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أ.د. عبد الـــرزاق قســــوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرييـن
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في الوقت الذي يعربد فيه الغرب النصراني سكرانا، ونشوانا، قربانا وعدوانا، باسم المسيح ابن مريم المظلوم. وفي الوقت 
الذي تهرق فيه ماليين األطنان من الخمور، وتهتك فيه مئات الماليين من حاالت المنكرات والفجور، إحياء لميالد سيدنا 
عيسى الطاهر المغدور، في هذا الوقت بالذات، يمتزج أزيز الطائرات العسكرية، المغيرة على الثغور في فلسطين، واليمن، 
وفي ليبيا، والسودان، وخضراء الدمن، من شتى أنحاء عروبة الوطن. هكذا هو حال العالم اليوم؛ في الغرب أفراح، وفي 

03الشرق غمة، يرقص البعض نشوانا، ويموت البعض اآلخر عريانا، ظلما وعدوانا.

صلــوات إىل العــام اجلـديـــد
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الباحـــث األكادميـــي الدكتــور  بــدر  الديــن  زواقـــة للبصائـــر:

انشغلنا بالقرآن قراءة 
وتالوة ومل ننتبه للقرآن 

احلقيقي "اإلنسان"

واليــة مستغانـــم حتتفــــي 
بوفد مجعية العلماء املسلمني 

اجلزائريـيــن

 وعـام سعيــــد 
لإلنسانيـــــــة 
قاطبة علـــى 
اختــــــــالف 
معتقداتهم
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األحــد:  28 مجادى األوىل 05 مجادى الثانية 1443 هـ، الـموافق لـ:   02 - 08 جانفي 2022م

جاءت أحداث نهاية هذه الس���������نة لتؤك���������د حقيقة ثابتة ماضية 
ن مرضت فلن  وه���������ي: أن هذه األم���������ة إن غفت فلن تن���������ام واإ

ن خبت يوما فلن تنطفئ أبدا.. تموت، واإ
ففي حين تنافس مرش���������حو اليمين الفرنسي وتسابقوا حول لقب 
األكثر كرها للمس���������لمين واألشد ش���������يطنة لهم، وانشغل اليسار 
الفرنس���������ي بأزماته وضعف���������ه ولطالما راهن عليه المس���������لمون 

فخذلهم.
جاءت تصريحات الرئيس الروسي فالديمير بوتين في المؤتمر 
الصحفي السنوي مع نهاية سنة 2021 تقول: أن اإلساءة إلى 
النبي محمد، صلى اهلل عليه وسلم، ليست حرية تعبير، وهي 
ليس���������ت حرية رأي بل انتهاك حرية الدين وانتهاك المش���������اعر 

المقدسة لمن يعتنق اإلسالم.
وفي مارس 2021 أكد البروفيسور الفرنسي أوليفييه لو كور 
غراندمايس���������ون  أن���������ه  ال يمكن فهم موق���������ف باريس المعادي 
لإلس���������الم اليوم دون فهم ماضي فرنس���������ا االستعماري، وأن ما 
يكتب عن اإلسالم في فرنسا اليوم يعد استمرارا لما كان يكتب 
منذ نهاية القرن التاس���������ع عشر، وأن  خس���������ارة فرنسا للحرب 
ض���������د الجزائر  أدت إلى تأجيج وزيادة معاداة اإلس���������الم لدى 
بعض القطاعات، وأن مشروع قانون »االنفصالية« هو ورقة 

ماكرون في االنتخابات.
ولطالما اعتقد أعداء اإلسالم أن كيدهم سوف يفلح وأن مكرهم 
س���������وف ينجح ،غير أن التاريخ حدثن���������ا أن األمل في النصر 
لن يغيب أب���������دا وأن اهلل ُيَقيِّض لهذه األمة في كل عصر من 

ينصرها، ويجّدد لها أمر دينها.
فهذه األمة المحمدية أمة عجب ال تزداد مع س���������ياط النكبات 
ولهيب األزم���������ات إال قوة وعزة واس���������تعالء، إنها أمة تصقلها 

المحن وتنبهها الكوارث وتجمعها األزمات.
إنها أمة تجعل من المس���������تحيل ممكن���������ا، وتتخذ من الصعب 
مركبا، تدافع عن نفس���������ها وترد ح���������روب البغي والعدوان ولن 

ُيسكت لها صوت، ولن تكون أثرا بعد عين. 
ومهما اشتّدت األزمات وعظمت الخطوب وازدادت الكروب، 
وتق���������وَّى وتحّصن أعداء الدين فإن النصر قريب والمس���������تقبل 
له���������ذا الدين وله���������ذه األمة، فالش���������عوب اإلس���������المية فيها من 
الخير واألصالة ما يجعلها تراجع س���������يرها وتقيم ذاتها وتعاود 

انطالقتها.
وقد أك���������د خبراء الغرب ه���������ذه الحقيقة يقول ب���������ات بوكانان- 
جمهوري أمريكي محافظ-: »الحقيقة هي أن ثبات اإلس���������الم 
وقدرة االحتمال لديه ش���������يء مبهر حقا. فقد تمكن اإلسالم من 

البقاء على الرغم من قرنين من الهزائم واإلذالل«.
وبين أمجاد الماضي ومآسي الحاضر يأتي دور المسلم الذي 
يعل���������م أن أمته لن تموت على الرغم مما يثخن جس���������مها من 
جراحات وما يعتري طريقها من عقبات جسام ألّنها تحمل في 
داخلها عوامل البقاء، ويبقى متفائال بغد مش���������رق ليس ببعيد، 
يب���������ذل فيه جهده ويؤدي فيه دوره ويجمع بين عمل ال ينقطع، 

وأمل في مستقبل زاهر.
وقد ألقى مالك بن نبي عام 1972 محاضرتين في دمشق، عن 
»دور المس���������لم ورسالته في الثلث األخير من القرن العشرين« 
وكانتا آخ���������ر محاضرتين يلقيهما قبيل وفاته، واعتبرت بمثابة 
الوصية التي استودعها ضمير الشباب المسلم برؤيته التحليلية 
واالستش���������رافية للواقع والمستقبل توصل مالك بن نبي إلى أن 
الحضارة اإلنس���������انية تتجه إلى العالمية، وأن المس���������لم لديه ما 
يقدمه، بل هو أمل اإلنس���������انية الوحيد في الخروج من ظلمات 

التيه والقلق واالضطرابات.
لذلك تحدد دوره ورس���������الته من جديد في أن ينقذ نفس���������ه وينقذ 
اآلخرين، وذلك بأن يعرف نفس���������ه، وأن يعرف اآلخرين، وأن 

ُيعرِّف اآلخرين بنفسه.
ولطالم���������ا نبه مالك بن نبي رحمه اهلل إلى محاربة الجهل وهو 
صاح���������ب مقولة: »الجهل في حقيقت���������ه وثنية؛ ألنه ال يغرس 

أفكارًا بل ينّصب أصناًما«.

أ. خلضر لقدي 

دينك لن يغلب، وأمتك لن متوت: 
فقط: اعرف نفسك، واعرف 

ف نفسك لآلخرين: اآلخرين، وعرِّ

يقوم  التي  الدعوية  الزيارات  ضمن 
المسلمين  العلماء  جمعية  مشايخ  بها 
الوطن،  واليات  مختلف  إلى  الجزائريين 
نزل المكتب الوطني لجمعية العلماء أيام 
30 و31 ديسمبر 2021 و01 جانفي 
2022 إلى والية مستغانم ببرنامج ثري، 
بدأ بزيارة بلدية عين تادلس حيث تناول 
أحد  ثمنها  دفع  التي  الغداء  وجبة  الوفد 
الوفد  يعرفه  ال  المطعم  في  األفاضل 
لكنه أبى إاّل أن يدفع إكراما منه لجمعية 

العلماء كما قال. 
بلدية وادي  إلى  الوفد  انطلق  ذلك  وبعد 
الخير حيث أدى صالة الظهر واستراح 
من  عدد  بعدها  ليتوجه  خفيفة  استراحة 
مستغانم  والية  مقر  إلى  الوفد  أعضاء 
خّص  الذي  الوالية  والي  السيد  لمالقاة 
للجمعية  معترفا  حار  باستقبال  الوفد 
بفضلها على األمة، وقد ضمَّ وفد الجمعية 
كال من السادة: الشيخ عبد الرزاق قسوم، 

الشيخ بن يونس،  الشيخ عمار طالبي، 
قدور  الشيخ  سنة،  أبو  كمال  الشيخ 
ورئيس  الصايم  فاروق  الدكتور  قرناش، 
شعبة مستغانم األستاذ بوزيان معايزية. 

السيد  مع  والمثمر  الطيب  اللقاء  عقب 
من  أعضاء  ثالثة  توجه  الوالية  والي 
الوفد إلى إذاعة مستغانم حيث استضاف 
من:  كال  عابر  القادر  عبد  اإلعالمي 
بن  والشيخ  قسوم  الرزاق  عبد  الشيخ 
يونس آيت سالم والشيخ.قدور قرناش في 
الجمعية  عن  للحديث  حصة خصصها 
بمناسبة هذه الزيارة بعنوان: )مع الحدث( 
دامت ساعة ونصف من الزمن، وبحلول 
منطقة  في  الموعد  كان  المغرب  صالة 
كان  الخير  وادي  ببلدية  المناصرية 
قرآنية  مدرسة  افتتاح  حفل  مع  الموعد 
قطعة  حيث  من  بها  محسنون  تبرع 
سابق  وقت  في  تم  إذ  والبناء  االأرض 
للجمعية  هبة  األرضية  القطعة  تسليم 
حفال  كان  وقد  ببنائها،  محسنون  وتبرع 
بهيجا حضره عدد كبير من أهل المنطقة 
تناول الكلمة فيه كل من: الشيخ عمار 
طالبي، والشيخ نور الدين رزيق، والشيخ 

حسبن بوطاوي، كما تناول الكلمة أيضا 
الشيخ أحمد سعداوي من شعبة

والية مستغانم وكذا رئيس الشعبة الشيخ 
الحفل كان  نهاية  بوزيان معايزية، وفي 
الكرم حاتميا إذ أقام أهل المنطقة مأدبة 
جميعهم.  الحضور  شرف  على  عشاء 

األول  اليوم  انتهى  النشاط  هذا  وبنهاية 
من الزيارة، ليبدأ اليوم الثاني عند التاسعة 
البلدية  الشعب  أطر  مع  بلقاء  صباحا 
المدارس  ومعلمي  بمستغانم،  للجمعية 
القرآنية وقد انعقد هذا اللقاء بأحد مدارس 
الجمعية ببلدية بن عبد المالك رمضان، 
حيث انه بعد مداخالت كال من السادة 
وعمار  قسوم،  الرزاق  عبد  المشايخ: 

سعداوي،  وأحمد  قرناش  وقدور  طالبي، 
الجمعية  شعب  ألطر  المجال  فسح 
حتى  بل  انشغاالتهم  لطرح  والمعلمين 
أعضاء  ليتولى  واقتراحاتهم،  انتقاداتهم 
على  اإلجابة  للجمعية  الوطني  المكتب 
هذه المداخالت، إذ تولى كل من الدكتور 
الدين رزيق  فاروق الصايم والشيخ نور 
واألستاذ با احمد موسى واألستاذة اعتدال 

دبابش الجواب عن االستفسارات. 
حيرش  عودة  بن  الشيخ  يختم  أن  وقبل 
الجلسة بكلمة توجيهية تناول السيد رئيس 
المجلس الشعبي البلدي الكلمة معبرا عن 
امتنانه بزيارة وفد الجمعية لوالية مستغانم 
وقد حظي اللقاء في هذه الوالية بتغطية 
المحلية  واإلذاعة  البالد  لقناة  إعالمية 

ذاعة القرآن الكريم.  واإ
كما تّم استثمار وجود شيوخ الجمعية في 
هذه الوالية بتوزيعهم على بعض المساجد 

إللقاء درس الجمعة، فاغتنم السيد مدير 
الشؤون الدينية واألوقاف الفرصة إللقاء 
كلمة ترحيبية بوفد الجمعية بمسجد عبد 
اهلل بن المبارك حيث ألقى الشيخ عمار 
السيد  أشاد  وقد  الجمعة  درس  طالبي 
المدير بجهود الجمعية ماضيا وحاضرا. 
وجبة  وتناول  الجمعة  صالة  بانتهاء 
أكاديمية  بمقر  الموعد  كان  الغداء 
التحدي وسط مدينة مستغانم والمتعاقدة 
لتحفيظ  بمستغانم  الجمعية  شعبة  مع 
حفل  لحضور  الكريم  القرآن  التالميذ 
تكريم التالميذ الفائزين في مسابقة السيرة 
النبوية الشريفة وقد تنوعت فقرات الحفل 
ووصالت  وكلمات  تالوات  من  البهيج 

إنشادية وأنشطة للبراعم وتكريمات. 
والعشاء جمعا  المغرب  أداء صالة  بعد 
رمضان  المالك  عبد  بن  ببلدية  وقصرا 
الدوري  التنظيمي  االجتماع  انعقد 
مناقشة  تمت  للجمعية  الوطني  للمكتب 
للجمعية،  التنظيمية  القضايا  من  العديد 
وانتهى اللقاء في حدود العاشرة والنصف 
ليال ليتوجه الوفد بعدها إلقامته بمركب 
السفير لتناول وجبة العشاء، بعد العشاء 
التعب  نتيجة  للنوم  توجه  من  هناك 

السمر  لخيمة  توجهوا  والبقية  واإلرهاق 
بهذا المركب إلى ساحة متأخرة من الليل 
الشيخ  المشايخ منهم  بحضور عدد من 
والعديد  المركب  وصاحب  قورين  محمد 
في  الحضور  استمتع  الفضل  أهل  من 
الشيخ  لذكريات  باالستماع  الجلسة  هذه 

عمار طالبي.
الوفد  انطلق  الزيارة  من  يوم  ثالث  وفي 
توقف  مع  الديار  إلى  عائدا  صباحا 
هبة  عقد  لتوقيع  الشلف  بوالية  خفيف 
للجمعية تمثل في قطعة أرض مساحتها 
الغداء  وجبة  وتناول  مربع،  متر   600
عند أحد الشباب المحسنين الذي سعى 
انتهت هذه  الهبة، وبذلك  لتحصيل هذه 
األيام الثالثة الماتعة والمفيدة التي نأمل 
األمة  على  العميم  بالخير  تعود  أن 

والجمعية. 
متابعة: قدرو قرناش

والية مستغامن حتتفي بوفد مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني



صلوات إىل العام اجلــــديدنفحات ديسمربية يف تاريخ الوطن والوطنية
في هذا الوقت بالذات، يمتزج أزيز 
على  المغيرة  العسكرية،  الطائرات 
الثغور في فلسطين، واليمن، وفي 
الدمن،  والسودان، وخضراء  ليبيا، 

من شتى أنحاء عروبة الوطن.
هك���������ذا هو حال العال���������م اليوم؛ في 
الغرب أفراح، وفي الش���������رق غمة، 
يرق���������ص البعض نش���������وانا، ويموت 
البع���������ض اآلخ���������ر عريان���������ا، ظلما 

وعدوانا.
يحدث كل هذا، استقباال للعام الجديد 
وتوديعا، أليام العام المنصرم، الذي 
ابتلينا فيه بكل ألوان المآسي، بدءا 
بوباء  وانتهاء  والح���������رب،  بالجوع، 

كوفيد القاصي.
ففي حين يتطلع اإلنسان الغربي، 
بعد النشوة، إلى المزيد من التنمية 
في ظ���������ل االس���������تقرار واالنتصار، 
يعيش اإلنس���������ان في وطننا العربي 
واإلس���������امي خائف���������ا يترقب، تحت 
وط���������أة معاناة القصف والتش���������ريد، 
أو االعتق���������ال والتهدي���������د، أو محنة 

التطبيع والتهويد.
وال يكاد يس���������تثنى ج���������زء واحد من 
أمتنا من هذه المآسي والمحن، من 

أفغانستان إلى اليمن.
فهل أحدثكم عن اليمن وعاصمته 
عدن؟ إنه يعاني »الحرب العبثية« 
كما ق���������ال اإلعامي اللبناني، هذه 
الح���������رب التي ال يع���������رف فيها من 
يقتل من؟ وبس���������اح من؟ ومن هو 

الوفي فيها أو الخائن للوطن؟ 
قضت الحرب على ما كان يعرف 
باليمن الس���������عيد، فما من أبنائه إال 

طريد أو شريد.
وتعالوا بنا إلى الس���������ودان المتعدد 
األعراق واأللوان ! ماذا دهى هذا 
الج���������زء الغالي من الوطن العربي، 
حت���������ى تح���������ول أمنه إل���������ى خوف، 
واستقراره إلى حيف، وأحكامه إلى 

سيف؟
هل يدرك القائمون على الشأن في 
السودان اليوم، أي جرم ارتكبوه في 
حق شعبهم ووطنهم؟ فهم يذيقونه 

لب���������اس الجوع والخ���������وف، والهدف 
مجه���������ول، والفاع���������ل والمفعول به 

مقتول.
ولنم���������د الخطى إلى ليبيا، هذا البلد 
الش���������عب  الوديع الطيب، صاحب 

الرفيع األطيب.
لقد سطا عليه الظالمون والمعتدون 
الدولة  في���������ه على معن���������ى  فقضوا 
من���������ه حاوة  والجي���������ش، وس���������لبوا 

االستقرار والعيش.
إن ليبيا عمر المختار، التي كانت 
رمزا لمقاومة االس���������تعمار، حولها 
الغادرون بها إل���������ى عنف ودمار، 
غدر بها البعيد والجار فحولها إلى 

قحط وقفار.
عجزت الي���������وم –بعدما عاث فيها 
المفس���������دون-، عن لملمة جراحها، 
وتجاوز أتراحها، فأصبح يتنازعها، 
إخوان متشاكس���������ون، فح���������ال بينها 
وبين انبثاق ميثاق حوله يجتمعون، 

وفي ظله ينتخبون.
فهل يأتي من طرابلس الغرب، بعد 
مرحلة الحرب، والضرب، هل يأتي 
ما يطمئ���������ن القلب، ويحمي الظهر 

والجنب؟ 
وكن���������ا نعلق اآلم���������ال على تونس، 
التي كانت بربيعها الخاص تؤنس، 
ولكن –واأس���������فاه؟- ه���������ا هي اليوم 
صارت توحش، فقد دبت الخافات 
واألقارب،  األشقاء  التونسيين  بين 
فا تعرف إلى أين تس���������ير تونس 
اليوم، وهي تعاني مخاضا عسيرا، 
فالشقاق الحزبي، والغليان الشعبي، 
أفسد على تونس كل معنى للتوافق 
القلبي، والتقارب الشرقي والغربي.

ألي���������س في تونس علم���������اء أجاء، 
فطاحل معروفون؟ ألم تتميز تونس 
سياستها،  وتعقل  ساستها،  بحكمة 

ومنهجية دراستها؟
كيف تحولت تون���������س اليوم، بقدرة 
قادر، إلى ش���������وارع تعج بالفوضى 
لى أح���������زاب تدفع إلى  والفت���������ن، واإ

إحداث المصائب والمحن؟ 
ه���������ذه العينات مما يعيش���������ه وطننا 

العربي مش���������رقا ومغربا، قد جعلت 
الحليم حيران، وأذاقت الجميع، من 

المحن والمصائب، كل األلوان.
يحدث ه���������ذا والعالم ي���������ودع عاما 
ويستقبل آخر.. إن الجميع يتطلعون 
إلى العام الجديد، فيناجونه، على 
العكس من الماجنين، والمعربدين، 

بابتهاالت وصلوات.
فيا أيها القادم إلينا من عالم الغيب 
واألقدار ! إن قلوبنا المكلومة بكل 
أنواع الغيظ، واإلحباط، واالنكسار، 
لتتطلع إلي���������ك بابتهاالت وصلوات 
نتوجه بها إل���������ى العلي القهار، أن 
يحول ليلن���������ا إلى نهار، فتزول عنا 
ما نعانيه من أكدار، ونقضي على 
ما أصبنا به من أعراض االندحار 

واالنكسار.
إنن���������ا نرفع أكف الضراعة، إلى أن 
يمن اهلل على وطننا العربي بالحاكم 
الذي يحس���������ن اإلصغاء إلى آهات 
وأنات الجموع، وأن يوقظ الغافلين 
م���������ن المغزوين والمنس���������لبين، بين 
ربوعنا إلى اليقظة من الس���������بات، 
واألخذ بمقومات النهوض والحياة.

فهل نش���������هد في هذا العام الجديد 
ما ينس���������ينا آالم ومصائ���������ب العام 
المنصرم الشديد؟ نحن نعيش إذن 
على هذا األمل، بشرط أن يصحب 

ذلك الوعي والعمل.

يف الوقت الذي يعربد فيه 
الغرب النصراني سكرانا، 
ونشوانا، قربانا وعدوانا، 

باسم املسيح ابن مريم 
املظلوم.

ويف الوقت الذي تهرق فيه 
ماليني األطنان من اخلمور، 
وتهتك فيه مئات املاليني من 

حاالت املنكرات والفجور، 
إحياء مليالد سيدنا عيسى 

الطاهر املغدور
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هكذا هو حال العامل اليوم؛ 
يف الغرب أفراح، ويف الشرق 
غمة، يرقص البعض نشوانا، 
وميوت البعض اآلخر عريانا، 

ظلما وعدوانا. حيدث كل 
هذا، استقباال للعام اجلديد 

وتوديعا، أليام العام املنصرم، 
الذي ابتلينا فيه بكل ألوان 

املآسي، بدءا باجلوع، واحلرب، 
وانتهاء بوباء كوفيد القاصي.

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



شك أنكم تعرفون في محيطكم صنفا من الناس ال 
حياُتهم كلها معجونة بالحرام، ش���������بوا وشابوا 
على االختالس، الحصول على مش���������اريع وهمية، 
التعامل واس���������ع النطاق بالرشوة، الربا بكل أنواعه، 
عدم إعطاء حق���������وق األقارب وخاص���������ة األخوات 
م���������ن الميراث، أكل أموال الناس بالباطل وبش���������تى 
أنواع الباطل...كّون���������وا بهذه الطرق ثروات طائلة، 
يملك���������ون العديد من الفيالت الضخمة والس���������يارات 
الفاخ���������رة واألراض���������ي وأرصدة بالعمل���������ة الصعبة، 
وأمالكا بأس���������ماء الزوجة واألبناء )على صورة ما 
كش���������فته محاكمة بعض الرموز السياس���������ية والمالية 
منذ سنتْين(، وعندما تتقدم بهم السن »يتوبون«...

كيف؟ يطلق الواحد منهم لحية ويرتدي لباسا أبيض 
ويكثر من الحج والعمرة، بعضهم يصبح عضوا في 
لجنة المس���������جد، وآخر يؤذن للصلوات، وهناك من 
يصبح كالمه كله آيات كريمة وأحاديث ش���������ريفة، 
بل بعضهم يصير مفتيا في أمور الدين... بالنسبة 
له تاب وانتهى األمر... ال، هذه ليس���������ت توبة ألن 
هذا اإلنس���������ان »مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام وُغذي بالح���������رام« )كما ورد في الحديث الذي 
رواه مس���������لم(، المطلوب منه لي���������س تغيير المظهر 
وال االقتصار على إصالح ما بينه وبين اهلل بأداء 
العبادات واإلكثار من الطاعات، فكل هذا ضروري 
نما تكتمل التوبة  لقبول التوبة لكنه لي���������س كافيا، واإ

وتك���������ون صادقة ب���������رّد الحقوق إل���������ى أصحابها، رّد 
المظال���������م التي ارتكبها ألنها حق���������وق العباد ال ينفع 
معه���������ا اإلقالع عن المعاصي بل البّد أن يتجس���������د 
الندم ليس في دموع العين والمظهر الديني فحسب 
ب���������ل ف���������ي رّد المظالم، وْليبدأ بأخوات���������ه الالئي أكل 
ميراثه���������ن ثم أصحاب الحقوق التي أخذها، س���������واء 
األموال الخاصة أو أموال الدولة، فهذه ال تمحوها 
التوبة حتى ولو كانت صادقة – أي اإلقالع والندم 
والع���������زم على عدم العود - فكيف إذا كان ش���������كلية 
مظهرية؟ إذا لم يؤِد هذه الحقوق في الدنيا فسيؤديها 
في جهن���������م ال محالة، كما هو ثابت في النصوص 
الشرعية...هذه هي التوبة النصوح، فحقوق اهلل قد 
يغفرها اهلل بس���������هولة أما حق���������وق العباد فال تضيع 

عنده أبدا.
إننا ال نحاكم النيات وال دخل للبشر في ذلك لكننا 
نحتكم إلى النصوص الش���������رعية القطعية، فإذا لم 
ي���������رد التائب الحقوق المس���������لوبة واألموال المنهوبة 
تكون توبته أقرب إلى أس���������اليب يستعملها البعض 
للظف���������ر بثقة الناس...ال، إن الخالق ال تس���������تطيع 
أن تمرر أس���������لوبك عليه، فهو يعلم السر وأخفى، 
ق���������د يغفر ذنوبك من جهته وف���������ي حقه، أما حقوق 
البش���������ر فتبقى مطالبا بها في الدنيا أو في اآلخرة، 
وم���������ن الطرائف ما حكاه لي صديق، قال إن رجال 
من مدينته قضى حياته في السرقة والغش، وكسب 
ماال بنى ببعضه مس���������جدا، ف���������كان الناس يطلقون 
عليه متهكمين »المس���������جد الح���������رام«... وحكى لي 
صديق آخر قال: أذكر شخصا أعرفه أكل ما أكل 
م���������ن حقوق الناس، كان يقترض وال يرجع األموال 
ألصحابها، وعند تقاع���������ده ذهب في عمرة وعندما 

عاد سمع به أحد ضحاياه ظن أنه بذهابه للعمرة قد 
تاب فقال في نفس���������ه أذهب إليه فأطالبه بإرجاع ما 
أقترضه مني، وأكيد سيستجيب ألنه في الظاهر قد 
تاب، ولكنه صدم بجواب هذا الشخص، فقد قال له 

لقد تبت، وأما ما مضى فقد عفا اهلل عما سلف.
تقتضي النصيحة تنبيه هؤالء أال يكونوا مثل الذين 
يحبون أن يعيشوا كالكفار والفسقة فإذا صاروا في 
خريف العمر أحبوا أن يكونوا كصالحي المسلمين، 
يَِّئاِت ّأن  قال تعالى }ًأْم َحِس���������َب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا السَّ
اِلَحاِت َس���������وَاء  نَّْجَعَلُه���������ْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ْحَياُهم َوَمَماُتُهْم َس���������اء َما َيْحُكُموَن{]سورة الجاثية  مَّ
21[، واآلية تش���������ير إل���������ى الذين ل���������م يتحللوا من 

الحقوق.
إًذا »ق���������ل للمتبهرجي���������ن ال تتبهرج���������وا ف���������إن الناقد 
بصير«...كثير من الناس ال يحبون س���������ماَع هذا 
ال���������كالم  متكئين على  حديث »من قال ال إله إال 
اهلل دخل الجنة«، وهو حديث صحيح لكن له فقهه، 
ويكفي اس���������تحضار القاعدة الجليلة المجمع عليها 
»حقوق اهلل على المس���������امحة وحقوق العباد على 
المشاحة«، أي قد يس���������امح اهلل في حقوقه بخطوة 
واحدة يفعله���������ا العبد في طريق التوبة واإلنابة، أما 
حقوق العبادة فُيحاس���������ب عليها مهما كان شأنه مع 
اهلل، ومعل���������وم أن الواحد منا إذا رأى من أكل حقه 
قد تاب فإن هذا ال يدع���������وه في الغالب األعم إلى 
التنازل عن حقه ب���������ل بالعكس يظنه أقرب إلى رد 
حق���������ه المهضوم ألن هذا ه���������و دليل صدق التوبة، 
فإن ل���������م يفعل ربما ظن الن���������اس أنه ممن أعجزته 
اّل استمّر في نهب  الس���������ن وأحس بقرب األجل، واإ

ما ليس له .

- أنصحه���������م بإعادة قراءة حدي���������ث »أتدرون من 
المفل���������س«؟ .. قالوا: المفل���������س فينا من ال درهم له 
وال متاع، فق���������ال: »إن المفلس من أمَّتي يأتي يوم 
القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأتي قد ش���������َتم هذا، 
وقذف هذا، وأَكل مال هذا، وسَفك دم هذا، وضرب 
هذا، فُيعطى هذا من حس���������ناته، وهذا من حسناته، 
فإْن َفِنَيْت حس���������ناته قبل أن يقضي ما عليه، ُأخذ 
من خطاياهم فُطرحت عليه، ثم ُطرح في النار«- 

رواه مسلم.
- وروى البخاري أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
قال: »َم���������ْن َكانْت ِعْنَده َمْظلَمٌة أَلِخيِه ِمْن ِعْرِضِه 
َأْو ِمْن َشْيٍء َفْليَتَحلَّْلهِ ِمْنه اْلَيْوَم َقْبَل َأالَّ يُكوَن ِديَناٌر 
واََل ِدرَْهٌم، إْن َكاَن َل���������ُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر 
ْن َلْم َيُكْن َلُه حَس���������َناٌت ُأِخَذ ِمْن سيَِّئاِت  َمْظَلمِتِه، واإ

صاِحِبِه، َفُحِمَل َعَلْيِه«.
- »كل لح���������م نبت من حرام فالن���������ار أولى به« – 

حديث رواه اإلمام أحمد.
فهذه النصوص تقّيد م���������ا ورد مطلقا في نصوص 
قرآنية وحديثية أخرى تتناول عموم رحمة اهلل، فقول 
اهلل تعالى }ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسرَُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم 
اَل َتْقَنُطوا ِم���������ن رَّْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّ���������َه َيْغِفُر الذُُّنوَب 
َجِميعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{]س���������ورة الزمر 53[، 

وكأحاديث »من قال ال إله إال اهلل دخل الجنة«.
ومن كُبر عليه التخل���������ي عن األموال التي جمعها 
من حرام فليتذكر الحديث النبوي »أال إن سلعة اهلل 
غالية أال إن س���������لعة اهلل الجنة«- رواه الترمذي...
وْليتحرر من سطوة الدنيا على قلبه وتسلط الشيطان 
علي���������ه، فهذا الذي ينجيه بين يدي اهلل وليس التوبة 

الشكلية.

ال...هـــذه ليست توبة

عبد العزيز كحيل
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ش���������اء القدر أن يكون شهر ديس���������مبر وهو آخر شهور 
الس���������نة الميالدية موع���������دا لرحيل عدد م���������ن أبرز قادة 
الجزائر، منهم ثالثة زعم���������اء تركوا بصمات ال تمحى 
في التاري���������خ الجزائري المعاصر ف���������ي مرحلتي الثورة 
واالستقالل. فقد صهرت ثورة التحرير المجيدة جهودهم 
ومواهبه���������م الكبي���������رة في إطار هدف مش���������ترك أال وهو 
تحرير الجزائر من االحتالل الفرنس���������ي،  وبعد تحقيق 
هذا الهدف النبيل، فرقهم الصراع على الس���������لطة بعد 

استرجاع االستقالل.
كان أول الثالث���������ة ال���������ذي فارق الحي���������اة الرئيس الثاني 
للجزائر المس���������تقلة، وأول وزير للدف���������اع الوطني العقيد 
هواري بومدين واس���������مه الحقيقي محمد بوخروبة الذي 
وافته المنية في 27 ديسمبر 1978 عن عمر ناهز46 
سنة، بعد أن شغل منصب الرئاسة لمدة 13 عاما )من 

19 جوان 1965 إلى 27 ديسمبر 1978(. 
ولد محمد بوخروبة  في 23 أوت 1932 في دوّار بني 
عدي بوالية قالمة وتنتمي عائلته إلى عرش بني فوغال 
بوالي���������ة بجيجل، نزحت عند بداية االحتالل الفرنس���������ي 
من جيجل إلى قالمة. وعندما بلغ 16 س���������نة ختم حفظ 
القرآن الكريم وأصب���������َح ُيَدّرس أبناء َقريِته القرآن الكريم 
واللغة العربية، وفي س���������نة 1949 توجه إلى المدرسة 
الكتانية في مدينة قس���������نطينة وانخرط خالل الدراس���������ة 
في خلية حركة انتص���������ار الحريات الديمقراطية )حزب 
الشعب الجزائري سابقا( تحت قيادة الطالب علي كافي 
الذي أصبح عقيدا في جي���������ش التحرير الوطني وقائدا 
للوالية الثانية ثم رئيس���������ا للمجل���������س االعلى للدولة في 

جويليه 1992.
في س���������نة 1950اس���������تدعَي محمد بوخروبة لاللتحاق 
بالَجيش الِفرنسي لكّنه رفض التجنيد في جيش العدو، 
ورحل إلى تونس س���������يرا على األق���������دام رفقة ثالثة من 
زمالء الدراس���������ة. ومن تونس توجه إلى مصر مع أحد 
زمالئه عب���������ر األراضي الليبية في رحلة تش���������به وقائع 
المغامرات الس���������ينمائية، وفي مص���������ر التحق بالجامع 
األزهر ودرس كذلك اللغات الحية في ثانويات خاصة 
وتفوق في دراسته، وقّس���������م وقته بين الدراسة والنضال 
السياس���������ي والتدرب على اس���������تعمال السالح الحربي، 
كم���������ا عمل ضمن مكتب المغرب العربي الكبير س���������نة 
1950،  تحت إشراف أحمد بن بلة أول ريس للجزائر 
المس���������تقلة  وحسين آيت أحمد، ومحمد خيضر � عليهم 

رحمة اهلل �
في  س���������نة 1955 عاد إل���������ى الجزائر بعد ان نجح في 
تهريب شحنة من السالح  من مصر إلى ثوار الجزائر 
على متن س���������فينة »دينا« المسجلة باسم ملكة األردن، 

وانضم إلى جيش التحرير الوطني في المنطقة الغربية، 
وأشرف عام 1956 على تدريب وتشكيل خاليا عسكرية 
مكنته قدرته التنظيمية وقوة شخصيته وحدة ذكائه من 
التدرّج السريع في رتب جيش التحرير إلى أن بلغ رتبة  
عقيد وتولى قيادة الوالية  الخامس���������ة في س���������نة 1957 
ومنذ ذلك الوقت أصبح مش���������هورا باس���������مه العس���������كري 
»هواري بومدين« ثّم تولى  في س���������نة 1960رئاس���������ة 
األركان وتزع���������م ما يع���������رف  ب�»جماعة وجدة« وجيش 
الحدود، دعم في صائف���������ة 1962 أثناء تفاقم الصراع 
على الس���������لطة »جماعة تلمسان« بقيادة الرئيس أحمد 
بلة، وعّين سنة 1962 بعد االستقالل وزيرا للدفاع ثم 

نائبا لرئيس مجلس الوزراء في سنة 1963.
ف���������ي 19 جوان  قاد  هواري بومدين انقالبا عس���������كريا 
ناجحا ضد حليفه السابق الرئيس أحمد بن بلة  وتولى 
الحكم رئيسا لمجلس الثورة من 1965 إلى عام 1975 
حيث ت���������م انتخابه رئيس���������ا للجمهوري���������ة الجزائرية وهو 
المنصب الذي ش���������غله إلى غاية 27 ديسمبر 1978 
تاريخ التحاقه بالرفيق األعلى. ودفن بمربع الشهداء في 
مقبرة العالية، ومازال السبب الحقيقي لوفاته غامضا.

كان الرئي���������س هواري بومدين ه���������واري بومدين من أهم 
القادة العس���������كريين والزعماء السياس���������يين في الجزائر 
والوطن العربي والعال���������م الثالث، وكان أول رئيس من 
العال���������م الثالث تح���������دث في األمم المتح���������دة عن نظام 
دولي جديد والقى خطاب���������ه باللغة العربية، وكان على 
المس���������توى الداخلي حاميا للعدال���������ة االجتماعية وعدوا 
للديمقراطية السياس���������ية، وكان على المستوى الخارجي  
نصيرا لح���������ركات التحرر الوطنية ف���������ي العالم وداعما 
لكفاح الشعب الفلسطيني واشتهر بمقولة »الجزائر مع 

فلسطين ظالمة أو مظلومة«.
وبعد سبع س���������نوات من وفاة هواري بومدين، رحل في 
23 ديسمبر 1985 زعيم وطني وقائد سياسي جزائري 
آخ���������ر عن عمر ناهز 86 س���������نة، هو فرحات عباس، 
ودفن في مربع الش���������هداء في مقبرة العالية  ولد فرحات 
عب���������اس  ف���������ي 24 أوت 1899 بدوار الش���������حنة بلدية 
الطاهير والية جيجل. ش���������ارك جده احمد بن الضاوي  
في ثورة المقران���������ي 1871 رفقة قبيلة بني عمران مما 
عرضه على غ���������رار الثوار الجزائريي���������ن إلى مصادرة 
أمالكه وأراضيه الزراعية من طرف المحتل الفرنسي، 
ليتحول بعدها إل���������ى فالح صغير ومعدوم، ولكن والده 
السعيد بن احمد اس���������تطاع مع مرور الوقت أن ينتقل 
من وضعه كفالح معدوم الحال إلى تاجر محترم، كما 
ارتقى في الس���������لم االجتماعي حتى أصبح »قايد« في 
دوار بني عافر. زاول فرحات عباس تعليمه االبتدائي 
في مسقط رأسه، والثانوي في مدينة سكيكدة، ثم انتقل 
للعاصمة إلكمال تعليمه الجامعي وتخرج بشهادة عليا 
ف���������ي الصيدلة عام 1931، فتح صيدلية في س���������طيف 

سنة 1932. 

بعد مجازر 8 ماي 1945 ألقت الس���������لطات الفرنسية 
القب���������ض عليه ووضع في س���������جن الكدية بقس���������نطينة 
مع الش���������يخ محمد البش���������ير اإلبراهيمي رئيس جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين، ولم يطلق سراحهم إال 
في س���������نة 1946 بعد صدور قانون العفو العام على 
المساجين السياسيين، أسس عام 1946 حزب االتحاد 
الديمقراط���������ي للبيان الجزائري. ق���������ام في أفريل 1956 
بحل حزبه وانضم إلى صف���������وف حزب جبهة التحرير 
الوطن���������ي، بعد مؤتمر الصوم���������ام في20 أوت 1956 
عين عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وقاد 
وفد الجزائر ف���������ي مؤتمر طنجة المنعقد بين 27 و30 
أفريل 1958 الذي حضرته القيادات المغاربية، ثم عين 
رئيس���������ا للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية واستمر 
على رأس���������ها لفترتين متتاليتين من 19 سبتمبر 1958 
إلى أوت 1961. انتخب في يوم 26 سبتمبر 1962 
رئيسا للمجلس الوطني التشريعي، ثم قدم استقالته من 
رئاس���������ة »الجمعية الوطنية الجزائرية« في 14 أكتوبر 
1963 تعبيرا عن معارضته لمش���������روع الدستور الذي 
اعدته جبهة التحرير الوطني، وسجن بأدرار بالجنوب 
الجزائري بس���������بب معارضته لسياسة احمد بن بلة أول 
رئيس للجزائر المستقلة ولم يطلق سراحه إال في شهر 
ماي 1965،.أصدر في مارس 1976 رفقة حس���������ين 
لحول، والش���������يخ محمد خير الدين من جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين  بيان���������ا معارضا  للحكم الفردي 
للرئي���������س هواري بومدين  ولمش���������روع الميثاق الوطني، 
وضع تحت اإلقامة الجبرية  من 1976إلى 13 جوان 

.1978
عرف فرحات عباس بدفاعه عن الديمقراطية  وحقوق 
االنسان وتميز بانفتاحه السياسي والفكري، حيث تحول 
خالل حياته السياسية التي تمتد على أكثر من ثالثين 
س���������نة، من فكرة االندماج إلى الفكرة االستقاللية، ومن 
اإلصالحية إلى الثورية، قال عنه الس���������يد حسين آيت 
أحمد زعي���������م  حزب القوى االش���������تراكية: »كان يفضل 
الس���������رية، وله رؤى اس���������تراتيجية، يحمل قيما إنس���������انية 
عظمى وحقيقية.. ذكي، صريح، صادق وأهل للثقة«. 
وجزم حس���������ين آيت أحمد أن مج���������ازر 8 ماي 1945 
كان���������ت تهدف للتخلص من فرح���������ات عباس التي حاز 
على قوة سياس���������ية وتنظيمية صنعت الخوف في قلب 

المستعمر الفرنسي.
بعد ثالثين س���������نة من وفاة فرح���������ات عباس، انتقل إلى 
رحم���������ة اهلل الزعيم الوطني والقائ���������د الثوري والمعارض 
السياس���������ي الصلب حسين آيت أحمد الذي وافته المنية 

في 23 ديسمبر 2015 عن عمر ناهز89 سنة.
ولد حسين آيت أحمد في 26 أغسطس 1926 بقرية 
آي���������ت أحمد الواقعة بعين الحمام بوالية تيزي وز، وهي 
القرية التي أسس���������ها جده المرابط الشيخ محند الحسين،  

في الرابعة من عمره دخل الكتاب لحفظ القرآن الكريم، 
وعندما بلغ السادسة تحول إلى المدرسة الفرنسية دون 
أن ينقطع عن حفظ القرآن الكريم، ثم واصل الدراس���������ة 
بثانوي���������ة تيزي وزو ثم بثانوية المقراني  في ابن عكنون 

بالعاصمة. 
بدأ نش���������اطه السياس���������ي مبكرا بانضمامه إلى صفوف 
حزب الش���������عب الجزائري منذ أن كان طالبا في التعليم 
الثانوي ثم أصبح عضوا للجنة المركزية لحركة انتصار 
الحريات الديمقراطية، وعند إنش���������اء المنظمة الخاصة 
كان م���������ن أبرز عناصرها وص���������ار ثاني رئيس لها بعد 

وفاة محمد بلوزداد.
بعد مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956، عّين عضوا 
في المجلس الوطني للثورة الجزائرية. وفي22 أكتوبر 
1956 اختطفت الس���������لطات االس���������تعمارية الفرنس���������ية 
الطائ���������رة التي كانت متوجهة م���������ن العاصمة المغربية 
الرباط إلى تونس على متنها الزعماء الخمس: حسين 
آي���������ت احمد، وأحمد بن بل���������ة، ومحمد خيضر، ومحمد 
بوضياف، والكاتب الصحفي مصطفى األشرف .ورغم 
تواجده بالس���������جن فإنه عّين وزيرا للدولة في التشكيالت 
الثالث للحكومة المؤقت���������ة للجمهورية الجزائرية. أطلق 
س���������راحه مع زمالئه بعد وقف إط���������الق النار في عام 

.1962
واس���������تقال من المجلس الوطني بعد خالفه مع سياسة 
الرئي���������س أحمد بن بلة وأس���������س أول حزب معارض في  
الجزائر المس���������تقلة  هو حزب جبهة القوى االش���������تراكية 
في س���������بتمبر 1963م ثم حمل الس���������الح  حتى  أوقف 
عام 1964م وحكم عليه باإلعدام، ثم صدر عفو عنه 
ووضع في س���������جن المبيز، هرب من س���������جن الحراش 
ومن الجزائر في 1 م���������اي 1966م، ليعيش في منفاه 
االختياري بسويس���������را، ولم يعد إال في ش���������هر ديسمبر 
1989م م���������ع االنفتاح الديمقراطي الذي أعقب أحداث 
أكتوبر 1988م. ثم عام عاد 1992م إلى سويسرا بعد 
اغتيال الرئيس محمد بوضياف في 29  جوان 1992. 
كان م���������ن المعارضين إليقاف المس���������ار االنتخابي في 
جانفي 1992م، وفي عام 1995 كان من الممضين 
على عقد روما مع ممثلي ست تنظيمات سياسية أخرى 
للخروج من األزمة  التي عصفت بالجزائر بعد إيقاف 
المسار االنتخابي واندالع دوامة العنف المسلح. وفي 
5 فيفري1999م، قدم ترش���������حه لالنتخابات الرئاس���������ية 
غير أنه انسحب منها رفقة المرشحين اآلخرين منددين 
بما س���������موه التزوير، وقد انتهت تلك االنتخابات بفوز 

المرشح عبد العزيز بوتفليقة.
 احتفظ حس���������ين آيت أحمد بش���������عبية كبيرة تجلت في 
الجموع الغفيرة  عند تش���������ييع جثمانه في 31  ديسمبر 
2016 في مس���������قط رأسه  قرية آيت أحمد التي أوصى 

أن يدفن بها إلى جوار آبائه.

مجعتـهــم الثــورة  وفرقـتـهــم السلــطـــة!
أ. عبد احلميد عبدوس



هذا عنوان كتاب جميل في سحر التنظيم 
زال���������ة الفوضى للمؤلف���������ة اليابانية ماري  واإ
كوندو..بع���������د كتابها المش���������هور: س���������حر 
الترتي���������ب ..بيع أكثر م���������ن ثمانية ماليين 
نس���������خة  في أرب���������ع قارات..وفيه فصول 
ماتعة في كيفي���������ة التخلص من الفوضى 
بدءا من أغراض المطبخ والحمام وصوال 
إلى أوراق العمل م���������ع طريقة مبدعة في 
فنون الطي..فالبيت المرتب المنظم يفيض 
على أهله راحة وفرحا وسرورا.. لكن الفرح 
زالة الفوضى يبقى  الذي يمنحه الترتيب واإ
مبت���������ورا ناقصا إذا كان القلب ممزقا متعبا 
حزينا مكس���������ورا.. والروح مبعثرة مشتتة..

