي أّن الّرجل الذي 
دعاهم قام بتبليغ الّسلطات المحّلية بكّل 
شيء. ولّما التقى الّشيخ اإلبراهيمي به 
الم���������ه عّما فعل. فرّد علي���������ه الّرجل أّنه 
فعل ذلك بطريقته خير وأفضل من أن 
يصل الخبر الّسلطات المحّلية بطريقة 

أخرى. 
كما يصل األمر بالواشي أّنه يبّلغ عن 
منافس���������ه إلزاحته من طريقه في ش���������ّتى 
الميادين إدارة كانت أو حزبا أو جمعية 
ليكون لسيادة الواش���������ي الواجهُة وحده، 
ويبذل في ذلك جهدا كبيرا. وهذا مرض 
خطي���������ر ال ُيعالج إاّل بذك���������ر اهلل تعالى 
واألغرب ف���������ي ذلك كون ه���������ذا العمل 
المش���������ين من الحقد الّدفين إذا كان في 

المساجد بالّذات.
وعلي���������ه نصحنا علي ب���������ن أبي طالب 
بنصيحة مأثورة وهذا ما جاء فيها: »إذا 
جاءك الخصم وقد فقئت عينه فال تحكم 
له، فلعّل خصمه فقئ���������ت عيناه معا«. 
ومن مّنا ال يعرف المثل الّشعبي الذي 
كان آباؤنا يعملون به: )الشرع يسمع من 
زوج(. ثّم هناك مثل آخر مّما جاء فيه: 

)ضربني وبكى وسبقني واشتكى(. 
وعلى الّس���������امع أن يترّف���������ع ويتحرّى ما 
س���������مع من أخبار قد يكون فيها نقائص 
أو زيادات في طّيته���������ا الكذب والّتلفيق 
والّتدليس يحمل حقدا بالموشى به. كما 
يستغل الواشي تلك العداوة أو الخصومة 
التي هي بين الّس���������امع صاحب الُحظوة 
والموشى به، فيمتلئ غيظا وحقدا ويزيد 
صاحب المرتبة والمكان���������ة الّطين بّلة؛ 
وعوض أن ُيصلح، ُيفسد ويتمادى في 

الفساد.
والغريب أّن الواش���������ي يس���������تعين بجهله 
المرّك���������ب، أو عصبّيته لنفس���������ه األّمارة 
بالّسوء حين تنهاه عن مثل هذا الّتصّرف 
البذيء، فيرّد عليك أّن كلمة الوشاية لم 
ترد في القرآن العظيم، لعّله متناٍس قوله 

تعالى: ﴿َوْيٌل لُِّكلِّ ُهَمزٍَة لَُّمزٍَة﴾. 
فهل لن���������ا غضبة مثل غضبة رس���������ول 
اهلل صلّ���������ى اهلل عليه وس���������ّلم: »َأِبَدْعَوى 

اْلَجاِهِلَيِة وََأَنا َبْيَن َأْظُهِرُكْم؟«.  
حس���������بنا اهلل ونعم الوكيل فيمن وش���������ى 
بإخوان���������ه ظانًّا منه أّنه ُيحس���������ن ُصنًعا 
وقد ض���������ّل وأضّل، يقول عّز من قائل: 

 

﴿َوَتَرْكَنا َبْعَضُهْم َيْوَمِئٍذ َيُموُج ِفي َبْعٍض 
���������وِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمعًا﴾.  َوُنِفَخ ِفي الصُّ
وصدق سّيد الَخْلق ورفيع الُخُلق صّلى 
اهلل عليه وس���������ّلم: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل 
وَاْلَيوِم اآْلِخِر، َفْلَيُقْل َخْيرًا َأْو ِلَيْسُكْت«، 

وقال َيحيى مرًَّة: »َأْو ِلَيْصُمْت«.

تلمسان: 12 ربيع اآلخر 1442 
 هجرية، الموافق لـ:
 27 نَونبر 2020

الوشاي���������ة

أ. حمّمد بومشرة
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هذا، وقد شكّك كثير من العرب وغيرهم في أهلّية اللغة العربية 
لتقّحم عال���������م التقانة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، فضال عن 
مزاحم���������ة اللغات المنتج���������ة لها.. غير أّن ه���������ذا الزعم تبدد مع 
ٍس على منظوٍر  مرور الوقت، وبدا واضحًا أّنه توّجٌه غيُر ُمؤسَّ
معرف���������ّي؛ حيث إّن اللغة العربية بات���������ت تفرض حضورها عبر 
التقانات الجديدة بثبات، وتتكيف مع المس���������تجدات الَحوَسبّية، 
والَبرمجّية، والتقنّية، والتواصلّية، والمعلوماتّية، وظّلت مؤشرات 
التطور في ارتفاٍع متسارٍع نسبيًا، خالل السنوات القليلة الماضية 
في مجال: االس���������تخدام العربي لإلنترنت، والنش���������ر اإللكتروني 
بالعربي���������ة، والمحت���������وى الرقم���������ي، واإلدارة اإللكترونية، ومواقع 
التواصل االجتماع���������ي... حتى اس���������تطاعت أن تحتل المرتبة 
الرابعة عالميا ضمن ترتيب أعلى عش���������ر لغات في اس���������تخدام 
اإلنترنيت )الويب( خالل الس���������نوات األخيرة، بينما احتلت اللغة 
الفرنس���������ية المرتبة الس���������ابعة عالميا )وهي اللغة التي كان كثير 
م���������ن العرب، المغاربيين خصوصا، يُعّدونها لغة التقانة الحديثة 
بامتي���������از، ويعدونها اللغة األجدى في اس���������تخدام اإلنترنت( مما 
يؤّشر على أّن اللغة العربية استطاعت أن تقطع أشواطا معتَبرة 
في التمّكن ضمن الش���������ابكة، والبرمجيات النظامية والتطبيقية، 

ومواقع الويب، ومواقع التواصل االجتماعي، والميديا...
غي���������ر أّن ه���������ذا ال يعني البتة أّن اللغة العربي���������ة َبلغت المنتهى 
ف���������ي عالقتها بالتقان���������ات الحديثة، ألّن الخط���������وات الكبيرة التي 
قطعتها، هي في حقيقة األم���������ر خطوات صغيرة إذا ما قورنت 
باللغة اإلنجليزية والصينية واإلس���������بانية، ولذا فاللغة العربية في 
رهان مس���������تّمر مع اللغات المتنافس���������ة، أمام االنفجار المعرفي 

والتكنلوجي الذي يشهده العصر. 
أوال: راهن اللغة العربية في التقانات الحديثة

إّن ما يمكن التأكيد عليه ونحن نس���������تقرئ واقع اللغة العربية في 
مج���������ال التقانات الحديثة، هو أّن ره���������ان اللغة العربية في ولوج 
عالم التقانات، منذ س���������نوات قليلة مض���������ت، قد تحقق، وصار 
اس���������تخدام التقانات الحديثة باللغة العربي���������ة متاحا في مختلف 
المجاالت واألصعدة،  َفُولُ���������وُج هذا العالم الجديد أو هذه الثورة 
ّنما ذلك أمر  المعلوماتية ليس ِحكرًا على ش���������عٍب دون آخر، واإ

متاح لكّل الشعوب وبكّل اللغات.
 ولعّل أحس���������ن وسيلة يستظهر بها الباحث لمعرفة مدى انتشار 
اللغة أو انحصارها في مجال ما، هي وس���������يلة اإلحصاء، ولذا 
فالوق���������وف على راهن اللغة العربية تقنيا يقتضي اس���������تقراَء واقِع 
ُحضورِه���������ا في التقانات الحديثة بالبرهنة ال باالفتراض، وهو ما 
حملنا على االس���������تعانة ببعض اإلحصاءات لكشف حقيقة ذلك 

الحضور، والوقوف على راهن اللغة العربية تقنيا.
- اللغ���������ة العربي���������ة؛ الرابع���������ة عالميا من حيث االنتش���������ار على 

اإلنترنت 
اس���������تطاعت اللغة العربية أن تظفر بالمرتبة الرابعة عالميا، بعد 
أن كانت خارج نطاق العش���������ر لغات األكثر انتشارا على النت، 
وذل���������ك بعد أن فرضت حضورها في مح���������ركات البحث الكبرى 
مثل:  Google وYahoo وغيرهما، مما يس���������ر الوصول إلى 
المستندات العربية المخزنة في الشابكة، ومن ثّم اإلقبال المتزايد 
عليها من قبل مستخدمي العربية، كما تمّكنت من الظفر بدعم 
المواق���������ع العالمية الكبرى كاليوتيوب You tub  وفور ش���������ارد 
وغيرها، فضال ع���������ن مواقع التواصل االجتماعي كالفيس���������بوك 
نستجرام Instagram ولينكد  Facebook وتويتر Twitter واإ
إنLinkedin  وغيره���������ا. وكّل أولئك كان س���������ببا في تزايد عدد 
مس���������تخدمي العربية على الش���������ابكة، ولعل اإلحصاءات اآلتية 
أن تقّرب صورة تزايد انتش���������ار اللغ���������ة العربية على النت: )وفق 
إحصاءات الموقع المتخصص في إحصاء مستخدمي اإلنترنت 

) )Internet World Stats(  في العالم
ففي سنة 2007 احتلت اللغة العربية المرتبة العاشرة عالميا من 
حيث استخدام اإلنترنت )بمقدار مليوني قدره 28( بعد لغة كل 
س���������بانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال  من إنجلترا والصين واليابان واإ
يطاليا، وفق ما هو موضح ف���������ي البيان اإلحصائي  وكوري���������ا واإ

اآلتي:
   

وفي س���������نة 2010 تضاع���������ف عدد مس���������تخدمي اإلنترنت من 
الع���������رب، لتحتل بذلك اللغ���������ة العربية المرتبة الس���������ابعة عالميا 
)بمقدار مليوني قدره 65.4(، متقدمة على اللغة الفرنسية التي 

تقهقرت مع اللغتين الروسية، والكورّية.  
 

وبعد سنتين من ذلك؛ أي بحلول سنة 2013، قفزت اللغة العربية 
إلى المرتبة الرابعة عالميا )بمقدار مليوني قدره 135.6؛ وهي 
نس���������بة نمو كبيرة جدا( مخّلفة وراءها اللغة البرتغالية واليابانية 

والروسية واأللمانية والفرنسية والماليزية على التوالي.
وتبقى اللغة العربية محافظة على المرتبة الرابعة عالميا س���������نة 
2017، ولكن بمقدار مليوني قدره 219، وهو مقدار يحمل في 
طياته كثيرا من الدالالت؛ حيث إّن هذا المقدار يشّكل ما نسبته 
حوالي %50 من السكان العرب، ومن ثم يدّل على أن نصف 
العرب يتحكمون في استخدام اإلنترنت والتقانات الحديثة، وهو 
مؤش���������ر على االنتقال التدريجي للمجتمعات العربية إلى مجتمع 

المعرفة.
 

فنالحظ إذن أّن اللغة العربية اس���������تطاعت أن تتفوق على اللغة 
الفرنسية منذ سنة 2010 تقريبا، "وهذا يعني أّن العربية في وقتنا 
الحالي تعيش االزدهار والنماء، والفرنس���������ية تنهار وباستمرار، 
والمغاربة يتمس���������كون بها، أّما الفرنس���������ّيون فُه���������م يّتجهون اآلن 
َعالني���������ة إلى اللغة الَعالمية الِعلمّية وهي اإلنكليزية، ولألس���������ف 
نحن ما نزال نتش���������ّبث بالفرنسية رغم شهادات االحتضار التي 

ُيسّجلها أهلها" مثلما أشار إلى ذلك صالح بلعيد.
غير أّنه من الضروري أن نضع في الحس���������بان نسبة استخدام 
اإلنترنت من قبل سكان كل من اللغة العربية والفرنسية، حتى ال 
نغّتر في شيء من الزُُهّو والَخاِل، والّتَشاُمِخ والَتعاِل، ألّن الِعبرة 
ليست بالمرتبة إذا ما نظرنا إلى نسبة المستخِدمين بالقياس إلى 
عدد س���������كان لغة ما، ألّنه لو كان ذلك كذلك لكّنا نحن العرَب 
أحسَن حااًل، تقنيًا وتطورًا، من اليابان وألمانيا وفرنسا... ولكن 

الواقع غير ذلك طبعا.
إّن العرب اس���������تطاعوا أن يحققوا أكبر نس���������بة نمو في استخدام 
اإلنترنت في الوقت الحالي، مقارنة بالدول العشر األولى عالميًا 
في استخدام النت، والُمشاِر إليها أعاله في البيان اإلحصائي، 
غير أّن الفرنس���������يين يحتلون المرتبة األولى من حيث اختراقهم 
لإلنترنت، وذلك بنس���������بة %93.3 من عدد س���������كان هذه اللغة، 

في حين تش���������ّكل نس���������بة اختراق العرب لإلنترنت بالقياس إلى 
عدد سكانهم 50.3 فقط، ما يعني أّن البون شاسٌع بين العربية 

والفرنسية من هذه الزاوية.
 ولعّل البيان اإلحصائي اآلتي كفيل ببيان ذلك، وكفيل بالكشف 
ع���������ن تفاصيل أكثر  تخّص ترتي���������ب اللغات على اإلنترنت من 
حيث نسبة مستخدمي النت، ونس���������بة نمو مستخدميها، ونسبة 

اختراقها بالقياس إلى سكان كل لغة، وعدد سكان كّل لغة. 
  

فنالح���������ظ، إذن، أّن اإلنجليزي���������ة تحتل المرتب���������ة األولى عالميا 
من حيث نسبة مس���������تخِدمي اإلنترنت، وأّن اللغة العربية تحتل 
المرتبة األولى عالميا من حيث نسبة نمو مستخدمي اإلنترنت 
ما بين س���������نتي )-2000 2018(، وأّن المتكّلمين بالفرنس���������ية 
يحتلون المرتبة األولى عالميا من حيث نسبة اختراقهم لإلنترنت 

بالقياس إلى عددهم.
ثانيا: رهان اللغة العربية في التقانات الحديثة

إن الجه���������ود المبذولة من طرف المجتمع���������ات العربية في ترقية 
اللغ���������ة العربية تقنيا، تنم عن وعيهم بضرورة االنخراط في عالم 
التقانة والتكنولوجيا بلغتهم العربية، غير أن هذا المشروع مازال 
في بدايته، والجهود المبذولة على قيمتها مازالت قاصرة في ظل 
غياب استراتيجية شمولية غير مشتتة، والخطوات المقطوعة في 
مجتمعاتنا في هذا المجال كبيرة بالنسبة إلينا، غير أّنها صغيرة 

جدا مقارنة بالُدول المتقدّمة المنتجة للتقانة.
ولذا فهناك تحديات كبيرة تنتظر اللغة العربية في مجال التقانة؛ 

منها مثال: 
- تطوير البرمجيات النظامي���������ة والبرمجيات التطبيقية بانتظام 

واستمرار.
- العمل عل���������ى اصطناع المختصرات االصطالحية تماش���������يا 

ومتطلبات التقنية.
- صناعة المصطلح العلمي والتقني بما يناس���������ب طبيعة اللغة 
العربية االشتقاقية، واس���������تثمار الذخيرة اللغوية التي تملكها وال 
يملك غيرُها مثَلها، وهذا تحٍد كبير جّدا، ويتطلب تكاتف الجهود 
م���������ن طرف المتخصصين لغويا وأدبي���������ا، والمتخصصين علميا 
وتقنيا. ول���������ذا، البّد من توحيد الجه���������ود والعمل الجماعي، في 

شكل فرق بحث.
- تعميم تعريب التخصصات الجامعية، فكثير من التخصصات 
الجامعي���������ة ُتدّرس باللغة األجنبية، وفي هذا خدمة للغة األجنبية 
على حس���������اب اللغة العربية، ألّن البحث يت���������م باللغة األجنبية 
واألطروح���������ات باللغة ذاتها، والنش���������ر اإللكترون���������ي يكون بها 
كذلك، ولو اس���������تثمرت هذه الجهود باللغة العربية لنما المحتوى 
الرقمي، واتجهت اللغة العربية إلى اصطناع المصطلح العلمي 

والتقني.
- ضرورة تعميق الدول العربي���������ة للتعامل اإللكتروني، وهو ما 
يسمح باالنتقال إلى اإلدارة اإللكترونية ومن ثم مجتمع المعرفة. 

فالمجتمعات العربية ما زالت بعيدة عن بلوغ هذا المرام.
إّن اس���������تقراء راهن اللغة العربية في التقانات الحديثة، يقتضي 
رؤي���������ة موضوعي���������ة تقف عل���������ى تجليات الكائ���������ن، وتتطلع إلى 
تصورات الممكن. وعموما فإّن اللغة العربية استطاعت تجاوز 
عدي���������د العراقيل التقنية، وباتت تفرض وجودها فرضا في مجال 
التقانات الحديثة، وأصبح العالم يقيم للغة العربية وزنًا في مجال 
التقانات الحديثة. ومع هذا فالطريق مازال بعيدا، والمدى مازال 
طوي���������ال، غير أّن ذلك ال يبدو مس���������تحيال إذا ما تكاتف الجهود 
على المس���������توى العربي، والوطني، والجمعوي، وعلى مس���������توى 
مراك���������ز البحث، والفرق البحثية، فالوحدة تفضي دائما وأبدا إلى 

تحقيق المبتغى. وما ذلك على المخلصين ببعيد.
* جامعة سطيف 2

واقـــع  اللغــة العــربيــة  فــي  التقـــانــات  احلــديـثـــة

د. محزة بسو *

مل تعد قّوة الُلغات يف حضورها واستمكانها من األلِسنة فحسب، فذاك شأن مضى، ولكن قّوتها يف حضورها واستمكانها يف التقانات احلديثة، فهذا هو مقياس القّوة، ومعيار التصنيف العاملي. 
والذي يهّمنا حنن، من تلك اللغات: اللغة العربية، اليت واجهت حتديات كربى يف سبيل مواكبة مستجدات العصر؛ من تكنولوجيا، وذكاء اصطناعي، وتواصل آلّي... 
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 18 الس���������بت  مس���������اء  اختتمت 
ديسمبر، منافسات بطولة كأس 
الع���������رب 2021، الت���������ي أقيمت 
في قطر، والتي ش���������هدت تتويج 
باللقب ألول  الجزائ���������ر  منتخب 
مرة في تاريخ���������ه، هذا وقد كرم 
رئي���������س الجمهورية الس���������يد عبد 
المنتخب  تبون عناصر  المجيد 
الوطن���������ي للمحليين لك���������رة القدم 
بقص���������ر الش���������عب )الجزائ���������ر(، 
وطاقم���������ه الفني واإلداري، عقب 
تتويجهم بالكأس بعد الفوز على 
نظيره التونس���������ي بنتيجة 2-0، 
خ���������ال المب���������اراة النهائية التي 

جمعت بينهما.

ه���������ذا وج���������رى حف���������ل التكري���������م 
بحض���������ور ع���������دد م���������ن كب���������ار 
الدولة على  ف���������ي  المس���������ؤولين 
رأس���������هم رئيس مجل���������س األمة، 
صال���������ح قوجيل ورئيس المجلس 
الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي 
والوزي���������ر األول وزي���������ر المالية 
أيمن بن عب���������د الرحمان ورئيس 
أركان الجيش الوطني الشعبي، 
الفريق السعيد شنقريحة ورئيس 
المحكمة الدستورية عمر بلحاج 
ومستش���������ارين لرئيس الجمهورية 
وأعضاء من الحكومة وعدد من 

إطارات الدولة.
وبعد أخذ صورة تذكارية جماعية 

للرئيس عب���������د المجيد تبون وهو 
يتوس���������ط عناص���������ر المنتخ���������ب 
الوطن���������ي والطاقم الفني، الطبي 
واإلداري للخض���������ر، قام مدرب 
المنتخب مجيد بوقرة بتقليد رئيس 

الذهبية  بالميدالية  الجمهوري���������ة 
قبل تس���������لمه لكأس العربية من 
براهيمي  ياسين  الاعبين  أيدي 

وجمال بلعمري.

اجلزائر تشهد عاما استثنائيا من اجلزائر أول من يتوج باللقب يف تاريخ الكأس العربية لعام 2021
حيث احلرائق ومدونون يصفونها 

بـ"مشهد من نهاية العامل"
جويلية  شهر  بداية  منذ  الوطن،  واليات  من  العديد  شهدت 
حرائق نشبت بغابات الجزائر، في العديد من واليات الوطن، 
تيزي وزو، البليدة، بجاية، قالمة وغيرها، وخلفت هذه الحرائق 
65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم في 
والية تيزي وزو، و12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

الحداد  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أعلن  وقد  هذا 
الماضي،  أوت   12 من  اعتبارا  أيام  ثاثة  لمدة  الوطني 
صورا  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  ناشطون  أطلق  كما 
وفيديوهات الكارثة الطبيعية ليطلق آخرون نداءات استغاثة.

على اثر الحرائق الت���������ي ألهبت غابات 
الجزائر وبيوت مواطنيها وحقولهم، فتح 
الهاربين  بيوتهم الس���������تقبال  مواطن���������ون 
من النيران، وتس���������خير كل الفنادق حتى 
الخاصة منها وكذلك اإلقامات الجامعية 
من أج���������ل إيواء المنكوبي���������ن، كما بدأت 

عبر مواقع التواصل االجتماعي نداءات 
تدعو إلى تنظيم قوافل لمس���������اعدة سكان 
قرى تي���������زي وزو وغيرها م���������ن المناطق 
المتض���������ررة لجمع م���������واد غذائية وأدوية 
وتقديم وسائل نقل المياه والمساعدة في 

إخماد الحرائق.

يف كل األزمات املواطن اجلزائري يثبت قوة تضامنه وتالمحه 

بعد حادثة مقتل مجال بن مساعيل والده يطفئ نار الفتنة
بعد الحادثة التي أودت بمقتل الش���������اب جمال بن س���������ماعيل من 
منطقة مليان���������ة والبالغ من العمر 38 عاما ف���������ي بلدية األربعاء 
ناث إراثن، قدم متطوعا لمساعدة إحدى المناطق المتضررة من 
الحرائق المندلعة بوالية تيزي وزو، أغلق والد الش���������اب الجزائري 
المقتول حرقا لاش���������تباه به في إضرام الحرائق بالوالية باب الفتنة 
التي كادت أن تحدث عقب الحادثة األليمة الس���������يما على مواقع 
التواصل االجتماعي، قائا إن أبناء منطقة القبائل إخوتنا ونحن 
ال نبح���������ث عن إثارة الفتنة، قائا إن ابنه ش���������هيد وبطل تفخر به 

مدينته.

ازدادت المس���������اعدات التي يقدمها أفراد 
الجالية الجزائرية في الخارج للمستشفيات 
الجزائرية وبعض المناطق المعزولة التي 

تعاني من نقص حاد في المس���������تلزمات 
الطبية الضرورية لمكافحة وباء كوفيد-

19 في عام 2021م، كإرسال مساعدات 
طبي���������ة كمكثف���������ات األكس���������جين وبعض 
األدوية األساسية إلى جانب المساعدات 
المالي���������ة بعدما نظم الجزائريون المقيمون 
في الخارج حملة تبرعات لجمع وتس���������ليم 
مساعدات طارئة من خال تكثيف جهود 
المجتم���������ع المدني به���������دف دعم بادهم 
في مواجه���������ة حرائق الغاب���������ات واألزمة 

الصحية.

فريوس كورونا: اجلالية اجلزائرية تتأهب بقوة 
تضامنا مع بالدهم

اغالق اجملال اجلوي أمام 
الطائرات العسكريـــــة 

الفرنسيـــة بعد تعليقات 
ماكــــرون 

بع���������د توتر العاقات بين فرنس���������ا والجزائر، نتيجة 
تعليقات الرئيس الفرنس���������ي إيمانويل ماكرون التي 
وصفت ب�: غير المس���������ؤولة، اس���������تدعت الجزائر 
س���������فيرها في باريس وأغلق���������ت مجالها الجوي أمام 
الطائرات العس���������كرية الفرنس���������ية، بعد ما وصفت 
تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بغير 
المس���������ؤولة"، كما لم يحض���������ر الرئيس عبد المجيد 

تبون المؤتمر الذي استضافته فرنسا بشأن ليبيا.

جاء ذلك خ���������ال مؤتمر صحفي جمع 
الرئي���������س الجزائري عب���������د المجيد تبون، 
والرئيس الفلس���������طيني محمود عباس في 
العاصمة الجزائرية حيث كشف الرئيس 
الجزائري عن موافقة الرئيس الفلسطيني 
عباس عل���������ى اس���������تضافة الجزائر قريبا 
لمؤتمر جامع يضم الفصائل الفلسطينية، 
كما أعلن تبون قرار الجزائر منح فلسطين 
مساعدة مالية بقيمة 100 مليون دوالر 
ومنحة دراس���������ية ل�300 طالب فلسطيني 

في الجامعات الجزائرية. 

اجلزائر تعلن عن استضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية 

سليمان بشنيين .. 
الرئيس الشريف جلمعية 

العلماء املسلمني

توف���������ي يوم األربع���������اء 17 نوفمبر 
الرئيس الش���������رفي لجمعية العلماء 
بشنون،  سليمان  الشيخ  المسلمين 
أح���������د أعض���������اء جمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين البارزي���������ن، والرئي���������س 
الش���������رفي واإلطار السامي السابق 
لوزارة الش���������ؤون الدينية عن عمر 
ناهز 98 سنة، تفرغ الشيخ بشنون 
بع���������د تقاع���������ده م���������ن وزارة التربية 
الثقافي  والنش���������اط  الدعوي  للعمل 
والكتاب���������ة في الصحاف���������ة كجريدة 
"البصائر"  "الش���������عب" وصحيف���������ة 
وتأليف الكتب، منها: "تأمات في 
الس���������يرة النبوية"، "الجذور الشعبية 
"الثقافة  اإلصاحية"،  الحركة  في 
"شخصيات  الوطنية"،  والشخصية 

جزائرية في الميزان".

رحلوا عنا يف 2021*** رحلوا عنا يف 2021

سليمان خبليلي أحد أبرز 
اإلعالميني يف اجلزائر

توف���������ي يوم الجمع���������ة 02 جويلية، أحد أب���������رز الوجوه 
اإلعامية بالجزائر الدكتور سليمان بخليلي في ال�58 
من عمره، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، 
الفقيد منت���������ج تلفزيوني معد ومذي���������ع البرنامج الثقافي 
التلفزيوني الشهير خاتم سليمان الذي عرضته في بداياته 
عربية  فضائي���������ات 
عم���������ل  عدي���������دة، 
بمحطة ورقلة محررا 
للنش���������رة  ومذيع���������ا 
في  ثم  الرئيس���������ية، 
التلفزيوني،  اإلنتاج 
حي���������ث أنتج العديد 
منها  البرامج  م���������ن 
النجدين"  و"هديناه 
م���������ن  و"أنغ���������ام 
و"زدني  الجن���������وب" 

علما".

كريم بوسامل .. أيقونة 
التلفزيون اجلزائري

توفي يوم األحد 25 جويلية، اإلعامي بالتلفزيون 
العمومي كريم بوسالم، متأثرا بمضاعفات فيروس 
كورون���������ا بمستش���������فى تيزي وزو ع���������ن عمر ناهز 
49 س���������نة، وكان الصحفي مقّدم النش���������رة الرئيسية 
للتلفزيون الجزائري منذ سنوات طويلة، كما أشرف 
عل���������ى تقديم برامج أخرى بالمؤسس���������ة منها برنامج 

“في دائرة الضوء” وبرنامج “اليوم الثامن”.
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كأس العرب 2021: الفوز الـمستحق

الفلسطينية  الجماهير  خرجت 
في قطاع غزة إلى الش���������وارع، 
 ،18/12/2021 السبت  يوم 
الجزائر  منتخب  بفوز  احتفااًل 
بلق���������ب كأس الع���������رب 2021 

بعدم���������ا حقق  الق���������دم،  لك���������رة 
"المحاربون" فوزًا على منتخب 
 تونس، بهدفين مقابل ال شيء، 
ف���������ي المواجه���������ة النهائية التي 
اس���������تاد  على  بينهما،  جمعت 

البيت في قطر.
وعّبر فلسطينيون في غزة عن 
فرحتهم بفوز منتخب الجزائر، 
بلق���������ب كأس الع���������رب، فيم���������ا 
س���������ارع رواد مواق���������ع التواصل 
"تويت���������ر"  ف���������ي  االجتماع���������ي 
طريقتهم  عل���������ى  التفاعل  إلى 

الخاصة.
الفلس���������طينية  القضية  وكانت 
حاضرة بقوة في كأس العرب 
2021، بعدم���������ا رف���������ع نجوم 
منتخ���������ب الجزائ���������ر ونظراؤهم 
ف���������ي منتخب تون���������س األعالم 
الفلس���������طينية، أكث���������ر من مرة 
عقب تحقيقهم الفوز، بدءًا من 
إلى  المجموعات وصواًل  دور 

المواجهة النهائية. 

ويأت���������ي احتف���������ال الجماهي���������ر 
غزة،  قطاع  في  الفلس���������طينية 
لمش���������جعي  الّدْين"  "رّد  بمثابة 
الجزائر، الذي���������ن رفعوا أعالم 
فلس���������طين في مدرجات استاد 
النهائية،  بالمواجه���������ة  البيت، 
فيما أهدى مدرب الجزائر مجيد 
بوقرة لقب كأس العرب 2021 

إلى الشعب الفلسطيني. 
يذك���������ر أّن منتخ���������ب الجزائر، 
تمّكن من الف���������وز بلقب كأس 
العرب 2021، عقب فوزه على 
النهائية،  المب���������اراة  في  تونس 
بهدفين مقابل ال ش���������يء، في 
استاد البيت المونديالي، الذي 
ش���������هد حضور أكثر من 60 

ألف مشجع في المدرجات. 

أمري قطر يهنئ اجلزائر 
بلقب كأس العرب 2021

قّدم أمير دولة قطر، الش���������يخ تمي���������م بن حمد آل ثاني، 
التهنئة لمنتخب الجزائر، بعدما حقق لقب كأس العرب 
2021، عقب فوز "المحاربين" على منتخب تونس في 
المواجهة النهائية، السبت، بهدفين مقابل ال شيء، في 

استاد البيت المونديالي. 
وكتب أمير دولة قطر، الش���������يخ تميم بن حمد آل ثاني، 
على حس���������ابه في موقع التواصل االجتماعي "تويتر": 
"أبارك للمنتخب الجزائري فوزه المس���������تحق بكأس العرب 
2021. كانت بطولة مميزة عكست تطور الكرة العربية، 

ونتطّلع للقائكم العام القادم في كأس العالم 2022".
وتابع أمير دولة قطر "كما أهنئ منتخبنا الوطني على 
فوزه اليوم وحصوله على المركز الثالث، وبالمس���������توى 
الذي ظهر فيه خالل البطولة. مع تمنياتي لهم بالتوفيق 

في قادم المشاركات". 

اجلماهري الفلسطينية حتتفل بتتويج اجلزائر

شهد شارع "الش���������انزليزيه" بالعاصمة الفرنسية باريس، مواجهات 
بين الشرطة الفرنسية ومشجعي منتخب الجزائر، المحتفلين بفوز 

منتخب بالدهم بلقب كأس العرب 2021، مساء السبت. 
المواجهات وقعت رغم قرار الس���������لطات الفرنس���������ية، منع جماهير 
الجزائر وتونس من االحتشاد وسط العاصمة، بالتزامن مع نهائي 
كأس العرب، على إثر المواجهات السابقة التي اندلعت بعد تأهل 
كتيبة "الخضر" للمب���������اراة النهائية للبطولة التي أقيمت في قطر، 

حسب تقرير إلذاعة "أر أم سي" الفرنسية.
ولم يكش���������ف التقرير، عّم���������ا خّلفته تلك المواجهات من خس���������ائر 
مادية أو بشرية، في الوقت الذي تّم فيه االحتفال بفوز المنتخب 
الجزائ���������ري في أماكن أخرى، حيث نزل مش���������جعو "الخضر" إلى 

نكلترا. الشوارع في مدن ومناطق مختلفة في فرنسا واإ
وهذه هي المرة األولى الت���������ي يتوج فيها المنتخب الجزائري بلقب 
البطولة العربية، مكررًا سيناريو عدم تلقي أي هزيمة الذي تحقق 
مع جميع أبطال كأس العرب منذ أول نس���������خة عام 1963 حتى 
النس���������خة الحالية، حيث لم يس���������بق ألي منتخب توج باللقب، أن 

خسر مباراة خالل مراحل البطولة. 

مواجهات يف باريس بني الشرطة واجلماهري 
اجلزائرية بعد نهائي كأس العرب

فاز فريقنا الوطني بلقب النسخة العاشرة من بطولة 
كأس الع���������رب لكرة القدم "قطر 2021" عقب تغلبه 
على الفريق الوطني التونسي الشقيق بهدفين على 

أرض "استاد البيت" المونديالي. 
وفور إطالق صافرة نهاي���������ة المباراة توالت التهاني 
عل���������ى منتخب "محاربي الصح���������راء" من قبل كبار 

المسؤولين في الدولة والنجوم. 
وهنأ الرئيس عبد المجيد تبون أشبال المدرب مجيد 
بوقرة، بتغريدة عبر حسابه على تويتر، قائال "مبروك 

يا أبطال العرب.. اهلل يفرحكم كما فرحتونا".
من جانبه، قدم رئيس الوزراء، وزير المالية أيمن بن 
عب���������د الرحمن، تهانيه الحارة للمنتخب الجزائري في 
تغريدة عبر تويتر، قائ���������ال: "مبروك علينا الخضر 
أبط���������ال العرب. تتويج مس���������تحق بع���������د أداء متميز 

بعزيمة صلبة ومسار بال هزيمة". 
ب���������دوره، هنأ وزي���������ر الش���������ؤون الخارجي���������ة رمطان 
لعمام���������رة منتخب بالده على تويتر قائال: "كنتم في 
الموعد أكثر من رائعي���������ن بأدائكم الذكي ومثابرتكم 

المتواصلة".
وأردف لعمام���������رة أن التتويج "يك���������رس عظمة أمتنا 
بفضل س���������واعد أبنائها وتوفيق من اهلل ويفتح آفاقا 
واعدة لما ينتظر شبابنا من منافسات عالية المستوى 

نحو مزيد من التألق". 
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يقول المثل الش���������عبي )إن لم تستح فافعل ما شئت( وهذا نوع من 
المقارب���������ة لما صدر من جريدة الوط���������ن الجزائرية الناطقة باللغة 
الفرنس���������ية... التي لم تجد ما تعبر به عن فرحتها بتتويج الفريق 
الوطن���������ي بكأس العرب إاّل نفث جرعة من الس���������م المقيت والقاتل 
للمنط���������ق والحقيقة... فالكاريكاتور يحمل ف���������ي كثير من جنباته 
شراش���������ف الحقيد المبين بل ق���������ل الدفين؟ إاّل م���������ن أراد أال يفهم 

ويستعمل وعيه وذكاءه. 
وكذل���������ك هو ن���������وع من التجني على كل يمت بصل���������ة إلى الثقافة 
العربية والعروبة الُقحة.... والدلي���������ل الذي يؤكد ذلك... العنوان 
الذي جاء بارزا على الصفحة األولى)ربحنا العرب( أي في داللة 
أن دول الخليج األس���������يوي هم العرب � ونحن ماذا يا ترى � أولئك 
الذين نّظموا الكأس في أحس���������ن حلة وهم عرب الِجمال والبعير؟ 
إن ه���������ذا التمزق الهوياتي الخطير يؤش���������ر إلى حضارة غائرة في 
الزم���������ن المظلم؟! ي���������وم كانت هنالك حروب وغ���������ارات بدأت قبل 
التتار، وصوال إلى الحروب الصليبية التي كانت ال تبقي وال تذر 

أي شيء أمامها باسم الجنس والعرق والديانة واللغة؟. 
لسنا هنا لتضخيم األمور أو صب قطرات من الزيت على رؤوس 
الني���������ران التي في كل مرة تطلع علينا بش���������كل مغاير.. لكننا نريد 
أن نش���������د على يد هاته الزمرة ونوجهها بلطف لحقيقة العالم اليوم 
الذي تحكمه التسارعات والتجاذبات وذلك على مقاس )وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين( وُنش���������ير لها بالبنان أن اإلنسانية هي من 
صميم النوايا الحس���������نة وجذور الخير أينما حل وارتحل في بقعة 
من بقع العالم؟! � وال فرق بين أعجمي وعربي إاّل بالتقوى والعمل 

الصالح والبصيرة العادلة كما ورد في الحديث القدسي �
ناهيك عن بعض الجزئي���������ات التي تعني فيما تعنيه أن الحضارة 

وصناعتها )وبش���������هادة كبار المؤرخين( لم تكن في يوم من األيام 
حكرا على وطن دون آخر أو أمة دون أخرى... بل هي تراكمات 
لجهود كل بني اإلنسان بال استثناء.. حتى ال نقول كما قاله أحد 
العلماء األلمان أن الحيوان والطير والزواحف لهم دور كذلك في 
وصول اإلنس���������ان إلى ما وصل إليه اليوم من تقدم وراحة نفسية 

بعد أن عانى بشاعة الويالت والحروب والصدمات. 
لقد وجب علينا أن نقف في صف أفكار العالمة عبد الحميد ابن 
باديس يوم قال: )نحن أمازيغ عرّبنا اإلسالم( وهي قمة الوسطية 
والتقدي���������رات في علم األصول.. بل في أدبي���������ات النبوغ والطموح 
اإلنس���������انيين؟! والعروبة لم تكن في ي���������وم من األيام وصمة عار 
قدر ما كانت روحا مس���������كونة في الوجدان تحتاج فقط لمن يفسح 
لها المجال ويزكيها. بل من يفس���������ح له���������ا المجال كي تعبر عن 
ذاتها وتختار لنفسها لغة توّحد فيها كيان جيل بعد جيل  وجهود 

أبنائها ، لكن لألسف الشديد )وهذا ديدنها( يوم ارتبطت بالرسالة 
المحمدية وباإلس���������الم كإطار عام � وهذه قدرة اهلل العظيم الجبار � 
)لقد أنزلناه قرآنا عربيا( فحام حولها األعداء والحاقدون حتى من 
بن���������ي عمومتها من أجل تركيعها، وجعلها مجرد تابع باس���������م عدة 
مس���������ميات منها االمبريالية واإلقطاع. وحتى حقوق اإلنسان على 

مقاس العقل الغربي؟
مما أفضى إلى صراع تاريخي محتدم يتقدمهم في الصفوف األولى 
معشر اليهود ألنهم كما يقال عرفوا من أين تؤكل الكتف... يوم 
سارعوا وبذكاء ملفوف بكثير من الخبث إلى السيطرة على هياكل 
ومفاصل االس���������تقواء )فكانت لهم البنوك... واإلعالم والس���������ينما( 
وتم���������ادوا ضمن تقاريرهم االس���������تخبارية وبروتوكوالتهم في اللعب 
على المس���������ائل الحساس���������ة )أهمها الدين والجنس والسياسة( وقد 
كان له���������م م���������ا كان مما جعلهم األكثر تأثيرا ف���������ي العالم متخذين 
من ش���������عارات )األرض الموعودة وش���������عب اهلل المختار( دساتير 
تقنع ذواتهم المتعطش���������ة لتزييف التاريخ.... وبناء فكر يقوم على 

االحتكار واالحتقار؟. 
كان على جريدتنا الجزائرية أال.... تبرز حقدها وبالمقابل تفضح 
نفس���������ها أمام الرأي الع���������ام، ألنها ظلت تعتبر ب���������أن العروبة هي 
س���������بب التخلف واالنبطاح وأن االرتماء ف���������ي حضن الغرب هو 
سبيل النجاح... إشباعا ألفئدة ظلت تنادي بأن العروبة واإلسالم 
هم���������ا عين الظلم.. أو قل الظلم عين���������ه؟! كذلك نقول بأننا نعتز 
باألمازيغية كحض���������ارة... وأن كثيرا من رموزها صنعوا مجد هذا 
الوطن، وأمدوه بالنفس والنفيس ولنا آالف الرموز والش���������خصيات 
التي ال يتس���������ع المقام إلى ذكرهم م���������ن الونداليين إلى قادة الثورة 
التحريري���������ة إلى المثقفي���������ن الذين دافعوا بالقل���������م عن حياض هذه 

الجغرافيا التي في كل مرة تصنع مجدا. 
شاعر وناقد أدبي 

الجزائر ُأَسر بكامل أفرادها، تعيش هوسا يف 
بكرة القدم، إنها ملح عيشها، في حلها 
وترحاله������ا، أتراحها وأقراحه������ا، تنام وتنهض، 
تضحك وتبكي على أنغام "الساحرة"، على أخبار 
هذه اللعب������ة، صعودها وهبوطه������ا، صراعاتها 
وتوافقاته������ا، تقف داخل خطوط تماس������ها، فلم 
ينقصها في وثائ������ق هويتها باإلضافة إلى هذا 
االسم الشعبي الش������هير، إال الهوس والهواية: 

كرة القدم!!
تفتح عينيك فترقب ش���������يخا هرم���������ا يتداعى، تراه 
يوميا يتلصص، ويترصد ما جد، وس���������ط أبنائه 
وأحبائه، في هذا النادي أو ذاك، بماذا نفسر هذه 

الظاهرة المتفشية في السنوات األخيرة بقوة؟!
من الجانب السيكولوجي.. هل هي طاقة إيجابية، 
كسير يعطي نفسا، وبلسما شافيا، ينسي هموما  واإ
ويضمد جراحا... ويس���������اعد على تجاوز مشاكل 
وأزمات نفس���������ية واجتماعية، ويبني فردا صالحا، 
يتس���������م بروح .رياضية هادئ���������ة، ال تهمه أخبار 
وعثرات الناس، وصخ���������ب وزحمة الحياة، وقيل 
وقال... بقدر ما يهمه الفوز، المرواغات، ولغة 

الركالت ...
والكرة بهذا المنط���������ق ال أقول "الرياضة عموما" 
الك���������رة هي بقايا نفس متجددة، في جس���������د وحياة 
المقهورين، الذين طحنتهم المصاعب والمتاعب 
لى عالمها الس���������حري  اليومية، والف���������رار إليها واإ
حيث الفرجة، واألهازيج، واألغاني، والشعارات 
المختلفة المتناس���������قة في ك���������ورال كبير، ال يمكن 
البوح بها في الشارع أو سائر الفضاءات، أهون 
وأرحم من الغرق في الفساد، والنعرات التي تطبع 
المجتم���������ع اليوم الغارق في أتون أزمات وظواهر 

مقززة )عن���������ف، جنس، مخ���������درات، اللصوصية 
.)...

أليست الكرة أيضا عنوانا يحمل دالالت سياسية 
في كثير من المحط���������ات والمواجهات الدولية؟! 
تغني عن مئ���������ات المقاالت والتحاليل وما حوت 

الصحف!
أليس���������ت الكرة الرئ���������ة "الثالثة" لس���������كان األحياء 
الفقيرة ف���������ي مدن أمري���������كا الالتينية، وخصوصا 
البرازيل، فال شأن لهم بمجريات الشأن العام، وال 
باالنقالبات وال بسياسة األنظمة الديكتاتورية... 
يكفيهم "الحج" األس���������بوعي والرباط األبدي على 
أسوار المس���������تطيالت الخضراء! أعشاش تفريخ 
المواهب، كل يوم عرس، وكل يوم مولود يحمل 
موهبة ويحمل آماال، وتطلعات جمهور لعش���������ر 
س���������نوات كاملة، فالمشية أثر من أثره، وتسريحة 
الشعر، من نسيج تس���������ريحته وربما وشم وعشق 

سرمدي ....
الشيخ الذي ينتظر "بطاقة محراء" ليموت فجأة!

هل هذا التوجه االجتماعي الجديد، هذه "العولمة 
الرياضية" منذ بداي���������ة األلفية الثالثة على األقل 
في بالدن���������ا، والتماهي الذي صاحب التكنولوجيا 
الحديثة في النقل والبث المباش���������ر... يستدعي 
االنتباه والتش���������جيع واإلطراء، أم أنه بحاجة إلى 
إع���������ادة النظر والتقويم والتحليل واالس���������تنباط ؟! 
والعمل على إرجاع األمور إلى نصابها ونطاقها 
الصحي���������ح، كما كانت عليه قبل س���������نة 2000، 
على األقل كل ش���������يء يجري لمستقر له، متابعة 
وتش���������جيع واهتمام وحب ف���������ي حدود ال إفراط وال 

تفريط ...!
فالحب أنواع وأقسام... منه ما هلل القسط الوافر 
لمن عرف طريق التقى والهداية، وما بقي يتوزع 
عل���������ى الوالدين واألصدقاء، والع���������ادات والتقاليد 
والهوايات ما يجعل الكرة جانبا وزاوية ال واسعة 
وال ضيق���������ة وال حادة لها نصيبه���������ا من زينة دنيا 

اللهو واللعب ...
أم أن األم���������ر يتعل���������ق بحالة مرضي���������ة تفاقمت، 
واستفحلت وأصبحت ميؤوس منها، وليدة التدهور 
االقتصادي وأزمة سياسية مستمرة... تساهم في 

تعميق أزمة التعايش االجتماعي مثاًل التي تتسم 
بالتناف���������ر واالنعزالية، وتزي���������د العزلة وتخلق لدى 
فئ���������ات عريضة من المجتمع ح���������االت انفصام، 
وبعدا عن متابعة واالهتمام بالقضايا السياسية، 
وأخبارها، التي عادة ما تخلق وتتس���������بب بسبب 
ممارس���������ات المواطن، وصمته وع���������دم اهتمامه، 
وتفاعله أزمات اجتماعية تؤثر على عيشه وقوته 

... والعمل لألخرى...
ما شأن شيخ هرم يتداعى، وقد تدلى حاجبه على 
عينيه كأطراف خيم���������ة، بتنقالت وأخبار رياض 
محرز، هل الزمن زمان هذا المسن، هل ميدان 
الكرة كلعبة شبابية في المقام األول، ميدان يتسع 
ل���������ه، ويجد مقعدا على مدرجاته العامرة، وس���������ط 
نماذج الهوليغانز! وهو في هذا العمر، يس���������مع 
األذان فال يجيب! قوافل الموتى تسير إلى جنب 

داره وال يشعر ...
ه���������ل لم يبق له في دنياه م���������ن أمل وطموحات، 
إال رؤيت���������ه لمراوغة قاتل���������ة أو ضربة رجل حرة 
داخ���������ل المرمى، أو في أس���������وء األحوال يأخذ به 
ضغط الدم للسقوط الحر، بال شهادة أو استعدادا 
لمالقاة اإلله وهو يرى بطاقة حمراء يوجهها حكم 
متحي���������ز من أدغال إفريقيا لالعب جزائري دولي 

في بطولة أوربية؟!
يحدث هذا عندن���������ا بينما في موطن الكرة، وعند 
أهلها قد تجري األمور بتمهل وتأن، وكل شيء 
خاضع للعقل البشري، عرفوا قيمة العلم، فأعطوا 
األولوية للبناء الحض���������اري، ووضعوا لكرة القدم 
حدودها وضوابطها ومس���������توى االهتمام بها، هذا 
الالع���������ب اإليطالي "روبيرت���������و باجيو" الذي مأل 
الدنيا وش���������غال الناس قبل عش���������رية من اآلن أو 

أكثر سؤل قبل شهور عن حياته.
"اليوم أعيش في الريف، أقوم بتقطيع األخشاب 
واس���������تخدام الجرار، األمور البس���������يطة تسعدني 
وأكتفي بها فهي في الواقع األصدق واألجمل، ال 

أشاهد المباريات إال نادرًا .."
هل كان هناك "كالسيكو" زمن اخللفاء الراشدين؟!!

يقول أحد المشجعين في صفحته بمناسبة كأس 
الجمهورية "دخلنا الملعب قبل ش���������روق الشمس 

وخرجنا منه بعد غروبها.''!!
في عمق هذا الهوس، شباب يتبع النهج السلفي 
بالتحدي���������د ... وم���������ا أكثر وق���������ع عليهم بصري 
ش���������خصيا... قميص ونصف س���������اق وس���������واك، 
وجلسات بعد العش���������اء، وحديثهم ليس السنة أو 
التعاون أو اهتمام بج���������ار معدم، وامرأة مكلومة 
تعان���������ي الفاق���������ة، أو فتاة دخلت العنوس���������ة وجب 
زواجه���������ا، اهتمامهم ترتي���������ب البطولة االنجليزيه 
واإليطالية، وأخبار العبين أجانب، أهذه سلفية 
الرسول؟! هل كان هناك "كالسيكو" زمن الخلفاء 
الراش���������دين؟! حتى يسود هذا الهوس وينتشر هذا 

الشذوذ ...!!
ال���������م يقرأ هؤالء إال كتيبات ورس���������ائل "مؤسس���������ة 
الحرمي���������ن" المنحل���������ة .. أما المنج���������ز التاريخي 
والديني والفلسفي الموسوعي في تاريخ اإلسالم، 
خ���������ارج النص لديهم؟ حتى غاب���������ت عنهم الروح 
الصليبية التي تسري في قلب نادي برشلونة ولاير 
مدريد، ورمزية إس���������بانيا مع محاكم التفتيش كبلد 
في الذاكرة اإلسالمية واإلنسانية! وزيارات ميسي 

إلى الكيان اإلسرائيلي!
ن رجحنا الطرح األخير باستفحال الظاهرة، هل  واإ
باإلمكان الق���������ول أن المواطن الجزائري، عموديا 
وأفقيا، أطفال وكهول شيوخ... وقد سيطر عليه 
اله���������وس بالكرة خاصًة زم���������ن "العصابة" أصبح 
مجرد بهل���������وان يجري ويش���������غل يوم���������ه بمتابعة 

مجريات ومستجدات جلد منفوخ ذالك حسبه؟!
وليذهب البلد إلى الجحيم! وقد أغمط مس���������ؤوليه 
حق الشباب والشياب، وقد اقتسموا الكعكة بينهم، 
وبين أبنائهم وعشيرتهم، ولم يبق للشعب الغالبة 
إال الحرق���������ة أو اللصوصية،وامته���������ان العادات 
الس���������يئة أو المتاجرة في المخ���������درات، وتعاطي 

المهلوسات ...
وأضعف اإليمان، وأفضل من كل هذا التماهي 

والتيهان، العيش مع أفيون الكرة ؟!
أم أن "الحكي" هذا كله مردود، وفيه من النسبية 
واألح���������كام الجاهزة، ما يجعل���������ه قليل الصدقية؟! 

ويحتاج إلى نقاش أوسع ..!
*  كاتب ومستشار تربية

جريــــدة الوطن تغالـــط الزمن؟!
مجال نصر اهلل *

"أفيون الكرة"... اهلوس بعامل السحرية حماولة فهم وإدراك..!
شعــــوب وجمتمعات شتى فتنت بها. ..

أ: ربيع بشاني*

الكاريكاتور 
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بداية دكتور من هو حممد بشري بوجيرة؟
mm بشير بويجرة محمد من مواليد سنة 1948م، 
بعين الش���������رفة، والية معسكر، حفظت القرآن الكريم 
على يد والدي رحمه اهلل س���������نة 1954م، وفي أفريل 
1956 وبع���������د التح���������اق األب بن���������داء الجهاد ضد 
المس���������تدمر، وبعد قتل عم���������ي وابن عمي من طرف 
القوات االس���������تدمارية، وبعد تدمير مس���������كننا انتقلنا 
للسكن في مدينة "سيق" عند خالتي لمدة شهرين، ثم 
كلف أبي أحد الفدائيين )بقي اسمه لحد اآلن مجهوال 
لدينا( بش���������راء قطع���������ة أرض )100 مربع( في حي 
الزيتون الفوقاني الشعبي في مدينة وهران في شهر 
مايو 1956، ثم بنى لنا أحد الرجال )لم نعرف لحد 
اآلن إسمه أيضا( كوخا من قصدير اتخذناه مأوى، 

حيث واصلت حفظي القرآن الكريم في الكتاتيب.
وفي س���������بتمبر 1956 التحقت بالمدرس���������ة االبتدائية 
باللغة الفرنس���������ية في حي البحيرة الصغيرة موازاة مع 
حفظ���������ي للقرآن الكريم حتى ش���������هر جوان 1962 ثم 
تحصلت على الش���������هادة االبتدائية باللغة الفرنس���������ية 
وكتقدير لحصولي على المرتبة األولى في المدرسة  
قررت مديرية المدرسة إرسالي إلى "باريس" لقضاء 
العطلة الصيفية لك���������ن أبي رحمه اهلل أبلغني رفضه 
ذلك بواسطة أحد الفدائيين الذي كان يدعى "الجن" 

ضمن الفرقة التي كان يقودها الفدائي "عتو".
وفي ش���������هر نوفمبر1962 وبعد االس���������تقالل، وبعد 
عودة والدي م���������ن الجهاد عدنا إلى عين الش���������رفة، 
وفي شهر فبراير 1965 أتممت حفظ القرآن الكريم 
ع���������ن األب رحمه اهلل، وفي نفس س���������نة، س���������افرت 
إلى المملكة الليبية للدراس���������ة ف���������ي جامعة محمد بن 
علي السنوس���������ي اإلس���������المية، حيث تحصلت فيها 
على اإلعدادية، وفي س���������نة 1971 تحصلت على 
الثانوي���������ة العامة )البكالورية( ث���������م عدت إلى الجزائر 
س���������نة 1971، حيث  التحق���������ت بجامعة وهران التي 
تحصلت فيها على الليس���������انس سنة 1974 حيث تم 
توظيف���������ي بجامعة وهران )معه���������د اللغات األجنبية"، 
وفي سنة 1975 التحقت بصفوف الخدمة الوطنية 

في بالبليدة.
في ش���������هر أوت من سنة 1977 عدت إلى وظيفتي 
الس���������ابقة )متصرفا إداريا متعاقدا( مكلفا بالشهادات 

"المركز  ف���������ي  المش���������ركة  والجذوع 
الموح���������د للتس���������جيالت" في جامعة 
وه���������ران، وفي ش���������هر م���������ارس من 
س���������نة 1982 تحصلت على دبلوم 
الدراسات المعمقة )D.E.A(، وفي  
سنة 1982 انتقلت إلى معهد اللغة 
العربية وآدابها في ش���������هر سبتمبر 
س���������نة 1982 عينت رئي���������س دائرة 
األدب حتى سنة 1985 وهي السنة 
التي تحصلت فيها على الماجستير 
ثم عينت، بعد ذلك مباش���������رة، نائبا 
بالبيداغوجية،  مكلفا  المعهد  لمدير 
ثم في س���������نة 1986 أصبحت نائبا 

لمدير للمعهد مكلفا بالدراسات العليا والبحث العلمي 
حتى سنة 1987.

في سنة 1987 انتدبت إلى جامعة عين شمس في 
جمهوري���������ة مصر العربية الت���������ي تحصلت فيها على 
دكتوراه دولة في شهر فبراير سنة 1991، وقد نظم 
لي س���������عادة السفير "محمد الميلي" سفير الجزائر في 
القاهرة حفل استقبال بهذه المناسبة في سفارة القاهرة 
حضره األساتذة المناقشون واألستاذ الدكتور إبراهيم 
عبد الرحمن المشرف الرئيسي على رسالة الدكتوراه 
مع األس���������تاذ الدكتور مصطفى الش���������ورى المشرف 

المساعد.
وفي س���������نة 1991 عدت إلى منصب األستاذية في 
جامعة وهران ثم عينت مدي���������را لمعهد اللغة العربية 
وآدابها بجامعة وهران في 1998، وبعد عام عينت 
عميدا لكلي���������ة اآلداب واللغات والفن���������ون في جامعة 
وهران، حيث كنت أول عميد للكلية بعد اإلصالحات 
الهيكلية التي أدخلته���������ا وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي على المؤسسات اإلدارية والبيداغوجية.