ذلك ألن الفرح والس���������عادة والبهجة تنبعث 
من داخل القل���������ب إذا كان مرتبا متناغما 
زكيا نقيا مبتسما..لذلك ركزت النصوص 
عادة  القرآني���������ة والنبوية على بيت القلب واإ
بنائه وتشكيله وترتيبه..ففي الجسد مضغة 
إذا صلحت، صلح الجس���������د كله... لهذا 
ركز ابن القيم على نشر الفرح من خالل 
زالة فوضاه وتنقيته.. )في  ترتيب القلب  واإ
القلب شعث: ال يلمه إال اإلقبال على اهلل،  
وعليه وحشة: ال يزيلها إال األنس به في 
خلوته،  وفيه حزن: ال يذهبه إال السرور 
بمعرفت���������ه وصدق معاملته،  وفيه قلق: ال 
يسكنه إال االجتماع عليه والفرار منه إليه،  
وفيه نيران حسرات: ال يطفئها إال الرضا 
بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على 
ذلك إلى وقت لقائه،  وفيه طلب شديد: ال 
يق���������ف دون أن يكون هو وحده المطلوب،  
وفيه فاقة: ال يسدها اال محبته ودوام ذكره 
واالخالص له، ولو أعطى الدنيا وما فيها 
لم تس���������د تلك الفاقة أبدا!!..(.. واألجمل 
واألحسن أن ننشر الفرح في البيت بترتيبه 
وفق قواعد المبدعة اليابانية ماري كوندو 
وننشر الفرح في القلب ابتداء  وفق  منازل 
ومدارج السالكين وحكم بن عطاء ورسالة 
حياء علوم الدين..فنجمع بين  القشيري واإ

الفرحين  والسعادتين ظاهرا وباطنا.. 

 انشروا الفرح  
مداني حدييب

العدد:قضايا وأراء
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الحس������د “جرثوم������ة” فتاكة تنطلق 
من بع������ض النف������وس الخبيثة في 
شكل شحنات سالبة  فائقة التركيز 
خطيرة الوقع، تتبعها ميوالت َمَرضية 
ونزعات شريرة وأعمال سيئة رديئة 
تسعى سعيا حثيثا � خفية أو جهرا � 
إل������ى إيذاء الناس بأعمال خبيثة قد 
تكون سحرا محّرما، وقد تكون أعماال 
كيدية ومحاوالت لإلضرار بالمحسود 
أو المحس������ودين � المحسودات بأي 
ش������كل كان، وهنا تكمن خطورة هذا 
الش������ّر المس������تطير أي وصوله إلى 

اإلضرار الواضح بالغير ..
مناس���������بة هذا الحديث هي استنطاق 
فالكثير  الموبوء،  االجتماعي  لواقعنا 
من الش���������رور في المجتمع  كالُفرقة، 
المؤلمة،  والصراع���������ات  والتم���������زق، 
والعداوات المس���������تديمة، وسواها من 
األمراض الفتاكة التي تنخر جس���������م 
المجتمع وتحرق نس���������يجه منش���������ؤها 

ومأتاها من هذا “الحسد”.
ولس���������ُت أريد الحديث عن الحس���������د 
والحاسدين وس���������وق األشعار المعبرة 
التي ُكتبت فيهم منذرة وفاضحة، وما 
أكثرها، فضال عن اآليات واألحاديث 
والحكم واألق���������وال، وهي في عمومها 
تعّبر عن حقيق���������ة هذا الورم الخبيث 

نما مرادي هو  في بعض النف���������وس واإ
إط���������الق صيح���������ة  إلدراك المجتمع 
ف���������ي االخت���������الالت واآلفات  الغارق 
الروحي���������ة الت���������ي ال تقّل ف���������ي فداحة 
خس���������ائرها عن اآلفات االجتماعية، 
وال عن العلل واألمراض الجس���������مية، 
وال���������كل يعلم أن مجتمعنا فيه نس���������ب 
مرتفعة م���������ن المرضى فهم بالماليين 
في بعض األمراض الشائعة الخاصة 
بالجهاز الهضمي، أو الس���������كري، أو 

ارتفاع الضغط أو…
ب���������ل إن قطاع الصح���������ة كله مريض 
بشهادة الرس���������ميين وبرهان ما تكتبه 
الصح���������ف وتذيعه القنوات وتنش���������ره 
المواق���������ع، ويكف���������ي للدالل���������ة هنا ما 
عرض���������ه الش���������ريط الذي ُق���������دم أثناء 
اجتماع الحكومة مع الوالة، فقد كان 

“فاضحا ” بما يكفي..وال أزيد.
أن المقصود هنا عن ” ثقافة الحسد” 
ه���������و التنبيه إلى ضرورة وأهمية بناء 
منظومة تكاملية ف���������ي مجال الثقافة 
الدينية واإليمانية، بل والثقافة العامة 
والتربوية، من أجل الحّد من انتشار 
هذه اآلفة الشريرة ومثيالتها، والعمل 
على تغطي���������ة كل الحقول والوصول 
إلى كل الشرائح في سبيل “تجفيف” 
الحس���������د والك���������ره والغي���������رة والعداوات 

الباطنية…أو إثم الباطن.
إن اس���������تئصال ه���������ذ ال���������ورم وما هو 
في حكمه يحتاج إلى عناية بش���������يء 
كبير مهم يمكن تس���������ميته ب�”التزكية” 
وباألخص الفردية منها، فضال عن 
التزكي���������ة الجماعية الت���������ي ينبغي أن 
تبّثها مختلف المؤسسات، ومسؤولية 
جمعية العلماء في ذلك كبيرة وكبيرة 
جدا؛ ألن من أهدافها الرئيسة: أخلقة 

)أفرادا  األنف���������س  وتزكية  المجتم���������ع 
الطبائع  وتهذيب  وجماعات(،  وأسرا 
وتربية النفوس والعقول على المبادئ 
والضواب���������ط ، ذلك كل���������ه من ضمن 
وغاية  اش���������تغالها  ومرمى  أهدافه���������ا 

أعمالها.
وينبغي أن تق���������وم بهذا الواجب على 
النح���������و المطلوب باإلع���������داد الطيب 
من  اإليماني،  الدع���������وي/  للجه���������از 
الرجال والنس���������اء والشباب والشواّب، 
بالتكوين والتحصيل العلمي والتزكية 
الروحي  البع���������د  وتعمي���������ق  الج���������ادة 
ولجانها  أعضائه���������ا  ف���������ي  األخروي 
وشعبها وفضاءاتها؛ حتى يتهيأ جيل 
رّباني أخروي يشرئب إلى أفق اآلخرة 
وما فيها، دون أن ينس���������ى الدنيا التي 

هي طريق عمران اآلخرة.
وأما المقصود بالتزكية الفردية، كما 
سبقت اإلشارة، فهو أن يرتفع مستوى 
الفرد عندنا إلى أفق آخر يصير فيه 
االهتم���������ام  منه ب� “النف���������س” اهتماما 
تزكويا، يسعى فيه إلى تطوير نفسه، 
ويعك���������ف على ذلك بش���������كل منتظم، 
ليحقق االرتقاء اإلنس���������اني الذي هو 
مدار االستقامة والصالح في األفراد 
والجماع���������ات، وبدونه لن تذهب أي 

حركة أو دعوة بعيدا.
ومما يؤسف له في هذا الخصوص 
أن ح���������ركات كثيرة في الغرب تجتهد 
ف���������ي هذا كل االجتهاد، باتباع أنماط 
خاصة من التأمل، والتشافي الروحي، 
واالرتق���������اء اإلنس���������اني، والتقليل من 
البعد المادي في فهم الحياة … بينما 
نغرق نحن المسلمين أكثر فأكثر في 
الماديات والملموس���������ات،  ونهمل أو 
نكاد هذا األمر ال���������ذي هو أحد أهم 

األبعاد في مج���������ال العبادات ومجال 
اإليمان كله.

ال تكم���������ن خط���������ورة انتش���������ار ه���������ذه 
األم���������راض المعنوي���������ة/ الروحية في 
حرقه���������ا لألخضر واليابس فقط ؛ بل 
إن خطورته���������ا تكمن ف���������ي أنها تكبر 
م���������ع اإلهمال وقلة االهتمام وضعف 
الحرص على  االرتقاء بالمجتمع إلى 
أفق السمّو الروحي والُخلقي، ولألسف 
ال نجد لهذا األمر وجودا في البرامج 
السياس���������ية والثقافية والمجتمعية في 

وطننا .. إال فيما ندر.
نفتح هذا الق���������وس التذكيري هنا في 
انتظار أن ُيفتح قوس مجتمعي كبير 
تتعاون فيه اإلرادات من أجل صيانة 
الدين واإلنسان واألخالق والروح ..

ن باط���������ن اإلثم وعلل الروح وآفات  واإ
القلوب هو حقل العمل الكبير الذي 
يجب أن نش���������تغل في���������ه دون توّقف 
ودون ه���������وادة، ببرامج تربوية تزكوية 
الش���������رائح، وتغطي كل  تمّس جميع 
التزكية  مقي���������اس”  بغرس  القطاعات 
الروحي���������ة” في النف���������وس فيعكف كل 
واح���������د على نفس���������ه األّم���������ارة يرّبيها 
ويقودها  ويصلحها  ويزّكيها  ويقّومها 
إلى مدارج الرقّي، ثم يش���������يع ذلك في 
المجتمع في كل مؤسساته، فتنضبط 
أموره،  وتس���������تقيم  )المجتمع(  حركته 
ويس���������مو أفراده، ويرقى أبناؤها وبناته 

..
أما آن لنا أن نش���������تغل بصدق وعزم 
في هذا األمر؟…نعم لقد آن األوان 

…
تعذرعلى األستاذ حسن  الكتابة هذا 
األس���������بوع لمرضه. هذا مقال س���������بق 

نشره من قبل  .،مع االعتذار .

ثقــافة احَلســـد ..

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ
مرحلة يف  في  التزامي  بداية 

الشباب بمسجد َحيَِّنا »مسجد 
الفتح« لم َنُكْن َمْعَشَر الشباِب نعرف 
ندرك  العلوم.أو  هذه  عن  شيئا 
كان  الذي  الوحيد  ربما  أهميتها.. 
هو  قسنطينة  أعالم  من  يدرسها 
الحسين  الشيخ  ابن  سفيان  الشيخ 
لثلٍة من طالبه، بمسجد الصمد، في 
ومصطلحه«  الحديث  »علوم  كتاب 
اللبناني،  الصالح  صبحي  للدكتور 

رحمه اهلل تعالى.
دوايين  أسماء  معارفنا  ُقصارى  كان 
السنة كالموطأ والصحيحين والسنن.. 
ولم تكن مباشرتنا إاّل لألربعين الّنووية 
الصباح  حديث  أو  وشرحا،  حفظا 
الذي كان َيشرحه اإلخوُة الكبار بعد 
المسجد  في  مباشرة  الصبح  صالة 
كتاب  من  خاله  الناس..واإ لعامة 

الجامع الصغير للسيوطي.
إال  العلم  هذا  وَلَذاَذَة  طعَم  َأُذْق  ولم 
في جامعة األمير عبد القادر للعلوم 

اإلسالمية في مدينتنا قسنطينة..
فمن المقرر في السنة األولى جامعي 
مادة علوم الحديث، وهي مادة َسنوية، 

من محاضرة وتطبيق، المحاضرُة من 
َفْخرِي أبو  الفاضل د.  إلقاء األستاذ 
وهو   - تعالى  اهلل  -رحمه  َصِفيَّة، 
أستاذ من األردن الشقيق، فلسطيني 
في  العلمي  وتخصصه  األصل، 
غالب  وكان  الشرعية.  السياسة 
صبحي  د.  كتاب  على  اعتماده 
الصالح -رحمه اهلل تعالى - وعنايته 
بالرد على شبهات المستشرقين حول 

السنة النبوية..
أما التطبيق فكان من تدريس سيدي 
الشيخ د. عبد الحميد ُقوِفي، حفظه 
في  شابا  وقتها  وكان  تعالى،  اهلل 
عاما..لذلك   27 العشرينات..أظنه 
َعْهٍد  حديَث  ِمنَّا..  جدا  قريبا  كان 
تخرج  حيث  السعودية  من  باْلَمْقَدِم 
جامعة  من  الليسانس  مرحلة  في 

الرياض..
سبق أن َتَعرَّْفُت عليه في بيت سيدي 
الشيخ د. نور الدين صغيري في حي 
بيته  بقسنطينة.. حيث كان  الزيادية 
والشباب  الطالب  من  لكثير  ملتقى 

واألساتذة..
األثُر  قوفي  األستاذ  لحصة  كان 
المادة..بل  هذه  حب  في  العميُق 

عشقها والتعلق بها..
كانت حصته حصًة للعلِم ورفِع الهمِة 
في الطلِب.. والشوق للرحلة في طلب 
العلم.. خصوصا عندما يحدثنا عن 

شيوخه.. ورحالته..
ن أنس فال أنسى ذلك اليوم الذي  واإ
حدَّثا فيه عن رحلته للهند.. حين زار 

الرحمن  حبيب  الشيخ  الهند  محدَِّث 
تعالى - في  اهلل  األعظمي -رحمه 
»ُدُيوَبْنْد«.. تملكنا الَعَجُب بما وصفه 
ثياِبِه  وبساطِة  وزهِدِه  أحواِلِه  من  لنا 

وتواضِع مسكِنِه..
في  زرناه  لما  ُقوفي:  األستاذ  قال 
غرفته وجدناه جالسا على ِبَساٍط في 
األرض وبُقْرِبِه طاولٌة صغيرٌة وحوله 
يرتدي  كان  والمخطوطات..  الكتب 
على  جدا..  بسيطة  بيضاء  ثيابا 
جذع بدنه رداٌء إلى الركبة وسروايل 
عريضة تحته.. وربط رأسه بعصابة 

بيضاء أيضا..
وخرج معنا تكريما لنا لُيرينا قريَته.. 
ُمسلُمهم  لرؤيته  الناُس  فتسابق 
لُلقيا  أعناُقهم  واشرأبْت  وكافرهم.. 
يخرج  َقلََّما  الذي  األعظمي  الشيخ 

متجوال.. النشغاِلِه وضيِق وقِتِه..
لندوة  زيارته  بأخبار  َمتََّعَنا  وكذلك 
لنا  ووصف  »َلْكَنْو«،  في  العلماء 
أبو  الشيخ  فضيلة  ومديرها  شيخها 
الحسن الندوي -رحمه اهلل تعالى - 
وما كان عليه من الزهد في الملبس 
الهيبة  موفور  مع  والمسكن  والهيئة 

وعلو المنزلة..
كأننا  َشَعْرَنا  سماوية  حصًة  كانت 
ُنَحلُِّق في أجواء ال سبق لنا بطعمها 
سماء  في  بنا  َعرََج  نكهتها..  أو 

فسيحة..
ومن  الهند  إلى  رحلته  بقصة  ُفِتنَّا 
َلِقَيهم من المشايخ الفضالء الزهاد.. 

وما أجملها من فتنة.

الرحلُة  فؤادي  في  ُغِرَس  وقتها  من 
العلم.. وزُيَّن في خاطري  في طلب 
الرحلة إلى الهند واالنتساب لجامعة 
ُأِكنُُّه  ِلَما كنُت  ندوة العلماء دراسًة.. 
أبي  للشيخ  والحبِّ  اإلعجاِب  من 
كتبه  من  لقراءتي  الندوي  الحسن 
»ربانية  ككتابه  االلتزام  بداية  أيام 
العالم  خسر  و»ماذا  رهبانية«  ال 
رأيُتُه  ولما  المسلمين«  بانحطاط 
مشاركته  عند  محاضرات  من  له 
الذي  اإلسالمي  الفكر  ملتقى  في 
الدينية  الشؤون  وزارة  تنظمه  كانت 

الجزائرية. 
األستاذ  عند  التطبيقية  والحصة 
»قوفي« دراسة لبعض نصوص كتب 
المصطلح، كاختصار علوم الحديث 
الطالب  تكليف  مع  كثير،  البن 
هو  اخترُته  الذي  والبحُث  ببحوث، 
فتناولته  الموضوع«.  »الحديث  عن 
المصطلح  علماء  كالم  خالل  من 
ي ُوجوُد  في كتبهم، ومن حسن َحظِّ
الشريف  األزهر  في  دكتوراه  رسالِة 
في  وجدتها  مجلدات،   3 في  عنه، 
كثيرا.. الجامعة..أعانتني  مكتبة 

الموضوعات البن  كتاَب  قرأُت  كما 
الجوزي كامال مع تلخيص السيوطي 
أمثلة  أسفله.. أُلعطي  المطبوع في 
جديدة غير مطروقة.. ُجَمٌل ملصقٌة 
موضوعٌة على سيدنا محمد -صلى 
أحيانا  -.ُتضحكني  وسلم  عليه  اهلل 
األحاديِث  كثيرا..ومن  وُتغضبني 
التي  ِمَجِة  السَّ المكذوبِة  الموضوعِة 

علــــــــوم احلــــديث..
العلوُم املتعلقُة بالسنة النبوية الشريفة علوٌم جليلٌة..

َخَلَق عبد العزيز بن سايب َوَجلَّ  َعزَّ  اللََّه  »ِإنَّ  بذهني:  َعِلَقْت 
َنْفَسُه  َخَلَق  ُثمَّ  َفَعرََقْت،  َفَأْجرَاَها  اْلَفَرَس 
عقَله  َأْبَرَد  ما  واضعها..  اهلل  قبَح  ِمْنَها«. 

وحوَّاَسه ودمه..
علوم  تعليمي  في  فضل  قوفي  د.  للشيخ 
والعناية  الفن،  بهذا  والتعلق  وحبها  الحديث 
أعرفها  لم  علميٌة  َأوَِّلياٌت  عليَّ  له  كما  به، 
محدث  الشيخ  معرفة  طريقه..منها  من  إال 
الهند حبيب الرحمان األعظمي، -رحمه اهلل 
تعالى - والشيِخ الَبَرَكِة الرباني عبد الفتاح 
ومؤلفاته   - تعالى  اهلل  -رحمه  غدة،  أبو 
يحدثنا  ما  كثيرا  وكان  الحديثية،  وتحقيقاته 
بشغف عنه وعن درسهم عنده كتاب معرفة 
علوم الحديث البن الصالح في الرياض. 

وعن طريقه أيضا ألول مرة أسمع عن كتاب 
والتعليقات  للمحاسبي  المسترشدين  رسالة 
نسخة  أول  بل  غدة،  أبو  للشيخ  البديعة 
هو صورة  الكتاب  هذا  من  عليها  حصلت 
الشيخ  نسخة  عن  صورناها  األصل  طبق 
قوفي التي كان درسها على يدي الشيخ أبو 

غدة، -رحمه اهلل تعالى. 
ُيَحبُِّب  الذي  هو  الناجح  فاألستاذ  وهكذا 

لطالِبِه العلَم عموًما ومادَته خصوصا..
جزاك اهلل كل خير أستاذي الفاضل.. ورحم 
العلم  اهلل شيوخك وجزاهم عني وعن طلبة 

كل خير..
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يقول اهلل  س���������بحانه وتعالى في كتابه 
الكريم: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه 
ا َقدََّمْت ِلَغٍد وَاتَُّقوا اللََّه  َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ

ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن{.   
جاء ف���������ي كت���������اب صفوة الّتفاس���������ير 
للّصابوني - رحمه اهلل - في تفسير  
هذه اآلية الكريمة: ]}َي���������ا َأيَُّها الَِّذيَن 
آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه{ أي خافوا اهلل واحذروا 
واجتناب  أوام���������ره،  بامتثال  عقاب���������ه، 
���������ا َقدََّمْت  نواهي���������ه، }َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ
ِلَغ���������ٍد{ أي ولتنظر كلُّ نفٍس ما قدَّمت 
م���������ن األعمال الّصالحة ليوم القيامة، 
قال ابن كثي���������ر: انظروا ماذا اّدخرتم 
ألنفسكم من األعمال الصالحة ليوِم 
َمَعاِدُكْم وعرضكم على ربِّكم، وُسمِّي 
يوم القيامة غدًا ِلُقْرب َمِجيئه }َوَما َأْمُر 
اَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر{ والّتنكير فيه  السَّ
للّتفخي���������م والّتهويل، }وَاتَُّقوا اللََّه{ كرَّره 
للّتأكيد ولبيان منزلة الّتقوى التي هي 
وصية اهلل تعال���������ى لألّولين واآلخرين 
ْيَنا الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن  }َوَلَقْد َوصَّ
يَّاُكْم َأِن اتَُّقوْا الّلَه{، }ِإنَّ اللََّه  َقْبِلُك���������ْم وَاِإ
لع على  َخِبيٌر ِبَما َتْعَملُ���������وَن{ أي ُمطَّ

أعمالكم فيجازيكم عليها[.
نعي���������ش في ه���������ذه األي���������ام نهاية عام 
ميالديًّا  عام���������ًا  ونس���������تقبل  ميالدي، 
األّيام وتنصرم  تم���������ّر  جديدًا، وهكذا 
الّش���������هور واألعوام، وهذا يدعونا إلى 
ضرورة أن ُنَحاِس���������َب أنفسنا قبل أن 
ُنَحاَس���������َب، كما جاء في قوله سبحانه 
ا َقدََّمْت  وتعال���������ى: }َوْلَتنُظْر َنْف���������ٌس مَّ
ِلَغ���������ٍد{، وم���������ن المعلوم أنّ  الّس���������لف 
الصالح –رضي اهلل عنهم أجمعين- 
كانوا ُيَحاِس���������ُبون أنفسهم، فهذا أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي 
اهلل عنه- يقول: )َحاِسُبوا َأْنُفَسُكْم َقْبَل 
َأْن ُتَحاَس���������ُبوا، َوزُِنوا َأْنُفَسُكْم َقْبَل َأْن 
ُتوزَُنوا؛ َفِإنَُّه َأْهَوُن َعَلْيُكْم ِفي اْلِحَساِب 
َغًدا َأْن ُتَحاِسُبوا َأْنُفَسُكُم اْلَيْوَم، َوَتزَيَُّنوا 
ِلْلَع���������ْرِض اأَلْكَبِر }َيْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن ال 
َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة!{؛ ِلَذا ينبغي علينا 
أيدينا،  بي���������ن  التي  اغتن���������ام الفرصة 
كما قال  رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه 
وس���������ّلم-: )اْغَتِنْم َخْمًسا َقْبَل َخْمٍس: 
َتَك َقْبَل  َحَياَت���������َك َقْبَل َمْوِت���������َك، َوِصحَّ
َسَقِمَك، َوَفرَاَغَك َقْبَل ُشْغِلَك،  َوَشَباَبَك 

َقْبَل هرِمَك، َوِغَناَك َقْبَل َفْقِرَك(.  
 أنا فجٌر جديد

ِإّن في َتعاُقب الليل والنهار واختالِفهما 
عب���������رًة وآيًة ِلَمْن أراد أن يذَّكَّر أو أراد 
ُشكورا، لذلك علينا أْن ُنكثر من فعل 
الخيرات كما جاء في قوله س���������بحانه 
وتعالى: }َفاْس���������َتِبُقوْا اْلَخْيرَاِت َأْيَن َما 
َتُكوُنوْا َيْأِت ِبُك���������ُم الّلُه َجِميًعا ِإنَّ الّلَه 
َعَلى ُكلِّ َش���������ْيٍء َقِدي���������ٌر{، َوَجديٌر بنا 
ونحن نس���������تقبل عامًا جديدًا، وُنَودِّع 
عامًا قد انقضى بخيره وشرِّه، أن ندعو 
اهلل ع���������زَّ وجلَّ أن يجع���������ل هذا العام 
خيرًا من َسَلِفه، وأن يجعل َخَلَفه خيرًا 
منه،  فما ِمْن يوم يبزغ فجره ويسطع 
ضوؤه إال وينادي���������ك يا ابن آدم ، أنا 
يوٌم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم 
ِمّني بعمل الّصالحات فإّني ال أعود 
إل���������ى يوم القيامة، وما ِمْن ليٍل ُيْرِخي 

ُسُدوَله وينشر ُسُكوَنه إال ويناديك يا 
اب���������ن آدم، أنا ليٌل جديد وعلى عملك 
ش���������هيد، فتزوَّد مني بطاعة الّرحمن 
وطلب المغف���������رة والّرضوان، فإّني ال 

أعود إلى يوم القيامة. 
ذا ُكنَّا قْد َنِس���������ينا ما فعلناه في هذا  واإ
العام من حس���������ناٍت وس���������يئات ، فإّن 
ربي ال يضّل وال ينسى: }َوَيُقوُلوَن َيا 
َوْيَلَتَنا َماِلَهَذا اْلِكَتاِب ال ُيَغاِدُر َصِغيرًَة 
وال َكِبي���������رًَة ِإال َأْحَصاَه���������ا َوَوَجُدوا َما 
َعِمُلوا َحاِض���������رًا وال َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا{؛ 
لذل���������ك فإّننا  ُمَطالب���������ون أن نّتقي اهلل 
���������ٍة َأَجٌل َفِإَذا  ف���������ي أعمارنا، }َوِلُكلِّ ُأمَّ
َجآء َأَجُلُهْم اَل َيْس���������َتْأِخُروَن َساَعًة واََل 
َيْس���������َتْقِدُموَن{، كما يج���������ب علينا أن 
لح مع اهلل، وأن ُنكثر من  ُنعل���������ن الصُّ
أفعال الخير، َوَنْنَأى بأنفس���������نا وأهلينا 
، عسى أن  رِّ ومجتمعنا عن طريق الشَّ
ُتْدركنا رحمة اهلل، }ِإنَّ الّلَه اَل ُيَغيُِّر َما 

ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما بَأْنُفِسِهْم{.
اِئنَي التوَّاُبوَن َخرُي اخَلطَّ

فالتوبَة التوبَة أيها األخ الكريم، فإنما 
األعمال بالخواتي���������م، َفاْلَجْأ إلى رّبك 
الرحمن الرحيم، واْسَأْله أن يغفر لك، 
ويعفَو عنك، َفِمْن رحمة اهلل سبحانه 
وتعالى أن فت���������ح باب األمل والّرجاء 
أمام الُمذنبين، ليتوب ُمِسيئهم ويثوب 
إلى ُرْش���������ده ش���������اردهم، كما جاء في 
الحديث الشريف عن النبي – صّلى 
اهلل عليه وس���������ّلم – أنه قال: »إنَّ اللََّه 
َتَعاَلى َيْبُسُط َيَدُه ِباللَّْيِل ِلَيُتوَب ُمِسيُء 
ِلَيُتوَب  ِبالنََّهاِر  َيَدُه  َوَيْبُس���������ُط  النََّهاِر، 
ْمُس ِمْن  ُمِسيُء اللَّْيِل، َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

َمْغرِِبَها«.
إّن يَد اهلل َعزَّ َوَجلَّ مبس���������وطة بالعفو 
والمغفرة ال تنقبض في ليل وال نهار، 
المعاصي يرجو  أثقلته  ُمذنبًا  َتْنُش���������ُد 
اأَلْوَبَة بعد طول الغيبة، وُمِسيئًا أسرف 
على نفس���������ه يرجو  رحمة رّبه، وفارًا 
إلى مواله يطلب ُحْس���������ن القبول، كما 
ج���������اء في قوله تعالى: }ُقْل َيا ِعَباِدَي 
الَِّذيَن َأْس���������رَُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا 
ِم���������ن رَّْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب 
َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{، ورحم 

اهلل اإلمام الشافعي: 
ا	قَرْنُته		 َتَعاَظَمني	ذنبي	َفَلمَّ

بعْفِوك	ربي	كان	عفُوك	َأْعَظَما 	
فما أكرمه من ِإَله، وما أرحمه بخلقه 
وعباده، ُيَجاِبه الّناس ربهم بالفس���������وق 
والعصي���������ان، ويخالفون دينه، ويأتون 
ما نه���������ى عنه، حتى إذا تابوا وأنابوا، 
َقِبَل اهلل توبتهم  وغفر سيئاتهم وأحبَّهم 
ورف���������ع درجاتهم، كما ج���������اء في قوله 
س���������بحانه وتعالى: }وَالَِّذيَن ال َيْدُعوَن 
َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخ���������َر وال َيْقُتُلوَن النَّْفَس 
الَِّتي َحرََّم اللَّ���������ُه ِإال ِباْلَحقِّ وال َيْزُنوَن 
َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأَثاًما* ُيَضاَعْف 
َلُه اْلَع���������َذاُب َيْوَم اْلِقَياَم���������ِة َوَيْخُلْد ِفيِه 
ُمَهاًنا*ِإاّل َمن َتاَب وَآَمَن َوَعِمَل َعَمال 
َصاِلًح���������ا َفُأْوَلِئَك ُيَبدُِّل اللَُّه َس���������يَِّئاِتِهْم 

َحَسَناٍت َوَكاَن اللَُّه َغُفورًا رَِّحيًما{. 
حتى ال ننسى اآلخرة

ِإّن الدنيا مزرعة اآلخرة؛ لذلك يجب 
علينا دائمًا أن نتذّكر  دار البقاء، َفِعْش 
يا أخي ما ِشْئَت فإّنك َميِّت، وََأْحِبْب 
َمْن ِش���������ْئَت فإّنك ُمَفارقه، واجمْع من 
المال ما ِشْئَت، وارتِق من المناصِب 
ما ِش���������ْئَت، لكْن إيَّاك أْن تنسى بأّن 
َس���������ْهَم الموِت لك ُمالحق، كما جاء 
في قوله سبحانه وتعالى:}َأْيَنَما َتُكوُنوْا 
���������ُم اْلَمْوُت َولَ���������ْو ُكنُتْم ِفي ُبُروٍج  ُيْدِرككُّ
َش���������يََّدٍة {، وفي قوله سبحانه وتعالى  مُّ

أيضا: }ُكلُّ َم���������ْن َعَلْيَها َفاٍن* َوَيْبَقى 
َوْج���������ُه رَبَِّك ُذو اْلَجالِل وَاإِلْكرَاِم{، وها 
هو رسولنا -صّلى اهلل عليه وسّلم – 
ُيَذّكرنا بالموت قائاًل: )ِإنَّ َهِذِه اْلُقُلوَب 
َتْصَدُأ، َكَما َيْصَدُأ اْلَحِديُد ِإَذا َأَصاَبُه 
اْلَم���������اُء«، ِقيَل: َيا َرُس���������وَل اللَِّه، َوَما 
ِجالُؤَها ؟ َق���������اَل: »َكْثرَُة ِذْكِر اْلَمْوِت، 

َوِتالوَُة اْلُقرْآِن(، ورحم اهلل القائل: 
َقـُرَب	الـرَّحيُل	إلى	دياِر	اآلخــــرة
فاجعـْل	إلهي	خيـَر	ُعْمــــري	آِخـرَه
وارحْم	ِعَظامي	حين	تبقى	َناِخـرَة
فأنا	المســكـيـُن	الـــذي	أّيامـُـــــــــُه
َولَّْت	بـأوزاٍر	غـَـــــــَدْت	ُمتواِتـــــــرَة
َفَلِئـْن	رحمـَت	فأنَت	أكرُم	رَاحـِــٍم
َفِبحــــاُر	ُجــــوِدَك	يا	إلهــي	زَاِخـرَة

���������نَّة الّنبويَّة الّشريفة  وعند دراستنا للسُّ
نالحظ أنَّ رسولنا – صّلى اهلل عليه 
ته ِمْن  وس���������ّلم – كان يخاف على ُأمَّ
أْن ُتْبس���������َط الّدنيا عليه���������م، كما جاء 
في الحديث الّش���������ريف: )َعن َعْمِرو 
ْبن َعْوٍف اأَلْنَص���������ارِّي -َوُهَو َحِليٌف 
، َوَكاَن َش���������ِهَد  ِلَبِني َعاِم���������ِر ْبِن ُلَؤيٍّ
َبْدرًا- َأْخَبرَُه َأنَّ َرُس���������وَل اللَِّه -َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم- َبَعَث َأَبا ُعَبْيَدَة ْبَن 
اْلَجرَّاِح ِإلَ���������ى اْلَبْحرَْيِن َيْأِتي ِبِجْزَيِتَها،  
َوَكاَن َرُس���������وُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َر  َوَسلََّم - ُهَو َصاَلَح َأْهَل اْلَبْحرَْيِن وََأمَّ
،  َفَقِدَم  َعَلْيِه���������ْم اْلَعالَء ْبَن اْلَحْضَرِميِّ
َأُبو ُعَبْيَدَة بَماٍل ِمْن اْلَبْحرَْيِن، َفَسِمَعِت 
َأب���������ي ُعَبْيَدَة َفوَاَفقْت  اأَلْنَصاُر بُقُدوِم 
ْبِح َمَع النَّبيِّ -َصلَّى اللَُّه  َصالَة الصُّ
ا َصلَّى بهم اْلَفْجَر  َعَلْيِه َوَس���������لََّم-، َفَلمَّ
َم َرُسوُل  اْنَصَرَف، َفَتَعرَُّضوا َلُه، َفَتَبسَّ
اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم- ِحيَن 
رَآُهْم َوَقاَل: َأُظنُُّكْم َقْد َس���������ِمْعُتْم َأنَّ َأَبا 
ُعَبْي���������َدَة َقْد َجاَء بَش���������ْيٍء، َقاُلوا: َأَجْل 
ُلوا  َيا َرُس���������وَل اللَِّه، َقاَل: َفَأْبِشُروا وََأمِّ
َما َيُس���������رُُّكْم، َفوَاللَِّه ال اْلَفْقَر َأْخَش���������ى 
َعَلْيُكْم، َوَلِكْن َأَخَشى َعَلْيُكْم َأْن ُتْبَسَط 
َعَلْيُكُم الدُّْنَيا َكَما ُبِس���������َطْت َعَلى َمْن 
َكاَن َقْبَلُكْم، َفَتَناَفُسوَها َكَما َتَناَفُسوَها، 

َوُتْهِلَكُكْم َكَما َأْهَلَكْتُهْم(. 
إنَّ الدني���������ا داُر عم���������ل، ونح���������ن لم 
ُنْخلَ���������ق إال للعمل الصال���������ح والعبادة 
الَحقَّة،  كما جاء في قوله س���������بحانه 
وتعالى: }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ وَاإِلنَس ِإال 
ِلَيْعُبُدوِن{؛ لذلك رأينا رسولنا– صّلى 
اهلل عليه وسّلم-  قد اغتنم كّل لحظة 
من حياته في طاعة اهلل والّتقرُّب إليه 
سبحانه وتعالى، وعلَّم أصحابه الكرام 
– رض���������ي اهلل عنهم أجمعين- ذلك،  
كما جاء في قوله – صّلى اهلل عليه 
وس���������ّلم-: )اْغَتِنْم َخْمًسا َقْبَل َخْمٍس: 
َتَك َقْبَل  َحَياَت���������َك َقْبَل َمْوِت���������َك، َوِصحَّ
َسَقِمَك، َوَفرَاَغَك َقْبَل ُشْغِلَك،  َوَشَباَبَك 

َقْبَل هرِمَك، َوِغَناَك َقْبَل َفْقِرَك(.  
نن���������ا إْذ نقُف على أبواب عام جديد  واإ
لنتضرَّع إلى اهلل س���������بحانه وتعالى أن 
يحفظ ش���������عبنا وأمتنا وأسرانا وأقصانا 
ومقدس���������اتنا من كّل سوء، وأن يجمع 
َد كلمتن���������ا، وأن يصرف  ش���������ملنا وُيَوحِّ
عن ش���������عبنا وأمتنا والعالم أجمع هذا 
نس���������أله سبحانه  الوباء والبالء، كما 
وتعالى أن يك���������ون العام الجديد عام 
خير وبركة على شعبنا وأمتنا العربية 
واإلسالمية، اللهم آمين ... آمين ... 

يا رّب العالمين. 
 T وصلّ���������ى اهلل على س���������يِّدنا محمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وقفة بني عام أفل ... وعام أقبل

د. يوسف مجعة سالمة*

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  
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به،	 العلِم	 فرٌع	عن	 رُه	 ،	وتصوُّ ره	 فرٌع	عن	تصوِّ الحكم	على	شيٍء	
والعلُم	بِه	ناِتُج	بذل	الوسِع	في	قراءته	واإلحاطة	به،	وقد	يكون	ناِتَج	
العربي	 التراث	 على	 العرب	 »التنويريون«	 حكم	 وقد	 وتبجيله؛	 حبِّه	
اإلسالمي	أحكاما	جائرة	خاطئة	تدل	على	الجهل	به،	وعدم	بذل	الوسع	

في	معرفته،	وقد	تدل	على	انتفاء	حبه	سلفا	وقلة	تقديره.
سيقول	طائفة	من	أتباع	هذا	التيار:	كيف	ذلك	وقد	دلت	دراسُتهم	له	
تتبع	أصوله	وفصوله،	واستقصاء	وديانه	وحقوله؛	 تبحر	في	 على	
ينقدونها	 التي	 واألسماء	 ذلك،	 على	 دليل	 يذكرونها	 التي	 والكتب	
والنصوص	التي	يوردونها	ال	يحصل	إيراُدها	ثم	نقدها	إال	بذلك؛	فهل	
ترون	أدونيس	مثال	جاهال	بالتراث،	وقد	كتب	»ِسْفرَُه«	الضخم	»الثابت	
وفكرا	 دينا	 التراثية	 المعارف	 بحقول	 علمه	 سعَة	 كاشفا	 والمتحول«	
وسياسة	وأدبا	ونقدا؟	وهل	ترون	الجابري	جاهال	بالتراث،	وقد	مّحصه	
ممزقا	 العربي	 العقل	 خصائص	 يكشف	 أن	 استطاع	 حتى	 تمحيصا	
االتصاف	 أكثره	عن	 في	 عاجزا	 أو	 عازفا،	 والعرفانية،	 البيانية	 بين	
بالبرهانية؟	وهل	ترون	أركون	جاهال	بالتراث،	وهو	الذي	صال	فيه	
وجال،	ونبش	في	جذوره	وأسراره	حتى	كشف	ما	توّرط	فيه	من	الزيف	

والتزوير	ومجافاة	العقل،	وما	اتسم	به	من	المحدودية	والهزال؟
ونجيب:	نعم،	وال	ُينكُر	ذلك	إال	من	هو	أشدُّ	منهم	جهال	به.	ودليُل	
ذلك	في	»أسفارهم«	تلك،	التي	هي	عندنا	أصفاٌر	في	القيمة	المعرفية،	
والدقة	المنهجية،	والمعالجة	الموضوعية؛	إذ	ُبنيت	أصال	على	الهوى	
اإِلْدُيلوجي	ُمضافا	إليه	الجهل	المركب	بالتراث	والرغبة	في	نقِضه	ال	

نقده،	وفي	هدِمه	ال	فهمه	وتقويمه	والبناء	عليه.
نجيب	 زكي	 الفيلسوف	 بها	 تفضل	 التي	 االعتراف	 بفضيلة	 نذكِّركم	
كامال،	 يكون	 يكاد	 جهال	 بالتراث	 بجهله	 اعترف	 عندما	 محمود،	
قباله	على	قراءته	في	أخريات	حياته.	ونضيف	إلى	ذلك	ما	يلحظه	 واإ
التراث،	 ينقدون	 هؤالء	 كتبه	 لما	 المنصفون	 المتمكنون	 الدارسون	
من	كوارَث	منهجية،	ومهازَل	معرفية،	وركاكة	لغوية،	تدل	على	أن	
تقصيرهم	في	طلب	العلوم	القاعدية	التي	هي	شرط	في	فهم	التراث	
الذين	 إلى	ذلك	أن	هؤالء	 بلغ	عندهم	مبلغا.	ثم	نضيف	 ونقده،	قد	
يخوضون	في	القرآن	والحديث،	وفي	الفقه	واألصول،	وفي	علم	الكالم	
والسيرة	والسياسة	والفلسفة	اإلسالمية،	اقتحموا	هذه	الحقول	من	غير	
بمناكبهم	 وزاحموا	 فيها	من	غير	عدة،	 الخوض	 وتكلفوا	 تخصص،	
أهلها	وبهم	من	الجهل	بأصولها	والتمرس	بأدواتها	ما	بهم.	وقد	قال	

الفيلسوف	طه	عبد	الرحمن	بشأنهم:
ال	 التي	 المنزلة	 التراث	 من	 أنفسهم	 هؤالء	 من	 كثير	 أنزل	 »لقد	
يستحقون،	فتكلموا	فيه	بما	ال	يعرفون،	وتطاولوا	على	البت	فيما	ال	
يفقهون،	مع	إيجابهم	على	الناس	قبول	كالمهم	فيه	وترك	ما	يؤثر	
من	خالفه.	والحق	أن	قلة	إطالعهم	على	معارفه	وضعف	استئناسهم	
بمقاصده،	ال	ينازع	فيهما	إال	من	هو	أقل	علما	وأضعف	أنسا،	وال	أدل	
على	ذلك	من	أمرين:	قلق	عبارتهم	ونقص	عملهم،	أما	قلق	عبارتهم،	
فينطق	به	ما	أنشأوا	من	أقوال	ال	تستقيم	على	أصول	التبليغ	العربي	
السليم،	فكيف	يصح	إذن	لمن	ال	يجيد	لغة	التراث	أن	يّدعي	القدرة	
على	تقويمه	!	فمن	أين	يقع	على	حقيقة	مضامينه	وعلى	كنه	آلياته	
!	وأما	نقص	عملهم،	فينبئ	عنه	أتباعهم	الشاذ	والغريب	من	األقوال،	
فال	يطلب	الشاذ	إال	من	يريد	الزيغ	عن	الحق	والمروق.	وال	يطلب	
مما	 أغرب	 وال	 أشذ	 وال	 والظهور.	 المخالفة	 يريد	 من	 إال	 الغريب	
ينقلون	عن	غير	أهل	هذا	التراث،	متوسلين	به	عند	النظر	في	معارف	

التراث،	ومحتكمين	إليه	في	الحسم	في	قضاياه«.
خبط	 ولقد	 بالعجائب.	 يأتي	 فإنه	 فنه	 غير	 في	 الجاهل	 يخبط	 حين	
غيَر	 اإلسالمي	 العربي	 التراث	 أمازون	 في	 »التنويريون«	 هؤالء	
مزوَّدين	بوسائَل	من	أصول	العلوم	العربية	واإلسالمية،	وال	معزَّزين	
للثقافة	 والوالء	 اإلسالمية	 الحضارة	 إلى	 االنتماء	 شعور	 من	 بدليٍل	
العربية؛	فال	تندهش	إذا	وجدت	أحدهم	ُيقدم	على	تأويل	القرآن	بما	
تنكره	اللغة	وينكره	التاريخ	وينكره	العقل	أيما	إنكار.	وال	تستغرب	إذا	
رأيت	أحدهم	يجرؤ	على	تفسيره	وهو	عاجز	حتى	عن	الوفاء	لرسمه؛	
فقد	رأينا	أحدهم	يورد	الفعل	)ترى(	غير	مجزوم	في	جل	اآليات	التي	
تبدأ	بـ))َأَلْم	َتر((	!	وكفى	بهذا	الجهل	بالنحو	العربي	والنص	القرآني	

شاهدا	ودليال.
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اجلهل بالرتاث العربي مشرَتُك 
»التنويريني« العرب

أ.د. عبد امللك بومنجل
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المنزل،  في شرفة  الميالدية، جلست على كرسي  السنة  ليلة رأس 
لى  نام جميع من في البيت وبقيت وحدي، أنظر إلى السماء حينا واإ
، ومضت  ما حولي حينا آخر، أترقب )رأس السنة( لعله يطل عليَّ
الدقائق والساعات فلم أر رأسا وال ذنًبا، غير أنني أدركت بأن سنة 

2021 قد طويت وقد دخلنا فعال سنة جديدة...
وما معنى جديدة؟ وما معنى سنة انقضت؟ وما الذي تغير؟ بل ما 
هو الزمن أصاًل؟ ولَم يهنئ الناس بعضهم بالجديد وكأنهم تخلصوا 
بقدومه؟  بعضهم  يهنئون  أشهر  قبل  كانوا  وقد  ثقيل،  عبء  من 
إنني منذ وعيت وأنا اسمع الناس يتحدثون عن قدوم العام الجديد 
الحاضر  زمنهم  لطرد  دواخلهم  في  الوقت  ويستحثون  مستبشرين، 

واالحتفاء بالمستقبل.
ولعل من مظاهر عبقرية الّلغة العربّية، أْن ليس فيها زمن )حاضر( 
منفردا، بل جاء وصف سيبويه لتقسيم الزمن في عبارة موجزة بليغة: 
»...بنِّيْت لما مضى، وما يكون ولم يقْع، وما هو كائٌن ال ينقطع«، 
فتجد في أغلب اللغات حديث عن الحاضر )Le présent(، لكن 
كل حرف  قراءة  وعند  لك،  كتبته  ما  اآلن  تقرأ  أنت  الحاضر؟  ما 

وتجاوزه للذي يليه، دخلت قراءة ذلك الحرف في الماضي.
وألجل ذلك، جاءت تسميات األفعال الدالة على الزمن عجيبة في 
التشكيل،  اعادة  أو  الخلخلة  يحتمل  ال  )مبنٌي(  فالماضي  العربّية، 
في  ويشبهها  األسماء  يضارع  فهو  ينقطْع(  ال  كائٌن  هو  )ما  أما 
اإلعراب والحلحلة، فنحن ال نستطيع أن نغير ماضينا المبني خير 
أو شرًا، وبإرادتنا أن نتصرف فيما بين أيدينا أي في ما هو )كائٌن 

ال ينقطْع(. 
الماضي  من  بالتخلص  الفرح  الزمن،  مع  المغامرة  روح  هي  تلكم 
)المبني( الذي ال نستطيع تغييره، والفرح باستقبال مجهول متحرك، 
يجعل منه الكسالى والمتكلين موسًما لألماني وفقط، ويدرك العاملون 
النابهون أنه مادة للتخطيط والبرمجة، فاألماني واألدعية تكون في 
طلب التوفيق بأن تكلل تلك الخطط والبرامج بالنجاح، وليس دعاء 
مبهما مطلقا، مع تفاؤل يتسلح أصحابه بالعزيمة واإلرادة ال تفاؤل 

القدرية واالستسالم...
وعندما عدت أستذكر ما مر من ماضي سنواتي، تذكرت منتصف 
الشاذلي بن جديد، رحمه  الرئيس  )1980(، كان  الثمانينيات  عقد 
اهلل، في بداية عهدته الرئاسية الثانية، وكان الحديث عن )نحو حياة 
أفضل(، ورفع شعار )آفاق سنة 2000(، وبدت لي سنة 2000 

بعيدة جدا، وكأن القوم يدخلوننا في متاهة مستقبل بعيد !
ذلك ما شعرت به حقيقة في حينه، فإذا بنا اليوم نستقبل العام الذي 
يدخل فيه جيل االستقالل سن التقاعد القانوني، أي نعم دخلنا سنة 
العقد السابع من االستقالل، ومعنى ذلك حسب تعريف ابن خلدون 
للجيل، فإن جيال ونصف جيل قد مضى من عمر الجزائر المستقلة، 
إذ الجيل عند ابن خلدون أربعين سنة، ومن واجب كل الذين عاشوا 
الزمن )المبني( أي الماضي قبل االستقالل أن ينسحبوا، ألن أخيلة 

ذلك المبني في ذاكرتهم تشوش )المضارع( المتحرك!
لقد ابتليت البالد مع انقضاء العقد الثالث من استقاللها سنة 1992 
بفتنة هوجاء، مضى عليها اليوم ثالثة عقود أخرى، وبعد عقد من 
الزمن أي في سنة 2032 إن شاء اهلل، يكون جيل كامل قد مضى 
هذه  تكون  أن  إذن  الحكمة  العاصفة، ومن  المحنة  تلك  تاريخ  من 
العشرية التي تفصلنا عن ذلك التاريخ عشرية )التجديد( الوطني...