وفي شهر مايو من سنة 2002 رشحني حزب جبهة 
التحرير الوطني نائبا في المجلس الشعبي الوطني، 

حيث أصبحت نائبا فيه حتى سنة 2007.
حدثنا دكتور عن أعمالكم التأليفية؟

mm من مؤلفاتي: "الشخصية في الرواية الجزائرية"، 
"بنية الزمن في الخط���������اب الروائي الجزائري"، "بنية 
الزمن في الخطاب الروائي الجزائري"، "األمير عبد 
القادر رائد الش���������عر العربي الحديث"، "األنا واآلخر، 
ورهان���������ات الهوية في المنظوم���������ة األدبية الجزائرية"، 
"محن���������ة التأويل، زخم المرجع وفتنة الوقع، قراءة في 
أوديس���������ا الصحراء "تلك المحب���������ة"، "جدلية العبقرية 
والمعاص���������رة عند صاحب اإلمارة، قراءة في مس���������ار 
األمي���������ر عبد القادر"، "مجمع ال���������زاد في ما طفح به 
المقراض الحاد"، "التاريخ، الرواية؛فضاء الرش���������ح و 
غواية اإلنشاء"، "عتبات الحداثة في شعرية األمير"، 

"جينيالوجيا األدبية الجزائرية"، "نزغ السامري".
كما ش���������اركت ف���������ي العديد م���������ن البرام���������ج اإلذاعية 
والتلفزيونية، ولي العديد من المقاالت المنش���������ورة في 
مختلف الجرائد والمجالت باإلضافة إلى العديد من 
الدراسات والمشاركات في ملتقيات ومنتديات علمية 

وطنية وعربية ودولية.
وماذا عن مساركم العلمي؟

mm أس���������تاذ جامعي بجامعة وهران، أشرفت على 
العديد من رسائل الماجس���������تير والدكتوراه، مستشار 
علمي ل���������دى مديرية الثقافة لوالية وهران منذ س���������نة 
2012، وعضو اتح���������اد األكاديمين والعلماء العرب 
التاب���������ع لجامعة الدول العربية الكائن مقره في عمان 
باألردن م���������ن فبراير س���������نة 2021، وعضو محكم 
لمجلته العلمية التي يتش���������كل حكامها من كل الدول 
العربية وفي جميع االختصاصات المعرفية والعلمية، 
وعضو بالعدي���������د من المنظم���������ات والهيئات العلمية 

والفكرية واألدبية.
ــة العبقرية واملعاصرة عند صاحب اإلمارة؛  "جدلي
ــوان  ــو عن ــادر" ه ــد الق ــري عب ــار األم ــراءة يف مس ق
ــن مقاربتكم وعن  ــا ع ــم، حدثن ــدى مؤلفاتك إلح

أهم ما تناولته يف هذا اإلصدار؟
mm بداي���������ة اعتذر ألني وج���������دت بعض األخطاء 
األسلوبية في الكتاب ترجع إلى حالة الطباعة عندنا. 
ثم، بعد اطالعي الشامل على األغلبية 
الس���������احقة من تراثنا فوج���������دت بأن مثل 
هذه الش���������خصيات تمتلك عبقرية خاصة 
ومتمي���������زة ف���������ي حقل معين م���������ن حقول 
المعرفة وفي س���������بل الحياة وفي الش���������أن 

قليميا وعالميا. العام وطنيا واإ
وبما أن سؤالك حول اإلصدار المذكور 
آنف���������ا، فإني وجدت نفس���������ي في مواجهة 
مجموع���������ة من األس���������ئلة أهمه���������ا: لماذا 
أصرت فرنس���������ا على أن تص���������ف أمتنا 
الجزائري���������ة وتراثن���������ا الجزائ���������ري العربي 
العقائدي والفكري  بالتخلف  اإلس���������المي 
والحضاري؟ وكيف يمكن لش���������اب عمره 
23 س���������نة من البادية والريف الجزائريين أن يش���������كل 
ه���������ذا الفارق بين أفراده وأقرانه على عهده وأن يكذب 
ادعاءات فرنس���������ا؟ وكيف تمكن بهذا الفارق أن يبني 
جيش���������ا من ش���������يوخ وش���������باب هذه البوادي واألرياف 
ليح���������ارب به جيوش العدو المحت���������ل تحت إمرة قادة 
متخرجين من "سانسير" وجنراالت على عهد "نابليون 
بونابرت"؟ كيف تمكن هذا الشاب، بعد القبض عليه 
دخاله س���������جن أمبواز وتحت حراس���������ة مشددة من  واإ
أجهزة المخابرات الفرنسية أن يخلق شخصية أخرى 
جدي���������دة ربما تختلف عن ش���������خصية المحارب لكنها 
مكانيات أخرى متمثلة  تبقى على المقصد بوسائل واإ
في الفكر والجدل والنقاش واإلنس���������انية حتى فرض 
على العدو أن يرحله إلى الش���������ام ليبعده عن فرنس���������ا 
خوفا من قلب الصورة المشينة التي رسمها له أثناء 
المقاوم���������ة؟، إلى غير ذلك من األس���������ئلة التي تؤدي 
اإلجابة عنها بالضرورة وبمنهجية أن هذا الشاب إما 
ما أن هناك  أنه عبقري إبن بيئة عبقرية � الجزائر � واإ

قوة غيبية تسانده.
وبما أن األمير إنس���������ان جزائري بدوي عادي لم تكن 
له قوة، ال مادية وال غيبية، تس���������انده من أجل تحقيق 
ذلك، وقد فع���������ل فإني وجدته يتس���������م بالعبقرية التي 
تماش���������ي روح العصر الذي عاش فيه، بل وتتجاوزه 

في كثير من القضايا والمضامين والتجليات.
وإلب���������راز ذلك اقترح���������ت: مدخال بعن���������وان: العبقرية 
والمعاص���������رة؛ مصادر المكنة بي���������ن المرجع والوهب 
واالكتس���������اب. فصل أول: الب���������دء االختبار أو بوادر 
تش���������كل المكنة. وصدرته بقول شارل هنري تشرشل 
"إن عبد القادر كان قد رفض العالم ولكنه س���������يظهر 
م���������ن أكب���������ر ممثليه، لق���������د كان يكره المع���������ارك ومع 
ذلك فإنه حاال س���������يلمع كأعظ���������م ما يكون في جبهة 
القت���������ال" ثم فصل ثاني: التجريب الباني..أو هاجس 
المعاين���������ة، وصدرته بقول "ق���������دور محمصاجي": إن 
ح���������س المالحظة لديه... وذكاءه الذي أصبح أش���������د 
حدة لديه جعاله يكتشف الفروق الكائنة بين الطبقات 
االجتماعية واإلخالل الدائم ال���������ذي كان عليه أبناء 
الفقراء، هذا الواقع جزء منه يسائل المظلومين ونفسه 
يتملكها الحزن الش���������ديد. وبدأ ينمو في نفسه شعور 
مجهول وغامض بالثورة، وفصل ثالث: أولى عتبات 
المجد في ما ظنه اآلخر مأس���������اوية المآل: وصدرته 
بقول "عمار بلخوجة": إن الحملة األولى التي قادها 
هذا القائد عبد القادر نالت إعجاب جميع العسكريين 
الذين كانت لهم فكرة ع���������ن الحرب. وتوجب عليهم 
جميعا ورغم أنوفهم أن ينحنوا أمام عبقريته، وفصل 
راب���������ع: اإلنجاز العبق���������ري بين القداس���������ة واإلبداع و 
صدرته بقول "برينو إتيان": "ال يكفي الس���������ؤال عن 
أص���������ل الرجل، ب���������ل بالعكس، يج���������ب تقصي حياته 
وتصرفاته وش���������جاعته ومزاي���������اه لمعرفة من هو وما 
محتده، وفصل خام���������س: نورانية االنجالء أو بداية 
المكاش���������فة، وصدرته بقول "ش���������ارل هنري تشرشل": 
إن عربي���������ا قد وضع درعه الواق���������ي فوق كرامة أوربا 
الجريح���������ة، وأن حفي���������د النبي قد وق���������ى وحمى قرينة 
المسيح، فصل س���������ادس: حوصلة التمكين واكتمال 
المكاش���������فة، وصدرته بقول "األمير عب���������د القادر" ل� 
"ش���������ارل هنري تشرشل": أعطني الوقت، أنتظر زمن 
النهضة والتجدي���������د، نعم سأس���������تخدم تقنياتكم، لكن 
س���������أطعم الغرب بالروح التي تنقصه، إنكم في عالم 
بدون روح، وفصل سابع: إحاالت المكنة و حواشي 
الوهب، وصدرته بقول "الجنرال يوس���������ف إلى األمير 
عبد القادر": لو أن احد ضباطنا قام بالعمل الخارق 
الذي قمت به ألرسل إليه األمبراطور وسام الشرف، 
وفصال ثامنا: هذا البرزخ من تلك المجاهدة..المآل 
رضيا مرضيا، وصدرته بقول تعالى: "ال جرم أن ما 
تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا وال في اآلخرة 
وأن مردنا إلى اهلل وأن المسرفين هم أصحاب النار. 
فس���������تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى اهلل إن 

اهلل بصير بالعباد"
ولعل المتمعن ف���������ي كل هذه الفصول والفقرات التي 
تشملها يتفطن إلى المقصد من عنوان المدونة ومن 
بغيتي م���������ن تأليفها، ولو تمعن ف���������ي أكثر من ذلك 

لضاقت المساحة.
ــاوزات اليت  ــض التج ــر أحيانا بع ــور ملاذا تظه دكت
ــاءة  اإلس ــاول  وحت ــعبية  الش ــا  ذاكرتن ــتهدف  تس

والتشكيك بالرموز الوطنية؟
mm طبع���������ا هي دوافع ومبتغيات تغذيها انجرافات 
كثيرة جدا من الحقد والبغضاء ألعداء األمس واليوم. 
و مما يؤس���������ف له حقا أننا نج���������د كثيرا من الفاعلين 
لذلك يحملون صفة الجنس���������ية الجزائرية ورقا وليس 
روحا وعقيدة. وقد كتب الكثير في هذا الش���������أن حتى 
أصبحت المسالة بادية للعيان وصريحة في كل وقت 
وحين. لكن األكيد أن الجزائر ليست هؤالء، بل هي 
في عمق الس���������واد األعظم من ه���������ذه األمة العظيمة 
التي دائما تس���������جل تاريخها بأح���������رف من ذهب قبل 

الفتح اإلسالمي ومعه وقبله وحتى اآلن.
ــخصيات متخيلة  ــام ش ــب إقح ــن لألدي ــف ميك كي
ــة  احلقيق ــى  عل ــت  الوق ــس  نف يف  ــظ  وحياف

التارخيية؟
mm أجد هذا الس���������ؤال إشكاليا، بمعنى؛ أنه معقد 
بدءا ونهاية وسيظل كذلك، ولكن الحقيقة أجدها في 
ضرورة الفصل في مسألتي اإلبداع األدبي والكتابة 
التاريخية، وذلك على اعتبار أن النص األدبي جذره 
ومرتكزاته خيالية توهمية نابعة من عمق إحساسات 
وعواطف األديب ورؤاه لم���������ا يعيش ولما يقرأ، بينما 
الن���������ص األدبي في جوهره ه���������و تدوين لما وقع ولما 

حدث ولمن الذي أوقع وأحدث؟.
وم���������ن هنا ليس مطلوبا من���������ا أن نطالب األديب أن 
يقول الحقيقة التاريخية ولكننا نطالبه بالحقيقة الفنية 
الجمالية التي نختلف حولها بصفتنا بشرا حسب كل 
حساس والتزام. كما نأنف أن  ذوق ووفق كل انتماء واإ
يعمد المؤرخ إلى سرد وقائعه ورسم شخصياته بوسم 
عاطفي حمالة لغته لش���������عب ولغايات تأويلية بالقدر 
الذي يبعده ع���������ن الحقيقة التاريخية، والتي أتصورها 
حتى هي يصعب القبض عليه���������ا كاملة وتامة كما 

وقعت فعال.
ــة، أو التوثيق التارخيي، كيف  الرواية التارخيي

ميكن لألديب أن خيدم التاريخ؟
mm أتصور بأن األديب أصال يقدم مادته األدبية 
وف���������ق صيغ وأس���������اليب مبهرة وجمالية تس���������لب عقل 
القارئ وذوقه وتدفعه إل���������ى التمتع بقراءة النص من 
أوله إلى آخره حتى يجد نفسه يطرح السؤال التالي: 

هذا جميل، كيف استطاع أن يقول هذا؟.
ووفق هذه الخاصية للنص األدبي نجده يقدم الوجه 
اآلخر المسكوت عنه في النص التاريخي، طبعا هذا 
المسكوت عنه قد يكون إيجابيا لصالح األمة والوطن 
أو قد يكون عكس ذلك وفق التقنية الذوقية آلختيار 
األديب لش���������خصيات نصه وألس���������لوب بنائها وكذلك 
اس���������اليب الخطاب والحوار والمنولوج واالرتدادات � 

التي يمنحها لهذه الشخصيات.
ووف���������ق هذه الزاوية يمكن أن يخ���������دم األديب التاريخ 
إذا ق���������دم صورا ممكنة للبهجة وللمس���������رات ولخطاب 
تحمله الشخصيات متخم باألمل وبالفخر وباالعتزاز 
وباإليمان بالقضايا الجوهرية لألمة، وقد وجدت ذلك 

كثيرا في روايتنا الجزائرية.
ــن أن تقابل من  ــيت من املمك ــكاليات ال ما هي اإلش

يتصدى لكتابة رواية تارخيية؟ 
mm أعتقد أن مثل هذا السؤال تجدر اإلجابة عليه 
أفضل من كتاب هذا النوع من األدب، لكني بصفتي 
ناقدا متخصصا أرى بأن أخطر إشكال يصادفه كاتب 
هذا النوع من األدب هو كيف يوفق ما بين المبتغى 
الجمالي لنصه وبين االلتزام بالمرجع التاريخي الذي 
يكتب في إطاره، وبخاصة حين يكون كاتبا متمرسا 
وموهوبا وقارئ���������ا كثيرا للمرجعي���������ات التاريخية التي 
يستوحي منه تأسيس���������ه الفني والصياغي واألسلوبي 
لروايته. وقد صادف���������ت أن أحد الروائيين الجزائريين 
حي���������ن كتب رواية بعنوان: "الرحيل إلى أروى" أرفقها 
بمجموعة كبيرة جدا من المص���������ادر التاريخية التي 

قرأها قبل أن يكتب روايته. 
mmm

األديب والباحث األكادميي الدكتور حممد بشري بوجيرة يف حوار مع البصائر

األدب والتاريخ مبخوسا القيمة يف اجلزائر لتغلغل البعد املادي
جاء هذا يف حوار مجع الناقد واألديب حممد بشري بوجيرة مع جريدة البصائر، حيث حدثنا الباحث األكادميي عن مساره العلمي ومؤلفاته مشريا إىل مقاربته يف كتاب: "جدلية العبقرية واملعاصرة عند 

صاحب اإلمارة؛ قراءة يف مسار األمري عبد القادر"، كما حتدث عن واقع الرواية التارخيية واإلشكاليات اليت تقابل من يتصدى لكتابتها، وعن  العالقة بني التاريخ والرواية وكيف ميكن لألديب أن حيافظ 
على احلقيقة التارخيية وخيدمها، كما تطرق الباحث للحديث عن املنهاج الرتبوي وعالقته بالثقافة التارخيية يف اجملتمع اجلزائري، وواقع اإلعالم ودوره يف تشكيل اهلوية الوطنية للشباب اجلزائري 
وتعزيزها، وأشار إىل عملية التأريخ للحركة الوطنية ولثورة التحرير، وما كتبه املؤرخون األجانب يف هذا الشأن، وعن دور مجعية العلماء املسلمني يف الثورة التحريرية، ونقاط أخرى تصب يف املسألة 

الثقافية اجلزائرية.
حاورتـــه: فاطمــة طاهـــي

ضــرورة إخــراج 
التاريــخ مـن 

أروقــة الـمكتبــات 
وجعلـــه مـادة 

دمســـة لإلعالم 
الـمعــاصـــر
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الشيخ  نــور الدين رزيق *

مرت و تمر باألمة اإلسالمية العديد من موقــــف   و  خـــاطـــــرة
المحن واألزمات، لكنها ستنتهي وسيخرج 
اإلسالم منتصرا منها كما كان دائما عبر 
حركة التاري���������خ؛ ألن اهلل تكفل بحفظ هذا 
الدين، قال تعالى: »ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر 

نَّا َلُه َلَحاِفُظوَن«)الحجر:9(. وَاِإ
وقال صلى اهلل عليه وس���������لم »ليبلغن هذا 
األمر ما بلغ الليل والنهار، وال يترك اهلل 
بيت م���������در، وال وب���������ر إال أدخله اهلل هذا 
الدين؛ بعز عزيز، أو بذل ذليل، عزًّا يعز 
اهلل به اإلسالم، وذاًل يذل به الكفر« رواه 

أحمد والحاكم وصححه. 
ومما بشرنا به صلى اهلل عليه وسلم بقوله 
في الحديث: »تكون النبوة فيكم ما ش���������اء 
اهلل أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا ش���������اء أن 
يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة، 

فتكون ما ش���������اء اهلل أن تكون، ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملًكا عاًضا؛ 
فيكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا 
شاء اهلل أن يرفعها، ثم تكون ملًكا جبرًيا، 
فتكون ما ش���������اء اهلل أن تكون، ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على 
منهاج النبوة، ثم س���������كت« رواه أحمد عن 

النعمان بن بشير وصححه األلباني.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه اهلل المتوفى 

1429 في كتابه »حراسة الفضيلة«:
*]إنَّ المراهن���������ة على اندث���������ار هذا الدين 
بش���������عائره العظيمة وفرائضه ، بل وسننه 
مراهنٌة خاس���������رة لم تفز يوًما منذ زمن أبي 
جهل حت���������ى زمن أتات���������ورك؛ ولكنكم قوٌم 

تستعجلون!
واعلم - ثبَّت اهلل قلبك - أنَّ اإلس���������الم ال 

يم���������وت، لكنه يمر بفترات تمحيص ينجو 
فيها أهل الصدق ويس���������قط فيها مرضى 
القلوب ف���������ي أوحال االنتكاس���������ة فاصبر 

واحتسب.
واعلم أنه ستمر بك أياٌم عجاف، القابض 
فيها على دين���������ه كالقابض على الجمر، 
س���������ُيحزنك الواق���������ع، وتؤلم���������ك المناظر، 
هذه المش���������اعر عظيم���������ٌة عند اهلل، ودليل 
خيٍر  وقر  في قلبك، ال تنحرها بس���������كين 

االنتكاسة! 
ال يغرنَّك في طريق الحق قلة السالكين وال 
يغرنَّ���������ك في طريق الباطل كثرة الهالكين. 
أنت الجماعة ولو كنَت وحدك }إنَّ إبراهيَم 

كان ُأمَّة{ كن غريًبا فطوبى للغرباء!
أخيرًا: 

ِاعلم أنَّ خروجك من قافلة الخير ال يضر 

أحدًا ِسواك، ووجودك فيها فضٌل من اهلل 
علي���������ك ونعمٌة أنعم بها علي���������ك والخروج 
منها هو الخسران المبين في ثوب مواكبة 
الموضة الفاسدة والزمن الجديد المنحدر 

باألخالق المعيبة.
واعلم أنَّ ش���������ريعة اهلل تس���������ير غير آبهة 

بأسماء المتخاذلين.. 
ْن تتولوا  تسقط أس���������ماء وتعلو أسماء، }واإ
يستبدل قوًما غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم{ 
)38/محم���������د(. انتهى كالم���������ه رحمه اهلل 

تعالى.
ينبغي أال يخالجنا الش���������ك بأن المستقبل 
له���������ذا الدين ، ولكن هذا المس���������تقبل لكي 
يتحقق على أرض الواقع يجب أن نعمل 
وأن نب���������ذل وأن نرتقي إلى مس���������توى هذا 

الدين.

mmm
ــخ و الرواية، و هل  ــة بني التاري ــا عن العالق حدثن
ــخ، و هل  ــدرا للتاري ــون مص ــة أن تك ــن للرواي ميك
ــة و منهال  ــا للرواي ــخ أن يكون مرجع ــن للتاري ميك

تستقي منه موضوعاتها؟
طبعا أن تكون الرواية مصدرا للتاريخ � في موضوعات 
التاريخ الحق � فهذا مس���������تبعد، ألن التاريخ يس���������تند 
إلى مرجعيات حقيقية وقعت من طرف ش���������خصيات 

طبيعية لها سماتها وخصائصها اإلنسانية الحقة.
في حي���������ن يجب على الرواية التاريخية أن تس���������تفيد 
إيحاء أو استنساخا من التاريخ الحق مع تبني عملية 
التغيير والتحوير وفق ما يراه الروائي لصالح روايته 
بغي���������ة إثراء زاوية معينة أو إبداء وجهة نظر الروائي 

بفن وبرمز وعلى استحياء وبدون تصريح.
هناك من الروايات التارخيية اليت تكتب بأسلوب 
ــى التوثيق  ــق حينا وعل ــد على التوثي ــي تعتم أدب
ــويق حينا آخر، و أخرى تعتمد على اخليال  والتش

التارخيي؟
mm التوثي���������ق مس���������ألة مهمة جدا ف���������ي الرواية 
التاريخية،  لكن التوثيق يجب أن ال يكون صدى قويا 
وب���������ارزا للمتلقي حتى ال يتحول ذوقه عن االنغماس 
ف���������ي انجرافات المتعة الس���������ردية وفنياتها إلى التلقين 

والتعليم الجاف.
أما التش���������ويق فهو معمار الن���������ص الروائي حتى أنه 
يش���������كل مخه وهويته، ومن أجل ذل���������ك فإن الروائي 
يج���������ب أن يكون ذكيا في خل���������ق عجينة عجيبة بين 
التوثيق وبين التش���������ويق صياغي���������ا وعجائبيا إما في 
األحداث أو في الش���������خصيات أو في التأثيث الكلي 

للنص.
ــه، هل جيب  ــذي يصنع تارخي ــل األدبي هو ال العم
ــن  ــي م ــن الروائ ــة ليتمك ــة تارخيي ــالك ثقاف امت
ــم يف فصول روايته وأحداثها؟ و ما رأيك يف  التحك

ما يكتبه الشباب اليوم؟
mm إن العمل األدب���������ي الناجح والمتميز يبقى 
عل���������ى الدوام س���������يد الصيغ البيانية، وه���������و دائما في 
س���������جال مع الش���������عر وبخاصة في ايامنا األخيرة، و 
له���������ذا يفترض في األديب أن يك���������ون متملكا لموهبة 
فني���������ة منذ الصغر ثم االس���������تمرار في صقلها وتقوية 
معماره���������ا، وذلك بالطبع يتطلب القراءة كثيرا ألجمل 
النصوص وأرقى الصيغ وأنبل األس���������اليب التعبيرية 
حتى تتمكن تلك الملك���������ة من فلذات عمقه ومهجه. 
وحين نقول القراءة فإننا نقصد التمكن من االطالع 
على مكامن المعرفة القوية المكتنزة في مدونات من 
سبقوه، تلك المدونات قد تكون تاريخية كما قد تكون 
تس���������رد تجارب ش���������ماريخ وفطاحل الفن الذي يعتزم 

الكتابة فيه.
ما أهمية أن يكون لدى الكاتب مشروع معني يسعى 

ويعمل على حتقيقه؟
mm طبعا، ذلك محبب لدى كل إنس���������ان مبدع 
ومجدد ويريد أن يبني مش���������روعه ف���������ي كل الحقول 
واالختصاص���������ات واألديب أولى بذل���������ك، وعليه فإنه 
بمجرد أن يجد األديب في نفسه الرغبة نحو التوجه 
إل���������ى الحق���������ل األدبي وفي جنس أدب���������ي محدد منه؛ 
ش���������عرا، رواية، قصة قصيرة، نقدا، فإنه ملزم بوضع 
ورقة طريق يريد أن يس���������لكها ليحقق مراده ومقصده، 
ألن العملية ليست سهلة أبدا، فهو قد يتعرض للفشل 
ولإلخفاق كما قد يصي���������ب النجاح والتفوق من أول 

وهلة عبقريته وذكائه وتكوينه في هذا الحقل.
ــه بالثقافة  ــوي وعالقت ــاج الرتب ــن املنه ــا ع حدثن

التارخيية يف اجملتمع اجلزائري؟
mm مع األسف الشديد نجد أن التاريخ واألدب 
بصفة عامة مبخوس سومهما في الجزائر سواء من 

طرف المؤسسات الرسمية أو لدى المجتمع الجزائري 
نفس���������ه، وذلك بسبب تغلغل البعد المادي البحت في 

حياتنا اليومية. 
ونج���������د ذلك مؤثرا على مناهجن���������ا التربوية حين نجد 
مادتي التاريخ واألدب غير مهتم بهما وغير محروص 
عل���������ى إيالئهما األهمي���������ة المطلوبة ف���������ي منظومتنا 
التربوية على الرغم من كثرة الش���������عارات التي تدعو 
إلى االهتمام باإلنس���������ان الجزائري وبتكوينه، فلست 
أدري كيف يمكن تكوين هذا اإلنس���������ان المنشود وهو 

ال يفقه شيئا عن تاريخ بالده وآدابها وعلمائها.
مع اإلش���������ارة إلى أن الغرب ما وصل إلى ما وصل 
إلي���������ه إال بفضل تكوين الوطن���������ي المدافع عن هويته 
بكل الوس���������ائل، قديما كان باالستش���������راق وبالحروب 
وباالقتص���������اد،  وباإللكتروني���������ك  بالميكاني���������ك  واآلن 
والمالحظ في قنواتهم اإلعالمية سيجدهم يحرصون 
على تقديم تاريخهم وآدابهم ويناقش���������ون محتوياتهما 
مع مختصين في علم االجتم���������اع وعلم النفس بكل 

تجزئاته وتمفصالته.
ــرى إقبال الطلبة على كل ما ميكن أن ميت  كيف ت
بصلة إىل املنظومة القيمية وثوابت اجملتمع الذي 

ينتمون إليه؟
mm أعتق���������د أنه ال يجب أن نطلب من الطالب 
أن يخرج عما تع���������رض له من تكوين منذ االبتدائي 
حت���������ى الجامع���������ة، و عليه فإن حاله اآلن ال تبش���������ر 
بالخير في مجال ثوابت األمة وقيمها، ولعل ذلك ما 
نجده واضحا في ما يسمى بهجرة األدمغة التي نجد 
فيها جزائريين عباقرة يعيشون في الخارج ويساهمون 
في التقدم العلمي في األوطان التي يعيش���������ون فيها 
بشكل جيد ولكنهم ال يقدمون شيئا للجزائر، والسبب 
ف���������ي ذلك يعود إلى ما ذك���������رت، فهو ال يتنصل من 
جزائريته ولكنه يفتخ���������ر بها دائما، لكن اإلجابة عن 
السؤال الجوهري اآلتي يظل قائما: بماذا يفيد الجزائر 
التي درسته بالمجان حتى تخرج من الجامعة بموقفه 

هذا؟.  
ــخصية مشبعة  ــتقبل بش ــروع بناء مواطن املس كيف ترى مش

بالقيم والثوابت الوطنية تعكس اهلوية الوطنية له؟
mm بدء، أقر بأن المس���������ألة اآلن باتت صعبة 
التحك���������م فيها نظ���������را للغزو العالم���������ي لإللكترونيات 
المغرية حتى للكبار فما بالك باألطفال والشباب.   

لكني رغم ذلك، أعتقد أن اإلجابة على هذا الس���������ؤال 
يجب أن في إطار مشروع سياسي كبير تشارك فيه 
كل النخب الوطنية ف���������ي كل االختصاصات بآرائها 
وبرؤاها ليت���������م وضع صيغ بيداغوجي���������ة ملزمة لكل 

المؤسسات العلمية بجميع رتبها.
أما عن رأي���������ي المتواضع في ه���������ذا الموضوع فأراه 
يتمحور حول وضع تنسيق محكم ما بين المؤسسات 
التربوية والعلمية وبين اآلباء من أجل وضع اليد بقوة 
على تشكيل وبناء ش���������خصية الطفل ثم الطالب في 

كل المراحل.
أما النقطة الحساسة في هذه المسألة فأجدها متمثلة 
في وضع التلميذ في المدرسة االبتدائية داخل عامل 
الوطنية المتمثل في التاريخ وفي األدب وفي التراث 
بواس���������طة أس���������اتذة أكفاء في علوم التربية والتوجيه، 
مع إقحام الوس���������ائل اإلعالمية الحديثة مثل السينما 
والتلفزيون واإلذاعة بتصوير أفالم ومسلسالت عن 
ش���������خصيات من تراثنا الحبيب وم���������ا أكثرهم في كل 
الحق���������ول واألزمنة، وذلك لما نعرف من نجاعتها في 
إغراء وفي تحبي���������ب الموضوع للطفل وحتى للكبار. 
وذلك ما نعرفه عن الس���������ينما األمريكية التي صنعت 

البطل األمريكي الذي ال يقهر.
ــة التاريخ النقي لصناعة  ــا  هي اخلطة املنهجية ملعرف م

حاضر خال من األخطاء ولبناء مستقبل زاهر؟

mm مث���������ل ما قلت، تتمثل المس���������ألة في إخراج 
التاريخ من سجنه ومن أروقة المكتبات وجعله مادة 
دس���������مة لإلعالم المعاصر بكل تخصصاته، فلماذا 
مثال ال نق���������دم أفالما أو مسلس���������الت عن كثير من 
ش���������خصياتنا الوطنية ما قبل الفتح اإلس���������المي وما 
بع���������ده، مثل ما فعل اإليطاليون ف���������ي تقديم تاريخهم 
الوطني بش���������خصية »هرق���������ل« و»يوليوس قيصر« 
وغيرها من الشخصيات، ومثل ما فعله اإلمريكيون 
في أفالم »الويس���������تارن« التي صنعت تاريخا عجيبا 
للرجل األوروبي الذي غ���������زا أمريكا، وغير ذلك من 
الدول التي قدمت تاريخها س���������ينمائيا. وأنا أذكر في 
هذا المجال أنه في إحدى الس���������نوات عرضت التلفزة 
الوطنية فيلما عن »الشنفرة« بعد الحلقة الثالثة بدأت 
أرى األطفال في أحياء يحملون س���������يوفا من الخشب 

ويصيحون »أنا الشنفرة«.
هل علينا اليوم إعادة النظر بشكل كبري يف املنهاج 

الرتبوي و للكتاب املدرسي؟
mm باختص���������ار ش���������ديد أقول: نع���������م ويجب أن 
ي���������وكل األمر إلى أهله، أي إلى أس���������اتذة متقاعدين 
ومش���������هود لهم بالتفاني في مهمته���������م التربوية النبيلة 
بش���������رط تطبيق ما يرونه وما يقترحونه بحذافره وفق 

رزنامة قانونية ملزمة.
ــم لعملية التأريخ للحركة الوطنية  ما هو تقييمك
و لثورة التحرير؟ و ما ذا عما كتبه األجانب الذين 

أرخوا جلوانب خمتلفة من تاريخ اجلزائر؟
mm ش���������كرا لقد أثرت نقطة مهمة، حيث وجدت 
وأنا لس���������ت مؤرخا بل أديب ويهمن���������ي التاريخ أيضا 
بحب وبهيام ألني أجدهما وجهين لعملة واحدة هي 
»وطني الجزائر العزيزة« أن نس���������بة عالية جدا من 
تاريخنا كتبه »اآلخر«، قبل الفتح اإلس���������المي كتبه 
القرطاجي���������ون والرومان، وبعد الفت���������ح كتبه إخواننا 
العرب والمس���������لمون، وفي ما بع���������د 1500 ميالدية 
كتب���������ه اإلس���������بان والعثماني���������ون وبع���������د 1830 كتبه 
الفرنسيون، كما وجدت أننا بدأنا نكتب تاريخنا على 
ي���������د المرحومين الميلي و»توفي���������ق المدني« و د.ابو 
القاسم س���������عد اهلل ود.العربي عقون« وغيرهم وصوال 
عند المؤرخين الشباب الذين تخرجوا في الجامعات 

الجزائرية بعد استرداد السيادة الوطنية.
ورغ���������م كل ذلك الحظت طغيان هذا »اآلخر« على 
كتاب تاريخنا ألنه ال يمكن لمؤرخ جزائري ولو كان 
حاالت عما كتبه هذا  حديثا أن يستغني تهميش���������ا واإ
»اآلخر« في كل العصور واألزمنة، وذلك ما يجعلنا 
نقرأ تاريخنا بأقالم وبعي���������ون وبإرادة »اآلخر« وتلك 
مس���������ألة أجدها تشكل تحديا خطيرا في وجه مؤرخينا 

وتاريخنا الوطني.
أم���������ا حول م���������ا بدأت أق���������رأه في الم���������دة األخيرة من 
مذكرات وكتابات عن ثورة التحرير من طرف الثوار 
والمجاهدين فأعتقد في���������ه الخير الكثير لتاريخنا، وال 
بأس إن وجدنا بعض الش���������نآن بين كتابات اإلخوة، 
وذلك بس���������بب صعوبة التواصل وس���������هولة س���������يول 
المعلوم���������ات في ما بينهم أثن���������اء الثورة، ألن الجزائر 
ق���������ارة حفظها اهلل ورعاها زيادة عل���������ى التحكم القوي 

ألجهزة المخابرات والقوات العسكرية للعدو.
ــلمني يف الثورة  ــاء املس ــة العلم ــن مجعي ــا ع حدثن
ــم يف االدعاءات اليت قيلت  التحريرية، و ما رأيك