والتجديد يتطلب معماريين اجتماعيين وسياسيين وخبراء، ينظرون في 
خلل )المبني(، ويتجنبون الوقوع في الخلل الذي حدث،  وهم يرسمون 
معالم البنيان الجديد، فإذا لم يكن باستطاعة البشر احداث تغيير في 
ماضيهم، فبمقدرتهم إصالح حاضرهم ومستقبلهم، وهذا ما يمكن أن 
نطلق عليه )التوبة الجماعية(، بأن نخرج من معاصينا الحضارية، 

ونظرتنا نحو ما يكون جميال ال البكاء على كان قبيًحا...
لإلنجاز  محددة  )مواقيت(  يكون  أن  قيمته  الزمن،  قيمة  هي  هذه 
مرتبطة  االسالم  في  العبادات  كل  جاءت  ولذلك  والتعمير، 
بـ)المواقيت(، فال تصح قبلها وال تصلح بعدها، بل إن المعامالت 
المالية كلها تنحدر من االباحة إلى التحريم بفعل )المواقيت( ومنها 
الثمار  بيع  الدين، ومنها  في  المسمى(  )األجل  النسيئة، ومنها  ربا 

)قبل( بدء صالحها...
 Avant l’heure ce( الفرنسي  المثل  يردد  من  وجدنا  وربما 
 n’est pas l’heure et après l’heure c’est n’est plus
مسلمة عالقتها  أّمة  مفهوم  في  ساذج  يبدو  مثل  وهو   ،)l’heure
بالزمن يفترض أنها منضبطة بالمواقيت، ويكفي الوقوف على ظاهرة 
كلها  )الليل(...  )الضحى(،  )الفجر(،  )العصر(،  السور:  أسماء 

تذكر بالزمن وأهمية المواقيت...

آفـــــاق  2000

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري
أتصور أن أزماتنا ال تنحصر في تصور 
الناس )خواصهـــــــــم وعوامهم( للعالقة مع 
اليهـــــــــود والنصارى، )رغـــــــــم وضوحها في 

النصوص الشرعية في مجموعها(.
- بل تنحصر فـــــــــي انبطاحنا أمام زحفهم 
وطغيانهم واســـــــــتكبارهم، وفي بيع األرض 
والعرض لهم، وفي تســـــــــلط من يســـــــــيِّرنا 
بمناهجهـــــــــم ومبادئهم، وفي من يتفانى في 
الوالء لهم على حســـــــــاب ديننا وِعزَّة أمتنا، 
وفي افتتان النـــــــــاس بأوضاعهم، وتقليدهم 
بجنون فيما يخالف العقل والنقل والذوق. 
وأتصـــــــــور أن أزمتنا ليســـــــــت فـــــــــي تراثنا 
وتعامل بعض الناس معه تعامل المقدس 
أو المعصـــــــــوم أو مـــــــــع التعميـــــــــم الزماني 
والمكانـــــــــي، مما ال يختلـــــــــف الدعاة الهداة 
-اآلن - والعلماء الفقهاء -عبر األزمان 
- في كونـــــــــه خطًأ منهجيًا وقع - وال زال 
يقـــــــــع - فيه بعض الكاتبين، أو المعلمين، 
أو الواعظين، وليس جميعهم، دون ريب. 
- إنما أزمتنا فـــــــــي تقديس تراث اآلخرين 
واحتقـــــــــار تراث أمتنا التـــــــــي أجمع عقالء 
الباحثين ومنصفوهم من المسلمين وغيرُهم 
على عظمته، وعلى أن جوانبه المشـــــــــرقة 
أكثر بكثير من الجوانـــــــــب المظلمة ومن 
المحطـــــــــات التي ال تشـــــــــرف الدين الذي 

ُينسب إليه..
- إنما أزمتنا في منهـــــــــج الكيل بمكيالين 
بحيث ال يتـــــــــرك الباحث الناقـــــــــد المفتون 
صورة مشـــــــــرقة ألمتـــــــــه إال وتغافل عنها 
فـــــــــي حين أنه يبحث عن مثلها عند غيرنا 
بالمالقيـــــــــط والميكروســـــــــكوبات لينشـــــــــرها 
ويوظفها في مسار االنبهار الذي صبغت 

به بحوُثه وكالمه ومحاضراته.
وفي الوقت نفسه ال يترك صورة من أخطاء 
األفـــــــــراد في أمتنا إال وأبرزها ودل األعداء 
عنها، ناســـــــــيا أو متناسيا الستر المطلوب 
شـــــــــرعا في حق عبـــــــــاد اهلل المؤمنين، أو 
التوظيف الراشـــــــــد في السياق أو اختالف 
االعتبـــــــــارات المطلوب لزامـــــــــا في مناهج 

البحث عند عباد اهلل المنصفين.
- أتصـــــــــور أن أزمتنا فـــــــــي مخالفة قوله 
تعالى:}وَالَِّذيَن َجاُؤوا ِمـــــــــن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن 
رَبََّنـــــــــا اْغِفْر َلَنـــــــــا وإَِلِْخوَاِنَنا الَِّذيَن َســـــــــَبُقوَنا 
ِباإْلِيَماِن واََل َتْجَعـــــــــْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغالاًّ لِّلَِّذيَن 

آَمُنوا رَبََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم{.
وأتصـــــــــور أن أزمتنا ليســـــــــت فـــــــــي القولبة 
القطيـــــــــع  ومنهـــــــــج  )المزعومـــــــــة!!!( 
)الُمدَّعى!!!( بحيث يترك اإلنسان قناعته 
اإلسالمية الســـــــــابقة ويقينه الجازم؛ ليتبع 
قناعات المستشرقين والمستغربين!!! ومن 

دعا بدعوتهم من المقلدين!!!
فليســـــــــت أزمتنـــــــــا - واهلل - فـــــــــي قناعـــــــــة 

المسلم:
- بوجوب االحتكام إلى الشرع وأفضليته 
على كل ما عداه، لقولـــــــــه تعالى:}َأَفُحْكَم 
اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِه ُحْكًما 

لَِّقْوٍم ُيوِقُنوَن{.
 - وبإيماننـــــــــا بعذاب القبر الذي ُذكر في 
القـــــــــرآن وتواترت به أحاديـــــــــث النبي التي 
بلغت المئات. والمعروف أنه ليس هناك 
من ســـــــــبيل لإليمان بالغيب وأخبار األمم 
الغابـــــــــرة إال الخبر الصـــــــــادق عند جميع 
العقالء، ومن ينكر ذلك فال يصح إدراجه 

مع العقالء.
- وبإيماننا بأشراط الساعة الثابتة باألخبار 

المتواترة أيضا.
- وبيقيننا بأن قســـــــــمة الرحمن للتركات ال 
يمكن أن يطالهـــــــــا نقص أو خلل بخالف 

أحكام البشر.
- وبإيماننـــــــــا بأن الدين عند اهلل اإلســـــــــالم 
)الـــــــــذي هو دين جميع األنبياء( وأنه آخر 
األديان وناســـــــــخ لها جميعا، وأن ما خالفه 
باطل ال محالة ولن ُيقبل من صاحبه أبدا 

}َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْساَلِم ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه 
َوُهَو ِفي اآلِخرَِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن{ ، }وَالَِّذيَن 
َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسرَاٍب...{ }ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد 

الّلِه اإِلْساَلُم{.
وأن مقـــــــــوالت اليهود فـــــــــي حق اهلل، وقول 
النصارى بألوهية عيســـــــــى تكاد السماوات 
تتفطرن منها وتنشق األرض وتخر الجبال 
هدا، وغير ذلك من شـــــــــأن الكافرين؛ ألن 
القـــــــــرآن مليء بهذه األحـــــــــكام التي يعدُّها 
بعض الناس - ممـــــــــن لم يتدبر القرآن - 
إقصاًء أو ظلمًا أو نحو ذلك،  تعالى اهلل 

عما يقولون علوًا كبيرا.
وأتحدى كل من عنده شك في كفر اليهود 
والنصارى بعد بعثـــــــــة محمد وبلوغ دعوته 
إليهـــــــــم، إذا عاندوا ولم يســـــــــلموا أن يفتح 
القـــــــــرآن ويقرأ بإنصـــــــــاف ودون خلفية هذا 
الكالم وال غيره، ثم يحاكم هذا الكالم وكذا 
كالَم المخالفيـــــــــن لـــــــــكالم اهلل الحق المبين 
}َوِباْلَحقِّ َأنزَْلَناُه َوِباْلَحقِّ َنَزَل{ ثم يقرر بعد 

ذلك ما يشاء!!!
وأقتصر هنا على أمثلة:

قـــــــــال اهلل تعالى: }ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل 
اْلِكَتاِب وَاْلُمْشـــــــــِرِكيَن ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلِديَن 
ِفيَها ُأْوَلِئَك ُهْم َشرُّ اْلَبرِيَِّة  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا 
اِلَحـــــــــاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبرِيَِّة  َوَعِمُلوا الصَّ
َجزَاُؤُهـــــــــْم ِعنَد رَبِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمن 
َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا رَِّضَي اللَُّه 
َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَُّه{ . 

فماذا تقولون بعد هذا الكالم ؟؟؟
وقـــــــــال  تعالـــــــــى - أيضا -:}ُقـــــــــْل َيا َأْهَل 
اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسوَاء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم 
َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَه واََل ُنْشـــــــــِرَك ِبِه َشـــــــــْيًئا واََل 
َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضـــــــــًا َأْرَباًبا مِّن ُدوِن الّلِه 
َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشـــــــــَهُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن  َيا 
وَن ِفي ِإْبرَاِهيَم َوَما  َأْهَل اْلِكَتاِب لِـــــــــَم ُتَحآجُّ
ُأنزَِلِت التَّـــــــــورَاُة وَاإلنِجيُل ِإالَّ ِمن َبْعِدِه َأَفاَل 
َتْعِقُلوَن َهاَأنُتْم َهؤالء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكم ِبِه 
وَن ِفيَمـــــــــا َلْيَس َلُكم ِبِه ِعْلٌم  ِعلـــــــــٌم َفِلَم ُتَحآجُّ
وَالّلُه َيْعَلُم وََأنُتْم اَل َتْعَلُموَن َما َكاَن ِإْبرَاِهيُم 
ْسِلًما  َيُهوِدياًّا واََل َنْصرَاِنياًّا َوَلِكن َكاَن َحِنيًفا مُّ
َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشـــــــــِرِكيَن ِإنَّ َأْوَلى النَّاِس 
ِبِإْبرَاِهيَم َللَِّذيَن اتََّبُعـــــــــوُه َوَهـَذا النَِّبيُّ وَالَِّذيَن 

آَمُنوْا وَالّلُه َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَن{.
 فهل هناك ما هو أصرح من هذا؟؟؟

 واآليات كثيرة جـــــــــدا ال أدري كيف غفل 
عنها الغافلون؟؟؟!!!

أمـــــــــا معاملة أهل الكتاب فـــــــــي هذه الدنيا 
فأمر آخر؛ فقد ميَّـــــــــز اهلل بين المحاربين 

وغير المحاربين:
فقال عـــــــــن المحاربين:}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا 
َن اْلُكفَّاِر َوِلَيِجُدوْا ِفيُكْم  َقاِتُلوْا الَِّذيَن َيُلوَنُكم مِّ

ِغْلَظًة وَاْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َمَع اْلُمتَِّقيَن{.
أمـــــــــا غير المحاربين فقد قـــــــــال اهلل لنا }اَل 
َيْنَهاُكُم اللَّـــــــــُه َعِن الَِّذيَن َلـــــــــْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي 
الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّوُهْم 
َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن{.

- فماذا على المسلم المطيع، الذي يؤمن 
بأن هـــــــــذا القرآن يهدي للتـــــــــي هي أقوم،  
إن اســـــــــتجاب ألمر اهلل، وتقولب في هذا 
اإلطار الربانـــــــــي، ولم يقبل أيَّ كالم آخر 
- غير كالم اهلل ورسوله - يزّينه الشيطان 
قـــــــــه صاحبه  بأســـــــــلوب اإلثارة أو  أو ُينمَّ
التجرؤ أو نحو ذلك.؟؟؟!!! أتصور، أيها 
المنصفون، أن أزمتنا ليســـــــــت في بعض 
أحكام الشـــــــــرع، كأحكام الميراث، ووجوب 
الستر والعفاف، وليست في التزامنا بفتاوى 
علمائنا إذا لم يتبين خطؤها، وليســـــــــت في 
استدعاء ماضينا لنستنير به في حاضرنا، 
أو نحـــــــــو ذلك من تشـــــــــخيصات األعداء 
الماكرين،  والتي اجترَّها - لألسف - َمن 

ظاهرُهم أنهم أولياء.
- إنمـــــــــا أزمتنا في مخالفتنـــــــــا للثابت من 
أحكام الشـــــــــرع، وفـــــــــي  إحيـــــــــاء أوضاع 
الجاهلية أو إقرارها والرضى بها )الفجور 
والتبرج وغيرهما(، وفي مخالفتنا للراشدين 
من علمائنا - ســـــــــلفا وخلفـــــــــا - واتباعنا 
ألشباه العلماء، وأنصاف العلماء، وأعداء 

العلمـــــــــاء، ومن لم يتعلم ضوابط العلم عند 
ســـــــــراف، أو  العلماء، وفي تمردنا بجرأة واإ
سفاف، على ماضي أمتنا  تقوقعنا بجهل واإ
بصوابه وخطئه، وفي حســـــــــن ظننا وثقتنا 
المطلقة بالمستشـــــــــرقين ومـــــــــن تبعهم من 
المستغربين، ثم بمن يردد مقوالتهم بانبهار 

من المعاصرين التابعين.
أتصـــــــــور أن أزمتنا -اآلن - ليســـــــــت في 
الخطـــــــــاب المســـــــــجدي ، الذي لـــــــــو َوجد 
األعداء ســـــــــبيال لحرمان الناس منه ومن 
بركاته علـــــــــى األمة ودينهـــــــــا لفعلوا؛ كما 
صرَّحوا؛ ألن محاذير الجهل، والغفلة عن 
الواقع، والتقوقع علـــــــــى أخطاء الماضي، 
والموضوعات الميتـــــــــة، والخطاب البارد، 
وكل ما أنكره العقالء والمجددون، ومعهم 
هؤالء المقلـــــــــدون، على األئمة والخطباء، 
عولـــــــــج كثير منه بفضل اهلل، ثم بســـــــــبب 
انتشـــــــــار الوعـــــــــي، وارتفاع المســـــــــتويات، 
وبعض القرارات الراشـــــــــدة والمعاهد الراقية 
التـــــــــي صححت هذا المســـــــــار، بحمد اهلل، 
حتـــــــــى غلب )أو كثر( من أئمتنا الخطاب 
الراشـــــــــد الذي يبني وال يهـــــــــدم، ويجمع وال 
يفرق، وُيســـــــــهم في نهضة األمة بقســـــــــط 
ن كان ما زال بعٌض  وافـــــــــر، والحمد هلل، واإ
مما ُينكر موجودا، دون شك، لكن التهويل 
وربـــــــــط كل أزمات األمة بـــــــــه خطٌأ علمي 
منهجيٌّ ينبغي أن نتوب منه كما نتوب من 
الذنوب، وبخاصة أن له آثارا وخيمة على 
حرص الناس علـــــــــى الجمعة والجماعات 

التى ربط اهلل حياة القلوب بها.
أتصور أن أزمتنا الحقيقية في سوء فهمنا 
لديننـــــــــا، وفي بعدنا عن حســـــــــن العمل به 
واالنقياد ألحكامه، وفي فشـــــــــلنا في حسن 

الدعوة إليه وتحبيبه إلى الناس جميعا.
 وال أخفيكم ســـــــــرا إذا قلت أننا قد نشـــــــــترك 
جميعا في ذلك أو في شيء من ذلك، وال 
حول وال قـــــــــوة إال باهلل، بل إني أخوف ما 
أخاف وأخوف غيري منه قوله تعالى:} ُقْل 
َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباأْلَْخَسرِيَن َأْعَمااًل الَِّذيَن َضلَّ 
َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم 
ُيْحِســـــــــُنوَن ُصْنًعا{، وال أستثني من أشبعوا 
أمتنا جلـــــــــدا من المتأثرين بالمستشـــــــــرقين 
ل العلمانييـــــــــن والحداثيين، بل إني  وُضالَّ
أعتقـــــــــد -واهلل أعلم - أنهم أســـــــــهموا في 
تخلفنا بالقسط األوفر؛ وذلك بسبب زعزعة 
يقين الناس بالحق الذي نزل من السماء، 
وبشـــــــــغلهم بما فرغت منه األمة عما يجب 
أن ينشغلوا به من واجبات وقتهم وفرائض 
زمانهم، وبخدمة أعداء األمة والمتربصين 
بها بالمجـــــــــان، بل بنفقات ســـــــــخية منهم 
على باطلهم، وبعدم تقديم حلول واضحة 
ال تصـــــــــادم الثوابت، وال يمكـــــــــن تحويلها 
إلى مشـــــــــاريع عملية، وبإسقاط ثقة األمة 
فـــــــــي زعماء فكرها ورواد مســـــــــيرتها وأفذاذ 
علمائها، وبغير ذلك مما يحتاج إلى كتب 

ومحاضرات.
 أتصور -أخيرا - أن أزمتنا ليســـــــــت في 
التشـــــــــخيص والتنظير، فقد سمعنا، وقرأنا، 
وكتبنـــــــــا منه ما أوصَلنـــــــــا إلى حدِّ االكتفاء 

والتخمة.
- إنمـــــــــا الحـــــــــّل الناجح، والـــــــــدواء الناجع 

ألزماتنا كلها يكمن في ما يلي:
- في تحويل التنظير إلى تنفيذ، واألحالم 
إلى واقع ملموس، وفـــــــــي المبادرات التي 
ننتظرها لتمأل فراغنا بالعمل، وتبعدنا عن 
الجدل )فما ضل قوم بعد هدًى كانوا عليه 

إال أوتوا الجدل(.
- وفـــــــــي التضحيات التـــــــــي ُيفرَّق بها بين 

التقّي والدعّي، وبين الصادق والكاذب. 
- وفي مخالفة األهواء والشـــــــــهوات التي 
تقطع الطريق على طالب الدنيا بالدين أو 
طالبها بمعاداة الدين، والتي ُيمّيز بها بين 

ما كان هلل وما كان لغير اهلل.
- وفي حسن االرتباط باهلل وذكره وطاعته 
وحسن االلتجاء إليه ليهدَينا لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشـــــــــاء إلى 

طريق مستقيم. 

أْزمُتنا !!! بني تشخيصاٍت متناقضة!!

أ.د: عبد احلليم قابة
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اإلس���������ام دين الوسطية، ولقد شاء اهلل سبحانه 
وتعالى أن تكون هذه الوس���������طية )َجْعًا إلهّيا(، 
ولي���������س مجرد خي���������ار من خي���������ارات المؤمنين 
ًة  باإلس���������ام، فقال تعالى:﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل 
َعَلْيُكْم َش���������ِهيًدا﴾ )البقرة:143(. ونحن ناحظ 
أن هذه اآلية الكريمة قد جعلت الوس���������طية علة 
وسببا يترتب عليه اتخاذ األمة اإلسامية موقع 
)الشهود( على العالمين، بما في هذا العالمين 
من أمم وش���������عوب وملل ورس���������االت وثقافات 
وحضارات. وذلك التعليل وثيق الصلة بمعنى 

)الوسطية( ومعنى )الشهود(..
بطاقة تهنئة: تفتح نافذة اإلحسان بيننا وبني 

اآلخر يف أرض اهلجرة:

وكما ال يخفى علينا فإن اإلحس���������ان لآلخر - 
مهما كان هذا اآلخر، مسيحيا أو يهوديا وحتى 
مجوسيا -من غير المحاربين طبعا - والتفكير 
في حاض���������ر األمة ومس���������تقبلها ومصيرها، له 
تأثير مدهش في انش���������راح الصدور، واالرتفاع 
بإنسانية اإلنسان إلى الحد الذي يحس فيه أنه 
مسؤول عن اإلنسان أينما كان هذا اإلنسان... 
وهو ما يعلم���������ه لنا القرآن الكريم، ويدعونا إلى 
 االرتق���������اء إلى مس���������تواه في مث���������ل قوله تعالى: 
ن اهلل  ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم س���������بلنا واإ
نعم  العنكبوت:69(،  المحسنين﴾)س���������ورة  لمع 
ن اهلل لمع المحس���������نين، مهما كانوا وحيث ما  واإ
وجدوا، حتى ولو كانوا من أقوام غيرنا، وبالتالي 
أصبحت التهنئة بقدوم رأس الس���������نة هجرية أو 
ميادية أو غيرهما من الدعوة للتعارف، وفينا 
نحن من المشرفين على العمل اإلسامي من 
تأتيه تهنئة الس���������نة الميادية واليهودية وتهان 
أخرى خال الس���������نة من طرف مس���������ؤولين أو 
وجهاء ملل ونحل، فكيف ال نرد التحية، لفتح 
نافذة بيننا وبين اآلخر في المدينة الواحدة وفي 
باد الغرب، هذا ما أفتى به علماء اإلسام بما 
يعرف بالفقه الظرفي، كالش���������يخ فيصل مولوي 
رحمه اهلل لما كان في فرنس���������ا، ومن سبقه في 
أوروب���������ا، أو ما ذهب اليه العام���������ة الجزائري 
ش���������يخنا محمود بوزوزو من تاميذ الشيخ بن 
باديس، بحيث كان يوصينا باغتنام اية مناسبة 
من األعياد للتعريف بربانية اإلسام وسماحته، 
فكان يحرضنا على اغتنام عشرات المناسبات 
في الس���������نة الواحدة، خاصة ف���������ي قصر األمم 
المتحدة بجنيف، في كل أس���������بوع عيد، هذا يوم 
عيد األم، وذاك عيد المرأة، وذلك عيد الشجرة، 

وتلك أعياد التحرر وعيد الجيران. 
وف���������ي نظر ش���������يخنا محمود ب���������وزوزو كل هذا 
يش���������جعنا على العمل من باب مخالطة الناس 

وتعريفهم بس���������ماحة ديننا، وحتى الصبر على 
أذاهم أحيانا، عما بقول الرس���������ول اهلل، صلى 
اهلل عليه وعلى آله وسلم: »المؤمن الذي يخالط 
الن���������اس ويصبر على أذاهم، خير من الذي ال 

يخالط الناس وال يصبر على أذاهم«.
السعودية تنهي رمسيا ألول مرة اجلدل خبصوص 

احلكم املتعلق بتهنئة غري املسلمني بأعيادهم

حس���������م الش���������يخ عبد اهلل بن محم���������د المطلق، 
المستش���������ار بالديوان الملكي السعودي، عضو 
هيئة كبار العلم���������اء، الجدل بخصوص الحكم 
الديني المتعلق بتهنئة غير المسلمين بأعيادهم 
في إطار اإلجابة عن س���������ؤال حول حكم تهنئة 
غير المس���������لمين بأعيادهم عبر برنامج “سؤال 
على الهاتف” عل���������ى “إذاعة الق���������رآن الكريم” 
السعودية، قال الشيخ عبد اهلل بن محمد المطلق 
- حفظه اهلل-: “إذا كان اإلنس���������ان يقصد بها 
)بالتهنئة( مصلحة تنفع���������ه وتنفع الدين وتنفع 
هذا الش���������خص ومن أعظم المصالح الدينية، 

ليهنئهم«.
وأكمل الش���������يخ عبداهلل المطل���������ق، بجواز تهنئة 
غير المس���������لمين بأعياده���������م، مؤكدًا أن هذا ما 
أفتى به ش���������يخ اإلس���������ام ابن تيمية وغيره من 

علماء اإلسام. 
وق���������ال إنه يجوز للمس���������لم تهنئة غير المس���������لم 
بأعياده إذا كان يقصد م���������ن وراء ذلك تحقيق 
المصلحة للدين. واستشهد المطلق على صحة 
هذه الفتوى بقوله تعالى:﴿َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا﴾ 
]البقرة: 83[، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: »اتق 
اهلل حيثما كنت وأتبع الس���������يئة الحس���������نة تمحها 
وخال���������ق الناس بخلق حس���������ن«، والمقصود في 
الحديث جميع الناس مسلمين وغير مسلمين. 
عدم الخلط بين الش���������عيرة التعبدي���������ة والمعاملة 

اإلنسانية:
أم���������ا ش���������عيرة االحتفال الديني، ف���������ا يصح لنا 
االحتفال معهم بشيء يخص معتقداتهم تحديدا، 
كما هو الحال بالنس���������بة الين���������ا فهم ال يحتفلون 
معن���������ا بأعيادنا في التذكية و المناس���������ك، لكن 
تبادل التحايا و حتى تقديم الهدايا بيننا وبينهم 
بمناس���������بة أو بغير مناس���������بة فا حرج فيه، بل 
مرغوب ومطلوب، كما هو معروف من زمان 
لدى جاليتنا في الغرب، وحتى في دول الخليج 
الذين لم يصرحوا رسميا بذلك، إال في الدوائر 
الضيقة، وفيهم من ذه���������ب على ضوء بعض 
الفتاوى، منعا للجدال في تحريم أو إباحة تهنئة 
المسيحيين، »إذا كان اعتقاد بعضنا أنها غير 
مش���������روعة فا نهنئ، لك���������ن ال نمنع غيرنا من 
التهنئة بما أّن هناك فتوى مختلفة عما نعتقد«، 
ليتم غلق باب هذا الموضوع لعدم وجود جدوى 

من الخوض فيه.
علماء األزهر يقرون بتهنئة غري املسلمني بأعيادهم 

شريطة أاّل تكون بألفاظ تتعارض مع العقيدة 
اإلسالمية

وفى أح���������دث فتاواها، أكدت أمانة الفتوى بدار 
اإلفتاء المصرية جواز تهنئة غير المس���������لمين 
بأعيادهم، ش���������ريطة أال تكون بألفاظ تتعارض 

مع العقيدة اإلس���������امية، وج���������اء في الفتوى أن 
ه���������ذا الفعل يندرج تحت باب اإلحس���������ان الذى 
أمرنا اهلل عز وج���������ل به مع الناس جميعا دون 
تفريق، مذك���������رة بقوله تعال���������ى: ﴿َوُقوُلوا ِللنَّاِس 
ُحْس���������نًا﴾ وقوله تعالى:﴿ِإنَّ اللَّ���������َه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل 

وَاإِلْحَساِن﴾. 
وقالت أمانة الفتوى إن أهم مستند اتكأت عليه 
ه���������و النص القرآني الصريح الذى يؤكد أن اهلل 
تبارك وتعالى لم ينَهنا عن بر غير المسلمين، 
هدائهم، وقبول الهدية منهم، وما  ووصله���������م، واإ
 إلى ذلك من أش���������كال الب���������ر، وهو قوله تعالى:

﴿اَل َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم في الِديِن 
َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرَُّوُهْم َوُتْقِس���������ُطوا 
ِإَلْيِه���������ْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُمْقِس���������ِطيَن﴾. وقالت إن 
اإلهداء وقبول الهدية من غير المس���������لم جائز 
أيضًا، مؤكدة أّن الّنبي -صلى اهلل عليه وسلم 
- كان يقبل الهدايا من غير المسلمين؛ حيث 
ورد ع���������ن على بن أبى طالب -رضى اهلل عنه 
- قال: »أهدى كسرى لرسول اهلل -صلى اهلل 
عليه وسلم - فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل، 
وأه���������دت له الملوك فقبل منها«، وزادت الفتوى 
أن علماء اإلسام قد فهموا من هذه األحاديث 
أن قبول هدية غير المسلم ليست فقط مشروعة 
نما ألنها  أو مستحبة ألنها من باب اإلحسان؛ واإ

سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم. 
ويق���������ول الدكتور محمد رأف���������ت عثمان، عضو 
مجمع البحوث اإلس���������امية: القواعد الشرعية 
تق���������ول إّن األصل في األم���������ور اإلباحة ما لم 
يرد نص بالتحريم، والمشاركة في التهنئة بعيد 
المي���������اد ال تمس عقيدة المس���������لمين من قريب 
أاو بعيد بل هي من باب البر واإلحس���������ان إلى 

شركاء االنسانية الذى نادى به اإلسام. 

بينما يصف الدكتور عبد المعطى بيومي عميد 
كلية اصول الدين السابق تلك الفتاوى المتشددة 
بأنها لغو ال يستحق الوقوف عنده ويقول: تلك 
التهنئة واجبة لشركاء الوطن، ويدلل على رأيه 
بأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يستقبل 
الوفود غير االس���������امية بالروضة الش���������ريفة، 
ويرحب بهم ويس���������مح لهم بالصاة في المسجد 
النبوي، وكان � صلى اهلل علية وسلم يقول »أنا 

أولى بعيسى ليس بيني وبينه نبي«. 
ويؤكد الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف 
أس���������تاذ التاريخ والحض���������ارة بجامعة األزهر أّن 
تهنئة اإلخوة المس���������يحيين في أعيادهم واجب 
ديني عند المس���������لمين، ومن أفت���������وا بغير ذلك 
أس���������اءوا الى االسام، مذكرًا أّن الرسول �صلى 
اهلل عليه وسلم � استعان في هجرته بعبداهلل بن 
أريقط ولم يكن مسلما وتزوج من مارية القبطية 
وكان يتعام���������ل مع اليه���������ود والنصارى، بل إن 
الرس���������ول صلى اهلل عليه وسلم قام واقفًا عندما 
رأى جنازة فقال له بعض الصحابة. لماذا تقف 
إنه���������ا ليهودي؟ فقال -صلى اهلل عليه وس���������لم: 

أليست نفسًا؟! كما جاء في الصحاح. 
فهل يجوز تجاهل مش���������اعر الج���������ار والزميل 

ورئيس العمل إلى آخر هذه العاقات التي تربط 
البش���������ر بعضهم ببعض، بل إن األمر س���������وف 
ينس���������حب في هذه الحالة على بعض األس���������ر 
التي تكون فيها الزوجة مسيحية، والتهنئة إذن 
ومشاركة غير المس���������لمين في أعيادهم الدينية 
جائزة تمام���������ا بل وضرورية للحفاظ على وحدة 
المجتمعات وتماس���������كها، وعدم انتش���������ار الفتن 
ومش���������اعر التعصب والكراهية، حقيقة األمر، 
أن المس���������لمين قد تركوا جوه���������ر الدين ليتفرغوا 
للقشور، وهو ما عاد علينا بالواقع الذى نحياه 
اآلن وبالصورة التي نعانى منها جميعنا. فكلمة 
»عيدكم س���������عيد« أو »كل عام وأنتم بخير« ال 
تعنى أو تشير من قريب أو بعيد إلى اإلعان 
عن اعتناق الدين اآلخر وممارس���������ة طقوسه، 
ولكن األمر بات وكأن المس���������لمين ال هم لهم 
سوى طرح المزيد من اإلشكاليات الفرعية بدال 

من االهتمام بشئون دينهم والقيام عليها. 
االحتاد العاملي يشرع التهنئة لغري املسلمني 

بأعيادهم، على أنها من الرب الذى مل ينه اإلسالم عنه
كم���������ا أج���������از الدكت���������ور 
القرض���������اوي  يوس���������ف 
التحاد  األسبق  الرئيس 
العالمي لعلماء المسلمين 
المس���������لمين  غير  تهنئة 
أساس  على  بأعيادهم، 
أنه���������ا من »الب���������ر الذى 
لم ينه اإلس���������ام عنه«، 

وقال االم���������ام القرضاوي، في إح���������دى فتاويه: 
»بمناسبة احتفاالت المس���������يحيين بأعياد رأس 
الس���������نة الميادية، أجي���������ز تهنئته���������م إذا كانوا 
مس���������المين للمسلمين، وخصوصا من كان بينه 
وبين المسلم صلة خاصة، كاألقارب والجيران 
في المسكن، والزماء في الدراسة، والرفقاء في 
العمل«، مشيرا إلى أّن مراعاة تغير األوضاع 
العالمية والحرص على تبنى فقه التيسير، هو 
الذى جعله يخالف ش���������يخ اإلس���������ام ابن تيمية 
وتلميذه اب���������ن القيم في تحريمه تهنئة النصارى 

وغيرهم بأعيادهم. 
واعتبر الش���������يخ القرضاوي -في فتوى سابقة - 
أن التهنئ���������ة من البر الذى ل���������م ينهنا اهلل عنه، 
بل يحبه كما يحب اإلقس���������اط إليهم، مستشهدا 
بقوله تعالي: ﴿ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِس���������ِطيَن﴾ ال 
سيما إذا كانوا هم يهنئون المسلمين بأعيادهم، 
َذا ُحيِّْيُت���������م ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوْا  واهلل تعال���������ى يقول: ﴿وَاِإ
ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّوَها« )النساء:68(. وأوضح 
أنه »يجب أن نراعى مقاصد الش���������ارع الحكيم، 
وننظ���������ر إلى النص���������وص الجزئي���������ة في ضوء 
المقاص���������د الكلية، ونرب���������ط النصوص بعضها 
ببعض، وها هو القرآن يقول: ﴿ال َيْنَهاُكُم اللَُّه 
َع���������ِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم في الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم 
ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِس���������ُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه 
ُيِحبُّ اْلُمْقِس���������ِطيَن﴾ »فه���������ذا هو األصل، وهو 
الدس���������تور«، وما عدا ذلك ف���������ا يعد غباء بل 

تنطع و جهل بالدين وواقع الناس..
وهذه المعاني كلها يلخصها قول النبي )ص(: 
)َأَنا َأْوَلى النَّاِس ِبِعيَس���������ى اْبِن َمْرَيَم ِفي اأُلوَلى 
وَاآلِخرَِة. َقاُلوا َكْيَف َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل: اأَلْنِبَياُء 
َهاُتُهْم َشتَّى َوِديُنُهْم وَاِحٌد..(،  ِإْخوٌَة ِمْن َعاٍَّت وَُأمَّ
وه���������ذا الحديث يبين قضيتين هامتين في أصل 
اإليمان باألنبياء الذي هو أحد أركان اإليمان 
الس���������تة.. و اهلل يقول الحق وهو يهدي السبيل، 
وكل عام واألمة الس���������امية واإلنسانية قاطبة 

بألف ألف خير. 

 وعام سعيد لإلنسانية قاطبة على اختالف معتقداتهم
ْكَرى َتْنَفُع امْلُْؤِمننَي{ وحتت شعار قوله تعلى  }َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا{ وعمال بقول الرسول-صلى اهلل عليه وسلم -: »أنا أوىل الناس بعيسى ابن مريم يف األوىل  من باب }َوَذكِّْر َفِإنَّ الذِّ

واآلخرة«، ولتصحيح املفاهيم املغلوطة واملسربة من قبل بعض املتطفلني على اإلسالم الذين ال حيسنون إال التحريم دون أي علم بواقع الناس مسربني بعض الفتاوى الشاذة عن حرمة »االحتفال« 
باملولد النبوي الشريف، وحرمة أي نوع من أنواع االحتفال حتى ولو كان تذكريا بسرية الرسل واألنبياء عليهم السالم. 
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الطريق مرفق مشرتك
الطريق مرفق اجتماعي عام يشترك جميع أفراد 
المجتمع في اس���������تعماله واالس���������تفادة منه، فهذا 
يس���������لكه إلى عمله، وه���������ذا يتجه من خالله إلى 
دراس���������ته، وهذا يذهب منه إلى الس���������وق لقضاء 
حاجاته، فكل فرد من أفراد المجتمع يحتاج إلى 
الطريق في كل يوم من أيام حياته، ويرجو دائما 
أن تكون الطريق آمنة ميس���������رة ال يتعرض فيها 
ألذى، وال يعترضه خالل سيره عليها ما ينغص 

عليه يومه أو يهدد أمنه أو يفسد طمأنينته.
وما دام���������ت الطريق مش���������تركا اجتماعيا، فمن 
الطبيع���������ي أال يتولى أحد من أف���������راد المجتمع 
االس���������تحواذ عليها أو اعتراض مرور اآلخرين 
عليها أو التس���������بب لهم فيما يجعلهم غير آمنين 

في أثناء سيرهم عليها. 
ونظرا لحاجة الناس الماسة الستعمال الطريق 
وحاجته���������م إلى الش���������عور باألم���������ن والطمأنينة 
أثناء س���������يرهم عليها، يأتي هذا التوجيه النبوي 
الحكيم ليرش���������د المؤمنين إلى استعمال الطريق 
في المرور عليه���������ا، وعدم الوقوف أو الجلوس 
فيه���������ا، ألن الوقوف أو الجلوس يعني اعتراض 
اآلخرين أو التسبب في شعورهم بعدم األمان.. 
وقد جاء هذا التوجيه بصيغة التحذير الش���������ديد 
)إياكم والجلوس في الطرقات(، ليدل على خطر 
هذا الس���������لوك وأثره في عدم استقرار المجتمع، 
لما يسببه لدى أفراده من شعور بالخوف وعدم 

االطمئنان.
فاألصل في المؤم���������ن، إذن، أن يتخذ الطريق 
مسلكا إلى مقصده ال غير، فهو إما ذاهب من 
خالله���������ا لقضاء مصالح���������ه أو عائد عليها إلى 

بيته، دون أن يتخذ منها مجلسا أو موقفا.
إال أن ظ���������روف الحي���������اة وحاج���������ات العي���������ش 
ومقتضي���������ات العالقات اإلنس���������انية بي���������ن أفراد 
المجتمع، قد تفرض على اإلنسان في يوم من 
األيام أو ربما في كل يوم أن تكون له وقفة في 
الطريق أو مجلس على جانبها. وهو ما تساءل 
عنه الصحابة الكرام حين قالوا: "يا رسول اهلل، 
مالنا من مجالس���������نا بد، نتحدث فيها". في هذه 
الحالة يوجب الرس���������ول صلى اهلل عليه وس���������لم 
على المؤمن أن يتحلى بأدب اإلسالم ويحرص 

على الوفاء للطريق بحقها..
وحق���������وق الطريق كما بينها رس���������ول اهلل صلى 
اهلل عليه وس���������لم في هذا الحديث، أربعة، هي: 
)غض البص���������ر، وكف األذى، ورد الس���������الم، 

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر(.
 احلق األول: غض البصر

المؤمن مطالب دائما بغض بصره وكف نظره 
عم���������ا حرم اهلل عز وجل، في كل األحوال، قال 
وا ِمْن َأْبَصارِِهْم  تعالى آمرا:}ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر 
ِبَما َيْصَنُعوَن{ ]الن���������ور: 30[، وقال عز وجل 
مح���������ذرا من مخالفة ه���������ذا األمر:}َيْعلَ���������ُم َخاِئَنَة 

ُدوُر{]غافر: 19[. اأَلْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُّ
إال أن هذا األمر يزداد تأكيدا في الطريق العام، 
ألن وقوف اإلنس���������ان في الطريق أو جلوس���������ه 
على جانبها من ش���������أنه أن يلفته إلى االهتمام 
باآلخرين واالنتب���������اه إليهم، وعدم غض الواقف 
ف���������ي الطريق أو الجالس عل���������ى جانبها لبصره 

سيؤذي ال محالة المارين من غادين ورائحين، 
ويسبب لهم األذى ويشعرهم بعدم الطمأنينة.

واألمر بغض البص���������ر هنا ليس مقصورا على 
نما أيضا  النظر إل���������ى المحرمات فحس���������ب، واإ
النظر إلى ما ال يعني، ألن المارين دائما ليسوا 
بالضرورة نس���������اء يؤمر الرج���������ل بغض النظر 
نما قد يكون المار رجال يحمل ش���������يئا  عنهن، واإ
وال يريد أن يطلع علي���������ه اآلخرون وخاصة إذا 
كانوا من معارف���������ه، ونظر الواقفين في الطريق 
إليه يحرجه. ويزداد األمر سوءا لو أن الواقف 
على الطريق سأل هذا الرجل عما يحمله، فربما 
أدى ذلك إلى الخصوم���������ة بينهما والنزاع الذي 

ينتهي إلى ما ال تحمد عقباه.
نه ليؤس���������فنا أن نسجل ما يعانيه مجتمعنا من  واإ

خلل في هذا الجان���������ب، فقد أدى عدم 
التزام المس���������لمين به���������ذا التوجيه النبوي 
الشريف إلى تقطع العالقات االجتماعية 
حساس األفراد بعدم  وفساد ذات البين واإ
ف���������ي الطرقات  يس���������يرون  األمان وهم 
ذاهبي���������ن منها إلى أعمالهم ومصالحهم 

أو عائدين منها إلى بيوتهم.
وال شك أنه منظر مقرف ويثير التقزز، 
منظر الكثير من الش���������باب وهم يقفون 
على نواصي الطرق���������ات أو في أبواب 
الثانوي���������ات والجامعات، ال لش���������يء إال 
ليعترضوا طريق النساء ويتحرشوا بهن 

ويتسببوا لهن في اإلحراج والضيق.
وهو كذلك منظر مق���������رف؛ منظر أولئك الذين 
يقفون على أبواب العم���������ارات، يمعنون النظر 
في كل داخل إليها أو خارج منها، يس���������تطلعون 
إل���������ى أين يذهب ومع م���������ن يذهب إن خرج من 
العم���������ارة، ومع من عاد وماذا يحمل في يده إن 

دخل إلى العمارة.
وغير ذلك من المظاهر الس���������يئة التي يعج بها 

مجتمعنا.
احلق الثاني: كف األذى

واألذى المنهي عنه؛ هو كل ما قد يتسبب للغير 
في الحرج والضرر، ماديا كان أو معنويا.

والواقع أن الوقوف في الطريق أو الجلوس على 
جانبها بال س���������بب، هو بحد ذاته مدعاة إليذاء 

اآلخرين والتسبب لهم في الحرج والضيق.
لذلك كان من حق الطريق على من يقف فيها؛ 

أن يكف أذاه عن الناس.
فهو ف���������ي أثن���������اء وقوفه ال ينبغي أن يش���������تغل 
بغي���������ر مصلحته، فإذا م���������ا قضاها وجب عليه 
االنصراف والسير في حال سبيله دون اهتمام 

بما ال يعنيه.
ذلك ألن الوقوف ف���������ي الطريق بغير مصلحة، 
البد أن يجعل اإلنسان يهتم بما يراه ويالحظه 
على المارين، وربما دعاه ذلك إلى التعليق على 
هذا والضحك على ذاك، وتعيير هذا والتشنيع 
على ذاك، والبد لمن كان هذا حاله أن يصطدم 
باآلخرين ويتخاصم معهم، ويش���������تبك معهم في 
منازعات وخصومات ال مب���������رر لها وال طائل 
م���������ن ورائها، ونتيجتها في النهاية تقطع أواصر 
المجتمع وتمزق شبكة العالقات اإلنسانية بين 

أبنائه.
وق���������د توعد اهلل عز وجل من ي���������ؤذي المؤمنين 
ويتس���������بب لهم ف���������ي الحرج والضي���������ق بالعقوبة 
الصارم���������ة، في قول���������ه عز م���������ن قائل:}وَالَِّذيَن 
ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن وَاْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد 

ْثًما ُمِبيًنا{ ]األحزاب: 58[. اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا وَاِإ
وم���������ن صور األذى التي يقترفه���������ا الواقفون في 
الطرقات أو الجالس���������ون على جنباتها في حق 
المؤمنين؛ س���������وء الظن بهم، والتجسس عليهم، 
واغتيابه���������م، وكله���������ا أمور منه���������ي عنها، قال 
تعالى:}َي���������ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن���������وا اْجَتِنُبوا َكِثيرًا ِمْن 

ُسوا واََل َيْغَتْب  نِّ ِإْثٌم واََل َتَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ الظَّ
َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه 
َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُه وَاتَُّق���������وا اللََّه ِإنَّ اللََّه َتوَّاٌب َرِحيٌم{

]الحجرات: 12[.
نَّ َفِإنَّ  وقال صلى اهلل عليه وس���������لم:)ِإيَّاُكْم وَالظَّ
ُسوا  ُس���������وا واََل َتَجسَّ نَّ َأْكَذُب اْلَحِديِث واََل َتَحسَّ الظَّ
واََل َتَحاَس���������ُدوا واََل َتَداَب���������ُروا واََل َتَباَغُضوا َوُكوُنوا 

ِعَباَد اللَِّه ِإْخوَاًنا(]صحيح البخاري[.
 احلق الثالث: رد السالم

رد السالم واجب مفروض شرعا، من تركه كان 
آثما بسبب مخالفته ألمر اهلل عز وجل في قوله 
َذا ُحيِّيُتْم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن  سبحانه وتعالى:}وَاِإ
ِمْنَه���������ا َأْو ُردُّوَها ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َش���������ْيٍء 
َحِسيًبا{]النس���������اء: 86[. والذي ال يرد الس���������الم 

عاٍص غير ممتثل ألمر اهلل عز وجل في هذه 
اآلية الكريمة.

وال ش���������ك أن من ش���������أن الواقف في الطريق أو 
الجالس على جانبها أن يمر عليه الناس فيلقي 
عليه بعضهم الس���������الم، فه���������و مطالب عند كل 
تحية بالرد على صاحبه���������ا، ولو تكررت عليه 
التحي���������ة ألف مرة ل���������كان مطالبا بردها ألف مرة 

كذلك.
لكن المالحظ أن كثي���������را من الناس يردون مرة 
أو مرتي���������ن ث���������م يملون من رد الس���������الم فيكفون 
ويتجاهلون كل سالم يلقى إليهم بعد ذلك. وهذا 
الس���������لوك إلى جانب أنه يسخط اهلل عز وجل، 
يؤدي كذلك إلى انتش���������ار الع���������داوة والبغضاء 
واألحقاد بين المؤمنين، ألن من يلقي الس���������الم 
عل���������ى رجل يعرفه، ثم يفاجأ به يتجاهله وال يرد 
على تحيته، ال محالة س���������يؤثر ذلك في نفسه، 
وس���������يجعله يتخذ منه موقفا سلبيا، وهكذا شيئا 
فشيئا تنتش���������ر البغضاء وتشيع األحقاد التي ال 

مبرر لها وال داعي إليها.
لذلك كان رد السالم واجبا، وكان عدم رده إثما 
ومعصية، فإذا ما أراد المؤمن أن ينجو من هذا 
اإلثم وال يقع في هذه المعصية، فما عليه إال أن 
يقلل من الوقوف في الطرقات، ويحرص على 
االنطالق إلى عمله أو قضاء حوائجه أو يعود 
إلى بيته أو يزور أقاربه وذوي رحمه، أو يذهب 
إلى المسجد لعبادة ربه، فذلك أنفع له في الدنيا 

وأنجى له في اآلخرة.
احلق الرابع: األمر باملعروف والنهي عن املنكر

الواقف في الطري���������ق أو الجالس على جانبها، 
ال محالة س���������يرى من الناس تقصيرا في بعض 
المسائل التي البد من القيام بها، أو يرى منهم 
ضرارا بحق  اعتداء على بعضهم أو إفس���������ادا واإ

مصلحة من المصالح العامة للمجتمع.
وهو إذا رأى ش���������يئا من ذلك، كان من الواجب 
عليه أن يأمر بالمع���������روف في الحالة األولى، 
وينه���������ى عن المنكر في الحال���������ة الثانية. وليس 
له خيار ف���������ي أن يفعل أو ال يفعل، فهو إن لم 
يأمر بالمعروف كان مقصرا في حق المجتمع 
إذ ل���������م يأمر بما فيه منفعة عامة للمجتمع كله، 
فيك���������ون بذلك آثما. وهو إن لم ينه عن المنكر، 

يكون سببا في وقوع مفاسد يعود ضررها على 
المجتمع كله أو على بعض أفراده، فيكون آثما 
بسبب ذلك كذلك. يقول الرسول صلى اهلل عليه 
وس���������لم: )َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا َفْلُيَغيِّرُْه ِبَيِدِه، َفِإْن 
َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك 

َأْضَعُف اإْلِيَماِن( ]رواه مسلم[.
نما كان المؤمن آثما إن لم يأمر بالمعروف أو  واإ
ينه عن المنكر، ألنه كما أنه مسؤول عن نفسه 
وعن مصالحه، هو كذلك مسؤول عن المجتمع 
كله وعن المحافظة على مصالحه كذلك، يقول 
الحق سبحانه وتعالى: }وَاْلُمْؤِمُنوَن وَاْلُمْؤِمَناُت 
َبْعُضُه���������ْم َأْوِلَياُء َبْع���������ٍض َيْأُم���������ُروَن ِباْلَمْعُروِف 
اَلَة َوُيْؤُتوَن  َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمنَك���������ِر َوُيِقيُموَن الصَّ
الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُس���������وَلُه ُأْوَلِئَك َسَيْرَحُمُهْم 
اللَّ���������ُه ِإنَّ اللََّه َعزِي���������ٌز َحِكيٌم{]التوبة: 71[، 
ٌة َيْدُعوَن  ويقول عز وجل:}َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ
ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن 
اْلُمْنَكِر وَُأْوَلِئ���������َك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن{]آل عمران: 

.]104
وتقصير األفراد في القي���������ام بواجب األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سيعود على 
المجتمع كله بالضرر والوبال، يقول الحبيب 
المصطفى صلى اهلل عليه وس���������لم: )وَالَِّذي 
َنْفِسي ِبَيِدِه َلَتْأُمُرنَّ ِباْلَمْعُروِف َوَلَتْنَهُونَّ َعْن 
اْلُمْنَكِر َأْو َلُيوِش���������َكنَّ اللَّ���������ُه َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم 
ِعَقاًب���������ا ِمْنُه ُثمَّ َتْدُعوَنُه َفاَل ُيْس���������َتَجاُب َلُكْم( 

]رواه الترمذي[.
وما انتش���������ار المفاس���������د في مجتمعاتنا العربية 
اإلس���������المية اليوم، إال نتيج���������ة طبيعية إلحجام 
المس���������لمين عن القيام بواجب األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، واش���������تغال كل واحد منهم 
بمصالح���������ه الش���������خصية دون أدن���������ى اهتم���������ام 
بالمصال���������ح العام���������ة للمجتمع واألم���������ة، بل إن 
الكثيرين ال يتورعون عن الدوس على المصالح 
العامة وربما اقتراف مفاسد تعود بالضرر على 
المجتم���������ع كله، ما دامت منافعهم الش���������خصية 

تقتضي ذلك.
وكثير من الناس إذا رأوا وقوع منكر أمامهم، أو 
رأوا تقصي���������را في معروف بحضورهم، انصرفوا 
غير مهتمين باألمر وربما وقفوا متفرجين وكأن 
األم���������ر ال يعنيهم بالمرة، وه���������ؤالء وأمثالهم هم 
المعنيون بخطاب أبي بكر الصديق رضي اهلل 
تعالى عنه إذ يقول:" َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَُّكْم َتْقرَُءوَن 
َهِذِه اآْلَيَة: }َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم اَل 
َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم{]المائدة: 105[، 
نِّي َس���������ِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  وَاِإ
َيُقوُل: )ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رََأْوا َظاِلًما َفَلْم َيْأُخُذوا َعَلى 
ُهْم اللَُّه ِبِعَقاٍب ِمْنُه( ]رواه  َيَدْيِه َأْوَش���������َك َأْن َيُعمَّ

الترمذي[.
ختام

تلك هي حقوق الطريق على المسلم إذا ما أراد 
أن يقف فيها أو يجلس على جانبها، وال ش���������ك 
أن القيام به���������ذه الحقوق ليس باألمر الهين وال 
اليسير، ولذلك فإن العاقل هو من ال يقف في 
الطري���������ق وال يجلس على جانب من جوانبها إال 
لض���������رورة قاهرة، أما فيما عدا ذلك من األحوال 
فهو س���������ائر في حال سبيله متجه إلى عمله أو 
طالب للعلم أو قاض لمصلحة من المصالح أو 
واصل لرحمه أو عائد إلى بيته، فذلك وحده هو 
س���������بيل النجاة من كل ما قد يجلب له اإلثم أو 

يعود عليه بالضرر في الدنيا واآلخرة.
وال ش���������ك أن المس���������لمين لو عملوا بهذا التوجيه 
النبوي الكريم الرتفعت من مجتمعاتهم مظاهر 
الفس���������اد والتخل���������ف، والنتفت أس���������باب الخالف 
والش���������قاق، ولعادت العالقات بينهم تس���������ودها 
األخوة والتراحم والتعاون بدل التخاصم والتنازع 

والتصارع.
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رجـــاالت

قادتنا األقدار في مطلع هذا األسبوع صحبة الشيخ 
المختار بن عامر إلى زيارة الش���������يخ خالد مرزوق 
الباحث في تاريخ الحركة الوطنية وجمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين فكان لنا معه الحوار التالي 
حول والده الش���������يخ محمد مرزوق الذي قاد حركة 
التعليم والتربية بتلمس���������ان كما قاد قاطرة اإلصالح 
في تلمس���������ان، فطرحنا عليه األسئلة التالية حول 
حياة وال���������ده العلمية واإلصالحي���������ة وعالقاته مع 
رجال الفكر والسياسة والوطنية، وعن دار الحديث 
وعالقت���������ه مع الش���������يخ محمد البش���������ير االبراهيمي 

–رحمه اهلل – وعن وفاته فأجابنا: 
"ولد الشيخ محمد مرزوق ولد قادة يوم 21 جانفي 
1884م بمدينة سبدو بوالية تلمسان، استقر أسالفه 
المرازقة بتلمسان  في أواخر القرن السابع الهجري 
الثاني عش���������ر الميالدي، ومن أسالفه العلماء ابن 
مرزوق الخطيب وابن م���������رزوق الحفيد الذي مأل 
علمه���������م تاريخ المغرب العرب���������ي قاطبة في القرن 
التاسع الهجري الرابع عشر الميالدي عند احتالل 
االس���������تدمار الفرنسي الغاشم مدينة تلمسان انتقلت 
أس���������رة ابن مرزوق األب من حي العباد إلى مدينة 
س���������بدو بعد أن اغتصبت ديارهم بس���������بب انضمام 
العائلة إلى راية األمير عبد القادر، تابع دراس���������ته 
بداية كغيره في كت���������اب الحي لحفظ القرآن الكريم 
ثم انتقل إلى المدرس���������ة الفرنس���������ية العربية وبعدها 
المدرسة الفرنسية اإلس���������المية فالمدرسة الثعالبية 
بالجزائ���������ر العاصم���������ة، كما له إجازة من مدرس���������ة 
المعلمين باللغة الفرنسية، وأصبح فيما بعد معيدا 
في مدرسة اللغة الش���������رقية الحية بباريس ثم بعث 
إل���������ى إفريقيا للتعليم بمال���������ي، وبالضبط في مدينة 
جنيي بمالي، وقد تولى إدارتها من س���������نة 1905 
إل���������ى 1911م، كما أنه تحصل على ش���������هادة في 
دراسة األدب العربي، وبعد ذلك رجع إلى تلمسان 
ليتولى التدريس في المدرسة الفرنسية اإلسالمية، 
وانتقل بعدها إلى مدينة مازونة ليعمل في القضاء 
من سنة 1911 إلى سنة 1916م، وبعدها تحرر 

من الوظيفة ليصبح وكيال ش���������رعيا )محاميا حرا( 
ليداف���������ع عن المظلومي���������ن الجزائريين مجانا، ومن 
األس���������اتذة الذين يعت���������ز بهم في الثعالبية الش���������يخ 
عبد القادر المجاوي، وعاد فيما بعد إلى تلمس���������ان 
ليؤس���������س مدرسته الحرة ذات القسم الواحد لتدريس 
اللغ���������ة العربية وكان أول م���������ن انتهج بها الطريقة 
العصرية للتدريس الموجودة بشارع خلدون، ولكن 
االس���������تدمار الفرنسي أغلقها سنة 1935م، وانتقل 
خفية إلى بن س���������كران ليؤس���������س بها مدرسة حرة، 
وكلما كان يغلق له االس���������تدمار مدرسة فتح واحدة 
أخرى، وق���������د تخرج على يديه ع���������دة إطارات من 
المناضلين الوطنيين وكانوا من أوائل من ناصروا 
الحركة الوطنية واإلصالحية أمثال األستاذ محمد 
قنانش وعبد الكريم بن عصمان وبومدين معروف 
راشدي ومصطفى مرزوق وغيرهم، كما شارك في 
تأسيس النادي اإلسالمي وأنشأ الجمعية السنوسية 
الخيرية وجمعية الرابطة ضد الكحول، كما كان له 
لقاء سنة 1923م مع العالمة الشيخ عبد الحميد 
بن باديس ليش���������ارك س���������نة 1931م في االجتماع 
األولي بالجزائر العاصمة قصد تأس���������يس جمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين، ثم تولى سنة 1932 
رئاسة شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بتلمسان، كما كانت له عالقات واتصاالت داخلية 
وخارجية مع ش���������خصيات إسالمية ووطنية وثورية 
أمثال شكيب أرس���������الن واألمير خالد حفيد األمير 
عب���������د القادر والحاج مصالي والمجاهد عبد الكريم 
الخطاب���������ي زعيم ثورة الري���������ف بالمغرب، كل هذه 
التحركات كانت من أجل اس���������ترجاع الش���������خصية 
العربية اإلسالمية التي حاول االستدمار الفرنسي 
طمس���������ها، كما له مؤلفان مخطوطان األول تحت 
عنوان "الخمر والتقوى" والثاني تحت عنوان "القلم 
والكتاب"، وفي س���������نة 1932 مرض الشيخ محمد 
مرزوق وأصبح طريح الفراش فكان يزوره أصحابه 
باستمرار على رأسهم صديقه الشيخ محمد البشير 
االبراهيم���������ّي، وعند زيارة الش���������يخ عبد الحميد بن 
بادي���������س رحم���������ه اهلل في جويلي���������ة 1939م الحظ 
غياب الشيخ محمد مرزوق فسأل عنه فأخبر بأنه 
مريض فطلب زيارته برفقة الش���������يخ محمد البشير 
االبراهيمي فدخل عليه وه���������و على فراش الموت 
فعانقه ابن باديس وتس���������امحا وبكى الجميع ، فقال 
له الش���������يخ اإلمام: "س���������نلتقي في أسواق الجنة إن 

شاء اهلل تعالى".
توف���������ي رحمه اهلل تعالى ي���������وم 22 جمادى الثانية 
الموافق ل 08 أوت 1939 م وشيعت جنازته في 
موكب مهيب إلى مقبرة سيدي السنوسي بتلمسان 
وق���������د حضر أهل اإلص���������الح والثقافة والسياس���������ة 
وّأبنه الش���������يخ محمد البش���������ير االبراهيمي، والشيخ 
االبراهيمي منذ أن دخل تلمس���������ان لم يخطب في 
أي جنازة وكان في هذا المشهد بادي التأثر، دامع 
العين، خاشع الطرف، حزين المالمح، في خطبة 
ألقاها )أس���������الت المدامع وأثارت كوامن األس���������ى 
وحركت في أنفس الشيوخ عروق الخشية والخوف 
من اهلل تعالى وحفزت نفوس الكهول إلى التسابق 
في الصالحات وحس���������ن التأسي بالعاملين وعرفهم 
معنى كرامة النفس وشرفها في سيرة الراحل الكريم 

وجلت لنفوس الشبان عبر الحياة طرائقها في سير 
من س���������بقهم( كما جاء في جري���������دة البصائر عدد 

180ليوم 24 أوت 1939م.
وقد ش���������هد له األس���������تاذ محمد قنانش أحد تالمذته 
"...وهناك ش���������خصية عظيمة مثلت دورا هاما في 
الحياة الثقافية بالمدينة هذه الشخصية هي األستاذ 

محمد مرزوق.." 
ومما جاء في كتاب آثار اإلمام االبراهيمي: "فجعت 
تلمسان عموما وطائفة اإلصالح خصوصا بموت 
األس���������تاذ الخير محمد بن مرزوق س���������ليل البيت 
المرزوقي الش���������امخ البنيان ورئيس ش���������عبة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين بتلمسان وأحد دعاتها 

الثابتين". 
رحم اهلل الشيخ محمد مرزوق وأسكنه فسيح جنانه 
وجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين، ونس���������أل اهلل الش���������فاء البنه الباحث 

الشيخ خالد مرزوق . 
إعداد : أ. محمد الهاشمي 

الشيخ حممد مرزوق رئيس شعبة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني بتلمسان وأحد دعاتها الثابتني 

كش���������ف األستاذ أحمد بوذراع اللثام عن العديد من 
الوثائق التي تحصل عليها من األرشيف الفرنسي 
المخابرات  المهم���������ة والتي أصدرته���������ا مصال���������ح 
الث���������ورة التحريرية  إبان  الفرنس���������ية  االس���������تعمارية 
الجزائرية، وقد كش���������فت فيها اللثام عن معلومات 
تتعلق بنشاط كل من الشيخ العالمة الشهيد العربي 
جدري المدعو العربي التبّس���������ي والشيخ الغسيري 
رحمهما اهلل، والمجه���������ودات المبذولة من طرفهما 
في س���������بيل تقديم الدعم لصالح الث���������ورة الجزائرية، 
ومساعدة المجاهدين الذين كانوا في أمس الحاجة 
له���������ذا الدعم ألجل المضي قدما بالكفاح المس���������لح 
إلى األمام، وتحقيق النصر واس���������ترجاع الس���������يادة 
الجزائري���������ة وطرد االس���������تعمار الفرنس���������ي من هذه 

األرض الطاهرة. 
1/ دعم الش������يخ العالمة العربي التبّسي للثورة 

التحريرية الجزائرية 
في إط���������ار متابعة مختلف النش���������اطات التي يقوم 
بها الش���������يخ العربي التبّسي في سبيل تقديم الدعم 
لصالح الثورة التحريرية الجزائرية، قام رئيس دائرة 
تبس���������ة في يوم 28 ماي 1956م بإصدار مذكرة 
استعالمات سرية تم كتابة محتواها بعد الحصول 
على معلومات أدلى بها أحد الجواسيس الموثوق 
جدا ف���������ي صحة األخبار الت���������ي يجمعها، وجهت 
هذه المذكرة لمركز االتصال واالس���������تغالل للدائرة 
رقم: 812/ س، ويتحدث موضوعها عن "تواطؤ" 

جبهة التحرير في تونس وهي مخصصة لنش���������اط 
العلماء. 

وتشير هذه المذكرة إلى أن الشيخ العربي التبسي 
موجود دائما في الجزائر وهو يقوم بنشاطات مكثفة 
وبشكل متزايد لصالح جبهة التحرير الوطني، وبأنه 
ين���������اور بصفة خاصة في أوس���������اط حزب االتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائ���������ر والعلماء حتى تكون 
مساهمتهم أكثر فاعلية وتأثيرا في تحطيم المواقف 
ن الشيخ العربي  الفرنس���������ية في إفريقيا الشمالية، واإ
التبسي متأثر للغاية ألنه لم يستطع الحصول على 
جواز س���������فر، للتنقل إلى مص���������ر، حيث كان يريد 
االلتحاق بفرحات عب���������اس وتوفيق المدني، وبأنه 
يقترح االنتق���������ال إلى القاهرة تحت ذريعة الس���������فر 
نه يعمل  ألداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة، واإ
حاليا على تحفيز وتعبئة األوس���������اط التونسية التي 
تس���������اهم في مس���������اعدة الثوار الجزائريين، ولقد قام 
بإرس���������ال إلى تونس كل من: المحامي آيت حسن 
أكلي، وهو محامي جزائري شاب، وروابحية سي 
إبراهي���������م أصله من أوالد عبودة، دوار الدكان وهو 
معلم س���������ابق في مدرسة العلماء وهو معروف في 
تبسة، تمت ترقيته مؤخرا كمفتش لمدرسة العلماء 
في قس���������نطينة، حيث التحق آيت حسن وروابحية 
إبراهيم بكل من س���������لطاني عيسى وبولكرم إبراهيم 
المتواج���������دان في تونس، ويقيم روابحية إبراهيم في 
حلق الواد، 103 الش���������ارع الكبير، في شقة وفرها 
له أحد التونس���������يين صهر الباشاغا مشري لمدينة 

المريج. 
وقد وضعت المخابرات االستعمارية الفرنسية على 
عاتقه���������ا مراقبة مختلف األنش���������طة التي كان يقوم 
بها الش���������يخ العالمة العربي التبّسي، حيث كانت 
تعتمد على عمالء مكلفين بمهمة جمع المعلومات 
عنه وعن تحركاته، وتحتوي مذكرة اس���������تعالمات 
هامة تحمل الطابع الس���������ري وقيم���������ة موثوق فيها 
لدى السلطات االس���������تعمارية الفرنسية، معلومات 

عن نشاطات الشيخ الشهيد العربي التبسي رحمه 
اهلل صادرة يوم 31 جويلية 1956م عن مصلحة 
االتصاالت واالس���������تغالل للدائرة "CLEA" موقعة 
ومختوم���������ة من طرف جورج هيرت���������ز رئيس دائرة 
تبس���������ة، وكانت هذه المصلحة مكلفة بالتجس���������س 
ومراقبة الجزائريين، وجمع المعلومات عن تحركات 
المناضلين والوطنيي���������ن عن طريق تجنيد العمالء 
والمخبرين، وقد أعدت بناًء على معلومات قدمها 
أحد الجواسيس الذين يش���������تغلون لفائدة السلطات 

االستعمارية الفرنسية. 
وخصص موضوع هذه الوثيق���������ة للعلماء، وقد تم 
إعدادها بناء على مذكرتي لالستعالمات م 1010 
المؤرخة في 16 جوان 1956م، وتش���������ير إلى أن 
الشيخ العربي التبّس���������ي المتواجد خالل تلك الفترة 
في مدينة الجزائر يساهم مساهمة كبيرة في تزويد 
خزين���������ة جبهة التحرير الوطني بالمال، عن طريق 
جمعه من التجار وأصحاب المصانع المسلمين، 
مثل السيد طيار، وطامزالي بالخصوص، كما أنه 
يطلب مس���������اعدات بعض التجار )اليهود(، منهم 
التاجر هنري سرور، وهو أحد أصحاب العالمات 

التجارية الكبيرة.
ويكشف الجاس���������وس الذي أوصل هذه المعلومات 
بأن الش���������يخ التبّس���������ي اش���������ترى ش���������احنة من نوع 
هوتشكيس حمولة 2 طن و500 كلغ، تحمل رقم 
التسجيل: "665EX 91"، ورقم بطاقتها الرمادية 
87 – 4 الصادرة بتاريخ 19 جوان 1956م، في 
شهر ماي، وسجلها باسم ابنه: جدري لمين الذي 
يش���������تغل في شركة طيار، ويقوم بنقل الماشية من 
منطقة تبس���������ة إلى مدين���������ة الجزائر، وكلف رويقي 
رابح المولود في سنة 1916م بدوار تروبية ببلدية 

تبسة المختلطة بسياقة هذه الشاحنة. 
2/ جهود الشيخ الغسيري عضو جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين
في إطار متابعة نش���������اط الشخصيات الفاعلة في 

الجزائر إبان الث���������ورة التحريرية الجزائرية أصدرت 
 "SLNA" مصلح���������ة االتصاالت الش���������مال إفريقية
وهي مصلحة مخابرات يش���������رف عليها العقيد بول 
ش���������ون وهو ضابط مختص في الشؤون األهلية، 
يتكلم العربية واألمازيغية بطالقة، بقي على رأس 
هذه المصلحة من سنة 1947 إلى سنة 1960م، 
ويعد من أخطر الضباط في ميدان االستعالمات 
والحرب النفس���������ية، وثيقة اس���������تعالمات عن الشيخ 
الغسيري عضو جمعية العلماء المسلمين ممضية 
م���������ن طرف رئي���������س الدائرة مدير الديوان ش���������ادو، 

مؤرخة في 30 ماي 1956م.
وقد جاء في نص هذه الوثيقة ما يلي: "يشرفني أن 
أحيطكم علما، أنه حسب المعلومات األولية التي 
اس���������تطعت الحصول عليها بعد اإلعالن عن سفر 
الشيخ الغسيري إلى القاهرة، يبدو أنه قد توجه أوال 
إلى فرنسا، ثم من بعدها إلى سويسرا، ومن هناك 
تنقل إلى القاهرة، ويعد الشيخ الغسيري من العلماء 
الصادقين، وقد تبن���������ى مواقف عدائية للغاية ضد 
الوجود الفرنس���������ي في الجزائر، وبعض المعلومات 
ال���������واردة في الفترة األخيرة، التي تم إرس���������الها إلى 
المصالح المؤهلة، تش���������ير إل���������ى تواجده في مدينة 
قسنطينة حيث جمع في معهد ابن باديس ثالثمائة 
)300( طالب، وألقي على مسامعهم خطابا مجد 
فيه شجاعة وتضحيات "المجاهدين" وأكد لهم على 
االنتصار القريب "لجيش التحرير الوطني"، الشيخ 
الغس���������يري يحترم كثيرا بن الش���������يخ حسين عباس، 
ومن المحتمل أنه س���������افر إلى القاهرة حتى يضع 
نفسه تحت تصرفه ]وفي خدمته[. فلقد كان كاتبه 
الخاص خالل فترة معينة، وهو من المخلصين له" 
ويختم معد هذه الوثيق���������ة كالمه قائال: "لن أتوانى 
في إرس���������ال أي معلومات تكميلية نتحصل عليها 

حول الشيخ الغسيري". 
*باحث في تاريخ الثورة الجزائرية. الشريعة-

والية تبسة 

نشاط الشيخ العالمة العربي التبّسي والشيخ الغسريي لفائدة الثورة اجلزائرية 
من خالل تقارير مصاحل املخابرات االستعمارية الفرنسية

أ: فرحاني طارق عزيز *
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مولده وتعلمه
هو: شادلي عبد الغني بن محمد بن برابح بن 
مسعود بن جاب اهلل، تعود جذوره العائلية إلى 
األش���������راف أحالف لقبيلة أوالد عمر )العقبية( 
وهم أخوة مع عائلة أوالد البحري وأبناء عمومة 
لعائلة شاذلي الشاذلي )ش���������يخ الزاوية القادرية 

ببسكرة(.
أما م����������������ولده فقد كان بسيدي عقبة يوم االثنين 
4 ربي���������ع األول 1323ه الموافق ل� 08 ماي 

1905م.
لقد تربى الش���������يخ في بيت علم ودين، لذا كان 

مشغوًفا بالدراسة حريًصا على التحصيل.
وبمسقط رأسه نشأ و تربى فحفظ القرآن الكريم 
على شيوخها األجالء وهو خريج جامع الفاتح 
عقبة وال س���������واه أيام كان عامرا بالعلم والعلماء 
وقد امتاز الشيخ عبد الغني بين طالب الجامع 

بالذكاء النادر والنبوغ المبكر..
كان الش���������يخ رحمه اهلل حادَّ الذهن، ذكيًّا نبيًها 
َفِطًنا، فصيح اللفظ سريع الحفظ، اشتغل بالعلم 
من���������ذ نعومة أظفاره، فطلب���������ه صغيرًا، وامتطى 
صهوته يافًعا، حِفظ القرآن عن ظهر قلب قبل 
س���������ن العاش���������رة - والقرآن يهدي للتي هي أقوم 
- وتعلَّ���������م كثيرًا من الفن���������ون، وحِفظ بعًضا من 
الع، فحاز  المتون، وكان محبًّ���������ا للقراءة واالطِّ
قصب الس���������بق في العلوم الشرعية، ونال سمو 
المكانة وش���������رف المنصب، وب���������وَّأه اهلل منزلة 

علمية عالية.
أما شيوخه

فقد تلقى العلَم على مجموعة كبيرة من العلماء  
أجالء منهم:

الصادق )1844-1928(  البشير بن  الشيخ 
وه���������و أول من ق���������رأ عليه وكان الش���������يخ عبد 
الغني ش���������ادلي  يصف شيخه بحفظه للحديث، 
ويتح���������دث عن ورعه ومحبته للفقراء مع حاجته 
ومواساتهم، وهو أكثر من قرأ عليه الشيخ عبد 
الغن���������ي  والزمه مالزمة تامة حتى توفي رحمه 
اهلل، ومن مش���������ايخه الش���������يخ محمد صالح بن 
منصور )-1882 1952(، قرأ عليه في الفقه 
وعل���������وم العربية وغيرهما، ومنهم الش���������يخ  عبد 
الباقي بن ُمحّمد بن س���������الم بن العربي )1851 
- 1926( ق���������رأ عليه في التوحيد والتفس���������ير 
والفق���������ه أصوله وفروعه وعلوم العربية،  ومنهم 
الش���������يخ الشيخ علي بن إبراهيم الشريف العقبي 
)-1868 1921(، ومنهم الش���������يخ الهاشمي 
بن المب���������ارك )1967-1882(، ومنهم علّي 
بن عثمان بن خلف اهلل الّش���������ريف )1889 - 
1971( قرأ عليه الحديث، وأخذ عنه األمهات 
الس���������ت وغيره���������ا وأجازه في ذل���������ك ومنهم عبد 
الحفيظ زبدي الّدريدي )1890 1975-( قرأ 
عليه المؤلف التفسير والحديث وعلوم العربية، 

كالنحو والصرف ونحوهما.
درس على جميعهم بطريقة التعليم المس���������جدي 
الس���������الف المعهود في رحاب  مسجد عقبة بن 

نافع.   
طمحت نفسه إلى الشعر واألدب فضرب بسهم 
واف���������ر فيهما فقرض الش���������عر وكتب النصوص 
وتدرب على أس���������اليب الدعوة واإلرشاد وفنون 

الخطابة والمحاضرة.

وقد وفق الش���������يخ ش���������ادلي عب���������د الغني  وبرز 
السيما في علوم اللغة والبالغة واشتهر بقرض 

نشاء القصائد في المناسبات. الشعر واإ
رحالته العلمية

كان مولع���������ا بالعلم، متعطش���������ا له، لذا س���������عى 
ف���������ي طلب���������ه والحصول عليه ف���������ي الكثير  من 

المناطق. 
غ���������ادر عب���������د الغني بن رابح وه���������و في الواحد 
والعشرين من عمره بلدة سيدي عقبة، وكان ذلك 
سنة 1926، وكانت غايته طلب العلم، فقصد 
تونس، والتح������������������ق بجامع الزَيتونة وفيها تتلمذ 
على عدة مشايخ غير متقيد بالنظام الداخلي، 
ولكن���������ه لم يمكث فيه كثيرا، حي���������ث ل�����������������م يجد 

بغيته فيه، فانقطع عنه.
نشاطه وتعليمه

عاد الش���������يخ عبد الغني  إلى مسقط رأسه سنة 
1929 وتصدر لتعليم الناش���������ئة في الكتاتيب 
بس���������يدي عقبة واقتداء بش���������يوخه تطوع لطالب 
العل���������م في الجامع بتقدي���������م دروس في البالغة 
معتم���������دا كتاب )جواهر البالغ���������ة( وفي النحو 
)ألفية ابن مالك( وفي األدب والشعر نصوصا 
مختارة وقد جلس أمامه من طلبة العلم من كان 

يكبره سنا فهم في حلقة الدرس تالميذه.
انضمامه إلى جماعة المصلحين والتفافه حول 

زعيمهم:
كانت بسكرة - كغيرها- من مدن القطر وقراه 
– ظهرت بها حركة فكرية ثقافية يمثلها ثلة من 
األدباء، وطالب العلم  من أمثال الشيخ احمد 
ب���������ن العابد العقبي الذي أصدر س���������نة 1925 
جريدة الصحراء في نفس السنة أصدر الشيخ 
محمد الس���������عيد الزاهري جري���������دة الجزائر وكان 
لعودة الش���������يخ الطيب العقبي في العشرين من 
المش���������رق العربي صداها بين النخبة، كما كان 
النتقال الش���������يخ محمد خير الدين إلى بسكرة – 
من فرفار – الذي صادف قدوم الدكتور محمد 
الشريف س���������عدان إليها - من ضواحي عنابة 
-  وفي س���������نة 1927 أص���������در الطيب العقبي 

جريدته اإلصالح.
وقد أثرى أبو القاسم الخمار وأحمد مكي الجنيدي 
هذه الفترة بالمس���������اجالت األدبية  والمطارحات 
الش���������عرية والمساهمة في إثراء األدب الجزائري 
ثم انضم إليهم بعد ذلك الش���������اعر محمد العيد 
آل خليف���������ة والكاتب الش���������اعر محم���������د الهادي 
السنوسي، فصّح أن يقال أن بسكرة حظيت به 

ما لم تحظ به أي مدينة أخرى.
اتصل الش���������يخ عب���������د الغني  بالدائ���������رة الفكرية 
التي بدأ يتس���������ع نطاقها في بسكرة وضواحيها 
تح���������ت قيادة الداعي���������ة الكبير الش���������يخ الطيب 
العقب���������ي ،فتكونت جماع���������ة إصالحية في بلدة 
)س���������يدي عقبة( تأثرت بالدعاية الجريئة التي 
بثها العالمة العقبي في المنطقة وكان ضمنها 
صاحب الترجمة وغيره من الش���������يوخ والشباب 

الناهض والسادة األفاضل. 
كتب أحد الكتاب من أنص���������ار الطرق والبدع 
مقاال مط���������وال في حق ه���������ذه الجماعة بجريدة 
النج���������اح الع���������دد 11721 بتاري���������خ 26 جوان 
1931م، مأله طعنا وسبابا، عنون له ب� »لقد 
هزلت«  وصفهم فيه بأنه���������م: يتطاولون على 
أعراض الشخصيات البارزة في سجل التاريخ 
و ينبش���������ون قب���������ور األموات واألولياء بس���������بهم 
وشتمهم،...الخ فقامت هذه الجماعة الّصالحة 
المصلحة، فنشروا: »احتجاج ودفاع من سيدي 
عقبة إلى جريدة النجاح ...« نش���������ر في جريدة 
البالغ العدد 220  الص���������ادر بتاريخ 7 أوت 

1931 ص 2    
جاء فيه: إننا الواضعين خطوط أيدينا أسفله قد 

تأثرن���������ا تأثرا كليَّا من المقال الذي رأيناه بجريدة 
نه  النجاح أب���������رزه كاتبه بإمض���������اء )نصوح( واإ
بنفس األمر لعدو لإلس���������الم والمسلمين، غاش 
لهم، وكيف ال يكون عدوا لإلسالم والمسلمين 
من يطعن في علماء الشريعة المطهَّرة، الذَّابين 
عنها، والمتمسكين بأصلها وفروعها ....وهو 
أكبر الغاش���������ين، رأى األمة اجتمعت على أمر 
دينها، فأراد تفرقته���������ا وتمزقها، فاألمة اليوم قد 
انتبهت لمكائد الكائدين ومكر الماكرين وعرفت 
أن صراط اهلل المستقيم واحد،قال تعالى: }وََأنَّ 
ُبَل  َه�َذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه واََل َتتَِّبُعوْا السُّ
َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َس���������ِبيِلِه{ ]س���������ورة األنعام اآلية 

  .]153
اإلمض���������اءات: )منه���������م(  مكي إس���������ماعيل - 
الش���������اذلي عبد الغني – بن خلف اهلل علي بن 
عثمان – عمر البس���������كري – منصوري محمد 

صالح )بن دايخة( 
أما نشاط شيخنا يف الدعوة إىل اهلل

فق���������لَّ نظيره في هذا المجال، فقد حببَّ اهلل إلى 
نفس���������ه العلم وطلبه منذ نعوم���������ة أظفاره، وحفزه 
ذلك إلى إلقاء الخطب والمواعظ في عهد مبكر 
من حياته المباركة، بل كان ينوب شيخه علي 
بن عثمان  في التدريس على كرسيه بالمسجد 

الفاتح عقبة وهو شاب.
بني ابن باديس والشاذلي عبد الغين

العالقة التي تربط بين شيخ النهضة الجزائرية 
األستاذ اإلمام عبد الحميد بن باديس ومترجمنا 
الشيخ الش���������اذلي عبد الغني هي عالقة علمية 
وصلة ود ربطت بينهما منذ زيارة الش���������يخ ابن 

باديس سيدي عقبة سنة 1931
و استمرت هذه العالقة العلمية بواسطة المراسلة 

والتعاون العلمي على طريقة ذلك الزمان.
وفــــــــــــــاته

انتقل الشيخ عبد الغني من دار الفناء إلى دار 
البق���������اء يوم الخميس 20 ربيع الثاني 1366ه 
المواف���������ق ل� 14مارس 1947م  بداره بس���������يدي 
عقبة، ودفن يوم الغد بعد صالة الجمعة  وصلى 

عليه بمسجد فاتح الشيخ علي بن عثمان . 
ترك ثالثة أبناء منهم الش���������هيدان شادلي أحمد 
ومحمد لخضر  والنقيب المتقاعد ش���������ادلي بدر 

الدين المدعو )محمد(. 
ترك الشيخ عبد الغني مكتبة عظيمة بها العديد 
من الكتب النفيس���������ة، ضاعت بسبب معانات 

العائلة لظلم قوات االحتالل. 
أم���������ا أثاره فهي موزعة بي���������ن الصحف الوطنية 

كالنجاح والبرق .......
من أشعاره 

أبي���������ات ش���������عرية أرس���������لها إلى ش���������يخه محمد 
منص���������وري العقبي )بن دايخة(  وكان الغرض 
منها استدعاء شيخه للعشاء فكانت كما يلي:

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله 
وصحبه وسلم 

أخا الظروف واآلداب الزالت موردا      
يفيض هوى عذبا إلى كل بائس   

ومـــــــــــــا برحت تشدو بالبل سعدكم      
فأهال و سهال باألديب المؤانس  
اتخـــــــذت لكـــــم نزال عشاء مساغد         

ومــــــــــا منك عبده الغني بآيس   
رحبت مكـــــــــــــانا بل وبوركت منزال        

غشاك ابن منصور فمطر نفائس   
تســـــــــر بك األرواح غيبــــــا ومشهدا         

فأنت لعمري نزهة للمجالس   
أبي���������ات بعثهم إلى الش���������يخ عب���������د المجيد حبة 

لتشطيرهم: 
لوال الصداقة والوداد ما جينا             

وال تــــــــــوسم باآلداب نــــــادينا   
وال تبسم عن ثغر السرور ومـــا               

ذاك التبسم إال من تصافينا   
أكـــــــــرم به ناديا نال الفخار على               

أنـــــــــــــدية القطر أهلينا وبادينا   
أدامــــــــــه رب الناس أزهرا علما               

وشّل ساعد من رام تعادينا   

شادلي عبد الغين 1947-1905

د.عبد القادر  بومعزة 

ــادلي عبد الغين وال يذكر أعماله  ــيخ ش ــيدي عقبة اليوم من يذكر الش َقلَّ بني أبناء س
ــة يف عامل الكتابة  ــامي والرتبة العالي ــرف له املقام الس ــود الدهر وال يع ــدة خل اخلال
ــرف كامل عمره  ــث والتنقيب وص ــرة حياته يف البح ــك برجل قضى زه ــعر.  ناهي والش

وشرخ شبابه يف املطالعة والدراسة والكتابة يف كل موضوع.
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ــن هو  ــام، م ــيكي يف اإلع ــؤال الكاس ــدأ بالس نب
الدكتور بدر الدين زواقة؟

mm بدر الدين زواقة مواطن جزائري، إنسان 
يس���������عى إلى أن يجس���������د الرؤية الكونية في هذا 
الفضاء الجميل في دنيا الناس، يؤمن بالتواصل 
وشروط النهضة، أس���������تاذ جامعي بوالية باتنة، 
مؤسس شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في والية باتنة، والده من الجيل الثاني في جمعية 
العلماء المسلمين، حيث أسس مدرسة ب�مسكيانة 
والية أم البواقي بأمر من الشيخ العربي التبسي، 
خوتي. بدر  وهي المدرسة التي ولدت فيها أنا واإ
الدي���������ن زواقة يرى أن األمة تحتاج إلى ش���������بكة 
ل���������ى تصحيح مفهوم الدين  عالقات قوية جدا واإ

من أجل انطالقة جديدة.
ــة  ــة األم ــك أزم ــدو ل ــف تب ــور كي ــة دكت يف البداي

اليوم؟
mm قضية أزمة األمة اليوم متشعبة ومعقدة، 
ألن كل الكتابات التي سبقت هي كتابات جزئية 
تفصيلي���������ة تنظر من زاوية واحدة، مع أن الكثير 
من المجددين أمثال ابن خلدون ثم مالك بن نبي 
حاولوا تشخيص أزمة األمة والمتمثلة بامتياز في 
األزمة الثقافية الحضارية، والتي تتعلق بمحورية 
ومركزية اإلنسان وعالقته بالكون، ولهذا عندما 
نقول أزمة األمة فهي أزمة ذلك االنس���������ان الذي 
جاء الق���������رآن لصناعته من خالل أبعاد ومحاور 
القرآن الكريم، فنحن انشغلنا بالقرآن قراءة وتالوة 

ولم ننتبه للقرآن الحقيقي وهو اإلنسان.
ــاح والتغيري احلقيقي يف  ــرى مدخل اإلص كيف ت

حياتنا الفردية واجلماعية؟
mm الحقيقة أن القراءة للقرآن الكريم البد أن 
تكون قراءة متكاملة، وهذا مشكل األمة حيث أن 
قراءتنا للقرآن الكريم والسنة النبوية قراءة تفصيلية 
تجزيئي���������ة جعلت الفرد المس���������لم يعيش اختالطا 
على جميع المستويات. عندما نجعل القرآن هو 
المركزية والمحورية والمرجعية لتفكيرنا ولسلوكنا 
والستش���������رافنا ندرك بأن القرآن الكريم يتكلم عن 
ثالثيات نم���������ر عليها مرور الكرام دون أن ننتبه 

لها وهي كالتالي:
الثالثي���������ة األولى وه���������ي المتمثلة في اإلس���������الم 
واإليمان واإلحسان: بمعنى أن اإلنسان البد أن 
يرتقي من دائرة الس���������الم العام إلى دائرة اإليمان 
ثم إلى دائرة اإلحس���������ان، حيث يقول اهلل تعالى: 
}َقاَلِت اأْلَْعرَاُب آَمنَّا ُقل لَّ���������ْم ُتْؤِمُنوا َولَِٰكن ُقوُلوا 
ن ُتِطيُعوا  ا َيْدُخِل اإْلِيَماُن ِفي ُقُلوِبُكْم وَاِإ َأْسَلْمَنا َوَلمَّ
ْن َأْعَماِلُكْم َشْيًئا ِإنَّ اللََّه  اللََّه َوَرُس���������وَلُه اَل َيِلْتُكم مِّ

َغُفوٌر رَِّحيٌم{.
والثالثية الثانية هي العقيدة والشريعة واألخالق: 
العقي���������دة المؤدية بالضرورة إلى الش���������ريعة وهي 
نفس���������ها المؤدية بالضرورة إل���������ى األخالق، وهنا 
أش���������ير إلى أن اإلسالم هو دين أخالقي بامتياز 
ومستقبل البشرية للديانات األخالقية، ولهذا نجد 
تفوق البوذية مثال مع أنها دين منحرف وشركي؛ 
انتش���������رت في جنوب شرق آسيا، حتى تأثر بها 
حتى بعض المس���������لمين والمسيحيين والسر في 
ذلك أنه���������ا دين أخالقي. ونح���������ن عندما فصلنا 
العقيدة عن الش���������ريعة والش���������ريعة عن األخالق 
أنتجنا مس���������لمين في المسجد لكن خارج المسجد 

ال ندري ماهي صورتهم وال صبغتهم.
الثالثية الثالث���������ة وهي العبادة والعمارة والخالفة: 
العبادة المؤدية بالض���������رورة إلى عمارة األرض 
ثم إل���������ى الخالفة، ونقصد بالخالف���������ة أن تكون 
مس���������تخلفا فيما تملكه، لألس���������ف نحن اختصرنا 
الخالف���������ة في الحكم السياس���������ي وله���������ذا تناحرنا 

وتقاتلنا لمدة قرون، ولكن البد أن يفهم االنسان 
بأن المسلم توقف عند العبادة ولم تعد عالقة له 
بالعمارة، ولهذا وجدنا أنفس���������نا نبحث عن اللقاح 
خارج بالد المس���������لمين؛ فالمسلم غير مبرمج لما 
أمره اهلل س���������بحانه وتعالى ب���������ه "العمارة" مثل ما 
أمره بالعبادة حيث يقول تعالى: }ُهَو َأنَشَأُكم مَِّن 
اأْلَْرِض وَاْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه 

ِجيٌب{. ِإنَّ رَبِّي َقرِيٌب مُّ
الثالثي���������ة الرابعة وه���������ي قضية المعرف���������ة والقيم 
والنظم، فاإلسالم جاء ليؤسس المعرفة من خالل 
"اق���������رأ" المؤدية إلى القيم، حي���������ث ال يمكن فهم 
القيم وااللتزام بها إال بالمعرفة وهذا ما أقره علم 
النفس المعرفي وبالضرورة المؤدية إلى النظم، 
وهنا أشير إلى فكرة مهمة جدا وهي أن األحكام 
والنظم والقوانين ال تبن���������ي المجتمع بل تنظمه، 
فالكثي���������ر من التجارب اإلس���������المية فش���������لت في 
تطبيق الش���������ريعة ألنها تريد أن تؤسس المجتمع 
عن طري���������ق النظم واألحكام والقوانين، فاألحكام 
الشرعية تنظم المجتمع وال تؤسسه فجّل األحكام 

الفقهية والقوانين جاءت في المدينة.
الثالثية الخامسة هي ما طورها أستاذنا العراقي 
طه جاب���������ر العلواني العراقي، المؤس���������س لفكرة: 
إس���������المية المعرفة، التوحيد والتزكية والعمران: 
القيم التي يدور حولها االنسان؛ التوحيد بمعنى 
الحرية المؤدية بالضرورة إلى التزكية، وبالمناسبة 

اإلس���������الم جاء بمظهر أخالقي جديد 
وهي التزكية، ولهذا المسلم المعاصر 
قد ال تجده س���������ارقا أو كاذبا أو زانيا 
لكنه قد يكون حاسدا أو مغتابا، وهنا 
جاء اإلسالم ليؤسس موضوع التزكية 
أو موضوع التص���������وف الصحيح أو 
العرفان المؤدي حتم���������ا إلى العمران 

البشري بكل أنواعه.
الثالثي���������ة السادس���������ة والت���������ي طورها 
فيلس���������وف األخالق األستاذ طه عبد 
الرحم���������ن المغرب���������ي وهي الش���������هادة 

واألمان���������ة والتزكية: الش���������هادة ألن اهلل أش���������هدنا 
على أنفس���������نا، ثم األمانة حيث جعلنا س���������بحانه 
وتعال���������ى أمناء على هذا الدي���������ن وعلى القيم ثم 

تأتي التزكية.
ماهي مشكات الفكر اإلسامي وماهي التحديات 

املعاصرة اليت تواجهه؟
mm أعتقد أن مش���������كالت الفكر اإلس���������المي 
تكمن أوال ف���������ي قضية الفهم، فه���������م هذا الدين، 
فعلى سبيل المثال عندما نسأل ما محور القرآن 
الكريم: اهلل أو اإلنسان، يبدو هذا السؤال غريبا 
أو عجيبا ولك���������ن اإلجابة عنه هي المهمة وهو 
محور القرآن، وكما نعرف في الدراسات األدبية 
أن النص يتكون من الفكرة األساسية للموضوع 
وأفكار ثانوية، هل الفكرة األساسية في القرآن اهلل 
أم اإلنس���������ان؟، صحيح أن القرآن يتكلم عن اهلل 
سبحانه وتعالى وعن أسمائه وعن صفاته وعن 
جبروته وجالله وجماله وكماله ولكن في األصل 
أن محور القرآن هو االنس���������ان ولهذا فإن الفكر 
اإلسالمي عندما تجاوز أو ركز على تقديس اهلل 
ال���������ذي ال يحتاج إلى تقديس ألن اهلل مقدس في 
ملكوته وفي ملكه، وأن القرآن أنزله اهلل سبحانه 
وتعالى من أجل اإلنسان. لهذا السبب تجد األمة 
اإلسالمية في تجاربها مضطربة حول موضوع 
االنسان فبدل أن تصنع االنسان ابتدعت لنا ما 

يسمى بالتبديع والتضليل وأخطرها التكفير.
النقط���������ة الثانية ف���������ي قضية الفه���������م هي قضية 

فاعلية االنسان المسلم، أعتقد بأن الفكر 
اإلس���������المي اقتصر في مس���������ائل جزئية 
متعلقة بالعقل وبعالقة الحاكم والمحكوم، 
فلم نرتق إلى فاعلية هذا االنسان في دنيا 
الناس وما يريده اهلل سبحانه وتعالى من 

هذا االنسان.
النقطة الثالثة التعامل مع الدنيا: المسلم 
المعاصر اضطرب في التعامل مع الدنيا 
ولهذا الكثير من الناس يدعون إلى الزهد 
ل���������ى حياة الكف���������اف، ولكن األصل أن  واإ
اهلل س���������بحانه وتعالى خلق االنسان حتى 
يكون غنيا وثريا، لك���������ن هذا المال ليس 
في قلبه بل في يده ليحقق االس���������تخالف 

في األرض.
والنقط���������ة المهمة أيضا ه���������ي أن الفكر 
اإلس���������المي والثقاف���������ة اإلس���������المية دائما 
تركز عل���������ى الماضي والغيب، فالخطاب 
الدين���������ي إذا قمنا بتحليله نجده يركز فقط 
على الماضي والغي���������ب )رغم أهميتهما( 
ويتناس���������ى ويتجاه���������ل أو يتغاف���������ل عن 

الحاضر والمستقبل.
ــامي  ــع جتديد الفكر اإلس ــور عن واق ــا دكت حدثن
ــاذا هذا التأخر يف أداء دوره لتطوير واقع األمة  ومل

وخدمة اإلنسانية؟
mm ف���������ي الحقيقة توجد أبع���������اد كثيرة:  أوال: 
غياب فهم ه���������ذا الدين، حيث مازلنا 
نتخبط إن ص���������ح المصطلح في فهم 
هذا الدين. ألقيت محاضرة في جامعة 
األمير عبد القادر قبل عشر سنوات 
حيث تكلمت عن الق���������راءة التجزيئية 
للمنهاج النب���������وي وأثرها على الحركة 

اإلسالمية.
لم���������اذا توقفت الحركات اإلس���������المية 
التي ينبغي عليها اإلصالح والتغيير، 
لماذا وصلت إلى طريق مسدود في 
كثير م���������ن الدول، واألخطر من ذلك 
أنها انش���������قت وتمزقت، فكل جه���������ة تقرأ منهاج 
النبي صلى اهلل عليه وس���������لم بقراءتها، في حين 
أن س���������يرة النبي صلى اهلل عليه وس���������لم وصلت 
إلينا بنصوص ظنية، كم���������ا أنه ال يمكننا إتباع 
التفاصيل، فاألصل في سيرة النبي أن نستخرج 
منها استراتيجيات اإلصالح وهي استراتيجيات 

التجديد والتغيير في دنيا الناس.
ثانيا: التح���������ول من فكرة الصحوة التي هي قلب 
وعق���������ل األمة والت���������ي تحقق الرحم���������ة للعالمين 
والش���������هود الحضاري إلى فكرة التحول، الحركة 
اإلس���������المية ارتبكت ارتباكا طويال، فكيف توفق 
بين مفهوم الدع���������وة التي تؤمن بها وبين مفهوم 
التموقع السياس���������ي واالجتماعي والحقيقة، ولدي 

رؤية خاصة سأفسرها إن شاء اهلل مستقبال.
كيف نوفق دكتور بني خصوصية اجملتمع اجلزائري 
وبني منطق التناسج الثقايف والعاملية الذي يفرض 

نفسه اليوم على كل اجملتمعات؟
mm هذا س���������ؤال مهم جدا، لق���������د وصلنا إلى 
الحبكة بمفهوم اإلع���������الم، المجتمع الجزائري له 
خصوصيات ليس���������ت بدعية أو جديدة أو غريبة 
هي خصوصيات لمجتمع عاش االس���������تعمار، 
عاش الكثير من التجاذبات السياس���������ة إلى غير 
ذلك، لألسف الداعية أو الذي يقدم المشروع لم 
يبحث في حقيقة الشخصية الجزائرية وهنا أثمن 
جهود األس���������تاذ الدكتور مصطفى عشوي الذي 
حاول أن يدرس الشخصية الجزائرية وصدر له 

كتاب منذ ثالث س���������نوات وهو كتاب مهم جدا، 
أدعو الباحثين ومتصدري الشأن العام لقراءته، 
فعلى األقل نقرأ الشخصية الجزائرية التي لديها 

مميزات وسمات كبيرة ومهمة جدا.
أما قضية التحدي���������ات الخارجية أعتقد أنه حتى 
الدول الكب���������رى والعظمى تعيش هذه االزدواجية 
أو تعي���������ش هذا االرتباك المزدوج بين س���������ياقات 

الثقافات الداخلية وبين التحديات الخارجية.
أعتقد ب���������أن المجتمعات انتبهت لذلك من خالل 
موضوع ما يس���������مى بالمواطنة أو قضية العيش 
المش���������ترك، ال حل لنا ف���������ي الجزائر كأمازيغ أو 
كع���������رب أو كإباضيين أو حتى المذاهب الفقهية 
أو الفرق العقدية، ال خيار لنا إال بخيار العيش 
المشترك. فقه المواطنة هو السبيل والحل الوحيد 
لكي نعيش في هذا الوطن ونساهم في تطويره.