»إن اجلمعية مل تشارك يف ثورة التحرير«؟.
mm أج���������د م���������ا ادعاه المدعون م���������ردودا عليهم 
تاريخي���������ا، وذلك لما نعرف م���������ن هذه الجمعية كانت 
ال���������درع الواقي للتنصي���������ر برفعها راي���������ة الدفاع عن 
اإلسالم وعن العروبة والعرين المبهر لتكوين أشبال 
الثورة تكوينا علميا وتثقيفيا حتى كانت تش���������كل الند 
القوي للمحتل في الحقل التعليمي وذلك لما نعلم من 

أن كل مفكرين���������ا وأدبائنا كانوا ق���������د تتلمذوا في معهد 
الش���������يخ عبد الحميد بن باديس أو في جامع الزيتونة 
أو في األزهر تحت رعاية هذه الجمعية، كما يش���������هد 
التاريخ أنها س���������ارعت إلى بناء مدارس ومعاهد في 
كثير من المناطق لتضاد بها المدارس الفرنسية التي 

كان يبنيها المحتل.
كما ال احد منا ينكر م���������ا كانت تكتبه جرائدها مثل 
الش���������هاب والبصائر من موضوعات ردا على تغول 
المحتل ضد هويتنا الوطنية العربية اإلسالمي، كما 
ال يخفى عل���������ى أحد أن هذه الجمعي���������ة كان ينتمي 
إليها ثلة من الوطنيين األحرار الذين كانوا يجاهدون 
بالدعوة وبالقلم مثل »الش���������يخ البش���������ير اإلبراهيمي« 
واألدي���������ب الرائع الفذ الش���������هيد »احمد رضا حوحو« 
الذي كان أمينها العام حتى سارع العدو الفرنسي إلى 
قتله س���������تة أشهر فقط بعد عودته من ارض الحجاز 

نظرا للخطورة التي يشكلها على هذا العدو.
ــري يف  ــا دور كب ــالم هلم ــة و اإلع ــالم الوثائقي األف

حفظ الذاكرة الوطنية، كيف تقيم هذا األداء؟
mm أرى أن العصب الضعيف في حالنا هو ضعف 
اإلعالم بصفة عامة، ليس في المكون البشري ولكن 
في جانبه التسييري واالستراتيجي، وبخاصة اإلعالم 
الخاص ال���������ذي أجده يجري وراء البهرجة والش���������هرة 
ومجريات الحال االقتصادية دون إيالء أهمية كبير 
لكل ما هو جذر في هويتنا الوطنية، طبعا أقول ذلك 
اس���������تثناء لبعض االستثناءات المحتشمة هنا وهناك، 
و بخاص���������ة القنوات التلفزيونية التي نجدها تس���������ارع 
لى الش���������هرة التي تأتي من خارج  إما إلى كرة القدم واإ
الجزائ���������ر، بينما أجد أنه من الواجب خلق الش���������هرة 
داخل الوطن وتوزيعها على الخارج، أقول ذلك ألني 
أعرف أن وطننا الحبيب زاخر بأمجاد وببطوالت قل 
مثلها في العالم، و ذلك ما يجعلني أتس���������اءل: لماذا 
ال نضع أفالما أو مسلسالت حول أبطالنا قبل الفتح 
اإلس���������المي مثل ماسينيسا ويوغورطة وسيفاكس ولم 
ال نض���������ع فيلما عن طارق ب���������ن زياد وعلى عقبة بن 
نافع وعلى األمير عبد الق���������ادر، وأقول ذلك وأتمناه 
ألننا نملك طاقات هائلة سينمائيا وفنيا وجماليا، فقط 
ما فرحت له واستبش���������رت به خي���������را أنني في المدد 
الوجيزة التالية شاهدت أفالما تصب في هذا المسعى 

مثل فيلم »العقيد لطفي«.
ما هو املطلوب اليوم من األكادمييني  والباحثني يف 

تاريخ اجلزائر؟
mm باختص���������ار ش���������ديد أقول: ب���������أن الباحثين 
واألكاديميي���������ن الجزائريين قد أدوا ما عليهم وما زالوا 
يؤدون مش���������كورين، وذلك ألننا نجد أالف األعمال 
األكاديمية؛ تاريخا وأدبا اش���������تغل عليها هؤالء لكنها 
بقيت مكدسة طعاما للفئران وللصراصير عوض أن 
تطب���������ع وتوزع كتبا تباع وطني���������ا وفي الخارج لنجلب 
بها عملة صعبة للوط���������ن، كما أجد هناك نصوصا 
أدبية رائعة لشباب في الحقول األدبية؛ رواية وقصة 
خراجها سينمائيا  قصيرة وشعرا يمكن اس���������تغاللها واإ
أو تلفزيونيا أو إذاعي���������ا. كما أجد في وطني العزيز 
إعالميين ش���������بابا رائعين أداء وتوفيقا ووجاهة حتى 
باتت تتخطفهم وسائل اإلعالم العربية والعالمية في 

جميع حقول المعرفة.
ماذا تقول دكتور يف كلمتك اخلتامية؟

mm وأخي���������را من عج���������ب ذلك أنن���������ا نملك كل 
شيء؛ ماال وكفاءات وفضاءات ساحرة وجميلة جدا 
تصل���������ح ألن ينتج عنها أروع األفالم والمسلس���������الت 
لكننا مع األس���������ف عاجزون عن إعطاء أي ش���������يء 

مع األسف...

الـمستقبـــل هلــذا  الـــديــن
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يف رحاب الشريعة

الفتوى رقم:  

الســـــؤال

قال السائل ذهبت لصالة املغرب يف املسجد، فلما 
أقام املؤذن، قال اإلمام سنجمع بني صالتي 

املغرب والعشاء، بإذن اهلل تعاىل، بسبب نزول 
املطر. وصلى بنا اإلمام املغرب ثم العشاء. 

وسؤالي: ماهي أسباب اجلمع بني الصالتني؟ وما 
هي الصلوات اليت جنمع بينها؟ 

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

المصلي  الجمع هي أن يجمع  أوال: صالة 
في وقت واحد الصالتين المشتركتين. وهما: 
بين:  أو  والعصر{  }الظهر  بين:  يجمع  أن 
النزول  الجمع:  وأسباب  والعشاء{  }المغرب 
الظهر  بين  الجمع  يكون  الحج،  يوم  بعرفة 
والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة 
وهذا الجمع سنة. والنزول بمزدلفة في الحج، 
جمع  والعشاء  المغرب  بين  الحجاج  يجمع 
تأخير في وقت العشاء بمزدلفة، وذلك من 
السنة، لفعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

ويكون الجمع بسبب المرض، أو المطر، أو 
السفر في حاالت.

ففي السفر: عن معاذ بن جبل، أن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  ]كان في غزوة 
يرتحل،  أن  قبل  الشمس  زاغت  إذا  تبوك 
ن يرتحل قبل  جمع بين الظهر والعصر، واإ
ينزل  الظهر، حتى  أخر  الشمس،  تزيغ  أن 
للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت 
الشمس قبل أن يرتحل، جمع بين المغرب 
ن يرتحل قبل أن تغيب الشمس،  والعشاء، واإ
جمع  ثم  للعشاء  ينزل  حتى  المغرب  أخر 

بينهما.[ )أبوداود: 1208(
 والجمع في السفر رخصة، وكذا في المطر، 
وكذا في الوحل، عندما تكون الطريق موحلة 
هذه  على  يقاس  ما  كل  وفي  الظالم،  مع 

األسباب، كالمرض.
ثانيا: ويكون الجمع في وقت األولى. جمع 
تقديم  الظهرين جمع  يجمع  كمسافر  تقديم، 
إن زالت الشمس عليه وهو نازل، وقد نوى 
النزول بعد الغروب. ويكون الجمع في وقت 
وهو  عليه  الشمس  زالت  كمسافر،  اآلخرة. 
العصر،  وقت  إلى  الظهر  فيؤخر  سائر 
جمع  وهناك  تأخير.  جمع  هذا  عن  ويقال 

صوري، للمضطر والمريض. وهو أن يجمع 
الصالتين في آخر وقت األولى وأول وقت 
الثانية، أيضا هذه في حاالت فقط، ويجب 
أن يعمل بها المؤمن عن فقه. واهلل تعالى 

أعلم.
ثالثا: قال السائل: وصلى بنا اإلمام المغرب 
تجمع  نعم،  للسائل:  ونقول  العشاء.  ثم 
الواقع  المطر  لسبب  تقديم  جمع  العشاءان 
أو المتوقع، أو لطين مع ظلمة، من خوف 
كالعادة،  للمغرب  فيؤذن  الليل،  في  الخطر 
تقام  وبأثرها  المغرب  المصلون  يصلى  ثم 
صالة العشاء. ففي الحديث. عن عبد اهلل 
بن عباس، قال: ]صلى رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب 
والعشاء جميعا، في غير خوف، وال سفر[ 
قال: قال مالك: ]أرى ذلك كان في مطر[ 
قال أبو داود: ورواه حماد بن سلمة، نحوه 
عن أبي الزبير، ورواه قرة بن خالد، عن أبي 
تبوك.  إلى  سافرناها  سفرة  في  قال:  الزبير 

)أبو داود:1210(
والقصر؟  للجمع  النية  تشترط  هل   رابعا: 
تشترط النية للصالة، والنية  محلها القلب، 
حق  في  األولى،  الصالة  في  الجمع  ونية 

المجتهد:}قال  بداية  ففي  والمأموم.  اإلمام 
أنه  إلى  حنيفة  وأبو  مالك  ذهب  ابن رشد: 
يجب أن توافق نية المأموم نية اإلمام{ واهلل 

تعالى أعلم. 
َبين  اْلجمع  رشد:}يجوز  ابن  قال  خامسا: 
واْلعَشاء ألسباب  واْلمْغرب  وَاْلعصر  الّظْهر 
سنة.  َوَذِلَك  اتَِّفاًقا،  والمزدلفة  بَعرََفة،  وِهي 
فيهَما،  حنيَفة  ألبي  خالًفا  والمطر  وللسفر 
وللمرض خالًفا َلهما، وللخوف ِبِخاَلف ِفي 
اْلجمع  وََأْشَهب  اِهرِيَّة  الظَّ وََأَجاَز  اْلَمْذَهب، 
الفقهية:57( )انظر  ِبَغْير َسَبب{ )‘القوانين 
المدونة:}في  وفي  المجتهد:1/181(  بداية 
جمع الصالتين ليلة المطر قال: وقال مالك: 
ن  يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر واإ
لم يكن مطر إذا كان طين وظلمة، ويجمع 
ذا أرادوا أن  أيضا بينهما إذا كان المطر، واإ
مطر  كان  إذا  الحضر  في  بينهما  يجمعوا 
أو طين أو ظلمة يؤخرون المغرب شيئا ثم 
يصلونها ثم يصلون العشاء اآلخرة قبل مغيب 
الشفق، قال: وينصرف الناس وعليهم أسفار 
بالناس  الرفق  بذلك  أريد  نما  واإ قال:  قليل، 
ولوال ذلك لم يجمع بهم.{ )المدونة:1/203( 

واهلل تعالى أعلم.

الشيخ حممد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com

فــتـــــاوى فــتـــــاوى 

أسباب اجلمــــــــع بني الصالتني.

هذا المقال تكملة لما سبق  من الدعوة 
إلى االعتبار، وهجران الغفلة للنجاة 
من دس������ائس الكفار، ووعدنا القارئ 
ببيان الس������ببين الثاني والثالث، من 
أسباب الغفلة السياسية. ولنعلم من 
البداية أن الخطيئات الكبيرة س������ببها 
المعتبرين  لغي������ر  تظهر  انحراف������ات 
أنها صغيرة، فإذا س������رت في شوارع 
مدينة من المدن في العالم، والحظت 
كتاب������ات على الجدران، بال معنى وال 
عنوان، ولربما فيها ما يس������يء من 
خدش الحياء والعصيان، أو تالحظ 
حفرا ف������ي الطريق كآثار الخراب، أو 
فضالت قمامات هنا وهناك مخلوطة 
بالحجر والتراب، وسيارات مركونة في 
الممنوع ب������ال نظام والصواب. فاعلم 
أن الخلل في المناهج التربوية، ِلِعَلٍل  

في المناهج السياسية.
فاعلم أخي المسلم حاكما كنت أم شابا 
مثقفا، أم أي واحد من عامة الشعب 
أن بلوغ قمة المجد ف���������ي بناء الدولة 
قوامه االستقامة الذاتية إيمانا وشريعة 
وأخالق���������ا، أي ان معالج���������ة األحداث 
يبدأ باالنضباط الذاتي، واالس���������تقامة 
التام���������ة، لذلك  عندم���������ا نتحدث عن 
بعض السلوك والعادات، والمخالفات 
األدبية ال يعني أننا نس���������ينا أو أهملنا 
االهتمام بالقضايا المصيرية الكبرى، 
واألح���������داث الخطيرة التي تحيطنا من 
كل  جانب، كالش���������حناء والشنآن بين 
ش���������عوبنا، بتوتراته���������ا وتهديداتها، وما 
ينتج عن ذل���������ك من الخطر الخطير، 
والشر المستطير، ولسنا غافلين عن 
تهديدات الكافرين، ومروق المارقين،  
ولكن  والخارجية.  الداخلية  والرجفات 

ه���������ل تدبرته���������م ق���������ول اهلل تعالى: ﴿
ُيَقاِتُلوَنُكْم  َكَما  َكافًَّة  اْلُمْشِرِكيَن  َوَقاِتُلوا 
َكافًَّة وَاْعَلُموا َأنَّ اللَّ���������َه َمَع اْلُمتَِّقيَن﴾ 
ه���������ل تدبرتم معنى قول اهلل تعالى: ﴿

وَاْعَلُم���������وا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقيَن﴾ إن اهلل 
يكون معنا وينصرنا ويعيننا في قتال 
األعداء والمتمردين والخائنين، ويعيننا 
في اإلصالح وبناء نهضة اقتصادية، 
وقوة إدارية، وعسكرية، عندما نكون 
متقي���������ن. عندم���������ا نعمل بكل ش���������عب 
اإليمان، التي أعالها: الإله إال اهلل، 
وأدناها إماط���������ة األذى عن الطريق، 
وال���������ذي يتعمد أو يتع���������ود على عدم 
إماطة األذى من الطريق، اليستطيع 
إماط���������ة العجز عن نفس���������ه، وال إزالة 
العدو من طريق مجده. فمتى تستيقظ 
الشعوب المتخلفة المستعبدة من قبل 

أعدائها، ومتى تخرج من غفلتها؟
كنا ذكرنا أن السبب األول من أسباب 
التعل���������م، ورفض  ه���������و رفض  الغفلة 
النصيحة، ورفض االعتبار بدراس���������ة 
التاريخ. مما جعل الشباب والسياسيين 
يكررون نفس الخطيئات، والوقوع في 
دس���������ائس شياطين الجن واإلنس، منذ 

عصر االنحطاط.
الس���������بب الثان���������ي من أس���������باب تكرار 
االتعاظ  وعدم  والخطيئات،  األخطاء 
بالعبر واآليات، وعدم االس���������تفادة من 
األحداث التاريخي���������ة والذكريات. هو 
تكريس الس���������لبيات، ع���������ن عمد. من 
قب���������ل كثير من المنتمين لإلس���������الم،. 
من ذلك: يكرس���������ون س���������وء المناهج 
الدراسية، بمعنى يعلمون أن المناهج 
غير صالحة، وأن نتائج التعليم غير 
مجدي���������ة، ومع ذلك يص���������رون على 
ماكان، كما كان.!! ومن ذلك تكريس 
س���������وء تخطيط المدن، وتأتي الكوارث 
بس���������بب ذلك، والتبذير، والفساد. قال 
اهلل تعالى: ﴿َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض 

َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن 
َيْسَمُعوَن ِبَها َفِإنََّها اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر 
ُدوِر﴾  َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ
ن كان هذا العتاب  )الح���������ج:46(  واإ
والتنبيه المقصود ب���������ه كفار مكة، ثم 
الكفار عامة، والمشركون والملحدون، 
ولك���������ن في اآلي���������ة عب���������ره وتنبيه لكل 
الن���������اس، والمؤمنون يجب أن يعتبروا 
بما حدث لألم الس���������ابقة في التاريخ. 
﴿َفاْعَتِبُروا ي���������ا ُأوِلي اأْلَْبصاِر﴾ وفي 
الحديث الشريف.]اَل ُيْلَدُغ الُمْؤِمُن ِمْن 
ُجْحٍر وَاِحٍد َمرََّتْيِن[ )البخاري:6133(  
وآالف من المنتمين لإلس���������الم ُلِدغوا 
من جح���������ر واحد مئ���������ات المرات ولم 
يعتبروا، يخالفون اآليات، وُيعرضون 
عن العبر والعظات، عنادا واستنكافا، 
ومن األقوال الحس���������نة:}المؤمن كيس 
الذين اليزالون  فأين فطان���������ة  فطن{. 
يثقون في الكافرين ويعادون إخوانهم 
المس���������لمين؟ أين العقول. هل درسوا 
تاريخ الغساس���������نة والمناذرة، وما فعل 
بهم الفرس وال���������روم؟ قال اهلل تعالى: 
﴿وَاْذُكُروا ِنْعَم���������َت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم 
َأْع���������َداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُك���������ْم َفَأْصَبْحُتْم 

ِبِنْعَمِتِه ِإْخوَاًنا﴾
 الس���������بب الثالث من أس���������باب الغفلة: 
اإلص���������رار عند كثير  م���������ن المنتمين 
لإلسالم، على عدم االلتزام بالنظام، 
والكثي���������ر الكثير منه���������م كأنهم أعداء 
لالنضب���������اط واالس���������تقامة واالمتثال، 
وفي بعض س���������لوكهم كأنه���������م أعداء 

ألنفسهم.
 وخذ ه���������ذه األمثلة. ورد في الحديث 
الشريف عن الوقاية من الوباء. عن 
عامر بن س���������عد بن أبي وقاص، عن 
أبيه، أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد، 
ماذا س���������معت من رس���������ول اهلل صلى 
اهلل عليه وس���������لم في الطاعون؟ فقال 
أسامة: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

َعَلى  ُأْرِسَل  ِرْجٌس  اُعوُن  وس���������لم:]الطَّ
َطاِئَفٍة ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل، َأْو َعَلى َمْن 
َكاَن َقْبَلُكْم، َفِإَذا َس���������ِمْعُتْم ِبِه ِبَأْرٍض، 
َذا َوَقَع ِبَأْرٍض،  َفاَل َتْقَدُموا َعَلْي���������ِه، وَاِإ
وََأْنُتْم ِبَها َفاَل َتْخُرُجوا، ِفرَارًا ِمْنُه« َقاَل 
َأُب���������و النَّْضِر: »اَل ُيْخِرْجُك���������ْم ِإالَّ ِفرَارًا 
ِمْنُه[ )البخاري:3473. أخرجه مسلم 
في باب الطاع���������ون والطيرة والكهانة 

ونحوها رقم 2218( 
ه���������ذا الحديث يخص حالة وقوع وباء 
الطاعون، وه���������و مرض عام يصيب 
الكثير من الناس في زمان واحد ومكان 
واحد.. أخبر عن���������ه النبي صلى اهلل 
بأنه)رجس( أي: عذاب.  عليه وسلم 
أرس���������ل على )طائفة( يعني جماعة. 
)ف���������ال تقدموا عليه( ال تدخلوا األرض 
التي انتشر فيها الطاعون. )فرارا منه( 
أي ألجل الفرار من الطاعون أما لو 
خ���������رج لحاجة عرضت ل���������ه فال بأس 
فيه ولعل الحكمة ف���������ي هذا الحديث 
عدم نقل المرض أو التعرض له عن 
الوقاية:  العدوى. ومن وسائل  طريق 
الكمامة(  والتََّلثُّم )وض���������ع  التباع���������د، 
واجتناب التالمس إال عند الضرورة، 
واس���������تعمال  والنظافة،  اللقاح،  وتلقي 
الس���������جادة الخاصة ف���������ي الصالة في 
المس���������اجد، واجتناب استعمال دورات 
المي���������اه لتجنب الع���������دوى، وغير ذلك 
من اإلجراءات الوقائي���������ة. فهل التزم 
الجميع؟؟؟ بل لقد لوحظ على بعض 
المخالفين لنظ���������ام الوقاية أنهم عندما 
اليحترم���������ون التباع���������د، أو اليرتدون 
اللثام الواقي )الكمامة( يعتبرون ذلك 
السلوك، سلوك مخالفة النظام، كأنه 
بطول���������ة.!!! وذلك بطول���������ة في الفكر 
ومثال  تع���������رف{.  }خالف  المقل���������وب 
آخر، عند بعض  أصحاب السيارات 
يركنون سياراتهم في المكان المؤشر 
علي���������ه )بعالمة ممن���������وع الوقوف( وال 

يبالون باألذى  الذي يحدثونه  للمارة  
بتضييق الطري���������ق، وال يعلمون أنهم 
الغضب والقلق  ش���������رعا عن  ُيسألون 
والنرفزة والحوادث التي تحدث بسبب 
تضيقهم الطريق، أال إنهم سيس���������ألون 
عنها. والنبي عليه الصالة والس���������الم 
رِي���������َق َحقَُّه[. ومثال  قال: ]َأْعُطوا الطَّ
ثالث، ورابع وعاشر ومئات األمثال. 
فمن النظام واإلتقان والصورة الجمالية، 
أن السيارات تس���������ير في الشارع بكل 
حرية وانسياب، والمارة يسيرون على 
التجارية تعرض  الرصيف، والس���������لع 
داخل الدكاكين واألسواق وليس على 
األرصف���������ة، فالتاج���������ر فيما خصص 
له، والماشي يس���������ير على الرصيف، 
وللسيارة حريتها على الطريق المعبد 

لها، وكل يسير نحو غايته.
 ولم���������ا كان الكثي���������ر يرفضون النظام 
والترتيب واإلتق���������ان والجمال. صاروا 
يضع���������ون عن عمد ُحَدًبا معرقلة، في 
طريق السيارات، كي التسير بحرية، 
وينزل المارة من رصيفهم المخصص 
لهم إلى طريق الس���������يارات!! ويعرض 
التج���������ار بضائعهم عل���������ى األرصفة. 
فتفقد السيارة حقها في الطريق، ويفقد 
الماشي حقه في الرصيف. ومن هذا 
الس���������لوك الذي  يعتب���������ر عند بعضهم 
صغيرا وهامش���������يا وال قيمة له، حتى 
إن بعضهم قد يقول���������ون: كيف ننزل 
النش���������ر والكتابة والتأليف  بمس���������توى 
إل���������ى هذ المس���������توى؟!!  وال يعتبرون 
وال يذك���������رون، أو أنهم ال يعلمون بأن 
أص���������ل الكليات جزئيات في المقاصد 
والضروريات، وأصل الكبائر صغائر 
األمهات  وأص���������ل  الخطيئ���������ات،  في 
بنات، ومن تربي في واقع فوضوي، 
انصبغ فكره بالعادات السلبية، وصار 
اليفرق بين المنكر والمعروف، وهذا 

من أسباب التخلف.

هجران الغفلة السياسية

بفقه االعتبار واتباع القيم اإلنسانية
أ. حممد مكركب 

باب فقه أحكام الصالة
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-35﴿َوَيْعَلَم الَِّذي������َن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِتَنا َما 
ِحيٍص﴾: َلُهم مِّن مَّ

هذا تهديد للمش���������ركين بأنه���������م ال محيص لهم من 
ع���������ذاب اهلل، فهم يجادلون في دالئ���������ل الوحدانية 
باإلع���������راض واالنصراف عن س���������ماعها، فهددهم 
اهلل بأن أخبره���������م أنهم ال محيص لهم من عذابه. 
المحيص من ح���������اص: إذا أخذ في الفرار، ومال 
في سيره، والمعنى: ما لهم من فرار وال مهرب من 

لقاء اهلل، فال لهم من محيد وال ملجأ.
-36﴿َفَما ُأوِتيُتم مِّن َش������ْيٍء َفَمَتاُع اْلَحَياِة 
الدُّْنَي������ا َوَما ِعنَد اللَِّه َخْيٌر وََأْبَقى ِللَِّذيَن آَمُنوا 

ُل������وَن﴾: وََعَل������ى رَبِِّه������مْ َيَتوَكَّ
هذا تذكير بأن ما أوتوه من رزق إنما هو عرض 
زائ���������ل، وأن الخير ف���������ي الثواب ال���������ذي ادخره اهلل 
للمؤمنين، وأن سالمة الناس من كثير من أهوال 
األسفار البحرية نعمة أخرى من نعم الدنيا، وهي 
إلى الزوال، فال تجعل هي غاية س���������عي المؤمن 
الموفق، وعليه أن يسعى لعمل اآلخرة الذي يؤدي 
إل���������ى النعيم الدائم، فإن ذلك خير له وأبقى، وخير 
للذي���������ن يتوكلون على ربه���������م، ويتوجهون إليه في 
كل م���������ا تعجز قدرتهم عليه، فإن التوجه إلى غيره 

ينافي التوحيد. 
ْثِم وَاْلَفوَاِحَش  -37﴿وَالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْلِ

َذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُروَن﴾: وَاِإ
ما عند اهلل خي���������ر وأبقى للمؤمني���������ن الذين اتبعوا 
إيمانهم به���������ذه الصفات، باجتن���������اب كبائر اإلثم، 
وهي اآلثام العظيمة التي نهى الش���������رع عنها نهيا 
قاطعا، وتوع���������د فاعلها بعقاب اآلخرة مثل القذف 
واالعت���������داء، وال يرتكبون الفواحش الش���������نيعة التي 
شّدد الدين في النهي عنها وتوعد عليها بالعذاب، 
أو وض���������ع لها عقوبات في الدنيا مثل قتل النفس، 
والزنا، والس���������رقة، والحرابة، والجراح، والشتم مما 
تدع���������و إليه القوة الغضبية، وأن من ش���������يم هؤالء 
المغفرة عند الغضب وهذا ثناء عليهم إذ يمسكون 
أنفس���������هم عن االندفاع مع داعي���������ة الغضب إلى 
االنتقام، والمقصود معاملة المسلمين بعضهم مع 
بع���������ض، وأما معاملتهم مع األعداء في الدين فقد 
أش���������ارت إليه اآلية »وَالَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم 

َينَتِصُروَن«.
-38﴿وَالَِّذي������َن اْس������َتَجاُبوا ِلَربِِّه������ْم وََأَقاُموا 
ا َرَزْقَناُهْم  َلَة وََأْمرُُهْم ُش������ورَى َبْيَنُهْم َوِممَّ الصَّ

ُينِفُقوَن﴾:
ه���������ذه أعم���������ال أخرى م���������ن أعمال الذي���������ن آمنوا، 
والمقصود بها أعمال األنصار، ومعنى ذلك أنهم 

من المؤمنين الذين تأصل فيهم خلق الشورى. 
أما االستجابة هلل فهي ثابتة لجميع من آمن باهلل، 
باستجابته إلى دعوة رسوله، وقد عرف األنصار 
بالش���������ورى، فالتش���������اور في األمور م���������ن عادتهم، 
فإذا نزل بهم أمر مهم اجتمعوا وتش���������اوروا، وكان 
تش���������اورهم الذي أثنى اهلل عليهم به هو تش���������اورهم 
حين ورد نقباؤه���������م وأخبروهم بدعوة محمد-صلى 
اهلل عليه وس���������لم- بعد أن آمنوا هم به ليلة العقبة 
فلم���������ا أبلغوهم بذلك اجتمعوا ف���������ي دار أبي أيوب 
األنصاري، فاتفق رأيهم على اإليمان به واالنتصار 
له، والش���������ورى تفضي إلى الرشد والصواب، ومن 
أفضل آثارها اهتداء األنصار بس���������ببها لذلك أثنى 
اهلل به���������ا على األنصار، وهو ثناء عام ال يختص 
به���������م دون غيرهم، فجميع أمورهم متش���������اور فيها 
بينهم، والش���������ورى مصدر كالبش���������رى هي أن من 
يقص���������د إلى عمل يطلب مم���������ن يظن فيه صواب 
الرأي والتدبير أن يشير عليه بما يراه في حصول 
الفائدة المرجوة من عمله، وتقدم الكالم عليها في 

سورة آل عمران/159.
ومعنى: »بينهم« أن الشورى ال ينبغي أن تتجاوز 
م���������ن يهمهم األمر من أهل الرأي، فال يدخل فيها 
من ال يهمه األمر، فهي س���������ر بين المتشاورين، 
وأثنى عليهم بإقامة الص���������الة تنويها بمكانتها في 
اإليمان فقد بادر األنصار بعد إسالمهم بإقامتها 

جماعة، فقد س���������ألوا النبي-صلى اهلل عليه وسلم- 
أن يرس���������ل إليهم من يقرؤه���������م القرآن، ويؤمهم في 
الصالة، فأرس���������ل إليهم مصعب بن عمير، وذلك 
قبل الهج���������رة كما أثنى عليهم بأنه���������م ينفقون مما 
رزقه���������م اهلل، ولألنص���������ار الحظ األوف���������ر من هذا 
الثناء، كقوله تعالى: »َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو 
َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة » الحشر/9. فقد كانوا يعينون 
بأموالهم ضعفاء المؤمنين منهم، ومن المهاجرين 
األولين قبل هجرة النبي-صلى اهلل عليه وسلم-، 
والمؤمنين من أهل مك���������ة صودرت منهم أموالهم 

باستيالء المشركين عليها.
-39﴿وَالَِّذي������َن ِإَذا َأَصاَبُه������ُم اْلَبْغ������ُي ُه������ْم 

َينَتِصُروَن﴾: 
هذا وصف رابع لخلق المس���������لمين والمقصود منه 
المؤمنون الذين كانوا بمكة قبل أن يهاجروا، فإنهم 
أصابهم بغي المشركين وأذاهم، من شتم وتحقير 
ومصاردة األم���������وال وتعذيب فصب���������روا، والبغي: 
الع���������دوان على الح���������ق وعلى المؤمني���������ن في هذا 
السياق، وهذه اآلية مقدمة لقوله تعالى:﴿ُأِذَن ِللَِّذيَن 
نَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر *  ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا وَاِإ
﴾الحج/-39 الَِّذي���������َن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَيارِِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ

40. فإن س���������ورة الحج نزلت بالمدينة، وأثنى اهلل 
عليهم بأنهم ينتصرون ألنفس���������هم، إش���������ارة إلى أن 
ذلك االنتصار بس���������بب ما أصابه���������م من البغي: 
ألن االنتصار محمدة دينية، ورد للعدوان عليهم، 
بس���������بب أنهم مؤمنون وردع للباغين عن التوغل 
في البغي، وهو ردع يعين على انتشار اإلسالم، 
ويدفع ما شأنه أن يتطرق إلى نفوس الراغبين من 

هواجس الخوف من البغي عليهم إذا أسلموا.
وروي عن إبراهيم النخعي: كان المؤمنون يكرهون 

أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا.
ْثُلَه������ا َفَمْن  -40﴿َوَجزَاء َس������يَِّئٍة َس������يَِّئٌة مِّ
َعَف������ا وََأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَلى اللَّ������ِه ِإنَُّه َل ُيِحبُّ 

اِلِميَن﴾: الظَّ
هذا تحديد لعمل االنتصار، والترغيب في العفو، 
وذم للظل���������م والعدوان، وه���������و انتقال من اإلذن في 
االنتصار م���������ن أعداء الدين إل���������ى تحديد إجرائه 
بين أعضاء األمة، وس���������مى ترك االنتصار عفوا 
صالح���������ا، وال عفو وال إصالح مع المش���������ركين  واإ
بدلي���������ل الوعد بأجر م���������ن اهلل على ذلك العفو، وال 

يكون أجر على اإلصالح مع أهل الشرك.
والس���������يئة هي ما يسوء من عومل بها أي أن من 
عومل بس���������يئة تس���������وؤه يجازى فاعل السوء بفعل 
س���������يئة مثل ما فعل المعتدي، وال يقصد بالس���������يئة 
نما  هن���������ا المعصية التي ال يرضاه���������ا اهلل تعالى واإ
أطلقت على األذى، ومعن���������ى مثلها بمقدارها في 
متعارف الناس مث���������ل المماثلة في القصاص من 
القات���������ل ظلما، بمثل ما قتل به، وما إلى ذلك مما 
يقدره الفقهاء مثل إتالف بعض الحواّس كضرب 
الرأس، أو العين التي يصار فيها إلى الدية، وقيم 
المتلف���������ات، وما إلى ذلك مما ق���������ّدره الفقهاء، فاهلل 
ال يحب الظالمي���������ن، ونصر المظلوم على ظالمه 
موكول إلى اهلل، وهو ال يحب الظالمين أي فيؤجر 
الذين عف���������وا وينتصر لهم على الباغين فال يهمل 
الظال���������م دون عق���������اب، وقد ش���������ملت اآلية أصول 
لى ما في االنتصار من الظالم، وما  اإلرش���������اد واإ
في العفو من صالح األم���������ة، ففي حكم انتصار 
المظلوم من ظالمه ردع للظالمين من اإلقدام على 

الظلم، ويحسب لذلك حسابه إذا هم بالعدوان. 
وف���������ي الترغيب في عفو المظلوم عن ظالمه حفظ 
آلصرة األخوة اإلس���������المية بين المظلوم وظالمه، 
نما  كي ال تنثلم وال تتمزق العالقات االجتماعية. واإ
ت���������زداد بالعفو متان���������ة، واهلل تعالى لم يهمل جانب 
ردع الظال���������م، فأخبر أنه بمحل غضب اهلل، ألنه 

ال يحب الظالمين.
-41﴿َوَلَمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِم������ِه َفُأْوَلِئَك َما 

َعَلْيِهم مِّن َسِبيٍل﴾:
هذا عذر للذين ُظِلموا ولم يعفوا عن الظالم، وهو 

االنتصار بالدفاع سواء كان دفاع جماعات وهو 
الح���������رب، فيكون هذا تمهيدا ل���������إذن بالقتال الذي 
شرع من بعد ذلك، أم كان دفاع اآلحاد، فإذا توقع 
أح���������د عدوانا من غيره فمرخص له أن يدافعه قبل 
أن يتمكن منه وال يمهله حتى يوقع به ما عس���������ى 
أن ال يتداركه م���������ن بعد، وقد قال الفقهاء »يجوز 
دف���������ع صائل بما أمكن« إذا توقع حصول الضرر 
الذي يتعذر أو يعس���������ر تدارك���������ه ورفعه، فإذا فات 
ف���������إن حق الجزاء عليه يك���������ون بالرفع للحاكم، وال 
يتولى المظلوم االنتصاف بنفس���������ه، وهذا مستقرى 

من تصاريف الشريعة ومقاصدها.
وهو م���������ن مقاصد ه���������ذه اآلية ولي���������س من بيان 

معناها.
والمراد بالس���������بيل موجب المؤاخذة، وس���������بب عدم 
مؤاخذتهم هو انتصارهم بعد أن ظلموا، ولم يبدأوا 

غيرهم بالظلم .
������ِبيُل َعَلى الَِّذي������َن َيْظِلُموَن  -42﴿ِإنََّما السَّ
النَّاَس َوَيْبُغوَن ِفي اْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ ُأْوَلِئَك 

َلُهم َعَذاٌب َأِليٌم﴾:
بعد أن ذكرت اآلية الس���������ابقة اإلذن للذين ظلموا 
أن ينتص���������روا ممن ظلمهم، وأنه���������م ما عليهم من 
سبيل، كان ذلك مثار سؤال عن الذين يقع عليهم 
سبيل المؤاخذة، وهو الجزاء والمسؤولية في الدنيا 
واآلخرة ويدخل في الظالمين مش���������ركو أهل مكة، 

والمسلمون هم المظلومون.
والبغي في األرض: االعتداء على ما وضعه اهلل 
في األرض م���������ن منافعها التي خلقت للناس مثل 
تحجير الزرع واألنعام، ومخالفة ما س���������نه اهلل في 
فطرة البش���������ر مثل العدل وحسن المعاشرة، فالبغي 
عليها بالكبرياء�، وتحقي���������ر الناس من المؤمنين، 
وطره���������م من مجامع القوم ه���������و بغي في األرض 
بغير الحق، وعبارة: بغير الحق، هي كشف عن 
حالة البغ���������ي لقصد مذمته، إذ ال يكون البغي إال 
بغير الحق، فإن مسمى البغي هو االعتداء على 
الحق، فهؤالء الظالمون البغاة عليهم سبيل العقاب 
في اآلخرة والدنيا، أي الس���������بيل الذي عليهم، هو 
أن لهم الع���������ذاب األليم جزاء بغيهم وظلمهم، وهو 
يش���������مل ظلم المش���������ركين للمس���������لمين ويشمل ظلم 

المسلمين بعضهم بعضا أيضا.
-43﴿َوَلَم������ن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم 

اْلُُم������وِر﴾:
هذا يفيد مزي���������ة المؤمنين الذين تحملوا األذى من 
المش���������ركين وصبروا عليه، ولم يؤاخذوا من آمن 
ممن آذاهم، ومزية المؤمنين الذين يصبرون على 
أذى إخوانهم، ويغفرون لهم، فال ينتصفون منهم، 

وال يستعدون عليهم.
والعزم هو عقد النية عل���������ى العمل والثبات، وهو 
مشعر بالمدح، ألن شأن الفضائل أن يكون القيام 
بها عس���������يرا على النفوس، ألنها تقاوم الشهوات، 

ولذلك وصف أفضل الرسل بأولي العزم.
ومعنى األمور هنا، الخالل والصفات من األمور 
العامة التي يعزم عليه���������ا أصحابها، فإن الصبر 
والمغفرة في ه���������ذه الخالل من عزم األمور، وهذا 
ترغي���������ب في الصبر عل���������ى األذى، والعفو، وذلك 
ظاه���������ر بين األمة اإلس���������المية، وأما مع الكافرين 
فتختلف األحوال في تصرفاتهم، وتختلف أحكامها 
في الغف���������ران، والمعي���������ار أن يؤخذ بم���������ا ترجحه 

المصلح���������ة ف���������ي العف���������و أو المؤاخ���������ذة.
-44﴿َوَمن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمن َوِليٍّ مِّن 
ا رََأوُا اْلَعَذاَب َيُقوُلوَن  اِلِميَن َلمَّ َبْعِدِه َوَترَى الظَّ

َهْل ِإَلى َمَردٍّ مِّن َسِبيٍل﴾:
أي فيما بلغكم وس���������معتم هداية لمن أراد اهلل له أن 
يهت���������دي، وأما من قدر اهلل عليه العذاب بالضالل 
فم���������ا له من ولي غير اهلل يهديه أو ينقذه أي ماله 

من ولي يرشده ويصلحه.
ضالل اهلل المرء، خلقه غير سريع لالهتداء أو  واإ
غير قابل له، وحرمانه م���������ن تدارك إياه بالتوفيق 
كلما توغل في الضاللة، فضال له مقدر له لعدم 

استجابته له، واهلل دعا الناس إلى الهداية بواسطة 
رسله وشرائعه، أي دعا كل عاقل، ويهدي بعض 
من دعاه���������م لقبولهم دعوته، ونفي الولي هو نفي 
أس���������باب النجاة من الضالل���������ة، وعواقب المؤاخذة 
عليها، ومن خصائص الولي نفع مواله باإلرشاد، 

ومعنى »بعده« دونه وغيره.
وال يج���������د الظالمون محيطا وال وليا، وليس أمامهم 
إال الندام���������ة والتحس���������ر على ما ف���������ات ويقولون: 
»َهْل ِإَلى َمَردٍّ مِّن َس���������ِبيٍل« أي هل من رجوع إلى 

الدنيا.
-45﴿َوَترَاُهْم ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها َخاِشِعيَن ِمَن 
ال������ذُّلِّ َينُظُروَن ِمن َطْرٍف َخِف������يٍّ َوَقاَل الَِّذيَن 
آَمُنوا ِإنَّ اْلَخاِس������ِريَن الَِّذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم 
اِلِميَن ِفي  وََأْهِليِه������ْم َيْوَم اْلِقَياَم������ِة َأَل ِإنَّ الظَّ

ِقيٍم﴾: َعَذاٍب مُّ
وترى هؤالء يمر به���������م ويعرضون عرضا عاقبته 
التمك���������ن منهم، والحك���������م فيهم، ف���������كأن جهنم إذا 
عرضوا عليها تحكم بما أعد اهلل لهم من حريقها، 
والذين َيْعرضون ه���������م المالئكة، يعرضونهم على 
النار وهم في انكس���������ار واستسالم، وذلة خاشعين 
خوفا ومهاب���������ة، والمراد به هنا ما يبدو عليهم من 
المذلة والمخافة، وينظرون نظرا خفيا، ال حدة فيه 
تبدو من العين من ه���������ول ما يرون من العذاب، 
يحجمون عن مش���������اهدته لما أصابهم من الروع، 
ويتطلعون إلى ما يساقون إليه رغبة في معرفته.

وتراهم في حال فظيعة، وسماع الكالم الذام لهم، 
مما يصدر من المؤمنين في ذلك المشهد المهول، 
وهذا قول المؤمنين يوم القيامة وهم في س���������المة 
واطمئنان، فالمش���������ركون خس���������روا أنفسهم وأهليهم 
لحزنهم ومهانته���������م وندامتهم، تحدث���������ا بنعمة اهلل 
عليهم، واغتباطا بالسالمة وسعادتهم في اآلخرة، 
وتوفيقه���������م في الدني���������ا، ومش���������اهدة مصير هؤالء 
الخاسرين، وما وجدوا إال ما ينتظرهم من العذاب 
الدائم المقيم الذي ال يفارقهم، فالعذاب دار إقامة 

لهم على الدوام.
ْن َأْوِلَياء َينُصُروَنُهم  -46﴿َوَم������ا َكاَن َلُهم مِّ
������ن ُدوِن اللَِّه َوَمن ُيْضِل������ِل اللَُّه َفَما َلُه ِمن  مِّ

َسِبيٍل﴾:
أي هم ف���������ي عذاب دائم وال يج���������دون لهم نصيرا 
ينقذه���������م، وه���������ذا رد لمزاعمه���������م أن آلهتهم تنفعهم 

وتشفع لهم عند اهلل.
وقوله: »َوَمن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمن َس���������ِبيٍل« تقدم 
تفسير نظيره أي فما لهم سبيل للفرار من العذاب 

المقيم.
-47﴿اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكم مِّن َقْبِل َأن َيْأِتَي َيْوٌم 
ْلَجٍأ َيْوَمِئٍذ  لَّ َم������َردَّ َلُه ِمَن اللَِّه َم������ا َلُكم مِّن مَّ

َوَما َلُكم مِّن نَِّكيٍر﴾:
هذه دع���������وة جامعة لما تقدم طلب���������ا لتدارك أمرهم 
قبل الفوات، فم���������ا تقدم من الزواجر يهيء بعض 
النفوس لقبول دعوة اإلس���������الم. واالس���������تجابة هي 
إجاب���������ة الداعي، وامتثال لألمر وم���������ا يطالبهم به 
النبيء-صلى اهلل عليه وس���������لم-  كان تبليغا عن 

اهلل تعالى.
والمعنى: أطيعوا ربك���������م وامتثلوا أمره من قبل أن 
يأتي ي���������وم العذاب، وهو ي���������وم القيامة، وال رد له 
فإنه واقع ال محال���������ة، ألن اهلل قد حكم به، وليس 
لهم ملجأ يقيهم، أي ما لكم من ش���������يء يقيكم من 
العذاب، وال يس���������عكم إال االعتراف، وما لكم من 

إنكار وال تنصل.
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ُأشهد اهلل جّل جالله وتقّدست أسماؤه وعظمت 
صفاته أّنني أحّب هذا الّرجل في اهلل حّبا جّما، 
أش������هد اهلل أّنن������ي أوّقره، أحترم������ه، أكّن له كل 
الّتقدير، مع أّنني ال أدري من هو وال من يكون، 
وال أع������رف أصله وال فصله، وأعلم أيضا أّنه ال 
يعرفني، وال يدري عّني شيئا. فكيف لرجل نكرة 
مجهول أن يحظى بمثل هذه المكانة عندي؟ ما 
الذي تمّيز به حّتى ال يكون كغيره من الّناس؟

األمر في غاية البساطة، ولكّنه في الوقت ذاته 
ف������ي غاية العجب. إّن الّرجل الذي أحّدثكم عنه 
ما كّلمته يوم������ا، وال تعاملت معه قّط، إاّل أّنني 
أكّن له هذه المشاعر كّلها، فكثيرا ما أراه يترّدد 
على مسجد حّينا، وفي أحيان نادرة أخرى أقابله 
ف������ي بعض متاجر البلدة، عادت������ه أّن يديه في 
جيبه، وعيني������ه على موضع قدميه، في محّياه 
مس������حة مش������رقة، كثير الّصمت، قليل الكالم، 
يمش������ي مش������ية متثاقلة، ولكن هذه األوصاف 
كلها - مع مكانتها وعلّو قدرها - ليس������ت هي 
من أّهلته ليحظى عندي بما سبق أن بحت به، 
ّنما القضّية تتعّلق بشيء آخر من الّنادر جّدا  واإ

أن نراه أو نسمع به.
إّن هذا الرجل تجري على لس������انه حيث ما حّل 
وارتح������ل عبارة عميقة المعنى، عظيمة الّداللة، 
لها في القلوب وقع عظيم. لقد س������معته بأذنّي 
يرّددها مرّات وم������رّات، يقول: »إلهي ما أكرمك 
يا رب، إله������ي ما أكرمك ي������ارب«. إّنه يرّددها 
بانكسار شديد، فإذا دخل المسجد دخل يرّددها، 
ذا انصرف  ذا قام إل������ى الصالة قام يرّددها، واإ واإ
ذا وقف مع الّناس  إلى بيته انصرف يرّددها، واإ
ذا مضى إل������ى قضاء حاجة  وقف يرّدده������ا، واإ
مض������ى يرّددها. إنه يقوله������ا بصفة عفوية من 
غير تكّلف وال تصّنع. فكّلما رأيته أو س������معته 
ش������عرت أن شيئا من اإليمان قد ربى في قلبي. 
كّلما رأيته أو س������معته إاّل وتمّلكني قس������ط من 

االطمئنان، وغشيتني غشية من الّسكينة.
إّنه������ا الكلمة الّطّيبة حين تجري على الّلس������ان 
وتس������تولي على الوجدان. إّنه������ا الكلمة الطّيبة 
التي تفتح القلوب، وتكسب األرواح، و»اْلَكِلَمُة 
يَِّب������ُة َصَدَق������ٌة«  صدقة كما ق������ال الّصادق  الطَّ

المصدوق صلوات رّبي وسالمه عليه.
إّنه������ا الكلم������ة الّطّيب������ة التي صرنا نتش������ّوق 
لس������ماعها، وقد كانت قبل الي������وم تجري على 
ألس������نة آبائنا وأجدادنا كما يج������ري الّنفس من 
صدورهم، فيقولونها في كل موضع، وينثرونها 

كل حين.
فّتش������وا في ذكرياتكم، وقّلب������وا صفحات أّيامكم 

لتقفوا بأنفسكم على صدق ما أقول.
ّنن������ي مثلكم تماما، كّلم������ا غصت في أعماق  واإ
الماض������ي وقّلبت صفحاته وقف������ت على كلمات 
طيب������ات ال زالت معانيها تق������رع قلبي وتداعب 
فؤادي إلى اليوم، ولن أنس������اها ما دامت روحي 
في جس������دي، ورحم اهلل من أس������معني إّياها، 

وجعلها في ميزان حسناته.
وصدق من قال: »الكلمة الطيبة ليست سهما 
ولكّنها تخت������رق القلب«، وعجبا لمن ينتقي ما 
يلبس بدُنه وال ينتقي ما تنبس������ه شفتاه، »َوَمْن 
َكاَن ُيْؤِم������ُن ِباللَِّه وَاْلَيْوِم اآلِخ������ِر َفْلَيُقْل َخْيرًا َأْو 

ِلَيْصُمْت«، والسالم.

أدبّيـــــــات

د. عبد العزيز مرابط الزغويين 

يُِّب الَكِلُم الطَّ

الكثي���������ر من الفضائل الحمي���������دة حرفت عن 
مواضعه���������ا وفهم���������ت عل���������ى غي���������ر وجهها 
الصحيح، فتصويب الخط���������أ عن دراية من 
صاحبه يدرك أنه سيحصل على ما يريد في 
النهاية، فاذا كنا ننتقد أنفس���������نا من السلوكات 
غير الصحي���������ة بطرق مختلف���������ة فذلك ألننا 
أقوياء من جهة، وخوفا على مستقبل أبنائنا 
من جهة  ثانية، فالكثير من التصرفات غير 
الس���������وية في عادات أطفالن���������ا يعود في جزء 
منها إلى قلة االعتناء بالمسؤوليات والمتابعة 
الجيدة داخل األس���������رة إم���������ا عن تقصير،عن 
سوء تقدير، وعن س���������وء تدبير أو استهتار، 
وقلة تفكير ونقص في تقييم النعمة وغيرها، 
عادة تنظيم، حذف  الخصال الخلقية تنظيم واإ
وتغيي���������ر، فكل ما هو غي���������ر أخالقي يحتاج 
إلى مراجعة ليصير صواب���������ا وواجبا، ندافع 
من خالل هذا عن حياتنا ونحافظ عليها بكل 
خلق جميل فيها، نغرس���������ه في أبنائنا الذين 

يكونون خلفاءنا من بعدنا.
القناعة هي غنى النفس وتعففها الذي يجعلها 
بعيدة عن س���������ؤال الغير، فالجشع الدائم يولد 
الكثير من المش���������اكل النفسية، فهي من أهم 
مرتكزات الراح���������ة واالطمئنان في حياة الفرد 
قال تعالى: }... َفَلُنْحِيَينَّ���������ُه َحَياًة َطيَِّبًة...{

]النحل:97[.
الثقافة المتقدمة هي ثقافة الوعي، من خالل 
منهج األسوة واالقتداء في التنشئة من الصغر 
يتعود الطف���������ل على العطاء واإليثار ليصبح 
برعما قنوع���������ا يحب كل ماله عالقة بأعمال 
البر، فعندما ترفع األس���������رة ل���������واء التصويب 
والتصحيح فإنها تكون قد أدركت األفق من 

أجل أبناء الحاضر وأجيال المستقبل.

قال اإلمام الشافعي رحمه اهلل:
العبد حر إن قنع 

والحر عبد إن طمع  
فاقنع وال تطمع فما

شيء يشين سوى الطمع  
ما أعظم اإليمان وآث���������اره اإليجابية في بناء 
األف���������راد والمجتمعات. العالج يبدأ من القمة 
داخل األسرة، فاألولياء إذا كانوا غير قانعين 
فكيف يرَبوا أبناءهم عليها، فالكمال في كل 
ش���������يء ينافي القناعة، فهذه األخيرة تكتسب 
إما إيجابا أو سلبا، فضائل وآثار، الفضائل 
تكتس���������ب من خاللها محب���������ة اهلل عز وجل 
ورضاه، نيل البركة في كل ش���������يء، س���������بب 

واآلخرة،  الدني���������ا  في  الفالح 
تمتاز بالهدوء والسكينة حتى 
ول���������و أصابك مك���������روه، تجد 
مكانة محترم���������ة بين الناس، 
أما آثارها فه���������ي عدم القدرة 
على الس���������يطرة على النفس، 
الله���������ف والتعود على  ودوام 
الطمع والجش���������ع، وأكل مال 
اإليمان  وضع���������ف  الغي���������ر، 
والبعد عن اآلخرة، قتل القيم 
الخلقي���������ة، وفق���������دان االحترام 
والمصداقية بين الناس، عن 
عبد اهلل بن عمر رضي اهلل 

عنهما أن رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قال: ))قد أفلح من أس���������لم ورزق كفافا وقنعه 

اهلل بما أتاه(( رواه مسلم.
لذا البد من تعليم األبناء بالتدرج في السنوات 
األولى، فكلما بدأ التوجي���������ه والمتابعة مبكرا 

قلل من الظاهرة وكانت الثمرات أحسن.
• عدم اإلسراف العشوائي في تسيير ميزانية 
رهاقها، خاص���������ة إذا كانت ميزانية  البي���������ت واإ
أسرة متوسطة الدخل، فالتعاون بين الزوجين 
كما يكون في تربية األبناء وتوجيههم، يكون 
أيضا في االقتصاد في المعيش���������ة، والعمل 
على االدخار بالقدر المس���������تطاع، فلنبرمج 
حياتنا وفق ما رزقنا اهلل تعالى  وذلك بترتيب 
األولوي���������ات مع تخصيص مبل���������غ من المال 

لمساعدة المحتاجين فهي سنة األولين. 
• ال تترك األبناء يفعلون ما يشاءون، بحيث 
يمارس���������ون مطامعهم دون قيد أو شرط، إال 
إذا كانت الحياة على ما يشتهون فقد يصبح 
س���������لوكا أقرب للعادة، فالعي���������ن إذا فتح لها 

المجال ال تشكر اهلل .
• ال تلبِّ جميع رغب���������ات األبناء فهي عبارة 
عن تثبيت مفاهيم خاطئة، فزرع القناعة فيهم 
ضروري، واجعلهم يتعلمون كيف يستطيعون 
أن يمتازوا بالتفوق والنجاح وليس بما يملكون 
من ماديات، واإلنس���������ان ليس بما يملك قال 
المفك���������ر مالك بن نبي رحمة اهلل عليه: ))قد 
تك���������ون فكرة ما صالحة وليس���������ت صحيحة، 

وقد تكون فكرة صحيحة وفقدت في الطريق 
الحضارة  أسباب((]مشكلة  ألية  صالحياتها 

مجالس دمشق مالك بن نبي[.
• ع���������دم إغ���������راق األبناء بالهدايا بس���������بب أو 
بدونه، مع التقليل من شراء أشياء وهي في 
األصل يملكونها، واجعلهم يكونون س���������عداء 
وراضين بها، ألنهم يس���������تطيعون أن يعيشوا 

براحة بدونها.
• القناعة ش���������يء والطموح شيء آخر، فهذا 
األخير واجب ومش���������روع في حياة الشخص 
من خالل االس���������تزادة من العل���������م واالجتهاد 
والتق���������رب أكثر إلى المولى تب���������ارك وتعالى 
بكل ما يرضيه وه���������و القائل:}... َوِفي َذِلَك 

َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن{]المطففين:26[.

اللغ���������ة العربية مقعدًا  لقد تبوأت 
س���������اميًا بين لغات العالم، وذلك 
لها من خصائص ومميزات  لما 
جمالية تفوق���������ت بها على أقرانها 
اللغات األخرى... قد  من سائر 
تأت���������ي علينا أوقات تذكرنا بأمور 
نك���������ون أحيانا قد غفلنا عنها، أو 
لم نكن نولي له���������ا األهمية التي 
تس���������تحقها، وأنا أقصد هنا لغتنا 
العربية الت���������ي لم نعط لها قيمتها 
الحقيقية في تعامالتنا، سواء في 
بيوتن���������ا، أو م���������ع أطفالنا، أو في 

مدارسنا وفي محيطنا ككل.
إن م���������ن واجبن���������ا أن نمكن للغة 
األصيلة،  اللغ���������ة  فهي  العربية، 
لغة الق���������رآن الكريم، لغة البالغة 
تعليمها  الضروري  فمن  والبيان، 
بطريقة س���������ليمة، مما يجعل هذا 
الجيل يعتز بها ويفتخر، ويحافظ 
عليها ويعض عليه���������ا بالنواجذ، 
العمل على  الض���������روري  وم���������ن 
تمكينها من تجاوز ما يعترضها 

من صعوبات.
وبطبيعة الحال قد تكون المسؤولية 
األولى واألخيرة ملقاة على عاتق 

األم في تلقينها ألطفالها، والسير 
معهم خطوة خط���������وة، واالحتفاء 
بها يوما بي���������وم في البيت، وذلك 
ألطفاله���������ا،  أبجديته���������ا  بتعلي���������م 
ومساعدتهم على اكتشاف ثرائها 
وتذوق جماله���������ا، مع كل حرف 
من حروفها الغناء، ألن األم هي 
األستاذة األولى التي يتعلم الطفل 
من شفتيها أول حروف الهجاء، 
فإما أن يحب لغت���������ه ويحترمها، 
م���������ا أن يحتقرها وال يعطي لها  واإ

اهتماما البتة.
من الجميل أن تضع األم نصب 
عينيها أنها مثلما تمشي مع ابنها 
خطوة خطوة في تربيته في أكله، 
في نومه، عليها أن تكون كذلك 

في طريقة تعليمه لغة الضاد.
من المؤس���������ف جدا ما نراه اليوم، 
ُكثري���������ات، وهن  أمه���������ات  م���������ن 
يحاول���������ن أن يجعلن من أوالدهن 
كما يزعمون أكث���������ر تحضرا مع 
عالمه���������م، فتراهن يلقنونهم لغات 
أجنبية، فيجعلن لغة الضاد هي 
أحقر لغة في مخيلتهم... وكأن 
هذه األم تجهل أن اللغة العربية 
التي يتحدث به���������ا الماليين من 
األشخاص، هي اللغة التي نزل 

بها الق���������رآن، وهي أغنى لغة من 
حيث المف���������ردات، والتنوع بفنون 
اللفظ، وهي لغ���������ة المعاني ولغة 
اإلع���������راب، الت���������ي تعبر عن كل 
ش���������يء، وأنها اللغة األكثر قدرة 
على مس���������ايرة التط���������ور العلمي 
والتكنولوجي، فالبد لألسرة ولألم 
باألخص، أن تك���������ون يقظة وأن 
تضع نصب عينيها أهمية دورها 
في الحفاظ على هذه اللغة الحية 
الجميلة، وذل���������ك بحرصها على 
أن تكون هي لغ���������ة التحاور في 
البيت ال سواها، وبجعل أوالدها 
يجتهدون في تعلمها في المدرسة 
والجامعة... فلو صدقت جهودنا 
في البيت وفي المدرسة والمؤسسة 
في خدمة العربية والتمكين لها، 
لما وجدنا من بين أظهرنا اليوم، 
من يرميها بالضعف، ويدعو إلى 

استبدالها بغيرها..
إن سعادتنا تكمن في االنجازات 
التي نحققه���������ا لهذه اللغة، بحيث 
تغدو هي األداة األهم، للتفكير، 
والتعبي���������ر، والتس���������يير ال عندنا 
فحسب، بل في كل بالد اهلل، فهي 
ليس���������ت أقل شأنا من اإلنجليزية، 
وهي أسمى من الفرنسية بكثير.

وكلمة أخيرة ل���������كل متألم وغيور 
على هذه اللغ���������ة: عضوا عليها 
بالنواج���������ذ، واجعل���������وا م���������ن اللغة 
العربية لغة البيت والشارع، واللغة 
األساس���������ية في المناهج التربوية، 
كبارا وصغارا، الش���������ك أن هناك 
م���������ن العامة أو م���������ن المتعلمين 
الحائزين على شهادات جامعية، 
يظن���������ون أن إدراك ذل���������ك بعي���������د 
المنال، أو أنهم ال يس���������تطيعون 
وال أوالدهم الوصول إلى التحدث 
صدقت  ف���������إن  بطالق���������ة،  به���������ا 
النواي���������ا، وصح���������ت العزائم، فإن 
ذلك ميس���������ور، وما هو بالمطلب 
العس���������ير، وال هو بالبعيد المنال 
أو المس���������تحيل، فالمقب���������ل على 
تعلمها سواء لنفس���������ه أو لتمكين 
أوالده أو جي���������ل بأكمل���������ه، م���������ن 
التمرس باستعمالها في تعامالته 
اليومي���������ة يمكنه إذا صحت نيته، 
وبذل الجهد المطلوب، أن يحقق 
مبتغاه، ويقطف في النهاية ثمرة 
صراره، بل ويمكنه أن  س���������عيه واإ
تتوارثها، ويحرر  األجيال  يجعل 
بذلك نفس���������ه وولده وبني وطنه، 
ويكس���������ر قيد التبعي���������ة لألجنبي، 

فيفوز بثواب الدنيا واآلخرة.