نحن الحمد هلل في الجزائر جلنا في اختيار فقهي 
وعقدي واحد وحتى اختيار صوفي واحد، وحتى 
مع إخواننا االباضية الذين يمثلون امتدادا لهذا 
النس���������يج تاريخيا وجغرافيا، كان���������وا متعاونين مع 
جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين، وهذا ما 
يبين عبقرية العالمة عبد الحميد ابن باديس في 
جمع كل العلماء، فكان الشيخ بيوض رحمه اهلل 
نائب أمين المال والشيخ أبو اليقضان أحد وجوه 
جمعية العلماء المسلمين، وتظهر هنا عبقرية ابن 
باديس في االنتباه للسياقات والتحديات الداخلية 
أكثر من التحديات الخارجية، ونحن كل ش���������يء 
نفس���������ره بالمؤامرة بأنهم يخططون لنا ويمكرون 
لنا، والحقيقة أن الرؤية القرآنية والرؤية التاريخية 
تثبت ب���������أن الهزائم تكون م���������ن الداخل، عندما 
نخالف س���������نن اهلل أو عندما ال نأتي باألس���������باب 
تأتي الهزيمة، لهذا نجد أن التخلف الذي نعيشه 
أو االنشقاق الذي نعيشه على المستوى الثقافي 
واالقتصادي والسياس���������ي أس���������بابه تسعين بالمئة 
داخلية تتعلق بغي���������اب العدالة االجتماعية وفقه 
المواطنة وأبجديات العيش المش���������ترك وقبل ذلك 
قضية الفه���������م اآلخر إلى غير ذل���������ك، ثم يأتي 
بع���������د ذلك الذين يخططون له���������ذا البلد من أجل 
الجغرافية السياس���������ية ومن أجل اس���������تغالل هذه 
األمور الس���������لبية في مجتمعنا واالس���������تفادة منها 
واستثمارها في السيطرة على ثقافتنا ومن خالل 

الغزو الفكري.
mmm

الباحـــث األكادميـــي الدكتــور  بــدر  الديــن  زواقـــة للبصائـــر:

انشغلنا بالقرآن قراءة وتاوة ومل ننتبه للقرآن احلقيقي "اإلنسان"
أشار الدكتور بدر الدين زواقة، الباحث يف الفكر اإلسامي، وأستاذ جبامعة باتنة، إىل أهم أسباب ختلف وركود األمة اإلسامية، وإىل مشكات الفكر اإلسامي واقعه وأسباب تأخره عن أداء دوره، كما 

حتدث الباحث األكادميي عن خصوصية اجملتمع اجلزائري مشريا يف هذ السياق إىل فقه املواطنة قائا: "هو السبيل واحلل الوحيد لكي نطور هذا الوطن". وفيما خيص العمل الدعوي والرتبوي واإلصاحي 
حتدث الدكتور عن غياب رؤية مؤسسية وعدم تطبيق علم اإلدارة احلديثة، كما حدثنا أيضا عن تأثري وسائل اإلعام اجلديد وكيف ميكنه أن حيمل مشروعا حضاريا ذا مرجعية دينية وإنسانية، ثم 

تطرق للحديث عن لغة اخلطاب الديين وأداته وكيفية االرتقاء به حتى حيقق أهدافه يف اجملتمع، إضافة إىل دور الدراما الدينية اهلادفة يف الدعوة اإلسامية ويف تعزيز القيم الدينية لدى الناشئة، هذا 
وأفادنا الدكتور بدر الدين زواقة برؤاه حول العديد من القضايا اليت تشغل الساحة الدينية من خال أحباثه املختلفة يف جمال الفكر اإلسامي.

حاورتـــه: فاطمــة طاهـــي

"الرتبية 
اإلعامية" 

مشروع يصنع 
من املتلقي 

السليب مرسا 
اجيابيا
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mmm
ــوي والرتبوي  ــل الدع ــع العم ــور عن واق ــا دكت حدثن
ــروع  ــي رؤيتك للنهوض بهذا املش واإلصالحي؟ وماه

حتى حيقق أهدافه؟ 
mm كنت شريكا وش���������اهدا على العمل التربوي 
والدعوي في الجزائر، لألس���������ف الس���������لبيات التي 
تنتش���������ر هنا وهناك س���������ببها غياب رؤية مؤسسية، 
مازلنا نعمل عمال تقليديا وأهملنا العمل المؤسسي 
دارة األعمال،  المتمثل في ادخ���������ال جودة العمل واإ
لألس���������ف أن الكثير من المؤسسات ال تؤمن بهذا 
الخيار االس���������تراتيجي. إن تطبيق اإلدارة الحديثة 
والعمل المؤسس���������ي والتخطيط االس���������تراتيجي هذه 
المس���������ألة ليس���������ت نافذة بل هي مسألة فرد وتتعلق 
بمصير، وله���������ذا تجد الكثير من المؤسس���������ات ال 
تطبق علم اإلدارة الحديثة وُتغّيب الرؤية وال تفرق 

بين الهدف والغاية.
البد من التخطيط االستراتيجي وأن يكون واضحا 
دقيق���������ا قابال للقي���������اس ومرتبطا بالزمن، فالش���������يخ 
عب���������د الحميد ابن باديس نج���������ح ألنه صنع الرؤية 
والهدف، رؤيته عندما تدارس مع الش���������يخ محمد 
البشير االبراهيمي واقع المجتمع الجزائري فوجده 
قابال لالستعمار ألنه جاهل، فأنشأ في كل حاضرة 
من حواضر الجزائر ما يس���������مى بمدرس���������ة التربية 
والتعليم أو مدرس���������ة التهذيب، ثم اهتم بشيء مهم 
جدا وهو اإلعالم، االعالم الذي ال زلنا نمارس���������ه 
بطريق���������ة تقليدي���������ة، نتكل���������م عن اإلع���������الم بمفهوم 
الصحافة المكتوبة في تلك الفترة، أما اليوم خاصة 
مع ظهور الميت���������ا والواقع المع���������زز أعتقد أزمتنا 
اإلعالمي���������ة متمثلة في غياب الرؤية المؤسس���������ية 

والرؤية الفلسفية للعمل.
إذا صنعنا رؤية فلسفية عميقة ثم صنعنا الهدف، 
وكان العمل مؤسس���������يا بناء على اإلدارة الحديثة، 
وحاولنا أن نستوعب الكفاءات بغض النظر على 
اختالف مهاراتهم وتفكيرهم وأنماطهم وأنس���������جتهم. 
نحن نعي���������ش الفاعلية أحيانا ولك���������ن لم نرتق إلى 

الفعالية ألن الفعالية يشترط فيها الهدف.
باإلضافة إل���������ى النجاعة، مازلنا دوما في الفاعلية 
المتمثلة في العمل بالتحس���������يس لكن لم نرتق إلى 
الفعالية، عندما يكون لنا هدف س���������نحقق الفعالية، 
ث���������م نرتقي إلى النجاعة، النجاعة بمعنى أن تكون 
مصروفاتك أقل بكثير من مخرجات ذلك العمل. 
ثم تأتي الجودة التي البد أن نصل إليها وبالمناسبة 
الغ���������رب تج���������اوزوا الجودة قبل 15 س���������نة، ونحن 
لم نص���������ل إليها ولم نصل إل���������ى النجاعة وال إلى 
الفاعلية. أصبح الغرب اليوم يتحدث عن التميز، 
وفي الحقيقة من دون هذه الرؤية الفاعلة والفعالية 
والنجاع���������ة والجودة والتمي���������ز ال يمكننا التغيير أو 

التجديد.
ــم التجربة امليزابية  ــم يف فيديو لكم تعمي اقرتحت
ــع اجلزائري، حدثنا دكتور  كنموذج لتطوير اجملتم

عن هذه التجربة؟
mm ف���������ي الحقيقة لما وقع���������ت بعض األحداث 
بالريان خاصة ما يس���������مى باألحداث بين العرب 
واإلباضي���������ة وال أريد أن أق���������ول اإلباضية بل بني 
مزاب، وقد تعاملت معهم من خالل مؤسس���������اتهم 
التعليمي���������ة ودخل���������ت بيوتهم ومس���������اجدهم. وجدت 
أن المجتم���������ع المزابي ه���������و المجتمع الضارب في 
التاريخ، حيث اس���������تفاد من تجاذبات التاريخ، وهو 
مجتم���������ع يميل إلى العلم���������اء بالدرجة األولى، وقد 
استطاع أن يحقق ما نسميه اليوم باقتصاد المعرفة 
أو مجتمع المعرفة، ولهذا اس���������تطاع بنو مزاب من 
خالل رؤيتهم التعليمية والمعرفية بالدرجة األولى، 
ومن خ���������الل كذلك رؤيته���������م االقتصادية المحققة 
بالض���������رورة إل���������ى االكتفاء الذاتي للف���������رد المزابي، 
ذلك أنك لن تجد في بني مزاب متس���������وال أو فقيرا، 
كما أنك لن تجد الجمعي���������ات الخيرية الكثيرة جدا 
والموج���������ودة في مناطقنا اليوم، لم���������اذا؟ ألن الفرد 

يؤهلونه ويعطونه مشروعا.
باإلضافة إلى الرؤي���������ة التجديدية لدى الكثير من 
قياداتهم وشبابهم، عندما نرى المدارس العلمية في 
بلديات: الحميز وبرج الكيفان، عندما نرى المعهد 
العال���������ي للعلوم -معهد المناهج-، ووس���������ام العالم 
الجزائري وكأنها فكرة »نوبل« حيث ال مؤسس���������ة 

رسمية وال شعبية انتبهت لهذه المبادرة.
إن التجربة المزابية فكرتها: االنطالق من مجتمع 
المعرفة الم���������ؤدي حتما إلى مجتمع القيم والمؤدي 

بالضرورة أيضا إلى مجتمع الُنظم.
ــى املنابر اإلعالمية  ــن مناقب االنفتاح عل حدثنا ع
ــم حبث  ــث لك ــرتاق؟ حي ــذ االخ ــن مآخ ــدة وع اجلدي
ــرة  واألس ــدة  اجلدي ــة  اإلعالمي ــر  املناب ــوان:  بعن

املسلمة؟

mm هذا البحث مشترك مع إحدى األستاذات، 
لدي مشروع يس���������مى ب�: التربية اإلعالمية، دائما 
لنا مش���������كلة التلقي الس���������لبي، نش���������كو من إدمان 
أبنائنا لمواقع التواصل االجتماعي وعلى الرس���������وم 
المتحرك���������ة، ودائما عالجنا ه���������و عالج ظاهري، 
وأنا طورت فك���������رة نظرية المعرفة، حيث أن الحل 
لعالج اإلدمان على مستوى األسرة خاصة هو أن 
نحول التلقي السلبي إلى المرسل االيجابي، مثال: 
إذا ابني مدم���������ن على مواقع التواصل االجتماعي 
فعوضا أن أمنعه من المتابعة أحوله إلى مرس���������ل 
لى صانع المحتوى، وه���������ذه الفكرة في  ايجاب���������ي واإ
الحقيقة طورتها من س���������نة، فبدال أن تس���������تمع إلى 
فيديو ما رأي���������ك أن تصنع محتوى، والحمد هلل في 
الجزائ���������ر لدينا الكثير من صن���������اع المحتوى لكن 
لألس���������ف القليل منهم يصنع محتوى هادفا مقارنة 

بالمحتوى التافه.
فمث���������ال: واجهة األردن للتربية والتعليم هي منظمة 
غي���������ر حكومية تق���������وم بمخيمات صيفية للش���������باب 
واألطف���������ال من أج���������ل صناعة المحت���������وى خاصة 
الرسوم المتحركة، واأللعاب، وعندما يصبح الطفل 
صانع رسوم متحركة ومحتوى هادف سيخرج من 
التلقي السلبي ويتحول من التأثر إلى التأثير، وهذا 
نقاذ األسرة، ولهذا  هو الحل الوحيد إلنقاذ أطفالنا واإ
طورت فكرة نظرية التربية اإلعالمية التي اقترحتها 
على مؤسس���������ات وزارة التربي���������ة والمرصد الوطني 
للبرامج إلدراجها كمادة أساسية إلنقاذ أبنائنا. فبدال 
من منعهم نحولهم إلى صناع المحتوى ومن ذلك 

الدخول إلى عالم العبقرية واإلبداع.
ــى  ــد عل ــالم اجلدي ــائل اإلع ــر وس ــرى تأث ــف ت كي

العالقات االجتماعية وعلى قيم األسرة املسلمة؟
mm قبل اإلجابة على هذا الس���������ؤال إن: »المال 
والس���������لطة« »المسؤولية واإلعالم« ال يغيروننا بل 
يكش���������فوننا، إن مواقع التواصل االجتماعي كشفت 
شخصيتنا ال نعيش مجتمعات الحرية وال مجتمعات 
التعبير. ال أعتقد بأنها مسألة ثقافية فالمجتمعات 
المثقفة التي تكرس الحوار وثقافة المطالعة والقراءة 
والمعرفة لن يؤثر فيها اإلعالم الجديد، ولهذا أعتقد 
بأن اإلعالم الجديد يؤثر فقط في المجتمعات التي 
ليست لديها مرجعية ثقافية واحدة، ولهذا نحن بدل 
أن نفك���������ر في مواجهة اإلع���������الم الجديد نفكر في 
بناء مش���������روع ثقافي ف���������ي المجتمع، كان المجتمع 
الجزائري في الس���������بعينيات متماسكا وفق سياقاته 
الثقافية، فكنا نحترم المعلم والشرطي، ونحترم امام 

المسجد ونحترم العم والكبير والصغير.
ــروعا حضاريا ذا  ــن لإلعالم أن حيمل مش كيف ميك

مرجعية دينية قيمية إنسانية هلذا العامل؟
mm في الحقيقة هذا من أهدافي حيث س���������أبوح  

به للقارئ الكريم قريبا... 
لقد ُضربنا في الصميم ألننا لم نعرف قيمة اإلعالم، 
اإلعالم ليس فقط مؤسس���������ة أو وسيلة أو محتوى، 
اإلعالم هو مش���������روع لفكرتنا، وله���������ذا فإن النبي 
صلى اهلل عليه وسلم لم يمارس اإلعالم بمفهومه 
الحديث ولكنه مارس االتصال الجماهيري في تلك 
الحقبة. كما أن العالم���������ة عبد الحميد ابن باديس 
في ظل الظلم واالس���������تبداد والقهر أسس لمنظومة 
نحن الي���������وم بكل هذه اإلمكانيات لم نس���������تطع أن 
نؤسس���������ها، جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
أص���������درت تقريب���������ا ثماني جرائد، وبالمناس���������بة ابن 
باديس لو كانت القن���������وات الفضائية الخاصة في 
تل���������ك الفترة لجمع األموال م���������ن أجل قناة فضائية 
خاصة بجمعية العلماء المس���������لمين، حيث اشترى 
مطبعة ففي ذلك الوقت كانت الوس���������يلة االعالمية 

الوحيدة والحديثة المنتشرة.
الفكرة هي عرض اإلسالم كما عرضه ابن باديس، 
فعندما نفتح جريدة الش���������هاب في 1939 نجد أن 
الرؤية كانت عالمية متقدمة، ولهذا أعتقد أن رفع 
مستوى المادة اإلعالمية هو ليس خيارا بل مصير. 
وأقول هذا أيضا فيما يخص الخطاب الديني ارفعوا 
المس���������توى ال ترفعوا مس���������توى لغة الخطاب فلتكن 
الدارجة أو األمازيغية أو الش���������اوية لكن مضمون 
الرسالة البد أن يكون راقيا جدا عندما نفتح بعض 
الجرائد أو نس���������تمع لبع���������ض البرامج تناقش إحدى 
المس���������ائل ال نجدها تبحث في حاجيات العصر، 
مثال في موضوع الهجرة غير الش���������رعية الشباب 
يحتاج���������ون إلى إجاب���������ات أخرى، الش���������باب الذي 
يتعاطى المخدرات ال يريد إجابات فقهية بس���������يطة 
جدا، واهتمام المرأة ليس فقط الزواج أو الطالق، 
والدين ليس فقط الوضوء والصالة، البد أن نرفع 
اهتم���������ام الموضوع ليصبح المتلقي الخارجي يدرك 
بأن المس���������لمين يتحدثون عن مش���������روع حضاري، 
وفي هذا الس���������ياق دعيت إلى تبس���������يط كتب مالك 

بن نبي على مستوى اإلعالم وعلى 
مستوى التربوي.

كما أن مش���������كلة اإلعالم هو أن ما 
نعرض���������ه اليوم هو إعالم الش���������يوخ، 
فالذي يصلح في المسجد قد ال يصلح 
في القناة، اإلعالم يس���������اوي الدراما، 
اإلعالم ه���������و الص���������ورة والكوميديا، 
فمث���������ال فيلم »الرس���������الة« ق���������د يكون 
أفضل م���������ن ألف درس في الس���������يرة 
النبوي���������ة، لهذا كان له الفضل الكبير 
في نشر اإلسالم بعدما بثت النسخة 
االنجليزي���������ة ف���������ي بداية الس���������بعينات 

بالواليات المتحدة األمريكية.
ــن أن نقول بأن حتليل  دكتور هل ميك

لغة اخلطاب الديين الذي تبثه الوسائل اإلعالمية، 
ــا: أنه  ــا لنتيجة مفاده ــأنه أن يقودن ــن ش ــو أمر م ه
ــكل غر أنه  ــتوى الش ــيء على مس ــور بعض الش متط

متخلف ورجعي على مستوى املضمون؟
mm لألس���������ف متخل���������ف م���������ن حيث الش���������كل 
والمضمون، ربما من حيث الش���������كل ساعدتنا هذه 
البرمجي���������ات الحديثة، أقول لك���������م ومازلت أراهن 
عندما نغير مضمون الخطاب سيتغير المجتمع، 
أنا ال أتحدث عن لغة الخطاب، ال تهمني اللغة، 
البد أن نغير المضم���������ون لالرتقاء من الجزئيات 
إل���������ى الكليات من التفاصيل البس���������يطة إلى الفكرة 

العامة.
وباعتبارنا أس���������اتذة االعالم ُندّرس قضية األجندة 
أو ترتي���������ب األولويات، حي���������ث أن االعالم يضع 
األولوي���������ات واألجندة للجمه���������ور فعندما تضع له 
م���������ادة تافهة بس���������يطة متداولة س���������اذجة في مقابل 
فكرة عميقة، أنا أعتقد أننا نؤس���������س لمجتمع التلقي 
الساذج وعندما يكون المحتوى قويا سيرتقي الفرد 

وترتقي المرأة ويرتقي الشاب ويرتقي المتلقي.
الخطاب هو لغة الخط���������اب وأداته، أداة الخطاب 
الحمد هلل لدين���������ا العلماء ودكات���������رة ولدينا األجهزة 
واإلمكانيات. نحن في حاجة إلى فحوى الخطاب 
البد أن يتغير من أجل رفع المستوى ليكون كذلك 

التأثير.
ــن أزمة أكرب  ــى، هى جزء م ــالم الدين ــل أزمة اإلع ه
ــروع  ــاب الديين حيث افتقاره ملش ــي منها اخلط يعان

حقيقي للتجديد؟
mm بالضب���������ط، أزمة اإلعالم اإلس���������المي هو 
غياب الرؤية والعمل المؤسس���������ي مع غياب العمل 
المحت���������رف، فمن أراد أن يقيم مؤسس���������ة إعالمية 
عليه أن يخطط لها تخطيط���������ا كبيرا، ويخرج إلى 
الجمه���������ور كما تخرج الش���������ركات المعروفة بأكبر 
الماركات العالمي���������ة، الكفاءات واألموال موجودة، 
البرامج سنؤس���������س لها، ولكن البد من رؤية مهمة 
جدا تركز ف���������ي خدمة الق���������رآن الكريم وفي خدمة 

الرؤية الكونية.
ــة واملوازنة بني  ــالم الديين املعادل ــف ميكن لإلع كي
تناول القضايا واملوضوعات املعاصرة بأسلوب بسيط 
ليصل للعامة وبني احلفاظ على مستوى راق للخطاب 

الدينى؟
mm لغة الخطاب البد أن تكون إعالمية وهي 
المستوى الثالث، عندما ندرس اللغة اإلعالمية نجد 
هناك ثالث لغات: اللغة األكاديمية واللغة السوقية 
ولغة الوس���������ط، نريد أن نؤسس للغة إعالمية وهي 
اللغة الثالثة ليست األكاديمية بمعنى ال يفهمها إال 
المتخصصون في ذلك الحقل المعرفي، وليس���������ت 
س���������وقية كما نشاهدها في بعض القنوات الجزائرية 
مع األس���������ف، البد أن نؤسس للغة وسط هي لغة 
كما نقول الس���������هل الممتنع. أما فيما يخص فحوى 
الخطاب، البد أن يك���������ون موضوع الخطاب راقيا 
ن ُوجه���������ت لطفل صغير،  وفكرت���������ه راقية، حتى واإ
فأنش���������تاين يقول: إذا لم تس���������تطع أن ُتفهم فكرتك 
لطف���������ل صغير في عمره س���������ت س���������نوات فإنك لم 
تفهمها أنت أصال، البد من تبس���������يط لغة الخطاب 

مع ترقية فحواه.
دكتور حدثنا عن الدراما الدينية اهلادفة واجلذابة 
ــاب  ــبة للطفل والش ــا يف الوقت الراهن بالنس ودوره

واألسرة؟
mm كتبت مقاال سنة 2012 حول دور الدراما 
في الدعوة اإلس���������المية، حيث كن���������ت أدّرس كثيرا 
الدرام���������ا واإلع���������الم الديني، وعندم���������ا نتحدث عن 
الدرام���������ا بمفه���������وم أفالطون فهي مح���������اكاة الفعل، 
لألس���������ف أن اإلعالم الديني يركز على الكلمات 
وأحيانا تك���������ون الكلمات جافة جدا، البد أن نحول 
الكلمات إلى صورة بكل أنواعها، ومن بين الصور 
ص���������ورة الدراما، فمثال عندما نس���������مع عبد الحميد 
كش���������ك رحمه اهلل في الخطب نج���������د أنه كان يقوم 

بعمل الدراما وهو في المسجد.
ستراتيجية إليصال  الدراما هي خطة واإ
الفكرة، البد أن تتحول المواد التعليمية 
البيداغوجية ف���������ي المدارس إلى دراما 
لى قصص وصور ورسوم متحركة  واإ
فهي األقرب لضم���������ان وصول الفكرة 

والتأثير ورجع الصدى.
ــن  ع ــم  حبثك يف  ــور  دكت ــك  كذل ــم  حتدثت
ــزو الثقايف  ــين والغ ــر االخرتاق الدي مظاه
وأشرمت يف حديثكم إىل مسألة االستشراق 

والتغريب، حدثنا عن هذا اجلانب؟
mm بداي���������ة أنا ال أؤم���������ن بنظرية 
المؤام���������رة. األمة اإلس���������المية تتحدث 
عن المؤامرة واالستش���������راق كأننا دائما 
أمة معرضة للتأثي���������ر والهجوم، الواقع أن الحركة 
االس���������المية متقدمة جدا ففي فرنس���������ا مثال تجدين 
معدل سبعة أو ثماني فرنسيين يدخلون إلى اإلسالم 
يوميا، ولكن لألس���������ف دائما نتكل���������م عن التنصير 
ونتكلم عن االستشراق وكأننا أمة مستهدفة، ولهذا 
قلت بدل أن نتكلم عن االستش���������راق البد أن نحول 
البوصلة. وكما يقال في الرياضة: أحس���������ن دفاع 
نما الهجوم  هو الهجوم، ليس الهج���������وم بالعنف واإ
الفك���������ري والمع���������رف. فبدال أن نقول االستش���������راق 
والتنصير والغزو الفكري نقول االستغراب بمعنى: 
نحن مطالبون بدراس���������ة الغرب، البد أن نفهم أمة 
الدع���������وة، لنزيل ه���������وة الصراع ونرتقي إلى س���������نة 
التدافع، صحيح البد أن ندرس االستشراق معرفيا 
لن���������رى الغرب كيف يفكر عنا لكن علينا أن نرتقي 

أوال إلى فكرة االستغراب.
ــرض موضوعات  ــج يف ع ــول املنه ــا حبثا ح ــم أيض لك
ــالمية: عرض العقيدة منوذجا، حدثنا  الدعوة اإلس

عنه؟
mm وه���������و أول البحوث الت���������ي كتبتها، حيث 
وجدت اشكاال قديما حول كيفية عرض العقيدة، 
ه���������ل نعرضها على منهج الس���������لف أهل الحديث 
أو عل���������ى منهج أهل الرأي، وهذا ربما يصلح في 
الدولة األموية أو العباس���������ية، والحقيقة أن األمة 
اليوم تطورت والمعارف موج���������ودة والفرد أصبح 
قارئا، ولهذا قلت أفض���������ل طريقة لعرض العقيدة 
هي كما عرضها القرآن الكريم ألن القرآن المتجدد 
كريم وخصه اهلل سبحانه وتعالى بالكريم، فعندما 
نقول االنس���������ان كريم يعني كري���������م العطايا، كذلك 
الق���������رآن كريم يعني ُيفهم ف���������ي كل زمان ومكان، 
وحتى نتحاوز هذه الخالف���������ات القديمة والمتكررة 
البد أن نعرض العقيدة كما نعرضها كما عرضها 
القرآن الكري���������م حيث يوجد تخاط���������ب بينه وبين 
االنس���������ان، وطورت هذا من خالل فكرة األعاجم 
الذين يفهمون العقيدة من خالل الخطاب القرآني، 
فالقرآن نس���������خة من االنسان واالنسان نسخة من 

القرآن.
ــل هوية  ــطية ودوره يف تفعي ــه الوس ــن فق ــا ع حدثن
ــطية  »الوس ــوان:  بعن ــث  حب ــم  لك ــث  حي ــان  االنس

واهلوية: التفاعل والتكامل«
mm دعي���������ت إل���������ى جامعة قابوس في س���������لطنة 
عمان إللقاء محاضرة حول موضوع الهوية وقمت 
بربطها بالوس���������طية وبالقرآن الكريم، فوجدت جذر 
وس���������ط في أربعة مواضيع: »الصالة الوسطى«، 
في المعيش���������ة الوسطى: »أوس���������ط ما تطعمون به 
أهليكم«، »فوس���������طنا به جمعا«،  »أمة وس���������ط«، 
واستخرجت من هذه أربع كلمات بأن األمة تكون 
وسط في معيشتها وفي موقعها وفي صالتها وفي 
موقعها الحض���������اري، نقصد هنا بالوس���������ط العلو، 
العلو في كل ش���������يء، في صالتك، في معيشتك 
ليس تبذيرا بل في رؤيتك، وأن تكون وس���������طا بين 

البشرية، ثم موقعها الوسط.
ــلمني  ــاء املس ــة العلم ــور دور مجعي ــرى دكت ــف ت كي

وآفاقها املستقبلية؟
mm جمعية العلماء المس���������لمين دورها مهم جدا 
خاصة على مستوى الخدمة االجتماعية، لكن البد 
عليها أن ترتقي إلى العمل المؤسساتي، فيه جهود 
كبيرة ُتبذل لكن البد م���������ن صناعة الرؤية والعمل 
المؤسس���������ي العلمي المبني على الطرق الحديثة، 
وه���������ذا هو االحس���������ان الذي أمرنا به اهلل س���������بحانه 
وتعالى، يمكن أن نختصر المسافة والجهد والوقت 

بالعمل اإلداري المؤسسي.
شكرا جزيال دكتور، ماذا تقول ختاما؟

mm شكرا لك على االستضافة، وشكرا لجمعية 
العلماء المس���������لمين أم وسيدة الجمعيات التي بارك 
اهلل فيه���������ا وبارك ألهلها، وأقول للقارئ بأن جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين هي أمانة في أعناقنا 

جميعا.

 

دعيت إىل تبسيط 
كتب مالك بن نيب 

على مستوى الرتبوي 
واإلعالمي
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يف رحاب الشريعة

الفتوى رقم:  538
الســـــؤال

قال السائل: تكثر األلعاب النارية يف ذكريات 
ومناسبات األفراح، والوالئم، واألعراس، وبعض 
الناس يستعملون إطالق النار ليعربوا عن فرحهم 

ـ كما يقولون ـ يطلقون النار بطريقة عشوائية، 
وكثريا ما تقع حوادث حمزنة، بسبب املصابني 

جبروح وعاهات أو موت. وعندما ينصحون 
يقولون: الشباب يريد أن يفرحوا، فال تفسدوا 

عليهم أفراحهم. وسؤالي: هل إطالق النار 
واملفرقعات يف األفراح جيوز؟ أم أنه من املنكر؟ 

وخاصة يف مناسبة ذكرى  ميالد النيب عليه 
الصالة والسالم.

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

اهلل.
األلعاب  النارية؟  األلعاب  هي  ما  أوال: 
وُتْحدث  كيماويًّا  ر  ُتحضَّ مواّد  النَّارّية: 
ا،  عند اشتعالها دويًّا صارخا وضياًء ُمِشعًّ
والمناسبات،  األعياد  في  ُتستخدم  وهي 

الترف، والتقدم  بلغوا مستوى من  عند من 
االقتصادي. أما البلدان المتخلفة فال يحق 
لها أن تلعب، بل يقال ألهلها: اقرؤوا واكتبوا، 
وازرعوا واصنعوا، لتخرجوا من التخلف ثم 
عندما تصيروا أنتم الذين تصنعون وسائل 
األلعاب النارية وتبيعونها لغيركم وتكسبون 
منها الماليير، حينها يجوز لكم أن تتساءلوا 

كيف وبم تفرحون.؟؟
األلعاب  سلوك  السلوك،  هذا  ثانيا: 
فعله،  النارية، منكر ومذموم، وال يجوز 
أموال  صرف  أنه  منها:  علل،  لعدة 
والتبذير  تبذير،  فهو  حق،  وجه  بغير 
الفشك،  هذا  أن  العجب  ومن  محرم. 
النارية  األلعاب  ووسائل  والمفرقعات، 
في  الذروة  بلغوا  بلدان  من  يستوردونها 
األقوياء  فالمتقدمون  االقتصادية،  القوة 
للمتخلفين  ويبيعونها  األلعاب  يصنعون 
الضعفاء ليلعبوا بها؟؟؟. وبقي المتقدمون 
في  والمتخلفون  يصنعون،  القمة  في 
استيراد  بعدم  فننصح  يلعبون!!!  الوادي 
هذه المفرقعات والفشك، وال يجوز إطالق 
النار من البنادق والمسدسات، في الوالئم 
واألفراح، حفاظا على األبدان واألرواح. 

واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
بالنار،  يكون  ال  الفرح  التعبير عن  ثالثا: 
إنما يكون بالهدايا الثمينة واألزهار، يكون 
دخال السرور على الفقراء  بإطعام الطعام، واإ
والمساكين واأليتام. واهلل تعالى أعلم، وهو 

العليم الحكيم. 
رابعا: التذكر واالتعاظ واالعتبار في ذكرى 
والفشك،  بالمفرقعات،  يكون  ال  الميالد 
واأللعاب النارية، إنما يكون بدراسة التاريخ 
والفرح  الذكريات،  إحياء  النبوية،  والسيرة 
في المناسبات، يكون باللقاءات والمجالس 
يكفي  النارية،  بالطلقات  وليس  العلمية، 
العداوة  نار  من  بها  ما  المتخلفة  الشعوب 
التخلف  هموم  من  ويكفيها  والبغضاء، 
من   النار  إطالق  يجوز  فال  واألحزان. 
في  نارية  ألعاب  وال  مفرقعة،  وال  فشك، 
النبي صلى اهلل عليه وسلم.  ذكرى ميالد 
تلك  بسبب  بعاهة  أصيب  طفال  أن  ولو 
المسؤولون  لكان  والمفرقعات،  األلعاب 
عن ذلك: اآلباء واألمهات، والفاعل الذي 
تلك  باع  الذي  والبائع  الفشك،  نار  أوقد 
له  رخص  الذي  والمسؤول  المفرقعات، 
الستيرادها وبيعها. واهلل تعالى أعلم، وهو 

العليم الحكيم. 
في  التي تصرف  الماليين  خامسا: وحكم 
والمحاسبون  تبذير،  أنها  األلعاب  تلك 
ثم  أعاله.  المذكورون  األربعة  هم  عنها 
الصحة  على  التأثير  في  خطورتها  إن 
األلعاب  فتلك  النفسية،  والصحة  البدنية 
النارية، تصنع من المواد الزفتية أو القارية 
تستعمل  التي  النارّية  والقذيفة  )النفطية(. 
إلى  ثمنها  يصل  قد  النَّارّية،  األلعاب  في 
يشتريها  والذي  القوت.  من  صاع  قيمة 
في  تصنع  وال  يصنعها  الذي  هو  وليس 
بلده، في كل طلقة نارية يفسد قيمة صاع 
القوت وهو يضحك، وضحكه مردود  من 
على نفسه!! فمن يلعب بما يصنع غيره، 
كأنما يلعب بنفسه.  أنفقوا المال والوقت في 
والتدريب  الخبرات،  واكتساب  الحرف  تعلم 

على الصنائع  والمخترعات.
النار  إطالق  السائل:)هل  قال  سادسا: 
والمفرقعات في األفراح يجوز؟ وفي ذكرى 
الميالد( قلت: ال يجوز، ألن فيه أخطارا، 
ويكفيه أنه من النار.!! وفي تلك األلعاب 
النارية تبذير، والتبذير فساد وتخسير. واهلل 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.

الشيخ حممد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com

فــتـــــاوى فــتـــــاوى 

حكم إطالق النار من البنادق، واأللعاب النارية العشوائية

المتداول  المثل  هذا  من  لنبدأ  تعالوا 
العبرة  تلك  وفيه  العامة،  ألسنة  على 
العظيمة الهامة في مجال موضوعنا 
هذا. وهو قولهم:}لو نهتني أمي عن 
اإلبرة ما كنت حديث الناس في هذه 
أن  المثل  مورد  عن  وُيْحكى  العبرة{ 
طفال سرق إبرة، وجاء بها إلى أمه فلم 
تنهه عنها، ثم تمادى في االنحراف 
الطرق  قطاع  مع  صار  حتى 
فلما  القبض،  عليه  وألقي  الحرابيين 
وصار  قصاصا،  بالقتل  عليه  حكم 
والتوبيخ  باللوم  عنه  يتحدثون  الناس 
والذم والتقبيح ألفعاله الشنيعة، حينها 
تذكر اإلبرة وقال قولته تلك، التي لم 
تنفعه بعد أن فات األوان، ووقع في 

مصيدة الشيطان.
وفي المقال أربع كلمات: 

لعلنا  واألمهات،  لآلباء  واألولى 
المحكمات.  اآليات  من  ننتفع 
عملتم  هل  وأخواتنا  إلخواننا  ونقول 
بوصية النبي عليه الصالة والسالم، 
ال  تعالى  اهلل  أن  تظنون  مازلتم  أم 
أو  األوالد!!  على  الوالدين  يحاسب 
تظنون أن واجب الوالدين في إطعام 
األوالد وكفايتهم من اللباس والدواء!!  
قال النبي صلى اهلل عليه وسلم:]ُمُروا 
َسْبِع  َأْبَناُء  َوُهْم  اَلِة  ِبالصَّ َأواَْلَدُكْم 
َأْبَناُء  َوُهْم  َعَلْيَها،  وَاْضرُِبوُهْم  ِسِنيَن، 
اْلَمَضاِجِع[ ِفي  َبْيَنُهْم  َوَفرُِّقوا  َعْشٍر 

)أبو داود:495(. ما هو الواجب في 
العمل بهذه الوصية النبوية؟ 

البنين والبنات  ـ أن نعلم أوالدنا   1 
من  السادسة  السن  من   بدءا 
أعمارهم، نعلمهم الوضوء،  وعندما 
حسن  ونعلمه  الوضوء.  نعلمه 
الهندام، من شب على شيء شاب 
نشأ  الحديث:]وشاب  وفي  عليه، 

يلبس  الذي  الولد  اهلل[  عبادة  في 
السروال الممزق على رجليه، أو هو 
يمزقه بإرادته كمجنون فقد عقله، أو 
كبهلول غاب عنه وليه، هذا الشاب 
عليه  يسهل  التمزيق  وَأِلَف  كبر  إذا 
مجتمعا،  يمزق  أو  أسرة  يمز  أن 
والسبب سكوت الوالدين، والمعلمين، 
من  كسكوت  وكان  المجتمع،  وكل 
السراويل  }اإلبرة{!!  عن  سكتت 
القزعية،  والحالقة  البهدلية،  الممزقة 
اآلباء  بعض  يحسبها  البنات  وتبرج 
واألمهات أنها هينة، وهي غلطات، 
واالستهانة  وانزالقات.  وسقطات، 
في  السقوط  الصغيرة سبب  بالغلطة 
ولده  ترك  من  الكبيرة.  الخطيئات 
يحلق  أو  الممزق،  السروال  يلبس 
كمن  يكون  المشين،  بالقزع  رأسه 
واالنحراف،  التقليد  إلى  أوالده  يدفع 
أو يرضى بسقوطهم وتخلف وطنهم. 
هذا  اقرؤوا  واألمهات  اآلباء  أيها 
مسؤولون  أنكم  واعلموا  الحديث، 
يقلدون  تركتموهم  إن  أوالدكم  عن 
الهرطقية،  الحالقة  في  األجانب 
الحالقة  إلى  الهرطقية  الحالقة  ومن 
الساذجة،  والسلوكات  الشيطانية، 
المارجة،  المستوردة  والعادات 
المتبرجات  تقليد  في  البنات  وتركتم 
حتى  والمترجالت،  والمتسكعات 
يصرن من المائالت المميالت. عن 
أبي سعيد رضي اهلل عنه، أن النبي 
قال:]َلَتتَِّبُعنَّ  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
َوِذرَاًعا  ِبِشْبٍر،  ِشْبرًا  َقْبَلُكْم  َمْن  َسَنَن 
َضبٍّ  ُجْحَر  َسَلُكوا  َلْو  َحتَّى  ِبِذرَاٍع، 
اللَِّه:  َرُسوَل  َيا  ُقْلَنا  َلَسَلْكُتُموُه«، 
»َفَمْن[  َقاَل:  وَالنََّصارَى  الَيُهوَد، 
لتتبعن  ومعنى  )البخاري:3456(. 
ومناهج  سبل  لتتبعن  أي  )سنن( 
عليهم،  المغضوب  اليهود  وعادات 
والنصارى الضالين. لتتبعونهم )شبرا 

لهم  الموافقة  شدة  عن  كناية  بشبر( 
سوء  من  فيها  ما  رغم  عاداتهم  في 
المقلدين  وُمِصيَبُة  ومعصية.  وشر 
شباب  رأوا  وغبائهم،  جهلهم  في 
كما  فمزقوا  يمزقون سراويلهم  اليهود 
رؤوسهم  قزعوا  ورأوهم  يمزقون، 
فقزعوا، ورأوهم كتبوا على صدورهم 
ال  وشعارات  ماركات  وظهورهم 
كتابات  يحملون  معناها،  يعلمون 
الصغار،  ألبسة  في  حتى  أجنبية، 
في  الخسارة  مدى  يعلمون  ال  وهم 

ذلك، وما فيها من المذمة والعار.
2 ـ نعلم أوالدنا الصالة، ثم الصالة، 
ثم الصالة. منذ سبع سنين من عمر 
وكذلك  الصالة،  االبن  يبدأ  الولد، 
البنت، وال نسمح له بترك وقت بعد 

السن العاشرة.
 3 ـ نعلم أوالدنا القيم واآلداب جاء 
في األثر: ]ما نحل والد ولده أفضل 
نعلمه  القيم  ومن  حسن[  أدب  من 
الحديث. وفي  واالحترام.  التحية، 
أن رجال سأل النبي صلى اهلل عليه 
وسلم: أي اإلسالم خير؟ قال:]تطعم 
الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت 

ومن لم تعرف[)البخاري:12(.
السالم  المسلمين:  عند  والتحية    
ا خلق اهلل عز  عليكم ورحمة اهلل. َلمَّ
على  فسلم  اذهب  قال:  آدم  وجل 
فاستمع  المالئكة،  من  النفر  أولئك 
ما يجيبونك به، فإنها تحيتك وتحية 
السالم  فقال:  فذهب  قال:  ذريتك، 
ورحمة  عليك  السالم  فقالوا:  عليكم، 
لقمان  قال  اهلل.  ورحمة  فزادوه:  اهلل، 
َأِقِم  ُبَنيَّ  ﴿َيا  يعظه:  وهو  البنه 
َعِن  وَاْنَه  ِباْلَمْعُروِف  وَْأُمْر  اَلَة  الصَّ
ِإنَّ  َأَصاَبَك  َما  َعَلى  وَاْصِبْر  اْلُمْنَكِر 
ْر  ُتَصعِّ واََل  اأْلُُموِر *  َعْزِم  ِمْن  َذِلَك 
اأْلَْرِض  ِفي  َتْمِش  واََل  ِللنَّاِس  َخدََّك 
ُمْخَتاٍل  ُكلَّ  ُيِحبُّ  اَل  اللََّه  ِإنَّ  َمَرًحا 

َفُخوٍر﴾)لقمان:17/18(.
يسقط  التي  الكبيرة  الخطيئات  من 
التوجيه  الينالون  الذين  الشباب  فيها 
الكامل في التربية والرعاية والتقويم، 
أو  خطيئة  الوالدين.  طرف  من 
ينتقل  ومنها  المخدرات،  مصيبة 
الفساد  ونشر  الحرابة  إلى  المنحرف 
)الحراقة(  سبب  هو  ما  والمنكرات، 
)الحروري(  والسلوك  و)التمرد( 
السبب هو تقصير األسرة، والمدرسة، 
األسرة لم تراقب ولم تتابع ولم ترب، 
واآلداب،  القيم  تعلم  والمدرسةلم 
وهي  }الحسبة  أن  واأْلََمر  واأَلْدَهى 
قلب التنظيم المجتمعي{ غائبة تماما. 
تعالى:﴿َوْلَتُكْن  اهلل  بقول  ُيْعَمْل  فلم 
ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن  ِمْنُكْم ُأمَّ
ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر وَُأوَلِئَك 
ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾)آل عمران:104(.   