تعريب اللسان إمنا ينهض به الوالدان قبل املعلم يف امليدان
أ. / أمال السائحي

كيــف نغرس يف أبنائنا ثقافــــة القناعــــة؟ 



األحــد:  21 - 27 مجادى األوىل 1443 هـ، الـموافق لـ:  26  ديسمرب 2021  م 01 جانفي 2022م

العدد:
1096 مقاربــات

بدأت  1970/1969م  الجامعي  العام  في 
جامعة قسنطينة تستقل بيداغوجيا، ويتخرج 
حيث  الشهادات،  حملة  الثالث  كلياتها  من 
َتَخرَّجت في هذه السنة من كلية اآلداب والعلوم 
شهادة  حملة  من  األولى  الدفعة  اإلنسانية 
الليسانس، ولم تتمكن الكلية من توظيف بعض 
من طلبة هذه الدفعة ليكونوا أساتذة معيدين 
دائرة  أو  العربية  اللغة  دائرة  في  بها، سواء 
التاريخ، وليس بها من األساتذة الجزائريين 
سوى الدكتور العيد مسعود واألستاذ الصادق 
قوبع. وفي العام 1970/1971 م تخرجت 
طلبتها  ضمن  من  كنا  التي  الثانية  الدفعة 
مسالتي(  نسيمة  )والسيدة  عيالن(  )محمد 
تخرجها ضمن  بعد  العربية   اللغة  قسم  من 
فياللي(  العزيز  الثانية وزميلي )عبد  الدفعة 
الجامعة  معنا  فتعاقدت  التاريخ،  قسم  من 
معيد،  وظيفة  لنشغل  1971م  سبتمبر  في 
يحصل  أن  إلى  بعقد  تمارس  الوظيفة  وهذه 
صاحبها على )دبلوم الدراسات المعمقة( في 
سنتين، ثم شهادة )الدكتوراه الدرجة الثالثة(، 
ويرتقي فيصبح أستاذا مساعدا مرسما يتهيأ 
إلنجاز )أطروحة دكتوراه الدولة( وفقا للنظام 

الجامعي الفرنسي الموروث آنذاك. 

في سبتمبر سنة 1971م كانت ظاهرة الجزأرة 
عينتني  حيث  المرحلة،  تلك  في  أشدها  على 
الكلية رئيسا لقسم اللغة العربية خلفا للدكتور 
العزيز  عبد  الزميل  وُعين  الدسوقي،  عمر 
فياللي رئيسا لقسم التاريخ خلفا للدكتور نجيب 
األقسام.  مسؤولية  جزأرة  إطار  في  ميخائيل 
بداية  في  بالكلية  معيدين جزائريين  أول  وكنا 

عمرها.  
)الدكتور  العميد  باقتراح من  القسمين  استلمنا 
العيد مسعود( وموافقة مدير الجامعة )الدكتور 
المترتب  النهائية  الموافقة  ثم  دالي(  بن  عمر 
عليها اإلجراء المالي من وزارة التعليم العالي 

بالجزائر العاصمة.
تسلُّم  بداية  في  واجهتنا  التي  الظروف  ومن 
بالتدريس  القيام  جانب  إلى  القسم  مسؤولية 
المتمثل في إعطاء دروس تطبيقية على المادة 
أستاذ  أو  أستاذ  فيها  يحاضر  التي  النظرية 

محاضر، أو أستاذ مساعد.
 1ـــــ انعدام مكتب لرئيس القسم؛ حيث كنا نحمل 
الوثائق البيداغوجية والقرارات المتعلقة بمتابعة 
برامج تكوين الطلبة؛ من جداول ووثائق مقررات 
التدريس بالمحفظة، بسبب ضيق المقر الذي 
تتواجد به مكاتب إدارة الجامعة، ومكاتب إدارة 
كليتي اآلداب والحقوق، وقاعات المحاضرات 
)المدرسة( في  بـ:  المعروف  التاريخي  بـالبناء 
الجديدة(.  )الطريق  مهيدي  بن  العربي  شارع 
وقاعات  مكاتبها  كانت  فقد  الطب  كلية  أما 
التدريس بها بمستشفى ابن باديس بحي األمير 

عبد القادر.
 ومن الهياكل الجامعية بقسنطينة في سنوات 
الستينيات وأوائل السبعينيات، الحي الجامعي 
اإلذاعة  مبنى  من  بالقرب  نبيل(  )نحاس 
والتلفزيون الجهوي بقسنطينة بحي )السيلوك( 
آنذاك.. فقد كان مبنى واحدا من أربعة طوابق، 
للمطعم  منه  قسم  قسمان  األسفل  الطابق 
الطالبات  لمبيت  االثاني  والقسم  والمطبخ، 
جانب  إلى  للطالب،  العليا  الثالث  والطوابق 
النادي المشترك في جناح من الطابق األول.

 أما سكن األساتذة فقد أعطت الدولة األولوية 
في توزيع السكن ألساتذة الجامعة )دون تحديد 
كنا  ولذلك  األستاذ(،  إلى  المعيد  من  الرتبة؛ 
سعداء بمنحنا السكن في بداية العمل بالجامعة 
بيسر وسهولة، حيث ال يتطلب ذلك أكثر من 
إلى  موجهة  الجامعة  مدير  يمضيها  مراسلة 
بتسليم مسكن،  بقسنطينة   )H.L.M( مصالح 
مع ملف به شهادة عمل ووثائق للحالة المدنية، 

ثم التقدم لتوقيع عقد السكن. 
في شهر  القسم  رئاسة  استلمنا مسؤولية  ـــ   2
سبتمبر 1971 م،  حيث بدأنا مباشرة العمل 
الكلية،  مستوى  على  والبيداغوجي  اإلداري 
التأسيس  أجل  من  الوزارة  مستوى  وعلى 
بمحتواها  الجديدة  العالي  التعليم  لمنظومة 
وشهاداتها  البيداغوجي،  ونظامها  المعرفي 
وسنوات الدراسة، وطريقة الحصول على شهادة 
الليسانس بها، تمهيدا إلصدار القرارات الوزارية 
المنظمة للتكوين في التعليم العالي بالجزائر، 
وهو أمر لم يكن سهال، حيث كان علينا أن 
بالعاصمة،  تعقد  التي  االجتماعات  نحضر 
االتجاه  يوافق  بما  البرامج  في  النظر  إلعادة 
المحتوى  المستقلة، من حيث  للجزائر  الجديد 

الفكري والثقافي و األدبي.. 
3 ـــ عدم وجود القدوة في تسيير شؤون اإلدارة 

بالعربية. 
4 ــ متاعب السفر التي كنا نتحملها لحضور 
بالجزائر  العالي  التعليم  مديرية  اجتماعات 
التعليم  برامج  بإصالح  المتعلقة  العاصمة، 
العالي وتنظيمها لم تكن هيِّنة. وما يخفف من 
يميز  الذي  الشعار  هو  السفريات  هذه  عناء 
الواجب  أداء  في  التضحية  المرحلة؛  جيل 
تمنح  بقسنطينة  الجامعة  أو  فالكلية  الوطني، 
الجزائر  إلى  للذهاب  بالطائرة  السفر  تذكرة 
العاصمة والعودة؛ لحضور االجتماعات متى 
بالحصول  تسمح  الجامعة  ميزانية  كانت  ما 
قسنطينة  الليلي:  القطار  أحيانا  ال  واإ عليها، 
الليل  قطار  ما  أدراك  وما  قسنطينة،  الجزائر 

وموعد وصوله وعودته..
سيارة  توفر  ال  فالجامعة  آخر  جانب  وفي 
للذهاب إلى المطار، أو لالستقبال عند العودة 
الجزائر  إلى  نصل  عندما  نفسه  واألمر  ليال، 
العاصمة صباحا، علينا تحمل مصاريف التنقل 
بسيارات األجرة من )المطار( أو من )محطة 
القطار( إلى مبنى وزارة التعليم العالي، ومثله 
في المساء. ورغم ذلك كنا سعداء بمساهمتنا 
المستقلة  الوطنية  تنمية هذه االستراتيجيه  في 
التي كانت تؤسس  العالي،  التعليم  في مجال 
لها الدولة ويقودها وزير التعليم العالي محمد 
الصديق بن يحي )آنذاك( الذي كنا نعقد معه 
االجتماعات تلو االجتماعات، نحن وزمالؤنا 
من وهران والجزائر العاصمة. وكان االجتماع 
أحيانا يستغرق النهار وجزًء من الليل، وأحيانا 
اهلل  رحمه  وكان  فجرا.  لينتهي  الليل  مع  يبدأ 
عديد  من  المكوَّنة  اللجان  أعمال  على  يطلع 
األساتذة الجزائريين برتب وتخصصات مختلفة، 
يبدي رأيه ويقترح ويناقش، ويأخذ برأينا ألننا 
المجاالت  في  بتوجيهاته  ونأخذ  الميدان،  في 
على  أكان  سواء  التكوين؛  لمراحل  المناسبة 

مستوى الجذوع المشتركة أم التخصصات.
بمقر  قسنطينة  في  مرة  اجتمعنا  أننا  وأذكر   
بـشارع  التحرير الوطني  محافظة حزب جبهة 
بلوزداد  )Jean ـــ Saint( بعد صالة العشاء 
لتأخر الطائرة التي أقلَّت وزير التعليم العالي 
محمد الصديق بن يحي من الجزائر العاصمة، 
واستمر االجتماع إلى أن كانت الساعة تشير 
إلى الخامسة صباحا، سأل السيد الوزير: ما 
ندرك  فلم  بقسنطينة؟  الصباح  في  شيء  ألّذ 
عالوة(،  )عمي  إلى  لنذهب  فقال:  مقصده، 
عندها عرفنا المراد. و)عمي عالوة( هذا رجل 
من:  بــالقرب  صغير  مطعم  صاحب  مسن، 

)الرصيف( بَدْرٍب متفرع من شارع )كازانوفا(، 
الباكر  الصباح  في  الحمص(  )أكلة  يطبخ 
مع صالة الفجر ويقدمها لزبائنه، على عادة 
يحبذون  الجزائري،  الشرق  مدن  بعض سكان 
فطور الصباح بهذه األكلة بزيت الزيتون. وقد 
رويت قصص عن وصفته الناجحة في طبخ 

الحمص وتذوقه.
 وقال رحمه اهلل: )ال تنتظروا من الوزير أن 
يدفع؛ فأنا ال أملك في جيبي سنتيما(، فتكفل 
بالمحافظة  كان  الذي  الحزب  مسؤولي  أحد 

بدفع ثمن فطور الجميع.
كان رحمه اهلل يشجعنا بقوله: )علينا اإلخالص 
الذي  الجديد،  الثورة  جيل  لتنشئة  العمل  في 
ستزدهر به الجزائر، وتخرج من التخلف وآثار 

االستعمار(. 
5ـ ــ من الظروف المحرجة التي كانت تواجهنا؛ 
العاصمة  الجزائر  في  المبيت  متاعب  تحمل 
أحيانا؛ ألن ما يقدم لنا عوضا عن السفر مما 
يكفي  ال  بالمهمة  التكليف  بمصاريف  يعرف 
ليوم واحد مع التنقل أحيانا، فما بالك باإلقامة 
في الفندق ليلة واحدة؛ فكنا نذهب للمبيت عند 
زمالئنا في األحياء الجامعية، ولم يكن يسمح 
الرئيسي؛ ألننا غرباء  الباب  بالدخول من  لنا 
من  للدخول  فنضطر  الجامعي،  الحي  عن 

أبواب أخرى غير محروسة.
الجامعية  السنة  أننا سافرنا خالل  أذكر مرة   
العاصمة   الجزائر  إلى  1973م   /1972
بدعوة من مديرية التعليم العالي لعرض نتائج 
تطبيق برامج إصالح التعليم العالي في تحويله 
من نظام الشهادات بثالث سنوات في مرحلة 
في  سنوات  بأربع  سنوي  نظام  إلى  الليسانس 
النظام الجديد الذي نعمل على ترسيخه، وبعد 
انتهاء االجتماع حوالي الساعة السادسة مساء 
فلم  قسنطينة،  إلى  غادرت  قد  الطائرة  كانت 
ثمن  توفر  لعدم  الفندق  إلى   الذهاب  نستطع 
المبيت به، فذهبت وزميلي )األستاذ عبد العزيز 
العليا  بالمدرسة  الجامعي  الحي  إلى  فياللي( 
لألساتذة بالقبة؛ للمبيت في غرفة زميلينا عبد 
طالب،  المجيد  عبد  والمرحوم  بوخلخال،  اهلل 
أبوابها،  أغلقت  والمدرسة  ليال  الوقت  وكان 
فذهبنا إلى ثغرة في شباك الحي الجامعي من 
الخلف، وكان علينا أن نزحف من خالل تلك 
الثغرة  إلى الداخل لنجد عبد اهلل بوخلخال وعبد 
المجيد طالب رحمه اهلل في انتظارنا، فندخل 
الباب  من  نخرج   الصباح  وفي  متخفيين، 

الرئيسي ألن حراس المبنى بالليل غادروا. 
زهيدا،  آنذاك  الجزائر  في  المعيد  راتب  وكان 
التوظيف،  من  أول شهر  آخر  في  ُيْسَتَلم  وال 
وقد  سنة،  تأخذ  اإلدارية  التعقيدات  كانت  بل 
الراتب، ألننا  لينتظم  إلى سنة ونصف  تصل 
كنا نعيش وقتها )مركزية التسيير اإلداري( في 
بداية تأسيس الهياكل اإلدارية للدولة الجزائرية؛ 
تتم  والمالية  اإلدارية  الجزائر  قضايا  كل  إذ 
بين  المراسلة  طريق  من  العاصمة  بالجزائر 

اإلدارات. 
 وكان الحل األمثل من مديرية المالية بوزارة 
بالتعاون  للجامعة  السماح  هو  العالي  التعليم 
مع المراقب المالي بقسنطينة بأن تمنح 80% 
لم  الذي  الموظف  لألستاذ  شهريا  الراتب  من 
إدارة  في  تأخره  بسبب  اإلداري،  ملفه  ُيَسوَّ 
الوظيف العمومي، والمراقب المالي، واإلدراج 
اإلضافية  الميزانية  أو  السنوية  الميزانية  في 
وهلم  السنة  آخر  في  العالي  التعليم  لوزارة 
جرا.. وال داعي لذكر مدى حضور هذا الراتب 
رغم  ولكننا  عائلية وشخصية،  نفقات  لتغطية 

ذلك تحملنا. 
أما ما كان مقلقا؛ فعندما تتأخر االجتماعات 
قد  الطائرة  ونجد  بالمطار  ونلتحق  بالوزارة 
ننام  بالمطار؛  المبيت  فيترتب علينا  غادرت، 
على الكراسي، ثم علينا أن نسجل غدا صباحا 

في قائمة االنتظار للسفر إلى قسنطينة، وقد 
نوفق فنجد مكانا في أول طائرة مغادرة، وقد 
ألن  إال  ذلك  وما  كله،  اليوم  أحيانا  ننتظر 
الطائرات التي تقوم بالرحالت الداخلية كانت 
 ..)D.C.4( أو )Convair من نوع )كونفير
عدد مقاعدهما محدود، وهذا ما يحدث لزمالئنا 
في األقسام األخرى بجامعة وهران، فقد اعتدنا 
وكان  لتكراره.  نفسيا  مهيئين  وأصبحنا  عليه، 
بالمغادرة  لنا  يسمحون  الوزارة  في  المسؤولون 
أننا  بالطائرة ويواصلون االجتماع، إال  للحاق 
كنا نرفض ذلك؛ ألننا سنمارس مسؤولية يشوبها 
البيداغوجية  المعلومات  انعدام  بسبب  الخطأ؛ 

المتفق عليها وطنيا.
اإلدارية  القسم  مسؤولية  جانب  إلى  ـ   6
للطلبة،  بالتدريس  نقوم  كنا  والبيداغوجية 
بالجامعة  العليا  الدراسات  لمواصلة  ومسجلين 

المركزية بالجزائر العاصمة. 
عدد  بدأ   1972/1973 الجامعية  السنة  في 
الطلبة يزداد والتخصصات التي فتحت كانت 
في حاجة إلى هياكل، وكانت الجامعة الجديدة 
التي انتقلنا إليها خارج المدينة بمنطقة )عين 
الباي(، لم تكن مهيأة للتدريس بالصورة التي 
بناء؛  ورشة  الجامعة  كانت  فقد  نأملها،  كنا 
حيث األتربة وحديد الخرسانة، وبقايا اإلسمنت 
في  البناء  وسائل  من  وغيرها  البناء،  وخشب 

كل مكان من محيط الجامعة. 
رأيت  الشتاء؛  فصل  في  كنا  أننا  مرة  وأذكر 
وافي  الواحد  عبد  الدكتور  المصري  أستاذي 
قاعة  داخل  يرتجف  العربية  اللغة  فقه  أستاذ 
البرد،  شدة  على  متعودا  يكن  ولم  الدرس، 
يكمل  حتى  إياه  وألبسته  )برنوسي(  فنزعت 

الدرس. 
بجامعة  الحقا  لي  حدث  بما  هذا  ويذكِّرني 
عنابة في عام 1981 عندما انتقلت للتدريس 
بها، وكنت رئيسا لقسم الدراسات العليا بمعهد 
مع  الجامعة  تعاقدت  حيث  واآلداب  اللغات 
التونسية،  الجامعة  من  زائرين  أساتذة  زمالء 
معه زوجته  أحضر  األساتذة  أحد  أن  وحدث 
وابنة له صغيرة فمرضت البنت وطلب األستاذ 
اليوم فطلبت  يتغيب عن محاضرات ذلك  أن 
منه أن أتكفل بكل ما يلزم لنقل ابنته للطبيب 
وشراء األدوية والعودة بها مع أمها إلى الفندق 
الدراسات  قسم  تأسيس  بداية  في  ذلك  وكان 
العليا بالمعهد، وحرصا على تخرج الدفعة التي 
التأطير  كنا نعول عليها لتعوض النقص في 
بمرحلة الليسانس وهم اآلن أساتذة بقسم اللغة 
وسوق  وتبسة  بعنابة  أستاذ  بدرجة  العربية 
واليات  من  وغيرها  وقالمة  وسكيكدة  أهراس 

الوطن.. في خدمة العلم والمعرفة. 
 وفي تلك الفترة لم تكن المواصالت متوفرة، ما 
عدا للطلبة المقيمين بالحي الجامعي )نحاس 
نبيل(. فليس للجامعة سيارات يمكن أن تنقل 
المبنى  البداغوجيين إلى  األساتذة والمسؤولين 
الباي(، كما كان شائعا لدى  بـ )عين  الجديد 
وما  موظفيها،  نقل  في  الوطنية  المؤسسات 
الجامعي  النقل  لسد  كاف  غير  موجود  هو 
األحوال  غالب  في  َنَتَنقَّل  كنا  لذلك  اليومي، 
في الحافالت البلدية مع الطلبة وسكان بعض 
و)حي  باردو(  )حي  سكان:  أمثال  األحياء؛ 
جنان الزيتون( و )حي الموظفين( وغيرها مما 

قرب من األحياء السكنية.
وفي هذه السنة ازدادت المهمة واستقال العميد 
الدكتور العيد مسعود وعين بدله الدكتور ابراهيم 
فخار، الذي عين نائبا له الزميل الدكتور رجم 
بدار برتبة نائب عميد، وبدأت األقسام تتعدد 

والتخصصات تتنوع بحسب توفر األساتذة.
الحلقة القادمة: نتائج إصالح التعليم العالي

ـكلية اآلداب جامعة باجي مختارــ عنابة.
 Ailafolk@hotmail.com

جامعة قسنطينة )1969 ــ 1975(مبناسبة مرور نصف قرن على تأسيسها
 ظروف وحتديات من أجل النهوض بكلية اآلداب يف اجلامعة الناشئة 

أ. د. حممد عيالن *
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تم يوم األح���������د 15 جمادى األولى 1443ه 
المواف���������ق ل� 19 ديس���������مبر 2021 تنظيم ندوة 
تربوي���������ة تكويني���������ة لفائ���������دة مربيات األقس���������ام 
التحضيرية لجميع بلديات البويرة ،وذلك بمقر 
المكتب البلدي لعين بسام -نادي البصائر- 

وقد كان البرنامج كاآلتي:
-افتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم. 

-كلمة ترحيبية لرئيس المكتب البلدي -عين 
بسام- االستاذ بن شعبان 

-كلم���������ة لرئيس لجنة التربية االس���������تاذ مهدي 
منور

-محاضرة تحت عنوان: تحليل منهاج التربية 
التحضيرية لمربي)ة( مدارس جمعية العلماء 

الجزائريي���������ن  المس���������لمين 
م���������ن تقديم مفت���������ش التعليم 
االبتدائ���������ي األس���������تاذ كمال 

وهاب. 
بعن���������وان:  -محاض���������رة 
والحاج���������ات  الخصائ���������ص 
لقس���������م  لطف���������ل  النفس���������ية 
التحضي���������ري م���������ن تقدي���������م 
االستاذ أحمد عوادي دكتور 

في علم النفس العيادي .
-وجبة الغداء و صالة الظهر

-مناقشة مع المربيات 
-توزيع الشهادات

-اختتام بآيات من القرآن
لى  فالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، واإ

ملتقيات أخرى بإذن اهلل. 

ُشعَبة البـويرة ننظم ندوة تكوينية للمربيات

أقام نادي اإلتقان للقرآن الكريم بوالية تلمسان 
مسابقة في حفظ القرآن الكريم وتجويده بمناسبة 
ذكرى سنة على افتتاح النادي وذلك بحضور 

أعضاء لجنة التحكيم المشايخ الكرام: 
الشيخ: عبد الغني بلقاسم
الدكتور: حمزة بن عالل

الدكتور: مراد بلخير
وقد أقيمت المسابقة للفئات التالية: 

فئة جزء عم ألمهاتنا الفضليات. 

فئة جزء تبارك.
فئة البقرة وآل عمران. 

فئة عشرين حزبا.
هذا ونتوجه بالش���������كر الجزيل للسادة المشايخ 
أعضاء لجنة التحكيم وألستاذة النادي أ. زهية، 
وأ. لمي���������اء والمعلمات: إيمان وأنفال وصليحة 
على جهودهم في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم 
تجويده... ولجنود الخفاء.. شكر اهلل سعيهم 

وأجزل لهم األجر والثواب .

نادي اإلتقان للقرآن بتلمسان يقيم مسابقة يف حفظ القرآن الكريم

 شعبــة تلمســـــان 
يف احتفائــية مميـــزة

المسلمين  العلماء  لجمعية  الوالئي  ال�مكتب  احتفل 
الشيخ  نادي  تأسيس  بذكرى  بتلمسان  الجزائريين 
محمد شيعلي، بداية قدم األستاذ عبد اهلل غالم رئيس 
المكتب الوالئي الكلمة االفتتاحية والتي تبعت بتالوة 
آيات بينات من الذكر الحكيم تالها الطالب رياض 
واشتي، ثم عرض فيديو تعريفي بالنادي، وبعد ذلك 
تفضل الشيخ بن يونس آيت سالم بكلمته التي جاء 
فيها: »ان إلحياء الذكريات معاني جمة وكثيرة، فمن 
توفيق اهلل تعالى ان هذا النادي المبارك في ظرف 
سنة ورغم الظروف الوبائية فانه خطا خطوات كبيرة 
النادي  هذا  أن  على  يدل  مما  باهرة  نتائج  وحقق 
يسير وفق تخطيط محكم ألن األعمال الناجحة ال 
للمشرفين  بالشكر  توجه  ثم  لها..«،  يخطط  أن  بد 
على هذا النادي وللمحسن الذي قدم هذا الصرح، 
العلماء  لجمعية  الكبير  المشروع  عن  تحدث  ثم 
خالله  من  استطاعت  الذي  الجزائريين  المسلمين 

أن تفشل مخططات االستدمار الفرنسي الغاشم وقد 
جعلت الجمعية في أولى أولوياتها التربية والتعليم، 
تعد  التي  بالمرأة  اهتمامهم  على  المشرفين  وشكر 
المدرسة األولى لتربية األجيال، وان هذه الذكريات 
 ، عطاءها  وينمي  يباركها  فاهلل  بالخيرات  العامرة 
الدكتور بومدين طيبي أستاذ علوم  وبعد ذلك كرم 
تلمسان لحصوله على  بجامعة  التسيير واالقتصاد 
االقتصاد  مادة  في  )بروفيسور(  األستاذية  درجة 
واليوم هو دكتور في الجامعة وحامل اللوح الخشبي 
وأكثر  فيك  اهلل  بارك  الكريم،  القرآن  لحفظ  بالنادي 
من أمثاله، وقدم بعدها نشيد تحت عنوان: »صلى 
بن  اسماعيل  المنشد  تقديم  من  محمد«  على  اهلل 
معمر، ثم عرض فيديو كحوصلة لنشاطات النادي 
من سنة 2020 إلى سنة 2021م، ونادي الشيخ 
محمد شيعلي به أكثر من ثالث مئة طالب وطالبة، 
باقي  تدريس  على  يركز  القرآن  تحفيظ  على  زيادة 
المجاالت  مختلف  في  دورات  ويقدم  القرآن  علوم 
وضبط  القرآن  علوم  الى  ومدخل  التجويد  كأحكام 
رواية ورش ودورة في الشمائل المحمدية، كما كانت 
منها:  نذكر  للنساء  أيضا  مختلفة  دورات  هناك 
الصيام وغيرها«، وان  الفقه وأخرى في  »دورة في 
هذا النادي شعاره »رفع مستوى حافظ القرآن علما 
وأخالقا وختمت الجلسة بدعاء من طرف الشيخ بن 
الشيخ  على  الجميع  ترحم  كما  سالم«  آيت  يونس 
سيدي  منبر  الثالثة  المنابر  فارس  شيعلي  محمد 

الوزان ومنبر المسجد الكبير ومنبر دار الحديث. 
ونساء  لشباب  وتقدير  اكبار  تحية  األخير  وفي 
من  يبذلونها  التي  الكبيرة  المجهودات  على  النادي 

أجل ترقيته والرفع من مستواه.
أ.محمد الهاشمي

تشرف مقر نادي براعم المدرسة القرآنية اإلمام نافع 
تقرت التابع لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
�ش���������عبة تقرت� باحتض���������ان فعاليات أس���������بوع المخيم 
القرآني لشتاء 1443ه�.. باستضافة طلبة مدارس 
التعلي���������م القرآني بعاصمة األوراس األش���������م )باتنة( 
وعدد من المؤطرين في ظل النشاطات التي يقوم 
بها فرع جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين فرع 
حي لمباركية باتنة »نادي السراج« )بارك أفوراج(، 

ومن بعض النشاطات نذكر ما يلي:
1� برنام���������ج الحف���������ظ المكث���������ف للق���������رآن الكريم مع 

التكرار.

2� دروس التجويد وأحكام التالوة 
3� خرجات ترويحية للطلبة )إلى الواحات وبساتين النخل � كثبان 

الصحراء � ( مع مقابالت رياضية كروية
4� تسطير زيارة للقرى القريبة وبعض المعالم )المقارين/ تماسين/ 

سيدي مهدي(. 
5� جلسات سمر ليلية مع إطارات الجمعية.

6� إحياء بعض الس���������نن عند الناش���������ئة )األذكار اليومية � سنن ما 
قبل النوم �(

وف���������ق اهلل جميع القائمين على هذا اإلنجاز ومؤطري هذه التجربة 
الرائعة في س���������بيل إنشاء جيل قرآني محب هلل ورسوله صلى اهلل 

عليه وآله وسلم وكتابه ووطنه. 

فعاليات أسبوع املخيــــم القرآني لشتاء 1443 هـجري بتقرت

شعبة القالة بالطارف حتتفي 
بيوم اللغة العربية 

بمناس���������بة اليوم العالمي للغة العربية المحتفى به كل 
18 ديس���������مبر من كل س���������نة، نظمت جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين مكتب القالة ندوة علمية موسومة 
ب�: »اللغة والهوية« والمنعقدة في 18 ديسمبر 2021 

بمقر الجمعية، وقد نشط هذه الّندوة السيدان:
- د. مدار توفيق

- أ. تومي صادق.
حيث شهدت حضور نخبة من األسرة التربوية بالوالية، 

في انتظار نشاطات أخرى عن قريب بحول اهلل.

مجعية العلماء جتّهز مستشفـى اجلزائر 
بقطــــاع  غـــــزة

قامت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين خالل األيام الماضية 
بتجهيز المستشفى الجزائري المتخصص بخان يونس- قطاع 
غزة - بفلس������طين بمعدات ومستلزمات طبية، مع العلم أنه قد 

تم ترميمه وتسجيله كوقف هلل منها باسم الجزائر وشعبها. 

نشاطات الُشعب
إعداد : أ. قدور قرناش



نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش
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دورة )طريقة التفوق والنجاح في ش���������هادتي 
البكالوريا والمتوس���������ط( من تنظيم ش���������عبة 
والية الطارف بالتنسيق مع المركز الثقافي 
االسالمي بالطارف وذلك يوم 27 ديسمبر 

2021 م 
الدورة من تقدي���������م المدرب الدولي المتميز: 
الدكتور عبد الغاني خشة )مدرب متخصص 

في الذاكرة( الدورة لفائدة: 
- تالميذ الباكالوريا
- تالميذ المتوسط

- كل شخص مهتم بتطوير الذاكرة
- أولياء
- أساتذة

ماذا تستفيد من الدورة:
المتعة في تحصيل المعلومة والمذاكرة

تعلم مهارات استدعاء المعلومة

تتمكن من الحفظ بسهولة
تستعد نفس���������يا لالمتحانات من خالل الثقة 
بالنف���������س االجابة بكل ثقة وس���������هولة الحفظ 
الجي���������د اركب معنا قاط���������رة النجاح والتفوق 
وال تفوت الفرصة وسارع بالتسجيل واحجز 
مكانك فالعدد محدود ولمزيد من التفاصيل 

اتصل بنا على أرقامنا االتية:
 06.96.68.41.42
05.62.05.12.95

 06.71.21.46.51
أو بزيارة مقرنا الكائن بحي 300 مس���������كن 
الطليع���������ة )قريش���������ي( بالط���������ارف يس���������عدنا 
استقباكم وبالتوفيق والسداد ألبنائنا األعزاء 
في مشوارهم الدراس���������ي والعلمي وبإذن اهلل 
سنفرح بكم جميعا في نهاية السنة واجتياز 

الشهادة بكّل ثقة وتمكن. 