قلت إلخواننا اآلباء وأخواتنا األمهات، 
إن بعض المسائل والواجبات، عندما 
منهم  لكثير  تظهر  بها  ُيْنصحون 
أنها َهيَِّنٌة ُمْنَعدمة القيمة، وال مجال 
الكثير من  فعند  لها في األولويات، 
ألبنائهم  بالنسبة  واألمهات  اآلباء 
المتمدرسات،  وبناتهم  المتمدرسين، 
المعدل  هي:  عندهم  األولوية  أن 
والرياضيات،  الطبيعية  العلوم  في 
نعم  وأقول:  اْلُمقلدات.  في  والتفوق 
شيء جميل ومعقول أن يكون أبناؤنا 
متفوقين في العلوم بكل تخصصاتها 
وفروعها، ولكن الشيء غير المعقول 
وغير المقبول، هو أن ينتقل الولد من 
االبتدائي إلى المتوسط، وربما حتى 
يحفظ  وال  يصلي،  ال  وهو  الثانوي 
آداب  يعرف  وال  القرآن،  من  جزءا 
آداب  وال  السير،  آداب  وال  األكل، 
بعض  وعند  واالستئذان!!!  التحية 
الذين اليبالون  اآلباء واألمهات من 
فعندما  والصلوات،  اإليمانية  بالقيم 

يقرؤون في القرآن كيف كان لقمان 
اَلَة وَْأُمْر  يعلم ابنه ﴿َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
وَاْصِبْر  اْلُمْنَكِر  َعِن  وَاْنَه  ِباْلَمْعُروِف 
َعْزِم  ِمْن  َذِلَك  ِإنَّ  َأَصاَبَك  َما  َعَلى 
ِللنَّاِس  َخدََّك  ْر  ُتَصعِّ واََل   * اأْلُُموِر 
اهلَل  ِإنَّ  َمَرًحا  اأْلَْرِض  ِفي  َتْمِش  واََل 
َفُخوٍر﴾  لست  ُمْخَتاٍل  ُيِحبُّ ُكلَّ  اَل 
اآليات؟؟  هذه  يفقهون  كيف  أدري 
ولست أدري كيف يتجاوبون مع هذا 
السميع  الحكيم في كالم اهلل  التعليم 

العليم؟؟ 
إن سبب تخلف الشعوب اإلسالمية، 
العلوم  في  متخلفين  كونهم  في  ليس 
والصناعيات،  والطبيعيات،  التقنية، 
ن كان تخلفهم  وغيرها من العلوم، واإ
وعيب  كبير،  خلل  الصناعة  في 
في  الرئيس  السبب  ولكن  وتقصير، 
التخلف هو سوء تربية األوالد، سوء 
اآلباء  تقصير  هو  النشء.  إعداد 
والتهذيب.  التأديب  في  واألمهات، 
اإلسالمية  األمة  إن سبب مشكالت 
هو في األزمة السياسية واالجتماعية 
واألخالقية، الناتجة عن سوء التربية 
في  المدرسية،  والتربية  األسرية، 
واألخالقية،  اإليمانية  القيم  مجال 

قلت: وغياب هيئة الحسبة.
وال  تعد  ال  كثيرة  هذا  على  واألدلة 
تحصى. فمنذ القرن األول الهجري، 
والقتال  بل  المسلمين،  ومشكالت 
بينهم ليس بسبب ضعفهم في الطب 
نزاعهم  بل  والتقنيات،  والرياضيات 
القيم  والصراع بينهم خلل في ميزان 
واآلداب. وسنواصل البحث إن شاء 
الثالث  الكلمات  في  تعالى   اهلل 
للمدرسة.  رسالية  كلمة  المتبقية: 
وكلمة ألولي األمر. وكلمة للمجتمع. 
بالغلطة  }االستهانة  موضوع:  في 
الخطيئة  في  السقوط  الصغيرة سبب 

الكبيرة{. 

االستهانة بالغلطة الصغرية
سبب السقوط يف اخلطيئة الكبرية

أ. حممد مكركب 

باب فقه أحكام الصالة
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-48﴿َفِإْن َأْعَرُضوا َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم 
نَّا ِإَذا َأَذْقَنا  َحِفيظًا ِإْن َعَلْيَك ِإلَّ اْلَبَلُغ وَاِإ
ن ُتِصْبُهْم  اْلِنَساَن ِمنَّا َرْحَمًة َفرَِح ِبَها وَاِإ
َس������يَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِهْم َفِإنَّ اْلِنَس������اَن 

َكُفوٌر﴾:
هذا إعالم للرس���������ول-صلى اهلل عليه وسلم- 
بعمل���������ه: إن أعرض معرض���������ون عن دعوته 
وبمعذرت���������ه فيما قام به، وأن���������ه غير مقصر، 
والمعن���������ى: فإن أعرضوا بعد ه���������ذا كله، فما 
أرس���������لناك عليهم حفيظا ومتكف���������ال بهم، فما 
عليك إال الب���������الغ، فال عليك تبعة صدودهم 

فقد بلغت الدعوة.
ف���������ال يحزن���������ك إعراضهم ع���������ن دعوتك، فقد 
أعرض���������وا عن نعمتي، وعن إن���������ذاري بزيادة 
الكفر، والمقصود وصف هذا اإلنسان بجحد 
النعمة والبطر، وبالكفر عند الشدة، والمقصود 
أيضا تسلية الرس���������ول صلى اهلل عليه وسلم 

عراضهم. عن جفاء قومه واإ
والمعنى: أن معاملته���������م ربهم هذه المعاملة، 
تس���������ليك عن معاملتهم إي���������اك، وهذا وصف 
ألخالق الناس المرتكز في الجبلة، ومظاهره 
متفاوتة باختالف األفراد في التخلق باآلداب 

الدينية.
فإن اهلل إذا رحم اإلنس���������ان وأنعم عليه وأذاقه 
الرحم���������ة فرح بها إلى حد التجبر والبطر، وال 
يخرج عن ه���������ذا إال الصالحون على تفاوت 

بينهم في كمال الخلق.
فمن عوارض اإلنس���������انية ما يعرض لها من 
الكف���������ر باهلل، ألن في طبع اإلنس���������ان تطلب 
النفع، وسد منافذ الضرر، ومن طبع اإلنسان 
النظ���������ر في الوس���������ائل التي تقيه باس���������تعمال 
العقل، وتحريك خياله، وقد يغيب عنه الدليل 
الصحيح، فيغلب عليه عصيان المرش���������دين 
من األنبياء والرس���������ل والحكماء الصالحين، 
فيؤدي به ذلك إل���������ى الكفر باهلل بما في ذلك 

كفر النعمة.
َماوَاِت وَاْلَْرِض  -49-50﴿ِللَِّه ُمْلُك السَّ
َيْخُلُق َما َيَش������اُء َيَهُب ِلَمْن َيَش������اُء ِإَناثًا 
َوَيَهُب ِلَمن َيَشاُء الذُُّكوَر * َأْو ُيَزوُِّجُهْم 
َناثًا َوَيْجَعُل َمن َيَشاُء َعِقيمًا ِإنَُّه  ُذْكرَانًا وَاِإ

َعِليٌم َقِديٌر﴾:
بع���������د بيان ما اتصف به اإلنس���������ان من تلقي 
نعم���������ة اهلل، وبالئه، ولماذا ل���������م يتلق النعمة 
بالش���������كر دائم���������ا، ويتلق���������ى الض���������ر بالصبر 
والضراعة، وكونه يذوق النعمة تارة، والبؤس 

أخرى فيبطر ويكفر؟
ولماذا لم يخلقه كفافا ال لذات له وال بالء؟

بعد هذا جاء الجواب بأن اهلل المتصرف في 
الس���������موات واألرض، يخلق فيهما ما يش���������اء 
من الكائن���������ات، وأحوالها وهو جواب إجمالي 
يناس���������ب الترفع عن الدخول في المجادلة في 

الشؤون اإللهية.
ذا كان يخلق ما يشاء، فهذا يبعث المتأمل  واإ
إلى تطلب الحكمة في ذلك، فإن هذا التأمل 
ق���������د يؤدي به إلى معرفة الحكمة كما تش���������ير 
الجملة »ِإنَّ���������ُه َعِليٌم َقِديٌر« فكأنه يقول عليكم 
بالنظر ف���������ي الحكمة في مختل���������ف الكائنات 
وتصرف مبدعها، ف���������إذا خلق المالئكة على 
أكمل األخالق، وخلق الحيوانات على وتيرة 
ال تقب���������ل كمال الخلق، فإنه خلق اإلنس���������ان 
على أس���������اس أن يختار الخير أو الشر قابال 
للزيادة منهما باختالف مراتب عقول أفراده، 

وم���������ا يحيط به من وس���������طه اقت���������داء وتقليدا، 
وخلقه مميزا بين النعمة وما يضادها، ليمكن 
ل���������ه أن يرقى في درجات أو يس���������فل دركات 
على حس���������ب ما يختاره لنفسه، ولم يمنع اهلل 
تعالى اإلنس���������ان أن ينفذ إلى مراقي الكمال، 
فخلقه خلقا وسطا بين المالئكة والحيوانات، 
ركبه من مادة وروح، ولم يهمله دون إرش���������اد 
األنبي���������اء وتعاقبهم في العص���������ور واألجيال، 
فإن تب���������ع تعاليمه���������م ارتقى بم���������ا يقرب من 
ن انحرف أصبح أس���������فل سافلين  المالئكة، واإ
من الحيوانية، وتنازل عن عنصره الروحاني، 
فاهلل يهب بمشيئته لمن يشاء إناثا فقط ولمن 
يش���������اء الذكور فقط، ويهب لمن يشاء اإلناث 
والذكور معا، ويجعل من يشاء عقيما، فهذا 
تصرف إلهي تبعا لمشيئته وحكمته، في عالم 

اإلنسان.
فنجد من وهب له إناثا يظن أن ذلك ش���������ر، 
ويك���������ره البن���������ات، وال ي���������دري أن اهلل لو خلق 
الذك���������ور فقط، أو اإلناث فق���������ط النقطع نوع 
اإلنس���������ان، ولذلك أشارت اآلية بتقديم اإلناث 
إلى التعريض بالمش���������ركين العرب وتطيرهم 

باإلناث.
والعقيم الذي ال يول���������د له من رجل أو امرأة، 
وقول���������ه: »إنه عليم قدير« يدل على أن خلقه 
ما يش���������اء ليس خلقا عبثا ال حكمة فيه، فهو 
واس���������ع العلم ال يفوته شيء من المعلومات، 
فخلق���������ه يجري على وفق علمه وحكمته، وهو 
قدير نافذ القدرة، فإذا أراد خلق ش���������يء فذلك 

تابع لعلمه ورحمته.
والمعنى: إنه عليم باألسباب والمؤثرات التي 
وضعها في العالم، وبتك���������ّون الكائنات على 
نح���������و ما قدر لها م���������ن األوضاع، وكل ذلك 
من مظاهر علم���������ه تعالى في أصل التكوين 
العالمي، ومظاه���������ر قدرته تجري على وفاق 

علمه.
-51﴿َوَم������ا َكاَن ِلَبَش������ٍر َأن ُيَكلَِّمُه اللَُّه 
ِإلَّ َوْحيًا َأْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِس������َل 
َرُس������وًل َفُيوِحَي ِبِإْذِنِه َما َيَشاُء ِإنَُّه َعِليٌّ 

َحِكيٌم﴾:
ه���������ذه اآلية تبطل زعم المش���������ركين أن القرآن 
ليس وحيا من اهلل، وأنه لو كان محمد-صلى 
اهلل عليه وس���������لم- مرسال من اهلل ألرسل معه 
مالئكة تصدقه، أو أنزل معه كتابا من السماء 
يشاهدونه محسوس���������ا، فبين اهلل للمكذبين أن 
س���������نة اهلل في خطاب رس���������له ال تعدو ثالثة 
أنحاء من الخطاب، ومنها ما جاء به القرآن، 
ولم يك���������ن ذلك بدعا مما جاءت به الرس���������ل 
من قبله، وما كان اهلل ليخاطب رس���������له على 
النحو الذي يقترحه المشركون، وما كان اهلل 
ليخاطب رس���������له إلى األمم إال بهذه األنحاء 

الثالثة فقد يكون بكالم موحى إليهم.
فالوحي هو اإلش���������ارة الخفية، ويطلق على ما 
يجده المرء في نفس���������ه دفعة، وبعض الكالم 
يسمعه الرسول كما سمع موسى بكيفية غير 

معتادة.
والوح���������ي الذي هو الكالم بكيفية غير معتادة 
هو المصطل���������ح القرآني، وه���������و الغالب في 
نصوص القرآن والس���������نة، ويك���������ون بإلقاء اهلل 
تعالى مراده في قلب النبيء، يحصل به العلم 
بأنه من اهلل تعال���������ى، فهو حجة للنبي بالعلم 
الضروري، وحجة لألمة لمكان العصمة من 
أي مصدر آخر كوسوس���������ة الشيطان، ومنه 

مرائي األنبياء فإنها وحي كرؤية سيدنا إبراهيم 
أنه يذبح ابنه إس���������ماعيل، وهي ليست كالما 
يوحي به إلى الرسل، النوع الثاني من الوحي 
أن يك���������ون الكالم من وراء حجاب، يس���������معه 
الرسول وال يرى مصدره بأن يخلق اهلل كالما 
في شيء محجوب عن س���������امعه، وهذا مثل 
سماع موس���������ى كالم اهلل في البقعة المباركة 
من الشجرة، فيعلم المخاطب أن ذلك الكالم 
من اهلل، بآي���������ة يريه اهلل إياها، ويدرك أنها ال 
تكون إال بتسخير اهلل تعالى، كما علم موسى 
ذل���������ك بانقالب عصاه حي���������ة، ثم عودتها إلى 

حالتها األولى.
وأشارت سورة النجم »6-12« إلى حصول 
هذا النوع لمحمد-صلى اهلل عليه وسلم- ليلة 
اإلس���������راء ﴿َفاْسَتَوى*  َوُهَو ِباأْلُُفِق اأْلَْعَلى * 
ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى*  َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى* 
َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى*  َما َكَذَب اْلُفؤَاُد 

َما رََأى * َأَفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيرَى﴾.
والنوع الثالث: أن يرس���������ل اهلل إلى الرس���������ول 
مل���������كا فيبلغ إليه كالما يس���������معه ويعيه، وهذا 
هو الغالب على ما يرسل إلى األنبياء، ويبلغ 

إليهم عن طريق جبريل عليه السالم.
واآلية صريحة في أن ه���������ذه األنواع الثالثة 
أنواع لكالم اهلل الذي يخاطب به رسله، وأنه 
مراد اهلل أبلغه إلى رس���������له ب���������كالم يلقى إليهم 
ويفهمون���������ه، وهو غير معروف لهم قبل النبوة 
وم���������ا بلغنا عن طريق محمد-صلى اهلل عليه 
وس���������لم-، هو كالم اهلل األزلي مقروء بألسنتنا 
محفوظ في قلوبنا، مس���������موع بآذاننا، مكتوب 
ف���������ي مصاحفن���������ا، كم���������ا أن اهلل تعالى معلوم 
بقلوبنا، مذكور بألس���������نتنا معبود في محاربنا، 
وهو غير حال في ش���������يء من ذلك، فاأللفاظ 
المق���������روءة المكتوبة دالة عل���������ى مراد اهلل من 

الناس العمل بها.
»ف���������اهلل علي قدير« فهو عل���������ي علو عظمة 
فائقة، فاقتضى علوه أن يكون توجيه خطابه 

نما بواسطة. إلى البشر ال مباشرة واإ
وه���������و الحكيم وما خطابه للبش���������ر إال لحكمة 
إصالحهم، ونظام حياتهم وعالمهم، وما تلك 
الكيفي���������ات الثالثة لكالمه إال من أثر الحكمة 
لتيسير تلقي خطابه ووعيه دون إخالل فيه، 
وال خ���������روج ع���������ن طاقة من يتلق���������اه عنه من 
المرس���������لين ثم إبالغه إلى أممهم، ويلقى في 
نفس النبي علم���������ا قطعيا أن اهلل أراد منه أن 
يبلغ كالمه إليه ليوقن بذلك، ويختص القرآن 
بأنه تعال���������ى يخلق كالما يعيه الملك، ويؤمر 
بإبالغه بنصه دون تغيير إلى محمد-صلى 

اهلل عليه وسلم-.
-52-53﴿َوَكَذِل������َك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروحًا 
ْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َت������ْدرِي َما اْلِكَتاُب َوَل  مِّ
اْلِيَماُن َوَلِكن َجَعْلَناُه ُنورًا نَّْهِدي ِبِه َمْن 
نََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصرَاٍط  نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا وَاِإ
ْس������َتِقيٍم * ِصرَاِط اللَِّه الَِّذي َلُه َما ِفي  مُّ
������َماوَاِت َوَما ِفي اْلَْرِض َأَل ِإَلى اللَِّه  السَّ

َتِصيُر الُموُر﴾:
أي كان وحين���������ا إليك مثال كالمنا الذي كلمنا 
به من قبلك وأوحينا إلي���������ك روحا من أمرنا، 
مثل الذي ذكر من تكليم اهلل، ويؤخذ من هذه 
اآلية أن النبي محمد-صلى اهلل عليه وسلم- 
قد تلقى أنواع الكالم الثالثة، وهو القصد من 

مساق هذه اآليات.
والمراد بالروح الشريعة التي بها اهتداء النفوس 

إلى ما يعود عليهم بالخير في حياتهم األولى 
وحياتهم الثانية، فهداية عقولهم بعد الضالل 
شبهت بحلول الروح بالجسد فيصبح حيا بعد 

أن كان جثة.
ومعنى »م���������ن أمرنا« مما اس���������تأثرنا بخلقه، 
وحجبناه عن الناس، وهذا األمر هو الش���������أن 
العظي���������م، وهو ما أوحي به إلى النبي-صلى 
اهلل عليه وسلم- من اإلرشاد والهداية، سواء 
كان بتلقين اهلل له بكالم معين، مأمورا بإبالغه 
إلى الناس بلفظ���������ه دون تغيير، وهو الوحي 
القرآني، ويقصد به الهداية واإلعجاز، أو كان 
بإلقاء المعنى وتبليغه بدون لفظ معين، وهو 
ما يكون بكالم غير مقصود به اإلعجاز، أو 
بإلقاء المعنى إلى الرس���������ول بمشافهة الملك، 
وما كان الرس���������ول يدري قبل ذلك ما الكتاب 
وال اإليم���������ان أي أنزلنا علي���������ك موهبة الوحي 
في ح���������ال أنك خال من عل���������م الكتاب وعلم 
اإليمان، فإن ما أوتيه من الش���������ريعة واآلداب 
الخلقية هو من مواهب اهلل تعالى لم يس���������بق 
ل���������ه مزاولتها وال معرفته���������ا، وال يعني هذا أنه 
لم يكن ل���������ه علم بوج���������ود اهلل ووحدانيته قبل 
نزول الوحي عليه، ألن األنبياء معصومون 
من الشرك قبل النبوءة، موحدون اهلل، نابذون 
لعبادة األصن���������ام، فقد أخبر النبي-صلى اهلل 
عليه وس���������لم- أنه نشأ ومنذ أن عقل بّغضت 
إلي���������ه األوثان، وبغض إليه الش���������عر، لم يهم 
بش���������يء مما كانت الجاهلية تفعله إال مرّتين 
فعصمه اهلل منهم���������ا، ولم تنازعه قريش على 
ش���������دة منازعتها له، وتنس���������ب إلي���������ه أنه عبد 

األصنام معهم.
ولكن اهلل جعل ه���������ذا الكتاب له نورا، يهتدي 
به، ومن آم���������ن به، ومن ل���������م يؤمن به بقي 
في ض���������الل وظلمة، يهدي به اهلل من عباده 
من له اس���������تعداد للهداية أو من أراد اهلل خلق 

اإليمان في نفسه، فتكون هداية خاصة.
والرس���������ول واس���������طة جعلها إليص���������ال الهدى 
للناس، وهذا تنويه بشأن الرسول-صلى اهلل 

عليه وسلم-.
»َأاَل ِإَلى اللَِّه َتِصيُر األُموُر« هذا إنهاء لنص 
هذه الس���������ورة، بما احتوت عليه من المجادلة 
واالحتجاج ب���������كالم قاطع جامع، منذر بوعيد 
للمعرضي���������ن، ومبش���������ر بالوع���������د للمؤمنين، 
فالمصير ه���������و الرجوع، وظهور الحقائق يوم 
القيام���������ة كما هي، فيزول تلبيس الملبس���������ين، 
ويصاب المتجّب���������رون بالهوان، ويعترف بهذه 
الحقائق من كان من المعاندين، فإلى اهلل كل 
األمور أي الشؤون والحقائق واألحوال، وكل 

موجود حسي ومعنوي.
وف������ي نهاية هذه محس������ن حس������ن الختام، 
ختمت هذا الختصار لتفس������ير السورة يوم 
الثني������ن 04جمادى الولى 1939ه� /22 
يناير2018 بعد عودتي من ملتقى الشيخين 
من تلمس������ان يوم الحد 03 جمادى الولى 
1439ه�/21 جانفي 2018-05-08م.
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وبما أننا أشرفنا على نهاية العام الميالدي 2021 
فمن واجبنا أن نستحضر في هذه المناسبة جوانب 
مشرقة للمرأة الناشطة في جميع المجاالت، خاّصة 
وأّن صفحتنا تهتم بالمرأة والطفل واألس���������رة عامة، 
فلدينا اليوم ثلة من النساء الفضليات اللواتي أدركن 
معن���������ى العمل والج���������د واالجته���������اد والعطاء والحب 
والخير، وتفنن في زركش���������تها بإبداعهّن، أردت أن 
أطلع الق���������ارئ الكريم على هذه الثلة من الفضليات 
اللواتي تش���������رفت بمعرفته���������ن وبعملهن الدؤوب في 

الميدان. 
وهذه وقفة مع بعض الوج���������وه من اللواتي أخلصن 
القول والعمل فبرزن في ميدانهن بكل جدارة، وعلى 
س���������بيل المثال ال الحصر، وم���������ن المؤكد أنه يوجد 
الكثير من الفضليات اللواتي كرسن حياتهن للعمل 
الخيري والتربوي ولكنني أكتفي بذكر هذه الّثلة من 

بينهن، على سبيل المثال ال الحصر:
الباحثة واألديبة عفاف عنيبة:

باحثة، وأديب���������ة، حررت ركنا 
ق���������ارا في الصحافة المس���������تقلة 
من���������ذ 1994 إلي 2013 في 
الصح���������ف التالية: أس���������بوعية 
العالم  الحقيقة،  الوجه اآلخر، 
وأخيرا  كوالي���������س  السياس���������ي، 
جمعية  »حال  لسان  البصائر 
العلماء المسلمين الجزائريين«.

وهي مدافعة عن حقوق اإلنسان المسلم حيثما كان 
بالنضال بصفة ش���������خصية مس���������تقلة عن أي جهة 

حكومية وغير حكومية.
في 2005 عِملت مستش���������ارة متطوعة لفائدة القناة 
الس���������ابعة التركية مع فريق إنتاج شريط وثائقي من 
عدة حلقات بعنوان »ما وارء الجدران« وقد نظمت 
لقاءات بين المخرجة التركية السيدة أسليهان إيكر 
وبعض نس���������اء المجتمع الجزائري الفاعالت وبثت 
حلقة نساء الجزائر في قناة التلفزة التركية السابعة. 
جمعت بين الفرنس���������ية االنجليزية والروس���������ية، إلى 
جان���������ب اللغة العربية، وقد ص���������درت لها عدة كتب 
منها: الش���������رق بعيون الغ���������رب وقضايا أخرى، من 
إصدارات منش���������ورات الس���������ائحي، كم���������ا صدر لها 
)ك���������وة من نور( و)جمامة(، و)بغداد يوما من بعد( 

و)تستمر الحياة في سراييفو(. 
ــة  مدرب ــري  الغف ــود  خل ــيدة  الس

دولية:
فتعرفنا بنفسها قائلة: أنا مدربة 
في  معتمدة، مستش���������ارة  دولية 
الحياة الزوجية وتطوير الذات، 
معدة ومقدم���������ة دورات تدريبية 
عام  من���������ذ  وأونالين  مباش���������رة 
2008، كاتبة لمئات المقاالت 
واالستش���������ارات التي غيرت في حي���������اة اآلالف من 
النساء، زوجة وأم ألربعة أطفال رائعين. فلسطينية 
األصل. إماراتية المول���������د. وتركية المهجر والوطن 
واالس���������تقرار. طالبة علم م���������ا حييت. كاتبة ومقدمة 
دورات أونالين ف���������ي مجال الحياة الزوجية، وتنمية 

الذات للمرأة بشكل عام.
كتبت لس���������نوات طويلة ربما من عام 2006 على 
المنتديات النس���������ائية. ثم افتتحت المنتدى الخاص 
بها لكنها لم تج���������د فيها غايتها. فكانت فكرة افتتاح 
المدونة الش���������خصية، كمنبر حر ألفكارها وما تبنته 

من توجهات في حياتها الشخصية واألسرية. 
األستاذة عتيقة نابيت:

تعرف نفسها: خريجة جامعة 
األمي���������ر عبد الق���������ادر الدفعة 
الرابعة قسم الحضارة تخصص 
لغة ودراس���������ات قرآنية أستاذة 
متقاعدة وقبيل التقاعد تقدمت 
من  الماس���������تر  ش���������هادة  لنيل 
جامعة باتن���������ة في تخصصي 

اللغة والدراسات القرآنية وسأكمل إلى الدكتوراه إن 
شاء المولى -عز وجل - وعلى المستوى التكويني 
تكونت كمرافق أي كوتش وتخصصت في المراهقة 
وشهادات في اإلرشاد األسري والتربوي ولمساعدة 
دارة  األس���������رة والمرأة، بإدارة مش���������كالت األس���������رة واإ
العالقات الزوجية والتأهي���������ل للمقبلين على الزواج 
وأنا أقيم دورات في المجال أونالين وحضوريا عبر 

ربوع الوطن.
ب���������دأت التجربة مع طلبتي فأنا تش���������بعت من معين 
جامعتي وش���������يخي الش���������يخ محم���������د الغزالي ومن 
مش���������كاة ابن باديس فأنش���������أت على مدار س���������نين 
عمل���������ي نوادي لطلبتي ختمتها بنادي الش���������باب ابن 
باديس الذي كنت أمارس فيه النش���������اط الثقافي من 
خالل مبادئ وأس���������س جمعية العلماء ببناء اإلنسان 
عقائديا وأخالقيا وفكريا بالمسرح واألنشودة والمجلة 
الحائطية فكان النادي مؤسس���������ة قائمة بذاتها، ومع 
ظهور مواق���������ع التواصل االجتماع���������ي أخذ طلبتي 
بيدي وأنشأت معهم حسابات ومجموعات دعوية، 
وجدت معها ضالتي في نش���������ر الوعي وجاءت فترة 
كورونا ليتحول العم���������ل بالتركيز على المرأة كونها 
بوابة للدخول إلى األس���������رة وتوجيهها،فكان الهدف 
منذ البدء اعتبار مواقع التواصل االجتماعي بوابة 
وس���������بيال نمر من خالله لنش���������ر الوعي خاصة مع 
تفسخ األخالق وانتش���������ار موجة اإللحاد والشبهات 

حول القرآن والسنة. 
ــة  ــة وردة: صاحب ــاعرة يامسين الش

القلم املعرب عن الفرح واألمل 
تقدم نفس���������ها عل���������ى أنها رئيس 
»مس���������الك  مجل���������ة:  تحري���������ر 
لإلبداع« وعضو االتحاد العام 
للكتاب الجزائريين، قلم نابض، 
بداعه، وقد  قلم ل���������ه رونق���������ه واإ

عرفناها على ش���������بكات التواص���������ل االجتماعي، قلم 
يتحدث عن الذات بثوب عاطفي رومانسي، وبلغة 
أدبية ترس���������م المشاعر بلغة عربية تملك من السحر 
والبيان والقدرة على ترجمة مكنونات اإلنسان، لغة 
ربانية منتقاة تتكيف مع التكوين البشري وتعبر عن 

أغوار الذات اإلنسانية بعمق كبير. 
تقول: مقياس نجاح أو فش���������ل المرأة العربية عامة 
والجزائري���������ة خاصة في تربي���������ة الجيل يبقى مرتبطا 
بنجاح أو فش���������ل منظومة سياسة كاملة، لكن رأيي 
أن التعويل على إعداد المرأة كمدرسة لتربية الجيل 
تبق���������ى تطير بجناح واحد ال ب���������د من إعداد الجناح 
نجاح الش���������راكة، فالزمن تغير  الثاني ليتم التعاون واإ
والمرأة اليوم ليست فقط ملزمة بالبيت حصريا، بل 
لها التزامات أخرى في الخارج، من دراسة وعمل... 
المجتمع ال يقوم على مجهود المرأة فقط، بل يتطلب 
ترشيد السياسة ككل، لنبني مجتمعا صالحا، منتجا، 

مبدعا. 
األستاذة اعتدال دبابش:

رئيس���������ة اللجنة الوطنية لألسرة 
والم���������رأة والطفول���������ة بالمكت���������ب 
العلم���������اء  لجمعي���������ة  الوطن���������ي 
المسلمين الجزائريين ومختصة 
ف���������ي علم النف���������س التربوي من 
جامع���������ة الجزائر س���������نة -90
91،بع���������د أن أخذت تقاعدها س���������نة 2016 فتحت 
مؤسسة خاصة باالستشارات النفسية وبناء البرامج 
وانج���������از العتاد التربوي، م���������ن خالل مكتب جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين  في الجمعية خالل 
هاتين السنتين وبسبب الوباء اقتصر عملها وعمل 
اللجن���������ة الخاصة بالمرأة والطف���������ل هو متابعتها عن 
بعد هناك و تواصل ش���������به يومي مع ممثالت لجنة 
االسرة في الش���������عب الوالئية للجمعية وتبادل اخبار 
النش���������اطات المقدمة من طرفه���������ن. ضف إلى ذلك 
بداء رأيها  حضورها اجتماع���������ات المكتب الوطني واإ
في ما تم انجازه مما يدخل في اختصاصها ضمن 

القنوات الرسمية لهياكل الجمعية. 

أنفال هادف: مديرة دورات تدريبية ومدربة 
تعرف نفس���������ها: عض���������وة في لجنة األس���������رة والمرأة 
بجمعية العلماء المسلمين، تلميذة األستاذة عتيقة، 
مرشد أسري، مدربة تنمية، مصممة إعالنات، بدأ 
مشواري التدريبي من األكاديمية في زمن الكورونا، 
كان الهدف توعية الم���������رأة وتصالحها مع ذاتها ثم 
إلنشاء أسرة ربانية، بدأت سلسلة من الدورات رفقة 
أس���������تاذتي كنت المرافقة لها واليد اليمنى لها أتتلمذ 
على يدها من علمها الراقي، وأش���������رفت على تقديم 
دورة بعن���������وان تنمية ذاتية.. ولي دورات مس���������تقبال 

حضوريا وأونالين.
من أعمالي في األكاديمية مديرة دورات األس���������تاذة 
عتيقة.. أشرفت على مشروع قرائي خالل موسمين 
من مش���������رفة على مجموعة اإلبداع متكونة من 30 
قارئة ومصممة ومنس���������قة ل 10 مجموعات أخرى 
خاص���������ة بالقراءة. من ش���������عاراتي ليمضي وقتنا في 

تغذية عقولنا ،نحن هنا لنزرع أمال ونحيي قلبا. 
األستاذة صباح غموشي: 

اب���������ن باديس  مدي���������رة روضة 
)الجزائر(،  قالم���������ة  بمدين���������ة 
العلماء  ورئيسة شعبة جمعية 
المس���������لمين الجزائريي���������ن، لها 
ورشة  منها  عدة،  نش���������اطات 
لتحفيظ الق���������رآن الكريم »واهلل 
القرآن  ح���������ب  حف���������ر  ال���������ذي 

في قلوبن���������ا.. وزرع بذرة خدمت���������ه وخدمة أهله في 
وجدانن���������ا.. إّن ك���������مَّ الدع���������وات الت���������ي أمطرتنا بها 
الطالب���������ات والمعلمات واألولياء خالل أيام التربص 
كلها.. وابتس���������امات الرضا والس���������عادة المشرقة من 
ثغور الجميع بعد كل حصة وفي ختام الحصص.. 
والكلم���������ات الرائعة العميقة األثر الت���������ي نثرتها في 
أرواحنا الطالبات كبارا وصغارا تعبيرا عن شكرهن 
وامتنانهن.. ألكبر نعمة تس���������اوي الدنيا وما فيها.. 
هان معها كل تعب.. ومسحت على قلوبنا وأشرقت 
لها أرواحنا ..الحمد هلل الذي اس���������تخدمنا في أشرف 

مهنة.. خدمة القرآن وأهله...
كذلك بالنس���������بة للندوات القيم���������ة التي نظمتها لجنة 
الم���������رأة واألس���������رة والطفل بمقر مدرس���������ة الصنوبر، 
استهلتها األس���������تاذة بمقدمة رائعة عن ميزة الشاب 
والفتاة الملتزمان بدين اهلل والثابتين على الطاعات 
في زمن المغري���������ات المفتوحة والمتاحة، ثم أجابت 
س���������هاب ووضوح وصراح���������ة عن كل  بتفصي���������ل واإ
تس���������اؤالتهن الفقهي���������ة في مختل���������ف المجاالت من 
طاعات ومعام���������الت وغيرها، وق���������د حرصنا على 
بقاء الفتيات مع األستاذة لوحدهن ليسألن بصراحة 
ودون حرج عن كل ما يستش���������كل عليهن في أمور 
دينهن من صالة وطهارة ولباس وعالقات وزينة.. 
وغيرها. وكان أسلوب االس���������تاذة راقيا جدا صريح 
جدا واضح جدا وحنون جدا جزاها اهلل خير الجزاء 
ونف���������ع بها وأنبت بناتنا في طاعته وألبس���������هن لباس 

العلم والحشمة والتقوى. والحمد هلل على فضله.
صدر لها كتاب تحت عن���������وان: من وحي التجربة 
وهو يتضمن بين دفتيه عدة مقاالت نش���������رت عبر 

جريدة البصائر. 
الدكتورة فضيلة قرين:

تق���������ول ع���������ن نفس���������ها: ولدت 
ونش���������أت في مدين���������ة العلمة، 
والية س���������طيف، عشت طفولة 
ماتعة في كنف أس���������رة محبة 
وحنون���������ة، وباعتب���������اري البنت 
الكبرى، فق���������د كانت معاملتي 
بمس���������ؤوليات  ممي���������زة، كلفت 
كثيرة منذ طفولتي، وتلقيت كّل التشجيع والدعم من 
الوالدين الكريمين، تخرجت من ثانوية الشهاب في 
مدينة العلمة حيث كنت أقرأ بش���������ره، وبدأت هناك 
أقرأ عيون البصائر، ثم التحقت بجامعة األمير عبد 

القادر حيث كانت انطالقتي في الفكر اإلس���������المي 
والحض���������اري، وهناك رس���������مت معالم ش���������خصيتي، 
حصلت على ماجس���������تير في قس���������م معارف الوحي 
والعلوم اإلنس���������انية من الجامعة اإلسالمية العالمية 
بماليزي���������ا، حيث رأي���������ت العالم من زاوي���������ة كونية، 
وتحصلت على الدكت���������وراه من جامعة ماليا، وأجد 
أن مس���������يرتي الحياتية والعلمية تش���������به إلى حد ما 
رحلة اب���������ن بطوطة، من العلمة مدينة أحالمي إلى 
مدينة العلم والعلماء قسنطينة إلى كوااللمبور التي 
قضيت فيها قرابة التس���������ع س���������نوات، إلى عدة مدن 
كندي���������ة، أين قضيت معظم فترة الش���������باب، وعملت 
في مجال التعليم، ثم ش���������غلت في س���������ن مبكر جدا 
منصب مستش���������ار ثقافي لدى وزارة التربية والتعليم 
في مقاطعة ألبرتا، حاضرت بجامعة ماليا ونشرت 
مق���������االت علمية في مج���������الت عالمية، وش���������غلت 
منصب مدي���������ر البحث العلمي والمدي���������ر التنفيذي 
للمركز الدولي للتدريب واالستشارة بجامعة ماليا، 
وم���������ن ثم انتقلت إل���������ى المملكة العربية الس���������عودية 
ودخلت عالم المنظم���������ات الدولية، ألتولى منصب 
مديرة الش���������ؤون األس���������رية واالجتماعية في منظمة 
التعاون اإلسالمي بالمملكة العربية السعودية، وقد 
كنت أول امرأة تش���������غل منصب مديرة في المنظمة، 
كم���������ا كنت عضوا في المجلس االستش���������اري للمرأة 
بمنظمة التعاون اإلس���������المي والذي س���������اهمت في 
تأسيس���������ه، وأيضا عضوا في مجلس الخبراء التابع 
للجنة المرأة التابعة للبنك اإلس���������المي للتنمية، أقيم 
حاليا في أس���������طنبول، وأعمل كمستش���������ار سام لدى 

منتدى التعاون اإلسالمي للشباب. 
الشاعرة وفاء بن محودة:

وهذه الشاعرة وفاء تعرفنا بأهم 
فتقول:  المحّطات في حياتها 
الميدالية  عل���������ى  لقد حصلت 
الذهبية في المسابقة العالمية 
)أفضل  العربية  للمجموع���������ة 
الع���������رب في العال���������م( المقيمة 
بلندن وتوجت بالمرتبة األولى 

)أفضل ش���������اعرة عربية في العالم عن فئة القصيدة 
النثرية لعام 2021. 

وفاء بن حمودة ش���������اعرة جزائري���������ة مواليد 22 أوت 
ببولوغي���������ن الجزائر العاصمة وبن���������ت مدينة الورود 
البليدة، تعشق الكلمة، ترسمها أحيانا وأحيانا أخرى 
ُتطرب لها كمعزوفٍة ُتجيد اجتياح عواصم حس���������ها، 
تربت في أس���������رة ثورية تعلمت منها أن الوطن ِقبلة 
الحروف األولى وأن الحنين لغة أخرى يفهمها زمن 
واحد هو الزم���������ن الجميل. لديها ديوانان »محطات 
الذاك���������رة«  و»حين ترحل أزهار الّدار« ومش���������اركة 
في أعمال ش���������عرية كثيرة وهامة وف���������اء بن حمودة 
باختص���������ار إنس���������انة تصنع من الح���������رف بقاء لكل 

أشيائها. 
د. رميساء ساسي:

وهذه الدكتورة رميساء أخصائية 
شهادة  على  متحصلة  نفسانية 
الدكتوراه تخصص علم النفس 
العيادي أس���������تاذة جامعية بقسم 
عل���������م النفس جامعة لونيس���������ي 

علي البليدة 02-. 
تق���������ول: اختيار هذا التخصص 
بالرغ���������م من صعوبة العمل ف���������ي مجاله كان منبعه 
اإليمان العميق بأن صناعة اإلنس���������ان هي السبيل 
لكل س���������بيل.. وأن الصحة النفس���������ية هي منهجية 

السعادة المفقودة في واقعنا. 
فأهمية هذا العمل النفس���������ي في المؤسس���������ات يكمن 
في المس���������اعدة وفي رفع الوعي النفس���������ي ومواجهة 
االضطراب قبل التفاقم، كذلك ضمان جودة الحياة 
المهني���������ة بتفادي معاناة االحتراق المهني والوصول 
بالعام���������ل إلى تحقيق ال���������ذات وتأكيدها عن طريق 

ترتيب أولوياته. 

نســـاء  أثــريــن  بــجـهــودهــن  سنـــة 2021
م ويعطف عليها  ترَ ْ فضل اإلسالم على املرأة أنه أعاد إليها كرامتها، وحفظ عليها ماء وجهها من أن تبذله، ومحاها من أن تستذل استذالال مقيتا، وجعلها مصونة يف بيت أبيها، تحُ
ألنها امرأة، وجعلها مكّرمة معززة يف بيت زوجها تبدي رأيها، و تزور أهلها، وتصل رمحها، ومكنها من أن تصبح كنفا لالبن وينبوع سعادة، يتدفق بأغلى عاطفة إنسانية، فمن هي 

املرأة اليت نريد اليوم، وماذا نريد منها؟! لقد هاجم الشيخ عبد احلميد بن باديس رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني -رمحه اهلل - بشدة اآلراء اجلامدة اليت حاولت إبقاء 
املرأة متاعا مهمال، وكذلك اآلراء املتطرفة اليت حاولت سلخ املرأة املسلمة من مقوماتها وجتريدها، من خصوصياتها. ونبه العلماء وأولياء أمور البنات إىل أهمية تعليم البنت، 

ضمن اإلطار احلضاري اإلسالمي، ألّن البنت املتعلمة، تستطيع أن تبين أسرة منسجمة ومتماسكة، كما تستطيع أن تصون نفسها، وتفظ كرامتها، وتضطلع بوظيفتها التبوية 
داخل األسرة، ويف اجملتمع اضطالعا كامال.
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التنظيم العام ملرحلة التدرج وما بعد التدرج
أهم إنجاز في ميدان التعليم العالي بالجزائر في نهاية العش���������رية 
األولى وبداية العشرية الثانية من االستقالل كان متمثال في فك 

االرتباط بمنظومة التعليم العالي الفرنسي وذلك ب��: 
 أ ــ التخلي عن نظام الكليات والتحول إلى هيكلية علمية جديدة 
بالجامع���������ة، حيث حولت الكليات إلى )معاه���������د(، وأعيد النظر 
في تنظيم تخصصاته���������ا العلمية لتتوافق في نظامها العلمي مع 
مش���������روع المعاهد، التي كان من ثماره���������ا خريطة الطريق التي 
رسمها المجلس الوطني للبحث العلمي )C.N.R.S( )وقد كنت 
عضوا به أول تأسيس���������ه س���������نة 1972 إلى سنة 1978(، ومن 
هنا ف���������إن التخصصات التي كانت ممثلة ف���������ي الدوائر بالكلية، 
تحول بعضها إلى معهد مس���������تقل بتخصصاته الداخلية، وبعض 
الدوائر أدمج مع دوائر أخرى في معهد واحد؛ فمثال كلية اآلداب 
تحول���������ت )دائرة األدب والثقافة العربي���������ة( بها إلى )معهد األدب 
والثقافة العربية( مستقال عن غيره، وأقسام أخرى انضوت تحت 
اسم )معهد العلوم االجتماعية( تضم: التاريخ، وعلم االجتماع، 
وعل���������م النفس، وغيرها من التخصص���������ات التي لها صلة بالعلوم 
االجتماعية، و)دائرة اللغة الفرنس���������ية( أصبحت مع دوائر علمية 

أخرى معهدا يسمى: )معهد اللغات األجنبية( وهكذا.
ب ــ تغيير المدة الزمنية للحصول على ش���������هادة الليس���������انس في 
اآلداب لتصبح أربع س���������نوات؛ موزعة على ثمانية سداس���������يات 
)السداسي مصطلح يعني ستة أشهر( بمكونات معرفية وببرامج 
تنظيمية جديدة مواكب���������ة لطموحات الجزائر في تطوير منظومة 
التعلي���������م العال���������ي، والتخلي عن نظام الش���������هادات الموروث عن 

الجامعة الفرنسية. 
ج �� تغيير ُنُظم االمتحان���������ات وطرائق ومعايير التقويم للمعارف 

في مرحلة التدرج.
ـــــــ إعادة النظر في النس���������ق المعرفي للمواد المقررة من حيث  ــ دـ 
محتواه���������ا وربطها بحاجيات المحي���������ط االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي والسياسي للجزائر. 
ه ــ تغيير بنية ومدة التكوين في الدراس���������ات العليا بعد ش���������هادة 
الليسانس من نظام دبلوم الدراسات العليا المعمقة )سنة واحدة(، 
وش���������هادة دكتوراه الدرجة الثالثة )ثالث سنوات(، وشهادة دكتوراه 
الدولة في النظام الفرنس���������ي )أربع س���������نوات( إلى شهادتين هما: 
ش���������هادة الماجستير وش���������هادة دكتوراه الدولة وفقا للنظام االنكلو 
سكس���������وني، وفي مرحلة الماجس���������تير يتلقى الطالب محاضرات 
في المناهج والمنهجية وبعض الم���������واد المتعلقة بالتخصص ثم 
يتجه لتحضير رسالته. وقسمت الس���������نة الدراسية الجامعية إلى 

)سداسيين/فصلين(. 
وتب���������ع ذلك أيضا ظهور مصطلحات تعبر عن مرحلة الدراس���������ة 
الجامعية، كالتدرج وهو س���������نوات الدراسة األربع للحصول على 
شهادة الليس���������انس، وما بعد التدرج لمرحلة الماجستير )سنتان( 
ودكتوراه الدولة )ثالث( سنوات. وهكذا فقد بدأت تنشأ مصطلحات 

أكاديمية تنظيمية جديدة واكبت هذا التحول.
و ـ تغيير نظام التكوين في مرحلة )الليس���������انس(، ونظام إنجاز 
الرس���������ائل، وتسمية الش���������هادات والمدة الالزمة للحصول عليها، 
والتقديرات التي يكافأ بها الطلبة على أبحاثهم أمام لجان المناقشة 
لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه بأحد التقديرين: )مشرف أو 
مش���������رف جدا(. وفي كل ذلك لم تخ���������رج الجامعة الجزائرية عن 

النظام العالمي في التعليم العالي.
ـــــــ إنش���������اء التكوين المتخصص فيما بعد الت���������درج في )العلوم  زـ 
القانونية( مدة الدراس���������ة به س���������نتان يمنح الطالب شهادة مهنية، 
تمكنه بعد النج���������اح من االرتقاء في مهنت���������ه اإلدارية، لكنها ال 
تؤهله لمواصلة الدراسة لنيل دكتوراه، تسمى هذه الشهادة: )دبلوم 
الدراسات العليا المتخصصة D.E.S.S(، وهذه الشهادة كانت 
الظروف اإلداري���������ة تتطلب أعوانا مقتدرين متمكنين من القوانين 
اإلدارية؛ ألنهم ذاكرة الدولة بحكم وظائفهم اإلدارية واس���������تمرارهم 

فيها.  
ح ـ تعري���������ب العل���������وم االجتماعية لصلتها مباش���������رة بالضرورات 
االجتماعي���������ة والثقافية والسياس���������ية للدول���������ة الجزائرية؛ ولذلك ما 
كان العقد الس���������ابع من القرن العشرين ينتهي حتى كانت العلوم 

االجتماعية بالجامعة قد تعربت بنسبة كبيرة جدا.
جامعة قسنطينة في مسار التطور:

1ــ تمثيل جامعة قسنطينة في المجلس الوطني للبحث العلمي 

 .)C.N.R.S(
في الس���������نة )1973/1972( تأس���������س )المجلس الوطني للبحث 
العلم���������ي بالجزائ���������ر )C.N.R.S(. من أعض���������اء منتخبين من 
مؤسس���������ات التعليم العالي وأعضاء من المؤسسات االقتصادية 
والثقافية التي يتطلب حضورها. وقد انتخبني الزمالء األس���������اتذة 
عضوا ممثال لكلية اآلداب بجامعة قسنطينة، إلى جانب زمالء 

آخرين من الجامعة وكان الهدف من تأسيس المجلس:
أ. التخل���������ص م���������ن المجلس ال���������ذي ورثته جامع���������ة الجزائر عن 
aOrg )االس���������تعمار الفرنسي المس���������مى هيئة التعاون العلمي 

 .)nisme de coopération scientifique
ب ــ دع���������وة الباحثي���������ن الجزائريين من مختل���������ف الرتب العلمية 
عداد استراتيجية جديدة تنهض بالبحث  والمؤسسات للتش���������اور واإ
العلمي، وتحدي���������د معالم خارطة طريق؛ لمواكب���������ة مرحلة البناء 
والتش���������ييد التي تعرفها الجزائر، مع االنفتاح على البحث العلمي 
في الجامعات والمراكز البحثية في العالم. وقد كان أمر تس���������ييره 
والتكفل بكل مس���������تلزماته اإلدارية والمالي���������ة وما يترتب عنه من 

اقتراحات قد ُتِرك لوزارة التعليم العالي. 
لقد كنا نجتمع في قصر األمم في جلس���������ات عامة، وورش عمل 
متخصصة، وكل ورشة من الورشات تقترح ورقة عمل تتضمن 
الواقع؛ من حيث َعَدُد الباحثين في الجزائر وفي الخارج، وتحديد 
األولويات لالنطالق بالبحث العلمي في الجامعات والمؤسسات 
الوطنية، وفي نهاية أعمال الورش���������ات تط���������رح االقتراحات في 
جلس���������ة ختامية عامة للمناقشة والمصادقة، يحضرها المسؤولون 

التنفيذيون في الوزارات والمؤسسات االشتراكية.
وأذكر من أساتذة ورشة اآلداب والفنون التي كنت أحد أعضائها 
الدكت���������ور أبو العيد دودو، والدكتور عب���������د اهلل ركيبي، والدكتور 
عبد اهلل شريط، ومصطفى كاتب، والدكتور بلهميسي، والدكتور 

زهير إحدادن.
وهكذا ظل المجلس في اجتماع���������ات )فصلية( متواصلة؛ يقترح 
ويقدم نماذج لمشاريع تنموية واستراتيجية لمستقبل البحث العلمي 

وأولوياته في الجزائر حتى نهاية السبعينيات.
.O.N.R.S 2 ــ الهيأة الوطنية للبحث العلمي

للبح���������ث  الوطن���������ي  المجل���������س  اقتراح���������ات  تك���������ون  ولك���������ي 
العلمي)C.N.R.S(. لها أثرها في الواقع العملي صدر مرسوم 
ف���������ي فيفري عام 1974 بإنش���������اء هيئة تنفيذي���������ة للبحث العلمي 
تس���������مى: )الهيأة الوطنية للبحث العلمي O.N.R.S( كان يمثل 
جامعة قسنطينة بها السيد برارحي عبد الحق، عهد إليها تمويل 
مش���������اريع البحث العلمي الجامعي ف���������ي الجامعات الثالث عبر 
مراكزها التي تأسست بها، ومعالجة القضايا التقنية واالقتصادية 
والثقافية للمؤسس���������ات الوطنية، وكان أغلب المسيرين والباحثين 

بها جامعيين.
3 ـــ مركز البحث العلمي )C.U.R.E.R( بجامعة قسنطينة.

ف���������ي الس���������نة 1973/1972 ُعيِّن الدكتور عب���������د الحق برارحي 
مديرا لجامعة قس���������نطينة وفي الوقت نفسه مديرا لمركز البحث، 
���������َس بها مركز  وب���������دأت الجامعة تأخ���������ذ طابعها األكاديمي، فُأسِّ
البحث العلمي )C.U.R.E.R(، وقد كنت مس���������ؤوال عن دائرة 
النشاط الثقافي به، وكان أحد المراكز الثالثة بجامعات الجزائر 
، قس���������نطينة، ووهران، نتيجة توصي���������ة المجلس الوطني للبحث 
العلم���������ي )C.N.R.S( في أول انطالقته. اتخذ هذا المركز من 
مبنى الجامعة القديم )المدرس���������ة( بشارع العربي بن مهيدي مقرا 
إداريا له، ليواكب القطاع االقتصادي في مجال الثورة الزراعية، 
بإعداد المشاتل ورعايتها ثم توزيعها على الفالحين أو المساهمة 
بها في مش���������روع الس���������د األخضر، لوقف زحف الصحراء نحو 
الش���������مال، وبدأت أنشطته وأبحاثه في )عين ببوش( و)الضلعة( 
بوالية )أم البواقي(، ثم اتجه إلى والية )المسيلة( لدراسة إمكانية 

إحياء زراعة الزيتون التي ذكرتها المراجع التاريخية، ومنها ابن 
خلدون، فقد ذكرت )المراجع التاريخية( بأن منطقة )المس���������يلة( 
تتوفر على احتياط كبير من المياه الجوفية، حيث كان الس���������كان 
يحفرون في األرض بمقدار قامة/طول جس���������م صبي عمره ثمان 
س���������نوات يصلون إلى الماء، وعندما أرسل  مركز البحث العلمي  
بالجامعة بعض المهندس���������ين بعتادهم فحفروا في أماكن متباعدة 
في المناطق المحيطة ب� )المسيلة(  إلى غاية )منطقة بوسعادة( 
وجدوا عروق أشجار الزيتون وغيرها تحت الردم؛ مما يدل على 

أن المنطقة كانت غنية بهذا النوع من األشجار.. 
ـ مشروع انفتاح كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية على المحيط  4ـ 

الثقافي واالجتماعي.
أ ـ في الس���������نة الجامعية 1971/1970 م دع���������ا الدكتور العيد 
مس���������عود عميد كلية اآلداب لمشروع نش���������اط ثقافي تتبناه الكلية، 
يقوم به أساتذة الكلية أسبوعيا بقاعة عامة خلف البريد المركزي 
بقس���������نطينة، تس���������مى )الجامعة الش���������عبية(، وُأعد لذلك برنامجا 
يتضمن سلس���������لة من المحاضرات األسبوعية في األدب والثقافة 
والتاريخ.. تواصال مع المحي���������ط الثقافي واالجتماعي بالمدينة، 

لكن ذلك لم يستمر طوبال.   
ب ـ في 1974/1973م تطورت مكتبة جامعة قس���������نطينة بعين 
الباي تطورا بينا؛ وتوفرت بها نس���������بة كبيرة من الدوريات والكتب 
األدبية والعلمية والقانونية، س���������واء تلك التي اقتنتها الجامعة من 
البل���������دان العربية واألجنبية، أو تلك التي تبرعت بها مؤسس���������ات 
جامعية في إطار التعاون. فأصبحت تلبي نسبة ال بأس بها من 

حاجة الطلبة إلى المراجع في العلوم اإلنسانية والقانونية.
ج ـ محاولة الجامعة برئاس���������ة السيد عبد الحق برارحي في سنة 
1973/1972 وما بعدها االنتق���������ال إلى العالم االفتراضي مع 
الجامعات األجنبية في سويس���������را وفرنس���������ا وبلجيكا..، رغبة في 
تواص���������ل طلبتنا في العلوم اإلنس���������انية مع باحثين وأس���������اتذة في 
تخصصاتهم، وأحضرت التجهيزات الالزمة لذلك، ووضعت في 
قاعات عمارة اآلداب إال أن المشروع لم يكتب له النجاح. وفي 
نفس السنة اشترت الجامعة مخابر تقنية لتعليم اللغات األجنبية 
وتعلي���������م اللغة العربية لغير الناطقين بها وُعِرضت طرائق عديدة 
لمس���������تويات تعلم اللغة العربية أبرزه���������ا طريقة لغويين عرب في 

بلجيكا..   
انفتاح الجامعة على المحيط الجامعي الخارجي.

1 ــ في 1974/1973 وقََّعت جامعة قسنطينة وثيقة توأمة مع 
)جامعة غرونوبل( بفرنس���������ا بفضل أمينها العام الس���������يد )موران( 
الرتباطه بمدينة قسنطينة اجتماعيا، بسبب تعلق والدته الفرنسية 
منذ نش���������أتها بمدينة قس���������نطينة، إذ كانت تقيم في حي )المنظر 
الجميل(، وال ترغب في مغادرة قسنطينة على ما قيل، وبوساطته 
س���������جل بعض الطلبة في جامعة غرونوبل، وكنت رفقة زوجتي 
المعي���������دة بالكلية، قد حصلنا على منحة من وزارة التعليم العالي 
لتحضير شهادة الدراسات العليا في األدب المقارن بفرنسا. لكننا 

لم نستطع االلتحاق بسبب أداء واجب الخدمة الوطنية..
2 ــ مجلس استشاري لتطوير جامعة قسنطينة:

وكعادة جامعة قسنطينة في اإلنجاز والتفوق في مستوى التكوين، 
تأسس في نهاية الس���������نة 1972م  مجلس استشاري من أساتذة 
الكليات )جزائريون ومتعاونون أجانب(، رأسه الدكتور عبد الحق 
برارحي مدير الجامعة، يتكون من مجموعة من اللجان، مهمتها 
تطوير الجامعة واالنفتاح على المؤسس���������ات االقتصادية والتكفل 
بانشغاالتها، وتقديم الرأي والخبرة، في إطار الخارطة الجغرافية 
لجامعة قس���������نطينة، عهدت أمانته اإلدارية للسيد )محمد دريدي( 

مدير المكتبة. 
يتبع

جامعة قسنطينة )1969 ــ 1975(مبناسبة مرور نصف قرن على تأسيسها

نتائج إصالح التعليم العالي يف السنة اجلامعية )1975/1971م( بإشراف الوزير حممد الصديق بن حيي )رمحه اهلل(
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نشاطات الُشعب
إعداد : أ. قدور قرناش

تمَّ يوم السبت 25 ديسمبر 2021 بحمد اهلل تعالى 
وتوفيقه، تنظيم ندوة تكوينية لفائدة ُش���������عب الش���������رق 
الجزائري، في موضوع "التس���������يير اإلداري والمالي" 
لُش���������عب ونوادي الجمعية، وقد حضر الندوة كل من 
األس���������تاذين نورالدين رزيق وحس���������ن خليفة ممثلين 
للمكتب الوطني، بتأطي���������ر األخوين نورالدين رزيق 
وعبد الوهاب توفوتي وكان ُيفترض أن يلتحق األخ 
بوخروبة محمد من ش���������عبة قالم���������ة بوصفه مؤطرا 

أيضا. 
وقد ج���������رت وقائع الندوة التكوينية في معهد التكوين 
بوراوي، في قاعة المحاضرات والندوات، باستخدام 
كل ما أعدت���������ه جمعية العلماء من وثائق مما يجب 
أن يساير حركية العمل اإلصالحي والدعوي ، في 
بلدان���������ا كما يجب، وأيضا لوق���������وف قيادات الجمعية 
في الواليات عل���������ى ماال يجوز جهله وما ينبغ�ي أن 
تعتمده)الُشعب الوالئية و البلدية( في مجالي التسيير 
اإلداري والمالي، مع االلتزام التام بالقوانين السارية 
ف���������ي هذا المج���������ال، وبما يطابق النظام األساس���������ي 

والقانون الداخلي للجمعية. 
وقد ت���������داول الحض���������ور في نقاش ق���������وّي كل ما له 
عالقة بتس���������يير نوادي الجمعية، من حيث التأمين 
للمتعاوني���������ن: مربيات،  االجتماع���������ي(  )الضم���������ان 
ومعلمين، ومشرفين،للحفاظ على حقوقهم المختلفة، 
وأيضا تحفيزا لهم على أداء واجبهم على نحو متقن 

ومفيد.
كما اس���������تعرضوا أيضا ما يتم في مجال المعامالت 
المالية، ودعا المؤطرون إلى أهمية اعتماد التوثيق 
من خالل الوصوالت الخاصة بالجمعية، مع الختم 
ومنها: وص���������ل األداء، وصل االس���������تالم، ووصل 
األمر بالصرف، وكذلك توجيهات مهمة في اعتماد 
ميزانية تقديرية مالئمة ، على حسب نشاط واجتهاد 
اإلخوة في كل شعبة، مع التأكيد على أهمية التكوين 
في هذا المجال الهاّم، والسعي للعمل وفق ما يعزز 

مصداقية الجمعية ل���������دى المجتمع كله، وأيضا من 
الناحية القانونية والشرعية. 

وألهمية ترس���������يخ ثقافة التس���������يير واإلدارة في ُشعب 
الجمعية ُينتظر أن ُتعقد ندوة أخرى على مس���������توى 
الغرب الجزائري بعد أكثر من أس���������بوعين من اآلن 

بحول اهلل تعالى.
وألهمية الموضوع أيضا اجتهدت لجنة من الحضور 
في تس���������جيل عدد من التوصيات ُترفع إلى المكتب 
الوطن���������ي وُيعمل على تجس���������يدها الحقا بحول اهلل، 

ومنها:
-إيالء قضي���������ة التكوين العناية الالزمة في مختلف 
فضاءات الجمعية، وفي جميع المجاالت: اإلدارة، 
التسيير والمالية، الدعوة واإلرشاد، التربية والتكوين، 
اإلع���������الم واالتصال الخ. لما للتكوين من أهمية في 

تحس���������ين األداء في صفوف الجمعية.، على جميع 
المستويات .)وطني، والئي، بلدي(. 

� تعميم محتوى هذه الدورة المهمة على جميع الشعب 
في كل جهات الوطن: غربا، ووسطا، وجنوبا.

� حّث الُشعب الوالئية على القيام بدورها في التكوين، 
على مستوى الشعب البلدية والفروع. 

� نظرا ألهمية المورد المالي لتحقيق أهداف الجمعية 
اإلصالحية واالجتماعي���������ة والُخلقية والتربوية يجب 
العمل على عقد ن���������دوة وطنية متخصصة تكوينية/
يجاد الموارد المالية والمادية  تدريبي���������ة تهتم بتوفير واإ

المختلفة للجمعية.
� الحرص، كل الحرص، على التأطير القانوني التاّم 
لكل أنشطة وأعمال وجهود الجمعية من قبل جميع 
ُش���������عبها وأعضائها، وفق ما تق���������رر قوانين الدولة، 

وكذا قوانين الجمعية وضوابطها ونظامها الداخلي.
تجسيدا للمصداقية والموثوقية في الجمعية .

-إع���������داد المالحظ���������ات والمآخ���������ذ )النقائص( في 
المجالين اإلداري والمالي لتقديمها للمجلس الوطني 

المزمع عقده في األسابيع القليلة القادمة .
� بحث سُبل تعزيز الحصول على اإلشهار واإلعالن 
، ومن ذلك: إط���������الق مجلة أو مجالت رقمية تهتم 
باإلشهار، س���������عُي الُش���������عب الوالئية على تحصيل 
اإلشهار واإلعالن من الشركات والمؤسسات لنشرها 
في وس���������ائل إعالم الجمعية :الجري���������دة، المجالت، 

المواقع اإللكترونية الخ 
� الح���������رص على مصادقة المجال���������س الوالئية على 
التقارير المالية السنوية من المحاسبين المعتمدين، 
وأيضا ض���������رورة اعتماد وثائق الجمعية وس���������نداتها 
ف���������ي كل المعام���������الت المالية واإلداري���������ة:ا لتقارير، 
الوص���������والت، األوامر بالص���������رف، الوثائق الخاصة 

بالجانب المالي واإلداري. 
� إع���������ادة النظر في المبل���������غ المخصص للمصاريف 
وأيضا المخصص للصناديق الوالئية والبلدية وكذا 
العم���������ل على تعديلها بما يتناس���������ب م���������ع الظروف 
المس���������تجدة، وحتى ُيتاح للشعب الوالئية والبلدية اأن 

تعمل �في إطار القانون � ولكن بأريحية ومرونة .
� كما دع���������ا الحضور من خالل لجنة الصياغة إلى 
ض���������رورة وأهمية تفعيل اللج���������ان )كل اللجان( على 
جميع المستويات، وأن تكون اللجنة حقا لجنة تتكون 
من مجموعة أف���������راد مجّدين مجتهدين منس���������جمين 

متعاونين..
واهلل من وراء القصد. 

وانته���������ى اللقاء في حدود الس���������اعة الثانية والنصف 
.هذا ونذكر أن وفدا من اإلخوة زار األستاذ موسى 
ميلي رئيس شعبة س���������طيف الذي يعاني من وعكة 
صحية منذ وقت قصير. نس���������أل اهلل تعالى الشفاء 

العاجل له ولكل مسلم ومسلمة.

ندوة جهوية تكوينة يف املالية لشَعب مجعية العلماء لواليات الشـرق اجلزائري 

بتيّسير من اهلل تعالى أقيمت 
أّول دورة علمي���������ة ف���������ي معهد 
الشيخ عبد الكريم بن مخلوف 
 - اهلل  -حفظ���������ه  مقي���������دش 
والسنة  الكريم  القرآن  لتدريس 
النبوي���������ة وعلومهم���������ا التاب���������ع 
لجمعية العلماء ببلدية بنايرية 
بالشلف، وذلك؛ لفئة الطالب 
قبل  حفظوا  الذي���������ن  الصغار 
هذه الدورة متن تحفة األطفال 
-رحمه  الجم���������زوري.  لإلمام 
اهلل - وحفظ���������وا بين الحزبين 
وضبطوا  أح���������زاب  والثالث���������ة 

تالوتها.. فاللهم لك الحمد.
في هذه الدورة العلمية ش���������رح 
م���������زاوغ  إس���������ماعيل  الش���������يخ 
-حفظه اهلل - أرجوزًة تنسب 

لإلم���������ام األجه���������وري المالكي 
-رحمه اهلل- في التنبيه على 
األخطاء الش���������ائعة في تالوة 
س���������ورة الفاتحة. وق���������د ُنبِّه في 
الدورة على إحدى وخمس���������ين 
خطًأ: ذكر الناظم -رحمه اهلل 
- منها تسعة عشر، والباقي 

نّبه إليه الشارح. 
الفاتحة  س���������ورة  تفس���������ير  وتم 
األرجوزة  لقي���������ت  كما  كاملة، 
)12 بيت( قبوال عند الطالب 
وعذوبة في قرائتها وس���������هولة 
ف���������ي ف���������ّك أبياته���������ا وتطبيق 

مقاصدها. 

قام وف���������د من جمعية المعالي للعلوم والتربية 
ضم رئيس���������ها األستاذ نورالدين لعموري رفقة 
الدكتور عبد الحق ميحي بزيارة مقر جمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين. 
وتم اللقاء برئيس جمعية العلماء الشيخ عبد 
الرزاق قس���������وم، واألمين العام الش���������يخ كمال 
أبو س���������نة، وكانت الزيارة فرصة الستش���������ارة 
الدكتور عبد الرزاق قس���������وم ومناقشة بعض 

االهتمامات الدعوية. 
تم يوم السبت 25 ديسمبر 
الضاد  ن���������ادي  تنصي���������ب 
العلماء  لجمعي���������ة  الثقافي 
ش���������عبة أوالد سي سليمان 
باتنة في جو علمي  والية 
بهيج جم���������ع بين حضور 
العلم���������اء والمفكرين وروح 
التي  والنق���������اش  التفاع���������ل 
س���������ادت ون���������ورت المكتبة 
ه���������ذا  طيل���������ة  العمومي���������ة 
حيث  المب���������ارك،  الصباح 
والمحاضر  الدكت���������ور  قدم 

في جامعة حمد بن خليفة 
بقطر »بدران بن لحسن« 
»أي  بعن���������وان:  محاضرة 
نريد«،  وثقاف���������ة  نهضة.. 
كما ش���������هد اللقاء حضور 
رئيس  م���������ن  المس���������ؤولين 
المجلس  وممثل���������ي  الدائرة 
والسلطات  البلدي  الشعبي 
المدنية،  والحماية  األمنية 
المكتب  ع���������ن  وممثلي���������ن 
فضيلة  يتقدمه���������م  الوالئي 
الشيخ عبد الحميد مهدي. 

معهد الشيخ عبد الكريم مقيديش بالشلف يقيم دورة علمية لطالبه

شعبـة أوالد سي سليمان البلدية بباتنة تنّصب نادي الضاد وفــــد مــن مجعيــــة الــمعالي يـــزور مقــــر مجعيـــة العلمــــاء

عق���������د مرك���������ز الش�����������هاب 
المسلمين  العلماء  �جمعية 
الجزائريين � س���������طيف يوم 
الس���������بت 25 ديس���������مبر، 
ملتقى حول موضوع اللغة 
اليوم  بمناس���������بة  العربية، 
العالمي للغة العربية الذي 
ديسمبر   18 ال�  يصادف 
من كل عام، والذي اعتاد 
ومعظم  الش���������هاب  مركز 
ُش���������عب الجمعية االحتفاء 
مختلف���������ة  بص���������ور  ب���������ه 
 � ق���������راءات   � )مس���������ابقات 

لقاءات � ندوات...الخ(.
قاع���������ة  كان���������ت  وق���������د 
المحاض���������رات الكبرى في 
الش���������هاب رح���������اب تداول 

معرف���������ي كبي���������ر بين عدد 
من الحضور في مناسبة 
هذا اللق���������اء الذي حضره 
األس���������اتذة الكرام من عدد 

الوطنية  الجامع���������ات  من 
في ش���������رق الوطن خاصة 
.مزي���������د م���������ن التفاص���������ل 
ننش���������رها الحقا بحول اهلل 

الحدث  ه���������ذا  تعالى عن 
المهم ، ونش���������ير  الثقافي 
إلى أنه ُبث على المباشر 

من المركز. 

مركز الشهاب التابع جلمعية العلماء بسطيف حيتفي باللغة العربية 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات. هذه 
صورة تذكارية مع أح���������د حفدة ابن باديس، 
اب���������ن جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
ش���������عبة س���������عيدة ،الذي يدرس بالمقرأة التي 
فتحتها أسرة شهرة وعلى رأسها األخ الحاج 
محمد شهرة أطال اهلل عمره وأعمارنا وحسن 

خاتمتنا جميعا .
الص���������ورة لالبن مصطفى أس���������امة، وقد أتم 

حف���������ظ القرآن الكريم على يد ش���������يخه 
مختار باي جزاه اهلل خيرا. 

تعت���������زم جمعي���������ة العلماء المس���������لمين 
الجزائريين ش���������عبة سعيدة الحقا إقامة 
حف���������ل تكرمه فيه بإذن اهلل س���������بحانه 
وتعال���������ى. اللهم وفق أبناءن���������ا وبناتنا 
وس���������ائر أبناء المسلمين لحفظ كتابك 

واجعلهم هادين مهتدين. 

شعبة سعيدة حتتفي خبامت آخر للقرآن القرآن الكريم ضمن سلسلة اخلامتني مبدارس اجلمعية
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ق���������ال النبيُّ صل���������ى اهلل عليه 
وس���������لم وهو يحث على الزرع 
والغرس »َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس 
َغْرًس���������ا َأْو َيْزرَُع َزرًْعا، َفَيْأُكُل 
ِمْنُه َطْيٌر َأْو ِإْنَساٌن َأْو َبِهيَمٌة، 

ِإالَّ َكاَن َلُه ِبِه َصَدَقٌة« 
النب���������يُّ -صلى  أوص���������ى  بل 
اهلل عليه وس���������لم - في حديٍث 
عظيٍم ومدهش بغرس الشجر 

ول���������و كان ذل���������ك وق���������ت قيام 
الساعة؛ فعن أنٍس رضي اهلل 
النب���������يِّ -صلى اهلل  عنه عن 
عليه وسلم - قال: »ِإْن َقاَمِت 
َفِسيَلٌة،  َأَحِدُكْم  َوِبَيِد  ���������اَعُة  السَّ
َفِإِن اْسَتَطاَع َأْن اَل َيُقوَم َحتَّى 

َيْغِرَسَها َفْلَيْفَعْل«. 
ه���������ذه النصوص  انطالقا من 
به���������ذا  وقيام���������ا   النبوي���������ة، 

قامت جمعية  الخيري،  العمل 
العلماء المس���������لمين الجزائريين 
-شعبة تزقايت - مستغانم يوم 
الس���������بت 20 ديسمبر 2021 
بحملة تش���������جير م���������ع مختلف 
الجمعيات الناش���������طة بالبلدية، 
حيث ش���������ملت عملية التشجير 
»غابة اللق���������اف« ودوار عين 

تونين«. 

تشرفت هذا األس���������بوع دار القرآن الكريم عبد اهلل قسوم بوالية 
المغيِّر بزيارة الدكتور نضال قس���������وم، والدكتور أحمد قس���������وم 
نجلي رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد 

الرزاق قسوم. 
لإلشارة هذه المدرس���������ة هي هبة من الشيخ عبد الرزاق قسوم 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهي في األصل البيت 
العائلي للشيخ عبد الرزاق قسوم أرادها أن تكون صدقة جارية 

لخدمة القرآن الكريم. 

أقامت نهاية االس���������بوع جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين-
شعبة بلدية ستيدية- بمستغانم حفال تكريميا لطلبتها المتوفقين 
في الدراس���������ة وحفظ القرآن الكريم تش���������جيعا لهم على مزيد من 
البذل والعطاء إن في حفظ القرآن، أوفي  تحصيلهم الدراس���������ي، 
فالجمعي���������ة تريد لطلبة الق���������رآن الكريم التمي���������ز بالتفوق في كّل 

المجاالت.

جمادى   23 الثالث���������اء  أدى 
ل�  الموافق   1443 األول���������ى 
28 ديس���������مبر 2021م وفد 
من طلبة شعبة بلدية غليزان 
زيارة الى دار الحديث العامرة 
بوالية تلمسان إذ تشرفت دار 
الحديث باس���������تقبال مجموعة 
من خيرة طلبة وتالميذ شعبة 
بلدية غليزان التابعة لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين، 

إلى  الوف���������د  اس���������تمع  وق���������د 
تأسيس  وافية عن  شروحات 
هذا المعلم الحضاري، وعن 
مس���������يرة الحركة اإلصالحية 
من  عموما،  تلمسان  بمدينة 
قب���������ل األس���������تاذ المختار بن 
الزيارة  ه���������ذه  ولقيت  عامر، 
الطلبة  قبل  من  استحس���������انا 

والمشرفين عليهم. 

شعبة بلدية تزقايت مبستغامن تساهم يف محلة تشجري 

يف مدرسة عبد اهلل قسوم بوالية املغري 

شعبة بلدية ستيدية مبستغامن تكّرم الطلبة املتفوقني 

طلبة شعبة غليزان يف زيارة لدار احلديث بتلمسان

هك���������ذا س���������ميت دورة 
الش���������تاء لحفظ القرآن 
بجمعي���������ة  الكري���������م 
المس���������لمين  العلم���������اء 
)ش���������عبة  الجزائريي���������ن 
بلدية عين البرد، فرع 
عبدالحمي���������د  الش���������يخ 
-رحمه  بادي���������س  بن 
اهلل -( والت���������ي دامت 
لمدة س���������بعة أيام على 
التوالي من 8:30 إلى 
12:45دقيقة، امتازت 
دورة هذا العام بمنافسة 
قوية من قبل الطالبات 
الالت���������ي كان عددهن 

67 طالب���������ة، تخلل هذه 
أحكام  في  دروس  الدورة 
التجويد وفي قواعد اللغة 
العربي���������ة وتحفي���������ظ متن 
تحفة األطفال وقد تكللت 

بإقامة حفل  الدورة  نهاية 
نهائ���������ي تكريما للطالبات 
والمجتهدات  النجيب���������ات 
اللوات���������ي  والمعلم���������ات 
س���������اهمن في إنجاح هذه 

الدورة المباركة. 

ومن ه���������ذا المنبر تتوجه 
معلمات الجمعية بالشكر 
الجمعية  ش���������عبة  لرئيس 
الذي كان صدره رحبا .

المحس���������نين  كل  ل���������ى  واإ
والمحس���������نات الذين قاموا 

بإكرام أهل القرآن احباب 
اهلل خ���������الل اي���������ام الدورة 
وكل من ساهم من بعيد 
أو قريب في إنجاح هذه 
ال���������دورة خدمة لكتاب اهلل 

عزوجل. 

شعبة بلدية عني الربد بوالية سيدي بلعباس تقيم دورة يف حفظ القرآن الكريم

نظم���������ت نهاي���������ة األس���������بوع جمعية 
شعبة  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
بالتنسيق مع المركز  والية الطارف 
دورة  بالطارف  اإلس���������المي  الثقافي 
تدريبية لفائدة تالميذ البكالوريا تحت 
عنوان: »طريق النجاح والتميز في 

البكالوريا«. 
الدولي  الم���������درب  أش���������رف عليه���������ا 
الدكتور عبد الغني خش���������ة و الذي 
أبدع في تدريب أبنائنا على الكثير 
من مهارات التذكر وتنشيط الذاكرة. 

شعبـــــة الطــــارف فـــي دورة تدريبيــــة لتـــالميــــذ البكالوريـــــا

حفاظا منها على القيم اإلس���������المية من حش���������مة وسترة في زمن الدعوة إلى 
الس���������فور والموضة وترك اللباس الش���������رعي انطلقت منذ أيام عملية خياطة 
الحجاب الشرعي في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة اوالد عدي 
لقبالة بالمس���������يلة لفائدة جميع طالبات الجمعية تحت شعار: »حجاب لكل 
فتاة« كمرحلة أولية ذلك أن المش���������روع س���������يمس كل الم���������دارس القرآنية في 

البلدية بحول اهلل تعالى.
ولمن أراد المساهمة والمشاركة في هذا المشروع بالقماش أو غيره فليتواصل 

على رقمي الهاتف 
0699921201 / 0558544482

شعبة أوالد عدي لقبالة باملسيلة تفتح ورشة خلياطة احلجاب

تم األربعاء 24 جمادى األولى 
1443 الموافق ل� 29 ديس���������مبر 
2021م .تجديد المكتب البلدي 
لجمعي���������ة العلم���������اء المس���������لمين 
س���������يدي  ببلدي���������ة  الجزائريي���������ن 
الجياللي والية تلمسان إذ ترأس 
المكتب الوالئي لجمعية العلماء 
المجلس  الجزائريين  المس���������لمين 
البلدي لبلدية س���������يدي الجياللي 
بحضور أعضاء المكتب الوالئي 
المكون من الس���������ادة: األس���������تاذ 
المختار  الشيخ  محمد حمودي، 
الحكيم  بن عامر، األستاذ عبد 

شيعلي، األستاذ أحمد بوشريف 
واألس���������تاذ محمد الهاشمي، وقد 
اس���������تهلت الجلس���������ة بتالوة آيات 
بينات من الذك���������ر الحكيم تلتها 
الكلمة  بالنادي، وأحيلت  أستاذة 
بعدها لألس���������تاذ محمد حمودي 
نائ���������ب رئيس المكت���������ب الوالئي 
بن���������وادي  المكل���������ف  والمفت���������ش 
الجمعي���������ة، وقد وضح في كلمته 
دور هذه النوادي والحديث عن 
تنصيب المكتب البلدي الجديد، 
ث���������م تناول الكلمة األس���������تاذ عبد 
الحكيم ش���������يعلي مسؤول التنظيم 

ليتحدث عن القانون األساس���������ي 
لتجديد أعضاء المكتب البلدي، 
وبعده تن���������اول الكلمة األس���������تاذ 
المال  أمي���������ن  بوش���������ريف  أحمد 
وال���������ذي تح���������دث ع���������ن الجانب 
اإلداري والمال���������ي وعن التوثيق، 
وق���������د تم تنصيب المكتب البلدي 
الس���������ادة  من  المتكون  الجدي���������د 

التالية أسماؤهم:
- الشيخ يحيى بوكرابيلة رئيسا 

شرفيا .
بوتلي���������الش محمد  - األس���������تاذ 

رئيسا.
- عقبة بشالغم مكلف باالدارة 

والمالية.
- هارون الديش مكلف باالعالم 

والعالقات العامة .
- محمد ح���������ارم مكلف بالثقافة 

والتراث.
- زكرياء لشقر مكلف بالنشاط 
العلم���������ي والترب���������وي والش���������باب 

والطلبة .
- الزهراء حسناوي مكلفة باألسرة 

والمرأة والطفولة.
- عائش���������ة حس���������ناوي مكلف���������ة 

بالتنظيم والمراقبة.
الكلمة  أخ���������ذ  التنصيب  وبع���������د 
الشيخ المختار بن عامر رئيس 
المجلس العلم���������ي ليتحدث عن 
دور الجمعي���������ة الت���������ي هي خير 
جمعية أخرج���������ت للناس ثّم عن 
تضحية رج���������ال الجمعية حماية 
ونادي  والوطن،  واللغ���������ة  للدين 
س���������يدي الجياللي العريق الذي 
خ���������رج الكثير م���������ن حملة كتاب 
اهلل تح���������ت قيادة الش���������يخ يحيى 
بوكرابيلة وان شاء اهلل تعالى هذه 
نواة إلشعاع  المجموعة ستكون 
قرآن���������ي وعلمي واإصالحي على 
بلدية سيدي الجياللي وما يحيط 
بها وال يس���������عنا ف���������ي األخير إال 
أن نتوجه بالش���������كر ألهل بلدية 
س���������يدي الجياللي على حس���������ن 
االس���������تقبال وكرم الضيافة واهلل 

ولي التوفيق.
أ. محمد الهاشمي .

شعبة تلمسان تواصل االنتشار وتنّصب شعبة بلدية أوال سيدي اجلياللي



عروض إشهــاريــــة
تعلن جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء 

املسلمني اجلزائريني عن تقدمي عروض إشهارية 
مغرية وتنافسية لفائدة املوثقني واحملضرين 

القضائيني واملرّقني العقاريني واملدارس اخلاصة، 
لنشر اعالناتهم على صفحات جريدتنا..

وملزيد من املعلومات يرجى التواصل على الوسائط 
التالية:

info.bassair@gmail.com

-هاتف/فاكس: 
023.73.85.05
023.73.85.07
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تعـــزيــــة
ببالغ الحزن واالس���������ى تلقت ش���������عبة تبسة لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين  
نب���������أ وفاة المغف���������ور له بإذن اهلل تعالى المجاهد واإلطار الس���������ابق باألمانة العامة 
لرئاس���������ة الجمهورية احلاج عمر الوراد ابن الش���������هيد لخضر الوراد ، وعلى اثر هذا 
المصاب الجلل يتقدم رئيس الش���������عبة وأعضاء المكتب الوالئي بتبس���������ة بتعازيهم 
القلبية الخالصة لزوجة الفقيد وأبناءه وكل عائلته وأقاربه وللعائلة الثورية بتبس���������ة، 
راجين من المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه 

جميل الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

اغتناما لعطلة الش���������تاء قامت جمعية العلماء المس���������لمين شعبة سيدي لخضر 
بمس���������تغانم ببرمجة دورة تربوية في التنمية البشرية بعنوان مهارات في التميز 
الدراس���������ي لفائدة طلبة النوادي القرآنية التابعة لها أّطرها األستاذ الشيخ عسري 

المتخصص في الميدان.

 شعبة بلدية سيدي خلضر مبستغامن تنظم دورة 
يف مهارات التميز الدراسي لتالميذ اجلمعية

مع اختتام أيام العطلة الشتوية 
اختتمت النادي القرآني نور 
وبيان التابع لش���������عبة جمعية 
العلم���������اء بالش���������لف دورت���������ه 
المكثف  الحفظ  في  الشتوية 
للق���������رآن الكري���������م التي دأب 
على تنظيمها مع كل عطلة 
وأيضا  الستقطابهم  للتالميذ 

إنقاذهم من االنحرافات التي قد يجرهم إليها الشارع. 
الدورة هذه المرة أقيمت ببلدية تنس بعد أن تم للنادي فرع بهذه البلدية بعد أن 
أن كانت الدورة تقام س���������ابقا ببلدية سيدي عكاشة، وقد شهدت دورة العام ختم 

الطالبة هند نسيبة للقرآن الكريم بالمخيم. 