شعبة الطارف يف دورة تكوينية لتالميذ االمتحانات

بعد اعتماده رس���������ميا من طرف رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين الش���������يخ عبد الرزاق قسوم لتس���������يير شؤون الجمعية 
بوالية سعيدة لتس���������ريع عملية تجديد الهياكل وتسوية اعتمادات 
النوادي ومباشرة بناء المجمع التربوي، باشر األستاذ مصطفى 
ل���������وط العمل رفقة إخوانه بالتواصل أوال مع الس���������لطات المحلية 
المدني���������ة واألمنية التي وعدت بالتعاون مع الش���������عبة وتس���������هيل 
أموره���������ا خدمة للصالح العام وتقديرا للجهود التي تبذلها جمعية 
العلماء في المجتمع الجزائري، كما باش���������ر االس���������تاذ مصطفى 
لوط رفقة إخوانه في مكتب تس���������يير الشعبة التواصل مع أعيان 
ومش���������ايخ الوالية ألجل فعالية أكبر للجمعية بسعيدة خاصة أن 
األس���������تاذ لوط رفقة إخوانه في مكتب تسيير الشعبة من رجال 
الدعوة المعروفين في المنطقة، وهم من األعضاء المؤسس���������ين 
في عهد الش���������يخ عبد الرحمن ش���������يبان -رحمه اهلل - للجمعية 

بوالية سعيدة.

هذه المهام المنوطة بمكتب تسيير شعبة الجمعية تأتي الستكمال 
خوانه في مكتب تسييرالش���������عبة  ما قام به األخ جعفر حليمي واإ
الس���������ابق الذي كان يرأسه سابقا االستاذ جعفر حليمي ، وايضا 
ما قام به قبله رئيس الش���������عبة الس���������ابق األس���������تاذ أحمد عباس 

خوانه في الشعبة.  واإ

األستاذ مصطفى لوط رئيسا ملكتب 
تسيري شعبة سعيدة

تم بفضل اهلل تعال���������ى عقد الجمعية العامة 
االنتخابي���������ة لجمعي���������ة العلماء المس���������لمين 
الجزائريين ش���������عبة والية تيبازة اليوم السبت 
06 جم���������ادى األولى 1443 ه الموافق ل 
11 ديس���������مير 2021 بنادي الفرقان لبلدية 

تح���������ت  بوس���������ماعيل، 
اشراف عضو المكتب 
المكل���������ف  الوطن���������ي 
بلجنة التنظيم با أحمد 
واألس���������تاذ  موس���������ى، 
أبو  بوطاوي  حس���������ين 
الفضل مراقب الوسط، 
على  العملية  واسفرت 
أعض���������اء  انتخ���������اب 
المكتب الوالئي الجديد 

اآلتية أسماؤهم :
-بومج���������ان س���������عيد - 

رئيس الشعبة الوالئية
-حمايدي رزق���������ي أحمد - مكلف بالتنظيم 

والمراقبة
-فالحي فاطمة - مكلفة باإلدارة

-حي���������ادي حين عبد القادر - مكلف بلجنة 
النشاط العلمي التربوي

-عام���������ر بوعمرة - مكل���������ف بلجنة الوعظ 
واالرشاد

-حديدي حس���������ين- مكلف بلجن���������ة الثقافة 
والتراث

-خالد أحمد - مكلف بلجنة االغاثة
اي���������ت موهوب - مكل���������ف بلجن���������ة المالية 

والوسائل
- بن صافية أحمد - مكلف بلجنة االعالم 

والعالقات العامة
- بوه���������راوة نس���������يمة مكلفة بلجن���������ة المرأة 

والطفولة.
- أولحس���������ين أحم���������د - مكلف بالش���������باب 

والطلبة .
والحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات.

جتديد مكتب الشعبة الوالئية لوالية تيبازة

من أجل اس���������تكمال تنصيب المكات���������ب الوالئية لجمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين في كّل واليات الوطن، وحيث أن بعض 
الوالي���������ات التي زارها وفد من المكت���������ب الوطني للجمعية لم يقم 
بعقد الجمعيات العامة الوالئية إلعطاء فرصة لالنتشار الواسع 
في بلديات الوالية، فإنه تم تنصيب لجان مؤقتة تش���������رف على 
تسيير شؤون الجمعية لحين استكمال اإلجراءات المطلوبة وقد 
منحت فترة ستة أشهر لهذه اللجان لتحضير الجمعيات العامة 
الوالئية، وحيث أن فترة س���������تة اش���������هر قد انته���������ت فإنه يتوجب 
اآلن على الش���������عب الوالئية المعنية وعددها إلى االن تسعة أن 
تحدد موعد عقد جمعياته���������ا العامة الوالئية للخروج من مرحلة 

المؤقت. 

استنفاذ مهلة اللجان املؤقتة لتسع 
شعب والئية وضرورة االستعداد لعقد 

اجلمعيات العامة الوالئية

الوحدة  زي���������ارة  بعد 
للحماية  المركزي���������ة 
المدنية توجه براعم 
فرع النور وفرع بلعيد 
عبد القادر التابعين 
لش���������عبة تيارت إلى 

المرك���������ب الرياضي 
أحمد،حيث  قاي���������د 
ف���������ي مرافق  تجولوا 
وخاصة  المرك���������ب 
الملع���������ب الرئس���������ي 
تم برمجة عدة  كما 

رياضية  نش���������اطات 
تهدف إل���������ى إخراج 
الروتين  من  الطفل 
إلى  الدراسي  والجو 
المحيط الخارجي. 

شعبة تيارت تنظم أنشطة ترفيهية 
لرباعم اجلمعية

شعبة بلدية عني الربد بسيدي بلعباس 
تنظم مسابقة يف جتويد 

القرآن الكريم لتالميذ املرحلة الثانوية
تش���������رفت ثانوية الشهيد قايد محمد بالتنس���������يق مع جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين شعبة بلدية عين البرد بإقامة مسابقة خاصة 
بتجوي���������د القرآن الكري���������م وترتيله بين طلب���������ة الثانوية في مختلف 
الس���������نوات، حيث شهدت المسابقة تنافس���������ا قويا الفتكاك المراتب 
العشر األولى، حيث ركزت لجنة التحكيم المكونة من األستاذتين 
الفاضلتين، األستاذة والي ليلى واألستاذة كنزاوي عتاوية في تقييم 

المتنافسين على ما يلي:
-1إتق���������ان أح���������كام التجويد خاص���������ة فيما يتعلق بب���������اب المخارج 

والصفات .
2_كذلك اإللتزام برواية ورش عن نافع.

3_األداء الحسن للتالوة.
لتوزع في ختام المس���������ابقة جوائز تقديرية ورمزية عساها أن تكون 
في مس���������توى الح����دث،تشجيعا لطالبنا وطالباتنا وتحفيزا لهم على 
تقان أحكام التجويد خاصة وأن األحكام المتعلقة برواية  ضب���������ط واإ
ورش صعب���������ة نوعا ما بالمقارنة م���������ع باقي الروايات األخرى فمن 

أجاد األزرق )رواية ورش( فقد أجاد القراءات كلها. 
فهنيئا لنا بكم من شباب وفتيات بهذا الحظ الوفير والخير العميم، 
تش���������دوا س���������ماؤنا بتراتيلكم التي تصدح بالقرآن الكريم اليوم وغدا، 
الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها واهلل يضاعف لمن يشاء.

وصلى اهلل وس���������لم وبارك على س���������يدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.

ف���������ي إط���������ار تب���������ادل التجارب 
جمعية  ش���������عب  بين  والخبرات 
الجزائريين  المس���������لمين  العلماء 
قام مكتب شعبة والية سكيكدة 
بزيارة ل���������كل من ش���������عبة والية 
برج بوعريريج وش���������عبة سطيف 
وش���������عبة باتنة وشعبة قسنطينة 
حيث لقي الوف���������د كل الترحاب 

وحسن االس���������تقبال من إخوانه 
في الشعب المستقبلة. 

وقد تبادل الوفد مع كل ش���������عبة 
زارها الحديث عن التجارب التي 
اثبتت نجاحها عند كل ش���������عبة 
الغرض من ذلك تفعيل نش���������اط 
الجمعية بما يحقق آمال الشعب 

الجزائري المعلقة عليها. 

شعبة والية سكيكدة يف جولة الستخالص جتارب 
ُشعب مميزة



إعـــــالن 
تعلن مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني عن توفر جمليت »التبيان« و »الشاب املسلم« يف األكشاك بكل من واليات: 

واد ســـــوفغردايـــــةتقـــــرتورقــلـــــة

اهلاتف:023.73.85.05 / 023.73.85.07  / 023.73.86.84 / 0660.73.28.55

العدد:إشهار
1096

األحــد:  21 - 27 مجادى األوىل 1443 هـ، الـموافق لـ:  26  ديسمرب 2021  م 01 جانفي 2022م

إشهار

Anep n: 2116022644البصائر: 26  ديسمرب  2021 / 01 جانفي 2022  ]العدد:  1096[

إشهار

Anep n: 2116022339البصائر: 26  ديسمرب  2021 / 01 جانفي 2022  ]العدد:  1096[



املقامـــــة الكرويـــــــة

العدد:
1096

احلديقة األدبية
إعداد الدكتور فؤاد مليت
aladabiah@yahoo.fr 

األحــد:  21 - 27 مجادى األوىل 1443 هـ، الـموافق لـ:  26  ديسمرب 2021  م 01 جانفي 2022م

مقامات 
عبد الرحيم صادقي

قال: حدثنا  الب���������دوي  فطرُة 
نزلُت ضيًفا عند أهل 
لي بالمدينة، أطلب الراحة والسكينة. 
فرأيُت أوََّل ما رأيت ناًسا محتشدين 
بمقه���������ى، صامتين صمًت���������ا ما ُيْنِبئ 
أنهم في ملهى. بل إنك َلَتْحِسُب أن 
الَخْطب َجَلل، ال َيِكلُّون وال ُيصيُبهم 
الَمَل���������ل. قد اس���������تقبلوا التلفزيون في 
خش���������وع، مرَّاٍت يضحك���������ون ومرات 

تهمي الدموع.
فقلُت لفطرة البدوي: وَعالَم الصمُت 
والُوج���������وم؟ وبم���������اذا ُيَس���������لُّون ع���������ن 

الهموم؟
ق���������ال: رأيُتهم يالحق���������ون كرة تدور، 
يركلونه���������ا بأقدامه���������م ف���������ي إق���������دام 

وُجُسور.
يفعلون؟ وعالَم  كان���������وا  ُتراهم  فماذا 
كادوا يقتل���������ون؟ فإني قلُت الس���������الم 
عليكم واس���������تدبرت التلف���������از، فقالوا 
مكاَن���������َك ليس هنا يا نش���������از، ومن 

غادر نجا وفاز.
فعدَّلُت من جلس���������تي وخشعت كما 
يخش���������عون، وطلبت النادل فإذا هو 
كررت  ث���������م  المفتون.  كالمس���������حور 

الطل���������ب وال ُمجيب، فأيقنُت أني في 
مقام مهيب.

وفجأة رأيُت ِش���������باًكا َتْهَتز، وعقالء 
َأْنَجز.  ون فرحين بما صاِحُبهم  َيُنطُّ
ذا  ثم إذا بصوت صفَّارة ُيْس���������َمع، واإ
بالعاقل الذي َصفَّر ُيْصَفع، ثم على 
األرض ُيوَقع. فَطِف���������َق العقالء في 
التدافع، ووق���������ع التَّهاُرش والتصارُع، 
واختلط الحابل بالنابل، وكأنما ُذرَّت 

على س���������وءاتهم التوابل.
فقل���������ت: ما له���������ؤالء المجانين خيبوا 
الُمرتج���������ى، كنت أحس���������بهم ُيعدُّون 
للَهْيجا. َفَهَوت كفٌّ من خلفي على 
قف���������اي، فانطمس الن���������ور وجحظت 

عيناي.
قال صاحب ك���������فٍّ كالِمَدق: اخرْس 
فأن���������ت المجنون بحق، لق���������د ُهِزمنا 

وَربِّ الخلق.
قلُت: ذلك أنن���������ا أْهَوُن الخلق، وهل 
يلهو الُحرُّ والق���������دس في َأَزق؟! وال 

يتصبَُّب الوجه خجاًل من عرق.
قال الصافع: ما ذلك قصدُت يا أبا 
الس���������خف، أال ترى أنهم قد س���������جلوا 
الهدف؟ قل���������ُت: وهل ُتناُل األهداف 

دف؟ ولقد أضعنا بغداد وكابل  بالصُّ
والنَّجف، وعيش���������ُتنا ضْن���������ٌك وحياُتنا 
َخ���������َرف. وأرزاُقنا م���������ن وراء البحر 
تأتينا، ونرجو الراحة وحياة بال َكَلف. 
ونرضى المهانة وال عيش الشظف، 
وال نتبرم أو نثور أو نتأفف، والشكر 
الجزيل لمن أطعمنا شعيرًا أو بعض 

طعاٍم َحَفف.
وه���������ل عي���������ش البهائم غير برس���������يم 
وعَلف؟! ثم نجري وراء كرة حالمين 
بعيش رغيد وتَرف، وعيُش���������نا على 

القروض والسلف.
فردَّ عليَّ مفتون بن الُكرَات: يا أبله، 
ه���������ذا كأس العال���������م! وفريقنا مغلوب 

محسود ُمزَاَحم.
قلُت لفطرة: وكيف ُنْغَلُب ولم نتأهْل، 
أم كانوا ُيَطيِّبون النفس بالِعلل؟ قال: 
لقد رأيُت صَلًفا تحت الراِعدة، تعليق 
وتحلي���������ل والجماعة ش���������اهدة. ولقد 
أغرق���������وا في التأويل والتفس���������ير، وال 
ُهم في العير وال في النفير. بل هم 
كالحادي وليس له بعير، عوًذا باهلل 

من شر المقادير!
قل���������ت: َأَوتدري م���������ا كأس العالم يا 

فط���������رة؟ إنها كأس لم يش���������رب منها 
أحد َشْرَبه، وال ذاقها إْنِسيٌّ بخالء أو 
معمور، إال انتشى نشوة المخمور.

هي كأٌس أمواٌل لها ُتْصَرف، ُتطِعُم 
جي���������اع العاَل���������م ل���������و كان الصارف 
أشرف، لو ساسها األمين األنظف، 
وما بذَّر وال أسرف، َلَشاَد بها معامَل 
ومدارس، وحمى أجس���������اًدا من برد 

قارس.
لكنَّ س���������ادة العاَل���������م الحكماء، وهم 
أقوام بيع وش���������راء، أبدع���������وا مفهوم 
البث المحتَكر، وقالوا ادفعوا مقابل 

النظر.
يا فطرُة أراَك ال تعَلم، هذا اقتصادنا 
ُبه من َعَرق الغوغاء،  الُمعْوَلْم. َتَكسُّ

ولها يبيع حتى الهواء.
���������ر فطرة وما تكل���������م، وأطرق  فتحسَّ
رأس���������ه ثم غمغم: يا سلوك اإلنسانية 
األخ���������رق، أيها الضمي���������ر المتواري 
األحمق! مت���������ى تغدو ك���������رة القدم، 
ُس���������ْلواَن الناس في الُغَمم؟! أخالٌق 
وص���������الح وقي���������م، ال ش���������عائر زُلفى 
للصنم! رياضة لجسٍد جموح؛ ليكون 

في خدمة الروح.

َكم َقتيٍل َكما ُقِتلُت َشهيِد
ِبَبياِض الُطلى َوَورِد الُخدوِد  

َوُعيوِن الَمها َوال َكُعيوٍن
َفَتَكت ِبالُمَتيَِّم الَمعموِد  

َدرَّ َدرُّ الِصبا َأَأّياَم َتجريـ
ـِر ُذيولي ِبداِر َأثَلَة عودي  

َعمَرَك الَلُه َهل رََأيَت ُبدورًا
َطَلَعت في َبراِقٍع َوُعقوِد  

راِمياٍت ِبَأسُهٍم ريُشها الُهد
ُب َتُشقُّ الُقلوُب َقبَل الُجلوِد  

فَن ِمن َفمي َرَشفاٍت َيَتَرشَّ
ُهنَّ فيِه َأحلى ِمَن الَتوحيِد  

ُكلُّ َخمصاَنٍة َأَرقُّ ِمَن الَخمـ
ـِر ِبَقلٍب َأقسى ِمَن الَجلموِد  

ذاِت َفرٍع َكَأنَّما ُضِرَب الَعنـ
ـَبُر فيِه ِبماِء َورٍد َوعوِد  

حاِلٍك َكالُغداِف َجثٍل َدجوِجيـ
ـٍي َأثيٍث َجعٍد ِبال َتجعيِد  

َتحِمُل الِمسَك َعن َغداِئرِها الريـ
ـُح َوَتفَترُّ َعن َشنيٍب َبروِد  

َجَمَعت َبيَن ِجسِم َأحَمَد وَالُسقـ
ـِم َوَبيَن الُجفوِن وَالَتسهيِد   

َهِذِه ُمهَجتي َلَديِك ِلحيني
َفِانُقصي ِمن َعذاِبها َأو َفزيدي  

َأهُل ما بي ِمَن الَضنى َبَطٌل صيـ
ـَد ِبَتصفيِف ُطرٍَّة َوِبجيِد  

ُكلُّ َشيٍء ِمَن الِدماِء َحراٌم
ُشرُبُه ما َخال َدَم الُعنقوِد  

َفِاسِقنيها ِفدًى ِلَعيَنيِك َنفسي
ِمن َغزاٍل َوطاِرفي َوَتليدي   

َشيُب رَأسي َوِذلَّتي َوُنحولي
َوُدموعي َعلى َهواَك ُشهودي  

َأيَّ َيوٍم َسَررَتني ِبِوصاٍل
َلم َترُعني َثالَثًة ِبُصدوِد  

ما ُمقامي ِبَأرِض َنخَلَة ِإال
َكُمقاِم الَمسيِح َبيَن الَيهوِد  

َمفَرشي َصهَوُة الِحصاِن َوَلِكن
َن َقميصي َمسروَدٌة ِمن َحديِد  

َلَمٌة فاَضٌة َأضاٌة ِدالٌص
َأحَكَمت َنسَجها َيدا داوُِّد   

َأيَن َفضلي ِإذا َقِنعُت ِمَن الَدهـ
ِل الَتنكيِد ـِر ِبَعيٍش ُمَعجَّ  

ضاَق َصدري َوطاَل في َطَلِب الِرز
ِق ِقيامي َوَقلَّ َعنُه ُقعودي  

َأَبدًا َأقَطُع الِبالَد َوَنجمي
تي في ُسعوِد في ُنحوٍس َوِهمَّ   

ٌل َبعَض ما َأب َوَلَعّلي ُمَؤمِّ
ُلُغ ِبالُلطِف ِمن َعزيٍز َحميِد  

ِلَسرِيٍّ ِلباُسُه َخِشُن الُقط
ِن َوَمرِويُّ َمرَو ِلبُس الُقروِد  

ِعش َعزيزًا َأو ُمت وََأنَت َكريٌم
َبيَن َطعِن الَقنا َوَخفِق الُبنوِد   

َفُرؤوُس الِرماِح َأذَهُب ِللَغيـ
ـِظ وََأشفى ِلِغلِّ َصدِر الَحقوِد  

ال َكما َقد َحّيَت َغيَر َحميٍد
ذا ُمتَّ ُمتَّ َغيَر َفقيِد وَاِإ  

َفِاطُلِب الِعزَّ في َلظى َوَذِر الُذلـ
ـَل َوَلو كاَن في ِجناِن الُخلوِد  

ُيقَتُل العاِجُز الَجباُن َوَقد َيعـ
ـِجُز َعن َقطِع ُبخُنِق الَمولوِد  

َوُيَوّقى الَفتى الِمَخشُّ َوَقد َخو
َوَض في ماِء َلبَِّة الِصنديِد  

ال ِبَقومي َشُرفُت َبل َشُرفوا بي
َوِبَنفسي َفَخرُت ال ِبُجدودي  

َوِبِهم َفخُر ُكلِّ َمن َنَطَق الضا
َد َوَعوُذ الجاني َوَعوُث الَطريِد  

ِإن َأُكن ُمعَجبًا َفُعجُب َعجيٍب
َلم َيِجد َفوَق َنفِسِه ِمن َمزيِد  

َأنا ِترُب الَندى َوَربُّ الَقوافي
َوِسماُم الِعدا َوَغيُظ الَحسوِد  

ٍة َتداَرَكها الَلـ َأنا في ُأمَّ
ـُه َغريٌب َكصاِلٍح في َثموِد  

َأنا ِترُب الَندى َوَربُّ الَقوايف

القصيد

ِكتاٌب بديٌع من ُكتِب الت���������راِث العربي المجيد، 
وُدرٌّة يتيم���������ٌة خال���������دٌة من خوال���������د النثر األدبي 
الرائق؛ في صياغ���������ة مذهلة وتركيب عجيب، 
تصلُح أن تكوَن مدرس���������ًة في األسلوِب، حوْت 
خصائَص نثِر أبي حّيان التوحيدي -أحد أكبر 
أدباء العربية في القرن الرابع هجري وما بعده- 
الذي لم يكن له حرفة س���������وى الوراقة والنس���������خ 
وَج���������ْوب األقطار وقصد وزراء دولة بني بويه، 
لعله���������م يكافئون علمه وأدبه، لكنه لم يلق منهم 
سوى الحرمان المر، والصد القبيح، والمعاملة 
الس���������يئة، َفَرقَّ لحاله قل���������ُب صديقه أبي الوفاء 
المهندس، والن له فؤاُده، ورفرف عليه بجناحه؛ 
إذ كان أب���������و الوفاء على صلة بوزير صمصام 
الدولة ببغداد ابن س���������عدان العارض، فقّرب أبو 

الوفاء أبا حيان من الوزير ووصله به.
 فسامره أبو حيان وخال به ليالي متتابعًة ومختلفة 
تقارب األربعي���������ن ليلة، يحدثه الوزيُر بما يحب 
وبما يريد، ويلقي إليه ما يشاء ويختار، ويعرض 
عليه أسئلة في أمور مختلفة ويجيب عنها أبو 
حيان، حتى أصبح من خلصاء الوزير، وأهل 
مودته، يستشيره في األمور المهمة والمدلهمة، 
ثم تبدل���������ت الرأفة من أبي الوفاء حس���������دًا ألبي 
حيان، والمحبة مقتًا، وكان منه ألبي حيان ما 
يكون عادة من التحاسد والتباغض، والمصارعة 
النفسية، بين المتنافسين في االستباق إلى قلب 
الوزي���������ر، فهدد أبو الوفاء أب���������ا حيان؛ بالفصل 
بعد الوصل، وبالوحش���������ة بعد األنس، وبالغفلة 
بعد االهتم���������ام؛ إن لم يطلع���������ه على جميع ما 
تحاورا –هو والوزير- وتجاذبا أطراف الحديث 
عليه، وتصرفا في هزله وجده، وخيره وش���������ره، 
وطيبه وخبيثه، وبادي���������ه ومكتومه؛ حتى يكون 
أبو الوفاء المهندس كأنه ش���������اهد معهما ورقيب 

عليهما، أو متوسط بينهما.
 فما كان من أبي حيان إال أن قال: »أنا سامع 
مطيع، وخادم شكور، أفعل ما طالبتني به من 
سرد جميع ذلك، في رسالة تشتمل على الدقيق 
والجليل«، ثم دوَّن أبو حيان ما دار بينه وبين 
الوزي���������ر في كل ليلة على غرار ليالي ألف ليلة 
وليلة، ولكنها ليس���������ت ليالي اللهو والطرب، بل 
ليالي الفكر واألدب، فكان هذا الكتاب؛ كتاب 
اإلمتاع والمؤانس���������ة، نفث فيه أبو حيان كل ما 
في نفسه من جٍد وهزل، وغٍث وسمين، وشاحٍب 
ونضي���������ر، وفكاهٍة وطي���������ب، وأدٍب واحتجاج، 
واعتذاٍر واعتالل واستدالل، وأشياء من طريف 
الممالحة، مما يضحك الس���������ن، ويفكه النفس، 
ويدعو إلى الرشاد، ويدل على النصح، ويؤكد 
الحرمة، ويعقد الذمام، وينشر الحكمة، ويشرف 

الهمة، ويلقح العقل، ويزيد في الفهم واألدب.

ولم ي���������رَض أبو الوفاء المهندس من أبي حيان 
بتأليف الكتاب وحسب، بل أراد أيضًا أن يكون 
الكتاب عل���������ى تباعد أطراف���������ه واختالف فنونه 
مش���������روحًا، واللفظ خفيفًا لطيفًا، وأن يعمد إلى 
لى القبيح فينقص  الحسن فيزيد في حس���������نه، واإ
من قبح���������ه؛ وأال يومئ إلى ما يكون اإلفصاُح 
عنه أحلى في الس���������مع، وأع���������ذَب في النفس، 
وأعلق ب���������األدب؛ وال يفصح عما تكون الكناية 
عنه أس���������تر للعيب، وأنفى للريب؛ وأال يعشق 
اللف���������ظ دون المعنى، وال يه���������وى المعنى دون 
اللف���������ظ، وأال يبالي إذا ط���������ال، وأال يكترث إذا 
تشعب، فإن اإلشباع في الرواية أشفى للغليل، 
والشرح للحال أبلغ إلى الغاية، وأظفر بالمراد، 
وأجرى على العادة، وأن يقصد اإلمتاع بجمعه 
ونظمه ونثره، واإلفادة من أوله إلى آخره؛ فلعل 
ه���������ذه المثاقفة تبقى وُت���������روى، ويكون في ذلك 

حسن الذكرى...
والكتاب ممتع مؤنس كاس���������مه لمن له مشاركة 
في فنون العلم، وفي تقسيمه إلى لياٍل ما جعله 
لذيذًا ش���������ائقًا، ومتنوعًا تنوعًا ظريفًا، ال يخضع 
نم���������ا يخضع لخطرات  لترتي���������ب وال لتبويب، واإ
العقل، وطيران الخيال، وشجون الحديث، في 
نغمٍة ناغم���������ة، وحروف متقاومة؛ ولفٍظ عذب، 
ومأخٍذ سهل؛ ومعرفة بالوصل والقطع، ووفاء 
بالنثر والس���������جع؛ وتباعٍد من التكلف الجافي، 
وتقارٍب في التلط���������ف الخافي، حتى لنجد في 
الكتاب مس���������ائل من كل عل���������م وفن، من أدب 
وفلسفة وحيوان وأخالق وطبيعة وبالغة وتفسير 
وحدي���������ث ولغة وسياس���������ة وتحليل ش���������خصيات 

وتصوير للعادات.
 أبانت عن اطالع فذ، وتبحر في العلم والمعرفة 
عجيب، كما أبانت عن عبقرّيٍة ال مثيَل لها في 
التصّرِف ف���������ي الكالِم والتفّنِن في طرِق البياِن، 
والتباهي بأساليِب البالغِة الُمطربِة، وفي تفريع 
الجمل بعضها من بعض كأنما يكتس���������ح قارئه 
اكتس���������اًحا بما يتخلله من الس���������جع، والتلوينات 
العقلي���������ة واللفظي���������ة، والمطابقة بي���������ن المعنى 
والمبنى، والوضوح والصفاء والدقة، والبعد عن 
التكلف والتزويق المصطنع، والقدرة الباهرة في 
حكام  اس���������تعمال االزدواج والمقابلة والتقسيم، واإ
بن���������اء الجم���������ل وتوازنها، واس���������تطاع أبو حيان 
بقدرته الفذة أن ينفصل عن موجة السجع التي 
س���������ادت الكتابات األدبية في أيامه، وأدبه ليس 
لفظًيا قعقعة وال طحن، بل هو أدب يحمل زادًا 

كبيرًا من المعاني.
وقد يخيل للقارئ بادي ال���������رأي حين يقول أبو 
حيان: أخبرنا وحدثنا أو قال شيخنا أنه يسوُق 
كالَم غيره، ولك���������ن إذا حققت النظر، وأعملت 

الفك���������ر، فإنك ال ترى لغي���������ر أبي حيان قواًل وال 
غير أس���������لوبه أس���������لوبًا وال غي���������ر روحه روحًا، 
وق���������د يكون المعنى لغي���������ره أو القصة معروفة، 
لكن الديباجة ديباجت���������ه لما ترى فيها من بارع 
التعبير، ورصي���������ن التأليف، والبالغة الممتعة، 
ف���������ي السالس���������ة الممتنعة، فق���������د كان ال يكتفي 
بإيراد الحادث على م���������ا عرفه وتناقلته الرواة، 
بل يعرض له ويرس���������ل علي���������ه واباًل من فيض 
بالغت���������ه، وزاخر بيانه، فإذا القصة ذات وقائع 
وأشخاص وأبطال، تروع إذا ُمثَِّلت، وتروق إذا 

ُقرِئت، وتملك المشاعر والقلوب إذا ُسِمعت.
إال أن الذي أغمض أس���������لوَبه في هذا الكتاب 
تعرُضه كثيرًا لمسائل فلسفية عميقة، قد عزت 
على البيان، ودقت عن اإليضاح، حتى ُضِرب 
بين الكت���������اب وبين جمهرة الش���������باب المتأدبين 
بس���������ور له باب، ظاهره صح���������راء قاحلة مليئة 
بأشواك المماحكات الفلس���������فية، وباطنه بستان 
ف���������ي زمان الخري���������ف، لكل عي���������ٍن فيه منظر، 
ول���������كل يٍد منه مقتطف، ول���������كل فٍم منه مذاق، 
وحت���������ى أن من يحاول ق���������راءة الكتاب من أوله 
إلى منته���������اه –على صغر حجمه- يصده عن 
ذلك ما يجده من الغموض واالس���������تطراد اللذان 
أش���������به ما يكونان بالدوام���������ات التي تدور برأس 
القارئ، وتس���������تنفد جهده، وتكد ذهنه، وتجلب 
السآمة له، ثم تقعد به عن متابعة قراءة الكتاب 
في نش���������اط، ومداومة فتية، فال يقرأ إال أجزاء 

متناثرة كالرياض في صميم الفالة.
ف���������إذا ما خرج أبو حيان عن هذه الموضوعات 
الدقيقة إل���������ى موضوعات أدبية: كوصف الفقر 
والب���������ؤس أو وصف الك���������رم وفوائده أو وصف 
اللس���������ان والبيان؛ جرى قلمه وسال سيله وأجاد 
وأب���������دع، ووجدت له رنة، ووج���������دت له روعة، 
ووجدت له طعمًا ه���������و غير تلك الطعوم التي 

نتذوقها في كتابات غيره من البلغاء.
ثم إنه ليس الغموض واالس���������تطراد وحدهما ما 
يعي���������ب الكتاب، بل فيه أيًض���������ا من النوادر ما 
ينبو ع���������ن الذوق ويحمل رديء المعنى، وذلك 
يستثير الحفيظة ويخدش الحياء، ويجعلك في 
حذر من انتشار هذا الكتاب في بيوت الناس، 
وبين جمهرة الش���������باب األدباء والش���������داة، الذين 
يريدون أن يقّوموا أس���������لوبهم الكتابي، ويكونوا 
م���������ن أصحاب البالغة واإلنش���������اء، الذين ال بد 
لهم من القراءة المتدراكة المستمرة في مثل هذه 
الكتب؛ التي م���������ن قرأها ووعاها ولحظها بعيِن 
التأّمِل، وأعطاها حّقها من العنايِة، وسلَك على 
درِبها في األس���������لوِب والمحاكاِة، فقد ُرزَق حّظًا 
واف���������رًا من صنعِة األدباِء، وخطا خطوات واثقة 

نحو اإلبانة العربية األصيلة.