نادي القرآن القرآن الكريم )نور وبيان( التابع لشعبة 
الشلف خيتم دورة احلفظ املكثف ببلدية تنس
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مقامات 
عبد الرحيم صادقي

حدَّثن���������ا َنْبه���������ان بن َيْقظ���������ان قال: 
خرجت أتنزَُّه زم���������َن نضِج الرمَّان، 
اتِّقاَء سخِف الزمان، ثمَّ إني نزلُت 
ب���������داٍر ذاِت أفن���������ان، واتَّفَق أن حلَّ 
بالَبل���������دِة بنو َعلمان، وم���������ا أن بَلَغ 
الق���������وَم مرامي، وِفْعل���������ي وكالمي، 
حتى أرس���������لوا إليَّ ِمن أهل الِعبارة 
واإلشارة، َمن يدعوني في الَغِد إلى 
الزِّيارَة، فقلُت: وأين أجد الجماَعة، 
وأي ساعة؟ قال: في النادي، قرَب 
الوادي، فوعدُته خي���������رًا، ثم أكملُت 

سيرًا.
وفي اليوم الموعود، حضر الوفود، 
وكنُت ممن حَضَر، ألمٍر قد ُقِدَر، 
فرأيُت صنًفا من البَشر، ال عهَد لي 
بهم وال خَبر، نساٌء كاسيات عاريات، 
مائ���������الت مميالت، إن���������اٌث مجازًا، 
 ، ذكوٌر إعجازًا، قد صبغَن َأْوُجههنَّ
، ال َمْيز بين أنثى  وكشفَن أذرعهنَّ
وذكر، وال فْرق بين عاِمرة وُعمر، 
البصر، وأْحقْقَت  أنك أرجعَت  ولو 
النظر، ما جلْوَت األْمر، وال ظِفْرَت 
بُخْبر، كيف وقد قصْصَن الشْعر، 
وأطْلَن الظْفر؟! ولِبْس���������ن السراويل، 
القصيَر منها والطويل؟! ولبعضهنَّ 
ُقمصان وَتنانير، قد حَزْمَن بأطواق 

: من  كالزناني���������ر، فقل���������ُت إلحداهنَّ
، وما ُتِرْدَن؟ قالت: هذه جمعيُة  أنتنَّ
حقوق، بنيناها بدٍم وعروق، قلت: 
وم���������ا تبغين، وكي���������ف وأين؟ قالت: 
نبغي التساوي مع الُبعول، ال َمْيز 
بين اإلناث والفح���������ول، قلت: تلك 
فط���������رة اهلل، وال تبدي���������ل لخلق اهلل، 
قالت: نقتِسُم الميراث، كما للذكور 
لإلناث، قلت: ذلك ُحْكٌم فيه ِحَكم، 
أعِلمنا أم لم َنعلم، قالت: إن النساء 
ش���������قائق الرجال، وال شيء ُيعجزنا 
وال ُمحال، قلت: وهل تبول األنثى 
واقَف���������ْه؟ ِصفي لنا ي���������ا واصفْه! أم 
بلغ���������ِك أن رجاًل أْرَض���������ع، أو حَمَل 
ثم َوَضع؟! أيملُك الرجُل قلَب األم 
الرَّؤوم، فيمنَعه س���������َقُم الوليِد النْوم؟ 
قالت: بغُيك أكرى، فما ترى؟ قلُت: 
���������ٌر لما ُخلق له، وال ُيساوي  كلٌّ ميسَّ
بين الجنس���������ين إال أبَل���������ه، أليس قد 

قيل:
وما التأنيُث السِم الشمِس عيٌب 

وال التذكيُر فخٌر للهالِل  
ثم قل���������ُت: أَوَلُكنَّ رج���������ال، وبيوٌت 
وأطفال؟ قالت: وم���������ا َتخال، َقراٌر 
نَس���������ب؟  خ���������ال؟ ال حَس���������ب، وال 

 ! الظنَّ وأحِسني   ، حاش���������اُكنَّ قلت: 
قلت: وأين أهل القوامة، والش���������أِن 
والزَّعام���������ة؟ قال���������ت: ال َقوام عندنا، 
وأمرُنا ش���������ورى بيَننا، قلُت: الشورى 
خْير، وال ضْير، لكن الَكْدح ُيورث 
الَق���������ْدح، فإذا هو كُأَكال الش���������َجر، 
ْبيْه،  وُسوس الثَمر، فَمن يرعى الصِّ
وَيس���������قي بعد ِجْبيْه، وأنتنَّ بين ُغدوٍّ 
وَرواح، كل مساء وصباح؟ قالت: 
وحَشم،  وأعوان  بالخَدم،  نس���������تعيُن 

قلت: ففيكنَّ قال القائل:
وما أْدري ولس������ُت ِإخاُل أدري 

أقوٌم آُل ِحصٍن أم نساُء؟!  
ثم قلت: إنَّ ألزواجكنَّ صبرًا حتى 
َينِكحون مثنى وثالث  النخاع، أما 
ورب���������اع؟ قالت: قد أجْزن���������ا واحَدة، 
وليس فيما زاد فائَدة، قلُت: لِكن اهلل 
أباح، وهو نكاٌح ال ِس���������فاح، قالت: 
وَمن َيع���������دْل، وال َتعِذْل! قلت: هو 
عدُل الُجي���������وب، ال القلوب، قالت: 
هاَنة، قلت:  تلك خياَنة، ومك���������ٌر واإ
فالثاني���������ُة راضي���������ٌة وأبوها راٍض، ال 
حاجَة لقض���������اِء ق���������اٍض، أْم َتبِغيَن 
إكثاَر العوانس، وِفس���������َق األواِنس؟ 
؟  ، ال أبا لُكنَّ ث���������م قلُت: ومن أنابُكنَّ

قالت: نساُء البَلِد، بال عَدد، قلت: 
فأنتنَّ عش���������رات، أو َعدُّ الجَمرات، 
، وال أْختي  وال عل���������َم ألمي بجمعُكنَّ

. وخاَلتي عرفَنُكنَّ
قال نبهان بن يقظان: ولقد جاَدْلَنِني 
فلوال  وأجْبن،  وس���������اَءْلنني  وأْبَرمن، 
أنه���������نَّ دبَّرَن أمرهن تدبيَر من طبَّ 
ش���������ممُت ريَح  لكنني   ، ح���������بَّ لمن 
َمن تس���������يََّس ثم اندس، وما وجدُت 
عندهن علًم���������ا، وال تبصرًا وفهًما، 
نما هو تيٌه واغِتراْب، وجرٌي وراء  واإ
َس���������راْب، قليالُت ِحكَم���������ْه، فاقداُت 
ِحشَمْه، قد لِزمَن القشور، وطَرحَن 
عظائَم األمور، وَلْيتُهنَّ ابتَغْين تعليَم 
جاهَل���������ْه، أو تقويَم مائلْه، أو تزويَج 
عانس، أو إعف���������اَف مومس، لكنه 

هَذٌر في حقوق، وجدٌل كالُعقوق.
قال نبهان بن يقظان: ولما أعياني 
اللجاج، ونَهكني العالج، س���������لمُت 
ع،  س���������الَم مودِّع، َدِمٍث غيِر متنطِّ
رْعًيا للذِّمام، وخش���������يَة الِخصام، ثم 
تركُت َجمَع النساِء وأنا أتمثَُّل قوَل 

القائل:
فإْن َتْسألوني بالنِّساِء فإنَّني 

بصيٌر بأدواِء النِّساِء َطبيُب  

َوعاِلَمٍة َوَقد َجِهَلت َدوائي
ِبال َجهٍل َوَقد َعِلَمت ِبدائي  

َيموُت ِبها الُمَتيَُّم ُكلَّ َيوٍم
َعلى َفوِت الَمواِعِد وَالِلقاِء  

َلها َثغٌر َوُمبَتِسٌم َوريٌق
َينوُب َعِن الُمَعتََّقِة الِطالِء  

َوَطرٌف ساِحٌر َغِنٌج َكحيٌل
َوَوجٌه َليَس ُينَكُر ِللِضياِء  

َفبوؤسى ِللَكئيِب ِبها ِإذا ما
َبَدت َتختاُل في ُحسِن الُرواِء  

َكَأنَّ َلها َعلى َقلبي َرقيبًا
ِمَن الَصدِّ الُمَبرِِّح وَالَجفاِء  

َوَلوعاُت الَهوى ُهنَّ الَلواتي
َدَعوَنَك ِللُبالِبِل وَالِغناِء  

َوَطيٍف طاَف بي َسَحرًا َفَأذكى
َحرارََة َلوَعتي َوَجوى َحشائي  

َوفي َطيِف الَخياِل ِشفا الُمَعّنى
َورِيُّ الصاِدياِت ِمَن الَظماِء  

َوَلِكّني َأَشدُُّهُم َغرامًا
وََأكَثرُُهم َأصانيَف الَبالِء  

َيقوُل ِلَي الَعذوُل َوَليَس َيدري
ِبَأنَّ الَلوَم ِمن ِشَيِع الَخناِء  

َأِجدََّك َكم ُتَغرُِّرَك اأَلماني
َوَتطَرُحَك الَمطاِمُع ِبالَعراِء  

ٌق في َغيِر َعزٍم وََأنَت ُمَشرِّ
وََأنَت ُمَغرٌِّب َعن َغيِر راِء  

َفُقلُت الَدهُر َيطِلُبني ِبَثأٍر
وََأّياُم الَحواِدِث ِبالِدماِء  

َوما ِللُحرِّ في َبَلٍد ُمقاٌم
ِإذا قاَم اأَلديُب َمَع الَعياِء  

َوَهل ُجرٌح ُيَربُّ ِبَغيِر آٍس
َوَهل َغرٌس َيطوُل ِبَغيِر ماِء  

َغريُت ِبَأرَبٍع بيٍد َوَعنٍس
َوَليٍل داِمٍس َوَرحيِل ناِء  

َوَلوال َأحَمٌد َوَندى َيَديِه
َلباَت الُمعَتفوَن َعلى الَطواِء  

َأبو َبكٍر َفَكم آسى َجريحًا
َوَكم َعمَّ اأَلِعاّل ِبالِشفاِء  

َفتًى في َكفِِّه َأَبدًا ُفراٌت
َيفيُض َعلى الِرجاِل َمَع الِنساِء  

َفتًى ناديِه َمكُرَمٌة َوَفخٌر
أِلَرباِب الَمفاِخِر وَالَعالِء  

رَأى َحوَز الَثناِء َأَجلَّ َكسبًا
َوَحسُب الَمرِء َمكَسَبُة الَثناِء  

َوَلم َيُك واِعدًا َوعدًا َكذوبًا
َوال ُقَوٌل َيقوُل ِبال َوفاِء  

ُهَو الِخلُّ الَودوُد ِلُكلِّ ِخلٍّ
َيدوُم َعلى الَمَودَِّة وَاإِلخاِء  

ُهَو الَبحُر الَّذي ُحدِّثَت َعنُه
ُهَو الَغيُث الُمغيُث ِمَن الَسماِء  

َلُه اأَلخالُق َأخالُق الَمعالي
َوآياُت الُمروَءِة وَالَسخاِء  

َأبا َبكٍر َبَنيَت ِبناَء َطوٍل
ِمَن اإِلحساِن َليَس ِمَن الِبناِء  

َفال زاَلت ُنجوُمَك طاِلعاٍت
َعلى رَغِم الَحواِسِد وَالِعداِء  

َفَتبُلُغ فيِه َأقصى ُكلِّ حاٍل
ُتَقدُِّر َنيَلُه في اإِلنِتهاِء  

َوَكم عاَنيُت َقبَلَك ِمن َجميٍل
َقبيِح الِفعِل ِعنَد اإِلجِتداِء  

َمعاِشُر ماَلُهم ُخُلٌق َوَلِكن
َلُهم ِنَعٌم َتُدلُّ َعلى الَرخاِء  

َتعوُد ُوجوُهُهم سودًا ِإذا ما
َنزَلُت ِبِهم ِلَمدٍح َأو َجداِء  

ِفداُؤَك ِمنُهُم َمن َليَس َيدري
َوَيعَلُم َكيَف َمدحي ِمن ِهجائي  

َوعاملٍَِة َوَقد َجِهَلت َدوائي

القصيد

البحرتي

���������عُر الَعربي َمَكاَنًة َعِظيَمة، ِفي َنفِس  َيحَتلُّ الشِّ
ُكلِّ َعرِب���������ّي ُيَمثُِّل َف���������رًدا ِمن َه���������ذا األمَّة. َكَما 
َيحظٰى باهِتَماٍم كبير، ِمْن ِقَبل الكثير، ونلَمُس 
َه���������ذا االهتَمام، ِمْن ِخالل َم���������ا َجادت به َقراِئح 
األعاَلم، َوَدبَّجتُه َأَنامُل َحَمَلِة األقاَلم. فغالًبا َما 
يستشهد ِبِه الُكّتاُب ِفي ِكتاباِتهم، وكثيرًا َما َيترّنُم 
ِبه الُخطباُء ِفي ِخطاَباِته���������م. َفْضاًل َعْن ُروّاِده 
عرَاء، والُمهتمين ِبِه ِمَن النَُّقاِد واألدَباء.  ِمَن الشُّ
وَذلَك ِلَما ُيحِدُث���������ه في النُّفوِس ِمن أريحّية، وَما 
ا اَل  َيتَمّيز ِبِه ِمن أغراٍض وَأَساليب ُموحَية. ِممَّ
ُيوجُد ِفي غيرِه ِمن َساِئر أنواِع الَكالم، مَع ُطوِل 
َبقاِئ��ِه َعَلٰى َم���������رِّ الُعُصور وَتعاُقِب األعوام. واََل 
َغْرَو ِفي َذلِ���������ك واََل َعَجب، فهو َكَما ِقيل ِديوَاُن 
الَع���������رب. فلواَله َلَما َعرفَن���������ا َحَياَتهم االجتماِعّية 
َدْت  ياِسّية والّثَقافّية، وَلواَله َما وِضَعْت وُقعِّ والسِّ
���������رْت اآلَيات  النَّحوّية، وُش���������ِرَحْت وُفسِّ الَقواعُد 
الُقرآِنيَّ���������ة. َفهذا ابن عّباس _ رِضي اللَّه عنهما 
_ الُمَلقَُّب ِبُترجَمان الُقرآن، ُيَبّيُن َمَكانَة الّش���������عِر 
َوَما ِفيِه آِلِي الِكَتاب الُمْنَزل ِمْن َبَيان، َقائاًل: “ 
إَذا ُخِفَي َعَلْيُكْم َش���������يٌء ِمَن الُقرآن، َفاْبَتُغوُه ِفي 

عر؛ َفِإنَُّه ديوَاُن الَعَرب.” الشِّ
ْن َكاَن واَل ُب���������ّد ِفيِه ِمْن َكِلَمة، َفحْس���������ُبه  َه���������َذا وَاإ
َم���������ا َقاَل َعْن���������ُه َنِبيُّ الّرحَم���������ِة: » ِإنَّ ِمَن الَبَياِن 
���������عِر َلِحْكَمة »، وَقْد تمّثل  نَّ ِمَن الشِّ َلِس���������حرًا، وَاِإ
ِبِه َصلَّٰى اللَُّه َعليِه َوَس���������ّلم، مَع َما ُأوِتَي ِبه ِمن 
ِحيح،  َجواِمع الَكلم، َقولُه كَما َجاَء ِفي األثر الصَّ
رِيح:  اِعر َكِلَمُة لبيد الصَّ َأصَدق َكلَمٍة َقاَلَها الشَّ

» َأاَل ُكلُّ َشيٍء َما َخاَل اللَّه َباِطل ».
كَما َسِمَعُه ِفي َكْم ِمن َمجِلس، َناِهيَك َعْن َقوِله 
���������ان بن ثابت: »اللَُّهمَّ َأيدُه ِبُروِح الُقُدس«.  لحسَّ
َوِمْن َهذا الُمنَطَلق، واْسِتَناًدا َعَلٰى َما َسَبق، َفَقْد 

َقاَل َعْنُه اْبن َأِبي الّشَمقَمق، ِبِلَساٍن َذِلق :

َوَك����ْم حديٍث َج����اَءَن�ا بَفْضِل����ِه
َع��ْن َسيٍِّد َعِن الَهَوى لْم َيْنِطِق  

َوَق������ْد َت���َمثََّل ِب������ِه وَك����اَن ِم����ْن
أْصَحاِب��ِه َي��ْسَمُعُه في الِحَل��ِق  

َوَق������ْد َبَنٰى الِمْنَبَر الب��ِن َث�����اِب��ٍت
فَك��اَن لإِلْنَشاِد ِف���ي��ِه ي�َ�ْرَتِق��ي  

َوَق��اَل البِن َأْهَت���ٍم في َمْدح��ِ�ِه
وَذم��ِِّه ِلل���زِّب��َ�ْرَق����اِن األْس��م���َ�ِق  

َم���َق�����اَل�����ًة َخ���َت���َم��ه�َا بَقْوِل��������ِه
ْع���ِر َلِحْكمَ�ًة َتق�ِ�ي إنَّ ِم��َن الشِّ  
ا اَل رَيَب ِفيه، واََل َأحَسُب َأحًدا ُيَمارِي ِفيه.  َوِممَّ
���������عَر َلْيَس َفنًّا َجِديًدا ِف���������ي آَداِبَنا الَعرَِبيَّة،  َأنَّ الشِّ
َبْل ُيَعدُّ ِمْن َأْق���������َدِم الُفُنوِن اأَلَدِبيَّة، ِلَما َيْمَتاُز ِبِه 
ِمْن َعوَاِطَف وَاْنِفَعااَلٍت َنْفِس���������يَّة، َوَك���������َذا َتَعُلِقِه 
َباِع اإِلْنَساِنيَّة. َفُهَو ُيَخاِطُب  ِباأَلَحاِس���������يِس وَالطِّ
الَعاِطَفَة ِفي َأْغَلِب اأَلحَيان، َوَيسَتِثيُر الَمَشاِعَر 
ِباْنِس���������َجاِم َمَقاِطِعه َفَتْطَرُب  وَالوْجَدان، وَذلِ���������َك 
اِرم، َقوَل  َل���������ُه اآلَذان. َوَتأّمل َمعي َلْهَج���������َة الصَّ

اّلّشاِعر علّي الَج���ارم:
ع���ُر َعاِطَف�����ٌة َتقَت����اُد َعاِطَف������ة الشِّ

َوِفْك�����رٌَة َتَتَج���لَّٰى َبْي�����َن َأْفك�َ�������اِر  
ع���ُر ُأْنُش���وَدُة الَفنَّ��اِن ُيرِسُلَه����ا الشِّ

ِإَلٰى الِقُلوِب َفَتحَي���ا َبْعَد ِإقَف����َ��ار  
حَساٌس  ���������عُر- َعزِيزِي الَقارِئ-، ُش���������ُعوٌر وَاِإ وَالشِّ
َطارِئ. ِإنَُّه َمَش���������اِعُر الَمرِء وَانِفَعااَلته، رَعَش���������ُة 
الَقْل���������ِب وَاخِتاَلَجاته. ُمَعاَناُة النَّْف���������ِس َوزََفراتَها، 
ُأْحُدوَثُة الرُّوِح وَآَه�ات�َها. ِإنَُّه ِنَتاُج الَعقِل وَأفَكارُه، 
آَماُل اإلنَس���������اِن وََأسرَارُه. َمَجاُلُه الرَّحِب ِللَبوِح َما 
در، َوَهذا َما َمّيزَُه َعْن َغيرِِه ِمَن الُفُنوِن  ِفي الصَّ
َكالنَّثر. َفُهَو ُشُعوٌر َعفويٌّ َبِديِهّي، َعَلٰى َحدِّ َقوِل 

محّمد الف��راتي:
ْعُر إالَّ ُشُعوُر الَمرِء ُيرِسُل���ُه َما الشِّ

يَم�����ان َعْفَو الَبِديَهِة َعْن ِصدٍق وَاِإ  
َِلْيَس َهَذا َفَحسب َبل ُهو َبرِيُد َأَحاِسيس اإلنَسان، 
در  َوَمطيَُّة َما ِفي الَجنان، َوَشيٌء َيِجيُش ِبِه الصَّ
ُرورِّي، ِذكُر َقوَل عبد  َفُيْق�َذُف ِباللَِّسان. َوِمَن الضَّ
���������عُر َيُحلُّ ُعقَدَة اللَِّسان،  الحميد الُعَمرّي: »الشِّ
َوُيَش���������ِجُع َقْلَب الَجَب���������ان، َوُيْطِلُق َي���������َد الَبِخيل، 
َوَيُحضُّ َعَلٰى الُخُلِق الَجِميل«. َبْل َكم ِمْن َأمٍر 
َيّسرَه وَقَضاه، َوَكم ِمْن ُحكٍم َأنَفذه وََأمَضاه، َوعْن 

اب _ رِضي اللَّه عنه  َهَذا َق���������اَل ُعمر بن الخطَّ
وأرَضاه _: ”َأْفَض���������ُل ِصَناَعاِت الرَُّجل اأَلْبَياُت 
���������عِر ُيَقِدُمَها ِفي َحاَجاِته؛ َيْسَتعِطُف ِبَها  ِمَن الشِّ
الَكرِيُم، وَيْسَتنِزُل ِبَها اللَِّئيم” زَِيادًة َعَلٰى الَعَطاِء 
الَفاِئق اّلذي َيحُصُل َعَلْيِه الَش���������اِعُر الُموّفق، َما 
َيجعُله َيرَقٰى ِبه َمَعارًجا ِإَلٰى األُفق، َلْم َيس���������تِطع 
َغيرُه إَليَها َيرَتقي، َفُهَو ِبعبارٍة ُمخَتصرٍَة َكَما َيقوُل 
أحمد شوقي: »ِفكٌر وأس���������ُلوب، َوَخياٌل َلُعوب، 

َوُروٌح َموهوب«. 
َحقًّا وَليَس ِمْن َقبي���������ِل الُمبالَغِة َأبًدا أْن ُيقاَل إنَّ 
���������عَر ِمرآٌة َتعِكُس َتجرَبَة اإلْنَس���������ان الذَّات�ِيَّة،  الشِّ
اِعريَّة، بْل َعقُله الَِّذي َيعِرُضُه  َوُتظِهُر ُروَحه الشَّ
ْن  ْن ُحْمَقا، ِإْن َك�َذًبا وَاِإ َعَلٰى الَبرِيَّة، إْن َكْيًس���������ا وَاِإ
���������ان بن ثابت، َمُقولَة  َحقًّ���������ا. »َفَقْد َقاَل َعْنُه حسَّ

الَقوِل الثَّاِبت:
ع����ُر ُلبُّ الَم���رِء َيعِرُض����ُه إنََّما الشِّ

ْن ُحْمَقا َعَلٰى الَمَجاِلس إْن َكْيًسا، وَاِإ  
نَّ أْص����َدَق َبْي��ٍت أْن����َت َق�اِئ�ُل�����ُه وَاِإ

َبْيٌت ُي��َق�اُل: ِإَذا أْنَش��دََّت����ُه َص��َدَق������ا  
ا َيجُدُر اس���������ِتحَضاره، َوَحرِيٌّ ِبُكلِّ      َه���������َذا َوِممَّ
َش���������اِعٍر اظَهاره. اَل ِس���������ّيَما ِإَذا َتَحدْثَنا َعْن َعقِل 
اإِلنَس���������اِن واخِتَيارِه، ِلَكوِنه َكاِئًنا َعاِقاًل باعِتَبارِه، 
َأنَّ���������ُه اَل َيُكوُن أَكثَر ُعرَضًة ِللنَّق���������د وَالَكاَلم، واََل 
ِديِد ِمن الَماَلم، ِإالَّ ِإَذا  ِللِغيَبِة الَِّتي َتجرُّ إَلٰى الشَّ
ا أو َنَظَم ِش���������عرًا َأو َوَضَع ِك�تََاًبا، َفُهَو  َقاَل َك�المََ
قَله ِإلَتاًبا. لِ�َمْن َيس���������َمُع َكلَماِته،  ِبَهَذا َيعرُض عََ
أو َيقرَأ ِكَتاَباِته. َوَق���������ْد َقاَل َبعُض َمْن ُيوَثُق ِفي 
ِعلِم���������ه، » اخِتَياُر الَمرِء، ِقطَع���������ٌة ِمْن َعقِله ». 
وَيزيد علٰى َه���������ذا َجِميًعا معنى آخر ُمِفيد، َوُهو 

َما َقاَله ابن ُدريد:
عِر ُيْبِدي الَمرُء َصْفَحَة َقْلِب���ِه َوِبالشِّ

َفُيعِلُن ُمْنُه َك��لَّ َما َك���اَن َيْكُت�����ُم  
َوس������يَّاُن َمْن َلْم َيْمَتِط اللُّبَّ ِش������ع���رَُه

َفَيْمِلُك ِعطَفْي���ْه َوآَخ���ر ُمْفح����ُم  
 ِبطبيعِة الَحال، واَل ُمَش���������اّحَة ِفي َما تقّدم ذكرُه 
ِمن أقوال، فالّش���������عُر ِفي���������ِه ُكّل َما ِفي الُمرَكباِت 
اإِلَضافيَّة، اّلِتي اس���������َتعَملَها الّشعرَاُء ِفي آَداِبهم 
الَعاِطفيَّة، واس���������َتخَدمَها األَدَباُء ِف���������ي َتَعاِبيرِهم 

الُمؤثِّرَِة الَخفيَّة.
نور الّدين جديد

ـــعـــر َبـيـَن يـــَدي الــشِّ

نور الدين جديد



اسرتاحة القارئ

يا رب الذي قلت لك !!
أحده���������م كان يدعو في بيته، أن يرزقه اهلل بزوجة ثانية، مرة  بينما هو يدعو 

وقفت زوجته عند رأسه فجأة، فقال يا رب الذي قلت لك!!؟

من طرائف الفضالء

عن أبي مالك األشعري رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم 
ق���������ال:» في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها 

لمن أالن الكالم وأطعم الطعام وبات هلل قائًما والناس نيام«.
)رواه أحمد في مسنده(.

مال
األع

ائل 
 فض

من

عن أنس – رض���������ي اهلل عنه- 
قال: َقاَل ِلي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَس���������لََّم »َيا ُبَنيَّ ِإْن َقَدْرَت َأْن 
ُتْصِبَح َوُتْمِسَي َلْيَس ِفي َقْلِبَك ِغشٌّ 
 : أِلََح���������ٍد َفاْفَعْل ُثمَّ َق���������اَل ِلي َيا ُبَنيَّ
َوَذِلَك ِمْن ُسنَِّتي، َوَمْن َأْحَيا ُسنَِّتي 
َفَقْد َأَحبَِّني، َوَمْن َأَحبَِّني َكاَن َمِعي 

ِفي اْلَجنَّة«.
  ]الترمذي[

يــة
نبــو

رات  
ـذيــ

ع���������ن جابر رض���������ي اهلل عنه أن رس���������ول حتـ
اهلل صل���������ى اهلل عليه وس���������لم ق���������ال: »ِإنَّ 
ِم���������ْن َأَحبُِّكْم ِإَليَّ وََأْقرَِبُكْم ِمنِّي َمْجِلًس���������ا َيْوَم 
نَّ َأْبَغَضُكْم ِإَليَّ  اْلِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم َأْخاَلًقا، وَاِإ
وََأْبَعَدُكْم ِمنِّي َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة الثَّْرَثاُروَن 
وَاْلُمَتَش���������دُِّقوَن واْلُمَتَفْيِهُقوَن، َقاُلوا: َيا َرُسوَل 
اللَِّه َقْد َعِلْمَنا الثَّْرَثاُروَن، وَاْلُمَتَشدُِّقوَن، َفَما 

اْلُمَتَفْيِهُقوَن؟ َقاَل: »اْلُمَتَكبُِّروَن«.
رواه الترمذي وقال: حديث حسٌن. 

أ: ساري عرابي
إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عّباس، 
قب���������ل أيام قليلة، وق���������ف العمل باالتفاقات 
الموّقع���������ة مع »إس���������رائيل«؛ ال معنى له، 
إال أّن القي���������ادة الفلس���������طينية تدرك تماما 
أّن الخي���������ار الذي انحش���������ر فيه الش���������عب 
الفلسطيني بس���������بب المسار الذي أفضى 
إلى هذه االتفاقيات، وعلى أساسها قامت 
الس���������لطة، هو خيار خاطئ وأّنه ال سبيل 

لتصحيحه إال بالخروج منه.
صحيح أّنه س���������يجري في المقابل تشكيك 
بجّدية الس���������لطة في الخروج فعال من هذه 
االتفاقيات، وسُتستدعى مرات كثيرة أعلن 
فيه���������ا مثل القرار أو هّدد به، كما كان في 
آخر تشرين أول/ أكتوبر العام الماضي، 
بي���������د أّن ه���������ذا التكرار له���������ذه اإلعالنات 
والتهديدات، تأكيد لما سبق قوله؛ من أّن 
قيادة الس���������لطة تعرف المسار الصحيح، 
وأّنها في حقيقة أمرها ليس���������ت في حاجة 
ألن نذّكرها صباح مساء بكارثية المسار 

الذي سلكته وخنقتنا في مآالته.
إّن المشكلة ليس���������ت في األفكار، وال في 
اس���������تخالص النتائج، وال في اإلحس���������اس 
بعبثية المراوحة داخل هذا المسار المغلق 
نما في امتالك اإلرادة  والكئيب والمظلم، واإ
الكافية للخروج منه، بعدما صار)أي هذا 
المسار(، السياق الذي ينتظم الفلسطينيين، 
ينتظمه���������م ليمزّقهم، ويصّف���������ي قضيتهم، 
ويصادر حقوقه���������م، وصارت نتائجه، وال 
س���������يما كيانية الس���������لطة، هدفا في ذاته، 
ليس فقط للعدّو الذي يريد منها أن تكون 
رافعة لتبييض صفحته، وتجميل عدوانه، 
وتوفي���������ر موارده االقتصادية واللوجس���������تية 
عل���������ى النحو الذي يجعله أرخص احتالل 
في العالم، على حّد تعبير الرئيس عّباس، 
نما وباإلضافة إلى ذلك؛ للنخبة القائمة  واإ
على هذه الكيانية، بعدما ُحّولت القضية 
الفلس���������طينية من كفاح ش���������عب إلى إدارة 
نخبوية، في نتيجة حتمية لهذا المس���������ار 
واتفاقياته والتزام الس���������لطة بها؛ إذ أّن من 
أهّم أه���������داف االحتالل م���������ن دخوله هذا 
المس���������ار، هو احتواء الشعب الفلسطيني 

وتحييده، وصرفه عن واجبه التاريخي في 
مواجهة عدوّه المحتّل.

 يحيل الحديث عن افتق���������اد اإلرادة؛ إلى 
س���������ؤال واقعي عن إمكاني���������ة وقف العمل 
باالتفاقات أصال مهما كانت تلك اإلرادة. 
هذا السؤال طبيعي وصحيح وال بّد منه، 
فارتباط المجتمع الفلس���������طيني بالس���������لطة 
تنّظ���������م عملها؛ عميق  التي  وباالتفاقيات 
وبال���������غ التعقيد والتش���������عب، وهو من هذه 
الجهة يتطلب تخطيطا، ومن جهة أخرى 
فإّن وقف االتفاقيات، وال س���������يما إن ُقصد 
به الش���������مول واإلطالق، يستدعي مواجهة 
مع االحت���������الل، وكّل ذلك ليس س���������هال، 
ويحتاج إل���������ى تخطي���������ط وعوامل صمود 
يس���������تند إليها الفلسطينيون في القيام بذلك 

التحّدي ودفع أثمانه.
إّن أّول م���������ا يواجهنا ف���������ي اإلجابة على 
هذا الس���������ؤال، أّن قيادة الس���������لطة لم تحّدد 
بالضبط االتفاقيات التي س���������توقف العمل 
بها؛ هل ه���������و وقف ش���������امل، أم لبعض 
االتفاقي���������ات والبرتوكوالت؟ ث���������ّم لم تحدد 
طبيعة هذا الوق���������ف، هل هو وقف دائم؟ 
أي خروج نهائي من المسار، أم تجميد؟ 
وهل سيشمل حّل السلطة نفسها باعتبارها 
أهّم نتائج تلك االتفاقيات؟! وبما أّن نتائج 
وق���������ف العمل بها، س���������واء كان تجميدا أم 
خروج���������ا نهائّيا، س���������ينعكس بعمق على 
الفلسطينيين كّلهم، فهل استعدت السلطة 
للبدائل وسبل اإلدارة بعد الدخول في تلك 

المرحلة الجديدة؟
تش���������كيل لجنة لتنفيذ ق���������رار وقف العمل 
باالتفاقيات ال ينبغي أن يثير الس���������خرية؛ 
باعتب���������ار أّن اللج���������ان عادة ُتش���������ّكل لقتل 
فراغه���������ا من مضمونها. فتنفيذ  القرارات واإ
ق���������رار من ه���������ذا النوع، يحت���������اج تخطيطا 
لتنفيذه ثم إلدارة المرحلة التي تتلوه، لكن 
المش���������كلة في اإلعالن عن لجنة لتنفيذه 
مرّكبة من وجهي���������ن؛ األول أّن مثل هذه 
اللجنة ُشّكلت من قبل أكثر من مرّة لتنفيذ 
عادة الحديث عنها من  القرار نفس���������ه، واإ
جدي���������د يعني أّنها لم تخّطط ألي ش���������يء 
من قبل، وهو ما يبعث الش���������ّك من جديد 
حول جّدية القرار، إذ يفترض أن السلطة 

امتلكت تصّورا جيدا، وبدأت على أساسه 
في تهيئة الش���������عب للدخ���������ول في المرحلة 

الجديدة.
الوج���������ه الثاني للمش���������كلة يتمثل في كون 
لجن���������ة من طرف واحد، هو الطرف الذي 
يقود السلطة وتعني له كّل شيء، ال تكفي 
للتخطيط لتنفيذ قرار من هذا النوع، وإلدارة 
ما يتلوه. فالمسألة باتت فلسطينية شاملة، 
تمّس كّل فلس���������طيني، وسوف يدفع ثمنها 
كّل فلسطيني. هذا الجانب األخالقي في 
األمر، وأّما سياسّيا وعملّيا، فقرار يفضي 
إل���������ى مواجهة البّد وأن يس���������تند إلى وحدة 
وطني���������ة حقيقية، ال س���������يما في وقت تبدو 
فيه المؤامرة على الفلس���������طينيين مكشوفة 

بال أّي غطاء.
ف���������ي الطريق إلنفاذ ق���������رار من هذا النوع، 
ولتهيئة الش���������عب والجماهي���������ر لذلك، كان 
ُيفترض تغيير منظومة السياس���������ات التي 
أرادت تحيي���������د الجماهير ع���������ن دورها في 
مواجهة االحتالل، وهي منظومة متكاملة 
سياس���������ّيا واقتصادّيا وثقافّيا وأمنّيا، إال أّنه 
ومنذ بدأ التلويح بق���������رارات من هذا النوع 
منذ بضع سنوات، لم يجر شيء من ذلك 
التحّول، كما أّن العالقات الوطنية ظّلت 
في تراجع بدال من استعادة الوحدة الوطنية. 
وعلى المستوى النضالي الميداني، هيأت 
الجماهير فرصة للدخول في حالة كفاحّية 
تتوس���������ع بالتدريج، بيد أّن سلسلة الهّبات 
التي أطلقته���������ا الجماهير ُكبحت بدال من 

استثمارها وتطوريها وتعظيمها.
ه���������ذه المراجعة لتاريخية ه���������ذه القرارات، 
وش���������كل اإلعالن عنها، ال تستنتج الكثير 
من الجّدية في الوقوف خلفها، لكن التفكير 
فيها واإلعالن عنها ل���������ه داللة واضحة، 
وهي إطباق الجميع على كارثية المس���������ار 
واختناقنا فيه حّتى اللحظة. وبما أّن حركة 
فتح هي التي تتمتع بحرية التنظيم والحركة 
ف���������ي الضّفة، ويفترض أّنها المعني األول 
بمشروع الس���������لطة، فالميدان متاح أمامها 
لتنظيم حركة احتجاجي���������ة بالتدريج تهيئة 
للجماهير، والسعي لتشكيل قاعدة للوحدة 

الوطنية داخل ميدان النضال.

فلسطني آالم وآمال وأعالم:

نزغ الش���������يطان ووسوسته 
والفس���������اد،  الش���������ر  ليهيج 
باعتق���������اده  وعداوت���������ه 
في  وس���������عيه  البغي���������ض، 
والضر،  الش���������ر  جل���������ب 
بانت���������ه لعداوته بإعالنه  واإ
لها كما علمنا القرآن .وهو 
يلقي لإلنسان كلمة الشر 
غضبه  ويهيج  والس���������وء، 
الس���������امع  ويهيج  ليقولها، 
ليقول مثلها، وهكذا حتى 
يش���������تد المراء ويقع الشر 

والفساد.
ول���������ون آخر م���������ن نزغه:  
وه���������و أنه يحس���������ن للمرء 
يكون  التي  الكلم���������ة  قول 
فيها احتمال السوء، ويلح 
ويبالغ  قوله���������ا،  عليه في 

في تحس���������ين 
السالم  الوجه 
منه���������ا، وفي 
تهوي���������ن أمر 
وجهها القبيح 
يقولها،  حتى 
قالها  ف���������إذا 
لسامعه  عاد 
بالنزغ يطمس 

عنه الوجه الس���������الم منها، 
ويكبر ل���������ه الوجه القبيح، 
وال ي���������زال به يثير نخوته، 
ويهيج غضبه، حتى يثور 
فيقع الش���������ر والفساد بينه 

وبين صاحبه.
فحذَّر اهلل تعالى عباده من 
كيده حتى يحترس���������وا منه 
س���������معوا،  ذا  واإ تكلموا  إذا 

فيتباع���������دون عم���������ا في���������ه 
احتمال السوء فضاًل عن 
صريحه، ويحملون الكالم 
على وجهه الحس���������ن عند 
احتماله ل���������ه، ويتجاوزون 
ع���������ن س���������يئة الصريح ما 

أمكن التجاوز.
باديس ج 1  اْبن  ]تفسيُر 

ص 291[. 

َا{ َأْقَفالهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
*علمتني الحياة: أن األلفاظ والكلمات عندما تسوقها العبارات 
فهي ش���������هادات تنبئ عن الدرجات أو الدركات في مس���������توى 

التربية والثقافات.
 *علمتني الحياة: أن حس���������ن االنتق���������اء ال يقف عند أطايب 
نما في الكلمات فحس���������نها أفضل من أناقة  الطعام واللباس، واإ

الثياب، وقبحها أسوأ من شوك العناب.
*علمتن������ي الحياة: أن العبارات تحمل مس���������ؤوليات، فإطالق 
العنان للس���������ان يفقد اإلنسان الميزان، ويثير تساؤالت وقد يجر 

صاحبه إلى مساءالت.

* علمتن������ي الحي������اة: أن اللفظ 
وعاء الفكر، فكلما خمرت الفكرة 
إناء أجود،  بش���������كل جيد وجدت 
وكلما استعجلنا في الكالم تفلت 

منا الزمام.
* علمتن������ي الحي������اة: أن للكالم 
أهدافا ومقاص���������د، إذا لم يكن له 

إشارات ومعالم، سيمس���������ي صاحبه نادما، ويصبح غائما وقد 
يتخلى عنه النصير والداعم.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

وقف العمل باالتفاقيات املوقعة مع »إسرائيل«.. التاريخ والواقع

من روائع األدعية

َّتِي هِيَ َأحْسَنُ إِنَّ الشَّيَْطانَ يَنزَُغ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيَْطانَ َكانَ  عِبَادِي يَُقوُلواْ ال
ِّ
قال تعاىل: }وَُقل ل

لِإِلنْسَاِن عَدُوًّا مُِّبينًا{]اإلسراء:53[.
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عندما تقتنع النخبة الفكرية والثقافية في العالم 
االسالمي بعدم جدوى البحث في سؤال الغرب 
عن وضعية الـ »ما بعد« في المجال التداولي 
الغربي، وتكفُّ -هــــــذه الفئة المتعلمنة- عن 
سرعة االستجابة واالنخراط في سياق اإلجابة 
عن جملة الســــــؤاالت الموضوعية التي تحّرك 
ــــــي انطالقًا من فلســــــفة التطور  ــــــل الغرب العق
والتقدم التي استند عليها الغرب الحديث، حيث 
تكون لحظــــــة الحداثة عنوانا بارزًا لكّل مرحلة 
تاريخية جديدة، وعندما طالت لحظة الحداثة 
-القائمــــــة في فكره ومنجزاته المعبرة حقًا عن 
هــــــذه اللحظة - راح يبحث عن لحظة حداثية 
جديدة، لكنه خشــــــي أن تكون امتداًدا للحظة 
الســــــابقة، فأبدع سؤال ما بعد الحداثة، تعبيرًا 
عن هذه الخشية، ومن ثّم ليس لسؤال المابعد 
تصور جديد، ورؤية مختلفة عن ســــــابقتها، 
ــــــرة »التطور والتقدم«  ــــــا تأثير وهيمنة فك ّنم واإ
ــــــي، فلو اســــــتمرت لحظة  ــــــى العقل الغرب عل
ــــــر التنوير، لكان هذا  ــــــة كما َصكَّها فك الحداث
ــــــرة التطور والتقدم، المعبرة  نهاية طبيعية لفك
حقًا عن العقل الغربي في نســــــخته الحديثة، 
ولنا أن نتســــــاءل: كيف تكون الحداثة حداثة 
ــــــدة، في حين  معبرة عــــــن لحظة زمانية جدي
تنتمي آلياتها )الديمقراطية، حقوق اإلنســــــان 
المجتمع المدني...( إلى لحظة زمانية قديمة؟ 
أليســــــت هذه اآلليات منجزا من منجزات نظام 
التقليد وأّن ما سمي بعصر التنوير لم يتمكن 
من إبداع آليات تخّص لحظته التاريخية وتعبر 
ــــــد، فتنصل من هذه اللحظة  عن واقعه الجدي
ورجــــــع القهقرى باحثًا عن مفاهيم تنتمي إلى 
مجــــــال انقلب عليه، فشــــــحن منه –أي نظام 
التقليد – ما يخدم اللحظة الجديدة المســــــماة 

-مجازا – بعصر التنوير؟. 
هذه حقيقة أدركها الكثيرون من الغرب نفسه، 
ودبجوا فيها المقاالت والشــــــروح، تأكيدا على 
هذه الحقيقة، لكن الّنخب العربية واإلسالمية، 
لم تعر كبير اهتمام لهذا النقد، وسّلمت بتفوق 
الحضارة الغربية المعاصرة، دون أدنى تردد أو 
ــــــكان منطق الرفض للماضي الفكري  تفكير، ف
ــــــي، والقطيعة معه الخيار األوحد الذي  والثقاف
تبنته هذه النخبة، التي مارست ولسنوات طويلة 
استبدادًا فكريًا وثقافيًا على األمة من موقعها 
الثقافي، فكانت ظهيرًا لالســــــتبداد السياسّي، 
وسيفًا مســــــلطًا على كّل من يخالف منطقها 
الفكري والثقافي، ولألسف الشديد مازالت هذه 
الفئة تستحوذ على الكثير من مفاصل حياتنا 
ــــــوزارات والمراكز  ــــــة، في الجامعات وال الثقافي

الثقافية، ومؤسسات المجتمع المدني. 

خنبنا الفكرية: 
 االستــبــــداد

من املوقع الثقايف

أ. عبد القادر قالتي
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صرح الرئيس أردوغان بأن بالده ستطلق أداة 
مالية جديدة تتيح مستوى األرباح المتمثلة في 
بقاء األصول  المدخرات بالعمالت األجنبية واإ
بالليرة التركية لتحقيق مستوى األرباح، وأصر 
على خفض الفائدة رغم أن الليرة تهاوت ألن 
الرئيس ذكر أنه س���������يوفر بدي���������ال ماليا جديدا 
للمواطني���������ن لتتبدد مخاوفه���������م، وتضمن هذه 
اآللي���������ة الجديدة حماية وديع���������ة الليرة التركية 
من تقلبات أس���������عار الص���������رف للمودع بالليرة 
فال يقع ضحية التقلبات في أسعار الصرف، 
ويحصل المودع عل���������ى الفائدة يضاف إليها 
الفرق في س���������عر الدوالر بي���������ن تاريخ اإليداع 
ذا كانت أرباح المودعين  ووقت الس���������حب، واإ
والبنوك بالليرة أكبر من زيادة س���������عر الصرف 
ذا  فإنه���������م يحافظ���������ون على هذه األرب���������اح، واإ
كانت أرباح سعر الصرف أكبر فإنه يتم دفع 
الفرق للمواطني���������ن وبعض من الضرائب تبعا 

إلجراءات وزارة الخزانة والمالية.
ذكر وزير الخزان���������ة والمالية التركي أنه بهذا 
النموذج االقتصادي التركي الذي أعلن عنه 
الرئيس رجب طي���������ب أردوغان، أدى إلى أن 
تغيرت أشياء كثيرة في نسبة أسعار الصرف، 
وع���������ادت األمور إلى نصابه���������ا العادي، وبما 
تتخذه المؤسسات واإلدارة العامة والمواطنون 

بهذه السياس���������ة يدخل األتراك كمرحلة جديدة 
وتعود األمور إلى إطارها الطبيعي.

وقد أخ���������ذت الليرة التركية ف���������ي االرتفاع بعد 
اإلعالن عن خطة للرئي���������س طيب أردوغان 
إلنقاذ تركيا، وما تزال تسجل ارتفاعا واضحا 
ف���������ي مقابل ال���������دوالر، ألن الحكوم���������ة والبنك 
المرك���������زي يوفران ضمان���������ات للودائع بالعملة 

المحلية مقابل خسائر الصرف األجنبي.
وحث الرئيس طيب أردوغان المواطنين على 
التمسك بحيازة الليرة بدال من الدوالر، وأنه ال 
يضطر بذلك المواطنون إلى تحويل ما لديهم 
م���������ن الليرة إلى الدوالر، أو غيره من العمالت 
األجنبية، وذكر الرئيس أن تخفيضات البنك 
المرك���������زي لس���������عر الفائدة ت���������ؤدي إلى تراجع 
التضخ���������م الذي تج���������اوز 21 بالمائ���������ة حاليا 
وبس���������بب غياب الثقة بالليرة المحلية نجد أن 
أكثر م���������ن نصف الودائع المحلية حولت إلى 
لى الذهب لتراجع مصداقية  النقد األجنبي، واإ
البن���������ك المركزي واس���������تمرار انخف���������اض الليرة 
لعدة سنوات وهذا االرتفاع هو أعلى مستوى 
مسجل في يوم واحد، وأغلقت العملة التركية 
معاملتها االثنين الماضي على زيادة بنس���������بة 
25 بالمائة ووعد الرئيس أنه س���������تتم إجراءات 
أخرى تكون لمساعدة المصدرين، ومعاشات 

التقاعد.
ذا انخفضت الليرة شيئا ما بعد ذلك فإن ذلك  واإ

فيما يبدو أمر مؤقت.
إن تركيا بسياس���������تها الجديدة أدت إلى تخوف 
الغربيين من نهوض اقتصادها، وعدم تبعيتها 

القتصاد الغرب وخاصة أوروبا.
وعالقتها بإيران وروس���������يا، وتحس���������ن عالقتها 
فيما يبدو مع الخليج، ال ينظر إليه الغربيون 
بما في ذل���������ك أمريكا بارتي���������اح، ولذل توقف 
األمريكان عن صفقة بيع األسلحة األمريكية، 

لتركيا، لما اشترت أسلحة من روسيا.
نحن نبارك هذه االج���������راءات التي تؤدي إلى 
رق���������ّي مالّي واقتصاد تركيا فلها عالقة تجارية 
جيدة مع الجزائر، ومع بعض الدول اإلفريقية 
ونحن في الجزائ���������ر نتمنى أن يقوم االقتصاد 
الجزائري وماليته���������ا بتجديد يتيح ارتفاع قيمة 

الدينار.
والطري���������ق إلى ذل���������ك هو التصدي���������ر، وعدم 
االعتماد عل���������ى المحروق���������ات وحدها، ولعل 
مبادرات جديدة نش���������اهدها في الساحة تسير 
بالجزائر في طريق جديدة واستراتيجية جديدة 
في االقتصاد، وخاصة الزراعة وتربية المواشي 
لنصل إلى االكتف���������اء الذاتي في األغذية من 

الحليب واللحوم والدقيق وغيرها.    

ـق
حـ

ـة 
ـم

هل من جديد يف اقتصاد تركيا؟كـل أ د. عمار طاليب

دعــاء العــدد

guellatiabdelkader@gmail.com

استنادا إلى 33 نموذج قياس دولي، تم قياس 
10 مؤشرات مركزية تفرع منها 413 مؤشرا 
فرعي���������ا، وتم تطبيق الدراس���������ة على 19 دولة 
ليكم  عربية. واستغرقت الدراسة 13 شهرا، واإ

أبرز النتائج:
1/ عند جمع كافة نقاط المؤش���������رات ال� 413 
مؤش���������را فرعيا )مع مراعاة الفروق في أوزان 
المرتبة  المؤش���������رات( حصلت تونس عل���������ى 
األولى عربيا ولكنها تحتل المرتبة 66 دوليا. 
أما الدولة التي حصلت على المرتبة األخيرة 
عربيا فهي اليمن وكان ترتيبها دوليا هو 134 

من بين 185 دولة جرى قياسها عالميا.
2/ في المؤش���������رات العش���������رة المركزية كانت 

الدول التالية هي األولى:
االس���������تقرار   - تون���������س.  الديمقراطي���������ة-   -
السياسي – اإلمارات. - عدالة توزيع الدخل: 
الجزائر. - األكثر عسكرة: ليبيا. - العولمة: 
اإلم���������ارات. - األقل جريم���������ة: البحرين. - 
معدل الفقر)دوالر واحد يوميا(: الس���������عودية. 
- الوضع الصحي: لبنان)القياس حتى عام 
2020 أي قبل األزم���������ة الحالية(. - معدل 

األمية: األردن.
3/ تراجع إجمالي االس���������تقرار السياسي)وهو 
المؤش���������ر األعل���������ى وزنا واألعل���������ى في عدد 

المؤشرات الفرعية( في الدول العربية مجتمعة 
بمع���������دل %20.2 خ���������الل الخمس س���������نوات 

الماضية.
-4 أدى الربيع العرب���������ي إلى تراجع الوضع 
العربي في كل المؤش���������رات بمعدل 47.2% 

مقارنة بمرحلة ما قبل الربيع.
-5 إذا حس���������بنا عدد الس���������كان لكل بلد قياسا 
لعدم االس���������تقرار لتبين لن���������ا أن %64.7 من 
العرب يعيش���������ون في دول ه���������ي األكثر عدم 

استقرار عالميا. 
-6 بلغ معدل االنفاق العسكري العربي إلى 
إجمال���������ي الناتج المحلي العربي 2.1 ضعف 
معدل االنفاق العسكري العالمي إلى إجمالي 

الناتج المحلي العالمي. 
-7 طبق���������ا لمؤش���������رات االخت���������راق األجنبي 
لل���������دول)أي التأثي���������ر الخارجي عل���������ى القرار 
السياس���������ي( كان الوطن العربي هو المنطقة 

األكثر اختراق���������ا في العالم مقارن���������ة باألقاليم 
الجيوسياسية السبعة في العالم.

-8 %40 م���������ن قتلى الح���������روب األهلية في 
العالم قتلوا في الدول العربية خالل الفترة من 

1960 إلى 2020.
-9 معدل االنف���������اق على البحث العلمي في 
العالم العربي من الناتج المحلي هو 0.42% 
مقابل %2 عالميا )انفاق الصين 622 مليار 
دوالر ع���������ام 2021 مقابل 1.9 مليار دوالر  

عربيا عام 2020(.
-10 تحتل مصر )الدول���������ة العربية األكبر( 

المرتبة التاسعة عربيا والمرتبة 105 دوليا.
مالحظ���������ة: يمكن الع���������ودة للتفاصيل وطرق 
القياس لهذه الدراس���������ة ودراستي عن االختراق 
الخارجي على موقع مركز دراس���������ات الزيتونة 

ومجلة دراسات عربية. 

الوضــــع العربـــــي بـاألرقـــــام

وليد عبد احلي
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