كتاب اإلمتاع واملؤانسة خزانة األدب

املتنيب

أمحد بن موسى احلازمي



اسرتاحة القارئ

أحسنت!
قي���������ل: إن المتوكل رمى عصف���������ورًا فلم ُيصبه وطار، فق���������ال له ابن حمدان: 

أحسنت.
فقال المتوكل: كيف أحسنت؟! قال: أحسنت إلى العصفور!.؟

من طرائف الفضالء

عن عبد اهلل بن مس���������عود رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم  »أال أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ 

على كل قريب هيِّن سهل« ]صحيح الترغيب[ عمال
ائل األ

من فض
يــة

نبــو
رات  

ـذيــ
عن عبداهلل بن عم���������رو )رضي اهلل عنهما( حتـ

عن النبي - صلى اهلل عليه وس���������لم - قال: 
»أربع من كن في���������ه كان منافقا، ومن كانت 
فيه خصل���������ة منهن كانت في���������ه خصلة من 
ذا  النف���������اق حتى يدعها: إذا ح���������ّدث كذب، واإ
ذا عاهد  ذا خاص���������م فجر، واإ وع���������د أخلف، واإ

غدر«. ]خرجه البخاري ومسلم[.

أ: أسامة سعد:
أقرت األمم المتحدة عام 1977 التاسع 
والعشرين من نوفمبر يوًما للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني، وبقيت هذه المناسبة 
منذ ذل���������ك الوقت مجرد احتفالية يقيمها 
بعض أنصار الش���������عب الفلسطيني في 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، للتعبير 
عن اس���������تيائهم من عدم تطبيق القرار 
الدولي رقم 181، الذي قس���������م فلسطين 
إلى دولتين يهودية وعربية، وأبقى على 
الق���������دس وبيت لحم تح���������ت إدارة دولية 
على أس���������اس أنهما أماكن مقدسة تمثل 
رمزًا دينيًّا مقدًس���������ا للديانات الس���������ماوية 

الثالث.
من���������ذ ع���������ام 1977 ل���������م يتط���������ور هذا 
التضامن ليصل إلى حد الضغط على 
الكي���������ان الصهيوني المغتصب لألرض 
الفلس���������طينية من أجل االلت���������زام بالقرار 
الدولي عل���������ى ضعف���������ه وتفريطه بحق 
الفلس���������طينيين، ولكن ظل ه���������ذا اليوم 
كناقوس يدق في هذا الموعد من العام 
ليذكر العالم بأن هناك ش���������عًبا مظلوًما 
هج���������ر من أرضه، وتواط���������ؤ العالم مع 
المج���������رم باس���������تمرار س���������كوت الغالبية 
العظم���������ى م���������ن دول العال���������م عن هذه 
الجريمة، وبدعم من ع���������دد من الدول 
التي  االس���������تعماري،  اإلرث  صاحب���������ة 
كانت سبًبا في نكبة الشعب الفلسطيني 

وتشريده.
الجديد الذي يطالعنا في الذكرى السنوية 
للتضامن مع الش���������عب الفلسطيني هو 
أن هذا التضامن تحول في الس���������نوات 
األخيرة إلى تخاذل بل إلى تصادم مع 
الشعب الفلسطيني، ذلك بعد أن أقدمت 
بعض ال���������دول الخليجية ثم تبعتها دول 
عربية أخ���������رى على تطبيع عالقتها مع 
الكيان المغتصب على حس���������اب حقوق 
الفلسطيني،  الشعب  وتضحيات ودماء 
ليتطور األمر بعد ذل���������ك فتعقد إحدى 
ال���������دول العربية، وهي المغ���������رب التي 
يفترض بها أن تكون الحارسة والساعية 

للحف���������اظ عل���������ى المدينة المقدس���������ة من 
التهويد أو االس���������تيطان برئاستها لجنة 
القدس؛ تعقد المغ���������رب بعد أن طبعت 
عالقتها مع الكيان اتفاقية أمنية واتفاقية 
دفاع مشترك، ويبدو أن النظام الملكي 
في المغرب بهذه االتفاقية يكشف عن 
عالقة قديمة مع الكي���������ان الصهيوني، 
وليس كما يدع���������ي النظام المغربي أنه 
يؤس���������س لعالقة جديدة، ذلك أن الملك 
الحسن والد الملك الحالي كان يحرص 
طوال حيات���������ه على اس���������تمرار عالقته 
مع الكيان بدع���������وى إيجاد قناة تواصل 
تعمل من أجل الشعب الفلسطيني، ثم 
يتضح اليوم أن األم���������ر لم يكن كذلك 
على اإلطالق، ولكنه كان منذ البداية 
عالقة ح���������رام بين مغتص���������ب وحارس 
أرض مغتصب���������ة، فيص���������دق فيها قول 
الشاعر مظفر النواب: »القدس عروس 
عروبتكم فلماذا أدخلتم كل زناة األرض 

إلى حجرتها؟!«.
التي  الصهيونية  العربي���������ة  العالق���������ات 
تظه���������ر إل���������ى العلن أخيرًا تكش���������ف لنا 
حقيقة لم تك���������ن غائبة تماًما، بل كانت 
ملموسة لكنها غير ظاهرة، هذه الحقيقة 
ه���������ي أن هذا الكيان تغذى وعاش ليس 
على تواط���������ؤ األنظم���������ة العربية فقط، 
ولكن دعمها الس���������ري المستمر له منذ 
إنش���������ائه حتى اآلن، ول���������م يكن تباكيهم 
على القدس وفلسطين إال مشاهد تمثيلة 
في مسلسل خياني طويل تعاقبت عليه 
أجيال م���������ن الحكام، وربم���������ا يعلل لنا 
ذلك عجز المقاومة الفلس���������طينية على 
مدار تاريخها واختالف تنظيماتها رغم 
تضحيتها الهائلة عن تحقيق أي شكل 
من االس���������تقالل الوطن���������ي، إال بعد أن 
نفضت يدها م���������ن هذه األنظمة، فكان 
حص���������ار غزة »الح���������رة«، ذلك أن خط 
اإلمداد السري للكيان لم يكن غربيًّا كما 
كنا نظن، بل كان عربيًّا حتى النخاع.

الغري���������ب ف���������ي األم���������ر أن م���������ا يظهر 
إل���������ى العلن اآلن يكش���������ف زيف خرافة 
التضام���������ن العربي وفك���������رة العروبة من 

أساسها، هذه الفكرة التي لم تحقق منذ 
الحرب العالمية الثانية أي إنجاز سوى 
تردي األوضاع السياسية وفساد الحكم، 
والتخلف  التنمية،  مس���������توى  وانخفاض 
العلمي والتكنولوجي، ما أظهر العرب 
ش���������عوًبا متخلفة ال تطمح إلى أكثر من 

التشبث بذيل الحضارة الغربية.
ربم���������ا لم يع���������د خافًيا الي���������وم أن معظم 
األنظم���������ة الحاكمة في ال���������دول العربية 
شرعنت استيالءها على الحكم وحكمت 
باس���������م تحرير  البدايات  ش���������عوبها منذ 
فلسطين واستعادة الحقوق العربية، في 
الوقت التي كانت تسعى فيه دائًما إلى 
نسج عالقة س���������رية محرمة مع الكيان 
الصهيون���������ي، من أج���������ل الحفاظ على 
استقرار حكمها الفاس���������د، والسماح لها 
بقمع ش���������عوبها دون رأفة، كلما تململت 

تحت وطأة الفساد.
اليوم تتجلى مقولة إن األيام كاش���������فة، 
ولقد كش���������فت أيام العرب األخيرة مدى 
ل���������ى أي مدى ذهب  قذارة أنظمتهم، واإ
هؤالء في ممارسة كل ما هو محرم من 
أجل البقاء أطول مدة حكاًما فاس���������دين 
على عروش ملوث���������ة بخيانات تاريخية 

مستمرة.
اليوم أيًضا تتجلى حقيقة واضحة، وهي 
أن الشعب الفلس���������طيني لم يبدأ طريق 
التحرير إال بعد أن اعتمد على نفس���������ه 
وأس���������س قوته دونما انتظ���������ار لجيوش 
عربي���������ة نظامي���������ة ال تصل���������ح إال لقمع 

الشعوب والعروض العسكرية.
فكانت قوته )على تواضعها( درًعا واقًيا 
وس���������يًفا حامًيا، ردعت العدو بشهادته، 
في الوقت الذي تتوس���������ل فيه األنظمة 
العربية للكيان الصهيوني ليوفر لها أمًنا 
مفقوًدا ش���������رًقا وغرًبا، األمر الذي يثير 
سؤاًل س���������اخرًا: كيف لكيان ال يستطيع 
أن يوفر األمن لنفسه أن يوفره ألنظمة 

تحكم شعوبها باإلكراه؟!
إن���������ه الوه���������م ال���������ذي يدف���������ع صاحب���������ه 
لالنتحار ظنًّا أن بذلك يريح نفس���������ه من 

اضطرابها.

فلسطني آالم وآمال وأعالم:

البش���������رية  النف���������وس 
أش���������كال وأن���������واع مثل 
ليس  والثمار،  األزهار 
م���������ن الض���������روري من 
كان منظ���������ره جمي���������ال 
كان مخب���������ره ومطعمه 
كذلك، وفي هذا البيان 
الرباني، بكلمات دقيقة 
وعميقة تكشف الحقيقة.

إن كل كلمة أشبه بخط من 
خطوط الريش���������ة في رسم 
السمات  وتحديد  المالمح 
. . وس���������رعان ما ينتفض 
كائنا  المرس���������وم  النموذج 
حيا، مميز الش���������خصية . 
حتى لتكاد تشير بأصبعك 
إليه، وتف���������رزه من ماليين 
األش���������خاص، وتقول: هذا 
هو الذي أراد إليه القرآن! 
..إنها عملية خلق أش���������به 

تخرج  التي  الخلق  بعملية 
كل لحظة من يد الباريء 

في عالم األحياء! 
ال���������ذي  المخل���������وق  ه���������ذا 
يتحدث، فيصور لك نفسه 
الخير، ومن  خالصة من 
التجرد،  ومن  اإلخالص، 
الترفع،  ومن الحب، ومن 
إفاضة  في  الرغب���������ة  ومن 
والس���������عادة  والبر  الخي���������ر 
الناس..  عل���������ى  والطهارة 
حديثه.  يعجبك  الذي  هذا 

تعجبك ذالقة لس���������انه، 
نب���������رة صوته  وتعجبك 
، ويعجبك حديثه عن 
الخير والبر والصالح.. 
عل���������ى  اهلل  )ويش���������هد 
ما في قلب���������ه(.. زيادة 
ف���������ي التأثير واإليحاء، 
للتج���������رد  وتوكي���������دا 
ظه���������ارا  واإ واإلخ���������الص، 
للتقوى وخشية اهلل. . )وهو 
ألد الخصام(! تزدحم نفسه 
بالل���������دد والخصوم���������ة، فال 
والسماحة،  للود  فيها  ظل 
وال موض���������ع فيه���������ا للحب 
والخي���������ر، وال م���������كان فيها 

للتجمل واإليثار. 
يتناقض ظاهره  الذي  هذا 
وباطن���������ه، ويتنافر مظهره 
ومخبره..ه���������ذا الذي يتقن 

الكذب والتمويه والدهان.

َا{ َأْقَفالهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
علمتني الحي������اة: أن أحذر ترف األفكار، أن ال أخوض في 
حوار الجترار األقوال، فليس���������ت العبرة  في األنهار باتساعها، 

نما بمنسوب الماء فيها. واإ
علمتني الحياة: أن الميدان يمحص اإلنس���������ان، فما أس���������هل 
التنظير، إذا لم يصدر عن خبير، إذ ال يخش���������ى التقصير إال 

من كان له ضمير.
علمتن������ي الحياة: أال أنش���������غل بالغير،فليس ذلك من حس���������ن 
التدبير،فما أكثر الباحثين عن الشماعة، وما أكثر القناصين 

لألقوال الّلّماعة.
التغابي  علمتن������ي الحي������اة: أن 
أج���������دى للتعاف���������ي، فم���������ا أكث���������ر 
المتذاكي���������ن، تفتقده في الميادين، 

لكنه في الخصام لسين.
علمتني الحياة: أن أشفع األقوال 

باألفع���������ال، ف���������ال أثر لألزه���������ار إن لم تعط الثم���������ار، وال قيمة 
للبصمات واآلثار، إن لم تحظ بالقبول عند العزيز الغفار.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

تضامن أم تصادم مع الشعب الفلسطيين؟

من روائع األدعية

نْيَا وَيُشِْهدُ الَلّهَ عََلٰى مَا فِي َقلِْبهِ وَهُوَ َألَدُّ  قال تعاىل }وَمِنَ النَّاِس مَن يُعِْجبُكَ َقوُْلهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
رِْض لِيُْفسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَْل وَالَلّهُ َل يُحِبُّ الَْفسَادَ*  الْخِصَاِم* وَإَِذا َتوَلَّٰى سَعَٰى فِي اْلَ

ةُ بِاْلِثِْم َفحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَِبْئسَ الْمِهَادُ{ ]سورة البقرة[ وَإَِذا قِيَل لَهُ اَتِّق الَلّهَ َأخََذتْهُ الْعِزَّ
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لسان حال مجعية العلماء
 الـمسلمني اجلزائريني 

n املدير مسؤول النشر
رئيــس التحريــــــر 
أ. د.  عبد الرزاق قسوم

رئيس مجعية العلماء  الـمسلمني اجلزائريني 

n مديــر التحـريــر :
أ. ياسيـن مربوكــي

n سكرتيـر التحرير :
أ. عبد القـادر قـالتـي 

n الـمديـر التقنـــي :
أ. مصطفـى كـروش

اإلشهـــار :  الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار / 01 شارع باستور - اجلزائر. 
الطباعــــــة:  مطبعة الوسط اجلزائر.

رقم احلساب البنكي جلريدة  البصائر:  البنك الوطين اجلزائري
RIB: 001006200200650061/41 :وكالة زيغوت يوسف

سعـر العدد: 30.00دج 
العنوان: 17 شارع حممد مربوش  - حسني داي - اجلزائر .

التحرير: 
الاتف والفاكس: 
023.73.85.05

  اإلدارة:
 الاتف والفاكس: 
023.73.86.84
023.73.85.11

سحب العدد السابق:
 6600

حــكـمـة  األسـبوع ذكـــر وثــــواب



العدد:إشهـــــار
1096

األحــد:  21 - 27 مجادى األوىل 1443 هـ، الـموافق لـ:  26  ديسمرب 2021  م 01 جانفي 2022م



***
يختل���������ف الّناس في تقييم »لعبة ك���������رة القدم« من 
حيث الفائدة والقيم���������ة االجتماعية المضافة، بين 
من يعتبرها مجرد ملهاة يستخدمها الّنظام العالمي 
في إطار تحمكه وفرض س���������يطرته على الشعوب 
واألنظمة، وفي سياق تكريس واقع معولم بأدوات 
المركزي���������ة الغربية، وبين من يراها وس���������يلة ناجعة 
إلدارة الوعي المجتمع���������ي بقضايا األمة، وتثبيت 
معنى الخصوصية واالنتماء الحضاري، وهي عند 
هذا الطرف ليس���������ت لعبة مسّلّية فحسب بل إطار 
جامع -أحيانا - لروح األمة وثقافتها عندما تعبث 
السياسة بمقومات هذه األمة )التخلي الواضح عن 
القضية الفلس���������طينية، الخالفات البينية بين الدول 
العربية،(، واألدلة عن���������د الطرفين واحدة، فما يراه 
الطرف األول انتكاسة واضحة للقضايا المركزية 
لألمة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، حيث لم 
تعد هذه القضّية محّل اهتمام وتقدير عند األنظمة 
السياسية، بل إّن أغلبها تخلى عنها تمامًا، وفتح 
عالقات مباش���������رة مع الكي���������ان الصهيوني )بعض 
دول الخليج والمغ���������رب، وقبلهم مصر واألردن(، 
يراه الطرف الثاني انتصارا كبيرا لقضايانا، حيث 
تحملت الشعوب العربية مسؤولية التعبير عن هذه 
ن كان ذلك في صور رمزية وشكلّية،  القضايا، واإ
إاّل أّن هذا الفعل يمكن أن يش���������ّكل انطالقة جديدة 
للّنضال السياس���������ّي المرتب���������ط بأيديولوجي التحرر 
واالس���������تقالل، الذي مارس���������ت األنظمة السياسية 
العربية بأدواتها المختلفة محوه من وعي األجيال 
الجديدة، وفي كلت���������ا القراءتين تطرف في التقدير 
والتوصي���������ف، ال يحجب عنها الج���������زء الصحيح 
والواقع���������ي منهما، فال يمكن إنكار س���������عي القوى 
الدولية الفاعلة، إلى عولمة الرياضة عموما وفي 
عطائها بعدًا اس���������تراتيجيًا في  مقدمها كرة القدم، واإ
سياس���������ة الهيمنة والتحكم، كم���������ا ال يمكننا إغماط 
حق الشعوب في تحمل المسؤولية تجاه قضاياها 
المصيرية، ولو بأدوات ناعمة مثل الرياضة، وهو 
جهد المقّل بالنس���������بة إليها، لذا فإّن كال القراءاتين 
تتقاطعان في مساحة واحدة، هي حضور الوعي 
بالقضايا المركزية لألمة، والسعي نحو تثبيت هذا 

الوعي عند األجيال الجديدة. 
***

مّما يالحظ أّن التعاطي السياسّي الواضح والبارز 
من طرف مس���������ؤولي الدولة، يعطي تفسيرًا لحالة 
الدول���������ة اليوم بع���������د االزمات الت���������ي عرفتها البالد 
منذ ظهور وب���������اء كورونا، وهي أزم���������ات متتالية 
لم تترك أثرًا ألي إنج���������از من إنجازات الدولة في 
نس���������ختها »الجديدة«، فأصب���������ح أي انجاز مهما 
بعد عن مشروع الس���������لطة الحاكمة، يعتبر انجازا 
لها، تس���������تثمره أمام التذمر الواضح للش���������عب من 
السياس���������ات االقتصادية، غي���������ر المفهومة، وغير 
المقنعة للشعب الذي اختار -بعد الحراك الوطني 
- الحل الدس���������توري خيارا وحيدًا للخروج من أزمة 
»الس���������لطة الفاس���������دة« التي فرضت على الشعب 
الجزائري طيلة أكثر من عش���������رين سنة، لذا رأينا 
كثاف���������ة االحتفاء بهذا االنجاز ومحاولة اس���������تثماره 

كمنجز من منجزات المرحلة. 

الفوز بنكهة االجناز السياسي

مالحظات حول معنى 
الفوز بكأس العرب

أ. عبد القادر قالتي
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أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م

اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

}َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ 
َوِلْلُمْؤِمِننَي يَْوَم يَُقوُم 

الَِْساُب{
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س���������معنا في ليلة مضت حديث الش���������يخ رائد 
صالح في قناة الجزيرة في برنامج بال حدود، 
فعبر فيه عن ثقته باهلل وثباته، على المبادئ، 
وارتباط قلبه وعقله باألقصى والدفاع عنه كما 
عب���������ر عن ثقته باألمة االس���������المية، رغم هذه 
الخيانات التي يقوم بها بعض حكام العرب، 
ف���������ي التعامل مع الصهاين���������ة وربط الصالت 

االقتصادية والسياسية معهم.
إنه كلما سجن صبر، وكلما أعيد إلى الزنزانة 
صاب���������ر ورابط، وقوي إيمان���������ه باهلل والثقة به، 
وباألم���������ة الت���������ي ال تفرط أبدا ف���������ي األراضي 
المقدسة وقطبها المسجد األقصى وأنت حين 
تراه يتحدث تعجب من ثقته بنفسه ومصابرته 
في محنت���������ه، وفي زنزانته وحي���������دا، وقد تعمد 
الصهاين���������ة أن يكون وحده في زنزانة ليضيق 
صدره، وتنهزم نفسه، إذالال له ليضعف وينفذ 
صبره، ويكف عن جهاده، وثباته في س���������بيل 

وطنه، وفي سبيل تحريره وعزته.
إن فلس���������طين س���������كنت في قلبه، وامتزج حبها 
بدمه، واوصاله، فلييأس الصهاينة مما يرمون 
إلي���������ه ويهدفون، إنه ال ي���������ذل وال يضعف، بل 
يزداد يقينا بحقه، وحق وطنه، ويبقى مجاهدا 

ما دام حيا، ينبض قلبه ويدق.
إن���������ه نم���������وذج للصابري���������ن المجاهدين، وحق 
للمجاهدين الفلس���������طنيين أن يفخروا بها كما 

يفخرون بالشيخ أحمد ياسين الشهيد، وجهاده 
وصبره إلى أن استش���������هد ولق���������ى ربه راضيا 

مرضيا.
وليطمئن جالدوه أنه ال يتنازل عن مبادئه وال 
عن جهاده، مهما يبذلون من قهر وس���������جن، 

وتعذيب.
وليتعلم المجاهدون الفلس���������طينيون من صبره 
وجه���������اده ليكون قدوة لهم يقتدون به، ويحذون 

حذوه.

إنه ال ينهزم، وال تضعف جهوده، وال ينتكس، 
وال مطمع له في متاع الدنيا، س���������وى رضوان 

اهلل، وحب لقائه.
ومش���������اريعه ال تتوق���������ف، ورعايت���������ه لمنظمته 
ن كان ف���������ي غيابة  متواصل���������ة ال تم���������وت، واإ
الس���������جن المضيق، والوحدة التي يملؤها شعرا 

وكتابة ويزداد فيها ثقة باهلل وأمته.
إن ه���������ؤالء الذين يطبعون، ويذلون، ويركعون 
للعدو ال يشعرون بخيانتهم هلل ورسوله ولألمة، 

والمسجد األقصى الذي بارك اهلل فيه.
فليعلموا أن التاريخ يسجل صفحة سوداء قاتمة 
ال تمحى، وتذكرهم األجي���������ال بالخزي والذم، 
ويوم يلقون ربهم ماذا يقولون حين يس���������ألون، 

هل يقتنع الصهاينة ويغنون عنهم شيئا؟
إن ه���������ؤالء إلى الزوال، وتكت���������ب خيانتهم فال 
تزول من صفحات حياتهم في الدينا وتالحقهم 

في اآلخرة.
إن الصهاينة خانوا اهلل وخانوا موس���������ى عليه 
الس���������الم وعبدوا العجل ف���������ي حياته وهو بين 
أظهره���������م، وخدعوا أخاه ه���������ارون وهو بينهم 
فكيف يوثق بهم، وبصداقته���������م المزيفة، وقد 
عرف���������وا بخيانة المواثيق والعهود في تاريخهم، 
وقتلوا عددا من أنبيائهم، وذبحوهم، إنهم قتلة 
نهم إل���������ى زوال ودولتهم إلى انهزام  األنبياء واإ
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حممد مصطفى حابس: جنيف / سويسرا

شهدت باريس ومدن فرنسية أخرى توترات مع 
الشرطة خالل احتفاالت اجلماهري املغاربية 

بفوز منتخب اجلزائر بكأس العرب. ونقل عن 
وكاالت األنباء أن السلطات الفرنسية اعتقلت 
وفرضت  باريس،  يف   32 بينهم  شخصا،   55

غرامات مالية على 432 لعدم امتثاهلم 
ملرسوم احملافظة الذي حيظر الوصول إىل جادة 

الشانزليزيه أو بسبب خمالفات مرورية...
كما أوقفت الس���������لطات الفرنسية 55 شخصا 
مس���������اء الس���������بت خالل احتفاالت الجماهير 
الجزائرية، في باريس ومدن فرنس���������ية أخرى، 
وف���������ق ما نقلت���������ه وكالة األنباء الفرنس���������ية من 

مصادر في الشرطة.
فيما تجمع قرابة ألفي ش���������خص في مدينة ليل 
ش���������مال فرنس���������ا، حيث ألقت الشرطة القبض 
عل���������ى بعض منه���������م. أما في ليون، ش���������رق 
فرنسا، فقد أصيب سبعة من ضباط الشرطة 
بجروح طفيفة واعتقل ش���������خص، وفًقا لما نقل 
عن محافظة الرون ومصدر في الش���������رطة.. 
وذن���������ب هؤالء الوحيد أنهم خرجوا مس���������المين 
رافعين أعالما جزائرية وفلس���������طينية، مرددين 
ش���������عارات الفوز بكأس العرب.. لكن حسب 
أحد المالحظين أن الشباب في هذه التظاهرة 
رددوا ش���������عارا مستفزا لفرنس���������ا، بحيث غيروا 

كلمات الشعار، إذ بدل، قولهم:
"one, two, three ,viva l'Algérie"

رددوا:
 "want to free, viva l'Algérie "

أو:
"want to )be( free viva l'Algérie "

وللشعار قصة، من الناحية التاريخية لم أسمع 
به���������ا من قبل مطلقا اال في المدة األخيرة من 

طرف هؤالء الش���������باب، والعهدة على الراوي- 
كما يق���������ال-، إذ يقال أن هذا الش���������عار ليس 
مجرد أرقام ) -3-2-1( ننطقها باإلنجليزية 
)وان- تو- ثري(، ولكنه رمز الختصار جملة 
أطلقها أجدادهم حي���������ن خرجوا في مظاهرات 
خ���������الل الح���������رب العالمية الثاني���������ة حيث أراد 
األس���������الف من خاللها أن يبعثوا رسالة للعالم 
أجمع "نري���������د التحرر، تحيا الجزائر"، وأطلقوا 
هذا الشعار بثالث لغات عالمية رسمية لدى 
األم���������م المتحدة وهي اإلنجليزية، اإلس���������بانية 
والفرنسية لكي يعطوا للقضية الجزائرية صيغة 

عالمية فكانت الجملة كالتالي:
"want to free viva l'Algérie "

Want to freeنريد التحرر بإنجليزية
Vivaتحيا باالسبانية

L’Algérieالجزائر بالفرنسية
وألن عبارة )وانت تو فري ( باإلنجليزي، لها 
تقريبا نفس نطق االرقام 1،2،3 باإلنجليزية 
)وان تو ثري( فقد صارت رمزا للعبارة بدلها:
Want to free: One -Two-Three

وف���������ي س���������نة 1982 عندما لعب���������ت الجزائر 

مونديال إس���������بانيا وتحديدا في مقابلة الجزائر 
ضد ألمانيا وبعدما س���������جل المنتخب الوطني 
الجزائ���������ري الهدف األول، ث���������م الهدف الثاني 
صار الجمهور يردد الش���������عار نفس���������ه )وان- 
تو - ثري( أي 3-2-1 من أجل تس���������جيل 
الهدف الثالث. ومن يومها إرتبط هذا الشعار 
م���������ع كل إنتص���������ارات الجزائ���������ر خاصة في 
المحافل الرياضية: )وان - تو- ثري ، تحيا 

الجزائر(..
"one, two, three ,viva l'Algérie"

وبالتالي صار هذا الش���������عار -خاصة خالل 
الحمل���������ة االنتخابية - بالنس���������بة للس���������لطات 
الفرنس���������ية اليوم جرما، وليس ش���������عارا مستفزا 
فقط، بل جنحة وخطيئة يعاقب عليها الشباب 
المغاربي في فرنس���������ا، ألنهم يطالبون بالحرية 
كما طالب اسالفهم بذلك منذ ليل االستعمار 
البغيض، وبالتالي يعد -في نظر فرنس���������ا أو 
األحزاب المتطرف���������ة اليوم خصوصا - تمردا 
من شريحة من شباب فرنسا على الدولة، كما 
تمرد أسالفهم وانتزعوا االستقالل، بأنهار من 

العرق والدماء.

الشرطة الفرنسية تواجه اجلماهري املغاربية احملتفلة بفوز املنتخب الوطين بكأس العرب
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